اهداف و ماموریتهای کمیته شفافیت و شهر هوشمند
●
●
●
●
●
●
●
●

شفافیتبخشی به فرایندهای درونی و گردش اطالعات در مدیریت شهری تهران
تضمین حق شهروندان در دسترسی آزاد به اطالعات طبق قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطالعات
كاهش ارتباطهای فردی و غیرشفاف میان كاركنان شهرداری و شهروندان و شفافیتبخشی به كانالهای خدمترسانی
جلب مشاركت شهروندان و نهادهای مدنی در كنترل و نظارت همگانی بر عملكرد شهرداری از طریق تضمین دسترسی آنها به اطالعات باكیفیت
تالش برای تحقق شهر هوشمند یكپارچه
افزایش خودكنترلی در كاركنان و مدیران شهرداری از طریق تغییر رویكرد نظارت متمركز به نظارت عمومی و مردمی (هر فردی احساس كند كه هزاران چشم در
شهر عملكرد او را رصد میكنند)
كاهش هزینههای نظارتی و افزایش كارامدی در امر نظارت با استفاده از شفافیت اطالعات و بهره جستن از توان مردم
افزایش اعتماد عمومی به شهرداری و شورای شهر از طریق افزایش شفافیت اطالعات و فراهم كردن زیرساخت تقارن اطالعاتی برای مشاركت مردم در مدیریت
شهری

شرح وظایف کمیته شفافیت و شهر هوشمند
●
●
●
●
●
●
●
●

برنامهریزی و نظارت بر شناسایی منابع تولید اطالعات اولویتدار ،اطالعات رانتساز یا اطالعات نظارتساز (كه طبق قانون انتشار آنها مجاز است)
برنامهریزی مستمر برای ایجاد دسترسی عمومی به اطالعات اولویتدار (امكانپذیری فنی +اولویت از حیث ماهیت اطالعات +تاثیر بر افكار عمومی)
برنامهریزی و نظارت بر شناسایی سامانهها و ابزارهای توزیع و انتشار اطالعات
برنامهریزی و نظارت بر توسعه و تامین زیرساختهای فنی و سازوكارهای اجرایی انتشار و تبادل اطالعات
برنامهریزی و نظارت بر راهاندازی سامانههای اطالعاتی برای انتشار اطالعات در قالبهای استاندارد از نظر قالب ،زمان ،مكان ،مقدار و سطح دسترسی
پایش و رصد مستمر اجرای برنامهها و فرایندهای فوق و سنجش اثربخشی آنها در افزایش سالمت شهرداری
برنامهریزی و نظارت بر شناسایی نقاط تماس میان شهروندان و كاركنان شهرداری و شناسایی تماسهای مستعد فساد
برنامهریزی و نظارت بر توسعه خدمات الكترونیكی شهرداری با اولویت حذف تماسهای مستعد فساد و نظارتپذیری بیشتر در خدمترسانی

● سنجش مستمر اعتماد عمومی و نهادی به شهرداری
● برنامهریزی و نظارت بر ایجاد یكپارچگی در راهبری فناوری اطالعات ( )IT Governanceبا اولویت راهبری داده ()Data Governance
● برنامهریزی و نظارت بر پیادهسازی نظامهای مدیریت امنیت اطالعات در شهرداری وفق ضوابط و مقررات كشور

ﻋﻨﻮان ﮐﻠﯽ

ﻋﻨﻮان اﺻﻠﯽ ﭘﺮوژه

ﻋﻨﻮان زﯾﺮ ﭘﺮوژه
:ارﺗﻘﺎی ﮐﯿﻔﯽ اطﻼﻋﺎت ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه در ﺳﺎﯾﺖ ﺷﻔﺎف
اوﻟﻮﯾﺖﺑﻨﺪی در اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺮﮐﺖھﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنھﺎ ﺑﺮای راهاﻧﺪازی ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ﻗﺮاردادھﺎ و ارﺗﻘﺎی اﯾﻦ
ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ﺑﮫ ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ﺟﺎﻣﻊ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺑﺮای اﻣﮑﺎن ﺛﺒﺖ اﻧﻮاع دﯾﮕﺮ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﻨﺎﻗﺼﮫ
:ارﺗﻘﺎی ﮐﯿﻔﯽ اطﻼﻋﺎت ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه در ﺳﺎﯾﺖ ﺷﻔﺎف
ﭘﯿﮕﯿﺮی ﺛﺒﺖ ﻗﺮاردادھﺎی ﺷﺮﮐﺖھﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنھﺎی واﺑﺴﺘﮫای ﮐﮫ ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ﻗﺮاردادھﺎ در آنھﺎ
راهاﻧﺪازی ﺷﺪه ﺑﮫﺻﻮرت ﺑﺎ ﮔﺮدش در ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ﻗﺮاردادھﺎ

ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﺣﺴﻦ اﺟﺮای ﻣﺼﻮﺑﮫ اﻟﺰام ﺷﮭﺮداری ﺗﮭﺮان ﺑﮫ اﻧﺠﺎم اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ و اﻋﻼن
ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺷﮭﺮداری
ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﺣﺴﻦ اﺟﺮای ﻣﺼﻮﺑﺎت

:ﯾﮑﭙﺎرﭼﮫﺳﺎزی اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ﻣﺎﻟﯽ در ﺷﺮﮐﺖھﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنھﺎی واﺑﺴﺘﮫ
ﻋﺪم ﻣﻐﺎﯾﺮت در ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ﻗﺮاردادھﺎ و ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ﻣﺎﻟﯽ ← ﻋﺪم اﻣﮑﺎن ﺛﺒﺖ ﻗﺮارداد ﺟﺪﯾﺪ در ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ
ﻣﺎﻟﯽ
:ﯾﮑﭙﺎرﭼﮫﺳﺎزی اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ﻣﺎﻟﯽ در ﺷﺮﮐﺖھﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنھﺎی واﺑﺴﺘﮫ
راه اﻧﺪازی ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ﻣﺎﻟﯽ در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ھﺎ و ﺷﺮﮐﺖ ھﺎ و ﯾﺎ اﺗﺼﺎل آﻧﻼﯾﻦ و ﺑﺮﺧﻂ ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ
ھﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﻣﻮازی ﺑﮫ ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ﻣﺎﻟﯽ
اﻧﺘﺸﺎر آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﮫ ﻣﺎﻟﯽ ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﯽ ﺳﺎزﻣﺎنھﺎ و ﺷﺮﮐﺖھﺎی ﺗﺎﺑﻌﮫ ﺷﮭﺮداری ﺗﮭﺮان ﺑﺮ روی
.وﺑﺴﺎﯾﺖ واﺣﺪھﺎ و ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻟﯿﻨﮏ آن در وﺑﺴﺎﯾﺖ ﺷﻔﺎف ﺟﮭﺖ رﺻﺪ ﻣﻮارد ﺗﺮک ﺗﺸﺮﯾﻔﺎت
اﻧﺘﺸﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ وﺿﻌﯿﺖ ﺛﺒﺖ ﻗﺮاردادھﺎی ﺳﺎزﻣﺎنھﺎ و ﺷﺮﮐﺖھﺎی واﺑﺴﺘﮫ ﺑﮫ ﺷﮭﺮداری در
ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ﻗﺮاردادھﺎ و در ﺳﺎﯾﺖ ﺷﻔﺎف ﺟﮭﺖ ﺗﺮﻏﯿﺐ اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎنھﺎ ﺑﮫ ﮐﺎﻣﻞ ﮐﺮدن اطﻼﻋﺎت آن

ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﺣﺴﻦ اﺟﺮای ﻣﺼﻮﺑﮫ اﻟﺰام ﺷﮭﺮداری ﺗﮭﺮان ﺑﮫ اﻧﺘﺸﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ اطﻼﻋﺎت
ﺷﮭﺮﺳﺎزی
ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﺣﺴﻦ اﺟﺮای ﻣﺼﻮﺑﮫ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺗﻌﺎرض ﻣﻨﺎﻓﻊ

ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ ﺑﻮدﺟﮫ

ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ ﺑﻮدﺟﮫ

اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ ﮐﺮدن ﻓﺮآﯾﻨﺪھﺎی دﻓﺎﺗﺮ ﺧﺪﻣﺎت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ
ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺎﺧﺺھﺎی ﺳﻨﺠﺶ ﭘﺬﯾﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ ﻓﺎوا
ﺷﮭﺮ ھﻮﺷﻤﻨﺪ
ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ھﻮﺷﻤﻨﺪ

ﺑﺮرﺳﯽ در ﮐﻤﯿﺴﯿﻮنھﺎی ﺗﺨﺼﺼﯽ ← ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻧﮭﺎﯾﯽ ← ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ اﺟﺮا
ﺑﺮرﺳﯽ در ﮐﻤﯿﺴﯿﻮنھﺎی ﺗﺨﺼﺼﯽ ← ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻧﮭﺎﯾﯽ ← ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ اﺟﺮا
ﭘﯿﮕﯿﺮی اﻧﺘﺸﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ اطﻼﻋﺎت ﻣﺪﯾﺮان ﺷﮭﺮداری
ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ ﺳﻔﺮھﺎی ﺧﺎرﺟﯽ
اﻧﺘﺸﺎر اطﻼﻋﺎت ﺗﺨﺼﯿﺺ ﺑﻮدﺟﮫ
اﻧﺘﺸﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺻﻮرﺗﺠﻠﺴﺎت و دﺳﺘﻮر ﺟﻠﺴﺎت ﺷﻮرای ﺗﺨﺼﯿﺺ
ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ در ﻧﺤﻮه ھﺰﯾﻨﮫﮐﺮد ﺑﻮدﺟﮫ ﻣﻌﺎوﻧﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ -ﻓﺮھﻨﮕﯽ
اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ ﮐﺮدن ﮐﺎﻣﻞ ﻓﺮآﯾﻨﺪ درﯾﺎﻓﺖ ﭘﺮواﻧﮫ ،ﭘﺎﯾﺎن ﮐﺎر ،اﺳﺘﻌﻼمھﺎ و ﻋﻮارض ﺑﮫ ﮔﻮﻧﮫای ﮐﮫ
.ﺧﺪﻣﺎت دﻓﺎﺗﺮ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ ﺗﻮﺳﻂ ﺧﻮد ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ و از طﺮﯾﻖ ﺳﺎﯾﺖ ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺠﺎم ﺑﺎﺷﻨﺪ
ﭘﯿﮕﯿﺮی ﺑﺮﻧﺎﻣﮫھﺎی ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﺎوا ﺑﺎ ﻣﺤﻮرﯾﺖ ﭘﯿﮕﯿﺮی ﺷﺎﺧﺺھﺎی ﺳﻨﺠﺶﭘﺬﯾﺮ ﺑﺮای ﯾﮑﭙﺎرﭼﮕﯽ
ﺳﺎﻣﺎﻧﮫھﺎ و اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ ﺷﺪن ﻓﺮآﯾﻨﺪھﺎ و راهاﻧﺪازی و ارﺗﻘﺎی درﮔﺎه واﺣﺪ ﺧﺪﻣﺎت ﺷﮭﺮوﻧﺪی
))ﺗﮭﺮان ﻣﻦ
ﭘﯿﮕﯿﺮی ﺗﺤﻘﻖ ﭘﺮداﺧﺖ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ ﮐﺮاﯾﮫ ﺗﺎﮐﺴﯽ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن
اﻧﺘﺸﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ دادهھﺎی ﺣﻮزه ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ

ﺗﺤﻘﻖ دادهﺑﺎز در ﺷﮭﺮداری ﺗﮭﺮان

ﺑﮭﺒﻮد ﺳﯿﺴﺘﻢھﺎی ﻧﻈﺎرﺗﯽ

ارﺗﻘﺎی ﻧﻈﺎرت ھﻤﮕﺎﻧﯽ

اﻧﺘﺸﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺨﺸﯽ ﯾﺎ ﺗﻤﺎم دادهھﺎی ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ﺗﺤﻠﯿﻞ اطﻼﻋﺎت
ارﺗﻘﺎ دو ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ  ١٣٧و ١٨٨٨
ﭘﯿﮕﯿﺮی اﺗﺼﺎل دو ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ  ١٣٧و ﺳﺎﻣﻦ ﺑﮫ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ
ﭘﯿﮕﯿﺮی راهاﻧﺪازی ﻧﺮماﻓﺰار ﻣﻮﺑﺎﯾﻠﯽ ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ١٣٧

ﻋﻨﻮان ﮐﻠﯽ

ﻋﻨﻮان اﺻﻠﯽ ﭘﺮوژه

ﻋﻨﻮان زﯾﺮ ﭘﺮوژه

.ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ دﯾﮕﺮ ﻧﮭﺎدھﺎ و زﯾﺮﻣﺠﻤﻮﻋﮫ ﺷﮭﺮداری ﮐﮫ در ﻣﻮرد ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻓﺴﺎد ﺗﻼش ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ
درﮔﯿﺮ ﮐﺮدن ﺑﺪﻧﮫ داﻧﺸﮕﺎھﯽ ﺑﺎ دادهھﺎ
ﻧﺸﺎن دادن ارزﺷﻤﻨﺪی دادهھﺎ ﺑﮫ ﻋﻤﻮم و اﺳﺘﻔﺎده از آﻧﮭﺎ
ﭘﺎﯾﺪارﺳﺎزی ﺗﻐﯿﯿﺮات

ﭘﺎﯾﺪارﺳﺎزی ﺗﻐﯿﯿﺮات در ﺣﻮزه ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ ﺷﻮرای ﺷﮭﺮ

ﮐﻤﭙﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻓﻀﺎی رﺳﺎﻧﮫای:ارﺗﻘﺎ وب ﺳﺎﯾﺖ ،ﺷﺒﮑﮫ ھﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،اﻧﺘﺸﺎر ﺻﻮت و ﻓﯿﻠﻢ
و اﯾﻨﻔﻮﮔﺮاﻓﯽ ،ﺧﺒﺮﻧﺎﻣﮫ اﯾﻤﯿﻠﯽ
ﺑﺮﮔﺰاری ﻣﺴﺎﺑﻘﮫ ﺟﮭﺖ ﺗﺮﻏﯿﺐ ﺑﮫ اﺳﺘﻔﺎده از اطﻼﻋﺎت ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه ﺑﺮ روی ﺳﺎﯾﺖ ﺷﻔﺎف
طﺮاﺣﯽ ﺳﺎﻣﺎﻧﮫھﺎی ﻣﺘﺼﻞ ﺑﮫ اﺗﻮﻣﺎﺳﯿﻮن اداری ﺑﮫ ﻣﻨﻈﻮر ﺳﯿﺴﺘﻤﺎﺗﯿﮏ ﮐﺮدن ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﮔﺮدش ﮐﺎر
ﺑﺮرﺳﯽ طﺮحھﺎ و ﻟﻮاﯾﺢ در ﺷﻮرا و ﮔﺰارشﮔﯿﺮی از ﻣﺼﻮﺑﺎت
ارﺗﻘﺎی اﺳﺘﺎﻧﺪاردھﺎی ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ دادهھﺎی ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه ﺑﺮ روی وﺑﺴﺎﯾﺖ ﺷﻮرا از ﺟﻤﻠﮫ ﻣﺎﺷﯿﻦﺧﻮان
ﮐﺮدن دادهھﺎی آراء ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن و ﻣﺸﺮوح ﻣﺬاﮐﺮات

ﭘﯿﮕﯿﺮی اﻧﺘﺸﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ اطﻼﻋﺎت ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ﮐﻨﺘﺮل ﭘﺮوژه
ﭘﯿﮕﯿﺮی اﻧﺘﺸﺎر ﮔﺰارش ارزﯾﺎﺑﯽ ﭘﺮﺗﺎلھﺎی ﺷﮭﺮداریھﺎی ﻣﻨﺎطﻖ و واﺣﺪھﺎی ﺗﺎﺑﻌﮫ ﺟﮭﺖ
ﺗﺮﻏﯿﺐ واﺣﺪھﺎی ﺷﮭﺮداری ﺑﮫ ﺗﮑﻤﯿﻞ اطﻼﻋﺎت ﺳﺎﯾﺖھﺎی در اﺧﺘﯿﺎر
ﭘﯿﮕﯿﺮی اﺟﺮاﯾﯽ ﺷﺪن ﺑﺨﺶﻧﺎﻣﮫ ﻣﻌﺎون اول رﺋﯿﺲﺟﻤﮭﻮر در ﻣﻮرد ﻗﺎﻧﻮن دﺳﺘﺮﺳﯽ آزاد ﺑﮫ
اطﻼﻋﺎت در ﺷﮭﺮداری ﺗﮭﺮان
ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ در ﺳﺎزﻣﺎن زﯾﺒﺎﺳﺎزی
ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ ﻣﻮارد ﺧﺎص

ﺑﺮرﺳﯽ راھﮑﺎرھﺎی ﻣﺸﺎرﮐﺖ ھﺮ ﭼﮫ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﮭﺮوﻧﺪان در ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺘﻮای ﻓﺮھﻨﮕﯽ ﺗﺎﺑﻠﻮھﺎی
ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ
راﻧﺖزادﯾﯿﻮ ﺗﺤﻘﻖ رﻗﺎﺑﺖﭘﺬﯾﺮی در ﺳﻔﺎرش و اﺟﺮای ﭘﺮوژهھﺎی ﺳﺎزﻣﺎن زﯾﺒﺎﺳﺎزی در ﺳﻄﺢ
ﺷﮭﺮ

ﭘﯿﮕﯿﺮی ﺛﺒﺖ و اﻧﺘﺸﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ اطﻼﻋﺎت ﺑﻨﺎھﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺷﮭﺮ ﺗﮭﺮان
ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ در ﻣﻮﺳﺴﮫ ﻣﻮﺳﺴﮫ ﻋﻠﻤﯽ -ﮐﺎرﺑﺮدی

اﻧﺘﺸﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﻮارد ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﯽ

ﭘﯿﻮﺳﺖھﺎی ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﯽ ﭘﺮوژهھﺎی ﻋﻤﺮاﻧﯽ ﺷﮭﺮداری
ﭘﮋوھﺶھﺎی ﻣﺮﮐﺰ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت و دﯾﮕﺮ ﻣﺮاﮐﺰ ﭘﮋوھﺸﯽ در ﺳﻄﺢ ﺷﮭﺮداری
اﻧﺘﺸﺎر اطﻼﻋﺎت ﻗﺮارداد ﭘﮋوھﺶھﺎی ﻣﺮﮐﺰ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت
اﻧﺘﺸﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ ﭘﺮوژهھﺎی ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﯽ ﺣﻮزه ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ از ﺟﻤﻠﮫ ﭘﺮوژهھﺎی ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﯽ ﻣﺘﺮو،
 ...اﺗﻮﺑﻮﺳﺮاﻧﯽ و

اﻧﺘﺸﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻓﺮﺻﺖھﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﮫﮔﺬاری ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻣﺎن ﺳﺮﻣﺎﯾﮫﮔﺬاری
ﺗﮭﯿﮫ ﺳﻨﺪ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ در ﻣﻮرد اﻧﻮاع اطﻼﻋﺎت ﺷﮭﺮداری ﺗﮭﺮان
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺣﻘﻮﻗﯽ -ﭘﮋوھﺸﯽ در ﺣﻮزه اﺟﺮای ﭘﺮوژه ﭘﮋوھﺸﯽ »ﺗﺪوﯾﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ در ﺷﮭﺮداری ﺗﮭﺮان« ﺑﮫ ﻣﻨﻈﻮر رﺗﺒﮫﺑﻨﺪی
ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ
دورهای واﺣﺪھﺎی ﺗﺎﺑﻌﮫ ﺷﮭﺮداری
ﺑﺮرﺳﯽ راھﮑﺎرھﺎی ﺗﮑﻤﯿﻞ ﭼﺮﺧﮫ ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ

