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صورت جلسھ کمیتھ شفافیت و شھر ھوشمند
بھصورت مجازیمکان٩٩/٠۵/١۴ ساعت ١٠:٠٠تاریخ و زمانصدوپنجمشماره جلسھ

مدعوین: محمد فرجود، مدیر عامل سازمان فاوا، سارا بوربور، رییس مرکز آمار و رصدخانھ شھری
دستورجلسھ بررسی تحقق دادهباز در شھرداری تھران و پیشرفت احکام برنامھ سوم توسعھ شھر تھران

شرح جلسھ:
 ✅ بررسی تحقق دادهباز در شھرداری تھران و پیشرفت احکام برنامھ سوم توسعھ شھر تھران

�� صدوپنجمین جلسھ کمیتھ شفافیت و شھر ھوشمند سھشنبھ ٩٩/٠۵/١۴ بھ ریاست بھاره آروین و با حضور محمد فرجود، مدیرعامل سازمان فناوری 
اطالعات و ارتباطات شھرداری تھران بھ صورت مجازی برگزار شد.

�� در این جلسھ مقرر شد سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات حداکثر تا پایان مردادماه سال ٩٩، پیشنویس نھایی سند حکمروایی داده را پس از 
اعمال تغییرات مورد توافق در جلسھ بھ صورت رسمی بھ کمیتھ شفافیت و شھر ھوشمند ارسال کند.

�� ھمچنین مقرر شد سازمان فاوا گزارش پیشرفت پروژهھای اولویتدار تھران ھوشمند، نسخھ نھایی سند راھبردی مدل بومی تھران ھوشمند و 
گزارش جلسات کمیتھ تعاملپذیری داده را حداکثر تا پایان مرداد ماه بھ صورت مکتوب بھ کمیتھ ارسال کند.

�� الزام سازمان فاوا بھ تھیھ دستورالعمل درخصوص کارمزد شرکتھای کارگزار ارائھ سرویسھای دادهمحور، معیار و شاخصھای انتخاب این 
شرکتھا، روشھای حصول اطمینان از شفاف و عادالنھ بودن فرایند، تضمین رایگان بودن استفاده غیرتجاری شھروندان از دادهھا و ... حداکثر تا پایان 

مرداد ماه نیز از دیگر مصوبات این جلسھ بود.
مصوبات جلسھ صدوپنجم با موضوع بررسی تحقق دادهباز در شھرداری تھران و پیشرفت احکام برنامھ سوم توسعھ شھر تھران

مصوبھردیف

مقرر شد سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات حداکثر تا پایان مردادماه سال ٩٩، پیشنویس نھایی سند حکمروایی داده را پس از ١
اعمال تغییرات مورد توافق در جلسھ، بھ صورت رسمی بھ کمیتھ شفافیت و شھر ھوشمند ارسال نماید.

٢

با توجھ بھ اتمام زمان جلسھ و عدم امکان پرداختن بھ سایر بندھای دستورجلسھ، مقرر شد گزارش موارد زیر حداکثر تا پایان 
مردادماه ٩٩ بھصورت مکتوب بھ کمیتھ شفافیت و شھر ھوشمند ارسال گردد:

١. گزارش پیشرفت پروژهھای اولویتدار تھران ھوشمند (ارسالشده در نامھ شماره ١۶١/۴٧۶۴ مورخ ٩٩/٠٣/٢١)
٢. نسخھ نھایی سند راھبردی مدل بومی تھران ھوشمند

٣. گزارش جلسات کمیتھ تعاملپذیری داده 

٣

مقرر شد سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات نتیجھ بررسی کارشناسی کمیتھ شفافیت و شھر ھوشمند درخصوص نامھ ارسالی 
شماره ١۶٠/٩٧٣۵ مورخ ٩٩/٠۵/١١ با موضوع گزارش اجرای احکام حوزه ھوشمندسازی برنامھ سوم توسعھ شھر تھران 
براساس شاخصھای مصوب را بررسی نماید و توضیحات موارد دارای ابھام برای این کمیتھ را حداکثر تا پایان مردادماه ٩٩ 

بھصورت مکتوب ارسال نماید.

۴

درخصوص شرکتھای کارگزار (واسطھ) ارائھ سرویسھای داده محور، مقرر شد سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات، با 
درنظر گرفتن مواردی مانند قاعده کارمزد شرکتھای کارگزار برای ارائھ سرویس و داده، معیار و شاخصھای انتخاب شرکتھای 

کارگزار، زمانبندی و فرایند اعطای سرویس و داده، سیاستھای امنیتی الزم برای شرکتھای کارگزار، متولی و نحوه نظارت و 
روشھای حصول اطمینان از شفاف و عادالنھ بودن فرایند و تضمین رایگان بودن استفاده غیرتجاری شھروندان، دستورالعملی تھیھ 

نماید و حداکثر تا پایان مردادماه ٩٩ برای بررسی در جلسات آینده، بھ کمیتھ شفافیت و شھر ھوشمند ارسال نماید. 

http://mglassy.ir/wp-content/uploads/2020/08/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%87-105-%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.pdf
http://mglassy.ir/wp-content/uploads/2020/08/%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%AA%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%87-105-%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.pdf
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صورت جلسھ کمیتھ شفافیت و شھر ھوشمند
بھصورت مجازیمکان٩٩/٠۵/١١ ساعت ١٠:٣٠تاریخ و زمانصدوچھارمشماره جلسھ

مدعوین: آقای زارعلی، مدیر محترم اداره کل مالی، آقای جعفری، مدیر کل ارزیابی عملکرد و بھبود مدیریت
دستور جلسھ انتشار عمومی اطالعات کنترل پروژهھای احداثی و اتصال کامل سامانھھای مالی، کنترل پروژه و صورت وضعیت

شرح جلسھ: 
✅ انتشار عمومی اطالعات کنترل پروژهھای احداثی و اتصال کامل سامانھھای مالی، کنترل پروژه و صورت وضعیت

�� صدوچھارمین جلسھ کمیتھ شفافیت و شھر ھوشمند با موضوع «انتشار عمومی اطالعات کنترل پروژهھای احداثی» و «اتصال کامل سامانھھای 
مالی، کنترل پروژه و صورت وضعیت» روز شنبھ ٩٩/۵/١١ بھ ریاست بھاره آروین و با حضور مدیرکل ارزیابی عملکرد، مدیرکل بھبود مدیریت و 

مدیرکل امور مالی و اموال شھرداری تھران بھ صورت مجازی برگزار میشود.
�� مبلغ پروژه، نام پیمانکار، پیشرفت فیزیکی و برنامھای پروژهھا در سال گذشتھ و سال جاری، تاریخ شروع و پیشبینی پایان پروژه، ھزینھ قطعی 

پروژه در سال گذشتھ و سال جاری و صورت وضعیت پروژهھا از جملھ آیتمھایی است کھ در این جلسھ درخصوص نحوه انتشار آنھا تصمیمگیری 
میشود.

 مصوبات جلسھ صدوچھارم با موضوع انتشار اطالعات پروژهھای احداثی
مصوبھردیف

١

مقرر شد در راستای اجرای بند ۴ ماده ١١ برنامھ سوم توسعھ شھر تھران، حداکثر تا پایان تابستان ٩٩، اقالم اطالعاتی زیر کھ در 
سامانھ کنترل پروژه تولید میشوند بھصورت برخط روی وبسایت شفاف برای عموم منتشر شوند:

١.کد پروژه
٢. عنوان پروژه
٣. واحد سازمانی

۴. پیشرفت فیزیکی تا انتھای سال (و سالھای) قبل و سال جاری
۵. پیشرفت برنامھای سال جاری و سال قبل

۶. تاریخ شروع پروژه، تاریخ پایان پروژه (برنامھای) و پیشبینی پایان پروژه
٧. آدرس و مشخصات فنی

٨. تاریخ بھروزآوری
٩. اعتبار ابالغی تا سال قبل و اعتبار ابالغی پروژه در سال جاری

١٠. اعتبار تخصیصیافتھ کل سال جاری
١١. ریز تعھدات ذیل ھر پروژه در سال جاری

١٢. مبلغ کل صورت وضعیت تا سال قبل و مبلغ صورت وضعیت در سال جاری
١٣. ھزینھ قطعی تا پایان سال قبل و در سال جاری

١۴. پیشرفت ریالی سال قبل
١۵. موارد قرارداد شامل موضوع، مبلغ، نام پیمانکار، تاریخ قرارداد و… مشابھ موارد منتشرشده روی وبسایت شفاف

٢

مقرر شد بھ منظور بھروزرسانی سیستماتیک صورت وضعیتھای ارائھ شده توسط سازمانھا و شرکتھای تابعھ شھرداری تھران 
در خصوص پروژهھای احداثی در سامانھ کنترل پروژه، ظرف مدت یک ھفتھ کارگروھی متشکل از نمایندگان اداره کل مالی و 

اموال، اداره کل ارزیابی عملکرد و سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات تشکیل شود تا با بررسیھای کارشناسی، ارتباط 
سیستماتیک بین کدھای بودجھ داخلی این واحدھا با کدھای بودجھ عمومی برقرار شود تا بتوان پیش از تبادل موافقتنامھھا نیز، 

دادهھای صورتوضعیت ثبت شده در سامانھ مالی ذیل بودجھ داخلی سازمانھا و شرکتھا را در سامانھ کنترل پروژه فراخوانی 
کرد. مقرر شد صورتجلسات این کارگروه مشتمل بر اولویتبندی و برنامھ زمانبندی سازمانھا و شرکتھای تابعھای کھ تناظر 

کدھای بودجھ آنھا در دستور کار قرار خواھد گرفت بھ کمیتھ شفافیت و شھر ھوشمند ارسال گردد.

٣

مقرر شد اداره کل ارزیابی عملکرد و بھبود مدیریت حداکثر ظرف مدت یکھفتھ گزارشی شامل فھرست تمامی پروژهھای احداثی 
کلیھ سازمانھا شرکتھای زیرمجموعھ شھرداری تھران را با تفکیک بھروز بودن یا نبودن صورتوضعیت پروژهھای ھر واحد بھ 
کمیتھ شفافیت و شھر ھوشمند ارسال نماید. ھمچنین مقرر شد اداره کل مالی و اموال با ارسال بخشنامھای بھ ذیحسابان واحدھایی کھ 
صورتوضعیت پروژه را بھروز ثبت نمیکنند اعالم نماید کھ ایشان تا زمانی کھ کارگروه ذکرشده در بند دو این صورتجلسھ ارتباط 

کدھای بودجھ را فراھم میکند، آیتمھای ریز تعھدات ذیل ھر پروژه در سال جاری، مبلغ کل صورت وضعیت تا سال قبل و مبلغ 
صورت وضعیت در سال جاری و ھزینھ قطعی تا پایان سال قبل و در سال جاری را جھت ثبت و بھروزرسانی در سامانھ کنترل 

پروژه، بھ اداره کل مالی و اموال و اداره کل ارزیابی عملکرد ارسال نمایند.

۴
مقرر شد اداره کل مالی و اموال و اداره کل ارزیابی عملکرد و بھبود مدیریت برای برقراری دسترسی مناسب ذیحسابان بھ سامانھ 
کنترل پروژه جلسات مشترکی برگزار نمایند تا ذیحسابان بتوانند پیشرفتھای فیزیکی و ریالی پروژهھای واحدھای ذیربط را مورد 

بررسی و نظارت قرار دھند. مقرر شد نتایج این جلسات بھ کمیتھ شفافیت و شھر ھوشمند ارسال گردد.

http://mglassy.ir/wp-content/uploads/2020/07/%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%87-104-%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.pdf
http://mglassy.ir/wp-content/uploads/2020/08/%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%AA%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%87-104-%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-1.pdf
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صورت جلسھ کمیتھ شفافیت و شھر ھوشمند
سالن شیبانیمکان٩٩/٠۵/٠٧ ساعت ١٠:٠٠تاریخ و زمانصدوسومشماره جلسھ

مدعوین: مجتبی یزدانی، معاون خدمات شھری شھرداری تھران، محمد فرجود، مدیر عامل سازمان فاوا، محمدعلی مختاری، مدیرعامل سازمان بوستانھا و 
فضای سبز

حاضرین: لطفاً کلیک نمایید.
عکسھای جلسھ

دستورجلسھ پیگیری تحقق شفافیت و ھوشمندسازی در حوزه خدمات شھری 

شرح جلسھ: 
✅ پیگیری تحقق شفافیت و ھوشمندسازی در حوزه خدمات شھری

�� صدوسومین جلسھ کمیتھ شفافیت و شھر ھوشمند با موضوع «پیگیری تحقق شفافیت و ھوشمندسازی در حوزه خدمات شھری» روز سھشنبھ ٩٩/۵/٧ بھ 
ریاست بھاره آروین و با حضور مجتبی یزدانی، معاون خدمات شھری و محیط زیست برگزار میشود.

�� در این جلسھ مواردی ھمچون وضعیت ساماندھی غرفھھای پارکھا و کیوسکھا و نحوه ثبت قراردادھا و اجارهھای مرتبط با آن، وضعیت ثبت انواع 
معامالت در سامانھ جامع معامالت توسط سازمانھا و شرکتھای زیرمجموعھ معاونت خدمات شھری و آخرین وضعیت راهاندازی صورت وضعیت الکترونیک 

حوزه خدمات شھری در مناطق ٢٢گانھ بررسی خواھد شد.
�� ھمچنین ارائھ زمانبندی دقیق برای راهاندازی سامانھ برخط پایش ایمنی ساختمانھای موجود در شھر تھران تا پایان تابستان ٩٩ از جملھ دستورات این جلسھ 

است.
 مصوبات جلسھ صدوسوم با موضوع پیگیری تحقق شفافیت و ھوشمندسازی در حوزه خدمات شھری

مصوبھردیف

١

در خصوص وضعیت ساماندھی غرفھھای پارکھا و کیوسکھا و نحوه ثبت قراردادھا و اجارهھای مرتبط با آن
١.مقرر شد معاونت خدمات شھری و محیط زیست، کارگروھی متشکل نمایندگان آن معاونت، اداره کل درآمد، سازمان فناوری اطالعات و 

ارتباطات و کمیتھ شفافیت و شھر ھوشمند با ھدف تعیین تکلیف دو سر فصل زیر تشکیل دھد

الف) بررسی راھکارھای سیستمی جھت ارتباط درآمدھای وصولی بھ کدھای درآمدی و ھمچنین قراردادھای درآمدی ثبت شده در سامانھ 
جامع معامالت (با اولویت درآمدھای وصولی از محل اجاره غرفھھا) بھ نحوی کھ پس از اجرای این راھکارھا امکان ردیابی اینکھ 

درآمدھای وصولی از محل کدام کدھای درآمدی و کدام قراردادھای درآمدی است امکان پذیر باشد.
ب) راهحلھای استانداردسازی کدھای درآمدی برای ثبت درآمدھای واحدھای تابعھ با اولویت سازمان فرھنگی و ھنری، سازمان نوسازی 

عباسآباد و سازمان بازنشستگی جھت ثبت درآمد حاصل از اجاره غرفھھا و پس از آن سایر واحدھا  نظیر سازمان بوستانھا و فضای سبز، 
سازمان مدیریت پسماند، سازمان میادین میوه و تره بار، سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی

مقرر شد صورتجلسات این کارگروه مشتمل بر اولویتبندی و برنامھ زمانبندی سازمانھا و شرکتھای تابعھای کھ استاندارد سازی کدھای 
درآمدی آنھا در دستور کار قرار خواھد گرفت بھ کمیتھ شفافیت و شھر ھوشمند ارسال گردد و ھمچنین این صورتجلسات در کمیتھ جامع مالی 

بھ تصویب رسیده و اجرایی شود. بھعالوه مقرر شد در صورتی کھ تا پایان تابستان ٩٩، راهحلھای اندیشیدهشده بھ ثبت درآمد غرفھھا و 
کیوسکھای مناطق و واحدھای تابعھ در سامانھھای ثبت عملکرد مالی شھرداری منجر نشود، تخلفات این مناطق و واحدھا از طریق مراجع 

قانونی مورد پیگیری قرار گیرد.

٢.از آنجاکھ اطالعات مربوط بھ غرفھھای احصا شده توسط معاونت خدمات شھری بھصورت فیزیکی موجود است، مقرر شد حداکثر ظرف 
مدت دو ھفتھ، سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات با بررسی سامانھھای موجود (از جملھ سامانھ جامع مالی، سامانھ جامع امالک و...) 

اعالم نماید کدام سامانھ بستر مناسبی برای ثبت اطالعات این غرفھھاست؛ سپس معاونت خدمات شھری و محیط زیست در اسرع وقت، تمامی 
اطالعات بھدست آمده از تمامی غرفھھا را در آن سامانھ ثبت نماید.

٣.مقرر شد حداکثر ظرف مدت یک ھفتھ معاونت خدمات شھری و محیط زیست گزارش کاملی از کلیھ غرفھھای احصاشده بھ تفکیک منطقھ 
و ناحیھ، اطالعات کلیھ قراردادھای منعقدشده برای این غرفھھا و درآمدھای وصول و ثبتشده از این قراردادھا را بھ کمیتھ شفافیت و شھر 

ھوشمند ارسال نماید.

٢

 در خصوص راه اندازی صورت وضعیت الکترونیک حوزه خدمات شھری در مناطق ٢٢گانھ
١. مقرر شد حداکثر تا پایان شھریورماه ٩٩، راهاندازی کامل سامانھ صورتوضعیت الکترونیک خدمات شھری در تمامی مناطق ٢٢گانھ و 
اتصال این سامانھ بھ سامانھ جامع مالی محقق شده باشد؛ بھ نحوی کھ پرداخت صورت وضعیتھای تاییدشده در سامانھ جامع مالی صرفا از 
طریق دریافت سیستمی اطالعات صورت وضعیتھا از سامانھ صورت وضعیت الکترونیک خدمات شھری امکانپذیر باشد. ھمچنین مقرر 

شد حداکثر ظرف مدت یک ھفتھ، اداره کل مالی و اموال با ارسال بخشنامھای بھ ذیحسابان اعالم نماید کھ از این پس صورتوضعیتھای 
پسماند صرفا بھصورت الکترونیکی تایید خواھند شد.

٢ مقرر شد سازمان مدیریت پسماند حداکثر تا پایان مردادماه ٩٩ با طراحی گردش کار مناسب، فرایندی را پیشبینی کند کھ درصورت ثبت 
نشدن تعداد خودروی فعال و حداقل کارگران پیمانکاران و عملکردشان مطابق با قراردادھای منعقدشده در سامانھ صورت وضعیت، فرآیند 

تایید ضورت وضعیت بھ صورت سیستماتیک متوقف و جریمھای مطابق با مقررات موجود تعیین شود و پس از اخذ جریمھ نیز، تایید صورت 
وضعیت با طی کردن مسیر سختگیرانھای صورت گیرد تا در نتیجھ این اطالعات دقیق و کامل ثبت شوند.

٣

در خصوص راهاندازی سامانھ برخط پایش ایمنی ساختمانھای موجود در شھر تھران
١. مقرر شد سازمان آتشنشانی حداکثر تا پایان مردادماه ٩٩ فرمول محاسبھ و تحلیل ایمنی ساختمانھای شھر تھران را طراحی نماید و برای 

اعمال در سامانھ برخط پایش ایمنی ساختمانھای موجود در شھر تھران بھ سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات ارسال نماید.
٢. مقرر شد  سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی حداکثر تا پایان مرداد ماه ٩٩ از صحت اطالعات ثبتشده در سامانھ برخط پایش ایمنی 

ساختمانھای موجود در شھر تھران (از جملھ صحت اطالعات مکانی) و مطابقت این اطالعات با نسخھھای فیزیکی اطمینان حاصل نماید.
٣. مقرر شد سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات حداکثر تا پایان شھریور ماه ٩٩ اطالعات سامانھ برخط پایش ایمنی ساختمانھای موجود 

در شھر تھران را پس از اعمال فرمول ارسالی توسط سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی و با اولویت ساختمانھای پرخطر و عمومی، بر 
روی نقشھ اطالعات مکانی شھر تھران برای عموم شھروندان منتشر نماید.

http://mglassy.ir/wp-content/uploads/2020/09/103-990507.pdf
http://mglassy.ir/wp-content/uploads/2020/08/%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%AA%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%87-103-%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.pdf
http://mglassy.ir/wp-content/uploads/2020/08/%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%AA%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%87-103-%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.pdf
http://mglassy.ir/wp-content/uploads/2020/08/%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%AA%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%87-103-%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.pdf
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۴

در خصوص ثبت انواع معامالت در سامانھ جامع معامالت توسط سازمانھا و شرکتھای زیرمجموعھ معاونت خدمات شھری
از آنجاکھ واحدھای تابعھ ذیل معاونت خدمات شھری و محیط زیست، قراردادھای خود را بھصورت باگردش در سامانھ جامع معامالت ثبت 

نمیکنند، مقرر شد معاونت خدمات شھری و محیط زیست با ارسال بخشنامھای بھ این واحدھا اعالم نماید ھر واحد تابعھ موظف است در 
صورت برخورد با ھرگونھ مشکل در سامانھ جامع معامالت کھ از ثبت باگردش قراردادھای آن واحد جلوگیری میکند، حداکثر ظرف مدت 

دو ھفتھ ایراد مشاھدهشده را بھصورت مکتوب بھ سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات اعالم نماید؛ بھ گونھای کھ از ابتدای شھریورماه ٩٩، 
امکان ثبت باگردش تمامی قراردادھا برای کلیھ واحدھای تابعھ زیرمجموعھ معاونت فراھم بوده و امکان ثبت بدون گردش قراردادھا در 

سامانھ جامع معامالت غیرفعال گردد

۵

در خصوص ثبت پروژهھای پژوھشی کلیھ واحدھای زیر مجموعھ خدمات شھری
مقرر شد ضمن اعالم معاونت خدمات شھری و محیط زیست بھ  واحدھای زیرمجموعھ جھت ثبت نسخھی نھایی تمامی پژوھشھای خاتمھ 

یافتھ از سال ١٣٨٩ بھ بعد در سامانھ پژوھشیار، فھرست کامل پروژهھای پژوھشی انجامشده یا در حال اجرا (بھ تفکیک آن واحدھا و در تمام 
ادوار مختلف از ابتدا تا بھ امروز)، حداکثر تا پایان مردادماه ٩٩ بھ کمیتھ شفافیت و شھر ھوشمند ارسال گردد.
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صورت جلسھ کمیتھ شفافیت و شھر ھوشمند
سالن شیبانیمکان٩٩/٠۴/٢۴ ساعت ١۴:٠٠تاریخ و زمانصدودومشماره جلسھ

مدعوین: جناب آقای حمزهای، رئیس محترم سازمان بازرسی شھرداری تھران، آقای فرجود، مدیرعامل محترم سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات
حاضرین: لطفاً کلیک نمایید.

عکسھای جلسھ
دستورجلسھ پیگیری ارتقای سامانھھای نظارت مردمی

شرح جلسھ: 
✅ ارتقای سامانھھای نظارت ھمگانی

�� صدودومین جلسھ کمیتھ شفافیت و شھر ھوشمند روز سھشنبھ ٩٩/۴/٣١ بھ ریاست بھاره آروین و با حضور مسعود حمزهای، رییس سازمان بازرسی 
شھرداری تھران برگزار شد.

�� در این جلسھ مقرر شد حداکثر تا نیمھ مردادماه ٩٩، گزارشھای ١٨٨٨ روی وبسایت شفاف منتشر شود. 
�� ھمچنین مقرر شد حداکثر تا نیمھ مردادماه ٩٩، امکان ثبت پیام در سامانھ ١٨٨٨ از طریق درگاه تھران من فراھم شود بھ گونھای کھ قابلیتھای ثبت 

بازخورد و رویت وضعیت پیام نیز برای شھروندان فراھم باشد.
�� مسائل مرتبط با ارتقای رویھای و فنی سامانھ ١٣٧ نیز از دیگر موارد مطرحشده در این جلسھ بود.

مصوبات جلسھ صدودوم با موضوع پیگیری ارتقای سامانھھای نظارت مردمی
مصوبھردیف

١

 ارتقای رویھای و فنی سامانھ ١٨٨٨و انتشار پیامھای این سامانھ
١. مقرر شد حداکثر تا نیمھ مردادماه ٩٩، گزارشھای ١٨٨٨ مطابق جدول پیوست روی وبسایت شفاف منتشر گردد.

٢. مقرر شد در راستای کاھش اتالف وقت اپراتورھا و بھینھسازی رسیدگی بھ پیامھای شھروندان، حداکثر ظرف مدت دو ھفتھ، فرم ثبت 
پیام اینترنتی سامانھ ١٨٨٨ بھ تفکیک تقدیر و تشکر، پیشنھاد، انتقاد و شکایت و سوال و ابھام تھیھ شود. نمونھ پیشنھادی این فرم بھ پیوست 

ارسال میگردد.
٣. مقرر شد حداکثر تا نیمھ مردادماه ٩٩، امکان ثبت پیام در سامانھ ١٨٨٨ از طریق درگاه تھران من فراھم شود بھ گونھای کھ قابلیتھای 

ثبت بازخورد و رویت وضعیت پیام نیز برای شھروندان فراھم باشد.
۴. مقرر شد حداکثر ظرف مدت حداکثر یک ھفتھ، سازمان بازرسی دستورالعمل الزم برای گردش کار قابلیت ارجاع خودکار پیامھای 

١٨٨٨ بھ مرجع سازمانی باالتر را بھ سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات ارسال نماید بھ نحوی کھ در این دستورالعمل مشخص باشد ھر 
مرحلھ از گردش یک پیام، چھ مدت زمان نیاز دارد و پس از پایان زمان مقرر و عدم پاسخگویی مسئول مربوطھ، پیام باید بھ چھ نھادی 

ارجاع گردد. ھمچنین نسخھای از این گردش کار بھ کمیتھ شفافیت و شھر ھوشمند ارسال گردد
۵. در خصوص پیامھای پرتکرار مقرر شد، در صورت ارجاع یک پیام، پیامھای مشابھ نیز بھ پیام اول پیوند داده شوند کھ واحد رسیدگی 

کننده کھ پیام بھ او ارجاع داده شده است در جریان فراوانی تعداد پیام در یک حوزه مشخص قرار بگیرد. ھمچنین مقرر شد با تعیین 
فرایندھای الزم  از سوی سازمان بازرسی، پاسخ بھ کلیھ پیامھای مشابھ بھ صورت خودکار ارسال شده و بازخورد نیز از کلیھ پیامھای مشابھ 

گرفتھ شود.
۶. در خصوص پیامھایی کھ در آن سامانھ ١٨٨٨ بھ رفع ابھام و راھنمایی میپردازد، مقرر شد سازوکاری سیستمی طراحی شود کھ در آن 

مورد اطالع رسانی شده بھ واحد روابط عمومی و معاونت مربوطھ انتقال داده شود و فراوانی پیامھای مرتبط با ھر حوزه  بھ صورت 
گزارش فصلی احصا شده و بھ معاونتھای متولی ارسال گردد. 

٧. در خصوص سطحبندی دسترسی بھ ھویت گزارشگران در سامانھ ١٨٨٨، مقرر شد سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات و سازمان 
بازرسی از ناشناس بودن ثبتکننده پیام در این سامانھ اطمینان حاصل نمایند.

٨. مقرر شد سازمان بازرسی حداکثر ظرف مدت یک ھفتھ، گردش کار و فرایند اتصال دو سامانھ ١٨٨٨ و باھم در حوزه پیامھای 
دستھبندی پیشنھادھا در سطوح ناحیھ، منطقھ و معاونت را بھ سازمان بازرسی ارسال نماید و نسخھای از این فرایند نیز بھ کمیتھ شفافیت و 

شھر ھوشمند ارسال گردد.
٩. مقرر شد در خصوص موارد ارتقای فنی و رویھای در سامانھ ١٨٨٨، سازمان بازرسی کارگروھی متشکل از نمایندگان آن سازمان، 

نماینده سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات و نماینده کمیتھ شفافیت و شھر ھوشمند تشکیل دھد تا با برگزاری جلسات منظم و ھفتگی 
کارشناسی، مواردی مانند ارسال کد ۴ رقمی جھت تکمیل ثبت پیام برای حصول اطمینان از صحت شماره تلفن ھمراه شھروند و پیگیریھای 
بعدی، موضوع و گروه موضوعاتی کھ بھ اشتباه با برچسب اینترنت ثبت میشوند، فرایند اتصال سامانھ ١٨٨٨ و سامانھ باھم برای پیامھای 

پرتکرار و پیشنھادھای ثبت شده شھروندان در سامانھ ١٨٨٨ و سایر موارد مشابھ مورد بررسی قرار گیرند.

٢

ارتقای رویھای و فنی سامانھ ١٣٧
١. مقرر شد حداکثر ظرف مدت یک ھفتھ دستھبندیھای جدید موضوعات سامانھ ١٣٧ عملیاتی شود و موضوعاتی از قبیل مناسبسازی 

برای جانبازان و معلولین و معبر دوچرخھ نیز اضافھ شوند.
٢. با توجھ اعالم مکرر کمیتھ شفافیت و شھر ھوشمند در خصوص قابل رویت نبودن سابقھ پیامھا در سامانھ ١٣٧ درگاه تھران من و عدم 

رفع ایراد فنی، مقرر شد حداکثر ظرف مدت یک ھفتھ با انجام اصالحات مورد نیاز، این قابلیت روی درگاه تھران من فراھم شود. ھمچنین 
مقرر شد با توجھ بھ پیگیریھای پیشین کمیتھ شفافیت و شھر ھوشمند، حداکثر تا نیمھ مردادماه ٩٩، امکان ثبت بازخورد برای پیامھای ١٣٧ 

و نیز جستجوی کلیدواژه برای ثبت پیام شھروندان از طریق درگاه تھران من فراھم شود.
٣. مقرر شد حداکثر ظرف مدت دو ھفتھ، در فرمھای ثبت پیام، پارسلھای ناحیھای بھ پارسلھای محلھای تغییر پیدا کند، بھگونھای کھ 

مشخص باشد ھر پیام مرتبط با کدام محلھ است.
۴. مقرر شد حداکثر ظرف مدت دو ھفتھ، امکان رویت موضوعات و گروه موضوعات پیامھای ثبتشده در سامانھ ١٣٧ بھ صورت برخط 

روی نقشھ (بصری سازی) در بازهھای زمانی مشخص میسر شود و بھ صورت عمومی انتشار یابد. 

http://mglassy.ir/wp-content/uploads/2020/09/102-990431.pdf
http://mglassy.ir/wp-content/uploads/2020/07/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%87-102-%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.pdf
http://mglassy.ir/wp-content/uploads/2020/07/%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%AA%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%87-102-%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.pdf
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صورت جلسھ کمیتھ شفافیت و شھر ھوشمند
سالن شیبانیمکان٩٩/٠۴/٢۴ ساعت ١۴:٠٠تاریخ و زمانصدویکمشماره جلسھ

مدعوین: محمدرضا زارعلی، مدیرکل مالی شھرداری تھران، محمد فرجود، مدیر عامل سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات، ھوشنگ عمرانی، مدیرکل امور 
مجامع 

حاضرین: لطفاً کلیک نمایید.
عکسھای جلسھ

دستورجلسھ پیگیری انجام مصوبات پیشین در خصوص تحقق شفافیت مالی
شرح جلسھ:

✅ پیگیری شفافیت مالی در شھرداری تھران

�� صدویکمین جلسھ کمیتھ شفافیت و شھر ھوشمند روز سھشنبھ مورخ ٩٩/۴/٢۴ بھ ریاست بھاره آروین و با حضور محمد فرجود، مدیرعامل سازمان فناوری 
اطالعات و ارتباطات شھرداری تھران و مدیران کل معاونت مالی و اقتصاد شھری برگزار شد. عبدالحمید امامی، معاون مالی و اقتصاد شھری شھرداری تھران با 

وجود ھماھنگیھای انجام شده در جلسھ حضور نیافت.

�� در این جلسھ، استداللھای اداره کل حقوقی شھرداری تھران مورد قبول قرار نگرفت و تذکر جدی درخصوص استنکاف از اجرای مصوبات قانونی شورای 
شھر تھران بھ این اداره کل داده شد. براساس این تذکر، در صورت عدم راهاندازی انجام الکترونیکی معامالت در شھرداری تھران (با توجھ بھ استفاده کالنشھرھایی 

نظیر قم و کرمانشاه از سامانھ ستاد)، موضوع از طرق قانونی پیگیری خواھد شد.

�� ھمچنین مقرر شد اطالعات قراردادھای ملکی سال ٩٨ حداکثر تا یک ماه دیگر بر روی وبسایت شفاف منتشر شود.

 مصوبات جلسھ صدویکم با موضوع پیگیری انجام مصوبات پیشین در خصوص تحقق شفافیت مالی  
مصوبھردیف

http://mglassy.ir/wp-content/uploads/2020/09/101-990424.pdf
http://shoratehran.ir/page/%DA%AF%D8%A7%D9%84%D8%B1%DB%8C_%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%DB%8C?picview=1087
http://mglassy.ir/wp-content/uploads/2020/07/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%87-101-%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.pdf
http://mglassy.ir/wp-content/uploads/2020/07/%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%AA%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%87-101-%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.pdf
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١

الف. اجرای مصوبھ «الزام شھرداری تھران بھ انجام الکترونیکی و اعالن عمومی معامالت شھرداری» ابالغی بھ شماره ١۶٠/۵۴٨٠ مورخ 
٩٧/٠٣/٠٢

١.انجام تمامالکترونیکی کلیھ معامالت شھرداری تھران شامل ارسال الکترونیکی اسناد معامالت، دریافت و بازگشایی تمام الکترونیکی پاکات 
موضوع ماده ۵٠ قانون احکام دائمی برنامھ توسعھ کشور کھ ھماکنون دستگاهھای دولتی در سامانھ ستاد (سامانھ تدارک الکترونیکی دولت) در 

حال اجرای آن ھستند. 
در جلسھ مورخ  ٩٩/٠۴/٢۴، استداللھای اداره کل حقوقی شھرداری تھران مورد قبول شورای اسالمی شھر تھران قرار نگرفت و تذکر جدی 

در خصوص استنکاف از اجرای مصوبات قانونی شورای اسالمی شھر تھران بھ ایشان داده شد. لذا در صورت عدم راهاندازی انجام الکترونیکی 
معامالت در شھرداری تھران (با توجھ بھ استفاده کالنشھرھایی نظیر قم و کرمانشاه از سامانھ ستاد)، شورای اسالمی شھر تھران موضوع را از 

طرق قانونی پیگیری خواھد نمود.
٢.ثبت با گردش قراردادھا در مناطق شھرداری تھران

در جلسھ مورخ ٩٩/٠۴/٢۴، ضمن ابراز نارضایتی از عقبگرد معاونت مالی و اقتصاد شھری و سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات در 
خصوص ایجاد امکان مجدد ثبت بدون گردش قراردادھا در مناطق شھرداری تھران، مقرر شد ظرف مدت یک ھفتھ امکان ثبت بدون گردش 

برای مناطق برداشتھ شود و مناطق ملزم باشند تمامی قراردادھای خود را صرفا بھ صورت با گردش ثبت نمایند.
٣.ثبت باگردش قراردادھا در واحدھای تابعھ شھرداری تھران

مقرر شد معاونت مالی و اقتصاد شھری ضمن ابالغ بخشنامھ بھ واحدھای تابعھ شھرداری تھران اعالم نماید از تاریخ ١۵ مرداد ماه ٩٩ 
واحدھای تابعھ فقط بھصورت باگردش میتوانند قراردادھای خود را در سامانھ معامالت ثبت نمایند، لذا تا این تاریخ ھر گونھ مشکل در ثبت 

باگردش واحد تابعھ مربوطھ باید بھ صورت مستند و مکتوب بھ سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات اطالعرسانی شود تا برطرف شده و کلیھ 
واحدھای تابعھ قراردادھایشان را بھصورت باگردش ثبت نمایند. پس از این تاریخ، از آنجا کھ مطابق با ماده ۴ مصوبھ «الزام شھرداری تھران 
بھ انجام الکترونیکی و اعالن عمومی معامالت شھرداری» ذیحسابھا ناظر حسن اجرای این مصوبھ ھستند، شورای اسالمی شھر تھران در 

ھمکاری با ذیحسابھا، واحدھای تابعھای را کھ از اجرای مصوبھ شورای اسالمی شھر تھران استنکاف نمایند مورد پیگیرد قانونی قرار خواھد 
داد.

۴.رفع ایرادات مربوط بھ ثبت قراردادھا و انتشار آنھا روی وبسایت شفاف
در جلسھ مورخ ٩٩/٠۴/٢۴، ایرادات ثبت در سامانھ معامالت شھرداری تھران و بھ دنبال آن انتشار اطالعات غلط و ناقص روی وبسایت 

شفاف بھ شرح ذیل مورد بررسی قرار گرفت:
۴-١.ثبت غیرسیستمی و دستی نام امضاکننده از طرف کارفرما

۴-٢.ثبت غیرسیستمی و دستی نام اعضای کمیسیون
۴-٣.ثبت غیرسیستمی و دستی نام پیمانکار
۴-۴.ثبت غیرسیستمی و دستی نام مدیرعامل

۴-۵.ثبت غیرسیستمی و دستی امضا کنند قرارداد از طرف مجری و نام مدیرعامل
۴-۶.ثبت غیرسیستمی و دستی کد اقتصادی پیمانکار

۴-٧.ثبت غیرسیستمی و دستی رتبھ پیمانکار
۴-٨.ثبت غیرسیستمی و دستی روش انتخاب پیمانکار

۴-٩.ثبت غیرسیستمی و دستی نام ناظر
۴-١٠.فایلھای آپلودشده 

۴-١٠-١.در برخی موارد فایل ھای آپلود شده نامرتبط است.
۴-١٠-٢.در برخی موارد علیرغم اینکھ فایل آپلود شده است اما بھ وبسایت شفاف ارسال نمیشود.

۴-١٠-٣.در برخی موارد فایل آپلود شده صحیح است اما محتوای فایل با محتوای انتشار یافتھ کھ بھ صورت رکورد مجزا است ھمخوانی ندارد. 
برای مثال قرارداد در زمان شھردار سابق امضا شده است اما در لیست امضا کنندگان نام شھردار جدید وجود دارد

۴-١١.عدم ثبت زمان عقد قرارداد
۴-١٢.عدم ثبت مبلغ قرارداد

۴-١٣.انتشار قراردادھای پیش از تاریخ شھریورماه ٩۶
        مقرر شد معاونت مالی و اقتصاد شھری ضمن برگزاری مجدد جلسات کارگروه سامانھ جامع معامالت و دعوت از نماینده کمیتھ شفافیت و 
شھر ھوشمند در این جلسات، حداکثر ظرف مدت دو ھفتھ، راهحلھای سیستمی برای رفع این ایرادات را احصا کرده و بھ مرحلھ اجرا درآورد. 

ھمچنین ضروری است اطالعاتی کھ پیش از این بھصورت ناقص و غلط ثبت و منتشرشده است حداکثر ظرف مدت دو ھفتھ احصا شده، اصالح 
آن بھ واحد اجرایی مربوطھ ابالغ شود و این اصالح در پایان موعد مقرر دو ھفتھ انجام پذیرفتھ باشد.

۵.ثبت باگردش قراردادھای متوسط
مقرر شد معاونت مالی و اقتصاد شھری ضمن برگزاری مجدد جلسات کارگروه سامانھ جامع معامالت و دعوت از نماینده کمیتھ شفافیت و شھر 

ھوشمند در این جلسات، ثبت و انتشار معامالت سطح متوسط مناطق و واحدھای تابعھ را در دستور کار قرار دھد بھ گونھای کھ از ابتدای 
شھریورماه ٩٩ این معامالت روی وبسایت شفاف منتشر شود. 

۶.ثبت و انتشار قراردادھای ملکی
مقرر شد، مطابق با توافقات پیشین (نامھ شماره ١۶٠/٢۴٠١۴ مورخ ٩٨/٠٨/٢٩)، اطالعات زیر برای قراردادھای ملکی سال ٩٨، حداکثر تا 

پایان تیرماه ٩٩ روی وبسایت شفاف منتشر شود:
فروش:

-نوع ملک (زمین، آپارتمان، ساختمان تجاری و اداری)
-تاریخ کمیسیون
-اعضاء کمیسیون

-آرای اعضای کمیسیون
-مساحت ملک
-محدوده ملک

-نظر ارزیابی ھیئت کارشناسی رسمی دادگستری (شماره، تاریخ ، مبلغ)
-مبلغ کلی توافق

-امضاکنندگان قرارداد از طرف شھرداری
تملک - خرید:

-نوع ملک (زمین، آپارتمان، ساختمان تجاری و اداری)
-تاریخ کمیسیون
-اعضاء کمیسیون

-آرای اعضای کمیسیون
-مساحت ملک
-محدوه ملک

 -نظر ارزیابی ھیئت کارشناسی رسمی دادگستری (شماره، تاریخ، مبلغ)
-مبلغ کلی توافق

-امضا کنندگان از طرف شھرداری
اجاره - استیجاره:
-اطالعات موجر

-نوع ملک (زمین، آپارتمان، ساختمان تجاری و اداری)
-مشخصات ملک
-مساحت ملک
-محدوه ملک

-اطالعات قرارداد (مدت قرارداد،تاریخ قرارداد، تاریخ شروع و تاریخ پایان)
-صورتجلسھ ھیات ارزیابی(شماره، تاریخ، مبلغ)

-اجاره بھا ماھیانھ
-مجموع مبلغ

-امضا کنندگان از طرف شھرداری

٧.انتشار حوالھھا
مقرر شد سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات با ھمکاری معاونت مالی و اقتصاد شھری در اسرع وقت ضمن تعریف «معامالت غیرنقد» در 
سامانھ جامع معامالت، اقدامات الزم جھت ثبت و انجام الکترونیکی این نوع از معامالت شھرداری را فراھم نماید. ھمچنین مقرر شد حداکثر تا 

پایان مرداد ماه ٩٩ در رابطھ با آن دستھ از تھاترھایی کھ اطالعات آن در حال حاضر در سایر سامانھھای شھرداری بھ طور پراکنده در حال 
ثبت است، فراخوانی اطالعات مربوط بھ تھاتر با ھولوگرام از سامانھ جامع مالی و سامانھ شھرسازی و اطالعات مربوط بھ تھاتر با ملک از 

سامانھ جامع امالک صورت گرفتھ و در وبسایت شفاف منتشر شود.
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٢
ب. راهاندازی بازار آنالین تھاتر

مقرر شد حداکثر تا ١۵ مردادماه ٩٩، پیشنویس آییننامھ راه اندازی بازار آنالین تھاتر بھ ھمراه گزارش توجیھی آن بھ شورای اسالمی شھر 
تھران ارسال گردد

٣

ج. انتشار برخط درآمد و ھزینھ ماھانھ
مقرر شد حداکثر تا ١۵ مرداد ٩٩، سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات نسبت بھ طراحی داشبوردھای گزارشھای درآمد و ھزینھ اقدام نماید تا 

اطالعات درآمد و ھزینھ ماھانھ بھ صورت سیستماتیک و برخط روی وبسایت شفاف منتشر شود؛ بھ نحوی کھ این داشبوردھا امکان دریافت 
خروجی اکسل بھ صورت ماھانھ را نیز دارا باشند. ھمچنین بدیھی است این اطالعات باید بھ صورت برخط از سامانھھای مرتبط فرا خوانده 

شوند بھ نحوی کھ بھ محض اتمام مھلت سررسید وصول برخی درآمدھا و انعکاس آن در دفاتر، تغییرات الزم روی این داشبورد نیز بھ صورت 
خودکار اعمال شود.

۴

د. ثبت اطالعات پرداخت روی ردیف بودجھ
از آنجا کھ ثبت پرداخت بودجھ جاری روی ردیف بودجھ در منطقھ ٩ بھصورت آزمایشی با موفقیت انجام شده است، مقرر شد حداکثر تا تاریخ 

١۵ مرداد در ھمھ مناطق پرداخت بودجھ جاری روی ردیف بودجھ ثبت شود. ھمچنین مقرر شد حداکثر ظرف مدت دو ھفتھ با برگزاری جلسات 
کارشناسی، راھکارھای الزم برای ثبت پرداخت روی ردیف بودجھھای عمرانی و دیون نیز استخراج شده و گزارش آن بھ شورای اسالمی شھر 

تھران ارسال شود
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صورت جلسھ کمیتھ شفافیت و شھر ھوشمند
سالن کمیسیون سالمت و محیط زیستمکان٩٩/٠۴/١٠ ساعت ١٢:٣٠تاریخ و زمانصدمشماره جلسھ

مدعوین: عبدالرضا گلپایگانی، معاونت معماری و شھرسازی، محمد فرجود، مدیر عامل سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات
حاضرین: لطفاً کلیک نمایید.

عکسھای جلسھ
دستورجلسھ پیگیری اقدامات انجامشده در معاونت معماری و شھرسازی در زمینھ شفافیت و ھوشمندسازی

شرح جلسھ: 
صدمین جلسھ کمیتھ شفافیت و شھر ھوشمند روز سھشنبھ مورخ ٩٩/٠۴/١٧ بھ ریاست بھاره آروین و با حضور عبدالرضا گلپایگانی، معاون شھرسازی و معماری 

شھرداری تھران و محمد فرجود، مدیرعامل سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات برگزار شد.

�� با توجھ بھ اینکھ طبق ماده ۴٢ برنامھ سوم توسعھ شھر تھران، شھرداری موظف بوده تا پایان سال ٩٨ کلیھ استعالمات حوزه شھرسازی را بھصورت الکترونیکی 
ارائھ کند، در این جلسھ مقرر شد معاونت شھرسازی و معماری با ھمکاری سازمان فاوا ظرف مدت یک ھفتھ فھرست کلیھ استعالمات دستگاهھای مختلف را بھ ھمراه 

برنامھ زمانبندی دقیق برای الکترونیکی شدن آنھا بھ شورای اسالمی شھر تھران ارسال کند.

�� عالوه بر این، مقرر شد کارگروه تمامالکترونیکی کردن فرایند صدور پروانھ مجددا بھ صورت منظم تشکیل جلسھ داده و ظرف مدت دو ھفتھ احصا کند کھ کدام 
خدمات و امکانات را ظرف چھ مدت زمانی میتوان از طریق حساب شھروندی بھ صورت الکترونیک ارائھ کرد.

 مصوبات جلسھ صدم با موضوع پیگیری اقدامات انجامشده در معاونت معماری و شھرسازی در زمینھ شفافیت و ھوشمندسازی
مصوبھردیف

١

مقرر شد ظرف مدت حداکثر یک ھفتھ معاونت شھرسازی و معماری با ھمکاری سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات فھرست کلیھ استعالمات 
دستگاهھای مختلف (شامل استعالم دفاتر اسناد رسمی، استعالمات بانکی، استعالم پروانھ کسب اصناف، استعالم سازمان زمین شھری، استعالم دادگاه 
و...) بھ ھمراه برنامھ زمانبندی دقیق و با جزئیات الکترونیکی شدن آنھا را بھ شورای اسالمی شھر تھران ارسال نماید. الزم است در مرحلھ نخست 

از این برنامھ زمانبندی کلیھ این استعالمات کھ توسط دفاتر خدمات الکترونیک صورت میگیرد، در حساب شھروندی ایجاد شود بھ گونھای کھ 
شھروند بتواند از طریق این حساب، درخواست استعالم و دریافت نسخھ الکترونیکی آنھا و نیز بارگذاری مدارک دریافتی از دیگر ارگانھا را شخصا 
انجام دھد؛ ضروری است در مراحل بعدی این برنامھ زمانبندی، رایزنی با سایر ارگانھا و دستگاهھا برای تبادل سیستماتیک و الکترونیک اطالعات 

نیز صورت گیرد. ھمچنین در این زمانبندی باید بھ این موضوع توجھ شود کھ طبق ماده ۴٢ برنامھ سوم توسعھ شھر تھران، شھرداری موظف بوده 
است تا پایان سال ٩٨ این استعالمات را بھصورت الکترونیکی ارائھ کند. 

٢

مقرر شد در اسرع وقت کارگروه تمامالکترونیکی کردن فرایند صدور پروانھ مجددا بھصورت منظم تشکیل جلسھ دھد. ھمچنین مقرر شد این کارگروه 
حداکثر ظرف مدت دو ھفتھ احصا کند کھ باتوجھ بھ فرایندھایی کھ ھماکنون بھصورت الکترونیکی درون شھرداری وجود دارد، از طریق حساب  

شھروندی چھ خدمات و امکاناتی را میتوان برای شھروند بھصورت الکترونیکی ایجاد کرد تا از مراجعات مکرر و غیرضروری بھ شھرداری تھران 
کاستھ شود. بھ عالوه، مقرر شد حداکثر ظرف مدت دو ھفتھ زمانبندی دقیق مراحل مختلف ایجاد این دسترسیھا برای شھروند در حساب شھروندی بھ 

شورای اسالمی شھر تھران ارسال گردد.

مقرر شد معاونت شھرسازی و معماری حداکثر ظرف مدت یک ماه فرایند اصالحی پیشنھادی خود شامل حذف مراحل زائد و تکراری برای صدور ٣
پروانھ ساختمانی را بھ شورای اسالمی شھر تھران ارسال نماید.

۴

 مقرر شد سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات در ھمکاری با معاونت معماری و شھرسازی، بھبود شرایط و سھولت دسترسی شھروندان بھ 
اطالعات منتشرشده در حوزه شھرسازی را در دستور کار قرار دھد بھ گونھای کھ شھروند بتواند با جستجو و انتخاب فیلدھای مختلف نظیر منطقھ، 

طرح تفصیلی، پھنھ، آرای کمیسیونھای مختلف و...، اطالعات مورد نیاز خود را از نقشھ استخراج و خروجی آن را نیز دریافت نماید؛ ھمچنین 
توضیحات مورد نیاز برای فھم اطالعات منتشرشده بھ شیوهھای مختلف روی حساب شھروندی منتشر شود. مقرر شد ظرف مدت دو ھفتھ گزارشی از 

برنامھھای پیشنھادی و زمانبندی اجرای آنھا با ھدف بھبود شرایط و سھولت دسترسی شھروندان بھ این اطالعات، بھ شورای اسالمی شھر تھران 
ارسال گردد.

۵
از آنجا کھ دسترسی عمومی شھروندان بھ اطالعات تغییر یا تثبیت کاربرد ھریک از پروندهھایی کھ در سال ٩٧ عوارض پرداخت نمودهاند روی 

وبسایت شفاف منتشر شده است، مقرر شد معاونت معماری و شھرسازی حداکثر ظرف مدت دو ھفتھ اطالعات تغییر یا تثبیت کاربرد در سال ٩٨ و 
چھارماھھ ٩٩ را نیز روی وبسایت شفاف منتشر نماید.

http://mglassy.ir/wp-content/uploads/2020/09/100-990417.pdf
http://shoratehran.ir/index.aspx?pageid=142&picview=1076
http://mglassy.ir/wp-content/uploads/2020/07/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%87-%DB%B1%DB%B0%DB%B0-%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.pdf
http://mglassy.ir/wp-content/uploads/2020/07/%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%AA%E2%80%8C%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%87-100-%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.pdf
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صورت جلسھ کمیتھ شفافیت و شھر ھوشمند
بھصورت مجازیمکان٩٩/٠٢/٠١-٩٩/٠٣/١١تاریخ و زماننودوھشتم و نودونھمشماره جلسھ

مدعوین: محمد فرجود، مدیر عامل سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات
مصوبات جلسھ نودوھشتم و نود ونھم با موضوع پروژهھای اولویتدار تھران ھوشمند 

پیوست ١
پیوست ٢

مصوبھردیف

١
سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات شناسنامھ پروژهھای ٧٧گانھ خود را بھ ترتیب اولویت مطابق فرمت پیشنھادی حاوی پیشرفت فعلی پروژه، 

مراحل و زمانبندی پروژه، نحوه تامین مالی و ارتباط با ردیفھای بودجھ ساالنھ، ارتباط با احكام برنامھ سوم توسعھ شھر تھران، اقدامات 
پیشنیاز پروژه، ھدف گذاری و شاخصھای كمی ارزیابی پروژه، حداكثر تا پایان خرداد ماه بھ كمیتھ شفافیت و شھر ھوشمند ارسال نماید.

٢
در خصوص پروژهھایی كھ در فایل پیوست ذیل عنوان دارای ابھام دستھبندی شدهاند، در صورتی كھ سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات 

اھمیت آنھا را در درجھ باالتری میداند، ضمن ارسال شناسنامھ كامل آنھا، پیشنھاد خود را برای جابجایی اولویت آن پروژهھا بھ كمیتھ شفافیت و 
شھر ھوشمند ارسال نماید.

سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات از دستھبندی موضوعی واحدی در سند راھبردی «مدل بومی تھران ھوشمند» و اكسل ارسالی جزئیات ٣
٧٧ پروژه خود استفاده كند و نسخھھای نھایی این دو فایل را حداكثر تا پایان خرداد ماه بھ كمیتھ شفافیت و شھر ھوشمند ارسال نماید.

۴ 
مطابق بند یكم ماده ٢٠ برنامھ سوم توسعھ شھر تھران مبنی بر تدوین و ابالغ سند حكمروایی داده شھرداری و تدوین سیاستھا و تنظیم مقررات 
الزم با ھدف توسعھ رویكرد داده باز و بھ اشتراك گذاری دادهھای شھری تا پایان سال اول برنامھ، این سند حداكثر تا پایان خرداد ماه بھ شورای 

اسالمی شھر تھران ارسال گردد.

http://mglassy.ir/wp-content/uploads/2020/09/%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%AA_%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%87-%DB%B9%DB%B8-%D9%88-%DB%B9%DB%B9-%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%AA%D9%87-%D9%BE%DB%8C%D9%88%D8%B3%D8%AA-%DB%B1.docx
http://mglassy.ir/wp-content/uploads/2020/09/%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%AA_%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%87-%DB%B9%DB%B8-%D9%88-%DB%B9%DB%B9-%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%AA%D9%87-%D9%BE%DB%8C%D9%88%D8%B3%D8%AA-%DB%B2.xlsx
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صورت جلسھ کمیتھ شفافیت و شھر ھوشمند
اتاق کمیسیون برنامھ و بودجھمکان٩٨/١٢/٠٣ ساعت ١۴:٣٠تاریخ و زماننودوھفتمشماره جلسھ

مدعوین: حمزهای، رئیس سازمان بازرسی، محمد فرجود، مدیر عامل سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات
حاضرین: لطفاً کلیک نمایید.

عکسھای جلسھ
دستورجلسھ پیگیری توافقات پیشین در خصوص ارتقای سامانھھای نظارت ھمگانی

 مصوبات جلسھ نودوھفتم با موضوع پیگیری توافقات پیشین درخصوص ارتقای سامانھھای نظارت ھمگانی  
مصوبھردیف

١

- ارتقای سامانھ ١٣٧
١. مقرر شد حداکثر تا ١۵ اسفندماه ٩٨، ضمن ارتقا نسخھھای وب و نرمافزار ١٣٧ در سامانھ تھران من و رفع ایرادات فنی آن، خطاھای 

موجود در امکان دیدن سابقھ پیامھای ثبتشده در سامانھ توسط شھروند برطرف شود بھ نحوی کھ ھمھ کاربران بتوانند سابقھ تمامی پیامھایی کھ 
ثبت کردهاند مشاھده نمایند.

٢. مقرر شد حداکثر تا ١۵ اسفندماه ٩٨، امکان جستجوی گروه موضوع و موضوع پیام در نسخھھای وب و نرمافزار ١٣٧ در سامانھ تھران 
من فراھم شود.

٣. مقرر شد حداکثر تا پایان فروردین ماه ٩٩، ارتقا ویپ ١٣٧ برای ایجاد امکان بازخوردگیری فراھم شده و در ھمین بازه زمانی، امکان ثبت 
بازخورد در نسخھ وب و نرمافزار ١٣٧ در سامانھ تھران من فراھم شود. مقرر شد ثبت بازخورد اینترنتی بھ گونھای باشد کھ برای تمامی پیامھا 
در دو حالت زیر انجام شود الف) در صورتی کھ از لحظھ ثبت پیام توسط شھروند بیش از دو ھفتھ گذشتھ باشد و ھنوز وضعیت پیام نھایی نشده 

باشد ب) از زمان نھایی شدن وضعیت پیام تا یک ماه پس از آن.
۴. مقرر شد حداکثر تا پایان اسفندماه ٩٨ دستھبندیھای جدید ١٣٧ برای استفاده آسان شھروندان جھت ثبت پیام در نسخھ وب ١٣٧ و سامانھ 

تھران من اجرایی گردد. مقرر شد با برگزاری جلسات کارشناسی و دعوت از کارشناسان کمیتھ شفافیت و شھر ھوشمند در این جلسات، 
نسخھھای مناسب و کاربرپسند برای شھروندان تھیھ و در سامانھ اعمال شود.

۵. مقرر شد با توجھ بھ اقدام ارزشمند سازمان بازرسی در خصوص انتشار عمومی دادهھای خام پیامھای ثبتشده در سامانھ ١٣٧، با ارسال 
نامھای از این سازمان بھ سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات، انتشار عمومی دادهھای خام جدید این سامانھ مطابق آن چھ ھم اکنون روی 

وبسایت شفاف در دسترس عموم است، ھر سھ ماه ادامھ یابد و منتشر شود.

٢

- ارتقای سامانھ ١٨٨٨
١. مقرر شد سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات اقدامات الزم را جھت برقراری ارتباط بین دو بخش ١٣٧ و ١٨٨٨ از طریق ویپ فراھم 

نماید بھگونھای کھ بتوان تماسھای شھروندان را بین این دو بخش ارتباط داد.
٢. مقرر شد حداکثر تا ١۵ اسفندماه ٩٨ جلسات کارشناسی با دعوت از کارشناسان کمیتھ شفافیت و شھر ھوشمند برگزار شود تا فھرستی از 

مشکالت این سامانھ، اولویتبندی رفع آنھا و راهحلھای پیشنھادی برای رفع مشکالت تھیھ شود.

٣

 ZRM راهاندازی -
مقرر شد سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات برنامھ زمانبندی و مراحل راهاندازی سامانھ ZRM را تا پایان اسفندماه ٩٨ بھ کمیتھ شفافیت و 

شھر ھوشمند ارسال نماید، بھگونھای کھ در این گزارش تمامی مراکز تماسی کھ در این سامانھ تجمیع خواھند شد، احصا شده باشد و اولویت 
یکپارچگی و اتصال آنھا بھ یکدیگر و زمانبندی پیشبینیشده اتصال ھر مرکز تماس بھ این سامانھ مشخص شده باشد.

http://mglassy.ir/wp-content/uploads/2020/09/97-981203.pdf
http://mglassy.ir/wp-content/uploads/2020/07/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%87-%DB%B9%DB%B7-%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.pdf
http://mglassy.ir/wp-content/uploads/2020/07/%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%AA%E2%80%8C%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%87-%DB%B9%DB%B7-%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.pdf
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صورت جلسھ کمیتھ شفافیت و شھر ھوشمند
اتاق کمیسیون برنامھ و بودجھمکان٩٨/١٠/١٧ ساعت ١۴:٣٠تاریخ و زماننودوششمشماره جلسھ

مدعوین:  آقای محمدزاده، مدیرعامل سازمان امالک و مستغالت، آقای زارعلی، مدیر اداره کل مالی، سارا بوربور، رئیس مرکز آمار و رصد شھری
حاضرین: لطفاً کلیک نمایید.

عکسھای جلسھ
دستورجلسھ پیگیری تحقق شفافیت مالی در شھرداری  تھران

مصوبات جلسھ نودوششم با موضوع تحقق شفافیت مالی
مصوبھردیف

١

شفافیت درآمد و ھزینھ
١.در ادامھ پیگیريھاي انجامشده در خصوص شفافیت ھزینھھاي ماھانھ در شھرداري تھران، مقرر شد پایان ديماه ٩٨ ھزینھھاي شھرداري 

تھران از ابتداي سال ٩٨ بھ صورت داشبورد و در طبقھبنديھاي ماھانھ بھصورت برخط روي وبسایت شفاف منتشر شود.
٢.در ادامھ پیگیريھاي انجامشده در خصوص شفافیت درآمدھاي ماھانھ در شھرداري تھران، مقرر شد پایان ديماه ٩٨ درآمدھاي شھرداري 

تھران از ابتداي سال ٩٨ بھصورت داشبورد و در طبقھبنديھاي ماھانھ بھصورت برخط روي وبسایت شفاف منتشر شوند و پس از این 
حداكثر تا تاریخ دھم ھر ماه گزارش درآمد ماه گذشتھ روي این وبسایت بھصورت برخط منتشر شود.

٢

شفافیت پرداخت
مقرر شد اداره كل خزانھداري با ھمكاري سازمان فناوري اطالعات و ارتباطات حداكثر تا پایان ديماه ٩٨ با برگزاري جلسات كارشناسي، 

یك منطقھ را بھصورت پایلوت انتخاب نماید تا پرداختھاي این منطقھ از ابتداي سال ٩٨ در سامانھ جامع مالي روي ردیف بودجھ ثبت شود و 
گزارش این جلسات بھ كمیتھ شفافیت و شھر ھوشمند ارسال گردد.

٣

راهاندازي بازار آنالین تھاتر
باتوجھ بھ تاخیر در اجراي بند ب بخش پنجم مصوبھ «دستورالعمل اجرایي مدیریت منابع و مصارف غیرنقد» ابالغي بھ شماره 

١۶٠/٢۴١٣۴ مورخ ٩٧/٠٨/٢١ و بند پ تبصره ۵ بودجھ سال ٩٨ شھرداري تھران و ماده سيوھشتم برنامھ سوم توسعھ شھر تھران، 
مقرر شد حداكثر تا پایان ديماه ٩٨ اداره كل خزانھداري با ھمكاري سازمان فناوري اطالعات و ارتباطات جلسات كارشناسي این حوزه را 
برگزار نماید و گزارش این جلسات بھ ھمراه زمانبندي اجراي كامل این بازار تا پایان سال ٩٨ را بھ كمیتھ شفافیت و شھر ھوشمند ارسال 

نماید.

۴

شفافیت امالك شھرداري تھران
١.مقرر شد اداره كل مالي و اموال گزارش استفاده كامل سازمان امالك و مستغالت از سامانھ جامع مالي و ھمچنین تایید بستھشدن حسابھا 

پس از گرفتن تراز را بھصورت ماھانھ بھ كمیتھ شفافیت و شھر ھوشمند شوراي اسالمي شھر تھران ارسال نماید.
٢. درخصوص اجراي تفاھمنامھ با سازمان ثبت اسناد و امالك مقرر شد حداكثر تا پایان ديماه ٩٨ گزارش جلسات برگزار شده میان سازمان 

امالك و مستغالت و سازمان اسناد و امالك بھ كمیتھ شفافیت و شھر ھوشمند ارسال شود.
٣. مقرر شد در اسرع وقت ضمن تعریف «معامالت غیرنقد» در سامانھ جامع معامالت براي ثبت و انجام الكترونیكي این نوع از معامالت 

شھرداري، اداره كل مالي و اموال جلسات كارشناسي براي تعیین اطالعات مورد نیاز از انواع تھاتر براي ثبت در سامانھ جامع معامالت 
تشكیل دھد و گزارش برگزاري این جلسات تا پایان ديماه ٩٨ بھ كمیتھ شفافیت و شھر ھوشمند ارسال شود.

۴. مقرر شد حداكثر تا پایان ديماه ٩٨سازمان فناوري اطالعات و ارتباطات گزارش جامعي از درخواستھایي كھ مناطق براي ثبت معامالت 
ملكي در سامانھ جامع معامالت داشتھاند اما موفق بھ ثبت آنھا نشدهاند بھ كمیتھ شفافیت و شھر ھوشمند ارسال نماید.

۵. مقرر شد حداكثر تا پایان ديماه ٩٨، سازمان امالك و مستغالت، اداره كل مالي و اموال و سازمان فناوري اطالعات و ارتباطات با 
برگزاري جلسات كارشناسي فرایند ثبت با گردش انواع معامالت ملكي را احصا نموده، سامانھ مرجع ثبت اطالعات معامالت ملكي را انتخاب 

كنند، گلوگاه مناسب براي اطمینان از ثبت انواع معامالت ملكي در سامانھھاي شھرداري تھران را تعیین كنند و گزارش این جلسات را بھ 
كمیتھ شفافیت و شھر ھوشمند ارسال نمایند.

۶. مقرر شد حداكثر تا پایان ديماه ٩٨ برنامھ زمانبندي اجراي كامل مصوبھ «ساماندھي اسناد امالك و مستغالت شھرداري تھران و 
موسسات تابعھ» ابالغي بھ شماره ١۶٠/٢١٩۴/٣٢١٣ بھ كمیتھ شفافیت و شھر ھوشمند ارسال گردد.

۵

سامانھ جامع معامالت
١.مقرر شد حداكثر تا تاریخ ٩٨/١٠/٢۵ انجام آزمایشي یك معاملھ در یك منطقھ از شھرداري تھران بھصورت تمامالكترونیكي انجام شده و 

گزارش مكتوب آن بھ كمیتھ شفافیت و شھر ھوشمند ارسال گردد.
٢. مقرر شد حداكثر تا پایان ديماه ٩٨سازمان فناوري اطالعات و ارتباطات با برگزاري جلسات مشترك با حراست شھرداري تھران و اداره 

كل مالي و اموال دستورالعمل چگونگي تھیھ و توزیع توكنھاي مربوط بھ امضاي الكترونیكي را تدوین كند.
٣. مقرر شد حداكثر تا تاریخ ٩٨/١٠/٢۵  اداره كل مالي و اموال ابتدا اطالعات قراردادھایي كھ روي وبسایت شفاف بھصورت كامل منتشر 
نشدهاند، احصا نماید سپس بھ مناطق ٢٢گانھ با ارسال بخشنامھاي اعالم نماید كھ حداكثر تا پایان ديماه ٩٨ باید این اطالعات بھصورت كامل 

در سامانھ جامع معامالت ثبت شود.
۴. مقرر شد حداكثر تا پایان ديماه ٩٨ اداره كل مالي و اموال گلوگاه انتشار آگھي معامالت شھرداري تھران، بھصورت ھمزمان با انتشار 

آگھي در روزنامھ را مشخص نموده، گزارش اجراي آن را بھ كمیتھ شفافیت و شھر ھوشمند ارسال نماید

http://mglassy.ir/wp-content/uploads/2020/09/96-981017.pdf
http://shora.tehran.ir/default.aspx?tabid=1114&ArticleId=19754
http://mglassy.ir/wp-content/uploads/2020/01/%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%AA%E2%80%8C%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%87-%DB%B9%DB%B3-%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.pdf
http://mglassy.ir/wp-content/uploads/2020/07/%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%AA%E2%80%8C%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%87-%DB%B9%DB%B6-%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.pdf
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صورت جلسھ کمیتھ شفافیت و شھر ھوشمند
اتاق کمیسیون برنامھ و بودجھمکان٩٨/١٠/١٧ ساعت ١١:٠٠تاریخ و زماننودوپنجمشماره جلسھ

جلسھ کنسل شد
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صورت جلسھ کمیتھ شفافیت و شھر ھوشمند
اتاق کمیسیون برنامھ و بودجھمکان٩٨/٠٩/٣٠ ساعت ١۴:٠٠تاریخ و زماننودوچھارمشماره جلسھ

مدعوین: جناب آقای جوادی یگانھ، معاون محترم امور اجتماعی و فرھنگی، جناب آقای محمدزاده،مدیرعامل محترم سازمان امالک و مستغالت
حاضرین: لطفاً کلیک نمایید.

عکسھای جلسھ
دستورجلسھ پیگیری توافقات نودویکمین جلسھ

مصوبات نودوچھارمین جلسھ با موضوع پیگیر توافقات نودویکمین جلسھ
مصوبھردیف

١

مقرر شد سازمان امالك و مستغالت شھرداري تھران حداكثر ظرف مدت دو ھفتھ اطالعات تفصیلي كلیھ امالك در اختیار 
معاونت اجتماعي و فرھنگي و سازمان فرھنگي ھنري كھ براي انجام ماموریتھاي حوزه اجتماعي و فرھنگي مورد استفاده 

قرار ميگیرند (مانند فرھنگسراھا، سراي محالت، مراكز بھاران، مراكز كوثر، مراكز پرتو، اماكن ورزشي، امالك ستادي و 
مانند آنھا) یا ذیل بند ۶ ماده ۵۵ قانون شھرداريھا حق بھرهبرداري از آنھا واگذار شده است، بھ ھمراه قیمت تقریبي فعلي ھر 

ملك و نیز اجاره تقریبي ماھانھ ھریك از این امالك در سال ٩٨ را بھ شوراي اسالمي شھر تھران ارسال نماید تا در جلسھ آتي این 
كمیتھ مورد بررسي قرار گیرد.

http://mglassy.ir/wp-content/uploads/2020/09/94-980930.pdf
http://shora.tehran.ir/default.aspx?tabid=1114&ArticleId=19519
http://mglassy.ir/wp-content/uploads/2019/12/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%87-%DB%B9%DB%B4-%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.pdf
http://mglassy.ir/wp-content/uploads/2020/07/%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%AA%E2%80%8C%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%87-%DB%B9%DB%B4-%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.pdf
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صورت جلسھ کمیتھ شفافیت و شھر ھوشمند
اتاق کمیسیون برنامھ و بودجھمکان٩٨/٠٩/٢٣ ساعت ١۴:١۵تاریخ و زماننودوسومشماره جلسھ

مدعوین: محمد فرجود، مدیرعامل سازمان فاوا
حاضرین: لطفاً کلیک نمایید.

عکسھای جلسھ
دستورجلسھ پیگیری تحقق شفافیت مالی در شھرداری تھران

مصوبات نودوسومین جلسھ با موضوع پیگیری تحقق شفافیت مالی
مصوبھردیف

١

راهاندازي سامانھ جامع معامالت
١.مقرر شد حداكثر تا تاریخ ٧ ديماه ٩٨ اداره كل مالي و اموال در فرایند انجام معاملھ، مرحلھاي را در نظر بگیرد تا بتوان بھصورت سیستماتیك ھمزمان با ارسال دستور براي 
انتشار آگھي در روزنامھ، متن آگھي براي انتشار روي درگاه واحد تاالر آگھيھاي معامالت شھرداري بھ این درگاه ارسال شود بھ گونھاي كھ اسناد نیز روي این درگاه بارگذاري 

شده باشد و متقاضي شركت در معاملھ بتواند این اسناد را از درگاه واحد آگھيھا دریافت كند.
٢.با توجھ بھ اینكھ ھمچنان برخي آیتمھاي وبسایت شفاف در خصوص یك قرارداد بھصورت خالي نمایش داده ميشود، مقرر شد حداكثر تا تاریخ ٧ ديماه ٩٨ ثبت كلیھ این 

اطالعات در سامانھ جامع معامالت اجباري شود و ارتباط این آیتمھا با وبسایت شفاف برقرار شود بھ گونھاي كھ قراردادھایي كھ تاكنون با آیتمھاي خالي منتشر شدهاند نیز 
اطالعاتشان بھصورت كامل روي وبسایت شفاف در دسترس عموم قرار گیرند.

٣.در جلسھ گذشتھ كمیتھ شفافیت و شھر ھوشمند مقرر شده بود حداكثر تا ٢٠ آذر ٩٨، با پیگیري معاونت مالي و اقتصاد شھري از سازمان فناوري اطالعات و ارتباطات برنامھ 
زمانبندي دقیق اجراي كامل مصوبھ  الزام شھرداري تھران انجام الكترونیكي و اعالن عمومي اطالعات معامالت شھرداري تھران ابالغي بھ شماره ١۶٠/٨٢٧٠ مورخ 

٩٧/٠٣/٣٠ بھ شوراي اسالمي شھر تھران ارسال شود بھ نحوي كھ در این زمانبندي مصوبھ فوق تا پایان سال ٩٨ بھطور كامل اجرا شده باشد. با توجھ بھ تاخیر ناموجھ در 
ارسال این برنامھ زمانبندي و بھ تبع آن تاخیر در اجراي مصوبھ فوق، مقرر شد حداكثر تا تاریخ ٧ دي ماه ٩٨ این برنامھ زمانبندي بھصورت كامل و با جزئیات بھ شوراي 

اسالمي شھر تھران ارسال شود.
۴. در خصوص امضاي ذيحساب مقرر شد در مواردي كھ اسناد بھصورت الكترونیك تولید ميشوند امضاي ذيحسابان نیز بھ صورت الكترونیك انجام شود.

۵.مقرر شد طبق توافقات پیشین مبني بر انجام تمامالكترونیكي حداقل یك قرارداد تا پایان آذرماه ٩٨، گزارش اجراي آن، تا تاریخ ٧ ديماه ٩٨ بھ كمیتھ شفافیت و شھر ھوشمند 
ارسال شود.

۶. از آنجایي كھ مصوبھ انجام الكترونیكي و اعالن عمومي معامالت شھرداري تھران براي تمامي معامالت متوسط و كالن بوده و تاكنون صرفا معامالت كالن انتشار عمومي یافتھ 
است، مقرر شد اداره كل مالي و اموال با ارسال بخشنامھاي بھ مناطق ٢٢ گانھ و واحدھاي تابعھ، ثبت معامالت متوسط از تاریخ ٩٨/٠٩/٠١ را در سامانھ جامع معامالت الزامي 

كند.

٢

شفافیت امالك شھرداري
١.با توجھ بھ تاخیر در اجراي توافقات پیشین در خصوص فراخواني اطالعات معامالت امالك از سامانھ جامع امالك، مقرر شد حداكثر تا تاریخ ٧ ديماه ٩٨ ثبت اطالعاتي كھ پیش 

از این مورد توافق قرار گرفتھاند (اعالمي در نامھ شماره ١۶٠/٢۴٠١۴مورخ٩٨/٠٨/٢٩) براي معامالت امالك در سامانھ جامع معامالت اجباري باشد و آن دستھ از اطالعاتي 
كھ در سامانھ جامع امالك ذیل ارزیابي انواع معامالت ثبت ميشود از این سامانھ فراخواني شود و تكمیل آن اطالعاتي كھ مناطق براي معاملھ امالك زیر صد متر دارند نیز در 

سامانھ جامع معامالت اجباري شود
٢.مقرر شد در اسرع وقت ضمن تعریف «معامالت غیرنقد» در سامانھ جامع معامالت براي ثبت و انجام الكترونیكي این نوع از معامالت شھرداري، اداره كل مالي و اموال 

جلسات كارشناسي براي تعیین اطالعات مورد نیاز از انواع تھاتر براي ثبت در سامانھ جامع معامالت تشكیل دھد و این ثبت بھگونھاي باشد كھ سامانھ جامع معامالت اطالعات 
مربوط بھ تھاتر با ھولوگرام را از سامانھ جامع مالي و سامانھ شھرسازي و اطالعات مربوط بھ تھاتر با ملك را از سامانھ جامع امالك فراخواني كند. مقرر شد گزارش برگزاري 

این جلسات تا تاریخ ٧ ديماه ٩٨ بھ كمیتھ شفافیت و شھر ھوشمند ارسال شود.
٣.طبق اظھارات مدیرعامل محترم سازمان امالك و مستغالت، از نیمھ آبانماه ٩٨ ھیچگونھ سند جدید در سامانھ ھمكاران سیستم ثبت نميشود؛ لذا مقرر شد گزارش عملیات 

كانورت اطالعات از سامانھ ھمكاران سیستم بھ سامانھ جامع مالي در اسرع وقت بھ شوراي اسالمي شھر تھران ارسال شود. ھمچنین مقرر شد در پنجم ھر ماه پس از گرفتن تراز 
سازمان امالك و مستغالت از سامانھ جامع مالي، حسابھا بستھ شود بھ نحوي كھ سازمان امالك و مستغالت نتواند در اسناد ماه گذشتھ تغییري ایجاد كند و اداره كل مالي گزارش 

تایید بستھشدن حسابھا پس از گرفتن تراز را بھصورت ماھانھ بھ كمیتھ شفافیت شوراي اسالمي شھر تھران ارسال نماید.
۴.مقرر شد فرایند تایید شده كلیھ معامالت امالك سازمان امالك و مستغالت براي پیادهسازي در سامانھ جامع معامالت توسط این سازمان حداكثر ظرف مدت یك ھفتھ بھ سازمان 

فناوري اطالعات و ارتباطات ارسال شود و گزارش ارسال این فرآیندھا بھ شوراي اسالمي شھر تھران اطالع داده شود.
۵.مقرر شد سازمان امالك و مستغالت حداكثر تا تاریخ ٧ ديماه ٩٨، گزارش اجراي تفاھمنامھ با سازمان ثبت اسناد و امالك را بھ شوراي اسالمي شھر تھران ارسال نماید.

٣

انتشار برخط گزارشھاي ماھانھ درآمد و ھزینھ
١.مقرر شد در اولین گام براي انتشار گزارشھاي ھزینھ شھرداري تھران، گزارشھاي فعلي در نسخھ آزمایشي وبسایت شفاف بھصورت ماھانھ تنظیم و سپس منتشر شود. ھمچنین 

مقرر شد در گام بعدي، حداكثر ظرف مدت یك ماه و تا ٢٣ ديماه ٩٨ قابلیت جستجوي پیشرفتھ روي وبسایت شفاف قرار گیرد بھ نحوي كھ كاربر بتواند با انتخاب گزینھھاي 
مختلف، انواع ھزینھ و بازه زماني مورد نظر را انتخاب نماید.

٢. طبق اظھارات نماینده اداره كل درآمد، تعامالت با مركز رصد شھري آغاز شده تا با فراخواني اطالعات از سامانھھایي كھ درآمد در آن ثبت ميشود، گزارش یكپارچھاي از 
درآمدھاي ماھانھ شھرداري تھیھ شود. مقرر شد این گزارشھا حداكثر ظرف مدت یك ماه و تا ٢٣ ديماه ٩٨ روي وبسایت شفاف منتشر شود.

۴

انتشار اطالعات پرداخت روي ردیف بودجھ سنواتي
مقرر شد اداره كل خزانھداري در اسرع وقت جلسات كارشناسي با حضور نمایندگان اداره كل مالي و اموال، سازمان فناوري اطالعات و ارتباطات و نماینده كمیتھ شفافیت و شھر 

ھوشمند تشكیل دھد تا مشخص شود در سامانھ جامع مالي باید چھ تغییراتي صورت گیرد كھ بتوان اطالعات پرداخت را در این سامانھ روي ردیف بودجھ ثبت كرد. مقر شد گزارش 
برگزاري این جلسات تا تاریخ ٧ ديماه ٩٨ بھ كمیتھ شفافیت و شھر ھوشمند ارسال شود

۵
راهاندازي بازار آنالین تھاتر

مقرر شد اداره كل خزانھداري حداكثر تا ٧ ديماه ٩٨ بھصورت مكتوب گزارش برگزاري جلسات كارشناسي و برنامھ زمانبندي راهاندازي بازار آنالین تھاتر و تدوین آییننامھھاي 
مورد نیاز آن را بھ شوراي اسالمي شھر تھران ارسال نماید.

http://mglassy.ir/wp-content/uploads/2020/08/93-980923.pdf
http://shora.tehran.ir/default.aspx?tabid=1114&ArticleId=19410
http://mglassy.ir/wp-content/uploads/2019/12/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%87-%DB%B9%DB%B3-%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.pdf
http://mglassy.ir/wp-content/uploads/2020/01/%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%AA%E2%80%8C%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%87-%DB%B9%DB%B3-%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.pdf
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صورت جلسھ کمیتھ شفافیت و شھر ھوشمند
سالن شیبانیمکان٩٨/٠٩/١۶ ساعت ١۶:٣٠تاریخ و زماننودودومشماره جلسھ

مدعوین: صفا صبوری، معاونت فنی و عمرانی شھرداری تھران
حاضرین: لطفاً کلیک نمایید.

عکسھای جلسھ
دستورجلسھ شفافیت حوزه فنیوعمران شھرداری تھران

مصوبات نودودومین جلسھ با موضوع شفافیت حوزه فنیوعمران شھرداری تھران 
هبوصمفیدر

مقرر شد راهاندازی سامانھ جامع فنی و عمرانی بھگونھای پیگیری شود کھ از ابتدای سال ٩٩ کلیھ صورت وضعیتھای حوزه فنی و عمرانی در کلیھ مناطق ٢٢گانھ و واحدھای ١
تابعھ شھرداری بھصورت تمامالکترونیکی صادر شود.

 مقرر شد فھرست کلیھ پیمانکاران متقاضی ھمکاری با شھرداری تھران در حوزه فنی و عمرانی بھ ھمراه جزئیاتی نظیر تایید یا رد صالحیت، علت رد صالحیت، آییننامھھای ٢
بررسی صالحیت و زمانبندی بررسی صالحیت و ھمچنین فھرست سیاه پیمانکاران متخلف حداکثر ظرف مدت دو ھفتھ روی وبسایت معاونت فنی و عمرانی منتشر شود.

٣
مقرر شد با ھمکاری سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات، اطالعات بھسازی معابر با جزئیاتی شامل حجم آسفالت، مساحت بھسازیشده، پیمانکار و ھزینھ بھسازی روی نقشھ 
GIS برای عموم منتشر شود. ھمچنین مقرر شد در مرحلھ بعد، اطالعات مربوط بھ حفاری شامل نشانی، متقاضی حفاری، ھزینھ، شیوه پرداخت (نقد یا غیرنقد)، تاریخ شروع و 

پایان مجوز نیز روی نقشھ GIS بھصورت عمومی منتشر شود.

۴

 درخصوص مغایرت میان دادهھای مربوط بھ پروژهھای فنی و عمرانی کھ روی وبسایت این معاونت منتشرشده با دادهھای مربوط بھ این پروژهھا کھ در سامانھ کنترل پروژه ثبت 
شده است و ھمچنین مغایرت آنھا با دادهھای نسخھ مکتوب گزارش میزان پیشرفت این پروژهھا کھ از طرف معاونت فنی و عمرانی بھ شورا ارسال شده است مقرر شد در اولین 

گام، دادهھای منتشرشده روی وبسایت معاونت فنی و عمرانی از سامانھ کنترل پروژه استخراج و در بازهھای ماھانھ بھروزرسانی شود. در گام بعد و با راهاندازی کامل سامانھ 
جامع فنی و عمرانی، اطالعات سامانھ کنترل پروژه از سامانھ جامع فنی و عمرانی فراخوانی شود. 

۵
مقرر شد برای رفع مغایرت میان سامانھھای جامع فنی و  عمرانی و کنترل پروژه و برنامھریزی بلندمدت برای ثبت دقیق و کامل اطالعات مربوط بھ پروژهھای احداثی و 

غیراحداثی، جلسات کارشناسی با حضور نمایندگان معاونت فنی و عمرانی، اداره کل ارزیابی عملکرد و بھبود مدیریت، سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات و کمیتھ شفافیت و 
شھر ھوشمند برگزار شود.

http://shora.tehran.ir/default.aspx?tabid=1114&ArticleId=19294
http://mglassy.ir/wp-content/uploads/2019/12/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%87-%DB%B9%DB%B2-%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.pdf
http://mglassy.ir/wp-content/uploads/2019/12/%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%AA%E2%80%8C%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%87-%DB%B9%DB%B2-%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.pdf
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صورت جلسھ کمیتھ شفافیت و شھر ھوشمند
اتاق کمیسیون برنامھ و بودجھمکان٩٨/٠٩/٠٩ ساعت ١۴:٠٠تاریخ و زماننود و یکم شماره جلسھ

حاضرین: لطفاً کلیک نمایید.
عکسھای جلسھ

دستورجلسھ پیگیری اجرای تبصره ٣۵ بودجھ سال ٩٨ شھرداری تھران
مصوبات نودویکمین جلسھ با موضوع پیگیری اجرای تبصره ٣۵ بودجھ سال ٩٨ شھرداری

هبوصمفیدر

مقرر شد سازمان امالک و مستغالت شھرداری تھران حداکثر ظرف مدت دو ھفتھ جزئیات تفصیلی اطالعات  ۴٣٧ ملکی را کھ این سازمان دارای انحراف تشخیص داده است بھ ١
شورای اسالمی شھر تھران ارسال نماید، بھ نحوی کھ مشخص باشد ھر کدام از این امالک در چھ مرحلھای از پیگیری قضایی، صدور حکم تخلیھ و یا تخلیھ کامل قرار دارند.

٢

از آنجاکھ تعیین تکلیف امالک شناساییشده ذیل بند ۶ ماده ۵۵ قانون شھرداریھا بھ معاونت امور اجتماعی و فرھنگی واگذار شده است، مقرر شد معاونت امور اجتماعی و فرھنگی 
حداکثر ظرف مدت دو ھفتھ برنامھ زمانبندی بررسی ١۴۶٧ ملک شناساییشده باقیمانده را در سھ دستھ ذیل بھ شورای اسالمی شھر تھران ارسال نماید:

 الف) امالک مورد استفاده در حوزه ماموریتی اجتماعی و فرھنگی شھرداری تھران از جملھ ساختمانھای سرای محالت، مراکز کوثر و بھاران و مانند آنھا
ب) امالک ذیل بند ۶ ماده ۵۵ قانون شھرداریھا کھ بھرهبرداری از آنھا ذیل این ماده واگذار شده است و طبق تبصره ٢ مصوبھ «الزام شھرداری تھران بھ ساماندھی واگذاری حق 
بھرهبرداری امالک، اراضی و اموال غیرمنقول شھرداری بھ اشخاص حقیقی، حقوقی و مؤسسات عمومی غیردولتی» باید مجوز واگذاری آنھا بھ فوریت در قالب ارسال الیحھ بھ 

شورای اسالمی شھر تھران مورد پیگیری قرار گیرد از جملھ امالک واگذار شده با بھرهبرداری مذھبی یا امالک واگذار شده بھ نھادھای نظامی و مانند آنھا
ج) امالک دارای انحراف از بند ۶ ماده ۵۵ قانون شھرداریھا و شرح اقدامات انجام شده در  جھت تخلیھ و بازگرداندن آنھا بھ شھرداری تھران 

٣

در اجرای بند الف و ب تبصره ٣۵ بودجھ سال ٩٨ و بھ منظور تخمین میزان یارانھ غیرمستقیم پرداختی در حوزه اجتماعی و فرھنگی، مقرر شد سازمان امالک و مستغالت 
شھرداری تھران حداکثر ظرف مدت دو ھفتھ اطالعات تفصیلی کلیھ امالک در اختیار معاونت اجتماعی و فرھنگی و سازمان فرھنگی ھنری کھ برای انجام ماموریتھای حوزه 
اجتماعی و فرھنگی مورد استفاده قرار میگیرند یا ذیل بند ۶ ماده ۵۵ قانون شھرداریھا حق بھرهبرداری از آنھا واگذار شده است، بھ ھمراه قیمت تقریبی فعلی ھر ملک و نیز 

اجاره تقریبی ماھانھ ھریک از این امالک در سال ٩٨ بھ شورای اسالمی شھر تھران ارسال نماید.

http://mglassy.ir/wp-content/uploads/2020/08/91-980909.pdf
http://shora.tehran.ir/default.aspx?tabid=1114&ArticleId=19179
http://mglassy.ir/wp-content/uploads/2019/11/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%87-%DB%B9%DB%B1-%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.pdf
http://mglassy.ir/wp-content/uploads/2019/12/%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%AA%E2%80%8C%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%87-%DB%B9%DB%B1-%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.pdf
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صورت جلسھ کمیتھ شفافیت و شھر ھوشمند
اتاق کمیسیون برنامھ و بودجھمکان٩٨/٠٩/٠٢ ساعت تاریخ و زماننودمشماره جلسھ

مدعوین: محمد فرجود، مدیرعامل سازمان فاوا
حاضرین: لطفاً کلیک نمایید.

عکسھای جلسھ
دستورجلسھ ارائھ گزارش پیشرفت اجرای مصوبات پیشین کمیتھ شفافیت
مصوبات جلسھ نودم با موضوع تحقق شفافیت مالی در شھرداری تھران

مصوبھردیف

١
مقرر شد حداکثر تا تاریخ ١٠ آذر ٩٨، فرایند کلیھ معامالت امالک سازمان امالک و مستغالت برای پیادهسازی در سامانھ جامع معامالت توسط این سازمان بھ سازمان فناوری 

اطالعات و ارتباطات ارسال شود و این فرایندھا ظرف حداکثر یک ھفتھ توسط سازمان فاوا در این سامانھ پیادهسازی شود تا امکان ثبت با گردش کلیھ معامالت امالک در سامانھ 
جامع معامالت فراھم شود.

٢

 مقرر شد حداکثر ظرف مدت یک ھفتھ ثبت اطالعات زیر برای معامالت امالک در سامانھ جامع معامالت اجباری شود و آن دستھ از اطالعاتی کھ در سامانھ جامع امالک ذیل 
ارزیابی انواع معامالت ثبت میشود از این سامانھ فراخوانی شود و آن اطالعاتی کھ مناطق برای معاملھ امالک زیر صد متر دارند بھصورت غیرسیستمی در سامانھ جامع 

معامالت ثبت شود:
- فروش: 

نوع ملک (زمین، آپارتمان، ساختمان تجاری و اداری)، تاریخ کمیسیون، اعضاء کمیسیون، آرای اعضای کمیسیون، مساحت ملک، لوکیشن (gis)، پالک ثبتی (بلوک، ملک، 
آپارتمان، پیشھ ور) (بلوک اصلی-بلوک فرعی-قطعھ- بخش ثبتی)، نشانی ملک، نظر ارزیابی ھیئت کارشناسی رسمی دادگستری (شماره، تاریخ ، مبلغ)، مبلغ کلی توافق، 

امضاکننده قرارداد از طرف شھرداری
- تملک:

نوع ملک (زمین، آپارتمان، ساختمان تجاری و اداری)، تاریخ کمیسیون، اعضاء کمیسیون، آرای اعضای کمیسیون، مساحت ملک، اطالعات گذر، نظر ارزیابی ھیئت کارشناسی 
رسمی دادگستری (شماره، تاریخ، مبلغ)، مبلغ کلی توافق، امضا کنندگان قرارداد

- اجاره: 
اطالعات موجر، مشخصات ملک، مساحت ملک، لوکیشن (gis)، پالک ثبتی (بلوک، ملک، آپارتمان، پیشھ ور) (بلوک اصلی-بلوک فرعی-قطعھ- بخش ثبتی)، نشانی ملک، 

اطالعات قرارداد (مدت قرارداد،تاریخ قرارداد، تاریخ شروع و تاریخ پایان)، صورتجلسھ ھیات ارزیابی(شماره، تاریخ، مبلغ)، اجاره بھا ماھیانھ، مجموع مبلغ، امضا کنندگان 
قرارداد

مقرر شد سامانھ جامع معامالت اطالعات مربوط بھ تھاتر با ھولوگرام را از سامانھ جامع مالی و سامانھ شھرسازی فراخوانی کند. ھمچنین درباره تھاتر با ملک مقرر شد اطالعات ٣
الزم از سامانھ جامع امالک فراخوانی شود.

۴

بنا براظھار نظر مدیرعامل سازمان امالک و مستغالت از نیمھ آبانماه ٩٨، اطالعات جدید در سامانھ مالی موازی این سازمان (ھمکاران سیستم) ثبت نشده است بنابراین مقرر شد 
از تاریخ مذکور، امکان افزودن سند جدید در سامانھ ھمکاران سیستم غیرفعال شود و با ھمکاری سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات انتقال اطالعات پیشین آن سامانھ بھ سامانھ 

جامع مالی صورت گیرد بھ نحوی کھ بتوان اطمینان حاصل کرد اطالعات موجود در سامانھ موازی پیشین سازمان امالک و مستغالت تغییری نخواھد کرد و اطالعات جدید نیز در 
آن ثبت نخواھد شد و سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات، سازمان امالک و مستغالت و اداره کل مالی و اموال، حداکثر تا نیمھ آذرماه، ھر کدام بھ صورت مکتوب کمیتھ شفافیت 

و شھر ھوشمند را از تحقق این امر مطلع کنند.

۵

در خصوص اجرای مصوبھ ساماندھی اسناد امالک و مستغالت شھرداری تھران و موسسات تابعھ ابالغی بھ شماره ١۶٠/٢١٩۴/٣٢١٣ مقرر شد سازمان امالک و مستغالت با 
توجھ بھ تاخیر اجرای این مصوبھ و تاخیر در اجرای بند ١.۵. مصوبات جلسھ ھشتادوپنجم کمیتھ شفافیت (اعالمی در نامھ شماره ١۶٠/٢۴٠١۴ مورخ ٩٨/٠٨/٢٩) و نیز با 

درنظر گرفتن پیشنھادات اجرایی طرح شده در جلسھ بھ منظور تسریع در ثبت اسناد و مشخصات امالک در سامانھ جامع امالک، حداکثر تا پایان آذر ماه ٩٨ برنامھ زمانبندی دقیق 
اجرای کامل آن مصوبھ را بھ شورای اسالمی شھر تھران ارسال نماید.

۶

مقرر شد معاونت مالی و اقتصاد شھری با ارسال بخشنامھای بھ مناطق ٢٢گانھ و واحدھای تابعھ شھرداری تھران اعالم نماید کھ کلیھ این واحدھا موظف ھستند آگھیھای انواع 
معامالت خود را ھمزمان با انتشار در روزنامھھای کثیراالنتشار بھ ضمیمھ اسناد مناقصھ در سامانھ جامع معامالت بارگذاری کنند تا بھ صورت سیستماتیک روی درگاه واحد 

آگھیھای شھرداری برای عموم منتشر شود بھ نحوی کھ عالوه بر آگھی، امکان دریافت اسناد مربوط بھ معاملھ نیز از این درگاه قابل دریافت باشد. ھمچنین مقرر شد در آگھیھای 
منتشره در روزنامھ نیز عبارتی اضافھ شود مبنی بر اینکھ اسناد مرتبط در درگاه واحد انتشار آگھیھای معامالت شھرداری تھران بھ آدرس http://business.tehran.ir قابل 

دریافت است.

مقرر شد حداکثر ظرف مدت یک ھفتھ، ثبت اطالعات کلیھ آیتمھایی کھ روی شفاف از ھر نوع معاملھای نمایش داده میشود، در سامانھ جامع معامالت اجباری شود بھ نحوی کھ ٧
ھیچ آیتمی بھصورت تکمیل نشده روی شفاف منتشر نشود.

مقرر شد حداکثر ظرف مدت یک ھفتھ، ثبت اطالعات کلیھ آیتمھایی کھ روی شفاف از ھر نوع معاملھای نمایش داده میشود، در سامانھ جامع معامالت اجباری شود بھ نحوی کھ ٨
ھیچ آیتمی بھصورت تکمیل نشده روی شفاف منتشر نشود.

٩

مقرر شد حداکثر تا ٢٠ آذر ٩٨، با پیگیری معاونت مالی و اقتصاد شھری از سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات برنامھ زمانبندی دقیق اجرای کامل مصوبھ  الزام شھرداری 
تھران انجام الکترونیکی و اعالن عمومی اطالعات معامالت شھرداری تھران ابالغی بھ شماره ١۶٠/٨٢٧٠ مورخ ٩٧/٠٣/٣٠ بھ شورای اسالمی شھر تھران ارسال شود بھ 

نحوی کھ در این زمانبندی، عالوه بر انجام الکترونیکی انواع معامالت در کلیھ واحدھای شھرداری تھران، سامانھ جامع معامالت برای ثبت باگردش کلیھ معامالت در ستاد 
شھرداری تھران و واحدھای تابعھ بھصورت کامل راهاندازی شده باشد.

مطابق با زمانبندی ارسالی معاونت مالی و اقتصاد شھری در خصوص انجام تمامالکترونیکی معامالت تا پایان آذرماه ٩٨، مقرر شد انجام حداقل یک معاملھ بھصورت ١٠
تمامالکترونیکی تا پایان آذرماه انجام شده باشد و گزارش مکتوب آن بھ شورای اسالمی شھر تھران ارسال شود.

 مقرر شد با ھمکاری سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات و اداره کل مالی و اموال، حداکثر تا نیمھ آذرماه، امضای الکترونیکی بھ صورت پایلوت برای ذی حسابان درون ١١
شھرداری راه اندازی شود تا اسنادی کھ بھ امضای ذیحسابان میرسد از این طریق امضا شود.

١٢

در اجرای ماده ٧١ قانون شھرداریھا و انتشار سیستماتیک جزئیات تفصیلی گزارشھای ماھانھ درآمد و ھزینھ کھ توسط خزانھدار محترم شورا در صحن علنی شورا ارائھ 
میشود، در صورتجلسات پیشین کمیتھ شفافیت (اعالمی در نامھ شماره ١۶٠/١۵٩٩٧ مورخ ٩٨/۶/١١ و نامھ شماره ... مورخ ....) مقرر شده بود حداکثر تا پایان شھریورماه 
٩٨ بخش ھزینھ گزارشھای عملکرد ماھانھ مالی و حداکثر از ابتدای آبانماه ٩٨ بخش درآمدی این گزارشھا بھصورت سیستماتیک و برخط روی وبسایت شفاف منتشر شوند. با 

توجھ بھ تاخیر در اجرای این مصوبات در خصوص بخش درآمدی، در جلسھ مورخ ٩٨/٠٩/٠٢ مقرر شد حداکثر تا نیمھ آذرماه ٩٨، این دو گزارش  با جزئیات تفصیلی، بھ 
صورت سیستماتیک و برخط روی وبسایت شفاف منتشر شود.

مقرر شد در معاونت مالی و اقتصاد شھری جلسھ مشترکی با حضور اداره کل خزانھ داری، اداره کل مالی و اموال و سازمان امالک تشکیل شده و درخصوص راھبری  بند ب ١٣
بخش پنجم مصوبھ «دستورالعمل اجرایی مدیریت منابع و مصارف غیرنقد» ابالغی بھ شماره ١۶٠/٢۴١٣۴ مورخ ٩٧/٠٨/٢١ تعیین تکلیف شود.

http://mglassy.ir/wp-content/uploads/2020/09/90-980902.pdf
http://shora.tehran.ir/default.aspx?tabid=1114&ArticleId=19079
http://mglassy.ir/wp-content/uploads/2020/09/24014-%D9%86%D9%88%D8%AF%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%87-%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%AA%D9%87-%D8%B4%D9%81%D8%A7%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D9%88%D8%B6%D9%88%D8%B9-%D9%BE%DB%8C%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%82-%D8%B4%D9%81%D8%A7%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D8%A7%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%D8%8C-%D8%A2%D8%B1%D9%88%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85%DB%8C.pdf
http://mglassy.ir/wp-content/uploads/2019/12/%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%AA%E2%80%8C%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%87-%DB%B9%DB%B0-%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.pdf
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صورت جلسھ کمیتھ شفافیت و شھر ھوشمند
اتاق کمیسیون برنامھ و بودجھمکان٩٨/٠٨/٢١           ساعت ١١ تاریخ و زمانھشتادونھمشماره جلسھ

مدعوین: نصرهللا جھانگرد، عضو شورای سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات، محمد فرجود، مدیرعامل سازمان فاوا
حاضرین: لطفاً کلیک نمایید.

عکسھای جلسھ
مصوبات جلسھ ھشتادونھم با موضوع پیگیری اجرای توافقات جلسھ ھشتادوھفتم با موضوع ھوشمندسازی

مصوبھردیف

١

در اجرای بند الف تبصره ٣۶ بودجھ سال ٩٨ شھرداری تھران مقرر شد: 
١. در اسرع وقت کمیتھ تعاملپذیری داده درون شھرداری تھران تشکیل شود و بھ منظور تسریع در آغاز کار، با ھستھ مرکزی چند سازمان درون شھرداری از جملھ سازمان فاوا 
و سازمان کنترل ترافیک بھ منظور در دستور کار قرار دادن دادهھای اولویتدار مانند دادهھای حوزه حمل و نقل و ترافیک شروع بھ کار کند. ھمچنین گزارش جلسات و اقدامات 

این کمیتھ بھصورت منظم بھ شورای اسالمی شھر تھران ارسال شود. 
٢.در کمیتھ تعاملپذیری داده، سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات جداول تبادل دادهای را بھ عنوان پلتفرم دادهای ایجاد کند و پس از دعوت از سایر نھادھا و تقسیم کار، ھر نھاد 

موظف بھ تکمیل جزئیات توصیفی این جداول شود. 
٣.برنامھ زمانمند شناسنامھدار کردن و برچسبگذاری دادهھا مطابق تقسیم کار درون کمیتھ تعامل پذیری داده بھ شورای اسالمی شھر تھران ارسال گردد و  شناسنامھدار کردن و 

برچسبگذاری دادهھا با اولویت دادهھای حوزه حملونقل و ترافیک، شھرسازی، درآمد و امالک، پسماند و  ١٣٧با تعامل با سایر نھادھای درون شھرداری تحقق یابد.

٢

در خصوص پروژهھای با اولویت سطح الف تھران ھوشمند مقرر شد؛
١.پروژهھا با در نظر گرفتن و اعالم موارد زیر وزندھی شده و بھ ھمراه برنامھ زمانبندی اجرا و تعیین ھریک از واحدھای سازمانی ذیربط در شھرداری بھ عنوان مدیر پیشبرد 

ھر یک از پروژهھا بھ شورای اسالمی شھر تھران ارسال شود:
 الف) ارتباط با قوانین باالدست مانند احکام مرتبط در برنامھ سوم توسعھ شھر تھران و تبصرهھای مرتبط در مصوبھ بودجھ سال ٩٨ شھرداری تھران ب) نحوه برون سپاری و 

مشارکت بخش خصوصی ج) تدقیق نحوه تعامل با دیگر واحدھای درون شھرداری د) پروژهھایی کھ نتایج انجام آنھا در کوتاه مدت برای شھروندان ملموس است.
٢.زیربرنامھھا و پروژهھایی کھ با یکدیگر شباھت دارند با ھم ترکیب شوند، برای مثال پروژهھایی مانند «توسعھ مراکز تماس و مدیریت یکپارچھ ارتباط با شھروندان» و 

«مدیریت و برنامھریزی شھری مبتنی بر مشارکت شھروندی» کھ تحت زیربرنامھ «شھروند ھوشمند» است، با «توسعھ پلتفرم خدمات شھروندی (تھران من)» در زیربرنامھ 
«یکپارچھ سازی خدمات پرداخت و شھروندی» ادغام شود. ھمچنین، زیربرنامھ «توسعھ زیرساختھای ھوشمند شھرداری» نیز در زیربرنامھ «تحول دیجیتالی شھرداری تھران» 
ادغام شود. بھ عالوه، از آنجایی کھ در نسخھ فعلی، ھمھ برنامھھا و پروژهھای سطح الف اولویت یکسانی دارند، اگر برخی از این پروژهھا برای سازمان فاوا مھمتر و اولویتدارتر 

ھستند، آنھا را مشخص نماید زیرا در غیر این صورت انجام ھمھ آنھا بھصورت ھمزمان از این سازمان انتظار خواھد رفت.
٣.یکپارچھ سازی سامانھھا بھ زیر برنامھ تحول دیجیتالی در شھرداری تھران اضافھ گردد و این یکپارچھسازی با در نظر گرفتن رفع مغایرت کدھای اقالم اطالعاتی مشترک در 
سامانھھا انجام بگیرد بھ نحویکھ دادهھای مشترک در سامانھھای مختلف صرفا از طریق یک سامانھ اطالعاتی مرجع ثبت شده و سایر سامانھھا صرفا از طریق سامانھ مرجع بھ 

فراخوانی داده مورد نیاز بپردازند و امکان ورود داده بھ طور مستقل را نداشتھ باشند. ھمچنین نقشھ راه یکپارچگی سامانھھا با درنظر گرفتن موارد زیر تا نیمھ آذرماه ٩٨ بھ کمیتھ 
شفافیت و شھر ھوشمند ارسال شود

 الف) حاوی برنامھ زمانبندی باشد ب) با اولویت قرار دادن سامانھھای اصلی کھ از نظر موضوعی بھ یکدیگر مرتبط ھستند (از جملھ سامانھ جامع مالی، سامانھ جامع امالک، 
سامانھ جامع درآمد، سامانھ کنترل پروژه، سامانھ جامع معامالت، سامانھ صورت وضعیت، سامانھ بازدید یکپارچھ، سامانھ شھرسازی و سامانھ جامع منابع انسانی) مشخص شود از 

میان ١٧٠ سامانھ شھرداری تھران کدام یک از سامانھھا باید بھ ھم متصل شوند.
۴.عنوان پروژه "بھرهبردای از امضای الکترونیک" بھصورت گستردهتر و با عنوان «تمامالکترونیکی شدن کلیھ معامالت شھرداری تھران از طریق بھرهبردای از امضای 

الکترونیک» درج شود.

٣
در خصوص دریافتکنندگان API  مقرر شد سازمان فاوا جزئیات تفصیلی شامل فھرست کلیھ تقاضا کنندگان، تقاضاھای دریافت شده، پاسخ ارسال شده توسط سازمان فاوا بھ 

متقاضی،  وضعیت تقاضا و مواردی از این دست را بھ کمیتھ شفافیت و شھر ھوشمند ارسال کند. ھمچنین مقرر شد فرایند دقیق درخواست API از سوی شھروندان و کسبوکارھا 
بھ ھمراه میزان زمان الزم برای طی ھر مرحلھ از فرآیند بھصورت بھروز شده روی وبسایت قرار گیرد.

در خصوص اصالحات الزم در نسخھ ١٣٧ قابل دسترس در حساب شھروندی"تھران من" مقرر شد سازمان فاوا پس از حصول اطمینان از انتقال الف) نقطھ ثبت شده در  نقشھ، ۴
ب) تصویر، ج) صوت و د) ویدئوی ثبت شده توسط کاربر در درگاه تھران من بھ اپراتور ١٣٧، بھ صورت مکتوب کمیتھ شفافیت و شھر ھوشمند را از تحقق این موارد مطلع کند.

۵

در خصوص وبسایت دادهنمای تھران مقرر شد: 
١.این وبسایت قابلیت جستجوی مجموعھ دادهھا را داشتھ باشد.

٢.نامگذاری مجموعھ دادهھا دقیق باشد. 
٣.دادهھای منتشرشده روی وبسایت دادهنما بھروز شود.

۴.مجموعھ دادهھای کالن، برای تحلیل کالنداده بھ وبسایت دادهنما افزوده شود. 

http://mglassy.ir/wp-content/uploads/2020/08/89-980821.pdf
http://shora.tehran.ir/default.aspx?tabid=1114&ArticleId=18953
http://mglassy.ir/wp-content/uploads/2020/08/26148-%D9%85%D8%B5%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%87%D8%B4%D8%AA%D8%A7%D8%AF%D9%88%D9%86%D9%87%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%87-%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%AA%D9%87-%D8%B4%D9%81%D8%A7%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D9%88%D8%B6%D9%88%D8%B9-%D9%BE%DB%8C%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D9%87%D8%B4%D8%AA%D8%A7%D8%AF%D9%88%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87-%D9%87%D9%88%D8%B4%D9%85%D9%86%D8%AF%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-980919%D8%8C-%D8%A2%D8%B1%D9%88%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D9%81%D8%B1%D8%AC%D9%88%D8%AF-1.pdf
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صورت جلسھ کمیتھ شفافیت و شھر ھوشمند
اتاق کمیسیون برنامھ و بودجھمکان٩٨/٧/٣٠ ساعت ١۴:٣٠تاریخ و زمانھشتادوھشتمشماره جلسھ

مدعوین: مصطفی  کاظمی، مدیرکل دفتر شھردار تھران، رمضان امینی، رئیس سازمان بازرسی شھرداری تھران، محمد فرجود، مدیرعامل محترم سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات
حاضرین: لطفاً کلیک نمایید.

عکسھای جلسھ
دستورجلسھ: 

✅ پیگیری ارتقای سامانھھای نظارت ھمگانی

�� ھشتادوھشتمین جلسھ کمیتھ شفافیت و شھر ھوشمند، سھشنبھ ٩٨/٧/٣٠ با حضور رمضان امینی، رئیس سازمان بازرسی شھرداری تھران و محمد فرجود، مدیرعامل سازمان فناوری 
اطالعات و شھرداری تھران با موضوع «ارتقای سامانھھای نظارت ھمگانی شھرداری تھران» برگزار خواھد شد.

�� در جلسات پیشین کمیتھ شفافیت با سازمان بازرسی، معاونت امور مناطق و سازمان فاوا، ارتقای سامانھھای نظارت ھمگانی در سھ مسیر پیگیری شده بود:- ارتقای سامانھ فعلی ١٣٧ و 
افزوده شدن امکاناتی چون ارسال پیام صوتی، فیلم و عکس از محل بروز مشکل و ثبت موقعیت مکانی آن روی نقشھ (لوکیشن) و ھمچنین امکان مشاھده گردش کار رسیدگی بھ پیام ثبتشده 
توسط شھروند- اتصال سامانھ ١٣٧ بھ سامانھ مکانمند نگھداشت شھر (سامن) برای ارجاع مستقیم و کوتاه شدن گردش کار رسیدگی بھ پیامھای شھروندان کھ میبایست توسط معاونت امور 

مناطق در شھرداریھای مناطق پیگیری شود- توسعھ سامانھ مدیریت یکپارچھ ارتباط با شھروندان (ZRM) کھ زیرساختی یکپارچھ و درگاھی واحد را برای مدیریت ارتباطات شھروندان با 
شھرداری تھران در حوزهھای مختلف خدماتی فراھم خواھد کرد و سامانھھایی چون ١٣٧، ١٨٨٨ و سامن را در خود تجمیع خواھد کرد.

�� طبق زمانبندی ارائھشده در جلسھ شصتونھم کمیتھ شفافیت، نسخھ آزمایشی سامانھ مدیریت یکپارچھ ارتباط با شھروندان میبایست تا پایان مردادماه ٩٨ راهاندازی میشد.
�� با توجھ بھ تاخیر در راهاندازی این سامانھ، در جلسھ سھشنبھ ٩٨/٧/٢٠ گزارش سازمان بازرسی و سازمان فاوا از علت تاخیر و وضعیت فعلی توسعھ این سامانھ دریافت خواھد شد. 

ھمچنین وضعیت ارتقای سامانھ ١٣٧ مطابق با مصوبات جلسات پیشین کمیتھ شفافت و اتصال آن بھ سامانھ سامن مورد پیگیری قرار خواھد گرفت.
�� شفافیتبخشی بھ عملکرد ١٣٧ شھرداری تھران موضوع بخش دیگری از جلسھ سھشنبھ ٩٨/٧/٢٠ است.

�� در این رابطھ، انتشار شاخصھای ارزیابی عملکرد ١٣٧ از جملھ میانگین زمان پاسخگویی و میزان صحت انجام کار، روی وبسایت شفاف و ھمچنین انتشار داشبوردھای مدیریتی سامانھ 
تحلیل اطالعات شھرداری در حوزه ١٣٧شامل اطالعاتی چون موضوع و وضعیت رسیدگی بھ پیامھای ثبتشده، تاریخ ثبت و تاریخ رسیدگی بھ پیامھا، روی وبسایت دادهنما مورد بررسی قرار 

خواھد گرفت.
مصوبات جلسھ ھشتادوھشتم  با موضوع پیگیری ارتقای سامانھھای ارتقای ھمگانی بھ آقای حمزهای

مصوبھردیف

١

پیرو مصوبات چھلوھفتمین جلسھ کمیتھ شفافیت و شھر ھوشمند اعالمی در نامھ شماره 161/22324 مورخ 01/08/1397 و مصوبات شصتونھمین جلسھ کمیتھ 
شفافیت و شھر ھوشمند اعالمی در نامھ شماره 4358/161 مورخ 25/02/1398 مقرر شد حداکثر تا ٢٠ آبانماه ٩٨، قابلیت قابلیت بارگذاری فیلم، صوت و لوکیشن 

برای پیامھای شھروندان در نسخھ ١٣٧ روی وبسایت تھران فعال شود و سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات با ھمکاری سازمان بازرسی امکان دریافت و ثبت 
بازخورد برای تمامی پیامھای ثبت شده شھروندان در این درگاه را عملیاتی کند.

٢

٢. در شصتونھمین جلسھ کمیتھ شفافیت و شھر ھوشمند با مصوبات اعالمی در نامھ شماره 4358/161 مورخ 25/02/1398، سامانھ ZRM بھعنوان سامانھ 
مدیریت یکپارچھ ارتباط با شھروندان معرفی شد کھ ھمھ تماسھای شھروندان با مدیریت شھری از جملھ تماس با سامانھھای ١٣٧ و ١٨٨٨ از طریق این سامانھ انجام 

شود و در آن جلسھ مقرر شده بود تا پایان مردادماه ٩٨ نسخھ جدید سامانھ ١٣٧ روی سامانھ ZRM راهاندازی شود لیکن بھ دالیل متعدد این امر محقق نشد. در 
ھشتادوھشتمین جلسھ کمیتھ شفافیت و شھر ھوشمند با توجھ بھ توافقات حاصلھ میان دفتر شھردار تھران، سازمان بازرسی و سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات مقرر 

شد سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات مسئولیت راهاندازی کامل  سامانھ مدیریت یکپارچھ ارتباط با شھروندان (ZRM)  را عھدهدار شود بھ گونھای کھ این سامانھ 
حداکثر تا پایان سال ٩٨ بھ بھرهبرداری کامل رسیده باشد.

٣. مقرر شد در راستای شفافیت نحوه انجام درخواستھای شھروندان، گزارشھای موجود در بخش ١٣٧ سامانھ تحلیل بھصورت کلی بھ شرح پیوست روی وبسایت ٣
شفاف انتشار عمومی یابد.

۴
۴. مقرر شد در راستای اجرای ماده ۴مصوبھ «الزام شھرداری تھران بھ انتشار اطالعات شھرسازی» ابالغی بھ شماره ١۶٠/٢٢۵٢٢ مورخ ٩٧/٠٨/٠٢  در بخش 

شھرسازی سامانھ تھران من، لینکی با عنوان گزارش تخلفات شھرسازی ایجاد شود کھ مستقیما گزارشھای تخلفات شھرسازی را از این طریق در سامانھ ١٣٧ ثبت 
نماید. 

۵

. در راستای تسھیل اجرای مصوبھ «مناسب-سازی فضاھای شھری برای جانبازان و معلولین جسمی و حرکتی» ابالغی بھ شماره ١۶٠/۶٣٨/٧٠٩٧ مورخ 
٨۴/٠۴/٢٢، مقرر شد گروه گزینھ مناسبسازی معابر برای جانبازان و معلولین جسمی و حرکتی حاوی گزینھھایی شامل الف) عدم پیوستگی و غیر قابل عبور بودن 

معابر گذر پیاده ب)عرض نامناسب برای حرکت معلوالن و جانبازان، ج)شیب نامناسب و غیرھم سطح بودن معابر گذر پیاده، د) غیرقابل استفاده بودن پلھای عابر 
برای معلوالن و جانبازان ه)غیرقابل استفاده بودن ایستگاه اتوبوس برای معلوالن و جانبازان در سامانھ ١٣٧ ایجاد شود تا شھروند بتواند ھنگام ثبت پیام از طریق 

اینترنت گزینھ مرتبط را انتخاب کند.

۶

پیرو مصوبات چھلوھفتمین جلسھ کمیتھ شفافیت و شھر ھوشمند اعالمی در نامھ شماره ١۶١/٢٢٣٢۴  مورخ ٩٧/٠٨/٠١  و مصوبات شصتونھمین جلسھ کمیتھ 
شفافیت و شھر ھوشمند اعالمی در نامھ شماره ١۶١/۴٣۵٨  مورخ ٩٨/٠٢/٢۵  مبنی بر اتصال دو سامانھ ١٣٧ و سامن تا ابتدای تیرماه سال ٩٨ و دریافت گزارشھا 
در خصوص موفقیتآمیز بودن اتصال آزمایشی این دو سامانھ در ناحیھ ۴ منطقھ ١٣، مقرر شد ضمن انجام مکاتبات الزم با معاونت امور مناطق، مسائل فنی و فرایندی 

باقیمانده اتصال دو سامانھ ١٣٧ و سامن ھر چھ سریع-تر حل شود و اتصال این دو سامانھ در سطح شھر تھران حداکثر تا پایان آبانماه ٩٨ عملیاتی شود.

http://mglassy.ir/wp-content/uploads/2019/10/88-980730-پيگيري-ارتقاي-سامانههاي-نظارت-همگاني.pdf
http://shora.tehran.ir/default.aspx?tabid=1114&ArticleId=18766
http://mglassy.ir/wp-content/uploads/2020/09/%D9%85%D8%B5%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%87%D8%B4%D8%AA%D8%A7%D8%AF%D9%88%D9%87%D8%B4%D8%AA%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%87-%D9%83%D9%85%D9%8A%D8%AA%D9%87-%D8%B4%D9%81%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%AA-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D9%88%D8%B6%D9%88%D8%B9-%D9%BE%D9%8A%DA%AF%D9%8A%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%8A-%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%D9%8A-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D9%87%D9%85%DA%AF%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%8C-%D8%A2%D8%B1%D9%88%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%AD%D9%85%D8%B2%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C-21979.pdf
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صورت جلسھ کمیتھ شفافیت و شھر ھوشمند
سازمان فاوامکان٩٨/٧/٢٠ ساعت ١۴:٣٠تاریخ و زمانھشتادوھفتمشماره جلسھ

مدعوین: محمد فرجود، مدیرعامل سازمان فاوا، مھدی کرمی، رییس حراست کل شھرداری 
عکسھای جلسھ

دستورجلسھ: 

✅ پیگیری ایجاد درگاه واحد شھروندی و تحقق دادهباز در شھرداری تھران

�� ھشتادوھفتمین جلسھ کمیتھ شفافیت و شھر ھوشمند، شنبھ ٩٨/٧/٢٠ با حضور نصرهللا جھانگرد، عضو شورای سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات، بھاره آروین، رئیس کمیتھ شفافیت و شھر 
ھوشمند، مصطفی کاظمی، مدیرکل دفتر شھردار تھران و محمد فرجود، مدیرعامل سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات برگزار خواھد شد.

�� در بخش ابتدایی جلسھ، گزارش برنامھھا و اقدامات سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات در سھ محور زیر دریافت خواھد شد:
�🔹� ایجاد درگاه واحد خدمات و اطالعرسانی شھرداری تھران 

�� بند ۴ ماده ١٩ برنامھ سوم توسعھ شھر تھران، شھرداری تھران را مکلف بھ توسعھ درگاه واحد خدمات و اطالعرسانی شھرداری کرده است کھ در حال حاضر، بستر اولیھ ایجاد آن، از طریق درگاه 
«تھران من» فراھم شده است.

�� در جلسھ شنبھ ٩٨/٧/٢٠، گزارش وضعیت خدمات فعلی ارائھشده از طریق این درگاه مانند دریافت طرح ترافیک، دسترسی بھ کارتابل شھروندی و رزرو برخط پارک حاشیھای، و نیز گزارش 
پیشرفت خدماتی کھ در آینده بھ بھرهبرداری خواھد رسید مانند  امکان ثبت پیام ١٣٧ یا ١٨٨٨ و پیگیری آن از طریق درگاه «تھران من» دریافت خواھد شد. 

�� ھمچنین وضعیت بانک داده شھروندان برمبنای اطالعات ثبتنام شھروندان در درگاه تھران من، جھت تسھیل و ھوشمندسازی اقدامات شھرداری تھران از جملھ انجام نظرسنجی، برگزاری انتخابات 
شورایاری و تخصیص یارانھھای فرھنگی شھرداری بھ شھروندان مورد بررسی قرار خواھد گرفت.

�� روند پیشرفت پروژه سامانھ یکپارچھ تماس شھروندان (ZRM) کھ جایگزین سامانھھای فعلی ١٣٧ و ١٨٨٨ خواھد شد و ارتباط آن با درگاه «تھران من» نیز پیگیری خواھد شد.
�🔹� برنامھ عملیاتی ھوشمندسازی فرایندھا با تاکید بر فرایندھای اولویتدار محمل فساد مانند فرایند صدور پروانھ تخریب و نوسازی

�🔹� توسعھ و ارتقای سرویسھای نرمافزاری مورد نیاز مدیریت شھری و استقرار و یکپارچھسازی سامانھھای مدیریتی مورد استفاده در شھرداری تھران  در سازمانھا و ادارات شھرداری از جملھ 
سامانھھای منابع انسانی، مالی، معامالت و امالک

�� تحقق دادهباز در شھرداری تھران و ایجاد  دسترسی عمومی بھ پایگاهھای اطالعاتی متعلق بھ شھرداری تھران در چارچوب قانون انتشار و دسترسی آزاد بھ اطالعات از اولویتھای کمیتھ شفافیت و 
شھر ھوشمند در سال دوم فعالیت خود بوده است. (بھ گزارش جلسات پنجاهودوم و ھفتادم کمیتھ شفافیت نگاه کنید.) 

�� در مصوبات شورای شھر نیز موادی ھمسو با تحقق دادهباز در شھرداری تھران بھ تصویب رسیدهاند؛ از جملھ: - بند الف تبصره ٣۶ بودجھ ٩٨، کھ بر مبنای آن، شھرداری میبایست نسبت بھ احصا 
اقالم دارائیھا و منابع نامشھود و دادهھای شھر، و مولدسازی این ذخایر از طریق آزادسازی و بھاشتراکگذاری با کلیھ فعاالن اقتصادی و اجتماعی اقدام کند.- و ماده ۴ مصوبھ نظام مدیریت یکپارچھ 

اطالعات مکانی شھر تھران کھ بر دادهھای مکانی شھر تھران تمرکز دارد و شھرداری را مکلف بھ پیگیری ایجاد زیرساختھای اطالعات مکانی شھر تھران (TSDI) با ھدف تولید، بھروزرسانی و 
استفاده از دادهھای مکانی برای عموم کاربران و تھیھکنندگان دادهھای مکانی در تمام سطوح دولتی، بخش خصوصی و سایر اقشار جامعھ میکند.

�� در مسیر اجرای مصوبات مذکور و تحقق دادهباز در شھرداری تھران، درحالحاضر دسترسی عمومی بھ مجموعھای از اطالعات پایگاهھای دادهای شھرداری تھران با انتشار API مربوط بھ آن 
ازطریق درگاه api.tehran.ir یا در قالب گزارشھای آماری در وبسایت دادهنما data.tehran.ir فراھم شده است.

�� ھمزمان با گسترش گزارشھای آماری و APIھای ارائھشده و بھ منظور اطالعرسانی دقیق و شفافیت و ایجاد وحدت رویھ در نحوه دسترسی بھ این اطالعات، از سازمان فاوا خواستھ شده بود تا 
نسبت بھ تدوین کاتالوگ داده و API شھرداری تھران اقدام کند بھنحوی کھ مشخص باشد:- کدام دادهھا و سرویسھا بھ صورت رایگان و آزاد در اختیار عموم قرار میگیرند و زمان عمومی شدن آنھا چھ 

وقت است؛- کدام دادهھا و سرویسھا تنھا بنا بر درخواست و تحت پروانھ و با دریافت وجھ در اختیار اشخاص حقیقی و حقوقی قرار میگیرند؛- بھ اشتراکگذاری یا عمومی کردن کدام دادهھا و 
سرویسھایی کھ در اختیار شھرداری تھران است با محدودیت مواجھ است.

�� در جلسھ شنبھ ٩٨/٧/٢٠ گزارش سازمان فاوا از وضعیت تدوین این سند دریافت خواھد شد.
�� در این بخش از جلسھ ھمچنین ارتقای کمی و کیفی اطالعات منتشرشده روی وبسایت دادهنما مورد پیگیری قرار خواھد گرفت؛ از جملھ ماشینخوان شدن فرمت اطالعات منتشرشده، افزوده شدن 

دادهھای مکانی و نیز انتشار داشبوردھای مدیریتی سامانھ تحلیل اطالعات شھرداری.

http://mglassy.ir/wp-content/uploads/2019/10/980720-87-سازمان-فاوا-8.jpeg
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صورت جلسھ کمیتھ شفافیت و شھر ھوشمند
اتاق کمیسیون برنامھ و بودجھمکان٩٨/٧/١۶ ساعت ١۴:٠٠تاریخ و زمانھشتادوششمشماره جلسھ

مدعوین: حامد مظاھریان، معاون برنامھریزی، توسعھ شھری و امور شورای شھرداری تھران، مجتبی توسل، مدیرعامل شرکت برج میالد، محمدرضا زارعلی، مدیرکل مالی شھرداری تھران و 
ابوالفضل مرادی، مدیرکل برنامھ و بودجھ شھرداری تھران

حاضرین: لطفاً کلیک نمایید.
عکسھای جلسھ

دستورجلسھ: 

✅ پیگیری شفافیت معامالت شرکت برج میالد

�� ھشتادوششمین جلسھ کمیتھ شفافیت و شھر ھوشمند، سھشنبھ ٩٨/٧/١۶ بھ ریاست بھاره آروین و با حضور حامد مظاھریان، معاون برنامھریزی، توسعھ شھری و امور شورای شھرداری تھران، 
مجتبی توسل، مدیرعامل شرکت برج میالد، محمدرضا زارعلی، مدیرکل مالی شھرداری تھران و ابوالفضل مرادی، مدیرکل برنامھ و بودجھ شھرداری تھران برگزار خواھد شد.

�� در این جلسھ، وضعیت اجرای مصوبات جلسھ پیشین کمیتھ شفافیت با شرکت برج میالد در خصوص بھکارگیری سامانھ جامع مالی در این شرکت و غیرفعال کردن سامانھ مالی موازی مورد پیگیری 
قرار خواھد گرفت.

�� یکی از اقدامات کمیتھ شفافیت در دو سال فعالیت خود، پیگیری راهاندازی و بھکارگیری سامانھ قراردادھا و سامانھ جامع مالی در کلیھ واحدھای شھرداری تھران اعم از ستاد و سازمانھا و 
شرکتھای تابعھ بوده است. 

�� با توجھ بھ آنکھ اتصال سیستمی سامانھ جامع مالی و سامانھ قراردادھا بھ طور کامل برقرار شده است و طی شدن گردش مالی قراردادھا در سامانھ جامع مالی نیازمند آن است کھ اطالعات قرارداد 
مورد نظر قبال در سامانھ قراردادھا ثبت شده باشد، بھکارگیری سامانھ جامع مالی در واحدھای شھرداری، ضامن ثبت اطالعات قراردادھای واحدھا در سامانھ قراردادھا خواھد بود و موجب جامعیت و 

اعتباربخشی بھ اطالعات منتشرشده از قراردادھا روی وبسایت شفاف خواھد شد.
�� شرکت برج میالد از معدود واحدھای تابعھ شھرداری تھران است کھ ھمچنان از سامانھ مالی موازی استفاده میکند. در جلسھ ھفتادموپنجم کمیتھ شفافیت، علت بھکارگیری سامانھ مالی موازی در این 
شرکت بررسی شد. بنا بر توضیحات ارائھشده در آن جلسھ، برای آنکھ ثبت گردش مالی شرکت برج میالد در سامانھ جامع مالی ممکن شود، میبایست در سرفصلھای بودجھ تعریفشده در سامانھ جامع 

مالی تغییراتی صورت بگیرد.
�� در این رابطھ مقرر شده بود تا با تشکیل کارگروھی از نمایندگان شرکت برج میالد، ادارهکل مالی، اداره کل امور مجامع، اداره کل بودجھ و سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات، نسبت بھ رفع 

مشکل ثبت عملکرد مالی شرکت برج میالد در سامانھ جامع مالی اقدام شود.
مصوبات جلسھ ھشتادوششم با موضوع پیگیری تحقق شفافیت مالی در برج میالد 

مصوبھردیف

مقرر شد از ابتدای آبانماه ٩٨ سامانھ جامع مالی بھطور کامل در شرکت برج میالد مورد استفاده قرار گیرد و در سامانھ مالی موازی این شرکت (سامانھ ھمکاران سیستم) ھیچ سند ١
جدیدی ثبت نشود.

مقرر شد حداکثر تا پایان آبانماه ٩٨ سامانھ جامع معامالت بھطور کامل برای ثبت با گردش قراردادھای شرکت برج میالد در این شرکت مورد استفاده قرار گیرد.٢
مقرر شد از ابتدای سال مالی ٩٩، حساب شرکت برج میالد نزد خزانھ شھرداری تھران افتتاح شود و کلیھ درآمدھای شرکت برج میالد بھ این حساب واریز شود.٣

۴
مقرر شد بھ منظور انجام اصالحات الزم در سند بودجھ ٩٨، درآمد برج میالد در ردیف درآمد حاصل از سود سھام سازمانھا و شرکتھای تابعھ (١۴٠١٠۴) در قالب عملکرد 

بودجھ ثبت شود. ھمچنین مقرر شد ھمزمان با اصالحیھ بودجھ ٩٨، ردیف ھزینھای برج میالد بھ ردیفھای ھزینھای بودجھ عمومی شھرداری معادل میزان درآمدھای ثبت شده در 
عملکرد بودجھ ردیف درآمدی مذکور اضافھ شود.

http://mglassy.ir/wp-content/uploads/2019/10/86-98016-شفافيت-مالي-در-شركت-برج-ميلاد-1.pdf
http://shora.tehran.ir/default.aspx?tabid=1114&ArticleId=18564
http://mglassy.ir/wp-content/uploads/2020/08/23372-%D9%BE%D9%8A%DA%AF%D9%8A%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%87%D8%B4%D8%AA%D8%A7%D8%AF-%D9%88-%D8%B4%D8%B4%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%87-%D9%83%D9%85%D9%8A%D8%AA%D9%87-%D8%B4%D9%81%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%AA-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D9%88%D8%B6%D9%88%D8%B9-%D9%BE%D9%8A%DA%AF%D9%8A%D8%B1%D9%8A-%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%82-%D8%B4%D9%81%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%AA-%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%AC-%D9%85%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%AF.pdf
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صورت جلسھ کمیتھ شفافیت و شھر ھوشمند
سالن الغدیر در ساختمان شماره ٢ شورای اسالمی شھر تھرانمکان٩٨/٧/١٣ ساعت ١۴:٠٠تاریخ و زمانھشتادوپنجمشماره جلسھ

مدعوین: محمدنادر محمدزاده، مدیرعامل سازمان امالک و مستغالت شھرداری تھران، محمدرضا زارعلی، مدیرکل مالی شھرداری تھران
حاضرین: لطفاً کلیک نمایید.

عکسھای جلسھ
دستورجلسھ:

✅ شفافیت اطالعات امالک و معامالت ملکی شھرداری تھران

�� ھشتادوپنجمین جلسھ کمیتھ شفافیت و شھر ھوشمند، شنبھ ٩٨/٧/١٣ بھ ریاست بھاره آروین و با حضور محمدنادر محمدزاده، مدیرعامل سازمان امالک و مستغالت شھرداری تھران، محمدرضا 
زارعلی، مدیرکل مالی شھرداری تھران، امیرحسین شمسی، مدیرکل حقوقی شھرداری تھران، ھوشنگ عمرانی، مدیرکل امور مجامع و شورای سازمانھا و نمایندگان سازمان فناوری اطالعات و 

ارتباطات شھرداری تھران برگزار خواھد شد.
�� در این جلسھ، مصوبات جلسات پیشین کمیتھ شفافیت با سازمان امالک در خصوص ساماندھی اطالعات امالک و انتشار عمومی اطالعات معامالت ملکی شھرداری تھران مورد پیگیری قرار 

خواھد گرفت.
�� در جلسھ شصتوھشتم کمیتھ شفافیت مقرر شده بود تا اطالعات امالکی کھ با استناد بھ بند ۶ ماده ۵۵ قانون شھرداریھا، بھرایگان در اختیار اشخاص حقیقی و حقوقی قرار گرفتھ است، پس از 

اطالعرسانی بھ دریافتکنندگان این امالک، از طریق وبسایت شفاف انتشار عمومی یابد.
�� در جلسھ شنبھ ٩٨/٧/١٣، روند آمادهسازی فھرست این امالک برای انتشار عمومی، مورد پیگیری قرار خواھد گرفت.

�� پشتوانھ قانونی انتشار عمومی اطالعات این امالک، بند ب تبصره ٣۵ بودجھ سال ٩٨ شھرداری تھران مبنی بر ثبت و انتشار امالک مشمول بند ۶ ماده ۵۵ قانون شھرداریھا و ھمچنین بند ٣ 
ماده ۶ برنامھ سوم توسعھ شھر تھران مبنی بر انتشار مجوزھای بھرهبرداری از امالک، مستغالت و داراییھای شھرداری است.

�� در جلسھ ھشتادم کمیتھ شفافیت، ظرفیت زیرساختھای فنی موجود برای ثبت الکترونیکی انواع معامالت ملکی شھرداری تھران شامل خرید، فروش، اجاره و تھاتر مورد بررسی قرار گرفت تا 
زمینھ برای انتشار عمومی اطالعات این معامالت در اجرای تبصره دوم ماده یکم مصوبھ «الزام شھرداری تھران بھ انجام الکترونیکی و اعالن عمومی اطالعات معامالت شھرداری» فراھم شود.
�� با توجھ بھ برنامھریزی انجامگرفتھ برای فراھم شدن امکان ثبت سیستمی اطالعات این معامالت، در جلسھ ھشتادوپنجم، پیشنھاد سازمان امالک و مستغالت در خصوص اقالم اطالعاتیای کھ 

میبایست از ھر نوع معاملھ ملکی روی وبسایت شفاف منتشر شود، بررسی خواھد شد.
�� راهاندازی بازار آنالین تھاتر، موضوع بخش دیگری از این جلسھ است.

�� بند ب بخش پنجم مصوبھ «دستورالعمل اجرایی مدیریت منابع و مصارف غیرنقد»، شھرداری تھران را مکلف کرده است تا از سال ١٣٩٨ نسبت بھ ایجاد سامانھای جھت تھاتر امالک و منابع 
غیرنقد بدھکاران قطعی با طلبکاران قطعی شھرداری تھران اقدام نماید. این بدان معناست کھ بدھکارانی کھ متقاضی ارائھ دارایی غیرنقد بھازای بدھی خود بھ شھرداری ھستند و طلبکارانی کھ 

متقاضی دریافت دارایی غیرنقد بھازای طلب خود از شھرداری ھستند بتوانند در تھاتر با ھم حساب خود با شھرداری تھران را تسویھ کنند.
�� در این رابطھ، در جلسھ شصتوسوم کمیتھ شفافیت مقرر شد تا کارگروھی با حضور نمایندگان سازمان امالک، اداره کل امور مالی، اداره کل خزانھداری، اداره کل حقوقی، اداره کل بودجھ و 

سازمان فاوا برای تھیھ دستورالعمل راهاندازی بازار آنالین تھاتر تشکیل شود.
�� در جلسھ شنبھ ٩٨/٧/١٣، گزارش اقدامات صورتگرفتھ برای تدوین این دستورالعمل دریافت خواھد شد.

�� در بخش دیگری از جلسھ، بھ موضوع ساماندھی اطالعات امالک شھرداری تھران پرداختھ خواھد شد.
�� مصوبھ «ساماندھی اسناد امالک و مستغالت شھرداری تھران و موسسات تابعھ» در سال ٩۵ بھ تصویب شورای شھر رسیده و سازمان امالک را بھ ساماندھی اطالعات مربوط بھ امالک 
شھرداری تھران ملزم نموده است. بنابر گزارش ارائھشده توسط سازمان امالک در شصتمین جلسھ کمیتھ شفافیت، برخی از بندھای این مصوبھ مانند اسکن و آرشیو اسناد کلیھ امالک شھرداری 

بھطور کامل محقق شده است، و برخی دیگر، مانند مشخص کردن تکلیف توافقات معوقھ با سازمانھا و نھادھای دولتی و غیردولتی در حال پیگیری است.
�� در جلسھ شنبھ ٩٨/٧/١٣ پیشرفت اجرای مصوبھ مذکور مورد پیگیری قرار خواھد گرفت.

�� در بخش آخر این جلسھ نیز گزارش سازمان امالک از اقدامات صورتگرفتھ برای آنکھ ارزیابی کارشناسی امالک از این بھ بعد از طریق فرمھا یکسان و بھ صورت الکترونیکی انجام بگیرد 
دریافت خواھد شد.

�� یکسان نبودن فرمھای ارزیابی امالک یکی از عوامل شناساییشده در تخلفات حوزه معامالت ملکی است. بھ ھمین دلیل استفاده از فرمھای ارزیابی یکسان ِ الکترونیکی از طریق سامانھ جامع 
امالک یکی از موارد مورد پیگیری در جلسات پنجاهوپنجم و شصتم کمیتھ شفافیت بوده است.

مصوبات جلسھ ھشتادوپنجم با موضوع شفافیت امالک
مصوبھردیف

١

شفافیت حوزه امالک شھرداری
١. مقرر شد اطالعات انواع معامالت ملکی بھ تفکیک زیر روی وبسایت شفاف منتشر شود

- فروش: 
نوع ملک (زمین، آپارتمان، ساختمان تجاری و اداری)، تاریخ کمیسیون، اعضاء کمیسیون، آرای اعضای کمیسیون، مساحت ملک، لوکیشن (gis)، پالک ثبتی (بلوک، ملک، 

آپارتمان، پیشھ ور) (بلوک اصلی-بلوک فرعی-قطعھ- بخش ثبتی)، نشانی ملک، نظر ارزیابی ھیئت کارشناسی رسمی دادگستری (شماره، تاریخ ، مبلغ)، مبلغ کلی توافق، 
امضاکننده قرارداد از طرف شھرداری

- تملک:
نوع ملک (زمین، آپارتمان، ساختمان تجاری و اداری)، تاریخ کمیسیون،اعضاء کمیسیون، آرای اعضای کمیسیون، مساحت ملک، اطالعات گذر، نظر ارزیابی ھیئت 

کارشناسی رسمی دادگستری (شماره، تاریخ، مبلغ)، مبلغ کلی توافق، امضا کنندگان قرارداد، نام طرح شھری اصلی
- اجاره: 

اطالعات موجر، مشخصات ملک، مساحت ملک، لوکیشن (gis)، پالک ثبتی (بلوک، ملک، آپارتمان، پیشھ ور) (بلوک اصلی-بلوک فرعی-قطعھ- بخش ثبتی)، نشانی ملک، 
اطالعات قرارداد (مدت قرارداد،تاریخ قرارداد، تاریخ شروع و تاریخ پایان)، صورتجلسھ ھیات ارزیابی(شماره، تاریخ، مبلغ)، اجاره بھا ماھیانھ، مجموع مبلغ، امضا کنندگان 

قرارداد
٢. مقرر شد نسخھ آزمایشی صفحھ انتشار اطالعات معامالت ملکی با موارد اطالعاتی فوق حداکثر تا پایان مھرماه ٩٨ روی وبسایت شفاف ایجاد شود.

٣. مقرر شد اداره کل مالی و اموال، متولی تشکیل کارگروھی با حضور نمایندگان اداره کل مالی و اموال، سازمان امالک و مستغالت، سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات 
و کمیتھ شفافیت و شھر ھوشمند باشد تا در این کارگروه موارد اطالعاتی تھاترھا کھ باید در سامانھ جامع معامالت ثبت شوند و اطالعاتی کھ باید از سامانھھای دیگر مانند 

بازدید یکپارچھ و جامع مالی فراخوانی شوند تعیین گردد تا این اطالعات پس از ثبت در سامانھ جامع معامالت، روی وبسایت شفاف منتشر شود 
۴. با توجھ بھ اینکھ سامانھ جامع مالی برای سازمان امالک و مستغالت مناسبسازی شده است، مقرر شد حداکثر تا پایان مھرماه، سامانھ مالی موازی مورد استفاده در این 

سازمان برای ثبت اسناد مالی جدید بھطور کامل از دسترس خارج شود و سامانھ جامع مالی بھطور کامل مورد استفاده قرار گیرد. 
۵. با توجھ بھ اتمام مھلت سازمان امالک و مستغالت در ارسال گزارش خواستھشده در نامھ شماره ١۶١/١٢۵١۵ مورخ ١٣٩٨/٠۵/٠۶ در خصوص تحقیق و تفحص 

امالک، مقرر شد سازمان امالک و مستغالت گزارش مذکور را حداکثر تا پایان مھرماه ٩٨ بھ شورای اسالمی شھر تھران ارسال نماید.
۶. با توجھ بھ اعالم سازمان امالک و مستغالت شھرداری تھران مبنی بر اینکھ مھلت در نظر گرفتھ شده در مصوبھ «ساماندھی اسناد امالک و مستغالت شھرداری تھران و 
موسسات تابعھ» ابالغی بھ شماره ١۶٠/٢١٩۴/٣٢١٣  برای اجرای آن کافی نبوده است، مقرر شد برنامھ زمانبندی پیشنھادی اجرای این مصوبھ بھ شورای اسالمی شھر 

تھران ارسال شود. 

٢

 راهاندازی سامانھ جامع معامالت
١. مقرر شد ایرادات نسخھ آزمایشی درگاه واحد انتشار آگھی مناقصھھا و مزایدهھای شھرداری تھران حداکثر ظرف مدت دو ھفتھ برطرف شده و نسخھ اصلی این درگاه با 

دادهھای واقعی مناطق حداکثر تا پایان مھرماه ٩٨ رونمایی شود و برای شھروندان قابل رویت باشد بھ گونھای کھ زیرساختھای الزم جھت خرید اسناد معاملھ نیز از دو طریق 
مراجعھ حضوری و درگاه واحد انتشار آگھی مناقصھھا و مزایدهھای شھرداری فراھم شود.

٢. بنا بر اظھار نظر نماینده سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات، راهاندازی کامل سامانھ جامع معامالت کھ قابلیت انجام الکترونیکی تمامی مراحل انواع معامالت شھرداری 
تھران را داشتھ باشد، حداکثر تا پایان آذر ماه ٩٨ انجام خواھد شد. در این خصوص مقرر شد معاونت مالی و اقتصاد شھری برنامھ زمانبندی دقیق راهاندازی کامل سامانھ 

جامع معامالت (تمامی مراحل تمامی انواع معامالت بھ تفکیک مناطق و واحدھای تابعھ)، را از سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات دریافت کرده و بھ شورای اسالمی شھر 
تھران ارسال نماید.

http://mglassy.ir/wp-content/uploads/2019/10/85-980713-انتشار-عمومي-اطلاعات-معاملات-ملكي-و-وضعيت-املاك-شهرداری.pdf
http://shora.tehran.ir/default.aspx?tabid=1114&ArticleId=18505
http://mglassy.ir/wp-content/uploads/2020/08/24014-%D9%86%D9%88%D8%AF%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%87-%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%AA%D9%87-%D8%B4%D9%81%D8%A7%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D9%88%D8%B6%D9%88%D8%B9-%D9%BE%DB%8C%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%82-%D8%B4%D9%81%D8%A7%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D8%A7%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%D8%8C-%D8%A2%D8%B1%D9%88%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85%DB%8C-1.pdf
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٣

 راهاندازی بازار آنالین تھاتر
در راستای اجرای ماده ٣٨ برنامھ سوم توسعھ شھر تھران، بند ب بخش پنجم مصوبھ «دستورالعمل اجرایی مدیریت منابع و مصارف غیرنقد» ابالغی بھ شماره 

١۶٠/٢۴١٣۴ مورخ ٩٧/٠٨/٢١ و بند پ تبصره ۵ بودجھ سال ٩٨ شھرداری تھران، شھرداری موظف بوده است بازار آنالین تھاتر را ایجاد نماید. با توجھ بھ واگذاری 
تحقق عملکرد بودجھ غیرنقد بھ اداره کل خزانھداری، مقرر شد حداکثر تا پایان مھرماه ٩٨ گزارش این اداره کل از راهاندازی بازار آنالین تھاتر بھ کمیتھ شفافیت و شھر 

ھوشمند ارسال شود.

۴

شفافیت بودجھ
مقرر شد در راستای اجرای ماده ٧١ قانون شھرداریھا مبنی بر انتشار عمومی صورت جامعی از درآمد و ھزینھ شھرداری و ضرورت شفافیت عملکرد بودجھ 

١. تا پایان شھریورماه ٩٨ بخش ھزینھ گزارشھای عملکرد ماھانھ مالی از ابتدای سال ٩٨ بھصورت برخط از سامانھ جامع مالی روی وبسایت شفاف منتشر شود.
٢. بخش درآمدی گزارشھای عملکرد ماھانھ مالی از ابتدای سال ٩٨ بھصورت غیربرخط از سامانھ جامع مالی روی وبسایت شفاف منتشر شود و طبق درخواست مھلت 
سھماھھ توسط اداره کل درآمد برای فراھمکردن زیرساختھای الزم، از ابتدای آبانماه ٩٨ این بخش از گزارش مالی نیز بھصورت برخط در دسترس عموم قرار گیرد. 
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صورت جلسھ کمیتھ شفافیت و شھر ھوشمند
اتاق کمیسیون برنامھ و بودجھمکان٩٨/٧/۶ ساعت ١۴:٠٠تاریخ و زمانھشتادوچھارمشماره جلسھ

مدعوین: محمدرضا زارعلی، مدیرکل مالی شھرداری تھران
حاضرین: لطفاً کلیک نمایید.

عکسھای جلسھ
دستورجلسھ: 

✅ پیگیری انجام الکترونیکی معامالت در شھرداری تھران

�� ھشتادوچھارمین جلسھ کمیتھ شفافیت و شھر ھوشمند، شنبھ ٩٨/٧/۶ بھ ریاست بھاره آروین و با حضور محمدرضا زارعلی، مدیرکل مالی شھرداری تھران، امیرحسین شمسی، مدیرکل حقوقی 
شھرداری تھران، محمد فرجود، مدیرعامل سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات شھرداری تھران و نمایندگان سازمان امالک و مستغالت شھرداری تھران برگزار خواھد شد.

�� در این جلسھ، اجرای مصوبات جلسات ھشتاد و ھشتادویکم کمیتھ شفافیت و شھر ھوشمند در رابطھ با شفافیت حوزه مالی و امالک شھرداری تھران مورد پیگیری قرار خواھد گرفت. 
�� در این رابطھ گزارش معاونت مالی از برنامھ زمانبندی سازمان فاوا برای پیادهسازی بستر انجام تمامالکترونیکی انواع معامالت شھرداری تھران و راهاندازی کامل آن در کلیھ واحدھای 

زیرمجموعھ شھرداری دریافت خواھد شد.
�� ھمچنین راهاندازی درگاه واحد انتشار آگھی مناقصھھا و مزایدهھای شھرداری تھران کھ بھعنوان بخشی از الکترونیکی کردن انجام معامالت شھرداری تھران قرار بود حداکثر تا ابتدای مھرماه ٩٨ 

انجام شود، مورد پیگیری قرار خواھد گرفت.
�� پیگیری ثبت الکترونیکی انواع معامالت ملکی شھرداری موضوع بخش دیگری از این جلسھ است. 

�� در این رابطھ، گزارش معاونت مالی، سازمان فاوا و سازمان امالک از اقدامات صورتگرفتھ بھ منظور راهاندازی سامانھھای ثبت عملکرد مالی شھرداری در سازمان امالک و برقراری 
اتصالھای سیستمی مورد نیاز بین آنھا برای اطمینان از ثبت کامل اطالعات معامالت امالک دریافت خواھد شد.

�� ثبت الکترونیکی اطالعات معامالت امالک کھ شامل خرید، فروش، اجاره و تھاتر امالک میشود، پیشزمینھ انتشار عمومی این اطالعات و شفافیتبخشی بھ وضعیت امالک شھرداری تھران است 
کھ بھ دلیل گردش مالی باالی این حوزه و عدم شفافیتی کھ در حال حاضر بر آن حاکم است، اھمیت ویژه دارد.

شرح جلسھ:
 

✅ پیگیری انجام الکترونیکی معامالت در شھرداری تھران

�� ھشتادوچھارمین جلسھ کمیتھ شفافیت و شھر ھوشمند، شنبھ ٩٨/٧/۶ بھ ریاست بھاره آروین و با حضور محمدرضا زارعلی،  مدیرکل مالی شھرداری تھران، امیرحسین شمسی، مدیرکل حقوقی 
شھرداری تھران و محمد فرجود، مدیرعامل سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات شھرداری تھران با موضوع انجام الکترونیکی معامالت در شھرداری تھران برگزار شد.

�� مصوبھ «الزام شھرداری تھران بھ انجام الکترونیکی و اعالن عمومی معامالت شھرداری»، شھرداری تھران را ملزم کرده است تا عالوه بر انتشار اطالعات قراردادھای متوسط بھ باالی 
شھرداری، بستر انجام تمامالکترونیکی معامالت شھرداری تھران را نیز فراھم کند.

�� تا بھ حال، انتشار عمومی اطالعات معامالت شھرداری تھران روی وبسایت شفاف از طریق فراخوانی اطالعات قراردادھای ثبتشده در سامانھ قراردادھا انجام میگرفت. ھمچنین بخشی از فرایند 
انجام معامالت کھ مربوط بھ از بعد امضای صورتجلسھ معاملھ تا عقد قرارداد میشود نیز بھ صورت الکترونیکی از طریق ھمین سامانھ انجام میگرفت.

�� با این حال بھ دلیل ضعف زیرساختی این سامانھ برای پشتیبانی از الکترونیکی شدن دیگر مراحل انجام معامالت، سازمان فاوا برای عمل بھ تکالیف مصوبھ «الزام شھرداری تھران بھ انجام 
الکترونیکی و اعالن عمومی معامالت شھرداری»، در تابستان ٩٨ تصمیم بھ توسعھ سامانھ دیگری با عنوان «سامانھ جامع معامالت» و جایگزینی آن با سامانھ قراردادھا گرفت.

�� بنا بر گزارش سازمان فاوا در جلسھ شنبھ ٩٨/٧/۶، فاز اول توسعھ سامانھ جامع معامالت برای آنکھ این سامانھ بتواند جایگزین سامانھ قراردادھا در واحدھای شھرداری تھران شود بھ پایان رسیده 
است.

�� در این رابطھ مقرر شد تا معاونت امور مالی بھعنوان متولی سامانھ جامع مالی، در تعامل با دیگر واحدھای زیرمجموعھ شھرداری تھران و ظرف مدت یک ھفتھ، اشکاالت احتمالی در عملکرد این 
سامانھ را بھ سازمان فاوا اعالم کند و در صورت نبود مشکل، سامانھ جامع معامالت با سامانھ قراردادھا جایگزین شود.

�� ھمچنین با رفع اشکالت نسخھ آزمایشی درگاه واحد انتشار آگھی مناقصھھا و مزایدهھای شھرداری تھران بھ عنوان بخشی از فرایند الکترونیکی انجام معامالت، حداکثر تا پایان مھرماه از درگاه 
واحد انتشار آگھی و نیز امکان خرید اینترنتی اسناد معاملھ از طریق این درگاه رونمایی شود.

�� بنا بر گزارش سازمان فاوا، پیادهسازی الکترونیکی دیگر لوازم و مراحل انجام معامالت از جملھ امضای الکترونیکی و تحویل، دریافت و بازگشایی پاکات حداکثر تا آخر آذرماه بھ پایان خواھد 
رسید. اقدامات الزم برای اخذ تاییدیھ از مرکز «ریشھ» برای حصول اطمینان از عملکرد صحیح سامانھ نیز در حال انجام است.

�� در این رابطھ مقرر شد معاونت مالی ضمن دریافت برنامھ زمانبندی دقیق راهاندازی کامل سامانھ جامع معامالت، گزارش روند اخذ تاییدیھ از مرکز ریشھ را نیز بھ صورت ماھانھ از سازمان فاوا 
دریافت کرده و بھ شورای اسالمی شھر تھران ارسال نماید.

http://mglassy.ir/wp-content/uploads/2019/10/84-980706-گزارش-راهاندازی-سامانه-جامع-معاملات.pdf
http://shora.tehran.ir/default.aspx?tabid=1114&ArticleId=18408
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صورت جلسھ کمیتھ شفافیت و شھر ھوشمند
سازمان زیباسازیمکان ٩٨/۶/٣٠ ساعت ١۴:٠٠ تاریخ و زمانھشتادوسومشماره جلسھ

مدعوین: برزین ضرغامی، رئیس سازمان زیباسازی شھر
عکسھای جلسھ

دستورجلسھ:

✅ شفافیت فرایند تبلیغات فرھنگی در سازمان زیباسازی

�� ھشتادودومین جلسھ کمیتھ شفافیت و شھر ھوشمند، شنبھ ٩٨/۶/١۶ بھ ریاست بھاره آروین و با حضور برزین ضرغامی، رئیس سازمان زیباسازی شھر تھران با موضوع شفافیت فرایند 
تبلیغات فرھنگی در محل سازمان زیباسازی برگزار خواھد شد.

�� پیرو جلسھ پیشین کمیتھ شفافیت با سازمان زیباسازی، در حال حاضر ھر دو سامانھ قراردادھا و جامع مالی در سازمان زیباسازی مورد استفاده قرار میگیرد و اطالعات مناقصات و مزایدات 
این سازمان در سامانھ قراردادھا ثبت میگردد. این بدان معناست کھ اطالعات مناقصات و مزایدات کالن این سازمان روی وبسایت شفاف در دستور عموم قرار گرفتھ است. 

�� در جلسھ روز شنبھ ٩٨/۶/١۶، شفافیتبخشی بھ فرایند انجام تبلیغات فرھنگی در سازمان زیباسازی شامل دسترسی عمومی بھ موارد زیر مورد پیگیری قرار خواھد گرفت:- دستورالعملھا و 
جزئیات رتبھبندی پیمانکاران حوزه تبلیغات فرھنگی- نام طراحان و مجریان طرحھای برگزیده- تقویم مناسبتھای فرھنگی ساالنھ- اطالعات تابلوھای فرھنگی شامل تعداد تابلوھا، میزان سھم 

استفاده ھر سازمان یا نھاد در سال از این تعداد تابلو و واجدان شرایط استفاده از تابلوھای تبلیغات فرھنگی- فرایند انجام تبلیغات از سفارش طرح تا دریافت طرحھای پیشنھادی و انتخاب طرح نھایی
�� ھمچنین گزارش سازمان زیباسازی از اقدامات صورتگرفتھ برای نظرسنجی از شھروندان درخصوص تبلیغات فرھنگی در سطح شھر دریافت خواھد شد.

�� میزان استفاده سازمان زیباسازی از سامانھھای تخصصی حوزه خدمات شھری مانند سامانھ صورتوضعیت الکترونیک و نیز انتشار عمومی اساسنامھ، آییننامھ مالی- معامالتی مالک عمل 
در سازمان، چارت سازمانی و رزومھ مدیران روی وبسایت سازمان زیباسازی موضوع دیگری است کھ در این جلسھ بھ آن پرداختھ خواھد شد.

شرح جلسھ:

✅ بازدید از سازمان زیباسازی شھر تھران

�� ھشتادوسومین جلسھ کمیتھ شفافیت و شھر ھوشمند، شنبھ ٩٨/۶/٣٠ ضمن بازدید از سازمان زیباسازی شھر تھران و با حضور بھاره آروین، رئیس کمیتھ شفافیت و شھر ھوشمند، برزین 
ضرغامی، مدیرعامل سازمان زیباسازی، کارشناسان کمیتھ شفافیت و معاونان سازمان زیباسازی برگزار شد.

�� شفافیت فرایند تبلیغات فرھنگی موضوعی بود کھ در بازدید از معاونت فرھنگی سازمان زیباسازی مورد پیگیری قرار گرفت.
�� بنابر گزارش ارائھشده توسط معاون فرھنگی سازمان زیباسازی، تقویم مناسبتھای فرھنگی روی سایت سازمان زیباسازی بارگذاری شده است. ھمچنین تمامی طرحھا و آثاری کھ در 

سازهھای تبلیغات فرھنگی سطح شھر اجرا میشوند نیز روی وبسایت سازمان قرار میگیرند.
�� بھ منظور شفافیتبخشی بیشتر بھ فرایند تبلیغات فرھنگی، مقرر شد تا عالوه بر قرار گرفتن طرحھای تبلیغات فرھنگی، نام طراح و مجری نیز برای ھر طرح در سایت سازمان زیباسازی درج 

شود.
�� ھمچنین برای بھرهگیری از مشارکت شھروندان در ارتقای کیفیت تبلیغات فرھنگی، مقرر شد تا امکان نظرسنجی از شھروندان درباره تبلیغات فرھنگی اجراشده در سطح شھر فراھم شود؛ بدین 

صورت کھ با اختصاص یک کد بھ ھر تبلیغ فرھنگی، شھروند بتواند نظر خود را درباره آن در درگاه شھروندی «تھران من» ثبت کند و نتایج نظرسنجی ھم بھ صورت عمومی منتشر شود.
�� انتشار اطالعات واجدان شرایط استفاده از تابلوھای تبلیغات فرھنگی و آمار تابلوھای تبلیغاتیای کھ در اختیار نھادھا و سازمانھایی بھ جز سازمان زیباسازی ھستند، دیگر مصوبھ این بخش از 

بازدید روز شنبھ ٩٨/۶/٣٠ بود.
�� بنابر توضیحات معاون تبلیغات و درآمد سازمان زیباسازی، یکی از اقدامات این معاونت در سال گذشتھ، شناسنامھدار کردن سازهھای تبلیغاتی، بازنگری در نحوه بستھبندی سازهھا برای 

واگذاری و بھروز نمودن قیمت پایھ مزایدات آنھا بوده است. برای این منظور، در سال ٩٧ مطالعھای با مشارکت مدیران بازاریابی و روابط عمومی شرکتھای تبلیغاتی و برندھا انجام گرفتھ و 
برمبنای آن ارزش نسبی سازهھا تخمین زده شده و قیمت پایھ مزایدات سازهھا بھروز شده است.

�� بھ گزارش معاون تبلیغات سازمان، در سال جدید، تمامی مزایدات مربوط بھ واگذاری سازهھای تبلیغاتی، طبق مدل جدید انجام گرفتھ است.
�� در این رابطھ از معاونت تبلیغات و درآمد سازمان زیباسازی خواستھ شد تا نسخھای از مطالعھ انجامشده را جھت بررسی کارشناسی بھ کمیتھ شفافیت و شھر ھوشمند ارائھ کند.
�� ھمچنین مقرر شد تا این معاونت، امکان پرداخت عوارض تابلوھای اصناف از طریق درگاه شھروندی «تھران من» و ارائھ API باز برای پرداخت عوارض را پیگیری کند.

�� وضعیت ثبت اطالعات قراردادھای سازمان زیباسازی در سامانھ قراردادھا موضوعی بود کھ در بازدید از معاونت مالی و اداری سازمان مورد بررسی قرار گرفت.
�� بنابر گزارش کارشناسان کمیتھ شفافیت، تعداد باالیی از قراردادھای درآمدی سازمان زیباسازی کھ میبایست از طریق مزایده منعقد شده باشند، ذیل عنوان ترک تشریفات در سامانھ قراردادھا 

ثبت شدهاند.
�� ھمچنین فایلھای بارگذاریشده در سامانھ قراردادھا بھ عنوان صورتجلسات قراردادھا، معتبر نبوده و صرفا جھت متوقف نشدن فرایند ثبت اطالعات قراردادھا در سامانھ، فایلی بارگذاری 

شده است.
�� بنابر توضیحات معاون مالی سازمان زیباسازی، آییننامھ مالی و معامالتی سازمان زیباسازی الزام میدارد تا قراردادھای درآمدی این سازمان حتما از طریق مزایده منعقدشود و عملکرد 
سازمان نیز منطبق بر ھمین دستورالعمل بوده است و ثبت اطالعات قراردادھای درآمدی در سامانھ قراردادھا ذیل عنوان ترک تشریفات، یا بھ دلیل خطای راھبر سامانھ بوده است و یا بھ دلیل 

خطای سیستمی. 
�� با توجھ بھ آنکھ مسئولیت صحت اطالعات ثبتشده در سامانھ قراردادھا با باالترین مقام اجرایی ھر واحد است (در این مورد، مدیرعامل سازمان زیباسازی) مقرر شد تا سازمان زیباسازی در 

اسرع وقت بررسیھای بیشتری برای پیدا کردن علت دقیق ثبت نادرست اطالعات انجام دھد و نسبت بھ تصحیح اطالعات اقدام کند. ھمچنین مقرر شد تا بھ جای فایلھای نامرتبطی کھ در قسمت 
صورتجلسات قراردادھا بارگذاری شدهاند، فایلھای اصلی قرار بگیرند.

�� ارائھ API باز برای دسترسی توسعھدھندگان اپلیکیشنھای اینترنتی بھ اطالعات ثبتشده در سامانھھای اختصاصی سازمان زیباسازی از جملھ جانمایی احجام و سازهھای شھری مثل 
بیلبوردھای تبلیغاتی، سرویسھای بھداشتی و پلھای عابر پیاده، و نیز تابلوھای تبلیغاتی اصناف، موضوعی بود کھ در بازدید از اداره فناوری اطالعات و آمار سازمان بھ آن پرداختھ شد و مقرر شد 

تا سازمان زیباسازی در تعامل با سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات شھرداری تھران، ارائھ API باز برای دسترسی بھ اطالعات ثبتشده در این سامانھھا را در دستور کار خود قرار دھد.
�� امنیت پلھای عابر پیاده موضوعی بود کھ در بازدید از معاونت امور مناطق مورد بررسی قرار گرفت.

�� با توجھ بھ انتقال مدیریت پلھای عابر از شھرداریھای مناطق بھ سازمان زیباسازی و برنامھ سازمان برای توسعھ سامانھای برای مدیریت پلھای عابر، مقرر شد این سامانھ بھ سامانھ ١٣٧ 
نیز متصل شود تا شھروندان برای گزارش درباره وضعیت پلھا، بھ جای مراجعھ بھ یک سامانھ جداگانھ، ھمچنان بتوانند از ھمان درگاه شھروندی ١٣٧ استفاده کند.

�� ھمچنین مقرر شد عالوه بر راھکارھای معمول مثل نورپردازی و نصب دوربین روی پلھا، راھکاریھای پیشنھادی شھروندان برای ارتقای امنیت پلھای عابر پیاده نیز از طریق اعالم 
فراخوان عمومی دریافت شود.

�� در بازدید از واحد مطالعات و آموزش، وضعیت ثبت گزارشھای پژوھشھای سازمان زیباسازی در سامانھ پژوھشیار و متعاقبا انتشار آنھا روی وبسایت شفاف مورد پیگیری قرار گرفت.
�� بنابر گزارش ارائھشده، از سال ٩٠ تاکنون، تعداد صد و ده پژوھش حوزه شھری بھ سفارش سازمان زیباسازی انجام گرفتھ است اما بھ دلیل برخی مشکالت فنی، امکان بارگذاری آنھا روی 

سامانھ پژوھشیار برای سازمان زیباسازی فراھم نشده است.
�� در تماس مستقیم رئیس کمیتھ شفافیت با مرکز مطالعات و برنامھریزی شھر تھران، موضوع عدم امکان بارگذاری پژوھشھای شھرداری تھران با کارشناس مربوطھ در مرکز مطالعات مطرح 

شد و ھماھنگیھای الزم برای رفع این مشکل انجام گرفت.
مصوبات ھشتادوسومین جلسھ كمیتھ شفافیت با موضوع شفافیت در فرایند تبلیغات فرھنگی 

مصوبھردیف
مقرر شد ھنگام نمایش تبلیغات فرھنگی روی وبسایت سازمان زیباسازی، نام طراح و مجری تبلیغات فرھنگی این آثار ذکر شود.١

مقرر شد اطالعات تابلوھای فرھنگی شامل تعداد این تابلوھا، میزان سھم استفاده ھر سازمان یا نھاد در سال از این تعداد تابلو و واجدین شرایط استفاده از تابلوھای ٢
تبلیغات فرھنگی روی وبسایت سازمان زیباسازی منتشر شود.

٣
مقرر شد در تعامل با سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات، امکان نظرسنجی از شھروندان درباره تبلیغات فرھنگی اجراشده فراھم شود بدین صورت کھ با اختصاص 

یک کد بھ ھر تبلیغ فرھنگی شھروند بتواند نظر خود را درباره آن تبلیغ فرھنگی در حساب شھروندی خود در سامانھ تھران من ثبت کند و نتایج نظرسنجی نیز بھ صورت 
عمومی منتشر شود. 

مقرر شد برای برخی از مناسبتھای فرھنگی، پیش از اجرا نیز در خصوص طرحھای آماده اجرا نظرسنجی عمومی صورت گیرد و نتایج آن بھصورت عمومی منتشر شود.۴
با توجھ بھ ثبت سیستمی اطالعات احجام و سازهھای شھری مثل سرویسھای بھداشتی و پلھای عابر پیاده و ھمچنین ثبت سیستمی اطالعات اصناف، مقرر شد در تعامل با سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات برای این اطالعات سرویس API عمومی ارائھ شود.۵
مقرر شد در تعامل با سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات امکان پرداخت عوارض تابلوھای تبلیغاتی اصناف از طریق درگاه تھران من فراھم شود.۶

http://shora.tehran.ir/default.aspx?tabid=1114&ArticleId=18307
http://mglassy.ir/wp-content/uploads/2020/08/23314-%D9%85%D8%B5%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%87%D8%B4%D8%AA%D8%A7%D8%AF%D9%88%D8%B3%D9%88%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%87-%D9%83%D9%85%D9%8A%D8%AA%D9%87-%D8%B4%D9%81%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%AA-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D9%88%D8%B6%D9%88%D8%B9-%D8%B4%D9%81%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%8A%D9%86%D8%AF-%D8%AA%D8%A8%D9%84%D9%8A%D8%BA%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%D9%8A-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B2%D9%8A%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%8A%D8%8C-%D8%A2%D8%B1%D9%88%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D9%87-%DB%8C%D8%B2%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C.pdf


صورتجلسات- سال سوم ٨٣

27

٧

با توجھ بھ انتقال مدیریت پلھای عابر پیاده بھ سازمان زیباسازی و برنامھ این سازمان برای توسعھ سامانھای برای مدیریت پلھای عابر، مقرر شد این سامانھ بھ سامانھ 
١٣٧ نیز متصل شود تا شھروندان برای گزارش درباره وضعیت پلھا، بھ جای مراجعھ بھ یک سامانھ جداگانھ، از ھمان درگاه واحد شھروندی ١٣٧ استفاده کنند. ھمچنین 

مقرر شد عالوه بر استفاده از نورپردازی و نصب دوربین روی پلھا، فراخوانی برای راھکارھای موثر دیگر در افزایش امنیت پلھای عابر پیاده داده شود تا این 
راھکارھا مورد بررسی و استفاده قرار گیرند.

٨

با توجھ بھ اینکھ در این جلسھ، سازمان زیباسازی، اطالعات ثبتشده این سازمان در سامانھ قراردادھا را اشتباه اعالم کرد و با توجھ بھ اینکھ مسئولیت صحت اطالعات 
ثبت شده در این سامانھ با باالترین مقام اجرایی (در این مورد، مدیرعامل سازمان زیباسازی) است، مقرر شد در اسرع وقت علت ثبت نادرست این اطالعات بررسی 

شده، این علل بھ سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات منتقل شود و سپس اطالعات قراردادھا بھصورت درست و دقیق ثبت شود. ھمچنین مقرر شد فایلھایی کھ بھ اشتباه 
در قسمت صورتجلسات در سامانھ قراردادھا بارگذاری شده است، در اسرع وقت اصالح شوند. 

در بازدید از معاونت تبلیغات و درآمد سازمان زیباسازی مطرح شد کھ مطالعھای جھت تخمین ارزش نسبی سازهھا و با ھدف بھروزرسانی قیمت پایھ مزایدهھای این ٩
سازمان انجام شده است. مقرر شد یک نسخھ از مطالعھ مذکور بھ کمیتھ شفافیت و شھر ھوشمند ارسال شود.

١٠
نظر بھ آنکھ مشکل عدم ثبت پژوھشھای سازمان زیباسازی در سامانھ پژوھشیار، دسترسی نامناسب کارشناسان این سازمان بھ سامانھ پژوھشیار بود مقرر شد در اسرع 

وقت در تعامل با مرکز برنامھریزی و مطالعات شھر تھران گزارش کامل پژوھشھای انجام شده در سازمان زیباسازی در سامانھ پژوھشیار ثبت شود تا این گزارشھا 
روی وبسایت شفاف انتشار عمومی یابند. 

در خصوص نصب برچسب روی دبوارھای شھری، بھ سازمان زیباسازی پیشنھاد شد اقداماتی نظیر تعامل با دیگر نھادھا جھت اخذ جریمھ و یا قطع تلفن درج شده در ١١
برچسبھای مذکور انجام داده و گزارش آن را بھ شورای اسالمی شھر تھران ارائھ کند.
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صورت جلسھ کمیتھ شفافیت و شھر ھوشمند
مرکز مطالعات و برنامھریزی شھر تھرانمکان٩٨/۶/٢٣  ساعت ١٣:٠٠تاریخ و زمانھشتادودومشماره جلسھ

مدعوین: محمدحسین بوچانی، رئیس مرکز مطالعات و برنامھریزی شھر تھران
حاضرین: لطفاً کلیک نمایید.

عکسھای جلسھ
دستورجلسھ:

✅ یکپارچگی و انسجامبخشی بھ فرایند انجام پژوھشھا

�� ھشتادودومین جلسھ کمیتھ شفافیت و شھر ھوشمند، شنبھ ٩٨/۶/٢٣ بھ ریاست بھاره آروین و با حضور محمدحسین بوچانی، رئیس مرکز مطالعات و برنامھریزی شھر تھران، محمد 
فرجود، مدیرعامل سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات شھرداری تھران و سیروس علیدوستی، رئیس پژوھشگاه علوم و فناوری اطالعات ایران (ایرانداک) در محل مرکز مطالعات 

برگزار خواھد شد و در این جلسھ راھبردھای یکپارچگی و انسجامبخشی بھ فرایند انجام پژوھشھا در شھرداری تھران بررسی خواھد شد.
�� انتشار عمومی پژوھشھای شھرداری تھران، اواخر مردادماه سال جاری محقق شد و از این زمان، دسترسی عمومی بھ گزارش کامل پژوھشھای انجامگرفتھ در شھرداری تھران از 

سال ٨٩ بھ بعد روی وبسایت شفاف فراھم شده است.
�� ھدف از انتشار عمومی پژوھشھای شھرداری تھران آن بوده است کھ فراھم شدن جریان آزاد نقد و ارزیابی پژوھشھا، موجب ارتقای کیفیت آنان شود و پتانسیل مشارکت متخصصان 

آکادمیک در ارائھ پیشنھادھای سیاستگذارانھ نیز با فراھم شدن دسترسی ایشان بھ پژوھشھایی کھ با دادهھای درونسازمانی انجام شدهاند، فعال شود.
�� در ادامھ اقدامات انجامگرفتھ در خصوص شفافیتبخشی و فراھم کردن دسترسی عمومی بھ پژوھشھای شھرداری تھران، در جلسھ شنبھ ٩٨/۶/٢٣، راھبردھای یکپارچگی و 

انسجامبخشی بھ فرایند انجام پژوھشھا در شھرداری تھران مورد بررسی قرار خواھد گرفت.
�� در این رابطھ، امضای تفاھمنامھ بین مرکز مطالعات و برنامھریزی شھر تھران با ایرانداک از مھمترین موضوعاتی است کھ بھ منظور ثبت پژوھشھای انجامشده در شھرداری تھران 

در ایرانداک و با ھدف جلوگیری از انجام پژوھشھای تکراری بھ آن پرداختھ خواھد شد.
�� ھمچنین  موارد زیر نیز مورد پیگیری قرار خواھند گرفت: 

- ایجاد درگاه واحد فراخوان پژوھش در شھرداری تھران- ھمکاری با دیگر شھرداریھای سطح کشور در خصوص انتشار پژوھشھای کلیھ شھرداریھا از طریق یک درگاه واحد- ایجاد 
ماژول اتاف در سامانھ پژوھشیار بھ منظور ثبت طرحھای ارزیابی تاثیرات اجتماعی و فرھنگی در این سامانھ

�� اتصال سامانھ پژوھشیار بھ سامانھھای ثبت عملکرد مالی در شھرداری تھران موضوع دیگری است کھ بھ منظور جامعیتبخشی بھ اطالعات منتشرشده از پژوھشھا روی وبسایت 
شفاف بھ آن پرداختھ خواھد شد.

�� در حال حاضر، سامانھ پژوھشیار، سامانھ فراگیر مورد استفاده در شھرداری تھران برای طی کردن گردش کار و ثبت گزارش پژوھشھا است و اطالعات منتشرشده از پژوھشھای 
شھرداری تھران روی وبسایت شفاف، از این سامانھ فراخوانی میشود. 

�� برقراری اتصال بین سامانھ پژوھشیار با سامانھھای ثبت عملکرد مالی موجب میشود تا طی شدن گردش کار مالی قراردادھای پژوھشھا و انجام ھر گونھ پرداخت مالی در این رابطھ، 
متوقف بھ ثبت اطالعات پژوھشھا در سامانھ پژوھشیار باشد و بدین ترتیب، الزامی سیستمی برای آنکھ واحدھای زیرمجموعھ شھرداری تھران اطالعات پژوھشھای خود را در سامانھ 

پژوھشیار ثبت کنند، بھ وجود آید.
�� در بخش دیگری از جلسھ شنبھ ٩٨/۶/٢٣، گزارش مرکز مطالعات از اقدامات انجامشده توسط این مرکز در خصوص برگزاری ھمایش «دستاوردھای مدیریت شھری در تحقق 

شفافیت» دریافت خواھد شد.
�� برگزاری این ھمایش بھ پیشنھاد کمیتھ شفافیت و شھر ھوشمند و با ھدف معرفی بیشتر اقدامات شفافیتبخش دوره جدید مدیریت شھری بھ شھروندان و ھمتایان در سراسر کشور و نیز 

جلب توجھ و مشارکت دانشگاھیان و سازمانھای مردمنھاد برای ارتقای شفافیت، در دستور کار شھرداری تھران قرار گرفتھ است.
شرح جلسھ: 

✅ یکپارچگی و انسجامبخشی بھ فرایند انجام پژوھشھا
 

ھشتادودومین جلسھ کمیتھ شفافیت و شھر ھوشمند، شنبھ ٩٨/۶/٢٣ بھ ریاست بھاره آروین و با حضور محمدحسین بوچانی، رئیس مرکز مطالعات و برنامھریزی شھر تھران، محمد فرجود، 
مدیرعامل سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات شھرداری تھران و نمایندگان پژوھشگاه علوم و فناوری اطالعات ایران (ایرانداک) برگزار شد.

�� در ادامھ اقدامات انجامگرفتھ در خصوص فراھم کردن دسترسی عمومی بھ پژوھشھای شھرداری تھران کھ بھ انتشار عمومی گزارش کامل پژوھشھا روی وبسایت شفاف انجامید، در 
جلسھ شنبھ ٩٨/۶/٢٣، راھبردھای یکپارچگی و انسجامبخشی بھ فرایند انجام پژوھشھا در حوزه شھری مورد بررسی قرار گرفت.

�� از مھمترین راھبردھای مورد بحث، برقراری ارتباط سیستمی بین سامانھھای ثبت پژوھشھا در شھرداری و دیگر سامانھھای ثبت و آرشیو پژوھشھا در کشور بود تا از طریق افزایش 
انباشت دانش در پایگاهھای دادهای این سامانھھا، امکان جلوگیری از انجام پژوھشھای تکراری و نیز رخداد تقلب علمی بھ نحو موثرتری فراھم شود.

�� در این رابطھ، بھ طور مشخص امکان برقراری ارتباط بین پایگاه دادهھای پژوھشھای شھرداری تھران با پایگاه دادهھای پایاننامھھا و طرحھای پژوھشی ایرانداک و ھمچنین استفاده 
از سرویسھای نرمافزاری ایرانداک مانند ھمانندجو، از منظر فنی و حقوقی مورد بررسی قرار گرفت.

�� با توجھ بھ توضیحات ارائھشده در جلسھ،  مقرر شد تا ریاست مرکز مطالعات و برنامھریزی شھر تھران با ریاست پژوھشگاه علوم و فناوری اطالعات ایران (ایرانداک) مذاکرات الزم 
جھت ارزیابی زمینھھای امضای تفاھمنامھ بین دو مرکز را برای برقراری ارتباط مذکور بھ انجام رساند.

�� ھمکاری با دیگر شھرداریھای سطح کشور در خصوص انتشار پژوھشھای کلیھ شھرداریھا از طریق یک درگاه واحد موضوع دیگری بود کھ ذیل ھمین راھبرد بررسی شد.
�� در این رابطھ مقرر شد تا در گام اول و در سطح کالنشھرھای کشور، مجمع شھرداران کالنشھرھا طی جلسھای با مراکز مطالعاتی کالنشھرھا، ارزیابیای از آمادگی و تمایل این 

مراکز برای انتشار عمومی گزارشھای پژوھشھای خود بھ عمل آورد و حصول توافق درباره انتشار این پژوھشھا روی یک درگاه واحد را مورد پیگیری قرار دھد. در مراحل بعد نیز، 
راهاندازی و بھکارگیری یک زیرساخت سامانھای واحد برای طی شدن گردش کار پژوھشھا، از زمان تعریف طرح پژوھشی تا انجام آن در شھرداریھای سطح کشور، پیگیری شود.

�� تضمین جامعیت گزارشھای منتشرشده از پژوھشھای شھرداری تھران روی وبسایت شفاف از طریق اتصال سامانھ پژوھشیار بھ سامانھھای ثبت عملکرد مالی در شھرداری تھران 
موضوع دیگری بود کھ در این جلسھ بھ آن پرداختھ شد.

�� در حال حاضر، سامانھ پژوھشیار، سامانھ فراگیر مورد استفاده در شھرداری تھران برای طی کردن گردش کار و ثبت گزارش  پژوھشھا است و اطالعات منتشرشده از پژوھشھای 
شھرداری تھران روی وبسایت شفاف، از این سامانھ فراخوانی میشود. 

�� در جلسھ شنبھ ٩٨/۶/٢٣ مقرر شد تا اتصال سیستمی بین سامانھ پژوھشیار با سامانھھای ثبت عملکرد مالی در شھرداری تھران برقرار شود بھنحوی کھ طی شدن گردش کار مالی 
قراردادھای پژوھشھا و انجام ھر گونھ پرداخت مالی در این رابطھ، متوقف بھ ثبت اطالعات پژوھشھا در سامانھ پژوھشیار باشد و بدین ترتیب، الزامی سیستمی برای آنکھ واحدھای 

زیرمجموعھ شھرداری تھران اطالعات پژوھشھای خود را در سامانھ پژوھشیار ثبت کنند، بھ وجود آید.
�� در این بخش از جلسھ ھمچنین مقرر شد تا بھ منظور اطمینان از ثبت کلیھ پیوستھای مطالعاتی پروژهھای شھرداری تھران در سامانھ پژوھشیار و انتشار عمومی آنھا، کارگروه 

پژوھشیار امکان قرارگیری سامانھ اتاف در سامانھ پژوھشیار را بررسی کرده، اقدامات الزم را بھ انجام برساند.
مصوبات ھشتادودومین جلسھ كمیتھ شفافیت با موضوع یكپارچگي و انسجامبخشي بھ انجام پژوھشھا

مصوبھردیف

مقرر شد مرکز مطالعات و برنامھریزی شھر تھران در تعامل با مجمع شھرداران کالنشھرھا تشکیل جلسھای با مراکز مطالعاتی کالنشھرھا را پیگیری نماید و در این جلسھ ١
تمایل این مراکز بھ انتشار عمومی گزارش کامل پژوھشھای انجامشده آنھا و ھمچنین انتشار این گزارشھا از طریق درگاه واحد مورد بررسی قرار گیرد.

٢

بھ منظور جلوگیری از سرقت علمی از پژوھشھای منتشرشده شھرداری تھران، مقرر شد ریاست مرکز مطالعات و برنامھریزی شھر تھران با ریاست پژوھشگاه علوم و 
فناوری اطالعات ایران (ایرانداک) مذاکرات الزم جھت ارزیابی زمینھھای توافق و امضای تفاھمنامھ را انجام دھد تا از طریق ثبت و ذخیرهسازی گزارشھای پژوھشی 

شھرداری تھران در سامانھھای مورد استفاده در ایرانداک مانند ھمانندجو و گنج از وقوع سرقت علمی در دانشگاهھا و شھرداری تھران و ھمچنین انجام پژوھشھای تکراری 
در این دو حوزه جلوگیری شود. ھمچنین مقرر شد جلسات کارشناسی با حضور راھبران سامانھ پژوھشیار و راھبران سامانھھای مورد استفاده در ایرانداک (از جملھ 

ھمانندجو و گنج) برگزار شود و یکسانسازی و استانداردسازی نحوه ذخیره اطالعات پژوھشھا در سامانھ پژوھشیار بھگونھای تغییر کند کھ امکان اتصال سیستماتیک بین این 
سامانھ با سامانھھای مورد استفاده در ایرانداک فراھم شود. 

http://mglassy.ir/wp-content/uploads/2019/10/82-980623-يكپارچگي-و-انسجامبخشي-به-انجام-پژوهشها.pdf
http://shora.tehran.ir/default.aspx?tabid=1114&ArticleId=18209
https://drive.google.com/file/d/1X4yBaQCh8jMAYuFqyE2meCS4U3EJyfQP/view?usp=sharing
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٣

بھ منظور ثبت تمامی پژوھشھای انجام شده در شھرداری تھران در سامانھ پژوھشیار و در نتیجھ انتشار عمومی گزارش کامل آنھا روی وبسایت شفاف، مقرر شد 
١.مرکز مطالعات و برنامھریزی شھر تھران بھعنوان متولی سامانھ پژوھشیار، اتصال کامل این سامانھ بھ سامانھ جامع معامالت و سامانھ مالی را پیگیری نماید بھگونھای کھ 

با برقراری اتصال سامانھھای مذکور بھ یکدیگر، امکان انعقاد قراردادھای پژوھشی و تایید و پرداخت صورتوضعیت برای این قراردادھا امکانپذیر نباشد مگر آنکھ 
مشخصات پژوھش در سامانھ پژوھشیار و اطالعات قرارداد در سامانھ جامع معامالت ثبت شده باشد و یک پژوھش در ھر سھ سامانھ با داشتن کد واحد قرارداد قابل ردیابی و 

پیگیری باشد.
٢.اداره کل مالی با ارسال بخشنامھای بھ ذیحسابان اعالم نماید کھ در اجرای مصوبھ «الزام شھرداری تھران بھ انجام الکترونیکی و اعالن عمومی اطالعات معامالت 

شھرداری» ابالغی بھ شماره ١۶٠/٨٢٧٠ مورخ ٩٧/٠٣/٣٠ نباید صورت وضعیتی برای پژوھشھای انجامشده در شھرداری تھران تایید و پرداخت شود مگر آنکھ 
اطالعات آن پژوھش در سامانھ پژوھشیار ثبت شده باشد.

٣.سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات شھرداری تھران جھت اتصال سامانھ پژوھشیار بھ سامانھھای جامع مالی و جامع معامالت ھمکاریھای الزم را با مرکز مطالعات و 
برنامھریزی شھر تھران انجام دھد.

۴.در فراگیر کردن سامانھ پژوھشیار ثبت اطالعات مقدم بر اعمال نظر و نظارت مرکز مطالعات باشد بھ گونھای کھ واحدھای زیرمجموعھ شھرداری بھ راحتی و بدون ایجاد 
وقفھ در کار بتوانند اطالعات پژوھشھا را در سامانھ پژوھشیار ثبت و نسبت بھ انعقاد قرارداد اقدام کنند. پس از فراگیر شدن ثبت اطالعات پژوھشھا در سامانھ پژوھشیار 

نسبت بھ پیگیری اجرای نظامنامھ پژوھشی شھرداری تھران در فرصت مناسب اقدام شود.
۵.با توجھ بھ دریافت گزارشھای برخی واحدھای زیرمجموعھ شھرداری در خصوص محدودیت دسترسی بھ سامانھ پژوھشیار و عدم امکان برقراری تماس سریع برای رفع 

مشکل، اقدامات الزم در خصوص ثبت مکانیزه مشکالت واحدھا در کار با این سامانھ و پاسخگویی راھبران سامانھ مستقر در مرکز مطالعات جھت پاسخگویی و رفع مشکالت 
در فرآیندھای مربوطھ انجام شود.

بھ منظور اطمینان از ثبت کلیھ پیوستھای مطالعاتی پروژهھای شھرداری تھران در سامانھ پژوھشیار و انتشار عمومی آنھا مقرر شد کارگروه پژوھشیار امکان قرارگیری ۴
سامانھ اتاف در سامانھ پژوھشیار را بررسی کرده، اقدامات الزم را بھ انجام برساند.
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صورت جلسھ کمیتھ شفافیت و شھر ھوشمند
اتاق کمیسیون برنامھ و بودجھمکان٩٨/۶/١٢ ساعت ١۴:٠٠تاریخ و زمانھشتادویکم شماره جلسھ

مدعوین: محمدرضا زارعلی، مدیرکل مالی شھرداری تھران
حاضرین: لطفاً کلیک نمایید.

عکسھای جلسھ
دستورجلسھ راهاندازی سامانھ جامع معامالت

شرح جلسھ:

✅ پیگیری شفافیت در حوزه مالی و امالک شھرداری تھران

�� جلسات ھشتاد و ھشتادویکم کمیتھ شفافیت و شھر ھوشمند، بھترتیب در روزھای شنبھ ٩٨/۶/٩ و سھشنبھ ٩٨/۶/١٢ بھ ریاست بھاره آروین و با موضوع پیگیری شفافیت در حوزه مالی و امالک 
شھرداری تھران برگزار شد.

�� در جلسھ ھشتادم کھ با حضور نمایندگان معاونت مالی، سازمان امالک و سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات و در سطح کارشناسی برگزار شد، ظرفیت زیرساختھای فنی موجود برای ثبت 
الکترونیکی انواع معامالت ملکی شھرداری تھران شامل خرید، فروش، اجاره و تھاتر و ھمچنین زمان مورد نیاز برای سیستماتیک و برخط شدن انتشار عمومی گزارشھای عملکرد مالی شھرداری 

تھران مورد بررسی قرار گرفت.
�� در جلسھ ھشتادویکم نیز کھ با حضور محمدرضا زارعلی، مدیرکل مالی شھرداری تھران، نمایندگان  اداره کل حقوقی و نمایندگان سازمان فاوا برگزار شد، علت تاخیر در اجرای بخشی از مصوبھ 

«الزام شھرداری تھران بھ انجام الکترونیکی و اعالن عمومی معامالت شھرداری تھران» کھ شھرداری را ملزم بھ آمادهسازی بستر انجام تمامالکترونیکی کلیھ معامالت شھرداری میکند، مورد 
پیگیری قرار گرفت.

مصوبات ھشتادویكمین جلسھ كمیتھ شفافیت با موضوع پیگیري اجراي مصوبھ الزام شھرداري تھران بھ انجام الكترونیكي
مصوبھردیف

١

در اجرای بند ١ تبصره ٢ ماده ١مصوبھ «الزام شھرداری تھران بھ انجام الکترونیکی و اعالن عمومی اطالعات معامالت شھرداری» مقرر شد حداکثر تا ابتدای مھرماه ٩٨ از 
درگاه واحد انتشار  آگھیھای مناقصات و مزایدات شھرداری تھران و واحدھای تابعھ در وبسایت شھرداری تھران رونمایی شود؛ بدین منظور مقرر شد سازمان فناوری 
اطالعات و ارتباطات زیرساخت فنی این درگاه اینترنتی را فراھم کند و اداره کل مالی و اموال نیز با ارسال بخشنامھای بھ مناطق ٢٢گانھ و کلیھ واحدھای تابعھ نسبت بھ 

ضرورت بارگذاری آگھی مناقصھ و مزایده، ھمزمان با انتشار در روزنامھ کثیراالنتشار در سامانھ تخصصی مرتبط اطالعرسانی و تاکید نماید. 

٢

باتوجھ بھ تصمیم سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات در خصوص جایگزین کردن سامانھ قراردادھا با سامانھای جدید  مقرر شد معاونت مالی و اقتصاد شھری حداکثر ظرف 
مدت ١٠ روز، با ارسال نامھ رسمی بھ سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات، شرح خدمات مورد انتظار این معاونت از سامانھ جدید را کھ سامانھ قراردادھای فعلی قادر بھ 

تحقق آنھا   نبوده است، بھ سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات اعالم نماید. در شرح خدمات مذکور باید امکان انجام الکترونیکی انواع معامالت برمبنای گردش موجود در 
اولویت قرار گیرد چرا کھ سامانھ قراردادھای فعلی، از ثبت الکترونیکی و با گردش بخش زیادی از فرآیند انعقاد قراردادھا پشتیبانی میکرد اما انجام الکترونیکی قراردادھا با 

فراخوان عمومی اعم از مزایده و مناقصھ شامل انجام الکترونیکی فرایند برگزاری معاملھ از طریق امضای الکترونیکی، فروش اینترنتی و الکترونیکی اسناد شرکت در معاملھ، 
تحویل پاکتھا بھ درخواست کنندگان شرکت در معاملھ بھ صورت الکترونیکی، دریافت پاکتھا از شرکتکنندگان در معاملھ بھ صورت الکترونیکی، برگزاری جلسات و 

بازگشایی پاکتھا بھصورت الکترونیکی در سامانھ قراردادھای فعلی امکانپذیر نبود کھ الزم است انجام این موارد در شرح خدمات سامانھ جایگزین در اولویت قرار گیرد.

٣

 مقرر شد در اجرای ماده ١ مصوبھ «الزام شھرداری تھران بھ انجام الکترونیکی و اعالن عمومی اطالعات معامالت شھرداری» سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات حداکثر 
تا ابتدای مھرماه ٩٨ برنامھ زمانبندی خود را برای انجام تمامالکترونیکی انواع معامالت در شھرداری تھران و واحدھای تابعھ (شامل استفاده از امضای الکترونیک، خرید 

اسناد شرکت در مناقصات، راهاندازی آزمایشی در مناطق، اجرای کامل در مناطق و اجرای کامل در واحدھای تابعھ شھرداری تھران) در سامانھ جایگزین بھ معاونت مالی و 
اقتصاد شھری بھ عنوان متولی اصلی اجرای مصوبھ اعالم نماید.

http://mglassy.ir/wp-content/uploads/2019/10/81-980612-معاونت-مالی،-راهاندازی-سامانه-جامع-معاملات.pdf
http://shora.tehran.ir/default.aspx?tabid=1114&ArticleId=18116
http://mglassy.ir/wp-content/uploads/2020/08/%D9%87%D8%B4%D8%AA%D8%A7%D8%AF%D9%88%DB%8C%DA%A9%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%87-%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-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D9%88%D8%B6%D9%88%D8%B9-%D8%B1%D8%A7%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%8C-%D8%A2%D8%B1%D9%88%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85%DB%8C-15997.pdf
http://mglassy.ir/wp-content/uploads/2019/10/مصوبات-هشتادويكمين-جلسه-كميته-شفافيت-با-موضوع-پيگيري-اجراي-مصوبه-الزام-شهرداري-تهران-به-انجام-الكترونيكي-980625،-خانم-آروین-به-امامی-17071.pdf
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صورت جلسھ کمیتھ شفافیت و شھر ھوشمند
دفتر خانم آروینمکان٩٨/٠۶/٠٩   ساعت ١۴:٠٠تاریخ و زمانھشتادم شماره جلسھ
مدعوین: -

عکسھای جلسھ
دستورجلسھ:

✅ پیگیری شفافیت در حوزه مالی و امالک شھرداری تھران

�� ھشتادمین جلسھ کمیتھ شفافیت و شھر ھوشمند، شنبھ ٩٨/۶/٩ در حوزه مالی و امالک شھرداری تھران برگزار خواھد شد.
��  در بخش اول این جلسھ، موضوع ارتقاء شفافیت معامالت شھرداری تھران مورد پیگیری قرار خواھد گرفت.

�� تا بدینجا و در اجرای تبصره ٢ مصوبھ «الزام شھرداری تھران بھ انجام الکترونیکی و اعالن عمومی اطالعات معامالت شھرداری»، اطالعات مناقصات، مزایدات، مشارکتھا 
و سرمایھگذاریھای کالن شھرداری تھران روی وبسایت شفاف انتشار عمومی یافتھ است.

�� در جلسھ شصتوھشتم کمیتھ شفافیت مورخ ٩٨/٢/١۴ اجرای مصوبھ پیشگفتھ در خصوص انتشار عمومی اطالعات انواع دیگر معامالت مورد پیگیری قرار گرفت.
�� در این رابطھ، انتشار عمومی اطالعات معامالت امالک کھ شامل خرید، فروش، اجاره و تھاتر امالک میشود، بھ دلیل گردش مالی باالی این حوزه و عدم شفافیتی کھ در حال 

حاضر بر آن حاکم است واجد اھمیت ویژه است. اما فراھم شدن این امکان، نیازمند مجموعھای از اقدامات در زمینھ توسعھ و ارتقای زیرساختھای فنی موجود برای ثبت اطالعات، 
انجام الکترونیکی گردش کار این دستھ از معامالت و برقراری اتصال سیستمی بین سامانھھای مرتبط است.

�� در جلسھ شنبھ ٩٨/۶/٩ گزارش معاونت مالی از اقدامات انجامگرفتھ برای انتشار کلیھ انواع معامالت، بھویژه انتشار عمومی اطالعات معامالت امالک، دریافت خواھد شد.
�� در این بخش از جلسھ ھمچنین اجرای تکلیف دیگر مصوبھ ناظر بر فراھم شدن امکان انجام تمامالکترونیکی تمامی انواع معامالت شھرداری تھران، تا پایان مھرماه، مورد پیگیری 

قرار خواھد گرفت.
�� ارتقای نحوه انتشار عمومی گزارشھای عملکرد مالی شھرداری تھران موضوع بخش دیگری از جلسھ شنبھ ٩٨/۶/٩ خواھد بود.
�� بنابر تکلیف ماده ٧١ قانون شھرداریھا، شھرداری تھران ھر ششماه، گزارش عملکرد مالی خود را بھ شورای شھر ارائھ میکند.

�� بھ منظور شفافیتبخشی بھ عملکرد مالی شھرداری تھران، در دوره جدید مدیریت شھری، این گزارشھای ششماھھ روی وبسایت شفاف در دسترس عموم قرار میگیرد. با این 
حال تابدینجا انتشار این گزارشھا بھ صورت فراخوانی سیستماتیک و برخط از سامانھھای 

مرتبط انجام نشده است.
�� بھمنظور ھر چھ سیستمیتر شدن فرایند تھیھ و انتشار گزارشھا، از معاونت مالی خواستھ شده است تا برای آنکھ از این پس، تدوین گزارشھا بھصورت برخط و از طریق 

فراخوانی سیستماتیک اطالعات از سامانھ جامع مالی صورت بگیرد و انتشار آن نیز بھصورت ماھانھ باشد، اقدامات الزم را  بھ عمل آورد. در جلسھ شنبھ ٩٨/۶/٩ گزارش معاونت 
مالی در این خصوص دریافت خواھد شد.

�� طبق بررسیھای انجامگرفتھ، عدم ثبت دقیق اطالعات مربوط بھ تسویھ حساب شھرداری تھران با بدھکاران از طریق صدور ھولوگرام در سامانھھای شھرداری، موجب شده تا 
شھرداری در مواردی برای تسویھ یک بدھی واحد، مجبور بھ صدور چندباره ھولوگرام شود کھ بھ معنی تضییع بیتالمال و حقوق شھرداری تھران است. 

�� در این رابطھ از معاونت مالی خواستھ شده تا اقدامات الزم را جھت اصالح سامانھھای ثبت عملکرد مالی شھرداری تھران بھ عمل آورد بھنحوی کھ ثبت مشخصات دقیق و کامل 
اطالعات مانع از آن شود کھ شھرداری در موقعیت صدور چندباره ھولوگرام برای تسویھ یک بدھی واحد قرار گیرد. در جلسھ شنبھ ٩٨/۶/٩ گزارش معاونت مالی در این رابطھ 

دریافت خواھد شد.

http://mglassy.ir/wp-content/uploads/2019/09/80-2.jpg
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اتاق کمیسیون برنامھ و بودجھ واقع در طبقھ ششم ساختمان شماره ١ شورامکان٩٨/۵/١۴تاریخ و زمانھفتادونھمشماره جلسھ

مدعوین: عبدالرضا گلپایگانی، معاون معماری و شھرسازی شھرداری تھران

حاضرین: لطفاً کلیک نمایید.
عکسھای جلسھ

دستورجلسھ: 
✅ پیگیری اجرای مصوبات شفافیت و ھوشمندسازی در معاونت شھرسازی

�� ھفتادونھمین جلسھ کمیتھ شفافیت و شھر ھوشمند، دوشنبھ ٩٨/۵/١۴ بھ ریاست بھاره آروین و با حضور عبدالرضا گلپایگانی، معاون معماری و شھرسازی شھرداری تھران با موضوع 
پیگیری تحقق شفافیت و ھوشمندسازی در حوزه شھرسازی برگزار خواھد شد.

�� بخش ابتدایی جلسھ بھ پیگیری حسن اجرای مصوبھ «الزام شھرداری تھران بھ انتشار عمومی اطالعات شھرسازی» اختصاص خواھد یافت.

�� در اجرای این مصوبھ، تابدینجا دسترسی عمومی بھ اطالعات پروندهھای تغییر یا تثبیت کاربرد از سال ٩٧ بھ بعد و ھمچنین اطالعات پروندهھای صدور پروانھ از سال ٩٧ بھ بعد از 
طریق درگاه «تھران من» فراھم شده است.

�� در جلسھ روز دوشنبھ ٩٨/۵/١۴، بھبود و سھولت شرایط دسترسی شھروندان بھ این اطالعات از جملھ حذف محدودیت تعداد دفعات روزانھ مشاھده اطالعات پروندهھای صدور پروانھ 
مورد پیگیری قرار خواھد گرفت.

�� در این بخش از جلسھ ھمچنین اجرای ماده ٣ مصوبھ مورد پیگیری قرار خواھد گرفت و گزارش معاونت شھرسازی از اقدامات انجامگرفتھ در خصوص نمایش عمومی الیھھای طرح 
تفصیلی و سوابق و تغییرات آن روی نقشھ اطالعات مکانی شھر تھران دریافت خواھد شد.

�� اھمیت انتشار این اطالعات، در شفافیتبخشی بھ روند تغییرات کالبدی شھر تھران در طی سالھای اجرای طرح تفصیلی و تخطیھای احتمالی صورتگرفتھ از ضوابط طرح و ھمچنین 
فراھم کردن بستر نظارت ھمگانی و مطالبھ عمومی نسبت بھ تحوالت آتی آن است.

�� تمامالکترونیکی شدن ارائھ مجوزھای شھرسازی از اولویتگذاریھای کمیتھ شفافیت و شھر ھوشمند در سال دوم فعالیت خود بوده است. 

�� ھمسو با اقدامات پیشین کمیتھ شفافیت در این زمینھ، دریافت برنامھھا و اقدامات معاونت معماری و شھرسازی در خصوص اجرای ماده ۴٢ برنامھ سوم توسعھ شھر تھران، موضوع 
بخش دیگری از جلسھ دوشنبھ ٩٨/۵/١۴ خواھد بود.

�� ماده ۴٢ برنامھ سوم، شھرداری را مکلف کرده است تا نسبت بھ ارائھ تمامی خدمات شھرسازی و معماری شھرداری از جملھ صدور پروانھ و گواھیھای ساختمانی بھ صورت ھوشمند و 
غیرحضوری (شھروندمحور) تا پایان سال اول اجرای برنامھ اقدام کند.

�� در این بخش از جلسھ ھمچنین ایجاد امکان دسترسی شھروندان بھ محتویات پروندهھای شھرسازی مربوط بھ خود از طریق درگاه «تھران من»، مورد پیگیری قرار خواھد گرفت.

�� پیگیری تکمیل انتشار عمومی اطالعات پروانھھای برجباغ، موضوع بخش آخر جلسھ است.

�� در اجرای مصوبات جلسھ شصتوششم کمیتھ شفافیت کھ با حضور معاون معماری و شھرسازی شھرداری تھران برگزار شد، در حال حاضر اطالعات مربوط بھ پروانھھای برجباغ کھ 
از سال ٩٢ بھ بعد صادر شدهاند، روی وبسایت شفاف در دسترس عموم قرار گرفتھ است.

�� دررابطھبا پروانھھایی کھ پیش از سال ٩٢ صادر شدهاند نیز با توجھ بھ آنکھ اطالعات این پروندهھا بھ صورت سیستمی موجود نبود، مقرر شد تا اطالعات آنھا بھتدریج استخراج و روی 
وبسایت شفاف منتشر شود. 

�� در جلسھ دوشنبھ ٩٨/۵/١۴، گزارش معاونت معماری و شھرسازی از پیشرفت استخراج و انتشار اطالعات پروانھھای برجباغی کھ پیش از سال ٩٢ صادر شدهاند، دریافت خواھد شد.

http://mglassy.ir/wp-content/uploads/2019/08/79-980514-معاونت-شهرسازی-و-معماری،-آقای-گلپایگانی.pdf
http://shora.tehran.ir/default.aspx?tabid=1114&ArticleId=17838
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شرح جلسھ: 
✅ انتشار عمومی الیھھای طرح تفصیلی

�� ھفتادونھمین جلسھ کمیتھ شفافیت و شھر ھوشمند، دوشنبھ ٩٨/۵/١۴ بھ ریاست بھاره آروین و با حضور عبدالرضا گلپایگانی، معاون معماری و شھرسازی شھرداری تھران با موضوع 
پیگیری تحقق شفافیت و ھوشمندسازی در حوزه شھرسازی برگزار شد.

�� در مھمترین بخش از این جلسھ، اجرای ماده ٣ مصوبھ «الزام شھرداری تھران بھ انتشار عمومی اطالعات شھرسازی» ناظر بر نمایش عمومی الیھھای طرح تفصیلی روی نقشھ 
اطالعات مکانی شھر تھران مورد پیگیری قرار گرفت.

�� در این رابطھ مقرر شد تا آخر مردادماه، الیھ آخرین نسخھ پھنھبندی طرح تفصیلی شھر تھران روی وبسایت شفاف انتشار یابد. ھمچنین امکان مشاھده سابقھ و کلیھ تغییرات طرح تفصیلی 
از تاریخ ٩١/١/١ برای ھر بلوک-ملک روی نقشھ اطالعات مکانی شھر تھران و از طریق درگاه «تھران من» فراھم شود.

�� اھمیت انتشار این اطالعات، در شفافیتبخشی بھ روند تغییرات کالبدی شھر تھران در طی سالھای اجرای طرح تفصیلی و تخطیھای احتمالی صورتگرفتھ از ضوابط طرح و ھمچنین 
فراھم کردن بستر نظارت ھمگانی و مطالبھ عمومی نسبت بھ تحوالت آتی آن است.

�� در جلسھ دوشنبھ ٩٨/۵/١۴ ھمچنین حسن اجرای ماده ١ مصوبھ «الزام شھرداری تھران بھ انتشار عمومی اطالعات شھرسازی» مورد پیگیری قرار گرفت. 

�� در اجرای ماده ١ مصوبھ، تابدینجا دسترسی عمومی بھ اطالعات پروندهھای صدور پروانھ کھ از سال ٩٧ بھ بعد تشکیل شده و فرایند دریافت پروانھ را طی کردهاند، از طریق درگاه 
«تھران من» فراھم شده است.

�� در جلسھ دوشنبھ، ٩٨/۵/١۴ مقرر شد تا بھ منظور تکمیل اجرای این بند از مصوبھ، حداکثر تا پایان مردادماه اقالم اطالعاتی زیر نیز بھ اطالعات منتشرشده از این پروندهھا افزوده شود:
- کد ارتفاعی مالک عمل

- حداکثر سطح اشغال مجاز
- گزارشھای ناظران

- تصمیم شھرداری تھران در خصوص قطع یا حفظ درختان موجود و جریمھ فضای سبز (در صورت وجود)
- وضعیت اجرا یا اصالح رای

- نحوه و تاریخ پرداخت عوارض مربوط بھ ھر کدام از پروانھھای صادرشده برای یک بلوک-ملک

�� ھمچنین مقرر شد تا بھ منظور بھبود و سھولت شرایط دسترسی شھروندان بھ این اطالعات، تعداد دفعات مجاز مشاھده اطالعات پروندهھای صدور پروانھ در ھر روز، افزایش یابد.

�� در بخش دیگری از جلسھ دوشنبھ ٩٨/۵/١۴، گزارش معاونت معماری و شھرسازی از اقدامات صورتگرفتھ در رابطھ با تمامالکترونیکی شدن فرایند صدور پروانھ تخریب و نوسازی 
دریافت شد.

�� تمامالکترونیکی شدن ارائھ مجوزھای شھرسازی از اولویتگذاریھای کمیتھ شفافیت و شھر ھوشمند در سال دوم فعالیت خود بوده است. 

�� بنابر گزارش ارائھشده در جلسھ، مراحل اولیھ پیادهسازی الکترونیکی مرحلھ «کنترل نقشھ» در فرایند دریافت پروانھ تخریب و نوسازی بھ پایان رسیده است. با اجرایی شدن انجام 
الکترونیکی این مرحلھ، از دریافت تراکم بیش از حد مجاز بھ صورت سیستمی جلوگیری خواھد شد.

�� ھمچنین تا پایان مردادماه از امکان ثبت الکترونیکی درخواست صدور پروانھ تخریب و نوسازی از طریق درگاه «تھران من» رونمایی خواھد شد. این بدان معنا خواھد بود کھ شھروندان 
میتوانند بدون نیاز بھ مراجعھ حضوری بھ دفاتر خدمات الکترونیکی یا شھرداریھا، از طریق حساب شھروندی خود در «تھران من» نسبت بھ تشکیل پرونده و ثبت درخواست صدور پروانھ 

تخریب و نوسازی اقدام کنند.

�� بھعالوه، از ابتدای شھریورماه، شھروندان میتوانند با ورود بھ حساب شھروندی خود در «تھران من»، فھرست تمام پروندهھای فعال خود در حوزه شھرسازی را مشاھده و محتوا و 
تحوالت آن را رصد کنند.

مصوبات جلسھ ھفتادونھم کمیتھ بھ معاونت معماری و شھرسازی
مصوبھردیف

١

مقرر شد در راستای اجرای کامل ماده یکم مصوبھ «الزام شھرداری تھران بھ انتشار عمومی اطالعات شھرسازی» حداکثر تا پایان مردادماه ٩٨، موارد زیر بھ اطالعاتی 
کھ تاکنون دردسترس عموم قرار گرفتھ است اضافھ شود:

- کد ارتفاعی مالک عمل 
-حداکثر سطح اشغال مجاز

-متن گزارش تفصیلی ناظرین
- تصمیم شھرداری در خصوص فضای سبز ملک و جریمھ فضای سبز (از تاریخی کھ بھصورت سیستمی در سامانھ وارد شده است)

-وضعیت اجرا یا اصالح رای
- نحوه و تاریخ پرداخت مربوط بھ ھر کدام از پروانھھای صادره برای یک پرونده

مقرر شد برای دسترسپذیرتر کردن اطالعات منتشرشده، محدودیت تعداد دسترسی برای ھر کاربر، بھ ١٠٠ عدد در روز افزایش یابد و بخش جستجوی مربوط بھ نمایش ٢
اطالعات (با امکان جستجوی بلوکملک و شماره پرونده شھرسازی) اصالح شود.

٣
مقرر شد در راستای اجرای بند الف ماده سوم مصوبھ «الزام شھرداری تھران بھ انتشار عمومی اطالعات شھرسازی» حداکثر تا پایان مرداد ماه ٩٨، الیھ آخرین نسخھ 

پھنھبندی طرح تفصیلی شھر تھران روی وبسایت شفاف منتشر شود. ھمچنین سابقھ و کلیھ تغییرات مربوط بھ ھر بلوکملک از تاریخ ٩١/٠١/٠١ روی این نقشھ از طریق 
درگاه تھران من در دسترس عمومی قرار گیرد.

مقرر شد حداکثر تا پایان مردادماه ٩٨، این امکان کھ شھروند بتواند از طریق حساب تھران من، وضعیت و محتوای تمام پروندهھای فعال و غیر فعال خود در سامانھ ۴
شھرسازی را ببیند، در کارتابل شھروندی تھران من ایجاد شود.

مقرر شد حداکثر تا پایان مردادماه ٩٨ از کارتابل شھرسازی تھران من کھ در آن شھروندان میتوانند درخواست صدور پروانھ تخریب و نوسازی خود را ثبت کنند، ۵
رونمایی شود و این سامانھ شروع بھ کار نماید.

http://mglassy.ir/wp-content/uploads/2019/08/13939-مصوبات-هفتادونهمين-جلسه-كميته-شفافيت-980519،-آروین-به-گلپایگانی.pdf
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صورت جلسھ کمیتھ شفافیت و شھر ھوشمند
اتاق کمیسیون برنامھ و بودجھ واقع در طبقھ ششم ساختمان شماره ١ شورامکان  ٩٨/۵/۵  ساعت ١۴تاریخ و زمانھفتادوھشتمشماره جلسھ

عکسھای جلسھ
دستورجلسھ: 

✅ شاخصھای کّمی احکام برنامھ سوم در حوزه شفافیت و ھوشمندسازی

��ھفتادوھشتمین جلسھ کمیتھ شفافیت و شھر ھوشمند، شنبھ ٩٨/۵/۵ با موضوع بررسی شاخصھای کّمی احکام برنامھ سوم توسعھ شھر تھران در حوزه شفافیت و ھوشمندسازی و بھ 
صورت درونی برگزار خواھد شد.

�� حکم ٩۴ برنامھ سوم توسعھ شھر تھران، شھرداری را مکلف کرده است تا سند اقدامات و برنامھھای اجرایی احکام برنامھ مشتمل بر شاخصھای کّمی مربوطھ و ھمچنین جداول کّمی 
نحوه تامین و تجھیز منابع مورد نیاز را تھیھ و بھ شورای شھر ارائھ کند.

�� باتوجھبھ دریافت الیحھ سند مذکور، بررسی شاخصھای کّمی ارائھشده برای احکام حوزه شفافیت و ھوشمندسازی در دستور کار کمیتھ شفافیت قرار گرفتھ است.

�� پیش از این نیز، در جلسھ ھفتادوسوم کمیتھ شفافیت و شھر ھوشمند  پیشنویس اولیھ شاخصھای احکام حوزه ھوشمندسازی با حضور مدیرعامل سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات 
شھرداری تھران و نمایندگان معاونت برنامھریزی، توسعھ شھری و امور شورا مورد بررسی قرار گرفتھ بود.

شرح جلسھ: 
✅ شاخصھای کّمی احکام برنامھ سوم در حوزه شفافیت و ھوشمندسازی

��ھفتادوھشتمین جلسھ کمیتھ شفافیت و شھر ھوشمند، شنبھ ٩٨/۵/۵ با موضوع بررسی شاخصھای کّمی احکام برنامھ سوم توسعھ شھر تھران در حوزه شفافیت و ھوشمندسازی و بھ 
صورت درونی برگزار شد.

�� حکم ٩۴ برنامھ سوم توسعھ شھر تھران، شھرداری را مکلف کرده است تا سند اقدامات و برنامھھای اجرایی احکام برنامھ مشتمل بر شاخصھای کّمی مربوطھ و ھمچنین جداول کّمی 
نحوه تامین و تجھیز منابع مورد نیاز را تھیھ و بھ شورای شھر ارائھ کند.

�� با توجھ بھ اھمیت تدوین شاخصھای سنجشپذیر برای ارزیابی اقدامات انجامگرفتھ در مسیر اجرای احکام برنامھ سوم و پایش میزان تحقق اھداف، کمیتھ شفافیت و شھر ھوشمند، در دو 
مرحلھ بررسی شاخصھای ارائھشده توسط معاونت برنامھریزی برای احکام مرتبط با حوزهھای شفافیت و ھوشمندسازی را در دستور کار خود قرار داد.

�� در مرحلھ اول، پیشنویس شاخصھای احکام حوزه ھوشمندسازی در جلسھ ھفتادوسوم کمیتھ شفافیت با حضور مدیرعامل سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات شھرداری تھران و 
نمایندگان معاونت برنامھریزی، توسعھ شھری و امور شورا مورد بررسی قرار گرفت.

�� بنابر بررسیھای انجامگرفتھ در آن جلسھ، پیشنویس ارائھشده دارای کاستیھای زیر بود:
- عدم ارائھ تعریف دقیق و عملیاتی از اقدامات و شاخصھا

- ابھام در نحوه سنجش شاخصھا و فقدان اطالعات درباره وضعیت فعلی ھر یک از شاخصھا
- مشخص نبودن ارتباط بین احکام برنامھ سوم و اقدامات مرتبط

- مشخص نبودن ارتباط بین اقدامات و شاخصھا و نحوه اثرگذاری اقدامات بر شاخصھا

�� در این رابطھ، طی نامھای از معاونت برنامھریزی خواستھ شد تا در تدوین الیحھ سند مورد بحث، اصالح این موارد مد نظر قرار گیرد.

�� در مرحلھ بعد، با توجھ بھ ارائھ الیحھ سند اقدامات و برنامھھای اجرایی احکام برنامھ توسط شھردار محترم، بررسی شاخصھای ارائھشده برای احکام حوزهھای شفافیت و ھوشمندسازی 
در دستور کار جلسھ ھفتادوھشتم کمیتھ شفافیت قرار گرفت.

�� بنابر بررسیھای کارشناسی صورتگرفتھ در جلسھ، کاستیھای پیشیْن ھمچنان در الیحھ ارائھشده بھ چشم میخورد؛ از جملھ آنکھ در مورد پنج شاخص از ھشت شاخص کالن حوزه 
ماموریتی «توسعھ مدیریت و حکمروایی شھری»، ھیچ سنجشی از وضعیت موجود و وضعیت مطلوب این شاخصھا صورت نگرفتھ است و تعریف، محاسبھ و ھدفگذاری سھ شاخص از این 

پنج شاخص، از جملھ شاخصھای کالن حوزه ھوشمندسازی و حوزه مقابلھ با فساد نیز بھ پایان سال اول برنامھ موکول شده است؛ کاستیھایی کھ در رابطھ با بسیاری از شاخصھای خردتر 
ارائھشده در الیحھ نیز مصداق دارد.

�� با توجھ بھ نتایج بھدستآمده از بررسی الیحھ، در ادامھ جلسھ شنبھ ٩٨/۵/۵، شاخصھایی برای برخی احکام برنامھ در حوزه شفافیت و ھوشمندسازی مبتنی بر سھ معیار زیر پیشنھاد شد:
- دقیق و بدون ابھام بودن تعریف شاخص

- وجود ارتباط مستقیم بین شاخص و احکام و اقدامات مربوط بھ آن
- مشخص بودن شیوه سنجش شاخص با تاکید بر شیوهھای سنجش سیستمی

�� نمونھای از موارد پیشنھادشده، دو شاخص «نرخ پاسخگویی بھ درخواستھا و شکایات در سامانھ ملی گردش آزاد اطالعات» و «نرخ رضایت شھروندان از پاسخ درخواستھا در سامانھ 
ملی گردش آزاد اطالعات» است کھ ذیل حکم ششم برنامھ ناظر بر «تکلیف شھرداری تھران بھ اتصال بھ سامانھ ملی گردش آزاد اطالعات» و بھ منظور سنجِش نتایِج اقدام پیشنھادِی «اتصال 

سازمانھا و شرکتھای تابعھ بھ سامانھ ملی گردش آزاد اطالعات» پیشنھاد شد.

�� نمونھ دیگری از موارد پیشنھادشده، شاخص «انطباق پایانکارھای صادره با دستور نقشھھای صادره» است کھ برمبنای اطالعات ثبتشده در سامانھ شھرسازی قابل احصا است و در 
کنار دیگر شاخصھای ارائھشده در الیحھ از جملھ «انطباق پروانھھای صادره با دستور نقشھھای صادره»، بھ منظور سنجش تحقق اھداف حکم چھلوچھارم برنامھ ناظر بر «تکلیف 

شھرداری تھران بھ نظارت، کنترل و ارتقا کیفیت در ساختوسازھای شھری» پیشنھاد شد.

�� در پایان این بخش از جلسھ مقرر شد تا کارگروهھای تخصصی کمیتھ شفافیت، برای دیگر احکام برنامھ در حوزه شفافیت و ھوشمندسازی نیز شاخصھایی مشابھ با شاخصھای تاییدشده 
در جلسھ و منطبق بر سھ معیار پیشگفتھ ارائھ دھند تا مجموعھ این شاخصھا در قالب متنی واحد، جھت بررسی و تصویب در جلسھای کھ کمیسیون برنامھ و بودجھ بھ بررسی الیحھ سند 

اقدامات و برنامھھای اجرایی احکام برنامھ اختصاص خواھد داد، از سوی کمیتھ شفافیت و شھر ھوشمند پیشنھاد شود.

http://shora.tehran.ir/default.aspx?tabid=1114&ArticleId=17723
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صورت جلسھ کمیتھ شفافیت و شھر ھوشمند
سالن الغدیر، ساختمان شماره ٢ شورای اسالمی شھر تھران مکان ٩٨/۴/٢٩ ساعت ١۴ تاریخ و زمانھفتادوھفتمشماره جلسھ

مدعوین: حمیدرضا تحصیلی، مدیرعامل شرکت ساماندھی صنایع و مشاغل شھر

حاضرین: لطفاً کلیک نمایید.
عکسھای جلسھ

دستورجلسھ: 
✅ شفافیت در شرکت ساماندھی صنایع و مشاغل شھر

�� ھفتادوھفتمین جلسھ کمیتھ شفافیت و شھر ھوشمند، شنبھ ٩٨/۴/٢٩ بھ ریاست بھاره آروین و با حضور حمیدرضا تحصیلی، مدیرعامل شرکت ساماندھی صنایع و مشاغل شھر با موضوع 
شفافیت در شرکت ساماندھی صنایع و مشاغل شھر برگزار خواھد شد.

�� اصلیترین مبنای قانونی تاسیس شرکت ساماندھی صنایع و مشاغل شھر، اجرای بند ٢٠ ماده ۵۵ قانون شھرداریھا است کھ بھ موجب آن، شھرداری تھران مکلف شده است تا از ایجاد و 
تاسیس کارخانھھا، کارگاهھا، گاراژھای عمومی، تعمیرگاهھا، دکانھا و بھطورکلی مراکزی کھ بھ نحوی از انحاء موجب بروز مزاحمت برای ساکنان میشود یا مخالف اصول بھداشت در 

شھرھا است، جلوگیری نماید و نسبت بھ تعطیل یا انتقال واحدھای مزاحم و آلودهکننده بھ خارج از شھر اقدام نماید.

�� بھ منظور شفافیتبخشی بھ عملکرد شرکت ساماندھی صنایع و مشاغل شھر، در جلسھ شنبھ ٩٨/۴/٢٩، سامانھ بند ٢٠ -کھ گردش کار مراحل اجرای بند ٢٠ از طریق آن انجام میگیرد- 
مورد بررسی قرار خواھد گرفت. 

�� در بخش دیگری از این جلسھ، گزارش شرکت ساماندھی صنایع و مشاغل شھر از نحوه واگذاری کیوسکھای گل و مطبوعات و نیز غرف بازارھای روز و موقت دریافت خواھد شد.

�� ھمچنین وضعیت بھکارگیری کامل سامانھھای ثبت عملکرد مالی در این شرکت از جملھ دو سامانھ قراردادھا و سامانھ جامع مالی و ثبت اطالعات قراردادھای واگذاری کیوسک و غرف 
در این دو سامانھ با ھدف شفافیتبخشی بھ عملکرد شرکت ساماندھی صنایع و مشاغل شھر در واگذاریھا مورد بررسی قرار خواھد گرفت.

�� پیگیری حسن اجرای مصوبھ «ساماندھی مشاغل سیار و بیکانون در شھر تھران» موضوع بخش آخر این جلسھ است. بنابر بند پ و بند ت این مصوبھ، کمیتھ «سیاستگذاری، راھبری 
و برنامھریزی» اجرای مصوبھ بھ دبیری مدیرعامل شرکت ساماندھی صنایع و مشاغل شھر مکلف شده است تا دو دستورالعمل «ساماندھی دستفروشی در شھر تھران» و «ساماندھی مشاغل 

سیار موتوری در شھر تھران» را تھیھ و بھ شورای شھر ارائھ کند.

�� در تدوین مصوبھ «ساماندھی مشاغل سیار و بیکانون در شھر تھران»، ھدف، جایگزین کردن دستورالعملی جامع و واحد بھ جای رویھھای ناھماھنگ و سلیقھای فعلی کھ بعضا بھ 
برخوردھای قھری با دستفروشان و افراد شاغل در کسبوکارھای سیار میانجامد، بوده است. لذا در متن مصوبھ قید شده است کھ تدوین دستورالعملھا میبایست با ارائھ تفاسیر سنجشپذیر 

از مفاھیم بھکاررفتھ در متن دستورالعملھا مثل عبارت «سد معبر» و ھمچنین ارائھ شاخصھای سنجشپذیر جھت تعیین چارچوب مجاز فعالیت مشاغل سیار و بیکانون صورت بگیرد.

�� باتوجھبھ تاخیر پیشآمده در اجرای مصوبھ از جملھ عدم ارائھ دستورالعملھای پیشگفتھ در مھلت زمانی دوماھھ تعیینشده از زمان تصویب مصوبھ در اسفندماه ٩٧، در جلسھ شنبھ 
٩٨/۴/٢٩ دالیل عدم پیشرفت اجرای مصوبھ مطابق با زمانبندی مصوب مورد بررسی قرار خواھد گرفت. 

http://mglassy.ir/wp-content/uploads/2019/08/77-980429-شفافیت-در-شرکت-ساماندهی-صنایع-و-مشاغل-1.pdf
http://shora.tehran.ir/default.aspx?tabid=1114&ArticleId=17602
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شرح جلسھ: 
�� ھفتادوھفتمین جلسھ کمیتھ شفافیت و شھر ھوشمند، شنبھ ٩٨/۴/٢٩ بھ ریاست بھاره آروین و با حضور حمیدرضا تحصیلی، مدیرعامل شرکت ساماندھی صنایع و مشاغل شھر با موضوع 

شفافیت در شرکت ساماندھی صنایع و مشاغل شھر برگزار شد.

�� بخش ابتدایی جلسھ بھ گزارش شرکت ساماندھی صنایع و مشاغل از وضعیت راهاندازی و بھکارگیری سامانھ بند ٢٠ اختصاص یافت.

�� اصلیترین مبنای قانونی تاسیس شرکت ساماندھی صنایع و مشاغل شھر، اجرای بند ٢٠ ماده ۵۵ قانون شھرداریھا است کھ بھ موجب آن، شھرداری تھران مکلف شده است تا نسبت بھ 
تعطیل یا انتقال واحدھای شغلی مزاحم و آلودهکننده بھ خارج از شھر اقدام نماید.

�� بنابر اظھارات آقای تحصیلی، تا پیش از این، گردش کار مراحل اجرای بند ٢٠ اعم از ثبت شکایت، ثبت نظر کارشناسی و صدور، ابالغ و اجرای رای بھ شکل غیرسیستمی انجام 
میگرفتھ است.

�� با پیگیریھای کمیسیون سالمت و محیط زیست شورای شھر تھران، از پاییز سال ٩٧، شرکت ساماندھی صنایع و مشاغل، الکترونیکی و سیستمی کردن فرایند گردش کار اجرای این بند 
را در دستور کار خود قرار داده و از اردیبھشت سال ٩٨، سامانھ بند ٢٠ بھ طور آزمایشی در شھرداریھای مناطق مورد بھرهبرداری قرار گرفتھ است. با پایان فاز آزمایشی، این سامانھ تا 

آخر مردادماه در تمامی واحدھای اجرایی ذیربط بھ صورت عملیاتی مورد استفاده قرار خواھد گرفت. 

�� بھ منظور شفافیتبخشی بھ عملکرد شرکت ساماندھی صنایع و مشاغل در رابطھ با صدور و اجرای احکام منبعث از بند ٢٠، در این بخش از جلسھ شنبھ ٩٨/۴/٢٩ مقرر شد تا در گام 
اول، فایل اکسل اطالعات احکام صادرشده در اجرای این بند در دوره جدید مدیریت شھری، تا پایان مرداد ماه بھ صورت عمومی انتشار یابد. در مرحلھ بعد نیز انتشار برخط و سیستماتیک 

اطالعات احکام صادرشده مورد پیگیری قرار گیرد.

�� انتشار عمومی اطالعات سامانھ بند ٢٠ موجب میشود تا نظارت ھمگانی، ضامن وحدت رویھ و جلوگیری از بروز تخلفات در صدور و اجرای احکام منبعث از این بند از قانون 
شھرداریھا شود.

�� در بخش دیگری از جلسھ شنبھ ٩٨/۴/٢٩، وضعیت واگذاری غرف بازارھای روز و موقت  و کیوسکھای گل و مطبوعات مورد بررسی قرار گرفت.

�� بنابر اظھارات مدیرعامل شرکت ساماندھی صنایع و مشاغل، واگذاری بازارھا، با پیشنھاد و درخواست شھرداریھای مناطق صورت میگیرد و مزایدهای در این خصوص برگزار 
نمیشود؛ موضوعی کھ از نظر کمیتھ شفافیت، محل اشکال و نیازمند بررسیھای حقوقی بیشتر بود.

�� با این حال مقرر شد تا بھ منظور شفافیتبخشی بھ نحوه واگذاری بازارھا و بھ عنوان گام نخست در رقابتیتر کردن فضای واگذاریھا، اطالعات بھرهبرداران، بازارگردانھا و 
صورتجلسات واگذاری روزبازارھا تا پایان مردادماه روی وبسایت شرکت ساماندھی صنایع و مشاغل شھر تھران منتشر شود.

�� ھمچنین بھ منظور شفافیتبخشی بھ وضعیت واگذاری کیوسکھای گل و مطبوعات و تسھیل ساماندھی بھ وضعیت آنان، مقرر شد تا اطالعات کلیھ کیوسکھای سطح شھر تھران از جملھ 
مکان کیوسکھا، افرادی کھ ھر کدام از این کیوسکھا بھ آنھا واگذار شده است و مبلغ اجارهای کھ بابت واگذاری کیوسک بھ شھرداری پرداخت میکند، حداکثر تا پایان مردادماه انتشار 

عمومی یابد.

�� پیگیری حسن اجرای مصوبھ «ساماندھی مشاغل سیار و بیکانون در شھر تھران» موضوع بخش آخر این جلسھ بود.

�� دغدغھ کمیتھ شفافیت در رابطھ با اجرای این مصوبھ، ارائھ تعاریف دقیق از مفاھیم بھکاررفتھ در دستورالعملھا مثل عبارت «سد معبر» و ارائھ شاخصھای سنجشپذیر جھت تعیین 
چارچوب مجاز فعالیت مشاغل سیار و بیکانون است؛ موضوعی کھ ذیل بندھای پ و ت این مصوبھ نیز مورد اشاره قرار گرفتھ است.

�� بنابر این مصوبھ، کمیتھ «سیاستگذاری، راھبری و برنامھریزی اجرای مصوبھ» بھ دبیری مدیرعامل شرکت ساماندھی صنایع و مشاغل و متشکل از نمایندگان بخشھای مختلف 
شھرداری تھران و سایر ارگانھای مرتبط با فعالیت مشاغل سیار در سطح شھر تھران میبایست بھ صورت منظم جلساتی را بھ منظور انجام وظایف محولھ تشکیل دھد.

�� باتوجھبھ آنکھ بنابر گزارش ارائھشده در جلسھ، علیرغم گذشت بیش از چھار ماه از تصویب مصوبھ، کمیتھ سیاستگذاری، راھبری و برنامھریزی اجرای مصوبھ ھنوز فعالیت خود را 
آغاز نکرده است، از شرکت ساماندھی صنایع و مشاغل خواستھ شد تا در اسرع وقت، تشکیل جلسات کمیتھ مذکور و ارائھ پیشنویسھای دستورالعملھای مربوطھ را مورد پیگیری قرار داده 

و گزارشی از اقدامات انجامگرفتھ نیز بھ کمیتھ شفافیت ارائھ دھد.
مصوبات جلسھ ھفتادوھفتم کمیتھ شفافیت بھ معاون خدمات شھری 

مصوبھردیف

مقرر شد اطالعات کلیھ روزبازارھای شھرداری تھران از جملھ اطالعات بھرهبرداران و بازارگردانھا و صورتجلسات واگذاری روزبازارھا حداکثر تا پایان مرداد ماه ٩٨ ١
روی وبسایت شرکت ساماندھی صنایع و مشاغل  در دسترس عموم قرار گیرد.

مقرر شد کلیھ اطالعات کیوسکھای سطح شھر تھران از جملھ اطالعات مکان کیوسکھا، افرادی کھ ھر کدام از این کیوسکھا بھ آنھا واگذار شده است و میزان مبلغی کھ ٢
بھ شھرداری پرداخت میکنند حداکثر تا پایان مرداد ماه ٩٨ روی وبسایت شرکت ساماندھی صنایع و مشاغل شھرداری تھران در دسترس عموم قرار گیرد.

 مقرر شد آراء صادره ذیل بند ٢٠ ماده ۵۵ قانون شھرداری تھران در دوره جدید مدیریت شھری حداکثر تا پایان مرداد ماه ٩٨ روی وبسایت شرکت ساماندھی صنایع و ٣
مشاغل شھرداری تھران در دسترس عموم قرار گیرد.

 مقرر شد شرکت ساماندھی صنایع و مشاغل شھر تھران حداکثر ظرف مدت یک ماه، فرایند پیشنھادی برای واگذاری روزبازارھا از طریق مزایده را بھ کمیتھ شفافیت و ۴
شھر ھوشمند ارائھ نماید. ھمچنین مقرر شد فرمت یکسانی برای قراردادھای واگذاری روزبازارھا تھیھ و پیشنویس آن بھ کمیتھ شفافیت و شھر ھوشمند ارسال شود.

مقرر شد امکان استفاده از سامانھ صورت وضعیت الکترونیک برای قراردادھای ھزینھای شرکت ساماندھی صنایع و مشاغل شھر تھران ظرف مدت یک ماه بررسی شده و ۵
نتیجھ آن بھ کمیتھ شفافیت و شھر ھوشمند اعالم شود.

مقرر شد شرکت ساماندھی صنایع و مشاغل شھر تھران بھ عنوان بھرهبردار سامانھھای کیوسکھا و روزبازارھا، اتصال این سامانھھا بھ سامانھ جامع مالی را پیگیری ۶
نماید و نتیجھ را ظرف مدت یک ماه بھ کمیتھ شفافیت و شھر ھوشمند اعالم نماید.

٧
مقرر شد با توجھ بھ تاخیر در اجرای مصوبھ «ساماندھی مشاغل سیار و بیکانون در شھر تھران»، شرکت ساماندھی صنایع و مشاغل شھر تھران، تشکیل کمیتھ 

برنامھریزی مشاغل سیار و بیکانون و ارایھ و بررسی آیین نامھ ھای مورد اشاره در بندھای پ و ت ماده ٣ مصوبھ مذکور  را در اسرع وقت در دستور کار خود قرار 
داده و گزارش آن را حداکثر ظرف دو ھفتھ بھ کمیتھ شفافیت و شھر ھوشمند ارائھ کند.

http://mglassy.ir/wp-content/uploads/2019/08/مصوبات-هفتادوهفتمين-جلسه-كميته-شفافيت.pdf
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صورت جلسھ کمیتھ شفافیت و شھر ھوشمند
اتاق کمیسیون برنامھ و بودجھ واقع در طبقھ ششم ساختمان شماره ١ شورامکان٩٨/۴/٢٢ ساعت ١۴تاریخ و زمانھفتادوششمشماره جلسھ

مدعوین: نصرهللا جھانگرد، عضو شورای سازمان فناوری اطالعات، سکینھ اشرفی، معاون برنامھریزی، توسعھ شھری و امور شوراھای شھرداری تھران و محمد فرجود، مدیرعامل سازمان 
فناوری اطالعات و ارتباطات و فرھود کاظمی، سرپرست شرکت ارتباط مشترک شھر 

حاضرین: لطفاً کلیک نمایید.

عکسھای جلسھ
دستورجلسھ: 

✅ برنامھ عملیاتی اجرای تبصرهھای ھوشمندسازی در بودجھ ٩٨

�� ھفتادوششمین جلسھ کمیتھ شفافیت و شھر ھوشمند، شنبھ ٩٨/۴/٢٢ با حضور نصرهللا جھانگرد، عضو شورای سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات، بھاره آروین، ریاست کمیتھ شفافیت 
و شھر ھوشمند، سکینھ اشرفی، معاون برنامھریزی، توسعھ شھری و امور شوراھای شھرداری تھران و محمد فرجود، مدیرعامل سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات با موضوع برنامھ 

عملیاتی و اقدامات اجرایی الزم در جھت اجرای  تبصره ٣۶ بودجھ سال ٩٨ شھرداری تھران برگزار خواھد شد.

�� تبصره مذکور، موضوع تحقق تھران ھوشمند را مورد توجھ قرار داده است و شھرداری را موظف بھ انجام اقداماتی جھت تسھیل برقراری پشتیبانی از گسترش بستر کارآمد ارتباطات و 
مبادلھ دیتا در شھر، بھبود منظر شھری و رفع آلودگی محیطزیستی مایکروویوی و کاھش دکلھای رادیویی و افزایش سالمت عمومی، تسھیل توسعھ کسبوکارھای دیجیتال وشرکتھای نوآور 

و خالق و بھبود عرضھ خدمات شھری بھ صورت الکترونیکی نموده است.

�� باتوجھبھ اھمیت اجرای این تبصره از منظر اھداف و برنامھھای کمیتھ شفافیت و شھر ھوشمند در حوزه ھوشمندسازی، پیگیری حسن اجرای تبصره مذکور در دستور کار کمیتھ شفافیت 
قرار گرفتھ است.

�� بخش دوم جلسھ کھ بھ صورت درونی برگزار خواھد شد، بھ بررسی مکانیسمھای شفافیت و نظارت بر بودجھ و بھطور خاص، نقشی کھ موسسات حسابرسی عالی، موسسات حسابرسی 
خارجی و شوراھای مالی میتوانند در این زمینھ ایفا کنند، اختصاص خواھد یافت و گزارش کارشناسان کمیتھ شفافیت در این باره دریافت خواھد شد.

��  این موضوع، در ادامھ اقدامات صورتگرفتھ در راستای شفافیت بخشی بھ عملکرد مالی شھرداری تھران از جملھ انتشار عمومی الیحھ، سند و عملکرد بودجھ شھرداری روی وبسایت 
شفاف و با ھدف فعال کردن و ارتقای ظرفیت نظارتیای کھ ھماکنون فراھمشده است، در دستور کار کمیتھ شفافیت قرار گرفتھ است.

http://mglassy.ir/wp-content/uploads/2019/08/76-980422-تبصره-36-بودجه-سال-98.pdf
http://shora.tehran.ir/default.aspx?tabid=1114&ArticleId=17500
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صورت جلسھ کمیتھ شفافیت و شھر ھوشمند
اتاق کمیسیون برنامھ و بودجھ واقع در طبقھ ششم ساختمان شماره ١ شورامکان٩٨/۴/١۵ ساعت ١۴ تاریخ و زمانھفتادوپنجمشماره جلسھ

مدعوین: مجتبی توسل، مدیرعامل شرکت برج میالد، محمدرضا زارعلی، مدیرکل امور مالی شھرداری تھران، ابوالفضل مرادی، مدیرکل برنامھ و بودجھ

حاضرین: لطفاً کلیک نمایید.

عکسھای جلسھ
دستورجلسھ: 

✅ شفافیت معامالت شرکت برج میالد

�� ھفتادوپنجمین جلسھ کمیتھ شفافیت و شھر ھوشمند، شنبھ ٩٨/۴/١۵ بھ ریاست بھاره آروین و با حضور مجتبی توسل، مدیرعامل شرکت برج میالد، محمدرضا زارعلی، مدیرکل امور مالی 
شھرداری تھران، ابوالفضل مرادی، مدیرکل برنامھ و بودجھ، صدیقھ ھاشمی، سرپرست اداره کل خزانھداری و نمایندگان معاونت فرھنگی و اجتماعی، اداره کل امور مجامع و شوراھا و 

سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات با موضوع شفافیت معامالت شرکت برج میالد برگزار خواھد شد.

�� در جلسھ شصتوچھارم کمیتھ شفافیت با معاونت فرھنگی و اجتماعی شھرداری تھران مقرر شد تا از ابتدای سال مالی ٩٨، استفاده از سامانھھای مالی موازی در کلیھ واحدھای 
زیرمجموعھ این معاونت از جملھ شرکت برج میالد متوقف شود و ثبت عملکرد مالی در تمامی واحدھا در سامانھ جامع مالی انجام گیرد.

�� ازآنجاییکھ سامانھ جامع مالی برای پاسخگویی بھ نیازمندھای شرکت برج میالد مناسبسازی شده است، در جلسھ شنبھ ٩٨/۴/١۵ اجرای مصوبھ جلسھ شصتوچھارم کمیتھ شفافیت مورد 
پیگیری قرار خواھد گرفت و موانع احتمالی در بھکارگیری سامانھ جامع مالی در شرکت برج میالد بررسی خواھد شد.

 
�� باتوجھبھ آنکھ اتصال سیستمی سامانھ جامع مالی و سامانھ قراردادھا بھ طور کامل برقرار شده است و طی شدن گردش مالی قراردادھا در سامانھ جامع مالی نیازمند آن است کھ اطالعات 
قرارداد مورد نظر قبال در سامانھ قراردادھا ثبت شده باشد، بھکارگیری سامانھ جامع مالی در شرکت برج میالد، ضامن ثبت اطالعات قراردادھای این شرکت، اعم از قراردادھای ھزینھای و 

درآمدی، در سامانھ قراردادھا خواھد بود و موجب جامعیت و اعتباربخشی بھ اطالعات منتشرشده از قراردادھای این شرکت روی وبسایت شفاف خواھد شد.
شرح جلسھ: 

✅ پیگیری شفافیت معامالت در شرکت برج میالد

�� ھفتادوپنجمین جلسھ کمیتھ شفافیت و شھر ھوشمند، شنبھ ٩٨/۴/١۵ بھ ریاست بھاره آروین و با حضور مجتبی توسل، مدیرعامل شرکت برج میالد، محمدرضا زارعلی، مدیرکل امور مالی 
شھرداری تھران، ابوالفضل مرادی، مدیرکل برنامھ و بودجھ و نمایندگان معاونت فرھنگی و اجتماعی، اداره کل خزانھداری، اداره کل امور مجامع و شوراھا و سازمان فناوری اطالعات و 
ارتباطات برگزار شد و اجرای مصوبھ جلسھ شصتوچھارم کمیتھ شفافیت در خصوص بھکارگیری سامانھ جامع مالی و حذف سامانھ مالی موازی در شرکت برج میالد مورد پیگیری قرار 

گرفت.

�� در جلسھ شصتوچھارم کمیتھ شفافیت کھ با معاونت فرھنگی و اجتماعی شھرداری تھران برگزار شد  مقرر شد تا از ابتدای سال مالی ٩٨، استفاده از سامانھھای مالی موازی در کلیھ 
واحدھای زیرمجموعھ این معاونت از جملھ شرکت برج میالد متوقف شود و ثبت عملکرد مالی در تمامی واحدھا در سامانھ جامع مالی انجام گیرد.

�� باتوجھبھ آنکھ اتصال سیستمی سامانھ جامع مالی و سامانھ قراردادھا بھ طور کامل برقرار شده است و طی شدن گردش مالی قراردادھا در سامانھ جامع مالی نیازمند آن است کھ اطالعات 
قرارداد مورد نظر قبال در سامانھ قراردادھا ثبت شده باشد، بھکارگیری سامانھ جامع مالی در شرکت برج میالد، ضامن ثبت اطالعات قراردادھای این شرکت، اعم از قراردادھای ھزینھای و 

درآمدی، در سامانھ قراردادھا خواھد بود و موجب جامعیت و اعتباربخشی بھ اطالعات منتشرشده از قراردادھای این شرکت روی وبسایت شفاف خواھد شد.

�� بنابر گزارش ذیحساب شرکت برج میالد، امکان انجام برخی عملکردھای مالی شرکت ازجملھ درخواست وجھ و ثبت اسناد ھزینھ از طریق سامانھ جامع مالی فراھم شده است اما این 
سامانھ درحالحاضر تمامی نیازمندیھای شرکت برج میالد را پوشش نمیدھد؛ برای مثال امکان ثبت درآمدھا و ھزینھھای شرکت در سامانھ فراھم نیست. درنتیجھ سامانھ مالی موازی مورد 

استفاده در شرکت برج میالد ھنوز بھ طور کامل از کاربری خارج نشده است.

�� بنابر اظھارات حاضران در جلسھ، علت این امر، رویھ جاری در نحوه ھزینھکرد درآمدھای شرکت برج میالد بوده است. بر طبق تفاھمنامھای کھ ھر سالھ بین شھرداری تھران و شرکت 
برج میالد منعقد میگردد، بخشی از درآمدھای شرکت برج میالد کھ متعلق بھ شھرداری تھران است، در قالب حسابھای فیمابین شھرداری و شرکت، صرف ھزینھھای نگھداشت برج میالد 

میشود کھ ثبت عملکرد آن از طریق فرایندھای مالی شھرداری تھران، نیازمند تغییراتی در تعریف بودجھ مصوب شھرداری تھران و بودجھ شرکتی شرکت برج میالد است. سامانھ جامع مالی 
نیز کھ منطبق بر سرفصلھای بودجھ مصوب شھرداری تھران طراحی شده است، بھ ھمین دلیل از امکان ثبت درآمدھا و ھزینھھای شرکت برج میالد پشتیبانی نمیکند.

�� باتوجھبھ تبادل نظرات کارشناسی صورتگرفتھ در جلسھ، مقرر شد تا ظرف مدت یک ھفتھ، کارگروھی از نمایندگان شرکت برج میالد، ادارهکل مالی، اداره کل امور مجامع، اداره کل 
بودجھ و سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات تشکیل و با تعریف سرفصلھای تفصیلی ھزینھ و درآمد شرکت برج میالد در سامانھ جامع مالی، بھ لحاظ فنی، مشکل ثبت عملکرد مالی شرکت 

برج میالد در این سامانھ برطرف شده و سامانھ مالی موازی مورد استفاده در این شرکت نیز بھ طور کامل غیرفعال شده و از دسترس خارج شود.
مصوبات جلسھ ھفتادوپنجم کمیتھ بھ شرکت برج میالد 

مصوبھردیف

١

مقرر شد با تشکیل کارگروھی با حضور نمایندگان شرکت برج میالد، ادارهکل مالی، اداره کل امور مجامع، اداره کل بودجھ و سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات، 
حداکثر ظرف مدت یک ھفتھ سامانھ جامع مالی با تعریف کدھای تفصیلی ثبت عملکرد مالی شرکت برج میالد برای این شرکت مناسبسازی شود بھگونھای کھ سامانھ جامع 
مالی امکان ثبت کلیھ درآمدھا و ھزینھھای این شرکت را داشتھ باشد و این سامانھ، تنھا سامانھ ثبت عملکرد مالی شرکت برج میالد در سال مالی ٩٨ بوده و ھرگونھ سامانھ 
موازی ثبت عملکرد مالی غیرفعال شده و بھ طور کامل از دسترس خارج شود. خواھشمند است حداکثر تا پایان تیرماه، این کمیتھ را از نتایج جلسات برگزار شده و میزان 

تحقق مصوبات فوقالذکر مطلع فرمایید.

http://mglassy.ir/wp-content/uploads/2019/08/75-980415-شفافیت-مالی-در-برج-میلاد.pdf
http://shora.tehran.ir/default.aspx?tabid=1114&ArticleId=17402
http://mglassy.ir/wp-content/uploads/2019/08/مصوبات-هفتادوپنجمین-جلسه-کمیته-شفافیت.pdf
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صورت جلسھ کمیتھ شفافیت و شھر ھوشمند
اتاق کمیسیون برنامھ و بودجھ واقع در طبقھ ششم ساختمان شماره ١ شورامکان  ٩٨/۴/١ ساعت ١۴تاریخ و زمانھفتادوچھارمشماره جلسھ

مدعوین: محمدرضا زارعلی، مدیرکل امور مالی شھرداری تھران، زھرا احمدلو، مدیرکل حسابرسی شھرداری تھران، محمد فرجود، مدیرعامل سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات شھرداری تھران و 
صفر مشھدی فراھانی، مدیرعامل شرکت خدمات مالی شھر

حاضرین: لطفاً کلیک نمایید.

عکسھای جلسھ
دستورجلسھ: 

✅ یکپارچگی سامانھھای حوزه مالی

��ھفتادوچھارمین جلسھ کمیتھ شفافیت و شھر ھوشمند، شنبھ ٩٨/۴/١ بھ ریاست بھاره آروین و با حضور محمدرضا زارعلی، مدیرکل امور مالی شھرداری تھران، محمد فرجود، مدیرعامل سازمان 
فناوری اطالعات و ارتباطات و صفر مشھدی فراھانی، مدیرعامل شرکت خدمات مالی شھر برگزار خواھد شد.

��یکپارچگی سامانھھای حوزه مالی و فراگیری استفاده از آنھا در واحدھای تابعھ شھرداری تھران موضوع بخش اول این جلسھ است.

��درحالحاضر فراگیرترین سامانھ مدیریت مالی مورد استفاده در واحدھای شھرداری، سامانھ جامع مالی است و تابدینجا، با ھدف تبدیل این سامانھ بھ سامانھ واحد مورد استفاده در کلیھ واحدھا در امور 
حسابداری و مالی، نوزده زیرسیستم برای آن، طراحی و پیادهسازی شده است.

��بااینحال بھ دالیلی چون عدم توسعھ کامل برخی زیرسیستمھا یا عدم مناسبسازی آنھا برای پاسخگویی بھ نیازمندھای خاص واحد مربوطھ، برخی واحدھای تابعھ شھرداری از سامانھھای مدیریت مالی 
جایگزین برای مدیریت تمام یا برخی از امور حسابداری و مالی خود استفاده میکنند و این موضوع، نظارت بر عملکرد مالی واحدھای تابعھ و شفافیتبخشی بھ آن را مخدوش کرده است.

��در این جلسھ، نقاط ضعف و قوت سامانھ جامع مالی و دالیل عدم بھکارگیری آن در برخی واحدھای تابعھ شھرداری مورد بررسی کارشناسی قرار خواھد گرفت تا بتوان در ادامھ، درباره کارامدترین 
راھکار برای فراگیر کردن استفاده از سامانھ جامع مالی در واحدھای تابعھ تصمیمگیری کرد.

��اتصال سیستمی و برقراری یکپارچگی اطالعاتی بین سامانھھای شھرداری تھران با محوریت سامانھ جامع مالی نیز در این بخش از جلسھ مورد بررسی قرار خواھد گرفت.

��درحالحاضر سامانھھای مختلفی در شھرداری تھران مورد استفاده قرار میگیرند کھ علیرغم سروکار داشتن با فیلدھای اطالعاتی مشترک یا مرتبط، فاقد اتصالھای سیستمی الزم جھت ردوبدل کردن 
اطالعات و برقراری سازگاری اطالعاتی بین پایگاهھای دادهای خود ھستند.

��برخی از این سامانھھا کھ در حوزه ثبت عملکرد مالی قرار میگیرند عبارتند از: سامانھ جامع مالی، سامانھ قراردادھا، سامانھ جامع امالک، سامانھ کنترل پروژه و سامانھ صورتوضعیت الکترونیکی.

��برقراری اتصاالت سیستمی بین این سامانھھا، عالوهبر افزایش جامعیت اطالعاتی و کارایی سامانھھای مذکور، امکان دخلوتصرف در اطالعات در ھنگام ثبت دادهھا در سامانھھای مختلف را محدود 
کرده و موجب میشود اعتبار اطالعات ثبتشده در پایگاهھای دادهای شھرداری ارتقا یابد.

��برای رفع این مسئلھ، در برخی موارد راھکاِر تداوم بھکارگیری سامانھھای موجود و برقراری اتصال بین آنھا از طریق وبسرویس، و در برخی موارد، راھکاِر حذف سامانھھا و بازطراحی آنھا در 
قالب زیرسیستمھای سامانھ جامع مالی در پیش گرفتھ شده است.

��باتوجھبھ اھمیت برقراری یکپارچگی اطالعاتی بین سامانھھا از منظر اھداف و فعالیتھای کمیتھ شفافیت ازجملھ حسن اجرای مصوبھ «الزام شھرداری تھران بھ انجام الکترونیکی و اعالن عمومی 
اطالعات معامالت شھرداری» و ھمچنین پیگیریھای کمیتھ شفافیت در جلسات پیشین خود در این رابطھ، بررسی کارشناسی نقاط قوت و ضعف دو راھکار درپیشگرفتھشده و اقداماتی کھ تابدینجا برای 

برقراری یکپارچگی اطالعاتی سامانھھا انجام گرفتھ است، در دستور کار جلسھ شنبھ ٩٨/۴/١ قرار گرفتھ است.

��پیرو جلسات متعدد پیشین کمیتھ شفافیت با معاونت مالی و سازمان فاوا درخصوص حسن اجرای مصوبھ «الزام شھرداری تھران بھ انجام الکترونیکی و اعالن عمومی اطالعات معامالت شھرداری»، 
در بخش دیگری از این جلسھ، وضعیت پیشرفت اجرای مصوبات این جلسات مورد پیگیری قرار خواھد گرفت.

��برخی از موارد مصوبشده در جلسات پیشین عبارتند از:
- مناسبسازی و راهاندازی سامانھ قراردادھا در کلیھ واحدھای تابعھ شھرداری برای ثبت باگردش اطالعات تمامی انواع قراردادھا جھت انتشار روی وبسایت شفاف

- مناسبسازی و راهاندازی سامانھ جامع مالی در آن دستھ از واحدھای تابعھ شھرداری کھ از سامانھ مالی مختصبھخود استفاده میکنند و برقراری اتصال سامانھ جامع مالی بھ سامانھ قراردادھا در کلیھ 
واحدھای شھرداری بھ نحوی کھ دسترسی بھ اطالعات قراردادھا در سامانھ جامع مالی، نیازمند فراخوانی اطالعات آن قرارداد از سامانھ قراردادھا باشد

- ارتقای اطالعات منتشرشده روی وبسایت شفاف با انتشار اطالعات ثبتشده از قراردادھای درآمدی و مشارکتی
- راهاندازی تاالر آگھی مناقصات و مزایدات بھعنوان بخشی از فرایند انجام الکترونیکی معامالت

- حل چالش تعریف امضای الکترونیکی جھت پیادهسازی تمامالکترونیکی فرایند انجام معامالت و ارائھ برنامھ زمانبندی برای راهاندازی کامل و رونمایی از سامانھ جامع معامالت 

http://mglassy.ir/wp-content/uploads/2019/08/74-980401-مدیر-کل-امور-مالی،-آقای-زارعلی.pdf.pdf
http://shora.tehran.ir/default.aspx?tabid=1114&ArticleId=17183
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شرح جلسھ: 
✅ یکپارچگی سامانھھای حوزه مالی

�� ھفتادوچھارمین جلسھ کمیتھ شفافیت و شھر ھوشمند، شنبھ ٩٨/۴/١ بھ ریاست بھاره آروین و با حضور محمدرضا زارعلی، مدیرکل امور مالی شھرداری تھران، زھرا احمدلو، مدیرکل حسابرسی 
شھرداری تھران، محمد فرجود، مدیرعامل سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات شھرداری تھران و صفر مشھدی فراھانی، مدیرعامل شرکت خدمات مالی شھر با موضوع یکپارچگی سامانھھای حوزه 

مالی برگزاری شد.

�� درحالحاضر سامانھھای مختلفی در شھرداری تھران در حوزه ثبت عملکرد مالی مورد استفاده قرار میگیرند، از جملھ: سامانھ جامع مالی، سامانھ قراردادھا، سامانھ جامع امالک، سامانھ کنترل پروژه 
و سامانھ صورتوضعیت الکترونیکی.

�� این سامانھھا، علیرغم سروکار داشتن با فیلدھای اطالعاتی مشترک یا مرتبط، فاقد اتصالھای سیستمی الزم جھت ردوبدل کردن اطالعات و برقراری سازگاری اطالعاتی بین پایگاهھای دادهای خود 
ھستند. این در حالی است کھ برقراری اتصاالت سیستمی بین این سامانھھا، عالوهبر افزایش جامعیت اطالعاتی و کارایی سامانھھای مذکور، امکان دخلوتصرف در اطالعات در ھنگام ثبت دادهھا در 

سامانھھای مختلف را محدود کرده و موجب میشود اعتبار اطالعات ثبتشده در پایگاهھای دادهای شھرداری ارتقا یابد.

�� در جلسھ شنبھ ٩٨/۴/١، مناقشھ اصلی بر سر کارآمدترین راھکار برای دستیابی بھ یکپارچگی بین سامانھھای مختلف ثبت عملکرد مالی در شھرداری تھران و بھ طور خاص، اتصال سامانھ 
قراردادھا و سامانھ جامع مالی بود.

�� سازمان فاوا، با ارائھ این استدالل کھ برخی سامانھھای موجود، ظرفیت الزم برای پاسخگویی بھ نیازمندیھای آتی را ندارند و سرمایھگذاری روی ارتقای آنھا بھصرفھ نخواھد بود، از حرکت در 
مسیر جایگزین کردن سامانھھای مجزا با زیرسیستمیھایی در سامانھ جامع مالی پشتیبانی میکرد.

�� بنابر گزارش ارائھشده، این سازمان با اتکا بھ ھمین استدالل، سامانھ صورتوضعیت الکترونیکی را کھ در مرحلھ بھرهبرداری آزمایشی در شھرداریھای برخی مناطق قرار داشت، از کاربری خارج 
کرده و یک زیرسیستم جایگزین در سامانھ جامع مالی برای آن در نظر گرفتھ است.

�� ھمچنین با در پیش گرفتن رویکردی مشابھ در رابطھ با سامانھ قراردادھا، سازمان فاوا فرایند ارتقا و راهاندازی این سامانھ در چند واحد تابعھ شھرداری تھران را کھ سامانھ قراردادھا ھنوز برایشان 
مناسبسازی نشده بود، متوقف کرده است و در عوض، طراحی و توسعھ یک سامانھ جدید را کھ با طراحی فعلی سامانھ جامع مالی ھماھنگ باشد در دستور کار خود قرار داده است.

�� در نقطھ مقابل استدالِل سازمان فاوا، تاکید دیگْر کارشناسان حاضر در جلسھ بر آن بود کھ یکپارچگی را نباید بھ معنای یکسانسازی در نظر گرفت و حرکت در مسیر توسعھ یک سیستم متمرکز، در 
درازمدت بھ کارایی و انعطافپذیری سیستم لطمھ خواھد زد. در نتیجھ مناسبتر آن است تا توان شھرداری تھران، بھ جای افزودن زیرسیستمھای جدید بھ یک سامانھ واحد یا دوبارهکاری راهاندازی 

سامانھھای جدید، صرف ارتقای سامانھھای موجود و برقراری اتصال سیستمی بین آنھا از طریق وبسرویس شود.

�� از نظر معاونت مالی بھ عنوان بھرهبردار اصلی سامانھھای حوزه مالی نیز تصمیم یکجانبھ سازمان فاوا مبنیبر توقف ارتقای سامانھ قراردادھا و طراحی و توسعھ یک سامانھ جدید کھ بھ معنای 
بیحاصل بودن اقدامات یک سال اخیر معاونت مالی و سازمان فاوا در رابطھ با احصای گردش کار قراردادھا در سازمانھا و شرکتھای تابعھ شھرداری تھران و مناسبسازی و راهاندازی سامانھ 

قراردادھا در اغلب واحدھای تابعھ است، محل سوال و انتقاد بود.

�� دغدغھ کمیتھ شفافیت نیز آن بود کھ رویکرد سازمان فاوا در تجمیع سامانھھای حوزه مالی در قالب زیرسیستمھای یک سامانھ واحد و تصمیم دیرھنگام این سازمان در کنار گذاشتن سامانھ قراردادھا کھ 
علیرغم ضعفھای ساختاری، انرژی بسیاری صرف ارتقا و راهاندازی آن در واحدھای مختلف شده است، روند اجرای مصوبات حوزه شفافیت و بھ طور خاص مصوبھ «الزام شھرداری تھران بھ انجام 
الکترونیکی و اعالن عمومی معامالت شھرداری تھران» را کھ حسن انجامشان در گرو برقراری یکپارچگی بین سامانھھای حوزه مالی است، با تاخیر مواجھ خواھد کرد و از این حیث، محل اشکال است.

�� در پایان این جلسھ، باتوجھبھ برایند بحثھای کارشناسی صورتگرفتھ و پیامدھای دامنھداری کھ رویکرد فعلی سازمان فاوا در برقراری یکپارچگی بینسامانھای و توقف ارتقاء سامانھ قراردادھا بھ 
ھمراه خواھد داشت، مقرر شد تا در جلسھ دیگری با حضور معاون مالی شھرداری تھران، موضوع یکپارچگی سامانھھای حوزه مالی با تمرکز بر حسن اجرای مصوبھ «الزام شھرداری تھران بھ انجام 

الکترونیکی و اعالن عمومی معامالت شھرداری تھران» پیگیری شو

مصوبات جلسھ ھفتادوچھارم کمیتھ شفافیت بھ معاونت مالی و اقتصاد شھری
مصوبھردیف

خواھشمند است با توجھ بھ اتمام مھلت اجرای مصوبھ مذکور، پیگیری راهاندازی سامانھای کھ از انجام الکترونیکی معامالت پشتیبانی کند در اولویت دستور کار این معاونت قرار گیرد و ١
اقدامات انجام شده در این خصوص بھ صورت منظم و ماھانھ بھ کمیتھ شفافیت و شھر ھوشمند گزارش شود.

٢

خواھشمند است معاونت مالی و اقتصاد شھری بھ عنوان بھرهبردار اصلی سامانھ قراردادھا، از اینکھ خدمات سامانھ قراردادھا کھ اکنون در ۴٠ واحد تابعھ  مناسبسازی شده و مورد 
استفاده قرار میگیرد و اطالعات منتشر شده بر روی وبسایت شفاف بھ صورت سیستماتیک از روی اطالعات این سامانھ فراخوانی میشود، با ھیچ نوع اختالل و وقفھای مواجھ نمیشود 
اطمینان حاصل کرده و موضع خود را درباره از دسترس خارج کردن این سامانھ، بھ طور شفاف بھ سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات اعالم نموده و این کمیتھ را از نتیجھ امر مطلع 

نماید.

http://mglassy.ir/wp-content/uploads/2019/08/مصوبات-هفتادوچهارمين-جلسه-كميته-شفافيت.pdf
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صورت جلسھ کمیتھ شفافیت و شھر ھوشمند
اتاق کمیسیون برنامھ و بودجھ واقع در طبقھ ششم ساختمان شماره ١ شورامکانشنبھ ٩٨/٣/٢۵ ساعت ١۴تاریخ و زمانھفتادوسومشماره جلسھ

مدعوین: محمد فرجود، مدیرعامل سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات شھرداری تھران

حاضرین: لطفاً کلیک نمایید.

عکسھای جلسھ
دستورجلسھ: 

✅شاخصھای کمی برنامھ سوم در حوزه الکترونیکی کردن فرآیندھا و ھوشمندسازی

�� ھفتادوسومین جلسھ کمیتھ شفافیت و شھر ھوشمند، شنبھ ٩٨/٣/٢۵ بھ ریاست بھاره آروین و با حضور سکینھ اشرفی، معاون برنامھریزی، توسعھ شھری و امور شورا و محمد فرجود، 
مدیرعامل سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات شھرداری تھران برگزار خواھد شد.

�� در مسیر حسن اجرای احکام برنامھ سوم توسعھ شھر تھران در حوزه شفافیت، الکترونیکی کردن و ھوشمندسازی و باتوجھبھ اھمیت تدوین و بھکارگیری شاخصھای عملیاتی و سنجشپذیر 
برای ارزیابی اقدامات صورتگرفتھ در این خصوص، در جلسھ شنبھ ٩٨/٣/٢۵، شاخصھای کمی تدوینشده توسط معاونت برنامھریزی برای سنجش میزان پیشرفت اجرای احکام مذکور مورد 

بررسی قرار خواھد گرفت. 

شرح جلسھ: 
✅ برنامھ عملیاتی حوزه ھوشمندسازی

�� ھفتادوسومین جلسھ کمیتھ شفافیت و شھر ھوشمند، شنبھ ٩٨/٣/٢۵ بھ ریاست بھاره آروین و با حضور محمد فرجود، مدیرعامل سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات شھرداری تھران و 
نمایندگان معاونت برنامھریزی، توسعھ شھری و امور شورا با موضوع بررسی شاخصھای کّمی احکام برنامھ سوم توسعھ شھر تھران در حوزه الکترونیکی کردن فرایندھا و ھوشمندسازی 

برگزار شد.

�� یکی از حوزهھای ماموریتی شھرداری تھران، ھوشمندسازی است و در برنامھ سوم توسعھ نیز احکام متعددی مرتبط با الکترونیکی کردن فرایندھا و ھوشمندسازی ذیل بخشھای مختلفی از 
این برنامھ مصوب شده است.

�� حکم ٩۴ این برنامھ نیز شھرداری تھران را مکلف کرده است تا سند اقدامات و برنامھھای اجرایی احکام برنامھ مشتمل بر شاخصھای کّمی مربوطھ و ھمچنین جداول کّمی نحوه تامین و 
تجھیز منابع مورد نیاز را تھیھ و بھ شورای شھر ارائھ کند.

�� باتوجھبھ اھمیت تدوین شاخصھای سنجشپذیر برای ارزیابی اقدامات انجامگرفتھ در مسیر اجرای احکام برنامھ سوم و پایش میزان تحقق اھداف و ھمچنین پیگیری حسن اجرای ماده ٩۴ 
برنامھ سوم دررابطھبا احکام حوزه ھوشمندسازی، بررسی نسخھ اولیھ برنامھ عملیاتی تدوینشده توسط معاونت برنامھریزی برای اجرای احکام حوزه ھوشمندسازی پیش از ارائھ بھ صحن علنی 

شورای شھر، در دستور کار کمیتھ شفافیت و شھر ھوشمند قرار گرفت.

�� بنابر نظر کارشناسان کمیتھ شفافیت در جلسھ شنبھ ٩٨/٣/٢۵، اگرچھ در پیشنویس تدوینشده تالش شده است تا با مدنظر قرار دادن وضعیت پیشرفت شاخصھای کّمی برنامھ دوم توسعھ شھر 
تھران و آسیبشناسی اجرای آن برنامھ، برنامھ عملیاتی کارامدتری برای اجرای احکام برنامھ سوم تدوین شود، اما بھ دلیل وجود کاستیھایی در سند تھیھشده، امکان رسیدن بھ جمعبندی درباره آن 

در این مرحلھ وجود ندارد و این پیشنویس نیازمند بازنگری اساسی است.

�� برخی از مھمترین کاستیھای ذکرشده عبارتاند از:
- عدم ارائھ تعریف دقیق و عملیاتی از اقدامات و شاخصھا

- ابھام در نحوه سنجش شاخصھا و فقدان اطالعات درباره وضعیت فعلی ھر یک از شاخصھا
- مشخص نبودن ارتباط بین احکام برنامھ سوم و اقدامات مرتبط

- مشخص نبودن ارتباط بین اقدامات و شاخصھا و نحوه اثرگذاری اقدامات بر شاخصھا

�� دراینرابطھ مقرر شد تا نسخھ دیگری از سند مذکور با در نظر گرفتن نقطھنظرات کارشناسی طرحشده در جلسھ، تھیھ، و جھت بررسی مجدد بھ کمیتھ شفافیت ارسال شود. 
مصوبات جلسٔھ ھفتادوسوم بھ معاونت برنامھریزی، توسعھ شھری و امور شورا

مصوبھردیف

 ارتباط بین ھر یک از احکام برنامھ سوم و اقدامات ذکرشده در «برنامھ عملیاتی حوزه ماموریتی ھوشمندسازی» و نحوه تاثیرگذاری ھر یک از اقدامات بر «شاخصھا و ١
اھداف کمی» مشخص شود.

 برای ھر یک از اقدامات شناسنامھ کوتاه شامل مشخصات و مقیاس، نحوه تامین مالی و انسانی، تشریح ماتریس بازیگران و وظایف، روابط پیشنیازی با اقدامات دیگر و نحوه ٢
استفاده از سرویسھای پایھ، شاخصھای کمی سنجش و بازه زمانی انجام در برنامھ عملیاتی یا در پیوست آن ذکر شود.

شاخصھا و اھداف کمی، تعریف، تدقیق و شفاف شوند و وضعیت موجود و مطلوب بھ صورت کمی شرح داده شوند. ھمچنین نحوه محاسبھ و سنجش این شاخصھا توضیح داده ٣
شود بھگونھای کھ بتوان وضع موجود را براساس این شیوه سنجش، محاسبھ کرد.

 شاخصھای کمی حکم ١٨ برنامھ سوم اضافھ شود. این حکم در حوزه ماموریتی ھوشمندسازی قرار دارد و در برنامھ عملیاتی تدوینشده ذکر شده است اما شاخصھای کمی آن ۴
بیان نشده است.

http://mglassy.ir/wp-content/uploads/2019/08/73-980325-پيش_نويس-طرح-حمايت-از-كسب_وكارهاي-نوآور-شهري-و-برنامه-عملياتي-حوزه-ماموريتي-هوشمندسازي۹۸.pdf
http://shora.tehran.ir/default.aspx?tabid=1114&ArticleId=17081
http://mglassy.ir/wp-content/uploads/2019/08/مصوبات-هفتادوسومين-جلسه-كميته-شفافيت.pdf
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اتاق کمیسیون برنامھ و بودجھ واقع در طبقھ ششم ساختمان شماره ١ شورامکانشنبھ ٩٨/٠٣/١١ ساعت ٩تاریخ و زمانھفتادودومشماره جلسھ

مدعوین: ناھید خداکرمی، نماینده شورای شھر در کارگروه بررسی و صدور مجوز نصب آنتن و دکلھای مخابراتی، محمد فرجود، مدیرعامل محترم سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات 
شھرداری تھران و فرھود کاظمی، سرپرست شرکت ارتباط مشترک شھر

حاضرین: لطفاً کلیک نمایید.

عکسھای جلسھ
شرح جلسھ: 

✅ نظارت بر حسن اجرای تبصرهھای ھوشمندسازی در بودجھ ٩٨

�� ھفتادودومین جلسھ کمیتھ شفافیت و شھر ھوشمند، شنبھ ٩٨/٠٣/١١ بھ ریاست بھاره آروین و با حضور ناھید خداکرمی، نماینده شورای شھر در کارگروه بررسی و صدور مجوز نصب آنتن 
و دکلھای مخابراتی، محمد فرجود، مدیرعامل محترم سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات شھرداری تھران و فرھود کاظمی، سرپرست شرکت ارتباط مشترک شھر و با موضوع پیگیری حسن 

اجرای تبصره ٣۶ الیحھ بودجھ ٩٨ برگزار شد.
 

�� تبصره مذکور، موضوع تحقق تھران ھوشمند و کسب درآمدھای پایدار از ِقَبل آن را مورد توجھ قرار داده است و شھرداری را بھ انجام اقداماتی جھت تسھیل برقراری پشتیبانی از گسترش 
بستر کارآمد ارتباطات و مبادلھ دیتا در شھر، بھبود منظر شھری و رفع آلودگی محیطزیستی مایکروویوی و کاھش دکلھای رادیویی و افزایش سالمت عمومی، تسھیل توسعھ کسبوکارھای 

دیجیتال وشرکتھای نوآور و خالق، بھبود عرضھ خدمات شھری بھ صورت الکترونیکی و افزایش درآمدھای پایدار موظف نموده است.

�� باتوجھبھ اھمیت اجرای این تبصره از منظر اھداف و برنامھھای کمیتھ شفافیت و شھر ھوشمند در حوزه ھوشمندسازی، پیگیری حسن اجرای تبصره مذکور در دستور کار کمیتھ شفافیت قرار 
گرفت. در گام اول، از شرکت ارتباط مشترک شھر کھ وظیفھ تاسیس، نگھداری و استفاده از ایستگاه مخابراتی مشترک را بھ منظور عرضھ خدمات مورد استفاده شبکھ تلفنھای ھمراه برعھده 

دارد، دعوت شد تا در جلسھ شنبھ ٩٨/٣/١١ گزارشی از برنامھھای این شرکت در جھت ارتقای کیفیت و گستره ارتباطی موبایل در شھر تھران و ھمچنین کسب درآمدھای پایدار بھ کمیتھ شفافیت 
و شھر ھوشمند ارائھ دھد.

�� بنابر گزارش شرکت ارتباط مشترک شھر، این شرکت در سال گذشتھ اقدام بھ شناسایی و ساماندھی دکلھای بدون مجوز در سطح شھر تھران نموده است کھ فرایند آن در سال ٩٨ نیز ادامھ 
خواھد داشت و در حدود ٣۵٠٠ دکل بیمجوز دیگر تعیین تکلیف خواھد شد. این اقدامات عالوهبر فراھم کردن امکان نظارت بر عملکرد دکلھا از منظر ایجاد آلودگیھای فرکانسی، موجب رشد 

درآمدھای شرکت از محل مدیریت  فضاھای شھری و صدور و تمدید مجوز دکل خواھد شد. 

�� ھمچنین شرکت ارتباط مشترک شھر، برای مکانیابی و احداث ١٠٠ سایت جدید جھت بھرهبرداری مشترک اپراتورھا از ابتدای نیمھ دوم سال ١٣٩٨ برنامھریزی کرده است و پیشبینی 
میکند کھ مجموعھ این اقدامات رشد ۴٠درصدی درآمدھای شرکت را در سال ٩٨ در پی خواھد داشت. 

�� در جلسھ روز شنبھ ٩٨/٣/١١ ھمچنین پیشنھادات عملیاتی شرکت ارتباط مشترک شھر و سازمان فاوا برای ارتقای زیرساختھای ارتباطی شبکھھای موبایلی، کاھش آلودگیھای فرکانسی و 
بھبود منظر شھری ازجملھ جایگزینی دکلھای ماکرو با سایتھای میکرو و پیکو و فمتو و ھمچنین کاھش دکلھای نقطھبھنقطھ در سطح شھر از طریق توسعھ شبکھ فیبر نوری دریافت شد اما 

تصمیمگیری درباره آن بھ انجام بررسیھای کارشناسی بیشتر و برگزاری جلسات تخصصی موکول شد.

http://mglassy.ir/wp-content/uploads/2019/08/72-980311-ارتباط-مشترک-شهر،-تبصره-۳۶-بودجه-۹۸.pdf
http://shora.tehran.ir/default.aspx?tabid=1114&ArticleId=16896
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سالن شیبانیمکان٩٨/٢/٢٨   ساعت ١٢:٣٠تاریخ و زمانھفتادویکمشماره جلسھ

مدعوین: جناب آقای سید محمود میرلوحی، سرکار خانم زھرا صدراعظم نوری، جناب آقای آرش میالنی، جناب آقای یزدانی، معاون محترم خدمات شھری و محیط زیست و جناب آقای عبدلی، 
مدیرعامل محترم سازمان مدیریت پسماند شھرداری تھران

حاضرین: لطفاً کلیک نمایید.

عکسھای جلسھ
دستورجلسھ: 

✅ بازنگری در آییننامھ ارزیابی پیمانکاران حوزه پسماند

�� نشست مشترک کمیتھ شفافیت و شھر ھوشمند و کمیتھ اقتصادی و تنظیم مقررات شھری، شنبھ ٩٨/٢/٢٨ با حضور جناب آقای یزدانی، معاون محترم خدمات شھری و محیط زیست و جناب 
آقای عبدلی، مدیرعامل محترم سازمان مدیریت پسماند شھرداری تھران با موضوع بررسی نحوه ارزیابی پیمانکاران و ھوشمندسازی حوزه مدیریت پسماند برگزار خواھد شد.

�� بررسیھای کارشناسی نشان میدھد کھ فرایند ارزیابی پیمانکاران حوزه پسماند و نحوه وزندھی بھ مولفھھای ارزیابی این پیمانکاران، موجب شکلگیری فضایی انحصاری و غیررقابتی در 
حوزه مدیریت پسماند شده است و برای بھ وجود آوردن فضای رقابت و کارآمدی بیشتر در ارائھ خدمات پسماند بھ شھروندان، آییننامھ ارزیابی پیمانکاران این حوزه نیازمند بازنگری و اصالح 

است.

�� باتوجھبھ پیگیریھای کمیتھ شفافیت از زمان برگزاری جلسھ چھلونھم کمیتھ شفافیت در سازمان مدیریت پسماند تاکنون، از اداره کل برنامھریزی و توسعھ شھری خواستھ شده است تا در جلسھ 
شنبھ ٩٨/٢/٢٨ گزارشی از اقدامات صورتگرفتھ درخصوص بازنگری آییننامھ ارزیابی پیمانکاران حوزه پسماند ارائھ دھد.

�� در این جلسھ ھمچنین گزارش معاونت خدمات شھری از وضعیت راهاندازی و بھکارگیری سامانھ صورتوضعیت الکترونیکی خدمات شھری در شھرداریھای مناطق مورد بررسی قرار 
خواھد گرفت.

�� راهاندازی سامانھ صورت وضعیت الکترونیکی خدمات شھری و چھار سامانھ مرتبط با آن، عالوهبر آنکھ اقدامی در جھت ھوشمندتر کردن و کارآمدی بیشتر فرایندھای مربوط بھ خدمات 
شھری در شھرداری تھران است، با الزام پیمانکاران بھ ثبت سیستمی و دقیق اطالعات کارکنان خود و پرداخت کامل دستمزد آنھا بدیشان، ثبت و تایید اسناد صورت وضعیت بھصورت 

الکترونیکی و نظارت مکانیزه و سیستمی بر عملکرد ماشینھای حمل پسماند، زمینھھای بروز فساد در حوزه مدیریت پسماند را کاھش میدھد.

�� در بخش پایانی جلسھ، دیگر برنامھھا و اقدامات معاونت خدمات شھری درخصوص ھوشمندسازی مدیریت پسماند در شھرداری تھران مورد بررسی قرار خواھد گرفت.
شرح جلسھ: 

✅ پیگیری افزایش شفافیت و رقابت در حوزه مدیریت پسماند

�� ھفتادویکمین جلسٔھ کمیتھ شفافیت و شھر ھوشمند در نشستی مشترک با کمیسیون سالمت، محیطزیست و خدمات شھری و کمیتھ اقتصادی و تنظیم مقررات شھری ذیل کمیسیون برنامھ و 
بودجھ، روز شنبھ ٩٨/٢/٢٨ با موضوع بررسی نحوه ارزیابی پیمانکاران و ھوشمندسازی حوزه مدیریت پسماند برگزار شد.

�� در این جلسھ زھرا صدراعظم نوری، رئیس کمیسیون سالمت، محیط زیست و خدمات شھری، سیدآرش حسینی میالنی، رئیس کمیتھ محیط زیست، سیدمحمود میرلوحی، رئیس کمیتھ اقتصادی 
و تنظیم مقررات شھری،  بھاره آروین، رئیس کمیتھ شفافیت و شھر ھوشمند، مجتبی یزدانی، معاون خدمات شھری و محیط زیست و رضا عبدلی، مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شھرداری 

تھران حضور داشتند.

�� بررسیھای کارشناسی پیش از این نشان داده بود کھ فرایند ارزیابی پیمانکاران حوزه پسماند و نحوه وزندھی بھ مولفھھای ارزیابی این پیمانکاران، موجب شکلگیری فضایی انحصاری و 
غیررقابتی در حوزه مدیریت پسماند شده است و برای بھ وجود آوردن فضای رقابتی و کارآمدی بیشتر در ارائھ خدمات پسماند بھ شھروندان، آییننامھ ارزیابی پیمانکاران این حوزه نیازمند 

بازنگری و اصالح است.

�� در ادامھ پیگیریھای کمیتھ شفافیت از زمان برگزاری جلسھ چھلونھم کمیتھ شفافیت در سازمان مدیریت پسماند تاکنون، بخش ابتدایی جلسھ شنبھ ٩٨/٢/٢١، بھ ارائھ گزارش معاونت خدمات 
شھری درخصوص بازنگری آییننامھ ارزیابی پیمانکاران حوزه پسماند و اقدامات و اصالحات آییننامھای پیشنھادی این معاونت با ھدف گسترش دامنھ متقاضیان واجد شرایط شرکت در مناقصات 

و مزایدات حوزه پسماند و ھمچنین ایجاد شرایط شفاف و رقابتی اختصاص یافت.

�� بنابر گزارش ارائھشده در جلسھ، برخی از این اقدامات و اصالحات عبارتاند از: تسھیل و ایجاد شفافیت در موضوع ارائھ توان مالی کھ قبال بر مبنای تراز مالی و اظھارنامھ بوده و موجب 
پیچیدگی محاسبات و منشا بروز برخی رانتھا بوده است، کاھش درصد تملک تعداد ماشین آالت، اعمال تاثیر اخطارھای صادره برای پیمانکاران در زمان تعیین صالحیت و اعمال تأثیر نحوه 
 usd.tehran.ir عملکرد و ارزیابی فعلی پیمانکاران بھعنوان ضریب در ارزشیابی. ھمچنین آخرین فرمھای راھنمای اخذ رتبھ و شرایط احراز آن، در پرتال معاونت خدمات شھری بھ آدرس

بارگذاری و در اختیار عموم متقاضیان قرار داده شده است. تصمیمگیری دررابطھ با میزان کارآمدی این اقدامات در رسیدن بھ اھداف مورد نظر، بھ بررسی بیشتر آنھا در کمیسیونھای تخصصی 
شورا موکول شد.

�� در این بخش از جلسھ مقرر شد تا در مسیر شفافیتبخشی بھ عملکرد معاونت خدمات شھری در زمینھ ارزیابی پیمانکاران، فھرست متقاضیان شرکت در مزایدات و مناقصات حوزه پسماند در 
سال ٩٧ بھ ھمراه نمرات آنھا در ھر کدام از شاخصھای ارزیابی، ظرف مدت یک ھفتھ از طریق وبسایت سازمان مدیریت پسماند انتشار عمومی یابد.

�� ھمچنین مقرر شد تا ظرف ھمین مدت، گزارشی از فھرست پیمانکاران طرف قرارداد شھرداری تھران در حوزه پسماند در ده سال گذشتھ بھ تفکیک ناحیھ، منطقھ و ستاد و دو نوع پسماند 
خشک و تر بھ شورای اسالمی شھر تھران ارائھ شود تا بتوان وضعیت انحصار در ورود پیمانکاران بھ بازار رقابت و تغییراتی را کھ در پی اقدامات اصالحی در این وضعیت رخ خواھد داد 

رصد و پیگیری کرد. 

�� بررسی وضعیت راهاندازی و بھکارگیری سامانھ صورتوضعیت الکترونیکی خدمات شھری در شھرداریھای مناطق موضوع بخش دیگری از این جلسھ بود. 

�� راهاندازی سامانھ صورتوضعیت الکترونیکی خدمات شھری و چھار سامانھ مرتبط با آن، عالوهبر آنکھ اقدامی در جھت ھوشمندتر کردن و کارآمدی بیشتر فرایندھای مربوط بھ خدمات 
شھری در شھرداری تھران است، با الزام پیمانکاران بھ ثبت سیستمی و دقیق اطالعات کارکنان خود و پرداخت کامل دستمزد آنھا بدیشان، ثبت و تایید اسناد صورت وضعیت بھصورت 

الکترونیکی و نظارت مکانیزه و سیستمی بر عملکرد ماشینھای حمل پسماند، زمینھھای بروز فساد در حوزه مدیریت پسماند را کاھش میدھد.

�� بنابر گزارش معاونت خدمات شھری، چھار سامانھ مرتبط با سامانھ صورتوضعیت الکترونیکی، یعنی «سامانھ مدیریت ناوگان خودرویی» کھ وظیفھ کنترل تامین و کارکرد ادوات، 
ماشینآالت و خودروھای خدمات شھری را بر عھده دارد، «سامانھ جامع توزین و آمار پسماند» کھ وظیفھ محاسبھ و تأیید وزن پسماند جمعآوریشده را برعھده دارد، «سامانھ مدیریت کارگران» 

کھ امکان ثبت اطالعات کارگران پیمانکاران حوزه پسماند و نظارت بر عملکرد و پرداختھای انجامشده بھ آنھا را فراھم میکند و «سامانھ نظارت و ثبت عملکرد پیمانکاران» کھ امکان ثبت 
الکترونیکی اسناد ھزینھ را فراھم میکند، در برخی مناطق شھر تھران بھصورت آزمایشی راهاندازی شده و مورد استفاده قرار گرفتھ است.

�� در این رابطھ مقرر شد کھ حداکثر تا پایان تیرماه ٩٨، راهاندازی کامل سامانھ صورتوضعیت الکترونیکی خدمات شھری و چھار سامانھ مرتبط بھ آن و ھمچنین اتصال سیستمی این سامانھ بھ 
سامانھ جامع مالی در تمامی مناطق ٢٢گانھ محقق شود بھ نحوی کھ انجام عملیات تایید و پرداخت وجھ روی اسناد صورتوضعیت در سامانھ جامع مالی، صرفا از طریق دریافت سیستمی 

اطالعات صورتوضعیتھا از سامانھ صورت وضعیت الکترونیکی خدمات شھری امکانپذیر باشد.

�� در بخش پایانی جلسھ مقرر شد تا معاونت خدمات شھری و محیط زیست در تعامل با سازمان فاوا و حداکثر ظرف مدت یک ماه، دستورالعملی پیشنھادی برای تعیین شیوه ھمکاری و عقد 
قرارداد با شرکتھای استارتآپی کھ مایل بھ فعالیت در زمینھ ھوشمندسازی تفکیک زبالھ از مبدا ھستند، تدوین و آن را بھ شورای اسالمی شھر تھران ارائھ نماید.

مصوبات جلسۀ ھفتاد و یکمین بھ معاونت خدمات شھری و محیط زیست
مصوبھردیف

http://mglassy.ir/wp-content/uploads/2019/08/71-980228-بازنگری-آیین_نامه-پیمانکاران-پسماند.pdf
http://shora.tehran.ir/default.aspx?tabid=1114&ArticleId=16745
http://mglassy.ir/wp-content/uploads/2019/08/مصوبات-هفتادمین-نشست-كميته-شفافيت-و-كميته-اقتصادي-.pdf
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مقرر شد فھرست متقاضیان شرکت در مناقصات و مزایدات پسماند خشک و تر ھمراه با نمرات آنھا در ھر کدام از شاخصھای مورد ارزیابی در سال ٩٧، حداکثر ظرف مدت ١
یک ھفتھ روی وبسایت سازمان مدیریت پسماند منتشر شود.

مقرر شد فھرست پیمانکاران طرف قرارداد ١٠ سال گذشتھ (از سال ٨٧ تا ٩٧) شھرداری تھران در زمینھ پسماند بھ تفکیک نواحی، مناطق و ستاد و دو حوزه خشک و تر ٢
حداکثر ظرف مدت یک ھفتھ بھ شورای اسالمی شھر تھران ارسال شود.

٣
مقرر شد حداکثر تا پایان تیرماه ٩٨، راهاندازی کامل سامانھ صورتوضعیت الکترونیک خدمات شھری در تمامی مناطق ٢٢گانھ و اتصال این سامانھ بھ سامانھ جامع مالی محقق 

شده باشد؛ بھ نحوی کھ پرداخت صورت وضعیتھای تاییدشده در سامانھ جامع مالی صرفا از طریق دریافت سیستمی اطالعات صورت وضعیتھا از سامانھ صورت وضعیت 
الکترونیک خدمات شھری امکانپذیر باشد.

مقرر شد معاونت خدمات شھری و محیط زیست در تعامل با سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات، حداکثر ظرف مدت یک ماه دستورالعمل و مقررات پیشنھادی را خود برای ۴
شیوه ھمکاری و انواع قرارداد استارتاپھایی کھ میخواھند در ھوشمندسازی تفکیک زبالھ از مبدا فعالیت نمایند، بھ شورای اسالمی شھر تھران ارسال نماید.
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صورت جلسھ کمیتھ شفافیت و شھر ھوشمند
سالن شیبانیمکان٩٨/٢/٢١   ساعت ١٠:٠٠تاریخ و زمانھفتادم شماره جلسھ

مدعوین: جناب آقای پورسیدآقایی، معاون محترم حملونقل و ترافیک و جناب آقای فرجود، مدیرعامل محترم سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات 
حاضرین: لطفاً کلیک نمایید.

عکسھای جلسھ
دستورجلسھ: 

✅ پیگیری ھوشمندسازی و تحقق دادهباز در حوزه حمل و نقل عمومی

�� جلسۀ ھفتادم کمیتھ شفافیت و شھر ھوشمند، شنبھ ٩٨/٢/٢١ بھ ریاست دکتر بھاره آروین برگزار خواھد شد.

�� بخش اول با حضور جناب آقای پورسیدآقایی، معاون محترم حملونقل و ترافیک و جناب آقای فرجود، مدیرعامل محترم سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات بھ موضوع تحقق داده باز در 
حوزه حملونقل عمومی اختصاص خواھد یافت.

�� در ادامھ جلسھ پنجاهودوم کمیتھ شفافیت، در جلسھ شنبھ ٩٨/٢/٢١ انتشار API دریافت اطالعات مربوط بھ حوزه حملونقل عمومی مثل موقعیت مکانی اتوبوسھای شھری و قطارھای مترو 
مورد پیگیری قرار خواھد گرفت تا با فراھم شدن بستر توسعھ اپلیکیشنھای مسیریابی برمبنای این اطالعات، شھروندان امکان تخمین مدتزمان الزم برای تردد با وسایل حملونقل عمومی و 

مقایسھ آن با زمان الزم برای تردد با وسیلھ شخصی و انتخاب شیوه تردد بھینھ را پیدا کنند.

�� در ادامھ این بخش از جلسھ، بھ موضوع تدوین اساسنامھ صندوق «محیط زیست و توسعھ حملونقل عمومی شھر تھران» پرداختھ خواھد شد.

�� تاسیس صندوق «محیط زیست و توسعھ حملونقل عمومی شھر تھران» با ھدف توسعھ حملونقل عمومی از محل درآمدھای پایدار شھری در برنامھ سوم توسعھ شھر تھران لحاظ شده است. 
منابع این صندوق کھ از محل عوارض حملونقل و ترافیک تامین خواھد شد، میبایست منحصرا در گسترش حملونقل عمومی ھزینھ شود.

�� باتوجھبھ اھمیت انطباق عملکرد مالی این صندوق با ضوابط تعریفشده برای تامین و ھزینھکرد منابع آن، بھخصوص ممانعت از ورود منابع آن بھ منابع عمومی شھرداری تھران و ھزینھکرد 
آن در پرداخت حقوق و دستمزد کارکنان، و ھمچنین تغییراتی کھ از تابستان امسال در محدودهھای طرح ترافیک و نرخ عوارض ازجملھ عوارض خودرو و طرح ترافیک صورت خواھد گرفت، 

کمیتھ شفافیت پیگیری برقراری الزامات شفافیتبخشی بھ عملکرد صندوق را در دستور کار خود قرار داده است و با ھمین ھدف، در جلسھ شنبھ ٩٨/٢/٢١  اقدامات معاونت حمل و ترافیک در 
تدوین اساسنامھ این صندوق مورد بررسی قرار خواھد گرفت.

�� در پایان این بخش از جلسھ، گزارش معاونت حملونقل و ترافیک از برنامھھا و اقدامات ھوشمندسازی حوزه حملونقل ازجملھ ایجاد سامانھھای متمرکز و مدیریت یکپارچھ و نظارت بر 
عملکرد حملونقل، نوسازی سامانھ بلیت الکترونیکی و پارک حاشیھای دریافت خواھد شد.

شرح جلسھ: 
✅ پیگیری تحقق دادهباز در حوزه حملونقل و ترافیک

�� ھفتادمین جلسھ کمیتھ شفافیت و شھر ھوشمند روز شنبھ ٩٨/٢/٢١ بھ ریاست دکتر بھاره آروین و با حضور جناب آقای پورسیدآقایی، معاون محترم حملونقل و ترافیک و جناب آقای فرجود، 
مدیرعامل محترم سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات با موضوع تحقق داده باز در حوزه حملونقل عمومی و عرضھ API دریافت اطالعات مربوط بھ این حوزه برگزار شد.

�� پیش از این و در جلسھ پنجاهودوم کمیتھ شفافیت امکانھا و راھکارھای تحقق داده باز در حوزه حملونقل و ترافیک با ھدف فراھم کردن بستر توسعھ اپلیکیشنھای وب و موبایل در این حوزه 
مورد بررسی قرار گرفتھ بود.

�� در جلسھ شنبھ ٩٨/٢/٢١ مقرر شد کھ تا پایان اردیبھشت، API دریافت دادهھای زنده مکان-لحظھای اتوبوسھا و قطارھای مترو، مکان ایستگاهھا و خطوط مترو، اتوبوس و تاکسی، تغییرات 
معابر (گزارشھای تعمیرات، انسداد و مشکالت معابر) ثبتشده در شبکھ داخلی شھرداری، مکان پلھای عابر، خطوط عابر پیاده و چراغھای راھنمایی و رانندگی و شبکھ معابر پیادهرو و 

پیادهراهھا با رعایت استانداردھای داده باز در اختیار متقاضیان قرار بگیرد.

�� ھمچنین مقرر شد تا ضوابط دسترسی بھ API دریافت اطالعات ذکرشده در بند پیشین، روی آدرس api.tehran.ir انتشار یابد تا فرایند دسترسی بھ این APIھا برای ھمھ متقاضیان شفاف و 
یکسان باشد.

�� عرضھ این API، توسعھ اپلیکیشنھای مسیریابی با قابلیت تخمین مدتزمان الزم برای تردد با وسایل حملونقل عمومی و مقایسھ آن با زمان الزم برای تردد با وسیلھ شخصی و انتخاب شیوه 
تردد بھینھ را ممکن میکند.

�� در بخش دیگری از جلسھ شنبھ ٩٨/٢/٢١، گزارش معاونت حملونقل و ترافیک از برنامھھا و اقدامات ھوشمندسازی در حوزه حملونقل دریافت شد.

�� بنابر گزارش این معاونت، مزایده اجرای پایلوت طرح ھوشمندسازی پارک حاشیھای در منطقھ ٢ شھر تھران برگزار شده و تابدینجا، امکان رزرو و پرداخت الکترونیکی ھزینھ برای حدود 
پنجھزار جای پارک در این منطقھ فراھم شده است و شھروندان میتوانند از طریق درگاه «تھران من» اقدام بھ رزرو و پرداخت ھزینھ این جای پارکھا نمایند.

�� در آینده نیز API دریافت اطالعات مربوط بھ ارائھ سرویسھای پارک حاشیھای برای توسعھ نرمافزارھای رزرو و پرداخت ھزینھ جای پارک در اختیار دیگر توسعھدھندگان نرمافزارھای 
وب و موبایل قرار خواھد گرفت.

�� در پایان این بخش از جلسھ از واحدھای زیرمجموعھ معاونت حملونقل و ترافیک فعال در حوزه حملونقل عمومی از جملھ شرکت واحد اتوبوسرانی، سازمان مدیریت و نظارت بر 
تاکسیرانی و شرکت بھرهبرداری راهآھن شھری خواستھ شد تا گزارشی از اقدامات صورتگرفتھ و برنامھھای آتی خود در زمینھ ھوشمندسازی و ھمچنین اولویتبندی و زمانبندی انجام این 

برنامھھا بھ کمیتھ شفافیت ارسال کنند تا در جلسات جداگانھای مورد بررسی قرار بگیرند.

�� در ادامھ این جلسھ، بھ موضوع تدوین اساسنامھ صندوق «محیط زیست و توسعھ حملونقل عمومی شھر تھران» پرداختھ شد.

�� تاسیس صندوق «محیط زیست و توسعھ حملونقل عمومی شھر تھران» با ھدف توسعھ حملونقل عمومی از محل درآمدھای پایدار شھری در برنامھ سوم توسعھ شھر تھران لحاظ شده است. 
منابع این صندوق کھ از محل عوارض حملونقل و ترافیک تامین خواھد شد، میبایست منحصرا در گسترش حملونقل عمومی ھزینھ شود.

�� اھمیت انطباق عملکرد مالی این صندوق با ضوابط تعریفشده برای تامین و ھزینھکرد منابع آن موجب شد تا پیگیری برقراری الزامات شفافیتبخشی بھ عملکرد صندوق در دستور کار کمیتھ 
شفافیت قرار بگیرد.

�� ازآنجایی کھ بنابر توضیحات جناب آقای پورسیدآقایی در جلسھ شنبھ ٩٨/٢/٢١،  پیشنویس اولیھ اساسنامھ این صندوق تھیھ شده است، مقرر شد تا معاونت حملونقل و ترافیک این پیشنویس 
را در اختیار کمیتھ شفافیت قرار دھد تا از منظر برقراری الزامات شفافیتبخشی بھ عملکرد صندوق مورد بررسی کارشناسی قرار بگیرد.

�� در بخش پایانی جلسھ، گزارش کارشناسی کمیتھ شفافیت از وضعیت راهاندازی سامانھ قراردادھا در شرکتھا و سازمانھای زیرمجموعھ معاونت حملونقل و ترافیک مورد بررسی قرار 
گرفت.

�� بنابر این گزارش، امکان ثبت باگردش قراردادھا در کلیھ واحدھای زیرمجموعھ این معاونت بھ جز ستاد معاینھ فنی و شرکت کنترل ترافیک فراھم شده است و مقرر شد این امکان حداکثر تا 
نیمھ خردادماه در این دو واحد نیز برقرار شود.

مصوبات جلسۀ ھقتادم بھ معاونت حمل و نقل و ترافیک

http://mglassy.ir/wp-content/uploads/2019/08/70-980221-معاونت-حمل-و-نقل-ترافیک.pdf
http://shora.tehran.ir/default.aspx?tabid=1114&ArticleId=16633
http://mglassy.ir/wp-content/uploads/2019/08/مصوبات-هفتادمين-جلسه-كميته-شفافيت-.pdf
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مصوبھردیف

١

مقرر شد امکان دسترسی بھصورت open data و در قالب فراھم شدن امکان ثبت درخواست متقاضیان بر روی وبسایت api.tehran.ir برای دادهھای زیر حداکثر تا پایان 
اردیبھشت ماه فراھم شود:

- سرویس دادهھای زنده مکان لحظھای اتوبوس و مترو برای نمایش موقعیت مکانی زنده بھ کاربران؛
- مکان ایستگاهھا و خطوط مترو، اتوبوس و تاکسی برای نمایش موقعیت ایستگاهھا بھ کاربران؛

- مکان چراغھای راھنمایی و رانندگی، پلھای عابر، خطوط عابر پیاده، و شبکھ معابر پیادهرو و پیادهراهھا
-  دیتابیس تغییرات معابر (گزارشھای تعمیرات، انسداد و مشکالت معابر) ثبت شده در شبکھ داخلی شھرداری

 مقرر شد دستور العمل و قواعد در اختیار قرار دادن اطالعات بند ١ بھصورت روشن و مشخص روی وبسایت api.tehran.ir منتشر شود تا ھمھ متقاضیان در شرایط یکسان ٢
و در یک فرایند واحد بھ این اطالعات دسترسی پیدا کنند.

٣
 مقرر شد گزارش اقدامات انجامشده و برنامھھای پیش رو در زمینھ ھوشمندسازی بھ تفکیک ھریک از زیرمجموعھھای حوزه حملونقل حداکثر تا نیمھ خردادماه ٩٨ بھ کمیتھ 

شفافیت و شھر ھوشمند ارسال شود. این گزارش باید حاوی اولویتبندی حوزهھای ھوشمندسازی و برنامھ زمانبندی تقریبی تحقق آنھا بھ تفکیک ھریک از زیرمجموعھھای 
حوزه حمل و نقل شامل تاکسیرانی، اتوبوسرانی، مترو و نیز دیگر حوزهھای مورد پیگیری در معاونت حمل و نقل و ترافیک با ھدف ھوشمندسازی باشد.

مقرر شد قراردادھای شرکت کنترل ترافیک و ستاد معاینھ فنی حداکثر از نیمھ خردادماه ٩٨ بھ صورت باگردش در سامانھ قراردادھا ثبت شود.۴
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صورت جلسھ کمیتھ شفافیت و شھر ھوشمند
سالن شیبانیمکان٩٨/٢/٢١   ساعت ٩:٠٠تاریخ و زمانشصتونھمشماره جلسھ

مدعوین: با حضور جناب آقای امینی، رئیس محترم سازمان بازرسی شھرداری تھران و جناب آقای فرجود، مدیرعامل محترم سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات 

حاضرین: لطفاً کلیک نمایید.

عکسھای جلسھ
دستورجلسھ: 

✅ پیگیری ارتقای سامانھھای نظارت ھمگانی

�� شصتونھمین جلسٔھ کمیتھ شفافیت و شھر ھوشمند، شنبھ ٩٨/٢/٢١ بھ ریاست دکتر بھاره آروین برگزار خواھد شد.

�� در این جلسھ کھ با حضور جناب آقای امینی، رئیس محترم سازمان بازرسی شھرداری تھران برگزار خواھد شد، ارتقای سامانھ ١٣٧ با ھدف فراھم کردن امکان ثبت پیام شھروندان در 
حساب شھروندی «تھران من» بھ ھمراه امکان ثبت موقعیت مکانی پیام شھروند بر روی نقشھ (لوکیشن) و نیز امکان درج تصویر مورد پیگیری قرار خواھد گرفت.

شرح جلسھ: 
✅ پیگیری ارتقای سامانھ ١٣٧

�� شصتونھمین جلسھ کمیتھ شفافیت و شھر ھوشمند، شنبھ ٩٨/٢/٢١ بھ ریاست دکتر بھاره آروین و با حضور جناب آقای امینی، رئیس محترم سازمان بازرسی شھرداری و جناب آقای فرجود، 
مدیرعامل محترم سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات با موضوع ارتقای سامانھھای نظارت ھمگانی برگزار شد.

�� ارتقای کاربری سامانھ ١٣٧ بھعنوان درگاه ارتباطی شھروندان با شھرداری تھران برای گزارش مشکالت و معضالت پیشآمده در سطح شھر و اضافھ شدن قابلیتھایی چون امکان ثبت پیام 
شھروندان در حساب شھروندی «تھران من» بھ ھمراه امکان ثبت موقعیت مکانی پیام شھروند بر روی نقشھ (لوکیشن) و نیز امکان درج تصویر از محل وقوع مشکل، از تابستان ٩٧ در دستور 
کار جلسات کمیتھ شفافیت قرار گرفت اما علیرغم پیگیریھای صورتگرفتھ، این امر بھ دلیل ضعف در طراحی اولیھ سامانھ محقق نشد و این موضوع مجددا درجلسھ شنبھ ٩٨/٢/٢١ مطرح شد.

�� بنابر گزارش سازمان فاوا، با پیشرفت پروژه توسعھ پلتفرم ھوشمند ارتباطات شھروندی یا ZRM کھ زیرساختی یکپارچھ و درگاھی واحد را برای مدیریت ارتباطات شھروندان با شھرداری 
تھران در حوزهھای مختلف خدماتی فراھم میکند، زیرساخت مناسب برای توسعھ و ارتقای سامانھ ١٣٧ متناسب با نیازمندیھای شھروندان و تکنولوژیھای روز نیز فراھم خواھد شد و نسخھ 

آزمایشی نرمافزار جدید ١٣٧ تا پایان مرداد راهاندازی خواھد شد. 

�� دراینرابطھ از سازمان بازرسی خواستھ شد کھ تا موعد راهاندازی نرم افزار جدید، بھصورت ماھانھ گزارشی از پیشرفت کار بھ کمیتھ شفافیت و شھر ھوشمند ارائھ نماید.

�� پیگیری اتصال دو سامانھ ١٣٧ و مکانمند نگھداشت شھر (سامن) موضوع بخش دیگری از این جلسھ بود.

�� در حال حاضر موارد گزارششده از طریق سامانھ ١٣٧، با نظر کارشناس، یا در دستھ فوریتھای شھری قرار میگیرند و پیگیری آنھا بھ تیم فوریتھای ١٣٧ محول میشود یا در دستھ 
معضالت شھری قرار میگیرند و جھت اقدام، بھ مسئوالن منطقھ ارجاع میشوند کھ گردش کار این موارد، از طریق سامانھ سامن طی میشود.

�� اتصال سیستمی سامانھ ١٣٧ و سامانھ سامن میتواند بھ روند رسیدگی بھ موارد گزارششده توسط شھروندان سرعت ببخشد و امکان رصد گردش کار این موارد را نیز برای شھروندان 
فراھم کند.

�� بھ ھمین منظور، در جلسھ شنبھ ٩٨/٢/٢١ مقرر شد کھ حداکثر تا پایان اردیبھشتماه، اتصال دو سامانھ ١٣٧ و سامن  در یکی از مناطق شھر تھران بھصورت پایلوت برقرار شده و پس از 
اجرای آزمایشی آن بھ مدت یک ماه و رفع ایرادات احتمالی، اتصال این دو سامانھ بھ یکدیگر در تمامی مناطق شھر تھران عملیاتی شود.

�� در این جلسھ ھمچنین مقرر شد تا سازمان بازرسی گزارشی از پیامھایی کھ تاکنون در رابطھ با اطالعات منتشرشده روی وبسایت شفاف در سامانھ ١٨٨٨ ثبت شده است بھ کمیتھ شفافیت 
ارسال کند. 

مصوبات جلسۀ شصتونھم بھ سازمان بازرسی
مصوبھردیف

مقرر شد حداکثر تا پایان اردیبھشتماه ٩٨ اتصال دو سامانھ ١٣٧ و سامن (سامانھ مکانمند نگھداشت شھر) برقرار شود تا پس از انجام آزمایشی این اتصال در مناطق منتخب ١
برای یک ماه، در پایان خردادماه ٩٨ اتصال کامل این دو سامانھ در ھمھ مناطق انجام شود و گزارش مکتوب این اتصال بھ کمیتھ شفافیت و شھر ھوشمند ارسال شود.

 مقرر شد حداکثر تا پایان مردادماه ٩٨، نسخھ جدید نرمافزار ١٣٧ کھ شامل امکانات درج موقعیت مکانی بر روی نقشھ (لوکیشن) و ارسال صوت و تصویر توسط شھروندان ٢
باشد، راه اندازی شود و تا آن موعد، سازمان بازرسی شھرداری تھران ماھانھ گزارش پیشرفت این راهاندازی را بھ کمیتھ شفافیت و شھر ھوشمند ارسال نماید.

مقرر شد گزارش پیامھایی کھ تا نیمھ اردیبھشتماه ٩٨ در رابطھ با اطالعات منتشرشده روی وبسایت شفاف در سامانھ ١٨٨٨ ثبت شده است، بھ کمیتھ شفافیت ارسال شود.٣

http://mglassy.ir/wp-content/uploads/2019/08/69-980221-سازمان-بازرسی.pdf
http://shora.tehran.ir/default.aspx?tabid=1114&ArticleId=16633
http://mglassy.ir/wp-content/uploads/2019/08/مصوبات-شصت_ونهمين-جلسه-كميته-شفافيت.pdf
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صورت جلسھ کمیتھ شفافیت و شھر ھوشمند
سالن شیبانیمکان٩٨/٢/١۴ ساعت ١۶:٣٠  تاریخ و زمانشصتوھشتمشماره جلسھ

مدعوین: جناب آقای امامی، معاون محترم مالی و اقتصاد شھری و مدیران کل ذیربط در حوزه مالی، جناب آقای کرداری، مدیرعامل محترم سازمان امالک و مستغالت و جناب آقای فرجود، 
مدیرعامل محترم سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات شھرداری تھران

حاضرین: لطفاً کلیک نمایید.

عکسھای جلسھ
دستورجلسھ: 

✅ پیگیری شفافیت در حوزه مالی و امالک  شھرداری تھران

�� شصتوھشتمین جلسھ کمیتھ شفافیت و شھر ھوشمند، شنبھ ٩٨/٢/١۴ بھ ریاست دکتر بھاره آروین و با حضور جناب آقای امامی، معاون محترم مالی و اقتصاد شھری و مدیران کل ذیربط در 
حوزه مالی، جناب آقای کرداری، مدیرعامل محترم سازمان امالک و مستغالت و جناب آقای فرجود، مدیرعامل محترم سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات شھرداری تھران برگزار خواھد شد و 

اقدامات معاونت مالی و اقتصاد شھری در خصوص اجرای مصوبات مربوط بھ برقراری شفافیت مالی در شھرداری تھران مورد بررسی و پیگیری قرار خواھد گرفت.

�� ارتقای شفافیت عملکرد مالی شھرداری تھران موضوع بخش اول این جلسھ است. 

�� دراینرابطھ، انتشار عمومی اطالعات کمکھای شھرداری تھران بھ اشخاص حقوقی کھ بر طبق ماده ١٣ مصوبھ «مدیریت تعارض منافع در شھرداری تھران» شھرداری ملزم بھ انتشار 
عمومی آن شده است، انتشار عمومی صورتھای مالی سازمانھا و شرکتھای تابعھ شھرداری تھران، انتشار دیون شھرداری تھران و اولویتبندی آن جھت پرداخت مطالبات و ھمچنین انتشار 

اطالعات «پرداخت» در گزارش عملکرد مالی شھرداری تھران کھ در بازهھای ششماھھ روی وبسایت شفاف انتشار مییابد، مورد بررسی قرار خواھد گرفت.

�� در این جلسھ ھمچنین حسن اجرای مصوبھ «الزام شھرداری تھران بھ انجام الکترونیکی و اعالن عمومی اطالعات معامالت شھرداری» مورد پیگیری قرار خواھد گرفت.

�� بھ ھمین منظور، از معاونت مالی خواستھ شده است تا گزارشی از اقدامات صورتگرفتھ در مسیر اجرای کامل این مصوبھ ازجملھ برقراری اتصال شرکتھا و سازمانھای تابعھ شھرداری 
بھ سامانھ قراردادھا و سامانھ جامع مالی، ارتقای شفافیت معامالت شھرداری با انتشار اطالعات قراردادھای درآمدی روی وبسایت شفاف، پیادهسازی الکترونیکی فرایند انجام معامالت و 

بھطورخاص راهاندازی تاالر آگھیھای مناقصات بھ کمیتھ شفافیت ارائھ دھد.

�� بررسی اقدامات صورتگرفتھ درخصوص تدوین دستورالعمل راهاندازی بازار آنالین تھاتر و ساماندھی معامالت امالک شھرداری تھران موضوع بخش دیگری از این جلسھ است.

�� بازار آنالین تھاتر این امکان را فراھم میکند کھ بدھکارانی کھ متقاضی ارائھ دارایی غیرنقد بھازای بدھی خود بھ شھرداری ھستند و طلبکارانی کھ متقاضی دریافت دارایی غیرنقد بھازای 
طلب خود از شھرداری ھستند بتوانند در تھاتر با ھم حساب خود با شھرداری تھران را تسویھ کنند.

�� پیش از این و در جلسھ شصتوسوم کمیتھ شفافیت مقرر شده بود کھ سازمان امالک متولی تشکیل کارگروھی با حضور مدیران کل ذیربط در حوزه مالی و سازمان فاوا شده و این کارگروه 
تا پایان فروردینماه ٩٨ نسخھ اولیھ دستورالعمل پیشنھادی خود جھت راهاندازی بازار آنالین تھاتر را بھ کمیتھ شفافیت ارائھ کند.

�� ھمچنین در راستای اجرای مصوبھ «الزام شھرداری تھران بھ اصالح ساختار سازمانی و كاھش حوزهھای معاونت شھرداری و سازمانھا و شركتھای تابعھ و ساماندھی مجدد مناطق 
شھرداری تھران» از معاونت مالی خواستھ شده است تا در جلسھ شنبھ ٩٨/٢/١۴، گزارشی از برنامھ عملیاتی و زمانمند خود برای اجرای بندی از این مصوبھ کھ شھرداری را ملزم بھ کاھش 

وابستگی شرکتھای تابعھ بھ بودجھ شھرداری بھ میزان ساالنْھ پانزده درصد کرده است، ارائھ کند.
شرح جلسھ: 

✅ پیگیری شفافیت در حوزه مالی و امالک  شھرداری تھران

�� شصتوھشتمین جلسھ کمیتھ شفافیت و شھر ھوشمند، شنبھ ٩٨/٢/١۴ بھ ریاست دکتر بھاره آروین و با حضور جناب آقای امامی، معاون محترم مالی و اقتصاد شھری و مدیران کل ذیربط در 
حوزه مالی، جناب آقای کرداری، مدیرعامل محترم سازمان امالک و مستغالت و جناب آقای فرجود، مدیرعامل محترم سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات شھرداری تھران با موضوع «شفافیت 

در حوزه مالی و امالک  شھرداری تھران» برگزار شد.

�� در این جلسھ، حسن اجرای مصوبھ «الزام شھرداری تھران بھ انجام الکترونیکی و اعالن عمومی معامالت شھرداری» مورد پیگیری قرار گرفت.

�� تابدینجا امکان ثبت باگردش اطالعات مناقصات در سامانھ قراردادھا برای مناطق ٢٢گانھ و تعدادی از سازمانھا و شرکتھای تابعھ شھرداری فراھم شده است و اطالعات مناقصات باالی 
٢۵٠ میلیون تومان ثبتشده در سامانھ قراردادھا از طریق وبسایت شفاف انتشار عمومی یافتھ است. امکان ثبت اطالعات مزایدات نیز در مناطق ٢٢گانھ و برخی سازمان و شرکتھای تابعھ 

راهاندازی شده است.

��در جلسھ شنبھ ٩٨/٢/١۴ مقرر شد تا ھمزمان با تکمیل برقراری امکان ثبت انواع معامالت شھرداری تھران در سامانھ قراردادھا برای کلیھ واحدھای شھرداری تھران، اطالعات ثبتشده از 
قراردادھای مزایدهای و مشارکتی در سامانھ قراردادھا نیز از پایان اردیبھشتماه روی وبسایت شفاف انتشار عمومی یابد.

�� ھمچنین باتوجھبھ فراھم بودن زیرساختھای الزم، مقرر شد تا راهاندازی تاالر آگھیھای مناقصات و مزایدات بھعنوان بخشی از فرایند انجام الکترونیکی معامالت تا پایان اردیبھشتماه ٩٨ 
انجام گیرد.

�� در موضوع شفافیتبخشی بھ حوزه امالک نیز مقرر شد شھرداری تھران در اجرای تبصره ٣۵ بودجھ سال ٩٨ و حداکثر تا پایان بھار ٩٨، اطالعات امالکی را کھ با استناد بھ بند ۶ ماده ۵۵ 
قانون شھرداری، بھرایگان در اختیار اشخاص حقیقی و حقوقی قرار گرفتھ است، پس از اطالعرسانی بھ دریافتکنندگان این امالک، از طریق وبسایت شفاف انتشار عمومی دھد.

مصوبات جلسٔھ شصتوھشتم بھ معاونت مالی و اقتصاد شھری
مصوبھردیف

http://mglassy.ir/wp-content/uploads/2019/08/68-980214-معاونت-مالی.pdf
http://shora.tehran.ir/default.aspx?tabid=1114&ArticleId=16560
http://mglassy.ir/wp-content/uploads/2019/08/مصوبات-شصت_وهشتمين-جلسه-كميته-شفافيت.pdf
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١

در خصوص حسن اجرای مصوبھ «الزام شھرداری تھران بھ انجام الکترونیکی و اعالن عمومی معامالت شھرداری» و با توجھ بھ اتمام مھلت اجرای این مصوبھ، مقرر شد:
- باتوجھ بھ فراھم شدن زیرساخت فنی مورد نیاز برای اجرای تبصره یکم ماده یکم مصوبھ «الزام شھرداری تھران بھ انجام الکترونیکی و اعالن عمومی معامالت شھرداری»، 

از درگاه واحد انتشار برخط آگھی کلیھ مناقصات و مزایدات شھرداری تھران حداکثر تا پایان اردیبھشتماه ٩٨ رونمایی شود.
- در اجرای تبصره دوم ماده یکم مصوبھ «الزام شھرداری تھران بھ انجام الکترونیکی و اعالن عمومی معامالت شھرداری» اطالعات کلیھ قراردادھای درآمدی و مشارکتی 

ثبت شده در سامانھ قراردادھا حداکثر تا پایان اردیبھشتماه ٩٨ روی وبسایت شفاف منتشر شود.
- با توجھ بھ اینکھ در پایان سال ٩٧، بنا بھ درخواست مناطق، تکمیل عامل ھزینھ در سامانھ جامع مالی از حالت اجباری خارج شد، مقرر شد حداکثر تا پایان خردادماه ٩٨ 

تکمیل عامل ھزینھ در این سامانھ اجباری گردد بھگونھای کھ تمامی اطالعات ھزینھکرد مناطق و واحدھای تابعھ در سال مالی ٩٨ با تکمیل عامل ھزینھ در سامانھ جامع مالی 
ثبت شود.

- زیرسیستم بھای تمامشده در سامانھ جامع مالی حداکثر تا پایان تیرماه ٩٨ در تمامی واحدھای تابعھ شھرداری تھران، راهاندازی گردد بھ گونھای کھ تمامی ھزینھکرد مناطق و 
واحدھای تابعھ در سال مالی ٩٨ با استفاده از زیرسیستم بھای تمامشده صورت گیرد.

- سامانھ صورت وضعیت از تاریخ ٩٨/٠٢/١۵ در سازمانھا و شركتھاي تابعھ حوزه فني و عمراني و معاونت فنی و عمران مناطق ٢٢گانھ و از تاریخ ٩٨/٠۵/٠١ در كلیھ 
واحدھاي تابعھ شھرداری تھران پیادهسازي شود.

- ثبت با گردش قراردادھای ھزینھای در واحدھای تابعھای کھ ھنوز قراردادھای ھزینھای را بھ صورت باگردش ثبت نمیکنند، ثبت با گردش قراردادھای درآمدی و مشارکتی 
در مناطق ٢٢گانھ و واحدھای تابعھ، ثبت باگردش قراردادھای امالک اعم از خرید، فروش، اجاره و تھاتر در سازمان امالک و مستغالت و مناطق ٢٢گانھ، ثبت با گردش 

قراردادھای نیابتی و کارگزاری در مناطق ٢٢گانھ و واحدھای تابعھ در سامانھ قراردادھا حداکثر تا پایان بھار ٩٨ صورت گیرد.
- معاونت مالی و اقتصاد شھری در تعامل با سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات راهاندازی سامانھ جامع معامالت حھت انجام الکترونیکی انواع معامالت و برطرف کردن 

موانع موجود در خصوص امضای الکترونیک و دیگر اقدامات ضروری در این خصوص را در دستور کار قرار دھد و برنامھ زمانبندی راهاندازی کامل این سامانھ را ظرف 
مدت حداکثر دو ھفتھ بھ کمیتھ شفافیت و شھر ھوشمند ارسال نماید.

- جھت تکمیل اطالعات ١٢گانھ ذکرشده در تبصره دوم ماده یکم این مصوبھ، صورتجلسات مناقصھ حداکثر تا پایان اردیبھشتماه ٩٨ بھطور کامل روی وبسایت شفاف منتشر 
شود.

در راستای اجرای تبصره دوم ماده یکم مصوبھ «الزام شھرداری تھران بھ انجام الکترونیکی و اعالن عمومی معامالت شھرداری»، اطالعات معامالت امالک اعم از خرید، 
فروش، اجاره و تھاتر حداکثر تا پایان بھار ٩٨ روی وبسایت شفاف منتشر گردد.

- باتوجھ بھ نامھ مدیرکل محترم مالی بھ شماره … مورخ … مبنی بر ارسال گردش کار قراردادھای محرمانھ مقرر شد اداره کل حقوقی در تعامل با واحدھای ذیربط نسبت بھ 
بازبینی گردش قراردادھای محرمانھ حداکثر تا پایان اردیبھشتماه ٩٨ اقدام نماید بھ نحوی کھ آخرین مقام تاییدکننده محرمانھ بودن یک قرارداد، معاون مالی و اقتصاد شھری 
شھرداری تھران باشد. ھمچنین عالوه بر گزارش فصلی بھ شورای اسالمی شھر تھران درخصوص قراردادھایی کھ محرمانھ تشخیص داده شدهاند، دسترسی اعضای شورای 

اسالمی شھر تھران بھ سامانھ قراردادھا بھگونھای باشد کھ بتوانند قراردادھای محرمانھ را مشاھده نمایند و اطالعات کلی این قراردادھا (واحد اجرایی، تعداد و مبلغ این 
قراردادھا) روی وبسایت شفاف منتشر شود.

مقرر شد معاونت مالی و اقتصاد شھری (اداره کل امور مجامع) گزارشی از وضعیت صورتھای مالی حسابرسیشده سازمانھا و شرکتھا از سال ٩۵ بھ بعد و وضعیت ٢
حسابرسی آنھا توسط حسابرس منتخب شورا یا حسابرس خود سازمان و ھمچنین وضعیت انتشار آنھا در سامانھ کدال را بھ شورای اسالمی شھر تھران ارائھ کند.

٣

مقرر شد معاونت مالی و اقتصاد شھری (اداره کل خزانھداری) حداکثر ظرف مدت دو ھفتھ در خصوص دیون پرداختشده اطالعات زیر را بھ شورای اسالمی شھر تھران 
اعالم نماید:

- میزان انواع دیون پرداخت شده از شھریور ماه ١٣٩۶ بھ بانکھا، پیمانکاران، تامین اجتماعی، اداره مالیات و احکام قضایی و دیگر طلبکاران بھ تفکیک زمان ایجاد دین
- جزئیات مبلغ حدود ۶٠٠٠ میلیارد تومان بدھی شھرداری تھران بھ پیمانکاران شامل مشخصات پیمانکاران بھ تفکیک میزان و زمان ایجاد بدھی آنھا، میزان پرداخت شده بدھی 

شھرداری از شھریور ٩۶ بھ ایشان، نحوه تسویھ بدھیشان (نقد و غیرنقد) و نیز وضعیت فعلی ھمکاری آنھا با شھرداری تھران

۴
در خصوص سامانبخشی بھ پرداختھای شھرداری تھران و در مرحلھ بعدی، انتشار عمومی پرداختھای شھرداری تھران روی وبسایت شفاف، مقرر شد معاونت مالی و 

اقتصاد شھری (اداره کل خزانھداری) پایان خردادماه ٩٨ گزارشی بھ شورا ارائھ کند مبنی بر اینکھ مبالغی کھ اداره کل خزانھداری در سھ ماه ابتدایی ٩٨ تحت عنوان 
علیالحساب بھ مناطق و واحدھای تابعھ پرداخت کرده است روی کدام ردیفھای بودجھ پرداخت شده است.

۵
در راستای اجرای بند ب بخش پنجم مصوبھ «دستورالعمل اجرایی مدیریت منابع و مصارف غیرنقد» ابالغی بھ شماره ... مورخ … و با توجھ بھ اتمام مھلت توافقشده در 

مورد ارائھ آییننامھ بازار آنالین تھاتر (اعالمی در نامھ صورتجلسھ شصتوسومین جلسھ کمیتھ شفافیت و شھر ھوشمند اعالمی در نامھ شماره … مورخ ...) مقرر شد نسخھ 
اولیھ این آییننامھ حداکثر تا پایان اردیبھشتماه ٩٨ بھ شورای اسالمی شھر تھران ارسال شود.

در خصوص انتشار کمکھای شھرداری تھران بھ اشخاص حقوقی مقرر شد ظرف مدت ١ ماه، برنامھ معاونت مالی و اقتصاد شھری در راستای اجرای ماده ١٣ مصوبھ ۶
مدیریت تعارض منافع در شھرداری تھران بھ شورای اسالمی شھر تھران ارائھ شود.
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صورت جلسھ کمیتھ شفافیت و شھر ھوشمند
اتاق کمیسیون بودجھ واقع در طبقھ ۶ ساختمان شماره ١ شورامکان٩٨/٢/٧ ساعت ١۴ تاریخ و زمانشصتوھفتمشماره جلسھ

مدعوین: با حضور جناب آقای شیخ، معاون محترم توسعھ منابع انسانی

حاضرین: لطفاً کلیک نمایید.

عکسھای جلسھ
دستورجلسھ: 

✅ پیگیری انتشار مزایای غیرمستمر مدیران

�� شصتوھفتمین جلسھ کمیتھ شفافیت و شھر ھوشمند شنبھ ٩٨/٢/٧ بھ ریاست دکتر بھاره آروین و با موضوع  تکمیل اطالعات منتشر شده در خصوص دریافتی مدیران شھرداری برگزار خواھد 
شد.

�� در این جلسھ کھ با حضور جناب آقای شیخ، معاون محترم توسعھ منابع انسانی برگزار خواھد شد، اجرای کامل ماده ۴ مصوبھ «مدیریت تعارض منافع در شھرداری تھران» مورد پیگیری 
قرار خواھد گرفت.

�� در جلسھ پیشین کمیتھ شفافیت با معاونت منابع انسانی مقرر شده بود تا مطابق با ماده ۴ مصوبھ مذکور، مجموع دریافتی مدیران شھرداری تھران از طریق وبسایت شفاف انتشار عمومی یابد. 
تابدینجا انتشار عمومی حقوق پایھ مندرج در حکم کارگزینی مدیران شھرداری محقق شده است. 

�� در جلسھ شنبھ ٩٨/٢/٧ اقدامات معاونت منابع انسانی درخصوص تکمیل این اطالعات با انتشار مزایای غیرمستمر مدیران شھرداری و ھمچنین تھیھ و انتشار رزومھ تحصیلی و کاری آنھا 
مورد پیگیری قرار خواھد گرفت.

�� عالوهبرآن گزارش اقدامات صورتگرفتھ درخصوص تکمیل و ارتقای اطالعات کارکنان شھرداری کھ انتشار عمومی یافتھ است، ازجملھ اضافھ شدن تاریخ استخدام (تاریخ عقد اولین قرارداد 
تماموقت)، فراھم کردن امکان گزارشگیری از اطالعات منتشرشده در قالب فایل اکسل و نیز فراھم کردن امکان فیلتر اطالعات بر اساس محل خدمت، شغل و تاریخ استخدام مورد بررسی قرار 

خواھد گرفت.

�� در بخش دیگری از این جلسھ کھ با حضور جناب آقای امینی، رئیس محترم سازمان بازرسی شھرداری تھران برگزار خواھد شد، ارتقای سامانھ ١٣٧ با ھدف فراھم کردن امکان ثبت پیام 
شھروندان در حساب شھروندی «تھران من» بھ ھمراه امکان ثبت موقعیت مکانی پیام شھروند بر روی نقشھ (لوکیشن) و نیز امکان درج تصویر مورد پیگیری قرار خواھد گرفت.

شرح جلسھ: 
شصتوھفتمین جلسھ کمیتھ شفافیت و شھر ھوشمند شنبھ ٩٨/٢/٧ بھ ریاست دکتر بھاره آروین، با حضور جناب آقای شیخ، معاون محترم توسعھ منابع انسانی شھرداری تھران و با موضوع تکمیل 

اطالعات مدیران و کارکنان شھرداری تھران کھ میبایست بھ صورت عمومی انتشار یابند برگزار شد.

در اجرای ماده ۴ مصوبھ «مدیریت تعارض منافع در شھرداری تھران» (+)، شھرداری تھران در مھرماه بھ انتشار عمومی برخی اقالم اطالعاتی مربوط بھ مدیران ارشد شھرداری اقدام نمود و 
انتشار عمومی حقوق پایھ مندرج در حکم کارگزینی مدیران شھرداری نیز در بھمنماه محقق شد.

بھمنظور اجرای کامل ماده ۴ مصوبھ مذکور، در جلسھ شنبھ ٩٨/٢/٧، انتشار عمومی دریافتیھای غیرمستمر و رزومھ کاری و تحصیلی مدیران شھرداری مورد پیگیری قرار گرفت.

دراینرابطھ مقرر شد کھ حداکثر تا پایان اردیبھشتماه، نحوه محاسبھ مزایای غیرمستمر برای مدیران عامل سازمانھا و شرکتھای تابعھ شھرداری تھران و ھمچنین حداقل، حداکثر، میانگین و 
سقف مصوب مبلغ دریافتشده توسط این مدیران در سال ٩٧ بھ تفکیک ردهھای مدیریتی روی وبسایت شفاف انتشار عمومی یابد.

در مورد مدیران ستادی نیز نحوه محاسبھ مزایای غیرمستمر شامل اضافھکار، شبکار، تعطیلکار، پاداش ششماھھ، حق ایابوذھاب، ھزینھ تلفن ھمراه، ھزینھ ناھار و حداقل، حداکثر و میانگین 
دریافتشده در ھر یک از این موارد بھ تفکیک ھر رده مدیریتی و ھمچنین حداقل، حداکثر و میانگین دریافتی از مجموع این موارد برای ھر رده مدیریتی از طریق وبسایت شفاف منتشر شود.

در این جلسھ ھمچنین مھلتی دهروزه برای تکمیل اطالعات رزومھ تحصیلی و کاری مدیران بھصورت خوداظھاری در نظر گرفتھ شد و مقرر شد تا معاونت منابع انسانی با ارسال بخشنامھ بھ 
مدیران شھرداری، آنھا را در جریان مھلت دهروزه تکمیل اطالعات رزومھ قرار داده و در پایان اردیبھشتماه رزومھھای خوداظھاری مدیران نیز روی وبسایت شفاف انتشار یابد.

بھمنظور تکمیل و ارتقای نحوه ارائھ اطالعات حوزه منابع انسانی در وبسایت شفاف، در پایان این بخش از جلسھ نیز مقرر شد کھ حداکثر تا پایان اردیبھشتماه ٩٨، تاریخ استخدام (تاریخ عقد اولین 
قرارداد تماموقت) کارکنان شھرداری در وبسایت شفاف درج شده و امکان جستجوی دادهھا بر اساس محل خدمت، شغل و تاریخ استخدام نیز فراھم شود.

مصوبات جلسٔھ شصتوھفتم بھ معاونت توسعٔھ منابع انسانی
مصوبھردیف

١

مقرر شد حداکثر تا پایان اردیبھشتماه ٩٨
- با توجھ بھ اینکھ سقف دریافتی مدیران ستادی شھرداری تھران تعیین نشده است، نحوه محاسبھ مزایای غیرمستمر این مدیران شامل اضافھکار، شبکار، تعطیلکار، پاداش 

ششماھھ، حق ایابوذھاب، ھزینھ تلفن ھمراه، ھزینھ ناھار بھ ھمراه حداقل و حداکثر و میانگین دریافتشده ھر رده مدیریتی در ھر یک از این موارد در سال ٩٧ و ھمچنین 
حداقل، حداکثر و میانگین مجموع دریافتی ھر رده از مدیران ستادی در سال ٩٧ بر روی وبسایت شفاف منتشر گردد (بھ شرح جدول پیشنھادی پیوست)

- با توجھ بھ اینکھ سقف مصوب دریافتی مدیران عامل سازمانھا و شرکتھای تابعھ شھرداری تھران تعیین شده است، نحوه محاسبھ مزایای غیرمستمر مدیران عامل، حداقل، 
حداکثر، میانگین دریافتی و ھمچنین سقف مصوب سال ٩٧ درخصوص مدیران عامل واحدھای تابعھ شھرداری تھران بر روی وبسایت شفاف منتشر گردد. (بھ شرح جدول 

پیشنھادی پیوست)

٢
مقرر شد با ارسال بخشنامھای بھ مدیران شھرداری تھران، بھ آنھا اطالع داده شود کھ ظرف مدت ١٠ روز میتوانند اطالعات مربوط بھ رزومھ تحصیلی و کاری خود را در 

سامانھ خوداظھاری اصالح نمایند و پس از آن حداکثر تا پایان اردبیھشتماه ٩٨ روزمھ خوداظھاری مدیران شھرداری تھران (با ذکر این توضیح کھ این روزمھھا بھ تایید معاونت 
منابع انسانی نرسیده است) بر روی وبسایت شفاف منتشر گردد.

مقرر شد حداکثر تا پایان اردیبھشتماه ٩٨ نحوه انتشار اطالعات حوزه منابع انسانی در وبسایت شفاف با درج تاریخ استخدام (تاریخ عقد اولین قرارداد تماموقت) و نیز فراھم ٣
کردن امکان فیلتر دادهھا بر اساس محل خدمت، شغل و تاریخ استخدام ارتقا یابد.

۴
مقرر شد پس از بررسی اطالعات ثبت شده در سامانھ جامع منابع انسانی و اطمینان از عدم مغایرت اطالعات این سامانھ با اطالعات منتشرشده بر روی وبسایت شفاف، اطالعات 
منتشرشده روی وبسایت شفاف بھ میزانی کھ در سامانھ منابع انسانی موجود است و مورد تایید قرار گرفتھ است بھصورت سیستماتیک از سامانھ منابع انسانی فراخوانده شده و از 

این پس اطالعات مدیران بھصورت برخط روی وبسایت شفاف منتشر گردد.

http://mglassy.ir/wp-content/uploads/2019/08/67-980207-توسعۀ-منابع-انسانی.pdf
http://shora.tehran.ir/default.aspx?tabid=1114&ArticleId=16419
http://mglassy.ir/wp-content/uploads/2019/08/مصوبات-شصت_وهفتمين-جلسه-كميته-شفافيت.pdf
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صورت جلسھ کمیتھ شفافیت و شھر ھوشمند
اتاق کمیسیون بودجھ واقع در طبقھ ۶ ساختمان شماره ١ شورامکان٩٨/١/٢۴ ساعت ١۴ تاریخ و زمانشصتوششمینشماره جلسھ

مدعوین: جناب آقای گلپایگانی، معاون محترم معماری و شھرسازی و جناب آقای فرجود، مدیرعامل محترم سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات شھرداری تھران

حاضرین: لطفاً کلیک نمایید.
عکسھای جلسھ

دستورجلسھ: 
✅ پیگیری شفافیت و ھوشمندسازی حوزه شھرسازی

�� شصتوششمین جلسھ کمیتھ شفافیت و شھر ھوشمند شنبھ ٩٨/١/٢۴ بھ ریاست دکتر بھاره آروین و با حضور جناب آقای گلپایگانی، معاون محترم معماری و شھرسازی و جناب آقای 
فرجود، مدیرعامل محترم سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات شھرداری تھران برگزار خواھد شد.

�� در بخش اول جلسھ، گزارش معاونت معماری و شھرسازی از اقدامات صورتگرفتھ درخصوص ارائھ تمامالکترونیکی خدمات شھرسازی بھ شھروندان دریافت خواھد شد. 

�� منظور از ارائھ تمامالکترونیکی خدمات شھرسازی آن است کھ شھروند بتواند شخصا، بدون مراجعھ بھ شھرداری یا دفاتر خدمات الکترونیکی و صرفا از طریق وبسایت شھرداری تھران 
تمامی خدمات حوزه شھرسازی و معماری مانند صدور پروانھ، پایان کار، استعالمھا و دیگر گواھیھای مرتبط بھ آن را دریافت کند.

�� دراینرابطھ، از معاونت معماری و شھرسازی خواستھ شده است تا ضمن ارائھ گزارش از اقدامات صورتگرفتھ برای اجرای مصوبات جلسھ پیشین کمیتھ شفافیت، برنامھ زمانبندی 
معاونت معماری و شھرسازی درخصوص تمامالکترونیکی کردن فرآیند صدور پروانھ و پایان کار را بھ کمیتھ شفافیت ارائھ کند.

�� پیگیری حسن اجرای مصوبھ «الزام شھرداری تھران بھ انتشار عمومی اطالعات شھرسازی» موضوع بخش دیگری از این جلسھ است.

�� تابدینجا انتشار عمومی اطالعات تمام پروندهھایی کھ در سال ٩٧ درخواست تشکیل پرونده داده و پروانھ ساختوساز برای آنھا صادر شده است، در جھت اجرای تکلیف ماده یک 
مصوبھ مذکور محقق شده است.

�� در جلسھ شنبھ ٩٨/١/٢۴ اقدامات و برنامھھای معاونت معماری و شھرسازی برای اجرای مواد دیگر این مصوبھ مورد بررسی قرار خواھد گرفت. 

�� در بخش دیگری از این جلسھ، بھ اقدامات معاونت معماری و شھرسازی درخصوص اجرای ماده ھفتم مصوبھ «مدیریت تعارض منافع در شھرداری تھران» پرداختھ خواھد شد. 

�� ماده ھفتم مصوبھ مذکور، کارکنان شھرداری تھران و واحدھای تابعھ را تا زمانی کھ رابطھ استخدامی آنھا با شھرداری و واحدھای تابعھ پابرجاست، از استفاده از صالحیتھای مندرج 
در پروانھ سازمان نظام مھندسی ساختمان خود منع کرده است. 

�� در تبصره این ماده از مصوبھ، شھرداری مکلف بھ انتشار فھرست کارکنان دارای پروانھ سازمان نظام مھندسی ساختمان شھر تھران و اعمال فھرست کارکنان شھرداری تھران و 
واحدھای تابعھ دارای پروانھ سازمان نظام مھندسی ساختمان شھر تھران بھعنوان لیست ممنوعھ در سامانھ شھرسازی شده است.

�� پیگیری درخواست مطرحشده در نامھ رئیس کمیتھ شفافیت بھ شھردار محترم مبنیبر انتشار عمومی اطالعات مربوط بھ پروندهھای صادره براساس مصوبھ برجباغ موضوع بخش آخر 
جلسھ است و از معاونت معماری و شھرسازی خواستھ شده است تا برنامھ خود برای اجرای آن را بھ کمیتھ شفافیت ارائھ دھد.

شرح جلسھ: 
✅ پیگیری شفافیت و ھوشمندسازی حوزه شھرسازی

�� شصتوششمین جلسھ کمیتھ شفافیت و شھر ھوشمند شنبھ ٩٨/١/٢۴ بھ ریاست دکتر بھاره آروین و با حضور جناب آقای گلپایگانی، معاون محترم معماری و شھرسازی و جناب آقای 
فرجود، مدیرعامل محترم سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات شھرداری تھران برگزار شد.

�� در بخش اول این جلسھ بھ پیگیری حسن اجرای مصوبھ «الزام شھرداری تھران بھ انتشار عمومی اطالعات شھرسازی» پرداختھ شد.

�� تابدینجا و در جھت اجرای تکلیف ماده ١ مصوبھ مذکور، انتشار عمومی برخی اقالم اطالعاتی پروندهھایی کھ در سال ٩٧ درخواست تشکیل پرونده داده و پروانھ ساختوساز برای آنھا 
صادر شده است، ازجملھ مشخصات طرح تفصیلی شامل پھنھ و زیرپھنھ، بر و کف، عرض گذر مصوب، صورتجلسات کمیسیون ماده ١٠٠ و کمیسیون ماده ھفت محقق شده است.

�� در جلسھ شنبھ ٩٨/١/٢۴ مقرر شد کھ حداکثر تا نیمھ اردیبھشت، برخی اقالم اطالعاتی دیگر ازجملھ رای کمیتھ فضای سبز، جدول دقیق محاسبھ کلیھ عوارض صدور پروانھ، شیوه 
محاسبھ و جزئیات نحوه پرداخت آن نیز در دسترس عموم قرار بگیرد. ھمچنین مقرر شد ماده ٢ این مصوبھ ناظر بر انتشار اطالعات تغییر یا تثبیت کاربرد بھصورت فھرست، و بند الف ماده 

٣ مصوبھ ناظر بر نمایش الیھھای طرح تفصیلی بر روی نقشھ وضع موجود در نقشھ اطالعات مکانی شھر تھران نیز تا نیمھ اردیبھشت اجرایی شود.

�� اقدامات الزم برای اجرای ماده ٧ مصوبھ «مدیریت تعارض منافع در شھرداری تھران» موضوع بخش دیگری از این جلسھ بود.

�� ماده ٧ مصوبھ مذکور، کارکنان شھرداری تھران و واحدھای تابعھ را تا زمانی کھ رابطھ استخدامی آنھا با شھرداری و واحدھای تابعھ پابرجاست، از استفاده از صالحیتھای مندرج در 
پروانھ سازمان نظام مھندسی ساختمان خود منع کرده است.

�� بھمنظور اجرای این ماده از مصوبھ، در جلسھ شنبھ ٩٨/١/٢۴ مقرر شد تا معاونت معماری و شھرسازی، ضمن انجام اقدامات الزم جھت اطالعرسانی بھ کارکنان شھرداری، از ابتدای 
اردیبھشت امکان درج نام مھندسان شاغل در شھرداری تھران در سامانھ شھرسازی را مسدود کند.

�� در بخش دیگری از این جلسھ بھ درخواست مطرحشده در نامھ رئیس کمیتھ شفافیت بھ شھردار محترم مبنیبر انتشار عمومی اطالعات مربوط بھ پروانھھای صادره براساس مصوبھ 
برجباغ پرداختھ شد.

�� بنابر اظھارات معاونت معماری و شھرسازی، اطالعات مربوط بھ پروانھھایی کھ از سال ٩٢ بھ بعد صادر شدهاند، بھصورت سیستمی موجود و آماده برای انتشار است. دراینباره مقرر 
شد تا از ابتدای اردیبھشت، فایل اکسل اطالعات مربوط بھ این پروانھھا روی وبسایت شفاف منتشر گردد.

�� دررابطھبا پروانھھایی کھ پیش از سال ٩٢ صادر شدهاند نیز مقرر شد اطالعات آنھا بھتدریج استخراج و روی وبسایت شفاف منتشر شود. دراینباره از معاونت معماری و شھرسازی 
خواستھ شد کھ تا پایان خرداد، گزارشی از پیشرفت استخراج و انتشار اطالعات این پروانھھا بھ کمیتھ شفافیت ارائھ دھد.

�� پیگیری ارائھ تمامالکترونیکی خدمات شھرسازی بھ شھروندان موضوع بخش آخر جلسھ بود.

�� منظور از ارائھ تمامالکترونیکی خدمات شھرسازی آن است کھ شھروند شخصا بتواند بدون مراجعھ بھ شھرداری یا دفاتر خدمات الکترونیکی و صرفا از طریق وبسایت شھرداری تھران 
تمامی خدمات حوزه شھرسازی و معماری مانند صدور پروانھ، پایان کار و استعالمھا را دریافت کند.

�� باتوجھبھ اھمیت خدمت صدور پروانھ تخریب و نوسازی و بار مراجعاتی باالیی کھ دریافت این خدمت برای شھروندان دارد، در جلسات پیشین کمیتھ شفافیت با معاونت معماری و 
شھرسازی و سازمان فاوا مقرر شده بود تا از بین خدماتی کھ توسط دفاتر خدمات الکترونیکی ارائھ میشوند، تمامالکترونیکی کردن خدمت صدور پروانھ در اولویت قرار گیرد و در گام اول، 

امکان انجام الکترونیکی مراحل مربوط بھ تشکیل پرونده و ثبت درخواست صدور پروانھ از طریق درگاه «تھران من» فراھم شود.

�� پس از ارائھ سازمان فاوا از اقدامات صورتگرفتھ در این خصوص در جلسھ شنبھ ٩٨/٠١/٢۴، مقرر شد تا با رفع برخی اشکاالت باقیمانده، از نیمھ اردیبھشت امکان ثبت الکترونیکی 
درخواست صدور پروانھ فراھم شود و معاونت معماری و شھرسازی در تعامل با سازمان فاوا، برنامھ زمانبندی الکترونیکی کردن مراحل باقیمانده از فرایند صدور پروانھ را نیز بھ کمیتھ 

شفافیت ارائھ دھد.

�� در این جلسھ ھمچنین مقرر شد تا در ادامھ مسیر ارائھ تمامالکترونیکی کلیھ خدمات دفاتر خدمات الکترونیکی، صدور گواھیھای ساختمانی بھصورت الکترونیکی در دستور کار معاونت 
معماری و شھرسازی و سازمان فاوا قرار گیرد و این دو واحد، برنامھ زمانبندی خود  برای تحقق این موضوع را تا نیمھ اردیبھشت بھ کمیتھ شفافیت ارائھ دھند.

مصوبات جلسۀ شصتوششم بھ معاونت معماری و شھرسازی

http://mglassy.ir/wp-content/uploads/2019/08/66-980124-شفافیت-حوزۀ-شهرسازی.pdf
http://shora.tehran.ir/default.aspx?tabid=1114&ArticleId=16243
http://mglassy.ir/wp-content/uploads/2019/08/مصوبات-شصت_وششمین-جلسه-کمیته-شفافیت-.pdf
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مصوبھردیف

١

 درخصوص اجرای مصوبھ «الزام شھرداری تھران بھ انتشار عمومی اطالعات شھرسازی» مقرر شد حداکثر تا نیمھ اردیبھشتماه ٩٨
الف) مواردی از ماده ١ مصوبھ کھ ھنوز روی وبسایت شفاف منتشر نشده است اما در سامانھ شھرسازی وجود دارد (شامل سطح اشغال مجاز، تصمیم شھرداری در 

خصوص قطع یا حفظ درختان موجود و جریمھ فضای سبز، گزارشات نواحی، صورتجلسھ کمیسیون ماده ۵ و کمیتھ نمای منطقھ و ھمچنین اصالح و اجرای رای، عوارض 
شامل کلیھ موارد صدور پروانھ (جدول دقیق محاسبھ، شیوه محاسبھ و جزئیات نحوه پرداخت) و وضعیت فعلی پرونده) منتشر گردد

ب)در اجرای ماده ٢ مصوبھ، اطالعات تغییر یا تثبیت کاربرد بھصورت لیستی منتشر گردد
ج) برای ثبت مواردی کھ ھنوز در سامانھ شھرسازی موجود نیست (شامل کد ارتفاعی مالک عمل ملک، محدوده تودهگذاری با ابعاد دقیق کھ براساس آن تغییر نقشھ انجام 

شده است، محدوده تودهگذاری با ابعاد دقیق کھ براساس آن پایان کار صادر شده است، شناسنامھ فنی و ملکی ساختمان) تمھیداتی اندیشیده شود کھ این موارد ثبت و سپس 
منتشر شوند

د) الیھھای طرح تفصیلی روی نقشھ وضع موجود در نقشھ اطالعات مکانی شھر تھران نمایش داده شود

٢
 در خصوص انتشار اطالعات مربوط بھ پروانھھای صادره براساس مصوبھ برجباغ، مقرر شد حداکثر تا تاریخ ٩٨/٢/٢ فھرست تفصیلی پروانھھای صادره بر روی باغات 
شھر تھران از سال ٩٢ تا ٩۶ در قالب فایل اکسل روی وبسایت شفاف منتشر گردد. ھمچنین پروانھھای صادره پیش از سال ٩٢ بھ تدریج روی وبسایت شفاف منتشر شود و 

گزارش پیشرفت انتشار این پروانھھا حداکثر تا خردادماه ٩٨ بھ کمیتھ شفافیت و شھر ھوشمند ارسال گردد.

٣

 در خصوص اجرای ماده ھفتم «مصوبھ مدیریت تعارض منافع در شھرداری تھران» مقرر شد معاونت شھرسازی و معماری حداکثر تا تاریخ ٩٨/٢/٢ امکان درج نام ھمھ 
کارکنان شھرداری تھران را کھ پروانھ اشتغال نظام مھندسی دارند در سامانھ شھرسازی مسدود کند. ھمچنین در اسرع وقت از طریق ارسال نامھ و پیام کوتاه بھ آنھا 

اطالعرسانی نماید کھ براساس ماده ٧ مصوبھ مدیریت تعارض منافع، از این پس، چھ بھ صورت حقیقی و چھ بھ صورت حقوقی حق استفاده از ھیچیک از صالحیتھای 
مندرج در پروانھ سازمان نظام مھندسی خود را در شھر تھران ندارند و نام آنھا در لیست ممنوعھ در سامانھ شھرسازی درج شده است.

 با توجھ بھ تاخیر شھرداری در اجرای مصوبھ «عوارض افزایش ارزش قانوني، ناشي از طرحھاي توسعھ شھري و ساخت پاركینگ محلھای» ابالغی بھ شماره … مورخ ۴
… مقرر شد این مصوبھ از ابتدای اردیبھشتماه ٩٨ اجرا شده و نرخ جدید عوارض مالک عمل قرار گیرد.

۵

در خصوص تمامالکترونیکی شدن فرایند صدور پروانھ مقرر شد معاونت معماری و شھرسازی در تعامل با سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات و اداره کل تشکیالت و 
بھبود روشھا حداکثر تا نیمھ اردیبھشتماه ٩٨

الف) ضمن رفع ایرادات مرحلھ نخست فرآیند درخواست الکترونیک صدور پروانھ تخریب و نوسازی کھ در جلسھ مورد اشاره قرار گرفت (از جملھ حذف مھندس ھمراه از 
فرایند الکترونیکی صدور پروانھ بھ دلیل اینکھ نیازمند تصمیم و ابالغ رسمی مراجع ذیربط در مورد تغییر فرایند صدور پروانھ است) امکان ثبت الکترونیک درخواست 

صدور پروانھ تخریب و نوسازی را برای شھروندان از طریق ورود و ثبت درخواست در حساب شھروندی "تھران من" فراھم نماید.
ب) برنامھ زمانبندی اجرای کامل الکترونیک شدن صدور پروانھ و ھمچنین برنامھ زمانبندی الکترونیکشدن صدور کلیھ گواھیھای ساختمانی را بھ کمیتھ شفافیت ارسال 

کند.
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صورت جلسھ کمیتھ شفافیت و شھر ھوشمند
اتاق کمیسیون بودجھ واقع در طبقھ ۶ ساختمان شماره ١ شورامکان ٩٧/١٢/٢۵ ساعت ١۶:٣٠تاریخ و زمانشصتوپنجمشماره جلسھ

حاضرین: لطفاً کلیک نمایید.
عکسھای جلسھ

دستورجلسھ: 
✅ پیگیری تحقق شفافیت در حوزه حقوقی شھرداری تھران

�� شصتوپنجمین جلسھ کمیتھ شفافیت و شھر ھوشمند شنبھ ٩٧/١٢/٢۵ بھ ریاست دکتر بھاره آروین و با حضور جناب آقای شمسی، مدیرکل محترم حقوقی و با موضوع «شفافیت در حوزه حقوقی  
شھرداری تھران» برگزار خواھد شد.

�� بھ منظور برقراری شفافیت در حوزه حقوقی، از اداره کل حقوقی خواستھ شده است  تا در جلسھ شنبھ ٩٧/١٢/٢۵ گزارشی تفصیلی از پروندهھای در جریان شھرداری تھران در دستگاه قضایی 
شامل موارد زیر بھ کمیتھ شفافیت ارائھ کند: 

 
- پروندهھا بھ تفکیک دعاوی حقوقی، کیفری، اداری و کمیسیونھای خاص 

- پروندهھا بھ تفکیک مناطق، ادارات و واحدھای تابعھ شھرداری
- پروندهھا بھ تفکیک دعاوی لھ و علیھ شھرداری

- موضوع پروندهھا
- تعداد وکال و کارشناسان دادگستری کھ این پروندهھا را بررسی کردهاند و حقالزحمھ وکال و کارشناسان دادگستری و نحوه محاسبھ آن

- ھزینھھای دادرسی
-  مرحلھ رسیدگی پرونده
-  شاکی یا متھمان پرونده

�� شفافیتبخشی بھ این اطالعات از آن جھت ضروری است کھ پروندهھای در جریان در دستگاه قضایی، از مصادیق تخلفات و جرائم انجام شده بوده کھ خود اغلب معلول عدم شفافیت در فرآیندھا و 
رویھھای انجام کارھا در شھرداری تھران است. ھمچنین نحوه پیگیری این پروندهھا از سوی وکال و مشاوران حقوقی و ھزینھھای انجام شده در این خصوص، وجھ دیگری است کھ عدم شفافیت در آن، 

ھم محمل فساد بوده و ھم منجر بھ ضرر و زیانھای احتمالی بھ شھرداری تھران است.

�� بخش دوم جلسھ شنبھ ٩٧/١٢/٢۵ بھ پیگیری حسن اجرای مصوبھ «مدیریت تعارض منافع در شھرداری تھران» و برنامھ اداره کل حقوقی برای اجرای بندھایی از این مصوبھ کھ در حیطھ وظایف 
این اداره قرار میگیرد، اختصاص خواھد یافت. 

�� ماده ۶ مصوبھ «مدیریت تعارض منافع در شھرداری تھران»، شھرداری را مکلف کرده است تا ذیل کلیھ قراردادھای شھرداری، مفادی را برای اقرار طرفھای قرارداد درخصوص اینکھ 
قراردادشان مغایر با مفاد مصوبھ مدیریت تعارض منافع در شھرداری تھران نیست تعبیھ کند.

�� ھمچنین بر طبق ماده ٨ این مصوبھ، کلیھ وکالی دادگستری و کارشناس رسمی دادگستری کھ تحت ھر عنوان با شھرداری تھران و واحدھای تابعھ ھمکاری میکنند، نمیتوانند در دعاوی و 
پروندهھایی کھ علیھ شھرداری تھران و واحدھای تابعھ طرح میشود ھیچ گونھ خدماتی ارائھ نمایند و در تبصره این ماده، شھرداری مکلف شده است فھرست اسامی کلیھ وکالی دادگستری و کارشناس 

رسمی دادگستری کھ با شھرداری تھران و واحدھای تابعھ ھمکاری میکنند برای عموم منتشر کند.

http://mglassy.ir/wp-content/uploads/2019/08/65-971225-شفافیت-در-حوزۀ-حقوقی-شهرداری.pdf
http://shora.tehran.ir/default.aspx?tabid=1114&ArticleId=16074
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شرح جلسھ: 
�� شصتوپنجمین جلسھ کمیتھ شفافیت و شھر ھوشمند شنبھ ٩٧/١٢/٢۵ بھ ریاست دکتر بھاره آروین و با حضور معاونان اداره کل حقوقی و با موضوع «شفافیت در حوزه حقوقی شھرداری تھران» 

برگزار شد.

�� بخش اول جلسھ بھ ارائھ گزارش اداره کل حقوقی درباره پروندهھای قضایی شھرداری تھران اختصاص یافت.

�� بنابر این گزارش کھ برمبنای اطالعات مستخرج از سامانھ جامع حقوقی شھرداری تھران تدوین شده بود، تعداد کل پروندهھای جاری شھرداری تھران و واحدھای تابعھ آن ٢٠١٣٨ پرونده است کھ 
١٠١٧٧ مورد آن بھ مناطق ٢٢گانھ و مابقی بھ سازمانھا و شرکتھای تابعھ شھرداری مربوط میشوند. بنابر این گزارش، از کل ۴٩٣٢ فقره رای صادره در سال ١٣٩٧، تعداد ٣٣١٨ رای بھ ارزش 

مالی تقریبی دوھزار و ششصد میلیارد تومان بھ نفع شھرداری تھران بوده و تعداد ١۶١۴ رای بھ ارزش مالی تقریبی پانصد میلیارد تومان علیھ شھرداری صادر شده است.

�� بھ گفتھ نمایندگان اداره کل حقوقی، حدود ٩٠ درصد از پروندهھای قضایی جاری شھرداری تھران بھ موضوع مطالبھ بھای امالکی مربوط میشود کھ در طرحھای توسعھ شھری قرار داشتھاند و 
اکنون بھ معبر عمومی یا فضای سبز تبدیل شدهاند و مالک قبلی مدعی شده است کھ شھرداری، بھای ملکی را کھ از او خریداری کرده بھتمامی نپرداختھ است. در مواردی کھ شھرداری توانستھ است 

مدارک و شواھد کافی در جھت رد ادعای مالک قبلی ارائھ دھد رای دادگاه لھ شھرداری تھران بوده است و درغیراینصورت دادگاه علیھ شھرداری تھران رای صادر کرده است.

�� در مواردی کھ شھرداری توانستھ است مدارک و شواھد کافی در جھت رد ادعای مالک قبلی ارائھ دھد رای دادگاه لھ شھرداری تھران بوده است و درغیراینصورت دادگاه علیھ شھرداری تھران 
رای صادر کرده است.

�� صدور رای علیھ شھرداری تھران در این دعاوی، لزوما بھ دلیل صحت ادعای مالک قبلی نبوده است بلکھ بھ دلیل نقص در ثبت سیستمی اطالعات امالک شھرداری تھران، در مواردی شھرداری 
تھران علیرغم پرداخت بھای ملک، نتوانستھ مدارک و شواھد کافی جھت رد ادعای طرف مقابل ارائھ دھد کھ این موضوع کھ پیشازاین نیز در جلسات کمیتھ شفافیت با سازمان امالک مطرح شده بود، 

شھرداری را متحمل ضررھای مالی مکرر کرده است. اھمیت راهاندازی و ثبت اطالعات در سامانھ جامع امالک و تاکید کمیتھ شفافیت بر این موضوع نیز از ھمین جھت است.

�� علیرغم توضیحات شفاھی نمایندگان اداره کل حقوقی، بھ دلیل آنکھ در گزارش مکتوب این اداره، آمار پروندهھای درجریان شھرداری تھران بھ تفکیک موضوع این پروندهھا ارائھ نشده بود، 
امکان بررسی دقیق و تفصیلی علل ایجاد دعاوی و شکایات لھ و علیھ شھرداری تھران در محاکم قضایی فراھم نشد. دراینرابطھ مقرر شد تا ضمن ارائھ گزارش تکمیلی از سوی اداره کل حقوقی، برای 

بررسی جزئیات بیشتر این پروندهھا، دسترسی رئیس کمیتھ شفافیت و شھر ھوشمند بھ سامانھ جامع حقوقی در باالترین سطح گزارشگیری فراھم شود. ھمچنین اداره کل حقوقی، گزارش دیگری را کھ 
درراستای اجرای ماده ١۵ برنامھ سوم توسعھ شھر تھران، با موضوع «آسیبشناسی علل ایجاد دعاوی و شکایات در مراجع قضایی علیھ شھرداری تھران» توسط این اداره تدوین شده است نیز بھ 

کمیتھ شفافیت ارسال کند.

�� دراینرابطھ مقرر شد تا ضمن ارائھ گزارش تکمیلی از سوی اداره کل حقوقی، برای بررسی جزئیات بیشتر این پروندهھا، دسترسی رئیس کمیتھ شفافیت و شھر ھوشمند بھ سامانھ جامع حقوقی در 
باالترین سطح گزارشگیری فراھم شود. ھمچنین اداره کل حقوقی، گزارش دیگری را کھ درراستای اجرای ماده ١۵ برنامھ سوم توسعھ شھر تھران، با موضوع «آسیبشناسی علل ایجاد دعاوی و 

شکایات در مراجع قضایی علیھ شھرداری تھران» توسط این اداره تدوین شده است نیز بھ کمیتھ شفافیت ارسال کند.

�� بخش میانی جلسھ بھ پیگیری حسن اجرای مصوبھ «مدیریت تعارض منافع در شھرداری تھران» (+) و برنامھ اداره کل حقوقی برای اجرای بندھایی از این مصوبھ کھ در حیطھ وظایف این اداره 
قرار میگیرد، اختصاص یافت.

�� بنابر اظھارات نمایندگان اداره کل حقوقی، بھمنظور اجرای ماده ۶ مصوبھ «مدیریت تعارض منافع در شھرداری تھران»، از سال ٩٨ از کلیھ شرکتکنندگان در مناقصھھا و مزایدهھای شھرداری 
تھران، اقرارنامھای جھت تایید آنکھ مشمول ممنوعیتھای درجشده در مصوبھ مذکور نیستند دریافت خواھد شد. ھمچنین در قراردادھای تیپ شھرداری، بندی تعبیھ خواھد شد مبنیبرآنکھ درصورتیکھ 

مشخص شود انعقاد قرارداد موجب نقض مفاد مصوبھ شده است، اختیار فسخ قرارداد با شھرداری تھران و جبران خسارت ناشی از فسخ قرارداد برعھده طرف قرارداد شھرداری خواھد بود.

�� برطبق ماده ٨ مصوبھ مذکور، کلیھ وکالی دادگستری و کارشناس رسمی دادگستری کھ تحت ھر عنوان با شھرداری تھران و واحدھای تابعھ ھمکاری میکنند، نمیتوانند در دعاوی و پروندهھایی 
کھ علیھ شھرداری تھران و واحدھای تابعھ طرح میشود ھیچ گونھ خدماتی ارائھ نمایند.

�� دراینرابطھ، نمایندگان اداره کل حقوقی اظھار داشتند کھ شھرداری تھران پیشازاین نیز با وکالی دادگستری قرارداد وکالت منعقد نمیکرده و تنھا از خدمات مشاورهای ایشان در قالب قراردادھای 
حقالزحمھ ساعتی استفاده میکرده است. بھ گفتھ ایشان، در راستای اجرای ماده ٨ مصوبھ، از سال آینده دریافت این خدمات مشاورهای از وکالی دادگستری نیز متوقف خواھد شد و خدمات کارشناسی 

مورد نیاز شھرداری تھران در محاکم قضایی، توسط کارشناسان اداره کل حقوقی انجام خواھد گرفت.

�� بھمنظور اجرای ماده ١۶ مصوبھ مذکور نیز مقرر شد از نیمھ فروردینماه ٩٨ با تشکیل کارگروھی از نمایندگان اداره کل تدوین قوانین، اداره کل حقوقی، حراست و سازمان بازرسی، تدوین 
پیشنویس آییننامھ سازوکار گزارشدھی امن و حمایت و تشویق مادی و معنوی گزارشگران تخلف در دست اقدام قرار گیرد.

�� تدوین سازوکار تشخیص محرمانگی قراردادھای شھرداری تھران، آخرین موضوع مورد بحث در این جلسھ بود.

�� در جلسات کمیتھ شفافیت با برخی واحدھای زیرمجموعھ شھرداری تھران این طور بیان میشد کھ امکان انتشار عمومی معدودی از قراردادھای این واحدھا بھ دلیل محرمانھ بودن اسناد آنھا وجود 
ندارد. نظر شورای شھر و کمیتھ شفافیت در این رابطھ این بوده است کھ اساسا در یک سازمان خدماتی مثل شھرداری بحث قرارداد محرمانھ، بالموضوع است.

�� برای حل این اختالف نظر و ھمچنین جلوگیری از آن کھ بھ رسمیت شناختن قراردادھای محرمانھ، آن را بھ دستاویزی برای عدم شفافیتبخشی بھ اطالعات قراردادھای شھرداری تبدیل کند، در 
جلسھ شنبھ ٩٧/١٢/٢۵ از اداره کل حقوقی خواستھ شد تا در گام اول و در تعامل با سایر واحدھای زیرمجموعھ معاونت مالی، سازوکار شفاف و مشخصی را برای تعیین مصادیق قراردادھای محرمانھ 

تدوین کرده و بھ کمیتھ شفافیت ارائھ دھد.
نامۀ مصوبات جلسھ شصتوپنجم بھ معاون مالی و اقتصاد شھری 

مصوبھردیف
دسترسی اینجانب بھ عنوان عضو و رئیس کمیتھ شفافیت و شھر ھوشمند شورای اسالمی شھر تھران بھ سامانھ جامع حقوقی در باالترین سطح گزارشگیری ایجاد شود.١

در راستای اجرای ماده پانزدھم برنامھ سوم توسعھ شھر تھران، اداره کل حقوقی حداکثر تا پایان فروردینماه ٩٨ گزارشی از آسیبشناسی علل ایجاد دعاوی و شکایات در مراجع ٢
قضایی علیھ شھرداری تھران را بھ کمیتھ شفافیت ارسال کند.

٣

در راستای اجرای ماده ۶ مصوبھ «مدیریت تعارض منافع در شھرداری تھران»، معاونت مالی با ارسال بخشنامھای بھ ستاد و واحدھای تابعھ شھرداری تھران اعالم نماید کھ از 
ابتدای سال ٩٨ از کلیھ شرکتکنندگان در مناقصھھا و مزایدهھای شھرداری تھران، اقرارنامھای جھت تایید آنکھ مشمول ممنوعیتھای درجشده در مصوبھ مذکور نیستند دریافت شود. 
ھمچنین در قراردادھای تیپ شھرداری، بندی تعبیھ شود مبنی برآنکھ درصورتیکھ مشخص شود انعقاد قرارداد موجب نقض مفاد مصوبھ شده است، اختیار فسخ قرارداد با شھرداری 

تھران و جبران خسارت ناشی از فسخ قرارداد برعھده طرف قرارداد شھرداری خواھد بود.

 در راستای اجرای ماده ١۶ مصوبھ «مدیریت تعارض منافع» از نیمھ فروردینماه ٩٨ با تشکیل کارگروھی از نمایندگان اداره کل تدوین قوانین، اداره کل حقوقی، حراست و سازمان ۴
بازرسی، تدوین پیشنویس آییننامھ سازوکار گزارشدھی امن و حمایت و تشویق مادی و معنوی گزارشگران تخلف در دست اقدام قرار گیرد.

۵
معاونت مالی با ارسال بخشنامھای بھ ستاد و واحدھای تابعھ شھرداری تھران اعالم نماید کھ از ابتدای سال ٩٨ در آگھی یا فراخوان کلیھ معامالت شھرداری و واحدھای تابعھ (اعم از 
درآمدی و ھزینھای) و ھمچنین در کلیھ قراردادھای شھرداری و واحدھای تابعھ بندی تعبیھ شود کھ اطالعات این قرارداد برای عموم منتشر خواھد شد. ھمچنین این موضوع بھ اطالع 

سازمان امالک و مستغالت برسد.

۶
با توجھ بھ دریافت گزارشھایی مبنی بر عدم نمایش برخی قراردادھا در وبسایت شفاف بھ بھانھ محرمانھ بودن موضوع قراردادھا، اداره کل حقوقی در گام اول و در تعامل با سایر 
واحدھای زیرمجموعھ معاونت مالی، سازوکار شفاف و مشخصی را برای تعیین مصادیق قراردادھای محرمانھ تدوین کرده و فرایند تھیھشده را حداکثر تا پایان فروردینماه ٩٨ بھ 

کمیتھ شفافیت ارائھ دھد.

http://mglassy.ir/wp-content/uploads/2019/08/مصوبات-شصت_وپنجمين-جلسه-كميته-شفافيت-.pdf
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صورت جلسھ کمیتھ شفافیت و شھر ھوشمند
معاونت امور اجتماعی و فرھنگی شھرداری تھرانمکان٩٧/١٢/١٨ ساعت ١۴تاریخ و زمانشصتوچھارمشماره جلسھ

مدعوین: آقای دکتر جوادییگانھ، معاون محترم امور اجتماعی و فرھنگی شھرداری

حاضرین: لطفاً کلیک نمایید.
عکسھای جلسھ

دستورجلسھ: 
✅ برنامھ معاونت  اجتماعی و فرھنگی برای تحقق زیست شبانھ

�� شصتوچھارمین جلسھ کمیتھ شفافیت و شھر ھوشمند شنبھ ٩٧/١٢/١٨ بھ ریاست دکتر بھاره آروین و با حضور جناب آقای دکتر جوادییگانھ، معاون محترم امور اجتماعی و فرھنگی 
شھرداری، معاونان ایشان و مدیران عامل سازمانھا و شرکتھای ذیل این معاونت در محل معاونت امور اجتماعی و فرھنگی شھرداری تھران برگزار خواھد شد.

�� در بخش اول جلسھ، تحقق مصوبات جلسھ پیشین کمیتھ شفافیت با معاونت امور اجتماعی و فرھنگی مورد پیگیری قرار خواھد گرفت.

�� در جلسھ مذکور مقرر شده بود تا این معاونت گزارشی شفاف از عملکرد مالی و اعتباری خود، بھ تفکیک ھر یک از ادارات و دفاتر ذیل معاونت، بھ کمیتھ شفافیت ارائھ دھد. 

�� بھعالوه در این جلسھ مقرر شده بود تا شرکتھا و سازمانھای ذیل معاونت عالوه بر ثبت کامل اطالعات مربوط بھ قراردادھای باالی ٢۵٠ میلیون تومان در سامانھ قراردادھا، تا پایان 
پاییز استفاده از سامانھھای مالی موازی را متوقف کرده و بھطورکامل از سامانھ جامع مالی شھرداری استفاده نمایند. 

�� در بخش دوم جلسھ بھ برنامھ معاونت امور اجتماعی و فرھنگی جھت اجرای تبصره مصوبھ «الزام شھرداری تھران بھ برنامھریزی و انجام اقدامات الزم برای بسترسازی تحقق زیست 
شبانھ در چشمانداز تھران ١۴٠٢» پرداختھ خواھد شد. 

�� در این تبصره شھرداری تھران مکلف شده است طرح تحقق زیست شبانھ را  بھصورت آزمایشی در حداقل پنج محور پررفتوآمد شھر تھران ھمزمان با نیمھ شعبان در اردیبھشت سال 
٩٨ اجرا کند. 

�� ازاینرو از معاونت امور اجتماعی و فرھنگی شھرداری خواستھ شده است تا در جلسھ شنبھ ٩٧/١٢/١٨ برنامھ اجرایی خود برای تحقق این تبصره را بھ کمیتھ شفافیت ارائھ دھد.

شرح جلسھ: 
✅ پیگیری تحقق شفافیت در معاونت اجتماعی و فرھنگی

�� شصتوچھارمین جلسھ کمیتھ شفافیت و شھر ھوشمند شنبھ ٩٧/١٢/١٨ بھ ریاست دکتر بھاره آروین و با حضور جناب آقای جوادییگانھ، معاون محترم اجتماعی و فرھنگی شھرداری و 
مدیران زیرمجموعھ این معاونت در محل معاونت اجتماعی و فرھنگی برگزار شد.

�� بخش اول جلسھ، بھ پیگیری مصوبات جلسھ پیشین کمیتھ شفافیت با معاونت اجتماعی و فرھنگی در مورد برقراری شفافیت در این معاونت، اختصاص یافت. 

�� باتوجھ بھ حجم باالی معامالت متوسط در معاونت اجتماعی و فرھنگی، در این بخش از جلسھ مقرر شد تا این معاونت در اجرای کامل مصوبھ «الزام شھرداری تھران بھ انجام 
الکترونیکی و اعالن عمومی اطالعات معامالت شھرداری» پیشگام شده بھگونھای کھ  از ابتدای سال مالی ٩٨، کلیھ قراردادھای کمتر از ٢۵٠ میلیون این معاونت نیز روی وبسایت شفاف 

انتشار عمومی یابد.

�� بھ عالوه، باتوجھبھ آنکھ ادارات کل ذیل معاونت ھنوز اقدام بھ ثبت اطالعات قراردادھای خود در سامانھ قراردادھا نکردهاند، مقرر شد اطالعات قراردادھای این ادارات حداکثر ظرف 
مدت دو ھفتھ در سامانھ قراردادھا ثبت شود.

�� بنابر گزارش ارائھشده در این جلسھ در خصوص اتصال و راهاندازی کامل دو سامانھ قراردادھا و مالی در واحدھای تابعھ این معاونت، سامانھ قراردادھا در ھر چھار شرکت و سازمان 
زیرمجموعھ معاونت اجتماعی و فرھنگی بھ طور کامل راهاندازی شده و امکان ثبت با گردش قراردادھای این واحدھا در این سامانھ فراھم است. دراینرابطھ مقرر شد از ابتدای سال ٩٨ 

امکان ایجاد قرارداد جدید در سامانھ جامع مالی برای این واحدھا حذف شده و دسترسی سامانھ جامع مالی بھ اطالعات قراردادھا صرفا از طریق اتصال سیستمی بھ سامانھ قراردادھا مقدور 
باشد. 

�� این بدان معنا خواھد بود کھ طی شدن گردش کار مالی قراردادھا در سامانھ جامع مالی، متوقف بھ ثبت اطالعات آنھا در سامانھ قراردادھا خواھد بود کھ  موجب ارتقای جامعیت اطالعاتی 
این سامانھ و متعاقبا ارتقای جامعیت اطالعات قراردادھای منتشرشده روی وبسایت شفاف میگردد.

�� ھمچنین در این بخش از جلسھ  مقرر شد با راهاندازی کامل سامانھ جامع مالی در شرکت برج میالد، سامانھ مالی موازی کھ درحالحاضر در این شرکت مورد استفاده قرار میگیرد از 
ابتدای سال ٩٨ از دسترس خارج شود.

�� بخش میانی جلسھ روز شنبھ ٩٧/١٢/١٨ بھ موضوع ساماندھی و بھینھسازی یارانھھای پرداختی بھ شھروندان در حوزه اجتماعی و فرھنگی اختصاص یافت. 

�� درحالحاضر پرداخت یارانھھای فرھنگی و اجتماعی بھ شھروندان، بھصورت غیرمستقیم و در قالب ارائھ ارزانقیمت خدمات از سوی برخی مراکز فرھنگی و خدماتی وابستھ بھ 
شھرداری تھران صورت میگیرد. نحوه پیادهسازی این شیوه بھگونھای بوده است کھ عالوه بر زیاندھی این واحدھا، خدمات ارائھشده از سوی این مراکز نیز از کیفیت پایینتری برخوردار 

بوده و عمال نتوانستھ بھنحو موثری شکاف بین اقشار کمبرخوردار و برخوردارتر شھری در دریافت خدمات اجتماعی و فرھنگی  را کاھش دھد.

�� بھمنظور اصالح این وضعیت مقرر شد تا معاونت اجتماعی و فرھنگی کارگروھی را در این خصوص تشکیل داده و ظرف مدت یک ماه، طرح جایگزین خود را برای ساماندھی و 
بھینھسازی یارانھھای پرداختی حوزه اجتماعی و فرھنگی بھنحوی کھ آسیبھای وضعیت موجود کاھش یابند بھ کمیتھ شفافیت ارسال کند.

�� بخش پایانی جلسھ، بھ موضوع اجرای تبصره مصوبھ «الزام شھرداری تھران بھ برنامھریزی و انجام اقدامات الزم برای بسترسازی تحقق زیست شبانھ در چشمانداز تھران ١۴٠٢» 
اختصاص یافت کھ بر طبق آن، شھرداری مکلف شده است طرح تحقق زیست شبانھ را بھصورت آزمایشی در حداقل پنج محور پررفتوآمد شھر تھران ھمزمان با نیمھ شعبان در اردیبھشت 

سال ٩٨ اجرا کند. 

�� در این بخش از جلسھ مقرر شد تا معاونت اجتماعی و فرھنگی در اولین قدم، اقدامات الزم جھت انجام ھماھنگی و جلب ھمکاری دیگر مراجع ذیربط ازجملھ نیروی انتظامی را برای 
اجرای این طرح آغاز کند. 

�� ھمچنین مقرر شد تا معاونت اجتماعی و فرھنگی با تشکیل کارگروھی متمرکز در این خصوص، حداکثر تا پایان ھفتھ اول فروردین ٩٨، برنامھ عملیاتی خود را برای اجرای آزمایشی 
طرح تحقق زیست شبانھ بھ شورای شھر ارائھ دھد. دراین رابطھ تاکید شد کھ ھدف اصلی از اجرای این طرح، باز نگھ داشتن مراکز فرھنگی و خدماتی محورھای تحت پوشش طرح در شب 

و انتقال بخشی از رفتوآمدھا و ترافیک روز بھ شب است.

نامھھای ارسال شده برای پیگیری مصوبات
مصوبھردیف

http://mglassy.ir/wp-content/uploads/2019/08/64-971218-معاونت-اجتماعی-و-فرهنگی.pdf
http://shora.tehran.ir/default.aspx?tabid=1114&ArticleId=15980
https://drive.google.com/file/d/1zzK3BM5dkiDyRJBYR0ByV9xowjspSSY-/view?usp=sharing


صورتجلسات- سال دوم ۶۴

25

مقرر شد معاونت امور اجتماعی و فرھنگی با ارسال بخشنامھای بھ کلیھ واحدھای زیرمجموعھ خود بھ اطالع آنھا برساند کھ در اجرای مصوبھ شورا با عنوان "انجام ١
الکترونیکی و اعالن عمومی اطالعات معامالت شھرداری"، از ابتدای سال ٩٨ ھرگونھ پرداخت متوسط بھ باال در این معاونت برای عموم منتشر خواھد شد.

مقرر شد ھمھ ادارات کل ذیل معاونت امور اجتماعی و فرھنگی ظرف مدت حداکثر دو ھفتھ قراردادھای خود را بھصورت بدون گردش در سامانھ قراردادھا ثبت کنند و از ٢
ابتدای سال ٩٨ نیز اطالعات قراردادھای خود را بھصورت باگردش در سامانھ قرادادھا ثبت کنند.

٣
ازآنجایی کھ گردش کار قرارداد در ھر چھار سازمان و شرکت ذیل معاونت امور اجتماعی و فرھنگی تعریف شده است و این سازمانھا و شرکتھا میتوانند قراردادھای 

خود را بھ صورت باگردش در سامانھ قراردادھا ثبت کنند، مقرر شد از ابتدای سال ٩٨ امکان ایجاد قرارداد جدید در سامانھ جامع مالی برای این سازمانھا و شرکتھا 
وجود نداشتھ باشد. ھمچنین مقرر شد از ابتدای سال ٩٨ تکمیل عامل ھزینھ در سامانھ جامع مالی برای این ۴ سازمان و شرکت، اجباری شود.

مقرر شد از ابتدای سال ٩٨سامانھ موازی مورد استفاده در شرکت برج میالد برای ثبت عملیات مالی از دسترس خارج شده و صرفا سامانھ جامع مالی شھرداری تھران در ۴
این شرکت بھطور کامل مورد استفاده قرار گیرد.

۵
مقرر شد معاونت امور اجتماعی و فرھنگی برای تھیھ برنامھ پیشنھادی جھت ساماندھی و بھینھسازی یارانھھای غیرمستقیم پرداختی حوزه اجتماعی و فرھنگی، حداکثر 

ظرف مدت یک ماه، کارگروھی تشکیل دھد و از نماینده کمیتھ شفافیت و شھر ھوشمند نیز برای حضور در جلسات این کارگروه، دعوت نماید و برنامھ خود برای 
شفافیتبخشی و اصالح وضعیت موجود در یارانھھای پرداختی این حوزه را بھ کمیتھ شفافیت و شھر ھوشمند ارسال کند.

۶

ضمن تاکید بر ضرورت تصحیح رویکرد موجود در تحقق زیست شبانھ از راه اندازی ونکافھھا و امثالھم بھ سمت بازنگھداشتن مراکز خدماتی و فرھنگی در ساعات پایانی 
شب و انتقال بخشی از بار ترافیکی روز بھ شب،  مقرر شد معاونت امور اجتماعی و فرھنگی ضمن آغاز ھماھنگیھای الزم با دیگر مراجع ذیربط مانند نیروی انتظامی، 
حداکثر تا ھفتھ اول فروردینماه ٩٨، برای اجرای آزمایشی مصوبھ «الزام شھرداري تھران بھ برنامھریزي و انجام اقدامات الزم براي بسترسازي تحقق زیست شبانھ در 

چشم انداز تھران ١۴٠٢» کارگروھی تشکیل داده و از نمایندگان کمیسیونھای ذیربط در شورای اسالمی شھر تھران نیز برای حضور در جلسات این کارگروه، دعوت نماید 
و برنامھ عملیاتی خود برای اجرای تبصره این مصوبھ را حداکثر تا نیمھ فروردین ماه ٩٨ بھ شورای اسالمی شھر تھران ارسال نماید.
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صورت جلسھ کمیتھ شفافیت و شھر ھوشمند
اتاق کمیسیون بودجھ واقع در طبقھ ۶ ساختمان شماره ١ شورامکان ٩٧/١٢/١١  ساعت ١۴تاریخ و زمانشصتوسومشماره جلسھ

مدعوین: آقای خسروی، مدیرکل محترم امور مالی شھرداری تھران، جناب آقای فرجود، مدیرعامل محترم سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات شھرداری تھران

حاضرین: لطفاً کلیک نمایید.
عکسھای جلسھ

دستورجلسھ: 
✅ راهاندازی بازار آنالین تھاتر

�� شصتوسومین جلسھ کمیتھ شفافیت و شھر ھوشمند شنبھ ٩٧/١٢/١١ بھ ریاست دکتر بھاره آروین و با حضور جناب آقای خسروی، مدیرکل محترم امور مالی شھرداری تھران، جناب آقای فرجود، مدیرعامل محترم سازمان فناوری 
اطالعات و ارتباطات شھرداری تھران و نمایندگان سازمان امالک و مستغالت برگزار خواھد شد و دو موضوع «راهاندازی بازار آنالین تھاتر» و «یکپارچگی سامانھھای حوزه مالی» مورد پیگیری قرار خواھد گرفت.

�� برطبق مصوبھ «دستورالعمل اجرایی مدیریت منابع و مصارف غیرنقد»، شھرداری تھران مکلف شده است تا از سال ١٣٩٨ نسبت بھ ایجاد سامانھای جھت تھاتر امالک و منابع غیرنقد بدھکاران قطعی با طلبکاران قطعی شھرداری 
تھران اقدام نماید. این بدان معناست کھ بدھکارانی کھ متقاضی ارائھ دارایی غیرنقد بھازای بدھی خود بھ شھرداری ھستند و طلبکارانی کھ متقاضی دریافت دارایی غیرنقد بھازای طلب خود از شھرداری ھستند بتوانند در تھاتر با ھم 

حساب خود با شھرداری تھران را تسویھ کنند.

�� راهاندازی بازار آنالین تھاتر عالوهبرآنکھ موجب افزایش کارامدی فرایندھای مذکور خواھد شد، با تحدید نقش واسطھگری شھرداری و کارگزاریھا در فرایندھای تسویھ حساب با بدھکاران و طلبکاران شھرداری تھران، از 
شکلگیری زمینھھای فساد در این حوزه جلوگیری خواھد کرد.

�� ازاینرو از معاونت مالی و سازمان فاوا خواستھ شده است تا در این جلسھ، برنامھ زمانبندی خود جھت راهاندازی بازار آنالین تھاتر و گزارشی از اقداماتی کھ تابدینجا دراینرابطھ صورتگرفتھ است، بھ کمیتھ شفافیت ارائھ دھند.

�� یکپارچگی سامانھھای حوزه مالی شھرداری تھران موضوع دیگری است کھ در این جلسھ مورد بررسی قرار خواھد گرفت. 

�� منظور از یکپارچگی سامانھھا آن است کھ اتصال سیستمی و سازگاری اطالعاتی کامل بین سامانھھای حوزه مالی کھ اقالم اطالعاتی مشترک یا مرتبطی را ثبت و نگھداری میکنند برقرار باشد تا عالوهبر افزایش جامعیت اطالعاتی 
و کارایی سامانھھای مذکور، امکان دخلوتصرف در اطالعات در ھنگام ثبت دادهھا محدود شده و اعتبار اطالعات ثبتشده در پایگاهھای دادهای شھرداری تھران ارتقا یابد.

�� ازاینرو از معاونت مالی و سازمان فاوا خواستھ شده است تا در جلسھ شنبھ ٩٧/١٢/١١ گزارشی از اقداماتی کھ تاکنون در جھت یکپارچگی سامانھھای حوزه مالی شامل اتصال سامانھ جامع مالی بھ سامانھ جامع امالک، سامانھ 
قراردادھا، سامانھ صورتوضعیت، سامانھ سرمایھگذاری و مشارکتھا، سامانھ بودجھ، سامانھ کنترل پروژه و دیگر سامانھھای مرتبط صورت گرفتھ است و نیز برنامھ زمانبندی اقدامات آتی خود در این زمینھ بھ کمیتھ شفافیت ارائھ 

دھند.
شرح جلسھ: 

�� شصتوسومین جلسھ کمیتھ شفافیت و شھر ھوشمند شنبھ ٩٧/١٢/١١ بھ ریاست دکتر بھاره آروین و با حضور جناب آقای خسروی، مدیرکل محترم امور مالی و ذیحساب دو شھرداری تھران، جناب آقای مرادی، مدیرکل محترم 
برنامھ و بودجھ شھرداری تھران، جناب آقای فرجود، مدیرعامل محترم سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات شھرداری تھران و جناب آقای کلھر، قائممقام محترم سازمان امالک و مستغالت برگزار شد و دو موضوع «راهاندازی بازار 

آنالین تھاتر» و «یکپارچگی سامانھھای حوزه مالی» مورد پیگیری قرار گرفت.

�� بند «ب» بخش پنجم مصوبھ «دستورالعمل اجرایی مدیریت منابع و مصارف غیرنقد» (+)، شھرداری تھران را مکلف کرده است تا از سال ١٣٩٨ نسبت بھ ایجاد سامانھای جھت تھاتر امالک و منابع غیرنقد بدھکاران قطعی با 
طلبکاران قطعی شھرداری تھران اقدام نماید. این بدان معناست کھ بدھکارانی کھ متقاضی ارائھ دارایی غیرنقد بھازای بدھی خود بھ شھرداری ھستند و طلبکارانی کھ متقاضی دریافت دارایی غیرنقد بھازای طلب خود از شھرداری ھستند 

بتوانند در تھاتر با ھم حساب خود با شھرداری تھران را تسویھ کنند.

�� باتوجھبھ ابراز آمادگی سازمان امالک و مستغالت و سازمان فاوا در جلسھ شنبھ ٩٧/١٢/١١، مقرر شد سازمان امالک متولی تشکیل کارگروھی با حضور نمایندگان سازمان امالک، اداره کل مالی، اداره کل خزانھداری، اداره کل 
حقوقی، اداره کل بودجھ و سازمان فاوا شده و این کارگروه تا پایان فروردینماه ٩٨ نسخھ اولیھ دستورالعمل پیشنھادی خود جھت راهاندازی بازار آنالین تھاتر را بھ کمیتھ شفافیت و شھر ھوشمند ارائھ کند.

�� بخش دوم جلسھ بھ بررسی گزارش معاونت مالی و سازمان فاوا از اقدامات صورتگرفتھ برای برقراری اتصال سیستمی و یکپارچگی اطالعاتی بین سامانھھای حوزه مالی شھرداری تھران از جملھ سامانھ جامع مالی، سامانھ 
قراردادھا، سامانھ جامع امالک، سامانھ سرمایھگذاری و مشارکتھا، سامانھ بودجھ و سامانھ کنترل پروژه اختصاص یافت.

�� منظور از یکپارچگی سامانھھا آن است کھ اتصال سیستمی و سازگاری اطالعاتی کامل بین سامانھھای حوزه مالی کھ اقالم اطالعاتی مشترک یا مرتبطی را ثبت و نگھداری میکنند برقرار باشد تا عالوهبر افزایش جامعیت اطالعاتی 
و کارایی سامانھھای مذکور، امکان دخلوتصرف در اطالعات در ھنگام ثبت دادهھا محدود شده و اعتبار اطالعات ثبتشده در پایگاهھای دادهای شھرداری تھران ارتقا یابد.

�� بنابر گزارش معاونت مالی:

– با برقراری امکان ثبت باگردش قرارادادھای مشارکتی در سامانھ قراردادھا تا پایان فروردینماه ٩٨، سامانھ «سرمایھگذاری و مشارکتھا» از دسترس خارج خواھد شد و یک گام دیگر در جھت ایجاد یک پایگاه دادهای واحد برای 
ثبت اطالعات کلیھ قراردادھا برداشتھ خواھد شد.

– ھمچنین امکان ثبت قرارداد جدید در سامانھ کنترل پروژه از این سامانھ حذف شده است و این سامانھ تنھا ازطریق اتصال سیستمی بھ سامانھ قراردادھا بھ اطالعات قراردادھای پروژهھای عمرانی، احداثی و نگھداشت شھری دسترسی 
پیدا میکند. باتوجھ بھ آنکھ اتصال سیستمی سامانھ قراردادھا بھ سامانھ جامع مالی نیز در شھرداریھای مناطق بھطورکامل برقرار شده است، این بدان معناست کھ در زمینھ اطالعات ثبتشده از قراردادھا ازاینبھبعد یکپارچگی اطالعاتی 

بین سھ سامانھ قراردادھا، کنترل پروژه و جامع مالی برقرار خواھد بود.

– سھ زیرسیستم بھای تمامشده، صورتوضعیت و حسابداری پیمان در سامانھ جامع مالی از ابتدای سال مالی ٩٨ در تمامی شھرداریھای مناطق بھ کار گرفتھ خواھد شد. این بدان معناست کھ ازاینبھبعد، پیش از تسویھ حساب با 
پیمانکاران، متناسب بودن بھای تمامشده خدمات با صورتوضعیتھای ارائھشده توسط پیمانکاران در زیرسیستم حسابداری پیمان مورد بررسی و ارزیابی قرار خواھد گرفت و امکان عددسازی از سوی پیمانکاران یا اعمال سلیقھ در 

پرداخت بھ پیمانکاران از سوی ذیحسابان محدود خواھد شد.

�� در مورد اتصال سامانھ جامع امالک بھ سامانھ جامع مالی مقرر شد تا پایان فرودینماه سال ٩٨ زیرسیستم امالک در سامانھ جامع مالی از دسترس خارج شده و ثبت ھرگونھ عملیات مالی مرتبط با امالک و تاسیسات شامل خرید، 
فروش، اجاره، مشارکت و تھاتر در سامانھ جامع مالی از طریق فراخوانی اطالعات ملک مذکور از سامانھ جامع امالک صورت گیرد. بھ عبارت دیگر، انجام عملیات مالی روی امالک شھرداری متوقف بھ طی کردن فرایند ثبت 

اطالعات آنھا در سامانھ جامع امالک باشد. ھدف از این کار آن است کھ با بھ وجود آوردن این الزام سیستمی، اراده الزم برای رفع موانع فنی یا سازمانی موجود بر سر راه ثبت اطالعات امالک در سامانھ جامع امالک شکل گرفتھ و 
عالوهبر افزایش یکپارچگی اطالعاتی بین سامانھھای حوزه مالی، ثبت اطالعات امالک در سامانھ جامع امالک نیز سرعت بیشتری بھ خود بگیرد.

�� موضوع دیگری کھ در این بخش از جلسھ مطرح شد شکاف بین ارقام ذکرشده در گزارش عملکرد مالی ششماھھ ابتدای سال ٩٧ شھرداری تھران با میزان پرداختی خزانھ بھ واحدھایی اجرایی بود کھ معلول عدم اتصال سیستمی 
سامانھ بودجھ بھ سامانھ جامع مالی است.

�� بنابر بررسیھای انجام شده، اختالف قابلتوجھی بین اعتبار ھزینھشده با اعتبار پرداختشده بھ واحدھای شھرداری تھران بھ چشم میخورد و درواقع اعتبار پرداختشده بھ واحدھا بیش از آن میزانی است کھ برایش اسناد ھزینھ 
موجود است. ھمچنین نحوه توزیع اعتبار پرداختشده بین ردیفھای مختلف بودجھ لزوما با درصد اعتبار تخصیصدادهشده بھ ھر ردیف مطابقت ندارد و عمال تا انتھای سال نیز مشخص نمیشود کھ پرداختھای صورتگرفتھ صرف 

کدام ردیفھای بودجھ و چھ پروژهھایی شده است.

�� بنابر توضیحات ارائھشده توسط معاونت مالی در جلسھ شنبھ ٩٧/١٢/١١، باتوجھبھ آنکھ ابالغ بودجھ مصوب و ارائھ توافقنامھھای مربوط بھ آن با تاخیری چندماھھ نسبت بھ شروع سال مالی جدید صورت میگیرد، پرداخت اعتبار 
بھ واحدھای زیرمجموعھ شھرداری نمیتواند متوقف بھ ابالغ و تخصیص بودجھ شود و بھ ھمین دلیل تا پیش از سرآمدن سال مالی، ھمیشھ اختالفی بین مبلغ پرداختشده با مبلغ ھزینھشده وجود دارد.

�� دراینرابطھ نظر کارشناسی کمیتھ شفافیت آن بود کھ حتی اگر این مالحظات در شرایط فعلی موجھ باشند، الزم است با اتصال سامانھ بودجھ بھ سامانھ جامع مالی، پرداخت اعتبار علیالحساب بھ واحدھا و نحوه ھزینھکرد آن توسط 
واحدھا بھصورت سیستمی ثبت گردد و شورای شھر بتواند بھطور مستمر بر نحوه اولویتبندی مدیران در ھزینھکرد اعتبار پرداختشده بھ آنھا نظارت کند.

�� باتوجھبھ پیچیدگی و گستردگی ابعاد این موضوع، جمعبندی نھایی درباره آن در جلسھ شنبھ ٩٧/١٢/١١ حاصل نشد و ادامھ بررسی آن بھ جلسات آتی کمیتھ شفافیت با حضور معاون برنامھریزی و معاون مالی موکول شد.

نامھھای ارسال شده برای پیگیری مصوبات
مصوبھردیف

١

مقرر شد کارگروھی شامل سازمان امالک و مستغالت، اداره کل امور مالی، اداره کل خزانھداری، اداره کل حقوقی، اداره کل بودجھ و سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات برای تھیھ دستورالعمل راهاندازی بازار 
آنالین تھاتر در راستای اجرای بند ب بخش پنجم مصوبھ «دستورالعمل اجرایی مدیریت منابع و مصارف غیرنقد» ابالغی بھ شماره ... مورخ ... تشکیل گردد و نسخھ پیشنھادی دستورالعمل تھیھ شده در این 

کارگروه حداکثر تا پایان فروردین ماه ٩٨ بھ کمیتھ شفافیت و شھر ھوشمند ارسال گردد. پیشنھاد میشود بھ منظور تسریع در تشکیل و برگزاری جلسات کارگروه، سازمان امالک و مستغالت مسئولیت برگزاری 
جلسات این کارگروه و جمعبندی نھایی در مورد نسخھ پیشنھادی دستورالعمل مذکور را بر عھده گیرد. 

مقرر شد از پایان فروردینماه ٩٨، زیرسیستم امالک و ثبت مستقل ھرگونھ عملیات مالی در مورد امالک در سامانھ جامع مالی غیرفعال شود؛ بھ این معنا کھ ثبت ھرگونھ عملیات مالی مرتبط با امالک و تاسیسات ٢
درحال بھرهبرداری شھرداری تھران شامل خرید، فروش، اجاره، مشارکت و تھاتر در سامانھ جامع مالی، از طریق فراخوانی اطالعات ملک مذکور از سامانھ جامع امالک صورت گیرد.

مقرر شد قراردادھای مشارکتی و سرمایھگذاری از پایان فروردینماه ٩٨ بھصورت باگردش در سامانھ قراردادھا ثبت گردد.٣
مقرر شد از ابتدای سال مالی ٩٨، زیرسیستم بھای تمامشده در سامانھ جامع مالی در تمامی مناطق شھرداری مورد استفاده قرار گیرد.۴

http://mglassy.ir/wp-content/uploads/2019/08/63-971211-بازار-آنلاین-تهاتر-املاک.pdf
http://shora.tehran.ir/default.aspx?tabid=1114&ArticleId=15851
https://drive.google.com/file/d/1zx4Fdc-FpmpHfPMIXszc9G26-29f_zOF/view?usp=sharing
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صورت جلسھ کمیتھ شفافیت و شھر ھوشمند
اتاق کمیسیون بودجھ واقع در طبقھ ۶ ساختمان شماره ١ شورامکان٩٧/١٢/۴تاریخ و زمانشصتودومشماره جلسھ

مدعوین: جناب آقای فرجود، مدیرعامل محترم سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات شھرداری

حاضرین: لطفاً کلیک نمایید.
عکسھای جلسھ

دستورجلسھ: 
✅ بررسی بودجھ سال ٩٨ سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات

�� شصتودومین جلسھ کمیتھ شفافیت و شھر ھوشمند، شنبھ ٩٧/١٢/۴ بھ ریاست دکتر بھاره آروین و با حضور جناب آقای فرجود، مدیرعامل محترم سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات 
شھرداری تھران با موضوع «بررسی بودجھ ٩٨ سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات و تناسب آن با برنامھھا و پروژهھای اولویتدار این سازمان» برگزار خواھد شد.

�� سازمان فاوا نقشی محوری در فراھم کردن زیرساختھای فنی الزم برای ایجاد دسترسی عمومی بھ پایگاهھای اطالعاتی شھرداری تھران دارد و برقراری شفافیت اطالعاتی در شھرداری 
تھران در بعد فنی آن، بھ عملکرد سازمان فاوا وابستھ است. ھمچنین این سازمان متولی اصلی پیشبرد طرحھای ھوشمندسازی در شھر تھران است.

�� ازاینرو از سازمان فاوا خواستھ شده است تا در جلسھ شنبھ ٩٧/١٢/٠۴ گزارشی از جزئیات عملکرد بودجھ سازمان در سال ٩۶ و ٩٧، اولویتبندی و زمانبندی برنامھھا و پروژهھای 
این سازمان در سال ٩٨ و تناسب آن با بودجھ پیشنھادی ارائھشده و ھمچنین شاخصھای سنجش عملکرد سازمان در پیشبرد برنامھھا و پروژهھای این سازمان در سال آینده  ارائھ دھد.

شرح جلسھ: �� پیشازاین نیز در جلسات بیستوششم و چھلویکم کمیتھ شفافیت، بررسی برنامھ استراتژیک و عملکرد سازمان فاوا در دستور کار کمیتھ شفافیت قرار گرفتھ بود.
✅ بیشبرآوردی بودجھ و ضرورت اولویتبندی پروژهھا

�� شصتودومین جلسھ کمیتھ شفافیت و شھر ھوشمند، شنبھ ٩٧/١٢/۴ بھ ریاست دکتر بھاره آروین و با حضور جناب آقای فرجود، مدیرعامل محترم سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات 
شھرداری تھران، مدیرکل محترم امور مجامع و جناب آقای خسروی، مدیرکل محترم امور مالی و ذیحساب دو شھرداری تھران برگزار شد و جزئیات بودجھ پیشنھادی سازمان فاوا برای سال 

٩٨ و ارتباط و تناسب آن با برنامھھا و پروژهھای اولویتدار این سازمان مورد بررسی قرار گرفت.

�� این موضوع از آن جھت در دستور کار کمیتھ شفافیت قرار گرفت کھ سازمان فاوا نقشی محوری در فراھم کردن زیرساختھای فنی الزم برای ایجاد دسترسی عمومی بھ پایگاهھای 
اطالعاتی شھرداری تھران دارد و برقراری شفافیت اطالعاتی در شھرداری تھران در بعد فنی آن، بھ عملکرد سازمان فاوا وابستھ است. ضمن آنکھ این سازمان متولی اصلی پیشبرد طرحھای 

ھوشمندسازی در شھر تھران است.

�� بررسیھای کارشناسی اعضای کمیتھ شفافیت درباره بودجھ سال ٩٨ سازمان فاوا نشان داد این سازمان میزان درآمدھای سال آتی خود را با ۶٠ درصد افزایش نسبت میزان درآمد مصوب 
در سال ٩٧ برآورد کرده است. ایندرحالی است کھ میزان تحقق درآمدی سال ٩٧ این سازمان حدود ۵۵ درصد میزان مصوب بوده است و لذا برآورد افزایش ۶٠ درصدی آن نسبت بھ 

مصوب سال ٩٧، دچار بیشآوردی شدید بوده و تحقق بودجھ ٣٠٠ میلیارد تومانی این سازمان در سال آینده را با تردیدھای جدی مواجھ میکند.  

�� اولین پیامد بیشبرآودی بودجھ آن است کھ در واقعیت، اعتبار الزم برای پیشبرد تمامی پروژهھای کلیدی تعریفشده در این سازمان در سال آینده فراھم نبوده و لذا اولویتبندی پروژهھا 
ضرورتی انکارناپذیر مییابد. ازاینرو از سازمان فاوا خواستھ شد  اولویتبندی پروژهھای کلیدی این سازمان را بھ کمیتھ شفافیت ارائھ دھد. 

��در فھرست پروژهھای کلیدی سال آینده این سازمان، موارد حائز اھمیت برای کمیتھ شفافیت ازجملھ ھوشمندسازی فرایندھای شھرسازی، توسعھ سامانھ معامالت و مناقصات، ارتقای سامانھ 
جامع امالک و توسعھ سامانھ صورتوضعیت الکترونیک ذکر شده بود. بااینحال، ازآنجاییکھ در گزارش ارائھشده مشخص نبود کھ ھر کدام از این پروژهھای کلیدی، ذیل کدامیک از ۴۴ 

ردیف بودجھ پیشنھادی قرار میگیرند و چھ مقدار از اعتبار در نظر گرفتھ شده برای ردیف بودجھ مرتبط  بھ پیشبرد آن پروژه کلیدی اختصاص یافتھ است، امکان سنجش میزان تحققپذیری 
این پروژهھا در سال آینده میسر نشد. لذا از سازمان فاوا خواستھ شد تا ظرف مدت یکھفتھ، گزارشی ارایھ کند کھ در آن عالوه بر اولویتبندی پروژهھای کلیدی، مشخص شده باشد ھرکدام از 
پروژهھای کلیدی تعریفشده در این سازمان ذیل کدام ردیف بودجھ پیشنھادی قرار میگیرد و میزان بودجھ مورد نیاز برای پیشبرد ھر کدام از آن پروژهھای کلیدی چھ مقدار برآورد میشود.

�� در جلسھ شنبھ ٩٧/١٢/۴ ھمچنین جلب مشارکت و سرمایھگذاری بخش خصوصی بھعنوان راھکاری برای کمک بھ تامین اعتبارات مورد نیاز سازمان فاوا مطرح شد و از سازمان فاوا 
خواستھ شد تا در تکمیل گزارشھای ارسالی خود، گزارشی نیز از فھرست پروژهھای کلیدی کھ امکان انجام آنھا ازطریق جلب مشارکت و سرمایھگذاری بخش خصوص میسر است، بھ کمیتھ 

شفافیت ارائھ کند. 
نامھھای ارسال شده برای پیگیری مصوبات

مصوبھردیف

١
مقرر شد سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات حداکثر ظرف مدت یک ھفتھ اولویتبندی پروژهھای کلیدی تعریفشده در این سازمان برای سال آینده را بھ کمیتھ شفافیت 
ارسال نماید. ھمچنین مقرر شد سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات در فایل ارسالی خود مشخص نماید این پروژهھای کلیدی ذیل کدام ردیف در الیحھ پیشنھادی بودجھ 

٩٨، پیشبینی و تعریف شدهاند و میزان بودجھ مورد نیاز برای پیشبرد ھر کدام از آنھا چھ مقدار پیشبینی شده است.

 مقرر شد سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات مشخص نماید کدامیک از پروژهھای کلیدی تعریفشده، این قابلیت را دارند کھ با سرمایھگذاری و مشارکت بخش خصوصی ٢
انجام شوند، و کدامیک قابلیت سرمایھگذاری و مشارکت نداشتھ و بخش خصوصی عالقھمند بھ ورود بھ آنھا نیست. ھمچنین مشخص نماید کھ معیار این ارزیابی چیست.

http://mglassy.ir/wp-content/uploads/2019/08/62-971204-بررسی-بودجه-۹۸-فاوا-و-تناسب-آن-با-پروژه_های-اولویت_دار-آن.pdf
http://shora.tehran.ir/default.aspx?tabid=1114&ArticleId=15719
https://drive.google.com/file/d/1EreRJsMw7oZBGz58obBySvZuS_w5YAQI/view?usp=sharing
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صورت جلسھ کمیتھ شفافیت و شھر ھوشمند
اتاق کمیسیون بودجھ واقع در طبقھ ۶ ساختمان شماره ١ شورامکان ٩٧/١١/٣٠   ساعت ١٧:٣٠تاریخ و زمانشصتویکمشماره جلسھ

مدعوین: آقای بصیرت، رئیس محترم مرکز مطالعات و برنامھریزی شھر تھران، جناب آقای ریاضی، مدیرکل محترم دفتر مطالعات اجتماعی و فرھنگی معاونت فرھنگی و اجتماعی و سرکار خانم 
ذاکری، معاون محترم مطالعات سازمان حملونقل و ترافیک

حاضرین: لطفاً کلیک نمایید.
عکسھای جلسھ

دستورجلسھ: 
✅ انتشار عمومی پژوھشھا

�� شصتویکمین جلسھ کمیتھ شفافیت و شھر ھوشمند، سھشنبھ ٩٧/١١/٣٠ بھ ریاست دکتر بھاره آروین و با حضور جناب آقای بصیرت، رئیس محترم مرکز مطالعات و برنامھریزی شھر تھران، 
جناب آقای ریاضی، مدیرکل محترم دفتر مطالعات اجتماعی و فرھنگی معاونت فرھنگی و اجتماعی و سرکار خانم ذاکری، معاون محترم مطالعات سازمان حملونقل و ترافیک با موضوع «شفافیت 

و انتشار عمومی پژوھشھای انجام شده در شھرداری و واحدھای تابعھ» برگزار خواھد شد. 

��با فراھم کردن امکان دسترسی عموم شھروندان بھ نتایج پژوھشھا، از انجام طرحھای پژوھشی تکراری و ھدررفت بودجھ جلوگیری میشود و طیف وسیعتری از متخصصان و دانشگاھیان از 
نتایج آنھا استفاده خواھند کرد.

�� ھمچنین شفافیتبخشی بھ مراحل انجام پژوھش مانند اعالم فراخوان، پروپوزالھای دریافتی و پروپوزال منتخب، عالوه بر ارتقای کیفیت پژوھشھا، از ایجاد رانت در این حوزه جلوگیری 
خواھد شد. 

�� ازاینرو از مرکز مطالعات بھعنوان متولی اصلی انجام پژوھش در شھرداری تھران و معاونتھای فرھنگی و اجتماعی و حملونقل و ترافیک کھ ساالنھ پژوھشھای بسیاری را بھصورت 
مستقل انجام میدھند خواستھ شده است تا در جلسھ سھشنبھ ٩٧/١١/٣٠ گزارشی از برنامھھای خود جھت شفافیتبخشی بھ مراحل مختلف انجام پژوھشھا و انتشار عمومی نتایج آنھا بھ کمیتھ 

شفافیت ارائھ دھند. 
شرح جلسھ: 

✅ دسترسی ھمگانی بھ پژوھشھای شھرداری تھران

�� شصتویکمین جلسھ کمیتھ شفافیت و شھر ھوشمند، سھشنبھ ٩٧/١١/٣٠ بھ ریاست دکتر بھاره آروین و با حضور جناب آقای بصیرت، رئیس محترم مرکز مطالعات و برنامھریزی شھر تھران، 
جناب آقای ریاضی، مدیرکل محترم دفتر مطالعات اجتماعی و فرھنگی معاونت فرھنگی و اجتماعی و سرکار خانم ذاکری، معاون محترم مطالعات سازمان حملونقل و ترافیک برگزار شد و نحوه 

انتشار عمومی گزارش کامل پژوھشھای انجامشده در شھرداری و واحدھای تابعھ مورد بررسی قرار گرفت. 

 �� ایجاد دسترسی ھمگانی بھ پژوھشھای انجام شده در شھرداری تھران و واحدھای تابعھ آن، موجب میشود طیف وسیعتری از متخصصان و دانشگاھیان بتوانند از نتایج آنھا استفاده کنند. 
ضمن آنکھ انتشار عمومی این پژوھشھا، آنھا را در معرض ارزیابی و نقد علمی قرار داده و از این طریق کیفیت پژوھشھا ارتقاء خواھد یافت. ھمچنین، انتشار نسخھ الکترونیکی گزارش این 

پژوھشھا ازطریق یک درگاه واحد با امکان جستوجو در بین این گزارشھا، از تکرار پژوھشھا در واحدھای مختلف و ھدررفت بودجھ جلوگیری خواھد کرد. 

�� درحالحاضر مرکز مطالعات و برنامھریزی شھر تھران از سامانھ «پژوھشیار» برای مدیریت فرایندھای مربوط بھ تعریف و انجام پروژهھا استفاده میکند و بنابر صحبتھای راھبر این 
سامانھ، زیرساخت الزم برای انتشار گزارش پژوھشھای انجامگرفتھ در شھرداری تھران در این سامانھ فراھم است. دراینرابطھ مقرر شد تا سازمان فاوا قابلیتھای سامانھ پژوھشیار و دیگر 

سامانھھا و امکانات فنی موجود در سازمان فاوا را برای آنکھ بھعنوان بستر مشترک بارگذاری و انتشار گزارشھای پژوھشھا در کلیھ واحدھای زیرمجموعھ شھرداری قرار بگیرند مورد بررسی 
قرار داده و گزارش  خود را در خصوص مناسبترین درگاه واحد بارگذاری پژوھشھا  بھ کمیتھ شفافیت ارائھ کند.

�� بنابر گزارش مرکز مطالعات، از ۶٨٣ پروژهای کھ از سال ٨٩ تا ٩٧ در این مرکز تعریف شدهاند، ۴۵٣ پروژه بھ اتمام رسیدهاند کھ فایل نھایی برخی از این پژوھشھا موجود و آماده برای 
بارگذاری و انتشار است و انتشار گزارش نھایی برخی دیگر، نیازمند صرف زمان بیشتر جھت اسکن و آمادهسازی فایل مربوطھ است. در این رابطھ مقرر شد تا مرکز مطالعات و برنامھریزی 
شھر تھران ظرف مدت حداکثر یک ھفتھ برنامھ زمانبندی خود جھت آمادهسازی و انتشار فایل گزارش کامل تمامی پژوھشھای انجامگرفتھ در این مرکز از سال ٨٩ بھ بعد را بھ کمیتھ شفافیت 

ارائھ کند.

�� ھمچنین باتوجھبھ آنکھ بنابر گزارش ارائھشده در جلسھ، فایل کلیھ پژوھشھای انجامگرفتھ توسط دفتر مطالعات اجتماعی و فرھنگی و ھمچنین سازمان حملونقل و ترافیک در دھھ اخیر، موجود 
و آماده برای انتشار است، مقرر شد در بازه زمانی یکھفتھای از برگزاری جلسھ سھشنبھ ٩٧/١١/٣٠، ھم دفتر مطالعات اجتماعی و فرھنگی و ھم سازمان حملونقل و ترافیک، مشخصات 

شناسنامھای و گزارش نھایی تعداد صد مورد از پژوھشھای خود را جھت انتشار عمومی، بھصورت آزمایشی در سامانھ پژوھشیار بارگذاری کنند.
1.نامھ مصوبات جلسھ بھ معاون حملونقل و ترافیک        

2.نامھ مصوبات جلسھ بھ معاون برنامھریزی، توسعھ شھری و امور شورا
3.نامھ مصوبات جلسھ بھ سرپرست مرکز مطالعات و برنامھریزی شھر تھران        

4.نامھ مصوبات جلسھ بھ معاون امور اجتماعی و فرھنگی        
مصوبھردیف

١
مقرر شد سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات قابلیتھای سامانھ پژوھشیار و دیگر سامانھھا و امکانات فنی موجود در این سازمان را برای آنکھ بھعنوان بستر مشترک 

بارگذاری و انتشار گزارشھای پژوھشھا در کلیھ واحدھای زیرمجموعھ شھرداری قرار بگیرند مورد بررسی قرار داده و گزارش خود را در خصوص مناسبترین درگاه واحد 
بارگذاری پژوھشھا حداکثر ظرف مدت دو ھفتھ بھ کمیتھ شفافیت ارائھ کند.

٢

ھمچنین باتوجھبھ آنکھ فایل کلیھ پژوھشھای انجامگرفتھ توسط دفتر مطالعات اجتماعی و فرھنگی و ھمچنین سازمان حملونقل و ترافیک در دھھ اخیر، موجود و آماده برای 
انتشار است، مقرر شد در بازه زمانی یکھفتھای از برگزاری جلسھ سھشنبھ ٩٧/١١/٣٠، سازمان فاوا امکانات و دسترسیھای الزم برای درج مشخصات شناسنامھای و 

بارگذاری فایل گزارش کامل حداقل صد مورد از پژوھشھای انجام شده در دفتر مطالعات اجتماعی و فرھنگی و نیز صد مورد از پژوھشھای سازمان حملونقل و ترافیک را در 
سامانھ پژوھشیار فراھم آورد.

http://mglassy.ir/wp-content/uploads/2019/08/61-971130-انتشار-پژوهش_ها.pdf-.pdf
http://shora.tehran.ir/default.aspx?tabid=1114&ArticleId=15669
http://mglassy.ir/wp-content/uploads/2019/08/مصوبات-شصت_ویکمین-جلسه-کمیته-بحمل-و-نقل-و-ترافیک.pdf
http://mglassy.ir/wp-content/uploads/2019/08/مصوبات-شصت_ویکمین-جلسه-توسعه-شهری-و-امور-شوراpdf.pdf
http://mglassy.ir/wp-content/uploads/2019/08/مصوبات-شصت_ویکمین-جلسه-کمیته-ب-مرکز-مطالعات-واحدهای-تابعه،-خانم-آروین-به-آقای-بصیرت-36743.pdf
http://mglassy.ir/wp-content/uploads/2019/08/مصوبات-شصت_ویکمین-جلسه-کمیته-ب-مرکز-مطالعات-واحدهای-تابعه،-خانم-آروین-به-آقای-بصیرت-36743.pdf


صورتجلسات- سال دوم ۶٠

29

صورت جلسھ کمیتھ شفافیت و شھر ھوشمند
سازمان امالک و مستغالتمکان ٩٧/١١/٢٧   ساعت ١۴تاریخ و زمانشصتمشماره جلسھ

مدعوین: محسن ھاشمی رفسنجانی، ریاست شورای شھر، محمود میرلوحی، عضو شورای شھر، حمیدرضا کرداری، مدیرعامل سازمان امالک و مستغالت و محمد فرجود، مدیرعامل سازمان 
فناوری اطالعات و ارتباطات شھرداری 

حاضرین: لطفاً کلیک نمایید.
عکسھای جلسھ

دستورجلسھ: 
✅پیگیری تحقق شفافیت در سازمان امالک و مستغالت

�� شصتمین جلسھ کمیتھ شفافیت و شھر ھوشمند شنبھ ٩٧/١١/٢٧ بھ ریاست دکتر بھاره آروین و با حضور جناب آقای ھاشمی، ریاست محترم شورای شھر، جناب آقای کرداری، مدیرعامل 
محترم سازمان امالک و مستغالت، نمایندگان معاونت مالی و نمایندگان سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات شھرداری تھران در محل سازمان امالک و مستغالت برگزار خواھد شد.

�� در این جلسھ، ضمن بازدید از مخزن اطالعات و اسناد سازمان امالک و مستغالت، اقدامات سازمان دررابطھبا اجرای مصوبھ «ساماندھی اسناد امالک و مستغالت شھرداری تھران و 
موسسات تابعھ» و ھمچنین گزارش پیشرفت از اجرای مصوبات جلسات پیشین کمیتھ شفافیت با سازمان مورد بررسی قرار خواھد گرفت. 

�� مصوبھ «ساماندھی اسناد امالک و مستغالت شھرداری تھران و موسسات تابعھ» در سال ٩۵ بھ تصویب شورای شھر رسیده است و سازمان امالک را بھ ساماندھی بھ اطالعات مربوط بھ 
امالک شھرداری تھران ملزم نموده است.  در جلسھ روز شنبھ ٩٧/١١/٢٧ گزارش سازمان امالک از اقدامات انجامگرفتھ درراستای اجرای این مصوبھ در دوره جدید مدیریت شھری مورد 

بررسی قرار خواھد گرفت.

متن مصوبھ «ساماندھی اسناد امالک و مستغالت شھرداری تھران و موسسات تابعھ»

�� در جلسات پیشین کمیتھ شفافیت با سازمان امالک و مستغالت مشخص شد کھ ھنوز اتصال کامل این سازمان بھ سامانھھای ثبت عملکرد مالی در شھرداری تھران ازجملھ سامانھ قراردادھا و 
سامانھ جامع مالی برقرار نیست. درنتیجھ امکان نظارت بر عملکرد مالی این سازمان و ھمچنین شفافیتبخشی بھ اطالعات قراردادھای آن با کاستی مواجھ است.

�� دراینرابطھ مقرر شده بود تا امکان ثبت باگردش اطالعات قراردادھای سازمان امالک در سامانھ قراردادھا تا پایان بھمنماه فراھم شود و اطالعات کلیھ قراردادھای این سازمان در سال ٩٧ 
نیز در سامانھ قراردادھا ثبت شود. ھمچنین تا نیمھ بھمنماه با رفع اشکاالت باقیمانده، سامانھ جامع مالی بھعنوان سامانھ مالی اصلی در سازمان امالک بھکارگرفتھ شود. در جلسھ فردا، گزارش 

اقدامات سازمان امالک در راستای اجرای این مصوبات دریافت خواھد شد.

�� در جلسات پیشین ھمچنین مطرح شد کھ سامانھ جامع امالک کھ محل ثبت اطالعات امالک شھرداری تھران و وضعیت بھرهبرداری آنھا است با نقص اطالعاتی عمده روبھرو است. این 
موضوع عالوهبرآنکھ محمل بروز رانت و فساد در واگذاری و بھرهبرداری از امالک شھرداری بوده است، پیگیری وضعیت تملک و بھرهبرداری از امالکی را کھ فرایند انتقال سند و ثبت 

محضری مالکیت آنھا طی نشده است با دشواری مواجھ و شھرداری را متحمل ضررھای مالی مکرر کرده است.

�� دراینرابطھ مقرر شده بود تا سامانھ جامع امالک بھنحوی مناسبسازی شود کھ ثبت اطالعات انواع امالکی کھ ھنوز در مراحل انتقال مالکیت قرار دارند نیز در این سامانھ امکانپذیر شود و 
بھلحاظ فنی، مانعی بر سر ثبت سیستمی اطالعات کلیھ امالک شھرداری تھران باقی نماند. ھمچنین مقرر شده بود با تشکیل کمیتھ ساماندھی امالک در سازمان امالک، کشف و ثبت سیستمی 

اطالعات تمامی امالکی کھ شھرداری تھران برای تملک آنھا وجھ پرداخت نموده اما بھ دلیل تاخیر و تعویق در انتقال سند، ھنوز مالکیت قانونی شھرداری تھران در مورد آنھا قطعی نشده است 
در اولویت کاری سازمان قرار گیرد کھ در جلسھ فردا، گزارش اقدامات انجام شده در این خصوص نیز دریافت خواھد شد.

شرح جلسھ: 
✅ بیشبرآوردی بودجھ و ضرورت اولویتبندی پروژهھا

�� شصتودومین جلسھ کمیتھ شفافیت و شھر ھوشمند، شنبھ ٩٧/١٢/۴ بھ ریاست دکتر بھاره آروین و با حضور جناب آقای فرجود، مدیرعامل محترم سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات 
شھرداری تھران، مدیرکل محترم امور مجامع و جناب آقای خسروی، مدیرکل محترم امور مالی و ذیحساب دو شھرداری تھران برگزار شد و جزئیات بودجھ پیشنھادی سازمان فاوا برای سال ٩٨ 

و ارتباط و تناسب آن با برنامھھا و پروژهھای اولویتدار این سازمان مورد بررسی قرار گرفت.

�� این موضوع از آن جھت در دستور کار کمیتھ شفافیت قرار گرفت کھ سازمان فاوا نقشی محوری در فراھم کردن زیرساختھای فنی الزم برای ایجاد دسترسی عمومی بھ پایگاهھای 
اطالعاتی شھرداری تھران دارد و برقراری شفافیت اطالعاتی در شھرداری تھران در بعد فنی آن، بھ عملکرد سازمان فاوا وابستھ است. ضمن آنکھ این سازمان متولی اصلی پیشبرد طرحھای 

ھوشمندسازی در شھر تھران است.

�� بررسیھای کارشناسی اعضای کمیتھ شفافیت درباره بودجھ سال ٩٨ سازمان فاوا نشان داد این سازمان میزان درآمدھای سال آتی خود را با ۶٠ درصد افزایش نسبت میزان درآمد مصوب در 
سال ٩٧ برآورد کرده است. ایندرحالی است کھ میزان تحقق درآمدی سال ٩٧ این سازمان حدود ۵۵ درصد میزان مصوب بوده است و لذا برآورد افزایش ۶٠ درصدی آن نسبت بھ مصوب سال 

٩٧، دچار بیشآوردی شدید بوده و تحقق بودجھ ٣٠٠ میلیارد تومانی این سازمان در سال آینده را با تردیدھای جدی مواجھ میکند.  

�� اولین پیامد بیشبرآودی بودجھ آن است کھ در واقعیت، اعتبار الزم برای پیشبرد تمامی پروژهھای کلیدی تعریفشده در این سازمان در سال آینده فراھم نبوده و لذا اولویتبندی پروژهھا 
ضرورتی انکارناپذیر مییابد. ازاینرو از سازمان فاوا خواستھ شد  اولویتبندی پروژهھای کلیدی این سازمان را بھ کمیتھ شفافیت ارائھ دھد. 

��در فھرست پروژهھای کلیدی سال آینده این سازمان، موارد حائز اھمیت برای کمیتھ شفافیت ازجملھ ھوشمندسازی فرایندھای شھرسازی، توسعھ سامانھ معامالت و مناقصات، ارتقای سامانھ 
جامع امالک و توسعھ سامانھ صورتوضعیت الکترونیک ذکر شده بود. بااینحال، ازآنجاییکھ در گزارش ارائھشده مشخص نبود کھ ھر کدام از این پروژهھای کلیدی، ذیل کدامیک از ۴۴ ردیف 

بودجھ پیشنھادی قرار میگیرند و چھ مقدار از اعتبار در نظر گرفتھ شده برای ردیف بودجھ مرتبط  بھ پیشبرد آن پروژه کلیدی اختصاص یافتھ است، امکان سنجش میزان تحققپذیری این 
پروژهھا در سال آینده میسر نشد. لذا از سازمان فاوا خواستھ شد تا ظرف مدت یکھفتھ، گزارشی ارایھ کند کھ در آن عالوه بر اولویتبندی پروژهھای کلیدی، مشخص شده باشد ھرکدام از 

پروژهھای کلیدی تعریفشده در این سازمان ذیل کدام ردیف بودجھ پیشنھادی قرار میگیرد و میزان بودجھ مورد نیاز برای پیشبرد ھر کدام از آن پروژهھای کلیدی چھ مقدار برآورد میشود.

�� در جلسھ شنبھ ٩٧/١٢/۴ ھمچنین جلب مشارکت و سرمایھگذاری بخش خصوصی بھعنوان راھکاری برای کمک بھ تامین اعتبارات مورد نیاز سازمان فاوا مطرح شد و از سازمان فاوا 
خواستھ شد تا در تکمیل گزارشھای ارسالی خود، گزارشی نیز از فھرست پروژهھای کلیدی کھ امکان انجام آنھا ازطریق جلب مشارکت و سرمایھگذاری بخش خصوص میسر است، بھ کمیتھ 

شفافیت ارائھ کند. 
1.نامۀ مصوبات جلسھ بھ معاون برنامھریزی، توسعھ شھری و امور شورا

2.نامۀ مصوبات جلسھ بھ مدیرعامل سازمان امالک و مستغالت        
مصوبھردیف

مقرر شد سامانھ موازی مورد استفاده در سازمان امالک برای ثبت عملیات مالی در پایان سال ٩٧ از دسترس خارج شده و از ابتدای سال ٩٨، صرفا سامانھ جامع مالی مورد ١
استفاده سازمان امالک قرار گیرد. 

مقرر شد حداکثر از نیمھ اسفندماه ٩٧ زیرسیستم اجاره در سامانھ جامع امالک مورد استفاده قرار گیرد.٢
مقرر شد حداکثر از نیمھ اسفندماه ٩٧ فرمھای ارزیابی یکسان ِ الکترونیکی از طریق سامانھ جامع امالک مورد استفاده قرار گیرند.٣
مقرر شد رونوشت صورتجلسات کمیتھ ساماندھی امالک بھ شورای اسالمی شھر تھران ارسال شود.۴

مقرر شد حداکثر تا پایان سال ٩٧، اطالعات کلیھ ٢٠٠٠ ملکی کھ در دوره مدیریت شھری گذشتھ بھ رایگان در اختیار اشخاص حقیقی و حقوقی قرار گرفتھ و در دوره جدید ۵
مدیریت شھری مورد کشف و رصد قرار گرفتھاند بھطور کامل در سامانھ جامع امالک ثبت شود.

مقرر شد برنامھ زمانبندی اجرای مفاد تفاھمنامھ با سازمان ثبت اسناد و امالک کشور بھ شورای اسالمی شھر تھران ارائھ شود.۶

http://mglassy.ir/wp-content/uploads/2019/08/60-971107-سازمان-املاک-و-مستغلات.docx
http://shora.tehran.ir/default.aspx?tabid=1114&ArticleId=15597
http://mglassy.ir/wp-content/uploads/2019/08/مصوبات-جلسات-شصتم-و-شصت_وسوم-کمیته-امور-شورا.pdf
http://mglassy.ir/wp-content/uploads/2019/08/مصوبات-جلسه-شصتم-کمیته-املاک-و-مستغلات.pdf
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مقرر شد سازمان امالک و مستغالت برای یکپارچھسازی سھ سامانھ قرادادھا، جامع مالی و جامع امالک و ھمچنین راهاندازی کامل سامانھ جامع امالک با سازمان فناوری ٧
اطالعات و ارتباطات ھمکاریھای الزم را انجام دھد. 
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صورت جلسھ کمیتھ شفافیت و شھر ھوشمند
اتاق کمیسیون بودجھ واقع در طبقھ ۶ ساختمان شماره ١ شورامکان ٩٧/١١/١٣  ساعت ١۵:٣٠تاریخ و زمانپنجاهونھمشماره جلسھ

مدعوین: آقای سعید راد، مدیرعامل سازمان مدیریت میادین میوه و ترهبار 

حاضرین: لطفاً کلیک نمایید.
عکسھای جلسھ

دستورجلسھ: 
✅  شفافیت و ھوشمندسازی در سازمان مدیریت میادین میوه و ترهبار

�� پنجاهونھمین جلسھ کمیتھ شفافیت و شھر ھوشمند شنبھ ٩٧/١١/١٣ بھ ریاست دکتر بھاره آروین و با حضور جناب آقای راد، مدیرعامل محترم سازمان مدیریت میادین میوه و ترهبار و نمایندگان 
سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات شھرداری تھران، با موضوع بررسی وضعیت سازمان مدیریت میادین میوه و ترهبار در برقراری شفافیت اطالعاتی و ھمچنین برنامھھای این سازمان درجھت 

ھوشمندسازی فرایندھای مربوط بھ مدیریت غرف و ارائھ خدمات بھ شھروندان برگزار خواھد شد. 

�� بررسی وضعیت اتصال سازمان مدیریت میادین میوه و ترهبار بھ سامانھھای ثبت عملکرد مالی در شھرداری تھران ازجملھ دو سامانھ جامع مالی و سامانھ قراردادھا اولین دستور این جلسھ است. 
تعداد و جزئیات قراردادھای منعقدشده توسط سازمان در سالھای ٩۶ و ٩٧ بھ تفکیک انواع معامالت ازجملھ مزایده، مناقصھ و ترک تشریفات و میزان ثبت و انتشار اطالعات این قراردادھا در 

سامانھھای ذیربط و وبسایت شفاف نیز در این بخش از جلسھ بررسی خواھد شد.

�� بررسی فرایندھا و آییننامھھای واگذاری غرف، چگونگی اخذ و ثبت بھای انواع خدمات ارائھشده بھ شھروندان و ھمچنین برنامھھای سازمان مدیریت میادین میوه و ترهبار و سازمان فاوا درجھت 
ھوشمندسازی ارائھ خدمات بھ شھروندان و پروژهھایی کھ ھماکنون در ھمین رابطھ دردستانجاماند موضوع دیگری است کھ در این جلسھ بھ آن پرداختھ خواھد شد.

شرح جلسھ: 
✅  پیگیری تحقق شفافیت در سازمان مدیریت میادین میوه و ترهبار

�� پنجاهونھمین جلسھ کمیتھ شفافیت و شھر ھوشمند، روز شنبھ ٩٧/١١/١٣ بھ ریاست دکتر بھاره آروین و با حضور جناب آقای راد، مدیرعامل محترم سازمان مدیریت میادین میوه و ترهبار، جناب 
آقای ھاشمی، سرپرست محترم اداره کل امور مجامع و نمایندگان سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات شھرداری تھران با موضوع بررسی وضعیت سازمان مدیریت میادین میوه و ترهبار در 

برقراری شفافیت اطالعاتی برگزار شد.

�� برقراری شفافیت اطالعاتی در سازمان مدیریت میادین از آن جھت اھمیت دارد کھ این سازمان ھر سال حجم باالیی از مزایدات را بھمنظور واگذاری غرف برگزار میکند و دسترسی عمومی بھ 
اطالعات این قراردادھا عالوهبر شفافیتبخشی بھ عملکرد سازمان مدیریت میادین، موجب رقابتیتر شدن فضا بین متقاضیان دریافت غرفھ خواھد شد.  

�� در ھمین راستا، اجرای مصوبھ «الزام شھرداری تھران بھ انجام الکترونیکی و اعالن عمومی اطالعات معامالت شھرداری» و وضعیت بھکارگیری سامانھھای ثبت عملکرد مالی شھرداری تھران 
ازجملھ سامانھ قراردادھا و سامانھ جامع مالی در سازمان مدیریت میادین اصلیترین موضوع مورد بحث در این جلسھ بود. 

�� بنابر تبصره ٢ و ۴ ماده ١ مصوبھ مذکور شھرداری ملزم بھ انتشار عمومی اطالعات قراردادھای متوسط بھ باال (٢۵ میلیون تومان و بیشتر) شده است. در مسیر اجرای کامل مصوبھ، مقرر شد 
اطالعات قراردادھای متوسط بھ باالی سازمان مدیریت میادین اعم از قراردادھای درآمدی و ھزینھای، حداکثر تا نیمھ اسفند ٩٧ روی وبسایت شفاف منتشر گردد.

 �� ھمچنین مقرر شد باتوجھبھ حجم باالی معامالت مزایدهای سازمان مدیریت میادین نسبت بھ شھرداریھای مناطق و دیگر واحدھای تابعھ شھرداری، سازمان فاوا در راهاندازی امکان انجام 
تمامالکترونیکی مزایدات، سازمان مدیریت میادین را در اولویت قرار دھد و این امر تا پایان سال ٩٧ محقق شود.

نامھ مصوبات جلسھ بھ سازمان مدیریت میادین میوه و ترهبار
مصوبھردیف

١
مقرر شد سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات با ھمکاری سازمان مدیریت میادین میوه ترهبار حداکثر تا پایان بھمن ٩٧ اتصال سامانھ قراردادھا با سامانھ جامع درآمد را برقرار 

نماید بھگونھای کھ سامانھ قراردادھا بتواند با دریافت سرویس برخط از سامانھ جامع درآمد، اطالعات قراردھای درآمدی سازمان مدیریت میادین میوه و ترهبار را فراخوانی نموده و 
نمایش دھد.

مقرر شد در راستای اجرای تبرصره چھارم ماده ١ مصوبھ «الزام شھرداری تھران بھ انجام الکترونیکی و اعالن عمومی اطالعات معامالت شھرداری» اطالعات قراردادھای ٢
متوسط بھ باالی سازمان مدیریت میادین میوه و ترهبار، اعم از قراردادھای درآمدی و ھزینھای، حداکثر تا نیمھ اسفند ٩٧ برروی وبسایت شفاف منتشر گردد.

مقرر شد حداکثر تا پایان بھمن ثبت با گردش قراردادھای ھزینھای سازمان مدیریت میوه و ترهبار بھصورت کامل در سامانھ قراردادھا انجام گیرد. ٣
مقرر شد از این پس در آگھیھای فراخوان مزایده و مناقصھ سازمان مدیریت میادین میوه و ترهبار، بندی مبنی بر انتشار عمومی اطالعات قراردادھای این سازمان ذکر شود.۴

۵
مقرر شد در راستای اجرای ماده ١ مصوبھ « الزام شھرداری تھران بھ انجام الکترونیکی و اعالم عمومی اطالعات معامالت شھرداری» در خصوص انجام الکترونیکی انواع 

معامالت در شھرداری تھران، سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات با ھمکاری سازمان میادین میوه و ترهبار، انجام الکترونیکی مزایده در این سازمان را در اولویت قرار داده بھ 
گونھای کھ انجام الکترونیکی مزایدات در این سازمان تا پایان سال محقق شود.

مقرر شد در جھت ایجاد شفافیت سازمانی، آییننامھ مالی معامالتی مالک عمل و اساسنامھ مالک عمل سازمان مدیریت میادین میوه و ترهبار بر روی وبسایت این سازمان منتشر گردد. ۶

http://mglassy.ir/wp-content/uploads/2019/08/59-971113-سازمان-مدیریت-میادین-میوه-و-تره_بار.pdf
http://shora.tehran.ir/default.aspx?tabid=1114&ArticleId=15439
http://mglassy.ir/wp-content/uploads/2019/08/مصوبات-جلسه-پنجاه_ونهم-كميته-.pdf


صورتجلسات- سال دوم ۵٨

32

صورت جلسھ کمیتھ شفافیت و شھر ھوشمند
اتاق کمیسیون بودجھ واقع در طبقھ ۶ ساختمان شماره ١ شورامکان   ٩٧/١١/٠۶   ساعت ١۵تاریخ و زمانپنجاهوھشتمشماره جلسھ

مدعوین: جناب آقای شیخ، معاون محترم توسعھ منابع انسانی، جناب آقای ھاشمی، سرپرست اداره کل امور مجامع

حاضرین: لطفاً کلیک نمایید.
عکسھای جلسھ

دستورجلسھ:
✅  نظارت بر حسن اجرای مصوبھ مدیریت تعارض منافع 

�� پنجاهوھشتمین جلسھ کمیتھ شفافیت و شھر ھوشمند، شنبھ ٩٧/١١/٠۶ بھ ریاست دکتر بھاره آروین با موضوع نظارت بر حسن اجرای مصوبھ «مدیریت تعارض منافع در شھرداری تھران» و 
در دو بخش برگزار خواھد شد.

�� بخش اول جلسھ، با حضور جناب آقای شیخ، معاون محترم توسعھ منابع انسانی، جناب آقای ھاشمی، سرپرست اداره کل امور مجامع و مسئولین ذیربط در سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات 
شھرداری تھران بھ بررسی نحوه اجرای بندھایی از مصوبھ مذکور کھ بھ حوزه منابع انسانی ارتباط پیدا میکند اختصاص خواھد یافت.

�� درحالحاضر شھرداری تھران بھ انتشار عمومی اطالعات مدیران ارشد شھرداری از طریق وبسایت شفاف اقدام نموده است و این اطالعات بھصورت ماھانھ بھروزرسانی میشوند. 

�� بااینحال بھمنظور اجرای کامل ماده ۴ مصوبھ کھ بھ موضوع انتشار عمومی اطالعات مدیران شھرداری اختصاص دارد، عالوهبر آنچھ ھماکنون انتشار یافتھ است، موارد اطالعاتی دیگری 
ازجملھ سوابق تحصیلی و کاری و ھمچنین حقوق، مزایا و کلیھ دریافتیھای مدیران نیز باید در دسترس عموم قرار بگیرند و بھروزرسانی این اطالعات نیز بھصورت برخط و از طریق اتصال 

سیستمی بھ سامانھ منابع انسانی شھرداری انجام بگیرد. 

��در جلسھ روز شنبھ ٩٧/١١/٠۶ اقدامات الزم جھت اجرای کامل این ماده از مصوبھ و ھمچنین برنامھ معاونت توسعھ منابع انسانی برای اجرای بخش سوم این مصوبھ با موضوع «منع یا تحدید 
تصدی ھمزمان دو یا چند شغل، پست و سمت» شامل مواد ٧، ٨ و ٩ مورد بررسی قرار خواھد گرفت.

�� بخش دوم جلسھ با حضور جناب آقای سوری، سرپرست مركز ارتباطات و امور بین الملل شھرداری تھران و مسئولین ذیربط در سازمان فاوا، بھ بررسی نحوه اجرای ماده ١۴ مصوبھ 
«مدیریت تعارض منافع در شھرداری تھران» ناظر بر الزام شھرداری تھران بھ انتشار عمومی اطالعات کلیھ سفرھای خارجی کارکنان شھرداری اختصاص خواھد یافت و برنامھ مرکز ارتباطات و 

امور بینالملل شھرداری تھران در این خصوص مورد بررسی قرار خواھد گرفت.

�� کمیتھ شفافیت پیش از این نیز در جلسات بیستوسوم و چھلودوم کمیتھ، موضوع شفافیت اطالعات سفرھای خارجی کارکنان شھرداری تھران را دستور کار خود قرار داده بود.
شرح جلسھ: 

✅ نظارت بر حسن اجرای مصوبھ مدیریت تعارض منافع

�� پنجاهوھشتمین جلسھ کمیتھ شفافیت و شھر ھوشمند، روز شنبھ ٩٧/١١/٠۶ بھ ریاست دکتر بھاره آروین با موضوع نظارت بر حسن اجرای مصوبھ «مدیریت تعارض منافع در شھرداری تھران» 
و در دو بخش برگزار شد.

�� بخش اول جلسھ، با حضور جناب آقای شیخ، معاون محترم توسعھ منابع انسانی، جناب آقای ھاشمی، سرپرست اداره کل امور مجامع و مسئوالن ذیربط در سازمان فناوری اطالعات و 
ارتباطات شھرداری تھران بھ بررسی نحوه اجرای بندھایی از مصوبھ مذکور کھ بھ حوزه منابع انسانی ارتباط پیدا میکند اختصاص یافت.

�� درحالحاضر شھرداری تھران اطالعات مدیران ارشد شھرداری را بر روی وبسایت شفاف منتشر کرده است. بااینحال برخی موارد اطالعاتی کھ مطابق با متن مصوبھ، شھرداری ملزم بھ 
انتشار عمومی آنھا شده است ھنوز دردسترس شھروندان قرار ندارد ازجملھ اطالعات حقوق، مزایا و کلیھ دریافتیھای مدیران کھ بھ موجب ماده ۴ مصوبھ، شھرداری میبایست دسترسی عمومی بھ 

آنھا را فراھم کند. در اینرابطھ مقرر شد تا حقوق ثبتشده در حکم ھر مدیر در ابتدای ھر سال، و مجموع کلیھ دریافتیھای ساالنھ او در پایان سال روی وبسایت شفاف منتشر گردد. 

�� برنامھ معاونت توسعھ منابع انسانی برای اجرای بخش سوم مصوبھ با موضوع «منع یا تحدید تصدی ھمزمان دو یا چند شغل، پست و سمت» شامل مواد ٧، ٨ و ٩ موضوع دیگری بود کھ در 
این جلسھ مورد بررسی قرار گرفت. 

�� بنابر اظھارات جناب آقای شیخ، برای آنکھ بستر اطالعاتی مورد نیاز برای تحقق این بخش از مصوبھ فراھم شود الزم است معاونت معماری و شھرسازی و ادارهکل حقوقی شھرداری تھران 
نیز بھ این موضوع وارد شوند. ازاینرو مقرر شد تا اجرایی شدن این بخش از مصوبھ در جلساتی با نمایندگان بخشھای مربوطھ پیگیری شود. 

�� بخش دوم جلسھ با حضور جناب آقای سوری، سرپرست مركز ارتباطات و امور بینالملل شھرداری تھران و مسئوالن ذیربط در سازمان فاوا، بھ بررسی نحوه اجرای ماده ١۴ مصوبھ 
«مدیریت تعارض منافع در شھرداری تھران» ناظر بر الزام شھرداری تھران بھ انتشار عمومی اطالعات کلیھ سفرھای خارجی کارکنان شھرداری اختصاص یافت.

�� باتوجھبھ اعالم آمادگی مرکز ارتباطات و امور بینالملل مقرر شد تا ظرف مدت یکھفتھ اطالعات مربوط بھ سفرھای خارجی کارکنان شھرداری تھران از سال ٩۴ تاکنون شامل مقصد یا مقاصد 
سفر، طول مدت سفر، ھمراھان سفر و ھدف و ضرورت سفر جھت انتشار بر روی وبسایت شفاف در اختیار سازمان فاوا قرار گیرد. ھمچنین اطالعات این سفرھا بھطور ماھیانھ بھروزرسانی شود.  

1.نامۀ مصوبات بھ مرکز ارتباطات و امور بینالملل
2.نامۀ مصوبات بھ توسعۀ منابع انسانی

مصوبھردیف

١
1.  مقرر شد در اجرای ماده ١۴مصوبھ «مدیریت تعارض منافع در شھرداری تھران» ابالغی بھ شماره...مورخ...، مرکز ارتباطات و امور بینالملل، حداکثر ظرف مدت یک 

ھفتھ نسبت بھ ارسال اطالعات سفرھای خارجی کارکنان شھرداری تھران و واحدھای تابعھ شامل مقصد یا مقاصد سفر، طول مدت سفر، ھمراھان سفر، ھدف سفر، میزان و محل 
تامین ھزینھھای سفر و گزارش و دستاوردھای سفر از سال ٩۴ تا ٩٧ بھ سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات جھت انتشار این اطالعات بر روی وبسایت شفاف اقدام نماید.

٢. مقرر شد تا زمان ارتقای سامانھ سفرھای خارجی، مرکز ارتباطات و امور بینالملل گزارش سفرھای خارجی را بھ صورت ماھانھ بھ  سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات ٢
ارسال نماید تا اطالعات سفرھای خارجی بر روی وبسایت شفاف بھطور مستمر بھروزرسانی شود.

٣
3. مقرر شد در جلساتی با حضور نمایندگان کمیتھ شفافیت، راھبران سامانھ سفرھای خارجی و کارشناسان اداره کل تشکیالت و بھبود روشھا، مشکالت موجود در سامانھ 

سفرھای خارجی بررسی شده و راھکارھای مناسب جھت ارتقای این سامانھ احصا شود تا بتوان گزارش سفرھای خارجی را بھ صورت سیستماتیک و برخط بر روی وبسایت 
شفاف نمایش داد.

4. مقرر شد مرکز ارتباطات و امور بینالملل با ھماھنگی اداره کل امور مجامع، نسبت بھ ارسال نامھای رسمی بھ کلیھ سازمانھا و شرکتھای وابستھ بھ شھرداری تھران جھت ۴
اعالم اطالعات میزان ھزینھ سفرھای خارجی انجام شده در آن واحدھا طی سالھای ٩۴ تا ٩٧ بھ مرکز ارتباطات و امور بینالملل اقدام نماید. 

1. مقرر شد در اجرای ماده ۴ مصوبھ «مدیریت تعارض منافع در شھرداری تھران» ابالغی بھ شماره ... مورخ .. حقوق ثبتشده در حکم مدیران، حداکثر ظرف مدت یک ھفتھ ۵
بر روی وبسایت شفاف منتشر گردد و در پایان سال نیز مجموع دریافتیھا شامل حقوق و مزایای ھریک از مدیران در یک سال بر روی وبسایت شفاف منتشر گردد.    

۶
2.  مقرر شد در اجرای ماده ۴ مصوبھ «مدیریت تعارض منافع در شھرداری تھران» مبنی بر تکمیل و انتشار عمومی اطالعات رزومھ شغلی و تحصیلی مدیران، معاونت توسعھ 
منابع انسانی طی نامھای رسمی بھ ھمھ مدیران ارشد شھرداری تھران، ضرورت تکمیل و بھروزرسانی فرم دوبرگی اطالعات (حداکثر ظرف مدت یک ھفتھ) را ابالغ نماید. سپس 

معاونت توسعھ منابع انسانی اطالعات کلیھ فرمھای تکمیل شده را جھت تایید انتشار بھ شورای اسالمی شھر تھران ارسال نماید.

٣. مقرر شد در اجرای تبصره ماده ۴ مصوبھ «مدیریت تعارض منافع در شھرداری تھران»، کلیھ اطالعات افرادی کھ بھ استخدام شھرداری درآمدهاند بر روی وبسایت شفاف ٧
منتشر شود. ھمچنین اطالعات افرادی کھ از این پس در شھرداری تھران و واحدھای تابعھ استخدام میشوند نیز بھطور مستمر بھ روزرسانی و منتشر گردد.

۴. مقرر شد در اجرای تبصره ماده ٧ مصوبھ «مدیریت تعارض منافع در شھرداری تھران» معاونت توسعھ منابع انسانی، فھرست کلیھ کارکنان شھرداری تھران را کھ دارای ٨
پروانھ نظام مھندسی ھستند، جھت انتشار بر روی وبسایت شفاف بھ سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات شھرداری تھران ارسال نماید.

http://mglassy.ir/wp-content/uploads/2019/08/58-971106-سفرهای-خارجی.pdf
http://shora.tehran.ir/default.aspx?tabid=1114&ArticleId=15307
http://mglassy.ir/wp-content/uploads/2019/08/مصوبات-جلسه-پنجاه_وهشتم-کمیته-امور-بین-الملل.pdf
http://mglassy.ir/wp-content/uploads/2019/08/مصوبات-جلسه-پنجاه_وهشتم-کمیته-منابع-انسانی.pdf
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صورت جلسھ کمیتھ شفافیت و شھر ھوشمند
اتاق کمیسیون بودجھ واقع در طبقھ ۶ ساختمان شماره ١ شورامکان   ٩٧/١١/٠۶   ساعت ١۴تاریخ و زمانپنجاهوھفتمشماره جلسھ

مدعوین: جناب آقای فرجود، مدیرعامل محترم سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات

حاضرین: لطفاً کلیک نمایید.
عکسھای جلسھ

دستور جلسھ:
✅ بررسی عملکرد یکسالھ سازمان فاوا و برنامھ سال آینده این سازمان

�� پنجاهوھفتمین جلسھ کمیتھ شفافیت و شھر ھوشمند، شنبھ ٩٧/١١/٠۶ بھ ریاست دکتر بھاره آروین و با حضور سرکار خانم اشرفی، معاون محترم برنامھریزی، توسعھ شھری و امور شورا و جناب آقای فرجود، 
مدیرعامل محترم سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات برگزار خواھد شد.

�� در این جلسھ روند پیشرفت اجرای مصوبات جلسات پیشین کمیتھ با سازمان فاوا مورد بررسی قرار خواھد گرفت. دراین رابطھ از این سازمان خواستھ شده است تا در جلسھ روز شنبھ ٩٧/١١/٠۶ گزارشی از 
موارد زیر بھ کمیتھ ارائھ دھد: 

١.روند پیشرفت اجرای مصوبات جلسھ پنجاهوچھارم کمیتھ شفافیت درخصوص تمامالکترونیکی شدن فرایند صدور پروانھ و ھمچنین مصوبھ «الزام شھرداری تھران بھ انتشار عمومی اطالعات شھرسازی».

٢. روند پیشرفت اجرای مصوبات جلسھ پنجاهوسوم کمیتھ شفافیت ناظر بر موارد زیر:

تکمیل اطالعات قراردادھای منتشر شده بر روی وبسایت شفاف منطبق بر موارد ذکر شده در مصوبھ "الزام شھرداری تھران بھ انجام الکترونیکی و اعالن عمومی اطالعات معامالت" ار جملھ انتشار شرح خدمات  ▫
قرارداد، نام و مشخصات اعضای کمیسیون، روش و مراحل ارزیابی و شیوه تعیین برنده و نیز صورتجلسات و نتایج ارزیابی توانمندی فنی و مالی 

برقراری امکان انجام تمامالکترونیکی معامالت از طریق «سامانھ جامع معامالت شھرداری تھران» ▫

برقراری امکان انتشار عمومی و برخط آگھیھای مناقصات در یک صفحھ واحد روی وبسایت شھرداری تھران  ▫

برقراری اتصال سیستمی بین سامانھ قراردادھا و سامانھ «سرمایھگذاری و مشارکتھا» ▫

٣.روند پیشرفت اجرای مصوبات جلسات سیوچھارم، سیوششم، چھلودوم و چھلوھفتم کمیتھ شفافیت درخصوص ارتقای وضعیت سامانھھای نظارت ھمگانی، از جملھ راهاندازی اپلیکیشن موبایل ١٣٧ بر روی 
اپلیکیشن تھران من و اتصال دو سامانھ مکانمند نگھداشت شھر (سامن) و ١٣٧، و ھمچنین گزارشی از وضعیت ارتقای درگاه واحد شھروندی (وبسایت و اپلیکیشن تھران من).

۴.اقدامات و برنامھھای سازمان فاوا درخصوص سازماندھی و یکپارچھسازی سامانھھای حوزه مالی شھرداری تھران از جملھ سامانھ مالی، سامانھ قراردادھا، سامانھ بودجھ، سامانھ کنترل پروژه، سامانھ صورت 
وضعیت و دیگر سامانھھای مرتبط. این موضوع از جھت نقش آن در جامعیت و سازگاری اطالعاتی پایگاهھای دادهای شھرداری تھران و متعاقبا تسھیل برقراری شفافیت اطالعاتی در شھرداری برای کمیتھ شفافیت حائز 

اھمیت است.

۵.ھمچنین بھمنظور ارزیابی بودجھ پیشنھادی سازمان فاوا برای سال ٩٨، از این سازمان خواستھ شده تا گزارشی نیز از روند پیشرفت اجرای مصوبات جلسھ چھلویکم کمیتھ شفافیت درخصوص تدوین سند واحد 
برنامھھای سازمان فاوا در دوره جدید مدیریت شھری بھھمراه شاخصھای عملیاتی و سنجشپذیر برنامھ تدوینشده در این سازمان بھ کمیتھ ارائھ شود.

شرح جلسھ:
✅ بررسی عملکرد یک سالھ سازمان فاوا در حوزه شفافیت

�� پنجاهوھفتمین جلسھ کمیتھ شفافیت و شھر ھوشمند، روز شنبھ ٩٧/١١/٠۶ بھ ریاست دکتر بھاره آروین و با حضور جناب آقای فرجود، مدیرعامل محترم سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات برگزار شد و روند 
پیشرفت اجرای مصوبات جلسات پیشین کمیتھ با سازمان فاوا مورد بررسی قرار گرفت.

�� مصوبات حوزه معماری و شھرسازی اولین موضوع مورد بحث در این جلسھ بود. 

�� در رابطھ با ارائھ تمامالکترونیکی خدمات شھرسازی، بنابر توضیحات جناب آقای فرجود، با راهاندازی امکان پرداخت وجھ از اعتبار حساب شھروندی در درگاه «تھران من» تا حداکثر نیمھ بھمنماه، از این تاریخ 
امکان ثبت درخواست صدور پروانھ تخریب و نوسازی بھصورت تمام الکترونیکی فراھم خواھد شد بھ گونھای کھ شھروندان بتوانند بدون مراجعھ بھ دفاتر خدمات الکترونیک و از طریق وبسایت شھرداری تھران و 

ورود بھ حساب شھروندیشان در درگاه  "تھران من" نسبت بھ تشکیل پرونده و درخواست صدور پروانھ تخریب و نوسازی اقدام کنند.

�� در این جلسھ ھمچنین مقرر شد کھ حداکثر تا نیمھ بھمنماه، ھمھ موارد اطالعاتی کھ بنابر ماده اول و دوم مصوبھ «الزام شھرداری تھران بھ انتشار عمومی اطالعات شھرسازی» باید انتشار عمومی یابد، بر روی 
نقشھ اطالعات مکانی شھر تھران در دسترس عموم شھروندان قرار گیرد.

متن مصوبھ «الزام شھرداری تھران بھ انتشار عمومی اطالعات شھرسازی»

�� در این جلسھ ھمچنین اجرای مصوبھ «الزام شھرداری تھران بھ انجام الکترونیکی و اعالن عمومی اطالعات معامالت شھرداری» نیز مورد پیگیری قرار گرفت. بھ گفتھ جناب آقای فرجود امکان انتشار عمومی و 
برخط کلیھ آگھیھای مناقصات شھرداری تھران در صفحھای واحد بر روی وبسایت شھرداری تھران، بھعنوان بخشی از فرایند انجام الکترونیکی معامالت تا نیمھ بھمن فراھم شده و مورد استفاده قرار خواھد گرفت. 

�� ھمچنین در مورد اجرای تبصره ٢ ماده ١ مصوبھ مذکور کھ بھ موجب آن شھرداری تھران ملزم بھ انتشار اقالم اطالعاتی دوازدهگانھای ازجملھ شرح خدمات قرارداد، نام و مشخصات اعضای کمیسیون، روش و 
مراحل ارزیابی و شیوه تعیین برنده و نیز صورتجلسات و نتایج ارزیابی توانمندی فنی و مالی در فرآیند انعقاد قراردادھا شده است، باتوجھبھ فراھم بودن زیرساختھای فنی الزم، مقرر شد تا تکمیل اطالعات 

قراردادھای کالن منتشر شده بر روی وبسایت شفاف مطابق با این مفاد دوازدهگانھ این مصوبھ انجام پذیرد.

�� در بخش پایانی این جلسھ، گزارش سازمان فاوا از موضوع ارتقای سامانھھای نظارت ھمگانی ارایھ شد. 

��بنابر گزارش این سازمان، امکان ثبت پیامھای ١٣٧ بھصورت متنی از طریق درگاه شھروندی «تھران من» فراھم شده است. ھمچنین اتصال سامانھ ١٣٧ بھ سامانھ مکانمند نگھداشت شھر (سامن) پیادهسازی شده و 
بھصورت آزمایشی در بعضی از مناطق شھر تھران در حال بھرهبرداری است (برای اطالعات بیشتر در مورد سابقھ موضوع و ضرورت اتصال این دو سامانھ نگاه کنید بھ گزارش جلسات سیوچھارم، سیوششم، 

چھلودوم و چھلوھفتم کمیتھ شفافیت).

�� دراینرابطھ، ضمن آنکھ مقرر شد سازمان فاوا اقدامات مقتضی جھت اتصال این دو سامانھ را در کلیھ مناطق ھر چھ سریعتر بھ انجام رساند، از این سازمان خواستھ شد تا بھمنظور کارایی و سھولت بیشتر در 
استفاده از خدمات ١٣٧ در درگاه "تھران من"، ضمن انجام برخی اصالحات، امکان بارگذاری عکس از محل بروز مشکل و تعیین موقعیت مکانی آن روی نقشھ نیز فراھم شود.

نامۀ مصوبات جلسھ
مصوبھردیف

١
مقرر شد پیرو نامھ معاونت مالی و بارگذاری نسخھ آزمایشی تکمیل اطالعات قراردادھای کالن مطابق با تبصره ٢ ماده ١ مصوبھ «الزام شھرداری تھران بھ انجام الکترونیکی و اعالن عمومی 

اطالعات معامالت شھرداری»، این اطالعات حداکثر ظرف مدت یک ھفتھ بھ طور کامل بر روی وبسایت شفاف نمایش داده شود. ھمچنین مقرر شد سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات دستورالعمل 
ثابتی را جھت بارگذاری پیوستھای قراردادھا در سامانھ قراردادھا تھیھ و بھ ستاد شھرداری و واحدھای تابعھ ارسال نماید.

مقرر شد با توجھ بھ تاخیر سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات در اجرای ماده ١ مصوبھ «الزام شھرداری تھران بھ انجام الکترونیکی و اعالن عمومی اطالعات معامالت شھرداری»، سازمان فاوا ٢
حداکثر تا نیمھ بھمن ماه برنامھ زمانبندی کامل و دقیق راهاندازی سامانھ جامع معامالت در ستاد شھرداری تھران و واحدھای تابعھ را بھ کمیتھ شفافیت و شھر ھوشمند ارسال نماید.

 مقرر شد در اجرای بند چھارم مصوبھ پنجاهوسومین جلسھ کمیتھ شفافیت، درگاه واحد انتشار برخط آگھی کلیھ مناقصات و مزایدات شھرداری تھران حداکثر تا نیمھ بھمنماه راهاندازی شده و مورد ٣
استفاده قرار گیرد.

مقرر شد ظرف مدت حداکثر یک ھفتھ اتصال سامانھ سرمایھگذاری بھ سامانھ قراردادھا ایجاد گردد.۴

 مقرر شد ظرف مدت حداکثر سھ ھفتھ برنامھ زمانبندی اقدامات سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات در جھت یکپارچھسازی سامانھھای حوزه مالی شھرداری تھران شامل سامانھ جامع مالی، سامانھ ۵
قراردادھا، سامانھ کنترل پروژه، سامانھ صورت وضعیت، سامانھ جامع امالک و دیگر سامانھھای مرتبط بھ کمیتھ شفافیت ارسال گردد. 

مقرر شد در اجرای مصوبات پنجاهوچھارمین جلسھ کمیتھ شفافیت حداکثر تا نیمھ بھمن ماه، پرداخت از طریق کیف پول درگاه "تھران من" راهاندازی شده و از این تاریخ ثبت درخواست صدور پروانھ ۶
تخریب و نوسازی بھصورت غیرحضوری و تمامالکترونیکی انجام پذیرد.

مقرر شد مطابق با بندھای ٢ و ٣ مصوبات جلسھ پنجاهوچھارم کمیتھ شفافیت و در اجرای ماده ١ مصوبھ «الزام شھرداری تھران بھ انتشار عمومی اطالعات شھرسازی» حداکثر تا نیمھ بھمن ماه، ھمھ ٧
اطالعات ذکرشده در ماده ١ مصوبھ مذکور بر روی نقشھ اطالعات مکانی شھر تھران منتشر گردد.

http://mglassy.ir/wp-content/uploads/2019/08/57-971106-سازمان-فاوا.pdf
http://shora.tehran.ir/default.aspx?tabid=1114&ArticleId=15307
http://mglassy.ir/wp-content/uploads/2019/08/مصوبات-جلسه-پنجاه_وهفتم-.pdf
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٨
مقرر شد در نسخھ ایجادشدهی سامانھ ١٣٧ در درگاه شھروندی تھران من، تکمیل فیلدھای موضوع، زیرموضوع و ناحیھ، ضروری و ستارهدار نباشد. ھمچنین ظرف مدت حداکثر دو ھفتھ، امکان 

بارگذاری عکس و تعیین موقعیت مکانی بر روی نقشھ (location) نیز در نسخھ ارایھ شده در درگاه تھران من فراھم گردد. در ارتباط با اتصال دو سامانھ ١٣٧ و سامن مقرر شد ضمن ارسال 
گزارش اجرای مرحلھ آزمایشی بھ کمیتھ شفافیت، با توجھ بھ  تاخیر بیش از حد در انجام کار، ھر چھ سریعتر اقدامات الزم صورت گیرد.

٩
مقرر شد ظرف مدت حداکثر دو ھفتھ، اولویتبندی و زمانبندی برنامھھا و پروژهھای سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات در سال ٩٨ و شاخصھا و میزان پیشرفت ھریک  از پروژهھا در سال 

آینده بھ کمیتھ شفافیت ارسال گردد تا در زمان بررسی بودجھ سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات در ھفتھھای آتی، تناسب بین این برنامھھا و پروژهھا با بودجھ پیشنھادی سازمان فناوری اطالعات و 
ارتباطات مورد بررسی قرار گیرد.
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صورت جلسھ کمیتھ شفافیت و شھر ھوشمند
سازمان بھشت زھرا(س)مکان   ٩٧/١٠/٢٢   ساعت ١۴تاریخ و زمانپنجاهوششمشماره جلسھ

مدعوین: آقای خال، مدیرعامل سازمان بھشت زھرا(س)

حاضرین: لطفاً کلیک نمایید.
عکسھای جلسھ

دستورجلسھ: 
✅ شفافیت و ھوشمندسازی در سازمان بھشت زھرا(س)

�� پنجاهوششمین جلسھ کمیتھ شفافیت و شھر ھوشمند شنبھ ٩٧/١٠/٢٢ بھ ریاست دکتر بھاره آروین و با حضور جناب آقای خال، مدیرعامل محترم سازمان بھشت زھرا و نمایندگان سازمان 
فناوری اطالعات و ارتباطات شھرداری تھران، با موضوع بررسی وضعیت سازمان بھشت زھرا در برقراری شفافیت اطالعاتی و ھمچنین برنامھھای این سازمان درجھت ھوشمندسازی ارائھ 

خدمات بھ شھروندان در محل سازمان بھشت زھرا برگزار خواھد شد.

�� فرآیندھای واگذاری قبور در بھشت زھرا و چگونگی ثبت سیستماتیک اطالعات این فرآیندھا اولین موضوع مورد بحث در  جلسھ خواھد بود. باتوجھ بھ دریافت گزارشھای مکرر در خصوص 
داللی و واسطھگری در واگذاری و فروش قبور در قطعات مختلف، میزان شفافیت فرآیندھای موجود در این زمینھ مورد بررسی قرار خواھد گرفت.

 �� وضعیت اتصال سازمان بھشت زھرا بھ سامانھھای ثبت عملکرد مالی در شھرداری تھران از جملھ دو سامانھ جامع مالی و سامانھ قراردادھا دومین دستور این جلسھ است. تعداد و جزئیات 
قراردادھای منعقدشده توسط سازمان در سالھای ٩۶ و ٩٧ بھ تفکیک انواع معامالت ازجملھ مزایده، مناقصھ و ترک تشریفات و میزان ثبت و انتشار اطالعات این قراردادھا در سامانھھای ذیربط 

و وبسایت شفاف در این بخش از جلسھ بررسی خواھد شد.

�� برنامھھای سازمان بھشت زھرا و سازمان فاوا درجھت ھوشمندسازی ارائھ خدمات بھ شھروندان و پروژهھایی کھ ھماکنون در ھمین رابطھ دردستانجاماند موضوع دیگری است کھ در این 
جلسھ بھ آن پرداختھ خواھد شد.

شرح جلسھ: 
✅ شفافیت و ھوشمندسازی در سازمان بھشت زھرا

�� پنجاهوششمین جلسھ کمیتھ شفافیت و شھر ھوشمند شنبھ ٩٧/١٠/٢٢ بھ ریاست دکتر بھاره آروین و با حضور جناب آقای خال، مدیرعامل محترم سازمان بھشت زھرا، نمایندگان معاونت مالی و 
اقتصاد شھری و نمایندگان سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات شھرداری تھران، با موضوع بررسی وضعیت سازمان بھشت زھرا در برقراری شفافیت اطالعاتی و ھمچنین برنامھھای این 

سازمان درجھت ھوشمندسازی ارائھ خدمات بھ شھروندان در محل سازمان بھشت زھرا برگزار شد.

�� فرایندھای واگذاری قبور در بھشت زھرا و چگونگی ثبت سیستماتیک اطالعات این فرایندھا اولین موضوع مورد بحث در این جلسھ بود. بنابر توضیحات جناب آقای خال، اطالعات مربوط بھ 
واگذاریھای انجامگرفتھ و مالکیت قبور در سامانھ عروجیان کھ متعلق بھ این سازمان است ثبت میگردد. بنابر گزارش ایشان واگذاری قبور بھ متقاضیان در سازمان بھشت زھرا، مطابق با نرخ 

مصوب در شورای شھر تھران صورت میگیرد. مدیرعامل سازمان بھشت زھرا در این جلسھ صراحتا اخبار و ادعاھای ناظر بر خرید و فروش قبور خارج از تعرفھھای مصوب را کذب و 
غیرواقعی عنوان کرد. 

�� بنابر مصوبھ شورای شھر، نرخ واگذاری قبور تا پایان سال ٩٧ در فاز ١ بھشت زھرا حداکثر ١۶میلیون تومان، در فاز ٢ بھشت زھرا حداکثر ٩ میلیون تومان و در فاز ٣ بھشت زھرا حداکثر 
۴/۵ میلیون تومان تعیین شده است. ھمچنین سازمان بھشت زھرا موظف است در فاز ٣ بھشت زھرا، تا ٧٠درصد ظرفیت قطعات، طبقھ زیرین قبر را بھرایگان و طبقات فوقانی را بھقیمت 

یکمیلیون تومان در اختیار متقاضیان قرار دھد.

�� بنابر جایگاه نظارتی شورای شھر دررابطھ با عملکرد واحدھای تابعھ شھرداری تھران، در این بخش از جلسھ توافق شد تا کمیتھ شفافیت نیز سامانھ عروجیان و بانک اطالعات قبور سازمان 
بھشت زھرا را مورد بررسی قرار داده و صحت گزارش ارائھشده توسط سازمان بھشت زھرا از عملکرد این سازمان را مورد ارزیابی قرار دھد.

�� ھمچنین در پایان این بخش از جلسھ مقرر شد تا سازمان بھشت زھرا آمار مربوط بھ تعداد پذیرش روزانھ در بھشت زھرا را بھصورت آنالین و بھ تفکیک جنسیت روی وبسایت خود منتشر 
نماید.

�� بخش بعدی جلسھ بھ بررسی گزارش سازمان بھشت زھرا از تعداد و جزئیات قراردادھای منعقدشده توسط سازمان و وضعیت اتصال این سازمان بھ سامانھ جامع مالی و سامانھ قراردادھا 
اختصاص یافت.

�� سازمان بھشت زھرا ازجملھ واحدھای تابعھ شھرداری تھران است کھ امکان ثبت باگردش اطالعات انواع قراردادھا در سامانھ قراردادھا در آن فراھم است. سامانھ جامع مالی نیز تقریبا 
بھطورکامل در این سازمان راهاندازی شده است. بااینحال عدم ثبت کامل اطالعات قراردادھا در این دو سامانھ، پایگاه دادهای این دو سامانھ را دچار نقص و مغایرت اطالعاتی کرده است. برای 

مثال اطالعات برخی قراردادھا در یک سامانھ ثبت شده است اما در سامانھ دیگر وجود ندارد.

�� با توجھ بھ عدم وجود مانع فنی، در این جلسھ مقرر شد تا سازمان بھشت زھرا تا پایان دیماه نسبت بھ تکمیل اطالعات قراردادھای خود در سامانھ قراردادھا و رفع مغایرتھای اطالعاتی آن 
با سامانھ مالی اقدام کند. ھمچنین در پایان این ماه امکان ایجاد قرارداد جدید در سامانھ جامع مالی برای این سازمان حذف شود تا دسترسی این سامانھ بھ اطالعات قراردادھای سازمان بھشت زھرا 

فقط از طریق ارتباط سیستمی با سامانھ قراردادھا ممکن باشد. این اقدام عالوهبر جلوگیری از ایجاد مغایرت اطالعاتی جدید بین دو سامانھ، با بھ وجود آوردن الزام سیستمی بھ ثبت اطالعات 
قراردادھا در سامانھ قراردادھا، موجب جامعیت اطالعاتی این سامانھ و متعاقبا جامعیت اطالعات قراردادھای منتشرشده سازمان بھشت زھرا روی وبسایت شفاف و برقراری شفافیت اطالعاتی 

میگردد.

�� برنامھھای سازمان بھشت زھرا و سازمان فاوا درجھت ھوشمندسازی ارائھ خدمات بھ شھروندان و پروژهھایی کھ ھماکنون در ھمین رابطھ دردستانجاماند موضوع موردبحث در بخش آخر 
جلسھ بود. 

��بھ گفتھ سازمان بھشت زھرا، این سازمان از سالھا پیش دو خدمت جستوجوی متوفیان و مسیریابی قبور را بھصورت جداگانھ ازطریق بستر وب یا اپلیکیشن موبایل بھ شھروندان ارائھ 
میکرده است. بااینحال بھمنظور ارتقای خدماترسانی بھ شھروندان مقرر شد تا سازمان فاوا در تعامل با سازمان بھشت زھرا بھ انتشار عمومی اطالعات مکانی متوفیان و قبور ازطریق طراحی 

و انتشار API اقدام کند تا دسترسی دیگر شرکتھای توسعھدھنده اپلیکیشنھای وب و موبایل نیز بھ این اطالعات فراھم شود.

�� درحالحاضر دسترسی عمومی بھ مجموعھای از اطالعات پایگاهھای دادهای شھرداری تھران با طراحی و انتشار API مربوط بھ آن ازطریق درگاه api.tehran.ir فراھم شده است.

مصوبات جلسٔھ پنجاهوششم بھ مدیرعامل سازمان بھشت زھرا
مصوبھردیف

مقرر شد ضمن برقراری دسترسی رئیس کمیتھ شفافیت بھ سامانۀ عروجیان و بانک اطالعات قبور، نمایندۀ کمیتھ شفافیت برای بررسی اطالعات این سامانھھا بھ سازمان بھست ١
زھرا معرفی گردد.

مقرر شد تا پایان دیماه از سامانھ قراردادھا بھصورت باگردش استفاده شده، مغایرتھای آن با سامانھ مالی برطرف شود و پس از آن، امکان ثبت قرارداد جدید در سامانھ مالی ٢
غیرفعال و تمامی قراردادھا در سامانھ قراردادھا ثبت شوند.

٣
از آنجاکھ سازمان بھشت زھرا نرمافزاری برای راھنمایی مسیر قبور طراحی کرده است و ھمچنین سامانھای برای جستجوی قطعھ، ردیف و شماره قبور بر اساس نام متوفی در 

وبسایت سازمان وجود دارد، مقرر شد سازمان فاوا از این نرمافزار و سامانھ API باز ارائھ کند تا نرمافزارھای مسیریاب بتوانند با جستجوی نام متوفی نزدیکترین مسیر 
رسیدن بھ قبر را نشان دھند.

مقرر شد پذیرش روزانھ در بھشت زھرا و بھ تفکیک سن و جنسیت بر روی وبسایت این سازمان نمایش داده شود.۴

http://mglassy.ir/wp-content/uploads/2019/08/56-971022-سازمان-بهشت-زهرا.docx
http://shora.tehran.ir/default.aspx?tabid=1114&ArticleId=15063
http://mglassy.ir/wp-content/uploads/2019/08/مصوبات-جلسه-پنجاه_وششم-971022.pdf
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صورت جلسھ کمیتھ شفافیت و شھر ھوشمند
اتاق کمیسیون بودجھ واقع در طبقھ ۶ ساختمان شماره ١ شورامکان  ٩٧/١٠/١۵  ساعت ١۴تاریخ و زمانپنجاهوپنجمشماره جلسھ

مدعوین: محسن ھاشمی، رییس شورای اسالمی شھر تھران، آقای کرداری، سرپرست سازمان امالک و مستغالت شھرداری، آقای خسروی، مدیر کل امور مالی و ذیحساب

حاضرین: لطفاً کلیک نمایید.
عکسھای جلسھ

دستورجلسھ: 
✅ پیگیری تحقق شفافیت در سازمان امالک و مستغالت

�� پنجاهوپنجمین جلسھ کمیتھ شفافیت و شھر ھوشمند شنبھ ٩٧/١٠/١۵ بھ ریاست دکتر بھاره آروین و با حضور جناب آقای کرداری، سرپرست محترم سازمان امالک و مستغالت شھرداری 
تھران و نمایندگان سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات با موضوع پیگیری مصوبات جلسھ پیشین در خصوص تحقق شفافیت در سازمان امالک برگزار خواھد شد. 

�� حدود ۶ھزار میلیارد از بودجھ سال ٩۶، یعنی حدود یک سوم از بودجھ شھرداری تھران در سازمان امالک و مستغالت محقق شده است، این درحالی است کھ معامالت و واگذاریھای انجام 
شده در این سازمان، چھ در دوره قبلی مدیریت شھری و چھ در دوره جدید مدیریت شھری با حاشیھھایی ھمراه بوده است.  

�� عدم اتصال این سازمان بھ سامانھھای مھم ثبت عملکرد مالی و معامالتی در شھرداری ازجملھ سامانھ قراردادھا و سامانھ جامع مالی، از جدیترین خالءھای نظارتی موجود در مورد این 
سازمان است.

�� ازاینرو در جلسھ پیشین کمیتھ با این سازمان در تاریخ ٩٧/۵/٢٧ (نگاه کنید بھ https://t.me/baharvin/365) توافقاتی جھت اتصال این سازمان بھ سامانھھای مھم ثبت عملکرد مالی و 
معامالتی در شھرداری تھران صورت گرفت کھ در جلسھ فردا (٩٧/١٠/١۵) روند اجرای این توافقات مورد پیگیری قرار خواھد گرفت. با  اتصال سازمان امالک بھ سامانھ جامع مالی و سامانھ 

قراردادھا، اطالعات معامالت ملکی انجام شده در شھرداری تھران بر روی وبسایت شفاف در دسترس عموم قرار خواھد گرفت.

�� ھمچنین بھمنظور ارتقای غنای اطالعاتی سامانھ جامع امالک، از سازمان امالک خواستھ شده است تا برنامھ خود برای اتصال این سامانھ بھ سامانھ قراردادھا و سامانھ جامع مالی را ارائھ 
دھد. برقراری اتصال بین این سامانھ با سامانھ قراردادھا موجب میشود تا پیش از عقد ھرگونھ قرارداد ملکی الزم باشد اطالعات آن ملک در سامانھ جامع امالک ثبت شده باشد. ھمچنین با توجھ 

بھ آنکھ امکان ارزیابی قیمت امالک از طریق سامانھ جامع امالک فراھم است، اتصال این سامانھ بھ سامانھ جامع مالی موجب میشود انجام گردش مالِی معامالت ملکی در سامانھ جامع مالی 
مشروط بھ انجام فرایند ارزیابی از طریق سامانھ امالک و ثبت اطالعات مربوط بھ آن در سامانھ باشد.

�� بنابر توضیحات مدیرعامل پیشین سازمان امالک در جلسھ ٩٧/۵/٢٧، در دوره جدید مدیریت شھری اسناد مربوط بھ بیش از بیستھزار ملک اسکن و در سامانھ جامع امالک بارگذاری شده 
است اما اطالعات این سامانھ ھنوز کامل و جامع نیست. با توجھ بھ گزارشھای دریافتشده مبنیبر اینکھ تعداد زیادی از امالک ثبت نشده، در دوره جدید مدیریت شھری مورد کشف و رصد قرار 

گرفتھاند، از سازمان امالک خواستھ شده است تا گزارشی دقیق از فھرست این امالک و وضعیت بھرهبرداری از آنھا بھ کمیتھ شفافیت ارائھ دھد.

�� عدم بھکارگیری فرمت واحد برای ارزیابی ارزش امالک تحت تملک شھرداری تھران موجب قیمتگذاریھای سلیقھای و محمل فساد شده است. از سازمان امالک خواستھ شده است تا 
گزارشی از اقدامات خود جھت یکسانسازی فرمت ارزیابیھا در مورد معامالت ملکی بھ کمیتھ ارائھ دھد.

�� برنامھ سازمان امالک جھت انتشار عمومی وضعیت امالک شھرداری تھران موضوع دیگری است کھ در این جلسھ مورد بررسی قرار خواھد گرفت. عدم شفافیت اطالعاتی در حوزه امالک 
شھرداری تھران زمینھ مناسبی برای شکلگیری فساد و بھرهبرداری ناکارآمد از این امالک بھ وجود آورده است. اھمیت انتشار عمومی این اطالعات از آن جھت است کھ با فراھم آمدن امکان 

نظارت ھمگانی و فراگیر و فعال کردن فشار افکار عمومی در جھت فسادزدایی از این حوزه و بھرهبرداری کارآمدتر از امالک شھرداری تھران گام برداشتھ شود.

http://mglassy.ir/wp-content/uploads/2019/08/55-971015-سازمان-املاک-و-مستغلات.pdf
http://shora.tehran.ir/default.aspx?tabid=1114&ArticleId=14945
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شرح جلسھ: 
✅ پیگیری تحقق شفافیت در سازمان امالک

��پنجاهوپنجمین جلسھ کمیتھ شفافیت و شھر ھوشمند شنبھ ٩٧/١٠/١۵ بھ ریاست دکتر بھاره آروین و با حضور جناب آقای ھاشمی، ریاست محترم شورای اسالمی شھر تھران، جناب آقای 
کرداری، سرپرست سازمان امالک و مستغالت، جناب آقای خسروی، مدیرکل امور مالی و ذیحساب دو شھرداری تھران، جناب آقای ھاشمی، مدیرکل امور مجامع و نمایندگان سازمان فناوری 

اطالعات و ارتباطت شھرداری تھران، با موضوع پیگیری مصوبات جلسھ پیشین (نگاه کنید بھ:https://t.me/baharvin/365) در خصوص تحقق شفافیت در سازمان امالک برگزار شد.

��عدم اتصال سازمان امالک بھ سامانھھای مھم ثبت عملکرد مالی و معامالتی در شھرداری  تھران ازجملھ دو سامانھ قراردادھا و سامانھ جامع مالی از جدیترین خالءھای نظارتی موجود در 
مورد این سازمان است.

��در جلسھ پیشین کمیتھ شفافیت با این سازمان در تاریخ ٩٧/۵/٢٧، برنامھ زمانبندیای جھت برقراری اتصال این سازمان بھ سامانھ قراردادھا و سامانھ جامع مالی تصویب شد تا بدینترتیب 
نھتنھا عملکرد سازمان امالک در درون مجموعھ شھرداری قابل رصد و نظارت باشد، بلکھ امکان برقراری دسترسی عمومی بھ اطالعات قراردادھای ملکی شھرداری تھران  نیز از طریق 

وبسایت شفاف  فراھم شود.

��بنابر گزارش نمایندگان سازمان فاوا و تایید سازمان امالک، مطابق با زمانبندی مشخصشده، سامانھ قراردادھا جھت ثبت بدون گردش قراردادھای سازمان امالک مناسبسازی شده و 
راهاندازی امکان ثبت باگردش قراردادھا ھم تا پایان بھمنماه محقق خواھد شد. از این رو مقرر شد ثبت اطالعات تمامی قراردادھای منعقد شده در سازمان امالک در سال ٩٧ اعم ازخرید، فروش، 

اجاره تھاتر و دیگر انواع معامالت انجام شده در این سازمان، در سامانھ قراردادھا انجام شود.

��سامانھ جامع مالی نیز با رفع برخی مشکالت باقیمانده در بعضی از زیرسیستمھا میتواند بھطورکامل جایگزین سامانھ موازی دیگری شود کھ تا پیشازاین در سازمان امالک مورد استفاده 
قرار میگرفتھ است. دراینرابطھ مقرر شد ظرف مدت حداکثر پنج ھفتھ اشکاالت باقیمانده رفع و سامانھ جامع مالی بھعنوان سامانھ اصلی در سازمان امالک بھکارگرفتھ شود. 

��موضوع دیگر مورد بحث در این جلسھ وضعیت ثبت اطالعات امالک شھرداری تھران در سامانھ جامع امالک بود.

��بنابر توضیحات قائممقام سازمان امالک، بھ دلیل زمانبر بودن فرآیند رسمی و محضری انتقال مالکیت امالک، اطالعات بسیاری از امالکی کھ در طی سالیان گذشتھ بھ تملک شھرداری تھران 
درآمدهاند، بھ صورت سیستماتیک ثبت نشده است. پیامد این وضعیت آن بوده است کھ پیگیری وضعیت تملک و بھرهبرداری از امالک شھرداری بسیار دشوار شده و ضررھای مالی سنگینی بھ 

شھرداری تحمیل شود. برای مثال در مواردی شھرداری ملزم بھ پرداخت مجدد و چندبارهی وجھ در قبال ملکی شده است کھ پیشتر توسط شھرداری خریداری شده و اکنون تبدیل بھ معبر عمومی یا 
فضای سبز شده است اما بھ دلیل عدم ثبت سیستماتیک و ساماندھی اطالعات این امالک در شھرداری و نیز عدم اقدام بھنگام برای ثبت محضری انتقال مالکیت، این نوع ضرر و زیانھای مالی 

مکررا بھ شھرداری تھران وارد شده است. 

��عدمثبت اطالعات امالک بھ دلیل بھ تعویق افتادن ثبت رسمی و محضری انتقال مالکیت امالک تملک شده، ھمچنین محمل بروز رانت و فساد در واگذاری و بھرهبرداری از این امالک بوده 
است و مسائل حقوقی پیچیدهای را نیز در تھاترھای انجام شده با این امالک ایجاد کرده است.

�� باتوجھ بھ بروز تمامی این مشکالت در عدم ثبت سیستماتیک اطالعات امالک، سازمان امالک فرایند تجمیع و ساماندھی اطالعات امالک شھرداری اعم از امالک عمومی و اختصاصی را از 
طریق تشکیل کمیتھ ساماندھی امالک در اولویت کاری خود قرار داده است. 

�� در جلسھ روز شنبھ ٩٧/١٠/١۵ مقرر شد ضمن مناسبسازی سامانھ جامع امالک برای ثبت اطالعات انواع امالکی کھ توسط شھرداری تھران تملک شده و در مراحل مختلف انتقال مالکیت 
قرار دارند، کمیتھ ساماندھی امالک شھرداری تھران، نسبت بھ کشف و ثبت اطالعات تمامی امالکی اقدام نماید کھ شھرداری تھران برای تملک آنھا وجھ پرداخت نموده اما بھ دلیل تاخیر و تعویق 
در انتقال سند، ھنوز مالکیت قانونی شھرداری تھران در مورد آنھا قطعی نشده است. ھمچنین مقرر شد کمیتھ ساماندھی امالک، ماھانھ گزارشی مکتوب از اقدامات خود در این خصوص و نتایج 

حاصلھ را بھ شورای اسالمی شھر تھران ارسال نماید.

�� درعینحال، باتوجھ بھ ضرورت اتصال سھ سامانھ قراردادھا، سامانھ جامع مالی و سامانھ جامع امالک برای اعتباربخشی بھ اطالعات موجود در این سھ سامانھ و عدم مغایرت میان اطالعات 
ثبت شده در آنھا در مورد یک ملک واحد، کمیتھ شفافیت برگزاری جلسھ با راھبران این سھ سامانھ و پیگیری این موضوع را در دستور کار خود قرار داد.

نامھی مصوبات جلسھ
مصوبھردیف

١

نظر بھ ضرر و زیانھای مکرر وارده بھ شھرداری تھران بابت عدم ثبت مشخصات انواع امالکی کھ در مراحل مختلف فرایند نقل و انتقال از مالک بھ شھرداری تھران قرار 
دارند، مقرر شد ضمن مناسب سازی سامانھ جامع امالک برای ثبت اطالعات این نوع از امالک تملک شده، کمیتھ ساماندھی امالک شھرداری تھران، نسبت بھ کشف و ثبت 

اطالعات تمامی امالکی اقدام نماید کھ شھرداری تھران برای تملک آنھا وجھ پرداخت نموده اما بھ دلیل تاخیر و تعویق در انتقال سند، ھنوز مالکیت قانونی شھرداری تھران در 
مورد آنھا قطعی نشده است. ھمچنین مقرر شد کمیتھ ساماندھی امالک، ماھانھ گزارشی مکتوب از اقدامات خود در این خصوص و نتایح حاصلھ را بھ شورای اسالمی شھر 

تھران ارسال نماید.

٢
نظر بھ اجرای مصوبھ «الزام شھرداری تھران بھ انجام الکترونیکی و اعالم عمومی اطالعات معامالت شھرداری» مقرر شد ظرف مدت حداکثر 5 ھفتھ (حداکثر تا تاریخ 

20/11/97)، سامانھ جامع مالی، بھعنوان سامانھ اصلی ثبت عملکرد مالی در سازمان امالک و مستغالت مورد استفاده کامل قرار گیرد بھ گونھای کھ سامانھ موازی سازمان 
امالک بھتدریج کمتر مورد استفاده قرار گرفتھ و پس از بررسی عدم مغایرت تراز مالی در دو سامانھ در پایان سال، بھطور کامل از دسترس خارج شود.

٣
مقرر شد ثبت بدون گردش قراردادھای امالک در سامانھ قراردادھا کھ بھ دالیل ناموجھ متوقف شده بود، برای ھمھ انواع قراردادھای منعقد شده در سازمان امالک اعم از خرید، 

فروش، اجارخ، تھاتر و … از سر گرفتھ شود. ھمچنین مقرر شد مناسبسازی سامانھ قراردادھا برای ثبت با گردش انواع قراردادھای سازمان امالک، طبق مصوبات جلسھ 
گذشتھ کمیتھ شفافیت با سازمان امالک حداکثر تا انتھای بھمن ماه انجام شود.

مقرر شد مشخصات و وضعیت بھرهبرداری ٢٠٠٠ ملکی کھ در دوره گذشتھ مدیریت شھری بھ رایگان در اختیار اشخاص حقیقی و حقوقی قرار گرفتھ بودند و در دوره جدید ۴
مدیریت شھری مورد کشف و رصد قرار گرفتھاند، ظرف مدت حداکثر دو ھفتھ در سامانھ جامع امالک ثبت گردند.

مقرر شد سازمان امالک و مشتغالت، بھمنظور جلوگیری از فساد، سوءاستفاده و ضرر و زیان وارده بھ شھرداری تھران، قراردادھای معامالت ملکی و فرمت ارزیابیھا در ۵
معامالت ملکی را یکسانسازی نماید.

مقرر گردید تجمیع ھمۀ اطالعات امالک شھرداری تھران اعم از عمومی و اختصاصی در سامانھ جامع امالک حداثر تا پایان بھمنماه صورت گیرد. ۶

ھمچنین در این جلسھ مقرر شد بھمنظور اتصال سامانھ مالی، سامانھ قراردادھا و سامانھ جامع امالک، جلسھای در سازمان فاوا برای ایجاد کد یکسان فراخوانی امالک در این سھ ٧
سامانھ برگزار گردد.

http://mglassy.ir/wp-content/uploads/2019/08/مصوبات-جلسه-پنجاه_وپنجم-کمیته-شفافیت-و-شهر-هوشمند-با-موضوع-شفافیت_بخشی-به-وضعیت-املاک-و-معامئات-ملکی-شهرداری-تهران-آروین-به-کرداری-30521.pdf
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صورت جلسھ کمیتھ شفافیت و شھر ھوشمند

اتاق کمیسیون سالمت در ساختمان شماره 2 شورامکان٩٨/١٠/٨  ساعت ١۴تاریخ و زمانپنجاهوچھارمشماره جلسھ
مدعوین: جناب آقای گلپایگانی، معاونت محترم معماری و شھرسازی و جناب آقای فرجود، مدیرعامل محترم سازمان فاوا 

حاضرین: لطفاً کلیک نمایید.
عکسھای جلسھ

دستورجلسھ:
�� در پنجاهوچھارمین جلسھ کمیتھ شفافیت و شھر ھوشمند کھ با حضور جناب آقای گلپایگانی، معاونت محترم معماری و شھرسازی و جناب آقای فرجود، مدیرعامل محترم سازمان فاوا 

برگزار خواھد شد، برنامھ واحدھای ذیربط برای اجرای مصوبھ «الزام شھرداری تھران بھ انتشار اطالعات شھرسازی» منطبق بر زمانبندی ذکر شده در مصوبھ بررسی خواھد شد.

�� ھمچنین با توجھ بھ ھدفگذاری کمیتھ شفافیت برای تحقق تمامالکترونیکی شدن فرآیندھای ارایھ خدمات حوزه شھرسازی و معماری در سال دوم فعالیت کمیتھ در ادامھ این بخش از جلسھ، 
اقداماتی کھ تاکنون توسط شھرداری تھران در این خصوص صورت گرفتھ است، مورد بررسی قرار خواھد گرفت.

�� تمامالکترونیکی شدن فرآیندھای ارایھ خدمات بھ معنای آن است کھ شھروند بتواند شخصا، بدون مراجعھ بھ شھرداری یا دفاتر خدمات الکترونیک و صرفا از طریق وبسایت شھرداری 
تھران تمامی خدمات حوزه شھرسازی و معماری مانند صدور پروانھ، پایان کار، استعالمھا و دیگر گواھیھای مرتبط را بھ ان دریافت کند.

شرح جلسھ: 
✅  شفافیت و ھوشمندسازی در حوزه معماری و شھرسازی

�� پنجاهوچھارمین جلسھ کمیتھ شفافیت و شھر ھوشمند روز شنبھ ٩٧/١٠/٨ بھ ریاست دکتر بھاره آروین و با حضور جناب آقای گلپایگانی، معاونت محترم معماری و شھرسازی و جناب 
آقای فرجود، مدیرعامل محترم سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات شھرداری تھران، با دو موضوع پیگیری اجرای مصوبھ «الزام شھرداری تھران بھ انتشار عمومی اطالعات حوزه 

شھرسازی» و ھوشمندسازی ارایھ خدمات حوزه شھرسازی بھ شھروندان برگزار شد.
 

�� بنابر زمانبندی ارائھشده توسط سازمان فاوا، اطالعات ذکرشده در ماده ١ و ماده ٢ مصوبھ «الزام شھرداری تھران بھ انتشار اطالعات شھرسازی» شامل اطالعات امالکی کھ از ابتدای 
سال ٩٧ اقدام بھ تشکیل پرونده و اخذ پروانھ کردهاند و ھمچنین اطالعات تغییر یا تثبیت کاربرد ھر یک از پروندهھایی کھ از ابتدای سال ٩٧ عوارض پرداخت نمودهاند تا پایان دیماه در قالب 
جدول اطالعاتی از طریق وبسایت شفاف در دسترس شھروندان قرار خواھد گرفت و تا پایان سال ٩٧ نیز مطابق با متن مصوبھ روی نقشھ اطالعات مکانی شھر تھران نمایش داده خواھد شد.

�� در رابطھ با ماده ٣ این مصوبھ نیز مقرر شد تا پایان سال ٩٧ نمایش الیھھای مختلف طرح تفصیلی روی نقشھ اطالعات مکانی شھری تھران انجام گیرد و برنامھ زمانبندی اجرای دیگر 
بندھای این ماده نیز تا پایان دیماه تدوین و ارایھ شود. 

�� در رابطھ با ھدفگذاری کمیتھ شفافیت در سال دوم فعالیت برای ارایھ  تمامالکترونیکی خدمات شھرسازی بھ شھروندان، با توجھ بھ اھمیت خدمت صدور پروانھ و بار مراجعاتی باالیی کھ 
دریافت این خدمت برای شھروندان دارد، تمامالکترونیکی کردن دریافت این خدمت در اولویت معاونت معماری و شھرسازی و سازمان فاوا قرار گرفتھ است.

�� بنابر گزارش سازمان فاوا، فرایند دریافت پروانھ کھ از طریق تیم کارشناسی اداره کل تشکیالت و بھبود روشھا احصاء شده است، از زمان ثبت درخواست تا زمان چاپ و صدور پروانھ 
٢٧ گام دارد کھ حداقل ١٧ گام آن بھ راحتی میتواند بھصورت غیرحضوری و الکترونیکی انجام شود و باقی مراحل باقیمانده نیز مربوط بھ گردش کار درونی شھرداری است و نیازی بھ 

حضور و مراجعھ شھروند بھ شھرداری ندارد.

�� تابدینجا امکان انجام الکترونیکی سھ گاِم رسید نقشھ، بارگذاری نقشھھای فاز ٢ توسط نظام مھندسی و معرفی دستگاه نظارت توسط نظام مھندسی فراھم شده است و از طریق سامانھ 
urban.tehran.ir قابل انجام است. 

�� تمامالکترونیکی کردن ١۴ گام دیگر ازجملھ ثبت درخواست، دریافت استعالمات، چاپ برگ اعالم عوارض و درخواست کتبی پروانھ ساخت نیز تا پایان سال ٩٧ انجام خواھد گرفت. 

�� بھطورخاص مقرر شد تا پایان دیماه ثبت الکترونیکی درخواست صدور پروانھ، تخریب و نوسازی و تشکیل پرونده توسط شھروندان بدون نیاز بھ مراجعھ و حضور در دفاتر خدمات 
الکترونیک و صرفا از طریق وبسایت شھرداری و ورود بھ حساب شھروندی امکانپذیر گردد.

نامھی مصوبات جلسھ
مصوبھردیف

١

در خصوص تمام الکترونیکی شدن فرایند صدور پروانھ و کاھش حداکثر مراجعات شھروندی، باتوجھ بھ اقدامات انجام شده در این خصوص و اعالم آمادگی معاونت 
شھرسازی و معماری و سازمان فاوا مقرر شد حداکثر تا پایان دی ماه 97 ثبت درخواست تخریب و نوسازی توسط شھروند تا انتھای مرحلھ تشکیل پرونده بھصورت تمام 
الکترونیکی، بدون ضرورت مراجعھ شھروندان بھ دفاتر خدمات الکترونیک و از طریق درگاه واحد مراجعات شھروندی، وبسایت «تھران من» امکانپذیر گردد و امکان 

دریافت تمام الکترونیک این خدمت در انتھای دی ماه، بھ اطالع عموم شھروندان برسد. 

٢
مقرر شد ھمھ موارد اطالعاتی ذکر شده در موارد 1 و 2 مصوبھ «الزام شھرداری تھران بھ انتشار اطالعات شھرسازی» حداکثر تا پایان دی ماه 97 بھ صورت لیستی بر 

روی وبسایت شفاف منتشر شود و تا انتھای سال 97 نیز این اطالعات بر روی نقشۀ تھران و از طریق درگاه واحد مراجعات شھروندی، وبسایت «تھران من» در دسترس 
شھروندان قرار گیرد. 

مقرر شد در خصوص اجرای ماده 3 مصوبھ «الزام شھرداری تھران بھ انتشار اطالعات شھرسازی» ظرف مدت حداکثر دوھفتھ، برنامھ زمانبندی اجرا با جزئیات بیشتری ٣
بھ کمیتۀ شفافیت و شھر ھوشمند رائھ گردد.

http://mglassy.ir/wp-content/uploads/2019/08/54-971008-معاونت-شهرسازی.pdf
http://shora.tehran.ir/default.aspx?tabid=1114&ArticleId=14798
http://mglassy.ir/wp-content/uploads/2019/08/مصوبات-جلسه-پنجاه_وچهارم.pdf
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صورت جلسھ کمیتھ شفافیت و شھر ھوشمند

سالن الغدیر، ساختمان شماره ٢ شورای اسالمی شھر تھران مکان٩٨/١٠/٨  ساعت ١۶:١۵تاریخ و زمانپنجاهوسومشماره جلسھ
مدعوین: آقای ھاشمی، ریاست محترم شورای شھر، جناب آقای رسولی، خزانھدار محترم شورا، جناب آقای نگینتاجی، سرپرست محترم معاونت مالی و اقتصاد شھری و جناب آقای فرجود، 

مدیرعامل محترم سازمان فاوا 

حاضرین: لطفاً کلیک فرمایید.
عکسھای جلسھ

دستورجلسھ: 
�� در پنچاهوسومین جلسھ کمیتھ شفافیت و شھر ھوشمند کھ با حضور جناب آقای ھاشمی، ریاست محترم شورای شھر، جناب آقای رسولی، خزانھدار محترم شورا، جناب آقای نگینتاجی، 

سرپرست محترم معاونت مالی و اقتصاد شھری و جناب آقای فرجود، مدیرعامل محترم سازمان فاوا برگزار خواھد شد، میزان اجرای مصوبھ «الزام شھرداری تھران بھ انجام الکترونیکی و اعالن 
عمومی اطالعات معامالت شھرداری» و اجرای کامل ماده ٧١ قانون شھرداری مصوب سال ١٣٣۴ در دستور کار خواھد بود.

�� در مصوبھ «الزام شھرداری تھران بھ انجام الکترونیکی و اعالن عمومی اطالعات معامالت» شھرداری تھران مکلف شده بود ظرف مدت شش ماه از ابالغ مصوبھ، نسبت بھ راهاندازی 
“سامانھ جامع معامالت” اقدام کرده بھ گونھای کھ کلیھ معامالت شھرداری تھران و واحدھای تابعھ اعم از خرید، مناقصھ، مزایده، مشارکت، سرمایھگذاری، ترک تشریفات و ھرگونھ توافقنامھ و 

تفاھمنامھ بھ صورت تمامالکترونیکی و برخط در این سامانھ صورت پذیرد. با توجھ بھ اتمام مھلت شش ماھھ اجرای این بند از مصوبھ، راهاندازی و بھکارگیری سامانھ جامع معامالت در 
شھرداری تھران مورد بررسی حاضران قرار خواھد گرفت.

�� در آخرین بخش از جلسھ روز شنبھ، اجرای کامل ماده ٧١ قانون شھرداری مصوب سال ١٣٣۴ مبنی انتشار عمومی و ھر شش ماه یکبار صورت جامعی از درآمد و ھزینھ شھرداری مورد 
پیگیری قرار خواھد گرفت. پیش از این، رئیس کمیتھ شفافیت و شھر ھوشمند، در نامھای بھ شھردار سابق، جناب آقای افشانی، انتشار عمومی جزئیات عملکرد ردیفھای درآمد و ھزینھ بودجھ 

شھرداری تھران را خواستار شده بود.
شرح جلسھ: 

✅ پیگیری تحقق شفافیت معامالت و عملکرد بودجھ در شھرداری تھران

�� پنجاهوسومین جلسھ کمیتھ شفافیت و شھر ھوشمند روز شنبھ ٩٧/١٠/٨ بھ ریاست دکتر بھاره آروین و با حضور جناب آقای فرجود، مدیرعامل محترم سازمان فاوا، جناب آقای خسروی، 
مدیرکل امور مالی و ذیحساب دو شھرداری تھران ومعاون دولت الکترونیک سازمان فناوری اطالعات ایران با دو موضوع پیگیری اجرای مصوبھ «الزام شھرداری تھران بھ انجام الکترونیکی و 

اعالن عمومی اطالعات معامالت شھرداری» و پیگیری اجرای ماده ٧١ قانون شھرداری در قالب انتشار عمومی و با جزئیات عملکرد بودجھ سال ٩٧ شھرداری تھران  برگزار شد. 

�� در بخش اول این جلسھ کھ بھ بررسی روند پیشرفت اجرای مصوبھ «الزام شھرداری تھران بھ انجام الکترونیکی و اعالن عمومی اطالعات معامالت شھرداری» اختصاص داشت، جناب آقای 
فرجود، مدیرعامل سازمان فاوا، ضمن برشمردن اقدامات این سازمان در اجرای ماده ١ مصوبھ، برخی چالشھا در خصوص تبدیل مراحل انجام معامالت مثل اعالم قیمت و بازگشایی پاکتھا از 

حالت دستی بھ حالت سیستمی را عامل بھ تعویق افتادن اجرای این ماده از مصوبھ عنوان کرد.

�� این درحالی بود کھ در ادامھ این جلسھ، گزارش معاون دولت الکترونیک سازمان فناوری اطالعات از تجربھ موفقیتآمیز سامانھ تدارکات الکترونیک دولت (ستاد) در انجام تمامالکترونیکی 
معامالت ارایھ شد و مقرر شد سازمان فاوا در تعامل با مدیریت این سامانھ، انجام تمامالکترونیکی معامالت از طریق «سامانھ جامع معامالت شھرداری تھران» را حداکثر تا پایان بھمنماه اجرایی 

کند.

�� در ادامھ جلسھ، مدیرکل امور مالی ضمن پذیرش تاخیر ناموجھ معاونت مالی و اقتصادی در اجرای تبصره ٢ ماده ا مصوبھ مذکور، متعھد شد حداکثر ظرف یک ھفتھ، اقدامات الزم را جھت 
انتشار فیلدھای اطالعاتی مربوط بھ ھر قرارداد کھ طبق تبصره ٢ ماده ١ مصوبھ باید در دسترس عموم قرار بگیرند و درحالحاضر در وبسایت شفاف نمایش داده نمیشوند بھ انجام رساند.

�� ھمچنین ازآنجاییکھ ھماکنون شھرداریھای مناطق و آن دستھ از واحدھای تابعھ شھرداری کھ امکان ثبت باگردش اطالعات در سامانھ قراردادھا برای آنھا فراھم شده است آگھی مناقصات 
خود را نیز در این سامانھ بارگذاری میکنند، مقرر شد تا سازمان فاوا ظرف حداکثرظرف یک ھفتھ امکان انتشار عمومی و برخط تمامی این آگھیھا را در یک صفحھ واحد بر روی وبسایت 

شھرداری تھران فراھم کند.

�� ھمچنین از آنجاییکھ مشخص شد ھماکنون اطالعات قراردادھای سرمایھگذاری و مشارکت شھرداری در سامانھ «سرمایھگذاری و مشارکتھا» ثبت میشود، مقرر شد تا سازمان فاوا ظرف 
حداکثر ظرف دو ھفتھ دسترسی سیستمی سامانھ قراردادھا بھ اطالعات این سامانھ را فراھم کند تا عالوهبر افزایش جامعیت اطالعاتی سامانھ قراردادھا، دسترسی عمومی بھ اطالعات قراردادھای 

سرمایھگذاری و مشارکت نیز از طریق وبسایت شفاف برقرار شود.

�� در مورد پیگیری اجرای مصوبھ در واحدھای تابعھ، با توجھ بھ اھمیت بھکارگیری کامل سامانھ قراردادھا و سامانھ جامع مالی بھعنوان پیششرط اجرایی شدن مصوبھ در واحدھای تابعھ، 
مقرر شد تا اداره کل مالی وضعیت راهاندازی و بھکارگیری سامانھ قراردادھا و سامانھ جامع مالی در ھریک از واحدھای تابعھ را در پایان دیماه بھ صورت عمومی منتشر نماید و واحدھای تابعھ 

نیز طی نامھای رسمی در جریان این اقدام قرار گیرند تا نسبت بھ ارتقای وضعیت راهاندازی و استفاده از این دو سامانھ در واحد متبوعشان تا موعد انتشار عمومی گزارش اقدام نمایند.

�� در بخش دوم این جلسھ کھ بھ اجرای کامل ماده ٧١ قانون شھرداری مصوب سال ١٣٣۴ مبنیبر انتشار عمومی و ھر شش ماه یکبار صورت جامعی از درآمد و ھزینھ شھرداری اختصاص 
داشت، مقرر شد تا ظرف یک ھفتھ گزارش عملکرد مالی ششماھھ اول سال ٩٧ شھرداری تھران کھ بھ تفکیک عملکرد کدپروژهھا و ردیفھای بودجھ مصوب بھ شورا تحویل شده است بھ 

صورت استاندارد و در قالب فایل اکسل روی وبسایت شفاف منتشر شود.
نامھی مصوبات جلسھ

مصوبھردیف

١
مقرر شد با توجھ بھ اتمام مھلت ششماھھ راهاندازی سامانھ جامع معامالت شھرداری در انتھای آذر 97، سازمان فاوا در تعامل با مدیریت سامانھ تدارکات الکترونیک دولت، 

حداکثر تا نیمھ بھمن ماه، ماده یک مصوبھ «الزام شھرداری تھران بھ انجام الکترونیکی و اعالن عمومی اطالعات معامالت» مبنی بر راهاندازی سامانھ جامع معامالت و انجام 
تمام الکترونیک کلیھ معامالت شھرداری تھران در سطح مناطق را اجزایی و عملیاتی نماید.

مقرر شد طی یک ھفتھ، اداره کل مالی نسبت بھ اتشار کامل 12 مورد ذکر شده در تبصره دوم ماده یکم مصوبھ «الزام شھرداری تھران بھ انجام الکترونیکی و اعالن عمومی ٢
اطالعات معامالت» بر روی وبسایت شفاف اقدام نماید.

٣
مقرر شد اداره کل مالی با ھماھنگی اداره کل امور مجامع، بھ کلیھ سازمانھا و شرکتھای وابستھ بھ شھرداری تھران، اعالم نماید کھ در اجرای ماده 2 مصوبھ «الزام 

شھرداری تھران بھ انجام الکترونیکی و اعالن عمومی اطالعات معامالت» گزارش وضعیت راهاندازی سامانھ قراردادھا و سامانھ جامع مالی در این واحدھا انتھای دیماه 
بھصورت عمومی منتشر خواھد شد. در صورت عدم ارسال این گزارش توسط معاونت مالی واقتصاد شھری، شورا رأسا بھ انتشار عمومی این اطالعات اقدام خواھد کرد.

۴

مقرر شد آگھی مناقصات مناطق و سازمانھایی کھ راهاندازی با گردش سامانھ قراردادھا در آنھا تکمیل شده است بدین معنی کھ در حال حاضر آگھیھای مناقصاتشان در 
سامانھ قراردادھا بارگذاری میگردد، توسط سازمان فاوا رف مدت یک ھفتھ بھصورت تجمیعی بر صفحھای کھ بھ اطالع شورا خواھد رسید، فراخوانی شده و بھصورت آنالین 
منتشر گردد. ھمچنین مقرر شد ظرف مدت دوھفتھ، سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات، برنامھ خود را برای انتشار عمومی آگھی مناقصات سازمانھا و شرکتھای تابعھ کھ 

ھنوز بھصورت راهانداری با گردش آنھا در سامانھ قراردادھا تکمیل نشده است بھ کمیتھ شفافیت و شھر ھوشمند اعالم نماید.
مقرر شد دریافت سرویس برخط از سامانھ سرمایھگذاری و مشارکتھا توسط سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات صورت گیرد.۵

۶
ضمن تأکید بر مصوبھ چھلودومین جلسھ کمیتھ شفافیت و شھر ھوشمند مبنی بر یکسانسازی کد سھ سامانھ قرارداد، کنترل پروژه و جامع مالی، مقرر شد در تعامل معاونت نالی 

و اقتصاد شھری با سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات، ظرف مدت حداکثر دو ھفتھ، اتصال ھمھ سامانھھای ذیربط بھ یکدیگر جھت ارتقای اعتبار دادهھا از طریق ایجاد کد 
یکسان قرارداد در ھر سھ سامانھ برقرار گردد.

٧
در ارتباط با انتشار گزارش عملکرد مالی شھرداری تھران، مقرر شد گزارش عملکرد مالی شش ماھھ شھرداری کھ بھ شورا تحویل داده شده است، ظرف مدت یک ھفتھ توسط 

اداره کل مالی، در قالب استاندارد و بھصورت فایل اکسل بر روی وبسایت شفاف منتشر گردد. ھمچنین ظرف حداکثر یک ھفتھ بررسی گردد کھ انتشار اطالعات «پرداخت» بھ 
ردیفھای ھزینھای سند بودجھ، در گزارشھای آتی چگونھ امکانپذیر خواھد بود و نتیجھ این بررسی بھ کمیتھ شفافیت و شھر ھوشمند اعالم گردد.

http://mglassy.ir/wp-content/uploads/2019/08/53-971008-معاونت-مالی.pdf
http://shora.tehran.ir/default.aspx?tabid=1114&ArticleId=14799
http://mglassy.ir/wp-content/uploads/2019/08/مصوبات-جلسه-پنجاه_وسوم-.pdf
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صورت جلسھ کمیتھ شفافیت و شھر ھوشمند

اتاق کمیسیون بودجھ واقع در طبقھ ۶ ساختمان شماره ١ شورامکان٩٧/٩/٢۴  ساعت ١۴تاریخ و زمانپنجاهدومشماره جلسھ
مدعوین: زھرا بھروز آذر، رئیس مرکز آمار و رصد شھری 

حاضرین: لطفاً کلیک نمایید.
عکسھای جلسھ

دستورجلسھ:
✅ پیگیری تحقق داده باز در شھرداری تھران

 
�� پنجاهدومین جلسھ کمیتھ شفافیت و شھر ھوشمند، فردا شنبھ ٩٧/٩/٢۴ بھ ریاست دکتر بھاره آروین و با حضور سرکار خانم دکتر زھرا بھروز آذر، رئیس مرکز آمار و رصد شھرداری 

تھران برگزار خواھد شد.

�� در این جلسھ، پیشنویس سند «سیاست داده باز در شھرداری تھران» با حضور تدوینکنندگان سند و کارشناسان کمیتھ شفافیت مورد بررسی قرار خواھد گرفت. 

�� سیاست داده باز در شھرداری تھران بستر الزم را برای ایجاد دسترسی عمومی بھ پایگاهھای اطالعاتی متعلق بھ شھرداری تھران در چارچوب قانون انتشار و دسترسی آزاد بھ اطالعات 
فراھم میکند. در ادامھ این جلسھ، بھ طور خاص امکانھا و راھکارھای تحقق داده باز در مورد دادهھای حوزه حمل و نقل ترافیک مورد بررسی قرار خواھد گرفت.

�� انتشار عمومی پژوھشھای انجامگرفتھ در شھرداری و واحدھای تابعھ از جملھ اھداف کمیتھ در سال دوم فعالیتھای خود بوده است کھ در بخش پایانی جلسھ، گزارش کارشناسی 
تدوینشده در این رابطھ و پیشنھاد سیاستگذارانھ ضمیمھ آن مورد بررسی و تصمیمگیری قرار خواھد گرفت.

شرح جلسھ:
✅ چگونگی تحقق سیاست داده باز در شھرداری تھران

�� پنجاهودومین جلسھ کمیتھ شفافیت و شھر ھوشمند، شنبھ ٩٧/٩/٢۴ بھ ریاست دکتر بھاره آروین و با حضور دکتر زھرا بھروزآذر، رئیس مرکز آمار و رصد شھرداری تھران برگزار شد.

�� در بخش ابتدایی جلسھ، پیشنویس سند «سیاست داده باز در شھرداری تھران» با حضور تدوینکنندگان سند و کارشناسان کمیتھ شفافیت مورد بررسی قرار گرفت.

�� موضوع اصلی کھ در رابطھ با این سند مورد تاکید کارشناسان کمیتھ قرار گرفت عدم تفکیک انواع مختلف پایگاهھای دادهای دراختیار شھرداری و پروتکلھای ایجاد دسترسی عمومی بھ 
این پایگاهھای اطالعاتی مختلف در سند تدوین شده بود.  

�� بھ نظر میرسد پایگاهھای دادهای دراختیار شھرداری تھران را با توجھ بھ مالک داده و مصرفکننده داده میتوان در انواع مختلفی تقسیمبندی کرد. برای مثال بر مبنای مالکیت دادهھا، 
دستھای از دادهھا ھستند است کھ مالک آنھا شھرداری تھران است مانند اطالعات مربوط بھ درآمدھا و ھزینھھای شھرداری تھران و واحدھای تابعھ درحالیکھ مالک دستھای دیگر از دادهھا 
لزوما شھرداری تھران نیست اما حوزهھای ماموریتی شھرداری تھران و فرآیندھای انجام کار در این سازمان بھ گونھای است کھ این دادهھا در مجموعھ شھرداری تھران تولید و ذخیرهسازی 

میشود مانند اطالعات مربوط بھ پروانھھای ساختوساز. در مورد مصرفکننده داده نیز تفکیک مشابھی میان شھروندان بھ عنوان مصرفکننده داده و کسبوکارھا بھ عنوان مصرفکننده 
داده وجود دارد. برای مثال تمامی اطالعاتی کھ انتشار آنھا با ھدف ایجاد شفافیت و فعال کردن نظارت ھمگانی جھت جلوگیری از فساد صورت میگیرد از جملھ اطالعات مربوط بھ 

قراردادھا و اطالعات مربوط بھ سوابق مدیران شھرداری اطالعاتی است کھ میتوانند مستقیما توسط شھروندان مورد استفاده قرار گیرند اما دستھای دیگر از دادهھا کھ معموال در قالب طراحی 
و انتشار API صورت میگیرند، چندان برای شھروندان معمولی قابل بھرهبرداری نیستند و غالبا توسط کسبوکارھا برای ارایھ خدمات در قالب اپلیکیشنھای مختلف، بھ کار گرفتھ میشوند 

مانند اطالعات مربوط بھ حوزه حملونقل عمومی برای طراحی اپلیکیشنھای مسیریاب.

�� بنابر تفکیکھای پیشگفتھ بر مبنای مالک و مصرفکننده داده ماتریس چھارگانھای از انواع مختلف پایگاهھای دادهای شکل میگیرد کھ ھر دستھ داده در آن نیازمند سیاستگذاری خاص 
خود برای برقراری دسترسی عمومی است. بنابر ارزیابی کارشناسان کمیتھ، سند فعلی تنھا ایجاد دسترسی عمومی بھ بخشی از اطالعات را کھ در مالکیت شھرداری تھران است و احتماال 
مورد استفاده غیرتجاری دارد و باید بھصورت رایگان دراختیار عموم قرار بگیرد مورد توجھ قرار داده است. پیشنھاد کمیتھ شفافیت آن بود کھ اسناد دیگری نیز بھ تفکیک انواع پایگاهھای 

اطالعاتی تھیھ و از مجموعھ این اسناد یک سند سیاستی جامع تدوین شود. 

�� در ادامھ جلسھ بھطورخاص امکانھا و راھکارھای تحقق داده باز در مورد دادهھای حوزه حملونقل و ترافیک مورد بررسی قرار گرفت. بنابر توضیحات خانم بھروزآذر، طراحی و 
انتشار API دریافت اطالعات پایگاهھای دادهای شھرداری تھران از طریق وبسایت api.tehran.ir آغاز شده است و بھزودی API دریافت اطالعات مربوط بھ حوزه حملونقل عمومی مثل 
موقعیت مکانی اتوبوسھای شھری و قطارھای مترو نیز از طریق ھمین وبسایت منتشر خواھد شد کھ بر مبنای آن، امکان توسعھ اپلیکیشنھای مسیریابی را فراھم خواھد آورد کھ شھروندان 

بتوانند با تخمین مدتزمان الزم برای تردد با وسایل حملونقل عمومی و مقایسھ آن با زمان الزم برای تردد با وسیلھ شخصی، شیوه تردد بھینھ را انتخاب کنند. 

�� بھمنظور پیگیری جدیتر تحقق داده باز در حوزه حملونقل و ترافیک مقرر شد تا کارگروھی در کمیتھ شفافیت در تعامل با معاونت سرویسھای شھروندی در سازمان فاوا کھ پیگیر 
ساماندھی بھ دادهھای حوزه حملونقل و ترافیک است ظرف مدت یکماه زمانبندی تحقق این امر را مشخص و گزارشی نیز از مراحل مختلف انجام آن بھ کمیتھ ارائھ دھند.

http://mglassy.ir/wp-content/uploads/2019/08/52-970924-داخلی-داده-باز.pdf
http://shora.tehran.ir/default.aspx?tabid=1114&ArticleId=14535
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اتاق کمیسیون بودجھ واقع در طبقھ ۶ ساختمان شماره ١ شورامکان ٩٧/٩/١٠ ساعت ١۶تاریخ و زمانپنجاهویکمشماره جلسھ
ٖ جناب آقای شھیدیپور، سرپرست اداره کل ارزیابی عملکرد و بھبود مدیریت شھرداری  مدعوین:ٖ

حاضرین: لطفاً کلیک نمایید. 
عکسھای جلسھ

دستورجلسھ: 
✅ بررسی سند راھبردی مبارزه با فساد

�� پنجاهویکمین جلسھ کمیتھ شفافیت و شھر ھوشمند، فردا شنبھ ٩٧/٩/١٠ بھ ریاست دکتر بھاره آروین و با حضور جناب آقای شھیدیپور، مدیرکل محترم اداره کل ارزیابی عملکرد و بھبود مدیریت 
شھرداری تھران و تیم کارشناسی تدوین «سند راھبردی مبارزه با فساد در شھرداری تھران» برگزار خواھد شد و این سند مورد بررسی قرار خواھد گرفت.

�� با توجھ بھ اولویتدار بودن بحث مبارزه با فساد در دوره جدید مدیریت شھری، سند مذکور با ھدف شناسایی فرایندھای مستعد فساد در شھرداری تھران و برمبنای نتایج پژوھشی کھ در اداره کل 
ارزیابی عملکرد انجام گرفتھ است، تدوین شده است.

شرح جلسھ:
✅ ضرورت تدوین شاخصھای سنجشگر فساد

�� پنجاهویکمین جلسھ کمیتھ شفافیت و شھر ھوشمند، شنبھ ٩٧/٩/١٠ بھ ریاست دکتر بھاره آروین و با حضور جناب آقای شھیدیپور، مدیرکل محترم ارزیابی عملکرد و بھبود مدیریت شھرداری تھران و 
تیم کارشناسی تدوین «سند راھبردی مبارزه با فساد در شھرداری تھران» برگزار شد و این سند مورد بررسی قرار گرفت.

�� با توجھ بھ اولویتدار بودن بحث مبارزه با فساد در دوره جدید مدیریت شھری، سند مذکور با ھدف شناسایی فرایندھای مستعد فساد در شھرداری تھران و برمبنای نتایج پژوھشی کھ در اداره کل 
ارزیابی عملکرد انجام گرفتھ است، تدوین شده است.

�� بنابر توضیحات جناب آقای شھیدیپور مبارزه با فساد در حیطھ وظایف اداره کل ارزیابی عملکرد قرار نمیگیرد و بخشھای مختلف دیگری در شھرداری تھران متولی این امر ھستند. ورود اداره کل 
ارزیابی عملکرد بھ این موضوع از این جھت بوده کھ با انجام یک بررسی جامع و ارائھ یک اولویتبندی از فرایندھا و گلوگاهھای فسادزا در شھرداری تھران، بھ فعالیتھای پراکنده بخشھای دیگر نظم و 

جھت داده شود. درواقع تھیھ سند راھبردی مبارزه با فساد گام اولیھ در تدوین برنامھ عملیاتی برای کاھش موثر فساد است کھ در برنامھ سوم توسعھ شھر تھران موادی بھ آن اختصاص داده شده است.

�� بنابر نتایج پژوھشی کھ مبنای این سند بوده است ٣۶ فرایند و گلوگاه اولویتدار از حیث فسادزا بودن شناسایی شدهاند کھ برخی از مھمترین آنان با رعایت اولویت عبارتند از فرایند تصمیمگیری در 
شورای معماری مناطق، فرایند تصمیمگیری در کمیسیون ماده ۵، خدماترسانی دفاتر خدمات الکترونیک، فرایند تھاتر (ھولوگرام، تراکم سیار و شرکت کارگزاری)، فرایند انتخاب و انتصاب مدیران، 
رسیدگی و تائید صورتوضعیت پروژهھا (از لحاظ حجم و کیفیت)، فرایند تصمیمگیری در کمیسیون توافقات شھرداری مناطق، فرایند نظارت بر قراردادھای نگھداشت (نگھداری فضای سبز و رفت-

وروب)، فرایند تخصیص نقدینگی بھ قسمتھا و طلبکاران، تعیین تراکم و تعداد طبقات در پروانھ ساختمانی و واگذاری قرارداد از طریق شرکتھای وابستھ و دولتی.

�� در زمینھ راهحل نیز راھکارھا و سیاستھای متناظر با ھر فرایند یا گلوگاه شناساییشده و مواردی مانند ارتقای شفافیت، ایجاد حساسیت اجتماعی درباره فساد در شھر، کارآمدسازی سامانھھای مربوط 
بھ فرآیندھا، استانداردسازی فرآیندھا، مقرراتزدایی، رقابتی کردن بھرهگیری از فرصت، حمایت از مقابلھکنندگان با فساد، کارآمدسازی رویھھای برخورد با متخلفین و اصالح زمینھھای فسادزا در ساختار 

درآمدی و ھزینھای شھرداری بھعنوان راھکارھای پیشنھادی ارائھ شدهاند .

�� دراین جلسھ کارشناسان کمیتھ شفافیت، گام ضروری بعدی را تدوین شاخصھایی سنجشپذیر برای اندازهگیری فساد ناشی از ھر یک از این گلوگاهھا عنوان کردند  تا بتوان میزان اثربخشی ھریک از 
اقدامات و راھکارھای عملیشده ازجملھ اقدامات کمیتھ شفافیت را در کاھش میزان فساد مورد ارزیابی قرار داد.

http://mglassy.ir/wp-content/uploads/2019/08/51-970910-سند-راهبردی-مبارزه-با-فساد.pdf
http://shora.tehran.ir/default.aspx?tabid=1114&ArticleId=14311
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سالن الغدیر، ساختمان شماره ٢ شورامکان٩٧/٨/٢۶  ساعت ١۶تاریخ و زمانپنجاھمشماره جلسھ

ٖ آقای زریر نگینتاجی، سرپرست معاونت مالی و اقتصاد شھری شھرداری، آقای خسروی،  مدیر کل امور مالی و اموال شھرداری تھران، آقای آلطاھا، مسئول سیستم مالی، خانم  مدعوین:ٖ
شیرین طائر، معاوت تلفیق اداره کل مالی

 حاضرین: لطفا کلیک نمایید.

عکسھای جلسھ 
دستورجلسھ: 

✅ پایش نحوه تحقق شفافیت در معامالت شھرداری تھران

�� پنجاھمین جلسھ کمیتھ شفافیت و شھر ھوشمند، شنبھ ٩٧/٨/٢۶ بھ ریاست دکتر بھاره آروین و با حضور جناب آقای نگینتاجی، سرپرست معاونت مالی و اقتصاد شھری و نمایندگان 
سازمان فاوا با موضوع بررسی روند اجرای مصوبھ «الزام شھرداری تھران بھ انجام الکترونیکی و اعالن عمومی اطالعات معامالت شھرداری» برگزار خواھد شد.

�� از آنجا کھ اجرای مصوبھ مذکور از اولویتھای کمیتھ شفافیت در سال دوم فعالیت خود است، در این جلسھ روند پیشرفت اجرایی شدن مصوبھ تابدینجا و موانع احتمالی در اجرای کامل 
آن مورد بررسی قرار خواھد گرفت تا با توافقات در سطح مدیریتی، ادامھ این روند بھخصوص راهاندازی و بھکارگیری کامل سامانھ قراردادھا و سامانھ جامع مالی در واحدھای تابعھ 

شھرداری تسھیل گردد.
شرح جلسھ: 

✅ بررسی روند اجرای مصوبھ شفافسازی معامالت شھرداری تھران

�� پنجاھمین جلسھ کمیتھ شفافیت و شھر ھوشمند، شنبھ ٩٧/٨/٢۶ بھ ریاست دکتر بھاره آروین و با حضور جناب آقای نگینتاجی، سرپرست معاونت مالی و اقتصاد شھری و مدیران 
زیرمجموعھ آن معاونت و نمایندگان سازمان فاوا با موضوع بررسی روند اجرای مصوبھ «الزام شھرداری تھران بھ انجام الکترونیکی و اعالن عمومی اطالعات معامالت شھرداری» برگزار 

شد.

�� اجرای مصوبھ مذکور از اولویتھای کمیتھ شفافیت در سال دوم فعالیت خود است. در ھمین راستا در این جلسھ روند پیشرفت اجرایی شدن مصوبھ تابدینجا و موانع احتمالی در اجرای 
کامل آن مورد بررسی قرار گرفت و تصمیماتی در سطح مدیریتی برای تسھیل ادامھ این روند بھخصوص راهاندازی و بھکارگیری کامل سامانھ قراردادھا و سامانھ جامع مالی در شرکتھای و 

سازمانھای تابعھ شھرداری اتخاذ شد. 

�� ازآنجاییکھ وبسایت شفاف، اطالعات قراردادھا را بھصورت خودکار از سامانھ قراردادھا فرامیخواند، غنای اطالعاتی سامانھ قراردادھا و عدم مغایرت آن با سامانھ جامع مالی، پیششرط 
اجراییشدن کامل مصوبھ شوراست.

�� از ابتدای پاییز مسئولیت نظارت بر بھکارگیری کامل سامانھ قراردادھا در شھرداریھای مناطق و رفع مسائل و مشکالت پیشآمده در این زمینھ بر عھده کارگروھی کھ از سال ١٣٩٣ در 
معاونت مالی برای پیگیری امور مربوط بھ قراردادھا تشکیل شده بود (کارگروه قراردادھا) قرار گرفت و تابدینجا پیشرفتھای خوبی در این زمینھ صورت گرفتھ است.

�� با پیشرفت روند راهاندازی سامانھ قراردادھا در شرکتھا و سازمانھای تابعھ شھرداری در جلسھ روز شنبھ (٩٧/٨/٢۶) مقرر شد کھ با اضافھ شدن نماینده اداره کل امور مجامع بھ 
کارگروه قراردادھا، این کارگروه پیگیریھایی مشابھ آنچھ در مورد شھرداریھای مناطق انجام شده است در رابطھ با واحدھای تابعھ نیز صورت دھد و ھر دو ھفتھ نیز گزارشی از روند و 

پیشرفت کار بھ کمیتھ شفافیت ارائھ دھد.

�� در ھمین راستا از کارگروه قراردادھا خواستھ شد تا ظرف مدت یک ماه از زمان راهاندازی امکان ثبت باگردش اطالعات قراردادھا در سامانھ قراردادھا در ھر کدام از واحدھای تابعھ 
شھرداری، حذف امکان ایجاد قرارداد جدید در سامانھ جامع مالی برای واحد مذکور را در دستور کار خود قرار دھد تا دسترسی سامانھ جامع مالی بھ اطالعات قراردادھا فقط از طریق اتصال 
سیستمی بھ سامانھ قراردادھا مقدور باشد. بدینترتیب واحدھای تابعھ شھرداری نیز مانند شھرداریھای مناطق ملزم خواھند شد تا برای انجام گردش کار مالی قراردادھای خود در سامانھ جامع 

مالی، اطالعات قراردادھای خود را در سامانھ قراردادھا ثبت کنند.

�� ازآنجاییکھ برای ارزیابی قراردادھای منعقدشده در شھرداری تھران، صرفا در اختیار داشتن موضوع و مبلغ قرارداد کفایت نمیکند و باید مشخص باشد کھ مبلغ توافقشده قرار است در 
چھ مواردی ھزینھ شود، در این جلسھ مقرر شد شرح خدمات قراردادھای شھرداریھای مناطق نیز پایان آذرماه روی وبسایت شفاف منتشر گردد.

�� اجباری شدن تعیین عامل ھزینھ در ھنگام درخواست وجھ از طریق سامانھ جامع مالی موضوع دیگری بود کھ در این جلسھ مورد بررسی قرار گرفت. در ھنگام درخواست وجھ در سامانھ 
جامع مالی، فیلد «عامل ھزینھ» مشخص میکند کھ وجھ درخواستشده در چھ موضوعی است اما در حال حاضر تعیین آن الزامی نیست. در این رابطھ مقرر شد تا کمیتھ سامانھ جامع مالی 

زیرساختھای الزم برای اجباری شدن ثبت عامل ھزینھ در سامانھ جامع مالی را حداکثر تا ١۶ آذرماه فراھم سازد.

مصوبات جلسھ
مصوبھردیف

١

باتوجھ بھ ماھیت سازمانی شھرداری تھران کھ از نوع سازمانھای خدماتی است و اساساً محرمانگی در قراردادھای آن چندان مصداقی ندارد مقرر شد معاونت مالی ساز و 
کار تشخیص و ثبت قراردادھای محرمانھ را تعیین کرده و نسخھای مکتوب از دستورالعمل پیشنھادی را حداکثر تا پایان آذرماه ٩٧ بھ کمیتھ شفافیت و شھر ھوشمند ارسال 
نماید. سازوکار پیشنھادی باید بھ گونھای تدوین شود کھ مرجع تشخیص قراردادھای محرمانھ و نحوۀ ثبت آن (تعریف فرآیندھا و گردشھا) در سامانھھای مرتبط مشخص 

گردد بھ نحوی کھ کلیھ قراردادھا در سامانھ امور قراردادھا ثبت شود و محرمانگی منجر بھ مستثنی شدن برخی قراردادھا و نھایتا عدم ثبت آنھا نگردد.

٢
مقرر شد کارگروه قراردادھا کھ ھماکنون ذیل اداره برنامھ ریزی و توسعھ شھرِی معاونت مالی و اقتصاد شھری در حال فعالیت است با حضور مستمر نمایندهای از اداره کل 

امور مجامع جھت پیگیری راهاندازی سامانھ قراردادھا در سازمانھا و شرکتھای تابعھ تقویت شده و ھر دو ھفتھ یکبار گزارشی از روند و پیشرفت کار راهاندازی سامانھ 
قراردادھا در واحدھای تابعھ بھ کمیتھ شفافیت ارایھ شود.

٣
مقرر شد کارگروه قراردادھا، ذیل معاونت مالی و اقتصاد شھری، پس از دریافت تایید راهاندازی با گردش سامانھ قراردادھا در واحدھای تابعھ از سوی مراجع ذیربط، نسبت 
بھ رفع مغایرتھای احتمالی میان سامانھ قراردادھا و سامانھ جامع مالی اقدام کرده بھ گونھای کھ حداکثر ظرف مدت یک ماه پس از راهاندازی با گردش سامانھ قراردادھا در 

واحدھای تابعھ، بستن امکان ایجاد قرارداد جدید در سامانھ جامع مالی غیرفعال شود.

مقرر شد کمیتۀ سامانھ جامع مالی کھ ھماکنون ذیل اداره کل امور مالی و اموال معاونت مالی و اقتصاد شھری در حال فعالیت است؛ زیرساختھای الزم برای اجباری شدن ۴
ثبت عامل ھزینھ در سامانھ جامع مالی را حداکثر تا ١۶ آذرماه فراھم سازد.

مقرر شد جلسات کمیتھ سامانھ جامع مالی کھ در ارتباط با مصوبات کمیتھ شفافیت و اجرایی شدن مصوبھ «الزام شھرداری تھران بھ انجام الکترونیکی و اعالن عمومی ۵
اطالعات معامالت شھرداری» تشکیل میگردد، جھت حضور نماینده، بھ اطالع کمیتھ شفافیت و شھر ھوشمند رسانده شود.

مقرر شد چگونگی ثبت قراردادھای نگھداشت شھر، در کارگروه قراردادھا و کمیتھ سامانھ جامع مالی مورد بررسی قرار گیرد و این جلسات برای حضور نماینده کمیتھ ۶
شفافیت، اطالعرسانی گردد.

مقرر شد زین پس اداره کل برنامھ ریزی و توسعھ شھرِی معاونت مالی و اقتصاد شھری بھ عنوان متولی سامانھ صورت وضعیت الکترونیک، پیگیریھای الزم جھت راه ٧
اندازی این سامانھ در واحدھای اجرایی شھرداری را انجام دھد.

مقرر شد بارگذاری کامل شرح خدمات قراردادھا در سامانھ قراردادھا در اولویت دستورجلسات کارگروه قراردادھا قرار گرفتھ و زمانبندی انتشار شرح خدمات بھ اطالع ٨
مناطق و واحدھای تابعھ شھرداری تھران رسانده شود و شرح خدمات قراردادھای مناطق تا پایان آذرماه بر روی سایت شفاف منتشر گردد

http://mglassy.ir/wp-content/uploads/2019/08/50-970826-معاونت-مالی-نگین_تاجی.pdf
http://shora.tehran.ir/default.aspx?tabid=1114&ArticleId=14136
http://mglassy.ir/wp-content/uploads/2019/08/مصوبات-پنجاهمين-جلسه-به-آقای-نگین_تاجی-قراردادهاي-م.،-نحوه-ثبت-و-نمايش-اطلاعات-25594.pdf
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صورت جلسھ کمیتھ شفافیت و شھر ھوشمند
سازمان مدیریت پسماندمکانشنبھ ٩٧/٨/١٩ ساعت ١۴تاریخ و زمانچھلونھمشماره جلسھ

ٖ ٖآقای مھندس رضا عبدلی، مدیر عامل سازمان، آقای کاظمی، معاون مالی و اداری مدعوین:ٖ
 حاضرین: لطفا کلیک نمایید.

عکسھای جلسھ 

دستورجلسھ:  
✅ شفافیت و ھوشمندسازی در سازمان مدیریت پسماند

��چھلونھمین جلسھ کمیتھ شفافیت و شھر ھوشمند، شنبھ ٩٧/٨/١٩ بھ ریاست دکتر بھاره آروین و با حضور جناب آقای عبدلی، مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شھرداری تھران و نمایندگان 
سازمان فاوا در محل سازمان مدیریت پسماند برگزار خواھد شد.

�� با توجھ بھ اھمیت ھوشمندسازی فعالیتھای سازمان مدیریت پسماند از جملھ چگونگی رتبھبندی پیمانکارانی کھ این سازمان برای عقد قرارداد بھ مناطق معرفی میکند، بررسی این موضوع 
در دستور کار این جلسھ قرار گرفتھ است.

�� ھمچنین پیرو تصمیم کمیتھ مبنیبر نظارت بر حسن اجرای مصوبھ «الزام شھرداری تھران بھ انجام الکترونیکی و اعالن عمومی اطالعات معامالت شھرداری تھران» و با توجھ بھ آنکھ 
بھکارگیری سامانھ جامع مالی و سامانھ قراردادھا پیششرط اجرایی شدن کامل مصوبھ است، در این جلسھ، بھ بررسی وضعیت سازمان مدیریت پسماند در بھکارگیری این دو سامانھ پرداختھ 

خواھد شد. 

�� پیش از این نیز کمیتھ شفافیت در جلسھ با برخی از سازمانھا و شرکتھای تابعھ شھرداری تھران پیگیر وضعیت بھکارگیری دو سامانھ قراردادھا و جامع مالی در سازمانھا و شرکتھای 
مزبور شده است.

شرح جلسھ: 
✅ شفافیت و ھوشمندسازی در سازمان مدیریت پسماند

�� چھلونھمین جلسھ کمیتھ شفافیت و شھر ھوشمند، شنبھ ٩٧/٨/١٩ بھ ریاست دکتر بھاره آروین و با حضور جناب آقای عبدلی، مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شھرداری تھران و نمایندگان 
سازمان فاوا در محل سازمان مدیریت پسماند برگزار شد.

�� بر مبنای بحثھای صورت گرفتھ در این جلسھ مشخص شد آییننامھای کھ تاکنون مبنای ارزیابی و رتبھبندی پیمانکاران حوزه پسماند بوده است بھ دلیل مبنا قرار دادن انواع خاصی از 
شاخصھا، مانع از شکلگیری فضای رقابتی در میان پیمانکاران جمعآوری پسماند در تھران شده و تنھا بھ تعداد محدودی از پیمانکاران امکان حضور و عملکرد داده است؛ ازاینرو این آییننامھ 

نیازمند بازنگری و اصالح است.

�� بھ گفتھ مدیرعامل سازمان پسماند، جناب آقای عبدلی با توجھ بھ آنکھ سازمان مدیریت پسماند خود در عقد قرارداد با پیمانکاران دارای منافع است مسئولیت بازنگری و اصالح آییننامھ 
ارزیابی فنی و کیفی پیمانکاران و نیز ارزیابی و رتبھبندی پیمانکاران بر مبنای آییننامھ بازنگری شده، بھ اداره کل برنامھریزی و توسعھ شھری حوزه معاونت خدمات شھری واگذار شده است. 

بھ ھمین دلیل بررسی بیشتر این موضوع بھ برگزاری جلسھای با حضور نمایندگان اداره مذکور موکول گردید. 

�� در این جلسھ مقرر شد بھمنظور تحقق نظارت ھمگانی، لیست پیمانکاران ارزیابی شده در حوزه پسماند بھ ھمراه نتایج ارزیابی بر مبنای ھریک از شاخصھای تعیین شده در آییننامھ 
ارزیابی فنی و کیفی پیمانکاران و رتبھ نھایی کسب شده توسط ھریک از پیمانکاران، در وبسایت سازمان مدیریت پسماند منتشر شود.

�� بنابر اظھارات جناب آقای عبدلی، یکی از اقدامات مھم سازمان مدیریت پسماند در زمینھ ھوشمندسازی، الکترونیکی کردن فرایند تایید صورت وضعیت بوده است. در حال حاضر سیستم 
صورت وضعیت الکترونیکی در برخی مناطق بھصورت پایلوت راهاندازی شده و مورد استفاده قرار گرفتھ است. طبق زمانبندی صورتگرفتھ، تا پایان دیماه سال جاری این سیستم در تمامی 

مناطق و نواحی راهاندازی خواھد شد.

�� استفاده از زیرسیستمھای چھارگانھ صورت وضعیت الکترونیکی (سیستم توزین، سیستم عملکرد کارگران، سیستم نظارت ھوشمند و AVLS) موجب کاھش امکان اعمال نظر شخصی و 
زدوبند توسط ناظران مناطق و نواحی در ھنگام تایید صورت وضعیت پیمانکاران، رفع امکان ارائھ آمار نادرست از تعداد کارگران بھکارگماشتھشده و میزان حقوق پرداختی بھ آنھا توسط 

پیمانکار و ھمچنین فراھم کردن امکان نظارت مکانیزه بر نحوه عملکرد ماشینھای مربوطھ اعم از ساعات کاری، مسیرھای طیشده، دفعات و میزان زبالھ بارگیری و تخلیھشده و … میشود. 
درخواست سازمان مدیریت پسماند از شورا این بود کھ از جایگاه نظارتی خود از سازمان مدیریت پسماند در مقابلھ با مقاومتھای احتمالی در مسیر عملیاتی شدن این برنامھ پشتیبانی کند. 

�� ھمچنین در ارتباط با حسن اجرای مصوبھ «الزام شھرداری تھران بھ انجام الکترونیکی و انتشار عمومی اطالعات معامالت شھرداری» از سازمان مدیریت پسماند خواستھ شد با توجھ بھ 
فراھم بودن امکان ثبت اطالعات قراردادھای این سازمان ھم بھصورت باگردش و ھم بھصورت بدون گردش در سامانھ قراردادھا، حداکثر تا پایان آذرماه نسبت بھ تکمیل اطالعات قراردادھای 

خود اعم از قراردادھای ھزینھای و درآمدی در این سامانھ اقدام کند.

�� بنابر گزارش کارشناسان مربوطھ تقریبا تمام زیرسیستمھای سامانھ جامع مالی در سازمان راهاندازی شده و مورد استفاده قرار میگیرد. زیرسیستمھای باقیمانده از جملھ زیرسیستم 
«بھایتمامشده» کھ ناظر بر ھزینھ تمامشده انجام پروژهھا و ارائھ خدمات است نیز در حال راهاندازی ھستند. با توجھ بھ نزدیک شدن فصل بررسی بودجھ و اھمیتی کھ اطالعات زیرسیستم 
بھایتمامشده در تخمین دقیقتر و واقعگرایانھتر بودجھ مورد نیاز در حوزه پسماند دارد، مقرر شد کھ تا پایان دیماه و طی جلساتی با حضور نماینده کمیتھ شفافیت راهاندازی این سیستم در 

سازمان مدیریت پسماند پیگیری و محقق شود. 

�� در راستای ارتقای شفافیت سازمانی، با توجھ بھ اینکھ سازمان مدیریت پسماند پیش از این اطالعات مربوط بھ مدیران و معاونان سازمان، نمودار سازمانی و اساسنامھ مالک عمل خود را 
روی وبسایت خود بارگذاری کرده بود، در بخش انتھایی جلسھ از سازمان خواستھ شد تا آییننامھ مالی و معامالتی سازمان را نیز بھ مواد فوقالذکر اضافھ کند.

١.نامۀ مصوبات جلسھ
مصوبھردیف

مقرر شد زیرسیستم بھای تمامشده در سامانھ مالی تا تاریخ ٩٧/١٠/٣٠ بھطور کامل در سازمان مدیریت پسماند راهاندازی شود و از نماینده کمیتھ برای حضور در جلساتی کھ ١
بھ این منظور برگزار میگردد، دعوت بعمل آید.

بھ دلیل بستھشدن امکان اضافھ کردن قرارداد در سامانھ مالی تا پایان پاییز در سازمان، مقرر شد سازمان مدیریت پسماند تا انتھای پاییز، ھمھ قراردادھای خود را در سامانھ ٢
قراردادھا ثبت نماید. ھمچنین مقرر شد از ابتدای سال ٩٨، از سامانھھای موازی سامانھ مالی و قراردادھا استفاده نشود.

مقرر شد تا نیمھ آذر، سازمان مدیریت پسماند ناھمخوانی مبالغ ثبتشده در سامانھ مالی با اظھارات مدیران سازمان را اصالح نماید.٣
باتوجھ بھ کامل بودن اطالعات سایت سازمان مدیریت پسماند مقرر شد آیین نامھ مالی معامالتی مالک عمل این سازمان نیز بر روی وبسایت سازمان قرار گیرد.۴
مقرر شد نامھ ارجاع رتبھبندی پیمانکاران بھ اداره کل برنامھریزی و توسعھ شھری در معاونت خدمات شھری بھ کمیتھ شفافیت نیز ارسال گردد.۵

https://docs.google.com/document/d/1eeFTASRlAvShmjr0wpUFlJmWEvw7Ex4Yut-p2tsDVKc/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1npuaCZlWTwfDEzm1IGeWSougTCsMQ9Lu?ogsrc=32
http://mglassy.ir/wp-content/uploads/2019/08/24672-مصوبات-چهل-و-نهمين-جلسه-موضوع-شفافيت-و-هوشمندسازي-در-سازمان-مديريت-پسماند.pdf
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صورت جلسھ کمیتھ شفافیت و شھر ھوشمند
اتاق کمیسیون بودجھ واقع در طبقھ ۶ ساختمان شماره ١ شورامکانشنبھ  ٩٧/٠٨/١٢ ساعت ١۴تاریخ و زمانچھلوھشتمشماره جلسھ

 حاضرین: لطفا کلیک نمایید.
عکسھای جلسھ

دستورجلسھ: 
چھلوھشتمین جلسھ کمیتھ شفافیت و شھر ھوشمند، شنبھ ٩٧/٨/١٢ بھ ریاست دکتر بھاره آروین و بھصورت درونی برگزار خواھد شد. در این جلسھ، روند پیشرفت اھداف در حال پیگیری در کمیتھ 

و چالشھا و موانع پیشروی آنھا مورد بحث و بررسی قرار خواھد گرفت.

��تمامالکترونیکی شدن فرایندھای صدور پروانھ و پایانکار و سایر مجوزھا، پیگیری حسن اجرای طرحھای مصوبشده شامل «الزام شھرداری تھران بھ انجام الکترونیکی و اعالن عمومی 
معامالت شھرداری»، «مدیریت تعارض منافع» و «انتشار عمومی اطالعات شھرسازی» و ارتقاء سامانھھای نظارت ھمگانی از جملھ ھدفگذاریھای انجام شده در سال دوم فعالیت کمیتھ شفافیت 

است. 

��اھداف، ماموریتھا و برنامھ یک سال آینده کمیتھ شفافیت و شھر ھوشمند در اینجا (goo.gl/PfdDqk) قابل مشاھده است.

http://mglassy.ir/wp-content/uploads/2019/08/48-970812-جلسه-درونی-.pdf
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/15SVowu2GsBhWPij_GHgKRiPG5qdkC-lA?ogsrc=32
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صورت جلسھ کمیتھ شفافیت و شھر ھوشمند
سازمان بازرسی شھرداری تھران، طبقھ پنجم ساختمان شھرداری؛ خ. بھشتمکان شنبھ ٩٧/٧/٢٨ ساعت ١۴تاریخ و زمانچھلوھفتمشماره جلسھ

مدعوین: آقای رمضان امینی، رئیس سازمان بازرسی، خانم بھروز آذر، رئیس مرکز آمار و رصد شھری 

 حاضرین: لطفا کلیک نمایید.
عکسھای جلسھ
دستورجلسھ:  

✅ سازمان بازرسی و تحقق شفافیت در شھرداری تھران

�� با توجھ بھ اھمیت ھمکاری حداکثری سازمان بازرسی در اعمال نظارت بر حسن اجرای دو مصوبھ «الزام شھرداری تھران بھ انجام الکترونیکی و اعالن عمومی اطالعات معامالت 
شھرداری» و «مدیریت تعارض منافع در شھرداری تھران»،  چھلوھفتمین جلسھ کمیتھ شفافیت و شھر ھوشمند روز شنبھ ٩٧/٧/٢٨ با حضور دکتر بھاره آروین، جناب آقای امینی، رئیس 

محترم سازمان بازرسی شھرداری تھران و نمایندگان سازمان فاوا با موضوع «استفاده از ظرفیتھای سازمان بازرسی در تحقق شفافیت در شھرداری تھران» در محل سازمان بازرسی برگزار 
خواھد شد.

�� ھمچنین، در ادامھ جلسات قبلی کمیتھ در رابطھ با ارتقای سامانھھای نظارت ھمگانی شھرداری و اتصال دو سامانھ ١٣٧ و سامن از سازمان بازرسی خواستھ شده است تا در جلسھ 
٩٧/٧/٢٨ گزارشی نیز از اقدامات صورتگرفتھ توسط این سازمان در جھت ارتقای دو سامانھ نظارت ھمگانی ١٣٧ و ١٨٨٨ از جملھ راهاندازی اپلیکیشن ١٣٧ و اتصال سامانھ ١٣٧ بھ سامانھ 

سامن (سامانھ مکانمند نگھداشت شھر) ارائھ دھد.
شرح جلسھ: 

✅ نظارت سازمان بازرسی بر حسن اجرای مصوبات حوزه شفافیت

�� با توجھ بھ اھمیت ھمکاری حداکثری سازمان بازرسی در اعمال نظارت بر حسن اجرای دو مصوبھ «الزام شھرداری تھران بھ انجام الکترونیکی و اعالن عمومی اطالعات معامالت 
شھرداری» و «مدیریت تعارض منافع در شھرداری تھران» چھلوھفتمین جلسھ کمیتھ شفافیت و شھر ھوشمند روز شنبھ ٩٧/٧/٢٨ با حضور دکتر بھاره آروین، جناب آقای امینی، رئیس محترم 

سازمان بازرسی شھرداری تھران با موضوع «استفاده از ظرفیتھای سازمان بازرسی در تحقق شفافیت در شھرداری تھران» در محل سازمان بازرسی برگزار شد.

�� در این جلسھ از سازمان بازرسی خواستھ شد تا در ھفتھ جاری، با ارسال نامھای بھ شھرداریھای مناطق و سازمانھا و شرکتھای تابعھ شھرداری، ثبت اطالعات قراردادھای باالی ٢۵٠ 
میلیون تومان این واحدھا را در سامانھ قراردادھا توسط بازرسان مقیم در این واحدھا پیگیری نماید و ھمچنین نمایندهای جھت حضور در جلسات کمیتھ شفافیت و شھر ھوشمند درباره استفاده کامل 

سازمانھا و شرکتھای تابعھ از سامانھ قراردادھا و سامانھ جامع مالی معرفی نماید.

�� با توجھ بھ ایجاد لینک ارتباطی بھ سامانھ ١٨٨٨ بر روی وبسایت شفاف برای ثبت گزارشھای تخلفات احتمالی رخداده در قراردادھا، از سازمان بازرسی خواستھ شد گزارشی از پیامھایی 
کھ از طریق وبسایت شفاف در سامانھ ١٨٨٨ ثبت شدهاند بھ کمیتھ شفافیت ارائھ نماید.

�� با توجھ بھ ظرفیت سازمان فاوا در نظارت بر اجرای مصوبھ مدیریت تعارض منافع بھنحو سیستمی، از سازمان بازرسی خواستھ شد تا از جایگاه سازمانی خود تسھیلگر فراھم شدن زمینھ 
دسترسی و ثبت الکترونیکی اطالعاتی ھمچون مشخصات سجلی مدیران انتصابی و بستگان آنھا (مطابق با تعریفی کھ در مصوبھ آمده است) و شرکتھا و سازمانھایی کھ وارد معاملھ با 
شھرداری تھران میشوند باشد و در این راستا، مقرر شد نمایندهای از سوی سازمان جھت ھمکاری با کمیتھ شفافیت در خصوص بررسی مسیرھای تضمین اجرایی شدن مصوبھ «مدیریت 

تعارض منافع در شھرداری تھران» معرفی شود.

�� ھمچنین پیرو تصمیمات و پیگیریھای پیشین کمیتھ شفافیت در خصوص اتصال دو سامانھ ١٣٧ و سامن (سامانھ مکانمند نگھداشت شھر) گزارشی توسط مسئولین ذیربط ارایھ و مشخص شد 
تا پایان مھرماه نسخھ آزمایشی سامانھ یکپارچھ راهاندازی و ارسال و گردش پیام میان این دو سامانھ برقرار میشود. ھمچنین سازمان فاوا تا پایان آبانماه از درگاه ارتباطی ١٣٧روی سامانھ 

«تھران من» رونمایی خواھد کرد.

�� انتشار عمومی اطالعات معاونان سازمان بازرسی مشتمل بر نام و نامخانوادگی و رزومھ و ھمچنین چارت تشکیالتی سازمان  وبر روی بسایت سازمان دیگر مصوبھ این جلسھ بود. 

�� ھمچنین مقرر شد سازمان بازرسی طی ھفتھ جاری با ارسال بخشنامھای بھ سازمانھا و شرکتھای تابعھ شھرداری آنھا را ملزم کند تا عالوه بر انتشار اطالعات مدیران عامل و اعضای 
ھیئتمدیره، شامل نام و رزومھ آنھا، آییننامھ مالی و معامالتی و اساسنامھ مالک عمل خود را نیز بر روی سایت خودشان منتشر نمایند.

١.نامۀ مصوبات جلسھ
٢.نامھ بازرسی بھ سازمانھا و شرکتھا

مصوبھردیف

١

مقرر شد سازمان بازرسی در ھفتھ جاری، با ارسال نامھ بھ شھرداریھای مناطق و سازمانھا و شرکتھای تابعھ شھرداری، ثبت اطالعات قراردادھای باالی ٢۵٠ میلیون 
تومان این واحدھا را در سامانھ قراردادھا پیگیری نماید و ھمچنین نمایندهای جھت حضور در جلسات کمیتھ شفافیت و شھر ھوشمند درباره استفاده کامل سازمانھا و 

شرکتھای تابعھ از سامانھ قراردادھا و سامانھ جامع مالی معرفی نماید.

٢
بنابر گزارش نماینده کارگروه سامانھ قراردادھا در معاونت مالی، نمایندگان سازمان بازرسی در شھرداریھای بعضی از مناطق ھنوز مراحل گردش کار قراردادھا را 

بھصورت دستی و غیرسیستمی بھ پیش میبرند مقرر شد تا سازمان بازرسی اقدامات مقتضی را جھت اصالح این روند صورت دھد.

٣
با توجھ بھ ایجاد لینک ارتباطی بھ سامانھ ١٨٨٨ از روی وبسایت شفاف برای ثبت گزارشھای تخلفات احتمالی رخداده در قراردادھا، از سازمان بازرسی خواستھ شد تا 

گزارشی از پیامھایی را کھ از طریق وبسایت شفاف در سامانھ ١٨٨٨ ثبت شدهاند بھ کمیتھ شفافیت ارائھ نماید.

۴
مقرر شد نمایندهای از سازمان بازرسی جھت ھمکاری با نماینده کمیتھ شفافیت در خصوص بررسی مسیرھای تضمین اجرایی شدن مصوبھ «مدیریت تعارض منافع» بھ کمیتھ 

شفافیت معرفی شود.

۵
مقرر شد اطالعات معاونان سازمان بازرسی، مشتمل بر نام و نامخانوادگی، رزومھ و ھمچنین چارت تشکیالتی سازمان و اطالعات مربوط بھ نحوه ارتباط این سازمان یا 

معاونتھای شھرداری روی وبسایت سازمان بازنگری گردد.

۶
مقرر شد سازمان بازرسی طی ھفتھ جاری با ارسال بخشنامھای بھ سازمانھا و شرکتھای تابعۀ شھرداری آنھا را ملزم کند تا عالوه بر انتشار اطالعات مدیران و ھیئت 

مدیره، شامل نام و رزومۀ آنھا، آییننامھ مالی و معامالتی و اساسنامۀ مالک عمل خود را نیز بر روی سایت خودشان منتشر نمایند.
در خصوص اتصال دو سامانھ 137 و سامن مقرر شد تا پایان مھرماه نسخھ آزمایشی سامانھ یکپارچھ راهاندازی و ارسال و گدش این پیامھا میان این دو سامانھ برقرار شود.٧
در خصوص راهاندازی نرمافزار 137، مقرر شد سازمان فاوا تا پایان آبانماه از درگاه ارتباطی 137 روی سامانھ «تھران من» رونمایی کند.٨

http://mglassy.ir/wp-content/uploads/2019/08/47-970728-سازمان-بازرسی.docx
http://shora.tehran.ir/default.aspx?tabid=1114&ArticleId=13768
http://mglassy.ir/wp-content/uploads/2019/08/22324-مصوبات-چهل_و_هفتمین-جلسه-کمیته-در-سازمان-بازرسی-به-امینی.pdf
http://mglassy.ir/wp-content/uploads/2019/08/23191-نامه-بازرسی-به-سازمانها-و-شرکت-ها-جهت-مصوبات-کمیته.pdf
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صورت جلسھ کمیتھ شفافیت و شھر ھوشمند
معاونت امور اجتماعی و فرھنگی شھرداریمکانشنبھ  ٩٧/٠٧/٢١ ساعت ١۴تاریخ و زمانچھلوششمشماره جلسھ

مدعوین: آقای شجاعپوریان، معاون محترم امور اجتماعی و فرھنگی شھرداری

 حاضرین: لطفا کلیک نمایید.
عکسھای جلسھ
دستورجلسھ:  

✅ ضرورت شفافیت در ھزینھکرد بودجھ اجتماعی و فرھنگی 

�� چھلوششمین جلسھ کمیتھ شفافیت و شھر ھوشمند فردا شنبھ ٩٧/٠٧/٢١ بھ ریاست دکتر بھاره آروین و با حضور جناب آقای شجاعپوریان، معاون محترم امور اجتماعی و فرھنگی شھرداری، مدیران 
عامل و ذیحسابان سازمانھا و شرکتھای ذیل این معاونت  و راھبران دو سامانھ مالی و قراردادھا در محل معاونت امور اجتماعی و فرھنگی شھرداری برگزار خواھد شد.

�� یکی از ماموریتھای ششگانھ تعریفشده در بودجھ شھرداری تھران، ماموریت اجتماعی و فرھنگی است کھ حدود نیمی از بودجھ اختصاصدادهشده بھ آن در اختیار معاونت امور اجتماعی و فرھنگی 
قرار میگیرد. در جلسھ روز شنبھ ٩٧/٠٧/٢١ نحوه ھزینھکرد این بودجھ در شش ماه ابتدایی سال ٩٧ مورد بررسی قرار خواھد گرفت.

�� ھمچنین پیرو تصمیم کمیتھ مبنیبر نظارت بر حسن اجرای مصوبھ «الزام شھرداری تھران بھ انجام الکترونیکی و اعالن عمومی اطالعات معامالت شھرداری تھران» و با توجھ بھ آنکھ بھکارگیری 
سامانھ جامع مالی و سامانھ قراردادھا پیششرط اجرایی شدن کامل مصوبھ است، در این جلسھ، بھ بررسی وضعیت این معاونت و شرکتھا و سازمانھای ذیل آن در بھکارگیری این دو سامانھ پرداختھ 

خواھد شد.
شرح جلسھ: 

✅ ضرورت شفافیت در نحوه ھزینھکرد بودجھ اجتماعی و فرھنگی شھرداری تھران

�� چھلوششمین جلسھ کمیتھ شفافیت و شھر ھوشمند شنبھ ٩٧/٠٧/٢١ بھ ریاست دکتر بھاره آروین و با حضور جناب آقای شجاعپوریان، معاون محترم امور اجتماعی و فرھنگی شھرداری، مدیران کل، 
مدیران عامل و ذیحسابان سازمانھا و شرکتھای ذیل این معاونت در محل معاونت امور اجتماعی و فرھنگی شھرداری برگزار شد.

�� موضوع ابتدایی جلسھ چھلوششم، بررسی نحوه ھزینھکرد بودجھ اختصاصدادهشده بھ معاونت امور اجتماعی و فرھنگی ذیل ماموریت اجتماعی و فرھنگی تعریفشده در بودجھ شھرداری تھران در 
نیمھ ابتدایی سال ٩٧ بود.

�� بنابر گزارش معاونت امور اجتماعی و فرھنگی، غالب معامالت این معاونت در سطح متوسط (بین ٢۵ تا ٢۵٠ میلیون تومان) بوده است و بھ ھمین دلیل ردیفھای اطالعاتی ھزینھکرد بسیار جزئی و 
متعدد است. ھمچنین برخالف دورهھای پیشین، تشکیل جلسات کمیسیون معامالت بھصورت منظم و ھفتگی تغییر قابلتوجھی است کھ در دوره جدید مدیریت شھری در این معاونت صورت گرفتھ است.

�� بھ دلیل نبود جزئیات کافی در گزارش مالی و اعتباری ارائھشده توسط معاونت امور اجتماعی و فرھنگی و نیز وجود برخی مغایرتھا بین ارقام ارائھشده در گزارش معاونت با گزارشی کھ اداره کل 
امور مالی شھرداری قبال در اختیار کمیتھ قرار داده بود مقرر شد کھ حداکثر تا پایان مھرماه، معاونت امور اجتماعی و فرھنگی گزارشی شفاف از عملکرد مالی و اعتباری خود مشتمل بر جزئیات ھزینھھای 

انجامشده از ابتدای سال ٩٧ بھ تفکیک ھر یک از ادارات و دفاتر ذیل معاونت را بھ کمیتھ ارائھ دھد.

�� ھمچنین مقرر شد تا جلسھ دیگری با حضور نمایندگان کمیتھ شفافیت، اداره کل امور مالی و معاونت امور اجتماعی و فرھنگی جھت بررسی دقیقتر عملکرد مالی معاونت امور اجتماعی و فرھنگی و 
نیز مشکالت فیمابین  اداره کل امور مالی و معاونت امور اجتماعی و فرھنگی در خصوص ثبت بھموقع اسناد و ھزینھھای مالی برگزار گردد.

�� در جلسھ روز ٩٧/٧/٢١ توافق شد تا شرکتھا و سازمانھای ذیل معاونت عالوه بر ثبت کامل اطالعات مربوط بھ قراردادھای باالی ٢۵٠ میلیون تومان در سامانھ قراردادھا در اسرع وقت، تا پایان 
پاییز استفاده از سامانھھای مالی موازی را متوقف کرده و بھ طور کامل از سامانھ جامع مالی شھرداری استفاده نمایند. 

�� انتشار اساسنامھ، آییننامھ مالی و معامالتی، نمودار سازمانی، نام و نام خانوادگی مدیرعامل، اعضای ھیاتمدیره و معاونان بھ ھمراه رزومھ آنھا را بر روی وبسایت سازمانھا و شرکتھای ذیل 
معاونت امور اجتماعی و فرھنگی و نیز انتشار اطالعات مربوط بھ مدیران کل معاونت و معاونتھای ذیل ھر اداره کل روی سایت معاونت امور اجتماعی و فرھنگی دیگر مصوبھ این جلسھ بود.

نامۀ مصوبات جلسھ
مصوبھردیف

١
مقرر شد معاونت امور اجتماعی و فرھنگی، حداکثر تا پایان مھر ماه گزارش مالی و اعتباری خورد مشتمل بر جزئیات ھزینھھای انجامشده از ابتدای سال 97 را بھتفکیک ھریک از دفاتر 

و ادارات کل ذیل معاونت، در قالب فایل اکسل بھ کمیتھ ارسال نمایند.

٢
مقرر شد جلسھای با حضور معاونت امور اجتماعی و فرھنگی، ادارۀ کل امور مالی و نمایندگان کمیتھ شفافیت، جھت بررسی و رفع مغایرتھای موجود میان گزارشھای مالی دریافت 

شده از معاونت امور اجتماعی و فرھنگی و اداره کل مالی و نیز رفع مشکالت فیمابین در خصوص ثبت بھموقع اسناد و ھزینھھای مالی برگزار گردد.
مقرر شد سازمانھا و شرکتھای ذیل معاونت تا پایان پاییز استفاده از سامانھ مالی موازی را متوقف کرده و از سامانھ جامع مالی شھرداری استفاده نمایند.٣
مقرر شد اطالعات قراردادھای باالی 250 میلیون تومان کلیھ سازمانھا و شرکتھای ذیل معاونت در اسرع وقت در سامانھ قراردادھا ثبت گردد و ذیحسابان ثبت اطالعات این قراردادھا را کنترل نمایند.۴

۵
مقرر شد سازمان سازمانھا و شرکتھای ذیل معاونت امور اجتماعی و فرھنگی، اساسنامھ مالک عمل، آییننامھ مالی و معامالتی مالک عمل و نمودار سازمانی خود را ھمراه با 

اطالعات مربوط بھ مدیرعامل، معاونان و ھیئت مدیره خود مشتمل بر نام و نام خانوادگی و رزومھ بر روی سایت خود بارگذاری کنند.
ھمچنین مقرر شد اطالعات مدیران کل معاونت امور اجتماعی و فرھنگی و معاونتھای ذیل ھر اداره کل نیز مشتمل بر نام و نامخانوادگی و رزومھ بر روی سایت خود بازگذاری کنند.۶

http://mglassy.ir/wp-content/uploads/2019/08/مصوبات-چهل_و_ششمین-جلسه-کمیته-در-معاونت-امور-اجتماعی-فرهنگی-آقای-شجاع-پوریان-21403.pdf
http://mglassy.ir/wp-content/uploads/2019/08/46-970721-معاونت-فرهنگی.pdf
http://shora.tehran.ir/default.aspx?tabid=1114&ArticleId=12639
http://mglassy.ir/wp-content/uploads/2019/08/مصوبات-چهل_و_ششمین-جلسه-کمیته-در-معاونت-امور-اجتماعی-فرهنگی-آقای-شجاع-پوریان-21403.pdf
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صورت جلسھ کمیتھ شفافیت و شھر ھوشمند
طبقھ ششم ساختمان شورا، سالن کمیسیون برنامھ و بودجھمکانشنبھ ٩٧/٧/١۴ ساعت ١۴تاریخ و زمانچھلوپنجمشماره جلسھ

دستورجلسھ: 
✅ بررسی الیحھ برنامھ سوم توسعھ شھر تھران

�� چھلوپنجمین جلسھ کمیتھ شفافیت و شھر ھوشمند در روز شنبھ ٩٧/٧/١۴ با حضور کارشناسان کمیتھ و با ھدف بررسی و ارائھ پیشنھادات اصالحی جھت اعمال در الیحھ برنامھ سوم توسعھ 
شھر تھران برگزار خواھد شد.

�� در این جلسھ دو فصِل «حکمروایی شھری» و «ھوشمندسازی و نوآوری شھری» کھ در ارتباط با اھداف و فعالیتھای کمیتھ شفافیت و شھر ھوشمند قرار میگیرد، مورد بررسی کارشناسان 
کمیتھ قرار خواھد گرفت.

�� کمیتھ شفافیت از ھمھ شھروندان دغدغھمند و عالقمند دعوت میکند پیشنھادات خود برای اصالح مفاد و احکام این برنامھ در حوزه ماموریتی کمیتھ را بھ پست الکترونیکی کمیتھ شفافیت بھ 
آدرس shafaf.committee@gmail.com ارسال کنند.
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صورت جلسھ کمیتھ شفافیت و شھر ھوشمند
سازمان مھندسی و عمران  شھرداری تھرانمکان شنبھ ٩٧/٠۶/٣١ ساعت ١۴تاریخ و زمانچھلوچھارمشماره جلسھ

مدعوین: جناب آقای نوشآبادی، مدیرعامل سازمان مھندسی و عمران شھرداری تھران 
عکسھای جلسھ

دستورجلسھ: 
✅ ضرورت شفافیت در قراردادھای عمرانی

��چھلوچھارمین جلسھ کمیتھ شفافیت و شھر ھوشمند روز شنبھ ٩٧/۶/٣١ بھ ریاست دکتر بھاره آروین و با حضور جناب آقای نوشآبادی، مدیرعامل سازمان مھندسی و عمران شھرداری 
تھران و راھبران سامانھ مالی، سامانھ قراردادھا و سامانھ مدیریت و کنترل پروژه با موضوع «وضعیت بھکارگیری سامانھھای مالی، قراردادھا و کنترل پروژه در سازمان مھندسی و عمران»  

برگزار خواھد شد.
 

�� پیرو تصمیم کمیتھ مبنیبر نظارت بر حسن اجرای مصوبھ «الزام شھرداری تھران بھ انجام الکترونیکی و اعالن عمومی اطالعات معامالت شھرداری» و با توجھ بھ آنکھ بھکارگیری 
سامانھ جامع مالی و سامانھ قراردادھا پیششرط اجرایی شدن کامل مصوبھ است، در این جلسھ، ضمن بازدید از سازمان مھندسی و عمران، بھ بررسی وضعیت این سازمان در بھکارگیری این 
دو سامانھ پرداختھ خواھد شد. اھمیت این بررسی در آن است کھ اوال حجم باالیی از معامالت شھرداری تھران در این سازمان صورت میگیرد، و ثانیا، این سازمان از جملھ سازمانھایی در 

شھرداری تھران است کھ ھیچیک از دو سامانھ قراردادھا و سامانھ مالی در ان بھ طور کامل راهاندازی نشده است.

�� ھمچنین با توجھ بھ آنکھ انتشار اطالعات مربوط بھ پروژهھای احداثی در سامانھ مدیریت و کنترل پروژه نیز در دستور کار کمیتھ قرار دارد  و حجم باالیی از پروژهھای احداثی مذکور 
توسط سازمان مھندسی و عمران انجام میگیرد، بررسی وضعیت ثبت روزآمد اطالعات پیشرفت پروژهھای این سازمان در سامانھ مدیریت و کنترل پروژه نیز در دستور کار جلسھ شنبھ 

٩٧/۶/٣١ قرار گرفتھ است.
نامۀ مصوبات جلسھ

مصوبھردیف

١
حداکثر تا پایان مھر ماه، شناخت مراحل گردش کار کلیھ معامالت سازمان مھندسی و عمران توسط سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات صورت گیرد تا نیازھای سازمان 

مھندسی و عمران برای ثبت با گردش قراردادھا (اعم از نیابتی و غیر نیابتی) در سامانھ قراردادھا شناختھ شود و حداکثر تا پایان پاییز ١٣٩٧ امکان ثبت با گردش قراردادھای 
سازمان مھندسی و عمران در این سامانھ فراھم گردد.

٢
جلساتی جھت ارتقای سامانھ مالی بھ طوری کھ نیازھای سازمان مھندسی و عمران برای ثبت کامل اطالعات در این سامانھ برآورده گردد و نیاز بھ استفاده از سامانھ مالی 

موازی نداشتھ باشد، در دستور کار سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات و سازمان مھندسی و عمران قرار گیرد. در این خصوص مقرر گردید کھ گزارش پیشرفت کار تا 
پایان پاییز ٩٧، بھصورت مستمر برای این کمیتھ ارسال گردد.

جلساتی کھ بین دو سازمان مذکور در خصوص این دو مصوبھ برگزار میگردد، با حضور کارشناس کمیتھ شفافیت صورت پذیرد و رونوشت مکاتبات این دو سازمان در این ٣
خصوص نیز برای کمیتھ ارسال گردد.

اساسنامھ مالک عمل، آییننامھ مالی و معامالتی، نام و نام خانوادگی اعضای ھیات مدیره بھ ھمراه رزومھ آنھا و رزومھ معاونین سازمان مھندسی و عمران بر روی سایت این ۴
سازمان قرار گیرد.

http://shora.tehran.ir/default.aspx?tabid=1114&ArticleId=12242
http://mglassy.ir/wp-content/uploads/2019/08/مصوبات-چهل_وچهارمین-جلسه-کمیته-در-سازمان-مهندسی-عمران-آقای-نوش_آبادی-19148.pdf
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صورت جلسھ کمیتھ شفافیت و شھر ھوشمند
سالن جلسات واقع در طبقھ ٨ ساختمان شماره ١ شورامکانشنبھ ٩٧/٠۶/٢۴ساعت١۶ تاریخ و زمانچھلوسومشماره جلسھ

مدعوین: جناب آقاي نگین تاجی، سرپرست محترم معاونت مالی و اقتصاد شھري
حاضرین: لطفاً کلیک نمایید.

عکسھای جلسھ
شرح جلسھ: 

✅ ھولوگرام: مشکل چھ بود، راهحل چیست؟

�� در زمان شروع بھ کار شھردار سابق تھران، جناب آقای نجفی، بخشنامھ ممنوعیت صدور ھولوگرام جدید با ھدف پایانبخشیدن بھ بیانضباطیھای مالی گسترده و تخلفات عدیده در بحث ھولوگرام ابالغ شد.

�� باتوجھ بھ اینکھ شنیده میشود شھرداری تھران بھکارگیری مجدد این ابزار تامین مالی را در دستور کار قرار داده است، چھل و سومین جلسھ کمیتھ شفافیت و شھر ھوشمند در روز شنبھ ٩٧/۶/٢۴ بھ استلزامات بکارگیری 
دوباره ھولوگرام در شھرداری تھران خواھد پرداخت. 

�� در این جلسھ کھ با حضور، جناب آقای نگینتاجی، سرپرست معاونت مالی و اقتصاد شھری، اعضای کمیسیون معماری و شھرسازی شورای شھر و تنی چند از کارشناسان مطلع از بحث ھولوگرام برگزار خواھد شد، تالش 
میشود پاسخ سواالت زیر دریافت شود تا بر مبنای اطالعات معتبر و مستند، تصمیم مناسب در این خصوص اتخاذ شود:

1. جھت رفع اشکاالت وارد بر ھولوگرام (کاھش جریان نقدی دریافتی شھرداری،  افزایش بی انضباطی مالی و کاھش پیش بینی پذیری جریانھای درآمدی شھرداری بھ دلیل واریز نشدن عوارض بھ صورت مستقیم بھ حساب خزانھ، 
غیر قابل نظارت بودن فرآیند واگذاری ھولوگرامھا و ایجاد فساد و رانت در مراحل واگذاری و نرخ تنزیل باالی بدھی غیرنقد برای پیمانکار) چھ اصالحاتی انجام شده است؟

2. عملکرد درآمدھای غیرنقدی شھرداری در سال 1397 چھ میزان پیشبینی میشود؟ (بھ تفکیک ردیفھای مختلف درآمدی و تھاترھای پیشبینی شده)

3. میزان بدھی شھرداری کھ بھ صورت غیرنقدی در سال 1397 بازپرداخت میشود، چھ میزان پیشبینی میشود؟ چقدر از آن توسط ھولگرام بازپرداخت میشود؟ سایر روشھای بازپرداخت غیرنقدی و تھاتر چھ میزان پیش بینی 
میشود؟

4. ارزش مجموع ھولوگرامھای صادر شده کھ در حال حاضر در دست مردم است و تعیین تکلیف نشده، چھ میزان برآورد میشود؟

5. مجموع منابع نقدی کھ کارگزاریھا از شھرداری برای بازپرداخت بدھی پیمانکاران دریافت کردند، در پنج سال گذشتھ بھ صورت ساالنھ چقدر بوده است؟ 

6. مجموع ھولوگرامھای نقد شده توسط کارگزاریھا برای پیمانکاران، در پنج سال گذشتھ بھ صورت ساالنھ چھ میزان بوده است؟

7. مجموع منابع نقدی کھ کارگزاریھا از محل دارائیھای خود برای بازپرداخت نقدی بدھی پیمانکاران مورد استفاده قرار دادند، چھ میزان برآورد میشود؟ (در پنج سال گذشتھ بھ صورت ساالنھ)
 

8. ارزش مانده منابع نقدی شھرداری در ترازنامھ کارگزاریھا چھ میزان برآورد میشود؟ ارزش مانده ھولوگرامھای نقد نشده در ترازنامھ کارگزاریھا چھ میزان برآورد میشود؟

مصوبھردیف
معاونت مالی اظھار داشت کھ تغییراتی در دستور العمل بودجھ غیرنقد اعمال نموده است. مقرر گردید کھ دستور العمل تغییر داده شده توسط این معاونت، برای این کمیتھ ارسال شود.١
مقرر گردید متن قراردادی کھ با بانکھا بھ عنوان کارگزار در امر مبادالت غیرنقد بستھ شده است توسط سازمان امالک و مستغالت برای این کمیتھ ارسال گردد.٢
مصوب گردید کھ لیست ریز مطالبات پرداخت شده کارگزاریھای از طریق ھولوگرام و میزان مطالبات باقیمانده توسط معاونت مالی و اقتصاد شھری برای این کمیتھ ارسال گردد.٣

http://mglassy.ir/wp-content/uploads/2019/08/43-970624.pdf
http://shora.tehran.ir/default.aspx?tabid=1114&ArticleId=12161
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صورت جلسھ کمیتھ شفافیت و شھر ھوشمند
سالن جلسات كمیسیون سالمت و محیط زیست، واقع در طبقھ ١- ساختمان شماره دو شورامکانشنبھ ٩٧/٠۶/١٧ ساعت ١۴تاریخ و زمانچھلودومشماره جلسھ

ٖ ٖجناب آقای کریمی، رئیس مرکز ارتباطات و امور بین الملل شھرداری تھران، نمایندگان معاونت امور مناطق، نمایندگان سازمان بازرسی، راھبران دو سامانھ ١٣٧ و سامن،  مدعوین:ٖ
نمایندگان معاونت مالی و اقتصاد شھری و نمایندگان سازمان فاوا 

حاضرین: لطفا کلیک نمایید.

عکسھای جلسھ

دستورجلسھ:
✅ انتشار عمومی اطالعات سفرھای خارجی کارکنان شھرداری تھران

چھلودومین جلسھ کمیتھ شفافیت و شھر ھوشمند بھ ریاست دکتر بھاره آروین و با سھ دستور کار برگزار خواھد شد.

 �� در ادامھ جلسھ بیستوسوم کمیتھ (٩٧/٢/١) کھ بھ بررسی سامانھ نظارت بر سفرھای خارجی و چگونگی ثبت اطالعات سفرھای کارکنان در این سامانھ اختصاص یافتھ بود، در 
بخش اول جلسھ  و با حضور جناب آقای کریمی، رئیس مرکز ارتباطات و امور بینالملل شھرداری تھران بھ موضوع «انتشار عمومی اطالعات سفرھای خارجی کارکنان شھرداری» 

پرداختھ خواھد شد و رویھھای جاری در رابطھ با ثبت اطالعات در سامانھ نظارت بر سفرھای خارجی مورد بررسی قرار خواھد گرفت.
 

�� انتشار عمومی اطالعات این سامانھ، جدای از آنکھ بھطورکلی از منظر برقراری شفافیت واجد اھمیت است، بھ عنوان بخشی از طرح «مدیریت تعارض منافع» نیز در نظر گرفتھ 
شده است و حسن اجرای این بخش از طرح مذکور منوط بھ غنای اطالعاتی پایگاه دادهای این سامانھ خواھد بود.

�� بخش میانی جلسھ با حضور نمایندگان معاونت امور مناطق، نمایندگان سازمان بازرسی و راھبران دو سامانھ ١٣٧ و سامن بھ وضعیت اتصال دو سامانھ ١٣٧ و سامن اختصاص 
خواھد یافت. پیرو جلسات پیشین کمیتھ در رابطھ با اتصال این دو سامانھ و مصوبھ جلسھ سیوششم، مقرر شده بود کھ تا تاریخ ٩٧/۶/٣ اتصال این دو سامانھ بھ یکدیگر برقرار شود.

�� بخش پایانی جلسھ با حضور نمایندگان معاونت مالی و اقتصاد شھری و نمایندگان سازمان فاوا بھ بررسی اقدامات معاونت مالی و سازمان فاوا در خصوص رفع مغایرتھای 
اطالعات قراردادھای ثبتشده در دو سامانھ جامع مالی و سامانھ قراردادھا اختصاص خواھد یافت. اتصال و سازگاری اطالعاتی کامل این دو سامانھ بھخصوص از جھت نقش آن در 
اجرای کامل مصوبھ «الزام شھرداری تھران بھ انجام الکترونیکی و اعالن عمومی اطالعات معامالت شھرداری» حائز اھمیت است. انتظار بر آن است کھ گزارش معاونت مالی و 
سازمان فاوا در روز شنبھ، حاکی از رفع کامل مغایرتھای پیشین باشد. ھمچنین وضعیت اجرای مصوبھ جلسھ سیوششم کمیتھ (٩٧/۵/۶) مبنی بر آنکھ ظرف مدت یک ماه، امکان 

ایجاد قرارداد جدید بھصورت مستقیم در سامانھ جامع مالی لغو و دسترسی این سامانھ بھ اطالعات قراردادھا تنھا از طریق اتصال سیستمی بھ سامانھ قراردادھا و دریافت اطالعات از آن 
ممکن باشد نیز مورد پیگیری قرار خواھد گرفت.

شرح جلسھ: 
✅ اطالعات سفرھای خارجی کارکنان شھرداری تھران منتشر میشود

چھلودومین جلسھ کمیتھ شفافیت و شھر ھوشمند روز شنبھ ٩٧/۶/١٧ بھ ریاست دکتر بھاره آروین برگزار شد.

�� در بخش اول جلسھ، و با حضور جناب آقای کریمی، رئیس مرکز ارتباطات و امور بینالملل شھرداری تھران و نمایندگان سازمان فاوا سامانھ نظارت بر سفرھای خارجی و 
اطالعات ثبتشده در آن مورد بررسی قرار گرفت.

�� طی موافقت صورتگرفتھ میان کمیتھ شفافیت و شھر ھوشمند و رئیس مرکز ارتباطات و امور بینالملل شھرداری تھران مقرر شد اطالعات سفرھای خارجی کارکنان شھرداری در 
یکسال نخست مدیریت جدید شھری، بر روی وبسایت شفاف منتشر گردد.

�� درگاه ١٣٧ بر روی اپلیکشین تھران من راهاندازی میشود 

در ادامھ جلسھ و با حضور مدیرکل امور مناطق، جناب آقای موسوی الری، مقرر شد با ھدف پاسخگویی سریعتر بھ پیامھای ١٣٧ در سطح نواحی، اتصال ایجادشده بین سامانھ سامن 
(سامانھ نگھداشت شھر) و ١٣٧  تا پایان شھریورماه بھصورت آزمایشی اجرا شود. ھمچنین مقرر شد ظرف مدت دو ھفتھ سازمان فاوا با ایجاد درگاه ١٣٧ بر روی اپلیکیشن تھران من، 

امکان دریافت پیامھای شھروندی از طریق این اپلیکیشن را نیز فراھم نماید.

�� در پایان جلسھ نیز با حضور نمایندگان معاونت مالی و اقتصاد شھری و سازمان فاوا، مقرر شد با ھدف یکپارچگی اطالعات میان سامانھھا و رفع سیستماتیک مغایرتھای 
اطالعاتی میان سامانھھا، از این بھ بعد، امکان ثبت قرارداد جدید در سامانھ مالی برای شھرداریھای مناطق وجود نداشتھ باشد و آنھا فقط از طریق سامانھ قراردادھا، اقدام بھ ثبت 

قرارداد نمایند.
١. نامۀ مصوبات بھ سازمان بازرسی

٢.نامۀ مصوبات بھ مرکز ارتباطات و امور بینالملل
٣.نامۀ مصوبات بھ معاون برنامھریزی، توسعۀ شھری و امور شورا

۴.نامۀ مصوبات بھ معاون ھماھنگی امور مناطق                                        
۵.نامۀ مصوبات بھ معاونت مالی و معاون برنامھریزی، توسعۀ شھری و امور شورا

مصوبھردیف

١
مقرر گشت تا گزارشی از سفرھای خارجی یکسال گذشتھ مدیریت شھری (از ٩۶/٠۶/٠۵تا کنون) توسط مرکز ارتباطات و امور بین الملل شھرداری تھران تھیھ و بر 

روی وبسایت شفاف منتشر گردد. تھیھ و ارسال این گزارش بھ شھردار محترم تھران جھت انتشار عمومی این اطالعات بر عھده مرکز ارتباطات و امور بین الملل 
شھرداری تھران می باشد.

٢
مقرر شد جلساتی جھت رفع نواقص فنی سامانھ نظارت بر سفرھای خارجی با حضور نماینده کمیتھ شفافیت و شھر ھوشمند برگزار گردد تا ضمن فراھم کردن امکان 

ثبت کامل گردش کار برای ھمھ سفرھا، امکان گزارشگیری راحتتر از این سامانھ فراھم گردد. برگزاری این جلسات بر عھده مرکز ارتباطات و امور بین الملل 
شھرداری تھران می باشد.

مقرر گشت تا ابتدای مھرماه اجرای پایلوت اتصال سامانھ سامن بھ سامانھ ١٣٧بھ طوری کھ پیامھای غیرفوریتی ١٣٧بھ سامن منتقل گردند انجام پذیرفتھ و گزارش آن ٣
بھ صورت مکتوب برای این کمیتھ ارسال گردد.مسیولیت این امر بر عھده سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات می باشد.

مقرر گشت ظرف مدت دو ھفتھ سازمان فاوا بر روی اپلیکیشن تھران من درگاه دریافت پیام شھروندی را ایجاد نموده و نحوه طبقھبندی پیامھا (بھ لحاظ اینکھ این ۴
پیامھا بھ سامن منتقل شوند و یا بھ ١٣٧) و تصمیم گیری در این خصوص با سازمان فاوا باشد.

مقرر گشت امکان ایجاد قرارداد جدید در سامانھ مالی در سطح مناطق بھ طور کامل از بین برود.۵

۶
مقرر گشت جلساتی جھت یکسان سازی کد قراردادھا در سھ سامانھ مالی، قراردادھا و کنترل پروژه و با حضور نماینده کمیتھ شفافیت و شھر ھوشمند برگزار و 

اقدامات مقتضی در جھت یکسان سازی این سھ کد انجام پذیرد. ھمچنین مقرر شد از نماینده کمیتھ شفافیت برای حضور در جلسات رفع مغایرت بین سامانھھای مالی و 
قراردادھا دعوت بھ عمل آید.

http://mglassy.ir/wp-content/uploads/2019/08/42-970617.pdf
http://shora.tehran.ir/default.aspx?tabid=1114&ArticleId=12018
http://mglassy.ir/wp-content/uploads/2019/08/17720-مصوبات-چهل_ودومین-جلسه-کمیته-و-درخواست-گزارش-970617-به-امینی.pdf
http://mglassy.ir/wp-content/uploads/2019/08/مصوبات-چهل_ودومین-جلسه-کمیته-و-درخواست-گزارش-از-مرکز-ارتباطات-و-امور-بین_الملل-ش.ت-به-کریمی-17722.pdf
http://mglassy.ir/wp-content/uploads/2019/08/17723-مصوبات-چهل_ودومین-جلسه-کمیته-970617-به-میرزایی.pdf
http://mglassy.ir/wp-content/uploads/2019/08/17724-مصوبات-چهل_ودومین-جلسه-کمیته-و-درخواست-گزارش-970617-به-رستمی.pdf
http://mglassy.ir/wp-content/uploads/2019/08/17727-مصوبات-چهل_ودومین-جلسه-کمیته-970617-به-نگین_تاجی-و-میرزایی-1.pdf
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صورت جلسھ کمیتھ شفافیت و شھر ھوشمند

سازمان فناوری اطالعات و ارتباطاتمکانشنبھ ٩٧/٠۶/١٠ ساعت ١۴تاریخ و زمانچھلویکمشماره جلسھ
مدعوین: جناب آقای فرجود، مدیرعامل محترم سازمان فاوا 

عکسھای جلسھ

دستورجلسھ: 
✅ بازدید از سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات شھرداری تھران 

�� چھلویکمین جلسھ کمیتھ شفافیت و شھر ھوشمند، فردا شنبھ ٩٧/۶/١٠ بھ ریاست دکتر بھاره آروین و حول محور برنامھھا و اقدامات سازمان فاوا در حوزه شفافیت و شھر ھوشمند 
و با ھدف بررسی سھ موضوع زیر در محل آن سازمان برگزار خواھد شد:

�� تمام الکترونیکی کردن خدمات ارائھشده در دفاتر خدمات الکترونیکی، بھعنوان یک اقدام اولویتدار در سال دوم فعالیت کمیتھ، ھدفگذاری شده است. منظور از تمامالکترونیکی 
شدن فرایندھا آن است کھ متقاضیان بتوانند شخصا، بدون مراجعھ بھ این دفاتر و صرفا از طریق وبسایت شھرداری تھران خدمات مورد نیاز خود را دریافت کنند. در ھمین راستا از 

سازمان فاوا خواستھ شده است کھ در جلسھ روز شنبھ، گزارشی در خصوص برنامھھای این سازمان در این باره و ھمچنین برنامھھای این سازمان برای گسترش محدوده خدماتی کھ از 
طریق درگاه «تھران من» (my.tehran.ir) قابل انجام است ارائھ دھد.

�� بررسی جزئیات قراردادھای منعقدشده در سازمان فاوا در دوره مدیریت شھری جدید، پیمانکاران طرف قرارداد با این سازمان، و ھمچنین وضعیت بھکارگیری دو سامانھ مالی و 
سامانھ قراردادھا موضوع دیگر مورد بحث در این جلسھ خواھد بود.

�� پیرو بررسی برنامھ استراتژیک ارائھشده توسط سازمان فاوا در بیستوششمین جلسھ کمیتھ (٩٧/٢/٢٧) مقرر شد تا این سازمان ظرف مدت یک ماه شاخصھای سنجشپذیر خود 
را بھمنظور ارزیابی میزان پیشرفت در محورھا و اھداف ارائھشده در برنامھ بھ کمیتھ ارائھ دھد. ھمچنین طبقھبندیای از اقدامات جاری و پیشنھادی معاونتھای این سازمان ذیل 

محورھای اصلی برنامھ استراتژیک و برنامھ عملیاتی و سنجشپذیر این سازمان در سال ٩٧ را برای کمیتھ ارسال نماید. با توجھ بھ عدم امکان حضور مدیرعامل سازمان فاوا در جلسھ 
سیوششم کھ بھ بررسی این گزارشھا اختصاص داشت، طرح این موضوع بھ جلسات بعدی کمیتھ موکول شد.

شرح جلسھ:
✅ بازدید از سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات شھرداری تھران 

 
چھلویکمین جلسھ کمیتھ شفافیت و شھر ھوشمند، روز شنبھ ٩٧/۶/١٠ بھ ریاست دکتر بھاره آروین و با حضور جناب آقای فرجود، مدیرعامل و جمعی از مسئوالن سازمان فاوا حول 

محور برنامھھا و اقدامات سازمان فاوا در حوزه شفافیت و شھر ھوشمند در محل آن سازمان برگزار شد.

�� تمامالکترونیکی کردن خدمات ارائھشده در دفاتر خدمات الکترونیکی، بھعنوان یک اقدام اولویتدار در سال دوم فعالیت کمیتھ، ھدفگذاری شده است، کھ در تعامل و ھمکاری با 
کمیسیون معماری و شھرسازی شورای شھر تھران و سازمان فاوا پیگیری خواھد شد. در ھمین راستا از سازمان فاوا خواستھ شده بود کھ در جلسھ روز شنبھ، گزارشی در خصوص 

برنامھھای این سازمان در این باره ارائھ دھد.

�� بنابر گزارش سازمان فاوا، در حال حاضر از ٨٢ خدمتی کھ توسط دفاتر خدمات الکترونیکی ارائھ میشوند، تنھا در مورد ٢٢ خدمت امکان دریافت آنھا بھصورت غیرحضوری 
نیز فراھم شده است کھ خدمات پرمتقاضی و حجیم را نیز شامل نمیشود. صدور پروانھ و پایان کار از جملھ خدمات پرمتقاضی و حجیم است کھ طی کردن فرایندھای مربوط بھ آن 

نیازمند مراجعات مکرر و صرف ھزینھ مالی از سوی متقاضی دریافت خدمت است، مدت زمان قابلتوجھی بھ طول میانجامد و بھ دلیل طراحی غیربھینھ گردش کار، منجر بھ 
دوبارهکاریھای ناموجھ میشود. ھمچنین وابستگی باال بھ عامل انسانی و پررنگ بودن نقش قضاوتھای کارشناسی (شخصی)، این فرایندھا را بھ زمینی آماده برای شکلگیری فساد 

تبدیل کرده است. بنابر این دالیل، اصالح و الکترونیکی شدن این فرایندھا، در اولویت مشترک کمیتھ، کمیسیون معماری و شھرسازی و سازمان فاوا قرار گرفتھ است.

�� در این جلسھ مقرر شد تا سازمان فاوا متولی تشکیل کمیتھای از نمایندگان سازمان فاوا، معاونت شھرسازی و معماری و کمیسیونھا و کمیتھھای مرتبط با موضوع در شورا شده و 
پروژه تمامالکترونیکی شدن خدمات دفاتر خدمات الکترونیکی از طریق این کمیتھ پیگیری شود.

�� در بخش دیگری از جلسھ برخی مشکالت ھمچون ناھمخوانی بین اطالعات سامانھ قراردادھا، وبسایت شفاف و داشبورد مدیریتی طراحیشده برای تحلیل اطالعات آن، مطرح شد 
و سازمان فاوا در رابطھ با علت رخداد آنھا مورد سوال قرار گرفت. بنابر توضیحات مسئوالن سازمان فاوا اشکاالت فنی در نحوه توسعھ وبسایت شفاف علت بروز این موارد بوده و 

بھ گفتھ ایشان اقدامات مقتضی برای رفع این اشکاالت صورت گرفتھ است.

قراردادھای منعقدشده و بھطورخاص آمار باالی قراردادھای ترک تشریفات در سازمان فاوا موضوع دیگری بود کھ در این بخش از جلسھ بھ آن پرداختھ شد. بنابر توضیحات مدیرعامل 
سازمان، در دوره جدید مدیریت شھری، انعقاد قراردادھا بھصورت ترک تشریفات بھ دو دلیل صورت گرفتھ است:

اول، بھ دلیل تمدید قرارداد مربوط بھ پشتیبانی از نرمافزارھایی کھ قبال توسط پیمانکار توسعھ یافتھ است. در این شرایط، معموال قرارداد پشتیبانی بھصورت ترک تشریفات با ھمان 
پیمانکار منعقد شده است و دلیل اصلی باال بودن آمار قراردادھای ترک تشریفات این سازمان، ھمین جنس قراردادھا بوده است. دوم، شرایطی کھ مشابھ پروژه طرح ترافیک جدید شھر 

تھران، بھ دلیل ضیق وقت امکان برگزار مناقصھ وجود نداشتھ است. برطبق اظھارات ایشان، در غیر از این شرایط، تالش شده است تمامی پروژهھای جدید از طریق برگزاری مناقصھ 
واگذار شود. در نتیجھ این توضیحات مقرر شد کارشناسان کمیتھ، مجددا قراردادھای این سازمان را با توجھ بھ توضیحات ارایھ شده مورد بررسی قرار دھند.

�� راھبری شھر ھوشمند بھ عنوان یکی از حوزهھای کاری سازمان فاوا در دوره جدید مدیریت شھری اھمیت ویژهای برای شھرداری و سازمان فاوا پیدا کرده است و بخشی از جلسھ 
روز شنبھ بھ تشریح اقدامات سازمان فاوا در این خصوص از زمان ابالغ آییننامھ شورای راھبردی «تھران ھوشمند» در ٩۶/١١/١۵ توسط شھردار وقت اختصاص یافت. در حال 

حاضر دبیرخانھ تھران ھوشمند در سازمان فاوا راهاندازی، و پیشنویس سند برنامھ آن بر اساس ٣۶ پروژه اولویتدار تدوین شده است.

�� عناوین برخی از این پروژهھا عبارتند از:
– استقرار سامانھ مدیریت ارتباط با شھروندان (تھران من) و ارتقای پرتال شھرداری

– استقرار طرح ترافیک و استقرار عوارض ھوشمند حملونقل و آالیندگی
– توسعھ سامانھ ھوشمند شھرسازی و طراحی شھری (الکترونیکی کردن دفاتر خدمات الکترونیکی ذیل ھمین پروژه قرار میگیرد)

– توسعھ پارکینگ ھوشمند شھر
– توسعھ سامانھ مدیریت ھوشمند ترافیک شھر

– توسعھ شبکھ اینترنت اشیاء در شھر
– توسعھ و استقرار سامانھ تفکیک و مدیریت ھوشمند پسماند

– مدیریت مصرف آب و آبیاری ھوشمند در فضای سبز شھری
– استقرار سامانھ مدیریت حفاظت از بافت تاریخی و میراث فرھنگی با مشارکت شھروندان

�� بھ منظور انسجامبخشی ویکپارچگی برنامھھا و اقدامات متنوع دردستانجام سازمان فاوا، در این بخش از جلسھ مقرر شد تا پروژهھای تھران ھوشمند، اقدامات جاری و در دست 
انجام سازمان فاوا، برنامھ استراتژیک تدوینشده برای سازمان و شاخصھای عملیاتی برنامھ استراتژیک کھ در سال ٩٧ عمدتا بر مبنای شاخصھای برنامھ پنجسالھ دوم نوشتھ شده، 

مورد بازنگری قرار گیرد و یک سند واحد بھعنوان برنامھھای سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات در دوره جدید مدیریت شھری بھ ھمراه شاخصھای عملیاتی برنامھ، تدوین شده و 
حداکثر تا پایان شھریور ماه بھ کمیتھ شفافیت و شھر ھوشمند ارسال گردد.

�� در این جلسھ ھمچنین از سازمان فاوا خواستھ شد تا در راستای ارتقای شفافیت سازمانی، اساسنامھ، آییننامھ مالی-معامالتی و رزومھ اعضای ھیئتمدیره و معاونان سازمان خود 
را حداکثر تا پایان شھریورماه در وبسایت این سازمان بارگذاری کند.

http://shora.tehran.ir/default.aspx?tabid=1114&ArticleId=11928
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نامۀ مصوبات
مصوبھردیف

١
مقرر شد در راستای پیگیری پروژۀ تمام الکترونیکی شدن خدمات دفاتر خدمات الکترونیکی، سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات حداکثر تا پایان شھریور متولی 
تشکیل کمیتھای از نمایندگان این سازمان، معاونت شھرسازی و معماری و کمیسیونھا و کمیتھھای مرتبط با موضوع در شورا شود تا از طریق برگزاری جلسات 

منظم در این کمیتھ اقدامات الزم برای انجام این پروژه صورت گیرد.

٢
مقرر شد اقدامات متنوع در دست انجام سازمان فاوا، پروژهھای تھران ھوشمند، برنامھ استراتژیک تدوین شده برای سازمان و شاخصھای برنامھ پنجسالھ دوم نوشتھ 

شده با ھدف یکپارچکی و انسجام بخشی بھ برنامھھا و اقدامات سازمان مورد بازنگری قرار گیرد و یک سند واحد بھعنوان برنامھھای سازمان فاوا در دوره جدید 
مدیریت شھری بھ ھمراه شاحصھای عملیاتی برنامھ تدوین شده و حداکثر تا پایان شھریور بھ کمیتھ شفافیت و شھر ھوشمند ارسال گردد.

مقرر شد در راستای تحقق شفافیت سازمانی، سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات حداکثر تا پایان شھریور ماه، اساسنامھ، آییننامھ مالی معامالتی مالک عمل، نام و ٣
رزومھ اعضای ھیئت مدیره و معاونان خود را بر روی وبسایت این سازمان منتشر نماید.

http://mglassy.ir/wp-content/uploads/2019/08/مصوبات-چهل_و_یکمین-جلسه-کمیته-در-سازمان-فاوا-آقای-میرزایی-16743.pdf
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صورت جلسھ کمیتھ شفافیت و شھر ھوشمند
اتاق کمیسیون برنامھ و بودجھ واقع در طبقھ ششم ساختمان شماره ١ شورامکانشنبھ٩٧/٠۶/٠٣ ساعت ١۴تاریخ و زمانچھلمشماره جلسھ

مدعوین: جناب آقای پورموسوی، ریاست موسسھ علمی-کاربردی شھرداری تھران

عکسھای جلسھ
دستورجلسھ: 

✅ شفافیت سازمانی در موسسھ علمی-کاربردی شھرداری تھران

 چھلمین جلسھ کمیتھ شفافیت و شھر ھوشمند، شنبھ ٩٧/۶/٣ بھ ریاست دکتر بھاره آروین و با دو دستور کار برگزار خواھد شد.

�� بخش اول جلسھ، با حضور جناب آقای پورموسوی، ریاست موسسھ علمی-کاربردی شھرداری تھران، بھ موضوع بررسی شفافیت سازمانی در این موسسھ اختصاص خواھد یافت. ھدف از این 
بررسی آن است کھ مشخص شود نحوه اداره این موسسھ از زمان تاسیس در سال ١٣٩١ تاکنون، تا چھ حد مطابق با مفاد اساسنامھ خود کھ در تاریخ ٩١/١١/١۴ از طرف وزارت علوم بھ رئیس 

ھیات امنای موسسھ (شھردار وقت) ابالغ شده است، بوده است.

�� در این راستا، از موسسھ علمی-کاربردی شھرداری خواستھ شده است کھ گزارشی از مواردی چون وضعیت احکام ھیات امنای موسسھ در حال حاضر، آییننامھھای تصویبشده داخلی ھیات 
امنا، آییننامھھای سازمانی و تشکیالت اداری موسسھ، آییننامھ مالی و معامالتی موسسھ، مقررات استخدامی کارکنان موسسھ و تعرفھ حقوق و دستمزد و مزایای آنھا، بودجھھای سالیانھ و تفصیلی  

موسسھ، نحوه وصول درآمدھای اختصاصی و مصرف آنھا و نیز نحوه تعیین حسابرس و خزانھدار برای موسسھ از طرف ھیات امنا، تھیھ و بھ کمیتھ ارائھ شود.

�� در بخش دوم جلسھ کھ بھصورت درونی برگزار خواھد شد، بھ نتایج بررسیھای کارشناسی انجامگرفتھ در خصوص تمامالکترونیکی کردن فرایندھای مربوط بھ دریافت خدماتی کھ 
درحالحاضر توسط دفاتر خدمات الکترونیکی ارائھ میشوند شامل خدمات صدور پروانھ، صدور پایان کار، استعالمھا، پرداخت عوارض و ...پرداختھ خواھد شد. تمامالکترونیکی شدن خدمات ارایھ 

شده توسط این دفاتر بھ معنای آن است کھ متقاضی بتواند شخصا، بدون مراجعھ بھ این دفاتر و صرفا از طریق وبسایت شھرداری تھران تمام خدمات مذکور را دریافت کند.  

�� تمام الکترونیکی کردن خدمات ارایھ شده در دفاتر خدمات الکترونیک، از جملھ اقداماتی است کھ در پی بررسی عملکرد نھماھھ کمیتھ شفافیت و شھر ھوشمند از زمان تشکیل تاکنون و 
برنامھریزی و اولویتبندی برای اقدامات آتی آن، بھعنوان اقدام اولویتدار در سال دوم فعالیت کمیتھ، ھدفگذاری شده است.

http://shora.tehran.ir/default.aspx?tabid=1114&ArticleId=11823

