
 بسم اهلل تعالی

 2/7/1401  مورخ حقوقی نظارت و ارزیابیکمیسیون  53مصوبات جلسه شماره 

 صبح 7:30، ساعت 1401مهر  2زمان: 

 ساختمان شورای شهر، تاالر شهید فاضلی پورمکان: 

 آقای چناریان، آقای موسوی، آقای تقوی، آقای مویدی.حاضرین: 

 (.7:35(، خانم کردستانی )7:35امینی زاده )(، دکتر 7:38آقای ایرانمنش )متاخرین: 

 - غائبین:

 (5: دکتر روح االمینی )مدیریت حقوقی شهرداری(، آقای شجاعی )مدیریت امالک شهرداری(، آقای میر افضلی )مدیر حقوقی منطقه میهمانان

 

بدون  آرا  

نیاز به 

طرح در 

 صحن 

شماره نامه  تاریخ نامه موضوع نامه  متن مصوبه  مصوبه 

 شورا 

ف
دی

ر
 

طرح در 

 صحن 

ارسالی به 

کمیته 

 تطبیق 

در  3059به نامه شماره  یپاسخ شهردار     

 یتوکل یخصوص درخواست آقا

11/5/1401 3091 1 

-3در خصوص تعرفه شماره  یگزارش شهردار     

14 

29/5/1401 3386 2 

به 

اتفاق 

 ارا

ادعای شهروند محترم را بررسی و  شهرداری محترم )حقوقی و امالک(   *

گزارشی جامع طی دو هفته آینده به شورای شهر ارائه و در صورت نیاز 

 پیشنهاد الزم را ارائه نماید.

درخواست آقای علیرضا دریایی در خصوص 

 هکتار زمین    1.5مالکیت 

1/6/1401 3473 3 

به 

اتفاق 

 ارا

شهرداری محترم )حقوقی و امالک و حراست( پیرو موضوع مطروحه موضوع    *

را بررسی و گزارشی جامع نسبت به ابعاد مختلف حقوقی و شهرسازی و 

درخواست آقای غفاری و کالنتری در خصوص 

 ذاری زمینواگ

2/6/1401 3502 4 



حراستی طی دو هفته آینده به شورای شهر ارائه نماید و در صورت نیاز 

 پیشنهاد الزم را ارائه نماید.

به 

اتفاق 

 ارا

نکات مشورتی جهت اصالح قرارداد، در جلسات متعدد به مجموعه  -1  * 

خدمات شهری شهرداری تذکر داده شد، نسخه نهایی جهت بررسی به 

 شورای شهر ارائه گردد.

تمامی اسناد مناقصات و مزایده های شهرداری، جهت اعمال وظیفه  -2

دو ماه پیش از اتمام قرارداد سابق ) پیش از صدور نظارتی شورا حداقل 

 فراخوان ( جهت بررسی و تایید به شورای شهر ارائه گردد.

ارسال پیش نویس قرارداد عملیات تنظیف 

 1402 -1401جمع آوری و حمل زباله در سال 

5/6/1401 3518 5 

به 

اتفاق 

 ارا

ارائه شده، بررسی الزم را شهرداری محترم با توجه به ادعای نامبرده و سوابق    *

 انجام و گزارشی به شورای شهر ارائه گردد.

درخواست خانم افضلی گروه در خصوص 

 تحویل زمین معوض به ایشان

6/6/1401 3550 6 

به 

اتفاق 

 ارا

معاوضه امالک و  "ارسال دستورالعمل  جهت بررسی بیشتر به کمیسیون بودجه ارجاع گردد.   *

اجرایی با امالک و  ساختمانهای دستگاه های

 ”اموال غیر منقول شهرداری ها

7/6/1401 3565 7 

به 

اتفاق 

 ارا

شهرداری محترم، گزارش ارائه شده را بررسی و پیگیری های حقوقی الزم را    *

انجام داده و گزارشی جامع نسبت به موضوع و اقدامات انجام شده را طی دو 

 هفته آینده به شورای شهر ارائه نماید.

 یکیاز ارباب رجوع در خصوص مداخله  یارسال

 یاز کارمندان شرکت گاز در قراردادها

با استناد به منع مداخله کارمندان در  یشهردار

 یمعامالت دولت

7/6/1401 3578 8 

به 

اتفاق 

ارا به 

اتفاق 

 ارا

با توجه به گزارش شفاهی آقای مهندس شجاعی، مبنی بر پذیرفتن شهروند    *

، پرونده بایگانی از سوی ایشان رهن قراردادن سند ملک دیگرینسبت به در 

 گردد.

 یدر خصوص بررس یعامر یدرخواست آقا

 شانیمجدد پرونده ا

8/6/1401 3594 9 

به 

اتفاق 

 ارا

شهرداری محترم جهت انجام تکلیف ذکر شده اقدام و گزارشی از اقدامات    *

 انجام شده به شورای شهر اقدام نماید.

 یعال یشورا رخانهیبه دب یرابط پژوهش یمعرف

 یپژوهش یعتف به منظور ثبت طرح ها

8/6/1401 3595 10 



به 

اتفاق 

 ارا

با توجه به نکات ارائه شده از سوی شرکت آپاما، شهرداری محترم )حقوقی    *

 مرکز( موضوع را بررسی و جهت رفع موضوع اقدام نماید.

 شهر ارائه گردد.گزارشی از اقدامات انجام شده به شورای 

درخواست کانون تبلیغاتی آپاما در خصوص 

 رسیدگی مجدد به درخواست این کانون

8/6/1401 3596 11 

به 

اتفاق 

 ارا

روز پس از پایان فرصت  4با توجه به اینکه پرداخت قدرالسهم، تنها  *  

کارشناسی انجام شده است، به عنوان پرداخت در مدت قانونی در نظر گرفته 

 شود.  

در  2253به نامه شماره  یپاسخ شهردار

 رزمجو یخصوص درخواست آقا

15/6/1401 3725 12 

به 

اتفاق 

 ارا

حداکثر طی دو هفته اینده، ( موضوع را و امالک شهرداری محترم )حقوقی   *

الزم را انجام و گزارشی جامع به شورای شهر ارائه  اقدامات حقوقیبررسی و 

 نمایند.

در  3092به نامه شماره  یپاسخ شهردار

 18عرصه کالنتری خصوص 

19/6/1401 3797 13 

به 

اتفاق 

 ارا

شهرداری )حقوقی( پیگیری حقوقی و قانونی الزم را انجام داده، و عالوه بر    *

حضور در جلسه، الیحه الزم را در زمان قانونی ارائه نمایند. گزارشی از 

 شود.   اقدامات انجام شده نیز به شورای شهر ارائه

احضاریه دادگاه در خصوص شکایت کرمان 

 نایلون از شهرداری و شورای شهر

19/6/1401 3808 14 

به 

اتفاق 

 ارا

شهرداری )حقوقی( جهت دریافت خسارات وارده به تاسیسات و تجهیزات    *

در ، اقدامات حقوقی الزم را طی حوادث اخیر شهری و شهرداری کرمان

انجام داده و گزارشی از اقدامات انجام شده را به شورای شهر 2اسرع وقت،

 ارائه نمایند. 

خسارات وارده به تاسیسات و تجهیزات شهری 

 و شهرداری کرمان

  15 

به 

اتفاق 

 ارا

دیوان عدالت اداری در  12ارسال دادنامه شعبه  جهت استحضار به اطالع اعضای کمیسیون رسانده شد.   *

 5مصوبه کمیسیون ماده خصوص اعتراض به 

 متری شهدا 32مبنی بر لغو خ 

19/6/1401 3809 16 

در  2741به نامه شماره  یپاسخ شهردار     

 درخواست آقای مظاهریخصوص 

19/6/1401 3812 17 

در  3654به نامه شماره  یپاسخ شهردار     

 نسب بهرامی یخصوص درخواست آقا

21/6/1401 3830 18 

بازرسی در خصوص انجام کامل ارسالی از      

 معامالت به صورت الکترونیکی در سامانه ستاد

21/6/1401 3854 19 

در  2739به نامه شماره  یپاسخ شهردار     

 جاویدان منش یخصوص درخواست آقا

23/6/1401 3876 20 



در  3685به نامه شماره  یپاسخ شهردار     

 اسکندری نسب یخصوص درخواست آقا

24/6/1401 3883 21 

در  3644به نامه شماره  یپاسخ شهردار     

 خانم فهیمه زمانیخصوص درخواست 

27/6/1401 3894 22 

درخواست کانون تبلیغاتی آپاما در خصوص      

 وضعیت تابلو های تبلیغاتی چهار راه ولیعصر

27/6/1401 3910 23 

درخواست جمعی از مدعیان مالکیت اراضی      

خصوص رسیدگی به وضعیت این حسن آباد در 

 اراضی توسط شهرداری

27/6/1401 3911 24 

ارسالی از دفتر امور شهری در خصوص عدم      

وضع عوارض تفکیک از عرصه در اراضی و 

 اعیان ساختمانها توسط شوراها

28/6/1401 3935 25 

ارسالی از شهرداری در خصوص نحوه آنالیز      

 جقوق پرسنل شرکتی

28/6/1401 3950 26 

استانها در خصوص  یعال یاز شورا یارسال     

 قانون شوراها 80ماده  4تبصره  حهیال

29/6/1401 3965 27 

در  3539به نامه شماره  یپاسخ شهردار     

 آقای محمدعلی نژادخصوص درخواست 

29/6/1401 3966 28 

گزارشگران  قیو تشو تینامه حما نییطرح آ     

 کرمان یدر شهردار یتخلفات و مفاسد ادار

10/7/1400  29 

 یشورا یاعمال نظارت اعضا یینامه اجرا نییآ     

 یشهر کرمان بر سازمانها و مناطق شهردار

 کرمان

17/10/1400  30 

 31  14/11/1400 ماده پنج ونیسینظارت بر مصوبات کم رامونیپ     

 


