
 بسم اهلل تعالی

 1/8/1041  مورخ حقوقی نظارت و ارزیابییسیون کم 75 مصوبات جلسه شماره 

 صبح 0334، ساعت 1441 آباى 1زمان: 

 ساختواى ضَرای ضْز، تاالر ضْید فاضلی پَرمکان: 

 آلای اهیٌی سادُ آلای هَیدی، سزدار چٌاریاى، آلای هَسَی، آلای ایزاًوٌص،   حاضریه:

 (0347تمَی )دوتز متاخریه: 

 خاًن وزدستاًی غائبیه:

 آلای هیزافضلی، دوتز رٍح االهیٌی3 میهماوان
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 گزدد.پاسخ ضْزداری بِ ضْزًٍد هحتزم ارائِ    * 

ًسبت بِ هیشاى عمب ًطیٌی جدید ٍ توله هیشاى هسیزی بز 

 اساس لَاًیي ٍ همزرات بز اساس وارضٌاسی رٍس الدام گزدد.

در خصًظ  9483بٍ وامٍ ضمارٌ  یپاسخ ضهردار

 ضیرياوی انیدرخًاست آقا

93/7/9849 8994 9 

ضمارٌ در خصًظ ضکایت آقای محمذی ارسال دادوامٍ  بِ رٍیت اعضای وویسیَى رسید. بایگاًی گزدد.   * 

 از ضهرداری ي ضًرای ضهر

93/7/9849 8984 2 

ضْزداری هحتزم، با تَجِ بِ اعتزاض ضْزًٍد هحتزم ًسبت بِ    * 

لیوت گذاری هله هسیزی، بز اساس لَاًیي ٍ همزرات بِ ایي 

 اعتزاض رسیدگی ٍ گشارش اى بِ ضَرا ارائِ گزدد. 

خصًظ بازوگری در  درخًاست آقای سلطان زادٌ در

 قیمت گاری ملک ایطان

24/7/9849 8938 9 

ضْزداری هحتزم )حمَلی ٍ اهالن( هَضَع را بزرسی ٍ گشارش    * 

تفصیلی ًسبت بِ ادعای ضْزًٍد هحتزم طی دٍ ّفتِ ایٌدُ بِ 

 ضَرای ضْز ارائِ ًوایٌد.

صًظ درخًاست يرثٍ مرحًم خدر  یاز ضهردار یارسال

 ريز متیبٍ ق هیبر محاسبٍ ارزش زم یپًر مبى یىؼلیحس

29/7/9849 8848 8 



 با ًاهِ ضْزداری هَافمت هی گزدد. *   

 ضوٌا هدارن پشضىی ًاهبزدُ ًیش ضویوِ گزدد

در خصًظ  7499بٍ وامٍ ضمارٌ  یپاسخ ضهردار

بخطص مبلغ  طىهادیي پ یديمار یریام یدرخًاست آقا

 خسارت بٍ صًرت کامل

29/7/9849 8843 4 

در خصًظ  8847بٍ وامٍ ضمارٌ  یپاسخ ضهردار بِ رٍیت اعضای وویسیَى رسید. بایگاًی گزدد.   * 

ي  یاز ػرصٍ در اراض کیدرخًاست يضغ ػًارض تفک

 ساختماوها انیاػ

29/7/9849 8838 3 

دادگاٌ ػمًمی کرمان پیرامًن ضرکت  3دادوامٍ ضؼبٍ  بِ رٍیت اعضای وویسیَى رسید. بایگاًی گزدد.   * 

 کرمان وایلًن ي سفرٌ پالستیک 

94/7/9849 8433 7 

ضْزداری هحتزم پیطٌْاد سیز را بزرسی ٍ طی دٍ ّفتِ ایٌدُ ًظز    * 

 خَد را جْت بزرسی بِ ضَرای ضْز ارائِ ًواید.

در  یواربز زییتغ یوِ بزا یاطالع هزدم اس هَارد جْت -1

ي  یضهرساز یػال یضًرا سیوًن تاسقا مادٌ پىج ًنیسیکم

 یوزهاى هلشم ه یباضٌد، ضْزدار ی، هطزح هپىج رانیا یمؼمار

ٍ  َىیسیجْت طزح هَضَع در وو طٌْادیباضد لبل اس ّزگًَِ پ

، دادُ 5هادُ  َىیسیاس ارسال هَارد بِ وو صیرٍس پ 14اى،  بیتصَ

در طزح  زییتغ تٍ ضزٍر ْاتیهَارد ٍ تَج يیهزبَط بِ ا یّا

ٍ  یوزهاى بارگذار یضْزدار تیضْز را در ساهاًِ ضفاف یلیتفص

 .دیهٌتطز ًوا

 یوزهاى هىلف است لبل اس ارائِ درخَاست اس سَ یضْزدار -2

ّای  یواربز زییاعالم هَافمت با تغ ایٍ  َىیسیبِ وو یضْزدار

بز هَافمت  یضْز هبٌ ی، هصَبِ ضَرا5هادُ  َىیسیدر وو هطزح

 .دیاى را اخذ ًوا زاهَىیپ

 طرح

 ًنیسیبر مصًبات کمضًرای ضهر وظارت »

 یػال یضًرا سیوًن تاسقا مادٌ پىج

 «رانیا یي مؼمار یضهرساز

94/7/9844  4 

ضْزداری هحتزم پیطٌْاد فَق الذوز را بزرسی ٍ طی دٍ ّفتِ    * 

 ایٌدُ ًظز خَد را جْت بزرسی بِ ضَرای ضْز ارائِ ًواید.

 باضد.طزح بِ پیَست هی 

گسارضگران  قیي تطً تیوامٍ حما هییآ» طرح

 «کرمان یدر ضهردار یتخلفات ي مفاسذ ادار

98/99/9844  3 

 


