به نام خدا

گزارش عملکرد یکساله بهاره آروین
(عضو پنجمین دوره شورای اسالمی شهر تهران)

معرفی
بهاره آروین :متولد /1631تهران  -استادیار جامعهشناسی دانشگاه تربیت مدرس  -رزومه (لینک)
دبیر هیئترئیسه ،عضو و منشی کمیسیون برنامه و بودجه ،رئیس کمیته شفافیت و شهر هوشمند ،عضو ستاد شورایاری

وعدههای انتخاباتی
از مجموع  4وعده انتخاباتی شهرداری تمامشیشهای (لینک) 2 ،وعده آن در یکسال نخست محقق شده است:
 .1شفافیت آرا :انتشار آرای هر یک از اعضای شورای شهر به هریک از مصوبات که در وبسایت شورا
( )+قابل دسترسی است
 .2شفافیت قراردادها :انتشار اطالعات قراردادهای باالی یک میلیارد تومان شهرداری تهران که در
وبسایت شفاف ( )+قابل دسترسی است
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کارنامه صحن:
● حضور در ۱1جلسه از  ۱1جلسه صحن علنی
 oتاخیر در ورود ۲ :جلسه
 oتعجیل در خروج- :
 oترک موقت صحن- :
● ایراد  6نطق پیش از دستور با موضوعات:
 oکودکان کار ،به تاریخ ( 69/20/22لینک)
 oآلودگی هوا ،به تاریخ ( 69/20/20لینک)
 oشفافیت پنجمین دوره شورای اسالمی شهر تهران ،به تاریخ ( 69/20/02لینک)
● تنظیم و ارائه سه طرح
 oطرح مصوب :الزام شهرداری تهران به انجام الکترونیکی و اعالن عمومی اطالعات معامالت شهرداری
(لینک)
 oطرح با یک فوریت مصوب :مدیریت تعارض منافع در شهرداری تهران (لینک)
 oطرح با یک فوریت مصوب :الزام شهرداری تهران به انتشار عمومی اطالعات شهرسازی (محور سوم
شهرداری تمام شیشهای) (لینک)
● اعالم نظر درباره طرحها و لوایح
 ۸۷ oمورد اعالم نظر شامل مخالفت ،موافقت ،ارائه پیشنهاد و طرح سوال بر روی طرح و لوایح مورد برررسی
در صحن علنی
 ۱۱ oمورد ارائه گزارش به عنوان مخبر کمیسیون برنامه و بودجه
ارایه توضیح در مورد برخی آرای مهم در صحن علنی

موضوع رایگیری

رای

توضیحات

انتخاب محمدعلی نجفی بهعنوان شهردار تهران

موافق

لینک توضیحات

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

موافق

لینک توضیحات

پیشنهاد کاهش  ۲۲درصدی ردیف درآمدی عوارض مازاد بر تراکم

مخالف

لینک توضیحات
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پیشنهاد افزایش تخفیف طرح ترافیک برای خبرنگاران از  02درصد به
۰۲درصد

مخالف

لینک توضیحات

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

عدم شرکت در رای
گیری

لینک توضیحات

طرح لغو مصوبه برج باغها

موافق

لینک مالحظات

استعفای جناب آقای نجفی

مخالف

درباره علل نپذیرفتن
استعفا

کارنامه عضویت در هیئت رئیسه:
● حضور در جلسات

 oحضور در  ۲۲از  00جلسه هیئت رئیسه و ابالغ مکتوب مصوبات این جلسات.
 oحضور در  92جلسه از  92جلسه هم اندیشی شورای اسالمی شهر تهران.
 oحضور در  1۱جلسه از  1۱جلسه کمیسیون تلفیق
● دستاوردها

 oانتشار دستورجلسات صحن علنی شورا به همراه ضمایم آن بر روی وبسایت شورای اسالمی شهر تهران
(لینک)
 oانتشار صورت جلسات صحن علنی شورا به همراه ضمایم آن بر روی وبسایت شورای اسالمی شهر تهران
(لینک)
 oپیگیری انجام الکترونیکی رایگیری در صحن شورای اسالمی شهر تهران و ارتقای آن
 oپیگیری ثبت آراء موافق و مخالف اعضای شورای شهر به هریک از موضوعات مطروحه در صحن علنی
در صورتجلسات و انتشار عمومی آن ها بر روی وبسایت شورای اسالمی شهر تهران (لینک)
 oانتشار عمومی صوت جلسات علنی صحن شورای اسالمی شهر تهران بر روی وبسایت شورای اسالمی
شهر تهران (لینک)
 oپیگیری تهیه و انتشار عمومی مشروح مذاکرات صحن شورای اسالمی شهر تهران بر روی وبسایت شورای
اسالمی شهر تهران (لینک)
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کارنامه عضویت در کمیسیون برنامه و بودجه (منشی کمیسیون برنامه و بودجه):
● حضور در  02جلسه از  02جلسه کمیسیون برنامه و بودجه و اظهارنظر و تصمیمگیری در خصوص
 oاولویتها و سیاستهای حاکم بر برنامه پنج ساله سوم شهرداری تهران
 oبودجه سال  ۰۲شهرداری تهران
 oبررسی و انتخاب حسابرسان و ذیحسابان در شهرداری تهران و واحدهای تابعه
 oتعیین تعرفه خدمات مختلف در شهرداری تهران
● پیگیری تنظیم صورتجلسات کمیسیون برنامه و بودجه و تایید آنها

کارنامه کمیته شفافیت و شهر هوشمند:
● پیشنهاد تشکیل کمیته شفافیت و شهر هوشمند ذیل کمیسیون برنامه بودجه و تصویب آن در تاریخ ( 69/0/19لینک)
● برگزاری و اداره  6۰جلسه کمیته شفافیت و شهر هوشمند
● دستاوردها
 oپیگیری راهاندازی وبسایت شفاف ( )shafaf.tehran.ir
 oپیگیری انتشار عمومی اطالعات قراردادهای کالن شهرداری بر روی وبسایت شفاف (لینک)
 oپیگیری انتشار عمومی الیحه بودجه و بودجه مصوب سال  60در قالب استاندارد بر روی وبسایت شفاف
(لینک)
 oطراحی و تدوین سه طرح به منظور ارایه به صحن شورا
▪ طرح مصوب :الزام شهرداری تهران به انجام الکترونیکی و اعالن عمومی اطالعات معامالت
شهرداری
▪ طرح با یک فوریت مصوب :مدیریت تعارض منافع در شهرداری تهران
● بند مرتبط با انتشار عمومی اطالعات مربوط به سفرهای خارجی کارکنان شهرداری
● بند مرتبط با انتشار عمومی اطالعات مدیران شهرداری
▪ طرح با یک فوریت مصوب :الزام شهرداری تهران به انتشار عمومی اطالعات شهرسازی
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خالصه فعالیتهای انجام گرفته در کمیته شفافیت و شهر هوشمند
جدول زیر شرح خالصه شدهای از فعالیتهای انجام گرفته در  6۰جلسه کمیته شفافیت و شهر هوشمند است .الزم به ذکر
است از آنجایی که معموال یک جلسه کمیته ،بیش از یک دستور جلسه داشته است ،مجموع جلساتی که در جدول زیر نوشته
شده است در نگاه اول بیش از تعداد جلسات برگزارشده است.
تعداد
موضوع

جلساتی که

اقدامات و فعالیتهای انجامگرفته

موضوع

خروجی

بررسی شده
 بررسی اهمیت موضوع شفافیت اطالعاتی در 
سازمانها و نحوه تحقق آن در سایر کشورها توسط
کارشناسان کمیته (جلسه )1
 بررسی و ارائه گزارش از میزان دسترسی عمومی 
به گزارشهای سامانههای مختلف شهرداری
توسط کارشناسان کمیته (جلسه )۲
 بررسی ساختار و برنامه های کمیته شفافیت و شهر

برنامهریزی و سیاستگذاری در
رسیدن به اهداف شفافیت و شهر
هوشمند

 1۲جلسه







هوشمند (جلسه )۱
بررسی سامانههای موجود در شهرداری تهران و
مواردی که به شفافیت کمک میکنند توسط
کارشناسان کمیته (جلسه )۵
معرفی برنامههای پیشنهادی کمیته در حوزه شهر

هوشمند (جلسه )۵
بررسی ،تحلیل و آسیب شناسی برنامه پنجساله دوم
شورا در حوزه هوشمندسازی توسط کارشناسان
کمیته (جلسات  ۲و )۱
بررسی اهمیت انتشار استاندارد اطالعات الیحه

بودجه ۰۲و بودجه مصوب (جلسه )0
بررسی و ارائه گزارش از میزان دسترسی عمومی
به اطالعات سازمانی در وبسایتهای مناطق،
شرکتها و سازمانهای تابعه شهرداری تهران
توسط کارشناسان کمیته (جلسه )1۱
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تدوین سند اهداف ،ماموریتها و
شرح وظایف کمیته شفافیت و شهر
هوشمند
بررسی سامانههای قراردادها ،مالی،
امالک و مستغالت ،ماده  ،1۲۲بازدید
یکپارچه ،طرح تفصیلی شهر تهران،
جامع درآمد امالک ،تحلیل اطالعات،
آمار و اطالعات ،نظارت شورا،
سفرهای خارجی ،مدیریت و کنترل
پروژه ،16۲،1۱۱۱ ،مدیران شایسته
(که به تفصیل در ادامه جدول توضیح
داده میشوند).
تعریف پروژه پژوهشی برای احصا
شاخصهای شفافیت سازمانهای
مرتبط با شهرداری و ارزیابی این
سازمان بر اساس شاخصهای
احصاشده
ارسال نامه به شهردار در خصوص
انتشار استاندارد الیحه بودجه  60و
در نهایت انتشار استاندارد جزئیات
الیحه بودجه و بودجه مصوب بر روی
سایت شفاف

 بازنگری ساختار ،عملکرد و فعالیتهای کمیته
توسط کارشناسان کمیته (جلسات 6۲ ،6۲و )6۱
 ارائه کارشناسان کمیته در خصوص سیاست گذاری
داده حکومتی باز (جلسه )63








شفافیت در حوزه معامالت
شهرداری

 1۰جلسه











بررسی سامانه قراردادها برای انتخاب موارد  انتشار اطالعات قراردادهای باالی
یک میلیارد تومان بر روی وبسایت
اطالعاتی جهت انتشار عمومی (جلسات  ۲و )6
شفاف
بررسی نسخه آزمایشی سایت شفاف و پیگیری
انجام اصالحات مورد نیاز (جلسات  تصویب طرح «الزام شهرداری
تهران به انجام الکترونیکی و اعالن
)16،1۱،1۰،۲۲،۲۲
عمومی اطالعات معامالت
بررسی برنامه های آتی برای سایت شفاف (جلسه
شهرداری تهران» در صحن علنی
)۲۱
شورا
بررسی چگونگی الزام سازمانها و شرکتهای
تابعه به ثبت اطالعات خود در سامانه قراردادها
(جلسات )61 ،۲۲ ،۲۱
بررسی چگونگی اتصال کامل سامانه مالی و
سامانه قراردادها به یکدیگر و رفع مغایرتهای
اطالعاتی میان دو سامانه (جلسات ،6۲ ،۲۰ ،۲۲
)63
بررسی شفافیت در سازمان سرمایهگذاری و
مشارکتهای مردمی با حضور سرپرست این
سازمان (جلسه )۲1
بررسی شفافیت قراردادها و معامالت سازمان
بازنشستگی و شرکتهای تابعه با حضور
مدیرعامل این سازمان (جلسه )۲۵
تدوین و بررسی طرح «الزام شهرداری تهران به
انجام الکترونیکی و اعالن عمومی اطالعات
معامالت شهرداری تهران» (جلسات ،۲۲ ،۲۲ ،1۱
)۲۲ ،۲6
بررسی برنامه زمان بندی اجرایی شدن مصوبه
«الزام شهرداری تهران به انجام الکترونیکی و
اعالن عمومی اطالعات معامالت شهرداری
تهران» (جلسه )6۵
بررسی وضعیت بهکارگیری سامانههای مالی و
قراردادها در سازمان امالک و مستغالت (جلسه )6۰
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شفافیت در حوزه شهرسازی

 ۱جلسه

 بررسی اهمیت شفافیت در اطالعات مربوط به  تصویب یک فوریت طرح «الزام
شهرداری تهران به انتشار عمومی
حوزه شهرسازی و مروری بر تجربههای خارجی
بخشی از اطالعات سامانه
در این خصوص (جلسه )1
شهرسازی» در صحن علنی شورا
 بررسی سامانه شهرسازی و اقالمی از آن که قابل
انتشار عمومی است که در دو جلسه آن دکتر
حجت و نمایندگان معاونت خدمات شهری و در
یک جلسه رئيس کمیسیون شهرسازی و معماری
حضور داشتند( .جلسات )1۲ ،11 ،۰ ،3 ،۵
 تدوین و بررسی طرح «الزام شهرداری تهران به
انتشار عمومی بخشی از اطالعات سامانه
شهرسازی» (جلسات  6۲و )6۵


بررسی عملکرد سازمان فناوری
اطالعات و ارتباطات


 ۱جلسه




شفافیت و هوشمندسازی در
سازمان تاکسیرانی

 6جلسه

بررسی سیاستها و برنامههای سازمان فناوری
اطالعات و ارتباطات جهت مکانیزه نمودن ،قابل
دسترس کردن و همچنین شفافیت فرآیندهای
موجود در شهرداری تهران با حضور مدیرعامل
سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات (جلسه )1
بررسی بودجه سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات
با حضور مدیرعامل سازمان فناوری اطالعات و
ارتباطات (جلسات  1۵و )1۲
آسيب شناسي وضعیت فعلی سازمان فناوري
اطالعات و ارتباطات توسط کارشناسان کمیته
(جلسه )۲3
ارائه برنامه استراتژيك سازمان فناوري ارتباطات و
اطالعات و اقدامات عملي انجام شده در اين
خصوص تاکنون (جلسه )۲3

 بررسی وضعیت شفافیت قراردادهای سازمان
تاکسیرانی با حضور رییس سازمان تاکسیرانی و
مدیرعامل سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات
(جلسه )1۰
 بررسی چگونگی تحقق پرداخت الکترونیک در
سازمان تاکسیرانی با حضور رییس سازمان
تاکسیرانی و مدیرعامل سازمان فناوری اطالعات و
ارتباطات (جلسه )۲1

7

 بررسی چارچوبهای پیشنهادی سازمان تاکسیرانی
و سازمان فاوا در این خصوص با حضور رییس
سازمان تاکسیرانی و مدیرعامل سازمان فناوری
اطالعات و ارتباطات (جلسه )۲۱

مدیریت تعارض منافع

 3جلسه

ارتقا و افزایش کارایی دو سامانه
 ۱۳۷و  ۱۸۸۸در راستای

 ۱جلسه

ارتقای نظارت همگانی

شفافیت در حوزه مدیریت و کنترل
پروژه

شفافیت در حوزه منابع انسانی

 6جلسه

 ۲جلسه

 بررسی پیشنویس الیحه مدیریت تعارض منافع  تدوین طرح «مدیریت تعارض
منافع» و تصویب یک فوریت آن در
ارائهشده توسط دولت با هدف بررسی زمینههای
صحن علنی شورا
تعارض منافع در شهرداری تهران (جلسه )1۵
 تدوین و بررسی طرح «مدیریت تعارض منافع در
شهرداری تهران» (جلسات )6۲ ،6۲ ،۲۲ ،۲۲ ،1۱
 بررسی و ارائه گزارش از نحوه عملکرد این دو
سامانه توسط کارشناسان کمیته (جلسات  1۱و )6۱
 بررسی راهکارهای افزایش کارایی سامانهها با
حضور مسئوالن مربوطه (جلسه )1۰
 بررسی اتصال سامانه سامن به سامانه  16۲با
حضور مسئوالن مربوطه (جلسات  6۱و )63
 بررسی سامانه کنترل پروژه و اطالعات ثبت شده  توافق بر سر اطالعاتی که می تواند
از سامانه کنترل پروژه در دسترس
در این سامانه (جلسات  ۲۵و )66
عموم قرار گیرد
 بررسی انتشار عمومی اطالعات سامانه کنترل و
مدیریت پروژه با حضور مدیر کل ارزیابی عملکرد
و بهبود مدیریت شهری (جلسه )6۱
 بررسی انتشار عمومی اطالعات حوزه منابع انسانی  توافق بر سر اقالم اطالعاتی از
سامانه مدیران که میتواند در
و الزام سازمانها و شرکتهای تابعه شهرداری به
دسترس عموم قرار گیرد و ارسال
ثبت اطالعات حوزه منابع انسانی در سامانههای
نامه به شهردار تهدر خصوص انتشار
ذیربط با حضور آقای صادقی مدیرکل اداره منابع
عمومی اطالعات مدیران شهرداری
انسانی و آقای توسل مدیرکل اداره ارزشیابی و
کارگزینی مدیران (جلسه )1۱
 بررسی اطالعات ثبت شده در سامانه اطالعات
مدیران شایسته با حضور آقای شیخ و بررسی
مواردی از این اطالعات که می تواند در دسترس
عموم قرار گیرد (جلسه )۲۱
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شفافیت در حوزه تولید محتوا در
سازمان زیباسازی

شفافیت در حوزه سفرهای خارجی

شفافیت در حوزه کاهش
آسیبهای اجتماعی

انتشار اطالعات سامانه تحلیل
اطالعات

 1جلسه

 بررسی فرآیند تولید محتوای فرهنگی تابلوهای
تبلیغاتی با حضور رییس سازمان زیباسازی (جلسه
)66

 1جلسه

 بررسی سامانه نظارت بر سفرهای خارجی و  تخصیص بند مرتبط با انتشار عمومی
اطالعات مربوط به سفرهای خارجی
چگونگی ثبت اطالعات سفرهای کارکنان در
کارکنان شهرداری در طرح «مدیریت
سامانه با حضور رییس مرکز ارتباطات و امور
تعارض منافع»
بینالملل (جلسه )۲6
 بررسی انتشار عمومی اطالعات سامانه نظارت بر
سفرهای خارجی (جلسه )۲6

 1جلسه

 بررسی وضعیت شفافیت در نحوه هزینهکرد بودجه
شهرداری تهران در حوزه کاهش آسیبهای
اجتماعی با حضور مدیرعامل سازمان خدمات
اجتماعی شهرداری تهران (جلسه )13

 1جلسه

 بررسی برقراری دسترسی عمومی به سامانه تحلیل
اطالعات (جلسه )1۲

 +دستور جلسات و گزارش مشروح جلسات برگزارشده کمیته شفافیت ،همچنین اخبار مرتبط با این
کمیته در وبسایت شهرداری تمامشیشهای (لینک)
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کارنامه عضویت در ستاد شورایاری:
● حضور در  61جلسه ستاد شورایاری و اظهارنظر و تصمیمگیری در خصوص بازنگری آییننامهها و برگزاری
انتخابات هیئت رئیسه در محالت
● حضور در مناطق  ۲1 ،1۱ ،۲و  ۲۲و تشکیل کارگروه های تخصصی شورایاری در این مناطق
● ارائه گزارش «چهار دوره شورایاری :چالشها و راهبردها (خالصه یافتههای مصاحبههای انجام شده با تعدادی از
صاحبنظران و شورایاران فعال)» در تاریخ 60/24/02
● بازدید از آب و فاضالب منطقه ۲۲شهرداری تهران در تاریخ60/4/22
گزارش مالی
دریافتی ماهیانه (میلیون تومان)
سال
1069
سال
1060

شهریور

مهر

آبان

آذر

دی

06092

06092

06092

06462

06462

فروردین

اردیبهشت

خرداد

تیر

مرداد

06002

06002

06002

06002

06002

اسفند

عیدی
آخرسال

06462 06462

06492

بهمن

بن رفاهی شهروند :در مجموع 1میلیون و  1۲۲هزار تومان
انواع بن و کمک در قالب ماده  ۱۱و  :۱۷نپذیرفتم
ماشین اختصاصی :نپذیرفتم (در امور مرتبط با شورا از خدمات نقلیه شورا استفاده میکنم)
راننده :ندارم ( به جای دراختیار داشتن راننده از امکان استفاده از  122ساعت خدمات کارشناسی در کمیته شفافیت
بهره بردهام)
تبلت :استفاده کردم

سه طرح ترافیک سیار :نپذیرفتم

سفر خارجی کاری :نرفتهام

سفر داخلی کاری :نرفتهام
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یادداشتها
● « اعتیاد همراه با کارتن خوابی به مثابه یک سبک زندگی ،درباره رویکرد جایگزین به مسئله آسیبهای اجتماعی»
در روزنامه دنیای اقتصاد در تاریخ ( 69/20/11لینک)
● «صد روز قابل دفاع و انتظارات پیش رو» در روزنامه اعتماد در تاریخ ( 69/26/20لینک)
● «در دفاع از حق مردم بر شهر ،در دفاع از حذف رانت» در روزنامه اعتماد در تاریخ ( 69/11/21لینک)
● «احیاء خاطره شهر؛ درباره چنارهای ولیعصر» در روزنامه همشهری در تاریخ ( ۰3/1۲/1۰لینک)
● « برای تحقق نظارت همگانی؛ درباره انتشار عمومی اطالعات قراردادهای کالن شهرداری تهران» در روزنامه
همشهری در تاریخ ( ۰۲/1/۲3لینک)
● «افشاگری یا شفافیت» در روزنامه دنیای اقتصاد در تاریخ ( ۰۲/1/۲۱لینک)
● «شاهکلید شفافیت» به عنوان سرمقاله در روزنامه ایران در تاریخ ( ۰۲/۱/1۲لینک)
● «پایش مداوم بودجه پایتخت» در روزنامه دنیای اقتصاد در تاریخ ( ۰۲/۵/11لینک)
● «بدون تاریخ بدون امضا»  ،یادداشتی درباره علل استعفای محمدعلی نجفی ،شهردار تهران در تاریخ ۰3/1۲/۲۲
(لینک)
● «حتما راهی هست /چرا چگونه نجفی بماند» ( ۰۲/1/۲لینک)
مصاحبهها
● مصاحبه با خبرگزاری خبرآنالین در خصوص عملکرد زنان شورا در تاریخ ( 69/0/10لینک)
● گفتگو با خبر  10:02شبکه تهران درباره « دسترسی عمومی به اطالعات قراردادهای شهرداری تهران» در تاریخ
( ۰3/1۲/1۰لینک)
● مصاحبه با خبرگزاری مهر با عنوان «هدف از شفافیت سیستماتیک ،پیشگیری از فساد است» در تاریخ 69/11/24
(لینک)
● گزارش سخنرانی در میزگرد نقد و ارزیابی گزارش تحویل و تحول شهرداری تهران با عنوان «شهرداری تهران
باید مسئلهمحوری را جایگزین پروژهمحوری کند» در خبرگزاری مهر در تاریخ ( 69/11/9لینک)
● مصاحبه با مجله تجارت فردا با عنوان «مدیریت تعارض منافع از جنس افشاگری نیست» در تاریخ ۰3/11/۲1
(لینک)
● مصاحبه با رادیو تهران ،بخش خبری  1۱:6۲درباره «سامانه شفاف» در تاریخ (۰۲/1/۲۲لینک)
● برگزاری نشست خبری درخصوص انتشار اطالعات قراردادهای کالن شهرداری در تاریخ (۰۲/1/۲3لینک)
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● مصاحبه با خبرگزاری ایلنا در خصوص شفافیت در تاریخ ( ۰۲/6/۲۲لینک)
● مصاحبه با خبرگزاری ایسنا با عنوان «پایان انتصابات فامیلی در شهرداری تهران» در تاریخ ( 60/0/1لینک)
بازدیدها:
●

●

●

●

بازدیدها با محوریت استفاده از اطالعات تولیدشده در بخشهای مختلف شهرداری
 oبازدید از مرکز رصد شهری تهران 69/26/20
 oمرکز مطالعات و برنامهریزی شهر تهران به تاریخ 69/26/20
 oبازدید از نظرخواهی عمومی در ایستگاههای مترو در تاریخ 69/26/20
بازدیدها با محوریت آسیبهای اجتماعی
 oبازدید از محله هرندی به همراه شهردار سابق تهران در تاریخ 69/9/9
 oبازدید از مرکز نگهداری کودکان یاسر در تاریخ 69/9/02
 oحضور در جشن کودکان پرتو ،از برنامههای سازمان خدمات اجتماعی شهرداری تهران در تاریخ 69/0/0
بازدید به همراه اعضای کمیسیون
 oبازدید از نمایشگاه مطبوعات به همراه اعضای کمیسیون در تاریخ ۰3/۱/1۲
 oبازدید از خط  0مترو تهران ۰۲/۱/۱
بازدید با محوریت شهر هوشمند
 oبازدید از نمایشگاه الکامپ در تاریخ ۰۲/۵/۰

نشستها و همایشهای تخصصی و مراسم
● رونمایی از سامانههای شهرداری
 oهمایش فصلی مدیران شهرداری تهران ،رونمایی از وبسایت شفاف ۰۲/1/۲1
 oرونمایی از سامانه جامع منابع انسانی در شرکت برج میالد تاریخ 60/24/12
● مراسم فرهنگی
 oشرکت در آیین گشایش بوستان نفس ۰3/1۲/13
 oشرکت در کمپین درختکاری بوستان مادران ۰3/1۲/1۱
 oبازدید از نوروزگاه بلوار کشاورز 60/1/0
● دیدار با مسئولین
 oدیدار اعضای شورای شهر با رئیس مجلس در تاریخ ۰36۲6۲3
 oدیدار اعضای شورای شهر با رئیس جمهور در تاریخ 69/20/10
 oدیدار با معاون عمران و توسعه شهری و روستایی وزارت کشور در تاریخ 69/20/10
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 oنشست مشترک اعضای شورای شهر با رئیس نیروی انتظامی و رئیس پلیس راهور تهران در تاریخ
69/20/10
 oنشست مشترک اعضای شورای شهر با استاندار تهران ۰3/۰/۲1
 oشرکت در چهار جلسه اعضای  ۵1نفره مجمع امید
● همایشها و نشستهای با موضوع شفافیت
 oحضور و سخنرانی در پنل شفافیت ،ابعاد و راهکارها در کنفرانس حکمرانی و سیاست گذاری عمومی در
تاریخ 69/12/14
 oسخنرانی در میزگرد نقد و ارزیابی گزارش تحویل و تحول شهرداری تهران در تاریخ 69/11/24
 oحضور و سخنرانی در پنل حکمرانی هوشمند و تنظیم مقررات در جهت حرکت به سمت شهر هوشمند در
همایش تهران هوشمند در تاریخ ۰3/1۲/1۱
 oحضور در نشست بررسی الیحه تعارض منافع در مرکز بررسیهای استراتژیک ریاست جمهوری در تاریخ
۰۲/۵/۱
مکاتبات و پیگیریها
● مکاتبه با شهردار تهران در خصوص
 oاطالع رساني قراردادهاي باالي يك ميليارد تومان در تاریخ 69/20/22
 oانتشار عمومي بخشي از اقالم اطالعاتي سامانه شهرسازي در تاریخ 69/12/20
 oانتشار عمومي اطالعات مديران ارشد شهرداري تهران در تاریخ 60/20/12
●  1۱عنوان مکاتبه با معاونان شهرداری و سازمان فاوا در خصوص دریافت گزارشهای نظارتی با محوریت
 oکیفیت اطالعات سامانههای مختلف شهرداری از جمله سامانههای قرادادها و مالی
 oنظارت بر حسن اجرای مصوبه الزام شهرداری تهران به انجام الکترونیکی و اعالن عمومی معامالت
شهرداری
 oبرنامههای سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات
 oایجاد دسترسی به سامانههای مختلف شهرداری
مالقاتها
 6۲مالقات با گروههای مختلف در حوزه های شفافیت ،هوشمندسازی ،شورایاری ،مسائل و معضالت شهری
 1۰مالقات مردمی با افراد در خصوص مشکالت و درخواستها
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اهم برنامههای آتی (کمیته شفافیت و شهر هوشمند)
عنوان کلی

عنوان زیر پروژه

عنوان اصلی پروژه

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

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

شفافیت بودجه
شفافیت بودجه
شفافیت در نحوه هزینهکرد بودجه معاونت
اجتماعی -فرهنگی
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ارتقای کیفی اطالعات منتشر شده در وبسایت شفاف:
اولویتبندی در انتخاب شرکتها و سازمانها برای راهاندازی
سامانه قراردادها و ارتقای این سامانه به سامانه جامع معامالت
برای امکان ثبت انواع دیگر معامالت عالوه بر مناقصه
ارتقای کیفی اطالعات منتشر شده در وبسایت شفاف:
پیگیری ثبت قراردادهای شرکتها و سازمانهای وابستهای که
سامانه قراردادها در آنها راهاندازی شده بهصورت با گردش در
سامانه قراردادها
اتصال کامل سامانه قراردادها و سامانه مالی
عدم مغایرت در سامانه قراردادها و سامانه مالی ← ثبت تمامی
قراردادها در سامانه قراردادها و عدم امکان ثبت قرارداد در سامانه
مالی
یکپارچهسازی استفاده از سامانه مالی در شرکتها و سازمانهای
وابسته:
راه اندازی سامانه مالی در تمامی سازمان ها و شرکت ها و یا
اتصال آنالین و برخط سامانه های مالی موازی به سامانه مالی
انتشار آیین نامه مالی معامالتی سازمانها و شرکتهای تابعه
شهرداری تهران بر روی وبسایت واحدها و قرار گرفتن لینک آن
در وبسایت شفاف جهت رصد موارد ترک تشریفات.
انتشار عمومی وضعیت ثبت قراردادهای سازمانها و شرکتهای
وابسته به شهرداری در سامانه قراردادها ،در وسایت شفاف جهت
ترغیب این سازمانها به ارتقای وضعیت ثبت اطالعات
قراردادهایشان در سامانه قراردادها
بررسی در کمیسیونهای تخصصی ← تصویب نهایی ←
نظارت بر اجرا
بررسی در کمیسیونهای تخصصی ← تصویب نهایی ←
نظارت بر اجرا
پیگیری انتشار عمومی اطالعات مدیران شهرداری
شفافیت سفرهای خارجی
انتشار عمومی عملکرد بودجه (انتشار عمومی کلیه دریافتها و
پرداختهای شهرداری تهران)
انتشار عمومی صورتجلسات و دستور جلسات شورای تخصیص

بهبود سیستمهای
نظارتی

ارتقا دو سامانه  ۷۳۱و ۷۱۱۱
پیگیری اتصال دو سامانه  ۷۳۱و سامن به یکدیگر
پیگیری راهاندازی نرمافزار موبایلی سامانه ۷۳۱
الکترونیک کردن کامل فرآیند دریافت پروانه ،پایان کار،
استعالمها و عوارض به گونهای که خدمات دفاتر الکترونیک بدون
مراجعه متقاضی و توسط خود او ،از طریق سایت شهرداری تهران
قابل انجام باشند.
پیگیری برنامههای سازمان فاوا با محوریت پیگیری شاخصهای
سنجشپذیر برای یکپارچگی سامانهها و الکترونیک شدن
فرآیندها و راهاندازی و ارتقای درگاه واحد خدمات شهروندی
(تهران من)
پیگیری تحقق پرداخت الکترونیک کرایه تاکسی تا پایان تابستان

ارتقا نظارت همگانی

الکترونیک کردن فرآیندهای دفاتر خدمات
الکترونیک

شهر هوشمند

بررسی شاخصهای سنجش پذیر برنامه
استراتژیک فاوا
حمل و نقل هوشمند

انتشار عمومی دادههای حوزه حمل و نقل
تحقق داده باز در شهرداری تهران
انتشار عمومی بخشی یا تمام دادههای سامانه تحلیل اطالعات
ارتباط با دیگر نهادها و زیرمجموعه شهرداری
که در مورد مبارزه با فساد تالش میکنند.
نشان دادن ارزشمندی دادهها به عموم و استفاده
از آنها
پایدارسازی
تغییرات
پایدارسازی تغییرات در حوزه شفافیت شورای
شهر

درگیر کردن بدنه دانشگاهی با دادهها
برگزاری مسابقه جهت ترغیب به استفاده از اطالعات منتشر شده
بر روی سایت شفاف
کمپین اجتماعی و فضای رسانهای :ارتقا وب سایت ،شبکه های
اجتماعی ،انتشار صوت و فیلم و اینفوگرافی ،خبرنامه ایمیلی
طراحی سامانههای متصل به اتوماسیون اداری به منظور
سیستماتیک کردن فرآیند گردش کار بررسی طرحها و لوایح در
شورا و گزارشگیری از مصوبات
ارتقای استانداردهای شفافیت دادههای منتشر شده بر روی
وبسایت شورا از جمله ماشینخوان کردن دادههای آراء نمایندگان
و مشروح مذاکرات

پیگیری انتشار عمومی اطالعات سامانه کنترل
پروژه
شفافیت موارد
خاص

پیوستهای مطالعاتی پروژههای عمرانی شهرداری
پژوهشهای مرکز مطالعات و دیگر مراکز پژوهشی در سطح
شهرداری
انتشار اطالعات قرارداد پژوهشهای مرکز مطالعات
انتشار عمومی پروژههای مطالعاتی حوزه حمل و نقل از جمله
پروژههای مطالعاتی مترو ،اتوبوسرانی و ...

انتشار عمومی موارد مطالعاتی
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رانتزادیی و تحقق رقابتپذیری در سفارش و اجرای پروژههای
سازمان زیباسازی در سطح شهر
بررسی راهکارهای مشارکت هر چه بیشتر شهروندان در تولید
محتوای فرهنگی تابلوهای تبلیغاتی

شفافیت در سازمان زیباسازی

مطالعات حقوقی-
پژوهشی در حوزه
شفافیت

شفافیت سازمانی موسسه علمی -کاربردی
انتشار عمومی فرصتهای سرمایهگذاری توسط
سازمان سرمایهگذاری
پیگیری انتشار گزارش ارزیابی پرتالهای
شهرداریهای مناطق و واحدهای تابعه جهت
ترغیب واحدهای شهرداری به تکمیل اطالعات
سایتهای در اختیار
پیگیری اجرایی شدن بخشنامه معاون اول
رئیسجمهور در مورد قانون دسترسی آزاد به
اطالعات در شهرداری تهران
پیگیری ثبت و انتشار عمومی اطالعات بناهای
تاریخی شهر تهران
تهیه سند حقوقی شفافیت در مورد انواع
اطالعات شهرداری تهران
بررسی راهکارهای تکمیل چرخه شفافیت
اجرای پروژه پژوهشی «تدوین شاخص شفافیت
در شهرداری تهران» به منظور رتبهبندی دورهای
واحدهای تابعه شهرداری
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تصاویر

بازدید از نمایشگاه بین المللی الکامپ

09/90/90

بازدید از نظرخواهی عمومی در ایستگاه های مترو

09/90/79

بازدید از نمایشگاه مطبوعات

09/90/09
17

جلسه کمیسیون برنامه و بودجه

09/90/07

دوازدهمین جلسه کمیته شفافیت و شهر هوشمند

09/09/09

بیست و یکمین جلسه کمیته شفافیت و شهر هوشمند
18
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