پیشنهادها
-

تعیین مصادیق مشخص و محدود و عامهفهم از شیشهای بودن شهرداری در قالب روایتهای سادهفهم
 oمثلااا م ایش اود داساانان پلاس ا و را در حااوزه ایمن ای و شهرس اازی بااه ی اک سااناریو تباادیل کاارد و روای ات
شهرداری مات و شهرداری شیشهای را در آن مصداقیابی کرد.

-

اسنفاده از مدلهای «مدیریت فرایندهای کسبوکار» ( )BPMبرای شفافسازی و بهبود فرایندهای سازمانی
در این مدلها هار فرآینادی (از جملاه فرآینادهای ماالی) از نقطاه فافر شاروا تاا لحااه پایاان ،در ساطو
بسیار جزئی مشاخص مایشاود و باه شا لی روشان ،توسا نمودارهاایی کاه نمایاانرر کال فرایناد هسانند،
نماااید داده میشااوند .فایاادهاش ایاان اساات کااه م ایش اود اول از همااه دی اد کااه و ااعیت موجااود دقیقااا
چیسات و بعااد از آن ،ام ااان بازرسای جاهااایی کاه مم ان اساات فساااد اتفاااق بیفناد هساات و مایشاود بااه
مرور فرایندها را بهبود داد و ناارت را در خود فرایند جا داد که نیاز به ناارت از بیرون نباشد.
نوشنن کل فرایندها مم ن اسات باه تعاداد زیاادی نیاروی منخصاص نیااز داشانه باشاد و شااید حنای یاک
سااال زمااان بباارد .ولاای اساانفاده از ماادلهااایی کااه در ای ان ش ایوه ماادیرینی اساانفاده م ایش اود ی اای از
گزینههای واقعگرایانه و ام انپذیر است.

-

طراحی یک سیسنم ترکینگ جهت درک سازوکارهای فعلی حاکم در شورا به عنوان قدم اول
 oپیادهسازی این سیسنم زماان مایبارد ،اماا در فاورت اجارا شادن کاارایی را بهباود مایبخشاد و همیشاری
هم خواهد بود.
طراحاای آن میتوانااد در قالااب پای ااننامااه تعری اف شااود ،مراحاال تحقیقاااتی آن در دانشااراه انمااام شااود و
بعد توس شهرداری به بهرهبرداری برسد.

-

بیان ریز و روشان روش اجارای ایاده  +چاالدهاا و نقااق قاوت موجاود  +نناایج ملموسای حافال از اجارای آن بارای
گروهای هدف منفاوت

-

در نار داشانن نقاد مشاارکت شاهروندان و ف اای مماازی در راسانای تقویات و تثبیات ایاده شاهرداری شیشاهای
و مصون نره داشنن آن از تندروها

-

تولید مسنمر منن به زباان سااده دربااره جلساات و مساائل مطار در شاورای شاهر توسا اع اایی کاه باه شافافیت
معنقدند در قالب وبلاگ یا کانال

-

اجرای قانون دسنرسی آزاد به اطلاعات

جلوگیری از فساد از طریق
-

ایماد بانکهای مطمئن اطلاعاتی گوناگون و اتصال منطقی آنها به هم
+

-

با توجاه باه زماانبار باودن ایمااد و اتصاال ایان باناکهاا باه همادیرر ،تاا حاد مم ان تبصارههاا و اسانثناهای لیال
قوانین بازبینی و حنای حاذف شاوند اگار حنای مناافع عادهای از باین بارود ،مایارزد کاه محال رخناه و سواسانفاده
سوداگران بسنه شود.
 oبرای مثال ،ی ی از اخنلافاتی که باین ماردم باا ی ادیرر و یاا باا شاهرداری باروز مایکناد درخصاو

نحاوه

اساانفاده از اماااکن مساا ونی اساات و اینکااه بااه افااطلا باادون ممااوز ،کاااربری مساا ونی ساااخنمان بااه
تماری تغییار داده مایشاود .مطاابق طار جاامع شاهر نحاوه اسانفاده از ارا ای و منطقهبنادی مرباوق باه
حوزههااای مساا ونی ،فاانعنی ،بازرگااانی ،اداری و کشاااورزی ،تجسیسااات و تمهیاازات ،تسااهیلات شااهری و
نیازمندیهای عمومی شهری تعیاین شاده اسات .هم ناین مقاررات مرباوق باه هماه ماوارد فاوق و اواب
مربوق باه حفاب بناا و نماهاای تااریخی و مناارر طبیعای ،بار اساا

ایان طار  ،تهیاه و تناایم مایشاود.

طاار جااامع شااهر ،باار حسااب اارورت ،قاباال تمدیاادنار اساات .امااا طبااق تبصااره لیال بنااد  42ماااده 55
قاانون شاهرداری ،دایار کاردن دفنار وکالاات ،مطاب ،دفناار اساناد رسامی و ازدواج و طلاااق ،دفنار روزنامااه و
ممله و دفنر مهندسی از نار ایان قاانون ،اسانفاده تمااری محساو نمایشاود .هم ناین بار مبناای قاانون
محااال مطاااب پزشااا ان مصاااو  6611فعالیااات شاااغلی پزشااا ان و فااااحبان حرفاااههای وابسااانه در
ساخنمانهای مسا ونی ،تمااری و مل ای اسانیماری بلاماانع اسات .هماکناون بسایاری دفااتر تمااری لیال
یک تابلو وکیل در حال فعالیتاند.
در واقع محل اربه خاوردنهاا و ساو اسانفاده بانادهای مافیاایی هماین اسانثناهای قاانونی اسات و دلیال
بزرگ این اتفاقات ،نداشنن بانکهای مطمئن اطلاعاتی است.
-

در مورد وعدهای مثل زیباسازی شاهر ،باا شاهرداریتماام شیشاهای میتاوان مشاارکت فافر تاا فاد ماردم در چناین
طرحی را منصور شد.
o

پروژههای لاین نیویاورک باه عناوان یاک نموناه خاارج .باا اسانفاده از رساانه و ایننرنات ،از مرحلاه طراحای
و اجرا تا حمایت مالی مردم به فورت مسنقیم و «شیشه ای» است.

-

تعامل بیشنر باا نهادهاای اجنمااعی شاهری و بدناه اجنمااعی افالاحات جهات مماا کاردن شاورا باه تان دادن باه
طر شهرداری تمامشیشهای

-

تاسیس مرکز پژوهد های شورای اسلامی شهر تهران
 oبرنامه ریزی در شهرداری تهران باید بر اسا

آمار و ارقام فحیح و اسنفاده از نقطه نارات فاحباران در حوزه های

تخصصی باشد .ن نه بسیار مهم این است که اع ا تنها تصویب کننده پیشنهادات شهرداری نباشند بل ه خود دارای
طر و ایده و مشاور بوده و برنامه ریزی توس شورا انمام و جهت اجرا به شهرداری ابلاغ شود .پس از اجرای طر ها
نیز لازم است قیمت تمام شده ،میزان تحقق اهداف در اجرای برنامه ها و  ...رفد شوند که این امر باید توس سازمانی
غیر از شهرداری و نارر بر شهرداری فورت پذیرد که همان شورا خواهد بود.
-

افلا رابطه شورا و شهرداری
 oی ی از بزرگنرین مش لات شورای شاهر تهاران یاا شاهرهای دیرار ایان اسات کاه حقاوق پرسانل و اع اا شاورا
توس ا شااهرداری پرداخاات ماای شااود ،ایاان عماال خااود بااه نااوعی تطمیااع ایشااان مینوانااد باشااد ،بایساانی ایاان

شااورای جدیااد انشااا الله لایحااه ای بااه وزارت کشااور و مملااس ارائااه نمایااد تااا حقااوق و ام انااات شااورا توس ا
دولت پرداخت گردیده تا سوبرداشنی حافل نشود
o

مناً اع ا از دخالت در اننصابات داخلی شهرداری امنناا نموده

در رابطه با ویژگیها ،الزامات و موانع شهرداری شیشهای
-

بهبود سایت شورای شهر
 oبه نار میرسد سایت فعلی شورای شاهر ،بسایار فردمحاور و خبرمحاور اسات .باه ناار نمایرساد کاه حنای
ساخنار سایت نسبنی با شفافیتطلبی و گزارشدهی ساخناریافنه و هدفمند داشنه باشد.


سااایت پاار شااده از انبااوهی از گاازارش گفااتوگوهااا ،امااا در رابطااه بااا رایگیاری مصااوبات مطلبای
نیست ،حنی این ه فلان مصوبه با چه تعداد آرا تصویب شده.



قااوانین در بخش ای از سااایت نوشاانه شاادهانااد ،امااا ای ان قااوانین انبااوهی از قااوانین آیاایننامااهای
هسنند که تصویری کلی از اخنیارات شورا و ورایفاش و نحوه اجرای آنها نمیدهند.



مثلا بخشی که مربوق به حمایت از سمن هاست خالی است.

 oتغییر قالبهای مسنند کردن گزارشهای عمل رد شورا


مساانندات فعلاای نامناسااباند انبااوهی نمااودار باای فای اده کااه اطلاعااات بیهااودهای مثاال تعااداد
جلسااات برگزارشااده و میاازان ح ااور افااراد در جلسااات و تعااداد ماادعوین و میاازان بازدیااد از
مناااطق و  ....را نشااان ماایداد ،امااا دریااغ از عاادد و رقماای کااه دانساانند باارای ماان شااهروند
تفاوتی کند.



گزارشات کمیسیونهاای مخنلاف هام نامناساباند .بارای مثاال کمیسایون برناماه و بودجاه حنای
یک رقام ماالی نداشات و انشااوار تو ایحاتی داده باود در رابطاه باا لاوایح .فارفا لکار شاده باود
بررسی فلان لایحه .حرفی از تصویب و رد نبود.



عمل اارد افااراد شااورا در ه ایچ جااای سااایت تاارک نشااده و قاباال ارزیاابی و بررسای نیساات .حنای
عمل اارد خااود شااورا هاام در مااوارد مخنلااف بااه هم این ش ا ل اساات .افاالا مشااخص نیساات کااه
مش لات عمده شهر در سالهای مخنلاف چاه باوده و شاورا بارای رفاع یاا پاید گیاری از آن چاه
کرده است.

 oاسنفاده از ررفیتهای سایت برای ارتباق موثر با گروهها و نهادهای مخنلف است


و ااعیت سااایت بااه لحااال اطلاااا رسااانی در مااورد اخنیااارات و ورااایف شااورا و ام انااات آن
مناسب نیست ،اگرچه که واحد ارتباق مردمی دارد.

-

اسنفاده از شوراسنج برای پیریری فعالیت اع ای شورا

-

فراهم کاردن ام اان هم اارو و تباادل داناد باا شاوراها و شاهرداروهااو شاهرهاو پیشارفنه دنیاا (فاارغ از مساائل
سیاسى) از طریق توانمندیهاو دولت امید و وزارت امور خارجه جهت همافزایى با کشورهاو دیرر دنیا

-

تهیه منن به مناور مشخص کردن اخنیارات قانونی شورای شهر و دلایل ناکارآمدی فعلی آن

 oبرخای ف اار م ایکننااد نااا کارآماادی شااورای شااهر بااه ایان دلیال اساات کااه اخنیاارات قااانونی ناادارد و هاار
ترکیب ای از هاار جناااحی کااه وارد شااورا شااود تغیی اری ایماااد نم ایشااود .بایاد تلاااش شااود ای ان لهنی ات را
تغییر کند و نشان داده شود که ترکیب فعلی می تواند موجب تغییر رویه شود.

-

بازنرری در بدنه شهرداری
 oنهاااد شااهرداری و سااازمانهااای تابعااه آن از زمااان تصاادی آقااای قالیباااف تباادیل بااه ی اک نهاااد باازرگ و
عریض و طویل شد که هر کدام از بخدها و اداراتد به فورت جزیرهایی عمل میکنند.

-

مشخص کردن بدهیهای شهرداری تهران و گزارش آن به مردم تهران

-

ارزیابی عمل رد بانک شهر ،شفافسازی عمل رد آن و تلاش برای سازگار کردن عمل رد این بانک با رویههای بان داری
مدرن به علاوه شفافسازی نسبت عمل رد این بانک با تجمین مالی اقدامات شهرداری تهران.

-

شفافسازی منابع تجمین مالی پروژههای شهرداری تهران .

-

اننشار فهرست پیمان اران خدمات و پروژههای شهرداری تهران.

-

شفافسازی قیمت پروژهها و خدمات شهرداری تهران و اسنقرار سیسنمی برای محاسبه قیمت پروژهها .

-

اقدام جدی برای افلا ناام بودجهریزی شهرداری تهران ،کاهد هزینههای جاری و ممانعت از افزاید ات ا به فروش ف ا
و تراکم برای تجمین درآمدهای شهری.

-

بازنرری اساسی در ناام تامین منابع مالی پروژه های عمرانی با تاکید بر مشارکت خصوفی عمومی)(ppp

-

بررسی کارشناسی ناام مدیریت جامع شهری و پیریری تصویب آن در مملس

-

بازنرری برنامه پنج ساله شهرداری تهران با کارشناسی افولی و آسیب شناسی دو برنامه قبلی

-

تدوین ناام جامع بررسی و تصویب طر ها و پروژه ها

-

بازنرری اساسی فرایند ناارت مدیرینی اع ای محنرم شورای شهر بر فعالیت های شهرداری تهران

-

بازسازی و افلا شورایاریها و سراهای محله
 oهدف از شاورایاریهاا و ساراهای محلاه ،تقویات مشاارکتهاای اجنمااعی و شا لگیری ح امروایای خاو
شااهری بااوده اساات کااه در آن محلااهمحااوری نقااد اساس ای دارد و محلااهها هوی ات خودشااان را بااازآفرینی
م ایکننااد .نااه تنهااا ای ان اماار ش ا ل نررفاات بل ااه موجااب شا لگی اری دامهااای اجنماااعی و ب ایاعنمااادی
گسنردهایی شد.
 oافاالا ناااام شااورایاری هااا بااا تاکیااد باار نهادینااه کااردن نقااد شااهروندان در ماادیریت شااهری و شاافاف
سازی روندها
 oاسنفاده از ررفیت شورایاریها برای امر ناارت

-

اننخااا ماادیران و شااهرداران ادارات ،مناااطق و نااواحی از افااراد منخصااص ،دلسااوز و توانمنااد (و نااه از ناامیااان و
فرزندان و اقوامشان)

-

ایماد دولت محلی واحد و یکپارچه
 oی ای از مواناع برناماهریازیهاای شااهری ایان اسات کاه در ایان شااهر هار مو اوعی چناد مناولی دارد کااه
مناسفانه بیشانر مواقاع باا هام هماهناگ نیسانند بارای مثاال در حاوه فرهناگ ،ارشااد ،ساازمان فرهنرای
شهرداری ،معاونتهای فرهنری شهرداری و اداره کلهای فرهنری در سازمانهای مخنلف شهرداری.

-

پخد مسنقیم جلسات شورای شهر از رادیوی تهران که با موافقت منی فدا و سیما همراه بوده است.

-

ایماد شب هی رادیویی یا مننشر کردن پادکست و تولید محنوا برای این شب هها (علاوه بر جلسات شورا)

-

کوچک کردن شهرداری از طریق واگذاری امور به سمنها در راسنای رفع مش لات اجرایی و کاهد فساد

-

شفاف کردن نحوه عملکارد نااارت بار سیسانمهاای ایمنای کارگااههاا ،ممنماعهاای تمااری و مسا ونی ،واحادهای
خدماتی و ....

-

شفاف کردن نحوه اننصا شهرداران نواحی بر اسا

-

شفاف شدن و عیت پروژههای تماری بزرگ

-

شفاف شدن نحوه هم اری سازمانهای مردمنهاد با شهرداری

-

ساارک کااردن روی هشاانگها و دادههااای شااب ههای ممااازی باارای اطلاااا از مسااائل شااهری کااه دربارهشااان فااحبت

واب موجود

میشود
-

اگر برای هر مو وا و مش لی مثل پارکینگ ،نمای شهری ،ترافیک ،آلودگی هوا ،ساخت و ساز شهری و  ،...سازمانهای
مردمنهادی پا بریرد ،انوقت میتوان امیدوار بود که شفافیت فورت پذیرد.
 oالبنه باید اسنفاده نادرست از این سازمانهای مردمنهاد را گرفت و مانع این تصور شد که این سازمانها برای
کسب درآمد اع ای آن تش یل میشود.

-

دردسنر

بودن اطلاعات برای شهروند معمولی مم ن است گمراهکننده باشد:

 oتقویاات رسااانههای مساانقل و تحلیلرااران باارای ارائااه تحلیلهااای کارشناسااانه در جهاات روشاانرری
شهروندان
-

پیشنهاد برای برونرفت بازار مس ن از رکود و تعدیل قیمت مس ن در تهران
 oبا توجه به آ مار تعداد واحدهای خاالی در شاهر تهاران کاه بسایار بیشانر از نیااز مسا ن در شاهر اسات و باا
توجه به این ه مسا ن یاک کالاای قابال احن اار اسات باه ناار مان مایبایسات کاه هار واحاد سااخنمانی
پس از پایان کار مهلت تعیینشادهای داشانه باشاد تاا در آن فرفات واحاد خاود را واگاذار یاا اجااره بدهاد.
اگر هم موفق نشد یا تمایل نداشت قانون سازوکاری مهیا کند تا واحد مذکور در فرابور

_ سایر خواسنهها و پیشنهادهای مرتب با مدیریت شهری


حل مش ل ترافیک و آلودگی هوای تهران



حل مش ل پارازیت های شهر تهران

ارائه شود.



رفع مش ل زباله های تهران



زمینه سازی برای رفع مش لی به نام کودکان کار مناورم پشت چراغ قرمز است



احیای زیرممموعههای فرهنری شهرداری مثل فرهنرسراها و بالابردن کیفیت روزنامه همشهری



حمایت از دوچرخه سواران و ایماد ف ا و تشریق مردم به دوچرخه سواری مثلا یارانه خرید دوچرخه



اسنفاده از موتورهای برقی بهجای بنزینی برای کاهد آلودگی هوا.



افزاید اتوبو های سبز



افزاید ررفیت هر خ منرو با افزاید تعداد واگن ها



نام گذاری میدان یا خیابانی درخور تلاش های دکنر محمد مصدق



کمکگرفنن از مخنرعان و نوآوران برای حل مش لات کلان شهر مانند ترافیک و آلودگی هوا



توجه به اقشار آسیب پذیر جامعه بیشنر شود ،و برای فعالیت ایشان انممنهایی تاسیس شود( .نیازمند هماهنری با فعالین
اجنماعی)



زمینها و املاک شهرداری را درفورت عدم اسنفاده ،به رایران یا با مبلغ پایین به افرادی که ایده برای بهرهبرداری دارند،
اما توانایی مالی ندارند واگذار کنید( .نیازمند انممنی برای دریافت ایدههای شهری از مردم) (برون سپاری)



و عیت پیادهروها ،منرو و دیرر وسایل نقلیه عمومی ،گذرگاههای مخصو



تش یل کمینه عابرپیاده در ساخنار شورای شهر برای تغییر اولویت مدیریت شهری از تسریع حرکت سواره به تسهیل

دوچرخه در شهر را بهبود بدهید.

حرکت پیاده به جای تمرکز بر گسنرش راه ،ساخت بزرگراه ،حفر تونل ،و اخیراً طبقاتی کردن معابر و ف اهای شهری که
ننیمهای جز افزاید اقبال عمومی به اسنفاده از اتومبیل شخصی ،افزاید آلودگی ،و ترافیک شهری نداشنه است


اقدام جدی برای در اولویت قرار دادن مقوله ایمنی در برابر زلزله ،حریق و سایر مخاطرات شهری بالاخص در چارچو
بودجهریزی( .ت الیف قانونی شهرداری در این خصو

مشخص است ،و اجرای مصوبه  46شهریور  55شورای شهر

راهرشاست).


اقدام جدی برای کاهد بودجههای توسعه زیرساختهای حمل و نقل خصوفی (مثل ساخت بزرگراهها) و تمرکز بر توسعه
حمل و نقل عمومی (نایر منرو و شب ه اتوبو



شهری).

اقدام جدی برای مدیریت پسماندهای شهری (تف یک از مبدأ ،بازیافت ،تولید انرژی و کمپوست از زبالههای شهری ،و
ساماندهی پسماندگاهها)



اقدام جدی برای ممانعت از تشدید بحران فرونشست زمین در تهران.



توجه به کمباود سارانههای خادماتی بالااخص پارکیناگ و ف اای سابز (کاه نقاد آن در فاورت باروز حاوادثی مثال
زلزله و آتدسوزی حیاتی است)  +توجه به توزیع منعادل آنها در مناطق مخنلف

سوالها و چالدها
-

جلب اعنماد و حمایت عمومی
 oاعنماد مردم به نمایندگان سیاسی کم است.
 oمطالبه شفافیت فرایند بسنه شدن لیست
 oشفافکردن منابع و مخارج تبلیغاتی اع ای لیست امید

-

رویکرد و نوا نراه شما در مسائل سیاسی،اقنصادی ،فرهنری و اجنماعی چیست؟

-

آیا درباره مهمترین مسائل شهرداری ف ر کردهاید؟
 oکمبود بودجه
 oقرضهای شدید شهرداری
 oمحیطزیست نابسامان تهران

-

آیا گراید لیبرالیسنی شما به گسنرش بازاری شدن خواهد انمامید؟

-

تمار قبلی شما به هیچ وجه نشان نمیدهد که قادر هسنید از پس چالدهای محی شهرداری بربیایید.

-

شفافیت در معاملات بالای یاک میلیاارد ،شاامل معملاات مرباوق باه خاناههای ماردم هام میشاود؟ آیاا نااقض حاریم
شخصی نیست؟

-

شب هی قدرت و فساد به همین راحنی اجازه این شفافیت را میدهند؟

-

در بع ی جاها با محدودیت اخنیارات شورا روبهروایم
 oبرخ ای طاار هااایی در شااهرداری ،نی ااز بااه طاار در کمیس ایونها را دارد مثلااا کمیس ایون ماااده  .5سااوال
اینماساات کااه بااا داشاانن یاک رای در ایان کمیسایون چرونااه مایتااوان از اجرایاای شاادن یاا نشاادن طاار
جلوگیری نمود؟
 oمثال دیرر اینکه شورا نمایتواناد در ماورد زماینهاای تحات تملاک شاهرداری تصامیم بریارد چارا کاه در
طر جامع و تفصیلی برای اینها مصوبه وجود دارد.

-

بدون همراه شدن تمام شورا  +شهردار ،ایده به ننیمه نمیرسد.

