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وعدههای انتخاباتی
از مجموع  ۴وعده انتخاباتی شهرداری تمامشیشهای (لینک) ۶ ،وعده آن در دو سال نخست محقق شده است:
 .1شفافیت آرا :انتشار عمومی آرای هر یک از اعضای شورای شهر به هریک از مصوبات روی وبسایت شورا
()+
 .2شفافیت قراردادها :انتشار عمومی و برخط اطالعات قراردادهای کالن شهرداری اعم از هزینهای ،درآمدی
و مشارکتی روی وبسایت شفاف ()+
 .۶شفافیت اطالعات شهرسازی :انتشار عمومی اطالعات پروندههایی که از ابتدای سال  ۷۹پروانه دریافت
کردهاند و اطالعات پروانههای دارای تغییر کاربرد روی وبسایت شفاف ()+
دیگر دستاوردهای تحقق شفافیت در شهرداری تهران
 oانتشار عمومی اطالعات مدیران شامل پست سازمانی ،وضعیت استخدام ،تاریخ انتصاب ،مدرک تحصیلی
و مبلغ حقوق مندرج در حکم روی وبسایت شفاف و بهروزرسانی دورهای آن در اجرای ماده چهارم
o

o
o
o
o

مصوبه «مدیریت تعارض منافع در شهرداری تهران» (لینک)
انتشار عمومی اطالعات سفرهای خارجی از سال  ۷۴تا  ۷۹روی وبسایت شفاف و بهروزرسانی دورهای
آن در اجرای ماده چهاردهم مصوبه « مدیریت تعارض منافع در شهرداری تهران» (لینک)
انتشار عمومی پژوهشهای انجام شده در شهرداری تهران (لینک)
انتشار اطالعات کلیه کارکنان شهرداری تهران (لینک)
انتشار عمومی الیحه بودجه و بودجه مصوب و عملکرد بودجه سال  ۷۹و الیحه بودجه  ۷۹در قالب
استاندارد (فایل اکسل) روی وبسایت شفاف (لینک)
انتشار عمومی اطالعات پروانههای صادره برجباغ از سال ( ۷2لینک)

دیگر دستاوردهای تحقق شفافیت در شورای شهر
 oپیگیری تهیه و انتشار عمومی مشروح مذاکرات صحن شورای اسالمی شهر تهران روی وبسایت شورای
اسالمی شهر تهران (لینک)
 oپیگیری ثبت آراء موافق و مخالف اعضای شورای شهر به هریک از موضوعات مطروحه در صحن علنی در
صورتجلسات و انتشار عمومی آنها روی وبسایت شورای اسالمی شهر تهران (لینک)
 oانتشار دستورجلسات صحن علنی شورا به همراه ضمائم آن روی وبسایت شورای اسالمی شهر تهران
(لینک)
2

 oانتشار صورتجلسات صحن علنی شورا به همراه ضمائم آن روی وبسایت شورای اسالمی شهر تهران
(لینک)
 oانتشار عمومی صوت جلسات علنی صحن شورای اسالمی شهر تهران روی وبسایت شورای اسالمی شهر
تهران (لینک)
کارنامه صحن
● آمار حضور در جلسه
سال دوم
 oحضور در  ۹۹جلسه از  ۹۹جلسه صحن علنی
▪ تاخیر در ورود ۹ :جلسه
▪ تعجیل در خروج 1 :جلسه
▪ ترک موقت صحن 2 :جلسه
سال اول
 oحضور در  ۹1جلسه از  ۹1جلسه صحن علنی
▪ تاخیر در ورود 2 :جلسه
▪ تعجیل در خروج- :
▪ ترک موقت صحن- :
● تنظیم و ارائه طرح
سال دوم
 oتصویب مصوبه «الزام شهرداری تهران به انتشار عمومی اطالعات شهرسازی» در تاریخ
( ۷۹/۷۹/2۷لینک)
 oتصویب مصوبه «مدیریت تعارض منافع در شهرداری تهران» در تاریخ ( ۷۹/۷۹/1۷لینک)
سال اول
 oتصویب یکفوریت طرح «الزام شهرداری تهران به انتشار عمومی اطالعات شهرسازی» در تاریخ
( ۷۹/۷۰/۷۹لینک)
 oتصویب یک فوریت طرح «مدیریت تعارض منافع در شهرداری تهران» در تاریخ ۷۹/۷۴/1۷
(لینک)
۶

 oتصویب مصوبه «الزام شهرداری تهران به انجام الکترونیکی و اعالن عمومی اطالعات معامالت
شهرداری» در تاریخ ( ۷۹/۷۶/۷2لینک)
● نطق پیش از دستور
سال دوم
ایراد  2نطق پیش از دستور با موضوعات
 oلزوم تعیین نرخ عواض ساختمانی (به نام مردم ،به کام بسازبفروشها) به تاریخ ۷۹/۷۶/1۷
(متن ،فیلم)
 oبررسی بودجه سال  ۷۹شهرداری تهران (واقعیت آن است که پادشاه عریان است) به تاریخ
( ۷۹/12/12متن)
سال اول
ایراد  3نطق پیش از دستور با موضوعات
 oشفافیت پنجمین دوره شورای اسالمی شهر تهران ،به تاریخ ( ۷۳/۷۹/۶۷متن ،فیلم)
 oآلودگی هوا ،به تاریخ ( ۷۳/۷۹/۷۹متن ،فیلم)
 oکودکان کار ،به تاریخ ( ۷۳/۷۹/۷2متن ،فیلم)
● اعالم نظر درباره طرحها و لوایح
سال دوم
 1۳۳ oمورد اعالم نظر شامل مخالفت ،موافقت ،ارائه پیشنهاد و طرح سوال بر روی طرح و لوایح
مورد بررسی در صحن علنی
 1۹ oمورد ارائه گزارش به عنوان مخبر کمیسیون برنامه و بودجه
سال اول
 ۹۹ oمورد اعالم نظر شامل مخالفت ،موافقت ،ارائه پیشنهاد و طرح سوال بر روی طرح و لوایح
مورد بررسی در صحن علنی
 11 oمورد ارائه گزارش به عنوان مخبر کمیسیون برنامه و بودجه

۴

● ارائه توضیح در مورد برخی آرای مهم به طرحها و لوایح در صحن علنی
رای

موضوع رایگیری

توضیحات

سال دوم
دوفوریت و کلیات «نحوه احذ مطالبات حوزه شهرسازی شهرداری تهران»

مخالف

لینک توضیحات

کلیات الیحه «دستورالعمل اجرایی مدیریت منابع و مصارف غیرنقد»

مخالف

لینک توضیحات

سال اول
موافق

طرح لغو مصوبه برجباغها
تقاضای تحقیق و تفحص در عملکرد مالی و اجرایی موسسه همشهری
طی سالهای 1۶۹۴تا 1۶۷۳

لینک مالحظات

عدم
شرکت در

لینک توضیحات

رایگیری

پیشنهاد افزایش تخفیف طرح ترافیک برای خبرنگاران از  ۰۷درصد به
۷۷درصد
پیشنهاد کاهش  2۷درصدی ردیف درآمدی عوارض مازاد بر تراکم
کلیات الیحه تعیین نرخ عوارض تردد وسایل نقلیه در محدودههای
مرکزی شهر (طرح ترافیک جدید)

مخالف

لینک توضیحات

مخالف

لینک توضیحات

موافق

لینک توضیحات

کارنامه هیئترئیسه
سال دوم
 حضور در  ۴۹جلسه از  ۰1جلسه هیئترئیسه
 حضور در  1۹جلسه از  1۷جلسه کمیسیون تلفیق
 پیگیریها
 oپیگیری راهاندازی سامانه گردش لوایح و طرحها برای سیستماتیک کردن فرآیند گردش کار
بررسی طرحها و لوایح در کمیسیونها و گزارشگیری از مراحل انجام کار کمیسیونها
۰

 oپیگیری ارتقای رایگیری الکترونیکی در صحن شورای اسالمی شهر تهران به منظور نمایش
عمومی و سیستماتیک آراء برای همه اعضا و حاضران در صحن
سال اول
 حضور در  ۹2جلسه از  ۹۶جلسه هیئترئیسه
 حضور در  1۴جلسه از  1۴جلسه کمیسیون تلفیق
 پیگیریها
 oپیگیری تنظیم صورتجلسات هیئترئیسه و اعالم رسمی مصوبات این جلسات
 oپیگیری انجام رایگیری الکترونیکی در جلسات صحن شورا

کارنامه کمیسیون
سال دوم
 حضور در  ۳۰جلسه از  ۳۳جلسه کمیسیون برنامه و بودجه و اظهار نظر و تصمیمگیری در خصوص
 oاحکام برنامه پنج ساله سوم شهر تهران و شاخصهای سنجش آنها
 oبودجه سال  ،۷۹تفریغ بودجه سالهای  ۷۳و  ۷۹و تلفیق بودجه  ۷۶شهرداری تهران
 oبررسی و انتخاب حسابرسان و ذیحسابان در شهرداری تهران و واحدهای تابعه
 oطرحها و لوایح ارجاع شده به کمیسیون
سال اول
 حضور در  ۹۷جلسه از ۹2جلسه کمیسیون برنامه و بودجه و اظهار نظر و تصمیمگیری در خصوص
o
o
o
o

اولویتها و سیاسته ای حاکم بر برنامه پنج ساله سوم شهرداری تهران
بودجه سال  ۷۹شهرداری تهران و تفریغ بودجه سال ۷۰
بررسی و انتخاب حسابرسان و ذیحسابان در شهرداری تهران و واحدهای تابعه
تعیین تعرفه خدمات مختلف در شهرداری تهران

 پیگیری تنظیم صورتجلسات کمیسیون برنامه و بودجه و تایید آنها

۳

گزارش خالصه کمیته شفافیت و شهر هوشمند (گزارش تفصیلی عملکرد )
کمیته شفافیت و شهر هوشمند در تاریخ  ۷۳/۷۹/1۳ذیل کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسالمی شهر تهران
به تصویب رسید و آغاز به کار کرد .این کمیته تا پایان مردادماه  ، ۷۹هفتاد و نه جلسه برگزار نمود و در این
جلسات و با پیگیریهای رئیس و کارشناسان این کمیته ،حوزههای زیر در دستور کار قرار گرفت.
شفافیت حوزه مالی و بودجه شهرداری تهران
کمیته شفافیت و شهر هوشمند از ابتدای آغاز به فعالیت خود ،شفافیت اطالعات قراردادهای کالن شهرداری
تهران را یکی از اهداف خود معرفی کرده و آن را پیگیری میکرد .این کمیته تا امروز با اختصاص  ۶۹جلسه خود
(جلسات ،۴۹ ،۴۳ ،۴۴، ۴2 ،۶۷ ،۶۰،۶۴ ،۶۶ ،۶2 ،۶1 ،2۷ ،2۹ ،2۰ ،2۴ ،2۶ ،22 ،21 ،1۷ ،1۹ ،1۴ ،1۶ ،۶
 ۹۰ ،۹۴ ،۹1 ،۹۷ ،۳۹ ،۳۴ ،۳۶ ،۳۷ ،۰۷ ،۰۹ ،۰۳ ،۰۰ ،۰۶ ،۰۷ ،۴۷و  ) ۹۹به این موضوع و با انجام مکاتبات
متعدد با شهردار و معاونان شهر دار تهران دستاوردهای مهمی در این زمینه کسب کرده است .وبسایت شفاف که
به درگاه انتشار اطالعات شهرداری تهران تبدیل شده است ،در تاریخ  ۷۹/1/21با انتشار اطالعات قراردادهای
هزینه ای باالی یک میلیارد تومان توسط شهردار وقت رونمایی شد .پس از آن کمیته شفافیت و شهر هوشمند
برای پیگیریهای گسترده تر و پایدارتر درباره انتشار اطالعات قراردادهای شهرداری ،طرحی به شورای اسالمی
شهر تهران ارائه کرد و مصوبه «الزام شهرداری تهران به انجام الکترونیکی و اعالن عمومی اطالعات معامالت
شهرداری» در تاریخ  ۷۹/۷۶/۷2به تصویب پنجمین دوره شورای اسالمی شهر تهران رسید .در تاریخ ۷۹/۷۹/1۹
سقف قراردادهای منتشرشده روی وبسایت شفاف به  2۰۷میلیون تومان کاهش یافت و در تاریخ  ۷۹/11/2۷نیز
اقالم اطالعاتی بیشتری از اطالعات قراردادها (مانند شرح خدمات) منتشر شد .اطالعات قراردادهای درآمدی،
مشارکتی و سرمایهگذاری نیز در تاریخ  ۷۹/۷۶/1۶در دسترس عموم قرار گرفت.
کمیته شفافیت و شهر هوشمند ،شفافیت مالی شهرداری تهران را فراتر از شفافیت معامالت نیز پیگیری کرده
است .پنج بخش بودجه شهرداری ،امالک شهرداری ،صورت های مالی واحدهای تابعه شهرداری ،دیون و مطالبات
شهرداری و شفافیت حقوقی در  ۹جلسه (جلسات  ۳۰ ،۳۶ ،۳۷ ،۰۰ ،۰۶ ،۴۶و  ) ۳۹و با مکاتبات متعدد مورد
پیگیری قرار گرفتهاند.

۹

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

اقدامات

هدف
 انتشار عمومی اطالعات کلیه
معامالت شهرداری تهران طبق
تبصره دوم ماده یکم مصوبه «الزام
شهرداری تهران به انجام
الکترونیکی و اعالن عمومی
اطالعات معامالت شهرداری»

پیگیری انتشار اطالعات
قراردادهای کالن شهرداری
تهران

ارتقای کمی و کیفی اطالعات
منتشر شده روی وبسایت
شفاف

شفافیت معامالت شهرداری تهران

یکپارچگی سامانههای ثبت
عملکرد مالی (از طریق اتصال
سامانههای قراردادها ،کنترل
پروژه ،صورت وضعیت خدمات
شهری به سامانه جامع مالی)

پیگیری راهاندازی و بهکارگیری
سامانههای مالی و قراردادها در
واحدهای تابعه شهرداری
*
تهران

پیگیری انتشار اساسنامه و
آییننامه مالی معامالتی
سازمانها و شرکتهای تابعه
شهرداری تهران روی وبسایت
آنها
پیگیری انتشار نحوه انتخاب و
رتبهبندی پیمانکاران شهرداری
تهران در حوزههای مختلف
مدیریت شهری

نتایج



ارائه اطالعات کاملتر از کلیه
معامالت متوسط به باالی
انجامشده در شهرداری



ایجاد اطالعات یکپارچه از یک
قرارداد در سامانههای متعدد
شهرداری

 جلوگیری از دریافت وجه بدون
مشخص کردن اینکه هزینه بابت
قرارداد دریافت شده است


ایجاد نظارت ستاد شهرداری تهران
بر عملکرد مالی واحدهای تابعه



ایجاد امکان انتشار سیستماتیک و
برخط قراردادهای واحدهای تابعه
روی وبسایت شفاف (به دلیل
اینکه وبسابت شفاف ،اطالعات را
بهصورت برخط از سامانه قراردادها
فرامیخواند)
 رصد کردن قانونی بودن
قراردادهای ترک تشریفات و بدون
تشریفات



یکسانسازی فرایند عقد قرارداد
در هر واحد تابعه
 جلوگیری از رانت در انتخاب
پیمانکاران حوزههای مختلف
مدیریت شهری و انتخاب
مناسبترین پیمانکاران با ایجاد
فضای رقابتی

۹

راهاندازی وبسایت شفاف به عنوان بستر واحد
انتشار اطالعات شهرداری تهران
انت شار قراردادهای کالن شهرداری تهران (باالی
 2۰۷میلیون تومان) روی وبسایت شفاف
 افزوده شدن تدریجی اقالم اطالعاتی منتشرشده از
هر قرارداد (از جمله شرح خدمات قراردادها)
پایین آمدن سقف قراردادهای منتشرشده از
یکمیلیارد تومان به  2۰۷میلیون تومان
 انتشار قراردادهای درآمدی ،مشارکتی و
سرمایهگذاری کالن روی وبسایت شفاف
اطمینان از ثبت تمامی قراردادهای مناطق
شهرداری در سامانه قراردادها
 ایجاد امکان رصد قرارداد واحد در سامانههای
مختلف شهرداری تهران
اجباری شدن مشخص نمودن عامل هزینه در
مناطق
استفاده  ۶2شرکت و سازمان شهرداری تهران از
سامانه مالی و افزایش امکان نظارت ستاد شهرداری
بر عملکرد مالی واحدهای تابعه
 ایجاد امکان ثبت قراردادهای هزینهای در ۴۷
واحد تابعه
 ایجاد امکان ثبت قراردادهای درآمدی در 2۰
واحد تابعه

انتشار آییننامه مالی معامالتی بیش از  ۶۷واحد
تابعه شهرداری تهران روی وبسایتهای آنها
انتشار آییننامه (لینک) و جزئیات فهرست ارزیابی،
تعیین توان فنی و گروهبندی پیمانکاران پسماند تر
(جمعآوری و رفتوروب) و خشک (جمعآوری و
تفکیک) (لینک) روی وبسایت معاونت خدمات
شهری

عنوان

اقدامات

هدف

نتایج

پیگیری راهاندازی سامانه جامع
معامالت

 انجام کلیه فرایندهای معامالت
شهرداری تهران بهصورت
الکترونیکی با هدف افزایش نظارت
و سرعت طبق ماده یکم مصوبه
«الزام شهرداری تهران به انجام
الکترونیکی و اعالن عمومی
اطالعات معامالت شهرداری»

 در حال پیگیری و اقدام

بررسی سامانه کنترل پروژه و
اقالم اطالعاتیای که از این
سامانه میتواند انتشار عمومی
یابد

نظارت عمومی بر پیشرفت فیزیکی
و ریالی پروژهها

 در حال پیگیری و اقدام

جلوگیری از رانت در واگذاری
کیوسکها و روزبازارها

 انتشار اطالعات کیوسکهای گل و مطبوعات
(لینک) و اطالعات روزبازارها و پیمانکاران آنها
(لینک) روی وبسایت شرکت ساماندهی مشاغل





پیگیری شفافیت در نحوه
واگذاری کیوسکها و روزبازارها

 شفافیت کامل در کلیه انواع
معامالت شهرداری تهران و در
محدوه قیمتی باالتر از خرد ،طبق
تبصره چهارم ماده یکم مصوبه
«الزام شهرداری تهران به انجام
الکترونیکی و اعالن عمومی
اطالعات معامالت شهرداری»

بررسی چگونگی انتشار
اطالعات معامالت غیرقراردادی
که عموما بهصورت فاکتوری و
در محدوده قیمتی متوسط
انجام میگیرند

انتشار الیحه پیشنهادی بودجه  ۷۹در قالب اکسل

پیگیری انتشار عمومی الیحه
پیشنهادی بودجه ۷۹
پیگیری انتشار عمومی بودجه
مصوب ۷۹
پیگیری انتشار عمومی الیحه
پیشنهادی بودجه ۷۹

شفافیت بودجه

پیگیری انتشار عمومی عملکرد
مالی سال ۷۹

روی وبسایت شفاف
انتشار بودجه مصوب سال  ۷۹در قالب اکسل روی
وبسایت شفاف



انتشار جزئیات بودجه شهرداری از
مرحله تدوین الیحه تا عملکرد آن
برای بررسی متخصصین



تالش برای واقعیتر شدن تنظیم
بودجه شهرداری تهران

پیگیری انتشار عمومی جزئیات
تفریغ بودجه ۷۳
پیگیری انتشار عمومی جزئیات
پرداختهای شهرداری تهران
در هر ردیف بودجه

انتشار الیحه پیشنهادی بودجه  ۷۹در قالب اکسل
انتشار عملکرد مالی  ۳ماه نخست  ۷۹بهصورت
تفصیلی و در قالب اکسل روی وبسایت شفاف
 در حال پیگیری و اقدام
 در حال پیگیری و اقدام


پیگیری راهاندازی بازار آنالین
تهاتر

 در حال پیگیری و اقدام

انجام تکلیف مصوبه «دستورالعمل
اجرایی مدیریت منابع و مصارف
غیرنقد» برای شفافیتبخشی به
عملکرد بودجه غیرنقد و حذف

۷

 در حال پیگیری و اقدام

عنوان

اقدامات

نتایج

هدف
واسطهها و کارگزاریها

انتشار اطالعات معامالت امالک
شهرداری

شفافیت امالک شهرداری تهران

بررسی امکان انتشار اطالعات
امالک واگذار شده ذیل بند ۳
ماده ۰۰

 اجرای تبصره دوم مصوبه «الزام
شهرداری تهران به انجام
الکترونیکی و اعالن عمومی
اطالعات معامالت شهرداری» در
جهت شفافیت کلیه معامالت
ملکی اعم از فروش ،خرید ،اجاره و
تهاتر امالک
 استفاده از نظارت همگانی
شهروندان در خصوص تطابق
واگذاری امالک شهرداری تهران
براساس قانون شهرداریها


 در حال پیگیری و اقدام

 در حال پیگیری و اقدام

ساماندهی به نحوه تصمیمگیری
درخصوص واگذاری امالک

واحدهای تابعه

شفافیت صورتهای مالی

شهرداری تهران

شفافیت دیون و مطالبات

پیگیری دریافت فهرست
جامع و دقیق از کلیه تملیکها
و تملکهای انجامشده از سوی
شهرداری تهران و سازمانها و
شرکتهای وابسته و تابعه طی
سالهای  ۷۷تا  ۷۳به همراه
کلیه امور اداری و مالی مترتب
بر این موارد

 بررسی و کشف فرایندهای ایجاد
تخلف در معامالت شهرداری تهران
جهت اصالح و ارجاع تخلفات
محرز صورتگرفته به مراجع
قضایی جهت استیفای حقوق
شهرداری

 در حال پیگیری و اقدام

پیگیری تکمیل صورتهای
مالی منتشرشده شرکتهای
تابعه شهرداری روی کدال در
قالب استاندارد

 انتشار جزئیات عملکرد مالی
شرکتها برای مشخصشدن
سودده بودن یا زیانده بودن آنها

 در حال پیگیری و اقدام

پیگیری انتشار صورتهای مالی
سازمانهای تابعه شهرداری
تهران

 انتشار عمومی صورتهای مالی
سازمانها که به دلیل نداشتن کد
اقتصادی ،امکان انتشار روی سایت
کدال را ندارند

 در حال پیگیری و اقدام

پیگیری انتشار فهرست
اطالعات دیون و مطالبات
شهرداری و فهرست اطالعات
پرداختهای دیون و
دریافتهای مطالبات

 از بین بردن رانت در پرداخت
دیون به اشخاص حقوقی و حقیقی

1۷

 در حال پیگیری و اقدام

اقدامات

عنوان

نتایج

هدف

شفافیت حقوقی

پیگیری شفافیت اطالعات
پروندههای حقوقی شهرداری
تهران



جلوگیری از بروز فساد در فرایند
پیگیری پروندههای حقوقی و در
نتیجه جلوگیری از ضرر و زیان
احتمالی شهرداری

 در حال پیگیری و اقدام

* در راستای پیگیری شفافیت مالی و معامالتی و راهاندازی و بهکارگیری سامانههای مالی و قراردادها در واحدهای شهرداری تهران،
کمیته شفافیت و شهر هوشمند مشخصا جلساتی با این واحدهای تابعه شهرداری تهران برگزار کرده است :سازمان تاکسیرانی،
سازمان سرمایهگذاری و مشارکت های مردمی ،سازمان بازنشستگی ،سازمان زیباسازی ،سازمان مهندسی و عمران ،معاونت امور
اجتماعی و فرهنگی ،سازمان امالک و مستغالت ،سازمان بازرسی ،سازمان مدیریت پسماند ،سازمان بهشت زهرا ،سازمان میادین
میوه و ترهبار ،شرکت برج میالد و شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر تهران

شفافیت در حوزه شهرسازی
حوزه شهرسازی ،یکی از حوزههای ماموریتی شهرداری است که درحالیکه بیشترین درآمد شهرداری از این
حوزه تامین میشود ،شهروندان نیز فساد زیادی در این زمینه احساس میکنند .پدیدههای شهر فروشی ،از بین
بردن باغات تهران ،اخذ رشوه در هنگام درخواستهای صدور پروانه و پایانکار ،طوالنیبودن زمان صدور پروانه و
پایان کار مسائلی هستند که بسیار به آنها اشاره می شود .از همین رو ،کمیته شفافیت و شهر هوشمند از ابتدای
آغاز به کار خود ،شفافیت در حوزه شهرسازی را یکی از زمینههای فعالیت خود قرار داده است .مصوبه «الزام
شهرداری تهران به انتشار عمومی اطالعات شهرسازی» که در تاریخ  ۷۹/۷۹/2۷به تصویب شورای شهر رسید ،از
دستا وردهای کمیته شفافیت و شهر هوشمند است .شرح اقدامات و نتایج به دست آمده طی  1۶جلسه (جلسات
 )۹۷ ،۳۳ ،۰۹ ،۰۴ ،۴1 ،۴۷ ،۶۰ ،21 ،1۶ ،12 ،۷ ،۳ ،۰این کمیته و پس از مکاتبات و پیگیریهای
صورتگرفته در جدول زیر ذکر شده است:
نتایج

اقدامات

هدف

پیگیری انتشار اطالعات
شهرسازی

 اجرای ماده  1مصوبه«الزام شهرداری تهران به انتشار
عمومی اطالعات شهرسازی» برای فعالکردن نظارت
همگانی شهروندان به منظور جلوگیری از تخلفات حوزه
شهرسازی و ایجاد وحدت رویه شهرداری در این حوزه

انتشار اطالعات پروندههایی که از ابتدای
سال  ۷۹تشکیل پرونده داده و پروانه
دریافت کردهاند روی وبسایت شفاف
انتشار طالعات پروانههای دارای تغییر
کاربرد سال ۷۹روی وبسایت شفاف

اجرای بند ب ماده  ۶مصوبه «الزام شهرداری تهران به
انتشار عمومی اطالعات شهرسازی» برای جلب
سرمایهگذاریهای خرد و کالن برای انواع فرصتهای
سرمایهگذاری و مشارکتی شهرداری تهران

انتشار اولیه فرصتهای سرمایهگذاری و
مشارکت روی وبسایت سازمان سرمایهگذاری و
مشارکتهای مردمی
در حال پیگیری برای تکمیل اطالعات

پیگیری اعالن عمومی و
برخط پروژههای مشارکتی و
سرمایهگذاری شهرداری
تهران در مناطق  ۲۲گانه
روی نقشه شهر تهران
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اقدامات

نتایج

هدف

پیگیری انتشار اطالعات
مربوط به پروانههای صادره
براساس مصوبه برجباغ از
سال  ۲۲تا کنون
پیگیری غیر حضوری کردن
انجام خدمات ارائه شده
توسط دفاتر خدمات
الکترونیک
پیگیری ایجاد دسترسی به
محتویات پرونده شهرسازی
در حساب تهران من برای
شهروندانی که پرونده فعال
در سامانه شهرسازی دارند
پیگیری انتشار طرح تفصیلی
شهر تهران به همراه سوابق
و تغییرات آن



ایجاد دسترسی به اطالعات پروندههایی که براساس آنها
امکان ساختوساز در باغات شهر تهران فراهم شده است
و امکان مقایسه بین سالها و مناطق مختلف



ایجاد این امکان که شهروند بتواند بدون مراجعه به دفاتر
خدمات الکترونیک درخواستهای خود از جمله صدور
پروانه و پایان کار را صرفا از طریق وبسایت انجام دهد تا
بتوان از بروز تخلفات این حوزه جلوگیری کرد



اجرای بند الف ماده  ۶مصوبه «الزام شهرداری تهران به
انتشار عمومی اطالعات شهرسازی» برای جلوگیری از
تغییرات بدون ضابطه طرح تفصیلی

انتشار اطالعات پروانههای صادره براساس
مصوبه برجباغ از سال  ۲۲تاکنون در قالب اکسل
روی وبسایت شفاف
در حال پیگیری برای تکمیل اطالعات
ایجاد امکان درخواست صدور پروانه به
صورت غیرحضوری و از طریق درگاه شهرسازی
تهران من

 در حال پیگیری و اقدام

 در حال پیگیری و اقدام

مدیریت تعارض منافع در شهرداری تهران
یکی از مصوبات پنجمین دوره شورای اسالمی شهر تهران که در کشور اقدامی پیشرو بود ،مصوبه «مدیریت
تعارض منافع در شهرداری تهران» است که پس از طراحی و پیشنهاد کمیته شفافیت و شهر هوشمند در تاریخ
 ۷۹/۷۹/1۷به تصویب رسید .در این مصوبه ،دو رویکرد ایجاد ممنوعیت در موقعیتهای دارای تعارض منافع و
شفافیت و انتشار اطالعات جهت ضمانت اجرا و فعال کردن نظارت همگانی در این خصوص ،در کنار هم دیده
شده اند تا بتوان از ایجاد موقعیت دار ای تعارض منافع در شهرداری تهران جلوگیری کرد .مدیریت تعارض منافع
در شهرداری تهران در  1۰جلسه کمیته (جلسات ،۳۳،۳۰ ،۰۹ ،۴۹ ،۴2 ،۶2 ،۶۷ ،2۹ ،2۶ ،2۷ ،1۹ ،1۰ ،1۴
 ) ۳۹ ،۳۹،مورد پیگیری قرار گرفت که اقدامات و نتایج به دست آمده در زیر بیان شده است:
عنوان

اقدامات

شفافیت

پیگیری انتشار اطالعات مدیران
شهرداری

اطالعات

هدف


کارکنان و

پیگیری بهروز رسانی دورهای
اطالعات مدیران شهرداری

شهرداری

پیگیری انتشار سیستماتیک و برخط
اطالعات مدیران شهرداری



پیگیری انتشار دریافتی مدیران



مدیران
(اجرای ماده 2

نتایج

ایجاد امکان نظارت عمومی بر
انتصابات شهرداری تهران

 انتشار اطالعات مدیران روی
وبسایت شفاف
 بهروزرسانی ماهانه اطالعات منتشر
شده مدیران

انتشار بدون واسطه و تاخیر تغییرات
ایجادشده در اطالعات مدیران

 در حال پیگیری و اقدام

اجرای ماده  2۷قانون ششم توسعه
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 انتشار حقوق مندرج در حکم مدیران

عنوان

اقدامات

مصوبه مدیریت

شهرداری

تعارض منافع)
پیگیری انتشار اطالعات کارکنان
شهرداری تهران
پیگیری ارتقای سامانه منابع انسانی
شفافیت
سفرهای
خارجی کارکنان
شهرداری

هدف
کشور برای ایجاد امکان نظارت
عمومی بر عملکرد مدیران


جلوگیری از استخدام مغایر با تبصره
ماده  ۴مصوبه مدیریت تعارض منافع



صحت و روزآمدی اطالعات موجود
از کارکنان شهرداری تهران



جلوگیری از اینکه سفرهای خارجی،
هدیه پیمانکار برای عقد قرارداد با
کارفرما باشد

پیگیری شفافیت سفرهای خارجی از
سال  ۲۹و به روز رسانی دورهای

 محدود شدن سفرهای خارجی به
سفرهای ضروری و در نتیجه کاهش
هزینه شهرداری تهران

(اجرای ماده 12
مصوبه مدیریت
تعارض منافع)

ارتقای سامانه سفرهای خارجی

رفع موقعیت
تعارض منافع

پیگیری رفع موقعیت تعارضمنافع
وکالی دادگستری

اشتغال کارکنان
شهرداری
(اجرای مواد ۷
و  ۸مصوبه
مدیریت

پیگیری مسدود کردن امکان درج نام
مهندسین شاغل در شهرداری در
سامانه شهرداری

نتایج

 فراهم کردن پیشزمینه برای انتشار
برخط اطالعات سفرهای خارجی
رفع موقعیت تعارض منافع وکالی دادگستری
و کارشناسان رسمی دادگستری که تحت هر
عنوان با شهرداری تهران همکاری میکنند


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

 انتشار اطالعات کلیه کارکنان
شهرداری تهران روی وبسایت شفاف
 در حال پیگیری و اقدام

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

 در حال پیگیری و اقدام
 در حال پیگیری و اقدام

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

تعارض منافع)
گزارشگری
تخلف (اجرای
ماده  ۶۱مصوبه
مدیریت

پیگیری تهیۀ آیین نامۀ گزارشگری
تخلف



کاملشدن حلقه شفافیت و انتشار
اطالعات با حمایت از گزارشگران
تخلف

 در حال پیگیری و اقدام

تعارض منافع)
انتشار
کمکهای
شهرداری به
اشخاص
حقوقی (اجرای
ماده  ۶۱مصوبه

ارسال نامه به شهردار تهران برای
انتشار کمکهای شهرداری به
اشخاص حقوقی در سال ۲۲



ایجاد عدالت و جلوگیری از رانت در
کمکهایی که شهرداری تهران به
اشخاص حقوقی میدهد

مدیریت
تعارض منافع)

1۶

 در حال پیگیری و اقدام

بهبود سیستمهای نظارتی
تسهیل ارتباط شهروندان با شهرداری تهران از طریق بهبود و رفع نواقص سیستمهای نظارتی موجود (1۶۹و
 )1۹۹۹یکی از برنامه های کمیته شفافیت و شهر هوشمند بوده است .در این رابطه  ۹جلسه (جلسات ، 1۷ ،1۹
 )۳۷ ،۰۹ ،۴۹ ،۴2 ،۶۳ ،۶۴برگزار شده که شرح اقدامات و نتایج آنها در ادامه بیان میشود.
اقدامات

نتایج

هدف

پیگیری راهاندازی نسخه موبایل سامانه
 1۶۹با داشتن ویژگیهایی نظیر امکان
بارگذاری عکس و مشخصکردن مکان
پیام



پیگیری انتشار اطالعات سامانه 1۶۹

افزایش سرعت و دقت در ثبت پیام



شناسایی شهروندان مشارکتجو در حل
مسائل شهری

 در حال پیگیری و اقدام



افزایش کارایی سامانه  1۶۹و ایجاد رقابت
بین مناطق

 در حال پیگیری و اقدام

 ارتقای کارآمدی سامانه سامن و حذف
پیامهای غیرواقعی و تسریع در پاسخگویی
به تماسهای شهروندان

اتصال دو سامانه  1۶۹و سامن



بهبود سامانه 1۹۹۹

تسهیل امکان گزارشگری تخلف و
تسریع در پیگیری آن

اجرای آزمایشی نسخه متصلشده این دو
سامانه در ناحیه  ۴منطقه 1۶
 در حال پیگیری و اقدام

انتشار پژوهشها و مطالعات انجامشده در شهرداری تهران
در واحدهای مختلف شهرداری تهران ،پژوهشها و مطالعات متعددی تهیه شده است اما به دلیل عدم دسترسی
عمومی به این پژوهشها و مطالعات ،احتمال تعریف و اجرای پروژهشها و مطالعات مشابه و تکرای در واحدهای
مختلف شهرداری وجود دارد که باعث هدر رفت وقت و هزینه در شهرداری میشود .بهعالوه ،با عدم انتشار
گزارش پژوهشها و مطالعات انجامشده ،امکان استفاده طیفهای گسترده متخصصان از این پژوهشها که با
بودجه عمومی انجام شده است وجود نخواهد داشت .از همین رو کمیته شفافیت و شهر هوشمند جلسه
شصت ویکم این کمیته را با موضوع انتشار پژوهش ها و مطالعات شهرداری تهران برگزار کرد و با مکاتبات و
پیگیری ها ،اجرایی شدن آن را در دستور کار خود قرار داد که شرح آنها در این جدول آمده است:

اقدامات
پیگیری استفاده فراگیر از سامانه
پژوهشیار در سازمانها و
شرکتهای تابعه

نتایج

هدف


تجمیع پژوهشها و مطالعات واحدهای
مختلف شهرداری در سامانهای واحد

ثبت پژوهشهای مرکز مطالعات و برنامهریزی
شهر تهران ،معاونت امور اجتماعی و فرهنگی،



ایجاد امکان فراخوانی متن پژوهشها و

معاونت فنی و عمرانی ،سازمان زیباسازی،

1۴

اقدامات

نتایج

هدف
مطالعات روی وبسایت شفاف

پیگیری انتشار متن کامل
پژوهشها و مطالعات شهرداری
تهران
پیگیری اتصال سامانه پژوهشیار به
سامانه قراردادها و سامانه جامع
مالی



نظارت بر فرایندِ الکترونیکی شدن
بارگذاری اطالعات پژوهشگران در
سامانه پژوهشیار
نظارت بر فرایندِ الکترونیکی شدن
ثبت درخواستهای حمایت از
پایاننامهها در سامانه پژوهشیار

جلوگیری از انجام پژوهش تکراری



ارزیابی کیفیت پژوهشها توسط طیف
گسترده متخصصان




 انتشار پژوهشها و مطالعات شهرداری تهران
روی وبسایت شفاف

استفاده همگانی از نتایج پژوهشها



نظارت بر الکترونیکی شدن فرایندِ
انتشار کتاب در سامانه پژوهشیار

سازمان مشاور فنی و مهندسی ،سازمان
حملونقل و ترافیک ،سازمان بوستانها،
سازمان نوسازی ،سازمان میادین و مناطق
شهرداری در سامانه پژوهشیار

کسب اطمینان از ثبت کلیه پژوهشها و
مطالعات انجام شده در واحدهای تابعه
شهرداری در سامانه پژوهشیار

 در حال پیگیری و اقدام

 بهبود فعالیت شورای نشر در راستای
نظارت بر نشر کتاب در شهرداری تهران

 در حال پیگیری و اقدام

تهیه بانک اطالعاتی از پژوهشگرانی که با
شهرداری تهران همکاری کردهاند

 در حال پیگیری و اقدام

ایجاد امکان نظارت بر حمایت از
پایاننامهها و جلوگیری از رانت

 در حال پیگیری و اقدام



شهر هوشمند
یکی از حوزههای مورد پیگیری و نظارت کمیته شفافیت و شهر هوشمند ،فعالیتهای شهرداری در زمینه
هوشمندسازی است .در این زمینه کمیته شفافیت و شهر هوشمند سه موضوع اصلی را پیگیری میکند :تحقق
داده باز در شهرداری تهران ،ایجاد درگاه واحد ارتباط شهروند با شهرداری و اجرای تبصره  ۶۳بودجه  .۷۹در این
راست ا ،کمیته شفافیت و شهر هوشمند عالوه بر پیگیریها و مکاتبات متعدد 1۷ ،جلسه (جلسات ،21 ،1۷ ،۰ ،1
 ) ۹۳ ،۹۶ ،۹2 ،۹1 ،۹۷ ،۳2 ،۰۷ ،۰۹ ،۰۳ ،۰2 ،۴۷ ،۴1 ،۶۳ ،2۹ ،2۳خود را به این موضوع اختصاص داده است.
شرح اقدامات و نتایج بهدست آمده در این حوزه به شرح زیر است:
عنوان

اقدام

تحقق داده باز در

پیگیری انتشار دادههای حوزههای
مختلف شهرداری تهران بهصورت

شهرداری تهران

هدف


open data

1۰

در اختیار قراردادن دادههای
شهرداری تهران برای
استفاده محققات و
کسبوکارها

نتایج
ایجاد امکان درخواست API
برای  ۶۴مورد از اقالم اطالعاتی
شهرداری تهران روی سایت
api.tehran.ir

عنوان

هدف

اقدام

نتایج
انتشار دادههای شهرداری
تهران در  1۷حوزه شهری روی
سایت data.tehran.ir

ارسال نامه برای انتشار APIدادههای
حملونقل و ترافیک شهرداری تهران و
دادههایی که نرمافزار رایا (نقشه شهر
تهران) از آنها استفاده میکند





درگاه واحد ارتباط
شهروندی

اجرای تبصره ۱۱
بودجه سال ۸۸
شهرداری تهران

بررسی عملکرد

پیگیری ایجاد درگاه واحد ارتباط
شهروند با شهرداری تهران

پیگیری اجرای تبصره  ۶۳بودجه سال
۷۹

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



سازمان فناوری
اطالعات و ارتباطات

هوشمندسازی در
سازمانها و واحدهای
تابعه شهرداری
تهران

بررسی احکام مربوط به هوشمندسازی
در برنامه سوم توسعه شهر تهران



1۳

 در حال پیگیری و اقدام

تجمیع دریافت همه خدماتی
که شهروند از شهرداری
دریافت میکند در یک
درگاه واحد برای سهولت
ارتباط

در حال پیگیری و اقدام

 نظارت بر جامعیت
فعالیتهای حوزه
هوشمندسازی مطابق با
پیشبینی شورای شهر برای
سال ۷۹

در حال پیگیری و اقدام

واقعی کردن بودجه سازمان
فاوا و نظارت بر عملکرد این
سازمان در تطابق با
اولویتهای شورای شهر



پیگیری اقدامات مشخص و مورد
درخواست شهروندان در ارتباط با
حوزههای مختلف شهرداری در جلسات
با سازمانهای تاکسیرانی ،مدیریت
پسماند ،بهشت زهرا ،میادین میوه و ترهبار
و حوزه حملونقل عمومی

رفع دسترسی انحصاری به
اطالعات حوزه حملونقل و
ترافیک

اطمینان از تطابق رویکرد
شورای شهر و شهرداری
تهران در خصوص
هوشمندسازی

تسهیل دریافت خدمات
شهری توسط شهروندان

 در حال پیگیری و اقدام

اصالح احکام برنامه سوم و
شاخصهای عملیاتی این برنامه
در زمینه هوشمندسازی
اضافه شدن الیه مسیریابی
قبور در نرمافزار رایا (نقشه شهر
تهران) و ارائه آن به صورت
API
 ایجاد محیط رقابتی برای
پرداخت خرد تاکسی از طریق
افزایش نرمافزاهای پرداخت
خرد کرایه

پایدارسازی تغییرات و اصالحات صورتگرفته
یکی از دغدغه های کمیته شفافیت و شهر هوشمند از سال گذشته ،چگونگی پایدارسازی اقداماتی است که تا
کنون در زمینه شفافیت و انتشار اطالعات صورت گرفته است .در واقع سوال این است که چگونه میتوان
مطمئن بود که بعد از اتمام فعالیت مدیریت شهری فعلی اقدامات صورتگرفته نه تنها از بین نخواهند رفت بلکه
با کمیت و کیفیت بیشتری ادامه خواهند داشت .اقداماتی که کمیته شفافیت و شهر هوشمند برای پاسخگویی به
این دغدغه انجام داده است بدین شرح است:
عنوان

تالش برای ترویج

هدف

اقدامات

 ترویج شفافیت شوراها و
شهرداریها ،اهمیت آن و
چگونگی تحقق آن در کشور

پیشنهاد تشکیل فراکسیون
شفافیت در شورای عالی
استانها




شفافیت در شوراها و

ایجاد مطالبه عمومی شفافیت
شوراها و شهرداریها در کشور

شهرداریهای دیگر نقاط
کشور

ارتباط با نهادهای ذیل

تالش برای نهادمند کردن
شفافیت

 تالش برای همافزایی
فعالیتهای صورتگرفته برای
تحقق شفافیت

شرکت رئیس کمیته شفافیت
و شهر هوشمند در هفتمین
نشست شهراندیشی و بررسی
سامانه شفافیت در شهر همدان

بررسی سند مبازره با فساد،
تهیه شده توسط اداره کل
ارزیابی عملکرد

 همراستا شدن رویکردها و
فعالیتهای مبارزه و مقابله با
فساد در شهرداری تهران

تعریف احکام مرتبط با مبارزه
با فساد در برنامه سوم توسعه
شهر تهران براساس سند تهیه
شده

شهرداری که در مورد
میکنند.

 تشکیل فراکسیون شفافیت در
شورای عالی استانها در تاریخ
( ۷۹/1۷/2۹لینک)
حضور و سخنرانی رئیس
کمیته شفافیت و شهر هوشمند
در نشست شهریورماه  ۷۹شورای
عالی استانها و رونمایی از
وبسایت فراکسیون شفافیت این
شورا

همکاری و همراهی با
شهرداریها و شوراهای دیگر
شهرها برای استفاده از تجربه
شورای شهر تهران در
پیادهسازی شفافیت (از جمله
کرج ،تبریز ،کرمان ،همدان)

شهرداری و بیرون از
مبارزه با فساد تالش

نتایج

برگزاری جلسات با
کارگروههای فعال در دولت با
موضوع مبارزه با فساد



ایجاد شبکه ارتباطی گسترده
در سطح دولت برای ترویج
شفافیت

1۹

 برگزاری جلسه «شهرداری
شیشهای؛ مرور یک تجربه»
انتقال تجربیات شورای شهر و
شهرداری تهران به کارگروه
اقتصادی شورای راهبردی ریاست
جمهوری

عنوان

هدف

اقدامات

 تشکیل زنجیره ذینفعان
شفافیت و مبارزه با فساد برای
تثبیت تغییرات ،ایجاد
حساسیت و مطالبهگری در
افکار عمومی

تالش برای تشکیل سمن
مبارزه با فساد «جمعیت
هماندیشان دادخواه» (جهد)
ترویج استفاده از
اطالعات و دادههای
منتشرشده در شهرداری
تهران توسط شهروندان و
متخصصان

ارسال نامه به شهردار و
پیشنهاد برگزاری همایش ملی
با موضوع ارائه دستاوردهای
شفافیت در شوراها و
شهرداریهای کشور
تهیه متون پایه در ارتباط با
شفافیت شوراها و شهرداریها

پایدارسازی تغییرات در
حوزه شفافیت شورای
شهر

مقایسه شفافیت در
مناطق و سازمانها و
شرکتهای تابعه
شهرداری

شفافیت انتشار اطالعات
شورای شهر براساس
استانداردهای انتشار داده



پایدارسازی انتشار اطالعات و
دادهها و ایجاد مطالبه برای
بهبود کمیت و کیفیت
اطالعات منتشرشده
 ایجاد متون قابل استناد و
مراجعه برای تسهیل شفافیت
شوراها و شهرداریها



ایجاد امکان نظارت همگانی
شهروندان بر عملکرد شورای
شهر و ارزیابی آن

پیگیری طراحی سامانه گردش
کار لوایح و طرحها و اتصال آن
به اتوماسیون اداری و سامانه
ماده ۹

 سیستماتیک کردن فرآیند
گردش کار بررسی طرحها و
لوایح در کمیسیونها و
گزارشگیری از مراحل انجام
کار کمیسیونها

تعریف و سفارش پروژه
پژوهشی «تدوین شاخص
شفافیت در شهرداری تهران»
به مرکز مطالعات و برنامهریزی
شهر تهران

 رتبهبندی دورهای واحدهای
تابعه شهرداری و ایجاد رقابت
بین آنها در تحقق شفافیت

1۹

نتایج

 اعالم موجودیت سمن جهد
در تاریخ ( ۷۹/۷۰/۷۰لینک)

 در حال پیگیری و اقدام

ترجمه دو متن راهنمای
وبسایتهای پارلمانی ( )+و
راهکارهای فنی برای ثبت و
گزارش جلسات پارلمانی ()+
انتشار منظم دستورجلسات و
ضمائم آنها ،صورتجلسات و
ضمائم آنها ،صوت جلسات و
مشروح مذاکرات جلسات صحن
شورای اسالمی شهر تهران
در حال پیگیری
استانداردسازی دادههای
منتشرشده

 در حال پیگیری و اقدام

 در حال پیگیری و اقدام

عنوان

اقدامات

هدف

پیگیری بهبود شاخصهای
ارزیابی عملکرد مناطق و
واحدهای تابعه شهرداری
تهران و اضافهشدن
شاخصهای شفافیت و انتشار
عمومی عملکرد مناطق و
واحدها

 رتبهبندی دورهای واحدهای
تابعه شهرداری و ایجاد رقابت
بین آنها در تحقق شفافیت


واقعیتر شدن مقایسه عملکرد
مناطق و واحدهای تابعه
شهرداری تهران در حوزههای
مختلف

نتایج
 افزوده شدن شاخص شفافیت
به شاخصهای ارزیابی عملکرد
مناطق
آماده شدن نسخه آزمایشی
انتشار گزارش عملکرد مناطق در
سه شاخص شفافیت مالی،
شهرسازی و 1۶۹

کارنامه عضویت در ستاد شورایاری
سال دوم
● حضور در  ۶2جلسه ستاد شورایاری و اظهارنظر و تصمیم گیری در خصوص بازنگری اساسنامه،
آییننامهها و برگزاری انتخابات شورایاری
● نظارت بر برگزاری انتخابات پنجمین دوره شورایاریها
● پیگیری اجرای طرحهای مشارکت محلی مانند اجرای طرح کشاورزی مشارکتی محلی توسط شورایاران
و ساکنان محله کاج در منطقه ۹
● شرکت در  ۴جلسه با موضوع اجرای طرح تصفیهخانه محلی فاضالب در منطقه 22
سال اول
● حضور در  ۶1جلسه ستاد شورایاری و اظهارنظر و تصمیم گیری در خصوص بازنگری آییننامهها و
برگزاری انتخابات شورایاری
● حضور در مناطق  21 ،1۴ ،۹و  22و 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 ۷۹/۷۴/۶۷
● بازدید از آب و فاضالب منطقه 22شهرداری تهران در تاریخ۷۹/۴/2۷

1۷

فعالیتهای رسانهای
نوع

عنوان

نام رسانه

تاریخ

لینک

سال دوم
زیست شبانه

مصاحبه

برنامه تلویزیونی
تهران 2۷

۷۹/۷۴/۷۶

لینک

شهر علیه انبوهسازان

مصاحبه

تجارت فردا

۷۹/۷۴/۷1

لینک

زبالهگردی

مصاحبه

رادیو تهران

۷۹/۷۶/2۰

لینک

سهم میلیاردی شهرداری از گردش مالی «زباله» و سود
پیمانکاران از تخلفات زبالهگردی

مصاحبه

خبرگزاری ایسنا

۷۹/۷۶/22

لینک

رونمایی از نسخه جدید سامانه 1۶۹

مصاحبه

خبرگزاری ایسنا

۷۹/۷۶/۷۳

لینک

طرحهای شبانه پایتخت

مصاحبه

خبرگزاری ایرنا

۷۹/۷۶/۷1

لینک

انتشار حقوق و دریافتی مدیران شهرداری

مصاحبه

خبرگزاری ایسنا

۷۹/۷2/۶۷

لینک

انتشار مزایای غیرمستمر ردههای مدیریتی شهرداری

مصاحبه

خبرگزاری مهر

۷۹/۷2/1۶

لینک

الکترونیکی شدن فرایندها پیشزمینه هوشمندی است

مصاحبه

ماهنامه پیوست

۷۹/۷1/2۹

لینک

تشدید رکود ساخت و ساز در سال ۷۹

مصاحبه

اقتصاد آنالین

۷۹/۷1/21

لینک

ثبت سفرهای خارجی مدیران شهرداری

مصاحبه

خبرگزاری
انصافنیوز

۷۹/۷1/1۹

لینک

انتقاد از وجود "ردیفهای هزینهای تکراری و مبهم" در
بودجه  ۷۹شهرداری

مصاحبه

خبرگزاری ایلنا

۷۹/۷1/1۹

لینک

تالش برای تک برگی شدن  ۳1هزار و  ۴۹۹سند پایتخت

مصاحبه

خبرگزاری مهر

۷۹/12/2۶

لینک

انتشار مشخصات پروندههای برج باغها در سامانه شفافیت
شهرداری

مصاحبه

خبرگزاری ایسنا

۷۹/12/2۶

لینک

انتشار اطالعات کامل دریافت کنندگان طرح ترافیک در
انتظار دستورالعمل

مصاحبه

باشگاه
خبرنگاران جوان

۷۹/12/2۷

لینک

امکان نظارت مردم بر پرداختیهای شهرداری به پیمانکاران
در قراردادهای کالن فراهم شد

مصاحبه

خبرگزاری ایلنا

۷۹/12/۷۹

لینک

انتشار حقوق پایه مدیران سازمانها و شرکتهای شهرداری
تهران

مصاحبه

خبرگزاری ایلنا

۷۹/12/۷۰

لینک

موضوع ارتقای شغلی و مدیریتی فامیلی و بستگان اعضای
شورا و مدیران شهرداری

مصاحبه

خبرگزاری ایلنا

۷۹/12/۷۴

لینک

شفافیت؛ دست یاری مدیریت شهری به سوی شهروندان

یادداشت

روزنامه
همشهری

۷۹/12/۷1

لینک

مسدود کردن راههای "فامیلبازی"" ،سفرهای خارجی

مصاحبه

خبرگزاری ایلنا

۷۹/12/۷1

لینک

2۷

نوع

عنوان

نام رسانه

تاریخ

لینک

بیضابطه" و "اعطای هدیههای خاص به اشخاص" در
شهرداری و انتشار دریافتی واقعی مدیران از ابتدای فروردین
سال ۷۹
تهاتر  1۳۷۷میلیارد تومان از بدهیهای دولت به شهرداری
با بانکها

مصاحبه

خبرگزاری
تسنیم

۷۹/11/1۳

لینک

موضوع انتشار فیش حقوقی مدیران شهرداری

مصاحبه

خبرگزاری مهر

۷۹/11/1۰

لینک

موضوع انتشار حقوق مدیران شهرداری

مصاحبه

خبر 1۹:۶۷

۷۹/11/1۰

لینک

عدم ثبت رسمی امالک شهرداری و ارائه پیشنهاد بازار
آنالین تهاتر

مصاحبه

خبرگزاری مهر

۷۹/11/12

لینک

تشریح آخرین وضعیت ستاد شورایاریهای مناطق و ارائه
خدمات بیکیفیت و ارزان در سرای محالت برای جذب
مردم و گرفتن پول از شهرداری

مصاحبه

خبرگزاری
اقتصاد آنالین

۷۹/11/۷۰

لینک

مصائب مبارزه با فساد شهری

مصاحبه

روزنامه دنیای
اقتصاد

۷۹/11/۷۴

لینک

حرفه؛ سیاستمدار

یادداشت

روزنامه سازندگی

۷۹/1۷/2۷

لینک

طراحی و پایش نمای شهری

مصاحبه

خبرگزاری
تابناک

۷۹/1۷/1۷

لینک

الیحه طراحی پایش و اجرای نماهای شهر تهران

مصاحبه

خبرگزاری ایلنا

۷۹/1۷/1۹

لینک

سازمانهای تابعه شهرداری

مصاحبه

روزنامه شرق

۷۹/1۷/1۴

لینک

کاهش سازمانها و شرکتهای تابعه شهرداری تهران

مصاحبه

خبرگزاری ایلنا

۷۹/1۷/1۶

لینک

اصالح ساختار شهرداری تهران

مصاحبه

روزنامه دنیای
اقتصاد

۷۹/1۷/1۶

لینک

چهار چالش انتشار اطالعات معامالت و ضرورت انتشار شرح
خدمات قراردادها

مصاحبه

خبرگزاری مهر

۷۹/۷۷/2۶

لینک

شفافیت قراردادها

مصاحبه

برنامه تلویزیونی
پایش

۷۹/۷۷/1۹

لینک

لطفاً وعدۀ مشخص بدهید

یادداشت

وبسایت و
کانال تلگرام

۷۹/۷۹/1۹

لینک

الیحه بودجه غیرنقد ،بازی چندسرباخت شهرداری است

مصاحبه

خبرگزاری ایسنا

۷۹/۷۹/۷۰

لینک

شهر هوشمند

مصاحبه

برنامه تلویزیونی
تهران 2۷

۷۹/۷۹/۷۰

لینک

الیحه دستورالعمل اجرایی مدیریت منابع و مصارف غیرنقد

مصاحبه

خبر 1۹:۶۷

۷۹/۷۹/۷۰

لینک

در پاسخ به سواالت رئیس جمهور

یادداشت

وبسایت و
کانال تلگرام

۷۹/۷۹/۷۴

لینک

21

عنوان

نوع

نام رسانه

تاریخ

لینک

کارت دعوت برای واسطهها

مصاحبه

روزنامه دنیای
اقتصاد

۷۹/۷۹/2۷

لینک

در مخالفت با یک عقبنشینی تأسفبار

یادداشت

وبسایت و
کانال تلگرام

۷۹/۷۹/2۹

لینک

دسترسی به محرمانههای شهر

مصاحبه

روزنامه
همشهری

۷۹/۷۹/1۷

لینک

بررسی تمام چالشهای کارگزاریها و صدور  ۹۷۷میلیارد
هولوگرام

مصاحبه

خبرگزاری مهر

۷۹/۷۹/1۶

لینک

ممنوعیت استخدام فامیلی در صف بررسی شورا

مصاحبه

خبرگزاری ایسنا

۷۹/۷۹/۷۹

لینک

ثبت شفاف معامالت شهرداری تهران و آخرین وضعیت
طرح تعارض منافع

مصاحبه

خبرگزاری مهر

۷۹/۷۳/1۰

لینک

نشست خبری کمیسیون برنامه و بودجه شورا

مصاحبه

اصالحات به معنای اصالح فرایندها

یادداشت

۷۹/۷۳/12
روزنامه
همشهری

۷۹/۷۳/۷۶

لینک

سال اول
پایش مداوم بودجه پایتخت

یادداشت

روزنامه دنیای
اقتصاد

۷۹/۰/11

لینک

پایان انتصابات فامیلی در شهرداری تهران

مصاحبه

خبرگزاری ایسنا

۷۹/۰/1

لینک

شاهکلید شفافیت

یادداشت

روزنامه ایران

۷۹/۴/1۷

لینک

درباره شفافیت

مصاحبه

خبرگزاری ایلنا

۷۹/۶/22

لینک

افشاگری یا شفافیت

یادداشت

روزنامه دنیای
اقتصاد

۷۹/1/2۹

لینک

نشست خبری درخصوص انتشار اطالعات قراردادهای کالن
شهرداری

مصاحبه

۷۹/1/2۳

لینک

برای تحقق نظارت همگانی؛ درباره انتشار عمومی اطالعات
قراردادهای کالن شهرداری تهران

یادداشت

روزنامه
همشهری

۷۹/1/2۳

لینک

سامانه شفاف

مصاحبه

خبر 1۴:۶۷
رادیو تهران

۷۹/1/22

لینک

احیاء خاطره شهر؛ درباره چنارهای ولیعصر

یادداشت

روزنامه
همشهری

۷۳/12/1۷

لینک

مدیریت تعارض منافع از جنس افشاگری نیست

مصاحبه

مجله تجارت
فردا

۷۳/11/21

لینک

شهرداری تهران باید مسئلهمحوری را جایگزین
پروژهمحوری کند

مصاحبه

خبرگزاری مهر

۷۳/11/۳

لینک

22

عنوان

نوع

نام رسانه

تاریخ

لینک

هدف از شفافیت سیستماتیک ،پیشگیری از فساد است

مصاحبه

خبرگزاری مهر

۷۳/11/۷۴

لینک

در دفاع از حق مردم بر شهر ،در دفاع از حذف رانت

یادداشت

روزنامه اعتماد

۷۳/11/۷1

لینک

دسترسی عمومی به اطالعات قراردادهای شهرداری تهران

مصاحبه

خبر 1۹:۶۷

۷۳/1۷/1۷

لینک

صد روز قابل دفاع و انتظارات پیش رو

یادداشت

روزنامه اعتماد

۷۳/۷۷/2۶

لینک

عملکرد زنان شورا

مصاحبه

خبرگزاری
خبرآنالین

۷۳/۹/1۰

لینک

اعتیاد همراه با کارتن خوابی به مثابه یک سبک زندگی،
درباره رویکرد جایگزین به مسئله آسیبهای اجتماعی

یادداشت

روزنامه دنیای
اقتصاد

۷۳/۷۹/11

لینک

بازدیدها
محل بازدید

موضوع بازدید

تاریخ

سال دوم

پیگیری تحقق شفافیت در واحدهای تابعه
شهرداری

پروژههای شهری

سازمان امالک و مستغالت

۷۹/11/2۹

سازمان بهشت زهرا

۷۹/1۷/22

معاونت امور اجتماعی و فرهنگی

 ۷۹/۷۹/21و ۷۹/12/1۹

سازمان مدیریت پسماند

۷۹/۷۹/1۷

سازمان مهندسی و عمران

۷۹/۷۳/۶1

سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات

۷۹/۷۳/1۷

همراهی با معاون برنامهریزی ،توسعه شهری و امور
شورا به عنوان شهردار شب و بازدید از مراکز
زیست شبانه در مناطق  1و  2و ۳

۷۹/۷2/2۹

افتتاحیه سه پروژه بزرگ مقیاس پایتخت «بخش
جنوبی خط  ۳مترو»« ،پروژه مسکونی بهاران
شرقی» و «پروژه 12۰۷هکتاری جنگل کاری»

۷۹/۷1/1۹

افتتاحیه خط  ۹مترو و تست گرم خط  ۳مترو

۷۹/12/2۰

افتتاحیه پل المپیک

۷۹/12/11

سال اول
استفاده از اطالعات تولیدشده در بخشهای
مختلف شهرداری
آسیبهای اجتماعی

نظرخواهی عمومی در ایستگاههای مترو

۷۳/۷۷/2۹

مرکز مطالعات و برنامهریزی شهر تهران

۷۳/۷۷/2۰

مرکز رصد شهری تهران

۷۳/۷۷/۷۰

حضور در جشن کودکان پرتو ،از برنامههای

۷۳/۷۹/۶

2۶

محل بازدید

موضوع بازدید

تاریخ

سازمان خدمات اجتماعی شهرداری تهران

شفافیت و شهر هوشمند

بازدید از مرکز نگهداری کودکان یاسر

۷۳/۷۳/۶۷

بازدید از محله هرندی به همراه شهردار وقت

۷۳/۷۳/۷۳

سازمان امالک و مستغالت

۷۹/۷۰/2۹

نمایشگاه الکامپ

۷۹/۷۰/۷۷

خط  ۹مترو تهران

۷۹/۷۴/۷۴

نمایشگاه مطبوعات

۷۳/۷۹/1۷

بازدیدهای کمیسیون برنامه و بودجه

نشستها و همایشهای تخصصی و مراسم فرهنگی
موضوع

عنوان

تاریخ

سال دوم

همایشها و نشستهای
با موضوع شفافیت و
هوشمندسازی

حضور و سخنرانی در مراسم رونمایی از دسترسی عمومی به پژوهشهای
انجامشده در شهرداری تهران روی وبسایت شفاف

۷۹/۷۰/2۳

دومین نشست هماندیشی با موضوع تضارب آرا و افکار و بررسی راهکارهای
اجرایی برای ارتقای نقش تشکلهای مردمنهاد در مبارزه با فساد

۷۹/۷۰/1۳

سخنرانی در نشست اعالم موجودیت سمن «جمعیت هماندیشان دادخواه»
(جهد)

۷۹/۷۰/۷۰

حضور و سخنرانی در هفتمین نشست شهراندیشی و بررسی سامانه شفافیت
در شهر همدان

۷۹/۷۴/11

حضور و سخنرانی در مراسم رونمایی از پژوهش یغمای کودکی

۷۹/۷۶/21

سخنرانی در کارگاه آموزشی «شفافیت و سیاستگذاری عمومی» در وزارت
تعاون ،کارورفاه اجتماعی با عنوان «شفافسازی با افشاگری تفاوت بنیادین
دارد»

۷۹/۷2/2۰

افتتاحیه جشنواره تاکسیرانی تهران

۷۹/۷2/۷۹

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

۷۹/۷2/۷۶

سخنرانی با عنوان «شهرداری شیشهای ،مرور یک تجربه» برای انتقال
تجربیات شورای شهر و شهرداری تهران به کارگروه اقتصادی شورای
راهبردی ریاست جمهوری

۷۹/۷2/1۰

سخنرانی در دومین نشست «توانمندسازی حاکمیت و جامعه :شفافیت
بودجه» در موسسه دیدهبان شفافیت و عدالت

۷۹/12/2۷

2۴

دیدار با مسئوالن

شرکت در همایش فصلی مدیران و رونمایی از انتشار اطالعات کارکنان
شهرداری ،حقوق مندرج در حکم مدیران شهرداری و اطالعات سفرهای
خارجی کارکنان شهرداری

۷۹/11/2۷

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

۷۹/11/1۶

سخنرانی در همایش «مبارزه با فساد ،احیای اعتماد» در شهر شیراز

۷۹/۷۷/2۹

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

۷۹/۷۷/1۷

سخنرانی در موسسه همشهری با عنوان «نشست شفافسازی در اداره شهر»

۷۹/۷۷/۷۹

سخنرانی در حزب اتحاد ملت با موضوع «شفافیت و مدیریت تعارض ،منافع،
ضرورت ،چالشها و راهکارها»

۷۹/۷۳/1۷

دیدار اعضای شورا با سید محمد خاتمی

۷۹/۷2/1۹

شرکت در نشست رئیسجمهور با متخصصان علوم اجتماعی

۷۹/۷۹/۷1

تقدیر از خبرنگاران حوزه شهری

۷۹/۷۰/1۴

سال اول

همایشها و نشستهای
با موضوع شفافیت و
هوشمندسازی

مراسم فرهنگی

دیدار با مسئوالن

حضور در نشست بررسی الیحه تعارض منافع در مرکز بررسیهای
استراتژیک ریاست جمهوری

۷۹/۰/۹

رونمایی از سامانه جامع منابع انسانی در شرکت برج میالد

۷۹/۷۴/12

رونمایی از وبسایت شفاف در همایش فصلی مدیران شهرداری تهران

۷۹/1/21

حضور و سخنرانی در پنل حکمرانی هوشمند و تنظیم مقررات در جهت
حرکت به سمت شهر هوشمند در همایش تهران هوشمند

۷۳/12/1۴

سخنرانی در میزگرد نقد و ارزیابی گزارش تحویل و تحول شهرداری تهران

۷۳/11/۷۴

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

۷۳/1۷/1۴

بازدید از نوروزگاه بلوار کشاورز

۷۹/1/۹

شرکت در کمپین درختکاری بوستان مادران

۷۳/12/1۹

شرکت در آیین گشایش بوستان نفس

۷۳/12/1۳

نشست اعضای شورای شهر با استاندار تهران

۷۳/۷/21

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

۷۳/۷۹/1۶

دیدار با معاون عمران و توسعه شهری و روستایی وزارت کشور

۷۳/۷۹/1۶

دیدار اعضای شورای شهر با رئیس جمهور

۷۳/۷۹/1۰

دیدار اعضای شورای شهر با رئیس مجلس

۷۳/۹/2۳

شرکت در چهار جلسه اعضای  ۰1نفره مجمع امید

2۰

مکاتبات و پیگیریها
سال دوم
● مکاتبه با شهردار تهران در خصوص
 oاجرای دستورالعمل اجرایی بند  ۰ماده  2مکرر آییننامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل
ساختمان اصالحی  1۶۷۴در شهرداری تهران در تاریخ ( ۷۹/۷۰/1۷لینک)
 oانتشار اطالعات کمک های مالی شهرداری تهران به اشخاص حقوقی در تاریخ ۷۹ /۷۶/12
(لینک)
 oپ یشنهاد برگزاری همایش ملی دستاوردهای شفافیت شهرداری تهران در تاریخ ۷۹/۷2/2۰
(لینک)
 oانت شار گزارش ارزیابی عملکرد مناطق و واحدهای تابعه شهرداری در سه حوزه شفافیت مالی،
عملکرد  1۶۹و شهرسازی در تاریخ ( ۷۹/۷2/21لینک)
 oانتشار مطالعات و پژوهشهای شهرداری تهران روی وبسایت شفاف در تاریخ ۷۹/۷1/2۳
(لینک)
 oبرنامه های شهرداری تهران در خصوص فراهم کردن امکان ادامه فعالیت مراکز خرده فروشی،
فرهنگی و خدماتی همزمان با فرارسیدن ماههای شعبان و رمضان در تاریخ ( ۷۹/۷1/21لینک)
 oانتشار لیست تفصیلی پروانههای صادره برجباغ از سال  1۶۹2تا کنون در تاریخ ۷۹/12/21
(لینک)
 oدرخواست ابالغ و اطالع رسانی عمومی مصوبه مدیریت تعارض منافع در شهرداری تهران در
تاریخ ( ۷۹/1۷/1۹لینک)
 oبرقراری امکان دسترسی به سامانههای شهرداری تهران ( ۷۹/۷۷/۷۹لینک)
 oضرورت خودداری ذیحسابان از تایید یا امضای اسناد قراردادهای ثبت نشده در سامانه قراردادها
در تاریخ ( ۷۹/۷۹/۷۰لینک)
o
o
o
o

درباره انتشار عمومی گزارش عملکرد مالی شهرداری تهران در تاریخ ( ۷۹/۷۹/۷۰لینک)
درخواست انتشار عمومی اطالعات سفرهای خارجی کارکنان شهرداری تهران بر روی وبسایت
شفاف در تاریخ ( ۷۹/۷۳/2۹لینک)
درخواست انتشار اطالعات قراردادهای کالن شهرداری تهران بر روی وبسایت شفاف در تاریخ
( ۷۹/۷۳/2۴لینک)
درخواست گزارش اجرای مصوبه الزام شهرداری تهران به انجام الکترونیکی و اعالن عمومی
اطالعات معامالت شهرداری در تاریخ ( ۷۹/۷۳/1۴لینک)

2۳

● 111عنوان مکاتبه با معاونان شهردار و سازمان فاوا در خصوص افزایش شفافیت مالی و دریافت
گزارشهای نظارتی با محوریت
 oنظارت بر حسن اجرای مصوبه الزام شهرداری تهران به انجام الکترونیکی و اعالن عمومی
معامالت شهرداری
 oنظارت بر حسن اجرای مصوبه مدیریت تعارض منافع در شهرداری تهران
 oنظارت بر حسن اجرای مصوبه الزام شهرداری تهران به انتشار عمومی اطالعات شهرسازی
 oبرنامههای سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات
 oانتشار عمومی اطالعات و دادههای موجود در شهرداری تهران
 oکیفیت ثبت اطالعات در سامانههای ثبت عملکرد مالی شهرداری از جمله سامانههای قراردادها
و مالی
 oیکپارچگی سامانههای شهرداری تهران
سال اول
● مکاتبه با شهردار تهران در خصوص
 oانتشار عمومی اطالعات مدیران ارشد شهرداری تهران در تاریخ ( ۷۹/۷۶/12لینک)
 oانتشار عمومی بخشی از اقالم اطالعاتی سامانه شهرسازی در تاریخ ( ۷۳/1۷/2۹لینک)
 oانتشار عمومی الیحه بودجه  ۷۹در قالب فایل اکسل در تاریخ ( ۷۳/1۷/۷۰لینک)
 oاطالع رسان ی قراردادهای باالی یک میلیارد تومان در تاریخ ( ۷۳/۷۹/2۷لینک)
●  ۳۴عنوان مکاتبه با معاونان شهردار و سازمان فاوا در خصوص افزایش شفافیت مالی و 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
سال دوم
 ۴۹ مالقات با گروههای مختلف در حوزه های شفافیت ،هوشمندسازی ،شورایاری ،مسائل و معضالت
شهری
2۹

 2۷ مالقات مردمی با افراد در خصوص مشکالت و درخواستها
سال اول
 ۶2 مالقات با گروههای مختلف در حوزههای شفافیت ،هوشمندسازی ،شورایاری ،مسائل و معضالت
شهری
 1۷ مالقات مردمی با افراد در خصوص مشکالت و درخواستها

2۹

نطق پیشازدستور در یکصدوچهلوششمین جلسه صحن علنی شورای اسالمی شهر تهران

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

بررسی گزارش حسابرسی تلفیقی صورتهای مالی شهرداری تهران در سال مالی  ۷۶در یکصدوپانزدهمین
جلسه صحن شورای اسالمی شهر تهران

2۷

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

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

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

۶۷

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

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

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

۶1

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

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

۶2

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

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

۶۶

