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 به نام خدا

 گزارش عملکرد یکساله بهاره آروین

 عضو پنجمین دوره شورای اسالمی شهر تهران()

 

 معرفی

 (لینکرزومه ) -شناسی دانشگاه تربیت مدرس استادیار جامعه - /تهران1631بهاره آروین: متولد 

 کمیسیون برنامه و بودجه، رئیس کمیته شفافیت و شهر هوشمند، عضو ستاد شورایاری شیرئیسه، عضو و منتئدبیر هی

 

 های انتخاباتیوعده

 وعده آن در یکسال نخست محقق شده است: 2، (لینکای )شیشهوعده انتخاباتی شهرداری تمام 4از مجموع 

وبسایت شورا انتشار آرای هر یک از اعضای شورای شهر به هریک از مصوبات که در  شفافیت آرا: .1
 قابل دسترسی است )+(

انتشار اطالعات قراردادهای باالی یک میلیارد تومان شهرداری تهران که در  شفافیت قراردادها: .2
 قابل دسترسی است وبسایت شفاف )+(

http://baharvin.ir/wp-content/uploads/2018/08/%D8%B1%D8%B2%D9%88%D9%85%D9%87-%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%A2%D8%B1%D9%88%DB%8C%D9%86-%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%DB%B9%DB%B7.pdf
http://baharvin.ir/wp-content/uploads/2018/08/%D8%B1%D8%B2%D9%88%D9%85%D9%87-%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%A2%D8%B1%D9%88%DB%8C%D9%86-%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%DB%B9%DB%B7.pdf
http://mglassy.ir/about
http://mglassy.ir/about
http://shora.tehran.ir/Default.aspx?tabid=1122
http://shora.tehran.ir/Default.aspx?tabid=1122
http://shora.tehran.ir/Default.aspx?tabid=1122
https://shafaf.tehran.ir/
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 کارنامه صحن:

 جلسه صحن علنی  ۱1 جلسه از۱1حضور در  ●

o  :جلسه ۲تاخیر در ورود 

o  :تعجیل در خروج- 

o  :ترک موقت صحن- 

 نطق پیش از دستور با موضوعات: 6ایراد  ●

o  (لینک) 22/20/69کودکان کار، به تاریخ 

o  (لینک) 20/20/69آلودگی هوا، به تاریخ 

o  (لینک) 02/20/69شفافیت پنجمین دوره شورای اسالمی شهر تهران، به تاریخ 

 تنظیم و ارائه سه طرح ●

o  معامالت شهرداریطرح مصوب: الزام شهرداری تهران به انجام الکترونیکی و اعالن عمومی اطالعات 
 (لینک)

o (لینک)در شهرداری تهران  طرح با یک فوریت مصوب: مدیریت تعارض منافع 

o محور سوم  طرح با یک فوریت مصوب: الزام شهرداری تهران به انتشار عمومی اطالعات شهرسازی(
 (لینک) ای(شهرداری تمام شیشه

 ها و لوایحرحاعالم نظر درباره ط ●

o ۸۷ شامل مخالفت، موافقت، ارائه پیشنهاد و طرح سوال بر روی طرح و لوایح مورد برررسی  مورد اعالم نظر
 در صحن علنی

o ۱۱ به عنوان مخبر کمیسیون برنامه و بودجه مورد ارائه گزارش 

 

 ارایه توضیح در مورد برخی آرای مهم در صحن علنی

 توضیحات رای گیریموضوع رای

 توضیحات لینک موافق عنوان شهردار تهرانانتخاب محمدعلی نجفی به

کلیات الیحه تعیین نرخ عوارض تردد وسایل نقلیه در محدوده های 
 مرکزی شهر )طرح ترافیک جدید(

 توضیحات لینک موافق

 توضیحات لینک مخالف درصدی ردیف درآمدی عوارض مازاد بر تراکم ۲۲پیشنهاد کاهش 

http://baharvin.ir/?p=1074
http://baharvin.ir/?p=1074
http://baharvin.ir/?p=1098
http://baharvin.ir/?p=1098
http://baharvin.ir/?p=1110
http://baharvin.ir/?p=1110
http://shora.tehran.ir/Portals/0/%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%AA%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%87/attach/65/%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%A7%D9%85%20%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C%20%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86%20%D8%A8%D9%87%20%D8%A7%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9%DB%8C%20%D9%88%20%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%86%20%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C%20%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA%20%D9%88%20%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA%20%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C.2446.pdf
http://shora.tehran.ir/Portals/0/%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%AA%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%87/attach/65/%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%A7%D9%85%20%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C%20%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86%20%D8%A8%D9%87%20%D8%A7%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9%DB%8C%20%D9%88%20%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%86%20%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C%20%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA%20%D9%88%20%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA%20%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C.2446.pdf
http://mglassy.ir/2018/07/10/%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%A8-%DB%8C%DA%A9-%D9%81%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6-%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B9/
http://mglassy.ir/2018/07/10/%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%A8-%DB%8C%DA%A9-%D9%81%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6-%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B9/
http://mglassy.ir/2018/07/29/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C/
http://mglassy.ir/2018/07/29/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C/
http://baharvin.ir/?p=926
http://baharvin.ir/?p=926
http://baharvin.ir/?p=926
http://baharvin.ir/?p=926
http://baharvin.ir/?p=926
http://baharvin.ir/?p=1143
http://baharvin.ir/?p=1143
http://baharvin.ir/?p=1143
http://baharvin.ir/?p=1143
http://baharvin.ir/?p=1143
http://baharvin.ir/?p=1209
http://baharvin.ir/?p=1209
http://baharvin.ir/?p=1209
http://baharvin.ir/?p=1209
http://baharvin.ir/?p=1209
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درصد به  02پیشنهاد افزایش تخفیف طرح ترافیک برای خبرنگاران از 
 درصد۰۲

 توضیحات لینک مخالف

تقاضای تحقیق و تفحص در عملکرد مالی و اجرایی موسسه همشهری 
 16۰3تا 16۱۱طی سالهای 

عدم شرکت در رای 
 گیری

 توضیحات لینک

 مالحظات لینک موافق طرح لغو مصوبه برج باغها

 مخالف استعفای جناب آقای نجفی
 نپذیرفتن علل درباره

 استعفا

 

 کارنامه عضویت در هیئت رئیسه:

 حضور در جلسات ●

o  جلسه هیئت رئیسه و ابالغ مکتوب مصوبات این جلسات.00از  ۲۲حضور در 

o  هم اندیشی شورای اسالمی شهر تهران.جلسه  92از جلسه  92حضور در 

o  جلسه کمیسیون تلفیق 1۱جلسه از  1۱حضور در  

 دستاوردها ●

o  شورای اسالمی شهر تهرانانتشار دستورجلسات صحن علنی شورا به همراه ضمایم آن بر روی وبسایت 
 (لینک)

o جلسات صحن علنی شورا به همراه ضمایم آن بر روی وبسایت شورای اسالمی شهر تهران انتشار صورت
 (لینک)

o گیری در صحن شورای اسالمی شهر تهران و ارتقای آنپیگیری انجام الکترونیکی رای 

o  پیگیری ثبت آراء موافق و مخالف اعضای شورای شهر به هریک از موضوعات مطروحه در صحن علنی
 (لینک) ها بر روی وبسایت شورای اسالمی شهر تهرانجلسات و انتشار عمومی آندر صورت

o  انتشار عمومی صوت جلسات علنی صحن شورای اسالمی شهر تهران بر روی وبسایت شورای اسالمی
 (لینک) شهر تهران

o  پیگیری تهیه و انتشار عمومی مشروح مذاکرات صحن شورای اسالمی شهر تهران بر روی وبسایت شورای
 (لینک) اسالمی شهر تهران

http://baharvin.ir/?p=1232
http://baharvin.ir/?p=1232
http://baharvin.ir/?p=1232
http://baharvin.ir/?p=1232
http://baharvin.ir/?p=1232
http://baharvin.ir/?p=1236
http://baharvin.ir/?p=1236
http://baharvin.ir/?p=1236
http://baharvin.ir/?p=1236
http://baharvin.ir/?p=1236
http://baharvin.ir/?p=1284
http://baharvin.ir/?p=1284
http://baharvin.ir/?p=1284
http://baharvin.ir/?p=1284
http://baharvin.ir/?p=1284
http://baharvin.ir/?p=1259
http://baharvin.ir/?p=1259
http://baharvin.ir/?p=1259
http://baharvin.ir/?p=1259
http://baharvin.ir/?p=1259
http://baharvin.ir/?p=1259
http://baharvin.ir/?p=1259
http://baharvin.ir/?p=1259
http://baharvin.ir/?p=1259
http://baharvin.ir/?p=1259
http://baharvin.ir/?p=1259
http://baharvin.ir/?p=1259
http://shora.tehran.ir/Default.aspx?tabid=1121
http://shora.tehran.ir/Default.aspx?tabid=1121
http://shora.tehran.ir/Default.aspx?tabid=1122
http://shora.tehran.ir/Default.aspx?tabid=1122
http://shora.tehran.ir/Default.aspx?tabid=1122
http://shora.tehran.ir/Default.aspx?tabid=1122
https://www.google.com/url?q=http://shora.tehran.ir/Default.aspx?tabid%3D336%23lt-994325-&sa=D&ust=1534921332766000&usg=AFQjCNFOJ7tA6c8-ZVaFw2XRLbvZdc2rgQ
https://www.google.com/url?q=http://shora.tehran.ir/Default.aspx?tabid%3D336%23lt-994325-&sa=D&ust=1534921332766000&usg=AFQjCNFOJ7tA6c8-ZVaFw2XRLbvZdc2rgQ
http://shora.tehran.ir/Default.aspx?tabid=1141
http://shora.tehran.ir/Default.aspx?tabid=1141
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 )منشی کمیسیون برنامه و بودجه(: عضویت در کمیسیون برنامه و بودجهکارنامه 

 گیری در خصوصجلسه کمیسیون برنامه و بودجه و اظهارنظر و تصمیم 02جلسه از  02حضور در  ●

o  های حاکم بر برنامه پنج ساله سوم شهرداری تهرانها و سیاستاولویت 

o  شهرداری تهران ۰۲بودجه سال 

o  حسابرسان و ذیحسابان در شهرداری تهران و واحدهای تابعهبررسی و انتخاب 

o  تعیین تعرفه خدمات مختلف در شهرداری تهران 

 هاجلسات کمیسیون برنامه و بودجه و تایید آنپیگیری تنظیم صورت ●

 

 کارنامه کمیته شفافیت و شهر هوشمند:

 (لینک) 19/0/69پیشنهاد تشکیل کمیته شفافیت و شهر هوشمند ذیل کمیسیون برنامه بودجه و تصویب آن در تاریخ  ●

 جلسه کمیته شفافیت و شهر هوشمند  6۰برگزاری و اداره  ●

 دستاوردها ●

o پیگیری راه( اندازی وبسایت شفافshafaf.tehran.ir) 

o (لینک) پیگیری انتشار عمومی اطالعات قراردادهای کالن شهرداری بر روی وبسایت شفاف 

o  لب استاندارد بر روی وبسایت شفافدر قا 60پیگیری انتشار عمومی الیحه بودجه و بودجه مصوب سال 
 (لینک)

o تدوین سه طرح به منظور ارایه به صحن شورا و طراحی 

طرح مصوب: الزام شهرداری تهران به انجام الکترونیکی و اعالن عمومی اطالعات معامالت  ▪
 شهرداری

 طرح با یک فوریت مصوب: مدیریت تعارض منافع در شهرداری تهران ▪

 بند مرتبط با انتشار عمومی اطالعات مربوط به سفرهای خارجی کارکنان شهرداری  ●

 بند مرتبط با انتشار عمومی اطالعات مدیران شهرداری  ●

 طرح با یک فوریت مصوب: الزام شهرداری تهران به انتشار عمومی اطالعات شهرسازی ▪

 

 

 

 

http://mglassy.ir/2017/10/08/%D8%AA%D8%B4%DA%A9%DB%8C%D9%84-%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%AA%D9%87-%D8%B4%D9%81%D8%A7%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D9%88-%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D9%87%D9%88%D8%B4%D9%85%D9%86%D8%AF/
http://mglassy.ir/2017/10/08/%D8%AA%D8%B4%DA%A9%DB%8C%D9%84-%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%AA%D9%87-%D8%B4%D9%81%D8%A7%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D9%88-%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D9%87%D9%88%D8%B4%D9%85%D9%86%D8%AF/
http://shafaf.tehran.ir/Default.aspx?tabid=414
http://shafaf.tehran.ir/Default.aspx?tabid=414
http://shafaf.tehran.ir/
http://shafaf.tehran.ir/
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 های انجام گرفته در کمیته شفافیت و شهر هوشمندفعالیتخالصه 

الزم به ذکر  .کمیته شفافیت و شهر هوشمند است جلسه 6۰در های انجام گرفته ای از فعالیتدول زیر شرح خالصه شدهج
که معموال یک جلسه کمیته، بیش از یک دستور جلسه داشته است، مجموع جلساتی که در جدول زیر نوشته است از آنجایی

 شده است در نگاه اول بیش از تعداد جلسات برگزارشده است.

 موضوع

 تعداد
ی که جلسات

موضوع 
 بررسی شده

 خروجی گرفتهانجام هایفعالیت و اقدامات

 در گذاریو سیاست ریزیبرنامه
 شهر و شفافیت اهداف به رسیدن

 هوشمند

 جلسه 1۲

 در اطالعاتی شفافیت موضوع اهمیت بررسی 
 توسط کشورها سایر در آن تحقق نحوه و هاسازمان

  (1)جلسه  کمیته کارشناسان

 عمومی دسترسی یزانم از گزارش ارائه و بررسی 
 شهرداری مختلف هایسامانه هایگزارش به

 (۲)جلسه  کمیته کارشناسان توسط

  بررسی ساختار و برنامه های کمیته شفافیت و شهر
 (۱)جلسه  هوشمند

 و تهران شهرداری در موجود هایسامانه بررسی 
 توسط کنندمی کمک شفافیت به که مواردی

 (۵)جلسه  کمیته کارشناسان

 کمیته در حوزه شهر های پیشنهادی معرفی برنامه
 (۵هوشمند )جلسه 

 دوم سالهپنج برنامه شناسی آسیب و تحلیل ،بررسی 
 کارشناسان توسط هوشمندسازی حوزه در شورا

 (۱و  ۲جلسات ) کمیته

  بررسی اهمیت انتشار استاندارد اطالعات الیحه
 (0و بودجه مصوب )جلسه ۰۲بودجه 

 عمومی دسترسی میزان از گزارش ارائه و بررسی 

 مناطق، هایوبسایت در سازمانی اطالعات به

 تهران شهرداری تابعه هایسازمان و هاشرکت

 (1۱)جلسه  کمیته کارشناسان توسط

 و هااهداف، ماموریت سند تدوین 
 هرش و شفافیت کمیته وظایف شرح

 هوشمند

 قراردادها، مالی،  هایسامانه بررسی
 ، بازدید1۲۲مستغالت، ماده  و امالک

 ن،تهرا شهر تفصیلی یکپارچه، طرح
 اطالعات، امالک، تحلیل درآمد جامع
شورا،  اطالعات، نظارت و آمار

 کنترل و مدیریت خارجی، سفرهای
 شایسته مدیران ،16۲،1۱۱۱ پروژه،

 حتوضی جدول ادامه در تفصیل به که)
 .(میشوند داده

 احصا برای پژوهشی پروژه تعریف 
 هایسازمان شفافیت هایشاخص
و ارزیابی این  شهرداری با مرتبط

های سازمان بر اساس شاخص
 احصاشده

  ارسال نامه به شهردار در خصوص
و  60ودجه انتشار استاندارد الیحه ب

در نهایت انتشار استاندارد جزئیات 
الیحه بودجه و بودجه مصوب بر روی 

 سایت شفاف
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 کمیته هایفعالیت و ، عملکردساختار بازنگری 
 ( 6۱و  6۲، 6۲)جلسات کمیته کارشناسان توسط

  ارائه کارشناسان کمیته در خصوص سیاست گذاری
 (63 داده حکومتی باز )جلسه

 معامالت حوزه در شفافیت
 شهرداری

 جلسه 1۰

 سامانه قراردادها برای انتخاب موارد  بررسی
 (6و  ۲)جلسات  عمومی انتشاراطالعاتی جهت 

  بررسی نسخه آزمایشی سایت شفاف و پیگیری
اصالحات مورد نیاز )جلسات  انجام 

16،1۱،1۰،۲۲،۲۲) 

 های آتی برای سایت شفاف )جلسه بررسی برنامه
۲۱) 

 هایشرکت و هاسازمان الزام چگونگی بررسی 
 قراردادها سامانه در خود اطالعات ثبت به تابعه

 (61، ۲۲، ۲۱)جلسات 

 و مالی سامانه کامل اتصال چگونگی بررسی 
 هایمغایرت رفع و یکدیگر به قراردادها سامانه

، 6۲، ۲۰، ۲۲)جلسات  سامانه دو میان اطالعاتی
63) 

  و گذاریسرمایه سازمان در شفافیتبررسی 
با حضور سرپرست این  مردمی هایمشارکت

 (۲1سازمان )جلسه 

 سازمان معامالت و قراردادها شفافیت بررسی 
با حضور  تابعه هایشرکت و بازنشستگی

 ( ۲۵مدیرعامل این سازمان )جلسه 

 به تهران شهرداری الزام» طرح بررسی و تدوین 
 اطالعات عمومی اعالن و الکترونیکی انجام

، ۲۲، ۲۲، 1۱)جلسات  «تهران شهرداری معامالت
۲6 ،۲۲) 

 مصوبه شدن اجرایی بندی زمان برنامه بررسی 
 و الکترونیکی انجام به تهران شهرداری الزام»

 شهرداری معامالت اطالعات عمومی اعالن
 (6۵)جلسه  «تهران

 های مالی و کارگیری سامانهبررسی وضعیت به
 (6۰قراردادها در سازمان امالک و مستغالت )جلسه 

 باالی یقراردادها اطالعات انتشار 

 وبسایت روی بر تومان میلیارد یک
 شفاف

 شهرداری الزام» طرح تصویب 

 اعالن و الکترونیکی انجام به تهران

 معامالت اطالعات عمومی

 علنی صحن در« تهران شهرداری
 شورا
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 شهرسازی حوزه در شفافیت

 
 جلسه ۱

 به مربوط اطالعات در شفافیت اهمیت بررسی 

 خارجی هایتجربه بر مروری و شهرسازی حوزه

 (1)جلسه  خصوص این در

 قابل که آن از اقالمی و شهرسازی سامانه بررسی 

 دکتر آن جلسه دو در که تاس عمومی انتشار

و در  شهری خدمات معاونت نمایندگان و حجت
 یک جلسه رئيس کمیسیون شهرسازی و معماری

 (1۲، 11، ۰، 3، ۵)جلسات  .داشتند حضور

 به تهران شهرداری الزام» طرح بررسی و تدوین 

 سامانه اطالعات از بخشی عمومی انتشار

 (6۵و  6۲)جلسات « شهرسازی

 الزام» طرح فوریت یک تصویب 

 عمومی انتشار به تهران شهرداری

 سامانه اطالعات از بخشی

 شورا علنی صحن در «شهرسازی

بررسی عملکرد سازمان فناوری 
 اطالعات و ارتباطات

 جلسه ۱

 فناوری سازمان هایبرنامه و هاسیاست بررسی 
نمودن، قابل مکانیزه جهت ارتباطات و اطالعات
 فرآیندهای یتشفاف همچنین و نکرد دسترس

 عاملرمدی حضور با تهران شهرداری در موجود
 (1)جلسه  ارتباطات و اطالعات فناوری سازمان

 ارتباطات و اطالعات فناوری سازمان بودجه بررسی  
 و اطالعات فناوری سازمان مدیرعامل حضور با

 (1۲و  1۵جلسات ) ارتباطات

  آسيب شناسي وضعیت فعلی سازمان فناوري
توسط کارشناسان کمیته  اطالعات و ارتباطات

 (۲3)جلسه 

  ارائه برنامه استراتژيك سازمان فناوري ارتباطات و
اطالعات و اقدامات عملي انجام شده در اين 

 (۲3)جلسه  خصوص تاکنون

 

 در و هوشمندسازی شفافیت
 تاکسیرانی سازمان

 جلسه 6

 سازمان قراردادهای شفافیت عیتوض بررسی 
 و تاکسیرانی سازمان رییس حضور با تاکسیرانی
 ارتباطات و اطالعات فناوری سازمان مدیرعامل

 (1۰)جلسه 

 در الکترونیک پرداخت تحقق چگونگی بررسی 

 سازمان رییس حضور با تاکسیرانی سازمان
 و اطالعات فناوری سازمان مدیرعامل و تاکسیرانی
 (۲1)جلسه  ارتباطات
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 تاکسیرانی سازمان پیشنهادی هایچارچوب بررسی 
 رییس حضور با خصوص این در فاوا سازمان و

 فناوری سازمان مدیرعامل و تاکسیرانی سازمان
 (۲۱)جلسه  ارتباطات و اطالعات

 منافع تعارض مدیریت
 جلسه 3

 

 منافع تعارض مدیریت الیحه نویسپیش بررسی 

 هایزمینه بررسی هدف با دولت توسط شدهارائه

 (1۵ جلسه) تهران شهرداری در منافع تعارض

 در منافع تعارض مدیریت» طرح بررسی و تدوین 

 (6۲، 6۲، ۲۲، ۲۲، 1۱ات جلس) «تهران شهرداری

 تعارض مدیریت» طرح تدوین 

 رد آن فوریت یک تصویب  و «منافع
 شورا علنی صحن

 سامانه دو کارایی افزایش و ارتقا
 راستای در ۱۸۸۸ و ۱۳۷

 همگانی نظارت ارتقای

 جلسه ۱

 دو این عملکرد نحوه از زارشگ ارائه و بررسی 

 (6۱و  1۱)جلسات  کمیته کارشناسان توسط سامانه

 با هاسامانه کارایی افزایش راهکارهای بررسی 

 (1۰)جلسه  مربوطه مسئوالن حضور

 با 16۲ سامانه به سامن سامانه اتصال بررسی 

 (63و  6۱)جلسات  مربوطه مسئوالن حضور

 

 رلکنت و مدیریت حوزه در شفافیت
 پروژه

 جلسه 6

 سامانه کنترل پروژه و اطالعات ثبت شده  یبررس
 (66و  ۲۵)جلسات  سامانه نیدر ا

 و کنترل سامانه اطالعات عمومی انتشار بررسی 
 عملکرد ارزیابی کل مدیر  حضور با  پروژه مدیریت

 (6۱)جلسه  شهری مدیریت بهبود و

 دتوان یم که یاطالعات سر بر توافق 
 دسترس درکنترل پروژه  سامانه از

 ردیگ قرار عموم

 جلسه ۲ شفافیت در حوزه منابع انسانی

  بررسی انتشار عمومی اطالعات حوزه منابع انسانی
های تابعه شهرداری به ها و شرکتو الزام سازمان

های ثبت اطالعات حوزه منابع انسانی در سامانه
ذیربط با حضور آقای صادقی مدیرکل اداره منابع 
انسانی و آقای توسل مدیرکل اداره ارزشیابی و 

 (1۱)جلسه  کارگزینی مدیران

  بررسی اطالعات ثبت شده در سامانه اطالعات
مدیران شایسته با حضور آقای شیخ و بررسی 
مواردی از این اطالعات که می تواند در دسترس 

 (۲۱عموم قرار گیرد )جلسه 

  توافق بر سر اقالم اطالعاتی از
تواند در ران که میسامانه مدی

دسترس عموم قرار گیرد و ارسال 
نامه به شهردار تهدر خصوص انتشار 

 عمومی اطالعات مدیران شهرداری
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 رد امحتو تولید حوزه در شفافیت
 زیباسازی سازمان

 جلسه 1
 هایلوتاب فرهنگی محتوای تولید فرآیند بررسی 

)جلسه  زیباسازی سازمان رییس حضور با تبلیغاتی
66) 

 

 جلسه 1 خارجی سفرهای حوزه در شفافیت

  بررسی سامانه نظارت بر سفرهای خارجی و
چگونگی ثبت اطالعات سفرهای کارکنان در 
سامانه با حضور رییس مرکز ارتباطات و امور 

 (۲6)جلسه  المللبین

  بررسی انتشار عمومی اطالعات سامانه نظارت بر
 (۲6)جلسه  سفرهای خارجی

 مومیع انتشار با مرتبط بند تخصیص 
 خارجی سفرهای به مربوط اطالعات
 مدیریت» طرح در شهرداری کارکنان
 « منافع تعارض

 کاهش حوزه در شفافیت
 اجتماعی هایآسیب

 جلسه 1

 بودجه کردهزینه نحوه در شفافیت وضعیت بررسی 

 هایآسیب کاهش حوزه در تهران شهرداری

 خدمات سازمان مدیرعامل حضور با اجتماعی

 (13)جلسه  تهران شهرداری اجتماعی

 

 تحلیل سامانه اطالعات انتشار
 اطالعات

 جلسه 1
 لیلتح سامانه به یعموم یدسترس یبرقرار یبررس 

 (1۲)جلسه  اطالعات

 

 
 ، همچنین اخبار مرتبط با اینکمیته شفافیتبرگزارشده گزارش مشروح جلسات دستور جلسات و + 

 (لینکای )شیشهتمامدر وبسایت شهرداری  کمیته

  

http://mglassy.ir/category/%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%AA%D9%87-%D8%B4%D9%81%D8%A7%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D9%88-%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D9%87%D9%88%D8%B4%D9%85%D9%86%D8%AF/
http://mglassy.ir/category/%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%AA%D9%87-%D8%B4%D9%81%D8%A7%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D9%88-%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D9%87%D9%88%D8%B4%D9%85%D9%86%D8%AF/
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 کارنامه عضویت در ستاد شورایاری:

ها و برگزاری نامهگیری در خصوص بازنگری آیینجلسه ستاد شورایاری و اظهارنظر و تصمیم 61حضور در  ●
 انتخابات هیئت رئیسه در محالت 

 و تشکیل کارگروه های تخصصی شورایاری در این مناطق ۲۲و  ۲1 ،1۱ ،۲حضور در مناطق  ●

های انجام شده با تعدادی از ای مصاحبههها و راهبردها )خالصه یافتهچهار دوره شورایاری: چالش»ارائه گزارش  ●
 02/24/60در تاریخ « نظران و شورایاران فعال(صاحب

 22/4/60شهرداری تهران در تاریخ۲۲بازدید از آب و فاضالب منطقه  ●

 

 گزارش مالی

 دریافتی ماهیانه )میلیون تومان(

 سال
1069 

 اسفند بهمن دی آذر آبان مهر شهریور
عیدی 
 آخرسال

06092 06092 06092 06462 06462 06462 06462 06492 

 سال
1060 

 مرداد تیر خرداد اردیبهشت فروردین
 06002 06002 06002 06002 06002 

 
 هزار تومان 1۲۲میلیون و 1در مجموع : بن رفاهی شهروند

 نپذیرفتم :۱۷و  ۱۱بن و کمک در قالب ماده انواع 
 (کنمبا شورا از خدمات نقلیه شورا استفاده می در امور مرتبط) نپذیرفتم :اختصاصی ماشین

ساعت خدمات کارشناسی در کمیته شفافیت  122به جای دراختیار داشتن راننده از امکان استفاده از )  ندارم: انندهر
 (امبهره برده

  نپذیرفتم طرح ترافیک سیار:سه     استفاده کردم تبلت:
 امنرفته کاری:سفر داخلی    امنرفته :کاری سفر خارجی
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 هایادداشت

« تماعیهای اجاعتیاد همراه با کارتن خوابی به مثابه یک سبک زندگی، درباره رویکرد جایگزین به مسئله آسیب» ●

 (لینک) 11/20/69در تاریخ   اقتصاد دنیای روزنامه در 

 (لینک) 20/26/69در روزنامه اعتماد در تاریخ « صد روز قابل دفاع و انتظارات پیش رو» ●

 (لینک) 21/11/69در روزنامه اعتماد در تاریخ « در دفاع از حق مردم بر شهر، در دفاع از حذف رانت» ●

 (لینک) 1۰/1۲/۰3 در روزنامه همشهری در تاریخ« احیاء خاطره شهر؛ درباره چنارهای ولیعصر» ●

در روزنامه « برای تحقق نظارت همگانی؛ درباره انتشار عمومی اطالعات قراردادهای کالن شهرداری تهران» ●
 (لینک) ۲3/1/۰۲همشهری در تاریخ 

 (لینک) ۲۱/1/۰۲در روزنامه دنیای اقتصاد در تاریخ « افشاگری یا شفافیت» ●

 (لینک) 1۲/۱/۰۲عنوان سرمقاله در روزنامه ایران در تاریخ به« کلید شفافیتشاه» ●

 (لینک) 11/۵/۰۲ای اقتصاد در تاریخ در روزنامه دنی« پایش مداوم بودجه پایتخت» ●

 ۲۲/1۲/۰3، یادداشتی درباره علل استعفای محمدعلی نجفی، شهردار تهران در تاریخ «بدون تاریخ بدون امضا» ●
 (لینک)

 (لینک)  ۲/1/۰۲ «حتما راهی هست/ چرا چگونه نجفی بماند» ●

 

 هامصاحبه

 (لینک) 10/0/69مصاحبه با خبرگزاری خبرآنالین در خصوص عملکرد زنان شورا در تاریخ  ●

در تاریخ « دسترسی عمومی به اطالعات قراردادهای شهرداری تهران»شبکه تهران درباره  10:02گفتگو با خبر  ●
 (لینک) 1۰/1۲/۰3

 24/11/69در تاریخ « هدف از شفافیت سیستماتیک، پیشگیری از فساد است»مصاحبه با خبرگزاری مهر با عنوان  ●
 (لینک)

شهرداری تهران »ری تهران با عنوان گزارش سخنرانی در میزگرد نقد و ارزیابی گزارش تحویل و تحول شهردا ●
 (لینک) 9/11/69در خبرگزاری مهر در تاریخ « محوری کندمحوری را جایگزین پروژهباید مسئله

 ۲1/11/۰3در تاریخ « مدیریت تعارض منافع از جنس افشاگری نیست»مصاحبه با مجله تجارت فردا با عنوان  ●
 (لینک)

 (لینک)۲۲/1/۰۲یخ در تار« سامانه شفاف»درباره  1۱:6۲مصاحبه با رادیو تهران، بخش خبری  ●

 (لینک)۲3/1/۰۲برگزاری نشست خبری درخصوص انتشار اطالعات قراردادهای کالن شهرداری در تاریخ  ●

http://baharvin.ir/?p=1084
http://baharvin.ir/?p=1084
http://baharvin.ir/?p=1126
http://baharvin.ir/?p=1126
http://baharvin.ir/?p=1164
http://baharvin.ir/?p=1164
http://baharvin.ir/?p=1264
http://baharvin.ir/?p=1264
http://baharvin.ir/?p=1273
http://baharvin.ir/?p=1273
http://baharvin.ir/?p=1273
http://baharvin.ir/?p=1273
http://baharvin.ir/?p=1381
http://baharvin.ir/?p=1381
http://baharvin.ir/?p=1434
http://baharvin.ir/?p=1434
http://baharvin.ir/?p=1257
http://baharvin.ir/?p=1257
http://baharvin.ir/?p=1259
http://baharvin.ir/?p=1259
https://www.khabaronline.ir/detail/714459/society/urban
https://www.khabaronline.ir/detail/714459/society/urban
https://www.aparat.com/v/ioYa9/%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%87_%D8%A2%D8%B1%D9%88%DB%8C%D9%86_%D8%AF%D8%B1_%DA%AF%D9%81%D8%AA%DA%AF%D9%88_%D8%A8%D8%A7_%D8%AE%D8%A8%D8%B1_%DB%B1%DB%B8%3A%DB%B3%DB%B0_%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87%D9%94_%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://www.aparat.com/v/ioYa9/%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%87_%D8%A2%D8%B1%D9%88%DB%8C%D9%86_%D8%AF%D8%B1_%DA%AF%D9%81%D8%AA%DA%AF%D9%88_%D8%A8%D8%A7_%D8%AE%D8%A8%D8%B1_%DB%B1%DB%B8%3A%DB%B3%DB%B0_%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87%D9%94_%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://mglassy.ir/2018/01/24/%D9%87%D8%AF%D9%81-%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D9%81%D8%A7%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%AA%DB%8C%DA%A9%D8%8C-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%81%D8%B3/
http://mglassy.ir/2018/01/24/%D9%87%D8%AF%D9%81-%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D9%81%D8%A7%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%AA%DB%8C%DA%A9%D8%8C-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%81%D8%B3/
http://mglassy.ir/2018/01/26/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87-%D9%85%D8%AD%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%AC%D8%A7%DB%8C/
http://mglassy.ir/2018/01/26/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87-%D9%85%D8%AD%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%AC%D8%A7%DB%8C/
http://mglassy.ir/2018/02/19/%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6-%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B9-%D8%A7%D8%B2-%D8%AC%D9%86%D8%B3-%D8%A7%D9%81%D8%B4%D8%A7%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA/
http://mglassy.ir/2018/02/19/%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6-%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B9-%D8%A7%D8%B2-%D8%AC%D9%86%D8%B3-%D8%A7%D9%81%D8%B4%D8%A7%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA/
https://t.me/baharvin/309
https://t.me/baharvin/309
https://www.mehrnews.com/news/4271357/%D8%A7%D8%B5%D9%84%DB%8C-%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%87%D8%AF%D9%81-%D9%85%D8%A7-%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%82-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D9%87%D9%85%DA%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://www.mehrnews.com/news/4271357/%D8%A7%D8%B5%D9%84%DB%8C-%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%87%D8%AF%D9%81-%D9%85%D8%A7-%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%82-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D9%87%D9%85%DA%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
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 (لینک) ۲۲/6/۰۲به با خبرگزاری ایلنا در خصوص شفافیت در تاریخ مصاح ●

 (لینک) 1/0/60در تاریخ « پایان انتصابات فامیلی در شهرداری تهران»زاری ایسنا با عنوان مصاحبه با خبرگ ●

 

 بازدیدها:

 های مختلف شهرداریتولیدشده در بخشبازدیدها با محوریت استفاده از اطالعات  ●

o  20/26/69بازدید از مرکز رصد شهری تهران 

o 20/26/69ریزی شهر تهران به تاریخ مرکز مطالعات و برنامه 

o 20/26/69های مترو در تاریخ بازدید از نظرخواهی عمومی در ایستگاه 

 های اجتماعیبازدیدها با محوریت آسیب ●

o 9/9/69شهردار سابق تهران در تاریخ  بازدید از محله هرندی به همراه 

o  02/9/69بازدید از مرکز نگهداری کودکان یاسر در تاریخ 

o 0/0/69های سازمان خدمات اجتماعی شهرداری تهران در تاریخ حضور در جشن کودکان پرتو، از برنامه 

 بازدید به همراه اعضای کمیسیون ●

o 1۲/۱/۰3در تاریخ  بازدید از نمایشگاه مطبوعات به همراه اعضای کمیسیون 

o  ۱/۱/۰۲مترو تهران  0بازدید از خط 

 بازدید با محوریت شهر هوشمند ●

o  ۰/۵/۰۲بازدید از نمایشگاه الکامپ در تاریخ 

 

 های تخصصی و مراسمها و همایشنشست

 های شهرداریرونمایی از سامانه ●

o ۲1/1/۰۲، رونمایی از وبسایت شفاف شهرداری تهران همایش فصلی مدیران 

o 12/24/60تاریخ  شرکت برج میالد رونمایی از سامانه جامع منابع انسانی در 

 مراسم فرهنگی ●

o  13/1۲/۰3شرکت در آیین گشایش بوستان نفس 

o  1۱/1۲/۰3شرکت در کمپین درختکاری بوستان مادران 

o  0/1/60بازدید از نوروزگاه بلوار کشاورز 

 دیدار با مسئولین  ●

o  ۰36۲6۲3دیدار اعضای شورای شهر با رئیس مجلس در تاریخ  

o  10/20/69دیدار اعضای شورای شهر با رئیس جمهور در تاریخ 

o  10/20/69دیدار با معاون عمران و توسعه شهری و روستایی وزارت کشور در تاریخ 

https://www.google.com/url?q=https://www.ilna.ir/%25D8%25A8%25D8%25AE%25D8%25B4-%25D8%25A7%25D8%25AC%25D8%25AA%25D9%2585%25D8%25A7%25D8%25B9%25DB%258C-5/627025-%25D8%25B3%25D8%25A7%25D8%25B2%25D9%2585%25D8%25A7%25D9%2586-%25D9%2587%25D8%25A7%25DB%258C-%25D9%2588%25D8%25A7%25D8%25A8%25D8%25B3%25D8%25AA%25D9%2587-%25D8%25A8%25D9%2587-%25D8%25B4%25D9%2587%25D8%25B1%25D8%25AF%25D8%25A7%25D8%25B1%25DB%258C-%25D9%2585%25D8%25AC%25D8%25B1%25D8%25A7%25DB%258C-%25D8%25AA%25D8%25AE%25D9%2584%25D9%2581-%25D9%2581%25D8%25B3%25D8%25A7%25D8%25AF-%25D9%2587%25D8%25B3%25D8%25AA%25D9%2586%25D8%25AF-%25D8%25B6%25D8%25B1%25D8%25B1%25D9%2588%25D8%25AA-%25D8%25AA%25D8%25B9%25D8%25B7%25DB%258C%25D9%2584%25DB%258C-%25D8%25AD%25DB%258C%25D8%25A7%25D8%25B7-%25D8%25AE%25D9%2584%25D9%2588%25D8%25AA-%25D9%2587%25D8%25A7-%25D9%2586%25D9%2585%25DB%258C-%25D8%25AF%25D8%25A7%25D9%2586%25DB%258C%25D9%2585-%25D8%25A2%25DB%258C%25D8%25A7-%25D8%25A7%25D8%25B7%25D9%2584%25D8%25A7%25D8%25B9%25D8%25A7%25D8%25AA-%25D9%2585%25D9%2586%25D8%25AA%25D8%25B4%25D8%25B1-%25D8%25B4%25D8%25AF%25D9%2587-%25D9%2587%25D9%2585%25D8%25A7%25D9%2586-%25DA%2586%25DB%258C%25D8%25B2%25DB%258C-%25D8%25B3%25D8%25AA-%25DA%25A9%25D9%2587-%25D8%25AF%25D8%25B1-%25D9%2582%25D8%25B1%25D8%25A7%25D8%25B1%25D8%25AF%25D8%25A7%25D8%25AF%25D9%2587%25D8%25A7-%25D8%25A2%25D9%2585%25D8%25AF%25D9%2587-%25D8%25A7%25D8%25B3%25D8%25AA&sa=D&ust=1534944318899000&usg=AFQjCNEHz7xLboG9zXCnlwpyeOAz6jA4Cg
https://www.google.com/url?q=https://www.ilna.ir/%25D8%25A8%25D8%25AE%25D8%25B4-%25D8%25A7%25D8%25AC%25D8%25AA%25D9%2585%25D8%25A7%25D8%25B9%25DB%258C-5/627025-%25D8%25B3%25D8%25A7%25D8%25B2%25D9%2585%25D8%25A7%25D9%2586-%25D9%2587%25D8%25A7%25DB%258C-%25D9%2588%25D8%25A7%25D8%25A8%25D8%25B3%25D8%25AA%25D9%2587-%25D8%25A8%25D9%2587-%25D8%25B4%25D9%2587%25D8%25B1%25D8%25AF%25D8%25A7%25D8%25B1%25DB%258C-%25D9%2585%25D8%25AC%25D8%25B1%25D8%25A7%25DB%258C-%25D8%25AA%25D8%25AE%25D9%2584%25D9%2581-%25D9%2581%25D8%25B3%25D8%25A7%25D8%25AF-%25D9%2587%25D8%25B3%25D8%25AA%25D9%2586%25D8%25AF-%25D8%25B6%25D8%25B1%25D8%25B1%25D9%2588%25D8%25AA-%25D8%25AA%25D8%25B9%25D8%25B7%25DB%258C%25D9%2584%25DB%258C-%25D8%25AD%25DB%258C%25D8%25A7%25D8%25B7-%25D8%25AE%25D9%2584%25D9%2588%25D8%25AA-%25D9%2587%25D8%25A7-%25D9%2586%25D9%2585%25DB%258C-%25D8%25AF%25D8%25A7%25D9%2586%25DB%258C%25D9%2585-%25D8%25A2%25DB%258C%25D8%25A7-%25D8%25A7%25D8%25B7%25D9%2584%25D8%25A7%25D8%25B9%25D8%25A7%25D8%25AA-%25D9%2585%25D9%2586%25D8%25AA%25D8%25B4%25D8%25B1-%25D8%25B4%25D8%25AF%25D9%2587-%25D9%2587%25D9%2585%25D8%25A7%25D9%2586-%25DA%2586%25DB%258C%25D8%25B2%25DB%258C-%25D8%25B3%25D8%25AA-%25DA%25A9%25D9%2587-%25D8%25AF%25D8%25B1-%25D9%2582%25D8%25B1%25D8%25A7%25D8%25B1%25D8%25AF%25D8%25A7%25D8%25AF%25D9%2587%25D8%25A7-%25D8%25A2%25D9%2585%25D8%25AF%25D9%2587-%25D8%25A7%25D8%25B3%25D8%25AA&sa=D&ust=1534944318899000&usg=AFQjCNEHz7xLboG9zXCnlwpyeOAz6jA4Cg
https://www.isna.ir/news/97043117203/%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%85%D9%86%D9%88%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D8%B9%D9%82%D8%AF-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D8%A7
https://www.isna.ir/news/97043117203/%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%85%D9%86%D9%88%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D8%B9%D9%82%D8%AF-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D8%A7
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o  تاریخ نشست مشترک اعضای شورای شهر با رئیس نیروی انتظامی و رئیس پلیس راهور تهران در
10/20/69 

o  ۲1/۰/۰3نشست مشترک اعضای شورای شهر با استاندار تهران  

o  نفره مجمع امید  ۵1شرکت در چهار جلسه اعضای 

 های با موضوع شفافیتها و نشستهمایش ●

o  حضور و سخنرانی در پنل شفافیت، ابعاد و راهکارها در کنفرانس حکمرانی و سیاست گذاری عمومی در
 14/12/69تاریخ 

o  24/11/69سخنرانی در میزگرد نقد و ارزیابی گزارش تحویل و تحول شهرداری تهران در تاریخ 

o  حضور و سخنرانی در پنل حکمرانی هوشمند و تنظیم مقررات در جهت حرکت به سمت شهر هوشمند در
 1۱/1۲/۰3همایش تهران هوشمند در تاریخ 

o های استراتژیک ریاست جمهوری در تاریخ حضور در نشست بررسی الیحه تعارض منافع در مرکز بررسی
۱/۵/۰۲ 

 

 هامکاتبات و پیگیری

 مکاتبه با شهردار تهران در خصوص ●

o  22/20/69اطالع رساني قراردادهاي باالي يك ميليارد تومان در تاریخ 

o  20/12/69انتشار عمومي بخشي از اقالم اطالعاتي سامانه شهرسازي در تاریخ 

o  12/20/60ارشد شهرداري تهران در تاریخ انتشار عمومي اطالعات مديران 

 های نظارتی با محوریتعنوان مکاتبه با معاونان شهرداری و سازمان فاوا در خصوص دریافت گزارش 1۱ ●

o های قرادادها و مالیهای مختلف شهرداری از جمله سامانهکیفیت اطالعات سامانه 

o  الکترونیکی و اعالن عمومی معامالت نظارت بر حسن اجرای مصوبه الزام شهرداری تهران به انجام
 شهرداری

o های سازمان فناوری اطالعات و ارتباطاتبرنامه 

o های مختلف شهرداریایجاد دسترسی به سامانه 

 هامالقات
 های شفافیت، هوشمندسازی، شورایاری، مسائل و معضالت شهریهای مختلف در حوزهگروه مالقات با 6۲

 هاخصوص مشکالت و درخواستمالقات مردمی با افراد در  1۰
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 آتی )کمیته شفافیت و شهر هوشمند( هایبرنامهاهم 

 عنوان زیر پروژه عنوان اصلی پروژه عنوان کلی

نظارت بر حسن 
 اجرای مصوبات

نظارت بر حسن اجرای مصوبه الزام شهرداری 
تهران به انجام الکترونیکی و اعالن عمومی 

 معامالت شهرداری

 سایت شفاف:وبارتقای کیفی اطالعات منتشر شده در 
اندازی ها برای راهها و سازمانبندی در انتخاب شرکتاولویت

سامانه قراردادها و ارتقای این سامانه به سامانه جامع معامالت 
 برای امکان ثبت انواع دیگر معامالت عالوه بر مناقصه

 شفاف: سایتوبارتقای کیفی اطالعات منتشر شده در 
ای که های وابستهها و سازمانپیگیری ثبت قراردادهای شرکت

صورت با گردش در اندازی شده بهها راهسامانه قراردادها در آن
 سامانه قراردادها

 اتصال کامل سامانه قراردادها و سامانه مالی

ثبت تمامی  ←عدم مغایرت در سامانه قراردادها و سامانه مالی 
 سامانه در  قرارداد ثبت امکان سامانه قراردادها و عدمقراردادها در 

 مالی

 هایها و سازمانسازی استفاده از سامانه مالی در شرکتیکپارچه
 وابسته:

راه اندازی سامانه مالی در تمامی سازمان ها و شرکت ها و یا 
 اتصال آنالین و برخط سامانه های مالی موازی به سامانه مالی

های تابعه ها و شرکتنامه مالی معامالتی سازمان انتشار آیین
شهرداری تهران بر روی وبسایت واحدها و قرار گرفتن لینک آن 

 در وبسایت شفاف جهت رصد موارد ترک تشریفات.

های ها و شرکتانتشار عمومی وضعیت ثبت قراردادهای سازمان
سایت شفاف جهت ودر  ،وابسته به شهرداری در سامانه قراردادها

ثبت اطالعات  ارتقای وضعیتها به ترغیب این سازمان
 شان در سامانه قراردادهاقراردادهای

نظارت بر حسن اجرای مصوبه الزام شهرداری 
 تهران به انتشار عمومی اطالعات شهرسازی

 ← نهایی تصویب ←های تخصصی بررسی در کمیسیون
 اجرا بر نظارت

مصوبه مدیریت تعارض نظارت بر حسن اجرای 
 منافع

 ← نهایی تصویب ←های تخصصی بررسی در کمیسیون
 اجرا بر نظارت

 پیگیری انتشار عمومی اطالعات مدیران شهرداری

 شفافیت سفرهای خارجی

 شفافیت بودجه

 شفافیت بودجه

 ها ودریافتانتشار عمومی کلیه عملکرد بودجه ) عمومیانتشار 
 تهران(های شهرداری پرداخت

 انتشار عمومی صورتجلسات و دستور جلسات شورای تخصیص

کرد بودجه معاونت شفافیت در نحوه هزینه
  فرهنگی -اجتماعی
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 هایبهبود سیستم
 نظارتی

 ارتقا نظارت همگانی

 ۷۱۱۱و  ۷۳۱ارتقا دو سامانه 

 و سامن به یکدیگر ۷۳۱پیگیری اتصال دو سامانه 

 ۷۳۱افزار موبایلی سامانه اندازی نرمپیگیری راه

 شهر هوشمند

الکترونیک کردن فرآیندهای دفاتر خدمات 
 الکترونیک

الکترونیک کردن کامل فرآیند دریافت پروانه، پایان کار، 
دون بای که خدمات دفاتر الکترونیک ها و عوارض به گونهاستعالم

 شهرداری تهران سایتاز طریق و توسط خود او، تقاضی مراجعه م
 قابل انجام باشند.

های سنجش پذیر برنامه بررسی شاخص
 استراتژیک فاوا

های های سازمان فاوا با محوریت پیگیری شاخصپیگیری برنامه
ها و الکترونیک شدن پذیر برای یکپارچگی سامانهسنجش

اندازی و ارتقای درگاه واحد خدمات شهروندی فرآیندها و راه
 من()تهران 

 حمل و نقل هوشمند
 پیگیری تحقق پرداخت الکترونیک کرایه تاکسی تا پایان تابستان

 های حوزه حمل و نقلانتشار عمومی داده
 تحقق داده باز در شهرداری تهران

 های سامانه تحلیل اطالعاتانتشار عمومی بخشی یا تمام داده

پایدارسازی 
 تغییرات

و زیرمجموعه شهرداری ارتباط با دیگر نهادها 
 کنند.که در مورد مبارزه با فساد تالش می

 

ها به عموم و استفاده نشان دادن ارزشمندی داده
 از آنها

 هادنه دانشگاهی با دادهدرگیر کردن ب

برگزاری مسابقه جهت ترغیب به استفاده از اطالعات منتشر شده 
 بر روی سایت شفاف

ای: ارتقا وب سایت، شبکه های رسانهکمپین اجتماعی و فضای 
 اجتماعی، انتشار صوت و فیلم و اینفوگرافی، خبرنامه ایمیلی

پایدارسازی تغییرات در حوزه شفافیت شورای 
 شهر

های متصل به اتوماسیون اداری به منظور طراحی سامانه
در  ها و لوایحسیستماتیک کردن فرآیند گردش کار بررسی طرح

 گیری از مصوباتگزارششورا و 

های منتشر شده بر روی ارتقای استانداردهای شفافیت داده
های آراء نمایندگان خوان کردن دادهوبسایت شورا از جمله ماشین

 و مشروح مذاکرات

شفافیت موارد 
 خاص

پیگیری انتشار عمومی اطالعات سامانه کنترل 
  پروژه

 انتشار عمومی موارد مطالعاتی

 شهرداریعمرانی های های مطالعاتی پروژهپیوست

های مرکز مطالعات و دیگر مراکز پژوهشی در سطح پژوهش
 شهرداری 

 های مرکز مطالعاتانتشار اطالعات قرارداد پژوهش

های مطالعاتی حوزه حمل و نقل از جمله انتشار عمومی پروژه
 های مطالعاتی مترو، اتوبوسرانی و ...پروژه
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 شفافیت در سازمان زیباسازی

های پذیری در سفارش و اجرای پروژهتحقق رقابتو  زادییرانت
 سازمان زیباسازی در سطح شهر

بررسی راهکارهای مشارکت هر چه بیشتر شهروندان در تولید 
 محتوای فرهنگی تابلوهای تبلیغاتی

  کاربردی -شفافیت سازمانی موسسه علمی

گذاری توسط های سرمایهفرصتانتشار عمومی 
 گذاریسازمان سرمایه

 

های پیگیری انتشار گزارش ارزیابی پرتال
های مناطق و واحدهای تابعه جهت شهرداری

ترغیب واحدهای شهرداری به تکمیل اطالعات 
 های در اختیارسایت

 

نامه معاون اول بخش شدناجرایی  پیگیری
جمهور در مورد قانون دسترسی آزاد به رئیس

 اطالعات در شهرداری تهران

 

 
ای بناهو انتشار عمومی اطالعات پیگیری ثبت 

 تاریخی شهر تهران
 

 -مطالعات حقوقی
 پژوهشی در حوزه

 شفافیت

در مورد انواع  شفافیتحقوقی تهیه سند 
 اطالعات شهرداری تهران

 

  راهکارهای تکمیل چرخه شفافیتبررسی 

تدوین شاخص شفافیت »اجرای پروژه پژوهشی 
 ایبندی دورهبه منظور رتبه «در شهرداری تهران

 واحدهای تابعه شهرداری
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 تصاویر

 

 

 

90/90/09                                المللی الکامپ بینبازدید از نمایشگاه   

79/90/09عمومی در ایستگاه های مترو                    بازدید از نظرخواهی   

09/90/09بازدید از نمایشگاه مطبوعات                                               
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07/90/09جلسه کمیسیون برنامه و بودجه                                   

09/09/09مند            دوازدهمین جلسه کمیته شفافیت و شهر هوش  

00/07/09بیست و یکمین جلسه کمیته شفافیت و شهر هوشمند        


