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 نشهرداری تهرادستاوردهای تحقق شفافیت در 

 درآمدی )+(، ای )+(هزینهاعم از  و متوسط شهرداری کالن معامالت و برخط اطالعات عمومی انتشار ،

  قراردادهای ملکی )+(و  ها )+(حواله، گذاری )+(مشارکتی و سرمایه

 گزارش و داخلی حسابرس گزارش) )+( هاشرکت و )+( هاسازمان مالی هایصورت عمومی انتشار 

 (شورا مستقل حسابرس

 در 1۰11تا1۹های سال )+( عملکرد بودجهو  مصوب )+( بودجه ،بودجه )+( الیحه عمومی انتشار 

 فرمت اکسل

 (لینکاکسل )در فرمت  1۹تا سال  2۹تهران از سال  یبودجه شهردار غیرتف یهاانتشار گزارش 

 (لینک)11تا  1۹های سال نهیدرآمد و هز ماهانه انتشار عملکرد 

 ( لینکاند )دریافت کردهساختمانی پروانه  1۹هایی که از ابتدای سال انتشار عمومی اطالعات پرونده

 (لینک) 11تا  1۹از سال  یدارای تغییر کاربرساختمانی های و اطالعات پروانه

  برقراری دسترسی به سوابق طرح تفصیلی روی نقشه اطالعات مکانی شهر تهران از طریق درگاه

 تهران من

  الکترونیک از طریق حساب تخریب و نوسازی به صورت تمامامکان ثبت درخواست صدور پروانه

 شهروندی درگاه تهران من

 صدور پروانه ندینقشه در فرا دییمرحله تاو سیستمی شدن  یکیالکترون 

 های فعال خود در حوزه ی و امکان دسترسی افراد به اطالعات پروندهکارتابل شهروند یاندازراه

 شهرسازی از طریق آن

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

 (لینکای آن )رسانی دورهروزتحصیلی و مبلغ حقوق مندرج در حکم و به

  (لینکای آن )روزرسانی دورهو به 1۰انتشار عمومی اطالعات سفرهای خارجی از سال 

  در سامانه تهران  یشهردارهای مرتبط در شهرسازی در حوزهمسدود کردن نام مهندسان شاغل در

  ی شهرساز

 ( لینکانتشار اطالعات کلیه کارکنان شهرداری تهران) 

 شده در های چاپ( و کتابلینکها و مطالعات انجام شده )سخه کامل گزارش پژوهشانتشار عمومی ن

 (لینکشهرداری تهران )

 درخواست امکان ایجاد API  های جغرافیایی ونقل عمومی، خدمات شهری و الیهحوزه حملدر

  api.tehran.ir سایت روی شهری

https://shafaf.tehran.ir/default.aspx?tabid=638
https://shafaf.tehran.ir/default.aspx?tabid=459
https://shafaf.tehran.ir/default.aspx?tabid=459
https://shafaf.tehran.ir/default.aspx?tabid=460
https://shafaf.tehran.ir/default.aspx?tabid=460
https://shafaf.tehran.ir/default.aspx?tabid=460
https://shafaf.tehran.ir/default.aspx?tabid=554
https://shafaf.tehran.ir/default.aspx?tabid=645
https://shafaf.tehran.ir/default.aspx?tabid=645
https://shafaf.tehran.ir/Default.aspx?tabid=625
https://shafaf.tehran.ir/Default.aspx?tabid=630
https://shafaf.tehran.ir/Default.aspx?tabid=627
https://shafaf.tehran.ir/Default.aspx?tabid=624
https://shafaf.tehran.ir/Default.aspx?tabid=628
https://shafaf.tehran.ir/Default.aspx?tabid=629
https://shafaf.tehran.ir/Default.aspx?tabid=629
https://shafaf.tehran.ir/Default.aspx?tabid=628#417694------
https://shafaf.tehran.ir/Default.aspx?tabid=628#417694------
https://shafaf.tehran.ir/Default.aspx?tabid=635
https://shafaf.tehran.ir/Default.aspx?tabid=635
https://shafaf.tehran.ir/Default.aspx?tabid=549
https://shafaf.tehran.ir/Default.aspx?tabid=549
http://amar.tehran.ir/QvAJAXZfc/opendoc.htm?document=Modiran-Shafaf.qvw&host=QVS%40srvci33-site103&anonymous=true
http://amar.tehran.ir/QvAJAXZfc/opendoc.htm?document=Modiran-Shafaf.qvw&host=QVS%40srvci33-site103&anonymous=true
https://shafaf.tehran.ir/Default.aspx?tabid=547
https://shafaf.tehran.ir/Default.aspx?tabid=547
https://shafaf.tehran.ir/Default.aspx?tabid=451
https://shafaf.tehran.ir/Default.aspx?tabid=451
https://shafaf.tehran.ir/Default.aspx?tabid=461
https://shafaf.tehran.ir/Default.aspx?tabid=461
https://shafaf.tehran.ir/Default.aspx?tabid=535
https://shafaf.tehran.ir/Default.aspx?tabid=535
https://api.tehran.ir/
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 سایت روی شهری حوزه12 در تهران شهرداری هایداده انتشار data.tehran.ir 

 (لینک) 1۳ل از سا 1۶۹ه در سامانه ثبت شد یهاامیخام پ یهاانتشار داده 

 (لینک) 1۳ سال از 1222 سامانه در شده ثبت هایپیام خام هایانتشار داده 

 عکس ارسال و بازخورد ثبت امکان ایجاد و من تهران درگاه طریق زا 1۶۹ سامانه به دسترسی ایجاد 

  1۶۹سامانه در پیام ثبت هنگام لوکیشن و

 عکس ارسال و بازخورد ثبت امکان ایجاد و من تهران درگاه طریق از 1222 سامانه به دسترسی ایجاد 

 سامانه در پیام ثبت هنگام لوکیشن و

 (لینکها )برداران آنو بهره اهیگل و گ یهاوسکیو ک یعاتمطبو یهاوسکیک ی اطالعاتانتشار عموم 

 (لینکها )اطالعات روزبازارها و پیمانکاران مجاز در آن یانتشار عموم 

 (لینکباغ )تا زمان لغو مصوبه برج 12باغ از سال های صادره برجومی اطالعات پروانهانتشار عم 

 

 شورای شهر ی تحقق شفافیت در دستاوردها

  خواننیدر فرمت ماش جلسه شورای شهر1۶5انتشار مشروح مذاکرات XML اندارد )مطابق با است

 (لینکهای انجام شده )گیریآراء افراد در تمام رایبه همراه  باز(-سند

 های انجام شده گیریاندازی صفحه اعضای شورای شهر به همراه اظهار نظرها و آراء ایشان در رایراه

 (لینکدر هر جلسه شورا )

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

 (لینک)

  شهر اسالمی شورای وبسایت روی تهران شهر اسالمی شورای صحن علنی هجلس 215 صوتانتشار 

 (لینک) تهران

 و لوایحها سامانه متمرکز گردش کار تصویب طرحاندازی راه 

 گیری گیری در جلسات شورای شهر و نمایش آرای موافق و مخالف در هر راینیکی رایانجام الکترو

 روی نمایشگر صحن شورا

 سیستمی در شورای شهر برای تذکر، نطق پیش از دستور و نطق موافقان و دهی اندازی نوبتراه

 ها و لوایحمخالفان در بررسی طرح

 جلسات گزارش و ثبت برای فنی راهکارهای و )+( پارلمانی هایوبسایت راهنمای متن دو ترجمه 

 +(پارلمانی )

https://data.tehran.ir/
https://shafaf.tehran.ir/Default.aspx?tabid=615
https://shafaf.tehran.ir/Default.aspx?tabid=615
https://shafaf.tehran.ir/Default.aspx?tabid=609
https://shafaf.tehran.ir/Default.aspx?tabid=609
https://shafaf.tehran.ir/Default.aspx?tabid=643
https://shafaf.tehran.ir/Default.aspx?tabid=643
https://shafaf.tehran.ir/Default.aspx?tabid=644
https://shafaf.tehran.ir/Default.aspx?tabid=644
https://shafaf.tehran.ir/Default.aspx?tabid=548
https://shafaf.tehran.ir/Default.aspx?tabid=548
http://mashruh.tehran.ir/
http://mashruh.tehran.ir/
http://mashruh.tehran.ir/List.html
http://mashruh.tehran.ir/List.html
http://shoratehran.ir/page/%D8%AC%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%AA+%D8%B5%D8%AD%D9%86
http://shoratehran.ir/page/%D8%AC%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%AA+%D8%B5%D8%AD%D9%86
http://shoratehran.ir/page/%DA%AF%D8%A7%D9%84%D8%B1%DB%8C+%D8%B5%D9%88%D8%AA+%D9%85%D8%AC%D9%84%D9%87+%D8%AE%D8%A8%D8%B1%DB%8C
http://shoratehran.ir/page/%DA%AF%D8%A7%D9%84%D8%B1%DB%8C+%D8%B5%D9%88%D8%AA+%D9%85%D8%AC%D9%84%D9%87+%D8%AE%D8%A8%D8%B1%DB%8C
http://mglassy.ir/wp-content/uploads/2019/09/راهنمای-وب_سایت_های-پارلمانی.pdf
http://mglassy.ir/wp-content/uploads/2019/09/راهکارهای-فنی-برای-ثبت-و-گزارش-جلسات-پارلمانی.pdf
http://mglassy.ir/wp-content/uploads/2019/09/راهکارهای-فنی-برای-ثبت-و-گزارش-جلسات-پارلمانی.pdf
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 کارنامه صحن

 های مصوبطرح

 «شهرداری معامالت اطالعات عمومی اعالن و الکترونیکی انجام به تهران شهرداری الزام»،  

 (لینک) 12/1۶/1۹مصوب 

 انتشار با و شهرداری و شورا عزم با صرفا و مصوبه بدون تهران، شهرداری معامالت شفافیت

 و شفافیت این تدوام از اطمینان برای اما. شد آغازتومان  میلیاردیک باالی قراردادهای اطالعات

 الزام طرح شفافیت کمیته اطالعات، انتشار برای نظر مورد هایچارچوب کردنمشخص همچنین

 کرده تهیه را شهرداری معامالت اطالعات عمومی اعالن و الکترونیکی انجام به تهران شهرداری

کلیه  الکترونیکی انجام به را شهرداری همچنین مصوبه این. رساند شهر شورای تصویب به و

 .است کرده موظف معامالت

خوان مناقصه/ شامل آگهی و فرا آیتم  12مطابق با این مصوبه شهرداری موظف است 

گران و حاضران در جلسات گذاری، نام و مشخصات اعضای کمیسیون/ مناقصهمزایده/سرمایه

مزایدات/ترک تشریفات، اسناد فراخوان معامله، روش و مراحل ارزیابی و شیوه تعیین مناقصات/

برندگان های توانمندی فنی و مالی، نام و مشخصات برنده یا برنده، صورتجلسات و نتایج ارزیابی

شامل نام شخص حقوقی و اشخاص حقیقی امضاکننده به همراه شناسه ملی و کد اقتصادی، نام 

و مشخصات کارفرما شامل نام سازمان و امضاکنندگان از سوی سازمان، موضوع و شرح خدمات 

اعم قرارداد، مبلغ معامله و نحوه پرداخت، تاریخ شروع و پایان قرارداد، هر نوع تغییر در قرارداد 

 را برای عموم منتشر نماید. از اصالحیه/متمم/الحاقیه و همچنین نام و مشخصات ناظر قرارداد 

 «(لینک) 11/1۹/1۹ ، مصوب«تهران شهرداری در منافع تعارض مدیریت 

 که است بخش دو شامل محتوایی نظر از تهران شهرداری در منافع تعارض مدیریت مصوبه

 از جلوگیری درراستای را هاییممنوعیت بخش یک. ندشومی محسوب یکدیگر برای مکملی

 که چرا پردازد،می شفافیت تحقق برای ریزیبرنامه به دیگر بخش و کندمی وضع منافع تعارض

 تعارض که را هاییموقعیت باید ابتدا کنیم مدیریت سازمان یک در را منافع تعارض بخواهیم اگر

 اما کنیم ایجاد هاییممنوعیت باید هاموقعیت این حذف برای. ببریم بین از کنندمی ایجاد منافع

 موارد و هاممنوعیت اجرای میزان از آگاهی برای و نیست کافی تنهایی به ممنوعیت ایجاد

 .دارد وجود اطالعات شفافیت به نیاز تخلف

http://mglassy.ir/wp-content/uploads/2019/01/%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%A7%D9%85-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D9%88-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D9%88-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C.pdf
http://mglassy.ir/wp-content/uploads/2019/01/%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%A7%D9%85-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D9%88-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D9%88-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C.pdf
http://mglassy.ir/wp-content/uploads/2019/01/%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6-%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B9-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-20355.pdf
http://mglassy.ir/wp-content/uploads/2019/01/%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6-%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B9-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-20355.pdf
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 و مدیران که است پرداخته هاییشرکت با معامله ممنوعیت به مصوبه این ۶ و 2 هایماده

 باشند داشته را هاآن سهام درصد 5 از بیش تابعه واحدهای و تهران شهرداری مدیران انبستگ

 مدیران اگر همچنین. باشند آن نظایر و هاشرکت این نماینده و مدیره هیات عضو مدیرعامل، یا

 آن باشند، داشته مسئولیت شرکتی در خدمت پایان از پس سال دو تا هاآن بستگان و شهرداری

 حوزه در شاغل مهندسان برای مصوبه این. گیرد قرار شهرداری با معامله طرف تواندینم شرکت

 مهندسی نظام سازمان پروانه در مندرج هایصالحیت از استفاده در نیز شهرداری شهرسازی

 عنوان به را وجهی هرگونه دریافت شهرداری مدیران برای همچنین. است کرده ایجاد ممنوعیت

 مصوبه این دیگر ممنوعیت. است کرده ممنوع قانون در مصرح موارد در مگر عیدی، و پاداش

 به منوط تنها که است شهرداری در شهر شورای اعضای و شهرداری مدیران بستگان کارگیریبه

 .بود خواهد غیرقانونی صورت این غیر در و بوده رسمی استخدامی هایآزمون در شرکت

 است شده ملزم شهرداری و شده اشاره نیز العاتاط عمومی انتشار به مصوبه متن در اما

 فهرست مهندسی، نظام پروانه دارای کارکنان فهرست مدیران، هایدریافتی و سوابق مشخصات،

 منتشر را شهرداری از کمک کنندهدریافت حقوقی اشخاص فهرست و مدیران خارجی سفرهای

 است کرده مکلف را شهرداری همصوب این 1۳ ماده شفافیت، حلقه تکمیل برای همچنین. نماید

 قالب در را تخلف گزارشگران از معنوی و مادی حمایت و امن دهیگزارش سازوکارهای تا

و این الیحه پس از ارسال توسط شهرداری و  برساند شورا تصویب به و کند تدوین اینامهآیین

شفافیت و شهر  های تخصصی )از جمله کمیسیون برنامه و بودجه و کمیتهبررسی در کمیسیون

« تهران شهرداری در فساد و تخلف گزارشگران از صیانت و حمایت»هوشمند( با عنوان مصوبه 

 به تصویب شورای شهر رسید.

 «21/1۹/1۹، مصوب «شهرسازی اطالعات عمومی انتشار به تهران شهرداری الزام 

 (لینک)

 ایجاد شفافیت کمیته است، شهرداری فسادخیز هایحوزه از یکی شهرسازی حوزه آنجاکه از

 شهرداری الزام» طرح هدف این تحقق برای و داد قرار پیگیری مورد را حوزه این در شفافیت

 بر همگانی نظارت که چرا کرد ارایه را «شهرسازی اطالعات عمومی انتشار به تهران

 .دانستمی شهرسازی حوزه در تخلفات کاهش و پیشگیری راه موثرترین را وسازهاساخت

 طرح مشخصات شامل صادره هایپروانه اطالعات شد موظف شهرداری مصوبه این با مطابق

 ابعاد شامل کف و بر ،(مجاز طبقات تعداد و اشغال سطح پهنه، زیر پهنه، شامل) تفصیلی

 محدوده عمل، مالک ارتفاعی کد ملک، عمل مالک مصوب گذر عرض اصالحی، باقیمانده

http://mglassy.ir/wp-content/uploads/2019/01/%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%A7%D9%85-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-22522.pdf
http://mglassy.ir/wp-content/uploads/2019/01/%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%A7%D9%85-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-22522.pdf
http://mglassy.ir/wp-content/uploads/2019/01/%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%A7%D9%85-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-22522.pdf
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 آراء و مصوبات جلسات،صورت ها،اخطاریه و هاگزارش تمام سبز، فضای اطالعات گذاری،توده

 از صادره آرای و 5 ماده کمیسیون منطقه، نمای کمیته معماری، شورای جلساتصورت شامل)

 کلیه شامل) عوارض رأی، اجرای و اصالح موارد ،(هفت ماده کمیسیون و 111 ماده کمیسیون

( پرداخت نحوه جزئیات و محاسبه شیوه محاسبه، دقیق جدول شامل پروانه صدور عوارض موارد

 و ذیصالح مجری و ناظر طراح، مقام در حقوقی یا حقیقی اشخاص نام پرونده، فعلی وضعیت و

 .نماید منتشر را ساختمان ملکی و فنی شناسنامه

 «مصوب « تهران یشهردار در فساد و تخلف گزارشگران از صیانت و حمایت

  (لینک) 21/1۰/1۰11

های تخلفی که در اثر ایجاد شفافیت تولید از آنجاکه حلقه شفافیت، جز با رسیدگی به گزارش

 مصوبه مدیریت تعارض منافع در شهرداری تهران، شهرداری 1۳شود، در ماده نمی اند کاملشده

 در را تخلف گزارشگران از معنوی و مادی حمایت و امن دهیگزارش سازوکارهای تا شد مکلف

برساند. پس از ارسال این الیحه به شورا، کمیته  شورا تصویب به و کند تدوین اینامهآیین قالب

های مرتبط در های مرتبط در شورا و بخشوشمند در همکاری با سایر کمیتهشفافیت و شهر ه

ای که در های کارشناسی انجام داد و مصوبهها برای تدقیق متن نهایی بررسیشهرداری، ماه

های مختلف گزارشگری تخلف ماده بود که جنبه 1۶نهایت به تصویب شورای شهر رسید، شامل 

 ای دقیق و آماده اجرا بود.نامهشد و آیینرا شامل می

این است که اصل حمایت از گزارشگران تخلف در مجموعه شورای شهر مصوبه نکته مهم در 

دیده شده است نه شهرداری؛ چراکه ممکن است مجموعه شهرداری در حمایت جدی از 

وقتی گزارش تخلفات یک د؛ شگران تخلف و حفظ محرمانگی آنها دچار تعارض منافع باشرگزا

مان مطرح باشد اگر حمایت از گزارشگران به همان سازمان ارجاع شود احتمال دارد در کار ساز

هایی پیش آید. بنابراین کمیسیونی که باید بر فرایند رسیدگی به تخلفات و حمایت از خلل

 مصوبهدر این همچنین  .گزارشگران تخلف نظارت کند، در شورای شهر دیده شده است

های موجود ای جدید، با استفاده از بستر سامانهبه جای ایجاد سامانه شهرداری ملزم شده است

 را مهیا سازد و حفظ محرمانگی هویت گزارشگر امکان گزارشگری امن تخلف

 «ها ها، سازمانالزام شهرداری تهران به ارائه الیحه در خصوص عرضه سهام شرکت

 (لینک) 21/1۹/21 ، مصوب«و موسسات تابعه در بازار سرمایه

 افزایش مالی، ساختار استانداردسازی و شفافیت تحقق هدف با هوشمند شهر و شفافیت کمیته

 طرح شهرداری ساختار سازیچابک نیز و تابعه واحدهای مالی عملکرد بر تخصصی نظارت

http://mglassy.ir/wp-content/uploads/2021/07/مصوبه-حمایت-و-صیانت-از-گزارشگران-تخلف-و-فساد-در-شهرداری-تهران.pdf
http://mglassy.ir/wp-content/uploads/2021/07/مصوبه-حمایت-و-صیانت-از-گزارشگران-تخلف-و-فساد-در-شهرداری-تهران.pdf
http://mglassy.ir/wp-content/uploads/2020/08/%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%AD%D9%87-%D8%B9%D8%B1%D8%B6%D9%87-%D8%B3%D9%87%D8%A7%D9%85-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7.pdf
http://mglassy.ir/wp-content/uploads/2020/08/%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%AD%D9%87-%D8%B9%D8%B1%D8%B6%D9%87-%D8%B3%D9%87%D8%A7%D9%85-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7.pdf
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 موسسات و هاسازمان ها،شرکت سهام عرضه خصوص در الیحه ارائه به تهران شهرداری الزام»

 شهرداری طرح، این با مطابق. رساند شورا تصویب به و کرده تهیه را «سرمایه بازار در تابعه

 هاییشرکت سهام عرضه جهت را اجرایی بندیزمان و اقدامات عملیاتی برنامه الیحه شد موظف

 و بوده تابعه واحدهای یا تهران شهرداری به متعلق آنها سهام درصد چهار و سی از بیش که

 بندیزمان برنامه ارائه با الیحه این. نماید ارایه شورا به رند،دا را سرمایه بازار در واگذاری قابلیت

 تصویب به 11 آبان در و ارائه شورا به همشهری و شهروند کاالی خدماتی هایشرکت واگذاری

. همچنین شهرداری تهران برای تحقق عرضه سهام شرکت شهروند در بازار (لینک) رسید

 سازمان نمونه اساسنامه با مطابق) شهروند کاالی خدماتی شرکت اساسنامه»سرمایه الیحه 

می شهر تهران ارائه کرد و شورای شهر این اساسنامه را را به شورای اسال« (بهادار اوراق بورس

؛ بنابراین مقدمات عرضه سهام این شرکت در بازار (لینک) به تصویب رساند 1۰11در خرداد 

 ت. سرمایه کامال مهیا شده اس

 «غیر منابع تهاتر الکترونیکی بازار تهاتر در فرآیند و فعالیت چگونگی دستورالعمل 

 (لینک) 22/1۰/1۰11مصوب  «تهران شهرداری نقد

 کمیته. است کارگزار شرکت طریق از تهاتر تهران، شهرداری در تهاتر انجام هایروش از یکی

، مصوبه «برنامه سوم توسعه شهر تهران»سند با ارائه پیشنهاد در  هوشمند شهر و شفافیت

 اندازیراه هرداری،های بودجه شو تبصره« غیرنقد دستورالعمل اجرایی مدیریت منابع و مصارف»

 بدون بتوانند شهرداری بدهکار و طلبکار طریق این از تا است کرده پیگیری را تهاتر آنالین بازار

 هایشرکت معموال. کنند تهاتر یکدیگر با را خود طلب و بدهی و شده روبرو یکدیگر با واسطه

 بدهکاران از مثال برای دارند؛ طلبکار طلب یا و بدهکار بدهی ناعادالنه ارزیابی به تمایل کارگزار

 را آن و دهندمی طلبکار پیمانکاران به و کنندمی ارزیابی کمتر را آن ارزش و گیرندمی ملک

 گرفته فسادها از بسیاری جلوی بازار این اندازیراه با صورت این در کنند؛می ارزیابی باالتر

پس از  .شد خواهد ترنزدیک یتعادل حالت به هاقیمت ها،واسطه حذف با چراکه شد خواهد

های متعدد کمیته شفافیت و شرکت در جلسات کارشناسی مختلف، شهرداری الیحه پیگیری

 شهرداری نقد غیر منابع تهاتر الکترونیکی بازار تهاتر در فرآیند و فعالیت چگونگی دستورالعمل

ورالعمل را به تصویب این دست 1۰11تهران را به شورا ارائه کرد و شورای شهر نیز در تیرماه 

 رساند. 

 

 «(لینک) 11/11/12، «اصالحیه مصوبه مدیریت تعارض منافع در شهرداری تهران 

http://mglassy.ir/wp-content/uploads/2021/08/برنامه-عملياتي-اقدامات-و-زمان-بندي-اجرايي-جهت-عرضه-سهام-شركت_هاي-خدماتي-كالاي-شهروندي-و-همشهري-در-بازار-سرمايه.pdf
http://mglassy.ir/wp-content/uploads/2021/08/برنامه-عملياتي-اقدامات-و-زمان-بندي-اجرايي-جهت-عرضه-سهام-شركت_هاي-خدماتي-كالاي-شهروندي-و-همشهري-در-بازار-سرمايه.pdf
http://mglassy.ir/wp-content/uploads/2021/08/اساسنامه-شركت-خدماتي-كالاي-شهروند.pdf
http://mglassy.ir/wp-content/uploads/2021/08/اساسنامه-شركت-خدماتي-كالاي-شهروند.pdf
http://mglassy.ir/wp-content/uploads/2021/07/دستورالعمل-چگونگی-فعالیت-و-فرآیند-تهاتر-در-بازار-الکترونیکی-تهاتر-منابع-غیر-نقد-شهرداری-تهران.pdf
http://mglassy.ir/wp-content/uploads/2021/07/دستورالعمل-چگونگی-فعالیت-و-فرآیند-تهاتر-در-بازار-الکترونیکی-تهاتر-منابع-غیر-نقد-شهرداری-تهران.pdf
http://mglassy.ir/wp-content/uploads/2020/08/%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD%DB%8C%D9%87-%D9%85%D8%B5%D9%88%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6-%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B9-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86.pdf
http://mglassy.ir/wp-content/uploads/2020/08/%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD%DB%8C%D9%87-%D9%85%D8%B5%D9%88%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6-%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B9-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86.pdf
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 مهندسان از برخی تهران، شهرداری در منافع تعارض مدیریت مصوبه اجرای و ابالغ زمان از

های مرتبط در حوزهمسدود کردن نام مهندسان شاغل در به  مربوط ماده درخصوص شهرسازی

 و کردند شکایت اداری عدالت دیوان به یدر سامانه شهرسازتهران  یشهردارشهرسازی در 

 الزم توضیحات اداری عدالت دیوان در برگزارشده جلسات در. کرد ورود مساله به دیوان

 و شد ارائه شهرسازی و راه وزیر نامهبخش و وزیران هیات مصوبه باالدستی، قوانین درخصوص

 دیوان. است مصوبه این اجرای به موظف باالدستی قوانین براساس شهرداری که شد تاکید

 ماده با بود، باالدستی مقررات به مستقیم استناد که کوچک اصالحی اعمال با نیز اداری عدالت

 .رسید تصویب به مصوبه این اصالحیه نیز رشه شورای در درنتیجه. کرد موافقت مربوطه

 «(لینک) 1۹/11/11 ،«ها و نحوه تشویق شهروندانثبت مشارکت هوشمندسازی 

 و شهرداری خدمات از استفاده در نابرابری کاهش: کندمی دنبال را عمده هدف دو مصوبهاین 

 تهران سامانه در نامثبت با شهروندان مصوبه، این اجرای با. شهر در شهروندان مشارکت افزایش

 گزارش و عمومی ونقلحمل از استفاده پسماند، تفکیک مثل هاییفعالیت در مشارکت و من

 و فرهنگی تفریحی، خدمات از استفاده در امتیاز و تخفیف از سبز، فضای و شهرسازی تخلفات

 .شوندمی برخوردار شهرداری ورزشی

 از یکپارچه اطالعاتی بانک تدریج به افراد، مشخصات ثبت و من تهران سامانه کاربران افزایش با

 دیگر و برخوردارکم هایمحله ساکنان خانوار، سرپرست زنان معلولیت، دارای افراد سالمندان،

 اقشار دست به را هایارانه سازدمی قادر را شهرداری که بانکی شود؛می ایجاد تهرانی انشهروند

 .برساند نیازمند

 و امتیاز ارائه برای اعتباری تشویقی مدل الیحه شد موظف شهرداری مصوبه، این با مطابق

 انتهر شهر اسالمی شورای به را برخوردار کم شهروندان و جومشارکت شهروندان به مشوق

 افزایش به منجر تنهانه شود،می داده افراد به مدل این در که اعتباری امتیازات. نماید ارسال

 انجامد؛می هانابرابری کاهش به نوعیبه بلکه شود؛می شهری هایفعالیت در شهروندان مشارکت

 سن، مالکیت، نوع و سکونت محل برخورداری سطح مثل مواردی آن، محاسبه در چراکه

 چنانچه تشویقی، مدل این براساس. شودمی لحاظ خانوار سرپرستی نوع و جسمی توضعی

 پیشنهادهای دارد بررسی دست در شهری مدیریت که لوایحی و هاطرح درخصوص شهروندان

 مقررات سپاریجمع» سامانه راستا این در. کرد خواهند کسب ویژه امتیاز کنند، مطرح موثر

 باشد شهروندان نظرات سیسماتیک دریافت برای ریبست تا شد خواهد ایجاد «شهری

http://mglassy.ir/wp-content/uploads/2021/05/مصوبه-هوشمندسازي-ثبت-مشاركت_ها-و-نحوه-تشويق-شهروندان.pdf
http://mglassy.ir/wp-content/uploads/2021/05/مصوبه-هوشمندسازي-ثبت-مشاركت_ها-و-نحوه-تشويق-شهروندان.pdf
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 «حصار سازی ایمن و مجاز غیر ساختمانی معبر سد رفع به تهران شهرداری الزام 

 (لینک) 15/11/1۰11، «کارگاهی

 معبر سد اصناف، معبر سد شامل که دارد وجود سدمعبر نوع سه حداقل تهران شهر در

 شکلی به متاسفانه میان این از. است دستفروشان و سیار مشاغل معبر سد و ساختمانی

 برخورد شوندمی وبمحس فرودست قشری که دستفروشان با تنها اغلب آمیزتبعیض و نامنصفانه

 افتدمی اتفاق مکرر و گسترده بسیار که است مواردی جمله از ساختمانی سدمعبر اما. است شده

 حوزه در معبر سد از نوع این آوریجمع اینکه ضمن شود؛می دیده شهر فرعی معابر در حتی و

 معابر از خیبر حتی که است سال سالیان وجود این با و بوده تهران شهرداری خاص ماموریتی

 انجام زمینه این در موثری اقدام و بوده اشغال کارهنیمه هایساختمان توسط تهران مشهور

  .است نشده

 و غیرمجاز ساختمانی معبر سد رفع به تهران شهرداری الزام» طرح ارائه از اصلی هدف

 و شود زازینهه متخلفان برای سدمعبر از نوع اینایجاد  که بود این «کارگاهی حصار سازیایمن

 مهلت اگر اما. کنند پرداخت مبلغی معبر اشغال ماه هر ازایبه مالکان شده مقرر آن با مطابق

 ایهزینه نکرد، حصار آوریجمع به اقدام مالک و رسید اتمام به کارگاهی حصار برای شدهتعیین

 .شودمی دریافت مالک از برابریهفت

 نطق پیش از دستور

 و صنایع برق و گاز فیش نیرو وزارت و نفت وزارتوای شهر تهران )انتقاد از آلودگی ه 

 (فیلم، متن) 2۶/11/11( کنند شفاف را دولتی هایساختمان

 ساله گزارش عملکرد سهائه رئیسه در سال چهارم و ارگیری از عضویت در هیئتکناره

 (فیلم، متن) 2۶/15/11، رئیسههیئت

  (فیلم، متن) 2۳/11/12 ،(ونقل و ترافیکحمل معاونتاستعفای به جای استعفا )درباره 

 رئیسه پنجمین دوره شورای شهر تهران در تحقق شفافیت گزارش عملکرد دوساله هیئت

 (فیلم، متن) 11/۳1/12 ،پارلمانی

 متن) 11/1۶/12 ،(ها )در نقد عوارض ساختمانی موجودبسازبفروش کام به مردم، نام به ،

 (فیلم

 تهران(، شهرداری 12 سال بودجه است )بررسی عریان پادشاه که است آن واقعیت  

 (متن) 12/12/۹1

 (فیلم، متن) ۶1/12/1۳ تهران، شهر اسالمی شورای دوره پنجمین شفافیت 

http://mglassy.ir/wp-content/uploads/2021/07/مصوبه-الزام-شهرداري-تهران-به-رفع-سد-معبر-ساختماني-غير-مجاز-و-ايمن-سازي-حصار-كارگاهي-6433.pdf
http://mglassy.ir/wp-content/uploads/2021/07/مصوبه-الزام-شهرداري-تهران-به-رفع-سد-معبر-ساختماني-غير-مجاز-و-ايمن-سازي-حصار-كارگاهي-6433.pdf
http://baharvin.ir/?p=2272
http://baharvin.ir/?p=2272
https://www.aparat.com/v/Rf3lm
https://www.aparat.com/v/Rf3lm
http://baharvin.ir/?p=2023
http://baharvin.ir/?p=2023
https://www.aparat.com/v/ZqKJB
https://www.aparat.com/v/ZqKJB
https://baharvin.ir/?p=1908
https://baharvin.ir/?p=1908
https://www.aparat.com/v/0aJt7
https://www.aparat.com/v/0aJt7
https://baharvin.ir/?p=1859
https://baharvin.ir/?p=1859
https://www.aparat.com/v/yfZN6
https://www.aparat.com/v/yfZN6
http://baharvin.ir/?p=1768
http://baharvin.ir/?p=1768
https://www.aparat.com/v/ta0Ee
http://baharvin.ir/?p=1684
http://baharvin.ir/?p=1684
http://baharvin.ir/?p=1110
http://baharvin.ir/?p=1110
https://www.aparat.com/v/AWGQz
https://www.aparat.com/v/AWGQz
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 (فیلم، متن) 1۹/12/1۳ هوا، آلودگی 

 (فیلم، متن) 12/1۹/1۳ کار، کودکان 

 تذکر

 شهدای دریاچه در واقع لندبام ریتجا مجتمع در تهران شهرداری و شهر حقوق احقاق عدم 

 (فیلم، متن) 1/11/11،  فارس خلیج

 (فیلم، متن) 21/1۹/11ها از نقشه درگاه تهران من، حذف اطالعات ایمنی ساختمان 

 25 متن) 11/1۹/11،  ندارد بودجه در ردی هیچ میالد برج شرکت هزینه و درآمد درصد ،

 (فیلم

 (فیلم، متن) 12/1۰/11 ،ت شورا در حوزه شفافیت مالیعدم اجرای مصوبا 

 های اینترنتی و مسائل و مشکالت پیش آمده مربوطهحذف قیمت مسکن از سایت ،

 (فیلم، متن) 25/1۶/11

 برداری اندازی ناایمن خط مترو هشتگرد گلشهر توسط شرکت بهرهپذیرش مسئولیت راه

 (فیلم، متن) 11/11/21 ،آهن شهری تهران و حومهراه

 متن) 11/11/21 ،های تاکسی اینترنتیتوقف اخذ بهای خدمات دو درصدی از شرکت ،

  (فیلم

  2۳/11/21 ،یدودسامانه نسل چهارم دوچرخه اشتراکی بعدم پاسخگویی در خصوص توقف 

 (فیلم، متن)

 

 در جلسه حضورآمار 

 علنی صحن جلسه ۶15 از جلسه 21۳در  حضور  

 

 رئیسههیئتحضور در  سه سال کارنامه

 رئیسههیئت جلسه 1۹۹ از جلسه 1۳۳ در حضور 

 هاریپیگی  

o خوانماشین فرمت درشورای شهر  جلسه1۶5 مذاکرات مشروح انتشار XML (با مطابق 

  شده انجام هایگیریرای تمام در افراد آراء همراه به( باز-سند استاندارد

http://baharvin.ir/?p=1098
http://baharvin.ir/?p=1098
https://www.aparat.com/v/NioX5
https://www.aparat.com/v/NioX5
http://baharvin.ir/?p=1074
http://baharvin.ir/?p=1074
https://www.aparat.com/v/KvF38
https://www.aparat.com/v/KvF38
http://baharvin.ir/?p=2208
http://baharvin.ir/?p=2208
https://www.aparat.com/v/7FlTR
https://www.aparat.com/v/7FlTR
http://baharvin.ir/?p=2088
http://baharvin.ir/?p=2088
https://www.aparat.com/v/xSMQT
https://www.aparat.com/v/xSMQT
http://baharvin.ir/?p=2071
http://baharvin.ir/?p=2071
https://www.aparat.com/v/pGMyf
http://baharvin.ir/?p=1978
http://baharvin.ir/?p=1978
https://www.aparat.com/v/52zRd
https://www.aparat.com/v/52zRd
http://baharvin.ir/?p=1951
http://baharvin.ir/?p=1951
https://www.aparat.com/v/vpKP2
https://www.aparat.com/v/vpKP2
http://baharvin.ir/?p=1922
http://baharvin.ir/?p=1922
https://www.aparat.com/v/vtFsW
https://www.aparat.com/v/vtFsW
http://baharvin.ir/?p=1921
http://baharvin.ir/?p=1921
https://www.aparat.com/v/vtFsW
http://baharvin.ir/?p=1907
http://baharvin.ir/?p=1907
https://www.aparat.com/v/OAV4W
https://www.aparat.com/v/OAV4W
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o هایگیریرای در آرای ایشان همراه اظهارنظرها و به شهر شورای اعضای صفحه اندازیراه 

   شورا جلسه هر در شده انجام

o پخش زنده جلسات شورا و ارتقای آن 

o  شورا جلسه 215انتشار صوت 

o انتشار دستورجلسات شورا به همراه ضمایم 

o و هاطرح بررسی کار گردش کردن سیستمیها برای اندازی سامانه گردش لوایح و طرحراه 

 هامراحل انجام کار کمیسیون از گیریگزارش و هاکمیسیون در لوایح

o به منظور نمایش عمومی و سیستمی  شهر شورای صحن الکترونیکی در گیریارتقای رای

  آراء برای همه اعضا و حاضران در صحن

o رئیسه و اعالم رسمی مصوبات این جلساتتنظیم صورتجلسات هیئت 

 برنامه و بودجه ونیسیکمعضویت در  کارنامه

 در گیریتصمیم و نظر اظهار و بودجه و برنامه کمیسیون جلسه 2۰5 از جلسه 221 در حضور 

 خصوص

o کمیسیون به شده ارجاع لوایح و هاطرح 

o شهرداری تهران 1۰11تا1۹های بودجه سال 

o های سنجش آنهاتهران و شاخص شهر سوم ساله پنج برنامه احکام 

o تهران شهرداری 1۶و تلفیق بودجه  12و  1۹ ، 1۳ هایسال بودجه تفریغ 

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

o رح تحقیق و تفحص از عملکرد شهرداری تهران در حوزه امالک و بدهی بررسی سه ط

 شهرداری

 (عملکرد گزارش تفصیلی) هوشمند شهر و شفافیت کمیتهگزارش عملکرد خالصه 

ذیل کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسالمی شهر  1۳/1۹/1۳کمیته شفافیت و شهر هوشمند در تاریخ 

برگزار نمود  جلسه وهفتسیصدواین کمیته . (شرح وظایف کمیته) تهران به تصویب رسید و آغاز به کار کرد

 های زیر در دستور کار  قرار گرفت.های رئیس و کارشناسان این کمیته، حوزهو در این جلسات و با پیگیری

 

 

http://mglassy.ir/wp-content/uploads/2021/08/صورتجلسات-کمیته-شفافیت-و-شهر-هوشمند.pdf
http://mglassy.ir/wp-content/uploads/2021/07/komite_shafafit_va_shahr_hooshmand.pdf
http://mglassy.ir/wp-content/uploads/2021/07/komite_shafafit_va_shahr_hooshmand.pdf
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 شفافیت حوزه مالی و بودجه شهرداری تهران

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

 ،۶جلسه خود )جلسات  ۳۹را یکی از اهداف خود معرفی کرده و آن را پیگیری کرد. این کمیته با اختصاص 

1۶، 1۰، 12، 11، 21 ،22، 2۶، 2۰، 25، 2۹ ،21، ۶1، ۶2، ۶۶، ۶۰،۶5، ۶1، ۰2 ،۰۰، ۰۳، ۰۹، ۰1، 51، 

5۶، 55، 5۳ ،5۹، 51، ۳1 ،۳۶، ۳۰ ،۳2، ۹1 ،۹1 ،۹۰، ۹5 ،۹۹ ،21 ،21 ،2۶ ،2۰ ،25 ،2۳ ،11 ،11 ،12 ،

1۶ ،1۰ ،1۳ ،111 ،11۶ ،11۹ ،111 ،115 ،11۳ ،11۹ ،112 ،111 ،121 ،122 ،12۰ ،125 ،12۹ ،122 ،

به این موضوع و با انجام مکاتبات متعدد با شهردار و معاونان شهردار تهران دستاوردهای مهمی  (1۶۶، 121

 در این زمینه کسب کرده است. 

با انتشار  21/1/1۹اف که به درگاه انتشار اطالعات شهرداری تهران تبدیل شده است، در تاریخ وبسایت شف

ای باالی یک میلیارد تومان توسط شهردار وقت رونمایی شد. پس از آن کمیته اطالعات قراردادهای هزینه

شهرداری،  معامالتات تر و پایدارتر درباره انتشار اطالعهای گستردهشفافیت و شهر هوشمند برای پیگیری

 عمومی اعالن و الکترونیکی انجام به تهران شهرداری الزام»طرحی به شورای شهر ارائه کرد و مصوبه 

به تصویب پنجمین دوره شورای اسالمی شهر تهران  12/1۶/1۹در تاریخ « شهرداری معامالت اطالعات

میلیون تومان کاهش 251ایت شفاف به سقف قراردادهای منتشرشده روی وبس 1۹/1۹/1۹رسید. در تاریخ 

نیز اقالم اطالعاتی بیشتری از  21/11/1۹و در تاریخ ( 1۹در سال  )حد نصاب قراردادهای کالنیافت 

گذاری اطالعات قراردادها )مانند شرح خدمات( منتشر شد. اطالعات قراردادهای درآمدی، مشارکتی و سرمایه

 12/11/11و اطالعات معامالت ملکی در تاریخ  1۰/11/11ر تاریخ ها د، اطالعات حواله1۶/1۶/12در تاریخ 

 1۳/12/11حدنصاب قراردادهای منتشرشده روی وبسایت شفاف نیز در تاریخ  در دسترس عموم قرار گرفت.

 (.11سال  میلیون تومان در ۰5باالتر از به حدنصاب قراردادهای متوسط کاهش پیدا کرد )

، زیرساختی فنی برای ایجاد شفافیت و کاهش فساد است، یکی دیگر از رایندهاشدن فاز آنجا که الکترونیکی  

های کمیته شفافیت و شهر هوشمند در این جلسات و جلسات کارشناسی، تحقق انجام الکترونیکی پیگیری

ه الکترونیکی انجام شوند، امکان زدوبند بصورت تماماگر کلیه مراحل انواع معامالت به کلیه معامالت بود.

شود که این امر خطا در اطالعات ثبتی صورت سیستماتیک ثبت میحداقل رسیده و اطالعات معامالت نیز به

  دهد.شدت کاهش میو به دنبال آن، خطا در اطالعات منتشرشده را به

شفافیت انجام الکترونیکی و کمیته شفافیت و شهر هوشمند، شفافیت مالی شهرداری تهران را فراتر از 

های مالی واحدهای بخش بودجه شهرداری، امالک شهرداری، صورت چهارت نیز پیگیری کرده است. معامال

، 21، 21، ۳2 ،۳5، ۳۶، ۳1 ،55، 5۶، ۰۶جلسه )جلسات  ۶1دیون و مطالبات شهرداری در  تابعه شهرداری و

2۶ ،2۰ ،25 ،2۳ ،11 ،11 ،1۶ ،1۰ ،1۳ ، 111 ،11۹ ،111 ،111 ،11۶ ،115 ،11۹ ،122 ،125 ،122 ،
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الزام شهرداری »مصوبه در همین راستا اند. و با مکاتبات متعدد مورد پیگیری قرار گرفته (1۶۳، 1۶۶، 121

در تاریخ « ها و موسسات تابعه در بازار سرمایهها، سازمانتهران به ارائه الیحه در خصوص عرضه سهام شرکت

نامه مالی معامالتی و همچنین آیین و اسنامهاس 1۶/11/12به تصویب رسید. همچنین در تاریخ  21/1۹/12

های تابعه شهرداری ها و شرکتهای توضیحی سازمانشده به همراه یادداشتهای مالی حسابرسیصورت

های حسابرسی مصوب شورای اسالمی شهر تهران از ؛ همچنین گزارشتهران روی وبسایت شفاف منتشر شد

 1۹های بودجه سالو عملکرد مصوبه  ،. الیحهعموم منتشر شد برای 2۹/1۰/1۰11در تاریخ  1۰تا  22سال 

 نیز روی وبسایت شفاف منتشر شده است.  1۰11تا 

در قالب  2۹سالخود را از های بودجه تفریغ 2۰/1۰/11در تاریخ  نظیر دیگری، شهرداری تهراندر اقدام بی

اطالعات درآمد و هزینه ماهانه است.  اقدامات در این حوزه، انتشاراز یکی دیگر  اکسل منتشر کرده است.

 قبل ماه هزینه و درآمد حساب ماه هر پانزدهم تا است موظف شهرداری هاشهرداری قانون ۹1 ماده با مطابق

 در11تا  1۹از سال  هاگزارش این شدهانجام هایپیگیری با ؛نماید ارایه شهر اسالمی شورای به را شهرداری

  .شد منتشر نیز عموم برای ستانداردا قالب در و حالت ترینجزیی

 بدهکار و طلبکار طریق این از تا است کرده پیگیری را تهاتر آنالین بازار اندازیراههمچنین  کمیتهاین 

؛ نهایتا در کنند تهاتر یکدیگر با را خود طلب و بدهی و شده روبرو یکدیگر با واسطه بدون بتوانند شهرداری

 شهرداری غیرنقد منابع تهاتر الکترونیکی بازار در تهاتر فرایند و فعالیت نگیچگو دستورالعمل 1۰11تیرماه 

 به تصویب شورای اسالمی شهر تهران رسید. تهران



 

15 

 
 

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

 نتایج هدف اقدامات عنوان

ان
هر

ی ت
دار

هر
ش

ت 
ال

ام
مع

ت 
فی

فا
ش

 

اطالعات پیگیری انتشار 

قراردادهای کالن شهرداری 

 تهران

  انتشار عمومی اطالعات کلیه

معامالت شهرداری تهران طبق 

 الزام»تبصره دوم ماده یکم مصوبه 

 انجام به تهران شهرداری

 عمومی اعالن و الکترونیکی

«شهرداری معامالت اطالعات

اندازی وبسایت شفاف به عنوان بستر واحد راه

 داری تهرانانتشار اطالعات شهر

 انتشار قراردادهای کالن شهرداری تهران روی

 وبسایت شفاف

ارتقای کمی و کیفی اطالعات 

منتشر شده روی وبسایت 

 شفاف

 تر از کلیه ارائه اطالعات کامل
معامالت متوسط به باالی 

شده در شهرداریانجام

 افزوده شدن تدریجی اقالم اطالعاتی منتشرشده از

 له شرح خدمات قراردادها(هر قرارداد )از جم
سقف قراردادهای منتشرشده  تدریجی پایین آمدن

و سپس  میلیون تومان 251میلیارد تومان به از یک

میلیون تومان  ۰5باالتر از قراردادهای متوسط )

 (11درسال 

 درآمدی، مشارکتی و  معامالتانتشار

  سایت شفافروی وب ها، ملکی و حوالهگذاریسرمایه

های ثبت سامانه پارچگییک

عملکرد مالی )از طریق اتصال 

، کنترل معامالتهای سامانه

پروژه، صورت وضعیت خدمات 

به  و پژوهشیار امالک، شهری

 سامانه جامع مالی(

  ایجاد اطالعات یکپارچه از یک

های متعدد قرارداد در سامانه
شهرداری

 وجه بدون  جلوگیری از درخواست

بابت  مشخص کردن اینکه هزینه

چه چیزی درخواست شده است

 اطمینان از ثبت تمامی قراردادهای مناطق در

  معامالتسامانه 

 های قرارداد واحد در سامانهیک ایجاد امکان رصد

 مختلف شهرداری تهران

 عامل هزینه در مشخص نمودن اجباری شدن

 و واحدهای تابعه مناطق

کارگیری اندازی و بهپیگیری راه
در  معامالتی مالی و هاسامانه

واحدهای تابعه شهرداری 

  *تهران

  ایجاد نظارت ستاد شهرداری تهران

بر عملکرد مالی واحدهای تابعه

  ایجاد امکان انتشار سیستماتیک و
واحدهای کلیه برخط قراردادهای 

تابعه روی وبسایت شفاف )به دلیل 

اینکه وبسابت شفاف، اطالعات را 

 امالتمعصورت برخط از سامانه به

خواند(فرامی

 از شرکت و سازمان شهرداری تهران  ۰1استفاده(

سامانه مالی های اصلی زیرسیستماز واحد تابعه(  ۰۰

و افزایش امکان نظارت ستاد شهرداری بر عملکرد 
 مالی واحدهای تابعه

  ۰۶ای در قراردادهای هزینهثبت ایجاد امکان 

 واحد تابعه

 ۶2در ی درآمدی ایجاد امکان ثبت قراردادها  

 واحد تابعه

انتخاب و  نحوه انتشار پیگیری

 شهرداری پیمانکاران بندیرتبه

های مختلف حوزه در تهران

 مدیریت شهری

  جلوگیری از رانت در انتخاب

های مختلف پیمانکاران حوزه

مدیریت شهری و انتخاب 

ترین پیمانکاران با ایجاد مناسب

 فضای رقابتی

 یابی کیفی و فنی پیمانکارانهای ارزفرم انتشار 

)زیباسازی، مدیریت  شهریحوزه خدمات 

پسماند، امور ساماندهی مشاغل و امور شهربان 

روی وبسایت معاونت خدمات ( و حریم بان

(نکیل)شهری و محیط زیست 

 توان تعیین ارزیابی، فهرستجزئیات شار انت 

 حوزه خدماتپیمانکاران  بندیگروه و فنی

)زیباسازی، مدیریت پسماند، امور  شهری

 ساماندهی مشاغل و امور شهربان و حریم بان(

https://usd.tehran.ir/%D9%81%D8%B1%D9%85%D9%87%D8%A7#2965113-------
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و محیط  شهری خدمات معاونت وبسایت روی

  (نکیل) زیست

انتشار عمومی اطالعات پیگیری 

و غیر احداثی های احداثی پروژه

 شهرداری

 فیزیکی  پیشرفت بر عمومی نظارت

 هاو ریالی پروژه

 ها و اتصال به ثبت سیستماتیک اطالعات پروژه

های ثبت عملکرد مالی برای افزایش دیگر سامانه

هااعتبار داده



 اطالعاتیری انتشار عمومی پیگ

 هایها و فرصتپروژه

 گذاریسرمایه

  جلوگیری از ایجاد رانت در

های دسترسی اشخاص به فرصت

 گذاریسرمایه

 مشارکت و قرارداد انعقاد نحوه به بخشی انضباط 

 تصویب با گذاریو سرمایه مشارکتی هایپروژه در

 مشارکت و گذاریسرمایه جامع سند» مصوبه

 اطالعات انتشار پیگیری و «تهران یشهردار

این  ۶۶گذاری مطابق با ماده های سرمایهقرصت

مصوبه

پیگیری شفافیت در نحوه 

 ها و روزبازارها  واگذاری کیوسک

  جلوگیری از رانت در واگذاری

 ها و روزبازارها کیوسک

  و  های گل و مطبوعاتاطالعات کیوسکانتشار

روی وبسایت کاران آنها ت روزبازارها و پیماناطالعا

 شفاف 
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الکترونیکی پیگیری انجام تمام

کلیه معامالت در شهرداری 

 تهران

  انجام کلیه فرایندهای معامالت

صورت شهرداری تهران به

الکترونیکی با هدف افزایش نظارت 

و سرعت طبق ماده یکم مصوبه 

 انجام به تهران شهرداری الزام»

 عمومی اعالن و ونیکیالکتر

 «شهرداری معامالت اطالعات

 در مناقصات صورتجلسات الکترونیکی امضای 

گانه و پیگیری امضای این صورتجلسات در 22 مناطق

 واحدهای تابع

 پیگیری امضای الکترونیک صورتجلسات سایر

انواع معامالت )مزایدات، استعالم بها و ...( در مناطق 

 هو واحدهای تابع گانه22
  ها در پاکتالکترونیکی دریافت و بازگشایی

گانه و پیگیری اجرا 22برخی از مناطق مناقصات 

 و واحدهای تابعه مناطق کلیهبرای 

 صورتجلسات الکترونیکی تولید و استانداردسازی 

 خدمات و عمران های فنی وحوزه در مناقصات

 (خدمات بهای فهارس الکترونیک محاسبه) شهری
 ی تاالر آگهی و امکان مشاهده آگهی کلیه راه انداز

معامالت مناطق و واحدهای تابعه از درگاه واحد برای 

 (لینک) شهروندان
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پیگیری انتشار عمومی الیحه 

 شهرداریپیشنهادی بودجه 

  انتشار جزئیات بودجه شهرداری از

حه تا عملکرد آن مرحله تدوین الی

 برای بررسی متخصصین

 تر شدن تنظیم تالش برای واقعی

 بودجه شهرداری تهران

و  12، 1۹ هایسال انتشار الیحه پیشنهادی بودجه

  در قالب اکسل روی وبسایت شفاف 11

پیگیری انتشار عمومی بودجه 
 شهرداری مصوب

 در قالب  1۰11تا  1۹انتشار بودجه مصوب سال
 وبسایت شفافاکسل روی 

پیگیری انتشار عمومی عملکرد 

 بودجه

  و  1۹های سالانتشار عمومی عملکرد بودجه

 روی وبسایت شفاف 1۰11

1۹های بودجه سال انتشار عملکرد تبصره 

پیگیری انتشار عمومی جزئیات 

 تفریغ بودجه 

  در  1۹تا  2۹انتشار گزارش تفریغ بودجه از سال

 ت شفافقالب اکسل روی وبسای

https://usd.tehran.ir/%D9%81%D8%B1%D9%85%D9%87%D8%A7#2965114----
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پیگیری انتشار متمم و اصالحیه 

 بودجه


انتشار عمومی  ثبت و پیگیری

های شهرداری جزئیات پرداخت

 تهران در هر ردیف بودجه

  ثبت اطالعات پرداخت روی ردیف بودجه در

 مناطق شهرداری

  ف بودجه در دیثبت پرداخت روی رپیگیری

واحدهای تابعه

رد پیگیری انتشار عمومی عملک

 ماهانه درآمد و هزینه

  درآمد و  ماهانه عملکردداشبورد اطالعات انتشار

 11تا  1۹از سال  نهیهز

اندازی بازار آنالین پیگیری راه

 تهاتر

 

 

 

  دستورالعمل»انجام تکلیف مصوبه 

 مصارف و منابع مدیریت اجرایی

بخشی به برای شفافیت «غیرنقد

عملکرد بودجه غیرنقد و حذف 

 هاا و کارگزاریهواسطه

  و فعالیت چگونگی دستورالعمل»تصویب مصوبه 

 غیرنقد منابع تهاتر الکترونیکی بازار در تهاتر فرایند

«تهران شهرداری
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معامالت انواع انتشار اطالعات 

 امالک شهرداری 

  الزام»اجرای تبصره دوم مصوبه 

 انجام به تهران شهرداری

 عمومی اعالن و یکیالکترون

در « شهرداری معامالت اطالعات

جهت شفافیت کلیه معامالت 

ملکی اعم از فروش، خرید، اجاره و 

 تهاتر امالک

 فروش، تملک،) ملکی معامالت اطالعات انتشار 
 ( امالک استیجاره و اجاره

 تهاترهای ملکی  انتشار 

 هاانتشار اطالعات معامالت اجاره غرفه پیگیری 
 

انتشار اطالعات امالک  یگیریپ

 55ماده  ۳واگذار شده ذیل بند 

  استفاده از نظارت همگانی

شهروندان در خصوص تطابق 
واگذاری امالک شهرداری تهران 

 هابراساس قانون شهرداری

 گیری دهی به نحوه تصمیمسامان

 درخصوص واگذاری امالک

 حق واگذاری نحوه نامه اجراییتدوین آیین 

 تعیینجهت پیوست به مصوبه  امالک یبرداربهره

 اشخاص به تهران شهرداری واگذارشده امالک تکلیف
  حقیقی و حقوقی

  الزام شهرداری تهران به انتشار عمومی اطالعات

 تکلیف تعیینامالک واگذارشده با تصویب مصوبه 

 حقوقی اشخاص به تهران شهرداری واگذارشده امالک

در شورای شهر حقیقی و

دریافت فهرست جامع  پیگیری

ها و و دقیق از کلیه تملیک

شده از سوی های انجامتملک

ها و شهرداری تهران و سازمان

های وابسته و تابعه طی شرکت

به همراه  1۳تا  11های سال

کلیه امور اداری و مالی مترتب 

 بر این موارد

  بررسی و کشف فرایندهای ایجاد

تخلف در معامالت شهرداری تهران 

اصالح و ارجاع تخلفات جهت 

گرفته به مراجع محرز صورت

قضایی جهت استیفای حقوق 
 شهرداری

  ارائه گزارش تحقیق و تفحص به صحن شورای

شهر توسط کمیته بررسی کننده
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های پیگیری تکمیل صورت

های مالی منتشرشده شرکت

کدال و تابعه شهرداری روی 

 لب استاندارددر قا فسایت شفا

  انتشار جزئیات عملکرد مالی

شدن ها برای مشخصشرکت

 ده بودن آنهاسودده یا زیان

 های تابعه شده شرکتتکمیل اطالعات منتشر

 شهرداری روی کدال

 به شدهحسابرسیهای مالی انتشار عمومی صورت 

 تابعه هایشرکت توضیحی هاییادداشت همراه



 

12 
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 روی 12تا  12از سال  شفاف تهران شهرداری

  وبسایت

  های نسل های مالی شرکتصورتانتشار پیگیری

دو و سه

های مالی پیگیری انتشار صورت

های تابعه شهرداری سازمان

 تهران

 های مالی انتشار عمومی صورت
ها که به دلیل نداشتن کد سازمان

اقتصادی، امکان انتشار روی سایت 

 کدال را ندارند

 به شدهحسابرسیهای مالی انتشار عمومی صورت 

های تابعه ناسازم توضیحی هاییادداشت همراه

 شفاف وبسایت روی12تا  11از سال  تهران شهرداری

 مالی هایصورت انتشار پیگیری

حسابرس  توسط شدهحسابرسی

 شورامنتخب 

  مقایسه اظهارنظر حسابرسی
و  واحدها حسابرسان داخلی

 حسابرسان منتخب نهاد نظارتی

 ها،سازمان حسابرسی هایگزارش عمومی نتشارا 

مصوب شورای شهر از  یشهردار مناطق و هاشرکت

  1۰تا  22سال 

و  پیگیری انتشار اساسنامه

مالی و معامالتی  نامهآیین

 واحدهای تابعه

  رصد کردن قانونی بودن

قراردادهای ترک تشریفات و بدون 

 تشریفات

 سازی فرایند عقد قرارداد یکسان
 هر واحد تابعهدر 

 نامه مالی و انتشار عمومی اساسنامه و آیین

های شهرداری تهران ها و سازمانمعامالتی شرکت

  روی وبسایت شفاف

  نامه مالی و انتشار اساسنامه و آیینپیگیری

های نسل دوم و سوممعامالتی شرکت

 ارتباط ایجاد پیگیری

 کدهای بین سیستماتیک

 تابعه واحدهای داخلی بودجه

 عمومی بودجه کدهای با

 شهرداری

 پذیر کردن نظارت بر عملکرد امکان

های ها و سازمانمالی شرکت

 شهرداری تهران
 

الزام شهرداری  تصویب مصوبه

تهران به ارائه الیحه در خصوص 

ها، عرضه سهام شرکت

ها و موسسات تابعه در سازمان
 بازار سرمایه

  ،استانداردسازی ساختار مالی

یش نظارت تخصصی بر عملکرد افزا

سازی مالی واحدهای تابعه و چابک

 ساختار شهرداری

  زمان و اقدامات عملیاتی برنامهتصویب مصوبه 

 خدماتی هایشرکت سهام عرضه جهت اجرایی بندی

 سرمایه بازار در همشهری و شهروندی کاالی

 شهروند کاالی خدماتی شرکت اساسنامه تصویب 
(بهادار اوراق بورس سازمان نمونه اساسنامه با مطابق)

پیگیری ایجاد شفافیت در 

 برداری برج میالدشرکت بهره

 این هزینه و درآمد درصد 25 ثبت 

 دفاتر درکه تا کنون  شرکت

 منعکس شهرداری حسابداری

  شدنمی

 تومانی میلیارد ۶11 درآمدی ردیف شدناضافه 

1۰11در بودجه  میالد برج برای
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اندازی سامانه پیگیری راه

 ها و مطالباتبدهی  مدیریت

 فصلوحل و منابع بهینۀ تخصیص 
 شهرداری مالی تعهدات و هابدهی

 پرداخت در رانت بردن بین از 

 حقیقی و حقوقی اشخاص به دیون

 و دیون اطالعات فهرست انتشار 
 فهرست و شهرداری مطالبات

 و دیون هایختپردا اطالعات

 مطالبات هایدریافت

 مدیریت بدهی و مطالبات سامانه اندازیراه 

و ثبت اطالعات  الزم استانداردهای با تهران شهرداری

 گانه 22ها و مطالبات در مناطق بدهی

 ها و مطالبات در پیگیری ثبت اطالعات بدهی

واحدهای تابعه 
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 شهرداری واحدهای در معامالت و مالی هایسامانه کارگیریبه و اندازیتی و راهشفافیت مالی و معامال در راستای پیگیری* 

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

زیباسازی، سازمان مهندسی و عمران، های مردمی، سازمان بازنشستگی، سازمان گذاری و مشارکتتاکسیرانی، سازمان سرمایه

 ، سازمان مدیریت پسماند، سازمان بهشت زهرا،سازمان بازرسیمعاونت امور اجتماعی و فرهنگی، سازمان امالک و مستغالت، 

، مرکز شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر تهران ،شرکت برج میالد نشانی،سازمان آتش بار،هسازمان میادین میوه و تر

 ریزی شهر تهرانات و برنامهمطالع

 شفافیت در حوزه شهرسازی

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

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

بودن زمان صدور کار، طوالنیهای صدور پروانه و پایانان، اخذ رشوه در هنگام درخواستبین بردن باغات تهر

شود. از همین رو، کمیته شفافیت و شهر پروانه و پایان کار مسائلی هستند که بسیار به آنها اشاره می

یت خود قرار داده های فعالهوشمند از ابتدای آغاز به کار خود، شفافیت در حوزه شهرسازی را یکی از زمینه

 است. 

به تصویب  21/1۹/1۹ تاریخ در که« شهرسازی اطالعات عمومی انتشار به تهران شهرداری الزام»مصوبه 

، از تفصیلی بودو انتشار سابقه طرح 1۹های صداره از سال و مبنای انتشار اطالعات پروانه شورای شهر رسید

جلسه  1۳ح اقدامات و نتایج به دست آمده طی دستاوردهای کمیته شفافیت و شهر هوشمند است. شر

این کمیته و پس از  (1۶۰و  112، 111،  ۹1، ۳۳، 5۹، 5۰، ۰1، ۰1، ۶5، 21، 1۶، 12،  1 ،۳ ،5)جلسات 

 گرفته در جدول زیر ذکر شده است:های صورتمکاتبات و پیگیری

 نتایج هدف اقدامات

پیگیری انتشار اطالعات 

 شهرسازی

  انتشار به تهران شهرداری الزام»وبهمص 1اجرای ماده 

کردن نظارت فعالبرای « شهرسازی اطالعات عمومی

همگانی شهروندان به منظور جلوگیری از تخلفات حوزه 

 شهرسازی و ایجاد وحدت رویه شهرداری در این حوزه

ابتدای از که هاییپرونده انتشار اطالعات 

 پروانه تشکیل پرونده داده و 1۹ سال

 اند دهکر دریافت

تغییر دارای هایپروانه انتشار طالعات 

 11و چهارماهه نخست  12، 1۹سال  کاربرد

 ی وبسایت شفافرو

  پیگیری کاربرپسندکردن اطالعات

 شهرسازی منتشرشده

پیگیری غیر حضوری 

کردن انجام خدمات ارائه 

شده توسط دفاتر خدمات 

 الکترونیک

 مراجعه به دفاتر  ایجاد این امکان که شهروند بتواند بدون
های خود از جمله صدور خدمات الکترونیک درخواست

پروانه و پایان کار را صرفا از طریق وبسایت انجام دهد تا 

 بتوان از بروز تخلفات این حوزه جلوگیری کرد

  امکان ثبت درخواست صدور پروانه

تخریب و نوسازی به صورت الکترونیک از 

 من طریق حساب شهروندی درگاه تهران

 دییمرحله تاشدن و سیستمی یکیالکترون 

 صدور پروانه ندینقشه در فرا
 نقشه، دستور الکترونیکی دریافت امکان 
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 نتایج هدف اقدامات

 حساب در استعالمات و خالف فرم عوارض،

 شهروندی
   غیرحضوری شدن ثبت نقشه معماری و

 اطالعات نما توسط مهندسان

 به دسترسی پیگیری ایجاد

 پرونده محتویات

 حساب در شهرسازی

 شهروندانی برای من تهران

 سامانه در فعال پرونده که

 دارند شهرسازی

 و امکان  یکارتابل شهروند یراه انداز

های فعال دسترسی افراد به اطالعات پرونده

آن خود در حوزه شهرسازی از طریق

طرح پیگیری انتشار 

تفصیلی شهر تهران به 

 همراه سوابق و تغییرات آن

 به تهران شهرداری الزام» مصوبه ۶لف ماده اجرای بند ا 
برای جلوگیری از  «شهرسازی اطالعات عمومی انتشار

 تغییرات بدون ضابطه طرح تفصیلی

  برقراری دسترسی به سوابق طرح

تفصیلی روی نقشه اطالعات مکانی شهر 

 تهران از طریق درگاه تهران من

پیگیری انتشار اطالعات 

ره های صادمربوط به پروانه

باغ از براساس مصوبه برج

 تا کنون 22سال 

 هایی که براساس آنها ایجاد دسترسی به اطالعات پرونده
وساز در باغات شهر تهران فراهم شده است امکان ساخت

 ها و مناطق مختلفو امکان مقایسه بین سال

های صادره  انتشار اطالعات پروانه

تاکنون  12باغ از سال براساس مصوبه برج

قالب اکسل روی وبسایت شفاف در

اظهار نظر در خصوص 

ساماندهی استفاده الیحه 

روهای شهر اصناف از پیاده

 تهران
 روهانظیم ضوابط ساماندهی پیاده 

   روهاشهروندان در پیادهتسهیل آمدوشد 
 

با هدف  ارائه نسخه اصالحی پیشنهادی

جلوگیری از فساد در استفاده اصناف از 

روهاپیاده

سد معبر گیری از جلو

 ساختمانی 

 شهرداری الزام» ارائه و تصویب طرح 

 و غیرمجاز ساختمانی معبر سد رفع به تهران

 «کارگاهی حصار سازیایمن

 

 مدیریت تعارض منافع در شهرداری تهران

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

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

های دارای تعارض به تصویب رسید. در این مصوبه، دو رویکرد ایجاد ممنوعیت در موقعیت 11/1۹/1۹تاریخ 

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

اند تا بتوان از ایجاد موقعیت دارای تعارض منافع در شهرداری تهران جلوگیری کرد. مدیریت هم دیده شده

 ،۰2 ،۶2، ۶1 ،22 ،2۶ ،21 ،12 ،15 ،1۰ جلسه کمیته )جلسات 1۳تعارض منافع در شهرداری تهران در 

ورد پیگیری قرار گرفت که اقدامات و نتایج به دست مو با مکاتبات متعدد ( 11۳و  ۳2، ۳۹، ،۳۳،۳5 ،52 ،۰۹

 آمده در زیر بیان شده است:
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نتایج هدف اقدامات عنوان

 شفافیت

 اطالعات

 و کارکنان

 مدیران

 شهرداری

 4اجرای ماده )

مصوبه مدیریت 

 (تعارض منافع

پیگیری انتشار اطالعات مدیران 
ایجاد امکان نظارت عمومی بر   شهرداری

 رداری تهرانانتصابات شه

 روی مدیران اطالعات انتشار 

 شفاف وبسایت
 پیگیری انتشار رزومه مدیران 

ای روز رسانی دورهپیگیری به
 اطالعات مدیران شهرداری

 اطالعات منتشر  هفتگیروزرسانی به
شده مدیران

پیگیری انتشار سیستماتیک و برخط 
 اطالعات مدیران شهرداری

  تاخیر تغییرات انتشار بدون واسطه و
  ایجادشده در اطالعات مدیران

پیگیری انتشار دریافتی مدیران 
 شهرداری

  قانون ششم توسعه  21اجرای ماده

کشور برای ایجاد امکان نظارت 

 عمومی بر عملکرد مدیران

 مدیران حکم در مندرج حقوق انتشار

پیگیری انتشار اطالعات کارکنان 
 شهرداری تهران

 خدام مغایر با تبصره جلوگیری از است
 مصوبه مدیریت تعارض منافع ۰ماده 

  انتشار اطالعات کلیه کارکنان
 شهرداری تهران روی وبسایت شفاف

 ورود و استخدام تاریخ اطالعات ثبت 
 سطح در سامانه در کارکنان شهرداری به

 مناطق

 و حقوق سامانه اندازیراه پیگیری
 شهرداری واحدهای کلیه در دستمزد

  رانته

 در دستمزد و حقوق سیستماتیک ثبت 
 سامانه این

 اندازی سامانه حقوق و دستمزد در راه
واحد تابعه شهرداری ۶۳

 پیگیری ارتقای سامانه منابع انسانی
  صحت و روزآمدی اطالعات موجود

 از کارکنان شهرداری تهران

  اتصال سامانه جامع مالی و سامانه

ان از نیجامع منابع انسانی برای اطم

کامل بودن اطالعات کارکنان 

 شهرداری

  اطالعاتسیستماتیک ثبت 

کارکنان در سامانه منابع انسانی در 
سطح مناطق

 شفافیت

 سفرهای

 کارکنان خارجی

شهرداری 

 14اجرای ماده )

پیگیری شفافیت سفرهای خارجی از 
 آن ایو به روز رسانی دوره ۴۹سال 

 ی از اینکه سفرهای خارجی، جلوگیر

کار برای عقد قرارداد با هدیه پیمان

 کارفرما باشد

  محدود شدن سفرهای خارجی به
سفرهای ضروری و در نتیجه کاهش 

 هزینه شهرداری تهران

خارجی سفرهای اطالعات انتشار 
 وبسایت روی ۴۴تا   ۴۹ سال از کارکنان

 شفاف
 در حال پیگیری انتشار اطالعات هزینه

رهای خارجیسف
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مصوبه مدیریت 

 (تعارض منافع

 ارتقای سامانه سفرهای خارجی
 زمینه برای انتشار فراهم کردن پیش

 برخط اطالعات سفرهای خارجی

 ارتقای سامانه سفرهای  پیگیری

های خارجی و اتصال آن به سامانه

و  جامع منابع انسانی و مالی

 اتوماسیون اداری
  پیگیری سیستماتیک کردن ثبت

 امانهاطالعات سفرهای خارجی در س
 پیگیری انتشار سیستماتیک و برخط

اطالعات سفرهای خارجی از سامانه 
شفاف وبسایتسفرها به 

 موقعیت رفع

 منافع تعارض

 کارکنان اشتغال

شهرداری 

 ۷)اجرای مواد 

مصوبه  ۸و 

مدیریت 

 تعارض منافع(

پیگیری مسدود کردن امکان درج نام 
مهندسین شاغل در شهرداری در 

 سامانه شهرداری

فع موقعیت تعارض منافع همه کارکنان ر
شهرداری تهران که پروانه اشتغال نظام 

 مهندسی دارند

 مسدود شدن امکان درج نام مهندسین
شهرسازیشاغل در شهرداری در سامانه 

گزارشگری 

تخلف )اجرای 

مصوبه  ۶۱ماده 

مدیریت 

 تعارض منافع(

 حمایت از  پیگیری تهیۀ آیین نامۀ
 گری تخلفگزارش

 شدن حلقه شفافیت و انتشار لکام

اطالعات با حمایت از گزارشگران 

 تخلف

  از صیانت و حمایتتصویب مصوبه 

 در فساد و تخلف گزارشگران

تهران شهرداری

انتشار 

های کمک

شهرداری به 

اشخاص 

حقوقی )اجرای 

مصوبه  ۶۱ماده 

مدیریت 

 تعارض منافع(

ارسال نامه به شهردار تهران برای 
ای شهرداری به هانتشار کمک

 ۴۹اشخاص حقوقی در سال 

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

 دهداشخاص حقوقی می


 

 فعال کردن نظارت همگانی

از طریق بهبود و رفع نواقص  و فعال کردن نظارت همگانی تسهیل ارتباط شهروندان با شهرداری تهران

های کمیته شفافیت و شهر هوشمند بوده است. در ( یکی از برنامه1222و 1۶۹)های نظارتی موجود سیستم

( 12۳و  12۶، 111، 112 ،1۹، 22، ۳1 ،5۹ ،۰۹ ،۰2 ،۶۳ ،۶۰ ،11 ،12 جلسه )جلسات 1۰این رابطه 

 شود.برگزار شده که شرح اقدامات و نتایج آنها در ادامه بیان می
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نتایج هدف اقدامات 

 1۶۹نی سامانه ای و فارتقای رویه
 افزایش سرعت و دقت در  ثبت پیام 

  سهولت ثبت و پیگیری پیام توسط
 شهروندان

 طریق از 1۶۹ سامانه به دسترسی ایجاد 

بازخورد  ثبت امکان ایجاد و من تهران درگاه

 پیام ثبت هنگام لوکیشن و عکس ارسال و

 سامانه در

 جمله از1۶۹ سامانه در پیام ثبت تسهیل 

 و سامانه در جدید هایبندیدسته اعمال

  کلیدواژه جستجوی قابلیت

  1۶۹ سامانه اطالعات انتشار پیگیری

  و ایجاد رقابت  1۶۹افزایش کارایی سامانه

 بین مناطق

 افزایش نظارت همگانی شهروندان 

 ثبت شده  یهاامیخام پ یهاانتشار داده

 در قالب اکسل 1۳ل از سا 1۶۹در سامانه 

 شده درهای ثبتیامنمایش اطالعات پ 

 داشبورد مدیریتیدر قالب  1۶۹سامانه 
  در دسترس قرار گرفتنAPI  ثبت و

جهت استفاده  1۶۹پیگیری درخواست 

 هااپلیکیشن

 1222سامانه ای و فنی ارتقای رویه
  تسهیل امکان گزارشگری تخلف و

 تسریع در پیگیری آن

 از 1222 سامانه به دسترسی ایجاد 

 ثبت امکان ایجاد و من رانته درگاه طریق

 هنگام لوکیشن و عکس ارسال و بازخورد

 سامانه در پیام ثبت

 سامانه در پیام ثبت فرم روزرسانیبه 

 و انتقادات موثرتر پیگیری جهت 1222

 شهروندان شکایات

 های های ارجاع پیاماصالح رویه پیگیری

در جهت کاهش زمان رسیدگی به  1222

 پیام شهروندان

 و باهم با هدف  1222های ال سامانهاتص

 نمایش پیشنهادهای شهروندان
  تغییر رویه برای ارجاع درصد باالیی از
تگرفی که مورد رسیدگی قرار نمییهاپیام

 1222های سامانه پیگیری انتشار پیام
  و فعال  1222افزایش کارایی سامانه

 شدن نظارت همگانی

 شده تثب هایپیام خام هایانتشار داده 

 1۳ سال از 1222 سامانه در

  

 شهرداری تهرانهای و کتابمطالعات  ،هاانتشار پژوهش

محیطی و ی مسائل گوناگون کالنشهر تهران در ابعاد مختلف کالبدی، اجتماعی، زیستپژوهش در زمینه

ی عمرانی و هاهای شهری از جمله طرحاقتصادی از یک سو، و مطالعات ارزیابی پیش و پس از اجرای طرح

شهرسازی، موضوعی و موضعی و مانند آن از سوی دیگر، از جمله وظایف شهرداری تهران است. از این رو، 
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هایی نیز چاپ های اخیر در شهرداری تهران انجام شده و گاه کتابها و مطالعات فراوانی طی سالپژوهش

بخشی و البته نظارت شهروندان، این یاندلیل فقدان مدیریتِ دانش، هماهنگی م، بهوجودشده است. با این 

هایی مشابه انجام شوند بدون آنکه کسی متوجه این موضوع شود. امکان وجود داشته است که گاه پژوهش

شد که های پیشنهادی و شرح خدمات، نه تنها سبب میهمچنین، نبود کنترل بر فرایندِ تنظیم طرح

فایده بودن و دور بودن برخی موضوعات همچنین زمینه بیها گاه کیفیت الزم را نداشته باشند، پژوهش

آورد. در نتیجه، هدر رفت منابع مالی و اتالف زمان های شهری را فراهم میپژوهشی از مسائل اصلی و اولویت

 داد.در این حوزه رخ می انسانینیروهای 

ویکمین و به این موضوع ورود کرده )طی شصت گرفتتصمیم  کمیته شفافیت و شهر هوشمند

گیری از ها و مطالعات شهرداری تهران( و با بهرههشتادودومین جلسه کمیته با موضوع انتشار پژوهش

نامه پژوهشی شهرداری تهران و سامانه های قانونی و فنی موجود در شهرداری تهران مانند نظامزمینه

نماید. هدف اصلی کمیته، انتشار  ی اضافی، به اصالح این امور اقدامپژوهشیار، با تحمیل کمترین هزینه

ها و مطالعات شهرداری تهران طی ادوار مختلف بوده و تالش کرده است با گسترش و عمومی پژوهش

گیری از فنی مدیریت دانش در شهرداری تهران و با بهره عنوان زیرساختی پژوهشیار بهی سامانهتوسعه

)در و سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات شهرداری تهران ریزی شهر تهران همکاری مرکز مطالعات و برنامه

، هوشمند ها و تدوین کتب، تمامی فرایندهای مربوط به پژوهشقالب کارگروهی با عنوان کارگروه پژوهشیار(

ی فردی از این سامانه خوانده شود. و اطالعات درج شده در سایت شفاف شهرداری تهران، بدون مداخله شده

ها و مطالعات و کتب بوده است. در کل فرایند، راهبرد کمیته در انتشار عمومی پژوهشسیستمی بودن 

های ها، مطالعات و کتابای از پژوهشها منجر شد به انتشار عمومی بخش گستردهنهایت تمامی این تالش

ها لیتزیر برخی از فعاجدول سایت شفاف شهرداری. در وب رویبه این سو  1۶21شهرداری تهران از سال 

 اند:درج شده
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نتایج هدف اقدامات

 سامانه از فراگیر استفاده پیگیری
 و هاسازمان در پژوهشیار

  تابعه هایشرکت

 افزاری و های نرممهیا شدن زمینه

افزاری برای استفاده تمامی واحدهای سخت

تجمیع شهرداری از یک سامانه واحد و 

 این واحدها در سامانهها و مطالعات پژوهش
 پژوهشیار

  ها پژوهشکلیه ایجاد امکان فراخوانی متن

روی وبسایت از یک سامانه و مطالعات 

 شفاف

 پژوهشیار، بر اساس  سامانه گسترش و توسعه

نیازهای مختلف واحدهای پژوهشی، پیش از 

شروع فرایند پژوهشی و پس از عقد قرارداد و 

 های مدیریتیگیریهای مرتبط با گزارشبخش
 ی شدن اخذ کد مالی )که توسط سامانه الزام

 حسابانشود( جهت تایید ذیپژوهشیار تولید می

 ی پژوهشی در سامانه هابارگذاری پیشنهاد

پژوهشیار و سیستماتیک شدن فرایند کاری به 

جهت جلوگیری از موازی کاری و تعریف 

 های مشابه و موازیپژوهش

 های پژوهشی و بارگذاری مشخصات و فایل

عاتی در سامانه پژوهشیار به تفکیک مطال

 یافتههای خاتمههای جاری و پژوهشپژوهش
  پیگیری اضافه شدن سامانه اتاف در سامانه

 پژوهشیار
  پیگیری بارگذاری مطالعات موضوعی و موضعی

 طرح جامع تهران در سامانه پژوهشیار
 های پژوهشیار و معامالتسامانه اتصال 

 ، هاشانتشار متن کامل پژوه

شهرداری های ها و کتابهمطالع

 روی وبسایت شفاف تهران

 جلوگیری از انجام پژوهش تکراری 

 ها توسط طیف ارزیابی کیفیت پژوهش

 گسترده متخصصان

 هااستفاده همگانی از نتایج پژوهش 

 و ها گزارش پژوهشنسخه کامل انتشار

تهران از  یدر شهردار صورت گرفته مطالعات

  روی وبسایت شفاف به بعد 21سال 
  منتشرشده توسط  کتاب ۴۵۹عمومی فایل انتشار

 شهرداری تهران روی وبسایت شفاف

شهرها از پیگیری استفاده کالن

 سامانه پژوهشیار

 های مدیریت شهری ثبت و انتشار پژوهش
های با هدف جلوگیری از انجام پژوهش

های های پژوهشتکراری و استفاده از یافته

 های کشورتوسط کلیه شهرداریشده انجام

 های فنی الزم در سامانه پیگیری ایجاد زمینه

با کالنشهرها در پژوهشیار برای برقراری ارتباط 

 یک فضای ابری

 نامه میان شهرداری پیگیری تنظیم موافقت

هاتهران و سایر شهرداری
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 شهر هوشمند

های شهرداری در زمینه و شهر هوشمند، فعالیتهای مورد پیگیری و نظارت کمیته شفافیت یکی از حوزه

: کرده استموضوع اصلی را پیگیری  دوهوشمندسازی است. در این زمینه کمیته شفافیت و شهر هوشمند 

ایجاد درگاه واحد ارتباط شهروند. در این راستا، کمیته شفافیت و شهر  و باز در شهرداری تهرانتحقق داده

، ۰1، ۰1، ۶۳، 22، 2۳، 21، 11، 5، 1جلسه )جلسات  25مکاتبات متعدد،  ها وهوشمند عالوه بر پیگیری

خود را به این موضوع  (11۰و  115،  11، 12، 21، 2۹، ۹۳، ۹۶، ۹2، ۹1، ۹1، ۳2، 51، 5۹، 5۳، 52

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

نتایج هدف اقدام عنوان

ق داده باز در تحق

 شهرداری تهران

های های حوزهپیگیری انتشار داده

صورت مختلف شهرداری تهران به

open data 

 های در اختیار قراردادن داده
شهرداری تهران برای 

و  ناستفاده محققا

 وکارهاکسب

 
شهرداری هایداده انتشار 

حوزه شهری روی 12 در تهران

 data.tehran.irسایت 

 مکانی هایالیه افزودن 
 انمداده سایت هایداده به ایستا

هایدادهکالن انتشار 

 دپسمان و ونقلحمل

های پیگیری انتشار داده

 سامانه تحلیل اطالعات
 

های داده )سرویس  APIپیگیری ارائه 

 شهرداری تهران ور(مح

  در اختیار قراردادن
های شهرداری تهران سرویس

برای استفاده محققان و 

 وکارهاکسب

درخواست امکان ایجاد API 

ونقل عمومی، حوزه حملدر 

های خدمات شهری و الیه

روی سایت  شهریجغرافیایی 

api.tehran.ir  

 واگذاری رالعملدستو انتشار 

API به متقاضیان 


داده  ییرواسند حکم نیتدوپیگیری 

کاتالوگ  هیته  و تهران یدر شهردار

  تهران یشهردار سیداده و سرو

  اجرای ماده بیستم برنامه
سوم توسعه شهر تهران و 

 تنظیم و هاسیاست تدوین

 توسعۀ هدف با الزم مقررات

 به و باز دادۀ رویکرد

 هایادهد گذاریاشتراک

 شهری

روایی داده تدوین سند حکم

در شهرداری تهران

درگاه واحد ارتباط 

 شهروندی

پیگیری ایجاد درگاه واحد ارتباط 

 شهروند با شهرداری تهران

 های مدیریت یکپارچه پیام

تجمیع دریافت شهروندی و 

همه خدماتی که شهروند از 

 ارتقای درگاه تهران من

http://data.tehran.ir/%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87-%D8%A7%D8%B5%D9%84%DB%8C
https://api.tehran.ir/
https://api.tehran.ir/
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کند در شهرداری دریافت می

یک درگاه واحد برای 
 لت ارتباط سهو

گذاری در سیاست

خصوص 

هوشمندسازی و شهر 

 هوشمند

بررسی احکام مربوط به هوشمندسازی 

 در برنامه سوم توسعه شهر تهران
  اطمینان از تطابق رویکرد

شورای شهر و شهرداری 

تهران در خصوص 

 هوشمندسازی

 اصالح احکام برنامه سوم و

ن برنامه های عملیاتی ایشاخص

 در زمینه هوشمندسازی

مدل بومی »بررسی سند راهبردی 

و اولویت بندی « تهران هوشمند

 گانه ۹۹های پروژه

 های بندی اولویتارائه سطح

شورای شهر در زمینه تهران 

هوشمند و پیگیری میزان 

صورت ها بهتحقق این اولویت

 مستمر

 یهاارانهی یطرح هوشمندساز ارائه

 یشهردار

 شهروندان مشارکت افزایش 

 کردن هدفمند تهرانی،

 و تهران شهرداری هاییارانه

 نابرابری کاهش

  تصویب مصوبه

 هامشارکت ثبت وشمندسازیه

  شهروندان تشویق نحوه و

هوشمندسازی در 

ها و واحدهای سازمان

تابعه شهرداری 

 تهران

پیگیری اقدامات مشخص و مورد 

با درخواست شهروندان در ارتباط 

با و های مختلف شهرداری حوزه

مدیریت پسماند، های تاکسیرانی، سازمان
، ورزش، باربهشت زهرا، میادین میوه و تره

 ونقل عمومی حوزه حمل نشانی وآتش

 و  تسهیل دریافت خدمات
شهری توسط  اطالعات

 شهروندان

 اضافه شدن الیه مسیریابی

افزار رایا )نقشه شهر قبور در نرم

ارائه آن به صورت تهران( و 
API 

 شدن اضافه API  اطالعات

میادین میوه و تره بار، اطالعات 

ها و خطوط تاکسی، ایستگاه

های ورزشی و اطالعات مکان

سایت ها روی رزرو سانس
api.tehran.ir 

بر نظارت بهبود پیگیری 
 حوزه هایاپلیکیشن عملکرد

  پسماند
  ایجاد محیط رقابتی برای

پرداخت خرد تاکسی از طریق 

افزاهای پرداخت مافزایش نر

 خرد کرایه

  انتشار اطالعات پیگیری

ی شهر هاساختمان یمنیا

 تهران

https://api.tehran.ir/
https://api.tehran.ir/
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 گرفتهصورت اقداماتپایدارسازی 

نه شفافیت در زمی که بودهای کمیته شفافیت و شهر هوشمند، چگونگی پایدارسازی اقداماتی یکی از دغدغه

که بعد از  اطمینان حاصل کردتوان که چگونه می بود. در واقع سوال این گرفتمیو انتشار اطالعات صورت 

بلکه با کمیت و کیفیت  نروندگرفته نه تنها از بین اتمام فعالیت مدیریت شهری فعلی اقدامات صورت

گویی به این دغدغه انجام داده رای پاسخ. اقداماتی که کمیته شفافیت و شهر هوشمند بیابندبیشتری ادامه 

 است بدین شرح است: 

نتایج هدف اقدامات عنوان

 ترویج برای تالش

 و شوراها در شفافیت

 نقاط دیگر هایشهرداری

 کشور

انجام یک دوره رصد شوراها و 

 هاشهرداری

  پایش و ارزیابی مداوم اقدامات

های بخش مدیریتشفافیت

از شهری کشور برای جلوگیری 

نمایشی شدن شفافیت و 
 اطمینان از تداوم آن

اندازی سامانه رصد شوراها و راه

(لینکها )شهرداری

 فراکسیون تشکیل پیشنهاد

 عالی شورای در شفافیت

 هااستان

  ترویج شفافیت شوراها و

ها، اهمیت آن و شهرداری

 چگونگی تحقق آن در کشور

 ش برای نهادمند کردن تال

 شفافیت

  ایجاد مطالبه عمومی شفافیت
 ها در کشورشوراها و شهرداری

 در شفافیت فراکسیون تشکیل 

ها در تاریخ استان عالی شورای

2۹/11/1۹  

 حضور و سخنرانی رئیس

کمیته شفافیت و شهر هوشمند 

شورای  12در نشست شهریورماه 

ها و رونمایی از عالی استان

شفافیت این فراکسیون وبسایت 

 شورا

 با همراهی و همکاری

 دیگر ها و شوراهایشهرداری

 تجربه استفاده از برای شهرها

 برقراری در تهران شهر شورای

شفافیت )از جمله کرج، تبریز، 

 کرمان، همدان(

 افزایی تالش برای هم

گرفته برای های صورتفعالیت

 تحقق شفافیت 

و شفافیت کمیته رئیس حضور 

 نشست هفتمین در هوشمند هرش

 سامانه بررسی و شهراندیشی

 همدان شهر در شفافیت

 و سخنرانی رئیس  حضور
کمیته شفافیت و شهر هوشمند 

اشتراک مطالعات و در جلسه 

های شهرداری پژوهش

 کالنشهرها در سامانه

 پژوهشیار

رتباط با نهادهای داخل و ا

خارج از شهرداری که در 

اد زمینه مبارزه با فس

بررسی سند مبازره با فساد، 
تهیه شده توسط اداره کل 

 ارزیابی عملکرد

 راستا شدن رویکردها و هم
های مبارزه و مقابله با فعالیت

شورای شهر و فساد در 

 شهرداری تهران

 تعریف احکام مرتبط با مبارزه

با فساد در برنامه سوم توسعه 
شهر تهران براساس سند تهیه 

 هشد

https://tpmonitor.ir/
https://tpmonitor.ir/
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 .کنندفعالیت می

برگزاری جلسات با 

های فعال در دولت با کارگروه

 موضوع مبارزه با فساد

  ایجاد شبکه ارتباطی گسترده

در سطح دولت برای ترویج 

 شفافیت

 شهرداری» جلسه برگزاری 

 «تجربه یک مرور ای؛شیشه
شورای شهر و انتقال تجربیات 

شهرداری تهران به کارگروه 

اقتصادی شورای راهبردی ریاست 

 جمهوری

 رئیس کمیته شفافیت  حضور

مبارزه ستاد در جلسات کارگروه 

د اقتصادی دولت به همراه با مفاس

های شفافیت ای از سمنمجموعه

 و مبارزه با فساد

 در هیئت موسس عضویت
جمعیت »سمن مبارزه با فساد 

 )جهد(« اندیشان دادخواههم

 فعان تشکیل زنجیره ذین

شفافیت و مبارزه با فساد برای 

تثبیت تغییرات، ایجاد 

گری در حساسیت و مطالبه

 افکار عمومی

  اعالم موجودیت سمن جهد

 15/15/12در تاریخ 

ترویج استفاده از 

های اطالعات و داده

منتشرشده در شهرداری 

تهران توسط شهروندان و 

 متخصصان

شهرداری در   همکاری با

تحلیل  برگزاری مسابقه

 های سایت شفاف داده

  پایدارسازی انتشار اطالعات و

ایجاد مطالبه  از طریقها داده
برای بهبود کمیت و کیفیت 

  اطالعات منتشرشده

  برگزاری اولین دوره مسابقه

 تهران به روایت شفاف

 برجسته شدن نقاط قوت و

های شفاف برای انجام ضعف داده

 محورهای دادهتحلیل

 در تغییرات یپایدارساز

 شورای شفافیت حوزه

 شهر

در ارتباط با  پایه متون تهیه

 ها شفافیت شوراها و شهرداری

 متون قابل استناد و  تهیه
مراجعه برای تسهیل شفافیت 

 هاشوراها و شهرداری

راهنمای دو متن  ترجمه

و  )+( های پارلمانیوبسایت

راهکارهای فنی برای ثبت و 

 )+( گزارش جلسات پارلمانی

ارتقای نحوه انتشار اطالعات 

رای شهر مربوط به عملکرد شو

براساس استانداردهای انتشار 

 داده

 امکان نظارت همگانی  تسهیل
شهروندان بر عملکرد شورای 

 شهر و ارزیابی آن

  ارتقای دسترسی شهروندان به

اطالعات مربوط به عملکرد شورا 

اندازی سامانه مشروح با راه

مذاکرات و فراهم کردن امکان 

وجو بر اساس کلیدواژه و جست

افت فایل مذاکرات در گوینده، دری

های فرمت)از   xmlفرمت

 (باز-استاندارد سند
 اندازی صفحه اعضای راه

 اظهارنظرها شورای شهر به همراه

های گیریشان در رایای آراءو 

انجام شده در هر جلسه شورا

http://mglassy.ir/wp-content/uploads/2019/09/راهنمای-وب_سایت_های-پارلمانی.pdf
http://mglassy.ir/wp-content/uploads/2019/09/راهنمای-وب_سایت_های-پارلمانی.pdf
http://mglassy.ir/wp-content/uploads/2019/09/راهنمای-وب_سایت_های-پارلمانی.pdf
http://mglassy.ir/wp-content/uploads/2019/09/راهکارهای-فنی-برای-ثبت-و-گزارش-جلسات-پارلمانی.pdf
http://mglassy.ir/wp-content/uploads/2019/09/راهکارهای-فنی-برای-ثبت-و-گزارش-جلسات-پارلمانی.pdf
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سیستمی کردن فرآیند گردش 

ها و لوایح در کار بررسی طرح

گیری از ها و گزارشکمیسیون

 هاانجام کار کمیسیون مراحل

  شفافیت فرایند تنظیم

 دستورجلسات

  تسهیل دسترسی نمایندگان به

ها و لوایح اسناد مرتبط با طرح

مورد بررسی و اطالعات مربوط 

 به گردش کار آن

  بررسی فرایند کارایی افزایش 

 لوایح و هاطرح

  

 متمرکز سامانه یاندازراه 

 و هاطرح تصویب کار گردش
اتصال با اتوماسیون در  لوایح

 ۹اداری و سامانه ماده 

   کامل کارگیریبهپیگیری 

 کار گردش متمرکز سامانه

 توسط لوایح و هاطرح تصویب

 شورا دبیرخانه و اعضا

  اندازی سامانه راهپیگیری

نویسی در اتصال با سامانه جمع

 تصویب کار گردش متمرکز

برای تحقق  لوایح و هاطرح

در مدیریت مشارکت شهروندان 

 شهری

ارتقای ابزارهای سنجش 

شفافیت واحدهای 

زیرمجموعه مدیریت 

 شهری

 پژوهشی پروژه پیگیری انجام
 در شفافیت شاخص تدوین»

به مرکز  «تهران شهرداری

ریزی شهر مطالعات و برنامه

 تهران

 واحدهای ایدوره بندیرتبه 
شهرداری و ایجاد رقابت  تابعه

 بین آنها در تحقق شفافیت

  استفاده از نتایج پیگیری

پروژه

های پیگیری بهبود شاخص

ارزیابی عملکرد مناطق و 

واحدهای تابعه شهرداری 

شدن تهران و اضافه
های شفافیت و انتشار شاخص

عمومی عملکرد مناطق و 

 واحدها

 واحدهای ایدوره بندیرتبه 

شهرداری و ایجاد رقابت  تابعه

 بین آنها در تحقق شفافیت

 ر شدن مقایسه عملکرد تواقعی
مناطق و واحدهای تابعه 

های شهرداری تهران در حوزه

 مختلف

 شفافیت شاخص شدن افزوده 

 عملکرد ارزیابی هایشاخص به

 مناطق


 

 شده در کمیته شفافیت و شهر هوشمندها و لوایح بررسیطرح

ری اجرای آنها )مواردی که به صحن شورا و سپس پیگی عالوه بر ارائه طرح کمیته شفافیت و شهر هوشمند

های ها و لوایح نیز بررسیدرخصوص بسیاری از طرحبه آنها اشاره شده است(،  صحن کارنامهدر بخش 

صورت مفصل مورد بحث و بررسی ها و لوایح، بهکارشناسی انجام داده که از میان آنها برخی از طرح

 گرفته است:  کارشناسان کمیته قرار 
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  تعیین تکلیف امالک، اراضی و اموال غیرمنقول واگذارشده شهرداری به اشخاص حقیقی و

 حقوقی

های دارای شفافیت امالک شهرداری تهران )اعم از وضعیت امالک و معامالت ملکی( یکی از حوزه

م شهرداری تهران  بود که بخشی از این دغدغه ذیل مصوبه الزااولویت در کمیته شفافیت و شهر هوشمند 

به انجام الکترونیکی و اعالن عمومی اطالعات معامالت مورد پیگیری قرار گرفت و اطالعات معامالت 

های گذشته به اشخاص حقیقی ملکی روی وبسایت شفاف منتشر شد. تعیین تکلیف امالکی که در دوره

هر بود. کمیته شفافیت و شهر و حقوقی واگذار شده بود از ابتدای دوره پنجم در دستور کار شورای ش

هوشمند ضمن تاکید بر ساماندهی به این امالک که پیش از این واگذار شده بودند، بر شفافیت در 

های پس از این تاکید های گذشته و همچنین تعیین فرایند واگذاریفرایند تعیین تکلیف واگذاری

 داشت.

ای که شهرداری ارسال کرده بود و با الیحه ضمن مخالفتکمیته شفافیت و شهر هوشمند از همین رو،  

برای  نامهتاکید بر اینکه ضابطه تایید این امالک توسط شهرداری تهران شفاف نیست، دو نسخه آیین

برداری امالک تهیه کرد: یک نسخه از این گیری در خصوص واگذاری حق بهرهتعیین فرایند تصمیم

مشارکت مردم و سیستم  و یک نسخه، (لینک) ی کرده بودنامه، فرایند را درون شهرداری طراحآیین

. نسخه دوم در همان ابتدای بررسی (لینک) بودداده گیری در مناطق و سطح شهر تهران را پیشنهاد رای

ها با مخالفت روبرو شد و نسخه اول مورد تایید قرار گرفت اما متاسفانه در نهایت در صحن در کمیسیون

 از مصوبه، حذف شد.  و علنی شورا به تصویب نرسید

 تهران شهر پسماند مدیریت امعج طرح الیحه 

شفافیت بخشی به بخش عمده  شددنبال می کمیته شفافیت و شهر هوشمند ی که درهاییکی از پروژه

الیحه از همین رو ، بودهای اجتماعی ناشی از آن گردش مالی پنهان در حوزه پسماند خشک و آسیب

ن کمیته طالعات پشتیبان آن، در ایهای عملیاتی و مخروجی ،طرح جامع مدیریت پسماند شهر تهران

 .تفمورد بررسی قرار گر

و کمیته شفافیت و « اسناد پشتیبان طرح جامع مدیریت پسماند»های صورت گرفته در طبق بررسی

شهر هوشمند، عمده مشکالت پدید آمده در این حوزه با موضوع وجود اقتصاد غیررسمی در جمع آوری 

به این موضوع در قالب راهکارهای  شهرداریتنگ دارد. در الیحه سماند خشک ارتباطی تنگاو تفکیک پ

آوری از درب منزل سازی پسماند در شهر تهران و اقداماتی چون جمعبرچیده شدن سیستم فعلی ذخیره

http://mglassy.ir/wp-content/uploads/2021/07/آیین_نامه-اجرایی-نحوه-واگذاری-حق-بهره_برداری-املاک.pdf
http://mglassy.ir/wp-content/uploads/2021/07/آیین_نامه-اجرایی-نحوه-واگذاری-حق-بهره_برداری-املاک.pdf
http://mglassy.ir/wp-content/uploads/2021/07/آیین-نامه-واگذاری-بند-6-ماده-55-رای-مردمی.pdf
http://mglassy.ir/wp-content/uploads/2021/07/آیین-نامه-واگذاری-بند-6-ماده-55-رای-مردمی.pdf
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ای سازمان مدیریت پسماند با عقد قراردادهای تجمیع پهنه همچنینو نصب مخازن هوشمند و 

. این در حالی است که حتی بنابر بودشک مناطق( پرداخته شده پیمانکاران )حذف پیمانکاران خ

یافتگی و فراوانی نیروی انسانی در بخش مطالعات پشتیبان طرح جامع، با توجه به فراگیری، سازمان

چون برزیل و هند آوری پسماند، تجربه حذف بخش غیررسمی در کشورهای دیگر همغیررسمی جمع

کارگیری پتانسیل سازی و بهنیز به جای حذف، سعی در رسمی ناموفق بوده است و این کشورها

 اند.آوری نیروهای غیررسمی داشتهجمع

های دیگر مانند های کمیته شفافیت و شهر هوشمند، تجربه شهربراین، بنابر مطالعات و بررسیعالوه 

پرشتابی داشته  د در نبود مخازن مخلوط در سطح معابر نیز بخش غیررسمی افزایشاداصفهان نشان می

که به دلیل ارزان بودن نیروی  بوداست. همچنین، تجربه تجمیع در برخی مناطق شهر تهران بیانگر این 

آوری و تفکیک غیررسمی پسماند خشک، کار در بخش غیررسمی و بیشینه شدن سود از طریق جمع

ند خشک به بخش آوری و تفکیک پسماپیمانکاران تجمیع نیز مایل به واگذاری غیرقانونی جمع

راهکار حذف مخازن و عقد از نظر کمیته شفافیت و شهر هوشمند غیررسمی هستند. بنابراین 

 . کردنمیقراردادهای تجمیع، مشکل نیروهای غیررسمی و اقتصاد وابسته به آن را حل 

کمیته شفافیت و شهر هوشمند برای حل معضالت اجتماعی این بخش، بنابراین یکی از پیشنهادهای 

رای جذب نیروهای غیررسمی سازی و تالش بکارهایی برای اقتصاد غیررسمی پسماند از جمله رسمیراه

 . بودپذیری فزایش نظارتبا هدف 

های فعال حوزه کودکان و مراکز بررسی سمنیکی دیگر از مسائل قابل توجه در این خصوص این بود که 

شنامه شهردار تهران مبنی بر برخورد با د پس از بخادنشان میحوزه اجتماعی درون شهرداری 

تر های نامرئیکنند، این کودکان از سطح شهر به بخشگرد استفاده میپیمانکارانی که از کودکان زباله

 که با تداوم رفتمیاند. بیم آن )گودهای تفکیک غیررسمی پسماند حاشیه شهر( رانده شده

گیرد این سازی آن را در پیش میماندهی و رسمیگردی و نه ساهایی که رویکرد حذف زبالهسیاست

تر و مشاغلی هزار نفر آنان کودکان هستند( به اقتصادی غیررسمی ۰هزار نفر که  1۰نیروی انسانی )

ها امکان هر گونه مداخله نهادهای اجتماعی جهت تر روی آورند. در مورد کودکان، طرد آنغیرقانونی

غیررسمی و مهارت آموزی و تحت حمایت قراردادن آنها را به دلیل ها از چرخه اقتصاد خارج کردن آن

 نامرئی شدن این کودکان از بین خواهد برد.
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پذیری شهرداری تهران روی بخش غیررسمی، کاهش عواقب اجتماعی جهت افزایش نظارتبنابراین 

 جلوگیری تایراس در و پسماند تفکیک  آوری وهزار نفر نیروی کار غیررسمی از چرخه جمع 1۰حذف 

 توسط غیر به واگذاری شفاهی قراردادهای قالب در فعلی شیوه به غیررسمی بخش فعالیت ادامه از

پیشنهادهای اصالحی خود را به  هوشمند شهر و شفافیت کمیته آینده، در تجمیع پیمانکاران

د توافق های تخصصی و صحن شورای شهر ارائه کرد اما متاسفانه رویکرد این کمیته مورکمیسیون

 اکثریت اعضای شورا قرار نگرفت. 

 برنامه سوم توسعه شهر تهران 

مدت برای مدیریت شهر ریزی میانی است که با هدف برنامهبرنامه توسعه شهر تهران، یکی از اسناد

شود. پیش از این دو برنامه توسعه در مدیریت شهری تهیه و اجرا شده بود و تهران تهیه و تنظیم می

ها و یب سومین برنامه برعهده پنجمین دوره مدیریت شهری قرار گرفت. کمیتهتهیه و تصو

های کارشناسی خود را های تخصص شورای شهر پس از ارسال الیحه توسط شهرداری، بررسیکمیسیون

آغاز کردند و در این میان کمیته شفافیت و شهر هوشمند نیز احکام مربوط به شفافیت و هوشمندسازی 

و بررسی قرار داد و پیشنهادهای اصالحی خود برای اعمال در این سند را ارائه کرده و به را مورد بحث 

مربوط های سنجش تحقق احکام تصویب شورای شهر رساند. همچنین این کمیته تالش کرد تا شاخص

 به شفافیت و هوشمندسازی را تدقیق نماید.

 نامه داخلی شورای اسالمی شهر تهران، ری و تجریشآیین 

به شورای اسالمی شهر « نامه داخلی شورای اسالمی شهر تهران، ری و تجریشآیین»رحی با عنوان ط

ساله رئیس این کمیته در تهران ارائه شد. کمیته شفافیت و شهر هوشمند با توجه به تجربه حضور سه

خصوص مواردی رئیسه شورای شهر، این طرح را مورد بررسی قرار داد و عالوه بر ارائه پیشنهاد درهیئت

مربوط به نحوه اداره جلسات شورای شهر، پیشنهادهایی جهت تثبیت شفافیت ایجاد شده در شورای 

. البته متاسفانه فرصت بررسی این طرح در صحن شورای شهر در مدت زمان شورای شهر مطرح کرد

 پنجم فراهم نشد.

 کارنامه عضویت در ستاد شورایاری

 اساسنامه، گیری در خصوص بازنگریو اظهارنظر و تصمیمی ستاد شورایار جلسه 25 در حضور 

 شورایاریها و برگزاری انتخابات نامهآیین
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o اجتماعی هایمشارکت ساماندهی دستورالعمل اصالح پیگیری  

o شورایاران احکام ابالغ و تعیین و مناطق تخصصی هایکارگروه انتخابات بر نظارت 

o شورایاران برای مشارکتی ریزیبودجه و مشارکت جلب هایکارگاه پیگیری 

o هانظارت بر برگزاری انتخابات پنجمین دوره شورایاری 

o توسط  طرح کشاورزی مشارکتی محلیهای مشارکت محلی مانند اجرای پیگیری اجرای طرح

 ۹کاج در منطقه  محلهشورایاران و ساکنان 

o  22قه منطدر فاضالب خانه محلی اجرای طرح تصفیهجلسه با موضوع  ۰شرکت در 

o  و تشکیل کارگروه های تخصصی شورایاری در این مناطق 22و  21 ،1۰ ،۹حضور در مناطق 

o  های انجام های مصاحبهها و راهبردها )خالصه یافتهچهار دوره شورایاری: چالش»ارائه گزارش

 ۶1/1۰/1۹در تاریخ « نظران و شورایاران فعال(شده با تعدادی از صاحب

o  21/۰/1۹شهرداری تهران در تاریخ22منطقه بازدید از آب و فاضالب 

  

  ایهای رسانهفعالیت

 لینک تاریخ نام رسانه نوع عنوان

 تهران شهرداری معامالت از منتشرشده اطالعات هایآیتم

 است کامل
 لینک 1۶/15/1۰11 شرق یادداشت

 لینک 1۶/15/1۰11 دنیای اقتصاد مصاحبه امالک شهرداری تهرانخانه تاریک

 حس خود روزمره زندگی در را شفافیت ثمرات باید مردم

 کنند
 2۶/1۶/1۰11 اعتماد وگوگفت

 لینک

 لینک

 شهرداری، تابعه واحدهای و امالک حوزه در شفافیت تحقق

 ششم شورای برای بزرگ مسئولیتی
 وگوگفت

برنامه تلویزیونی 

 21تهران 
 لینک 2۶/1۶/1۰11

 داد انجام توانمی شفافیت برای امروز که کاری مهمترین

 است پیگیرانه و جدی گریمطالبه
 مصاحبه

نامه ستاره ویژه

 صبح
 لینک 12/1۶/1۰11

 لینک ۶1/12/1۰11 ایسنا مصاحبه های شهرداری در وبسایت شفافانتشار اطالعات حواله

 لینک 12/12/1۰11 اعتماد یادداشت شودفیتی که به کاهش فساد ختم میشفا

 | پایتخت شهری مدیریت در سازیشفاف جدید گام

 شودمی شفاف بار نخستین برای میالد برج درآمدهای
 لینک 21/12/11 همشهری آنالین مصاحبه

 به اقدام شفاف وبسایت اطالعات تطبیق با تهرانی شهروندان

 کنند تخلف گزارشگری و زنیسوت
 وگوگفت

مه تلویزیونی برنا

 پایش
11/12/11 

 لینک

 لینک

های شهرداری در سال پایانی گذاریترین هدفاصلی

 چیست؟
 لینک 12/12/11 نامه شرقویژه یادداشت

 لینک 12/12/11 همشهری یادداشت  فساد با مبارزه در انتخابی نهاد هایمزیت

https://sharghdaily.com/fa/main/detail/295735
https://donya-e-eqtesad.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%D8%B9%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%86-18/3783924-%D8%A7%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82%DA%86%D9%87-%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A7%DA%A9-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C
https://www.etemadnewspaper.ir/fa/main/detail/169298
https://www.aparat.com/v/tTBVM/
https://www.aparat.com/v/bAz7t/
https://www.setaresobh.ir/fa/vijeh/page/4055/46/%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7
https://www.isna.ir/news/00061676363/%D9%84%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D9%87%D9%88%D9%84%D9%88%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85-%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%88%D8%A8-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA
https://www.etemadnewspaper.ir/fa/main/detail/167150/%D8%B4%D9%81%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%AA%D9%8A-%D9%83%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D9%83%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%AF%D8%AE%D8%AA%D9%85-%D9%85%D9%8A%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF
https://www.hamshahrionline.ir/news/591358/%DA%AF%D8%A7%D9%85-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%B4%D9%81%D8%A7%D9%81-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D8%AE%D8%AA-%D8%AF%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%AC-%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF
https://www.mehrnews.com/news/5159056/%D8%A7%D9%85%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D9%88%D8%AA-%D8%B2%D9%86%DB%8C-%D9%88-%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D8%AE%D9%84%D9%81-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%85-%D8%B4%D8%AF
http://aparat.com/v/RPy6C
https://sharghdaily.com/fa/vijeh/detail/13017
https://newspaper.hamshahrionline.ir/id/124887/%D9%85%D8%B2%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D9%87-%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%AF.html
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 لینک تاریخ نام رسانه نوع عنوان

 لینک 15/11/11 همشهری  گزارش خواهدمی زن سیاستگذار شهر چرا

 لینک 21/11/11 همشهری یادداشت کردیم؟ چه فساد با مقابله برای

 ساختمانی، هایپروژه اجرای از شهرداری کارکنان منع

 سیستماتیک منافع / اتصال تعارض مدیریت موفق نمونه

 کشور در منافع تعارض مدیریت راهبرد نهات ها،داده

 لینک 22/11/11 ایسنا مصاحبه

 و نقل وحمل/ شفاف سایت وب روی 1222 هایپیام انتشار

 ها رانیته شکایت بیشترین شهرسازی
 لینک 12/11/11 ایسنا مصاحبه

 لینک 11/11/11 همشهری یادداشت شهر در شهروندان مشارکت و عدالت افزایش برای دورخیز

 لینک 12/11/11 تسنیم مصاحبه گیرندمی نقدی پاداش تهران شهرداری تخلفات گزارشگران

 لینک 21/11/11 یرناا مصاحبه موانع شفافیت در ایران

 تعداد و تاریخ همراه به ایمن هایساختمان اطالعات انتشار

 ناایمن هایساختمان هایاخطاریه
 وگوگفت

 برنامه تلویزیونی

 21 تهران
 لینک 1/11/11

 بی/بزودی تهران؛ شهرداری ملکی معامالت اطالعات انتشار

 امالک برخی از شهرداری ستاد خبری
 لینک 11/12/11 ایسنا مصاحبه

 مردم فریب و بدهی ایجاد حسابداریِ تعهدی، حسابداری

 سامانه در پرداخت اطالعات ثبت از شهرداری انصراف/است

 مالی

 لینک 11/1۹/11 تسنیم مصاحبه

 برخی/ قبلی مدیران درکشوی شهرداری بدهی اسناد

 اند گرفته یاد را بودجه کسری پوشاندن قلق مدیران
 لینک 2۰/1۳/11 ایسنا مصاحبه

 و دوخت انتشار زمان در را خود مالی هایگزارش شهرداری

 کندمی دوز
 مصاحبه

باشگاه 

 خبرنگاران جوان
  لینک 11/1۳/11

 لینک 12/1۳/11 همشهری مصاحبه حل هوشمندانه مشکالت شهری

 فقط تحلیل با 1۶۹سامانه از رضایت درصدی15 آمار

 گزارش مدیران به شده فیلتر هاداده/ هاداده از درصد25

 شدمی داده

 لینک 11/1۳/11 اقتصاد آنالین مصاحبه

 کلید کشور شوراهای و هاشهرداری شفافیت رصد پروژه

 خورد
 لینک 22/15/11 تسنیم مصاحبه

ها در یک سامانه متمرکز تجمیع های شهرداریپژوهش

 شود
 لینک 12/15/11 ناایم گزارش

 لینک 12/1۰/11 همشهری یادداشت ها و موانع شفافیتچالش

هزار ساختمان شهر تهران تا پایان ۶۶انتشار اطالعات ایمنی

 تابستان
 مصاحبه

انجام مصاحبه 

در جمع 

 خبرنگاران

 لینک 1۹/1۰/11

سال است فرآیند هوشمندسازی صدور پروانه درجا  سه 

 زندمی
  لینک 11/1۰/11 فارس وگوگفت

 لینک 1۹/1۰/11 ایسنا مصاحبهمنتشر « تهران من»جزئیات سابقه طرح تفصیلی در سامانه 

https://newspaper.hamshahrionline.ir/id/123654/%DA%86%D8%B1%D8%A7-%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%AF.html
https://newspaper.hamshahrionline.ir/id/122049/%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%87-%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%AF-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D9%85.html
https://www.isna.ir/news/99102216116/%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D9%86%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6-%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B9-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%81%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%84-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%AA%D8%A7-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D9%86%D8%A7%D9%86
https://www.isna.ir/news/99101108067/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DB%B1%DB%B8%DB%B8%DB%B8-%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D9%88%D8%A8-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%B4%D9%81%D8%A7%D9%81-%D8%AD%D9%85%D9%84-%D9%88-%D9%86%D9%82%D9%84-%D9%88-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86
https://newspaper.hamshahrionline.ir/id/120395/%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%AE%DB%8C%D8%B2-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%AA-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%87%D8%B1.html
https://www.tasnimnews.com/fa/news/1399/10/02/2415713/%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%AE%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B4-%D9%86%D9%82%D8%AF%DB%8C-%D9%85%DB%8C-%DA%AF%DB%8C%D8%B1%D9%86%D8%AF-%D8%AC%D8%B2%D8%A6%DB%8C%D8%A7%D8%AA
https://www.irna.ir/news/84141744/%D8%B9%D8%B6%D9%88-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D8%BA%D8%B0%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B9-%D9%85%D9%87%D9%85-%D8%B4%D9%81%D8%A7%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://www.mehrnews.com/news/5077459/%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%87-%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%DB%8C%D9%85%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D8%A7%D8%A7%DB%8C%D9%85%D9%86-%D9%85%D9%86%D8%AC%D8%B1-%D8%B4%D9%88%D8%AF
https://www.isna.ir/news/99080805006/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%84%DA%A9%DB%8C-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B2%D9%88%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%DB%8C-%D8%AE%D8%A8%D8%B1%DB%8C-%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF
https://www.tasnimnews.com/fa/news/1399/07/19/2366331/%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D8%B9%D9%87%D8%AF%DB%8C-%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%90-%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D8%AF%D9%87%DB%8C-%D9%88-%D9%81%D8%B1%DB%8C%D8%A8-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%A7%D9%86%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D9%81-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C
https://www.isna.ir/news/99062317602/%D8%A7%D8%B3%D9%86%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D8%AF%D9%87%DB%8C-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%DA%A9%D8%B4%D9%88%DB%8C-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%82%D8%A8%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%AE%DB%8C-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%82%D9%84%D9%82-%D9%BE%D9%88%D8%B4%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%86
https://www.yjc.ir/fa/news/7485661/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D8%AE%D8%AA-%D9%88-%D8%AF%D9%88%D8%B2-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF
https://newspaper.hamshahrionline.ir/id/109524/%D9%87%D9%88%D8%B4%D9%85%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C.html
https://www.eghtesadonline.com/n/2Ljp
https://tn.ai/2326153
https://www.imna.ir/news/436111/%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%DB%8C%DA%A9-%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%85%D8%AA%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%D8%AA%D8%AC%D9%85%DB%8C%D8%B9-%D8%B4%D9%88%D8%AF
https://www.imna.ir/news/436111/%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%DB%8C%DA%A9-%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%85%D8%AA%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%D8%AA%D8%AC%D9%85%DB%8C%D8%B9-%D8%B4%D9%88%D8%AF
https://www.imna.ir/news/436111/%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%DB%8C%DA%A9-%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%85%D8%AA%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%D8%AA%D8%AC%D9%85%DB%8C%D8%B9-%D8%B4%D9%88%D8%AF
http://newspaper.hamshahrionline.ir/id/104347/%DA%86%D8%A7%D9%84%D8%B4%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B9-%D8%B4%D9%81%D8%A7%D9%81%DB%8C%D8%AA.html
https://www.isna.ir/news/99041712394/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D8%A7%D8%A7%DB%8C%D9%85%D9%86-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D8%AE%D8%AA-%D8%AA%D8%A7-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://www.farsnews.ir/news/13990409000523/%D8%A2%D8%B1%D9%88%DB%8C%D9%86-3%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%81%D8%B1%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF-%D9%87%D9%88%D8%B4%D9%85%D9%86%D8%AF%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%B5%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AF%D8%B1%D8%AC%D8%A7-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B2%D9%86%D8%AF
https://www.isna.ir/news/99040705250/%D8%AC%D8%B2%D8%A6%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D9%87-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%AA%D9%81%D8%B5%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%86-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%B1-%D8%B4%D8%AF
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 لینک تاریخ نام رسانه نوع عنوان

 شد

  لینک 2۰/1۶/11 هفت صبح یادداشت …نشین بودنداگر مسئوالن اجاره

  لینک 11/11/12 شبکه افق مصاحبه شفافیت در شورای شهر تهران

 لینک 1۳/11/12 ایسنا مصاحبه انتشار آگهی معامالت شهرداری در سایت شفافیت

  1۰/11/12 رادیو تهران وگوگفت های مالیانتشار صورت

 وگوگفت سامانه شفافیت شهرداری
 برنامه تلویزیونی

 21 تهران
1۰/11/12  

 وگوگفت ها در بازار سرمایهطرح عرضه سهام شرکت
 برنامه تلویزیونی

 21 تهران
 لینک 21/12/12

باز مدیریت های سیاست دادهجزیره گنج )بررسی چالش

 وگو با بهاره آروین(شهری تهران در گفت
 لینک 11/12/12 تجارت فردا وگوگفت

های گل و حذف رانت و انحصار از فرایند واگذاری کیوسک

 مطبوعات
 لینک 11/12/12 ایسنا بهمصاح

 وگوگفت ایده نهاد علم برای افزایش شفافیت نهاد سیاست در ایران

مجله تصویری 

علوم انسانی 

 ۰شبکه -زاویه

 لینک 11/1۹/12

 لینک 1۹/1۹/12 فارس مصاحبه ؟سامانه شفافیت شهرداری؛ نمایش یا واقعیت!

 مصاحبه شبانه زیست
 برنامه تلویزیونی

 21 تهران
 لینک 1۶/1۰/12

 لینک 11/1۰/12 تجارت فردا مصاحبه سازانشهر علیه انبوه

 لینک 25/1۶/12 رادیو تهران مصاحبه گردیزباله

سود و  «زباله» یاز گردش مال یشهردار یلیاردیسهم م

 یگرداز تخلفات زباله یمانکارانپ
 لینک 22/1۶/12 خبرگزاری ایسنا مصاحبه

 لینک 1۳/1۶/12 خبرگزاری ایسنا مصاحبه 1۶۹رونمایی از نسخه جدید سامانه 

 لینک 11/1۶/12 خبرگزاری ایرنا مصاحبه های شبانه پایتختطرح

 لینک ۶1/12/12 خبرگزاری ایسنا مصاحبه انتشار حقوق و دریافتی مدیران شهرداری

 لینک 1۶/12/12 خبرگزاری مهر مصاحبه های مدیریتی شهرداریانتشار مزایای غیرمستمر رده

 لینک 22/11/12 ماهنامه پیوست مصاحبه است یهوشمند زمینهیشپ یندهاشدن فرا یکیالکترون

 لینک 21/11/12 یناقتصاد آنال مصاحبه 12تشدید رکود ساخت و ساز در سال 

 مصاحبه سفرهای خارجی مدیران شهرداریثبت 
خبرگزاری 

 نیوزانصاف
 لینک 1۹/11/12

در  "و مبهم یتکرار ایینههز هاییفرد"انتقاد از وجود 

 یشهردار 12بودجه 
 لینک 1۹/11/12 خبرگزاری ایلنا مصاحبه

 لینک 2۶/12/1۹ خبرگزاری مهر مصاحبه یتختسند پا ۰22هزار و  ۳1شدن  یتک برگ یتالش برا

ها در سامانه شفافیت های برج باغانتشار مشخصات پرونده

 شهرداری
 لینک 2۶/12/1۹ خبرگزاری ایسنا مصاحبه

https://7sobh.com/content/%d8%a7%da%af%d8%b1-%d9%85%d8%b3%d8%a6%d9%88%d9%84%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d8%ac%d8%a7%d8%b1%d9%87%e2%80%8c%d9%86%d8%b4%db%8c%d9%86-%d8%a8%d9%88%d8%af%d9%86%d8%af/
https://www.aparat.com/v/tu4Vy/%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%87_%D8%A2%D8%B1%D9%88%DB%8C%D9%86_%D8%AF%D8%B1_%D8%B9%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87_%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87_%D8%A7%D9%81%D9%82%3A_%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%85_%D8%B4%D9%81%D8%A7%D9%81%DB%8C%D8%AA_%D8%AA%D8%A8%D8%AF%DB%8C%D9%84_%D8%A8%D9%87
https://www.isna.ir/news/98091510791/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D8%A2%DA%AF%D9%87%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%B4%D9%81%D8%A7%D9%81%DB%8C%D8%AA
https://www.aparat.com/v/TuZV8
http://www.tejaratefarda.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-41/32513-%D8%AC%D8%B2%DB%8C%D8%B1%D9%87-%DA%AF%D9%86%D8%AC
https://www.isna.ir/news/98081004998/%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D9%81%D8%B1%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF-%D9%88%D8%A7%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%DA%A9%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%AA%D9%87-%D8%B4%D9%81%D8%A7%D9%81%DB%8C%D8%AA
https://www.telewebion.com/episode/2121456
https://www.farsnews.com/news/13980706000106/%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%B4%D9%81%D8%A7%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%DB%8C%D8%A7-%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9%DB%8C%D8%AA
https://www.aparat.com/v/3eEd7
http://www.tejaratefarda.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-19/31215-%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%A8%D9%88%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D9%86
https://www.aparat.com/v/fz9nH
https://www.isna.ir/news/98032209819/%D8%B3%D9%87%D9%85-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%87-%D8%B3%D9%88%D8%AF-%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D8%AE%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%AA
https://www.isna.ir/news/98030401461/%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%86%D8%B3%D8%AE%D9%87-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87-137-%D8%A7%D9%85%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D8%B9%DA%A9%D8%B3-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87
http://www.irna.ir/fa/News/83323418
https://www.isna.ir/news/98023015721/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA%DB%8C-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%AD%D9%86%D8%A7%DA%86%DB%8C-%DA%86%D9%82%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://www.mehrnews.com/news/4606856/%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%A7%DB%8C-%D8%BA%DB%8C%D8%B1-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B1-%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D8%A7-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D8%A8%D9%87%D8%B4%D8%AA
https://peivast.com/service-and-trace/%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%D9%81%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87%D8%A7-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%E2%80%8C%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86%D9%87-%D9%87%D9%88/
https://www.eghtesadonline.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-10/345991-%D8%AA%D8%B4%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%B1%DA%A9%D9%88%D8%AF-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84
http://www.ensafnews.com/163362/
https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-5/741800-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF-%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D9%81-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D8%B2%DB%8C%D9%86%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%A8%D9%87%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%86%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%85-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DA%AF%D8%B0%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%B5%D8%B1%D9%81-%DA%86%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B4%D8%AF
https://www.mehrnews.com/news/4568051/%D8%AA%D9%84%D8%A7%D8%B4-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%DA%A9-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%DB%8C-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%DB%B6%DB%B1-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%DB%B4%DB%B8%DB%B8-%D8%B3%D9%86%D8%AF-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D8%AE%D8%AA
https://www.isna.ir/news/97122312403/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B4%D8%AE%D8%B5%D8%A7%D8%AA-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%AC-%D8%A8%D8%A7%D8%BA-%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%B4%D9%81%D8%A7%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C


 

۶۹ 

 
 

 لینک تاریخ نام رسانه نوع عنوان

در  یککنندگان طرح تراف یافتعات کامل درانتشار اطال

 انتظار دستورالعمل
 مصاحبه

باشگاه 

 خبرنگاران جوان
 لینک 21/12/1۹

 یمانکارانبه پ یشهردار هاییارت مردم بر پرداختامکان نظ

 کالن فراهم شد یدر قراردادها
 لینک 12/12/1۹ خبرگزاری ایلنا مصاحبه

های شهرداری ها و شرکتانتشار حقوق پایه مدیران سازمان

 تهران
 لینک 15/12/1۹ خبرگزاری ایلنا مصاحبه

موضوع ارتقای شغلی و مدیریتی فامیلی و بستگان اعضای 

 شورا و مدیران شهرداری
 لینک 1۰/12/1۹ خبرگزاری ایلنا مصاحبه

 یادداشت شهروندان سوی به شهری مدیریت یاری دست شفافیت؛
روزنامه 

 همشهری
 لینک 11/12/1۹

 یخارج یسفرها"، "بازییلفام" یهامسدود کردن راه

در  "خاص به اشخاص هاییههد یاعطا" و "ضابطهیب

 ینفرورد یابتدا یران ازمد یواقع یافتیانتشار در ی وشهردار

 12سال 

 لینک 11/12/1۹ خبرگزاری ایلنا مصاحبه

 یدولت به شهردار هاییتومان از بده یلیاردم 1۳11هاتر ت

 هابا بانک
 مصاحبه

خبرگزاری 

 تسنیم
 لینک 1۳/11/1۹

 لینک 15/11/1۹ خبرگزاری مهر مصاحبه موضوع انتشار فیش حقوقی مدیران شهرداری

 لینک 15/11/1۹ 12:۶1خبر  مصاحبه موضوع انتشار حقوق مدیران شهرداری

 بازار پیشنهاد ی و ارائهامالک شهردار یعدم ثبت رسم

 تهاتر آنالین
 لینک 12/11/1۹ خبرگزاری مهر مصاحبه

مناطق و ارائه  هاییاریستاد شورا یتوضع ینخرآ یحتشر

جذب  یمحالت برا یو ارزان در سرا کیفیتیخدمات ب

 یمردم و گرفتن پول از شهردار

 مصاحبه
خبرگزاری 

 اقتصاد آنالین
 لینک 15/11/1۹

 مصاحبه یمصائب مبارزه با فساد شهر
روزنامه دنیای 

 اقتصاد
 لینک 1۰/11/1۹

 لینک 21/11/1۹ روزنامه سازندگی یادداشت سیاستمدار حرفه؛

 مصاحبه طراحی و پایش نمای شهری
خبرگزاری 

 تابناک
 لینک 11/11/1۹

 لینک 12/11/1۹ خبرگزاری ایلنا مصاحبه الیحه طراحی پایش و اجرای نماهای شهر تهران

 لینک 1۰/11/1۹ روزنامه شرق مصاحبه های تابعه شهرداریسازمان

 لینک 1۶/11/1۹ خبرگزاری ایلنا مصاحبه های تابعه شهرداری تهرانها و شرکتکاهش سازمان

 بهمصاح اصالح ساختار شهرداری تهران
روزنامه دنیای 

 اقتصاد
 لینک 1۶/11/1۹

ضرورت انتشار شرح  و چالش انتشار اطالعات معامالت چهار

 خدمات قراردادها
 لینک 2۶/11/1۹ خبرگزاری مهر مصاحبه

 لینک 12/11/1۹برنامه تلویزیونی  مصاحبه شفافیت قراردادها

https://www.yjc.ir/fa/news/6859131/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C%DA%A9-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84
https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-5/733436-%D8%A7%D9%85%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%A8%D8%B1-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D9%84%D8%A7%D9%86-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%85-%D8%B4%D8%AF
https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-5/731955-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%B4%D8%AF-%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%AE%DB%8C-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://www.ilna.ir/fa/tiny/news-731165
https://newspaper.hamshahrionline.ir/id/48447/%D8%B4%D9%81%D8%A7%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%DB%8C%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D9%87%E2%80%8C%D8%B3%D9%88%DB%8C-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86.html
https://www.ilna.ir/fa/tiny/news-730521
https://www.tasnimnews.com/fa/news/1397/11/16/1940178/%D8%AA%D9%87%D8%A7%D8%AA%D8%B1-1600-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%AF%D9%87%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D9%87%D8%A7
https://www.mehrnews.com/news/4533461/%D9%81%DB%8C%D8%B4-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%DB%8C-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF
https://www.aparat.com/v/OK8jr
https://www.mehrnews.com/news/4529966/%D8%B9%D8%AF%D9%85-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D8%B1%D8%B3%D9%85%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A7%DA%A9-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%A2%D9%86%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%AA%D9%87%D8%A7%D8%AA%D8%B1-%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D9%85
https://www.eghtesadonline.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B4%D9%87%D8%B1-65/331777-%D8%AA%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D8%AD-%D8%A2%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82-%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%87-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%DB%8C-%DA%A9%DB%8C%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AD%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D8%B0%D8%A8-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%86-%D9%BE%D9%88%D9%84-%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C
https://donya-e-eqtesad.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%87-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-92/3489669-%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%A6%D8%A8-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%AF-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C
http://sazandeginews.com/News/Print/1288
https://www.tabnak.ir/fa/news/867983/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%AC%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D8%AA%DA%A9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D9%81%D8%B4-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D9%88%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-5/712614-%D9%81%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF-%D8%B5%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%AB%D9%84-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D9%BE%D9%84%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF-%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%AA%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%AF-%DA%A9%D9%85%DA%A9%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D8%AA%D8%AE%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D9%86%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF
http://www.sharghdaily.ir/fa/main/detail/212922/%D8%AD%DB%8C%D8%A7%D8%B7%E2%80%8C%E2%80%8C%D8%AE%D9%84%D9%88%D8%AA-13-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C
https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-5/710167-%D8%A8%D8%B1%D8%AE%DB%8C-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D8%AD%D8%AA-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA%DA%AF%DB%8C-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF
https://donya-e-eqtesad.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%D8%B9%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%86-18/3481979-%D8%A8%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://www.mehrnews.com/news/4484463/%DB%B4%DA%86%D8%A7%D9%84%D8%B4-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%B1%D8%AD-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%87%D8%A7
https://www.aparat.com/v/4Z8CQ
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 لینک تاریخ نام رسانه نوع عنوان

 پایش

 یادداشت دیمشخص بده ۀلطفاً وعد
سایت و وب

 کانال تلگرام
 لینک 12/12/1۹

 لینک 15/12/1۹ خبرگزاری ایسنا مصاحبه است یچندسرباخت شهردار یباز یرنقد،بودجه غ یحهال

 مصاحبه شهر هوشمند
برنامه تلویزیونی 

 21تهران 
 لینک 15/12/1۹

 لینک 15/12/1۹ 12:۶1خبر  مصاحبه غیرنقد مصارف و منابع مدیریت اجرایی دستورالعمل الیحه

 یادداشت در پاسخ به سواالت رئیس جمهور
سایت و وب

 کانال تلگرام
 لینک 1۰/12/1۹

 مصاحبه هاکارت دعوت برای واسطه
روزنامه دنیای 

 اقتصاد
 لینک 21/1۹/1۹

 یادداشت بارتأسف نشینیعقب یک با مخالفت در
سایت و وب

 کانال تلگرام
 لینک 22/1۹/1۹

 مصاحبه های شهردسترسی به محرمانه
روزنامه 

 همشهری
 لینک 11/1۹/1۹

 یلیاردم ۹11صدور  و هایکارگزار یهاتمام چالش یبررس

 هولوگرام
 لینک 1۶/1۹/1۹ خبرگزاری مهر حبهمصا

 لینک 1۹/1۹/1۹ خبرگزاری ایسنا مصاحبه ممنوعیت استخدام فامیلی در صف بررسی شورا

 وضعیت آخرین و تهران شهرداری معامالت شفاف ثبت

 منافع تعارض طرح
 لینک 15/1۳/1۹ خبرگزاری مهر مصاحبه

  12/1۳/1۹  مصاحبه نشست خبری کمیسیون برنامه و بودجه شورا

 یادداشت فرایندها اصالح معنای به اصالحات
روزنامه 

 همشهری
 لینک 1۶/1۳/1۹

 یادداشت پایش مداوم بودجه پایتخت
دنیای روزنامه 

 اقتصاد
 لینک 11/5/1۹

 لینک 1/5/1۹ خبرگزاری ایسنا مصاحبه پایان انتصابات فامیلی در شهرداری تهران

 لینک 11/۰/1۹ روزنامه ایران یادداشت کلید شفافیتشاه

 لینک 22/۶/1۹ خبرگزاری ایلنا مصاحبه درباره شفافیت

 یادداشت افشاگری یا شفافیت
دنیای روزنامه 

 اقتصاد
 لینک 22/1/1۹

نشست خبری درخصوص انتشار اطالعات قراردادهای کالن 

 شهرداری
 لینک 2۳/1/1۹  مصاحبه

برای تحقق نظارت همگانی؛ درباره انتشار عمومی اطالعات 

 قراردادهای کالن شهرداری تهران
 یادداشت

روزنامه 

 همشهری
 لینک 2۳/1/1۹

 مصاحبه سامانه شفاف
 1۰:۶1خبر 

 رادیو تهران
 لینک 22/1/1۹

http://baharvin.ir/?p=1531
https://www.isna.ir/news/97080502105/%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%AD%D9%87-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D9%86%D9%82%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%DA%86%D9%86%D8%AF%D8%B3%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://www.aparat.com/v/gLRYW/%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1_%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%85_%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1_%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%87_%D8%A2%D8%B1%D9%88%DB%8C%D9%86_%D8%AF%D8%B1_%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87_%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86_20
https://www.aparat.com/v/7cd8r
http://baharvin.ir/?p=1515
https://donya-e-eqtesad.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%D8%B9%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%86-18/3454654-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%AF%D8%B9%D9%88%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%B7%D9%87-%D9%87%D8%A7
http://baharvin.ir/?p=1504
hamshahrionline.ir/x5zvW
https://www.mehrnews.com/news/4421118/%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85-%DA%86%D8%A7%D9%84%D8%B4-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D8%B5%D8%AF%D9%88%D8%B1-%DB%B7%DB%B0%DB%B0-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D9%87%D9%88%D9%84%D9%88%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85
https://www.isna.ir/news/97070603385/%D9%85%D9%85%D9%86%D9%88%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D9%81%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B5%D9%81-%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7
https://www.mehrnews.com/news/4395729/%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D8%B4%D9%81%D8%A7%D9%81-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A7%DA%A9-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A2%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6-%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B9
https://www.hamshahrionline.ir/news/414559/%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%B9%D9%86%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D9%81%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87%D8%A7
https://donya-e-eqtesad.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%D8%B9%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%86-18/3421224-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%85-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D8%AE%D8%AA
https://www.isna.ir/news/97043117203/%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%85%D9%86%D9%88%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D8%B9%D9%82%D8%AF-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D8%A7
https://www.magiran.com/article/3764874
https://www.ilna.news/fa/tiny/news-627025
https://donya-e-eqtesad.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DB%8C%D8%A7%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-68/3377200-%D8%A7%D9%81%D8%B4%D8%A7%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%DB%8C%D8%A7-%D8%B4%D9%81%D8%A7%D9%81%DB%8C%D8%AA
https://www.mehrnews.com/news/4271357/%D8%A7%D8%B5%D9%84%DB%8C-%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%87%D8%AF%D9%81-%D9%85%D8%A7-%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%82-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D9%87%D9%85%DA%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://newspaper.hamshahrionline.ir/id/12037/%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%82-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D9%87%D9%85%DA%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C.html
https://t.me/baharvin/309
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 لینک تاریخ نام رسانه نوع عنوان

 یادداشت ای ولیعصراحیاء خاطره شهر؛ درباره چناره
روزنامه 

 همشهری
 لینک 11/12/1۳

 مصاحبه مدیریت تعارض منافع از جنس افشاگری نیست
مجله تجارت 

 فردا
 لینک 21/11/1۳

محوری را جایگزین شهرداری تهران باید مسئله

 محوری کندپروژه
 لینک ۳/11/1۳ خبرگزاری مهر مصاحبه

 لینک 1۰/11/1۳ خبرگزاری مهر مصاحبه شفافیت سیستماتیک، پیشگیری از فساد است هدف از

 لینک 11/11/1۳ اعتمادروزنامه  یادداشت در دفاع از حق مردم بر شهر، در دفاع از حذف رانت

 لینک 11/11/1۳ 12:۶1خبر  مصاحبه دسترسی عمومی به اطالعات قراردادهای شهرداری تهران

 لینک 2۶/11/1۳ اعتمادروزنامه  یادداشت صد روز قابل دفاع و انتظارات پیش رو

 مصاحبه عملکرد زنان شورا
خبرگزاری 

 خبرآنالین
 لینک 15/۹/1۳

اعتیاد همراه با کارتن خوابی به مثابه یک سبک زندگی، 

 های اجتماعیدرباره رویکرد جایگزین به مسئله آسیب
 یادداشت

 دنیایروزنامه 

 اقتصاد
 لینک 11/1۹/1۳

 

 فرهنگی های تخصصی و مراسمها و همایشنشست

 تاریخ عنوان موضوع

 هاینشست و هاهمایش

شفافیت و  موضوع با

 هوشمندسازی

شفافیت: هدف یا وسیله )نشست مجازی در حضور و سخنرانی در  نشست 

 هاوس(کالب
22/12/1۰11 

بررسی عملکرد مدیریت شهری/ برنامه سوم: حضور و سخنرانی در نشست 

ای، از ادعا تا واقعیت )نشست مجازی در شفافیت و شهر شیشه

 هاوس(کالب

11/12/1۰11 

های نشست درخصوص کودکان کار در کمیته آسیبحضور و سخنرانی در 

 اجتماعی مجلس شورای اسالمی
12/12/11 

برداری اصناف از االن اجتماعی در خصوص الیحه بهرهاندیشی با فعهم

 رو )جلسه مجازی(پیاده
1۳/12/11 

های هوشمند شهرداری تهران رونمایی از پروژهحضور و سخنرانی در 

 )جلسه مجازی(
12/12/11 

داشت روز زن و رونمایی از سامانه گزارش احساس ناامنی در مراسم بزرگ

 شهر
15/11/11 

میزگرد روزنامه همشهری به مناسبت روز زن و با انی در حضور و سخنر

 حضور زنان عضو شورای اسالمی شهر تهران
11/11/11 

با کارشناسان مرکز « مدیریت تعارض منافع در شهرداری تهران»نشست 

 های مجلس )جلسه مجازی( پژوهش
1۰/11/11 

 1۹/12/11 هم اندیشی با فعاالن حوزه کودکان کارحضور و سخنرانی در 

https://www.hamshahrionline.ir/news/400542/%D8%A7%D8%AD%DB%8C%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D8%B7%D8%B1%D9%87-%D8%B4%D9%87%D8%B1
http://www.tejaratefarda.com/fa/tiny/news-25869
file:///D:/city%20council/گزارش%20عملکرد%20سال%20چهارم/mehrnews.com/xKNwS
http://mehrnews.com/xKMVd
https://www.etemadnewspaper.ir/fa/main/detail/95489
https://www.aparat.com/v/ioYa9/%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%87_%D8%A2%D8%B1%D9%88%DB%8C%D9%86_%D8%AF%D8%B1_%DA%AF%D9%81%D8%AA%DA%AF%D9%88_%D8%A8%D8%A7_%D8%AE%D8%A8%D8%B1_%DB%B1%DB%B8%3A%DB%B3%DB%B0_%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87%D9%94_%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://www.etemadnewspaper.ir/fa/main/detail/93000
https://www.khabaronline.ir/detail/714459/society/urban
https://donya-e-eqtesad.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%D8%B9%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%86-18/3294040-%D8%B1%DB%8C%D8%B4%D9%87-%DA%A9%D9%85-%D8%A7%D8%AB%D8%B1%DB%8C-%D8%AD%D9%84-%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A8-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C


 

۰1 

 
 

)جلسه  اختتامیه مسابقه تهران به روایت شفافحضور و سخنرانی در 

 مجازی(
22/1۳/11 

های شهرداری اشتراک مطالعات و پژوهشحضور و سخنرانی در نشست 

 )جلسه مجازی( پژوهشیار کالنشهرها در سامانه
1۹/15/11 

 ای شدن شهرداری تهران و شورای شهر پنجممروری بر تجربه شیشه

 )جلسه مجازی(
12/1۶/11 

 2۳/11/11 )جلسه مجازی( ششمین گردهمایی سامانه پژوهشیارحضور و سخنرانی در 

سیاست اجتماعی شهر در آینه بودجه حضور و سخنرانی در نشست 

 (دانشکده علوم اجتماعی -شناسی ایرانانجمن جامعه) شهرداری
21/11/12 

نظارت و  ،حسابامان ذیاولین همایش قائم مقحضور و سخنرانی در 

  ارتقای انضباط مالی
1۰/11/12 

: های تجربه شفافیتاولین نشست از سلسله نشست»حضور و سخنرانی در 

 برای ایران با همراهی اندیشکده شفافیت «باز داده
2۹/11/12 

های مبارزه با فساد با معاون اول رئیس حضور و سخنرانی در نشست سمن

 جمهور
21/11/12 

های گذاری و تبادل دادههای اشتراکچالشضور و سخنرانی در پنل ح

 )سومین همایش تهران هوشمند، برج میالد( شهری
12/11/12 

 1۳/11/12 شورای راهبردی تهران هوشمند 

 11/11/12  های حوزه شفافیت و مبارزه با فساداندیشی با سمننشست دوم هم

 21/12/12 حوزه شفافیت و مبارزه با فسادهای اندیشی با سمنهم اولنشست 

 1۳/12/12 شورای راهبردی تهران هوشمند 

 11/12/12 المللی خشت طالچهارمین جایزه بین

ای شدن شورای شهر و شهرداری های شیشهمروری بر دستاوردها و چالش

دانشکده « )بوم دسترسی همگانی به اطالعاتزیست»تهران در همایش 

 (ات دانشگاه عالمه طباطبائیعلوم ارتباط

22/1۹/12 

 21/1۹/12 در تهران TODحضور و سخنرانی نشست تخصصی امکان و روش اجرای 

 1۹/1۹/12 های هوشمند شهرسازیحضور و سخنرانی در مراسم رونمایی از سرویس

ها با موضوع اندیشی شورای عالی استاننشست همحضور و سخنرانی در 

 (میدان فاطمی، خیابان جویبار، ورای عالی استانهاساختمان ش) شفافیت
1۶/1۳/12 

الگوهای ایجاد و توسعه شفافیت در بخش حضور و سخنرانی در نشست 

 (خانه موزه شهید بهشتی) تعاونی اقتصاد جمهوری اسالمی ایران
1۶/1۳/12 

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

 در شهرداری تهران روی وبسایت شفافشده انجام
2۳/15/12 

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

 نهاد در مبارزه با فسادهای مردماجرایی برای ارتقای نقش تشکل
1۳/15/12 

« اندیشان دادخواهجمعیت هم»سخنرانی در نشست اعالم موجودیت سمن 

 )جهد(
15/15/12 
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حضور و سخنرانی در هفتمین نشست شهراندیشی و بررسی سامانه 

 شفافیت در شهر همدان
11/1۰/12 

 21/1۶/12 کودکی یغمای پژوهش از رونمایی مراسم در سخنرانی و حضور

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

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

 «دارد

25/12/12 

 1۹/12/12 افتتاحیه جشنواره تاکسیرانی تهران

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

 امام صادق
1۶/12/12 

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

 شورای اقتصادی کارگروه به تهران شهرداری و شهر شورای تجربیات

 ریاست جمهوری راهبردی

15/12/12 

توانمندسازی حاکمیت و جامعه: شفافیت »سخنرانی در دومین نشست 

 بان شفافیت و عدالتدر موسسه دیده« بودجه
21/12/1۹ 

شرکت در همایش فصلی مدیران و رونمایی از انتشار اطالعات کارکنان 

وق مندرج در حکم مدیران شهرداری و اطالعات سفرهای شهرداری، حق

 خارجی کارکنان شهرداری

21/11/1۹ 

دولت »سخنرانی در وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات با موضوع 

 «الکترونیک و شفافیت
1۶/11/1۹ 

 22/11/1۹ در شهر شیراز« مبارزه با فساد، احیای اعتماد»سخنرانی در همایش 

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

 تهران هوشمند
11/11/1۹ 

سازی در اداره نشست شفاف»سخنرانی در موسسه همشهری با عنوان 

 «شهر
1۹/11/1۹ 

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

 «ها و راهکارهامنافع، ضرورت، چالش
11/1۳/1۹ 

های بررسی الیحه تعارض منافع در مرکز بررسی حضور در نشست

 استراتژیک ریاست جمهوری
2/5/1۹ 

 12/1۰/1۹ شرکت برج میالد رونمایی از سامانه جامع منابع انسانی در

 21/1/1۹ شهرداری تهران همایش فصلی مدیران شفاف در رونمایی از وبسایت

رات در جهت حضور و سخنرانی در پنل حکمرانی هوشمند و تنظیم مقر

 حرکت به سمت شهر هوشمند در همایش تهران هوشمند
1۰/12/1۳ 

 1۰/11/1۳ سخنرانی در میزگرد نقد و ارزیابی گزارش تحویل و تحول شهرداری تهران

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

 گذاری عمومیو سیاست
1۰/11/1۳ 

 12/1۹/12 تهران محالت هایشورایاری فعالیت دوره پنجمین کار به ازآغ همایش شورایاری

 2/1/1۹ بازدید از نوروزگاه بلوار کشاورز مراسم فرهنگی
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 12/12/1۳ شرکت در کمپین درختکاری بوستان مادران

 1۳/12/1۳ شرکت در آیین گشایش بوستان نفس

 دیدار با مسئوالن

 1۹/12/12 یمحمد خاتم یدشورا با س یاعضا یدارد

 11/12/1۹ جمهور با متخصصان علوم اجتماعیشرکت در نشست رئیس

 1۰/15/12 شهری حوزه خبرنگاران از تقدیر

 21/1/1۳ نشست اعضای شورای شهر با استاندار تهران

نشست مشترک اعضای شورای شهر با رئیس نیروی انتظامی و رئیس 

 پلیس راهور تهران
1۶/12/1۳ 

 1۶/12/1۳ اون عمران و توسعه شهری و روستایی وزارت کشوردیدار با مع

 15/12/1۳ دیدار اعضای شورای شهر با رئیس جمهور

 2۳/۹/1۳ دیدار اعضای شورای شهر با رئیس مجلس

  امید مجمع نفره 51 اعضای جلسه چهار در شرکت

 

 بازدیدها

 تاریخ محل بازدید موضوع بازدید

حدهای تابعه پیگیری تحقق شفافیت در وا

 شهرداری

 ۶1/1۳/12 سازمان زیباسازی

 2۶/1۳/12 ریزی شهر تهرانمرکز مطالعات و برنامه

 2۹/11/1۹ سازمان امالک و مستغالت

 22/11/1۹ سازمان بهشت زهرا

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

 11/12/1۹ سازمان مدیریت پسماند

 ۶1/1۳/1۹ عمرانسازمان مهندسی و 

 11/1۳/1۹ سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات

 2۹/15/1۹ سازمان امالک و مستغالت

 بازدیدهای کمیسیون برنامه و بودجه

 1۰/11/12 22منطقه ، بازدید از دریاچه شهدای خلیج فارس

 1۰/1۰/1۹  تهران مترو ۹ خط

 11/12/1۳ نمایشگاه مطبوعات 

 25/12/1۹ مترو ۳و تست گرم خط  مترو ۹افتتاحیه خط 

 11/12/1۹  المپیک پل افتتاحیه

های استفاده از اطالعات تولیدشده در بخش

 مختلف شهرداری

 2۹/11/1۳ های مترونظرخواهی عمومی در ایستگاه

 25/11/1۳ ریزی شهر تهرانمرکز مطالعات و برنامه

 15/11/1۳ مرکز رصد شهری تهران

 11/15/1۹ اه الکامپنمایشگ شهر هوشمند
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 تاریخ محل بازدید موضوع بازدید

نمایشگاه آثار مسابقه نقاشی کودکان تهران 

 شهری که من دوست دارم

موسسه فرهنگی هنری پژوهشی صبا، گالری 

 خیال شرقی
1۶/1۹/12 

آالت و ادوات بازدید از نمایشگاه ماشین

 نشانی به همراه اعضای شوراآتش
 1۹/1۹/12 شورای اسالمی شهر تهران

 نه عمومی پارک شهرافتتاح مجدد کتابخا

 
 15/1۳/12 پارک شهر

 1۰/1۳/12 ، محله صدرا22منطقه  انتخابات شورایاری

 

 هامکاتبات و پیگیری

 مکاتبه با شهردار تهران در خصوص 2۶ ●

o (لینک) 1۰/12/11 در تاریخ تسریع در غیرحضوری شدن ارائه خدمات مالی و شهرسازی 

o  در تاریخ های نسل دوم و سومهای مالی شرکتعمومی اساسنامه و صورتانتشار 

 (لینک) 11/15/11

o  و لزوم پیشگیری سیستماتیک از امکان روی منتشرشده  یقراردادهااطالعات  یخطارفع

 (لینک) 21/1۰/11 در تاریخ شفاف تیوبسا یروادن خطا د

o (لینک) 1۰/1۰/11 در تاریخ بازار آنالین تهاتر ترهرچه سریع اندازیراه لزوم 

o (لینک) 1۶/11/12در تاریخ  های شهرداری تهرانسامانه ایجاد دسترسی به 

o و مهندسی نظام قانون اجرایی نامهآیین مکرر 2 ماده 5 بند اجرایی دستورالعمل اجرای 

 (لینک) 11/15/12در تاریخ  تهران شهرداری در 1۶1۰ اصالحی ساختمان ترلکن

o 12/1۶/12 در تاریخ های مالی شهرداری تهران به اشخاص حقوقیانتشار اطالعات کمک 

 (لینک)

o 25/12/12 در تاریخ اد برگزاری همایش ملی دستاوردهای شفافیت شهرداری تهرانیشنهپ 

 (لینک)

o ابی عملکرد مناطق و واحدهای تابعه شهرداری در سه حوزه شفافیت انتشار گزارش ارزی

 (لینک) 21/12/12 در تاریخ و شهرسازی 1۶۹مالی، عملکرد 

o 2۳/11/12 در تاریخ های شهرداری تهران روی وبسایت شفافانتشار مطالعات و پژوهش 

 (لینک)

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

 در تاریخ های شعبان و رمضانفروشی، فرهنگی و خدماتی همزمان با فرارسیدن ماه

 (لینک) 21/11/12

http://mglassy.ir/wp-content/uploads/2021/07/تسریع-در-غیرحضوری-شدن-ارائه-خدمات-مالی-و-شهرسازی-۱۸۴۴۶.pdf
http://mglassy.ir/wp-content/uploads/2021/07/تسریع-در-غیرحضوری-شدن-ارائه-خدمات-مالی-و-شهرسازی-۱۸۴۴۶.pdf
http://mglassy.ir/wp-content/uploads/2020/08/%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%AD%D9%86%D8%A7%DA%86%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%88-%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D8%B3%D9%84-%D8%AF%D9%88%D9%85-%D9%88-%D8%B3%D9%88%D9%85-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86.pdf
http://mglassy.ir/wp-content/uploads/2020/08/%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%AD%D9%86%D8%A7%DA%86%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%88-%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D8%B3%D9%84-%D8%AF%D9%88%D9%85-%D9%88-%D8%B3%D9%88%D9%85-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86.pdf
http://mglassy.ir/wp-content/uploads/2020/08/%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A2%D8%B1%D9%88%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%AD%D9%86%D8%A7%DA%86%DB%8C-%D8%AE%D8%B7%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D9%81%D8%A7%D9%81.pdf
http://mglassy.ir/wp-content/uploads/2020/08/%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A2%D8%B1%D9%88%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%AD%D9%86%D8%A7%DA%86%DB%8C-%D8%AE%D8%B7%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D9%81%D8%A7%D9%81.pdf
http://mglassy.ir/wp-content/uploads/2020/08/%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A2%D8%B1%D9%88%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%AD%D9%86%D8%A7%DA%86%DB%8C-%D9%BE%DB%8C%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%A2%D9%86%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%AA%D9%87%D8%A7%D8%AA%D8%B1.pdf
http://mglassy.ir/wp-content/uploads/2020/08/%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A2%D8%B1%D9%88%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%AD%D9%86%D8%A7%DA%86%DB%8C-%D9%BE%DB%8C%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%A2%D9%86%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%AA%D9%87%D8%A7%D8%AA%D8%B1.pdf
http://mglassy.ir/wp-content/uploads/2020/09/برقراري-امكان-دسترسي-به-سامانه_هاي-شهرداری-آروین-به-حناچی.pdf
http://mglassy.ir/wp-content/uploads/2020/09/برقراري-امكان-دسترسي-به-سامانه_هاي-شهرداری-آروین-به-حناچی.pdf
http://mglassy.ir/wp-content/uploads/2019/09/13976-اجراي-دستورالعمل-اجرايي-بند-5-ماده-2-مكرر-آيين-نامه-اجرايي-قانون-نظام-مهندسي-و-كنترل-ساختمان-اصلاحي-1394-980519،-آروین-به-حناچی.pdf
http://mglassy.ir/wp-content/uploads/2019/09/13976-اجراي-دستورالعمل-اجرايي-بند-5-ماده-2-مكرر-آيين-نامه-اجرايي-قانون-نظام-مهندسي-و-كنترل-ساختمان-اصلاحي-1394-980519،-آروین-به-حناچی.pdf
http://mglassy.ir/wp-content/uploads/2019/08/انتشار-اطلاعات-كمك_هاي-مالي-شهرداري-تهران-به-اشخاص-حقوقي-980312-خانم-آروین-به-آقای-حناچی-6373.pdf
http://mglassy.ir/wp-content/uploads/2019/08/انتشار-اطلاعات-كمك_هاي-مالي-شهرداري-تهران-به-اشخاص-حقوقي-980312-خانم-آروین-به-آقای-حناچی-6373.pdf
http://mglassy.ir/wp-content/uploads/2019/08/پيشنهاد-برگزاري-همايش-ملي-دستاوردهاي-شفافيت-شهرداري-تهران-980225،-خانم-آروین-به-آقای-حناچی-4341.pdf
http://mglassy.ir/wp-content/uploads/2019/08/پيشنهاد-برگزاري-همايش-ملي-دستاوردهاي-شفافيت-شهرداري-تهران-980225،-خانم-آروین-به-آقای-حناچی-4341.pdf
http://mglassy.ir/wp-content/uploads/2019/08/انتشار-گزارش-ارزيابي-عملكرد-مناطق-و-واحدهاي-تابعه-شهرداري-در-سه-حوزه-شفافيت-مالي،-عملكرد-137-و-شهرسازي980221،-خانم-آروین-به-آقای-حناچی-3587.pdf
http://mglassy.ir/wp-content/uploads/2019/08/انتشار-گزارش-ارزيابي-عملكرد-مناطق-و-واحدهاي-تابعه-شهرداري-در-سه-حوزه-شفافيت-مالي،-عملكرد-137-و-شهرسازي980221،-خانم-آروین-به-آقای-حناچی-3587.pdf
http://mglassy.ir/wp-content/uploads/2019/08/انتشار-مطالعات-و-پژوهش_هاي-شهرداري-تهران-روي-وبسايت-شفاف،-خانم-آروین-به-آقای-حناچی-980125-811.pdf
http://mglassy.ir/wp-content/uploads/2019/08/انتشار-مطالعات-و-پژوهش_هاي-شهرداري-تهران-روي-وبسايت-شفاف،-خانم-آروین-به-آقای-حناچی-980125-811.pdf
http://mglassy.ir/wp-content/uploads/2019/08/برنامه_های-شهرداری-درخصوص-فراهم-کردن-امکان-فعالیت-مراکز-خرده_فروشی-فرهنگی-و-خدماتی-در-قالب-تحقق-زیست-شبانه-خانم-آروین-به-آقای-حناچی980121-581.pdf
http://mglassy.ir/wp-content/uploads/2019/08/برنامه_های-شهرداری-درخصوص-فراهم-کردن-امکان-فعالیت-مراکز-خرده_فروشی-فرهنگی-و-خدماتی-در-قالب-تحقق-زیست-شبانه-خانم-آروین-به-آقای-حناچی980121-581.pdf


 

۰۰ 

 
 

o 21/12/1۹ در تاریخ تا کنون 1۶22باغ از سال های صادره برجانتشار لیست تفصیلی پروانه 

 (لینک)

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

 (لینک) 12/11/1۹ تاریخ

o (لینک) 1۹/11/1۹های شهرداری تهران برقراری امکان دسترسی به سامانه 

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

 (لینک) 15/12/1۹در تاریخ   قراردادها

o (لینک) 15/12/1۹ در تاریخ تهران شهرداری مالی عملکرد گزارش عمومی انتشار درباره 

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

 (لینک) 2۹/1۳/1۹ در تاریخ شفاف وبسایت

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

 (لینک) 2۰/1۳/1۹ تاریخ

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

 (لینک) 1۰/1۳/1۹ شهرداری در تاریخ معامالت اطالعات

o  (لینک) 12/1۶/1۹انتشار عمومی اطالعات مدیران ارشد شهرداری تهران در تاریخ 

o  (لینک) 2۹/11/1۳انتشار عمومی بخشی از اقالم اطالعاتی سامانه شهرسازی در تاریخ 

o (لینک) 15/11/1۳خ در قالب فایل اکسل در تاری 1۹عمومی الیحه بودجه  انتشار 

o  (لینک) 21/12/1۳اطالع رسانی قراردادهای باالی یک میلیارد تومان در تاریخ 

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

 نظارتی با محوریتهای گزارش

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

 ت شهرداریمعامال

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

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

o  الزام شهرداری تهران به ارائه الیحه در خصوص عرضه سهام نظارت بر حسن اجرای مصوبه

 ابعه در بازار سرمایهها و موسسات تها، سازمانشرکت

o هوشمند و دبیرخانه تهران ارتباطاتهای سازمان فناوری اطالعات و برنامه 

o  های شهرداری از جمله سامانه ثبت عملکرد مالیهای سامانهدر اطالعات ثبت کیفیت

 هایساختمان ایمنی پایش، امالک، صورت وضعیت الکترونیکی و برخط مالی معامالت،

 تهران شهر در موجود

o های شهرداری تهرانیکپارچگی سامانه 

http://mglassy.ir/wp-content/uploads/2019/08/انتشار-لیست-تفصیلی-پروانه_های-صادره-برج_باغ-از-سال-1382-تاکنون-971221-خانم-آروین-به-آقای-حناچی-37811.pdf
http://mglassy.ir/wp-content/uploads/2019/08/انتشار-لیست-تفصیلی-پروانه_های-صادره-برج_باغ-از-سال-1382-تاکنون-971221-خانم-آروین-به-آقای-حناچی-37811.pdf
http://mglassy.ir/wp-content/uploads/2019/08/درخواست-ابلاغ-مصوبه-مدیریت-تعارض-منافع-به-تمامی-کارکنان-شهرداری-تهران-971019،-خانم-آروین-به-آقای-حناچی-30513.pdf
http://mglassy.ir/wp-content/uploads/2019/08/درخواست-ابلاغ-مصوبه-مدیریت-تعارض-منافع-به-تمامی-کارکنان-شهرداری-تهران-971019،-خانم-آروین-به-آقای-حناچی-30513.pdf
http://mglassy.ir/wp-content/uploads/2019/08/دسترسی-به-سامانه_ها-خانم-آروین-به-آقای-حناچی-25715.pdf
http://mglassy.ir/wp-content/uploads/2019/08/دسترسی-به-سامانه_ها-خانم-آروین-به-آقای-حناچی-25715.pdf
http://mglassy.ir/wp-content/uploads/2019/08/22612-ضرورت-خودداري-ذيحسابان-از-تاييد-يا-امضاي-اسناد-قراردادهاي-ثبت-نشده-در-سامانه-قراردادها.pdf
http://mglassy.ir/wp-content/uploads/2019/08/22612-ضرورت-خودداري-ذيحسابان-از-تاييد-يا-امضاي-اسناد-قراردادهاي-ثبت-نشده-در-سامانه-قراردادها.pdf
http://mglassy.ir/wp-content/uploads/2019/08/22605-انتشار-جزئیات-عملکرد-بودجه-شهرداری.pdf
http://mglassy.ir/wp-content/uploads/2019/08/22605-انتشار-جزئیات-عملکرد-بودجه-شهرداری.pdf
http://mglassy.ir/wp-content/uploads/2019/08/18276-درخواست-انتشار-عمومي-اطلاعات-سفرهاي-خارجي-كاركنان-شهرداري-تهران-بر-روي-وبسايت-شفاف970627،-آروین-به-افشانی.pdf
http://mglassy.ir/wp-content/uploads/2019/08/18276-درخواست-انتشار-عمومي-اطلاعات-سفرهاي-خارجي-كاركنان-شهرداري-تهران-بر-روي-وبسايت-شفاف970627،-آروین-به-افشانی.pdf
http://mglassy.ir/wp-content/uploads/2019/08/نامه-به-شهردار-برای-انتشار-اطلاعات-قراردادها.pdf
http://mglassy.ir/wp-content/uploads/2019/08/نامه-به-شهردار-برای-انتشار-اطلاعات-قراردادها.pdf
http://mglassy.ir/wp-content/uploads/2019/08/درخواست-گزارش-اجراي-مصوبه-الزام-شهرداري-تهران-به-انجام-الكترونيكي-و-اعلان-عمومي-اطلاعات-معاملات-شهرداري-970614،-آروین-به-افشانی-16784.pdf
http://mglassy.ir/wp-content/uploads/2019/08/درخواست-گزارش-اجراي-مصوبه-الزام-شهرداري-تهران-به-انجام-الكترونيكي-و-اعلان-عمومي-اطلاعات-معاملات-شهرداري-970614،-آروین-به-افشانی-16784.pdf
http://mglassy.ir/wp-content/uploads/2019/08/انتشار_عمومی_اطلاعات_مدیران_ارشد.pdf
http://mglassy.ir/wp-content/uploads/2019/08/انتشار_عمومی_اطلاعات_مدیران_ارشد.pdf
http://mglassy.ir/wp-content/uploads/2019/08/انتشار-عمومی-بخشی-از-اقلام-اطلاعاتی-سامانه-شهرسازی.pdf
http://mglassy.ir/wp-content/uploads/2019/08/انتشار-عمومی-بخشی-از-اقلام-اطلاعاتی-سامانه-شهرسازی.pdf
http://mglassy.ir/wp-content/uploads/2019/08/درخواست-انتشار-عمومی-لایحه-بودجه-در-قالب-فایل-excel.pdf
http://mglassy.ir/wp-content/uploads/2019/08/درخواست-انتشار-عمومی-لایحه-بودجه-در-قالب-فایل-excel.pdf
http://mglassy.ir/wp-content/uploads/2019/08/اطلاع-رسانی-قراردادهای-بالای-۱-میلیارد-تومان.pdf
http://mglassy.ir/wp-content/uploads/2019/08/اطلاع-رسانی-قراردادهای-بالای-۱-میلیارد-تومان.pdf


 

۰5 

 
 

رئیسه و کمیسیون رئیسه درخصوص صورتجلسات هیئتعنوان منشی هیئتعنوان مکاتبه به 5۰1 ●

 ها و لوایحهای تخصصی روی طرحهای کمیسیونتلفیق، پیگیری گزارش

 

  هامالقات

 122 ی، مسائل و های شفافیت، هوشمندسازی، شورایارهای مختلف در حوزهگروه مالقات با

 شهریمعضالت 

 ۳۶ هامالقات مردمی با افراد در خصوص مشکالت و درخواست 

 

 


