
 پیشنهادها

 فهمساده یهاتیروا ی در قالببودن شهردار یاشهیفهم از شمشخص و محدود و عامه قیمصاد نییتع -

o تیاال کاارد و روایتبااد ویساانار کیاابااه  یازرسااو شه یمناایدر حااوزه ا اداساانان پلاساا و ر ودشاایلااا مااثم 

 .کرد یابیمصداق در آن ار یاشهیش یمات و شهردار یشهردار

 سازی و بهبود فرایندهای سازمانی( برای شفافBPM« )وکارمدیریت فرایندهای کسب»های اسنفاده از مدل -

در ساطو   ان،یا( از نقطاه فافر شاروا تاا لحااه پایماال ینادهایفرآ از جملاه) ینادیها هار فرآمدل نیادر 

، هسانند نادیفرا لکا نمایاانرر کاه یینمودارهاا توسا روشان،  یو باه شا ل ودشایمشاخص ما یئجز اریبس

 قااایموجااود دق تیکااه و ااع دیاااول از همااه د ودشاایماا اش ایاان اساات کااهفایااده. شااوندمینماااید داده 

بااه  ودشاایهساات و ماا دفنایفساااد اتفاااق ب اساات نکاه مم اا ییجاهااا یام ااان بازرساابعااد از آن، و  ساتیچ

 .  دنباش رونیبه ناارت از ب نیازجا داد که  ندایخود فر ا دربهبود داد و ناارت ر ار ندهاایمرور فر

 کیا یحنا شااید ونیااز داشانه باشاد منخصاص  یرویان نوشنن کل فرایندها مم ن اسات باه تعاداد زیاادی

از  ی اایود شاایاساانفاده ماا ینیریمااد وهیشاا نیااکااه در ا ییهااااساانفاده از ماادل ولاای. زمااان ببااردسااال 

 پذیر است. ام انو  انهیگراواقع یهانهیگز

 

 حاکم در شورا به عنوان قدم اول یفعل هایدرک سازوکارطراحی یک سیسنم ترکینگ جهت  -

o یشاریو هم دبخشایبهباود ما یی رااماا در فاورت اجارا شادن کاارا ،دباریزماان ما ی این سیسنمسازادهیپ 

 خواهد بود.هم 

و  شااوددانشااراه انمااام مراحاال تحقیقاااتی آن در ، شااود فیاانامااه تعرانیااپاتوانااد در قالااب طراحاای آن می

 .دبرس یبرداربه بهره یبعد توس  شهردار

 یبارااز اجارای آن حافال  یملموسا جینناا+ هاا و نقااق قاوت موجاود چاالد + دهیاا یو روشان روش اجارا زیر انیب -

 هدف منفاوت یگروها

ای ی در راسانای تقویات و تثبیات ایاده شاهرداری شیشاهممااز یمشاارکت شاهروندان و ف اادر نار داشانن نقاد  -

 روهااز تند آن مصون نره داشننو 

توسا  اع اایی کاه باه شافافیت  شاهر یدربااره جلساات و مساائل مطار  در شاوراتولید مسنمر منن به زباان سااده  -

 معنقدند در قالب وبلاگ یا کانال

 اجرای قانون دسنرسی آزاد به اطلاعات -

 

 طریق جلوگیری از فساد از

 به هم های آنن و اتصال منطقگوناگوهای مطمئن اطلاعاتی ایماد بانک -

+ 



هاا و اسانثناهای لیال هاا باه همادیرر، تاا حاد مم ان تبصارهبار باودن ایمااد و اتصاال ایان باناکتوجاه باه زماان با -

ارزد کاه محال رخناه و سواسانفاده ای از باین بارود، مایاگار حنای مناافع عاده و حنای حاذف شاوند قوانین بازبینی 

 د.شوسوداگران بسنه 

o ،درخصاو  نحاوه  کنادیباروز ما یباا شاهردار ایاو  رری ادیماردم باا  نیکه با یاز اخنلافات ی ی برای مثال

ساااخنمان بااه  یمساا ون یکاااربر ،افااطلا  باادون ممااوز بااه کااهو این اساات یاساانفاده از اماااکن مساا ون

بنادی مرباوق باه طار  جاامع شاهر نحاوه اسانفاده از ارا ای و منطقه مطاابق .شاودیداده ما رییاتغ یتمار

هااای مساا ونی، فاانعنی، بازرگااانی، اداری و کشاااورزی، تجسیسااات و تمهیاازات، تسااهیلات شااهری و حوزه

مقاررات مرباوق باه هماه ماوارد فاوق و  اواب   نیهای عمومی شهری تعیاین شاده اسات. هم نانیازمندی

. شاودیطار ، تهیاه و تناایم ما نیایخی و مناارر طبیعای، بار اساا  اتاار یمربوق باه حفاب بناا و نماهاا

 55ماااده  42بنااد  لیااتبصااره ل طبااقامااا  طاار  جااامع شااهر، باار حسااب  اارورت، قاباال تمدیاادنار اساات.

واج و طلاااق، دفنار روزنامااه و دو از یکاردن دفنار وکالاات، مطاب، دفناار اساناد رسام ریاادا ،یقاانون شاهردار

قاانون  یبار مبناا نیهم نا .شاودیمحساو  نما یقاانون، اسانفاده تماار نیااز نار ا یممله و دفنر مهندس

وابسااانه در  یهاحرفاااه انپزشااا ان و فااااحب یشاااغل تیااافعال 6611محااال مطاااب پزشااا ان مصاااو  

دفااتر تمااری لیال  یبسایاراکناون هم بلاماانع اسات. یماریاسان یو مل ا یتماار ،یمسا ون یهاساخنمان

 .ندایک تابلو وکیل در حال فعالیت

دلیال و  فیاایی هماین اسانثناهای قاانونی اساتو ساو  اسانفاده بانادهای ما هاامحل  اربه خاوردندر واقع 

 های مطمئن اطلاعاتی است.، نداشنن بانکاتبزرگ این اتفاق

مشاارکت فافر تاا فاد ماردم در چناین  تاوانمی یاشاهیتماام شیباا شاهردار ،شاهر یباسازیز ای مثلوعدهدر مورد  -

 طرحی را منصور شد.

o  یاز مرحلاه طراحا، ننرناتیاسانفاده از رساانه و اباا . باه عناوان یاک نموناه خاارج ورکیاوین نیلا یهاپروژه 

 است. «یا شهیش»و  میمردم به فورت مسنق یمال تیو اجرا تا حما

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

 ایشیشهطر  شهرداری تمام

 تهران شهر اسلامی شورای های پژوهد مرکز تاسیس -

o های حوزه در فاحباران نارات نقطه از اسنفاده و فحیح ارقام و آمار اسا  بر باید تهران شهرداری در ریزی برنامه 

 دارای خود بل ه نباشند شهرداری پیشنهادات کننده تصویب تنها اع ا که است این مهم بسیار ن نه. باشد تخصصی

 ها طر  اجرای از پس. شود ابلاغ شهرداری به اجرا جهت و انمام شورا توس  ریزی برنامه و بوده مشاور و ایده و طر 

 سازمانی توس  باید امر این که شوند رفد...  و ها برنامه اجرای در اهداف تحقق میزان شده، تمام قیمت است لازم نیز

 .بود خواهد شورا همان که پذیرد فورت شهرداری بر نارر و شهرداری از غیر

 

 افلا  رابطه شورا و شهرداری -

o شاورا اع اا  و پرسانل حقاوق کاه اسات ایان دیرار شاهرهای یاا تهاران شاهر شورای مش لات بزرگنرین از ی ی 

 ایاان بایساانی باشااد، مینوانااد ایشااان تطمیااع نااوعی بااه خااود عماال ایاان شااود، ماای پرداخاات شااهرداری توساا 



 توساا  شااورا ام انااات و حقااوق تااا نمایااد ارائااه مملااس و کشااور وزارت بااه ای لایحااه انشااا الله جدیااد شااورای

 نشود حافل سوبرداشنی تا گردیده پرداخت دولت

o ًنموده امنناا شهرداری داخلی اننصابات در دخالت از اع ا   منا 

 ایشهرداری شیشه الزامات و موانع ،هایژگیر رابطه با ود

 بهبود سایت شورای شهر -

o یکاه حنا رسادیمحاور اسات. باه ناار نمافردمحاور و خبر اریشاهر، بسا یشورا یفعل تیسا رسدینار م به 

 و هدفمند داشنه باشد. افنهیساخنار یدهو گزارش یطلبتیبا شفاف ینسبن تیساخنار سا

 یمصااوبات مطلباا یریااگیهااا، امااا در رابطااه بااا راوگواز گاازارش گفاات یپاار شااده از انبااوه تیسااا 

 شده. بیفلان مصوبه با چه تعداد آرا تصو ن هیا یحن ست،ین

 یانامااهنیاایآ نیاز قااوان یانبااوه نیقااوان نیااانااد، امااا اشاادهنوشاانه  تیاز سااا یدر بخشاا نیقااوان 

 دهند. یمن هاآن یاش و نحوه اجرافیشورا و ورا اراتیاز اخن یکل یریهسنند که تصو

 است.  یاز سمن هاست خال تیکه مربوق به حما یمثلا بخش 

o رد شورای عملهاکردن گزارش مسنند هایتغییر قالب   

 مثاال تعااداد  یاهااودهیکااه اطلاعااات ب دهیاافا ینمااودار باا یانبااوهاند  مساانندات فعلاای نامناسااب

از  دیاابازد زانیااو م نیماادعوح ااور افااراد در جلسااات و تعااداد  زانیااشااده و مجلسااات برگزار

ماان شااهروند  ید بااراکااه دانساانن یاز عاادد و رقماا غیااامااا در ،دادیمناااطق و ....  را نشااان ماا

 .  کند یتفاوت

 یبرناماه و بودجاه حنا ونیسایکم اند. بارای مثاالنامناساب هام مخنلاف یهااونیسیکم اتگزارش 

فارفا لکار شاده باود  .حیداده باود در رابطاه باا لاوا یحاتینداشات و انشااوار تو ا یرقام ماال کی

 و رد نبود.  بیاز تصو یحرف .حهیفلان لا یبررس

 ی. حنااسااتین یو بررساا یابیااتاارک نشااده و قاباال ارز تیسااا یجااا چیدر هاا اافااراد شااور عمل اارد 

کااه  سااتیشاا ل اساات. افاالا مشااخص ن نیعمل اارد خااود شااورا هاام در مااوارد مخنلااف بااه هماا

آن چاه از  یریاگ دیپا ایارفاع  یمخنلاف چاه باوده و شاورا بارا یهامش لات عمده شهر در سال

 کرده است. 

o مخنلف است یها و نهادهاگروه با ارتباق موثرهای سایت برای اسنفاده از ررفیت 

 شااورا و ام انااات آن  فیو ورااا اراتیاادر مااورد اخن یبااه لحااال اطلاااا رسااان تیسااا تیو ااع

 دارد. یاگرچه که واحد ارتباق مردم ست،یمناسب ن

 

 برای پیریری فعالیت اع ای شورا اسنفاده از شوراسنج -

ل ئهااو شاهرهاو پیشارفنه دنیاا )فاارغ از مسااام اان هم اارو و تباادل داناد باا شاوراها و شاهرداروفراهم کاردن  -

 افزایى با کشورهاو دیرر دنیاهمجهت هاو دولت امید و وزارت امور خارجه از طریق توانمندی سیاسى( 

 ی آنفعل یناکارآمد و دلایل شهر یشورا یقانون اراتیاخنتهیه منن به مناور مشخص کردن  -



o هاار ناادارد و  یقااانون اراتیااساات کااه اخنا لیاادل نیااشااهر بااه ا یشااورا یکننااد نااا کارآماادیف اار ماا یبرخاا

را  تیاالهن نیااتلاااش شااود ا دیااشااود. باینماا مااادیا یرییااکااه وارد شااورا شااود تغ ی از هاار جناااحیباایرکت

 شود. هیرو رییتواند موجب تغ یم یفعل بیترک کند و نشان داده شود که رییتغ

 

 بازنرری در بدنه شهرداری -

o نهاااد باازرگ و  کیاابااه  لیتبااد بااافیقال یآقااا یاز زمااان تصااد آن تابعااه یهاااو سااازمان ینهاااد شااهردار

 .کنندیعمل م ییارهیها و اداراتد به فورت جزشد که هر کدام از بخد لیو طو ضیعر

 تهران مردم به آن گزارش و تهران شهرداری هایبدهی کردن مشخص -

 یبان دار هایرویه با بانک این عمل رد کردن سازگار برای تلاش و آن عمل رد سازیشفاف شهر، بانک عمل رد ارزیابی -

 .تهران شهرداری اقدامات مالی تجمین با بانک این عمل رد نسبت سازیفشفا علاوه به مدرن 

  .تهران شهرداری هایپروژه مالی تجمین منابع سازیشفاف -

 .تهران شهرداری هایپروژه و خدمات پیمان اران فهرست اننشار -

  .هاپروژه قیمت محاسبه برای سیسنمی اسنقرار و تهران  شهرداری خدمات و هاپروژه قیمت سازیشفاف -

 ف ا فروش به ات ا افزاید از ممانعت و جاری هایهزینه کاهد تهران، شهرداری ریزیبودجه ناام افلا  برای جدی اقدام -

 .شهری درآمدهای تجمین برای تراکم و

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

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

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

   ها پروژه و ها طر  تصویب و بررسی جامع ناام تدوین -

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

 

 ها و سراهای محلهبازسازی و افلا  شورایاری -

o خاو   یایرواح امگیری شا لو  یاجنمااع یهاامشاارکت تیاتقو ،محلاه یهاا و ساراهایاریارشاو هدف از

 ینیخودشااان را بااازآفر تیااهو هامحلااه دارد و ینقااد اساساا یمحااورکااه در آن محلااهبااوده اساات  یشااهر

 یاعنمااادیو باا یاجنماااع یهااادام یریااگاماار شاا ل نررفاات بل ااه موجااب شاا ل نیاانااه تنهااا ا .کنناادیماا

  .شد ییاگسنرده

o  شاافاف و شااهری ماادیریت در شااهروندان نقااد کااردن نهادینااه باار تاکیااد بااا هااا شااورایاری ناااام افاالا 

 روندها سازی

o ها برای امر ناارتاسنفاده از ررفیت شورایاری 

و  انیاانااه از ناام )و سااوز و توانمنااددل ،از افااراد منخصااص ینااواح و مناااطق شااهرداران ادارات، و رانیمااداننخااا   -

 (فرزندان و اقوامشان

 



 پارچهایماد دولت محلی واحد و یک -

o کااه  ددار یچناد مناول یشااهر هار مو اوع نیاکاه در ا اسات نیاا یشااهر یهاایزیاربرناماهمواناع  از ای ی

  بارای مثاال در حاوه فرهناگ، ارشااد، ساازمان فرهنرای سانندیمواقاع باا هام هماهناگ ن شانریمناسفانه ب

 .یمخنلف شهردار یهادر سازمان یفرهنر یهاو اداره کل یشهردار یفرهنر یهامعاونتشهرداری، 

 

 

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

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

 ها در راسنای رفع مش لات اجرایی و کاهد فسادکوچک کردن شهرداری از طریق واگذاری امور به سمن -

 یواحادها ی،مسا ون ی وتماار یهااممنماع ،هااکارگااه یمنایا یهااسانمیکارد نااارت بار سعمل نحوهشفاف کردن  -

 و .... یخدمات

 بر اسا   واب  موجود یکردن نحوه اننصا  شهرداران نواح شفاف -

 های تماری بزرگشفاف شدن و عیت پروژه -

 نهاد با شهرداریهای مردمشفاف شدن نحوه هم اری سازمان -

شااان فااحبت های ممااازی باارای اطلاااا از مسااائل شااهری کااه دربارههااای شااب هها و دادهساارک کااردن روی هشاانگ -

 ودشمی

 هایسازمان ،... و شهری ساز و ساخت  هوا، آلودگی ترافیک، شهری، نمای پارکینگ، مثل مش لی و مو وا هر برای اگر -

 .پذیرد فورت شفافیت که بود امیدوار توانمی انوقت بریرد، پا نهادیمردم

o برای هاسازمان این که شد تصور این مانع و گرفت را نهادمردم هایسازمان این از نادرست اسنفاده باید البنه 

 .شودمی تش یل آن اع ای درآمد کسب

 کننده باشد:دردسنر  بودن اطلاعات برای شهروند معمولی مم ن است گمراه -

o کارشناسااانه در جهاات روشاانرری هااای های مساانقل و تحلیلرااران باارای ارائااه تحلیلتقویاات رسااانه

 شهروندان

 

 رفت بازار مس ن از رکود و تعدیل قیمت مس ن در تهران برونپیشنهاد برای  -

o مار تعداد واحدهای خاالی در شاهر تهاران کاه بسایار بیشانر از نیااز مسا ن در شاهر اسات و باا آتوجه به  با

بایسات کاه هار واحاد سااخنمانی ناار مان  مای باهتوجه به این ه مسا ن یاک کالاای قابال احن اار اسات 

 .ن فرفات واحاد خاود را واگاذار یاا اجااره بدهادآای داشانه باشاد تاا در شادهپایان کار مهلت تعیینپس از 

 .کاری مهیا کند تا واحد مذکور در فرابور  ارائه شودواگر هم موفق نشد یا تمایل نداشت قانون ساز

 ها و پیشنهادهای مرتب  با مدیریت شهریسایر خواسنه_ 

 تهران هوای آلودگی و ترافیک مش ل حل 

  تهران شهر های پارازیت مش ل حل 



 تهران های زباله مش ل رفع 

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

 فرهنرسراها و بالابردن کیفیت روزنامه همشهری  مثل شهرداری فرهنری هایزیرممموعه احیای 

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

 بنزینی برای کاهد آلودگی هوا. جایبه برقی موتورهای از اسنفاده 

 سبز هایاتوبو  افزاید 

 ها واگن تعداد افزاید با منرو خ  هر ررفیت افزاید 

 مصدق محمد دکنر های تلاش درخور خیابانی یا میدان گذاری نام  

 مانند ترافیک و آلودگی هوا شهر کلان مخنرعان و نوآوران برای حل مش لاتگرفنن از کمک 

 فعالین اب هماهنری نیازمند. )شود تاسیس هاییانممن ایشان فعالیت برای و شود، بیشنر جامعه پذیر آسیب اقشار به توجه 

 (اجنماعی

  ارند،د برداریبهره برای ایده که افرادی به پایین مبلغ با یا رایران به اسنفاده، عدم درفورت را شهرداری املاک و هازمین 

 (سپاری برون( )مردم از شهری هایایده دریافت برای انممنی نیازمند. )کنید واگذار ندارند مالی توانایی اما

  بدهید بهبود را شهر در دوچرخه مخصو  هایگذرگاه عمومی، نقلیه وسایل دیرر و منرو روها،پیاده و عیت. 

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

 هک شهری ف اهای و معابر کردن طبقاتی اخیراً و تونل، حفر ،بزرگراه ساخت ،راه گسنرش بر به جای تمرکز پیاده حرکت

 است نداشنه شهری ترافیک و آلودگی، افزاید شخصی، اتومبیل از اسنفاده به عمومی اقبال افزاید جز ایننیمه

 چارچو  در بالاخص شهری  مخاطرات سایر و حریق زلزله، برابر در ایمنی مقوله دادن قرار اولویت در برای جدی اقدام 

 شهر شورای 55 شهریور 46 مصوبه اجرای و است، مشخص خصو  این در شهرداری قانونی ت الیف. )ریزیبودجه

 .(راهرشاست

 توسعه بر تمرکز و( هابزرگراه ساخت مثل) خصوفی نقل و حمل هایزیرساخت توسعه هایبودجه کاهد برای جدی اقدام 

 .(شهری اتوبو  شب ه و منرو نایر) عمومی نقل و حمل

 و شهری، هایزباله از کمپوست و انرژی تولید بازیافت، مبدأ، از تف یک) شهری پسماندهای مدیریت برای جدی اقدام 

 (هاپسماندگاه ساماندهی

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

 های خادماتی بالااخص پارکیناگ و ف اای سابز )کاه نقاد آن در فاورت باروز حاوادثی مثال توجه به کمباود سارانه

 ها در مناطق مخنلفسوزی حیاتی است( + توجه به توزیع منعادل آنزلزله و آتد

 

  



 هاها و چالدسوال

 جلب اعنماد و حمایت عمومی -

o .اعنماد مردم به نمایندگان سیاسی کم است 

o مطالبه شفافیت فرایند بسنه شدن لیست 

o امید لیست اع ای تبلیغاتی مخارج و منابع کردنشفاف 

 اقنصادی، فرهنری و اجنماعی چیست؟ کرد و نوا نراه شما در مسائل سیاسی،روی -

 ؟ ایدکرده ف ر یمسائل شهردار نیترمهم آیا درباره -

o کمبود بودجه 

o یشهردار دیشد یهاقرض 

o نابسامان تهران ستیطزیمح  

 رش بازاری شدن خواهد انمامید؟ گسنآیا گراید لیبرالیسنی شما به  -

 .های محی  شهرداری بربیاییدپس چالددهد که قادر هسنید از تمار  قبلی شما به هیچ وجه نشان نمی -

شاود؟ آیاا نااقض حاریم ی ماردم هام میهاناهمعملاات مرباوق باه خا معاملات بالای یاک میلیاارد، شااملشفافیت در  -

 شخصی نیست؟

 دهند؟ی قدرت و فساد به همین راحنی اجازه این شفافیت را میشب ه -

 روایمروبه شورا اراتیاخندر بع ی جاها با محدودیت  -

o سااوال  .5ماااده  ونیساایمثلااا کم ها را دارد ونیساایبااه طاار  در کم ازیاان ی،در شااهردار ییهاااطاار  یبرخاا

نشاادن طاار   ایااشاادن  یاایتااوان از اجرایچرونااه ماا ونیساایکم نیاادر ا یرا کیااکااه بااا داشاانن  نماسااتیا

  ؟نمود یریجلوگ

o چارا کاه در  ردیابر میتصام یتحات تملاک شاهردار یهاانیتواناد در ماورد زمایشورا نماکه مثال دیرر این

 مصوبه وجود دارد. هانیا یبرا یلیطر  جامع و تفص

 رسد.بدون همراه شدن تمام شورا + شهردار، ایده به ننیمه نمی -

 


