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 های انتخاباتیوعده

 نخست محقق شده است: سال دووعده آن در  ۶، (لینکای )شیشهوعده انتخاباتی شهرداری تمام ۴ز مجموع ا

 شورا سایتوب رویآرای هر یک از اعضای شورای شهر به هریک از مصوبات انتشار عمومی شفافیت آرا:  .1

)+(  

ای، درآمدی اعم از هزینه شهرداری کالن قراردادهای و برخط اطالعات عمومی انتشاردها: شفافیت قراردا .2

  وبسایت شفاف )+( رویو مشارکتی 

نه دریافت پروا ۷۹هایی که از ابتدای سال انتشار عمومی اطالعات پروندهشفافیت اطالعات شهرسازی:  .۶

  )+( شفاف وبسایت روی های دارای تغییر کاربرداطالعات پروانه و اندکرده

 شهرداری تهراندستاوردهای تحقق شفافیت در دیگر 

o  انتشار عمومی اطالعات مدیران شامل پست سازمانی، وضعیت استخدام، تاریخ انتصاب، مدرک تحصیلی

در اجرای ماده چهارم  ای آنروزرسانی دورهو مبلغ حقوق مندرج در حکم روی وبسایت شفاف و به

 (لینک« )عارض منافع در شهرداری تهرانمدیریت ت»مصوبه 

o  ای روزرسانی دورهروی وبسایت شفاف و به ۷۹تا  ۷۴انتشار عمومی اطالعات سفرهای خارجی از سال

 (لینک« )مدیریت تعارض منافع در شهرداری تهران»در اجرای ماده چهاردهم مصوبه  آن

o (لینک) های انجام شده در شهرداری تهرانعمومی پژوهش انتشار 

o ( لینکانتشار اطالعات کلیه کارکنان شهرداری تهران) 

o قالب در ۷۹بودجه و الیحه  ۷۹ و عملکرد بودجه سال مصوب بودجه و بودجه الیحه عمومی انتشار 

 (لینک) شفاف وبسایت روی( فایل اکسل) استاندارد

o (لینک) ۷2باغ از سال های صادره برجاطالعات پروانه انتشار عمومی 

 شورای شهر ی تحقق شفافیت در یگر دستاوردهاد

o شورای وبسایت روی تهران شهر اسالمی شورای صحن مذاکرات مشروح عمومی انتشار و تهیه پیگیری 

 (لینک) تهران شهر اسالمی

o  در علنی صحن در مطروحه موضوعات از هریک به شهر شورای اعضای مخالف و موافق آراء ثبتپیگیری 

 (لینک) تهران شهر اسالمی شورای وبسایت روی هاآن عمومی انتشار و جلساتصورت

o  تهران شهر اسالمی شورای وبسایت روی آن مضمائ همراه به شورا علنی صحن دستورجلساتانتشار 

 (لینک)

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://shafaf.tehran.ir/Default.aspx?tabid=457
http://shafaf.tehran.ir/Default.aspx?tabid=453
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o تهران شهر اسالمی شورای وبسایت روی آن مضمائ همراه به شورا علنی صحن جلساتصورتر انتشا 

 (لینک)

o  شهر اسالمی شورای وبسایت روی تهران شهر اسالمی شورای صحن علنی جلسات صوت مومیعانتشار 

 (لینک) تهران

 کارنامه صحن

 در جلسه حضورآمار  ●

 سال دوم

o علنی صحن جلسه ۹۹ از جلسه ۹۹در  حضور  

 جلسه ۹: ورود در تاخیر ▪

 جلسه 1: خروج در تعجیل ▪

 جلسه 2: صحن موقت ترک ▪

 ل اولسا

o علنی صحن جلسه ۹1 از جلسه ۹1در  حضور  

 جلسه 2: ورود در تاخیر ▪

 -: خروج در تعجیل ▪

 -: صحن موقت ترک ▪

 طرح تنظیم و ارائه ●

 سال دوم

o  در تاریخ « شهرسازی اطالعات عمومی انتشار به تهران شهرداری الزام»تصویب مصوبه

 (لینک) 2۷/۷۹/۷۹

o  (لینک) 1۷/۷۹/۷۹ تاریخ در «تهران شهرداری در منافع تعارض یریتمد»تصویب مصوبه 

 سال اول

o در تاریخ « شهرسازی اطالعات عمومی انتشار به تهران شهرداری الزام»فوریت طرح تصویب یک

 (لینک) ۷۹/۷۰/۷۹

o  1۷/۴۷/۷۹ تاریخ در «تهران شهرداری در منافع رضتعا مدیریت»تصویب یک فوریت طرح 

 (لینک)

http://shora.tehran.ir/Default.aspx?tabid=1122
http://shora.tehran.ir/Default.aspx?tabid=1122
http://shora.tehran.ir/Default.aspx?tabid=336#994325-
http://shora.tehran.ir/Default.aspx?tabid=336#994325-
http://mglassy.ir/wp-content/uploads/2019/01/%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%A7%D9%85-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C-%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-22522.pdf
http://mglassy.ir/wp-content/uploads/2019/01/%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%A7%D9%85-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C-%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-22522.pdf
http://mglassy.ir/wp-content/uploads/2019/01/%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%A7%D9%85-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C-%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-22522.pdf
http://mglassy.ir/wp-content/uploads/2019/01/%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%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%86-20355.pdf
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http://mglassy.ir/wp-content/uploads/2019/01/%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%A7%D9%85-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C-%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-22522.pdf
http://mglassy.ir/wp-content/uploads/2019/01/%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%A7%D9%85-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C-%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-22522.pdf
http://mglassy.ir/wp-content/uploads/2019/01/%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%A7%D9%85-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C-%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-22522.pdf
http://mglassy.ir/wp-content/uploads/2019/01/%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%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%86-20355.pdf
http://mglassy.ir/wp-content/uploads/2019/01/%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%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%86-20355.pdf
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o  معامالت اطالعات عمومی اعالن و الکترونیکی انجام به تهران شهرداری الزام»تصویب مصوبه 

 (لینک) ۷2/۷۶/۷۹در تاریخ   «شهرداری

 

 نطق پیش از دستور ●

 سال دوم

 پیش از دستور با موضوعات نطق 2ایراد 

o 1۷/۷۶/۷۹ تاریخ به( هابسازبفروش کام به مردم، نام به) ساختمانی عواض نرخ تعیین لزوم 

 (فیلم، متن)

o تاریخ به (است عریان پادشاه که است آن واقعیت) تهران شهرداری ۷۹ سال بودجه سیبرر 

 (متن) 12/12/۷۹

 سال اول

 پیش از دستور با موضوعات نطق 3د ایرا

o (فیلم، متن) ۶۷/۷۹/۷۳ تاریخ به تهران، شهر اسالمی شورای دوره پنجمین شفافیت 

o (فیلم، متن) ۷۹/۷۹/۷۳ تاریخ به هوا، آلودگی 

o (فیلم، متن) ۷2/۷۹/۷۳ تاریخ به کار، کودکان 

 

 ها و لوایحاعالم نظر درباره طرح ●

 سال دوم

o 1۳۳ لوایح و طرح روی بر سوال طرح و پیشنهاد ارائه موافقت، مخالفت، شامل نظر اعالم مورد 

 علنی صحن در بررسی مورد

o 1۹ بودجه و برنامه کمیسیون مخبر عنوان به گزارش ارائه مورد 

 سال اول

o ۹۹ لوایح و طرح روی بر سوال طرح و پیشنهاد ارائه موافقت، مخالفت، شامل نظر اعالم مورد 

  علنی صحن در بررسی مورد

o 11 بودجه و برنامه کمیسیون مخبر عنوان به گزارش ارائه مورد 

 

 

http://mglassy.ir/wp-content/uploads/2019/01/%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%A7%D9%85-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D9%88-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D9%88-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C.pdf
http://mglassy.ir/wp-content/uploads/2019/01/%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%A7%D9%85-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D9%88-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D9%88-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C.pdf
http://baharvin.ir/?p=1768
http://baharvin.ir/?p=1768
https://www.aparat.com/v/ta0Ee
https://www.aparat.com/v/ta0Ee
http://baharvin.ir/?p=1684
http://baharvin.ir/?p=1684
http://baharvin.ir/?p=1110
http://baharvin.ir/?p=1110
https://www.aparat.com/v/AWGQz
https://www.aparat.com/v/AWGQz
http://baharvin.ir/?p=1098
http://baharvin.ir/?p=1098
https://www.aparat.com/v/NioX5
https://www.aparat.com/v/NioX5
http://baharvin.ir/?p=1074
http://baharvin.ir/?p=1074
https://www.aparat.com/v/KvF38
https://www.aparat.com/v/KvF38
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 علنی صحن درها و لوایح به طرح مهم آرای برخی مورد در توضیح هرائا ●

 توضیحات رای گیریوضوع رایم

 سال دوم

 لینک توضیحات مخالف «تهران شهرداری شهرسازی حوزه مطالبات احذ نحوه»کلیات دوفوریت و 

 لینک توضیحات مخالف «نقدغیر مصارف و منابع مدیریت اجرایی دستورالعمل» کلیات الیحه

 سال اول

 لینک مالحظات موافق هاباغطرح لغو مصوبه برج

همشهری  تقاضای تحقیق و تفحص در عملکرد مالی و اجرایی موسسه

 1۶۷۳تا 1۶۹۴های طی سال

عدم 

شرکت در 

 گیریرای

 لینک توضیحات

درصد به  ۰۷پیشنهاد افزایش تخفیف طرح ترافیک برای خبرنگاران از 

 درصد۷۷
 لینک توضیحات مخالف

 لینک توضیحات مخالف درصدی ردیف درآمدی عوارض مازاد بر تراکم 2۷پیشنهاد کاهش 

های کلیات الیحه تعیین نرخ عوارض تردد وسایل نقلیه در محدوده

 مرکزی شهر )طرح ترافیک جدید(
 لینک توضیحات موافق

 

 رئیسهنامه هیئتکار

 سال دوم

 رئیسههیئت جلسه ۰1 از جلسه ۴۹ در حضور 

 تلفیق کمیسیون جلسه 1۷ از جلسه 1۹ در حضور 

 هاپیگیری  

o کار گردش فرآیند کردن سیستماتیکبرای  هااندازی سامانه گردش لوایح و طرحیگیری راهپ 

 هامراحل انجام کار کمیسیون از گیریگزارش و هاکمیسیون در لوایح و هاطرح بررسی

http://baharvin.ir/?p=1521
http://baharvin.ir/?p=1504
http://baharvin.ir/?p=1504
http://baharvin.ir/?p=1284
http://baharvin.ir/?p=1236
http://baharvin.ir/?p=1232
http://baharvin.ir/?p=1209
http://baharvin.ir/?p=1143
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o منظور نمایش  به تهران شهر اسالمی شورای صحن درالکترونیکی  گیریرایارتقای  پیگیری

  عمومی و سیستماتیک آراء برای همه اعضا و حاضران در صحن

 سال اول

 رئیسههیئت جلسه ۹۶ از جلسه ۹2 در حضور 

 تلفیق کمیسیون جلسه 1۴ از جلسه 1۴ در حضور 

 هایگیریپ 

o  و اعالم رسمی مصوبات این جلسات رئیسهتنظیم صورتجلسات هیئتپیگیری 

o  گیری الکترونیکی در جلسات صحن شوراانجام رایپیگیری 

 

 ونیسیکارنامه کم

 سال دوم

 خصوص در گیریتصمیم و نظر اظهار و بودجه و برنامه کمیسیون جلسه ۳۳ از جلسه ۳۰ در حضور 

o های سنجش آنهاو شاخص تهران شهر سوم ساله پنج برنامه احکام 

o تهران شهرداری ۷۶و تلفیق بودجه   ۷۹ و ۷۳ هایسال بودجه تفریغ، ۷۹ سال بودجه 

o بررسی و انتخاب حسابرسان و ذیحسابان در شهرداری تهران و واحدهای تابعه 

o کمیسیون به شده ارجاع لوایح و هاطرح 

 لسال او

 خصوص در گیریتصمیم و نظر اظهار و بودجه و برنامه کمیسیون جلسه۹2 از جلسه ۹۷ در حضور 

o  ای حاکم بر برنامه پنج ساله سوم شهرداری تهرانهسیاست و هااولویت 

o  ۷۰غ بودجه سال و تفری شهرداری تهران ۷۹بودجه سال 

o ای تابعهبررسی و انتخاب حسابرسان و ذیحسابان در شهرداری تهران و واحده 

o  تعیین تعرفه خدمات مختلف در شهرداری تهران 

 هاآن تایید و بودجه و برنامه کمیسیون جلساتصورت تنظیم پیگیری 
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 (گزارش تفصیلی عملکرد ) هوشمند شهر و شفافیت کمیتهخالصه گزارش 

ذیل کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسالمی شهر تهران  1۳/۷۹/۷۳کمیته شفافیت و شهر هوشمند در تاریخ 

، هفتاد و نه جلسه برگزار نمود و در این ۷۹به تصویب رسید و آغاز به کار کرد. این کمیته تا پایان مردادماه 

 های زیر در دستور کار  قرار گرفت.رشناسان این کمیته، حوزههای رئیس و کاجلسات و با پیگیری

 شفافیت حوزه مالی و بودجه شهرداری تهران

کمیته شفافیت و شهر هوشمند از ابتدای آغاز به فعالیت خود، شفافیت اطالعات قراردادهای کالن شهرداری 

جلسه خود  ۶۹میته تا امروز با اختصاص کرد. این کتهران را یکی از اهداف خود معرفی کرده و آن را پیگیری می

 ،۴۹ ،۴۳ ،۴۴، ۴2 ،۶۷ ،۶۴،۶۰ ،۶۶ ،۶2 ،۶1 ،2۷، 2۹ ،2۰ ،2۴ ،2۶ ،22، 21 ،1۷ ،1۹ ،1۴ ،1۶ ،۶)جلسات 

( به این موضوع و با انجام مکاتبات ۹۹و  ۹۰ ،۹۴، ۹1، ۹۷ ،۳۹، ۳۴ ،۳۶، ۳۷ ،۰۷ ،۰۹، ۰۳ ،۰۰ ،۰۶ ،۰۷ ،۴۷

دار تهران دستاوردهای مهمی در این زمینه کسب کرده است. وبسایت شفاف که متعدد با شهردار و معاونان شهر

با انتشار اطالعات قراردادهای  21/1/۷۹به درگاه انتشار اطالعات شهرداری تهران تبدیل شده است، در تاریخ 

وشمند ای باالی یک میلیارد تومان توسط شهردار وقت رونمایی شد. پس از آن کمیته شفافیت و شهر ههزینه

تر و پایدارتر درباره انتشار اطالعات قراردادهای شهرداری، طرحی به شورای اسالمی های گستردهبرای پیگیری

 معامالت اطالعات عمومی اعالن و الکترونیکی انجام به تهران شهرداری الزام»شهر تهران ارائه کرد و مصوبه 

 1۹/۷۹/۷۹ای اسالمی شهر تهران رسید. در تاریخ به تصویب پنجمین دوره شور ۷2/۷۶/۷۹در تاریخ « شهرداری

نیز  2۷/11/۷۹میلیون تومان کاهش یافت و در تاریخ 2۰۷سقف قراردادهای منتشرشده روی وبسایت شفاف به 

اقالم اطالعاتی بیشتری از اطالعات قراردادها )مانند شرح خدمات( منتشر شد. اطالعات قراردادهای درآمدی، 

 در دسترس عموم قرار گرفت. 1۶/۷۶/۷۹ی نیز در تاریخ گذارمشارکتی و سرمایه

کمیته شفافیت و شهر هوشمند، شفافیت مالی شهرداری تهران را فراتر از شفافیت معامالت نیز پیگیری کرده 

های مالی واحدهای تابعه شهرداری، دیون و مطالبات است. پنج بخش بودجه شهرداری، امالک شهرداری، صورت

( و با مکاتبات متعدد مورد ۳۹و  ۳۰، ۳۶، ۳۷ ،۰۰، ۰۶، ۴۶جلسه )جلسات  ۹حقوقی در  شهرداری و شفافیت

 اند. پیگیری قرار گرفته

http://mglassy.ir/wp-content/uploads/2019/08/گزارش-مشروح-جلسات-کمیته-شفافیت-و-شهر-هوشمند.pdf
http://mglassy.ir/wp-content/uploads/2019/08/گزارش-مشروح-جلسات-کمیته-شفافیت-و-شهر-هوشمند.pdf
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 در جدول زیر شرح اقدامات و نتایج به دست آمده در این حوزه بیان شده است:

نتایج هدف اقدامات عنوان
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پیگیری انتشار اطالعات 

های کالن شهرداری قرارداد

 تهران

  انتشار عمومی اطالعات کلیه

معامالت شهرداری تهران طبق 

 الزام»تبصره دوم ماده یکم مصوبه 

 انجام به تهران شهرداری

 عمومی اعالن و الکترونیکی

«شهرداری معامالت اطالعات

اندازی وبسایت شفاف به عنوان بستر واحد راه

 انتشار اطالعات شهرداری تهران

شار قراردادهای کالن شهرداری تهران )باالی انت

 میلیون تومان( روی وبسایت شفاف 2۰۷

ارتقای کمی و کیفی اطالعات 

منتشر شده روی وبسایت 

 شفاف

 تر از کلیه ارائه اطالعات کامل
معامالت متوسط به باالی 

شده در شهرداریانجام

 افزوده شدن تدریجی اقالم اطالعاتی منتشرشده از

 داد )از جمله شرح خدمات قراردادها(هر قرار
 پایین آمدن سقف قراردادهای منتشرشده از

 میلیون تومان 2۰۷میلیارد تومان به یک

 انتشار قراردادهای درآمدی، مشارکتی و

 سایت شفافگذاری کالن روی وبسرمایه

های ثبت سامانه یکپارچگی

عملکرد مالی )از طریق اتصال 

کنترل  های قراردادها،سامانه

پروژه، صورت وضعیت خدمات 

 شهری به سامانه جامع مالی(

  ایجاد اطالعات یکپارچه از یک

های متعدد قرارداد در سامانه

شهرداری

  جلوگیری از دریافت وجه بدون
مشخص کردن اینکه هزینه بابت 

قرارداد دریافت شده است

 اطمینان از ثبت تمامی قراردادهای مناطق

 راردادها شهرداری در سامانه ق

های ایجاد امکان رصد قرارداد واحد در سامانه

 مختلف شهرداری تهران
 عامل هزینه در مشخص نمودن اجباری شدن

 مناطق 

کارگیری اندازی و بهپیگیری راه

های مالی و قراردادها در سامانه

واحدهای تابعه شهرداری 

  *تهران

  ایجاد نظارت ستاد شهرداری تهران
ی واحدهای تابعهبر عملکرد مال

  ایجاد امکان انتشار سیستماتیک و

برخط قراردادهای واحدهای تابعه 

روی وبسایت شفاف )به دلیل 

اینکه وبسابت شفاف، اطالعات را 

صورت برخط از سامانه قراردادها به

خواند(فرامی

 شرکت و سازمان شهرداری تهران از  ۶2استفاده

اد شهرداری سامانه مالی و افزایش امکان نظارت ست

 بر عملکرد مالی واحدهای تابعه

  ۴۷ای در قراردادهای هزینهایجاد امکان ثبت 

 واحد تابعه

  2۰در ایجاد امکان ثبت قراردادهای درآمدی 

 واحد تابعه

پیگیری انتشار اساسنامه و 

نامه مالی معامالتی آیین

های تابعه ها و شرکتسازمان

شهرداری تهران روی وبسایت 

 آنها 

  رصد کردن قانونی بودن

قراردادهای ترک تشریفات و بدون 

 تشریفات

 سازی فرایند عقد قرارداد یکسان
 در هر واحد تابعه

واحد  ۶۷مالی معامالتی بیش از  نامهانتشار آیین

 های آنهاتابعه شهرداری تهران روی وبسایت

انتخاب و  نحوه انتشار پیگیری

 شهرداری پیمانکاران بندیرتبه

های مختلف حوزه در رانته

 مدیریت شهری

  جلوگیری از رانت در انتخاب

های مختلف پیمانکاران حوزه

مدیریت شهری و انتخاب 

ترین پیمانکاران با ایجاد مناسب
 فضای رقابتی

ارزیابی، فهرستزئیات ( و جلینکنامه )آیین انتشار 

 تر پسماند پیمانکاران بندیگروه و فنی توان تعیین

 و آوریجمع) خشک و( وروبرفت و آوریجمع)

 خدمات معاونت وبسایت روی( لینک) (تفکیک

شهری

http://usd.tehran.ir/Portals/0/evaluation/arzyabi-usd-98.pdf
http://usd.tehran.ir/Portals/0/evaluation/arzyabi-usd-98.pdf
http://usd.tehran.ir/Portals/0/evaluation/listsherkat4-98.zip
http://usd.tehran.ir/Portals/0/evaluation/listsherkat4-98.zip
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نتایج هدف اقدامات عنوان

نه جامع اندازی ساماپیگیری راه

 معامالت

  انجام کلیه فرایندهای معامالت
صورت شهرداری تهران به

الکترونیکی با هدف افزایش نظارت 

و سرعت طبق ماده یکم مصوبه 

 انجام به تهران شهرداری الزام»

 عمومی اعالن و الکترونیکی

 «شهرداری معامالت اطالعات

 در حال پیگیری و اقدام

 و پروژه کنترل سامانه بررسی

 این از که ایاطالعاتی اقالم

 عمومی انتشار تواندمی سامانه

 یابد

 فیزیکی  پیشرفت بر عمومی نظارت

 هاو ریالی پروژه
 در حال پیگیری و اقدام

پیگیری شفافیت در نحوه 

 ها و روزبازارها  واگذاری کیوسک

  جلوگیری از رانت در واگذاری

 ها و روزبازارها کیوسک

  های گل و مطبوعات کیوسکانتشار اطالعات

( و اطالعات روزبازارها و پیمانکاران آنها لینک)

غل( روی وبسایت شرکت ساماندهی مشالینک)

بررسی چگونگی انتشار 

اطالعات معامالت غیرقراردادی 

صورت فاکتوری و که عموما به

در محدوده قیمتی متوسط 

 گیرندانجام می

  شفافیت کامل در کلیه انواع
معامالت شهرداری تهران و در 

محدوه قیمتی باالتر از خرد، طبق 

تبصره چهارم ماده یکم مصوبه 

 مانجا به تهران شهرداری الزام»

 عمومی اعالن و الکترونیکی

 «شهرداری معامالت اطالعات

 در حال پیگیری و اقدام
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پیگیری انتشار عمومی الیحه 

 ۷۹پیشنهادی بودجه 

  انتشار جزئیات بودجه شهرداری از

مرحله تدوین الیحه تا عملکرد آن 

 برای بررسی متخصصین

 تر شدن تنظیم تالش برای واقعی
 ی تهرانبودجه شهردار

 در قالب اکسل  ۷۹انتشار الیحه پیشنهادی بودجه

  روی وبسایت شفاف

پیگیری انتشار عمومی بودجه 

 ۷۹مصوب 

 در قالب اکسل روی  ۷۹انتشار بودجه مصوب سال

 وبسایت شفاف

پیگیری انتشار عمومی الیحه 

 ۷۹پیشنهادی بودجه 
 در قالب اکسل ۷۹انتشار الیحه پیشنهادی بودجه  

پیگیری انتشار عمومی عملکرد 

 ۷۹مالی سال 

 صورت به ۷۹ماه نخست  ۳انتشار عملکرد مالی

 تفصیلی و در قالب اکسل روی وبسایت شفاف

پیگیری انتشار عمومی جزئیات 

 ۷۳تفریغ بودجه 
 در حال پیگیری و اقدام

پیگیری انتشار عمومی جزئیات 

های شهرداری تهران پرداخت

 ودجهدر هر ردیف ب

 در حال پیگیری و اقدام

اندازی بازار آنالین پیگیری راه

 تهاتر

  دستورالعمل»انجام تکلیف مصوبه 
 مصارف و منابع مدیریت اجرایی

بخشی به برای شفافیت «غیرنقد

عملکرد بودجه غیرنقد و حذف 

 در حال پیگیری و اقدام

http://samandehi.tehran.ir/Default.aspx?tabid=110
http://samandehi.tehran.ir/Default.aspx?tabid=110
http://samandehi.tehran.ir/Default.aspx?tabid=84#2015429------
http://samandehi.tehran.ir/Default.aspx?tabid=84#2015429------
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نتایج هدف اقدامات عنوان

 هاها و کارگزاریواسطه
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انتشار اطالعات معامالت امالک 

 شهرداری 

  الزام»اجرای تبصره دوم مصوبه 

 انجام به تهران شهرداری

 عمومی اعالن و الکترونیکی

در « شهرداری معامالت اطالعات

جهت شفافیت کلیه معامالت 

ملکی اعم از فروش، خرید، اجاره و 

 تهاتر امالک

 در حال پیگیری و اقدام

اطالعات بررسی امکان انتشار 

 ۳امالک واگذار شده ذیل بند 

 ۰۰ماده 

  استفاده از نظارت همگانی
شهروندان در خصوص تطابق 

واگذاری امالک شهرداری تهران 

 هابراساس قانون شهرداری

 گیری دهی به نحوه تصمیمسامان

 درخصوص واگذاری امالک

 در حال پیگیری و اقدام

 پیگیری دریافت فهرست

ها یه تملیکجامع و دقیق از کل
شده از سوی های انجامو تملک

ها و شهرداری تهران و سازمان

های وابسته و تابعه طی شرکت

به همراه  ۷۳تا  ۷۷های سال

کلیه امور اداری و مالی مترتب 

 بر این موارد

  بررسی و کشف فرایندهای ایجاد
تخلف در معامالت شهرداری تهران 

جهت اصالح و ارجاع تخلفات 

گرفته به مراجع محرز صورت

قضایی جهت استیفای حقوق 

 شهرداری

 در حال پیگیری و اقدام
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های پیگیری تکمیل صورت

های مالی منتشرشده شرکت

تابعه شهرداری روی کدال در 

 قالب استاندارد

  انتشار جزئیات عملکرد مالی

شدن ها برای مشخصشرکت

 ده بودن آنهایانسودده بودن یا ز

 در حال پیگیری و اقدام

های مالی پیگیری انتشار صورت

های تابعه شهرداری سازمان

 تهران

 های مالی انتشار عمومی صورت

ها که به دلیل نداشتن کد سازمان

اقتصادی، امکان انتشار روی سایت 

 کدال را ندارند

 در حال پیگیری و اقدام
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پیگیری انتشار فهرست 

اطالعات دیون و مطالبات 

شهرداری و فهرست اطالعات 

های دیون و پرداخت

 های مطالباتدریافت

  از بین بردن رانت در پرداخت

 دیون به اشخاص حقوقی و حقیقی
 در حال پیگیری و اقدام



11 

 

نتایج هدف اقدامات عنوان

ی
وق

حق
ت 

فی
فا

ش
 

پیگیری شفافیت اطالعات 

های حقوقی شهرداری پرونده

 هرانت

  جلوگیری از بروز فساد در فرایند
های حقوقی و در پیگیری پرونده

نتیجه جلوگیری از ضرر و زیان 

 احتمالی شهرداری

 در حال پیگیری و اقدام

 

 تهران، شهرداری واحدهای در قراردادها و مالی هایسامانه کارگیریبه و اندازیشفافیت مالی و معامالتی و راه در راستای پیگیری* 

سازمان تاکسیرانی، کمیته شفافیت و شهر هوشمند مشخصا جلساتی با این واحدهای تابعه شهرداری تهران برگزار کرده است: 

های مردمی، سازمان بازنشستگی، سازمان زیباسازی، سازمان مهندسی و عمران، معاونت امور گذاری و مشارکتسازمان سرمایه

سازمان میادین  ، سازمان مدیریت پسماند، سازمان بهشت زهرا،سازمان بازرسیغالت، اجتماعی و فرهنگی، سازمان امالک و مست

 بار، شرکت برج میالد و شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر تهرانمیوه و تره

 شفافیت در حوزه شهرسازی

از این که بیشترین درآمد شهرداری های ماموریتی شهرداری است که درحالیحوزه شهرسازی، یکی از حوزه

های شهر فروشی، از بین کنند. پدیدهشود، شهروندان نیز فساد زیادی در این زمینه احساس میحوزه تامین می

بودن زمان صدور پروانه و کار، طوالنیهای صدور پروانه و پایانبردن باغات تهران، اخذ رشوه در هنگام درخواست

شود. از همین رو، کمیته شفافیت و شهر هوشمند از ابتدای میپایان کار مسائلی هستند که بسیار به آنها اشاره 

 الزام»های فعالیت خود قرار داده است. مصوبه آغاز به کار خود، شفافیت در حوزه شهرسازی را یکی از زمینه

به تصویب شورای شهر رسید، از  2۷/۷۹/۷۹  تاریخ در که« شهرسازی اطالعات عمومی انتشار به تهران شهرداری

)جلسات  جلسه  1۶وردهای کمیته شفافیت و شهر هوشمند است. شرح اقدامات و نتایج به دست آمده طی دستا

های این کمیته و پس از مکاتبات و پیگیری (۹۷، ۳۳، ۰۹، ۰۴، ۴1، ۴۷، ۶۰، 21، 1۶، 12،  ۷ ،۳ ،۰

 گرفته در جدول زیر ذکر شده است:صورت

نتایج هدف اقدامات

 پیگیری انتشار اطالعات
 شهرسازی

  انتشار به تهران شهرداری الزام»مصوبه 1اجرای ماده 

کردن نظارت فعالبرای « شهرسازی اطالعات عمومی

همگانی شهروندان به منظور جلوگیری از تخلفات حوزه 

 شهرسازی و ایجاد وحدت رویه شهرداری در این حوزه

ابتدای از که هاییپرونده انتشار اطالعات 

 پروانه داده و تشکیل پرونده ۷۹ سال

 اند روی وبسایت شفافکرده دریافت

تغییر دارای هایپروانه انتشار طالعات 

 روی وبسایت شفاف۷۹سال  کاربرد
 و عمومی اعالن پیگیری

 و مشارکتی هایپروژه برخط
 شهرداری گذاریسرمایه

 گانه ۲۲ مناطق در تهران
 تهران شهر نقشه روی

  به تهران شهرداری الزام» مصوبه ۶اجرای بند ب ماده 
برای جلب  «شهرسازی اطالعات عمومی انتشار

های های خرد و کالن برای انواع فرصتگذاریسرمایه

 گذاری و مشارکتی شهرداری تهرانسرمایه

و گذاریسرمایه هایفرصت اولیه انتشار 
 و گذاریسرمایه سازمان وبسایت روی مشارکت

 مردمی هایمشارکت
 تکمیل اطالعاتدر حال پیگیری برای
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نتایج هدف اقدامات

پیگیری انتشار اطالعات 
های صادره مربوط به پروانه

باغ از براساس مصوبه برج
 تا کنون ۲۲سال 

 هایی که براساس آنها ایجاد دسترسی به اطالعات پرونده

وساز در باغات شهر تهران فراهم شده است امکان ساخت

 ها و مناطق مختلفو امکان مقایسه بین سال

های صادره  براساس ت پروانهانتشار اطالعا
تاکنون در قالب اکسل  ۲۲باغ از سال مصوبه برج

 روی وبسایت شفاف
در حال پیگیری برای تکمیل اطالعات

پیگیری غیر حضوری کردن 
انجام خدمات ارائه شده 

توسط دفاتر خدمات 
 الکترونیک

  ایجاد این امکان که شهروند بتواند بدون مراجعه به دفاتر

های خود از جمله صدور ترونیک درخواستخدمات الک

پروانه و پایان کار را صرفا از طریق وبسایت انجام دهد تا 
 بتوان از بروز تخلفات این حوزه جلوگیری کرد

 ایجاد امکان درخواست صدور پروانه به
صورت غیرحضوری و از طریق درگاه شهرسازی 

 تهران من

 به دسترسی پیگیری ایجاد
 هرسازیش پرونده محتویات

 برای من تهران حساب در
 فعال پرونده که شهروندانی

 دارند شهرسازی سامانه در

 در حال پیگیری و اقدام

طرح تفصیلی پیگیری انتشار 

شهر تهران به همراه سوابق 

 و تغییرات آن

  به تهران شهرداری الزام» مصوبه ۶اجرای بند الف ماده 

گیری از برای جلو «شهرسازی اطالعات عمومی انتشار

 تغییرات بدون ضابطه طرح تفصیلی

 در حال پیگیری و اقدام

 

 مدیریت تعارض منافع در شهرداری تهران

مدیریت »یکی از مصوبات پنجمین دوره شورای اسالمی شهر تهران که در کشور اقدامی پیشرو بود، مصوبه 

شفافیت و شهر هوشمند در تاریخ  است که پس از طراحی و پیشنهاد کمیته« تعارض منافع در شهرداری تهران

های دارای تعارض منافع و به تصویب رسید. در این مصوبه، دو رویکرد ایجاد ممنوعیت در موقعیت  1۷/۷۹/۷۹

شفافیت و انتشار اطالعات جهت ضمانت اجرا و فعال کردن نظارت همگانی در این خصوص، در کنار هم دیده 

ای تعارض منافع در شهرداری تهران جلوگیری کرد. مدیریت تعارض منافع اند تا بتوان از ایجاد موقعیت دارشده

 ،۳۳،۳۰ ،۰۹ ،۴۹ ،۴2 ،۶2، ۶۷ ،2۹ ،2۶ ،2۷ ،1۹ ،1۰ ،1۴ جلسه کمیته )جلسات 1۰در شهرداری تهران در 

 ( مورد پیگیری قرار گرفت که اقدامات و نتایج به دست آمده در زیر بیان شده است:۳۹، ۳۹،

نتایج دفه اقدامات عنوان

 شفافیت

 اطالعات

 و کارکنان

 مدیران

 شهرداری

 2اجرای ماده )

پیگیری انتشار اطالعات مدیران 
ایجاد امکان نظارت عمومی بر   شهرداری

 انتصابات شهرداری تهران

 روی مدیران اطالعات انتشار 

 شفاف وبسایت

ای روز رسانی دورهپیگیری به
 دیران شهرداریاطالعات م

 روزرسانی ماهانه اطالعات منتشر به
شده مدیران

پیگیری انتشار سیستماتیک و برخط 
 اطالعات مدیران شهرداری

  انتشار بدون واسطه و تاخیر تغییرات
 ایجادشده در اطالعات مدیران

 در حال پیگیری و اقدام 

مدیران حکم در مندرج حقوق انتشار انون ششم توسعه ق 2۷اجرای ماده  پیگیری انتشار دریافتی مدیران 
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نتایج دفه اقدامات عنوان

مصوبه مدیریت 

 (تعارض منافع

کشور برای ایجاد امکان نظارت  شهرداری

 عمومی بر عملکرد مدیران

پیگیری انتشار اطالعات کارکنان 
 شهرداری تهران

  جلوگیری از استخدام مغایر با تبصره

 مصوبه مدیریت تعارض منافع ۴ماده 

  انتشار اطالعات کلیه کارکنان
 روی وبسایت شفافشهرداری تهران 

 پیگیری ارتقای سامانه منابع انسانی
  صحت و روزآمدی اطالعات موجود

 از کارکنان شهرداری تهران
 در حال پیگیری و اقدام

 شفافیت

 سفرهای

 کارکنان خارجی

شهرداری 

 12اجرای ماده )

مصوبه مدیریت 

 (تعارض منافع

پیگیری شفافیت سفرهای خارجی از 
 اینی دورهو به روز رسا ۲۹سال 

  ،جلوگیری از اینکه سفرهای خارجی

کار برای عقد قرارداد با هدیه پیمان

 کارفرما باشد

  محدود شدن سفرهای خارجی به
سفرهای ضروری و در نتیجه کاهش 

 هزینه شهرداری تهران

خارجی سفرهای اطالعات انتشار 
 وبسایت روی ۲۲تا   ۲۹ سال از کارکنان

شفاف

 ی خارجیارتقای سامانه سفرها
 زمینه برای انتشار فراهم کردن پیش

 برخط اطالعات سفرهای خارجی
 در حال پیگیری و اقدام

 موقعیت رفع

 منافع تعارض

 کارکنان اشتغال

شهرداری 

 ۷)اجرای مواد 

مصوبه  ۸و 

مدیریت 

 تعارض منافع(

منافع پیگیری رفع موقعیت تعارض
 وکالی دادگستری

دادگستری رفع موقعیت تعارض منافع وکالی 
و کارشناسان رسمی دادگستری که تحت هر 

 کنندعنوان با شهرداری تهران همکاری می
 در حال پیگیری و اقدام

پیگیری مسدود کردن امکان درج نام 
مهندسین شاغل در شهرداری در 

 سامانه شهرداری

  رفع موقعیت تعارض منافع همه کارکنان
شهرداری تهران که پروانه اشتغال نظام 

 ندسی دارندمه

 مسدود شدن امکان درج نام مهندسین
شاغل در شهرداری در سامانه شهرداری

گزارشگری 

تخلف )اجرای 

مصوبه  ۶۱ماده 

مدیریت 

 تعارض منافع(

گری پیگیری تهیۀ آیین نامۀ گزارش
 تخلف

 شدن حلقه شفافیت و انتشار کامل
اطالعات با حمایت از گزارشگران 

 تخلف

 دامدر حال پیگیری و اق

انتشار 

های کمک

شهرداری به 

اشخاص 

حقوقی )اجرای 

مصوبه  ۶۱ماده 

مدیریت 

 تعارض منافع(

ارسال نامه به شهردار تهران برای 
های شهرداری به انتشار کمک

 ۲۲اشخاص حقوقی در سال 

  ایجاد عدالت و جلوگیری از رانت در
هایی که شهرداری تهران به کمک

 دهداشخاص حقوقی می

 گیری و اقدامدر حال پی
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 های نظارتیبهبود سیستم

و 1۶۹های نظارتی موجود )تسهیل ارتباط شهروندان با شهرداری تهران از طریق بهبود و رفع نواقص سیستم

 ،1۷ ،1۹ جلسه )جلسات  ۹های کمیته شفافیت و شهر هوشمند بوده است. در این رابطه ( یکی از برنامه1۹۹۹

 شود.ار شده که شرح اقدامات و نتایج آنها در ادامه بیان می( برگز۳۷ ،۰۹ ،۴۹ ،۴2 ،۶۳ ،۶۴

نتایج هدف اقدامات 

اندازی نسخه موبایل سامانه راه پیگیری

هایی نظیر امکان با داشتن ویژگی 1۶۹

کردن مکان بارگذاری عکس و مشخص

 پیام

 افزایش سرعت و دقت در  ثبت پیام 

 جو در حل شناسایی شهروندان مشارکت
 ریمسائل شه

 در حال پیگیری و اقدام 

  1۶۹ سامانه اطالعات انتشار پیگیری
  و ایجاد رقابت  1۶۹افزایش کارایی سامانه

 بین مناطق
 در حال پیگیری و اقدام 

 و سامن 1۶۹اتصال دو سامانه 
  ارتقای کارآمدی سامانه سامن و حذف

های غیرواقعی و تسریع در پاسخگویی پیام

 های شهروندانبه تماس

شده این دو اجرای آزمایشی نسخه متصل

 1۶منطقه  ۴سامانه در ناحیه 

 1۹۹۹بهبود سامانه 
  تسهیل امکان گزارشگری تخلف و

 تسریع در پیگیری آن
 در حال پیگیری و اقدام

  

 شده در شهرداری تهرانها و مطالعات انجامانتشار پژوهش

 دسترسی عدم دلیل به اما است شده تهیه متعددی اتمطالع و هاپژوهش تهران، شهرداری مختلف واحدهای در

 واحدهای و تکرای در مشابه مطالعات و هاپروژهش اجرای و تعریف احتمال مطالعات، و هاپژوهش این به عمومی

 انتشار عدم با عالوه،به. شودمی شهرداری در هزینه و وقت رفت هدر باعث که دارد وجود شهرداری مختلف

 با که هاپژوهش این از متخصصان گسترده هایطیف استفاده امکان شده،انجام مطالعات و هاپژوهش گزارش

از همین رو کمیته شفافیت و شهر هوشمند جلسه . داشت نخواهد وجود است شده انجام عمومی بودجه

بات و ها و مطالعات شهرداری تهران برگزار کرد و با مکاتویکم این کمیته را با موضوع انتشار پژوهششصت

 ها، اجرایی شدن آن را در دستور کار خود قرار داد که شرح آنها در این جدول آمده است:پیگیری

 

نتایج هدف اقدامات

 سامانه از فراگیر استفاده پیگیری

 و هاسازمان در پژوهشیار

  تابعه هایشرکت

 ها و مطالعات واحدهای تجمیع پژوهش

 ای واحدمختلف شهرداری در سامانه

 ها و امکان فراخوانی متن پژوهش ایجاد

ریزی های مرکز مطالعات و برنامهثبت پژوهش

شهر تهران، معاونت امور اجتماعی و فرهنگی، 

سازمان زیباسازی،  عمرانی، و فنیمعاونت 
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نتایج هدف اقدامات

سازمان مشاور فنی و مهندسی، سازمان  مطالعات روی وبسایت شفاف

ها، ونقل و ترافیک، سازمان بوستانحمل

سازی، سازمان میادین و مناطق سازمان نو

 شهرداری در سامانه پژوهشیار

پیگیری انتشار متن کامل 

ها و مطالعات شهرداری پژوهش

 تهران

 جلوگیری از انجام پژوهش تکراری 

 ها توسط طیف ارزیابی کیفیت پژوهش

 گسترده متخصصان

 هااستفاده همگانی از نتایج پژوهش 

 تهران یشهردار مطالعات و هاپژوهش انتشار 

 شفاف  وبسایت روی

 به پژوهشیار سامانه اتصال پیگیری

 جامع سامانه و قراردادها سامانه

 مالی

 ها و کسب اطمینان از ثبت کلیه پژوهش

مطالعات انجام شده در واحدهای تابعه 

 شهرداری در سامانه پژوهشیار

 در حال پیگیری و اقدام

 فرایندِ شدن نظارت بر الکترونیکی

  پژوهشیار سامانه در تابک انتشار
  بهبود فعالیت شورای نشر در راستای

 نظارت بر نشر کتاب در شهرداری تهران
 در حال پیگیری و اقدام

 شدن الکترونیکی فرایندِ بر نظارت

 در پژوهشگران اطالعات بارگذاری

 پژوهشیار سامانه

  تهیه بانک اطالعاتی از پژوهشگرانی که با
 اندردهشهرداری تهران همکاری ک

 در حال پیگیری و اقدام

 شدن الکترونیکی فرایندِ بر نظارت

 از حمایت هایدرخواست ثبت

 پژوهشیار سامانه در هانامهپایان

  ایجاد امکان نظارت بر حمایت از

 ها و جلوگیری از رانتنامهپایان
 در حال پیگیری و اقدام

 

 شهر هوشمند

های شهرداری در زمینه ت کمیته شفافیت و شهر هوشمند، فعالیتهای مورد پیگیری و نظاریکی از حوزه

کند: تحقق هوشمندسازی است. در این زمینه کمیته شفافیت و شهر هوشمند سه موضوع اصلی را پیگیری می

. در این ۷۹بودجه  ۶۳باز در شهرداری تهران، ایجاد درگاه واحد ارتباط شهروند با شهرداری و اجرای تبصره داده

، 21، 1۷، ۰، 1جلسه )جلسات  1۷ها و مکاتبات متعدد، ا، کمیته شفافیت و شهر هوشمند عالوه بر پیگیریراست

( خود را به این موضوع اختصاص داده است. ۹۳، ۹۶، ۹2، ۹1، ۹۷، ۳2، ۰۷، ۰۹، ۰۳، ۰2، ۴۷، ۴1، ۶۳، 2۹، 2۳

 دست آمده در این حوزه به شرح زیر است:شرح اقدامات و نتایج به

نتایج هدف اقدام عنوان

تحقق داده باز در 

 شهرداری تهران

های های حوزهپیگیری انتشار داده

صورت مختلف شهرداری تهران به

open data 

 های در اختیار قراردادن داده
شهرداری تهران برای 

استفاده محققات و 

 وکارهاکسب

 ایجاد امکان درخواستAPI 

مورد از اقالم اطالعاتی  ۶۴برای 

ی تهران روی سایت شهردار
api.tehran.ir  

https://api.tehran.ir/
https://api.tehran.ir/
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نتایج هدف اقدام عنوان

های شهرداری انتشار داده

حوزه شهری روی  1۷تهران در 
 data.tehran.irسایت 

های داده APIارسال نامه برای انتشار 

ونقل و ترافیک شهرداری تهران و حمل

افزار رایا )نقشه شهر هایی که نرمداده

 کندتهران( از آنها استفاده می

 به انحصاری دسترسی رفع 

ونقل و اطالعات حوزه حمل
 ترافیک

 در حال پیگیری و اقدام

درگاه واحد ارتباط 

 شهروندی

پیگیری ایجاد درگاه واحد ارتباط 

 با شهرداری تهرانشهروند 

  تجمیع دریافت همه خدماتی

که شهروند از شهرداری 

کند در یک دریافت می
درگاه واحد برای سهولت 

 ارتباط 

در حال پیگیری و اقدام

 ۱۱اجرای  تبصره 

 ۸۸بودجه سال 

 شهرداری تهران

بودجه سال  ۶۳پیگیری اجرای تبصره 

۷۹ 

  نظارت بر جامعیت

های حوزه فعالیت

مطابق با  هوشمندسازی

بینی شورای شهر برای پیش

 ۷۹سال 

در حال پیگیری و اقدام 

بررسی عملکرد 

سازمان فناوری 

 اطالعات و ارتباطات

بررسی بودجه سازمان فناوری اطالعات و 
های عملیاتی ارتباطات در تطابق با برنامه
 این سازمان

  واقعی کردن بودجه سازمان
فاوا و نظارت بر عملکرد این 

در تطابق با سازمان 

 های شورای شهراولویت

 در حال پیگیری و اقدام 

بررسی احکام مربوط به هوشمندسازی 

 در برنامه سوم توسعه شهر تهران

  اطمینان از تطابق رویکرد

شورای شهر و شهرداری 

تهران در خصوص 

 هوشمندسازی

 اصالح احکام برنامه سوم و

های عملیاتی این برنامه شاخص
 مندسازیدر زمینه هوش

هوشمندسازی در 

ها و واحدهای سازمان

تابعه شهرداری 

 تهران

پیگیری اقدامات مشخص و مورد 

درخواست شهروندان در ارتباط با 

های مختلف شهرداری در جلسات حوزه

مدیریت های تاکسیرانی، با سازمان
بار پسماند، بهشت زهرا، میادین میوه و تره

 ونقل عمومی و حوزه حمل

 یافت خدمات تسهیل در

 شهری توسط شهروندان

 اضافه شدن الیه مسیریابی

افزار رایا )نقشه شهر قبور در نرم

تهران( و ارائه آن به صورت 
API 

  ایجاد محیط رقابتی برای

پرداخت خرد تاکسی از طریق 

افزاهای پرداخت مافزایش نر

 خرد کرایه
 

 

http://data.tehran.ir/%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87-%D8%A7%D8%B5%D9%84%DB%8C
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 گرفتهپایدارسازی تغییرات و اصالحات صورت

های کمیته شفافیت و شهر هوشمند از سال گذشته، چگونگی پایدارسازی اقداماتی است که تا دغدغهیکی از 

توان کنون در زمینه شفافیت و انتشار اطالعات صورت گرفته است. در واقع سوال این است که چگونه می

از بین نخواهند رفت بلکه گرفته نه تنها مطمئن بود که بعد از اتمام فعالیت مدیریت شهری فعلی اقدامات صورت

گویی به با کمیت و کیفیت بیشتری ادامه خواهند داشت. اقداماتی که کمیته شفافیت و شهر هوشمند برای پاسخ

 این دغدغه انجام داده است بدین شرح است: 

نتایج هدف اقدامات عنوان

 ترویج برای تالش

 و شوراها در شفافیت

 نقاط دیگر هایشهرداری

 کشور

 فراکسیون تشکیل پیشنهاد

 عالی شورای در شفافیت

 هااستان

  ترویج شفافیت شوراها و

ها، اهمیت آن و شهرداری
 چگونگی تحقق آن در  کشور

  تالش برای نهادمند کردن

 شفافیت

  ایجاد مطالبه عمومی شفافیت

 ها در کشورشوراها و شهرداری

 در شفافیت فراکسیون تشکیل 

ها در تاریخ استان عالی شورای

 (لینک) ۹2/1۷/۷۹

 حضور و سخنرانی رئیس

کمیته شفافیت و شهر هوشمند 

شورای  ۷۹نشست شهریورماه در 

ها و رونمایی از عالی استان

این شفافیت فراکسیون وبسایت 

 شورا

 با همراهی و همکاری

 دیگر ها و شوراهایشهرداری

 تجربه ده ازاستفا برای شهرها

 در تهران شهر شورای

شفافیت )از جمله  سازیپیاده
 کرج، تبریز، کرمان، همدان(

 افزایی تالش برای هم
گرفته برای های صورتفعالیت

 تحقق شفافیت 

شفافیت کمیته رئیس شرکت 

 هفتمین در هوشمند شهر و

 بررسی و شهراندیشی نشست

 همدان شهر در شفافیت سامانه

های ذیل نهاد ارتباط با

بیرون از  و شهرداری

 مورد در شهرداری که

 تالش فساد با مبارزه

 .کنندمی

بررسی سند مبازره با فساد، 

تهیه شده توسط اداره کل 

 ارزیابی عملکرد

 راستا شدن رویکردها و هم
های مبارزه و مقابله با فعالیت

 فساد در شهرداری تهران

 تعریف احکام مرتبط با مبارزه

رنامه سوم توسعه با فساد در ب

شهر تهران براساس سند تهیه 

 شده

برگزاری جلسات با 

های فعال در دولت با کارگروه

 موضوع مبارزه با فساد

  ایجاد شبکه ارتباطی گسترده

در سطح دولت برای ترویج 

 شفافیت

 شهرداری» جلسه برگزاری 

 «تجربه یک مرور ای؛شیشه

شورای شهر و انتقال تجربیات 

هران به کارگروه شهرداری ت

اقتصادی شورای راهبردی ریاست 

 جمهوری

http://shafaf.shoraha.org.ir/
http://shafaf.shoraha.org.ir/
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نتایج هدف اقدامات عنوان

تالش برای تشکیل سمن 

جمعیت »مبارزه با فساد 

 )جهد(« اندیشان دادخواههم

  تشکیل زنجیره ذینفعان

شفافیت و مبارزه با فساد برای 

تثبیت تغییرات، ایجاد 

گری در حساسیت و مطالبه

 افکار عمومی

  اعالم موجودیت سمن جهد

(لینک) ۷۰/۷۰/۷۹ریخ در تا

ترویج استفاده از 

های اطالعات و داده

منتشرشده در شهرداری 

تهران توسط شهروندان و 

 متخصصان

ارسال نامه به شهردار و 

 ملی همایش برگزاری پیشنهاد
 دستاوردهای ارائه موضوع با

شوراها و  در شفافیت

 شورهای کشهرداری

  پایدارسازی انتشار اطالعات و

ها و ایجاد مطالبه برای داده

بهبود کمیت و کیفیت 

 اطالعات منتشرشده

 در حال پیگیری و اقدام 

 در تغییرات پایدارسازی

 شورای شفافیت حوزه

 شهر

در ارتباط با  پایه متون تهیه

 ها شفافیت شوراها و شهرداری

  ایجاد متون قابل استناد و

ی تسهیل شفافیت مراجعه برا

 هاشوراها و شهرداری

راهنمای دو متن  ترجمه

و  )+( های پارلمانیوبسایت

راهکارهای فنی برای ثبت و 

 )+( گزارش جلسات پارلمانی

شفافیت انتشار اطالعات 

شورای شهر براساس 

 استانداردهای انتشار داده

  ایجاد امکان نظارت همگانی
شهروندان بر عملکرد شورای 

 شهر و ارزیابی آن

و دستورجلسات منظم انتشار 

 و ورتجلساتص آنها، مضمائ

 و جلسات صوت آنها، ضمائم

 صحن جلسات مذاکرات مشروح

 تهران شهر اسالمی شورای

 در حال پیگیری
های استانداردسازی داده

منتشرشده

 گردش سامانه طراحی پیگیری

 آن اتصال و هاطرح و لوایح کار

 سامانه و اداری اتوماسیون به

  ۹ ماده

 فرآیند کردن سیستماتیک 

 و هاطرح رسیبر کار گردش

 و هاکمیسیون در لوایح

مراحل انجام  از گیریگزارش

 هاکار کمیسیون

 در حال پیگیری و اقدام 

مقایسه شفافیت در 

ها و مناطق و سازمان

های تابعه شرکت

 شهرداری

 و سفارش پروژه تعریف

 شاخص تدوین» پژوهشی
 «تهران شهرداری در شفافیت

ریزی به مرکز مطالعات و برنامه

 هر تهرانش

 واحدهای ایدوره بندیرتبه 
شهرداری و ایجاد رقابت  تابعه

 بین آنها در تحقق شفافیت

 در حال پیگیری و اقدام

https://www.jahd-ngo.com/
https://www.jahd-ngo.com/
http://mglassy.ir/wp-content/uploads/2019/09/راهنمای-وب_سایت_های-پارلمانی.pdf
http://mglassy.ir/wp-content/uploads/2019/09/راهنمای-وب_سایت_های-پارلمانی.pdf
http://mglassy.ir/wp-content/uploads/2019/09/راهنمای-وب_سایت_های-پارلمانی.pdf
http://mglassy.ir/wp-content/uploads/2019/09/راهکارهای-فنی-برای-ثبت-و-گزارش-جلسات-پارلمانی.pdf
http://mglassy.ir/wp-content/uploads/2019/09/راهکارهای-فنی-برای-ثبت-و-گزارش-جلسات-پارلمانی.pdf
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نتایج هدف اقدامات عنوان

های پیگیری بهبود شاخص

ارزیابی عملکرد مناطق و 

واحدهای تابعه شهرداری 

شدن تهران و اضافه

های شفافیت و انتشار شاخص

عمومی عملکرد مناطق و 

 واحدها

 واحدهای ایدوره بندیرتبه 

شهرداری و ایجاد رقابت  تابعه

 بین آنها در تحقق شفافیت

 تر شدن مقایسه عملکرد واقعی
مناطق و واحدهای تابعه 

های شهرداری تهران در حوزه

 مختلف

 شفافیت شاخص شدن افزوده 

 عملکرد ارزیابی هایشاخص به

 مناطق

 آماده شدن نسخه آزمایشی

مناطق در انتشار گزارش عملکرد 

سه شاخص شفافیت مالی، 

1۶۹شهرسازی و 

 

 کارنامه عضویت در ستاد شورایاری

 سال دوم

 ،اساسنامه گیری در خصوص بازنگریجلسه ستاد شورایاری و اظهارنظر و تصمیم ۶2حضور در  ●

  شورایاریها و برگزاری انتخابات نامهآیین

 هانظارت بر برگزاری انتخابات پنجمین دوره شورایاری ●

توسط شورایاران  محلی طرح کشاورزی مشارکتیهای مشارکت محلی مانند اجرای پیگیری اجرای طرح ●

 ۹کاج در منطقه  محلهو ساکنان 

 22منطقه در فاضالب خانه محلی اجرای طرح تصفیهجلسه با موضوع  ۴شرکت در  ●

 سال اول

ها و نامهزنگری آیینگیری در خصوص باجلسه ستاد شورایاری و اظهارنظر و تصمیم ۶1حضور در  ●

  شورایاریبرگزاری انتخابات 

 و تشکیل کارگروه های تخصصی شورایاری در این مناطق 22و  21 ،1۴ ،۹حضور در مناطق  ●

های انجام شده با های مصاحبهها و راهبردها )خالصه یافتهچهار دوره شورایاری: چالش»ارائه گزارش  ●

 ۶۷/۷۴/۷۹در تاریخ « نظران و شورایاران فعال(تعدادی از صاحب

 2۷/۴/۷۹شهرداری تهران در تاریخ22بازدید از آب و فاضالب منطقه  ●



2۷ 

 

 

  ایهای رسانهفعالیت

 لینک تاریخ نام رسانه نوع عنوان

 سال دوم

 مصاحبه شبانه زیست
 برنامه تلویزیونی

 2۷ تهران
 لینک ۷۶/۷۴/۷۹

 لینک ۷1/۷۴/۷۹ تجارت فردا مصاحبه سازانیه انبوهشهر عل

 لینک 2۰/۷۶/۷۹ رادیو تهران مصاحبه گردیزباله

سود و  «زباله» یاز گردش مال یشهردار یلیاردیسهم م

 یگرداز تخلفات زباله یمانکارانپ
 لینک 22/۷۶/۷۹ خبرگزاری ایسنا مصاحبه

 لینک ۷۳/۷۶/۷۹ خبرگزاری ایسنا مصاحبه 1۶۹رونمایی از نسخه جدید سامانه 

 لینک ۷1/۷۶/۷۹ خبرگزاری ایرنا مصاحبه های شبانه پایتختطرح

 لینک ۶۷/۷2/۷۹ خبرگزاری ایسنا مصاحبه انتشار حقوق و دریافتی مدیران شهرداری

 لینک 1۶/۷2/۷۹ خبرگزاری مهر مصاحبه های مدیریتی شهرداریانتشار مزایای غیرمستمر رده

 لینک 2۹/۷1/۷۹ ماهنامه پیوست مصاحبه است یهوشمند زمینهیشپ ندهایشدن فرا یکیالکترون

 لینک 21/۷1/۷۹ اقتصاد آنالین مصاحبه ۷۹تشدید رکود ساخت و ساز در سال 

 مصاحبه ثبت سفرهای خارجی مدیران شهرداری
خبرگزاری 

 نیوزانصاف
 لینک 1۹/۷1/۷۹

در  "و مبهم یتکرار ایینهزه هاییفرد"انتقاد از وجود 

 یشهردار ۷۹بودجه 
 لینک 1۹/۷1/۷۹ خبرگزاری ایلنا مصاحبه

 لینک 2۶/12/۷۹ خبرگزاری مهر مصاحبه یتختسند پا ۴۹۹هزار و  ۳1شدن  یتک برگ یتالش برا

ها در سامانه شفافیت های برج باغانتشار مشخصات پرونده

 شهرداری
 لینک 2۶/12/۷۹ خبرگزاری ایسنا مصاحبه

در  یککنندگان طرح تراف یافتانتشار اطالعات کامل در

 انتظار دستورالعمل
 مصاحبه

باشگاه 

 خبرنگاران جوان
 لینک 2۷/12/۷۹

 یمانکارانبه پ یشهردار هاییامکان نظارت مردم بر پرداخت

 کالن فراهم شد یدر قراردادها
 لینک ۷۹/12/۷۹ خبرگزاری ایلنا مصاحبه

های شهرداری ها و شرکتمدیران سازمانانتشار حقوق پایه 

 تهران
 لینک ۷۰/12/۷۹ خبرگزاری ایلنا مصاحبه

یریتی فامیلی و بستگان اعضای موضوع ارتقای شغلی و مد

 شورا و مدیران شهرداری
 لینک ۷۴/12/۷۹ خبرگزاری ایلنا مصاحبه

 یادداشت شهروندان سوی به شهری مدیریت یاری دست شفافیت؛
روزنامه 

 همشهری
 لینک ۷1/12/۷۹

 لینک ۷1/12/۷۹ خبرگزاری ایلنا مصاحبه یخارج یسفرها"، "بازییلفام" یهامسدود کردن راه

https://www.aparat.com/v/3eEd7
http://www.tejaratefarda.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-19/31215-%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%A8%D9%88%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D9%86
https://www.aparat.com/v/fz9nH
https://www.isna.ir/news/98032209819/%D8%B3%D9%87%D9%85-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%87-%D8%B3%D9%88%D8%AF-%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D8%AE%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%AA
https://www.isna.ir/news/98030401461/%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%86%D8%B3%D8%AE%D9%87-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87-137-%D8%A7%D9%85%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D8%B9%DA%A9%D8%B3-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87
http://www.irna.ir/fa/News/83323418
https://www.isna.ir/news/98023015721/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA%DB%8C-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%AD%D9%86%D8%A7%DA%86%DB%8C-%DA%86%D9%82%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://www.mehrnews.com/news/4606856/%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%A7%DB%8C-%D8%BA%DB%8C%D8%B1-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B1-%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D8%A7-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D8%A8%D9%87%D8%B4%D8%AA
https://peivast.com/service-and-trace/%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%D9%81%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87%D8%A7-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%E2%80%8C%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86%D9%87-%D9%87%D9%88/
https://www.eghtesadonline.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-10/345991-%D8%AA%D8%B4%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%B1%DA%A9%D9%88%D8%AF-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84
http://www.ensafnews.com/163362/
https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-5/741800-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF-%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D9%81-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D8%B2%DB%8C%D9%86%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%A8%D9%87%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%86%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%85-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DA%AF%D8%B0%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%B5%D8%B1%D9%81-%DA%86%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B4%D8%AF
https://www.mehrnews.com/news/4568051/%D8%AA%D9%84%D8%A7%D8%B4-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%DA%A9-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%DB%8C-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%DB%B6%DB%B1-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%DB%B4%DB%B8%DB%B8-%D8%B3%D9%86%D8%AF-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D8%AE%D8%AA
https://www.isna.ir/news/97122312403/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B4%D8%AE%D8%B5%D8%A7%D8%AA-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%AC-%D8%A8%D8%A7%D8%BA-%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%B4%D9%81%D8%A7%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C
https://www.yjc.ir/fa/news/6859131/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C%DA%A9-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84
https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-5/733436-%D8%A7%D9%85%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%A8%D8%B1-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D9%84%D8%A7%D9%86-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%85-%D8%B4%D8%AF
https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-5/731955-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%B4%D8%AF-%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%AE%DB%8C-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://www.ilna.ir/fa/tiny/news-731165
http://newspaper.hamshahri.org/id/48447/%D8%B4%D9%81%D8%A7%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%DB%8C%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D9%87%E2%80%8C%D8%B3%D9%88%DB%8C-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86.html
https://www.ilna.ir/fa/tiny/news-730521
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 لینک تاریخ نام رسانه نوع عنوان

در  "خاص به اشخاص هاییههد یاعطا" و "ضابطهیب

 ینفرورد یابتدا یران ازمد یواقع یافتیانتشار در ی وشهردار

 ۷۹سال 

 یدولت به شهردار هاییتومان از بده یلیاردم 1۳۷۷هاتر ت

 هابا بانک
 مصاحبه

خبرگزاری 

 تسنیم
 لینک 1۳/11/۷۹

 لینک 1۰/11/۷۹ خبرگزاری مهر مصاحبه داریموضوع انتشار فیش حقوقی مدیران شهر

 لینک 1۰/11/۷۹ 1۹:۶۷خبر  مصاحبه موضوع انتشار حقوق مدیران شهرداری

 بازار پیشنهاد ی و ارائهامالک شهردار یعدم ثبت رسم

 تهاتر آنالین
 لینک 12/11/۷۹ خبرگزاری مهر مصاحبه

مناطق و ارائه  هاییاریستاد شورا یتوضع ینآخر یحتشر

جذب  یمحالت برا یو ارزان در سرا کیفیتیخدمات ب

 یمردم و گرفتن پول از شهردار

 مصاحبه
خبرگزاری 

 اقتصاد آنالین
 لینک ۷۰/11/۷۹

 مصاحبه یمصائب مبارزه با فساد شهر
روزنامه دنیای 

 اقتصاد
 نکلی ۷۴/11/۷۹

 لینک 2۷/1۷/۷۹ روزنامه سازندگی یادداشت سیاستمدار حرفه؛

 مصاحبه طراحی و پایش نمای شهری
خبرگزاری 

 تابناک
 لینک 1۷/1۷/۷۹

 لینک 1۹/1۷/۷۹ خبرگزاری ایلنا مصاحبه الیحه طراحی پایش و اجرای نماهای شهر تهران

 لینک 1۴/1۷/۷۹ روزنامه شرق مصاحبه ریهای تابعه شهرداسازمان

 لینک 1۶/1۷/۷۹ خبرگزاری ایلنا مصاحبه های تابعه شهرداری تهرانها و شرکتکاهش سازمان

 مصاحبه اصالح ساختار شهرداری تهران
روزنامه دنیای 

 اقتصاد
 لینک 1۶/1۷/۷۹

ضرورت انتشار شرح  و چالش انتشار اطالعات معامالت چهار

 خدمات قراردادها
 لینک 2۶/۷۷/۷۹ خبرگزاری مهر مصاحبه

 مصاحبه شفافیت قراردادها
برنامه تلویزیونی 

 پایش
 لینک 1۹/۷۷/۷۹

 یادداشت دیمشخص بده ۀلطفاً وعد
سایت و وب

 کانال تلگرام
 لینک 1۹/۷۹/۷۹

 لینک ۷۰/۷۹/۷۹ خبرگزاری ایسنا مصاحبه است یچندسرباخت شهردار یباز یرنقد،بودجه غ یحهال

 مصاحبه شهر هوشمند
برنامه تلویزیونی 

 2۷تهران 
 لینک ۷۰/۷۹/۷۹

 لینک ۷۰/۷۹/۷۹ 1۹:۶۷خبر  مصاحبه غیرنقد مصارف و منابع مدیریت اجرایی دستورالعمل الیحه

 یادداشت در پاسخ به سواالت رئیس جمهور
سایت و وب

 کانال تلگرام
 لینک ۷۴/۷۹/۷۹

https://www.tasnimnews.com/fa/news/1397/11/16/1940178/%D8%AA%D9%87%D8%A7%D8%AA%D8%B1-1600-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%AF%D9%87%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D9%87%D8%A7
https://www.mehrnews.com/news/4533461/%D9%81%DB%8C%D8%B4-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%DB%8C-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF
https://www.aparat.com/v/OK8jr
https://www.mehrnews.com/news/4529966/%D8%B9%D8%AF%D9%85-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D8%B1%D8%B3%D9%85%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A7%DA%A9-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%A2%D9%86%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%AA%D9%87%D8%A7%D8%AA%D8%B1-%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D9%85
https://www.eghtesadonline.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B4%D9%87%D8%B1-65/331777-%D8%AA%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D8%AD-%D8%A2%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82-%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%87-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%DB%8C-%DA%A9%DB%8C%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AD%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D8%B0%D8%A8-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%86-%D9%BE%D9%88%D9%84-%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C
https://donya-e-eqtesad.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%87-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-92/3489669-%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%A6%D8%A8-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%AF-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C
http://sazandeginews.com/News/Print/1288
https://www.tabnak.ir/fa/news/867983/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%AC%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D8%AA%DA%A9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D9%81%D8%B4-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D9%88%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-5/712614-%D9%81%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF-%D8%B5%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%AB%D9%84-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D9%BE%D9%84%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF-%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%AA%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%AF-%DA%A9%D9%85%DA%A9%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D8%AA%D8%AE%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D9%86%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF
http://www.sharghdaily.ir/fa/main/detail/212922/%D8%AD%DB%8C%D8%A7%D8%B7%E2%80%8C%E2%80%8C%D8%AE%D9%84%D9%88%D8%AA-13-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C
https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-5/710167-%D8%A8%D8%B1%D8%AE%DB%8C-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D8%AD%D8%AA-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA%DA%AF%DB%8C-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF
https://donya-e-eqtesad.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%D8%B9%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%86-18/3481979-%D8%A8%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://www.mehrnews.com/news/4484463/%DB%B4%DA%86%D8%A7%D9%84%D8%B4-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%B1%D8%AD-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%87%D8%A7
https://www.aparat.com/v/4Z8CQ
http://baharvin.ir/?p=1531
https://www.isna.ir/news/97080502105/%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%AD%D9%87-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D9%86%D9%82%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%DA%86%D9%86%D8%AF%D8%B3%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://www.aparat.com/v/gLRYW/%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1_%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%85_%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1_%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%87_%D8%A2%D8%B1%D9%88%DB%8C%D9%86_%D8%AF%D8%B1_%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87_%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86_20
https://www.aparat.com/v/7cd8r
http://baharvin.ir/?p=1515
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 لینک تاریخ نام رسانه نوع عنوان

 مصاحبه هاکارت دعوت برای واسطه
روزنامه دنیای 

 اقتصاد
 لینک 2۷/۷۹/۷۹

 یادداشت بارتأسف نشینیعقب یک با مخالفت در
سایت و وب

 کانال تلگرام
 لینک 2۹/۷۹/۷۹

 مصاحبه های شهردسترسی به محرمانه
روزنامه 

 همشهری
 لینک 1۷/۷۹/۷۹

 یلیاردم ۹۷۷صدور  و هایکارگزار یهاتمام چالش یبررس

 هولوگرام
 لینک 1۶/۷۹/۷۹ خبرگزاری مهر مصاحبه

 کلین ۷۹/۷۹/۷۹ خبرگزاری ایسنا مصاحبه ممنوعیت استخدام فامیلی در صف بررسی شورا

 وضعیت آخرین و تهران شهرداری معامالت شفاف ثبت

 منافع تعارض طرح
 لینک 1۰/۷۳/۷۹ خبرگزاری مهر مصاحبه

  12/۷۳/۷۹  مصاحبه نشست خبری کمیسیون برنامه و بودجه شورا

 یادداشت فرایندها اصالح معنای به اصالحات
روزنامه 

 همشهری
 لینک ۷۶/۷۳/۷۹

 سال اول

 یادداشت پایش مداوم بودجه پایتخت
دنیای روزنامه 

 اقتصاد
 لینک 11/۰/۷۹

 لینک 1/۰/۷۹ خبرگزاری ایسنا مصاحبه پایان انتصابات فامیلی در شهرداری تهران

 لینک 1۷/۴/۷۹ روزنامه ایران یادداشت کلید شفافیتشاه

 لینک 22/۶/۷۹ خبرگزاری ایلنا مصاحبه درباره شفافیت

 یادداشت افشاگری یا شفافیت
دنیای روزنامه 

 اقتصاد
 لینک 2۹/1/۷۹

ی درخصوص انتشار اطالعات قراردادهای کالن نشست خبر

 شهرداری
 لینک 2۳/1/۷۹  مصاحبه

برای تحقق نظارت همگانی؛ درباره انتشار عمومی اطالعات 

 قراردادهای کالن شهرداری تهران
 یادداشت

روزنامه 

 همشهری
 لینک 2۳/1/۷۹

 مصاحبه سامانه شفاف
 1۴:۶۷خبر 

 رادیو تهران
 لینک 22/1/۷۹

 یادداشت احیاء خاطره شهر؛ درباره چنارهای ولیعصر
روزنامه 

 همشهری
 لینک 1۷/12/۷۳

 مصاحبه مدیریت تعارض منافع از جنس افشاگری نیست
مجله تجارت 

 فردا
 کلین 21/11/۷۳

محوری را جایگزین شهرداری تهران باید مسئله

 محوری کندپروژه
 لینک ۳/11/۷۳ خبرگزاری مهر مصاحبه

https://donya-e-eqtesad.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%D8%B9%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%86-18/3454654-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%AF%D8%B9%D9%88%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%B7%D9%87-%D9%87%D8%A7
http://baharvin.ir/?p=1504
http://newspaper.hamshahri.org/id/33705/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D9%85%D8%AD%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D9%87%D8%B1.html
https://www.mehrnews.com/news/4421118/%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85-%DA%86%D8%A7%D9%84%D8%B4-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D8%B5%D8%AF%D9%88%D8%B1-%DB%B7%DB%B0%DB%B0-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D9%87%D9%88%D9%84%D9%88%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85
https://www.isna.ir/news/97070603385/%D9%85%D9%85%D9%86%D9%88%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85-%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%AF%D8%B1-%D8%B5%D9%81-%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7
https://www.mehrnews.com/news/4395729/%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D8%B4%D9%81%D8%A7%D9%81-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A7%DA%A9-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A2%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6-%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B9
http://newspaper.hamshahri.org/id/27986/%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%87%E2%80%8C%D9%85%D8%B9%D9%86%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D9%81%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87%D8%A7.html
https://donya-e-eqtesad.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%D8%B9%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%86-18/3421224-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%85-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D8%AE%D8%AA
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
http://baharvin.ir/?p=1381
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
http://baharvin.ir/?p=1273
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
http://baharvin.ir/?p=1273
https://t.me/baharvin/309
http://baharvin.ir/?p=1264
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/2018/01/26/%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/


2۶ 

 

 لینک تاریخ نام رسانه نوع عنوان

 لینک ۷۴/11/۷۳ خبرگزاری مهر مصاحبه هدف از شفافیت سیستماتیک، پیشگیری از فساد است

 لینک ۷1/11/۷۳ اعتمادروزنامه  یادداشت در دفاع از حق مردم بر شهر، در دفاع از حذف رانت

 لینک 1۷/1۷/۷۳ 1۹:۶۷خبر  مصاحبه دسترسی عمومی به اطالعات قراردادهای شهرداری تهران

 لینک 2۶/۷۷/۷۳ اعتمادروزنامه  یادداشت صد روز قابل دفاع و انتظارات پیش رو

 مصاحبه عملکرد زنان شورا
خبرگزاری 

 خبرآنالین
 لینک 1۰/۹/۷۳

اعتیاد همراه با کارتن خوابی به مثابه یک سبک زندگی، 

 های اجتماعیدرباره رویکرد جایگزین به مسئله آسیب
 یادداشت

 امه دنیایروزن

 اقتصاد
 لینک 11/۷۹/۷۳

 

 بازدیدها

 تاریخ محل بازدید موضوع بازدید

 سال دوم

پیگیری تحقق شفافیت در واحدهای تابعه 

 شهرداری

 2۹/11/۷۹ سازمان امالک و مستغالت

 22/1۷/۷۹ سازمان بهشت زهرا

 1۹/12/۷۹و  21/۷۹/۷۹ معاونت امور اجتماعی و فرهنگی

 1۷/۷۹/۷۹ سازمان مدیریت پسماند

 ۶1/۷۳/۷۹ سازمان مهندسی و عمران

 1۷/۷۳/۷۹ سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات

 شهری هایپروژه

ریزی، توسعه شهری و امور معاون برنامه با همراهی

 مراکز از بازدید و شب شهردار عنوان به شورا

 ۳ و 2 و 1 مناطق در شبانه زیست

2۹/۷2/۷۹ 

 بخش» پایتخت مقیاس بزرگ پروژه سه افتتاحیه

 بهاران مسکونی پروژه» ،«مترو ۳ خط جنوبی

 «کاری جنگل هکتاری 12۰۷پروژه» و «شرقی

1۹/۷1/۷۹ 

 2۰/12/۷۹ مترو ۳مترو و تست گرم خط  ۹افتتاحیه خط 

 11/12/۷۹  المپیک پل افتتاحیه

 سال اول

های لیدشده در بخشاستفاده از اطالعات تو

 مختلف شهرداری

 2۹/۷۷/۷۳ های مترونظرخواهی عمومی در ایستگاه

 2۰/۷۷/۷۳ ریزی شهر تهرانمرکز مطالعات و برنامه

 ۷۰/۷۷/۷۳ مرکز رصد شهری تهران

 ۶/۷۹/۷۳های حضور در جشن کودکان پرتو، از برنامه های اجتماعیآسیب

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://baharvin.ir/?p=1164
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://www.etemadnewspaper.ir/fa/main/detail/93000
https://www.khabaronline.ir/detail/714459/society/urban
https://donya-e-eqtesad.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%D8%B9%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%86-18/3294040-%D8%B1%DB%8C%D8%B4%D9%87-%DA%A9%D9%85-%D8%A7%D8%AB%D8%B1%DB%8C-%D8%AD%D9%84-%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A8-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C


2۴ 

 

 تاریخ محل بازدید موضوع بازدید

 سازمان خدمات اجتماعی شهرداری تهران

 ۶۷/۷۳/۷۳ بازدید از مرکز نگهداری کودکان یاسر

 ۷۳/۷۳/۷۳ وقت بازدید از محله هرندی به همراه شهردار

 شفافیت و شهر هوشمند
 2۹/۷۰/۷۹ سازمان امالک و مستغالت

 ۷۷/۷۰/۷۹ نمایشگاه الکامپ

 بازدیدهای کمیسیون برنامه و بودجه
 ۷۴/۷۴/۷۹  تهران مترو ۹ خط

 1۷/۷۹/۷۳ نمایشگاه مطبوعات 
 

 فرهنگی های تخصصی و مراسمها و همایشنشست

 تاریخ عنوان موضوع

 سال دوم

 هاینشست و هاهمایش

شفافیت و  موضوع با

 هوشمندسازی

های حضور و سخنرانی در مراسم رونمایی از دسترسی عمومی به پژوهش

 شده در شهرداری تهران روی وبسایت شفافانجام
2۳/۷۰/۷۹ 

اندیشی با موضوع تضارب آرا و افکار و بررسی راهکارهای هم دومین نشست

 نهاد در مبارزه با فسادهای مردماجرایی برای ارتقای نقش تشکل
1۳/۷۰/۷۹ 

« اندیشان دادخواهجمعیت هم»سخنرانی در نشست اعالم موجودیت سمن 

 )جهد(
۷۰/۷۰/۷۹ 

انه شفافیت حضور و سخنرانی در هفتمین نشست شهراندیشی و بررسی سام

 در شهر همدان
11/۷۴/۷۹ 

 21/۷۶/۷۹ کودکی یغمای پژوهش از رونمایی مراسم در سخنرانی و حضور

 وزارت در« عمومی گذاریسیاست و شفافیت» آموزشی سخنرانی در کارگاه

 بنیادین تفاوت افشاگری با سازیشفاف» عنوان با اجتماعی کارورفاه تعاون،

 «دارد

2۰/۷2/۷۹ 

 ۷۹/۷2/۷۹ جشنواره تاکسیرانی تهران افتتاحیه

داوری در مسابقه فانوس با موضوع شفافیت و مقابله با فساد در دانشگاه امام 

 صادق
۷۶/۷2/۷۹ 

برای انتقال « ای، مرور یک تجربهشهرداری شیشه»سخنرانی با عنوان 

 شورای اقتصادی کارگروه به تهران شهرداری و شهر شورای تجربیات

 ت جمهوریریاس راهبردی

1۰/۷2/۷۹ 

توانمندسازی حاکمیت و جامعه: شفافیت »سخنرانی در دومین نشست 

 بان شفافیت و عدالتدر موسسه دیده« بودجه
2۷/12/۷۹ 



2۰ 

 

شرکت در همایش فصلی مدیران و رونمایی از انتشار اطالعات کارکنان 

شهرداری، حقوق مندرج در حکم مدیران شهرداری و اطالعات سفرهای 

 کارکنان شهرداریخارجی 

2۷/11/۷۹ 

دولت الکترونیک »سخنرانی در وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات با موضوع 

 «و شفافیت
1۶/11/۷۹ 

 2۹/۷۷/۷۹ در شهر شیراز« مبارزه با فساد، احیای اعتماد»سخنرانی در همایش 

در همایش « حکمروایی خوب شهری و نقش شفافیت»سخنرانی در پنل 

 دتهران هوشمن
1۷/۷۷/۷۹ 

 ۷۹/۷۷/۷۹ «سازی در اداره شهرنشست شفاف»سخنرانی در موسسه همشهری با عنوان 

تعارض، منافع،  یریتو مد یتشفاف»سخنرانی در حزب اتحاد ملت با موضوع 

 «ها و راهکارهاضرورت، چالش
1۷/۷۳/۷۹ 

 1۹/۷2/۷۹ یمحمد خاتم یدشورا با س یاعضا یدارد ندیدار با مسئوال

 ۷1/۷۹/۷۹ جمهور با متخصصان علوم اجتماعیدر نشست رئیس شرکت

 1۴/۷۰/۷۹ شهری حوزه خبرنگاران از تقدیر 

 سال اول

 هاینشست و هاهمایش

شفافیت و  موضوع با

 هوشمندسازی

های حضور در نشست بررسی الیحه تعارض منافع در مرکز بررسی

 استراتژیک ریاست جمهوری
۹/۰/۷۹ 

 12/۷۴/۷۹ شرکت برج میالد جامع منابع انسانی در رونمایی از سامانه

 21/1/۷۹ شهرداری تهران همایش فصلی مدیران شفاف در رونمایی از وبسایت

حضور و سخنرانی در پنل حکمرانی هوشمند و تنظیم مقررات در جهت 

 حرکت به سمت شهر هوشمند در همایش تهران هوشمند
1۴/12/۷۳ 

 ۷۴/11/۷۳ رزیابی گزارش تحویل و تحول شهرداری تهرانسخنرانی در میزگرد نقد و ا

حضور و سخنرانی در پنل شفافیت، ابعاد و راهکارها در کنفرانس حکمرانی و 

 گذاری عمومیسیاست
1۴/1۷/۷۳ 

 مراسم فرهنگی

 ۹/1/۷۹ بازدید از نوروزگاه بلوار کشاورز

 1۹/12/۷۳ شرکت در کمپین درختکاری بوستان مادران

 1۳/12/۷۳ آیین گشایش بوستان نفس شرکت در

 دیدار با مسئوالن

 21/۷/۷۳ نشست اعضای شورای شهر با استاندار تهران

نشست مشترک اعضای شورای شهر با رئیس نیروی انتظامی و رئیس پلیس 

 راهور تهران
1۶/۷۹/۷۳ 

 1۶/۷۹/۷۳ دیدار با معاون عمران و توسعه شهری و روستایی وزارت کشور

 1۰/۷۹/۷۳ عضای شورای شهر با رئیس جمهوردیدار ا

 2۳/۹/۷۳ دیدار اعضای شورای شهر با رئیس مجلس

  امید مجمع نفره ۰1 اعضای جلسه چهار در شرکت

 



2۳ 

 

 هامکاتبات و پیگیری

 سال دوم

 مکاتبه با شهردار تهران در خصوص ●

o کنترل و مهندسی امنظ قانون اجرایی نامهآیین مکرر 2 ماده ۰ بند اجرایی دستورالعمل اجرای 

 (لینک) 1۷/۷۰/۷۹در تاریخ  تهران شهرداری در 1۶۷۴ اصالحی ساختمان

o 12/۷۶/۷۹ در تاریخ های مالی شهرداری تهران به اشخاص حقوقیانتشار اطالعات کمک 

 (لینک)

o 2۰/۷2/۷۹ در تاریخ یشنهاد برگزاری همایش ملی دستاوردهای شفافیت شهرداری تهرانپ 

 (لینک)

o شار گزارش ارزیابی عملکرد مناطق و واحدهای تابعه شهرداری در سه حوزه شفافیت مالی، انت

 (لینک) 21/۷2/۷۹ در تاریخ و شهرسازی 1۶۹عملکرد 

o 2۳/۷1/۷۹ در تاریخ های شهرداری تهران روی وبسایت شفافانتشار مطالعات و پژوهش 

 (لینک)

o های شهرداری تهران در خصوص فراهم کردن امکان ادامه فعالیت مراکز خرده فروشی، برنامه

 (لینک) 21/۷1/۷۹ در تاریخ های شعبان و رمضانفرهنگی و خدماتی همزمان با فرارسیدن ماه

o 21/12/۷۹ در تاریخ تا کنون 1۶۹2باغ از سال های صادره برجانتشار لیست تفصیلی پروانه 

 (لینک)

o در  رسانی عمومی مصوبه مدیریت تعارض منافع در شهرداری تهراندرخواست ابالغ و اطالع

 (لینک) 1۹/1۷/۷۹ تاریخ

o (لینک) ۷۹/۷۷/۷۹های شهرداری تهران برقراری امکان دسترسی به سامانه 

o قراردادها سامانه در نشده ثبت قراردادهای اسناد امضای یا تایید از ذیحسابان خودداری ضرورت  

 (لینک) ۷۰/۷۹/۷۹در تاریخ 

o (لینک) ۷۰/۷۹/۷۹ در تاریخ تهران شهرداری مالی عملکرد گزارش عمومی انتشار درباره 

o وبسایت روی بر تهران شهرداری کارکنان خارجی سفرهای اطالعات عمومی انتشار درخواست 

 (لینک) 2۹/۷۳/۷۹ در تاریخ شفاف

o در تاریخ شفاف وبسایت روی بر تهران شهرداری کالن قراردادهای اطالعات انتشار درخواست 

 (لینک) 2۴/۷۳/۷۹

o عمومی اعالن و الکترونیکی انجام به تهران شهرداری الزام مصوبه اجرای گزارش درخواست 

 (لینک) 1۴/۷۳/۷۹ شهرداری در تاریخ معامالت اطالعات

 

http://mglassy.ir/wp-content/uploads/2019/09/13976-اجراي-دستورالعمل-اجرايي-بند-5-ماده-2-مكرر-آيين-نامه-اجرايي-قانون-نظام-مهندسي-و-كنترل-ساختمان-اصلاحي-1394-980519،-آروین-به-حناچی.pdf
http://mglassy.ir/wp-content/uploads/2019/09/13976-اجراي-دستورالعمل-اجرايي-بند-5-ماده-2-مكرر-آيين-نامه-اجرايي-قانون-نظام-مهندسي-و-كنترل-ساختمان-اصلاحي-1394-980519،-آروین-به-حناچی.pdf
http://mglassy.ir/wp-content/uploads/2019/08/انتشار-اطلاعات-كمك_هاي-مالي-شهرداري-تهران-به-اشخاص-حقوقي-980312-خانم-آروین-به-آقای-حناچی-6373.pdf
http://mglassy.ir/wp-content/uploads/2019/08/انتشار-اطلاعات-كمك_هاي-مالي-شهرداري-تهران-به-اشخاص-حقوقي-980312-خانم-آروین-به-آقای-حناچی-6373.pdf
http://mglassy.ir/wp-content/uploads/2019/08/پيشنهاد-برگزاري-همايش-ملي-دستاوردهاي-شفافيت-شهرداري-تهران-980225،-خانم-آروین-به-آقای-حناچی-4341.pdf
http://mglassy.ir/wp-content/uploads/2019/08/پيشنهاد-برگزاري-همايش-ملي-دستاوردهاي-شفافيت-شهرداري-تهران-980225،-خانم-آروین-به-آقای-حناچی-4341.pdf
http://mglassy.ir/wp-content/uploads/2019/08/انتشار-گزارش-ارزيابي-عملكرد-مناطق-و-واحدهاي-تابعه-شهرداري-در-سه-حوزه-شفافيت-مالي،-عملكرد-137-و-شهرسازي980221،-خانم-آروین-به-آقای-حناچی-3587.pdf
http://mglassy.ir/wp-content/uploads/2019/08/انتشار-گزارش-ارزيابي-عملكرد-مناطق-و-واحدهاي-تابعه-شهرداري-در-سه-حوزه-شفافيت-مالي،-عملكرد-137-و-شهرسازي980221،-خانم-آروین-به-آقای-حناچی-3587.pdf
http://mglassy.ir/wp-content/uploads/2019/08/انتشار-مطالعات-و-پژوهش_هاي-شهرداري-تهران-روي-وبسايت-شفاف،-خانم-آروین-به-آقای-حناچی-980125-811.pdf
http://mglassy.ir/wp-content/uploads/2019/08/انتشار-مطالعات-و-پژوهش_هاي-شهرداري-تهران-روي-وبسايت-شفاف،-خانم-آروین-به-آقای-حناچی-980125-811.pdf
http://mglassy.ir/wp-content/uploads/2019/08/برنامه_های-شهرداری-درخصوص-فراهم-کردن-امکان-فعالیت-مراکز-خرده_فروشی-فرهنگی-و-خدماتی-در-قالب-تحقق-زیست-شبانه-خانم-آروین-به-آقای-حناچی980121-581.pdf
http://mglassy.ir/wp-content/uploads/2019/08/برنامه_های-شهرداری-درخصوص-فراهم-کردن-امکان-فعالیت-مراکز-خرده_فروشی-فرهنگی-و-خدماتی-در-قالب-تحقق-زیست-شبانه-خانم-آروین-به-آقای-حناچی980121-581.pdf
http://mglassy.ir/wp-content/uploads/2019/08/انتشار-لیست-تفصیلی-پروانه_های-صادره-برج_باغ-از-سال-1382-تاکنون-971221-خانم-آروین-به-آقای-حناچی-37811.pdf
http://mglassy.ir/wp-content/uploads/2019/08/انتشار-لیست-تفصیلی-پروانه_های-صادره-برج_باغ-از-سال-1382-تاکنون-971221-خانم-آروین-به-آقای-حناچی-37811.pdf
http://mglassy.ir/wp-content/uploads/2019/08/درخواست-ابلاغ-مصوبه-مدیریت-تعارض-منافع-به-تمامی-کارکنان-شهرداری-تهران-971019،-خانم-آروین-به-آقای-حناچی-30513.pdf
http://mglassy.ir/wp-content/uploads/2019/08/درخواست-ابلاغ-مصوبه-مدیریت-تعارض-منافع-به-تمامی-کارکنان-شهرداری-تهران-971019،-خانم-آروین-به-آقای-حناچی-30513.pdf
http://mglassy.ir/wp-content/uploads/2019/08/دسترسی-به-سامانه_ها-خانم-آروین-به-آقای-حناچی-25715.pdf
http://mglassy.ir/wp-content/uploads/2019/08/دسترسی-به-سامانه_ها-خانم-آروین-به-آقای-حناچی-25715.pdf
http://mglassy.ir/wp-content/uploads/2019/08/22612-ضرورت-خودداري-ذيحسابان-از-تاييد-يا-امضاي-اسناد-قراردادهاي-ثبت-نشده-در-سامانه-قراردادها.pdf
http://mglassy.ir/wp-content/uploads/2019/08/22612-ضرورت-خودداري-ذيحسابان-از-تاييد-يا-امضاي-اسناد-قراردادهاي-ثبت-نشده-در-سامانه-قراردادها.pdf
http://mglassy.ir/wp-content/uploads/2019/08/22605-انتشار-جزئیات-عملکرد-بودجه-شهرداری.pdf
http://mglassy.ir/wp-content/uploads/2019/08/22605-انتشار-جزئیات-عملکرد-بودجه-شهرداری.pdf
http://mglassy.ir/wp-content/uploads/2019/08/18276-درخواست-انتشار-عمومي-اطلاعات-سفرهاي-خارجي-كاركنان-شهرداري-تهران-بر-روي-وبسايت-شفاف970627،-آروین-به-افشانی.pdf
http://mglassy.ir/wp-content/uploads/2019/08/18276-درخواست-انتشار-عمومي-اطلاعات-سفرهاي-خارجي-كاركنان-شهرداري-تهران-بر-روي-وبسايت-شفاف970627،-آروین-به-افشانی.pdf
http://mglassy.ir/wp-content/uploads/2019/08/نامه-به-شهردار-برای-انتشار-اطلاعات-قراردادها.pdf
http://mglassy.ir/wp-content/uploads/2019/08/نامه-به-شهردار-برای-انتشار-اطلاعات-قراردادها.pdf
http://mglassy.ir/wp-content/uploads/2019/08/درخواست-گزارش-اجراي-مصوبه-الزام-شهرداري-تهران-به-انجام-الكترونيكي-و-اعلان-عمومي-اطلاعات-معاملات-شهرداري-970614،-آروین-به-افشانی-16784.pdf
http://mglassy.ir/wp-content/uploads/2019/08/درخواست-گزارش-اجراي-مصوبه-الزام-شهرداري-تهران-به-انجام-الكترونيكي-و-اعلان-عمومي-اطلاعات-معاملات-شهرداري-970614،-آروین-به-افشانی-16784.pdf
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دریافت  افزایش شفافیت مالی و و سازمان فاوا در خصوص عنوان مکاتبه با معاونان شهردار111 ●

 های نظارتی با محوریتگزارش

o رداری تهران به انجام الکترونیکی و اعالن عمومی نظارت بر حسن اجرای مصوبه الزام شه

 معامالت شهرداری

o نظارت بر حسن اجرای مصوبه مدیریت تعارض منافع در شهرداری تهران 

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

o های سازمان فناوری اطالعات و ارتباطاتبرنامه 

o های موجود در شهرداری تهراناطالعات و داده انتشار عمومی 

o  دادها رهای قراشهرداری از جمله سامانه ثبت عملکرد مالیهای سامانهدر اطالعات ثبت کیفیت

 و مالی

o های شهرداری تهرانیکپارچگی سامانه 

 سال اول

 مکاتبه با شهردار تهران در خصوص ●

o (لینک) 12/۷۶/۷۹ر تاریخ انتشار عمومی اطالعات مدیران ارشد شهرداری تهران د 

o  (لینک) 2۹/1۷/۷۳انتشار عمومی بخشی از اقالم اطالعاتی سامانه شهرسازی در تاریخ 

o (لینک) ۷۰/1۷/۷۳در قالب فایل اکسل در تاریخ  ۷۹عمومی الیحه بودجه  انتشار 

o (لینک) 2۷/۷۹/۷۳ی قراردادهای باالی یک میلیارد تومان در تاریخ اطالع رسان 

 
دریافت  افزایش شفافیت مالی و عنوان مکاتبه با معاونان شهردار و سازمان فاوا در خصوص ۳۴ ●

 های نظارتی با محوریتگزارش

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

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

 معامالت شهرداری

o های سازمان فناوری اطالعات و ارتباطاتبرنامه 

o  های مختلف شهرداریسامانهایجاد دسترسی به 

 

  هامالقات

 سال دوم 

 ۴۹ های شفافیت، هوشمندسازی، شورایاری، مسائل و معضالت های مختلف در حوزهگروه مالقات با

 شهری

http://mglassy.ir/wp-content/uploads/2019/08/انتشار_عمومی_اطلاعات_مدیران_ارشد.pdf
http://mglassy.ir/wp-content/uploads/2019/08/انتشار_عمومی_اطلاعات_مدیران_ارشد.pdf
http://mglassy.ir/wp-content/uploads/2019/08/انتشار-عمومی-بخشی-از-اقلام-اطلاعاتی-سامانه-شهرسازی.pdf
http://mglassy.ir/wp-content/uploads/2019/08/انتشار-عمومی-بخشی-از-اقلام-اطلاعاتی-سامانه-شهرسازی.pdf
http://mglassy.ir/wp-content/uploads/2019/08/درخواست-انتشار-عمومی-لایحه-بودجه-در-قالب-فایل-excel.pdf
http://mglassy.ir/wp-content/uploads/2019/08/درخواست-انتشار-عمومی-لایحه-بودجه-در-قالب-فایل-excel.pdf
http://mglassy.ir/wp-content/uploads/2019/08/اطلاع-رسانی-قراردادهای-بالای-۱-میلیارد-تومان.pdf
http://mglassy.ir/wp-content/uploads/2019/08/اطلاع-رسانی-قراردادهای-بالای-۱-میلیارد-تومان.pdf


2۹ 

 

 2۷ هاراد در خصوص مشکالت و درخواستمالقات مردمی با اف 

 سال اول 

 ۶2 شورایاری، مسائل و معضالت های شفافیت، هوشمندسازیهای مختلف در حوزهگروه مالقات با ،

 شهری

 1۷ هامالقات مردمی با افراد در خصوص مشکالت و درخواست 



2۷ 

 

 

 

 

 

 

 

 هر تهرانشوششمین جلسه صحن علنی شورای اسالمی ازدستور در یکصدوچهلنطق پیش

 ررسی برنامه سوم توسعه شهر تهران در یکصدوپانزدهمین جلسه صحن شورای اسالمی شهر تهرانب

در یکصدوپانزدهمین  ۷۶شهرداری تهران در سال مالی  های مالیگزارش حسابرسی تلفیقی صورتبررسی 

 جلسه صحن شورای اسالمی شهر تهران



۶۷ 

 

 

 

 

 

 

 (2۰/12/۷۹متروی تهران ) ۹مراسم افتتاح خط 

 (2۹/11/۷۹سازمان امالک و مستغالت شهرداری تهران و برگزاری شصتمین جلسه کمیته شفافیت و شهر هوشمند )بازدید از 

 (1۹/12/۷۹وچهارمین جلسه کمیته شفافیت و شهر هوشمند )بازدید از معاونت امور اجتماعی و فرهنگی و برگزاری شصت



۶1 

 

 

 

 

 

 

 (2۴/1/۷۹وششمین جلسه کمیته شفافیت و شهر هوشمند )شصت

 (۹/2/۷۹جلسه کمیته شفافیت و شهر هوشمند ) وهفتمینصتش

 (1۴/2/۷۹وهشتمین جلسه کمیته شفافیت و شهر هوشمند )شصت



۶2 

 

 

 

 

 

 

 (21/2/۷۹هفتادمین جلسه کمیته شفافیت و شهر هوشمند )

 (2۹/2/۷۹هفتادویکمین جلسه کمیته شفافیت و شهر هوشمند )



۶۶ 

 

 

 

 

 

 

 (11/۶/۷۹هفتادودومین جلسه کمیته شفافیت و شهر هوشمند )

 (22/۴/۷۹هفتادوششمین جلسه کمیته شفافیت و شهر هوشمند )


