ﺻورﺗﺟﻠﺳﺎت -ﺳﺎل ﺳوم

١٠۵

ﺻﻮرت ﺟﻠﺴﮫ ﮐﻤﯿﺘﮫ ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ و ﺷﮭﺮ ھﻮﺷﻤﻨﺪ
ﺗﺎرﯾﺦ و زﻣﺎن
ﺷﻤﺎره ﺟﻠﺴﮫ
 ٩٩/٠۵/١۴ﺳﺎﻋﺖ  ١٠:٠٠ﻣﮑﺎن
ﺻﺪوﭘﻨﺠﻢ
ﻣﺪﻋﻮﯾﻦ :ﻣﺤﻤﺪ ﻓﺮﺟﻮد ،ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﺎوا ،ﺳﺎرا ﺑﻮرﺑﻮر ،رﯾﯿﺲ ﻣﺮﮐﺰ آﻣﺎر و رﺻﺪﺧﺎﻧﮫ ﺷﮭﺮی

ﺑﮫﺻﻮرت ﻣﺠﺎزی

دﺳﺘﻮرﺟﻠﺴﮫ ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺤﻘﻖ دادهﺑﺎز در ﺷﮭﺮداری ﺗﮭﺮان و ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ اﺣﮑﺎم ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ﺳﻮم ﺗﻮﺳﻌﮫ ﺷﮭﺮ ﺗﮭﺮان
ﺷﺮح ﺟﻠﺴﮫ:
✅ ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺤﻘﻖ دادهﺑﺎز در ﺷﮭﺮداری ﺗﮭﺮان و ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ اﺣﮑﺎم ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ﺳﻮم ﺗﻮﺳﻌﮫ ﺷﮭﺮ ﺗﮭﺮان
🔸 ﺻﺪوﭘﻨﺠﻤﯿﻦ ﺟﻠﺴﮫ ﮐﻤﯿﺘﮫ ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ و ﺷﮭﺮ ھﻮﺷﻤﻨﺪ ﺳﮫﺷﻨﺒﮫ  ٩٩/٠۵/١۴ﺑﮫ رﯾﺎﺳﺖ ﺑﮭﺎره آروﯾﻦ و ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﻣﺤﻤﺪ ﻓﺮﺟﻮد ،ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﻨﺎوری
اطﻼﻋﺎت و ارﺗﺒﺎطﺎت ﺷﮭﺮداری ﺗﮭﺮان ﺑﮫ ﺻﻮرت ﻣﺠﺎزی ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ.
🔸 در اﯾﻦ ﺟﻠﺴﮫ ﻣﻘﺮر ﺷﺪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﻨﺎوری اطﻼﻋﺎت و ارﺗﺒﺎطﺎت ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﻣﺮدادﻣﺎه ﺳﺎل  ،٩٩ﭘﯿﺶﻧﻮﯾﺲ ﻧﮭﺎﯾﯽ ﺳﻨﺪ ﺣﮑﻤﺮواﯾﯽ داده را ﭘﺲ از
اﻋﻤﺎل ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻣﻮرد ﺗﻮاﻓﻖ در ﺟﻠﺴﮫ ﺑﮫ ﺻﻮرت رﺳﻤﯽ ﺑﮫ ﮐﻤﯿﺘﮫ ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ و ﺷﮭﺮ ھﻮﺷﻤﻨﺪ ارﺳﺎل ﮐﻨﺪ.
🔸 ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻘﺮر ﺷﺪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﺎوا ﮔﺰارش ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﭘﺮوژهھﺎی اوﻟﻮﯾﺖدار ﺗﮭﺮان ھﻮﺷﻤﻨﺪ ،ﻧﺴﺨﮫ ﻧﮭﺎﯾﯽ ﺳﻨﺪ راھﺒﺮدی ﻣﺪل ﺑﻮﻣﯽ ﺗﮭﺮان ھﻮﺷﻤﻨﺪ و
ﮔﺰارش ﺟﻠﺴﺎت ﮐﻤﯿﺘﮫ ﺗﻌﺎﻣﻞﭘﺬﯾﺮی داده را ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﻣﺮداد ﻣﺎه ﺑﮫ ﺻﻮرت ﻣﮑﺘﻮب ﺑﮫ ﮐﻤﯿﺘﮫ ارﺳﺎل ﮐﻨﺪ.
🔸 اﻟﺰام ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﺎوا ﺑﮫ ﺗﮭﯿﮫ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ درﺧﺼﻮص ﮐﺎرﻣﺰد ﺷﺮﮐﺖھﺎی ﮐﺎرﮔﺰار اراﺋﮫ ﺳﺮوﯾﺲھﺎی دادهﻣﺤﻮر ،ﻣﻌﯿﺎر و ﺷﺎﺧﺺھﺎی اﻧﺘﺨﺎب اﯾﻦ
ﺷﺮﮐﺖھﺎ ،روشھﺎی ﺣﺼﻮل اطﻤﯿﻨﺎن از ﺷﻔﺎف و ﻋﺎدﻻﻧﮫ ﺑﻮدن ﻓﺮاﯾﻨﺪ ،ﺗﻀﻤﯿﻦ راﯾﮕﺎن ﺑﻮدن اﺳﺘﻔﺎده ﻏﯿﺮﺗﺠﺎری ﺷﮭﺮوﻧﺪان از دادهھﺎ و  ...ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن
ﻣﺮداد ﻣﺎه ﻧﯿﺰ از دﯾﮕﺮ ﻣﺼﻮﺑﺎت اﯾﻦ ﺟﻠﺴﮫ ﺑﻮد.
ﻣﺼﻮﺑﺎت ﺟﻠﺴﮫ ﺻﺪوﭘﻨﺠﻢ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺤﻘﻖ دادهﺑﺎز در ﺷﮭﺮداری ﺗﮭﺮان و ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ اﺣﮑﺎم ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ﺳﻮم ﺗﻮﺳﻌﮫ ﺷﮭﺮ ﺗﮭﺮان
ردﯾﻒ
١

٢

٣

۴

1

ﻣﺼﻮﺑﮫ
ﻣﻘﺮر ﺷﺪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﻨﺎوری اطﻼﻋﺎت و ارﺗﺒﺎطﺎت ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﻣﺮدادﻣﺎه ﺳﺎل  ،٩٩ﭘﯿﺶﻧﻮﯾﺲ ﻧﮭﺎﯾﯽ ﺳﻨﺪ ﺣﮑﻤﺮواﯾﯽ داده را ﭘﺲ از
اﻋﻤﺎل ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻣﻮرد ﺗﻮاﻓﻖ در ﺟﻠﺴﮫ ،ﺑﮫ ﺻﻮرت رﺳﻤﯽ ﺑﮫ ﮐﻤﯿﺘﮫ ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ و ﺷﮭﺮ ھﻮﺷﻤﻨﺪ ارﺳﺎل ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ اﺗﻤﺎم زﻣﺎن ﺟﻠﺴﮫ و ﻋﺪم اﻣﮑﺎن ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﮫ ﺳﺎﯾﺮ ﺑﻨﺪھﺎی دﺳﺘﻮرﺟﻠﺴﮫ ،ﻣﻘﺮر ﺷﺪ ﮔﺰارش ﻣﻮارد زﯾﺮ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن
ﻣﺮدادﻣﺎه  ٩٩ﺑﮫﺻﻮرت ﻣﮑﺘﻮب ﺑﮫ ﮐﻤﯿﺘﮫ ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ و ﺷﮭﺮ ھﻮﺷﻤﻨﺪ ارﺳﺎل ﮔﺮدد:
 .١ﮔﺰارش ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﭘﺮوژهھﺎی اوﻟﻮﯾﺖدار ﺗﮭﺮان ھﻮﺷﻤﻨﺪ )ارﺳﺎلﺷﺪه در ﻧﺎﻣﮫ ﺷﻤﺎره  ١۶١/۴٧۶۴ﻣﻮرخ (٩٩/٠٣/٢١
 .٢ﻧﺴﺨﮫ ﻧﮭﺎﯾﯽ ﺳﻨﺪ راھﺒﺮدی ﻣﺪل ﺑﻮﻣﯽ ﺗﮭﺮان ھﻮﺷﻤﻨﺪ
 .٣ﮔﺰارش ﺟﻠﺴﺎت ﮐﻤﯿﺘﮫ ﺗﻌﺎﻣﻞﭘﺬﯾﺮی داده
ﻣﻘﺮر ﺷﺪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﻨﺎوری اطﻼﻋﺎت و ارﺗﺒﺎطﺎت ﻧﺘﯿﺠﮫ ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﮐﻤﯿﺘﮫ ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ و ﺷﮭﺮ ھﻮﺷﻤﻨﺪ درﺧﺼﻮص ﻧﺎﻣﮫ ارﺳﺎﻟﯽ
ﺷﻤﺎره  ١۶٠/٩٧٣۵ﻣﻮرخ  ٩٩/٠۵/١١ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع ﮔﺰارش اﺟﺮای اﺣﮑﺎم ﺣﻮزه ھﻮﺷﻤﻨﺪﺳﺎزی ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ﺳﻮم ﺗﻮﺳﻌﮫ ﺷﮭﺮ ﺗﮭﺮان
ﺑﺮاﺳﺎس ﺷﺎﺧﺺھﺎی ﻣﺼﻮب را ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت ﻣﻮارد دارای اﺑﮭﺎم ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﻤﯿﺘﮫ را ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﻣﺮدادﻣﺎه ٩٩
ﺑﮫﺻﻮرت ﻣﮑﺘﻮب ارﺳﺎل ﻧﻤﺎﯾﺪ.
درﺧﺼﻮص ﺷﺮﮐﺖھﺎی ﮐﺎرﮔﺰار )واﺳﻄﮫ( اراﺋﮫ ﺳﺮوﯾﺲھﺎی داده ﻣﺤﻮر ،ﻣﻘﺮر ﺷﺪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﻨﺎوری اطﻼﻋﺎت و ارﺗﺒﺎطﺎت ،ﺑﺎ
درﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﻮاردی ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻗﺎﻋﺪه ﮐﺎرﻣﺰد ﺷﺮﮐﺖھﺎی ﮐﺎرﮔﺰار ﺑﺮای اراﺋﮫ ﺳﺮوﯾﺲ و داده ،ﻣﻌﯿﺎر و ﺷﺎﺧﺺھﺎی اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺮﮐﺖھﺎی
ﮐﺎرﮔﺰار ،زﻣﺎنﺑﻨﺪی و ﻓﺮاﯾﻨﺪ اﻋﻄﺎی ﺳﺮوﯾﺲ و داده ،ﺳﯿﺎﺳﺖھﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ ﻻزم ﺑﺮای ﺷﺮﮐﺖھﺎی ﮐﺎرﮔﺰار ،ﻣﺘﻮﻟﯽ و ﻧﺤﻮه ﻧﻈﺎرت و
روشھﺎی ﺣﺼﻮل اطﻤﯿﻨﺎن از ﺷﻔﺎف و ﻋﺎدﻻﻧﮫ ﺑﻮدن ﻓﺮاﯾﻨﺪ و ﺗﻀﻤﯿﻦ راﯾﮕﺎن ﺑﻮدن اﺳﺘﻔﺎده ﻏﯿﺮﺗﺠﺎری ﺷﮭﺮوﻧﺪان ،دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻠﯽ ﺗﮭﯿﮫ
ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﻣﺮدادﻣﺎه  ٩٩ﺑﺮای ﺑﺮرﺳﯽ در ﺟﻠﺴﺎت آﯾﻨﺪه ،ﺑﮫ ﮐﻤﯿﺘﮫ ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ و ﺷﮭﺮ ھﻮﺷﻤﻨﺪ ارﺳﺎل ﻧﻤﺎﯾﺪ.
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ﺻﻮرت ﺟﻠﺴﮫ ﮐﻤﯿﺘﮫ ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ و ﺷﮭﺮ ھﻮﺷﻤﻨﺪ
ﺗﺎرﯾﺦ و زﻣﺎن
ﺷﻤﺎره ﺟﻠﺴﮫ
 ٩٩/٠۵/١١ﺳﺎﻋﺖ  ١٠:٣٠ﻣﮑﺎن
ﺻﺪوﭼﮭﺎرم
ﻣﺪﻋﻮﯾﻦ :آﻗﺎی زارﻋﻠﯽ ،ﻣﺪﯾﺮ ﻣﺤﺘﺮم اداره ﮐﻞ ﻣﺎﻟﯽ ،آﻗﺎی ﺟﻌﻔﺮی ،ﻣﺪﯾﺮ ﮐﻞ ارزﯾﺎﺑﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮد و ﺑﮭﺒﻮد ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ

ﺑﮫﺻﻮرت ﻣﺠﺎزی

دﺳﺘﻮر ﺟﻠﺴﮫ اﻧﺘﺸﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ اطﻼﻋﺎت ﮐﻨﺘﺮل ﭘﺮوژهھﺎی اﺣﺪاﺛﯽ و اﺗﺼﺎل ﮐﺎﻣﻞ ﺳﺎﻣﺎﻧﮫھﺎی ﻣﺎﻟﯽ ،ﮐﻨﺘﺮل ﭘﺮوژه و ﺻﻮرت وﺿﻌﯿﺖ
ﺷﺮح ﺟﻠﺴﮫ:
✅ اﻧﺘﺸﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ اطﻼﻋﺎت ﮐﻨﺘﺮل ﭘﺮوژهھﺎی اﺣﺪاﺛﯽ و اﺗﺼﺎل ﮐﺎﻣﻞ ﺳﺎﻣﺎﻧﮫھﺎی ﻣﺎﻟﯽ ،ﮐﻨﺘﺮل ﭘﺮوژه و ﺻﻮرت وﺿﻌﯿﺖ
🔸 ﺻﺪوﭼﮭﺎرﻣﯿﻦ ﺟﻠﺴﮫ ﮐﻤﯿﺘﮫ ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ و ﺷﮭﺮ ھﻮﺷﻤﻨﺪ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع »اﻧﺘﺸﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ اطﻼﻋﺎت ﮐﻨﺘﺮل ﭘﺮوژهھﺎی اﺣﺪاﺛﯽ« و »اﺗﺼﺎل ﮐﺎﻣﻞ ﺳﺎﻣﺎﻧﮫھﺎی
ﻣﺎﻟﯽ ،ﮐﻨﺘﺮل ﭘﺮوژه و ﺻﻮرت وﺿﻌﯿﺖ« روز ﺷﻨﺒﮫ  ٩٩/۵/١١ﺑﮫ رﯾﺎﺳﺖ ﺑﮭﺎره آروﯾﻦ و ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ ارزﯾﺎﺑﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮد ،ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ ﺑﮭﺒﻮد ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و
ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ اﻣﻮر ﻣﺎﻟﯽ و اﻣﻮال ﺷﮭﺮداری ﺗﮭﺮان ﺑﮫ ﺻﻮرت ﻣﺠﺎزی ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽﺷﻮد.
🔸 ﻣﺒﻠﻎ ﭘﺮوژه ،ﻧﺎم ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر ،ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ و ﺑﺮﻧﺎﻣﮫای ﭘﺮوژهھﺎ در ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﮫ و ﺳﺎل ﺟﺎری ،ﺗﺎرﯾﺦ ﺷﺮوع و ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﭘﺎﯾﺎن ﭘﺮوژه ،ھﺰﯾﻨﮫ ﻗﻄﻌﯽ
ﭘﺮوژه در ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﮫ و ﺳﺎل ﺟﺎری و ﺻﻮرت وﺿﻌﯿﺖ ﭘﺮوژهھﺎ از ﺟﻤﻠﮫ آﯾﺘﻢھﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ در اﯾﻦ ﺟﻠﺴﮫ درﺧﺼﻮص ﻧﺤﻮه اﻧﺘﺸﺎر آﻧﮭﺎ ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی
ﻣﯽﺷﻮد.
ﻣﺼﻮﺑﺎت ﺟﻠﺴﮫ ﺻﺪوﭼﮭﺎرم ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع اﻧﺘﺸﺎر اطﻼﻋﺎت ﭘﺮوژهھﺎی اﺣﺪاﺛﯽ
ﻣﺼﻮﺑﮫ
ردﯾﻒ
ﻣﻘﺮر ﺷﺪ در راﺳﺘﺎی اﺟﺮای ﺑﻨﺪ  ۴ﻣﺎده  ١١ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ﺳﻮم ﺗﻮﺳﻌﮫ ﺷﮭﺮ ﺗﮭﺮان ،ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  ،٩٩اﻗﻼم اطﻼﻋﺎﺗﯽ زﯾﺮ ﮐﮫ در
ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ﮐﻨﺘﺮل ﭘﺮوژه ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﺑﮫﺻﻮرت ﺑﺮﺧﻂ روی وﺑﺴﺎﯾﺖ ﺷﻔﺎف ﺑﺮای ﻋﻤﻮم ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﻮﻧﺪ:
.١ﮐﺪ ﭘﺮوژه
 .٢ﻋﻨﻮان ﭘﺮوژه
 .٣واﺣﺪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ
 .۴ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﺗﺎ اﻧﺘﮭﺎی ﺳﺎل )و ﺳﺎلھﺎی( ﻗﺒﻞ و ﺳﺎل ﺟﺎری
 .۵ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﮫای ﺳﺎل ﺟﺎری و ﺳﺎل ﻗﺒﻞ
 .۶ﺗﺎرﯾﺦ ﺷﺮوع ﭘﺮوژه ،ﺗﺎرﯾﺦ ﭘﺎﯾﺎن ﭘﺮوژه )ﺑﺮﻧﺎﻣﮫای( و ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﭘﺎﯾﺎن ﭘﺮوژه
١
 .٧آدرس و ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﻨﯽ
 .٨ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﮫروزآوری
 .٩اﻋﺘﺒﺎر اﺑﻼﻏﯽ ﺗﺎ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ و اﻋﺘﺒﺎر اﺑﻼﻏﯽ ﭘﺮوژه در ﺳﺎل ﺟﺎری
 .١٠اﻋﺘﺒﺎر ﺗﺨﺼﯿﺺﯾﺎﻓﺘﮫ ﮐﻞ ﺳﺎل ﺟﺎری
 .١١رﯾﺰ ﺗﻌﮭﺪات ذﯾﻞ ھﺮ ﭘﺮوژه در ﺳﺎل ﺟﺎری
 .١٢ﻣﺒﻠﻎ ﮐﻞ ﺻﻮرت وﺿﻌﯿﺖ ﺗﺎ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ و ﻣﺒﻠﻎ ﺻﻮرت وﺿﻌﯿﺖ در ﺳﺎل ﺟﺎری
 .١٣ھﺰﯾﻨﮫ ﻗﻄﻌﯽ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل ﻗﺒﻞ و در ﺳﺎل ﺟﺎری
 .١۴ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ رﯾﺎﻟﯽ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ
 .١۵ﻣﻮارد ﻗﺮارداد ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻮﺿﻮع ،ﻣﺒﻠﻎ ،ﻧﺎم ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر ،ﺗﺎرﯾﺦ ﻗﺮارداد و… ﻣﺸﺎﺑﮫ ﻣﻮارد ﻣﻨﺘﺸﺮﺷﺪه روی وﺑﺴﺎﯾﺖ ﺷﻔﺎف
ﻣﻘﺮر ﺷﺪ ﺑﮫ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﮫروزرﺳﺎﻧﯽ ﺳﯿﺴﺘﻤﺎﺗﯿﮏ ﺻﻮرت وﺿﻌﯿﺖھﺎی اراﺋﮫ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻣﺎنھﺎ و ﺷﺮﮐﺖھﺎی ﺗﺎﺑﻌﮫ ﺷﮭﺮداری ﺗﮭﺮان
در ﺧﺼﻮص ﭘﺮوژهھﺎی اﺣﺪاﺛﯽ در ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ﮐﻨﺘﺮل ﭘﺮوژه ،ظﺮف ﻣﺪت ﯾﮏ ھﻔﺘﮫ ﮐﺎرﮔﺮوھﯽ ﻣﺘﺸﮑﻞ از ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن اداره ﮐﻞ ﻣﺎﻟﯽ و
اﻣﻮال ،اداره ﮐﻞ ارزﯾﺎﺑﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮد و ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﻨﺎوری اطﻼﻋﺎت و ارﺗﺒﺎطﺎت ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﻮد ﺗﺎ ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽھﺎی ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ،ارﺗﺒﺎط
ﺳﯿﺴﺘﻤﺎﺗﯿﮏ ﺑﯿﻦ ﮐﺪھﺎی ﺑﻮدﺟﮫ داﺧﻠﯽ اﯾﻦ واﺣﺪھﺎ ﺑﺎ ﮐﺪھﺎی ﺑﻮدﺟﮫ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺮﻗﺮار ﺷﻮد ﺗﺎ ﺑﺘﻮان ﭘﯿﺶ از ﺗﺒﺎدل ﻣﻮاﻓﻘﺖﻧﺎﻣﮫھﺎ ﻧﯿﺰ،
٢
دادهھﺎی ﺻﻮرتوﺿﻌﯿﺖ ﺛﺒﺖ ﺷﺪه در ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ﻣﺎﻟﯽ ذﯾﻞ ﺑﻮدﺟﮫ داﺧﻠﯽ ﺳﺎزﻣﺎنھﺎ و ﺷﺮﮐﺖھﺎ را در ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ﮐﻨﺘﺮل ﭘﺮوژه ﻓﺮاﺧﻮاﻧﯽ
ﮐﺮد .ﻣﻘﺮر ﺷﺪ ﺻﻮرﺗﺠﻠﺴﺎت اﯾﻦ ﮐﺎرﮔﺮوه ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ اوﻟﻮﯾﺖﺑﻨﺪی و ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ زﻣﺎنﺑﻨﺪی ﺳﺎزﻣﺎنھﺎ و ﺷﺮﮐﺖھﺎی ﺗﺎﺑﻌﮫای ﮐﮫ ﺗﻨﺎظﺮ
ﮐﺪھﺎی ﺑﻮدﺟﮫ آﻧﮭﺎ در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﻗﺮار ﺧﻮاھﺪ ﮔﺮﻓﺖ ﺑﮫ ﮐﻤﯿﺘﮫ ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ و ﺷﮭﺮ ھﻮﺷﻤﻨﺪ ارﺳﺎل ﮔﺮدد.
ﻣﻘﺮر ﺷﺪ اداره ﮐﻞ ارزﯾﺎﺑﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮد و ﺑﮭﺒﻮد ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ظﺮف ﻣﺪت ﯾﮏھﻔﺘﮫ ﮔﺰارﺷﯽ ﺷﺎﻣﻞ ﻓﮭﺮﺳﺖ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﭘﺮوژهھﺎی اﺣﺪاﺛﯽ
ﮐﻠﯿﮫ ﺳﺎزﻣﺎنھﺎ ﺷﺮﮐﺖھﺎی زﯾﺮﻣﺠﻤﻮﻋﮫ ﺷﮭﺮداری ﺗﮭﺮان را ﺑﺎ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﺑﮫروز ﺑﻮدن ﯾﺎ ﻧﺒﻮدن ﺻﻮرتوﺿﻌﯿﺖ ﭘﺮوژهھﺎی ھﺮ واﺣﺪ ﺑﮫ
ﮐﻤﯿﺘﮫ ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ و ﺷﮭﺮ ھﻮﺷﻤﻨﺪ ارﺳﺎل ﻧﻤﺎﯾﺪ .ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻘﺮر ﺷﺪ اداره ﮐﻞ ﻣﺎﻟﯽ و اﻣﻮال ﺑﺎ ارﺳﺎل ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﮫای ﺑﮫ ذیﺣﺴﺎﺑﺎن واﺣﺪھﺎﯾﯽ ﮐﮫ
ﺻﻮرتوﺿﻌﯿﺖ ﭘﺮوژه را ﺑﮫروز ﺛﺒﺖ ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ اﻋﻼم ﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﮫ اﯾﺸﺎن ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﮐﺎرﮔﺮوه ذﮐﺮﺷﺪه در ﺑﻨﺪ دو اﯾﻦ ﺻﻮرﺗﺠﻠﺴﮫ ارﺗﺒﺎط
٣
ﮐﺪھﺎی ﺑﻮدﺟﮫ را ﻓﺮاھﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،آﯾﺘﻢھﺎی رﯾﺰ ﺗﻌﮭﺪات ذﯾﻞ ھﺮ ﭘﺮوژه در ﺳﺎل ﺟﺎری ،ﻣﺒﻠﻎ ﮐﻞ ﺻﻮرت وﺿﻌﯿﺖ ﺗﺎ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ و ﻣﺒﻠﻎ
ﺻﻮرت وﺿﻌﯿﺖ در ﺳﺎل ﺟﺎری و ھﺰﯾﻨﮫ ﻗﻄﻌﯽ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل ﻗﺒﻞ و در ﺳﺎل ﺟﺎری را ﺟﮭﺖ ﺛﺒﺖ و ﺑﮫروزرﺳﺎﻧﯽ در ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ﮐﻨﺘﺮل
ﭘﺮوژه ،ﺑﮫ اداره ﮐﻞ ﻣﺎﻟﯽ و اﻣﻮال و اداره ﮐﻞ ارزﯾﺎﺑﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮد ارﺳﺎل ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
ﻣﻘﺮر ﺷﺪ اداره ﮐﻞ ﻣﺎﻟﯽ و اﻣﻮال و اداره ﮐﻞ ارزﯾﺎﺑﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮد و ﺑﮭﺒﻮد ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺮای ﺑﺮﻗﺮاری دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ذﯾﺤﺴﺎﺑﺎن ﺑﮫ ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ
ﮐﻨﺘﺮل ﭘﺮوژه ﺟﻠﺴﺎت ﻣﺸﺘﺮﮐﯽ ﺑﺮﮔﺰار ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﺗﺎ ذﯾﺤﺴﺎﺑﺎن ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖھﺎی ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ و رﯾﺎﻟﯽ ﭘﺮوژهھﺎی واﺣﺪھﺎی ذﯾﺮﺑﻂ را ﻣﻮرد
۴
ﺑﺮرﺳﯽ و ﻧﻈﺎرت ﻗﺮار دھﻨﺪ .ﻣﻘﺮر ﺷﺪ ﻧﺘﺎﯾﺞ اﯾﻦ ﺟﻠﺴﺎت ﺑﮫ ﮐﻤﯿﺘﮫ ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ و ﺷﮭﺮ ھﻮﺷﻤﻨﺪ ارﺳﺎل ﮔﺮدد.
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ﺻﻮرت ﺟﻠﺴﮫ ﮐﻤﯿﺘﮫ ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ و ﺷﮭﺮ ھﻮﺷﻤﻨﺪ
ﺗﺎرﯾﺦ و زﻣﺎن
ﺷﻤﺎره ﺟﻠﺴﮫ
 ٩٩/٠۵/٠٧ﺳﺎﻋت  ١٠:٠٠ﻣﮑﺎن
ﺳﺎﻟن ﺷﯾﺑﺎﻧﯽ
ﺻدوﺳوم
ﻣﺪﻋﻮﯾﻦ :ﻣﺠﺘﺒﯽ ﯾﺰداﻧﯽ ،ﻣﻌﺎون ﺧﺪﻣﺎت ﺷﮭﺮی ﺷﮭﺮداری ﺗﮭﺮان ،ﻣﺤﻤﺪ ﻓﺮﺟﻮد ،ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﺎوا ،ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﯽ ﻣﺨﺘﺎری ،ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻮﺳﺘﺎنھﺎ و
ﻓﻀﺎی ﺳﺒﺰ
ﺣﺎﺿﺮﯾﻦ :ﻟﻄﻔﺎ ً ﮐﻠﯿﮏ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.
ﻋﮑﺲھﺎی ﺟﻠﺴﮫ
دﺳﺘﻮرﺟﻠﺴﮫ ﭘﯿﮕﯿﺮی ﺗﺤﻘﻖ ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ و ھﻮﺷﻤﻨﺪﺳﺎزی در ﺣﻮزه ﺧﺪﻣﺎت ﺷﮭﺮی

ﺷﺮح ﺟﻠﺴﮫ:
✅ ﭘﯿﮕﯿﺮی ﺗﺤﻘﻖ ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ و ھﻮﺷﻤﻨﺪﺳﺎزی در ﺣﻮزه ﺧﺪﻣﺎت ﺷﮭﺮی
🔸 ﺻﺪوﺳﻮﻣﯿﻦ ﺟﻠﺴﮫ ﮐﻤﯿﺘﮫ ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ و ﺷﮭﺮ ھﻮﺷﻤﻨﺪ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع »ﭘﯿﮕﯿﺮی ﺗﺤﻘﻖ ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ و ھﻮﺷﻤﻨﺪﺳﺎزی در ﺣﻮزه ﺧﺪﻣﺎت ﺷﮭﺮی« روز ﺳﮫﺷﻨﺒﮫ  ٩٩/۵/٧ﺑﮫ
رﯾﺎﺳﺖ ﺑﮭﺎره آروﯾﻦ و ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﻣﺠﺘﺒﯽ ﯾﺰداﻧﯽ ،ﻣﻌﺎون ﺧﺪﻣﺎت ﺷﮭﺮی و ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽﺷﻮد.
🔸 در اﯾﻦ ﺟﻠﺴﮫ ﻣﻮاردی ھﻤﭽﻮن وﺿﻌﯿﺖ ﺳﺎﻣﺎﻧﺪھﯽ ﻏﺮﻓﮫھﺎی ﭘﺎرکھﺎ و ﮐﯿﻮﺳﮏھﺎ و ﻧﺤﻮه ﺛﺒﺖ ﻗﺮاردادھﺎ و اﺟﺎرهھﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ آن ،وﺿﻌﯿﺖ ﺛﺒﺖ اﻧﻮاع
ﻣﻌﺎﻣﻼت در ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ﺟﺎﻣﻊ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻣﺎنھﺎ و ﺷﺮﮐﺖھﺎی زﯾﺮﻣﺠﻤﻮﻋﮫ ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﺷﮭﺮی و آﺧﺮﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ راهاﻧﺪازی ﺻﻮرت وﺿﻌﯿﺖ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ
ﺣﻮزه ﺧﺪﻣﺎت ﺷﮭﺮی در ﻣﻨﺎطﻖ ٢٢ﮔﺎﻧﮫ ﺑﺮرﺳﯽ ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ.
🔸 ھﻤﭽﻨﯿﻦ اراﺋﮫ زﻣﺎنﺑﻨﺪی دﻗﯿﻖ ﺑﺮای راهاﻧﺪازی ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ﺑﺮﺧﻂ ﭘﺎﯾﺶ اﯾﻤﻨﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنھﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﺷﮭﺮ ﺗﮭﺮان ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  ٩٩از ﺟﻤﻠﮫ دﺳﺘﻮرات اﯾﻦ ﺟﻠﺴﮫ
اﺳﺖ.
ﻣﺼﻮﺑﺎت ﺟﻠﺴﮫ ﺻﺪوﺳﻮم ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع ﭘﯿﮕﯿﺮی ﺗﺤﻘﻖ ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ و ھﻮﺷﻤﻨﺪﺳﺎزی در ﺣﻮزه ﺧﺪﻣﺎت ﺷﮭﺮی
ﻣﺼﻮﺑﮫ
ردﯾﻒ
در ﺧﺼﻮص وﺿﻌﯿﺖ ﺳﺎﻣﺎﻧﺪھﯽ ﻏﺮﻓﮫھﺎی ﭘﺎرکھﺎ و ﮐﯿﻮﺳﮏھﺎ و ﻧﺤﻮه ﺛﺒﺖ ﻗﺮاردادھﺎ و اﺟﺎرهھﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ آن
.١ﻣﻘﺮر ﺷﺪ ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﺷﮭﺮی و ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ،ﮐﺎرﮔﺮوھﯽ ﻣﺘﺸﮑﻞ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن آن ﻣﻌﺎوﻧﺖ ،اداره ﮐﻞ درآﻣﺪ ،ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﻨﺎوری اطﻼﻋﺎت و
ارﺗﺒﺎطﺎت و ﮐﻤﯿﺘﮫ ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ و ﺷﮭﺮ ھﻮﺷﻤﻨﺪ ﺑﺎ ھﺪف ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺗﮑﻠﯿﻒ دو ﺳﺮ ﻓﺼﻞ زﯾﺮ ﺗﺸﮑﯿﻞ دھﺪ
اﻟﻒ( ﺑﺮرﺳﯽ راھﮑﺎرھﺎی ﺳﯿﺴﺘﻤﯽ ﺟﮭﺖ ارﺗﺒﺎط درآﻣﺪھﺎی وﺻﻮﻟﯽ ﺑﮫ ﮐﺪھﺎی درآﻣﺪی و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻗﺮاردادھﺎی درآﻣﺪی ﺛﺒﺖ ﺷﺪه در ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ
ﺟﺎﻣﻊ ﻣﻌﺎﻣﻼت )ﺑﺎ اوﻟﻮﯾﺖ درآﻣﺪھﺎی وﺻﻮﻟﯽ از ﻣﺤﻞ اﺟﺎره ﻏﺮﻓﮫھﺎ( ﺑﮫ ﻧﺤﻮی ﮐﮫ ﭘﺲ از اﺟﺮای اﯾﻦ راھﮑﺎرھﺎ اﻣﮑﺎن ردﯾﺎﺑﯽ اﯾﻨﮑﮫ
درآﻣﺪھﺎی وﺻﻮﻟﯽ از ﻣﺤﻞ ﮐﺪام ﮐﺪھﺎی درآﻣﺪی و ﮐﺪام ﻗﺮاردادھﺎی درآﻣﺪی اﺳﺖ اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ ﺑﺎﺷﺪ.
ب( راهﺣﻞھﺎی اﺳﺘﺎﻧﺪاردﺳﺎزی ﮐﺪھﺎی درآﻣﺪی ﺑﺮای ﺛﺒﺖ درآﻣﺪھﺎی واﺣﺪھﺎی ﺗﺎﺑﻌﮫ ﺑﺎ اوﻟﻮﯾﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﺮھﻨﮕﯽ و ھﻨﺮی ،ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﻮﺳﺎزی
ﻋﺒﺎسآﺑﺎد و ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ ﺟﮭﺖ ﺛﺒﺖ درآﻣﺪ ﺣﺎﺻﻞ از اﺟﺎره ﻏﺮﻓﮫھﺎ و ﭘﺲ از آن ﺳﺎﯾﺮ واﺣﺪھﺎ ﻧﻈﯿﺮ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻮﺳﺘﺎنھﺎ و ﻓﻀﺎی ﺳﺒﺰ،
ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ ،ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﯿﺎدﯾﻦ ﻣﯿﻮه و ﺗﺮه ﺑﺎر ،ﺳﺎزﻣﺎن آﺗﺶ ﻧﺸﺎﻧﯽ و ﺧﺪﻣﺎت اﯾﻤﻨﯽ
١

٢

٣

3

ﻣﻘﺮر ﺷﺪ ﺻﻮرﺗﺠﻠﺴﺎت اﯾﻦ ﮐﺎرﮔﺮوه ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ اوﻟﻮﯾﺖﺑﻨﺪی و ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ زﻣﺎنﺑﻨﺪی ﺳﺎزﻣﺎنھﺎ و ﺷﺮﮐﺖھﺎی ﺗﺎﺑﻌﮫای ﮐﮫ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺳﺎزی ﮐﺪھﺎی
درآﻣﺪی آﻧﮭﺎ در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﻗﺮار ﺧﻮاھﺪ ﮔﺮﻓﺖ ﺑﮫ ﮐﻤﯿﺘﮫ ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ و ﺷﮭﺮ ھﻮﺷﻤﻨﺪ ارﺳﺎل ﮔﺮدد و ھﻤﭽﻨﯿﻦ اﯾﻦ ﺻﻮرﺗﺠﻠﺴﺎت در ﮐﻤﯿﺘﮫ ﺟﺎﻣﻊ ﻣﺎﻟﯽ
ﺑﮫ ﺗﺼﻮﯾﺐ رﺳﯿﺪه و اﺟﺮاﯾﯽ ﺷﻮد .ﺑﮫﻋﻼوه ﻣﻘﺮر ﺷﺪ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﮫ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  ،٩٩راهﺣﻞھﺎی اﻧﺪﯾﺸﯿﺪهﺷﺪه ﺑﮫ ﺛﺒﺖ درآﻣﺪ ﻏﺮﻓﮫھﺎ و
ﮐﯿﻮﺳﮏھﺎی ﻣﻨﺎطﻖ و واﺣﺪھﺎی ﺗﺎﺑﻌﮫ در ﺳﺎﻣﺎﻧﮫھﺎی ﺛﺒﺖ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﺎﻟﯽ ﺷﮭﺮداری ﻣﻨﺠﺮ ﻧﺸﻮد ،ﺗﺨﻠﻔﺎت اﯾﻦ ﻣﻨﺎطﻖ و واﺣﺪھﺎ از طﺮﯾﻖ ﻣﺮاﺟﻊ
ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﻮرد ﭘﯿﮕﯿﺮی ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.
.٢از آﻧﺠﺎﮐﮫ اطﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ ﻏﺮﻓﮫھﺎی اﺣﺼﺎ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﺷﮭﺮی ﺑﮫﺻﻮرت ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ ،ﻣﻘﺮر ﺷﺪ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ظﺮف
ﻣﺪت دو ھﻔﺘﮫ ،ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﻨﺎوری اطﻼﻋﺎت و ارﺗﺒﺎطﺎت ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ ﺳﺎﻣﺎﻧﮫھﺎی ﻣﻮﺟﻮد )از ﺟﻤﻠﮫ ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ﺟﺎﻣﻊ ﻣﺎﻟﯽ ،ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ﺟﺎﻣﻊ اﻣﻼک و(...
اﻋﻼم ﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﺪام ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ﺑﺴﺘﺮ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮای ﺛﺒﺖ اطﻼﻋﺎت اﯾﻦ ﻏﺮﻓﮫھﺎﺳﺖ؛ ﺳﭙﺲ ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﺷﮭﺮی و ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ در اﺳﺮع وﻗﺖ ،ﺗﻤﺎﻣﯽ
اطﻼﻋﺎت ﺑﮫدﺳﺖ آﻣﺪه از ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻏﺮﻓﮫھﺎ را در آن ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ﺛﺒﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
.٣ﻣﻘﺮر ﺷﺪ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ظﺮف ﻣﺪت ﯾﮏ ھﻔﺘﮫ ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﺷﮭﺮی و ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﮔﺰارش ﮐﺎﻣﻠﯽ از ﮐﻠﯿﮫ ﻏﺮﻓﮫھﺎی اﺣﺼﺎﺷﺪه ﺑﮫ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻣﻨﻄﻘﮫ
و ﻧﺎﺣﯿﮫ ،اطﻼﻋﺎت ﮐﻠﯿﮫ ﻗﺮاردادھﺎی ﻣﻨﻌﻘﺪﺷﺪه ﺑﺮای اﯾﻦ ﻏﺮﻓﮫھﺎ و درآﻣﺪھﺎی وﺻﻮل و ﺛﺒﺖﺷﺪه از اﯾﻦ ﻗﺮاردادھﺎ را ﺑﮫ ﮐﻤﯿﺘﮫ ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ و ﺷﮭﺮ
ھﻮﺷﻤﻨﺪ ارﺳﺎل ﻧﻤﺎﯾﺪ.
در ﺧﺼﻮص راه اﻧﺪازی ﺻﻮرت وﺿﻌﯿﺖ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ ﺣﻮزه ﺧﺪﻣﺎت ﺷﮭﺮی در ﻣﻨﺎطﻖ ٢٢ﮔﺎﻧﮫ
 .١ﻣﻘﺮر ﺷﺪ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺷﮭﺮﯾﻮرﻣﺎه  ،٩٩راهاﻧﺪازی ﮐﺎﻣﻞ ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ﺻﻮرتوﺿﻌﯿﺖ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ ﺧﺪﻣﺎت ﺷﮭﺮی در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﻨﺎطﻖ ٢٢ﮔﺎﻧﮫ و
اﺗﺼﺎل اﯾﻦ ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ﺑﮫ ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ﺟﺎﻣﻊ ﻣﺎﻟﯽ ﻣﺤﻘﻖ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ؛ ﺑﮫ ﻧﺤﻮی ﮐﮫ ﭘﺮداﺧﺖ ﺻﻮرت وﺿﻌﯿﺖھﺎی ﺗﺎﯾﯿﺪﺷﺪه در ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ﺟﺎﻣﻊ ﻣﺎﻟﯽ ﺻﺮﻓﺎ از
طﺮﯾﻖ درﯾﺎﻓﺖ ﺳﯿﺴﺘﻤﯽ اطﻼﻋﺎت ﺻﻮرت وﺿﻌﯿﺖھﺎ از ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ﺻﻮرت وﺿﻌﯿﺖ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ ﺧﺪﻣﺎت ﺷﮭﺮی اﻣﮑﺎنﭘﺬﯾﺮ ﺑﺎﺷﺪ .ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻘﺮر
ﺷﺪ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ظﺮف ﻣﺪت ﯾﮏ ھﻔﺘﮫ ،اداره ﮐﻞ ﻣﺎﻟﯽ و اﻣﻮال ﺑﺎ ارﺳﺎل ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﮫای ﺑﮫ ذﯾﺤﺴﺎﺑﺎن اﻋﻼم ﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﮫ از اﯾﻦ ﭘﺲ ﺻﻮرتوﺿﻌﯿﺖھﺎی
ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ ﺻﺮﻓﺎ ﺑﮫﺻﻮرت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﺗﺎﯾﯿﺪ ﺧﻮاھﻨﺪ ﺷﺪ.
 ٢ﻣﻘﺮر ﺷﺪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﻣﺮدادﻣﺎه  ٩٩ﺑﺎ طﺮاﺣﯽ ﮔﺮدش ﮐﺎر ﻣﻨﺎﺳﺐ ،ﻓﺮاﯾﻨﺪی را ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﮫ درﺻﻮرت ﺛﺒﺖ
ﻧﺸﺪن ﺗﻌﺪاد ﺧﻮدروی ﻓﻌﺎل و ﺣﺪاﻗﻞ ﮐﺎرﮔﺮان ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎران و ﻋﻤﻠﮑﺮدﺷﺎن ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﻗﺮاردادھﺎی ﻣﻨﻌﻘﺪﺷﺪه در ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ﺻﻮرت وﺿﻌﯿﺖ ،ﻓﺮآﯾﻨﺪ
ﺗﺎﯾﯿﺪ ﺿﻮرت وﺿﻌﯿﺖ ﺑﮫ ﺻﻮرت ﺳﯿﺴﺘﻤﺎﺗﯿﮏ ﻣﺘﻮﻗﻒ و ﺟﺮﯾﻤﮫای ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﻣﻘﺮرات ﻣﻮﺟﻮد ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﻮد و ﭘﺲ از اﺧﺬ ﺟﺮﯾﻤﮫ ﻧﯿﺰ ،ﺗﺎﯾﯿﺪ ﺻﻮرت
وﺿﻌﯿﺖ ﺑﺎ طﯽ ﮐﺮدن ﻣﺴﯿﺮ ﺳﺨﺖﮔﯿﺮاﻧﮫای ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد ﺗﺎ در ﻧﺘﯿﺠﮫ اﯾﻦ اطﻼﻋﺎت دﻗﯿﻖ و ﮐﺎﻣﻞ ﺛﺒﺖ ﺷﻮﻧﺪ.
در ﺧﺼﻮص راهاﻧﺪازی ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ﺑﺮﺧﻂ ﭘﺎﯾﺶ اﯾﻤﻨﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنھﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﺷﮭﺮ ﺗﮭﺮان
 .١ﻣﻘﺮر ﺷﺪ ﺳﺎزﻣﺎن آﺗﺶﻧﺸﺎﻧﯽ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﻣﺮدادﻣﺎه  ٩٩ﻓﺮﻣﻮل ﻣﺤﺎﺳﺒﮫ و ﺗﺤﻠﯿﻞ اﯾﻤﻨﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنھﺎی ﺷﮭﺮ ﺗﮭﺮان را طﺮاﺣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﺑﺮای
اﻋﻤﺎل در ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ﺑﺮﺧﻂ ﭘﺎﯾﺶ اﯾﻤﻨﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنھﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﺷﮭﺮ ﺗﮭﺮان ﺑﮫ ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﻨﺎوری اطﻼﻋﺎت و ارﺗﺒﺎطﺎت ارﺳﺎل ﻧﻤﺎﯾﺪ.
 .٢ﻣﻘﺮر ﺷﺪ ﺳﺎزﻣﺎن آﺗﺶﻧﺸﺎﻧﯽ و ﺧﺪﻣﺎت اﯾﻤﻨﯽ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﻣﺮداد ﻣﺎه  ٩٩از ﺻﺤﺖ اطﻼﻋﺎت ﺛﺒﺖﺷﺪه در ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ﺑﺮﺧﻂ ﭘﺎﯾﺶ اﯾﻤﻨﯽ
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنھﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﺷﮭﺮ ﺗﮭﺮان )از ﺟﻤﻠﮫ ﺻﺤﺖ اطﻼﻋﺎت ﻣﮑﺎﻧﯽ( و ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ اﯾﻦ اطﻼﻋﺎت ﺑﺎ ﻧﺴﺨﮫھﺎی ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ اطﻤﯿﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
 .٣ﻣﻘﺮر ﺷﺪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﻨﺎوری اطﻼﻋﺎت و ارﺗﺒﺎطﺎت ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺷﮭﺮﯾﻮر ﻣﺎه  ٩٩اطﻼﻋﺎت ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ﺑﺮﺧﻂ ﭘﺎﯾﺶ اﯾﻤﻨﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنھﺎی ﻣﻮﺟﻮد
در ﺷﮭﺮ ﺗﮭﺮان را ﭘﺲ از اﻋﻤﺎل ﻓﺮﻣﻮل ارﺳﺎﻟﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻣﺎن آﺗﺶﻧﺸﺎﻧﯽ و ﺧﺪﻣﺎت اﯾﻤﻨﯽ و ﺑﺎ اوﻟﻮﯾﺖ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﮭﺎی ﭘﺮﺧﻄﺮ و ﻋﻤﻮﻣﯽ ،ﺑﺮ
روی ﻧﻘﺸﮫ اطﻼﻋﺎت ﻣﮑﺎﻧﯽ ﺷﮭﺮ ﺗﮭﺮان ﺑﺮای ﻋﻤﻮم ﺷﮭﺮوﻧﺪان ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
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در ﺧﺼﻮص ﺛﺒﺖ اﻧﻮاع ﻣﻌﺎﻣﻼت در ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ﺟﺎﻣﻊ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻣﺎنھﺎ و ﺷﺮﮐﺖھﺎی زﯾﺮﻣﺠﻤﻮﻋﮫ ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﺷﮭﺮی
از آﻧﺠﺎﮐﮫ واﺣﺪھﺎی ﺗﺎﺑﻌﮫ ذﯾﻞ ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﺷﮭﺮی و ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ،ﻗﺮاردادھﺎی ﺧﻮد را ﺑﮫﺻﻮرت ﺑﺎﮔﺮدش در ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ﺟﺎﻣﻊ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺛﺒﺖ
ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﻣﻘﺮر ﺷﺪ ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﺷﮭﺮی و ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﺑﺎ ارﺳﺎل ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﮫای ﺑﮫ اﯾﻦ واﺣﺪھﺎ اﻋﻼم ﻧﻤﺎﯾﺪ ھﺮ واﺣﺪ ﺗﺎﺑﻌﮫ ﻣﻮظﻒ اﺳﺖ در
ﺻﻮرت ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ھﺮﮔﻮﻧﮫ ﻣﺸﮑﻞ در ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ﺟﺎﻣﻊ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﮐﮫ از ﺛﺒﺖ ﺑﺎﮔﺮدش ﻗﺮاردادھﺎی آن واﺣﺪ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺣﺪاﮐﺜﺮ ظﺮف ﻣﺪت
دو ھﻔﺘﮫ اﯾﺮاد ﻣﺸﺎھﺪهﺷﺪه را ﺑﮫﺻﻮرت ﻣﮑﺘﻮب ﺑﮫ ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﻨﺎوری اطﻼﻋﺎت و ارﺗﺒﺎطﺎت اﻋﻼم ﻧﻤﺎﯾﺪ؛ ﺑﮫ ﮔﻮﻧﮫای ﮐﮫ از اﺑﺘﺪای ﺷﮭﺮﯾﻮرﻣﺎه ،٩٩
اﻣﮑﺎن ﺛﺒﺖ ﺑﺎﮔﺮدش ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻗﺮاردادھﺎ ﺑﺮای ﮐﻠﯿﮫ واﺣﺪھﺎی ﺗﺎﺑﻌﮫ زﯾﺮﻣﺠﻤﻮﻋﮫ ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻓﺮاھﻢ ﺑﻮده و اﻣﮑﺎن ﺛﺒﺖ ﺑﺪون ﮔﺮدش ﻗﺮاردادھﺎ در
ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ﺟﺎﻣﻊ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻏﯿﺮﻓﻌﺎل ﮔﺮدد
در ﺧﺼﻮص ﺛﺒﺖ ﭘﺮوژهھﺎی ﭘﮋوھﺸﯽ ﮐﻠﯿﮫ واﺣﺪھﺎی زﯾﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﮫ ﺧﺪﻣﺎت ﺷﮭﺮی
ﻣﻘﺮر ﺷﺪ ﺿﻤﻦ اﻋﻼم ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﺷﮭﺮی و ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﺑﮫ واﺣﺪھﺎی زﯾﺮﻣﺠﻤﻮﻋﮫ ﺟﮭﺖ ﺛﺒﺖ ﻧﺴﺨﮫی ﻧﮭﺎﯾﯽ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﭘﮋوھﺶھﺎی ﺧﺎﺗﻤﮫ
ﯾﺎﻓﺘﮫ از ﺳﺎل  ١٣٨٩ﺑﮫ ﺑﻌﺪ در ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ﭘﮋوھﺸﯿﺎر ،ﻓﮭﺮﺳﺖ ﮐﺎﻣﻞ ﭘﺮوژهھﺎی ﭘﮋوھﺸﯽ اﻧﺠﺎمﺷﺪه ﯾﺎ در ﺣﺎل اﺟﺮا )ﺑﮫ ﺗﻔﮑﯿﮏ آن واﺣﺪھﺎ و در ﺗﻤﺎم
ادوار ﻣﺨﺘﻠﻒ از اﺑﺘﺪا ﺗﺎ ﺑﮫ اﻣﺮوز( ،ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﻣﺮدادﻣﺎه  ٩٩ﺑﮫ ﮐﻤﯿﺘﮫ ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ و ﺷﮭﺮ ھﻮﺷﻤﻨﺪ ارﺳﺎل ﮔﺮدد.

ﺻورﺗﺟﻠﺳﺎت -ﺳﺎل ﺳوم
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ﺻﻮرت ﺟﻠﺴﮫ ﮐﻤﯿﺘﮫ ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ و ﺷﮭﺮ ھﻮﺷﻤﻨﺪ
ﺳﺎﻟﻦ ﺷﯿﺒﺎﻧﯽ
 ٩٩/٠۴/٢۴ﺳﺎﻋﺖ ١۴:٠٠
ﺗﺎرﯾﺦ و زﻣﺎن
ﺷﻤﺎره ﺟﻠﺴﮫ
ﻣﮑﺎن
ﺻﺪودوم
ﻣﺪﻋﻮﯾﻦ :ﺟﻨﺎب آﻗﺎی ﺣﻤﺰهای ،رﺋﯿﺲ ﻣﺤﺘﺮم ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺎزرﺳﯽ ﺷﮭﺮداری ﺗﮭﺮان ،آﻗﺎی ﻓﺮﺟﻮد ،ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﻣﺤﺘﺮم ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﻨﺎوری اطﻼﻋﺎت و ارﺗﺒﺎطﺎت
ﺣﺎﺿﺮﯾﻦ :ﻟﻄﻔﺎ ً ﮐﻠﯿﮏ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.
ﻋﮑﺲھﺎی ﺟﻠﺴﮫ
دﺳﺘﻮرﺟﻠﺴﮫ ﭘﯿﮕﯿﺮی ارﺗﻘﺎی ﺳﺎﻣﺎﻧﮫھﺎی ﻧﻈﺎرت ﻣﺮدﻣﯽ
ﺷﺮح ﺟﻠﺴﮫ:
✅ ارﺗﻘﺎی ﺳﺎﻣﺎﻧﮫھﺎی ﻧﻈﺎرت ھﻤﮕﺎﻧﯽ
🔸 ﺻﺪودوﻣﯿﻦ ﺟﻠﺴﮫ ﮐﻤﯿﺘﮫ ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ و ﺷﮭﺮ ھﻮﺷﻤﻨﺪ روز ﺳﮫﺷﻨﺒﮫ  ٩٩/۴/٣١ﺑﮫ رﯾﺎﺳﺖ ﺑﮭﺎره آروﯾﻦ و ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﻣﺴﻌﻮد ﺣﻤﺰهای ،رﯾﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺎزرﺳﯽ
ﺷﮭﺮداری ﺗﮭﺮان ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ.
🔸 در اﯾﻦ ﺟﻠﺴﮫ ﻣﻘﺮر ﺷﺪ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺗﺎ ﻧﯿﻤﮫ ﻣﺮدادﻣﺎه  ،٩٩ﮔﺰارشھﺎی  ١٨٨٨روی وﺑﺴﺎﯾﺖ ﺷﻔﺎف ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﻮد.
🔸 ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻘﺮر ﺷﺪ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺗﺎ ﻧﯿﻤﮫ ﻣﺮدادﻣﺎه  ،٩٩اﻣﮑﺎن ﺛﺒﺖ ﭘﯿﺎم در ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ  ١٨٨٨از طﺮﯾﻖ درﮔﺎه ﺗﮭﺮان ﻣﻦ ﻓﺮاھﻢ ﺷﻮد ﺑﮫ ﮔﻮﻧﮫای ﮐﮫ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖھﺎی ﺛﺒﺖ
ﺑﺎزﺧﻮرد و روﯾﺖ وﺿﻌﯿﺖ ﭘﯿﺎم ﻧﯿﺰ ﺑﺮای ﺷﮭﺮوﻧﺪان ﻓﺮاھﻢ ﺑﺎﺷﺪ.
🔸 ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ارﺗﻘﺎی روﯾﮫای و ﻓﻨﯽ ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ  ١٣٧ﻧﯿﺰ از دﯾﮕﺮ ﻣﻮارد ﻣﻄﺮحﺷﺪه در اﯾﻦ ﺟﻠﺴﮫ ﺑﻮد.
ﻣﺼﻮﺑﺎت ﺟﻠﺴﮫ ﺻﺪودوم ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع ﭘﯿﮕﯿﺮی ارﺗﻘﺎی ﺳﺎﻣﺎﻧﮫھﺎی ﻧﻈﺎرت ﻣﺮدﻣﯽ
ﻣﺼﻮﺑﮫ
ردﯾﻒ
ارﺗﻘﺎی روﯾﮫای و ﻓﻨﯽ ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ١٨٨٨و اﻧﺘﺸﺎر ﭘﯿﺎمھﺎی اﯾﻦ ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ
 .١ﻣﻘﺮر ﺷﺪ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺗﺎ ﻧﯿﻤﮫ ﻣﺮدادﻣﺎه  ،٩٩ﮔﺰارشھﺎی  ١٨٨٨ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺟﺪول ﭘﯿﻮﺳﺖ روی وﺑﺴﺎﯾﺖ ﺷﻔﺎف ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮔﺮدد.
 .٢ﻣﻘﺮر ﺷﺪ در راﺳﺘﺎی ﮐﺎھﺶ اﺗﻼف وﻗﺖ اﭘﺮاﺗﻮرھﺎ و ﺑﮭﯿﻨﮫﺳﺎزی رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﮫ ﭘﯿﺎمھﺎی ﺷﮭﺮوﻧﺪان ،ﺣﺪاﮐﺜﺮ ظﺮف ﻣﺪت دو ھﻔﺘﮫ ،ﻓﺮم ﺛﺒﺖ
ﭘﯿﺎم اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ  ١٨٨٨ﺑﮫ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﺗﻘﺪﯾﺮ و ﺗﺸﮑﺮ ،ﭘﯿﺸﻨﮭﺎد ،اﻧﺘﻘﺎد و ﺷﮑﺎﯾﺖ و ﺳﻮال و اﺑﮭﺎم ﺗﮭﯿﮫ ﺷﻮد .ﻧﻤﻮﻧﮫ ﭘﯿﺸﻨﮭﺎدی اﯾﻦ ﻓﺮم ﺑﮫ ﭘﯿﻮﺳﺖ
ارﺳﺎل ﻣﯽﮔﺮدد.
 .٣ﻣﻘﺮر ﺷﺪ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺗﺎ ﻧﯿﻤﮫ ﻣﺮدادﻣﺎه  ،٩٩اﻣﮑﺎن ﺛﺒﺖ ﭘﯿﺎم در ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ  ١٨٨٨از طﺮﯾﻖ درﮔﺎه ﺗﮭﺮان ﻣﻦ ﻓﺮاھﻢ ﺷﻮد ﺑﮫ ﮔﻮﻧﮫای ﮐﮫ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖھﺎی
ﺛﺒﺖ ﺑﺎزﺧﻮرد و روﯾﺖ وﺿﻌﯿﺖ ﭘﯿﺎم ﻧﯿﺰ ﺑﺮای ﺷﮭﺮوﻧﺪان ﻓﺮاھﻢ ﺑﺎﺷﺪ.
 .۴ﻣﻘﺮر ﺷﺪ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ظﺮف ﻣﺪت ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﯾﮏ ھﻔﺘﮫ ،ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺎزرﺳﯽ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻻزم ﺑﺮای ﮔﺮدش ﮐﺎر ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ارﺟﺎع ﺧﻮدﮐﺎر ﭘﯿﺎمھﺎی
 ١٨٨٨ﺑﮫ ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎﻻﺗﺮ را ﺑﮫ ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﻨﺎوری اطﻼﻋﺎت و ارﺗﺒﺎطﺎت ارﺳﺎل ﻧﻤﺎﯾﺪ ﺑﮫ ﻧﺤﻮی ﮐﮫ در اﯾﻦ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻣﺸﺨﺺ ﺑﺎﺷﺪ ھﺮ
ﻣﺮﺣﻠﮫ از ﮔﺮدش ﯾﮏ ﭘﯿﺎم ،ﭼﮫ ﻣﺪت زﻣﺎن ﻧﯿﺎز دارد و ﭘﺲ از ﭘﺎﯾﺎن زﻣﺎن ﻣﻘﺮر و ﻋﺪم ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ ﻣﺴﺌﻮل ﻣﺮﺑﻮطﮫ ،ﭘﯿﺎم ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮫ ﭼﮫ ﻧﮭﺎدی
ارﺟﺎع ﮔﺮدد .ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﺴﺨﮫای از اﯾﻦ ﮔﺮدش ﮐﺎر ﺑﮫ ﮐﻤﯿﺘﮫ ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ و ﺷﮭﺮ ھﻮﺷﻤﻨﺪ ارﺳﺎل ﮔﺮدد
 .۵در ﺧﺼﻮص ﭘﯿﺎمھﺎی ﭘﺮﺗﮑﺮار ﻣﻘﺮر ﺷﺪ ،در ﺻﻮرت ارﺟﺎع ﯾﮏ ﭘﯿﺎم ،ﭘﯿﺎمھﺎی ﻣﺸﺎﺑﮫ ﻧﯿﺰ ﺑﮫ ﭘﯿﺎم اول ﭘﯿﻮﻧﺪ داده ﺷﻮﻧﺪ ﮐﮫ واﺣﺪ رﺳﯿﺪﮔﯽ
ﮐﻨﻨﺪه ﮐﮫ ﭘﯿﺎم ﺑﮫ او ارﺟﺎع داده ﺷﺪه اﺳﺖ در ﺟﺮﯾﺎن ﻓﺮاواﻧﯽ ﺗﻌﺪاد ﭘﯿﺎم در ﯾﮏ ﺣﻮزه ﻣﺸﺨﺺ ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮد .ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻘﺮر ﺷﺪ ﺑﺎ ﺗﻌﯿﯿﻦ
ﻓﺮاﯾﻨﺪھﺎی ﻻزم از ﺳﻮی ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺎزرﺳﯽ ،ﭘﺎﺳﺦ ﺑﮫ ﮐﻠﯿﮫ ﭘﯿﺎمھﺎی ﻣﺸﺎﺑﮫ ﺑﮫ ﺻﻮرت ﺧﻮدﮐﺎر ارﺳﺎل ﺷﺪه و ﺑﺎزﺧﻮرد ﻧﯿﺰ از ﮐﻠﯿﮫ ﭘﯿﺎمھﺎی ﻣﺸﺎﺑﮫ
١
ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺷﻮد.
 .۶در ﺧﺼﻮص ﭘﯿﺎمھﺎﯾﯽ ﮐﮫ در آن ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ  ١٨٨٨ﺑﮫ رﻓﻊ اﺑﮭﺎم و راھﻨﻤﺎﯾﯽ ﻣﯽﭘﺮدازد ،ﻣﻘﺮر ﺷﺪ ﺳﺎزوﮐﺎری ﺳﯿﺴﺘﻤﯽ طﺮاﺣﯽ ﺷﻮد ﮐﮫ در آن
ﻣﻮرد اطﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﺷﺪه ﺑﮫ واﺣﺪ رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻣﺮﺑﻮطﮫ اﻧﺘﻘﺎل داده ﺷﻮد و ﻓﺮاواﻧﯽ ﭘﯿﺎمھﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ھﺮ ﺣﻮزه ﺑﮫ ﺻﻮرت
ﮔﺰارش ﻓﺼﻠﯽ اﺣﺼﺎ ﺷﺪه و ﺑﮫ ﻣﻌﺎوﻧﺖھﺎی ﻣﺘﻮﻟﯽ ارﺳﺎل ﮔﺮدد.
 .٧در ﺧﺼﻮص ﺳﻄﺢﺑﻨﺪی دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﮫ ھﻮﯾﺖ ﮔﺰارﺷﮕﺮان در ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ  ،١٨٨٨ﻣﻘﺮر ﺷﺪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﻨﺎوری اطﻼﻋﺎت و ارﺗﺒﺎطﺎت و ﺳﺎزﻣﺎن
ﺑﺎزرﺳﯽ از ﻧﺎﺷﻨﺎس ﺑﻮدن ﺛﺒﺖﮐﻨﻨﺪه ﭘﯿﺎم در اﯾﻦ ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ اطﻤﯿﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
 .٨ﻣﻘﺮر ﺷﺪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺎزرﺳﯽ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ظﺮف ﻣﺪت ﯾﮏ ھﻔﺘﮫ ،ﮔﺮدش ﮐﺎر و ﻓﺮاﯾﻨﺪ اﺗﺼﺎل دو ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ  ١٨٨٨و ﺑﺎھﻢ در ﺣﻮزه ﭘﯿﺎمھﺎی
دﺳﺘﮫﺑﻨﺪی ﭘﯿﺸﻨﮭﺎدھﺎ در ﺳﻄﻮح ﻧﺎﺣﯿﮫ ،ﻣﻨﻄﻘﮫ و ﻣﻌﺎوﻧﺖ را ﺑﮫ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺎزرﺳﯽ ارﺳﺎل ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﻧﺴﺨﮫای از اﯾﻦ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﻧﯿﺰ ﺑﮫ ﮐﻤﯿﺘﮫ ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ و
ﺷﮭﺮ ھﻮﺷﻤﻨﺪ ارﺳﺎل ﮔﺮدد.
 .٩ﻣﻘﺮر ﺷﺪ در ﺧﺼﻮص ﻣﻮارد ارﺗﻘﺎی ﻓﻨﯽ و روﯾﮫای در ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ  ،١٨٨٨ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺎزرﺳﯽ ﮐﺎرﮔﺮوھﯽ ﻣﺘﺸﮑﻞ از ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن آن ﺳﺎزﻣﺎن،
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﻨﺎوری اطﻼﻋﺎت و ارﺗﺒﺎطﺎت و ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﮐﻤﯿﺘﮫ ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ و ﺷﮭﺮ ھﻮﺷﻤﻨﺪ ﺗﺸﮑﯿﻞ دھﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﺑﺮﮔﺰاری ﺟﻠﺴﺎت ﻣﻨﻈﻢ و ھﻔﺘﮕﯽ
ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ،ﻣﻮاردی ﻣﺎﻧﻨﺪ ارﺳﺎل ﮐﺪ  ۴رﻗﻤﯽ ﺟﮭﺖ ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺛﺒﺖ ﭘﯿﺎم ﺑﺮای ﺣﺼﻮل اطﻤﯿﻨﺎن از ﺻﺤﺖ ﺷﻤﺎره ﺗﻠﻔﻦ ھﻤﺮاه ﺷﮭﺮوﻧﺪ و ﭘﯿﮕﯿﺮیھﺎی
ﺑﻌﺪی ،ﻣﻮﺿﻮع و ﮔﺮوه ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ اﺷﺘﺒﺎه ﺑﺎ ﺑﺮﭼﺴﺐ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺛﺒﺖ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،ﻓﺮاﯾﻨﺪ اﺗﺼﺎل ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ  ١٨٨٨و ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ﺑﺎھﻢ ﺑﺮای ﭘﯿﺎمھﺎی
ﭘﺮﺗﮑﺮار و ﭘﯿﺸﻨﮭﺎدھﺎی ﺛﺒﺖ ﺷﺪه ﺷﮭﺮوﻧﺪان در ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ  ١٨٨٨و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻮارد ﻣﺸﺎﺑﮫ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪ.
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ارﺗﻘﺎی روﯾﮫای و ﻓﻨﯽ ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ١٣٧
 .١ﻣﻘﺮر ﺷﺪ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ظﺮف ﻣﺪت ﯾﮏ ھﻔﺘﮫ دﺳﺘﮫﺑﻨﺪیھﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ  ١٣٧ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﺷﻮد و ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﯽ از ﻗﺒﯿﻞ ﻣﻨﺎﺳﺐﺳﺎزی
ﺑﺮای ﺟﺎﻧﺒﺎزان و ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﻦ و ﻣﻌﺒﺮ دوﭼﺮﺧﮫ ﻧﯿﺰ اﺿﺎﻓﮫ ﺷﻮﻧﺪ.
 .٢ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ اﻋﻼم ﻣﮑﺮر ﮐﻤﯿﺘﮫ ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ و ﺷﮭﺮ ھﻮﺷﻤﻨﺪ در ﺧﺼﻮص ﻗﺎﺑﻞ روﯾﺖ ﻧﺒﻮدن ﺳﺎﺑﻘﮫ ﭘﯿﺎمھﺎ در ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ  ١٣٧درﮔﺎه ﺗﮭﺮان ﻣﻦ و ﻋﺪم
رﻓﻊ اﯾﺮاد ﻓﻨﯽ ،ﻣﻘﺮر ﺷﺪ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ظﺮف ﻣﺪت ﯾﮏ ھﻔﺘﮫ ﺑﺎ اﻧﺠﺎم اﺻﻼﺣﺎت ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ،اﯾﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ روی درﮔﺎه ﺗﮭﺮان ﻣﻦ ﻓﺮاھﻢ ﺷﻮد .ھﻤﭽﻨﯿﻦ
ﻣﻘﺮر ﺷﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ ﭘﯿﮕﯿﺮیھﺎی ﭘﯿﺸﯿﻦ ﮐﻤﯿﺘﮫ ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ و ﺷﮭﺮ ھﻮﺷﻤﻨﺪ ،ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺗﺎ ﻧﯿﻤﮫ ﻣﺮدادﻣﺎه  ،٩٩اﻣﮑﺎن ﺛﺒﺖ ﺑﺎزﺧﻮرد ﺑﺮای ﭘﯿﺎمھﺎی ١٣٧
و ﻧﯿﺰ ﺟﺴﺘﺠﻮی ﮐﻠﯿﺪواژه ﺑﺮای ﺛﺒﺖ ﭘﯿﺎم ﺷﮭﺮوﻧﺪان از طﺮﯾﻖ درﮔﺎه ﺗﮭﺮان ﻣﻦ ﻓﺮاھﻢ ﺷﻮد.
 .٣ﻣﻘﺮر ﺷﺪ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ظﺮف ﻣﺪت دو ھﻔﺘﮫ ،در ﻓﺮمھﺎی ﺛﺒﺖ ﭘﯿﺎم ،ﭘﺎرﺳﻞھﺎی ﻧﺎﺣﯿﮫای ﺑﮫ ﭘﺎرﺳﻞھﺎی ﻣﺤﻠﮫای ﺗﻐﯿﯿﺮ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ ،ﺑﮫﮔﻮﻧﮫای ﮐﮫ
ﻣﺸﺨﺺ ﺑﺎﺷﺪ ھﺮ ﭘﯿﺎم ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﮐﺪام ﻣﺤﻠﮫ اﺳﺖ.
 .۴ﻣﻘﺮر ﺷﺪ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ظﺮف ﻣﺪت دو ھﻔﺘﮫ ،اﻣﮑﺎن روﯾﺖ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت و ﮔﺮوه ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﯿﺎمھﺎی ﺛﺒﺖﺷﺪه در ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ  ١٣٧ﺑﮫ ﺻﻮرت ﺑﺮﺧﻂ
روی ﻧﻘﺸﮫ )ﺑﺼﺮی ﺳﺎزی( در ﺑﺎزهھﺎی زﻣﺎﻧﯽ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯿﺴﺮ ﺷﻮد و ﺑﮫ ﺻﻮرت ﻋﻤﻮﻣﯽ اﻧﺘﺸﺎر ﯾﺎﺑﺪ.
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ﺻﻮرت ﺟﻠﺴﮫ ﮐﻤﯿﺘﮫ ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ و ﺷﮭﺮ ھﻮﺷﻤﻨﺪ
ﺳﺎﻟﻦ ﺷﯿﺒﺎﻧﯽ
ﺗﺎرﯾﺦ و زﻣﺎن
ﺷﻤﺎره ﺟﻠﺴﮫ
 ٩٩/٠۴/٢۴ﺳﺎﻋﺖ  ١۴:٠٠ﻣﮑﺎن
ﺻﺪوﯾﮑﻢ
ﻣﺪﻋﻮﯾﻦ :ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ زارﻋﻠﯽ ،ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ ﻣﺎﻟﯽ ﺷﮭﺮداری ﺗﮭﺮان ،ﻣﺤﻤﺪ ﻓﺮﺟﻮد ،ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﻨﺎوری اطﻼﻋﺎت و ارﺗﺒﺎطﺎت ،ھﻮﺷﻨﮓ ﻋﻤﺮاﻧﯽ ،ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ اﻣﻮر
ﻣﺠﺎﻣﻊ
ﺣﺎﺿﺮﯾﻦ :ﻟﻄﻔﺎ ً ﮐﻠﯿﮏ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.
ﻋﮑﺲھﺎی ﺟﻠﺴﮫ
دﺳﺘﻮرﺟﻠﺴﮫ ﭘﯿﮕﯿﺮی اﻧﺠﺎم ﻣﺼﻮﺑﺎت ﭘﯿﺸﯿﻦ در ﺧﺼﻮص ﺗﺤﻘﻖ ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ ﻣﺎﻟﯽ
ﺷﺮح ﺟﻠﺴﮫ:
✅ ﭘﯿﮕﯿﺮی ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ ﻣﺎﻟﯽ در ﺷﮭﺮداری ﺗﮭﺮان
🔸 ﺻﺪوﯾﮑﻤﯿﻦ ﺟﻠﺴﮫ ﮐﻤﯿﺘﮫ ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ و ﺷﮭﺮ ھﻮﺷﻤﻨﺪ روز ﺳﮫﺷﻨﺒﮫ ﻣﻮرخ  ٩٩/۴/٢۴ﺑﮫ رﯾﺎﺳﺖ ﺑﮭﺎره آروﯾﻦ و ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﻣﺤﻤﺪ ﻓﺮﺟﻮد ،ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﻨﺎوری
اطﻼﻋﺎت و ارﺗﺒﺎطﺎت ﺷﮭﺮداری ﺗﮭﺮان و ﻣﺪﯾﺮان ﮐﻞ ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻣﺎﻟﯽ و اﻗﺘﺼﺎد ﺷﮭﺮی ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ .ﻋﺒﺪاﻟﺤﻤﯿﺪ اﻣﺎﻣﯽ ،ﻣﻌﺎون ﻣﺎﻟﯽ و اﻗﺘﺼﺎد ﺷﮭﺮی ﺷﮭﺮداری ﺗﮭﺮان ﺑﺎ
وﺟﻮد ھﻤﺎھﻨﮕﯽھﺎی اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در ﺟﻠﺴﮫ ﺣﻀﻮر ﻧﯿﺎﻓﺖ.
🔸 در اﯾﻦ ﺟﻠﺴﮫ ،اﺳﺘﺪﻻلھﺎی اداره ﮐﻞ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺷﮭﺮداری ﺗﮭﺮان ﻣﻮرد ﻗﺒﻮل ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺖ و ﺗﺬﮐﺮ ﺟﺪی درﺧﺼﻮص اﺳﺘﻨﮑﺎف از اﺟﺮای ﻣﺼﻮﺑﺎت ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺷﻮرای
ﺷﮭﺮ ﺗﮭﺮان ﺑﮫ اﯾﻦ اداره ﮐﻞ داده ﺷﺪ .ﺑﺮاﺳﺎس اﯾﻦ ﺗﺬﮐﺮ ،در ﺻﻮرت ﻋﺪم راهاﻧﺪازی اﻧﺠﺎم اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﻣﻌﺎﻣﻼت در ﺷﮭﺮداری ﺗﮭﺮان )ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻼﻧﺸﮭﺮھﺎﯾﯽ
ﻧﻈﯿﺮ ﻗﻢ و ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه از ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ﺳﺘﺎد( ،ﻣﻮﺿﻮع از طﺮق ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﭘﯿﮕﯿﺮی ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ.
🔸 ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻘﺮر ﺷﺪ اطﻼﻋﺎت ﻗﺮاردادھﺎی ﻣﻠﮑﯽ ﺳﺎل  ٩٨ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺗﺎ ﯾﮏ ﻣﺎه دﯾﮕﺮ ﺑﺮ روی وﺑﺴﺎﯾﺖ ﺷﻔﺎف ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﻮد.
ﻣﺼﻮﺑﺎت ﺟﻠﺴﮫ ﺻﺪوﯾﮑﻢ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع ﭘﯿﮕﯿﺮی اﻧﺠﺎم ﻣﺼﻮﺑﺎت ﭘﯿﺸﯿﻦ در ﺧﺼﻮص ﺗﺤﻘﻖ ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ ﻣﺎﻟﯽ
ﻣﺼﻮﺑﮫ
ردﯾﻒ
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اﻟﻒ .اﺟﺮای ﻣﺼﻮﺑﮫ »اﻟﺰام ﺷﮭﺮداری ﺗﮭﺮان ﺑﮫ اﻧﺠﺎم اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ و اﻋﻼن ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺷﮭﺮداری« اﺑﻼﻏﯽ ﺑﮫ ﺷﻤﺎره  ١۶٠/۵۴٨٠ﻣﻮرخ
٩٧/٠٣/٠٢
.١اﻧﺠﺎم ﺗﻤﺎماﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﮐﻠﯿﮫ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺷﮭﺮداری ﺗﮭﺮان ﺷﺎﻣﻞ ارﺳﺎل اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ اﺳﻨﺎد ﻣﻌﺎﻣﻼت ،درﯾﺎﻓﺖ و ﺑﺎزﮔﺸﺎﯾﯽ ﺗﻤﺎم اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﭘﺎﮐﺎت
ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده  ۵٠ﻗﺎﻧﻮن اﺣﮑﺎم داﺋﻤﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ﺗﻮﺳﻌﮫ ﮐﺸﻮر ﮐﮫ ھﻢاﮐﻨﻮن دﺳﺘﮕﺎهھﺎی دوﻟﺘﯽ در ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ﺳﺘﺎد )ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ﺗﺪارک اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ دوﻟﺖ( در
ﺣﺎل اﺟﺮای آن ھﺴﺘﻨﺪ.
در ﺟﻠﺴﮫ ﻣﻮرخ  ،٩٩/٠۴/٢۴اﺳﺘﺪﻻلھﺎی اداره ﮐﻞ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺷﮭﺮداری ﺗﮭﺮان ﻣﻮرد ﻗﺒﻮل ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ﺷﮭﺮ ﺗﮭﺮان ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺖ و ﺗﺬﮐﺮ ﺟﺪی
در ﺧﺼﻮص اﺳﺘﻨﮑﺎف از اﺟﺮای ﻣﺼﻮﺑﺎت ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ﺷﮭﺮ ﺗﮭﺮان ﺑﮫ اﯾﺸﺎن داده ﺷﺪ .ﻟﺬا در ﺻﻮرت ﻋﺪم راهاﻧﺪازی اﻧﺠﺎم اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ
ﻣﻌﺎﻣﻼت در ﺷﮭﺮداری ﺗﮭﺮان )ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻼﻧﺸﮭﺮھﺎﯾﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﻗﻢ و ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه از ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ﺳﺘﺎد( ،ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ﺷﮭﺮ ﺗﮭﺮان ﻣﻮﺿﻮع را از
طﺮق ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﭘﯿﮕﯿﺮی ﺧﻮاھﺪ ﻧﻤﻮد.
.٢ﺛﺒﺖ ﺑﺎ ﮔﺮدش ﻗﺮاردادھﺎ در ﻣﻨﺎطﻖ ﺷﮭﺮداری ﺗﮭﺮان
در ﺟﻠﺴﮫ ﻣﻮرخ  ،٩٩/٠۴/٢۴ﺿﻤﻦ اﺑﺮاز ﻧﺎرﺿﺎﯾﺘﯽ از ﻋﻘﺐﮔﺮد ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻣﺎﻟﯽ و اﻗﺘﺼﺎد ﺷﮭﺮی و ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﻨﺎوری اطﻼﻋﺎت و ارﺗﺒﺎطﺎت در
ﺧﺼﻮص اﯾﺠﺎد اﻣﮑﺎن ﻣﺠﺪد ﺛﺒﺖ ﺑﺪون ﮔﺮدش ﻗﺮاردادھﺎ در ﻣﻨﺎطﻖ ﺷﮭﺮداری ﺗﮭﺮان ،ﻣﻘﺮر ﺷﺪ ظﺮف ﻣﺪت ﯾﮏ ھﻔﺘﮫ اﻣﮑﺎن ﺛﺒﺖ ﺑﺪون ﮔﺮدش
ﺑﺮای ﻣﻨﺎطﻖ ﺑﺮداﺷﺘﮫ ﺷﻮد و ﻣﻨﺎطﻖ ﻣﻠﺰم ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻗﺮاردادھﺎی ﺧﻮد را ﺻﺮﻓﺎ ﺑﮫ ﺻﻮرت ﺑﺎ ﮔﺮدش ﺛﺒﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
.٣ﺛﺒﺖ ﺑﺎﮔﺮدش ﻗﺮاردادھﺎ در واﺣﺪھﺎی ﺗﺎﺑﻌﮫ ﺷﮭﺮداری ﺗﮭﺮان
ﻣﻘﺮر ﺷﺪ ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻣﺎﻟﯽ و اﻗﺘﺼﺎد ﺷﮭﺮی ﺿﻤﻦ اﺑﻼغ ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﮫ ﺑﮫ واﺣﺪھﺎی ﺗﺎﺑﻌﮫ ﺷﮭﺮداری ﺗﮭﺮان اﻋﻼم ﻧﻤﺎﯾﺪ از ﺗﺎرﯾﺦ  ١۵ﻣﺮداد ﻣﺎه ٩٩
واﺣﺪھﺎی ﺗﺎﺑﻌﮫ ﻓﻘﻂ ﺑﮫﺻﻮرت ﺑﺎﮔﺮدش ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻗﺮاردادھﺎی ﺧﻮد را در ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺛﺒﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ،ﻟﺬا ﺗﺎ اﯾﻦ ﺗﺎرﯾﺦ ھﺮ ﮔﻮﻧﮫ ﻣﺸﮑﻞ در ﺛﺒﺖ
ﺑﺎﮔﺮدش واﺣﺪ ﺗﺎﺑﻌﮫ ﻣﺮﺑﻮطﮫ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮫ ﺻﻮرت ﻣﺴﺘﻨﺪ و ﻣﮑﺘﻮب ﺑﮫ ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﻨﺎوری اطﻼﻋﺎت و ارﺗﺒﺎطﺎت اطﻼعرﺳﺎﻧﯽ ﺷﻮد ﺗﺎ ﺑﺮطﺮف ﺷﺪه و ﮐﻠﯿﮫ
واﺣﺪھﺎی ﺗﺎﺑﻌﮫ ﻗﺮاردادھﺎﯾﺸﺎن را ﺑﮫﺻﻮرت ﺑﺎﮔﺮدش ﺛﺒﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .ﭘﺲ از اﯾﻦ ﺗﺎرﯾﺦ ،از آﻧﺠﺎ ﮐﮫ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﻣﺎده  ۴ﻣﺼﻮﺑﮫ »اﻟﺰام ﺷﮭﺮداری ﺗﮭﺮان
ﺑﮫ اﻧﺠﺎم اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ و اﻋﻼن ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺷﮭﺮداری« ذیﺣﺴﺎبھﺎ ﻧﺎظﺮ ﺣﺴﻦ اﺟﺮای اﯾﻦ ﻣﺼﻮﺑﮫ ھﺴﺘﻨﺪ ،ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ﺷﮭﺮ ﺗﮭﺮان در
ھﻤﮑﺎری ﺑﺎ ذیﺣﺴﺎبھﺎ ،واﺣﺪھﺎی ﺗﺎﺑﻌﮫای را ﮐﮫ از اﺟﺮای ﻣﺼﻮﺑﮫ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ﺷﮭﺮ ﺗﮭﺮان اﺳﺘﻨﮑﺎف ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﻣﻮرد ﭘﯿﮕﯿﺮد ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻗﺮار ﺧﻮاھﺪ
داد.
.۴رﻓﻊ اﯾﺮادات ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ ﺛﺒﺖ ﻗﺮاردادھﺎ و اﻧﺘﺸﺎر آﻧﮭﺎ روی وﺑﺴﺎﯾﺖ ﺷﻔﺎف
در ﺟﻠﺴﮫ ﻣﻮرخ  ،٩٩/٠۴/٢۴اﯾﺮادات ﺛﺒﺖ در ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺷﮭﺮداری ﺗﮭﺮان و ﺑﮫ دﻧﺒﺎل آن اﻧﺘﺸﺎر اطﻼﻋﺎت ﻏﻠﻂ و ﻧﺎﻗﺺ روی وﺑﺴﺎﯾﺖ
ﺷﻔﺎف ﺑﮫ ﺷﺮح ذﯾﻞ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ:
.١-۴ﺛﺒﺖ ﻏﯿﺮﺳﯿﺴﺘﻤﯽ و دﺳﺘﯽ ﻧﺎم اﻣﻀﺎﮐﻨﻨﺪه از طﺮف ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ
.٢-۴ﺛﺒﺖ ﻏﯿﺮﺳﯿﺴﺘﻤﯽ و دﺳﺘﯽ ﻧﺎم اﻋﻀﺎی ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن
.٣-۴ﺛﺒﺖ ﻏﯿﺮﺳﯿﺴﺘﻤﯽ و دﺳﺘﯽ ﻧﺎم ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر
.۴-۴ﺛﺒﺖ ﻏﯿﺮﺳﯿﺴﺘﻤﯽ و دﺳﺘﯽ ﻧﺎم ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ
.۵-۴ﺛﺒﺖ ﻏﯿﺮﺳﯿﺴﺘﻤﯽ و دﺳﺘﯽ اﻣﻀﺎ ﮐﻨﻨﺪ ﻗﺮارداد از طﺮف ﻣﺠﺮی و ﻧﺎم ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ
.۶-۴ﺛﺒﺖ ﻏﯿﺮﺳﯿﺴﺘﻤﯽ و دﺳﺘﯽ ﮐﺪ اﻗﺘﺼﺎدی ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر
.٧-۴ﺛﺒﺖ ﻏﯿﺮﺳﯿﺴﺘﻤﯽ و دﺳﺘﯽ رﺗﺒﮫ ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر
.٨-۴ﺛﺒﺖ ﻏﯿﺮﺳﯿﺴﺘﻤﯽ و دﺳﺘﯽ روش اﻧﺘﺨﺎب ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر
.٩-۴ﺛﺒﺖ ﻏﯿﺮﺳﯿﺴﺘﻤﯽ و دﺳﺘﯽ ﻧﺎم ﻧﺎظﺮ
.١٠-۴ﻓﺎﯾﻞھﺎی آﭘﻠﻮدﺷﺪه
.١-١٠-۴در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮارد ﻓﺎﯾﻞ ھﺎی آﭘﻠﻮد ﺷﺪه ﻧﺎﻣﺮﺗﺒﻂ اﺳﺖ.
.٢-١٠-۴در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮارد ﻋﻠﯽرﻏﻢ اﯾﻨﮑﮫ ﻓﺎﯾﻞ آﭘﻠﻮد ﺷﺪه اﺳﺖ اﻣﺎ ﺑﮫ وﺑﺴﺎﯾﺖ ﺷﻔﺎف ارﺳﺎل ﻧﻤﯽﺷﻮد.
.٣-١٠-۴در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮارد ﻓﺎﯾﻞ آﭘﻠﻮد ﺷﺪه ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ اﻣﺎ ﻣﺤﺘﻮای ﻓﺎﯾﻞ ﺑﺎ ﻣﺤﺘﻮای اﻧﺘﺸﺎر ﯾﺎﻓﺘﮫ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺻﻮرت رﮐﻮرد ﻣﺠﺰا اﺳﺖ ھﻤﺨﻮاﻧﯽ ﻧﺪارد.
ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﻗﺮارداد در زﻣﺎن ﺷﮭﺮدار ﺳﺎﺑﻖ اﻣﻀﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ اﻣﺎ در ﻟﯿﺴﺖ اﻣﻀﺎ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻧﺎم ﺷﮭﺮدار ﺟﺪﯾﺪ وﺟﻮد دارد
.١١-۴ﻋﺪم ﺛﺒﺖ زﻣﺎن ﻋﻘﺪ ﻗﺮارداد
.١٢-۴ﻋﺪم ﺛﺒﺖ ﻣﺒﻠﻎ ﻗﺮارداد
.١٣-۴اﻧﺘﺸﺎر ﻗﺮاردادھﺎی ﭘﯿﺶ از ﺗﺎرﯾﺦ ﺷﮭﺮﯾﻮرﻣﺎه ٩۶
ﻣﻘﺮر ﺷﺪ ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻣﺎﻟﯽ و اﻗﺘﺼﺎد ﺷﮭﺮی ﺿﻤﻦ ﺑﺮﮔﺰاری ﻣﺠﺪد ﺟﻠﺴﺎت ﮐﺎرﮔﺮوه ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ﺟﺎﻣﻊ ﻣﻌﺎﻣﻼت و دﻋﻮت از ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﮐﻤﯿﺘﮫ ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ و
ﺷﮭﺮ ھﻮﺷﻤﻨﺪ در اﯾﻦ ﺟﻠﺴﺎت ،ﺣﺪاﮐﺜﺮ ظﺮف ﻣﺪت دو ھﻔﺘﮫ ،راهﺣﻞھﺎی ﺳﯿﺴﺘﻤﯽ ﺑﺮای رﻓﻊ اﯾﻦ اﯾﺮادات را اﺣﺼﺎ ﮐﺮده و ﺑﮫ ﻣﺮﺣﻠﮫ اﺟﺮا درآورد.
ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺿﺮوری اﺳﺖ اطﻼﻋﺎﺗﯽ ﮐﮫ ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﺑﮫﺻﻮرت ﻧﺎﻗﺺ و ﻏﻠﻂ ﺛﺒﺖ و ﻣﻨﺘﺸﺮﺷﺪه اﺳﺖ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ظﺮف ﻣﺪت دو ھﻔﺘﮫ اﺣﺼﺎ ﺷﺪه ،اﺻﻼح
آن ﺑﮫ واﺣﺪ اﺟﺮاﯾﯽ ﻣﺮﺑﻮطﮫ اﺑﻼغ ﺷﻮد و اﯾﻦ اﺻﻼح در ﭘﺎﯾﺎن ﻣﻮﻋﺪ ﻣﻘﺮر دو ھﻔﺘﮫ اﻧﺠﺎم ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ.
.۵ﺛﺒﺖ ﺑﺎﮔﺮدش ﻗﺮاردادھﺎی ﻣﺘﻮﺳﻂ
ﻣﻘﺮر ﺷﺪ ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻣﺎﻟﯽ و اﻗﺘﺼﺎد ﺷﮭﺮی ﺿﻤﻦ ﺑﺮﮔﺰاری ﻣﺠﺪد ﺟﻠﺴﺎت ﮐﺎرﮔﺮوه ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ﺟﺎﻣﻊ ﻣﻌﺎﻣﻼت و دﻋﻮت از ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﮐﻤﯿﺘﮫ ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ و ﺷﮭﺮ
ھﻮﺷﻤﻨﺪ در اﯾﻦ ﺟﻠﺴﺎت ،ﺛﺒﺖ و اﻧﺘﺸﺎر ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺳﻄﺢ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﻨﺎطﻖ و واﺣﺪھﺎی ﺗﺎﺑﻌﮫ را در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﻗﺮار دھﺪ ﺑﮫ ﮔﻮﻧﮫای ﮐﮫ از اﺑﺘﺪای
ﺷﮭﺮﯾﻮرﻣﺎه  ٩٩اﯾﻦ ﻣﻌﺎﻣﻼت روی وﺑﺴﺎﯾﺖ ﺷﻔﺎف ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﻮد.
.۶ﺛﺒﺖ و اﻧﺘﺸﺎر ﻗﺮاردادھﺎی ﻣﻠﮑﯽ
ﻣﻘﺮر ﺷﺪ ،ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﺗﻮاﻓﻘﺎت ﭘﯿﺸﯿﻦ )ﻧﺎﻣﮫ ﺷﻤﺎره  ١۶٠/٢۴٠١۴ﻣﻮرخ  ،(٩٨/٠٨/٢٩اطﻼﻋﺎت زﯾﺮ ﺑﺮای ﻗﺮاردادھﺎی ﻣﻠﮑﯽ ﺳﺎل  ،٩٨ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺗﺎ
ﭘﺎﯾﺎن ﺗﯿﺮﻣﺎه  ٩٩روی وﺑﺴﺎﯾﺖ ﺷﻔﺎف ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﻮد:
ﻓﺮوش:
ﻧﻮع ﻣﻠﮏ )زﻣﯿﻦ ،آﭘﺎرﺗﻤﺎن ،ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺗﺠﺎری و اداری(ﺗﺎرﯾﺦ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮناﻋﻀﺎء ﮐﻤﯿﺴﯿﻮنآرای اﻋﻀﺎی ﮐﻤﯿﺴﯿﻮنﻣﺴﺎﺣﺖ ﻣﻠﮏﻣﺤﺪوده ﻣﻠﮏﻧﻈﺮ ارزﯾﺎﺑﯽ ھﯿﺌﺖ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ رﺳﻤﯽ دادﮔﺴﺘﺮی )ﺷﻤﺎره ،ﺗﺎرﯾﺦ  ،ﻣﺒﻠﻎ(ﻣﺒﻠﻎ ﮐﻠﯽ ﺗﻮاﻓﻖاﻣﻀﺎﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻗﺮارداد از طﺮف ﺷﮭﺮداریﺗﻤﻠﮏ  -ﺧﺮﯾﺪ:
ﻧﻮع ﻣﻠﮏ )زﻣﯿﻦ ،آﭘﺎرﺗﻤﺎن ،ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺗﺠﺎری و اداری(ﺗﺎرﯾﺦ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮناﻋﻀﺎء ﮐﻤﯿﺴﯿﻮنآرای اﻋﻀﺎی ﮐﻤﯿﺴﯿﻮنﻣﺴﺎﺣﺖ ﻣﻠﮏﻣﺤﺪوه ﻣﻠﮏ-ﻧﻈﺮ ارزﯾﺎﺑﯽ ھﯿﺌﺖ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ رﺳﻤﯽ دادﮔﺴﺘﺮی )ﺷﻤﺎره ،ﺗﺎرﯾﺦ ،ﻣﺒﻠﻎ(
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ب .راهاﻧﺪازی ﺑﺎزار آﻧﻼﯾﻦ ﺗﮭﺎﺗﺮ
ﻣﻘﺮر ﺷﺪ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺗﺎ  ١۵ﻣﺮدادﻣﺎه  ،٩٩ﭘﯿﺶﻧﻮﯾﺲ آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﮫ راه اﻧﺪازی ﺑﺎزار آﻧﻼﯾﻦ ﺗﮭﺎﺗﺮ ﺑﮫ ھﻤﺮاه ﮔﺰارش ﺗﻮﺟﯿﮭﯽ آن ﺑﮫ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ﺷﮭﺮ
ﺗﮭﺮان ارﺳﺎل ﮔﺮدد
ج .اﻧﺘﺸﺎر ﺑﺮﺧﻂ درآﻣﺪ و ھﺰﯾﻨﮫ ﻣﺎھﺎﻧﮫ
ﻣﻘﺮر ﺷﺪ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺗﺎ  ١۵ﻣﺮداد  ،٩٩ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﻨﺎوری اطﻼﻋﺎت و ارﺗﺒﺎطﺎت ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ طﺮاﺣﯽ داﺷﺒﻮردھﺎی ﮔﺰارشھﺎی درآﻣﺪ و ھﺰﯾﻨﮫ اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﺪ ﺗﺎ
اطﻼﻋﺎت درآﻣﺪ و ھﺰﯾﻨﮫ ﻣﺎھﺎﻧﮫ ﺑﮫ ﺻﻮرت ﺳﯿﺴﺘﻤﺎﺗﯿﮏ و ﺑﺮﺧﻂ روی وﺑﺴﺎﯾﺖ ﺷﻔﺎف ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﻮد؛ ﺑﮫ ﻧﺤﻮی ﮐﮫ اﯾﻦ داﺷﺒﻮردھﺎ اﻣﮑﺎن درﯾﺎﻓﺖ
ﺧﺮوﺟﯽ اﮐﺴﻞ ﺑﮫ ﺻﻮرت ﻣﺎھﺎﻧﮫ را ﻧﯿﺰ دارا ﺑﺎﺷﻨﺪ .ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺪﯾﮭﯽ اﺳﺖ اﯾﻦ اطﻼﻋﺎت ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮫ ﺻﻮرت ﺑﺮﺧﻂ از ﺳﺎﻣﺎﻧﮫھﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻓﺮا ﺧﻮاﻧﺪه
ﺷﻮﻧﺪ ﺑﮫ ﻧﺤﻮی ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣﺤﺾ اﺗﻤﺎم ﻣﮭﻠﺖ ﺳﺮرﺳﯿﺪ وﺻﻮل ﺑﺮﺧﯽ درآﻣﺪھﺎ و اﻧﻌﮑﺎس آن در دﻓﺎﺗﺮ ،ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻻزم روی اﯾﻦ داﺷﺒﻮرد ﻧﯿﺰ ﺑﮫ ﺻﻮرت
ﺧﻮدﮐﺎر اﻋﻤﺎل ﺷﻮد.
د .ﺛﺒﺖ اطﻼﻋﺎت ﭘﺮداﺧﺖ روی ردﯾﻒ ﺑﻮدﺟﮫ
از آﻧﺠﺎ ﮐﮫ ﺛﺒﺖ ﭘﺮداﺧﺖ ﺑﻮدﺟﮫ ﺟﺎری روی ردﯾﻒ ﺑﻮدﺟﮫ در ﻣﻨﻄﻘﮫ  ٩ﺑﮫﺻﻮرت آزﻣﺎﯾﺸﯽ ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﻣﻘﺮر ﺷﺪ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺗﺎ ﺗﺎرﯾﺦ
 ١۵ﻣﺮداد در ھﻤﮫ ﻣﻨﺎطﻖ ﭘﺮداﺧﺖ ﺑﻮدﺟﮫ ﺟﺎری روی ردﯾﻒ ﺑﻮدﺟﮫ ﺛﺒﺖ ﺷﻮد .ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻘﺮر ﺷﺪ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ظﺮف ﻣﺪت دو ھﻔﺘﮫ ﺑﺎ ﺑﺮﮔﺰاری ﺟﻠﺴﺎت
ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ،راھﮑﺎرھﺎی ﻻزم ﺑﺮای ﺛﺒﺖ ﭘﺮداﺧﺖ روی ردﯾﻒ ﺑﻮدﺟﮫھﺎی ﻋﻤﺮاﻧﯽ و دﯾﻮن ﻧﯿﺰ اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه و ﮔﺰارش آن ﺑﮫ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ﺷﮭﺮ
ﺗﮭﺮان ارﺳﺎل ﺷﻮد

ﺻورﺗﺟﻠﺳﺎت -ﺳﺎل ﺳوم
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ﺻﻮرت ﺟﻠﺴﮫ ﮐﻤﯿﺘﮫ ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ و ﺷﮭﺮ ھﻮﺷﻤﻨﺪ
ﺳﺎﻟﻦ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺳﻼﻣﺖ و ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ
ﺗﺎرﯾﺦ و زﻣﺎن
ﺷﻤﺎره ﺟﻠﺴﮫ
 ٩٩/٠۴/١٠ﺳﺎﻋﺖ  ١٢:٣٠ﻣﮑﺎن
ﺻﺪم
ﻣﺪﻋﻮﯾﻦ :ﻋﺒﺪاﻟﺮﺿﺎ ﮔﻠﭙﺎﯾﮕﺎﻧﯽ ،ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻣﻌﻤﺎری و ﺷﮭﺮﺳﺎزی ،ﻣﺤﻤﺪ ﻓﺮﺟﻮد ،ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﻨﺎوری اطﻼﻋﺎت و ارﺗﺒﺎطﺎت
ﺣﺎﺿﺮﯾﻦ :ﻟﻄﻔﺎ ً ﮐﻠﯿﮏ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.
ﻋﮑﺲھﺎی ﺟﻠﺴﮫ
دﺳﺘﻮرﺟﻠﺴﮫ ﭘﯿﮕﯿﺮی اﻗﺪاﻣﺎت اﻧﺠﺎمﺷﺪه در ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻣﻌﻤﺎری و ﺷﮭﺮﺳﺎزی در زﻣﯿﻨﮫ ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ و ھﻮﺷﻤﻨﺪﺳﺎزی
ﺷﺮح ﺟﻠﺴﮫ:
ﺻﺪﻣﯿﻦ ﺟﻠﺴﮫ ﮐﻤﯿﺘﮫ ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ و ﺷﮭﺮ ھﻮﺷﻤﻨﺪ روز ﺳﮫﺷﻨﺒﮫ ﻣﻮرخ  ٩٩/٠۴/١٧ﺑﮫ رﯾﺎﺳﺖ ﺑﮭﺎره آروﯾﻦ و ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﻋﺒﺪاﻟﺮﺿﺎ ﮔﻠﭙﺎﯾﮕﺎﻧﯽ ،ﻣﻌﺎون ﺷﮭﺮﺳﺎزی و ﻣﻌﻤﺎری
ﺷﮭﺮداری ﺗﮭﺮان و ﻣﺤﻤﺪ ﻓﺮﺟﻮد ،ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﻨﺎوری اطﻼﻋﺎت و ارﺗﺒﺎطﺎت ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ.
🔸 ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ اﯾﻨﮑﮫ طﺒﻖ ﻣﺎده  ۴٢ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ﺳﻮم ﺗﻮﺳﻌﮫ ﺷﮭﺮ ﺗﮭﺮان ،ﺷﮭﺮداری ﻣﻮظﻒ ﺑﻮده ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل  ٩٨ﮐﻠﯿﮫ اﺳﺘﻌﻼﻣﺎت ﺣﻮزه ﺷﮭﺮﺳﺎزی را ﺑﮫﺻﻮرت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ
اراﺋﮫ ﮐﻨﺪ ،در اﯾﻦ ﺟﻠﺴﮫ ﻣﻘﺮر ﺷﺪ ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺷﮭﺮﺳﺎزی و ﻣﻌﻤﺎری ﺑﺎ ھﻤﮑﺎری ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﺎوا ظﺮف ﻣﺪت ﯾﮏ ھﻔﺘﮫ ﻓﮭﺮﺳﺖ ﮐﻠﯿﮫ اﺳﺘﻌﻼﻣﺎت دﺳﺘﮕﺎهھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ را ﺑﮫ ھﻤﺮاه
ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ زﻣﺎنﺑﻨﺪی دﻗﯿﻖ ﺑﺮای اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﺷﺪن آﻧﮭﺎ ﺑﮫ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ﺷﮭﺮ ﺗﮭﺮان ارﺳﺎل ﮐﻨﺪ.
🔸 ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ،ﻣﻘﺮر ﺷﺪ ﮐﺎرﮔﺮوه ﺗﻤﺎماﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﮐﺮدن ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺻﺪور ﭘﺮواﻧﮫ ﻣﺠﺪدا ﺑﮫ ﺻﻮرت ﻣﻨﻈﻢ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺟﻠﺴﮫ داده و ظﺮف ﻣﺪت دو ھﻔﺘﮫ اﺣﺼﺎ ﮐﻨﺪ ﮐﮫ ﮐﺪام
ﺧﺪﻣﺎت و اﻣﮑﺎﻧﺎت را ظﺮف ﭼﮫ ﻣﺪت زﻣﺎﻧﯽ ﻣﯽﺗﻮان از طﺮﯾﻖ ﺣﺴﺎب ﺷﮭﺮوﻧﺪی ﺑﮫ ﺻﻮرت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ اراﺋﮫ ﮐﺮد.
ﻣﺼﻮﺑﺎت ﺟﻠﺴﮫ ﺻﺪم ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع ﭘﯿﮕﯿﺮی اﻗﺪاﻣﺎت اﻧﺠﺎمﺷﺪه در ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻣﻌﻤﺎری و ﺷﮭﺮﺳﺎزی در زﻣﯿﻨﮫ ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ و ھﻮﺷﻤﻨﺪﺳﺎزی
ﻣﺼﻮﺑﮫ
ردﯾﻒ
ﻣﻘﺮر ﺷﺪ ظﺮف ﻣﺪت ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﯾﮏ ھﻔﺘﮫ ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺷﮭﺮﺳﺎزی و ﻣﻌﻤﺎری ﺑﺎ ھﻤﮑﺎری ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﻨﺎوری اطﻼﻋﺎت و ارﺗﺒﺎطﺎت ﻓﮭﺮﺳﺖ ﮐﻠﯿﮫ اﺳﺘﻌﻼﻣﺎت
دﺳﺘﮕﺎهھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ )ﺷﺎﻣﻞ اﺳﺘﻌﻼم دﻓﺎﺗﺮ اﺳﻨﺎد رﺳﻤﯽ ،اﺳﺘﻌﻼﻣﺎت ﺑﺎﻧﮑﯽ ،اﺳﺘﻌﻼم ﭘﺮواﻧﮫ ﮐﺴﺐ اﺻﻨﺎف ،اﺳﺘﻌﻼم ﺳﺎزﻣﺎن زﻣﯿﻦ ﺷﮭﺮی ،اﺳﺘﻌﻼم دادﮔﺎه
و (...ﺑﮫ ھﻤﺮاه ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ زﻣﺎنﺑﻨﺪی دﻗﯿﻖ و ﺑﺎ ﺟﺰﺋﯿﺎت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﺷﺪن آﻧﮭﺎ را ﺑﮫ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ﺷﮭﺮ ﺗﮭﺮان ارﺳﺎل ﻧﻤﺎﯾﺪ .ﻻزم اﺳﺖ در ﻣﺮﺣﻠﮫ ﻧﺨﺴﺖ
از اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ زﻣﺎنﺑﻨﺪی ﮐﻠﯿﮫ اﯾﻦ اﺳﺘﻌﻼﻣﺎت ﮐﮫ ﺗﻮﺳﻂ دﻓﺎﺗﺮ ﺧﺪﻣﺎت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد ،در ﺣﺴﺎب ﺷﮭﺮوﻧﺪی اﯾﺠﺎد ﺷﻮد ﺑﮫ ﮔﻮﻧﮫای ﮐﮫ
١
ﺷﮭﺮوﻧﺪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ از طﺮﯾﻖ اﯾﻦ ﺣﺴﺎب ،درﺧﻮاﺳﺖ اﺳﺘﻌﻼم و درﯾﺎﻓﺖ ﻧﺴﺨﮫ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ آﻧﮭﺎ و ﻧﯿﺰ ﺑﺎرﮔﺬاری ﻣﺪارک درﯾﺎﻓﺘﯽ از دﯾﮕﺮ ارﮔﺎنھﺎ را ﺷﺨﺼﺎ
اﻧﺠﺎم دھﺪ؛ ﺿﺮوری اﺳﺖ در ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﻌﺪی اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ زﻣﺎنﺑﻨﺪی ،راﯾﺰﻧﯽ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ ارﮔﺎنھﺎ و دﺳﺘﮕﺎهھﺎ ﺑﺮای ﺗﺒﺎدل ﺳﯿﺴﺘﻤﺎﺗﯿﮏ و اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ اطﻼﻋﺎت
ﻧﯿﺰ ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد .ھﻤﭽﻨﯿﻦ در اﯾﻦ زﻣﺎنﺑﻨﺪی ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮫ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﻮﺟﮫ ﺷﻮد ﮐﮫ طﺒﻖ ﻣﺎده  ۴٢ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ﺳﻮم ﺗﻮﺳﻌﮫ ﺷﮭﺮ ﺗﮭﺮان ،ﺷﮭﺮداری ﻣﻮظﻒ ﺑﻮده
اﺳﺖ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل  ٩٨اﯾﻦ اﺳﺘﻌﻼﻣﺎت را ﺑﮫﺻﻮرت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ اراﺋﮫ ﮐﻨﺪ.
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ﻣﻘﺮر ﺷﺪ در اﺳﺮع وﻗﺖ ﮐﺎرﮔﺮوه ﺗﻤﺎماﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﮐﺮدن ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺻﺪور ﭘﺮواﻧﮫ ﻣﺠﺪدا ﺑﮫﺻﻮرت ﻣﻨﻈﻢ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺟﻠﺴﮫ دھﺪ .ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻘﺮر ﺷﺪ اﯾﻦ ﮐﺎرﮔﺮوه
ﺣﺪاﮐﺜﺮ ظﺮف ﻣﺪت دو ھﻔﺘﮫ اﺣﺼﺎ ﮐﻨﺪ ﮐﮫ ﺑﺎﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ ﻓﺮاﯾﻨﺪھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ھﻢاﮐﻨﻮن ﺑﮫﺻﻮرت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ درون ﺷﮭﺮداری وﺟﻮد دارد ،از طﺮﯾﻖ ﺣﺴﺎب
ﺷﮭﺮوﻧﺪی ﭼﮫ ﺧﺪﻣﺎت و اﻣﮑﺎﻧﺎﺗﯽ را ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺮای ﺷﮭﺮوﻧﺪ ﺑﮫﺻﻮرت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ اﯾﺠﺎد ﮐﺮد ﺗﺎ از ﻣﺮاﺟﻌﺎت ﻣﮑﺮر و ﻏﯿﺮﺿﺮوری ﺑﮫ ﺷﮭﺮداری ﺗﮭﺮان
ﮐﺎﺳﺘﮫ ﺷﻮد .ﺑﮫ ﻋﻼوه ،ﻣﻘﺮر ﺷﺪ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ظﺮف ﻣﺪت دو ھﻔﺘﮫ زﻣﺎنﺑﻨﺪی دﻗﯿﻖ ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﯾﺠﺎد اﯾﻦ دﺳﺘﺮﺳﯽھﺎ ﺑﺮای ﺷﮭﺮوﻧﺪ در ﺣﺴﺎب ﺷﮭﺮوﻧﺪی ﺑﮫ
ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ﺷﮭﺮ ﺗﮭﺮان ارﺳﺎل ﮔﺮدد.
ﻣﻘﺮر ﺷﺪ ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺷﮭﺮﺳﺎزی و ﻣﻌﻤﺎری ﺣﺪاﮐﺜﺮ ظﺮف ﻣﺪت ﯾﮏ ﻣﺎه ﻓﺮاﯾﻨﺪ اﺻﻼﺣﯽ ﭘﯿﺸﻨﮭﺎدی ﺧﻮد ﺷﺎﻣﻞ ﺣﺬف ﻣﺮاﺣﻞ زاﺋﺪ و ﺗﮑﺮاری ﺑﺮای ﺻﺪور
ﭘﺮواﻧﮫ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ را ﺑﮫ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ﺷﮭﺮ ﺗﮭﺮان ارﺳﺎل ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﻣﻘﺮر ﺷﺪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﻨﺎوری اطﻼﻋﺎت و ارﺗﺒﺎطﺎت در ھﻤﮑﺎری ﺑﺎ ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻣﻌﻤﺎری و ﺷﮭﺮﺳﺎزی ،ﺑﮭﺒﻮد ﺷﺮاﯾﻂ و ﺳﮭﻮﻟﺖ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺷﮭﺮوﻧﺪان ﺑﮫ
اطﻼﻋﺎت ﻣﻨﺘﺸﺮﺷﺪه در ﺣﻮزه ﺷﮭﺮﺳﺎزی را در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﻗﺮار دھﺪ ﺑﮫ ﮔﻮﻧﮫای ﮐﮫ ﺷﮭﺮوﻧﺪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﺟﺴﺘﺠﻮ و اﻧﺘﺨﺎب ﻓﯿﻠﺪھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﻈﯿﺮ ﻣﻨﻄﻘﮫ،
طﺮح ﺗﻔﺼﯿﻠﯽ ،ﭘﮭﻨﮫ ،آرای ﮐﻤﯿﺴﯿﻮنھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ و ،...اطﻼﻋﺎت ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺧﻮد را از ﻧﻘﺸﮫ اﺳﺘﺨﺮاج و ﺧﺮوﺟﯽ آن را ﻧﯿﺰ درﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ؛ ھﻤﭽﻨﯿﻦ
ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﺮای ﻓﮭﻢ اطﻼﻋﺎت ﻣﻨﺘﺸﺮﺷﺪه ﺑﮫ ﺷﯿﻮهھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ روی ﺣﺴﺎب ﺷﮭﺮوﻧﺪی ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﻮد .ﻣﻘﺮر ﺷﺪ ظﺮف ﻣﺪت دو ھﻔﺘﮫ ﮔﺰارﺷﯽ از
ﺑﺮﻧﺎﻣﮫھﺎی ﭘﯿﺸﻨﮭﺎدی و زﻣﺎنﺑﻨﺪی اﺟﺮای آﻧﮭﺎ ﺑﺎ ھﺪف ﺑﮭﺒﻮد ﺷﺮاﯾﻂ و ﺳﮭﻮﻟﺖ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺷﮭﺮوﻧﺪان ﺑﮫ اﯾﻦ اطﻼﻋﺎت ،ﺑﮫ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ﺷﮭﺮ ﺗﮭﺮان
ارﺳﺎل ﮔﺮدد.
از آﻧﺠﺎ ﮐﮫ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺷﮭﺮوﻧﺪان ﺑﮫ اطﻼﻋﺎت ﺗﻐﯿﯿﺮ ﯾﺎ ﺗﺜﺒﯿﺖ ﮐﺎرﺑﺮد ھﺮﯾﮏ از ﭘﺮوﻧﺪهھﺎﯾﯽ ﮐﮫ در ﺳﺎل  ٩٧ﻋﻮارض ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ روی
وﺑﺴﺎﯾﺖ ﺷﻔﺎف ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﻣﻘﺮر ﺷﺪ ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻣﻌﻤﺎری و ﺷﮭﺮﺳﺎزی ﺣﺪاﮐﺜﺮ ظﺮف ﻣﺪت دو ھﻔﺘﮫ اطﻼﻋﺎت ﺗﻐﯿﯿﺮ ﯾﺎ ﺗﺜﺒﯿﺖ ﮐﺎرﺑﺮد در ﺳﺎل  ٩٨و
ﭼﮭﺎرﻣﺎھﮫ  ٩٩را ﻧﯿﺰ روی وﺑﺴﺎﯾﺖ ﺷﻔﺎف ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻧﻤﺎﯾﺪ.

ﺻورﺗﺟﻠﺳﺎت -ﺳﺎل ﺳوم

٩٨-٩٩

ﺻﻮرت ﺟﻠﺴﮫ ﮐﻤﯿﺘﮫ ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ و ﺷﮭﺮ ھﻮﺷﻤﻨﺪ
٩٩/٠٣/١١-٩٩/٠٢/٠١
ﻧﻮدوھﺸﺘﻢ و ﻧﻮدوﻧﮭﻢ ﺗﺎرﯾﺦ و زﻣﺎن
ﺷﻤﺎره ﺟﻠﺴﮫ
ﻣﮑﺎن
ﻣﺪﻋﻮﯾﻦ :ﻣﺤﻤﺪ ﻓﺮﺟﻮد ،ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﻨﺎوری اطﻼﻋﺎت و ارﺗﺒﺎطﺎت
ﻣﺼﻮﺑﺎت ﺟﻠﺴﮫ ﻧﻮدوھﺸﺘﻢ و ﻧﻮد وﻧﮭﻢ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع ﭘﺮوژهھﺎی اوﻟﻮﯾﺖدار ﺗﮭﺮان ھﻮﺷﻤﻨﺪ
ﭘﯿﻮﺳﺖ ١
ﭘﯿﻮﺳﺖ ٢
ﻣﺼﻮﺑﮫ
ردﯾﻒ
ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﻨﺎوری اطﻼﻋﺎت و ارﺗﺒﺎطﺎت ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﮫ ﭘﺮوژهھﺎی ٧٧ﮔﺎﻧﮫ ﺧﻮد را ﺑﮫ ﺗﺮﺗﯿﺐ اوﻟﻮﯾﺖ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻓﺮﻣﺖ ﭘﯿﺸﻨﮭﺎدی ﺣﺎوی ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻓﻌﻠﯽ ﭘﺮوژه،
ﻣﺮاﺣﻞ و زﻣﺎنﺑﻨﺪی ﭘﺮوژه ،ﻧﺤﻮه ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ و ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ردﯾﻒھﺎی ﺑﻮدﺟﮫ ﺳﺎﻻﻧﮫ ،ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ اﺣﻜﺎم ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ﺳﻮم ﺗﻮﺳﻌﮫ ﺷﮭﺮ ﺗﮭﺮان ،اﻗﺪاﻣﺎت
١
ﭘﯿﺶﻧﯿﺎز ﭘﺮوژه ،ھﺪف ﮔﺬاری و ﺷﺎﺧﺺھﺎی ﻛﻤﯽ ارزﯾﺎﺑﯽ ﭘﺮوژه ،ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺧﺮداد ﻣﺎه ﺑﮫ ﻛﻤﯿﺘﮫ ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ و ﺷﮭﺮ ھﻮﺷﻤﻨﺪ ارﺳﺎل ﻧﻤﺎﯾﺪ.
در ﺧﺼﻮص ﭘﺮوژهھﺎﯾﯽ ﻛﮫ در ﻓﺎﯾﻞ ﭘﯿﻮﺳﺖ ذﯾﻞ ﻋﻨﻮان دارای اﺑﮭﺎم دﺳﺘﮫﺑﻨﺪی ﺷﺪهاﻧﺪ ،در ﺻﻮرﺗﯽ ﻛﮫ ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﻨﺎوری اطﻼﻋﺎت و ارﺗﺒﺎطﺎت
اھﻤﯿﺖ آنھﺎ را در درﺟﮫ ﺑﺎﻻﺗﺮی ﻣﯽداﻧﺪ ،ﺿﻤﻦ ارﺳﺎل ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﮫ ﻛﺎﻣﻞ آﻧﮭﺎ ،ﭘﯿﺸﻨﮭﺎد ﺧﻮد را ﺑﺮای ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ اوﻟﻮﯾﺖ آن ﭘﺮوژهھﺎ ﺑﮫ ﻛﻤﯿﺘﮫ ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ و
٢
ﺷﮭﺮ ھﻮﺷﻤﻨﺪ ارﺳﺎل ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﺑﮫﺻﻮرت ﻣﺠﺎزی

٣
۴
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ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﻨﺎوری اطﻼﻋﺎت و ارﺗﺒﺎطﺎت از دﺳﺘﮫﺑﻨﺪی ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ واﺣﺪی در ﺳﻨﺪ راھﺒﺮدی »ﻣﺪل ﺑﻮﻣﯽ ﺗﮭﺮان ھﻮﺷﻤﻨﺪ« و اﻛﺴﻞ ارﺳﺎﻟﯽ ﺟﺰﺋﯿﺎت
 ٧٧ﭘﺮوژه ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﺪ و ﻧﺴﺨﮫھﺎی ﻧﮭﺎﯾﯽ اﯾﻦ دو ﻓﺎﯾﻞ را ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺧﺮداد ﻣﺎه ﺑﮫ ﻛﻤﯿﺘﮫ ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ و ﺷﮭﺮ ھﻮﺷﻤﻨﺪ ارﺳﺎل ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﻨﺪ ﯾﻜﻢ ﻣﺎده  ٢٠ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ﺳﻮم ﺗﻮﺳﻌﮫ ﺷﮭﺮ ﺗﮭﺮان ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺗﺪوﯾﻦ و اﺑﻼغ ﺳﻨﺪ ﺣﻜﻤﺮواﯾﯽ داده ﺷﮭﺮداری و ﺗﺪوﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖھﺎ و ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﻘﺮرات
ﻻزم ﺑﺎ ھﺪف ﺗﻮﺳﻌﮫ روﯾﻜﺮد داده ﺑﺎز و ﺑﮫ اﺷﺘﺮاك ﮔﺬاری دادهھﺎی ﺷﮭﺮی ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل اول ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ،اﯾﻦ ﺳﻨﺪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺧﺮداد ﻣﺎه ﺑﮫ ﺷﻮرای
اﺳﻼﻣﯽ ﺷﮭﺮ ﺗﮭﺮان ارﺳﺎل ﮔﺮدد.

ﺻورﺗﺟﻠﺳﺎت -ﺳﺎل ﺳوم

٩٧

ﺻﻮرت ﺟﻠﺴﮫ ﮐﻤﯿﺘﮫ ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ و ﺷﮭﺮ ھﻮﺷﻤﻨﺪ
 ٩٨/١٢/٠٣ﺳﺎﻋﺖ ١۴:٣٠
ﺗﺎرﯾﺦ و زﻣﺎن
ﺷﻤﺎره ﺟﻠﺴﮫ
ﻣﮑﺎن
ﻧﻮدوھﻔﺘﻢ
ﻣﺪﻋﻮﯾﻦ :ﺣﻤﺰهای ،رﺋﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺎزرﺳﯽ ،ﻣﺤﻤﺪ ﻓﺮﺟﻮد ،ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﻨﺎوری اطﻼﻋﺎت و ارﺗﺒﺎطﺎت
ﺣﺎﺿﺮﯾﻦ :ﻟﻄﻔﺎ ً ﮐﻠﯿﮏ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.
ﻋﮑﺲھﺎی ﺟﻠﺴﮫ
دﺳﺘﻮرﺟﻠﺴﮫ ﭘﯿﮕﯿﺮی ﺗﻮاﻓﻘﺎت ﭘﯿﺸﯿﻦ در ﺧﺼﻮص ارﺗﻘﺎی ﺳﺎﻣﺎﻧﮫھﺎی ﻧﻈﺎرت ھﻤﮕﺎﻧﯽ
ﻣﺼﻮﺑﺎت ﺟﻠﺴﮫ ﻧﻮدوھﻔﺘﻢ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع ﭘﯿﮕﯿﺮی ﺗﻮاﻓﻘﺎت ﭘﯿﺸﯿﻦ درﺧﺼﻮص ارﺗﻘﺎی ﺳﺎﻣﺎﻧﮫھﺎی ﻧﻈﺎرت ھﻤﮕﺎﻧﯽ
ﻣﺼﻮﺑﮫ
ردﯾﻒ
 ارﺗﻘﺎی ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ١٣٧ .١ﻣﻘﺮر ﺷﺪ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺗﺎ  ١۵اﺳﻔﻨﺪﻣﺎه  ،٩٨ﺿﻤﻦ ارﺗﻘﺎ ﻧﺴﺨﮫھﺎی وب و ﻧﺮماﻓﺰار  ١٣٧در ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ﺗﮭﺮان ﻣﻦ و رﻓﻊ اﯾﺮادات ﻓﻨﯽ آن ،ﺧﻄﺎھﺎی
ﻣﻮﺟﻮد در اﻣﮑﺎن دﯾﺪن ﺳﺎﺑﻘﮫ ﭘﯿﺎمھﺎی ﺛﺒﺖﺷﺪه در ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﮭﺮوﻧﺪ ﺑﺮطﺮف ﺷﻮد ﺑﮫ ﻧﺤﻮی ﮐﮫ ھﻤﮫ ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺳﺎﺑﻘﮫ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﭘﯿﺎمھﺎﯾﯽ ﮐﮫ
ﺛﺒﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﻣﺸﺎھﺪه ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
 .٢ﻣﻘﺮر ﺷﺪ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺗﺎ  ١۵اﺳﻔﻨﺪﻣﺎه  ،٩٨اﻣﮑﺎن ﺟﺴﺘﺠﻮی ﮔﺮوه ﻣﻮﺿﻮع و ﻣﻮﺿﻮع ﭘﯿﺎم در ﻧﺴﺨﮫھﺎی وب و ﻧﺮماﻓﺰار  ١٣٧در ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ﺗﮭﺮان
ﻣﻦ ﻓﺮاھﻢ ﺷﻮد.
 .٣ﻣﻘﺮر ﺷﺪ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﻓﺮوردﯾﻦ ﻣﺎه  ،٩٩ارﺗﻘﺎ وﯾﭗ  ١٣٧ﺑﺮای اﯾﺠﺎد اﻣﮑﺎن ﺑﺎزﺧﻮردﮔﯿﺮی ﻓﺮاھﻢ ﺷﺪه و در ھﻤﯿﻦ ﺑﺎزه زﻣﺎﻧﯽ ،اﻣﮑﺎن ﺛﺒﺖ
ﺑﺎزﺧﻮرد در ﻧﺴﺨﮫ وب و ﻧﺮماﻓﺰار  ١٣٧در ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ﺗﮭﺮان ﻣﻦ ﻓﺮاھﻢ ﺷﻮد .ﻣﻘﺮر ﺷﺪ ﺛﺒﺖ ﺑﺎزﺧﻮرد اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﺑﮫ ﮔﻮﻧﮫای ﺑﺎﺷﺪ ﮐﮫ ﺑﺮای ﺗﻤﺎﻣﯽ ﭘﯿﺎمھﺎ
١
در دو ﺣﺎﻟﺖ زﯾﺮ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد اﻟﻒ( در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﮫ از ﻟﺤﻈﮫ ﺛﺒﺖ ﭘﯿﺎم ﺗﻮﺳﻂ ﺷﮭﺮوﻧﺪ ﺑﯿﺶ از دو ھﻔﺘﮫ ﮔﺬﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ و ھﻨﻮز وﺿﻌﯿﺖ ﭘﯿﺎم ﻧﮭﺎﯾﯽ ﻧﺸﺪه
ﺑﺎﺷﺪ ب( از زﻣﺎن ﻧﮭﺎﯾﯽ ﺷﺪن وﺿﻌﯿﺖ ﭘﯿﺎم ﺗﺎ ﯾﮏ ﻣﺎه ﭘﺲ از آن.
 .۴ﻣﻘﺮر ﺷﺪ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن اﺳﻔﻨﺪﻣﺎه  ٩٨دﺳﺘﮫﺑﻨﺪیھﺎی ﺟﺪﯾﺪ  ١٣٧ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده آﺳﺎن ﺷﮭﺮوﻧﺪان ﺟﮭﺖ ﺛﺒﺖ ﭘﯿﺎم در ﻧﺴﺨﮫ وب  ١٣٧و ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ
ﺗﮭﺮان ﻣﻦ اﺟﺮاﯾﯽ ﮔﺮدد .ﻣﻘﺮر ﺷﺪ ﺑﺎ ﺑﺮﮔﺰاری ﺟﻠﺴﺎت ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ و دﻋﻮت از ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﮐﻤﯿﺘﮫ ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ و ﺷﮭﺮ ھﻮﺷﻤﻨﺪ در اﯾﻦ ﺟﻠﺴﺎت،
ﻧﺴﺨﮫھﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﮐﺎرﺑﺮﭘﺴﻨﺪ ﺑﺮای ﺷﮭﺮوﻧﺪان ﺗﮭﯿﮫ و در ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ اﻋﻤﺎل ﺷﻮد.
 .۵ﻣﻘﺮر ﺷﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ اﻗﺪام ارزﺷﻤﻨﺪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺎزرﺳﯽ در ﺧﺼﻮص اﻧﺘﺸﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ دادهھﺎی ﺧﺎم ﭘﯿﺎمھﺎی ﺛﺒﺖﺷﺪه در ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ  ،١٣٧ﺑﺎ ارﺳﺎل
ﻧﺎﻣﮫای از اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﮫ ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﻨﺎوری اطﻼﻋﺎت و ارﺗﺒﺎطﺎت ،اﻧﺘﺸﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ دادهھﺎی ﺧﺎم ﺟﺪﯾﺪ اﯾﻦ ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ﻣﻄﺎﺑﻖ آن ﭼﮫ ھﻢ اﮐﻨﻮن روی
وﺑﺴﺎﯾﺖ ﺷﻔﺎف در دﺳﺘﺮس ﻋﻤﻮم اﺳﺖ ،ھﺮ ﺳﮫ ﻣﺎه اداﻣﮫ ﯾﺎﺑﺪ و ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﻮد.
اﺗﺎق ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ و ﺑﻮدﺟﮫ

٢
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 ارﺗﻘﺎی ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ١٨٨٨ .١ﻣﻘﺮر ﺷﺪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﻨﺎوری اطﻼﻋﺎت و ارﺗﺒﺎطﺎت اﻗﺪاﻣﺎت ﻻزم را ﺟﮭﺖ ﺑﺮﻗﺮاری ارﺗﺒﺎط ﺑﯿﻦ دو ﺑﺨﺶ  ١٣٧و  ١٨٨٨از طﺮﯾﻖ وﯾﭗ ﻓﺮاھﻢ
ﻧﻤﺎﯾﺪ ﺑﮫﮔﻮﻧﮫای ﮐﮫ ﺑﺘﻮان ﺗﻤﺎسھﺎی ﺷﮭﺮوﻧﺪان را ﺑﯿﻦ اﯾﻦ دو ﺑﺨﺶ ارﺗﺒﺎط داد.
 .٢ﻣﻘﺮر ﺷﺪ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺗﺎ  ١۵اﺳﻔﻨﺪﻣﺎه  ٩٨ﺟﻠﺴﺎت ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﺑﺎ دﻋﻮت از ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﮐﻤﯿﺘﮫ ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ و ﺷﮭﺮ ھﻮﺷﻤﻨﺪ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﻮد ﺗﺎ ﻓﮭﺮﺳﺘﯽ از
ﻣﺸﮑﻼت اﯾﻦ ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ،اوﻟﻮﯾﺖﺑﻨﺪی رﻓﻊ آﻧﮭﺎ و راهﺣﻞھﺎی ﭘﯿﺸﻨﮭﺎدی ﺑﺮای رﻓﻊ ﻣﺸﮑﻼت ﺗﮭﯿﮫ ﺷﻮد.
 راهاﻧﺪازی ZRMﻣﻘﺮر ﺷﺪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﻨﺎوری اطﻼﻋﺎت و ارﺗﺒﺎطﺎت ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ زﻣﺎنﺑﻨﺪی و ﻣﺮاﺣﻞ راهاﻧﺪازی ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ  ZRMرا ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن اﺳﻔﻨﺪﻣﺎه  ٩٨ﺑﮫ ﮐﻤﯿﺘﮫ ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ و
ﺷﮭﺮ ھﻮﺷﻤﻨﺪ ارﺳﺎل ﻧﻤﺎﯾﺪ ،ﺑﮫﮔﻮﻧﮫای ﮐﮫ در اﯾﻦ ﮔﺰارش ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺮاﮐﺰ ﺗﻤﺎﺳﯽ ﮐﮫ در اﯾﻦ ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ﺗﺠﻤﯿﻊ ﺧﻮاھﻨﺪ ﺷﺪ ،اﺣﺼﺎ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ و اوﻟﻮﯾﺖ
ﯾﮑﭙﺎرﭼﮕﯽ و اﺗﺼﺎل آﻧﮭﺎ ﺑﮫ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ و زﻣﺎنﺑﻨﺪی ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽﺷﺪه اﺗﺼﺎل ھﺮ ﻣﺮﮐﺰ ﺗﻤﺎس ﺑﮫ اﯾﻦ ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ.

٩۶

ﺻورﺗﺟﻠﺳﺎت -ﺳﺎل ﺳوم

ﺻﻮرت ﺟﻠﺴﮫ ﮐﻤﯿﺘﮫ ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ و ﺷﮭﺮ ھﻮﺷﻤﻨﺪ
ﺗﺎرﯾﺦ و زﻣﺎن
ﺷﻤﺎره ﺟﻠﺴﮫ
 ٩٨/١٠/١٧ﺳﺎﻋت  ١۴:٣٠ﻣﮑﺎن
اﺗﺎق ﮐﻣﯾﺳﯾون ﺑرﻧﺎﻣﮫ و ﺑودﺟﮫ
ﻧودوﺷﺷم
ﻣﺪﻋﻮﯾﻦ :آﻗﺎی ﻣﺤﻤﺪزاده ،ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻼک و ﻣﺴﺘﻐﻼت ،آﻗﺎی زارﻋﻠﯽ ،ﻣﺪﯾﺮ اداره ﮐﻞ ﻣﺎﻟﯽ ،ﺳﺎرا ﺑﻮرﺑﻮر ،رﺋﯿﺲ ﻣﺮﮐﺰ آﻣﺎر و رﺻﺪ ﺷﮭﺮی
ﺣﺎﺿﺮﯾﻦ :ﻟﻄﻔﺎ ً ﮐﻠﯿﮏ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.
ﻋﮑﺲھﺎی ﺟﻠﺴﮫ
دﺳﺘﻮرﺟﻠﺴﮫ ﭘﯿﮕﯿﺮی ﺗﺤﻘﻖ ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ ﻣﺎﻟﯽ در ﺷﮭﺮداری ﺗﮭﺮان
ﻣﺼﻮﺑﺎت ﺟﻠﺴﮫ ﻧﻮدوﺷﺸﻢ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺤﻘﻖ ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ ﻣﺎﻟﯽ
ﻣﺼﻮﺑﮫ
ردﯾﻒ
ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ درآﻣﺪ و ھﺰﯾﻨﮫ
.١در اداﻣﮫ ﭘﯿﮕﯿﺮيھﺎي اﻧﺠﺎمﺷﺪه در ﺧﺼﻮص ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ ھﺰﯾﻨﮫھﺎي ﻣﺎھﺎﻧﮫ در ﺷﮭﺮداري ﺗﮭﺮان ،ﻣﻘﺮر ﺷﺪ ﭘﺎﯾﺎن ديﻣﺎه  ٩٨ھﺰﯾﻨﮫھﺎي ﺷﮭﺮداري
ﺗﮭﺮان از اﺑﺘﺪاي ﺳﺎل  ٩٨ﺑﮫ ﺻﻮرت داﺷﺒﻮرد و در طﺒﻘﮫﺑﻨﺪيھﺎي ﻣﺎھﺎﻧﮫ ﺑﮫﺻﻮرت ﺑﺮﺧﻂ روي وﺑﺴﺎﯾﺖ ﺷﻔﺎف ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﻮد.
١
.٢در اداﻣﮫ ﭘﯿﮕﯿﺮيھﺎي اﻧﺠﺎمﺷﺪه در ﺧﺼﻮص ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ درآﻣﺪھﺎي ﻣﺎھﺎﻧﮫ در ﺷﮭﺮداري ﺗﮭﺮان ،ﻣﻘﺮر ﺷﺪ ﭘﺎﯾﺎن ديﻣﺎه  ٩٨درآﻣﺪھﺎي ﺷﮭﺮداري
ﺗﮭﺮان از اﺑﺘﺪاي ﺳﺎل  ٩٨ﺑﮫﺻﻮرت داﺷﺒﻮرد و در طﺒﻘﮫﺑﻨﺪيھﺎي ﻣﺎھﺎﻧﮫ ﺑﮫﺻﻮرت ﺑﺮﺧﻂ روي وﺑﺴﺎﯾﺖ ﺷﻔﺎف ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﻮﻧﺪ و ﭘﺲ از اﯾﻦ
ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺗﺎ ﺗﺎرﯾﺦ دھﻢ ھﺮ ﻣﺎه ﮔﺰارش درآﻣﺪ ﻣﺎه ﮔﺬﺷﺘﮫ روي اﯾﻦ وﺑﺴﺎﯾﺖ ﺑﮫﺻﻮرت ﺑﺮﺧﻂ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﻮد.
ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ ﭘﺮداﺧﺖ
ﻣﻘﺮر ﺷﺪ اداره ﻛﻞ ﺧﺰاﻧﮫداري ﺑﺎ ھﻤﻜﺎري ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﻨﺎوري اطﻼﻋﺎت و ارﺗﺒﺎطﺎت ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ديﻣﺎه  ٩٨ﺑﺎ ﺑﺮﮔﺰاري ﺟﻠﺴﺎت ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ،
٢
ﯾﻚ ﻣﻨﻄﻘﮫ را ﺑﮫﺻﻮرت ﭘﺎﯾﻠﻮت اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﺎﯾﺪ ﺗﺎ ﭘﺮداﺧﺖھﺎي اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﮫ از اﺑﺘﺪاي ﺳﺎل  ٩٨در ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ﺟﺎﻣﻊ ﻣﺎﻟﻲ روي ردﯾﻒ ﺑﻮدﺟﮫ ﺛﺒﺖ ﺷﻮد و
ﮔﺰارش اﯾﻦ ﺟﻠﺴﺎت ﺑﮫ ﻛﻤﯿﺘﮫ ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ و ﺷﮭﺮ ھﻮﺷﻤﻨﺪ ارﺳﺎل ﮔﺮدد.
راهاﻧﺪازي ﺑﺎزار آﻧﻼﯾﻦ ﺗﮭﺎﺗﺮ
ﺑﺎﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ ﺗﺎﺧﯿﺮ در اﺟﺮاي ﺑﻨﺪ ب ﺑﺨﺶ ﭘﻨﺠﻢ ﻣﺼﻮﺑﮫ »دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ اﺟﺮاﯾﻲ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﻣﺼﺎرف ﻏﯿﺮﻧﻘﺪ« اﺑﻼﻏﻲ ﺑﮫ ﺷﻤﺎره
 ١۶٠/٢۴١٣۴ﻣﻮرخ  ٩٧/٠٨/٢١و ﺑﻨﺪ پ ﺗﺒﺼﺮه  ۵ﺑﻮدﺟﮫ ﺳﺎل  ٩٨ﺷﮭﺮداري ﺗﮭﺮان و ﻣﺎده ﺳﻲوھﺸﺘﻢ ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ﺳﻮم ﺗﻮﺳﻌﮫ ﺷﮭﺮ ﺗﮭﺮان،
٣
ﻣﻘﺮر ﺷﺪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ديﻣﺎه  ٩٨اداره ﻛﻞ ﺧﺰاﻧﮫداري ﺑﺎ ھﻤﻜﺎري ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﻨﺎوري اطﻼﻋﺎت و ارﺗﺒﺎطﺎت ﺟﻠﺴﺎت ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ اﯾﻦ ﺣﻮزه را
ﺑﺮﮔﺰار ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﮔﺰارش اﯾﻦ ﺟﻠﺴﺎت ﺑﮫ ھﻤﺮاه زﻣﺎنﺑﻨﺪي اﺟﺮاي ﻛﺎﻣﻞ اﯾﻦ ﺑﺎزار ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل  ٩٨را ﺑﮫ ﻛﻤﯿﺘﮫ ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ و ﺷﮭﺮ ھﻮﺷﻤﻨﺪ ارﺳﺎل
ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ اﻣﻼك ﺷﮭﺮداري ﺗﮭﺮان
.١ﻣﻘﺮر ﺷﺪ اداره ﻛﻞ ﻣﺎﻟﻲ و اﻣﻮال ﮔﺰارش اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺎﻣﻞ ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻼك و ﻣﺴﺘﻐﻼت از ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ﺟﺎﻣﻊ ﻣﺎﻟﻲ و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﺎﯾﯿﺪ ﺑﺴﺘﮫﺷﺪن ﺣﺴﺎبھﺎ
ﭘﺲ از ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺗﺮاز را ﺑﮫﺻﻮرت ﻣﺎھﺎﻧﮫ ﺑﮫ ﻛﻤﯿﺘﮫ ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ و ﺷﮭﺮ ھﻮﺷﻤﻨﺪ ﺷﻮراي اﺳﻼﻣﻲ ﺷﮭﺮ ﺗﮭﺮان ارﺳﺎل ﻧﻤﺎﯾﺪ.
 .٢درﺧﺼﻮص اﺟﺮاي ﺗﻔﺎھﻢﻧﺎﻣﮫ ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ﺛﺒﺖ اﺳﻨﺎد و اﻣﻼك ﻣﻘﺮر ﺷﺪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ديﻣﺎه  ٩٨ﮔﺰارش ﺟﻠﺴﺎت ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪه ﻣﯿﺎن ﺳﺎزﻣﺎن
اﻣﻼك و ﻣﺴﺘﻐﻼت و ﺳﺎزﻣﺎن اﺳﻨﺎد و اﻣﻼك ﺑﮫ ﻛﻤﯿﺘﮫ ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ و ﺷﮭﺮ ھﻮﺷﻤﻨﺪ ارﺳﺎل ﺷﻮد.
 .٣ﻣﻘﺮر ﺷﺪ در اﺳﺮع وﻗﺖ ﺿﻤﻦ ﺗﻌﺮﯾﻒ »ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻏﯿﺮﻧﻘﺪ« در ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ﺟﺎﻣﻊ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺑﺮاي ﺛﺒﺖ و اﻧﺠﺎم اﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﻜﻲ اﯾﻦ ﻧﻮع از ﻣﻌﺎﻣﻼت
ﺷﮭﺮداري ،اداره ﻛﻞ ﻣﺎﻟﻲ و اﻣﻮال ﺟﻠﺴﺎت ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ﺑﺮاي ﺗﻌﯿﯿﻦ اطﻼﻋﺎت ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز از اﻧﻮاع ﺗﮭﺎﺗﺮ ﺑﺮاي ﺛﺒﺖ در ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ﺟﺎﻣﻊ ﻣﻌﺎﻣﻼت
ﺗﺸﻜﯿﻞ دھﺪ و ﮔﺰارش ﺑﺮﮔﺰاري اﯾﻦ ﺟﻠﺴﺎت ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ديﻣﺎه  ٩٨ﺑﮫ ﻛﻤﯿﺘﮫ ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ و ﺷﮭﺮ ھﻮﺷﻤﻨﺪ ارﺳﺎل ﺷﻮد.
۴
 .۴ﻣﻘﺮر ﺷﺪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ديﻣﺎه ٩٨ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﻨﺎوري اطﻼﻋﺎت و ارﺗﺒﺎطﺎت ﮔﺰارش ﺟﺎﻣﻌﻲ از درﺧﻮاﺳﺖھﺎﯾﻲ ﻛﮫ ﻣﻨﺎطﻖ ﺑﺮاي ﺛﺒﺖ ﻣﻌﺎﻣﻼت
ﻣﻠﻜﻲ در ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ﺟﺎﻣﻊ ﻣﻌﺎﻣﻼت داﺷﺘﮫاﻧﺪ اﻣﺎ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﮫ ﺛﺒﺖ آﻧﮭﺎ ﻧﺸﺪهاﻧﺪ ﺑﮫ ﻛﻤﯿﺘﮫ ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ و ﺷﮭﺮ ھﻮﺷﻤﻨﺪ ارﺳﺎل ﻧﻤﺎﯾﺪ.
 .۵ﻣﻘﺮر ﺷﺪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ديﻣﺎه  ،٩٨ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻼك و ﻣﺴﺘﻐﻼت ،اداره ﻛﻞ ﻣﺎﻟﻲ و اﻣﻮال و ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﻨﺎوري اطﻼﻋﺎت و ارﺗﺒﺎطﺎت ﺑﺎ
ﺑﺮﮔﺰاري ﺟﻠﺴﺎت ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺛﺒﺖ ﺑﺎ ﮔﺮدش اﻧﻮاع ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻣﻠﻜﻲ را اﺣﺼﺎ ﻧﻤﻮده ،ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ﻣﺮﺟﻊ ﺛﺒﺖ اطﻼﻋﺎت ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻣﻠﻜﻲ را اﻧﺘﺨﺎب
ﻛﻨﻨﺪ ،ﮔﻠﻮﮔﺎه ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي اطﻤﯿﻨﺎن از ﺛﺒﺖ اﻧﻮاع ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻣﻠﻜﻲ در ﺳﺎﻣﺎﻧﮫھﺎي ﺷﮭﺮداري ﺗﮭﺮان را ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻛﻨﻨﺪ و ﮔﺰارش اﯾﻦ ﺟﻠﺴﺎت را ﺑﮫ
ﻛﻤﯿﺘﮫ ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ و ﺷﮭﺮ ھﻮﺷﻤﻨﺪ ارﺳﺎل ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
 .۶ﻣﻘﺮر ﺷﺪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ديﻣﺎه  ٩٨ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ زﻣﺎنﺑﻨﺪي اﺟﺮاي ﻛﺎﻣﻞ ﻣﺼﻮﺑﮫ »ﺳﺎﻣﺎﻧﺪھﻲ اﺳﻨﺎد اﻣﻼك و ﻣﺴﺘﻐﻼت ﺷﮭﺮداري ﺗﮭﺮان و
ﻣﻮﺳﺴﺎت ﺗﺎﺑﻌﮫ« اﺑﻼﻏﻲ ﺑﮫ ﺷﻤﺎره  ١۶٠/٢١٩۴/٣٢١٣ﺑﮫ ﻛﻤﯿﺘﮫ ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ و ﺷﮭﺮ ھﻮﺷﻤﻨﺪ ارﺳﺎل ﮔﺮدد.
ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ﺟﺎﻣﻊ ﻣﻌﺎﻣﻼت
.١ﻣﻘﺮر ﺷﺪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺗﺎ ﺗﺎرﯾﺦ  ٩٨/١٠/٢۵اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﯾﺸﻲ ﯾﻚ ﻣﻌﺎﻣﻠﮫ در ﯾﻚ ﻣﻨﻄﻘﮫ از ﺷﮭﺮداري ﺗﮭﺮان ﺑﮫﺻﻮرت ﺗﻤﺎماﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﻜﻲ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه و
ﮔﺰارش ﻣﻜﺘﻮب آن ﺑﮫ ﻛﻤﯿﺘﮫ ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ و ﺷﮭﺮ ھﻮﺷﻤﻨﺪ ارﺳﺎل ﮔﺮدد.
 .٢ﻣﻘﺮر ﺷﺪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ديﻣﺎه ٩٨ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﻨﺎوري اطﻼﻋﺎت و ارﺗﺒﺎطﺎت ﺑﺎ ﺑﺮﮔﺰاري ﺟﻠﺴﺎت ﻣﺸﺘﺮك ﺑﺎ ﺣﺮاﺳﺖ ﺷﮭﺮداري ﺗﮭﺮان و اداره
ﻛﻞ ﻣﺎﻟﻲ و اﻣﻮال دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﺗﮭﯿﮫ و ﺗﻮزﯾﻊ ﺗﻮﻛﻦھﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ اﻣﻀﺎي اﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﻜﻲ را ﺗﺪوﯾﻦ ﻛﻨﺪ.
۵
 .٣ﻣﻘﺮر ﺷﺪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺗﺎ ﺗﺎرﯾﺦ  ٩٨/١٠/٢۵اداره ﻛﻞ ﻣﺎﻟﻲ و اﻣﻮال اﺑﺘﺪا اطﻼﻋﺎت ﻗﺮاردادھﺎﯾﻲ ﻛﮫ روي وﺑﺴﺎﯾﺖ ﺷﻔﺎف ﺑﮫﺻﻮرت ﻛﺎﻣﻞ ﻣﻨﺘﺸﺮ
ﻧﺸﺪهاﻧﺪ ،اﺣﺼﺎ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﺳﭙﺲ ﺑﮫ ﻣﻨﺎطﻖ ٢٢ﮔﺎﻧﮫ ﺑﺎ ارﺳﺎل ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﮫاي اﻋﻼم ﻧﻤﺎﯾﺪ ﻛﮫ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ديﻣﺎه  ٩٨ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ اطﻼﻋﺎت ﺑﮫﺻﻮرت ﻛﺎﻣﻞ
در ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ﺟﺎﻣﻊ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺛﺒﺖ ﺷﻮد.
 .۴ﻣﻘﺮر ﺷﺪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ديﻣﺎه  ٩٨اداره ﻛﻞ ﻣﺎﻟﻲ و اﻣﻮال ﮔﻠﻮﮔﺎه اﻧﺘﺸﺎر آﮔﮭﻲ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺷﮭﺮداري ﺗﮭﺮان ،ﺑﮫﺻﻮرت ھﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ اﻧﺘﺸﺎر
آﮔﮭﻲ در روزﻧﺎﻣﮫ را ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻤﻮده ،ﮔﺰارش اﺟﺮاي آن را ﺑﮫ ﻛﻤﯿﺘﮫ ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ و ﺷﮭﺮ ھﻮﺷﻤﻨﺪ ارﺳﺎل ﻧﻤﺎﯾﺪ
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٩۵

ﺷﻤﺎره ﺟﻠﺴﮫ
ﺟﻠﺴﮫ ﮐﻨﺴﻞ ﺷﺪ

13

ﻧﻮدوﭘﻨﺠﻢ

ﺻﻮرت ﺟﻠﺴﮫ ﮐﻤﯿﺘﮫ ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ و ﺷﮭﺮ ھﻮﺷﻤﻨﺪ
 ٩٨/١٠/١٧ﺳﺎﻋﺖ ١١:٠٠
ﺗﺎرﯾﺦ و زﻣﺎن
ﻣﮑﺎن

اﺗﺎق ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ و ﺑﻮدﺟﮫ

٩۴
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ﺻﻮرت ﺟﻠﺴﮫ ﮐﻤﯿﺘﮫ ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ و ﺷﮭﺮ ھﻮﺷﻤﻨﺪ
اﺗﺎق ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ و ﺑﻮدﺟﮫ
 ٩٨/٠٩/٣٠ﺳﺎﻋﺖ ١۴:٠٠
ﺗﺎرﯾﺦ و زﻣﺎن
ﺷﻤﺎره ﺟﻠﺴﮫ
ﻣﮑﺎن
ﻧﻮدوﭼﮭﺎرم
ﻣﺪﻋﻮﯾﻦ :ﺟﻨﺎب آﻗﺎی ﺟﻮادی ﯾﮕﺎﻧﮫ ،ﻣﻌﺎون ﻣﺤﺘﺮم اﻣﻮر اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻓﺮھﻨﮕﯽ ،ﺟﻨﺎب آﻗﺎی ﻣﺤﻤﺪزاده،ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﻣﺤﺘﺮم ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻼک و ﻣﺴﺘﻐﻼت
ﺣﺎﺿﺮﯾﻦ :ﻟﻄﻔﺎ ً ﮐﻠﯿﮏ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.
ﻋﮑﺲھﺎی ﺟﻠﺴﮫ
دﺳﺘﻮرﺟﻠﺴﮫ ﭘﯿﮕﯿﺮی ﺗﻮاﻓﻘﺎت ﻧﻮدوﯾﮑﻤﯿﻦ ﺟﻠﺴﮫ
ﻣﺼﻮﺑﺎت ﻧﻮدوﭼﮭﺎرﻣﯿﻦ ﺟﻠﺴﮫ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع ﭘﯿﮕﯿﺮ ﺗﻮاﻓﻘﺎت ﻧﻮدوﯾﮑﻤﯿﻦ ﺟﻠﺴﮫ
ﻣﺼﻮﺑﮫ
ردﯾﻒ
ﻣﻘﺮر ﺷﺪ ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻼك و ﻣﺴﺘﻐﻼت ﺷﮭﺮداري ﺗﮭﺮان ﺣﺪاﻛﺜﺮ ظﺮف ﻣﺪت دو ھﻔﺘﮫ اطﻼﻋﺎت ﺗﻔﺼﯿﻠﻲ ﻛﻠﯿﮫ اﻣﻼك در اﺧﺘﯿﺎر
ﻣﻌﺎوﻧﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﻓﺮھﻨﮕﻲ و ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﺮھﻨﮕﻲ ھﻨﺮي ﻛﮫ ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖھﺎي ﺣﻮزه اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﻓﺮھﻨﮕﻲ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده
ﻗﺮار ﻣﻲﮔﯿﺮﻧﺪ )ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻓﺮھﻨﮕﺴﺮاھﺎ ،ﺳﺮاي ﻣﺤﻼت ،ﻣﺮاﻛﺰ ﺑﮭﺎران ،ﻣﺮاﻛﺰ ﻛﻮﺛﺮ ،ﻣﺮاﻛﺰ ﭘﺮﺗﻮ ،اﻣﺎﻛﻦ ورزﺷﻲ ،اﻣﻼك ﺳﺘﺎدي و
١
ﻣﺎﻧﻨﺪ آنھﺎ( ﯾﺎ ذﯾﻞ ﺑﻨﺪ  ۶ﻣﺎده  ۵۵ﻗﺎﻧﻮن ﺷﮭﺮداريھﺎ ﺣﻖ ﺑﮭﺮهﺑﺮداري از آنھﺎ واﮔﺬار ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺑﮫ ھﻤﺮاه ﻗﯿﻤﺖ ﺗﻘﺮﯾﺒﻲ ﻓﻌﻠﻲ ھﺮ
ﻣﻠﻚ و ﻧﯿﺰ اﺟﺎره ﺗﻘﺮﯾﺒﻲ ﻣﺎھﺎﻧﮫ ھﺮﯾﻚ از اﯾﻦ اﻣﻼك در ﺳﺎل  ٩٨را ﺑﮫ ﺷﻮراي اﺳﻼﻣﻲ ﺷﮭﺮ ﺗﮭﺮان ارﺳﺎل ﻧﻤﺎﯾﺪ ﺗﺎ در ﺟﻠﺴﮫ آﺗﻲ اﯾﻦ
ﻛﻤﯿﺘﮫ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.
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٩٣
ﺻﻮرت ﺟﻠﺴﮫ ﮐﻤﯿﺘﮫ ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ و ﺷﮭﺮ ھﻮﺷﻤﻨﺪ
 ٩٨/٠٩/٢٣ﺳﺎﻋﺖ  ١۴:١۵ﻣﮑﺎن

اﺗﺎق ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ و ﺑﻮدﺟﮫ

ﺷﻤﺎره ﺟﻠﺴﮫ
ﻧﻮدوﺳﻮم
ﻣﺪﻋﻮﯾﻦ :ﻣﺤﻤﺪ ﻓﺮﺟﻮد ،ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﺎوا
ﺣﺎﺿﺮﯾﻦ :ﻟﻄﻔﺎ ً ﮐﻠﯿﮏ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.
ﻋﮑﺲھﺎی ﺟﻠﺴﮫ
دﺳﺘﻮرﺟﻠﺴﮫ ﭘﯿﮕﯿﺮی ﺗﺤﻘﻖ ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ ﻣﺎﻟﯽ در ﺷﮭﺮداری ﺗﮭﺮان
ﻣﺼﻮﺑﺎت ﻧﻮدوﺳﻮﻣﯿﻦ ﺟﻠﺴﮫ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع ﭘﯿﮕﯿﺮی ﺗﺤﻘﻖ ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ ﻣﺎﻟﯽ
ﻣﺼﻮﺑﮫ
ردﯾﻒ
راهاﻧﺪازي ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ﺟﺎﻣﻊ ﻣﻌﺎﻣﻼت
.١ﻣﻘﺮر ﺷﺪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺗﺎ ﺗﺎرﯾﺦ  ٧ديﻣﺎه  ٩٨اداره ﻛﻞ ﻣﺎﻟﻲ و اﻣﻮال در ﻓﺮاﯾﻨﺪ اﻧﺠﺎم ﻣﻌﺎﻣﻠﮫ ،ﻣﺮﺣﻠﮫاي را در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮد ﺗﺎ ﺑﺘﻮان ﺑﮫﺻﻮرت ﺳﯿﺴﺘﻤﺎﺗﯿﻚ ھﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ارﺳﺎل دﺳﺘﻮر ﺑﺮاي
اﻧﺘﺸﺎر آﮔﮭﻲ در روزﻧﺎﻣﮫ ،ﻣﺘﻦ آﮔﮭﻲ ﺑﺮاي اﻧﺘﺸﺎر روي درﮔﺎه واﺣﺪ ﺗﺎﻻر آﮔﮭﻲھﺎي ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺷﮭﺮداري ﺑﮫ اﯾﻦ درﮔﺎه ارﺳﺎل ﺷﻮد ﺑﮫ ﮔﻮﻧﮫاي ﻛﮫ اﺳﻨﺎد ﻧﯿﺰ روي اﯾﻦ درﮔﺎه ﺑﺎرﮔﺬاري
ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﺘﻘﺎﺿﻲ ﺷﺮﻛﺖ در ﻣﻌﺎﻣﻠﮫ ﺑﺘﻮاﻧﺪ اﯾﻦ اﺳﻨﺎد را از درﮔﺎه واﺣﺪ آﮔﮭﻲھﺎ درﯾﺎﻓﺖ ﻛﻨﺪ.
.٢ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ اﯾﻨﻜﮫ ھﻤﭽﻨﺎن ﺑﺮﺧﻲ آﯾﺘﻢھﺎي وبﺳﺎﯾﺖ ﺷﻔﺎف در ﺧﺼﻮص ﯾﻚ ﻗﺮارداد ﺑﮫﺻﻮرت ﺧﺎﻟﻲ ﻧﻤﺎﯾﺶ داده ﻣﻲﺷﻮد ،ﻣﻘﺮر ﺷﺪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺗﺎ ﺗﺎرﯾﺦ  ٧ديﻣﺎه  ٩٨ﺛﺒﺖ ﻛﻠﯿﮫ اﯾﻦ
اطﻼﻋﺎت در ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ﺟﺎﻣﻊ ﻣﻌﺎﻣﻼت اﺟﺒﺎري ﺷﻮد و ارﺗﺒﺎط اﯾﻦ آﯾﺘﻢھﺎ ﺑﺎ وﺑﺴﺎﯾﺖ ﺷﻔﺎف ﺑﺮﻗﺮار ﺷﻮد ﺑﮫ ﮔﻮﻧﮫاي ﻛﮫ ﻗﺮاردادھﺎﯾﻲ ﻛﮫ ﺗﺎﻛﻨﻮن ﺑﺎ آﯾﺘﻢھﺎي ﺧﺎﻟﻲ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪهاﻧﺪ ﻧﯿﺰ
اطﻼﻋﺎتﺷﺎن ﺑﮫﺻﻮرت ﻛﺎﻣﻞ روي وبﺳﺎﯾﺖ ﺷﻔﺎف در دﺳﺘﺮس ﻋﻤﻮم ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪ.
.٣در ﺟﻠﺴﮫ ﮔﺬﺷﺘﮫ ﻛﻤﯿﺘﮫ ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ و ﺷﮭﺮ ھﻮﺷﻤﻨﺪ ﻣﻘﺮر ﺷﺪه ﺑﻮد ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺗﺎ  ٢٠آذر  ،٩٨ﺑﺎ ﭘﯿﮕﯿﺮي ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻣﺎﻟﻲ و اﻗﺘﺼﺎد ﺷﮭﺮي از ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﻨﺎوري اطﻼﻋﺎت و ارﺗﺒﺎطﺎت ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ
زﻣﺎنﺑﻨﺪي دﻗﯿﻖ اﺟﺮاي ﻛﺎﻣﻞ ﻣﺼﻮﺑﮫ اﻟﺰام ﺷﮭﺮداري ﺗﮭﺮان اﻧﺠﺎم اﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﻜﻲ و اﻋﻼن ﻋﻤﻮﻣﻲ اطﻼﻋﺎت ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺷﮭﺮداري ﺗﮭﺮان اﺑﻼﻏﻲ ﺑﮫ ﺷﻤﺎره  ١۶٠/٨٢٧٠ﻣﻮرخ
١
 ٩٧/٠٣/٣٠ﺑﮫ ﺷﻮراي اﺳﻼﻣﻲ ﺷﮭﺮ ﺗﮭﺮان ارﺳﺎل ﺷﻮد ﺑﮫ ﻧﺤﻮي ﻛﮫ در اﯾﻦ زﻣﺎنﺑﻨﺪي ﻣﺼﻮﺑﮫ ﻓﻮق ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل  ٩٨ﺑﮫطﻮر ﻛﺎﻣﻞ اﺟﺮا ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ ﺗﺎﺧﯿﺮ ﻧﺎﻣﻮﺟﮫ در
ارﺳﺎل اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ زﻣﺎنﺑﻨﺪي و ﺑﮫ ﺗﺒﻊ آن ﺗﺎﺧﯿﺮ در اﺟﺮاي ﻣﺼﻮﺑﮫ ﻓﻮق ،ﻣﻘﺮر ﺷﺪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺗﺎ ﺗﺎرﯾﺦ  ٧دي ﻣﺎه  ٩٨اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ زﻣﺎنﺑﻨﺪي ﺑﮫﺻﻮرت ﻛﺎﻣﻞ و ﺑﺎ ﺟﺰﺋﯿﺎت ﺑﮫ ﺷﻮراي
اﺳﻼﻣﻲ ﺷﮭﺮ ﺗﮭﺮان ارﺳﺎل ﺷﻮد.
 .۴در ﺧﺼﻮص اﻣﻀﺎي ذيﺣﺴﺎب ﻣﻘﺮر ﺷﺪ در ﻣﻮاردي ﻛﮫ اﺳﻨﺎد ﺑﮫﺻﻮرت اﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﻚ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ اﻣﻀﺎي ذيﺣﺴﺎﺑﺎن ﻧﯿﺰ ﺑﮫ ﺻﻮرت اﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﻚ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد.
.۵ﻣﻘﺮر ﺷﺪ طﺒﻖ ﺗﻮاﻓﻘﺎت ﭘﯿﺸﯿﻦ ﻣﺒﻨﻲ ﺑﺮ اﻧﺠﺎم ﺗﻤﺎماﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﻜﻲ ﺣﺪاﻗﻞ ﯾﻚ ﻗﺮارداد ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن آذرﻣﺎه  ،٩٨ﮔﺰارش اﺟﺮاي آن ،ﺗﺎ ﺗﺎرﯾﺦ  ٧ديﻣﺎه  ٩٨ﺑﮫ ﻛﻤﯿﺘﮫ ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ و ﺷﮭﺮ ھﻮﺷﻤﻨﺪ
ارﺳﺎل ﺷﻮد.
 .۶از آﻧﺠﺎﯾﻲ ﻛﮫ ﻣﺼﻮﺑﮫ اﻧﺠﺎم اﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﻜﻲ و اﻋﻼن ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺷﮭﺮداري ﺗﮭﺮان ﺑﺮاي ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻣﺘﻮﺳﻂ و ﻛﻼن ﺑﻮده و ﺗﺎﻛﻨﻮن ﺻﺮﻓﺎ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻛﻼن اﻧﺘﺸﺎر ﻋﻤﻮﻣﻲ ﯾﺎﻓﺘﮫ
اﺳﺖ ،ﻣﻘﺮر ﺷﺪ اداره ﻛﻞ ﻣﺎﻟﻲ و اﻣﻮال ﺑﺎ ارﺳﺎل ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﮫاي ﺑﮫ ﻣﻨﺎطﻖ  ٢٢ﮔﺎﻧﮫ و واﺣﺪھﺎي ﺗﺎﺑﻌﮫ ،ﺛﺒﺖ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻣﺘﻮﺳﻂ از ﺗﺎرﯾﺦ  ٩٨/٠٩/٠١را در ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ﺟﺎﻣﻊ ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﺰاﻣﻲ
ﻛﻨﺪ.
ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ اﻣﻼك ﺷﮭﺮداري
.١ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ ﺗﺎﺧﯿﺮ در اﺟﺮاي ﺗﻮاﻓﻘﺎت ﭘﯿﺸﯿﻦ در ﺧﺼﻮص ﻓﺮاﺧﻮاﻧﻲ اطﻼﻋﺎت ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻣﻼك از ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ﺟﺎﻣﻊ اﻣﻼك ،ﻣﻘﺮر ﺷﺪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺗﺎ ﺗﺎرﯾﺦ  ٧ديﻣﺎه  ٩٨ﺛﺒﺖ اطﻼﻋﺎﺗﻲ ﻛﮫ ﭘﯿﺶ
از اﯾﻦ ﻣﻮرد ﺗﻮاﻓﻖ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﮫاﻧﺪ )اﻋﻼﻣﻲ در ﻧﺎﻣﮫ ﺷﻤﺎره ١۶٠/٢۴٠١۴ﻣﻮرخ (٩٨/٠٨/٢٩ﺑﺮاي ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻣﻼك در ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ﺟﺎﻣﻊ ﻣﻌﺎﻣﻼت اﺟﺒﺎري ﺑﺎﺷﺪ و آن دﺳﺘﮫ از اطﻼﻋﺎﺗﻲ
ﻛﮫ در ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ﺟﺎﻣﻊ اﻣﻼك ذﯾﻞ ارزﯾﺎﺑﻲ اﻧﻮاع ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺛﺒﺖ ﻣﻲﺷﻮد از اﯾﻦ ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ﻓﺮاﺧﻮاﻧﻲ ﺷﻮد و ﺗﻜﻤﯿﻞ آن اطﻼﻋﺎﺗﻲ ﻛﮫ ﻣﻨﺎطﻖ ﺑﺮاي ﻣﻌﺎﻣﻠﮫ اﻣﻼك زﯾﺮ ﺻﺪ ﻣﺘﺮ دارﻧﺪ ﻧﯿﺰ در
ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ﺟﺎﻣﻊ ﻣﻌﺎﻣﻼت اﺟﺒﺎري ﺷﻮد
.٢ﻣﻘﺮر ﺷﺪ در اﺳﺮع وﻗﺖ ﺿﻤﻦ ﺗﻌﺮﯾﻒ »ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻏﯿﺮﻧﻘﺪ« در ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ﺟﺎﻣﻊ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺑﺮاي ﺛﺒﺖ و اﻧﺠﺎم اﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﻜﻲ اﯾﻦ ﻧﻮع از ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺷﮭﺮداري ،اداره ﻛﻞ ﻣﺎﻟﻲ و اﻣﻮال
ﺟﻠﺴﺎت ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ﺑﺮاي ﺗﻌﯿﯿﻦ اطﻼﻋﺎت ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز از اﻧﻮاع ﺗﮭﺎﺗﺮ ﺑﺮاي ﺛﺒﺖ در ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ﺟﺎﻣﻊ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺗﺸﻜﯿﻞ دھﺪ و اﯾﻦ ﺛﺒﺖ ﺑﮫﮔﻮﻧﮫاي ﺑﺎﺷﺪ ﻛﮫ ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ﺟﺎﻣﻊ ﻣﻌﺎﻣﻼت اطﻼﻋﺎت
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ ﺗﮭﺎﺗﺮ ﺑﺎ ھﻮﻟﻮﮔﺮام را از ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ﺟﺎﻣﻊ ﻣﺎﻟﻲ و ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ﺷﮭﺮﺳﺎزي و اطﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ ﺗﮭﺎﺗﺮ ﺑﺎ ﻣﻠﻚ را از ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ﺟﺎﻣﻊ اﻣﻼك ﻓﺮاﺧﻮاﻧﻲ ﻛﻨﺪ .ﻣﻘﺮر ﺷﺪ ﮔﺰارش ﺑﺮﮔﺰاري
٢
اﯾﻦ ﺟﻠﺴﺎت ﺗﺎ ﺗﺎرﯾﺦ  ٧ديﻣﺎه  ٩٨ﺑﮫ ﻛﻤﯿﺘﮫ ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ و ﺷﮭﺮ ھﻮﺷﻤﻨﺪ ارﺳﺎل ﺷﻮد.
.٣طﺒﻖ اظﮭﺎرات ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﻣﺤﺘﺮم ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻼك و ﻣﺴﺘﻐﻼت ،از ﻧﯿﻤﮫ آﺑﺎنﻣﺎه  ٩٨ھﯿﭻﮔﻮﻧﮫ ﺳﻨﺪ ﺟﺪﯾﺪ در ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ھﻤﻜﺎران ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺛﺒﺖ ﻧﻤﻲﺷﻮد؛ ﻟﺬا ﻣﻘﺮر ﺷﺪ ﮔﺰارش ﻋﻤﻠﯿﺎت
ﻛﺎﻧﻮرت اطﻼﻋﺎت از ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ھﻤﻜﺎران ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﮫ ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ﺟﺎﻣﻊ ﻣﺎﻟﻲ در اﺳﺮع وﻗﺖ ﺑﮫ ﺷﻮراي اﺳﻼﻣﻲ ﺷﮭﺮ ﺗﮭﺮان ارﺳﺎل ﺷﻮد .ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻘﺮر ﺷﺪ در ﭘﻨﺠﻢ ھﺮ ﻣﺎه ﭘﺲ از ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺗﺮاز
ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻼك و ﻣﺴﺘﻐﻼت از ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ﺟﺎﻣﻊ ﻣﺎﻟﻲ ،ﺣﺴﺎبھﺎ ﺑﺴﺘﮫ ﺷﻮد ﺑﮫ ﻧﺤﻮي ﻛﮫ ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻼك و ﻣﺴﺘﻐﻼت ﻧﺘﻮاﻧﺪ در اﺳﻨﺎد ﻣﺎه ﮔﺬﺷﺘﮫ ﺗﻐﯿﯿﺮي اﯾﺠﺎد ﻛﻨﺪ و اداره ﻛﻞ ﻣﺎﻟﻲ ﮔﺰارش
ﺗﺎﯾﯿﺪ ﺑﺴﺘﮫﺷﺪن ﺣﺴﺎبھﺎ ﭘﺲ از ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺗﺮاز را ﺑﮫﺻﻮرت ﻣﺎھﺎﻧﮫ ﺑﮫ ﻛﻤﯿﺘﮫ ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ ﺷﻮراي اﺳﻼﻣﻲ ﺷﮭﺮ ﺗﮭﺮان ارﺳﺎل ﻧﻤﺎﯾﺪ.
.۴ﻣﻘﺮر ﺷﺪ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺗﺎﯾﯿﺪ ﺷﺪه ﻛﻠﯿﮫ ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻣﻼك ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻼك و ﻣﺴﺘﻐﻼت ﺑﺮاي ﭘﯿﺎدهﺳﺎزي در ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ﺟﺎﻣﻊ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺗﻮﺳﻂ اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﺪاﻛﺜﺮ ظﺮف ﻣﺪت ﯾﻚ ھﻔﺘﮫ ﺑﮫ ﺳﺎزﻣﺎن
ﻓﻨﺎوري اطﻼﻋﺎت و ارﺗﺒﺎطﺎت ارﺳﺎل ﺷﻮد و ﮔﺰارش ارﺳﺎل اﯾﻦ ﻓﺮآﯾﻨﺪھﺎ ﺑﮫ ﺷﻮراي اﺳﻼﻣﻲ ﺷﮭﺮ ﺗﮭﺮان اطﻼع داده ﺷﻮد.
.۵ﻣﻘﺮر ﺷﺪ ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻼك و ﻣﺴﺘﻐﻼت ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺗﺎ ﺗﺎرﯾﺦ  ٧ديﻣﺎه  ،٩٨ﮔﺰارش اﺟﺮاي ﺗﻔﺎھﻢﻧﺎﻣﮫ ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ﺛﺒﺖ اﺳﻨﺎد و اﻣﻼك را ﺑﮫ ﺷﻮراي اﺳﻼﻣﻲ ﺷﮭﺮ ﺗﮭﺮان ارﺳﺎل ﻧﻤﺎﯾﺪ.
اﻧﺘﺸﺎر ﺑﺮﺧﻂ ﮔﺰارشھﺎي ﻣﺎھﺎﻧﮫ درآﻣﺪ و ھﺰﯾﻨﮫ
.١ﻣﻘﺮر ﺷﺪ در اوﻟﯿﻦ ﮔﺎم ﺑﺮاي اﻧﺘﺸﺎر ﮔﺰارشھﺎي ھﺰﯾﻨﮫ ﺷﮭﺮداري ﺗﮭﺮان ،ﮔﺰارشھﺎي ﻓﻌﻠﻲ در ﻧﺴﺨﮫ آزﻣﺎﯾﺸﻲ وﺑﺴﺎﯾﺖ ﺷﻔﺎف ﺑﮫﺻﻮرت ﻣﺎھﺎﻧﮫ ﺗﻨﻈﯿﻢ و ﺳﭙﺲ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﻮد .ھﻤﭽﻨﯿﻦ
ﻣﻘﺮر ﺷﺪ در ﮔﺎم ﺑﻌﺪي ،ﺣﺪاﻛﺜﺮ ظﺮف ﻣﺪت ﯾﻚ ﻣﺎه و ﺗﺎ  ٢٣ديﻣﺎه  ٩٨ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺟﺴﺘﺠﻮي ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﮫ روي وبﺳﺎﯾﺖ ﺷﻔﺎف ﻗﺮار ﮔﯿﺮد ﺑﮫ ﻧﺤﻮي ﻛﮫ ﻛﺎرﺑﺮ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺰﯾﻨﮫھﺎي
٣
ﻣﺨﺘﻠﻒ ،اﻧﻮاع ھﺰﯾﻨﮫ و ﺑﺎزه زﻣﺎﻧﻲ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ را اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﺎﯾﺪ.
 .٢طﺒﻖ اظﮭﺎرات ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه اداره ﻛﻞ درآﻣﺪ ،ﺗﻌﺎﻣﻼت ﺑﺎ ﻣﺮﻛﺰ رﺻﺪ ﺷﮭﺮي آﻏﺎز ﺷﺪه ﺗﺎ ﺑﺎ ﻓﺮاﺧﻮاﻧﻲ اطﻼﻋﺎت از ﺳﺎﻣﺎﻧﮫھﺎﯾﻲ ﻛﮫ درآﻣﺪ در آن ﺛﺒﺖ ﻣﻲﺷﻮد ،ﮔﺰارش ﯾﻜﭙﺎرﭼﮫاي از
درآﻣﺪھﺎي ﻣﺎھﺎﻧﮫ ﺷﮭﺮداري ﺗﮭﯿﮫ ﺷﻮد .ﻣﻘﺮر ﺷﺪ اﯾﻦ ﮔﺰارشھﺎ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ظﺮف ﻣﺪت ﯾﻚ ﻣﺎه و ﺗﺎ  ٢٣ديﻣﺎه  ٩٨روي وبﺳﺎﯾﺖ ﺷﻔﺎف ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﻮد.
اﻧﺘﺸﺎر اطﻼﻋﺎت ﭘﺮداﺧﺖ روي ردﯾﻒ ﺑﻮدﺟﮫ ﺳﻨﻮاﺗﻲ
ﻣﻘﺮر ﺷﺪ اداره ﻛﻞ ﺧﺰاﻧﮫداري در اﺳﺮع وﻗﺖ ﺟﻠﺴﺎت ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن اداره ﻛﻞ ﻣﺎﻟﻲ و اﻣﻮال ،ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﻨﺎوري اطﻼﻋﺎت و ارﺗﺒﺎطﺎت و ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻛﻤﯿﺘﮫ ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ و ﺷﮭﺮ
۴
ھﻮﺷﻤﻨﺪ ﺗﺸﻜﯿﻞ دھﺪ ﺗﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﻮد در ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ﺟﺎﻣﻊ ﻣﺎﻟﻲ ﺑﺎﯾﺪ ﭼﮫ ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗﻲ ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد ﻛﮫ ﺑﺘﻮان اطﻼﻋﺎت ﭘﺮداﺧﺖ را در اﯾﻦ ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ روي ردﯾﻒ ﺑﻮدﺟﮫ ﺛﺒﺖ ﻛﺮد .ﻣﻘﺮ ﺷﺪ ﮔﺰارش
ﺑﺮﮔﺰاري اﯾﻦ ﺟﻠﺴﺎت ﺗﺎ ﺗﺎرﯾﺦ  ٧ديﻣﺎه  ٩٨ﺑﮫ ﻛﻤﯿﺘﮫ ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ و ﺷﮭﺮ ھﻮﺷﻤﻨﺪ ارﺳﺎل ﺷﻮد
راهاﻧﺪازي ﺑﺎزار آﻧﻼﯾﻦ ﺗﮭﺎﺗﺮ
ﻣﻘﺮر ﺷﺪ اداره ﻛﻞ ﺧﺰاﻧﮫداري ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺗﺎ  ٧ديﻣﺎه  ٩٨ﺑﮫﺻﻮرت ﻣﻜﺘﻮب ﮔﺰارش ﺑﺮﮔﺰاري ﺟﻠﺴﺎت ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ و ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ زﻣﺎنﺑﻨﺪي راهاﻧﺪازي ﺑﺎزار آﻧﻼﯾﻦ ﺗﮭﺎﺗﺮ و ﺗﺪوﯾﻦ آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﮫھﺎي
۵
ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز آن را ﺑﮫ ﺷﻮراي اﺳﻼﻣﻲ ﺷﮭﺮ ﺗﮭﺮان ارﺳﺎل ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﺗﺎرﯾﺦ و زﻣﺎن
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٩٢
ﺻﻮرت ﺟﻠﺴﮫ ﮐﻤﯿﺘﮫ ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ و ﺷﮭﺮ ھﻮﺷﻤﻨﺪ
 ٩٨/٠٩/١۶ﺳﺎﻋﺖ  ١۶:٣٠ﻣﮑﺎن

ﺳﺎﻟﻦ ﺷﯿﺒﺎﻧﯽ

ﺗﺎرﯾﺦ و زﻣﺎن
ﺷﻤﺎره ﺟﻠﺴﮫ
ﻧﻮدودوم
ﻣﺪﻋﻮﯾﻦ :ﺻﻔﺎ ﺻﺒﻮری ،ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻓﻨﯽ و ﻋﻤﺮاﻧﯽ ﺷﮭﺮداری ﺗﮭﺮان
ﺣﺎﺿﺮﯾﻦ :ﻟﻄﻔﺎ ً ﮐﻠﯿﮏ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.
ﻋﮑﺲھﺎی ﺟﻠﺴﮫ
دﺳﺘﻮرﺟﻠﺴﮫ ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ ﺣﻮزه ﻓﻨﯽوﻋﻤﺮان ﺷﮭﺮداری ﺗﮭﺮان
ﻣﺼﻮﺑﺎت ﻧﻮدودوﻣﯿﻦ ﺟﻠﺴﮫ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ ﺣﻮزه ﻓﻨﯽوﻋﻤﺮان ﺷﮭﺮداری ﺗﮭﺮان
هبوصم
فیدر
ﻣﻘﺮر ﺷﺪ راهاﻧﺪازی ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ﺟﺎﻣﻊ ﻓﻨﯽ و ﻋﻤﺮاﻧﯽ ﺑﮫﮔﻮﻧﮫای ﭘﯿﮕﯿﺮی ﺷﻮد ﮐﮫ از اﺑﺘﺪای ﺳﺎل  ٩٩ﮐﻠﯿﮫ ﺻﻮرت وﺿﻌﯿﺖھﺎی ﺣﻮزه ﻓﻨﯽ و ﻋﻤﺮاﻧﯽ در ﮐﻠﯿﮫ ﻣﻨﺎطﻖ ٢٢ﮔﺎﻧﮫ و واﺣﺪھﺎی
١
ﺗﺎﺑﻌﮫ ﺷﮭﺮداری ﺑﮫﺻﻮرت ﺗﻤﺎماﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﺻﺎدر ﺷﻮد.
٢
٣

۴

۵
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ﻣﻘﺮر ﺷﺪ ﻓﮭﺮﺳﺖ ﮐﻠﯿﮫ ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎران ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ھﻤﮑﺎری ﺑﺎ ﺷﮭﺮداری ﺗﮭﺮان در ﺣﻮزه ﻓﻨﯽ و ﻋﻤﺮاﻧﯽ ﺑﮫ ھﻤﺮاه ﺟﺰﺋﯿﺎﺗﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﺗﺎﯾﯿﺪ ﯾﺎ رد ﺻﻼﺣﯿﺖ ،ﻋﻠﺖ رد ﺻﻼﺣﯿﺖ ،آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﮫھﺎی
ﺑﺮرﺳﯽ ﺻﻼﺣﯿﺖ و زﻣﺎنﺑﻨﺪی ﺑﺮرﺳﯽ ﺻﻼﺣﯿﺖ و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻓﮭﺮﺳﺖ ﺳﯿﺎه ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎران ﻣﺘﺨﻠﻒ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ظﺮف ﻣﺪت دو ھﻔﺘﮫ روی وﺑﺴﺎﯾﺖ ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻓﻨﯽ و ﻋﻤﺮاﻧﯽ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﻮد.
ﻣﻘﺮر ﺷﺪ ﺑﺎ ھﻤﮑﺎری ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﻨﺎوری اطﻼﻋﺎت و ارﺗﺒﺎطﺎت ،اطﻼﻋﺎت ﺑﮭﺴﺎزی ﻣﻌﺎﺑﺮ ﺑﺎ ﺟﺰﺋﯿﺎﺗﯽ ﺷﺎﻣﻞ ﺣﺠﻢ آﺳﻔﺎﻟﺖ ،ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺑﮭﺴﺎزیﺷﺪه ،ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر و ھﺰﯾﻨﮫ ﺑﮭﺴﺎزی روی ﻧﻘﺸﮫ
 GISﺑﺮای ﻋﻤﻮم ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﻮد .ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻘﺮر ﺷﺪ در ﻣﺮﺣﻠﮫ ﺑﻌﺪ ،اطﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ ﺣﻔﺎری ﺷﺎﻣﻞ ﻧﺸﺎﻧﯽ ،ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ﺣﻔﺎری ،ھﺰﯾﻨﮫ ،ﺷﯿﻮه ﭘﺮداﺧﺖ )ﻧﻘﺪ ﯾﺎ ﻏﯿﺮﻧﻘﺪ( ،ﺗﺎرﯾﺦ ﺷﺮوع و
ﭘﺎﯾﺎن ﻣﺠﻮز ﻧﯿﺰ روی ﻧﻘﺸﮫ  GISﺑﮫﺻﻮرت ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﻮد.
درﺧﺼﻮص ﻣﻐﺎﯾﺮت ﻣﯿﺎن دادهھﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ ﭘﺮوژهھﺎی ﻓﻨﯽ و ﻋﻤﺮاﻧﯽ ﮐﮫ روی وﺑﺴﺎﯾﺖ اﯾﻦ ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻣﻨﺘﺸﺮﺷﺪه ﺑﺎ دادهھﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ اﯾﻦ ﭘﺮوژهھﺎ ﮐﮫ در ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ﮐﻨﺘﺮل ﭘﺮوژه ﺛﺒﺖ
ﺷﺪه اﺳﺖ و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻐﺎﯾﺮت آنھﺎ ﺑﺎ دادهھﺎی ﻧﺴﺨﮫ ﻣﮑﺘﻮب ﮔﺰارش ﻣﯿﺰان ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ اﯾﻦ ﭘﺮوژهھﺎ ﮐﮫ از طﺮف ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻓﻨﯽ و ﻋﻤﺮاﻧﯽ ﺑﮫ ﺷﻮرا ارﺳﺎل ﺷﺪه اﺳﺖ ﻣﻘﺮر ﺷﺪ در اوﻟﯿﻦ
ﮔﺎم ،دادهھﺎی ﻣﻨﺘﺸﺮﺷﺪه روی وﺑﺴﺎﯾﺖ ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻓﻨﯽ و ﻋﻤﺮاﻧﯽ از ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ﮐﻨﺘﺮل ﭘﺮوژه اﺳﺘﺨﺮاج و در ﺑﺎزهھﺎی ﻣﺎھﺎﻧﮫ ﺑﮫروزرﺳﺎﻧﯽ ﺷﻮد .در ﮔﺎم ﺑﻌﺪ و ﺑﺎ راهاﻧﺪازی ﮐﺎﻣﻞ ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ
ﺟﺎﻣﻊ ﻓﻨﯽ و ﻋﻤﺮاﻧﯽ ،اطﻼﻋﺎت ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ﮐﻨﺘﺮل ﭘﺮوژه از ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ﺟﺎﻣﻊ ﻓﻨﯽ و ﻋﻤﺮاﻧﯽ ﻓﺮاﺧﻮاﻧﯽ ﺷﻮد.
ﻣﻘﺮر ﺷﺪ ﺑﺮای رﻓﻊ ﻣﻐﺎﯾﺮت ﻣﯿﺎن ﺳﺎﻣﺎﻧﮫھﺎی ﺟﺎﻣﻊ ﻓﻨﯽ و ﻋﻤﺮاﻧﯽ و ﮐﻨﺘﺮل ﭘﺮوژه و ﺑﺮﻧﺎﻣﮫرﯾﺰی ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت ﺑﺮای ﺛﺒﺖ دﻗﯿﻖ و ﮐﺎﻣﻞ اطﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ ﭘﺮوژهھﺎی اﺣﺪاﺛﯽ و
ﻏﯿﺮاﺣﺪاﺛﯽ ،ﺟﻠﺴﺎت ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻓﻨﯽ و ﻋﻤﺮاﻧﯽ ،اداره ﮐﻞ ارزﯾﺎﺑﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮد و ﺑﮭﺒﻮد ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ،ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﻨﺎوری اطﻼﻋﺎت و ارﺗﺒﺎطﺎت و ﮐﻤﯿﺘﮫ ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ و
ﺷﮭﺮ ھﻮﺷﻤﻨﺪ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﻮد.

ﺻورﺗﺟﻠﺳﺎت -ﺳﺎل ﺳوم

٩١
ﺻﻮرت ﺟﻠﺴﮫ ﮐﻤﯿﺘﮫ ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ و ﺷﮭﺮ ھﻮﺷﻤﻨﺪ
 ٩٨/٠٩/٠٩ﺳﺎﻋﺖ  ١۴:٠٠ﻣﮑﺎن

ﻧﻮد و ﯾﮑﻢ
ﺷﻤﺎره ﺟﻠﺴﮫ
ﺣﺎﺿﺮﯾﻦ :ﻟﻄﻔﺎ ً ﮐﻠﯿﮏ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.
ﻋﮑﺲھﺎی ﺟﻠﺴﮫ
دﺳﺘﻮرﺟﻠﺴﮫ ﭘﯿﮕﯿﺮی اﺟﺮای ﺗﺒﺼﺮه  ٣۵ﺑﻮدﺟﮫ ﺳﺎل  ٩٨ﺷﮭﺮداری ﺗﮭﺮان
ﻣﺼﻮﺑﺎت ﻧﻮدوﯾﮑﻤﯿﻦ ﺟﻠﺴﮫ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع ﭘﯿﮕﯿﺮی اﺟﺮای ﺗﺒﺼﺮه  ٣۵ﺑﻮدﺟﮫ ﺳﺎل  ٩٨ﺷﮭﺮداری
هبوصم
فیدر
ﻣﻘﺮر ﺷﺪ ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻼک و ﻣﺴﺘﻐﻼت ﺷﮭﺮداری ﺗﮭﺮان ﺣﺪاﮐﺜﺮ ظﺮف ﻣﺪت دو ھﻔﺘﮫ ﺟﺰﺋﯿﺎت ﺗﻔﺼﯿﻠﯽ اطﻼﻋﺎت  ۴٣٧ﻣﻠﮑﯽ را ﮐﮫ اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن دارای اﻧﺤﺮاف ﺗﺸﺨﯿﺺ داده اﺳﺖ ﺑﮫ
١
ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ﺷﮭﺮ ﺗﮭﺮان ارﺳﺎل ﻧﻤﺎﯾﺪ ،ﺑﮫ ﻧﺤﻮی ﮐﮫ ﻣﺸﺨﺺ ﺑﺎﺷﺪ ھﺮ ﮐﺪام از اﯾﻦ اﻣﻼک در ﭼﮫ ﻣﺮﺣﻠﮫای از ﭘﯿﮕﯿﺮی ﻗﻀﺎﯾﯽ ،ﺻﺪور ﺣﮑﻢ ﺗﺨﻠﯿﮫ و ﯾﺎ ﺗﺨﻠﯿﮫ ﮐﺎﻣﻞ ﻗﺮار دارﻧﺪ.
از آﻧﺠﺎﮐﮫ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺗﮑﻠﯿﻒ اﻣﻼک ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽﺷﺪه ذﯾﻞ ﺑﻨﺪ  ۶ﻣﺎده  ۵۵ﻗﺎﻧﻮن ﺷﮭﺮداریھﺎ ﺑﮫ ﻣﻌﺎوﻧﺖ اﻣﻮر اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻓﺮھﻨﮕﯽ واﮔﺬار ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﻣﻘﺮر ﺷﺪ ﻣﻌﺎوﻧﺖ اﻣﻮر اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻓﺮھﻨﮕﯽ
ﺣﺪاﮐﺜﺮ ظﺮف ﻣﺪت دو ھﻔﺘﮫ ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ زﻣﺎنﺑﻨﺪی ﺑﺮرﺳﯽ  ١۴۶٧ﻣﻠﮏ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽﺷﺪه ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه را در ﺳﮫ دﺳﺘﮫ ذﯾﻞ ﺑﮫ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ﺷﮭﺮ ﺗﮭﺮان ارﺳﺎل ﻧﻤﺎﯾﺪ:
اﻟﻒ( اﻣﻼک ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﺣﻮزه ﻣﺎﻣﻮرﯾﺘﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻓﺮھﻨﮕﯽ ﺷﮭﺮداری ﺗﮭﺮان از ﺟﻤﻠﮫ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنھﺎی ﺳﺮای ﻣﺤﻼت ،ﻣﺮاﮐﺰ ﮐﻮﺛﺮ و ﺑﮭﺎران و ﻣﺎﻧﻨﺪ آنھﺎ
ب( اﻣﻼک ذﯾﻞ ﺑﻨﺪ  ۶ﻣﺎده  ۵۵ﻗﺎﻧﻮن ﺷﮭﺮداریھﺎ ﮐﮫ ﺑﮭﺮهﺑﺮداری از آنھﺎ ذﯾﻞ اﯾﻦ ﻣﺎده واﮔﺬار ﺷﺪه اﺳﺖ و طﺒﻖ ﺗﺒﺼﺮه  ٢ﻣﺼﻮﺑﮫ »اﻟﺰام ﺷﮭﺮداری ﺗﮭﺮان ﺑﮫ ﺳﺎﻣﺎﻧﺪھﯽ واﮔﺬاری ﺣﻖ
٢
ﺑﮭﺮهﺑﺮداری اﻣﻼک ،اراﺿﯽ و اﻣﻮال ﻏﯿﺮﻣﻨﻘﻮل ﺷﮭﺮداری ﺑﮫ اﺷﺨﺎص ﺣﻘﯿﻘﯽ ،ﺣﻘﻮﻗﯽ و ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ« ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺠﻮز واﮔﺬاری آنھﺎ ﺑﮫ ﻓﻮرﯾﺖ در ﻗﺎﻟﺐ ارﺳﺎل ﻻﯾﺤﮫ ﺑﮫ
ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ﺷﮭﺮ ﺗﮭﺮان ﻣﻮرد ﭘﯿﮕﯿﺮی ﻗﺮار ﮔﯿﺮد از ﺟﻤﻠﮫ اﻣﻼک واﮔﺬار ﺷﺪه ﺑﺎ ﺑﮭﺮهﺑﺮداری ﻣﺬھﺒﯽ ﯾﺎ اﻣﻼک واﮔﺬار ﺷﺪه ﺑﮫ ﻧﮭﺎدھﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ و ﻣﺎﻧﻨﺪ آنھﺎ
ج( اﻣﻼک دارای اﻧﺤﺮاف از ﺑﻨﺪ  ۶ﻣﺎده  ۵۵ﻗﺎﻧﻮن ﺷﮭﺮداریھﺎ و ﺷﺮح اﻗﺪاﻣﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در ﺟﮭﺖ ﺗﺨﻠﯿﮫ و ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪن آﻧﮭﺎ ﺑﮫ ﺷﮭﺮداری ﺗﮭﺮان
در اﺟﺮای ﺑﻨﺪ اﻟﻒ و ب ﺗﺒﺼﺮه  ٣۵ﺑﻮدﺟﮫ ﺳﺎل  ٩٨و ﺑﮫ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺨﻤﯿﻦ ﻣﯿﺰان ﯾﺎراﻧﮫ ﻏﯿﺮﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﭘﺮداﺧﺘﯽ در ﺣﻮزه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻓﺮھﻨﮕﯽ ،ﻣﻘﺮر ﺷﺪ ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻼک و ﻣﺴﺘﻐﻼت
ﺷﮭﺮداری ﺗﮭﺮان ﺣﺪاﮐﺜﺮ ظﺮف ﻣﺪت دو ھﻔﺘﮫ اطﻼﻋﺎت ﺗﻔﺼﯿﻠﯽ ﮐﻠﯿﮫ اﻣﻼک در اﺧﺘﯿﺎر ﻣﻌﺎوﻧﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻓﺮھﻨﮕﯽ و ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﺮھﻨﮕﯽ ھﻨﺮی ﮐﮫ ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖھﺎی ﺣﻮزه
٣
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻓﺮھﻨﮕﯽ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ ﯾﺎ ذﯾﻞ ﺑﻨﺪ  ۶ﻣﺎده  ۵۵ﻗﺎﻧﻮن ﺷﮭﺮداریھﺎ ﺣﻖ ﺑﮭﺮهﺑﺮداری از آنھﺎ واﮔﺬار ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺑﮫ ھﻤﺮاه ﻗﯿﻤﺖ ﺗﻘﺮﯾﺒﯽ ﻓﻌﻠﯽ ھﺮ ﻣﻠﮏ و ﻧﯿﺰ
اﺟﺎره ﺗﻘﺮﯾﺒﯽ ﻣﺎھﺎﻧﮫ ھﺮﯾﮏ از اﯾﻦ اﻣﻼک در ﺳﺎل  ٩٨ﺑﮫ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ﺷﮭﺮ ﺗﮭﺮان ارﺳﺎل ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﺗﺎرﯾﺦ و زﻣﺎن
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اﺗﺎق ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ و ﺑﻮدﺟﮫ

ﺻورﺗﺟﻠﺳﺎت -ﺳﺎل ﺳوم

٩٠
ﺻﻮرت ﺟﻠﺴﮫ ﮐﻤﯿﺘﮫ ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ و ﺷﮭﺮ ھﻮﺷﻤﻨﺪ
 ٩٨/٠٩/٠٢ﺳﺎﻋﺖ
ﻣﮑﺎن

اﺗﺎق ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ و ﺑﻮدﺟﮫ

ﺷﻤﺎره ﺟﻠﺴﮫ
ﻧﻮدم
ﻣﺪﻋﻮﯾﻦ :ﻣﺤﻤﺪ ﻓﺮﺟﻮد ،ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﺎوا
ﺣﺎﺿﺮﯾﻦ :ﻟﻄﻔﺎ ً ﮐﻠﯿﮏ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.
ﻋﮑﺲھﺎی ﺟﻠﺴﮫ
دﺳﺘﻮرﺟﻠﺴﮫ اراﺋﮫ ﮔﺰارش ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ اﺟﺮای ﻣﺼﻮﺑﺎت ﭘﯿﺸﯿﻦ ﮐﻤﯿﺘﮫ ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ
ﻣﺼﻮﺑﺎت ﺟﻠﺴﮫ ﻧﻮدم ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺤﻘﻖ ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ ﻣﺎﻟﯽ در ﺷﮭﺮداری ﺗﮭﺮان
ﻣﺼﻮﺑﮫ
ردﯾﻒ
ﻣﻘﺮر ﺷﺪ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺗﺎ ﺗﺎرﯾﺦ  ١٠آذر  ،٩٨ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﮐﻠﯿﮫ ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻣﻼک ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻼک و ﻣﺴﺘﻐﻼت ﺑﺮای ﭘﯿﺎدهﺳﺎزی در ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ﺟﺎﻣﻊ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺗﻮﺳﻂ اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﮫ ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﻨﺎوری
اطﻼﻋﺎت و ارﺗﺒﺎطﺎت ارﺳﺎل ﺷﻮد و اﯾﻦ ﻓﺮاﯾﻨﺪھﺎ ظﺮف ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﯾﮏ ھﻔﺘﮫ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﺎوا در اﯾﻦ ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ﭘﯿﺎدهﺳﺎزی ﺷﻮد ﺗﺎ اﻣﮑﺎن ﺛﺒﺖ ﺑﺎ ﮔﺮدش ﮐﻠﯿﮫ ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻣﻼک در ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ
١
ﺟﺎﻣﻊ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻓﺮاھﻢ ﺷﻮد.
ﻣﻘﺮر ﺷﺪ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ظﺮف ﻣﺪت ﯾﮏ ھﻔﺘﮫ ﺛﺒﺖ اطﻼﻋﺎت زﯾﺮ ﺑﺮای ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻣﻼک در ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ﺟﺎﻣﻊ ﻣﻌﺎﻣﻼت اﺟﺒﺎری ﺷﻮد و آن دﺳﺘﮫ از اطﻼﻋﺎﺗﯽ ﮐﮫ در ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ﺟﺎﻣﻊ اﻣﻼک ذﯾﻞ
ارزﯾﺎﺑﯽ اﻧﻮاع ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺛﺒﺖ ﻣﯽﺷﻮد از اﯾﻦ ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ﻓﺮاﺧﻮاﻧﯽ ﺷﻮد و آن اطﻼﻋﺎﺗﯽ ﮐﮫ ﻣﻨﺎطﻖ ﺑﺮای ﻣﻌﺎﻣﻠﮫ اﻣﻼک زﯾﺮ ﺻﺪ ﻣﺘﺮ دارﻧﺪ ﺑﮫﺻﻮرت ﻏﯿﺮﺳﯿﺴﺘﻤﯽ در ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ﺟﺎﻣﻊ
ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺛﺒﺖ ﺷﻮد:
 ﻓﺮوش:ﻧﻮع ﻣﻠﮏ )زﻣﯿﻦ ،آﭘﺎرﺗﻤﺎن ،ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺗﺠﺎری و اداری( ،ﺗﺎرﯾﺦ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ،اﻋﻀﺎء ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ،آرای اﻋﻀﺎی ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ،ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻣﻠﮏ ،ﻟﻮﮐﯿﺸﻦ ) ،(gisﭘﻼک ﺛﺒﺘﯽ )ﺑﻠﻮک ،ﻣﻠﮏ،
آﭘﺎرﺗﻤﺎن ،ﭘﯿﺸﮫ ور( )ﺑﻠﻮک اﺻﻠﯽ-ﺑﻠﻮک ﻓﺮﻋﯽ-ﻗﻄﻌﮫ -ﺑﺨﺶ ﺛﺒﺘﯽ( ،ﻧﺸﺎﻧﯽ ﻣﻠﮏ ،ﻧﻈﺮ ارزﯾﺎﺑﯽ ھﯿﺌﺖ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ رﺳﻤﯽ دادﮔﺴﺘﺮی )ﺷﻤﺎره ،ﺗﺎرﯾﺦ  ،ﻣﺒﻠﻎ( ،ﻣﺒﻠﻎ ﮐﻠﯽ ﺗﻮاﻓﻖ،
اﻣﻀﺎﮐﻨﻨﺪه ﻗﺮارداد از طﺮف ﺷﮭﺮداری
 ﺗﻤﻠﮏ:٢
ﻧﻮع ﻣﻠﮏ )زﻣﯿﻦ ،آﭘﺎرﺗﻤﺎن ،ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺗﺠﺎری و اداری( ،ﺗﺎرﯾﺦ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ،اﻋﻀﺎء ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ،آرای اﻋﻀﺎی ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ،ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻣﻠﮏ ،اطﻼﻋﺎت ﮔﺬر ،ﻧﻈﺮ ارزﯾﺎﺑﯽ ھﯿﺌﺖ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ
رﺳﻤﯽ دادﮔﺴﺘﺮی )ﺷﻤﺎره ،ﺗﺎرﯾﺦ ،ﻣﺒﻠﻎ( ،ﻣﺒﻠﻎ ﮐﻠﯽ ﺗﻮاﻓﻖ ،اﻣﻀﺎ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻗﺮارداد
 اﺟﺎره:اطﻼﻋﺎت ﻣﻮﺟﺮ ،ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻣﻠﮏ ،ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻣﻠﮏ ،ﻟﻮﮐﯿﺸﻦ ) ،(gisﭘﻼک ﺛﺒﺘﯽ )ﺑﻠﻮک ،ﻣﻠﮏ ،آﭘﺎرﺗﻤﺎن ،ﭘﯿﺸﮫ ور( )ﺑﻠﻮک اﺻﻠﯽ-ﺑﻠﻮک ﻓﺮﻋﯽ-ﻗﻄﻌﮫ -ﺑﺨﺶ ﺛﺒﺘﯽ( ،ﻧﺸﺎﻧﯽ ﻣﻠﮏ،
اطﻼﻋﺎت ﻗﺮارداد )ﻣﺪت ﻗﺮارداد،ﺗﺎرﯾﺦ ﻗﺮارداد ،ﺗﺎرﯾﺦ ﺷﺮوع و ﺗﺎرﯾﺦ ﭘﺎﯾﺎن( ،ﺻﻮرﺗﺠﻠﺴﮫ ھﯿﺎت ارزﯾﺎﺑﯽ)ﺷﻤﺎره ،ﺗﺎرﯾﺦ ،ﻣﺒﻠﻎ( ،اﺟﺎره ﺑﮭﺎ ﻣﺎھﯿﺎﻧﮫ ،ﻣﺠﻤﻮع ﻣﺒﻠﻎ ،اﻣﻀﺎ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن
ﻗﺮارداد
ﺗﺎرﯾﺦ و زﻣﺎن
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ﺑﻨﺎ ﺑﺮاظﮭﺎر ﻧﻈﺮ ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻼک و ﻣﺴﺘﻐﻼت از ﻧﯿﻤﮫ آﺑﺎنﻣﺎه  ،٩٨اطﻼﻋﺎت ﺟﺪﯾﺪ در ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ﻣﺎﻟﯽ ﻣﻮازی اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن )ھﻤﮑﺎران ﺳﯿﺴﺘﻢ( ﺛﺒﺖ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﻘﺮر ﺷﺪ
از ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺬﮐﻮر ،اﻣﮑﺎن اﻓﺰودن ﺳﻨﺪ ﺟﺪﯾﺪ در ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ھﻤﮑﺎران ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻏﯿﺮﻓﻌﺎل ﺷﻮد و ﺑﺎ ھﻤﮑﺎری ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﻨﺎوری اطﻼﻋﺎت و ارﺗﺒﺎطﺎت اﻧﺘﻘﺎل اطﻼﻋﺎت ﭘﯿﺸﯿﻦ آن ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ﺑﮫ ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ
ﺟﺎﻣﻊ ﻣﺎﻟﯽ ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد ﺑﮫ ﻧﺤﻮی ﮐﮫ ﺑﺘﻮان اطﻤﯿﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﮐﺮد اطﻼﻋﺎت ﻣﻮﺟﻮد در ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ﻣﻮازی ﭘﯿﺸﯿﻦ ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻼک و ﻣﺴﺘﻐﻼت ﺗﻐﯿﯿﺮی ﻧﺨﻮاھﺪ ﮐﺮد و اطﻼﻋﺎت ﺟﺪﯾﺪ ﻧﯿﺰ در
آن ﺛﺒﺖ ﻧﺨﻮاھﺪ ﺷﺪ و ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﻨﺎوری اطﻼﻋﺎت و ارﺗﺒﺎطﺎت ،ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻼک و ﻣﺴﺘﻐﻼت و اداره ﮐﻞ ﻣﺎﻟﯽ و اﻣﻮال ،ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺗﺎ ﻧﯿﻤﮫ آذرﻣﺎه ،ھﺮ ﮐﺪام ﺑﮫ ﺻﻮرت ﻣﮑﺘﻮب ﮐﻤﯿﺘﮫ ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ
و ﺷﮭﺮ ھﻮﺷﻤﻨﺪ را از ﺗﺤﻘﻖ اﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﻄﻠﻊ ﮐﻨﻨﺪ.
در ﺧﺼﻮص اﺟﺮای ﻣﺼﻮﺑﮫ ﺳﺎﻣﺎﻧﺪھﯽ اﺳﻨﺎد اﻣﻼک و ﻣﺴﺘﻐﻼت ﺷﮭﺮداری ﺗﮭﺮان و ﻣﻮﺳﺴﺎت ﺗﺎﺑﻌﮫ اﺑﻼﻏﯽ ﺑﮫ ﺷﻤﺎره  ١۶٠/٢١٩۴/٣٢١٣ﻣﻘﺮر ﺷﺪ ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻼک و ﻣﺴﺘﻐﻼت ﺑﺎ
ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ ﺗﺎﺧﯿﺮ اﺟﺮای اﯾﻦ ﻣﺼﻮﺑﮫ و ﺗﺎﺧﯿﺮ در اﺟﺮای ﺑﻨﺪ  .١.۵ﻣﺼﻮﺑﺎت ﺟﻠﺴﮫ ھﺸﺘﺎدوﭘﻨﺠﻢ ﮐﻤﯿﺘﮫ ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ )اﻋﻼﻣﯽ در ﻧﺎﻣﮫ ﺷﻤﺎره  ١۶٠/٢۴٠١۴ﻣﻮرخ  (٩٨/٠٨/٢٩و ﻧﯿﺰ ﺑﺎ
درﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﭘﯿﺸﻨﮭﺎدات اﺟﺮاﯾﯽ طﺮح ﺷﺪه در ﺟﻠﺴﮫ ﺑﮫ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺴﺮﯾﻊ در ﺛﺒﺖ اﺳﻨﺎد و ﻣﺸﺨﺼﺎت اﻣﻼک در ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ﺟﺎﻣﻊ اﻣﻼک ،ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن آذر ﻣﺎه  ٩٨ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ زﻣﺎنﺑﻨﺪی دﻗﯿﻖ
اﺟﺮای ﮐﺎﻣﻞ آن ﻣﺼﻮﺑﮫ را ﺑﮫ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ﺷﮭﺮ ﺗﮭﺮان ارﺳﺎل ﻧﻤﺎﯾﺪ.

۶

ﻣﻘﺮر ﺷﺪ ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻣﺎﻟﯽ و اﻗﺘﺼﺎد ﺷﮭﺮی ﺑﺎ ارﺳﺎل ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﮫای ﺑﮫ ﻣﻨﺎطﻖ ٢٢ﮔﺎﻧﮫ و واﺣﺪھﺎی ﺗﺎﺑﻌﮫ ﺷﮭﺮداری ﺗﮭﺮان اﻋﻼم ﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﮫ ﮐﻠﯿﮫ اﯾﻦ واﺣﺪھﺎ ﻣﻮظﻒ ھﺴﺘﻨﺪ آﮔﮭﯽھﺎی اﻧﻮاع
ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺧﻮد را ھﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ اﻧﺘﺸﺎر در روزﻧﺎﻣﮫھﺎی ﮐﺜﯿﺮاﻻﻧﺘﺸﺎر ﺑﮫ ﺿﻤﯿﻤﮫ اﺳﻨﺎد ﻣﻨﺎﻗﺼﮫ در ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ﺟﺎﻣﻊ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺑﺎرﮔﺬاری ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﮫ ﺻﻮرت ﺳﯿﺴﺘﻤﺎﺗﯿﮏ روی درﮔﺎه واﺣﺪ
آﮔﮭﯽھﺎی ﺷﮭﺮداری ﺑﺮای ﻋﻤﻮم ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﻮد ﺑﮫ ﻧﺤﻮی ﮐﮫ ﻋﻼوه ﺑﺮ آﮔﮭﯽ ،اﻣﮑﺎن درﯾﺎﻓﺖ اﺳﻨﺎد ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ ﻣﻌﺎﻣﻠﮫ ﻧﯿﺰ از اﯾﻦ درﮔﺎه ﻗﺎﺑﻞ درﯾﺎﻓﺖ ﺑﺎﺷﺪ .ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻘﺮر ﺷﺪ در آﮔﮭﯽھﺎی
ﻣﻨﺘﺸﺮه در روزﻧﺎﻣﮫ ﻧﯿﺰ ﻋﺒﺎرﺗﯽ اﺿﺎﻓﮫ ﺷﻮد ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﮫ اﺳﻨﺎد ﻣﺮﺗﺒﻂ در درﮔﺎه واﺣﺪ اﻧﺘﺸﺎر آﮔﮭﯽھﺎی ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺷﮭﺮداری ﺗﮭﺮان ﺑﮫ آدرس  http://business.tehran.irﻗﺎﺑﻞ
درﯾﺎﻓﺖ اﺳﺖ.

٧

ﻣﻘﺮر ﺷﺪ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ظﺮف ﻣﺪت ﯾﮏ ھﻔﺘﮫ ،ﺛﺒﺖ اطﻼﻋﺎت ﮐﻠﯿﮫ آﯾﺘﻢھﺎﯾﯽ ﮐﮫ روی ﺷﻔﺎف از ھﺮ ﻧﻮع ﻣﻌﺎﻣﻠﮫای ﻧﻤﺎﯾﺶ داده ﻣﯽﺷﻮد ،در ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ﺟﺎﻣﻊ ﻣﻌﺎﻣﻼت اﺟﺒﺎری ﺷﻮد ﺑﮫ ﻧﺤﻮی ﮐﮫ
ھﯿﭻ آﯾﺘﻤﯽ ﺑﮫﺻﻮرت ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻧﺸﺪه روی ﺷﻔﺎف ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻧﺸﻮد.
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ﻣﻘﺮر ﺷﺪ ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ﺟﺎﻣﻊ ﻣﻌﺎﻣﻼت اطﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ ﺗﮭﺎﺗﺮ ﺑﺎ ھﻮﻟﻮﮔﺮام را از ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ﺟﺎﻣﻊ ﻣﺎﻟﯽ و ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ﺷﮭﺮﺳﺎزی ﻓﺮاﺧﻮاﻧﯽ ﮐﻨﺪ .ھﻤﭽﻨﯿﻦ درﺑﺎره ﺗﮭﺎﺗﺮ ﺑﺎ ﻣﻠﮏ ﻣﻘﺮر ﺷﺪ اطﻼﻋﺎت
ﻻزم از ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ﺟﺎﻣﻊ اﻣﻼک ﻓﺮاﺧﻮاﻧﯽ ﺷﻮد.

ﻣﻘﺮر ﺷﺪ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ظﺮف ﻣﺪت ﯾﮏ ھﻔﺘﮫ ،ﺛﺒﺖ اطﻼﻋﺎت ﮐﻠﯿﮫ آﯾﺘﻢھﺎﯾﯽ ﮐﮫ روی ﺷﻔﺎف از ھﺮ ﻧﻮع ﻣﻌﺎﻣﻠﮫای ﻧﻤﺎﯾﺶ داده ﻣﯽﺷﻮد ،در ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ﺟﺎﻣﻊ ﻣﻌﺎﻣﻼت اﺟﺒﺎری ﺷﻮد ﺑﮫ ﻧﺤﻮی ﮐﮫ
ھﯿﭻ آﯾﺘﻤﯽ ﺑﮫﺻﻮرت ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻧﺸﺪه روی ﺷﻔﺎف ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻧﺸﻮد.
ﻣﻘﺮر ﺷﺪ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺗﺎ  ٢٠آذر  ،٩٨ﺑﺎ ﭘﯿﮕﯿﺮی ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻣﺎﻟﯽ و اﻗﺘﺼﺎد ﺷﮭﺮی از ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﻨﺎوری اطﻼﻋﺎت و ارﺗﺒﺎطﺎت ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ زﻣﺎنﺑﻨﺪی دﻗﯿﻖ اﺟﺮای ﮐﺎﻣﻞ ﻣﺼﻮﺑﮫ اﻟﺰام ﺷﮭﺮداری
ﺗﮭﺮان اﻧﺠﺎم اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ و اﻋﻼن ﻋﻤﻮﻣﯽ اطﻼﻋﺎت ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺷﮭﺮداری ﺗﮭﺮان اﺑﻼﻏﯽ ﺑﮫ ﺷﻤﺎره  ١۶٠/٨٢٧٠ﻣﻮرخ  ٩٧/٠٣/٣٠ﺑﮫ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ﺷﮭﺮ ﺗﮭﺮان ارﺳﺎل ﺷﻮد ﺑﮫ
ﻧﺤﻮی ﮐﮫ در اﯾﻦ زﻣﺎنﺑﻨﺪی ،ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻧﺠﺎم اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ اﻧﻮاع ﻣﻌﺎﻣﻼت در ﮐﻠﯿﮫ واﺣﺪھﺎی ﺷﮭﺮداری ﺗﮭﺮان ،ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ﺟﺎﻣﻊ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺑﺮای ﺛﺒﺖ ﺑﺎﮔﺮدش ﮐﻠﯿﮫ ﻣﻌﺎﻣﻼت در ﺳﺘﺎد
ﺷﮭﺮداری ﺗﮭﺮان و واﺣﺪھﺎی ﺗﺎﺑﻌﮫ ﺑﮫﺻﻮرت ﮐﺎﻣﻞ راهاﻧﺪازی ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ.

١٠

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

١١

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

١٢

در اﺟﺮای ﻣﺎده  ٧١ﻗﺎﻧﻮن ﺷﮭﺮداریھﺎ و اﻧﺘﺸﺎر ﺳﯿﺴﺘﻤﺎﺗﯿﮏ ﺟﺰﺋﯿﺎت ﺗﻔﺼﯿﻠﯽ ﮔﺰارشھﺎی ﻣﺎھﺎﻧﮫ درآﻣﺪ و ھﺰﯾﻨﮫ ﮐﮫ ﺗﻮﺳﻂ ﺧﺰاﻧﮫدار ﻣﺤﺘﺮم ﺷﻮرا در ﺻﺤﻦ ﻋﻠﻨﯽ ﺷﻮرا اراﺋﮫ
ﻣﯽﺷﻮد ،در ﺻﻮرتﺟﻠﺴﺎت ﭘﯿﺸﯿﻦ ﮐﻤﯿﺘﮫ ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ )اﻋﻼﻣﯽ در ﻧﺎﻣﮫ ﺷﻤﺎره  ١۶٠/١۵٩٩٧ﻣﻮرخ  ٩٨/۶/١١و ﻧﺎﻣﮫ ﺷﻤﺎره  ...ﻣﻮرخ  (....ﻣﻘﺮر ﺷﺪه ﺑﻮد ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺷﮭﺮﯾﻮرﻣﺎه
 ٩٨ﺑﺨﺶ ھﺰﯾﻨﮫ ﮔﺰارشھﺎی ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﺎھﺎﻧﮫ ﻣﺎﻟﯽ و ﺣﺪاﮐﺜﺮ از اﺑﺘﺪای آﺑﺎنﻣﺎه  ٩٨ﺑﺨﺶ درآﻣﺪی اﯾﻦ ﮔﺰارشھﺎ ﺑﮫﺻﻮرت ﺳﯿﺴﺘﻤﺎﺗﯿﮏ و ﺑﺮﺧﻂ روی وﺑﺴﺎﯾﺖ ﺷﻔﺎف ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﻮﻧﺪ .ﺑﺎ
ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ ﺗﺎﺧﯿﺮ در اﺟﺮای اﯾﻦ ﻣﺼﻮﺑﺎت در ﺧﺼﻮص ﺑﺨﺶ درآﻣﺪی ،در ﺟﻠﺴﮫ ﻣﻮرخ  ٩٨/٠٩/٠٢ﻣﻘﺮر ﺷﺪ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺗﺎ ﻧﯿﻤﮫ آذرﻣﺎه  ،٩٨اﯾﻦ دو ﮔﺰارش ﺑﺎ ﺟﺰﺋﯿﺎت ﺗﻔﺼﯿﻠﯽ ،ﺑﮫ
ﺻﻮرت ﺳﯿﺴﺘﻤﺎﺗﯿﮏ و ﺑﺮﺧﻂ روی وﺑﺴﺎﯾﺖ ﺷﻔﺎف ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﻮد.

١٣

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

ﺻورﺗﺟﻠﺳﺎت -ﺳﺎل ﺳوم

٨٩

ﺻﻮرت ﺟﻠﺴﮫ ﮐﻤﯿﺘﮫ ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ و ﺷﮭﺮ ھﻮﺷﻤﻨﺪ
ﺗﺎرﯾﺦ و زﻣﺎن
ﺷﻤﺎره ﺟﻠﺴﮫ
ﺳﺎﻋت ١١ﻣﮑﺎن
٩٨/٠٨/٢١
ھﺷﺗﺎدوﻧﮭم
ﻣﺪﻋﻮﯾﻦ :ﻧﺼﺮﷲ ﺟﮭﺎﻧﮕﺮد ،ﻋﻀﻮ ﺷﻮرای ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﻨﺎوری اطﻼﻋﺎت و ارﺗﺒﺎطﺎت ،ﻣﺤﻤﺪ ﻓﺮﺟﻮد ،ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﺎوا
ﺣﺎﺿﺮﯾﻦ :ﻟﻄﻔﺎ ً ﮐﻠﯿﮏ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.
ﻋﮑﺲھﺎی ﺟﻠﺴﮫ
ﻣﺼﻮﺑﺎت ﺟﻠﺴﮫ ھﺸﺘﺎدوﻧﮭﻢ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع ﭘﯿﮕﯿﺮی اﺟﺮای ﺗﻮاﻓﻘﺎت ﺟﻠﺴﮫ ھﺸﺘﺎدوھﻔﺘﻢ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع ھﻮﺷﻤﻨﺪﺳﺎزی
ﻣﺼﻮﺑﮫ
ردﯾﻒ
در اﺟﺮای ﺑﻨﺪ اﻟﻒ ﺗﺒﺼﺮه  ٣۶ﺑﻮدﺟﮫ ﺳﺎل  ٩٨ﺷﮭﺮداری ﺗﮭﺮان ﻣﻘﺮر ﺷﺪ:
 .١در اﺳﺮع وﻗﺖ ﮐﻤﯿﺘﮫ ﺗﻌﺎﻣﻞﭘﺬﯾﺮی داده درون ﺷﮭﺮداری ﺗﮭﺮان ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﻮد و ﺑﮫ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺴﺮﯾﻊ در آﻏﺎز ﮐﺎر ،ﺑﺎ ھﺴﺘﮫ ﻣﺮﮐﺰی ﭼﻨﺪ ﺳﺎزﻣﺎن درون ﺷﮭﺮداری از ﺟﻤﻠﮫ ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﺎوا
و ﺳﺎزﻣﺎن ﮐﻨﺘﺮل ﺗﺮاﻓﯿﮏ ﺑﮫ ﻣﻨﻈﻮر در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﻗﺮار دادن دادهھﺎی اوﻟﻮﯾﺖدار ﻣﺎﻧﻨﺪ دادهھﺎی ﺣﻮزه ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ و ﺗﺮاﻓﯿﮏ ﺷﺮوع ﺑﮫ ﮐﺎر ﮐﻨﺪ .ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﮔﺰارش ﺟﻠﺴﺎت و اﻗﺪاﻣﺎت
اﯾﻦ ﮐﻤﯿﺘﮫ ﺑﮫﺻﻮرت ﻣﻨﻈﻢ ﺑﮫ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ﺷﮭﺮ ﺗﮭﺮان ارﺳﺎل ﺷﻮد.
١
.٢در ﮐﻤﯿﺘﮫ ﺗﻌﺎﻣﻞﭘﺬﯾﺮی داده ،ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﻨﺎوری اطﻼﻋﺎت و ارﺗﺒﺎطﺎت ﺟﺪاول ﺗﺒﺎدل دادهای را ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﭘﻠﺘﻔﺮم دادهای اﯾﺠﺎد ﮐﻨﺪ و ﭘﺲ از دﻋﻮت از ﺳﺎﯾﺮ ﻧﮭﺎدھﺎ و ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺎر ،ھﺮ ﻧﮭﺎد
ﻣﻮظﻒ ﺑﮫ ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺟﺰﺋﯿﺎت ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ اﯾﻦ ﺟﺪاول ﺷﻮد.
.٣ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ زﻣﺎنﻣﻨﺪ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﮫدار ﮐﺮدن و ﺑﺮﭼﺴﺐﮔﺬاری دادهھﺎ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺎر درون ﮐﻤﯿﺘﮫ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﭘﺬﯾﺮی داده ﺑﮫ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ﺷﮭﺮ ﺗﮭﺮان ارﺳﺎل ﮔﺮدد و ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﮫدار ﮐﺮدن و
ﺑﺮﭼﺴﺐﮔﺬاری دادهھﺎ ﺑﺎ اوﻟﻮﯾﺖ دادهھﺎی ﺣﻮزه ﺣﻤﻞوﻧﻘﻞ و ﺗﺮاﻓﯿﮏ ،ﺷﮭﺮﺳﺎزی ،درآﻣﺪ و اﻣﻼک ،ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ و ١٣٧ﺑﺎ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﻧﮭﺎدھﺎی درون ﺷﮭﺮداری ﺗﺤﻘﻖ ﯾﺎﺑﺪ.
در ﺧﺼﻮص ﭘﺮوژهھﺎی ﺑﺎ اوﻟﻮﯾﺖ ﺳﻄﺢ اﻟﻒ ﺗﮭﺮان ھﻮﺷﻤﻨﺪ ﻣﻘﺮر ﺷﺪ؛
.١ﭘﺮوژهھﺎ ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ و اﻋﻼم ﻣﻮارد زﯾﺮ وزندھﯽ ﺷﺪه و ﺑﮫ ھﻤﺮاه ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ زﻣﺎنﺑﻨﺪی اﺟﺮا و ﺗﻌﯿﯿﻦ ھﺮﯾﮏ از واﺣﺪھﺎی ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ذﯾﺮﺑﻂ در ﺷﮭﺮداری ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﻣﺪﯾﺮ ﭘﯿﺸﺒﺮد
ھﺮ ﯾﮏ از ﭘﺮوژهھﺎ ﺑﮫ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ﺷﮭﺮ ﺗﮭﺮان ارﺳﺎل ﺷﻮد:
اﻟﻒ( ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺑﺎﻻدﺳﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺣﮑﺎم ﻣﺮﺗﺒﻂ در ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ﺳﻮم ﺗﻮﺳﻌﮫ ﺷﮭﺮ ﺗﮭﺮان و ﺗﺒﺼﺮهھﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ در ﻣﺼﻮﺑﮫ ﺑﻮدﺟﮫ ﺳﺎل  ٩٨ﺷﮭﺮداری ﺗﮭﺮان ب( ﻧﺤﻮه ﺑﺮون ﺳﭙﺎری و
ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ج( ﺗﺪﻗﯿﻖ ﻧﺤﻮه ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎ دﯾﮕﺮ واﺣﺪھﺎی درون ﺷﮭﺮداری د( ﭘﺮوژهھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﻧﺘﺎﯾﺞ اﻧﺠﺎم آﻧﮭﺎ در ﮐﻮﺗﺎه ﻣﺪت ﺑﺮای ﺷﮭﺮوﻧﺪان ﻣﻠﻤﻮس اﺳﺖ.
.٢زﯾﺮﺑﺮﻧﺎﻣﮫھﺎ و ﭘﺮوژهھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺷﺒﺎھﺖ دارﻧﺪ ﺑﺎ ھﻢ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺷﻮﻧﺪ ،ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﭘﺮوژهھﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ »ﺗﻮﺳﻌﮫ ﻣﺮاﮐﺰ ﺗﻤﺎس و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﯾﮑﭙﺎرﭼﮫ ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺷﮭﺮوﻧﺪان« و
»ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﺑﺮﻧﺎﻣﮫرﯾﺰی ﺷﮭﺮی ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺷﮭﺮوﻧﺪی« ﮐﮫ ﺗﺤﺖ زﯾﺮﺑﺮﻧﺎﻣﮫ »ﺷﮭﺮوﻧﺪ ھﻮﺷﻤﻨﺪ« اﺳﺖ ،ﺑﺎ »ﺗﻮﺳﻌﮫ ﭘﻠﺘﻔﺮم ﺧﺪﻣﺎت ﺷﮭﺮوﻧﺪی )ﺗﮭﺮان ﻣﻦ(« در زﯾﺮﺑﺮﻧﺎﻣﮫ
»ﯾﮑﭙﺎرﭼﮫ ﺳﺎزی ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺮداﺧﺖ و ﺷﮭﺮوﻧﺪی« ادﻏﺎم ﺷﻮد .ھﻢﭼﻨﯿﻦ ،زﯾﺮﺑﺮﻧﺎﻣﮫ »ﺗﻮﺳﻌﮫ زﯾﺮﺳﺎﺧﺖھﺎی ھﻮﺷﻤﻨﺪ ﺷﮭﺮداری« ﻧﯿﺰ در زﯾﺮﺑﺮﻧﺎﻣﮫ »ﺗﺤﻮل دﯾﺠﯿﺘﺎﻟﯽ ﺷﮭﺮداری ﺗﮭﺮان«
ادﻏﺎم ﺷﻮد .ﺑﮫ ﻋﻼوه ،از آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﮫ در ﻧﺴﺨﮫ ﻓﻌﻠﯽ ،ھﻤﮫ ﺑﺮﻧﺎﻣﮫھﺎ و ﭘﺮوژهھﺎی ﺳﻄﺢ اﻟﻒ اوﻟﻮﯾﺖ ﯾﮑﺴﺎﻧﯽ دارﻧﺪ ،اﮔﺮ ﺑﺮﺧﯽ از اﯾﻦ ﭘﺮوژهھﺎ ﺑﺮای ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﺎوا ﻣﮭﻢﺗﺮ و اوﻟﻮﯾﺖدارﺗﺮ
ھﺴﺘﻨﺪ ،آﻧﮭﺎ را ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻤﺎﯾﺪ زﯾﺮا در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﺻﻮرت اﻧﺠﺎم ھﻤﮫ آﻧﮭﺎ ﺑﮫﺻﻮرت ھﻤﺰﻣﺎن از اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن اﻧﺘﻈﺎر ﺧﻮاھﺪ رﻓﺖ.
٢
.٣ﯾﮑﭙﺎرﭼﮫ ﺳﺎزی ﺳﺎﻣﺎﻧﮫھﺎ ﺑﮫ زﯾﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ﺗﺤﻮل دﯾﺠﯿﺘﺎﻟﯽ در ﺷﮭﺮداری ﺗﮭﺮان اﺿﺎﻓﮫ ﮔﺮدد و اﯾﻦ ﯾﮑﭙﺎرﭼﮫﺳﺎزی ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ رﻓﻊ ﻣﻐﺎﯾﺮت ﮐﺪھﺎی اﻗﻼم اطﻼﻋﺎﺗﯽ ﻣﺸﺘﺮک در
ﺳﺎﻣﺎﻧﮫھﺎ اﻧﺠﺎم ﺑﮕﯿﺮد ﺑﮫ ﻧﺤﻮیﮐﮫ دادهھﺎی ﻣﺸﺘﺮک در ﺳﺎﻣﺎﻧﮫھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺻﺮﻓﺎ از طﺮﯾﻖ ﯾﮏ ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ اطﻼﻋﺎﺗﯽ ﻣﺮﺟﻊ ﺛﺒﺖ ﺷﺪه و ﺳﺎﯾﺮ ﺳﺎﻣﺎﻧﮫھﺎ ﺻﺮﻓﺎ از طﺮﯾﻖ ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ﻣﺮﺟﻊ ﺑﮫ
ﻓﺮاﺧﻮاﻧﯽ داده ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﭙﺮدازﻧﺪ و اﻣﮑﺎن ورود داده ﺑﮫ طﻮر ﻣﺴﺘﻘﻞ را ﻧﺪاﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﻘﺸﮫ راه ﯾﮑﭙﺎرﭼﮕﯽ ﺳﺎﻣﺎﻧﮫھﺎ ﺑﺎ درﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﻮارد زﯾﺮ ﺗﺎ ﻧﯿﻤﮫ آذرﻣﺎه  ٩٨ﺑﮫ ﮐﻤﯿﺘﮫ
ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ و ﺷﮭﺮ ھﻮﺷﻤﻨﺪ ارﺳﺎل ﺷﻮد
اﻟﻒ( ﺣﺎوی ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ زﻣﺎنﺑﻨﺪی ﺑﺎﺷﺪ ب( ﺑﺎ اوﻟﻮﯾﺖ ﻗﺮار دادن ﺳﺎﻣﺎﻧﮫھﺎی اﺻﻠﯽ ﮐﮫ از ﻧﻈﺮ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﺑﮫ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﺮﺗﺒﻂ ھﺴﺘﻨﺪ )از ﺟﻤﻠﮫ ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ﺟﺎﻣﻊ ﻣﺎﻟﯽ ،ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ﺟﺎﻣﻊ اﻣﻼک،
ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ﺟﺎﻣﻊ درآﻣﺪ ،ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ﮐﻨﺘﺮل ﭘﺮوژه ،ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ﺟﺎﻣﻊ ﻣﻌﺎﻣﻼت ،ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ﺻﻮرت وﺿﻌﯿﺖ ،ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ﺑﺎزدﯾﺪ ﯾﮑﭙﺎرﭼﮫ ،ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ﺷﮭﺮﺳﺎزی و ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ﺟﺎﻣﻊ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ( ﻣﺸﺨﺺ ﺷﻮد از
ﻣﯿﺎن  ١٧٠ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ﺷﮭﺮداری ﺗﮭﺮان ﮐﺪام ﯾﮏ از ﺳﺎﻣﺎﻧﮫھﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮫ ھﻢ ﻣﺘﺼﻞ ﺷﻮﻧﺪ.
.۴ﻋﻨﻮان ﭘﺮوژه "ﺑﮭﺮهﺑﺮدای از اﻣﻀﺎی اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ" ﺑﮫﺻﻮرت ﮔﺴﺘﺮدهﺗﺮ و ﺑﺎ ﻋﻨﻮان »ﺗﻤﺎماﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﺷﺪن ﮐﻠﯿﮫ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺷﮭﺮداری ﺗﮭﺮان از طﺮﯾﻖ ﺑﮭﺮهﺑﺮدای از اﻣﻀﺎی
اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ« درج ﺷﻮد.
در ﺧﺼﻮص درﯾﺎﻓﺖﮐﻨﻨﺪﮔﺎن  APIﻣﻘﺮر ﺷﺪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﺎوا ﺟﺰﺋﯿﺎت ﺗﻔﺼﯿﻠﯽ ﺷﺎﻣﻞ ﻓﮭﺮﺳﺖ ﮐﻠﯿﮫ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ،ﺗﻘﺎﺿﺎھﺎی درﯾﺎﻓﺖ ﺷﺪه ،ﭘﺎﺳﺦ ارﺳﺎل ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﺎوا ﺑﮫ
ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ،وﺿﻌﯿﺖ ﺗﻘﺎﺿﺎ و ﻣﻮاردی از اﯾﻦ دﺳﺖ را ﺑﮫ ﮐﻤﯿﺘﮫ ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ و ﺷﮭﺮ ھﻮﺷﻤﻨﺪ ارﺳﺎل ﮐﻨﺪ .ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻘﺮر ﺷﺪ ﻓﺮاﯾﻨﺪ دﻗﯿﻖ درﺧﻮاﺳﺖ  APIاز ﺳﻮی ﺷﮭﺮوﻧﺪان و ﮐﺴﺐوﮐﺎرھﺎ
٣
ﺑﮫ ھﻤﺮاه ﻣﯿﺰان زﻣﺎن ﻻزم ﺑﺮای طﯽ ھﺮ ﻣﺮﺣﻠﮫ از ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺑﮫﺻﻮرت ﺑﮫروز ﺷﺪه روی وﺑﺴﺎﯾﺖ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.
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۴

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

۵

در ﺧﺼﻮص وﺑﺴﺎﯾﺖ دادهﻧﻤﺎی ﺗﮭﺮان ﻣﻘﺮر ﺷﺪ:
.١اﯾﻦ وﺑﺴﺎﯾﺖ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺟﺴﺘﺠﻮی ﻣﺠﻤﻮﻋﮫ دادهھﺎ را داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ.
.٢ﻧﺎمﮔﺬاری ﻣﺠﻤﻮﻋﮫ دادهھﺎ دﻗﯿﻖ ﺑﺎﺷﺪ.
.٣دادهھﺎی ﻣﻨﺘﺸﺮﺷﺪه روی وﺑﺴﺎﯾﺖ دادهﻧﻤﺎ ﺑﮫروز ﺷﻮد.
.۴ﻣﺠﻤﻮﻋﮫ دادهھﺎی ﮐﻼن ،ﺑﺮای ﺗﺤﻠﯿﻞ ﮐﻼنداده ﺑﮫ وﺑﺴﺎﯾﺖ دادهﻧﻤﺎ اﻓﺰوده ﺷﻮد.

ﺻورﺗﺟﻠﺳﺎت -ﺳﺎل ﺳوم

٨٨

ﺻﻮرت ﺟﻠﺴﮫ ﮐﻤﯿﺘﮫ ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ و ﺷﮭﺮ ھﻮﺷﻤﻨﺪ
ﺷﻤﺎره ﺟﻠﺴﮫ
ﻣﮑﺎن
اﺗﺎق ﮐﻣﯾﺳﯾون ﺑرﻧﺎﻣﮫ و ﺑودﺟﮫ
ﺗﺎرﯾﺦ و زﻣﺎن  ٩٨/٧/٣٠ﺳﺎﻋت ١۴:٣٠
ھﺷﺗﺎدوھﺷﺗم
ﻣﺪﻋﻮﯾﻦ :ﻣﺼﻄﻔﯽ ﮐﺎظﻤﯽ ،ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ دﻓﺘﺮ ﺷﮭﺮدار ﺗﮭﺮان ،رﻣﻀﺎن اﻣﯿﻨﯽ ،رﺋﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺎزرﺳﯽ ﺷﮭﺮداری ﺗﮭﺮان ،ﻣﺤﻤﺪ ﻓﺮﺟﻮد ،ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﻣﺤﺘﺮم ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﻨﺎوری اطﻼﻋﺎت و ارﺗﺒﺎطﺎت
ﺣﺎﺿﺮﯾﻦ :ﻟﻄﻔﺎ ً ﮐﻠﯿﮏ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.
ﻋﮑﺲھﺎی ﺟﻠﺴﮫ
دﺳﺘﻮرﺟﻠﺴﮫ:
✅ ﭘﯿﮕﯿﺮی ارﺗﻘﺎی ﺳﺎﻣﺎﻧﮫھﺎی ﻧﻈﺎرت ھﻤﮕﺎﻧﯽ
🔶 ھﺸﺘﺎدوھﺸﺘﻤﯿﻦ ﺟﻠﺴﮫ ﮐﻤﯿﺘﮫ ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ و ﺷﮭﺮ ھﻮﺷﻤﻨﺪ ،ﺳﮫﺷﻨﺒﮫ  ٩٨/٧/٣٠ﺑﺎ ﺣﻀﻮر رﻣﻀﺎن اﻣﯿﻨﯽ ،رﺋﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺎزرﺳﯽ ﺷﮭﺮداری ﺗﮭﺮان و ﻣﺤﻤﺪ ﻓﺮﺟﻮد ،ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﻨﺎوری
اطﻼﻋﺎت و ﺷﮭﺮداری ﺗﮭﺮان ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع »ارﺗﻘﺎی ﺳﺎﻣﺎﻧﮫھﺎی ﻧﻈﺎرت ھﻤﮕﺎﻧﯽ ﺷﮭﺮداری ﺗﮭﺮان« ﺑﺮﮔﺰار ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ.
🔷 در ﺟﻠﺴﺎت ﭘﯿﺸﯿﻦ ﮐﻤﯿﺘﮫ ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺎزرﺳﯽ ،ﻣﻌﺎوﻧﺖ اﻣﻮر ﻣﻨﺎطﻖ و ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﺎوا ،ارﺗﻘﺎی ﺳﺎﻣﺎﻧﮫھﺎی ﻧﻈﺎرت ھﻤﮕﺎﻧﯽ در ﺳﮫ ﻣﺴﯿﺮ ﭘﯿﮕﯿﺮی ﺷﺪه ﺑﻮد -:ارﺗﻘﺎی ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ﻓﻌﻠﯽ  ١٣٧و
اﻓﺰوده ﺷﺪن اﻣﮑﺎﻧﺎﺗﯽ ﭼﻮن ارﺳﺎل ﭘﯿﺎم ﺻﻮﺗﯽ ،ﻓﯿﻠﻢ و ﻋﮑﺲ از ﻣﺤﻞ ﺑﺮوز ﻣﺸﮑﻞ و ﺛﺒﺖ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻣﮑﺎﻧﯽ آن روی ﻧﻘﺸﮫ )ﻟﻮﮐﯿﺸﻦ( و ھﻤﭽﻨﯿﻦ اﻣﮑﺎن ﻣﺸﺎھﺪه ﮔﺮدش ﮐﺎر رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﮫ ﭘﯿﺎم ﺛﺒﺖﺷﺪه
ﺗﻮﺳﻂ ﺷﮭﺮوﻧﺪ -اﺗﺼﺎل ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ  ١٣٧ﺑﮫ ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ﻣﮑﺎنﻣﻨﺪ ﻧﮕﮫداﺷﺖ ﺷﮭﺮ )ﺳﺎﻣﻦ( ﺑﺮای ارﺟﺎع ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و ﮐﻮﺗﺎه ﺷﺪن ﮔﺮدش ﮐﺎر رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﮫ ﭘﯿﺎمھﺎی ﺷﮭﺮوﻧﺪان ﮐﮫ ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻌﺎوﻧﺖ اﻣﻮر
ﻣﻨﺎطﻖ در ﺷﮭﺮداریھﺎی ﻣﻨﺎطﻖ ﭘﯿﮕﯿﺮی ﺷﻮد -ﺗﻮﺳﻌﮫ ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﯾﮑﭙﺎرﭼﮫ ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺷﮭﺮوﻧﺪان ) (ZRMﮐﮫ زﯾﺮﺳﺎﺧﺘﯽ ﯾﮑﭙﺎرﭼﮫ و درﮔﺎھﯽ واﺣﺪ را ﺑﺮای ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ارﺗﺒﺎطﺎت ﺷﮭﺮوﻧﺪان ﺑﺎ
ﺷﮭﺮداری ﺗﮭﺮان در ﺣﻮزهھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ ﻓﺮاھﻢ ﺧﻮاھﺪ ﮐﺮد و ﺳﺎﻣﺎﻧﮫھﺎﯾﯽ ﭼﻮن  ١٨٨٨ ،١٣٧و ﺳﺎﻣﻦ را در ﺧﻮد ﺗﺠﻤﯿﻊ ﺧﻮاھﺪ ﮐﺮد.
🔹 طﺒﻖ زﻣﺎنﺑﻨﺪی اراﺋﮫﺷﺪه در ﺟﻠﺴﮫ ﺷﺼﺖوﻧﮭﻢ ﮐﻤﯿﺘﮫ ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ ،ﻧﺴﺨﮫ آزﻣﺎﯾﺸﯽ ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﯾﮑﭙﺎرﭼﮫ ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺷﮭﺮوﻧﺪان ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﻣﺮدادﻣﺎه  ٩٨راهاﻧﺪازی ﻣﯽﺷﺪ.
🔹 ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ ﺗﺎﺧﯿﺮ در راهاﻧﺪازی اﯾﻦ ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ،در ﺟﻠﺴﮫ ﺳﮫﺷﻨﺒﮫ  ٩٨/٧/٢٠ﮔﺰارش ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺎزرﺳﯽ و ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﺎوا از ﻋﻠﺖ ﺗﺎﺧﯿﺮ و وﺿﻌﯿﺖ ﻓﻌﻠﯽ ﺗﻮﺳﻌﮫ اﯾﻦ ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ درﯾﺎﻓﺖ ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ.
ھﻤﭽﻨﯿﻦ وﺿﻌﯿﺖ ارﺗﻘﺎی ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ  ١٣٧ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﻣﺼﻮﺑﺎت ﺟﻠﺴﺎت ﭘﯿﺸﯿﻦ ﮐﻤﯿﺘﮫ ﺷﻔﺎﻓﺖ و اﺗﺼﺎل آن ﺑﮫ ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ﺳﺎﻣﻦ ﻣﻮرد ﭘﯿﮕﯿﺮی ﻗﺮار ﺧﻮاھﺪ ﮔﺮﻓﺖ.
🔶 ﺷﻔﺎﻓﯿﺖﺑﺨﺸﯽ ﺑﮫ ﻋﻤﻠﮑﺮد  ١٣٧ﺷﮭﺮداری ﺗﮭﺮان ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺨﺶ دﯾﮕﺮی از ﺟﻠﺴﮫ ﺳﮫﺷﻨﺒﮫ  ٩٨/٧/٢٠اﺳﺖ.
🔸 در اﯾﻦ راﺑﻄﮫ ،اﻧﺘﺸﺎر ﺷﺎﺧﺺھﺎی ارزﯾﺎﺑﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮد  ١٣٧از ﺟﻤﻠﮫ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ زﻣﺎن ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ و ﻣﯿﺰان ﺻﺤﺖ اﻧﺠﺎم ﮐﺎر ،روی وﺑﺴﺎﯾﺖ ﺷﻔﺎف و ھﻤﭽﻨﯿﻦ اﻧﺘﺸﺎر داﺷﺒﻮردھﺎی ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ
ﺗﺤﻠﯿﻞ اطﻼﻋﺎت ﺷﮭﺮداری در ﺣﻮزه ١٣٧ﺷﺎﻣﻞ اطﻼﻋﺎﺗﯽ ﭼﻮن ﻣﻮﺿﻮع و وﺿﻌﯿﺖ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﮫ ﭘﯿﺎمھﺎی ﺛﺒﺖﺷﺪه ،ﺗﺎرﯾﺦ ﺛﺒﺖ و ﺗﺎرﯾﺦ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﮫ ﭘﯿﺎمھﺎ ،روی وﺑﺴﺎﯾﺖ دادهﻧﻤﺎ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار
ﺧﻮاھﺪ ﮔﺮﻓﺖ.
ﻣﺼﻮﺑﺎت ﺟﻠﺴﮫ ھﺸﺘﺎدوھﺸﺘﻢ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع ﭘﯿﮕﯿﺮی ارﺗﻘﺎی ﺳﺎﻣﺎﻧﮫھﺎی ارﺗﻘﺎی ھﻤﮕﺎﻧﯽ ﺑﮫ آﻗﺎی ﺣﻤﺰهای
ﻣﺼﻮﺑﮫ
ردﯾﻒ
ﭘﯿﺮو ﻣﺼﻮﺑﺎت ﭼﮭﻞوھﻔﺘﻤﯿﻦ ﺟﻠﺴﮫ ﮐﻤﯿﺘﮫ ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ و ﺷﮭﺮ ھﻮﺷﻤﻨﺪ اﻋﻼﻣﯽ در ﻧﺎﻣﮫ ﺷﻤﺎره  161/22324ﻣﻮرخ  01/08/1397و ﻣﺼﻮﺑﺎت ﺷﺼﺖوﻧﮭﻤﯿﻦ ﺟﻠﺴﮫ ﮐﻤﯿﺘﮫ
ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ و ﺷﮭﺮ ھﻮﺷﻤﻨﺪ اﻋﻼﻣﯽ در ﻧﺎﻣﮫ ﺷﻤﺎره  4358/161ﻣﻮرخ  25/02/1398ﻣﻘﺮر ﺷﺪ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺗﺎ  ٢٠آﺑﺎنﻣﺎه  ،٩٨ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺑﺎرﮔﺬاری ﻓﯿﻠﻢ ،ﺻﻮت و ﻟﻮﮐﯿﺸﻦ
١
ﺑﺮای ﭘﯿﺎمھﺎی ﺷﮭﺮوﻧﺪان در ﻧﺴﺨﮫ  ١٣٧روی وﺑﺴﺎﯾﺖ ﺗﮭﺮان ﻓﻌﺎل ﺷﻮد و ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﻨﺎوری اطﻼﻋﺎت و ارﺗﺒﺎطﺎت ﺑﺎ ھﻤﮑﺎری ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺎزرﺳﯽ اﻣﮑﺎن درﯾﺎﻓﺖ و ﺛﺒﺖ
ﺑﺎزﺧﻮرد ﺑﺮای ﺗﻤﺎﻣﯽ ﭘﯿﺎمھﺎی ﺛﺒﺖ ﺷﺪه ﺷﮭﺮوﻧﺪان در اﯾﻦ درﮔﺎه را ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﮐﻨﺪ.
 .٢در ﺷﺼﺖوﻧﮭﻤﯿﻦ ﺟﻠﺴﮫ ﮐﻤﯿﺘﮫ ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ و ﺷﮭﺮ ھﻮﺷﻤﻨﺪ ﺑﺎ ﻣﺼﻮﺑﺎت اﻋﻼﻣﯽ در ﻧﺎﻣﮫ ﺷﻤﺎره  4358/161ﻣﻮرخ  ،25/02/1398ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ  ZRMﺑﮫﻋﻨﻮان ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﯾﮑﭙﺎرﭼﮫ ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺷﮭﺮوﻧﺪان ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪ ﮐﮫ ھﻤﮫ ﺗﻤﺎسھﺎی ﺷﮭﺮوﻧﺪان ﺑﺎ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺷﮭﺮی از ﺟﻤﻠﮫ ﺗﻤﺎس ﺑﺎ ﺳﺎﻣﺎﻧﮫھﺎی  ١٣٧و  ١٨٨٨از طﺮﯾﻖ اﯾﻦ ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ اﻧﺠﺎم
ﺷﻮد و در آن ﺟﻠﺴﮫ ﻣﻘﺮر ﺷﺪه ﺑﻮد ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﻣﺮدادﻣﺎه  ٩٨ﻧﺴﺨﮫ ﺟﺪﯾﺪ ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ  ١٣٧روی ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ  ZRMراهاﻧﺪازی ﺷﻮد ﻟﯿﮑﻦ ﺑﮫ دﻻﯾﻞ ﻣﺘﻌﺪد اﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﺤﻘﻖ ﻧﺸﺪ .در
٢
ھﺸﺘﺎدوھﺸﺘﻤﯿﻦ ﺟﻠﺴﮫ ﮐﻤﯿﺘﮫ ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ و ﺷﮭﺮ ھﻮﺷﻤﻨﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ ﺗﻮاﻓﻘﺎت ﺣﺎﺻﻠﮫ ﻣﯿﺎن دﻓﺘﺮ ﺷﮭﺮدار ﺗﮭﺮان ،ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺎزرﺳﯽ و ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﻨﺎوری اطﻼﻋﺎت و ارﺗﺒﺎطﺎت ﻣﻘﺮر
ﺷﺪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﻨﺎوری اطﻼﻋﺎت و ارﺗﺒﺎطﺎت ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ راهاﻧﺪازی ﮐﺎﻣﻞ ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﯾﮑﭙﺎرﭼﮫ ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺷﮭﺮوﻧﺪان ) (ZRMرا ﻋﮭﺪهدار ﺷﻮد ﺑﮫ ﮔﻮﻧﮫای ﮐﮫ اﯾﻦ ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ
ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل  ٩٨ﺑﮫ ﺑﮭﺮهﺑﺮداری ﮐﺎﻣﻞ رﺳﯿﺪه ﺑﺎﺷﺪ.
٣
۴

۵

۶
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 .٣ﻣﻘﺮر ﺷﺪ در راﺳﺘﺎی ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ ﻧﺤﻮه اﻧﺠﺎم درﺧﻮاﺳﺖھﺎی ﺷﮭﺮوﻧﺪان ،ﮔﺰارشھﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﺑﺨﺶ  ١٣٧ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺑﮫﺻﻮرت ﮐﻠﯽ ﺑﮫ ﺷﺮح ﭘﯿﻮﺳﺖ روی وﺑﺴﺎﯾﺖ
ﺷﻔﺎف اﻧﺘﺸﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ.
 .۴ﻣﻘﺮر ﺷﺪ در راﺳﺘﺎی اﺟﺮای ﻣﺎده ۴ﻣﺼﻮﺑﮫ »اﻟﺰام ﺷﮭﺮداری ﺗﮭﺮان ﺑﮫ اﻧﺘﺸﺎر اطﻼﻋﺎت ﺷﮭﺮﺳﺎزی« اﺑﻼﻏﯽ ﺑﮫ ﺷﻤﺎره  ١۶٠/٢٢۵٢٢ﻣﻮرخ  ٩٧/٠٨/٠٢در ﺑﺨﺶ
ﺷﮭﺮﺳﺎزی ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ﺗﮭﺮان ﻣﻦ ،ﻟﯿﻨﮑﯽ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﮔﺰارش ﺗﺨﻠﻔﺎت ﺷﮭﺮﺳﺎزی اﯾﺠﺎد ﺷﻮد ﮐﮫ ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎ ﮔﺰارشھﺎی ﺗﺨﻠﻔﺎت ﺷﮭﺮﺳﺎزی را از اﯾﻦ طﺮﯾﻖ در ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ  ١٣٧ﺛﺒﺖ
ﻧﻤﺎﯾﺪ.
 .در راﺳﺘﺎی ﺗﺴﮭﯿﻞ اﺟﺮای ﻣﺼﻮﺑﮫ »ﻣﻨﺎﺳﺐ-ﺳﺎزی ﻓﻀﺎھﺎی ﺷﮭﺮی ﺑﺮای ﺟﺎﻧﺒﺎزان و ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﻦ ﺟﺴﻤﯽ و ﺣﺮﮐﺘﯽ« اﺑﻼﻏﯽ ﺑﮫ ﺷﻤﺎره  ١۶٠/۶٣٨/٧٠٩٧ﻣﻮرخ
 ،٨۴/٠۴/٢٢ﻣﻘﺮر ﺷﺪ ﮔﺮوه ﮔﺰﯾﻨﮫ ﻣﻨﺎﺳﺐﺳﺎزی ﻣﻌﺎﺑﺮ ﺑﺮای ﺟﺎﻧﺒﺎزان و ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﻦ ﺟﺴﻤﯽ و ﺣﺮﮐﺘﯽ ﺣﺎوی ﮔﺰﯾﻨﮫھﺎﯾﯽ ﺷﺎﻣﻞ اﻟﻒ( ﻋﺪم ﭘﯿﻮﺳﺘﮕﯽ و ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻋﺒﻮر ﺑﻮدن
ﻣﻌﺎﺑﺮ ﮔﺬر ﭘﯿﺎده ب(ﻋﺮض ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﺣﺮﮐﺖ ﻣﻌﻠﻮﻻن و ﺟﺎﻧﺒﺎزان ،ج(ﺷﯿﺐ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ و ﻏﯿﺮھﻢ ﺳﻄﺢ ﺑﻮدن ﻣﻌﺎﺑﺮ ﮔﺬر ﭘﯿﺎده ،د( ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻮدن ﭘﻞھﺎی ﻋﺎﺑﺮ
ﺑﺮای ﻣﻌﻠﻮﻻن و ﺟﺎﻧﺒﺎزان ه(ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻮدن اﯾﺴﺘﮕﺎه اﺗﻮﺑﻮس ﺑﺮای ﻣﻌﻠﻮﻻن و ﺟﺎﻧﺒﺎزان در ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ  ١٣٧اﯾﺠﺎد ﺷﻮد ﺗﺎ ﺷﮭﺮوﻧﺪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ھﻨﮕﺎم ﺛﺒﺖ ﭘﯿﺎم از طﺮﯾﻖ
اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﮔﺰﯾﻨﮫ ﻣﺮﺗﺒﻂ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﺪ.
ﭘﯿﺮو ﻣﺼﻮﺑﺎت ﭼﮭﻞوھﻔﺘﻤﯿﻦ ﺟﻠﺴﮫ ﮐﻤﯿﺘﮫ ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ و ﺷﮭﺮ ھﻮﺷﻤﻨﺪ اﻋﻼﻣﯽ در ﻧﺎﻣﮫ ﺷﻤﺎره  ١۶١/٢٢٣٢۴ﻣﻮرخ  ٩٧/٠٨/٠١و ﻣﺼﻮﺑﺎت ﺷﺼﺖوﻧﮭﻤﯿﻦ ﺟﻠﺴﮫ ﮐﻤﯿﺘﮫ
ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ و ﺷﮭﺮ ھﻮﺷﻤﻨﺪ اﻋﻼﻣﯽ در ﻧﺎﻣﮫ ﺷﻤﺎره  ١۶١/۴٣۵٨ﻣﻮرخ  ٩٨/٠٢/٢۵ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﺗﺼﺎل دو ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ  ١٣٧و ﺳﺎﻣﻦ ﺗﺎ اﺑﺘﺪای ﺗﯿﺮﻣﺎه ﺳﺎل  ٩٨و درﯾﺎﻓﺖ ﮔﺰارشھﺎ
در ﺧﺼﻮص ﻣﻮﻓﻘﯿﺖآﻣﯿﺰ ﺑﻮدن اﺗﺼﺎل آزﻣﺎﯾﺸﯽ اﯾﻦ دو ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ در ﻧﺎﺣﯿﮫ  ۴ﻣﻨﻄﻘﮫ  ،١٣ﻣﻘﺮر ﺷﺪ ﺿﻤﻦ اﻧﺠﺎم ﻣﮑﺎﺗﺒﺎت ﻻزم ﺑﺎ ﻣﻌﺎوﻧﺖ اﻣﻮر ﻣﻨﺎطﻖ ،ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻓﻨﯽ و ﻓﺮاﯾﻨﺪی
ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه اﺗﺼﺎل دو ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ  ١٣٧و ﺳﺎﻣﻦ ھﺮ ﭼﮫ ﺳﺮﯾﻌ-ﺘﺮ ﺣﻞ ﺷﻮد و اﺗﺼﺎل اﯾﻦ دو ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ در ﺳﻄﺢ ﺷﮭﺮ ﺗﮭﺮان ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن آﺑﺎنﻣﺎه  ٩٨ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﺷﻮد.

ﺻورﺗﺟﻠﺳﺎت -ﺳﺎل ﺳوم

٨٧
ﺻﻮرت ﺟﻠﺴﮫ ﮐﻤﯿﺘﮫ ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ و ﺷﮭﺮ ھﻮﺷﻤﻨﺪ
ﺗﺎرﯾﺦ و زﻣﺎن
ﺷﻤﺎره ﺟﻠﺴﮫ
 ٩٨/٧/٢٠ﺳﺎﻋﺖ  ١۴:٣٠ﻣﮑﺎن
ھﺸﺘﺎدوھﻔﺘﻢ
ﻣﺪﻋﻮﯾﻦ :ﻣﺤﻤﺪ ﻓﺮﺟﻮد ،ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﺎوا ،ﻣﮭﺪی ﮐﺮﻣﯽ ،رﯾﯿﺲ ﺣﺮاﺳﺖ ﮐﻞ ﺷﮭﺮداری
ﻋﮑﺲھﺎی ﺟﻠﺴﮫ
دﺳﺘﻮرﺟﻠﺴﮫ:

ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﺎوا

✅ ﭘﯿﮕﯿﺮی اﯾﺠﺎد درﮔﺎه واﺣﺪ ﺷﮭﺮوﻧﺪی و ﺗﺤﻘﻖ دادهﺑﺎز در ﺷﮭﺮداری ﺗﮭﺮان
🔶 ھﺸﺘﺎدوھﻔﺘﻤﯿﻦ ﺟﻠﺴﮫ ﮐﻤﯿﺘﮫ ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ و ﺷﮭﺮ ھﻮﺷﻤﻨﺪ ،ﺷﻨﺒﮫ  ٩٨/٧/٢٠ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﻧﺼﺮﷲ ﺟﮭﺎﻧﮕﺮد ،ﻋﻀﻮ ﺷﻮرای ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﻨﺎوری اطﻼﻋﺎت و ارﺗﺒﺎطﺎت ،ﺑﮭﺎره آروﯾﻦ ،رﺋﯿﺲ ﮐﻤﯿﺘﮫ ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ و ﺷﮭﺮ
ھﻮﺷﻤﻨﺪ ،ﻣﺼﻄﻔﯽ ﮐﺎظﻤﯽ ،ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ دﻓﺘﺮ ﺷﮭﺮدار ﺗﮭﺮان و ﻣﺤﻤﺪ ﻓﺮﺟﻮد ،ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﻨﺎوری اطﻼﻋﺎت و ارﺗﺒﺎطﺎت ﺑﺮﮔﺰار ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ.
🔷 در ﺑﺨﺶ اﺑﺘﺪاﯾﯽ ﺟﻠﺴﮫ ،ﮔﺰارش ﺑﺮﻧﺎﻣﮫھﺎ و اﻗﺪاﻣﺎت ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﻨﺎوری اطﻼﻋﺎت و ارﺗﺒﺎطﺎت در ﺳﮫ ﻣﺤﻮر زﯾﺮ درﯾﺎﻓﺖ ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ:
🔹🔹 اﯾﺠﺎد درﮔﺎه واﺣﺪ ﺧﺪﻣﺎت و اطﻼعرﺳﺎﻧﯽ ﺷﮭﺮداری ﺗﮭﺮان
🔹 ﺑﻨﺪ  ۴ﻣﺎده  ١٩ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ﺳﻮم ﺗﻮﺳﻌﮫ ﺷﮭﺮ ﺗﮭﺮان ،ﺷﮭﺮداری ﺗﮭﺮان را ﻣﮑﻠﻒ ﺑﮫ ﺗﻮﺳﻌﮫ درﮔﺎه واﺣﺪ ﺧﺪﻣﺎت و اطﻼعرﺳﺎﻧﯽ ﺷﮭﺮداری ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﮫ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ،ﺑﺴﺘﺮ اوﻟﯿﮫ اﯾﺠﺎد آن ،از طﺮﯾﻖ درﮔﺎه
»ﺗﮭﺮان ﻣﻦ« ﻓﺮاھﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ.
🔹 در ﺟﻠﺴﮫ ﺷﻨﺒﮫ  ،٩٨/٧/٢٠ﮔﺰارش وﺿﻌﯿﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﻓﻌﻠﯽ اراﺋﮫﺷﺪه از طﺮﯾﻖ اﯾﻦ درﮔﺎه ﻣﺎﻧﻨﺪ درﯾﺎﻓﺖ طﺮح ﺗﺮاﻓﯿﮏ ،دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﮫ ﮐﺎرﺗﺎﺑﻞ ﺷﮭﺮوﻧﺪی و رزرو ﺑﺮﺧﻂ ﭘﺎرک ﺣﺎﺷﯿﮫای ،و ﻧﯿﺰ ﮔﺰارش
ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ ﮐﮫ در آﯾﻨﺪه ﺑﮫ ﺑﮭﺮهﺑﺮداری ﺧﻮاھﺪ رﺳﯿﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻣﮑﺎن ﺛﺒﺖ ﭘﯿﺎم  ١٣٧ﯾﺎ  ١٨٨٨و ﭘﯿﮕﯿﺮی آن از طﺮﯾﻖ درﮔﺎه »ﺗﮭﺮان ﻣﻦ« درﯾﺎﻓﺖ ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ.
🔹 ھﻤﭽﻨﯿﻦ وﺿﻌﯿﺖ ﺑﺎﻧﮏ داده ﺷﮭﺮوﻧﺪان ﺑﺮﻣﺒﻨﺎی اطﻼﻋﺎت ﺛﺒﺖﻧﺎم ﺷﮭﺮوﻧﺪان در درﮔﺎه ﺗﮭﺮان ﻣﻦ ،ﺟﮭﺖ ﺗﺴﮭﯿﻞ و ھﻮﺷﻤﻨﺪﺳﺎزی اﻗﺪاﻣﺎت ﺷﮭﺮداری ﺗﮭﺮان از ﺟﻤﻠﮫ اﻧﺠﺎم ﻧﻈﺮﺳﻨﺠﯽ ،ﺑﺮﮔﺰاری اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت
ﺷﻮراﯾﺎری و ﺗﺨﺼﯿﺺ ﯾﺎراﻧﮫھﺎی ﻓﺮھﻨﮕﯽ ﺷﮭﺮداری ﺑﮫ ﺷﮭﺮوﻧﺪان ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﺧﻮاھﺪ ﮔﺮﻓﺖ.
🔹 روﻧﺪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﭘﺮوژه ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ﯾﮑﭙﺎرﭼﮫ ﺗﻤﺎس ﺷﮭﺮوﻧﺪان ) (ZRMﮐﮫ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺳﺎﻣﺎﻧﮫھﺎی ﻓﻌﻠﯽ  ١٣٧و  ١٨٨٨ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ و ارﺗﺒﺎط آن ﺑﺎ درﮔﺎه »ﺗﮭﺮان ﻣﻦ« ﻧﯿﺰ ﭘﯿﮕﯿﺮی ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ.
🔹🔹 ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ھﻮﺷﻤﻨﺪﺳﺎزی ﻓﺮاﯾﻨﺪھﺎ ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﻓﺮاﯾﻨﺪھﺎی اوﻟﻮﯾﺖدار ﻣﺤﻤﻞ ﻓﺴﺎد ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺻﺪور ﭘﺮواﻧﮫ ﺗﺨﺮﯾﺐ و ﻧﻮﺳﺎزی
🔹🔹 ﺗﻮﺳﻌﮫ و ارﺗﻘﺎی ﺳﺮوﯾﺲھﺎی ﻧﺮماﻓﺰاری ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺷﮭﺮی و اﺳﺘﻘﺮار و ﯾﮑﭙﺎرﭼﮫﺳﺎزی ﺳﺎﻣﺎﻧﮫھﺎی ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﺷﮭﺮداری ﺗﮭﺮان در ﺳﺎزﻣﺎنھﺎ و ادارات ﺷﮭﺮداری از ﺟﻤﻠﮫ
ﺳﺎﻣﺎﻧﮫھﺎی ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ ،ﻣﺎﻟﯽ ،ﻣﻌﺎﻣﻼت و اﻣﻼک
🔶 ﺗﺤﻘﻖ دادهﺑﺎز در ﺷﮭﺮداری ﺗﮭﺮان و اﯾﺠﺎد دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﮫ ﭘﺎﯾﮕﺎهھﺎی اطﻼﻋﺎﺗﯽ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﮫ ﺷﮭﺮداری ﺗﮭﺮان در ﭼﺎرﭼﻮب ﻗﺎﻧﻮن اﻧﺘﺸﺎر و دﺳﺘﺮﺳﯽ آزاد ﺑﮫ اطﻼﻋﺎت از اوﻟﻮﯾﺖھﺎی ﮐﻤﯿﺘﮫ ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ و
ﺷﮭﺮ ھﻮﺷﻤﻨﺪ در ﺳﺎل دوم ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺧﻮد ﺑﻮده اﺳﺖ) .ﺑﮫ ﮔﺰارش ﺟﻠﺴﺎت ﭘﻨﺠﺎهودوم و ھﻔﺘﺎدم ﮐﻤﯿﺘﮫ ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﺪ(.
🔸 در ﻣﺼﻮﺑﺎت ﺷﻮرای ﺷﮭﺮ ﻧﯿﺰ ﻣﻮادی ھﻤﺴﻮ ﺑﺎ ﺗﺤﻘﻖ دادهﺑﺎز در ﺷﮭﺮداری ﺗﮭﺮان ﺑﮫ ﺗﺼﻮﯾﺐ رﺳﯿﺪهاﻧﺪ؛ از ﺟﻤﻠﮫ - :ﺑﻨﺪ اﻟﻒ ﺗﺒﺼﺮه  ٣۶ﺑﻮدﺟﮫ  ،٩٨ﮐﮫ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی آن ،ﺷﮭﺮداری ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ اﺣﺼﺎ
اﻗﻼم داراﺋﯽھﺎ و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻧﺎﻣﺸﮭﻮد و دادهھﺎی ﺷﮭﺮ ،و ﻣﻮﻟﺪﺳﺎزی اﯾﻦ ذﺧﺎﯾﺮ از طﺮﯾﻖ آزادﺳﺎزی و ﺑﮫاﺷﺘﺮاکﮔﺬاری ﺑﺎ ﮐﻠﯿﮫ ﻓﻌﺎﻻن اﻗﺘﺼﺎدی و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﻗﺪام ﮐﻨﺪ -.و ﻣﺎده  ۴ﻣﺼﻮﺑﮫ ﻧﻈﺎم ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﯾﮑﭙﺎرﭼﮫ
اطﻼﻋﺎت ﻣﮑﺎﻧﯽ ﺷﮭﺮ ﺗﮭﺮان ﮐﮫ ﺑﺮ دادهھﺎی ﻣﮑﺎﻧﯽ ﺷﮭﺮ ﺗﮭﺮان ﺗﻤﺮﮐﺰ دارد و ﺷﮭﺮداری را ﻣﮑﻠﻒ ﺑﮫ ﭘﯿﮕﯿﺮی اﯾﺠﺎد زﯾﺮﺳﺎﺧﺖھﺎی اطﻼﻋﺎت ﻣﮑﺎﻧﯽ ﺷﮭﺮ ﺗﮭﺮان ) (TSDIﺑﺎ ھﺪف ﺗﻮﻟﯿﺪ ،ﺑﮫروزرﺳﺎﻧﯽ و
اﺳﺘﻔﺎده از دادهھﺎی ﻣﮑﺎﻧﯽ ﺑﺮای ﻋﻤﻮم ﮐﺎرﺑﺮان و ﺗﮭﯿﮫﮐﻨﻨﺪﮔﺎن دادهھﺎی ﻣﮑﺎﻧﯽ در ﺗﻤﺎم ﺳﻄﻮح دوﻟﺘﯽ ،ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ و ﺳﺎﯾﺮ اﻗﺸﺎر ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
🔸 در ﻣﺴﯿﺮ اﺟﺮای ﻣﺼﻮﺑﺎت ﻣﺬﮐﻮر و ﺗﺤﻘﻖ دادهﺑﺎز در ﺷﮭﺮداری ﺗﮭﺮان ،درﺣﺎلﺣﺎﺿﺮ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﮫ ﻣﺠﻤﻮﻋﮫای از اطﻼﻋﺎت ﭘﺎﯾﮕﺎهھﺎی دادهای ﺷﮭﺮداری ﺗﮭﺮان ﺑﺎ اﻧﺘﺸﺎر  APIﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ آن
ازطﺮﯾﻖ درﮔﺎه  api.tehran.irﯾﺎ در ﻗﺎﻟﺐ ﮔﺰارشھﺎی آﻣﺎری در وﺑﺴﺎﯾﺖ دادهﻧﻤﺎ  data.tehran.irﻓﺮاھﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ.
🔸 ھﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﮔﺴﺘﺮش ﮔﺰارشھﺎی آﻣﺎری و APIھﺎی اراﺋﮫﺷﺪه و ﺑﮫ ﻣﻨﻈﻮر اطﻼعرﺳﺎﻧﯽ دﻗﯿﻖ و ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ و اﯾﺠﺎد وﺣﺪت روﯾﮫ در ﻧﺤﻮه دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﮫ اﯾﻦ اطﻼﻋﺎت ،از ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﺎوا ﺧﻮاﺳﺘﮫ ﺷﺪه ﺑﻮد ﺗﺎ
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ ﺗﺪوﯾﻦ ﮐﺎﺗﺎﻟﻮگ داده و  APIﺷﮭﺮداری ﺗﮭﺮان اﻗﺪام ﮐﻨﺪ ﺑﮫﻧﺤﻮی ﮐﮫ ﻣﺸﺨﺺ ﺑﺎﺷﺪ -:ﮐﺪام دادهھﺎ و ﺳﺮوﯾﺲھﺎ ﺑﮫ ﺻﻮرت راﯾﮕﺎن و آزاد در اﺧﺘﯿﺎر ﻋﻤﻮم ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ و زﻣﺎن ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺷﺪن آنھﺎ ﭼﮫ
وﻗﺖ اﺳﺖ؛ -ﮐﺪام دادهھﺎ و ﺳﺮوﯾﺲھﺎ ﺗﻨﮭﺎ ﺑﻨﺎ ﺑﺮ درﺧﻮاﺳﺖ و ﺗﺤﺖ ﭘﺮواﻧﮫ و ﺑﺎ درﯾﺎﻓﺖ وﺟﮫ در اﺧﺘﯿﺎر اﺷﺨﺎص ﺣﻘﯿﻘﯽ و ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ؛ -ﺑﮫ اﺷﺘﺮاکﮔﺬاری ﯾﺎ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮐﺮدن ﮐﺪام دادهھﺎ و
ﺳﺮوﯾﺲھﺎﯾﯽ ﮐﮫ در اﺧﺘﯿﺎر ﺷﮭﺮداری ﺗﮭﺮان اﺳﺖ ﺑﺎ ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻣﻮاﺟﮫ اﺳﺖ.
🔸 در ﺟﻠﺴﮫ ﺷﻨﺒﮫ  ٩٨/٧/٢٠ﮔﺰارش ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﺎوا از وﺿﻌﯿﺖ ﺗﺪوﯾﻦ اﯾﻦ ﺳﻨﺪ درﯾﺎﻓﺖ ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ.
🔸 در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ از ﺟﻠﺴﮫ ھﻤﭽﻨﯿﻦ ارﺗﻘﺎی ﮐﻤﯽ و ﮐﯿﻔﯽ اطﻼﻋﺎت ﻣﻨﺘﺸﺮﺷﺪه روی وﺑﺴﺎﯾﺖ دادهﻧﻤﺎ ﻣﻮرد ﭘﯿﮕﯿﺮی ﻗﺮار ﺧﻮاھﺪ ﮔﺮﻓﺖ؛ از ﺟﻤﻠﮫ ﻣﺎﺷﯿﻦﺧﻮان ﺷﺪن ﻓﺮﻣﺖ اطﻼﻋﺎت ﻣﻨﺘﺸﺮﺷﺪه ،اﻓﺰوده ﺷﺪن
دادهھﺎی ﻣﮑﺎﻧﯽ و ﻧﯿﺰ اﻧﺘﺸﺎر داﺷﺒﻮردھﺎی ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ﺗﺤﻠﯿﻞ اطﻼﻋﺎت ﺷﮭﺮداری.
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ﺻﻮرت ﺟﻠﺴﮫ ﮐﻤﯿﺘﮫ ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ و ﺷﮭﺮ ھﻮﺷﻤﻨﺪ
اﺗﺎق ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ و ﺑﻮدﺟﮫ
ﺗﺎرﯾﺦ و زﻣﺎن
ﺷﻤﺎره ﺟﻠﺴﮫ
 ٩٨/٧/١۶ﺳﺎﻋﺖ  ١۴:٠٠ﻣﮑﺎن
ھﺸﺘﺎدوﺷﺸﻢ
ﻣﺪﻋﻮﯾﻦ :ﺣﺎﻣﺪ ﻣﻈﺎھﺮﯾﺎن ،ﻣﻌﺎون ﺑﺮﻧﺎﻣﮫرﯾﺰی ،ﺗﻮﺳﻌﮫ ﺷﮭﺮی و اﻣﻮر ﺷﻮرای ﺷﮭﺮداری ﺗﮭﺮان ،ﻣﺠﺘﺒﯽ ﺗﻮﺳﻞ ،ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺮج ﻣﯿﻼد ،ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ زارﻋﻠﯽ ،ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ ﻣﺎﻟﯽ ﺷﮭﺮداری ﺗﮭﺮان و
اﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ ﻣﺮادی ،ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ و ﺑﻮدﺟﮫ ﺷﮭﺮداری ﺗﮭﺮان
ﺣﺎﺿﺮﯾﻦ :ﻟﻄﻔﺎ ً ﮐﻠﯿﮏ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.
ﻋﮑﺲھﺎی ﺟﻠﺴﮫ
دﺳﺘﻮرﺟﻠﺴﮫ:
✅ ﭘﯿﮕﯿﺮی ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺮج ﻣﯿﻼد
🔶 ھﺸﺘﺎدوﺷﺸﻤﯿﻦ ﺟﻠﺴﮫ ﮐﻤﯿﺘﮫ ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ و ﺷﮭﺮ ھﻮﺷﻤﻨﺪ ،ﺳﮫﺷﻨﺒﮫ  ٩٨/٧/١۶ﺑﮫ رﯾﺎﺳﺖ ﺑﮭﺎره آروﯾﻦ و ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﺣﺎﻣﺪ ﻣﻈﺎھﺮﯾﺎن ،ﻣﻌﺎون ﺑﺮﻧﺎﻣﮫرﯾﺰی ،ﺗﻮﺳﻌﮫ ﺷﮭﺮی و اﻣﻮر ﺷﻮرای ﺷﮭﺮداری ﺗﮭﺮان،
ﻣﺠﺘﺒﯽ ﺗﻮﺳﻞ ،ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺮج ﻣﯿﻼد ،ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ زارﻋﻠﯽ ،ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ ﻣﺎﻟﯽ ﺷﮭﺮداری ﺗﮭﺮان و اﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ ﻣﺮادی ،ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ و ﺑﻮدﺟﮫ ﺷﮭﺮداری ﺗﮭﺮان ﺑﺮﮔﺰار ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ.
🔸 در اﯾﻦ ﺟﻠﺴﮫ ،وﺿﻌﯿﺖ اﺟﺮای ﻣﺼﻮﺑﺎت ﺟﻠﺴﮫ ﭘﯿﺸﯿﻦ ﮐﻤﯿﺘﮫ ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺮج ﻣﯿﻼد در ﺧﺼﻮص ﺑﮫﮐﺎرﮔﯿﺮی ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ﺟﺎﻣﻊ ﻣﺎﻟﯽ در اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ و ﻏﯿﺮﻓﻌﺎل ﮐﺮدن ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ﻣﺎﻟﯽ ﻣﻮازی ﻣﻮرد ﭘﯿﮕﯿﺮی
ﻗﺮار ﺧﻮاھﺪ ﮔﺮﻓﺖ.
🔸 ﯾﮑﯽ از اﻗﺪاﻣﺎت ﮐﻤﯿﺘﮫ ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ در دو ﺳﺎل ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺧﻮد ،ﭘﯿﮕﯿﺮی راهاﻧﺪازی و ﺑﮫﮐﺎرﮔﯿﺮی ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ﻗﺮاردادھﺎ و ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ﺟﺎﻣﻊ ﻣﺎﻟﯽ در ﮐﻠﯿﮫ واﺣﺪھﺎی ﺷﮭﺮداری ﺗﮭﺮان اﻋﻢ از ﺳﺘﺎد و ﺳﺎزﻣﺎنھﺎ و
ﺷﺮﮐﺖھﺎی ﺗﺎﺑﻌﮫ ﺑﻮده اﺳﺖ.
🔸 ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ آﻧﮑﮫ اﺗﺼﺎل ﺳﯿﺴﺘﻤﯽ ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ﺟﺎﻣﻊ ﻣﺎﻟﯽ و ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ﻗﺮاردادھﺎ ﺑﮫ طﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺮﻗﺮار ﺷﺪه اﺳﺖ و طﯽ ﺷﺪن ﮔﺮدش ﻣﺎﻟﯽ ﻗﺮاردادھﺎ در ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ﺟﺎﻣﻊ ﻣﺎﻟﯽ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ آن اﺳﺖ ﮐﮫ اطﻼﻋﺎت ﻗﺮارداد
ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻗﺒﻼ در ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ﻗﺮاردادھﺎ ﺛﺒﺖ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﮫﮐﺎرﮔﯿﺮی ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ﺟﺎﻣﻊ ﻣﺎﻟﯽ در واﺣﺪھﺎی ﺷﮭﺮداری ،ﺿﺎﻣﻦ ﺛﺒﺖ اطﻼﻋﺎت ﻗﺮاردادھﺎی واﺣﺪھﺎ در ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ﻗﺮاردادھﺎ ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد و ﻣﻮﺟﺐ ﺟﺎﻣﻌﯿﺖ و
اﻋﺘﺒﺎرﺑﺨﺸﯽ ﺑﮫ اطﻼﻋﺎت ﻣﻨﺘﺸﺮﺷﺪه از ﻗﺮاردادھﺎ روی وﺑﺴﺎﯾﺖ ﺷﻔﺎف ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ.
🔸 ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺮج ﻣﯿﻼد از ﻣﻌﺪود واﺣﺪھﺎی ﺗﺎﺑﻌﮫ ﺷﮭﺮداری ﺗﮭﺮان اﺳﺖ ﮐﮫ ھﻤﭽﻨﺎن از ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ﻣﺎﻟﯽ ﻣﻮازی اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ .در ﺟﻠﺴﮫ ھﻔﺘﺎدموﭘﻨﺠﻢ ﮐﻤﯿﺘﮫ ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ ،ﻋﻠﺖ ﺑﮫﮐﺎرﮔﯿﺮی ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ﻣﺎﻟﯽ ﻣﻮازی در اﯾﻦ
ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺪ .ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت اراﺋﮫﺷﺪه در آن ﺟﻠﺴﮫ ،ﺑﺮای آﻧﮑﮫ ﺛﺒﺖ ﮔﺮدش ﻣﺎﻟﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺮج ﻣﯿﻼد در ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ﺟﺎﻣﻊ ﻣﺎﻟﯽ ﻣﻤﮑﻦ ﺷﻮد ،ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ در ﺳﺮﻓﺼﻞھﺎی ﺑﻮدﺟﮫ ﺗﻌﺮﯾﻒﺷﺪه در ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ﺟﺎﻣﻊ
ﻣﺎﻟﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗﯽ ﺻﻮرت ﺑﮕﯿﺮد.
🔸 در اﯾﻦ راﺑﻄﮫ ﻣﻘﺮر ﺷﺪه ﺑﻮد ﺗﺎ ﺑﺎ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﮐﺎرﮔﺮوھﯽ از ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺮج ﻣﯿﻼد ،ادارهﮐﻞ ﻣﺎﻟﯽ ،اداره ﮐﻞ اﻣﻮر ﻣﺠﺎﻣﻊ ،اداره ﮐﻞ ﺑﻮدﺟﮫ و ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﻨﺎوری اطﻼﻋﺎت و ارﺗﺒﺎطﺎت ،ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ رﻓﻊ
ﻣﺸﮑﻞ ﺛﺒﺖ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﺎﻟﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺮج ﻣﯿﻼد در ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ﺟﺎﻣﻊ ﻣﺎﻟﯽ اﻗﺪام ﺷﻮد.
ﻣﺼﻮﺑﺎت ﺟﻠﺴﮫ ھﺸﺘﺎدوﺷﺸﻢ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع ﭘﯿﮕﯿﺮی ﺗﺤﻘﻖ ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ ﻣﺎﻟﯽ در ﺑﺮج ﻣﯿﻼد
ﻣﺼﻮﺑﮫ
ردﯾﻒ
١

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

٢
٣

ﻣﻘﺮر ﺷﺪ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن آﺑﺎنﻣﺎه  ٩٨ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ﺟﺎﻣﻊ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺑﮫطﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺮای ﺛﺒﺖ ﺑﺎ ﮔﺮدش ﻗﺮاردادھﺎی ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺮج ﻣﯿﻼد در اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.
ﻣﻘﺮر ﺷﺪ از اﺑﺘﺪای ﺳﺎل ﻣﺎﻟﯽ  ،٩٩ﺣﺴﺎب ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺮج ﻣﯿﻼد ﻧﺰد ﺧﺰاﻧﮫ ﺷﮭﺮداری ﺗﮭﺮان اﻓﺘﺘﺎح ﺷﻮد و ﮐﻠﯿﮫ درآﻣﺪھﺎی ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺮج ﻣﯿﻼد ﺑﮫ اﯾﻦ ﺣﺴﺎب وارﯾﺰ ﺷﻮد.
ﻣﻘﺮر ﺷﺪ ﺑﮫ ﻣﻨﻈﻮر اﻧﺠﺎم اﺻﻼﺣﺎت ﻻزم در ﺳﻨﺪ ﺑﻮدﺟﮫ  ،٩٨درآﻣﺪ ﺑﺮج ﻣﯿﻼد در ردﯾﻒ درآﻣﺪ ﺣﺎﺻﻞ از ﺳﻮد ﺳﮭﺎم ﺳﺎزﻣﺎنھﺎ و ﺷﺮﮐﺖھﺎی ﺗﺎﺑﻌﮫ ) (١۴٠١٠۴در ﻗﺎﻟﺐ ﻋﻤﻠﮑﺮد
ﺑﻮدﺟﮫ ﺛﺒﺖ ﺷﻮد .ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻘﺮر ﺷﺪ ھﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ اﺻﻼﺣﯿﮫ ﺑﻮدﺟﮫ  ،٩٨ردﯾﻒ ھﺰﯾﻨﮫای ﺑﺮج ﻣﯿﻼد ﺑﮫ ردﯾﻒھﺎی ھﺰﯾﻨﮫای ﺑﻮدﺟﮫ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺷﮭﺮداری ﻣﻌﺎدل ﻣﯿﺰان درآﻣﺪھﺎی ﺛﺒﺖ ﺷﺪه در
ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﻮدﺟﮫ ردﯾﻒ درآﻣﺪی ﻣﺬﮐﻮر اﺿﺎﻓﮫ ﺷﻮد.

۴
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ﺻﻮرت ﺟﻠﺴﮫ ﮐﻤﯿﺘﮫ ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ و ﺷﮭﺮ ھﻮﺷﻤﻨﺪ
ﺳﺎﻟﻦ اﻟﻐﺪﯾﺮ در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺷﻤﺎره  ٢ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ﺷﮭﺮ ﺗﮭﺮان
ﺗﺎرﯾﺦ و زﻣﺎن
ﺷﻤﺎره ﺟﻠﺴﮫ
 ٩٨/٧/١٣ﺳﺎﻋﺖ  ١۴:٠٠ﻣﮑﺎن
ھﺸﺘﺎدوﭘﻨﺠﻢ
ﻣﺪﻋﻮﯾﻦ :ﻣﺤﻤﺪﻧﺎدر ﻣﺤﻤﺪزاده ،ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻼک و ﻣﺴﺘﻐﻼت ﺷﮭﺮداری ﺗﮭﺮان ،ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ زارﻋﻠﯽ ،ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ ﻣﺎﻟﯽ ﺷﮭﺮداری ﺗﮭﺮان
ﺣﺎﺿﺮﯾﻦ :ﻟﻄﻔﺎ ً ﮐﻠﯿﮏ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.
ﻋﮑﺲھﺎی ﺟﻠﺴﮫ
دﺳﺘﻮرﺟﻠﺴﮫ:
✅ ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ اطﻼﻋﺎت اﻣﻼک و ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻣﻠﮑﯽ ﺷﮭﺮداری ﺗﮭﺮان
🔶 ھﺸﺘﺎدوﭘﻨﺠﻤﯿﻦ ﺟﻠﺴﮫ ﮐﻤﯿﺘﮫ ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ و ﺷﮭﺮ ھﻮﺷﻤﻨﺪ ،ﺷﻨﺒﮫ  ٩٨/٧/١٣ﺑﮫ رﯾﺎﺳﺖ ﺑﮭﺎره آروﯾﻦ و ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﻣﺤﻤﺪﻧﺎدر ﻣﺤﻤﺪزاده ،ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻼک و ﻣﺴﺘﻐﻼت ﺷﮭﺮداری ﺗﮭﺮان ،ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ
زارﻋﻠﯽ ،ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ ﻣﺎﻟﯽ ﺷﮭﺮداری ﺗﮭﺮان ،اﻣﯿﺮﺣﺴﯿﻦ ﺷﻤﺴﯽ ،ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺷﮭﺮداری ﺗﮭﺮان ،ھﻮﺷﻨﮓ ﻋﻤﺮاﻧﯽ ،ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ اﻣﻮر ﻣﺠﺎﻣﻊ و ﺷﻮرای ﺳﺎزﻣﺎنھﺎ و ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﻨﺎوری اطﻼﻋﺎت و
ارﺗﺒﺎطﺎت ﺷﮭﺮداری ﺗﮭﺮان ﺑﺮﮔﺰار ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ.
🔸 در اﯾﻦ ﺟﻠﺴﮫ ،ﻣﺼﻮﺑﺎت ﺟﻠﺴﺎت ﭘﯿﺸﯿﻦ ﮐﻤﯿﺘﮫ ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻼک در ﺧﺼﻮص ﺳﺎﻣﺎندھﯽ اطﻼﻋﺎت اﻣﻼک و اﻧﺘﺸﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ اطﻼﻋﺎت ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻣﻠﮑﯽ ﺷﮭﺮداری ﺗﮭﺮان ﻣﻮرد ﭘﯿﮕﯿﺮی ﻗﺮار
ﺧﻮاھﺪ ﮔﺮﻓﺖ.
🔷 در ﺟﻠﺴﮫ ﺷﺼﺖوھﺸﺘﻢ ﮐﻤﯿﺘﮫ ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ ﻣﻘﺮر ﺷﺪه ﺑﻮد ﺗﺎ اطﻼﻋﺎت اﻣﻼﮐﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﮫ ﺑﻨﺪ  ۶ﻣﺎده  ۵۵ﻗﺎﻧﻮن ﺷﮭﺮداریھﺎ ،ﺑﮫراﯾﮕﺎن در اﺧﺘﯿﺎر اﺷﺨﺎص ﺣﻘﯿﻘﯽ و ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﮫ اﺳﺖ ،ﭘﺲ از
اطﻼعرﺳﺎﻧﯽ ﺑﮫ درﯾﺎﻓﺖﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اﯾﻦ اﻣﻼک ،از طﺮﯾﻖ وﺑﺴﺎﯾﺖ ﺷﻔﺎف اﻧﺘﺸﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ.
🔹 در ﺟﻠﺴﮫ ﺷﻨﺒﮫ  ،٩٨/٧/١٣روﻧﺪ آﻣﺎدهﺳﺎزی ﻓﮭﺮﺳﺖ اﯾﻦ اﻣﻼک ﺑﺮای اﻧﺘﺸﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ ،ﻣﻮرد ﭘﯿﮕﯿﺮی ﻗﺮار ﺧﻮاھﺪ ﮔﺮﻓﺖ.
🔹 ﭘﺸﺘﻮاﻧﮫ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ اﻧﺘﺸﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ اطﻼﻋﺎت اﯾﻦ اﻣﻼک ،ﺑﻨﺪ ب ﺗﺒﺼﺮه  ٣۵ﺑﻮدﺟﮫ ﺳﺎل  ٩٨ﺷﮭﺮداری ﺗﮭﺮان ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺛﺒﺖ و اﻧﺘﺸﺎر اﻣﻼک ﻣﺸﻤﻮل ﺑﻨﺪ  ۶ﻣﺎده  ۵۵ﻗﺎﻧﻮن ﺷﮭﺮداریھﺎ و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻨﺪ ٣
ﻣﺎده  ۶ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ﺳﻮم ﺗﻮﺳﻌﮫ ﺷﮭﺮ ﺗﮭﺮان ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﻧﺘﺸﺎر ﻣﺠﻮزھﺎی ﺑﮭﺮهﺑﺮداری از اﻣﻼک ،ﻣﺴﺘﻐﻼت و داراﯾﯽھﺎی ﺷﮭﺮداری اﺳﺖ.
🔶 در ﺟﻠﺴﮫ ھﺸﺘﺎدم ﮐﻤﯿﺘﮫ ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ ،ظﺮﻓﯿﺖ زﯾﺮﺳﺎﺧﺖھﺎی ﻓﻨﯽ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺮای ﺛﺒﺖ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ اﻧﻮاع ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻣﻠﮑﯽ ﺷﮭﺮداری ﺗﮭﺮان ﺷﺎﻣﻞ ﺧﺮﯾﺪ ،ﻓﺮوش ،اﺟﺎره و ﺗﮭﺎﺗﺮ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ﺗﺎ
زﻣﯿﻨﮫ ﺑﺮای اﻧﺘﺸﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ اطﻼﻋﺎت اﯾﻦ ﻣﻌﺎﻣﻼت در اﺟﺮای ﺗﺒﺼﺮه دوم ﻣﺎده ﯾﮑﻢ ﻣﺼﻮﺑﮫ »اﻟﺰام ﺷﮭﺮداری ﺗﮭﺮان ﺑﮫ اﻧﺠﺎم اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ و اﻋﻼن ﻋﻤﻮﻣﯽ اطﻼﻋﺎت ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺷﮭﺮداری« ﻓﺮاھﻢ ﺷﻮد.
🔸 ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ ﺑﺮﻧﺎﻣﮫرﯾﺰی اﻧﺠﺎمﮔﺮﻓﺘﮫ ﺑﺮای ﻓﺮاھﻢ ﺷﺪن اﻣﮑﺎن ﺛﺒﺖ ﺳﯿﺴﺘﻤﯽ اطﻼﻋﺎت اﯾﻦ ﻣﻌﺎﻣﻼت ،در ﺟﻠﺴﮫ ھﺸﺘﺎدوﭘﻨﺠﻢ ،ﭘﯿﺸﻨﮭﺎد ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻼک و ﻣﺴﺘﻐﻼت در ﺧﺼﻮص اﻗﻼم اطﻼﻋﺎﺗﯽای ﮐﮫ
ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ از ھﺮ ﻧﻮع ﻣﻌﺎﻣﻠﮫ ﻣﻠﮑﯽ روی وﺑﺴﺎﯾﺖ ﺷﻔﺎف ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﻮد ،ﺑﺮرﺳﯽ ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ.
🔷 راهاﻧﺪازی ﺑﺎزار آﻧﻼﯾﻦ ﺗﮭﺎﺗﺮ ،ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺨﺶ دﯾﮕﺮی از اﯾﻦ ﺟﻠﺴﮫ اﺳﺖ.
🔹 ﺑﻨﺪ ب ﺑﺨﺶ ﭘﻨﺠﻢ ﻣﺼﻮﺑﮫ »دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ اﺟﺮاﯾﯽ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﻣﺼﺎرف ﻏﯿﺮﻧﻘﺪ« ،ﺷﮭﺮداری ﺗﮭﺮان را ﻣﮑﻠﻒ ﮐﺮده اﺳﺖ ﺗﺎ از ﺳﺎل  ١٣٩٨ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ اﯾﺠﺎد ﺳﺎﻣﺎﻧﮫای ﺟﮭﺖ ﺗﮭﺎﺗﺮ اﻣﻼک و ﻣﻨﺎﺑﻊ
ﻏﯿﺮﻧﻘﺪ ﺑﺪھﮑﺎران ﻗﻄﻌﯽ ﺑﺎ طﻠﺒﮑﺎران ﻗﻄﻌﯽ ﺷﮭﺮداری ﺗﮭﺮان اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﺪ .اﯾﻦ ﺑﺪان ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﺪھﮑﺎراﻧﯽ ﮐﮫ ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ اراﺋﮫ داراﯾﯽ ﻏﯿﺮﻧﻘﺪ ﺑﮫازای ﺑﺪھﯽ ﺧﻮد ﺑﮫ ﺷﮭﺮداری ھﺴﺘﻨﺪ و طﻠﺒﮑﺎراﻧﯽ ﮐﮫ
ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ درﯾﺎﻓﺖ داراﯾﯽ ﻏﯿﺮﻧﻘﺪ ﺑﮫازای طﻠﺐ ﺧﻮد از ﺷﮭﺮداری ھﺴﺘﻨﺪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ در ﺗﮭﺎﺗﺮ ﺑﺎ ھﻢ ﺣﺴﺎب ﺧﻮد ﺑﺎ ﺷﮭﺮداری ﺗﮭﺮان را ﺗﺴﻮﯾﮫ ﮐﻨﻨﺪ.
🔹 در اﯾﻦ راﺑﻄﮫ ،در ﺟﻠﺴﮫ ﺷﺼﺖوﺳﻮم ﮐﻤﯿﺘﮫ ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ ﻣﻘﺮر ﺷﺪ ﺗﺎ ﮐﺎرﮔﺮوھﯽ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻼک ،اداره ﮐﻞ اﻣﻮر ﻣﺎﻟﯽ ،اداره ﮐﻞ ﺧﺰاﻧﮫداری ،اداره ﮐﻞ ﺣﻘﻮﻗﯽ ،اداره ﮐﻞ ﺑﻮدﺟﮫ و
ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﺎوا ﺑﺮای ﺗﮭﯿﮫ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ راهاﻧﺪازی ﺑﺎزار آﻧﻼﯾﻦ ﺗﮭﺎﺗﺮ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﻮد.
🔹 در ﺟﻠﺴﮫ ﺷﻨﺒﮫ  ،٩٨/٧/١٣ﮔﺰارش اﻗﺪاﻣﺎت ﺻﻮرتﮔﺮﻓﺘﮫ ﺑﺮای ﺗﺪوﯾﻦ اﯾﻦ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ درﯾﺎﻓﺖ ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ.
🔶 در ﺑﺨﺶ دﯾﮕﺮی از ﺟﻠﺴﮫ ،ﺑﮫ ﻣﻮﺿﻮع ﺳﺎﻣﺎندھﯽ اطﻼﻋﺎت اﻣﻼک ﺷﮭﺮداری ﺗﮭﺮان ﭘﺮداﺧﺘﮫ ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ.
🔸 ﻣﺼﻮﺑﮫ »ﺳﺎﻣﺎندھﯽ اﺳﻨﺎد اﻣﻼک و ﻣﺴﺘﻐﻼت ﺷﮭﺮداری ﺗﮭﺮان و ﻣﻮﺳﺴﺎت ﺗﺎﺑﻌﮫ« در ﺳﺎل  ٩۵ﺑﮫ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺷﻮرای ﺷﮭﺮ رﺳﯿﺪه و ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻼک را ﺑﮫ ﺳﺎﻣﺎندھﯽ اطﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ اﻣﻼک
ﺷﮭﺮداری ﺗﮭﺮان ﻣﻠﺰم ﻧﻤﻮده اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮ ﮔﺰارش اراﺋﮫﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻼک در ﺷﺼﺘﻤﯿﻦ ﺟﻠﺴﮫ ﮐﻤﯿﺘﮫ ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ ،ﺑﺮﺧﯽ از ﺑﻨﺪھﺎی اﯾﻦ ﻣﺼﻮﺑﮫ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺳﮑﻦ و آرﺷﯿﻮ اﺳﻨﺎد ﮐﻠﯿﮫ اﻣﻼک ﺷﮭﺮداری
ﺑﮫطﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﻣﺤﻘﻖ ﺷﺪه اﺳﺖ ،و ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺸﺨﺺ ﮐﺮدن ﺗﮑﻠﯿﻒ ﺗﻮاﻓﻘﺎت ﻣﻌﻮﻗﮫ ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎنھﺎ و ﻧﮭﺎدھﺎی دوﻟﺘﯽ و ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ در ﺣﺎل ﭘﯿﮕﯿﺮی اﺳﺖ.
🔸 در ﺟﻠﺴﮫ ﺷﻨﺒﮫ  ٩٨/٧/١٣ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ اﺟﺮای ﻣﺼﻮﺑﮫ ﻣﺬﮐﻮر ﻣﻮرد ﭘﯿﮕﯿﺮی ﻗﺮار ﺧﻮاھﺪ ﮔﺮﻓﺖ.
🔷 در ﺑﺨﺶ آﺧﺮ اﯾﻦ ﺟﻠﺴﮫ ﻧﯿﺰ ﮔﺰارش ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻼک از اﻗﺪاﻣﺎت ﺻﻮرتﮔﺮﻓﺘﮫ ﺑﺮای آﻧﮑﮫ ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ اﻣﻼک از اﯾﻦ ﺑﮫ ﺑﻌﺪ از طﺮﯾﻖ ﻓﺮمھﺎ ﯾﮑﺴﺎن و ﺑﮫ ﺻﻮرت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ اﻧﺠﺎم ﺑﮕﯿﺮد
درﯾﺎﻓﺖ ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ.
🔹 ﯾﮑﺴﺎن ﻧﺒﻮدن ﻓﺮمھﺎی ارزﯾﺎﺑﯽ اﻣﻼک ﯾﮑﯽ از ﻋﻮاﻣﻞ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽﺷﺪه در ﺗﺨﻠﻔﺎت ﺣﻮزه ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻣﻠﮑﯽ اﺳﺖ .ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﺮمھﺎی ارزﯾﺎﺑﯽ ﯾﮑﺴﺎن ِ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ از طﺮﯾﻖ ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ﺟﺎﻣﻊ
اﻣﻼک ﯾﮑﯽ از ﻣﻮارد ﻣﻮرد ﭘﯿﮕﯿﺮی در ﺟﻠﺴﺎت ﭘﻨﺠﺎهوﭘﻨﺠﻢ و ﺷﺼﺘﻢ ﮐﻤﯿﺘﮫ ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﻣﺼﻮﺑﺎت ﺟﻠﺴﮫ ھﺸﺘﺎدوﭘﻨﺠﻢ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ اﻣﻼک
ﻣﺼﻮﺑﮫ
ردﯾﻒ
ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ ﺣﻮزه اﻣﻼک ﺷﮭﺮداری
 .١ﻣﻘﺮر ﺷﺪ اطﻼﻋﺎت اﻧﻮاع ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻣﻠﮑﯽ ﺑﮫ ﺗﻔﮑﯿﮏ زﯾﺮ روی وﺑﺴﺎﯾﺖ ﺷﻔﺎف ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﻮد
 ﻓﺮوش:ﻧﻮع ﻣﻠﮏ )زﻣﯿﻦ ،آﭘﺎرﺗﻤﺎن ،ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺗﺠﺎری و اداری( ،ﺗﺎرﯾﺦ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ،اﻋﻀﺎء ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ،آرای اﻋﻀﺎی ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ،ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻣﻠﮏ ،ﻟﻮﮐﯿﺸﻦ ) ،(gisﭘﻼک ﺛﺒﺘﯽ )ﺑﻠﻮک ،ﻣﻠﮏ،
آﭘﺎرﺗﻤﺎن ،ﭘﯿﺸﮫ ور( )ﺑﻠﻮک اﺻﻠﯽ-ﺑﻠﻮک ﻓﺮﻋﯽ-ﻗﻄﻌﮫ -ﺑﺨﺶ ﺛﺒﺘﯽ( ،ﻧﺸﺎﻧﯽ ﻣﻠﮏ ،ﻧﻈﺮ ارزﯾﺎﺑﯽ ھﯿﺌﺖ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ رﺳﻤﯽ دادﮔﺴﺘﺮی )ﺷﻤﺎره ،ﺗﺎرﯾﺦ  ،ﻣﺒﻠﻎ( ،ﻣﺒﻠﻎ ﮐﻠﯽ ﺗﻮاﻓﻖ،
اﻣﻀﺎﮐﻨﻨﺪه ﻗﺮارداد از طﺮف ﺷﮭﺮداری
 ﺗﻤﻠﮏ:ﻧﻮع ﻣﻠﮏ )زﻣﯿﻦ ،آﭘﺎرﺗﻤﺎن ،ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺗﺠﺎری و اداری( ،ﺗﺎرﯾﺦ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن،اﻋﻀﺎء ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ،آرای اﻋﻀﺎی ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ،ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻣﻠﮏ ،اطﻼﻋﺎت ﮔﺬر ،ﻧﻈﺮ ارزﯾﺎﺑﯽ ھﯿﺌﺖ
ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ رﺳﻤﯽ دادﮔﺴﺘﺮی )ﺷﻤﺎره ،ﺗﺎرﯾﺦ ،ﻣﺒﻠﻎ( ،ﻣﺒﻠﻎ ﮐﻠﯽ ﺗﻮاﻓﻖ ،اﻣﻀﺎ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻗﺮارداد ،ﻧﺎم طﺮح ﺷﮭﺮی اﺻﻠﯽ
 اﺟﺎره:اطﻼﻋﺎت ﻣﻮﺟﺮ ،ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻣﻠﮏ ،ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻣﻠﮏ ،ﻟﻮﮐﯿﺸﻦ ) ،(gisﭘﻼک ﺛﺒﺘﯽ )ﺑﻠﻮک ،ﻣﻠﮏ ،آﭘﺎرﺗﻤﺎن ،ﭘﯿﺸﮫ ور( )ﺑﻠﻮک اﺻﻠﯽ-ﺑﻠﻮک ﻓﺮﻋﯽ-ﻗﻄﻌﮫ -ﺑﺨﺶ ﺛﺒﺘﯽ( ،ﻧﺸﺎﻧﯽ ﻣﻠﮏ،
اطﻼﻋﺎت ﻗﺮارداد )ﻣﺪت ﻗﺮارداد،ﺗﺎرﯾﺦ ﻗﺮارداد ،ﺗﺎرﯾﺦ ﺷﺮوع و ﺗﺎرﯾﺦ ﭘﺎﯾﺎن( ،ﺻﻮرﺗﺠﻠﺴﮫ ھﯿﺎت ارزﯾﺎﺑﯽ)ﺷﻤﺎره ،ﺗﺎرﯾﺦ ،ﻣﺒﻠﻎ( ،اﺟﺎره ﺑﮭﺎ ﻣﺎھﯿﺎﻧﮫ ،ﻣﺠﻤﻮع ﻣﺒﻠﻎ ،اﻣﻀﺎ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن
١
ﻗﺮارداد
 .٢ﻣﻘﺮر ﺷﺪ ﻧﺴﺨﮫ آزﻣﺎﯾﺸﯽ ﺻﻔﺤﮫ اﻧﺘﺸﺎر اطﻼﻋﺎت ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻣﻠﮑﯽ ﺑﺎ ﻣﻮارد اطﻼﻋﺎﺗﯽ ﻓﻮق ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﻣﮭﺮﻣﺎه  ٩٨روی وﺑﺴﺎﯾﺖ ﺷﻔﺎف اﯾﺠﺎد ﺷﻮد.
 .٣ﻣﻘﺮر ﺷﺪ اداره ﮐﻞ ﻣﺎﻟﯽ و اﻣﻮال ،ﻣﺘﻮﻟﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﮐﺎرﮔﺮوھﯽ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن اداره ﮐﻞ ﻣﺎﻟﯽ و اﻣﻮال ،ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻼک و ﻣﺴﺘﻐﻼت ،ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﻨﺎوری اطﻼﻋﺎت و ارﺗﺒﺎطﺎت
و ﮐﻤﯿﺘﮫ ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ و ﺷﮭﺮ ھﻮﺷﻤﻨﺪ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ در اﯾﻦ ﮐﺎرﮔﺮوه ﻣﻮارد اطﻼﻋﺎﺗﯽ ﺗﮭﺎﺗﺮھﺎ ﮐﮫ ﺑﺎﯾﺪ در ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ﺟﺎﻣﻊ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺛﺒﺖ ﺷﻮﻧﺪ و اطﻼﻋﺎﺗﯽ ﮐﮫ ﺑﺎﯾﺪ از ﺳﺎﻣﺎﻧﮫھﺎی دﯾﮕﺮ ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﺑﺎزدﯾﺪ ﯾﮑﭙﺎرﭼﮫ و ﺟﺎﻣﻊ ﻣﺎﻟﯽ ﻓﺮاﺧﻮاﻧﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮔﺮدد ﺗﺎ اﯾﻦ اطﻼﻋﺎت ﭘﺲ از ﺛﺒﺖ در ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ﺟﺎﻣﻊ ﻣﻌﺎﻣﻼت ،روی وﺑﺴﺎﯾﺖ ﺷﻔﺎف ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﻮد
 .۴ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ اﯾﻨﮑﮫ ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ﺟﺎﻣﻊ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺮای ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻼک و ﻣﺴﺘﻐﻼت ﻣﻨﺎﺳﺐﺳﺎزی ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﻣﻘﺮر ﺷﺪ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﻣﮭﺮﻣﺎه ،ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ﻣﺎﻟﯽ ﻣﻮازی ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در اﯾﻦ
ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮای ﺛﺒﺖ اﺳﻨﺎد ﻣﺎﻟﯽ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﮫطﻮر ﮐﺎﻣﻞ از دﺳﺘﺮس ﺧﺎرج ﺷﻮد و ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ﺟﺎﻣﻊ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﮫطﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.
 .۵ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ اﺗﻤﺎم ﻣﮭﻠﺖ ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻼک و ﻣﺴﺘﻐﻼت در ارﺳﺎل ﮔﺰارش ﺧﻮاﺳﺘﮫﺷﺪه در ﻧﺎﻣﮫ ﺷﻤﺎره  ١۶١/١٢۵١۵ﻣﻮرخ  ١٣٩٨/٠۵/٠۶در ﺧﺼﻮص ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺗﻔﺤﺺ
اﻣﻼک ،ﻣﻘﺮر ﺷﺪ ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻼک و ﻣﺴﺘﻐﻼت ﮔﺰارش ﻣﺬﮐﻮر را ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﻣﮭﺮﻣﺎه  ٩٨ﺑﮫ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ﺷﮭﺮ ﺗﮭﺮان ارﺳﺎل ﻧﻤﺎﯾﺪ.
 .۶ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ اﻋﻼم ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻼک و ﻣﺴﺘﻐﻼت ﺷﮭﺮداری ﺗﮭﺮان ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﮫ ﻣﮭﻠﺖ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺷﺪه در ﻣﺼﻮﺑﮫ »ﺳﺎﻣﺎﻧﺪھﯽ اﺳﻨﺎد اﻣﻼک و ﻣﺴﺘﻐﻼت ﺷﮭﺮداری ﺗﮭﺮان و
ﻣﻮﺳﺴﺎت ﺗﺎﺑﻌﮫ« اﺑﻼﻏﯽ ﺑﮫ ﺷﻤﺎره  ١۶٠/٢١٩۴/٣٢١٣ﺑﺮای اﺟﺮای آن ﮐﺎﻓﯽ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ ،ﻣﻘﺮر ﺷﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ زﻣﺎنﺑﻨﺪی ﭘﯿﺸﻨﮭﺎدی اﺟﺮای اﯾﻦ ﻣﺼﻮﺑﮫ ﺑﮫ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ﺷﮭﺮ
ﺗﮭﺮان ارﺳﺎل ﺷﻮد.

٢
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 .١ﻣﻘﺮر ﺷﺪ اﯾﺮادات ﻧﺴﺨﮫ آزﻣﺎﯾﺸﯽ درﮔﺎه واﺣﺪ اﻧﺘﺸﺎر آﮔﮭﯽ ﻣﻨﺎﻗﺼﮫھﺎ و ﻣﺰاﯾﺪهھﺎی ﺷﮭﺮداری ﺗﮭﺮان ﺣﺪاﮐﺜﺮ ظﺮف ﻣﺪت دو ھﻔﺘﮫ ﺑﺮطﺮف ﺷﺪه و ﻧﺴﺨﮫ اﺻﻠﯽ اﯾﻦ درﮔﺎه ﺑﺎ
دادهھﺎی واﻗﻌﯽ ﻣﻨﺎطﻖ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﻣﮭﺮﻣﺎه  ٩٨روﻧﻤﺎﯾﯽ ﺷﻮد و ﺑﺮای ﺷﮭﺮوﻧﺪان ﻗﺎﺑﻞ روﯾﺖ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﮫ ﮔﻮﻧﮫای ﮐﮫ زﯾﺮﺳﺎﺧﺖھﺎی ﻻزم ﺟﮭﺖ ﺧﺮﯾﺪ اﺳﻨﺎد ﻣﻌﺎﻣﻠﮫ ﻧﯿﺰ از دو طﺮﯾﻖ
ﻣﺮاﺟﻌﮫ ﺣﻀﻮری و درﮔﺎه واﺣﺪ اﻧﺘﺸﺎر آﮔﮭﯽ ﻣﻨﺎﻗﺼﮫھﺎ و ﻣﺰاﯾﺪهھﺎی ﺷﮭﺮداری ﻓﺮاھﻢ ﺷﻮد.
 .٢ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اظﮭﺎر ﻧﻈﺮ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﻨﺎوری اطﻼﻋﺎت و ارﺗﺒﺎطﺎت ،راهاﻧﺪازی ﮐﺎﻣﻞ ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ﺟﺎﻣﻊ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﮐﮫ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﻧﺠﺎم اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺮاﺣﻞ اﻧﻮاع ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺷﮭﺮداری
ﺗﮭﺮان را داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن آذر ﻣﺎه  ٩٨اﻧﺠﺎم ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ .در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص ﻣﻘﺮر ﺷﺪ ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻣﺎﻟﯽ و اﻗﺘﺼﺎد ﺷﮭﺮی ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ زﻣﺎنﺑﻨﺪی دﻗﯿﻖ راهاﻧﺪازی ﮐﺎﻣﻞ ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ
ﺟﺎﻣﻊ ﻣﻌﺎﻣﻼت )ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﻤﺎﻣﯽ اﻧﻮاع ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺑﮫ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻣﻨﺎطﻖ و واﺣﺪھﺎی ﺗﺎﺑﻌﮫ( ،را از ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﻨﺎوری اطﻼﻋﺎت و ارﺗﺒﺎطﺎت درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮده و ﺑﮫ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ﺷﮭﺮ
ﺗﮭﺮان ارﺳﺎل ﻧﻤﺎﯾﺪ.

٨۵
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٣

راهاﻧﺪازی ﺑﺎزار آﻧﻼﯾﻦ ﺗﮭﺎﺗﺮ
در راﺳﺘﺎی اﺟﺮای ﻣﺎده  ٣٨ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ﺳﻮم ﺗﻮﺳﻌﮫ ﺷﮭﺮ ﺗﮭﺮان ،ﺑﻨﺪ ب ﺑﺨﺶ ﭘﻨﺠﻢ ﻣﺼﻮﺑﮫ »دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ اﺟﺮاﯾﯽ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﻣﺼﺎرف ﻏﯿﺮﻧﻘﺪ« اﺑﻼﻏﯽ ﺑﮫ ﺷﻤﺎره
 ١۶٠/٢۴١٣۴ﻣﻮرخ  ٩٧/٠٨/٢١و ﺑﻨﺪ پ ﺗﺒﺼﺮه  ۵ﺑﻮدﺟﮫ ﺳﺎل  ٩٨ﺷﮭﺮداری ﺗﮭﺮان ،ﺷﮭﺮداری ﻣﻮظﻒ ﺑﻮده اﺳﺖ ﺑﺎزار آﻧﻼﯾﻦ ﺗﮭﺎﺗﺮ را اﯾﺠﺎد ﻧﻤﺎﯾﺪ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ واﮔﺬاری
ﺗﺤﻘﻖ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﻮدﺟﮫ ﻏﯿﺮﻧﻘﺪ ﺑﮫ اداره ﮐﻞ ﺧﺰاﻧﮫداری ،ﻣﻘﺮر ﺷﺪ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﻣﮭﺮﻣﺎه  ٩٨ﮔﺰارش اﯾﻦ اداره ﮐﻞ از راهاﻧﺪازی ﺑﺎزار آﻧﻼﯾﻦ ﺗﮭﺎﺗﺮ ﺑﮫ ﮐﻤﯿﺘﮫ ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ و ﺷﮭﺮ
ھﻮﺷﻤﻨﺪ ارﺳﺎل ﺷﻮد.

۴

ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ ﺑﻮدﺟﮫ
ﻣﻘﺮر ﺷﺪ در راﺳﺘﺎی اﺟﺮای ﻣﺎده  ٧١ﻗﺎﻧﻮن ﺷﮭﺮداریھﺎ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﻧﺘﺸﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺻﻮرت ﺟﺎﻣﻌﯽ از درآﻣﺪ و ھﺰﯾﻨﮫ ﺷﮭﺮداری و ﺿﺮورت ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﻮدﺟﮫ
 .١ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺷﮭﺮﯾﻮرﻣﺎه  ٩٨ﺑﺨﺶ ھﺰﯾﻨﮫ ﮔﺰارشھﺎی ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﺎھﺎﻧﮫ ﻣﺎﻟﯽ از اﺑﺘﺪای ﺳﺎل  ٩٨ﺑﮫﺻﻮرت ﺑﺮﺧﻂ از ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ﺟﺎﻣﻊ ﻣﺎﻟﯽ روی وﺑﺴﺎﯾﺖ ﺷﻔﺎف ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﻮد.
 .٢ﺑﺨﺶ درآﻣﺪی ﮔﺰارشھﺎی ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﺎھﺎﻧﮫ ﻣﺎﻟﯽ از اﺑﺘﺪای ﺳﺎل  ٩٨ﺑﮫﺻﻮرت ﻏﯿﺮﺑﺮﺧﻂ از ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ﺟﺎﻣﻊ ﻣﺎﻟﯽ روی وﺑﺴﺎﯾﺖ ﺷﻔﺎف ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﻮد و طﺒﻖ درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﮭﻠﺖ
ﺳﮫﻣﺎھﮫ ﺗﻮﺳﻂ اداره ﮐﻞ درآﻣﺪ ﺑﺮای ﻓﺮاھﻢﮐﺮدن زﯾﺮﺳﺎﺧﺖھﺎی ﻻزم ،از اﺑﺘﺪای آﺑﺎنﻣﺎه  ٩٨اﯾﻦ ﺑﺨﺶ از ﮔﺰارش ﻣﺎﻟﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﮫﺻﻮرت ﺑﺮﺧﻂ در دﺳﺘﺮس ﻋﻤﻮم ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.
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٨۴

ﺗﺎرﯾﺦ و زﻣﺎن
ﺷﻤﺎره ﺟﻠﺴﮫ
ھﺸﺘﺎدوﭼﮭﺎرم
ﻣﺪﻋﻮﯾﻦ :ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ زارﻋﻠﯽ ،ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ ﻣﺎﻟﯽ ﺷﮭﺮداری ﺗﮭﺮان
ﺣﺎﺿﺮﯾﻦ :ﻟﻄﻔﺎ ً ﮐﻠﯿﮏ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.
ﻋﮑﺲھﺎی ﺟﻠﺴﮫ
دﺳﺘﻮرﺟﻠﺴﮫ:

ﺻﻮرت ﺟﻠﺴﮫ ﮐﻤﯿﺘﮫ ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ و ﺷﮭﺮ ھﻮﺷﻤﻨﺪ
 ٩٨/٧/۶ﺳﺎﻋﺖ ١۴:٠٠
ﻣﮑﺎن

اﺗﺎق ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ و ﺑﻮدﺟﮫ

✅ ﭘﯿﮕﯿﺮی اﻧﺠﺎم اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﻣﻌﺎﻣﻼت در ﺷﮭﺮداری ﺗﮭﺮان
🔶 ھﺸﺘﺎدوﭼﮭﺎرﻣﯿﻦ ﺟﻠﺴﮫ ﮐﻤﯿﺘﮫ ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ و ﺷﮭﺮ ھﻮﺷﻤﻨﺪ ،ﺷﻨﺒﮫ  ٩٨/٧/۶ﺑﮫ رﯾﺎﺳﺖ ﺑﮭﺎره آروﯾﻦ و ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ زارﻋﻠﯽ ،ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ ﻣﺎﻟﯽ ﺷﮭﺮداری ﺗﮭﺮان ،اﻣﯿﺮﺣﺴﯿﻦ ﺷﻤﺴﯽ ،ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ ﺣﻘﻮﻗﯽ
ﺷﮭﺮداری ﺗﮭﺮان ،ﻣﺤﻤﺪ ﻓﺮﺟﻮد ،ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﻨﺎوری اطﻼﻋﺎت و ارﺗﺒﺎطﺎت ﺷﮭﺮداری ﺗﮭﺮان و ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻼک و ﻣﺴﺘﻐﻼت ﺷﮭﺮداری ﺗﮭﺮان ﺑﺮﮔﺰار ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ.
🔶 در اﯾﻦ ﺟﻠﺴﮫ ،اﺟﺮای ﻣﺼﻮﺑﺎت ﺟﻠﺴﺎت ھﺸﺘﺎد و ھﺸﺘﺎدوﯾﮑﻢ ﮐﻤﯿﺘﮫ ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ و ﺷﮭﺮ ھﻮﺷﻤﻨﺪ در راﺑﻄﮫ ﺑﺎ ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ ﺣﻮزه ﻣﺎﻟﯽ و اﻣﻼک ﺷﮭﺮداری ﺗﮭﺮان ﻣﻮرد ﭘﯿﮕﯿﺮی ﻗﺮار ﺧﻮاھﺪ ﮔﺮﻓﺖ.
🔸 در اﯾﻦ راﺑﻄﮫ ﮔﺰارش ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻣﺎﻟﯽ از ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ زﻣﺎنﺑﻨﺪی ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﺎوا ﺑﺮای ﭘﯿﺎدهﺳﺎزی ﺑﺴﺘﺮ اﻧﺠﺎم ﺗﻤﺎماﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ اﻧﻮاع ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺷﮭﺮداری ﺗﮭﺮان و راهاﻧﺪازی ﮐﺎﻣﻞ آن در ﮐﻠﯿﮫ واﺣﺪھﺎی
زﯾﺮﻣﺠﻤﻮﻋﮫ ﺷﮭﺮداری درﯾﺎﻓﺖ ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ.
🔸 ھﻤﭽﻨﯿﻦ راهاﻧﺪازی درﮔﺎه واﺣﺪ اﻧﺘﺸﺎر آﮔﮭﯽ ﻣﻨﺎﻗﺼﮫھﺎ و ﻣﺰاﯾﺪهھﺎی ﺷﮭﺮداری ﺗﮭﺮان ﮐﮫ ﺑﮫﻋﻨﻮان ﺑﺨﺸﯽ از اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﮐﺮدن اﻧﺠﺎم ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺷﮭﺮداری ﺗﮭﺮان ﻗﺮار ﺑﻮد ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺗﺎ اﺑﺘﺪای ﻣﮭﺮﻣﺎه ٩٨
اﻧﺠﺎم ﺷﻮد ،ﻣﻮرد ﭘﯿﮕﯿﺮی ﻗﺮار ﺧﻮاھﺪ ﮔﺮﻓﺖ.
🔷 ﭘﯿﮕﯿﺮی ﺛﺒﺖ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ اﻧﻮاع ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻣﻠﮑﯽ ﺷﮭﺮداری ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺨﺶ دﯾﮕﺮی از اﯾﻦ ﺟﻠﺴﮫ اﺳﺖ.
🔹 در اﯾﻦ راﺑﻄﮫ ،ﮔﺰارش ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻣﺎﻟﯽ ،ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﺎوا و ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻼک از اﻗﺪاﻣﺎت ﺻﻮرتﮔﺮﻓﺘﮫ ﺑﮫ ﻣﻨﻈﻮر راهاﻧﺪازی ﺳﺎﻣﺎﻧﮫھﺎی ﺛﺒﺖ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﺎﻟﯽ ﺷﮭﺮداری در ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻼک و ﺑﺮﻗﺮاری
اﺗﺼﺎلھﺎی ﺳﯿﺴﺘﻤﯽ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﯿﻦ آنھﺎ ﺑﺮای اطﻤﯿﻨﺎن از ﺛﺒﺖ ﮐﺎﻣﻞ اطﻼﻋﺎت ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻣﻼک درﯾﺎﻓﺖ ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ.
🔹 ﺛﺒﺖ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ اطﻼﻋﺎت ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻣﻼک ﮐﮫ ﺷﺎﻣﻞ ﺧﺮﯾﺪ ،ﻓﺮوش ،اﺟﺎره و ﺗﮭﺎﺗﺮ اﻣﻼک ﻣﯽﺷﻮد ،ﭘﯿﺶزﻣﯿﻨﮫ اﻧﺘﺸﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ اﯾﻦ اطﻼﻋﺎت و ﺷﻔﺎﻓﯿﺖﺑﺨﺸﯽ ﺑﮫ وﺿﻌﯿﺖ اﻣﻼک ﺷﮭﺮداری ﺗﮭﺮان اﺳﺖ
ﮐﮫ ﺑﮫ دﻟﯿﻞ ﮔﺮدش ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺎﻻی اﯾﻦ ﺣﻮزه و ﻋﺪم ﺷﻔﺎﻓﯿﺘﯽ ﮐﮫ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺮ آن ﺣﺎﮐﻢ اﺳﺖ ،اھﻤﯿﺖ وﯾﮋه دارد.
ﺷﺮح ﺟﻠﺴﮫ:
✅ ﭘﯿﮕﯿﺮی اﻧﺠﺎم اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﻣﻌﺎﻣﻼت در ﺷﮭﺮداری ﺗﮭﺮان
🔶 ھﺸﺘﺎدوﭼﮭﺎرﻣﯿﻦ ﺟﻠﺴﮫ ﮐﻤﯿﺘﮫ ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ و ﺷﮭﺮ ھﻮﺷﻤﻨﺪ ،ﺷﻨﺒﮫ  ٩٨/٧/۶ﺑﮫ رﯾﺎﺳﺖ ﺑﮭﺎره آروﯾﻦ و ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ زارﻋﻠﯽ ،ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ ﻣﺎﻟﯽ ﺷﮭﺮداری ﺗﮭﺮان ،اﻣﯿﺮﺣﺴﯿﻦ ﺷﻤﺴﯽ ،ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ ﺣﻘﻮﻗﯽ
ﺷﮭﺮداری ﺗﮭﺮان و ﻣﺤﻤﺪ ﻓﺮﺟﻮد ،ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﻨﺎوری اطﻼﻋﺎت و ارﺗﺒﺎطﺎت ﺷﮭﺮداری ﺗﮭﺮان ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع اﻧﺠﺎم اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﻣﻌﺎﻣﻼت در ﺷﮭﺮداری ﺗﮭﺮان ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ.
🔸 ﻣﺼﻮﺑﮫ »اﻟﺰام ﺷﮭﺮداری ﺗﮭﺮان ﺑﮫ اﻧﺠﺎم اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ و اﻋﻼن ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺷﮭﺮداری« ،ﺷﮭﺮداری ﺗﮭﺮان را ﻣﻠﺰم ﮐﺮده اﺳﺖ ﺗﺎ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻧﺘﺸﺎر اطﻼﻋﺎت ﻗﺮاردادھﺎی ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﮫ ﺑﺎﻻی
ﺷﮭﺮداری ،ﺑﺴﺘﺮ اﻧﺠﺎم ﺗﻤﺎماﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺷﮭﺮداری ﺗﮭﺮان را ﻧﯿﺰ ﻓﺮاھﻢ ﮐﻨﺪ.
🔸 ﺗﺎ ﺑﮫ ﺣﺎل ،اﻧﺘﺸﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ اطﻼﻋﺎت ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺷﮭﺮداری ﺗﮭﺮان روی وﺑﺴﺎﯾﺖ ﺷﻔﺎف از طﺮﯾﻖ ﻓﺮاﺧﻮاﻧﯽ اطﻼﻋﺎت ﻗﺮاردادھﺎی ﺛﺒﺖﺷﺪه در ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ﻗﺮاردادھﺎ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ .ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺨﺸﯽ از ﻓﺮاﯾﻨﺪ
اﻧﺠﺎم ﻣﻌﺎﻣﻼت ﮐﮫ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ از ﺑﻌﺪ اﻣﻀﺎی ﺻﻮرتﺟﻠﺴﮫ ﻣﻌﺎﻣﻠﮫ ﺗﺎ ﻋﻘﺪ ﻗﺮارداد ﻣﯽﺷﻮد ﻧﯿﺰ ﺑﮫ ﺻﻮرت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ از طﺮﯾﻖ ھﻤﯿﻦ ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ.
🔸 ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﺑﮫ دﻟﯿﻞ ﺿﻌﻒ زﯾﺮﺳﺎﺧﺘﯽ اﯾﻦ ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ﺑﺮای ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﺷﺪن دﯾﮕﺮ ﻣﺮاﺣﻞ اﻧﺠﺎم ﻣﻌﺎﻣﻼت ،ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﺎوا ﺑﺮای ﻋﻤﻞ ﺑﮫ ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ ﻣﺼﻮﺑﮫ »اﻟﺰام ﺷﮭﺮداری ﺗﮭﺮان ﺑﮫ اﻧﺠﺎم
اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ و اﻋﻼن ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺷﮭﺮداری« ،در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  ٩٨ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﮫ ﺗﻮﺳﻌﮫ ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ دﯾﮕﺮی ﺑﺎ ﻋﻨﻮان »ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ﺟﺎﻣﻊ ﻣﻌﺎﻣﻼت« و ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ آن ﺑﺎ ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ﻗﺮاردادھﺎ ﮔﺮﻓﺖ.
🔸 ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﮔﺰارش ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﺎوا در ﺟﻠﺴﮫ ﺷﻨﺒﮫ  ،٩٨/٧/۶ﻓﺎز اول ﺗﻮﺳﻌﮫ ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ﺟﺎﻣﻊ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺑﺮای آﻧﮑﮫ اﯾﻦ ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ﻗﺮاردادھﺎ در واﺣﺪھﺎی ﺷﮭﺮداری ﺗﮭﺮان ﺷﻮد ﺑﮫ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﯿﺪه
اﺳﺖ.
🔸 در اﯾﻦ راﺑﻄﮫ ﻣﻘﺮر ﺷﺪ ﺗﺎ ﻣﻌﺎوﻧﺖ اﻣﻮر ﻣﺎﻟﯽ ﺑﮫﻋﻨﻮان ﻣﺘﻮﻟﯽ ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ﺟﺎﻣﻊ ﻣﺎﻟﯽ ،در ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎ دﯾﮕﺮ واﺣﺪھﺎی زﯾﺮﻣﺠﻤﻮﻋﮫ ﺷﮭﺮداری ﺗﮭﺮان و ظﺮف ﻣﺪت ﯾﮏ ھﻔﺘﮫ ،اﺷﮑﺎﻻت اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ در ﻋﻤﻠﮑﺮد اﯾﻦ
ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ را ﺑﮫ ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﺎوا اﻋﻼم ﮐﻨﺪ و در ﺻﻮرت ﻧﺒﻮد ﻣﺸﮑﻞ ،ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ﺟﺎﻣﻊ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺑﺎ ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ﻗﺮاردادھﺎ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺷﻮد.
🔸 ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ رﻓﻊ اﺷﮑﻼت ﻧﺴﺨﮫ آزﻣﺎﯾﺸﯽ درﮔﺎه واﺣﺪ اﻧﺘﺸﺎر آﮔﮭﯽ ﻣﻨﺎﻗﺼﮫھﺎ و ﻣﺰاﯾﺪهھﺎی ﺷﮭﺮداری ﺗﮭﺮان ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﺑﺨﺸﯽ از ﻓﺮاﯾﻨﺪ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﻌﺎﻣﻼت ،ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﻣﮭﺮﻣﺎه از درﮔﺎه
واﺣﺪ اﻧﺘﺸﺎر آﮔﮭﯽ و ﻧﯿﺰ اﻣﮑﺎن ﺧﺮﯾﺪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ اﺳﻨﺎد ﻣﻌﺎﻣﻠﮫ از طﺮﯾﻖ اﯾﻦ درﮔﺎه روﻧﻤﺎﯾﯽ ﺷﻮد.
🔸 ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﮔﺰارش ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﺎوا ،ﭘﯿﺎدهﺳﺎزی اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ دﯾﮕﺮ ﻟﻮازم و ﻣﺮاﺣﻞ اﻧﺠﺎم ﻣﻌﺎﻣﻼت از ﺟﻤﻠﮫ اﻣﻀﺎی اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ و ﺗﺤﻮﯾﻞ ،درﯾﺎﻓﺖ و ﺑﺎزﮔﺸﺎﯾﯽ ﭘﺎﮐﺎت ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺗﺎ آﺧﺮ آذرﻣﺎه ﺑﮫ ﭘﺎﯾﺎن ﺧﻮاھﺪ
رﺳﯿﺪ .اﻗﺪاﻣﺎت ﻻزم ﺑﺮای اﺧﺬ ﺗﺎﯾﯿﺪﯾﮫ از ﻣﺮﮐﺰ »رﯾﺸﮫ« ﺑﺮای ﺣﺼﻮل اطﻤﯿﻨﺎن از ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺻﺤﯿﺢ ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ﻧﯿﺰ در ﺣﺎل اﻧﺠﺎم اﺳﺖ.
🔸 در اﯾﻦ راﺑﻄﮫ ﻣﻘﺮر ﺷﺪ ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻣﺎﻟﯽ ﺿﻤﻦ درﯾﺎﻓﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ زﻣﺎنﺑﻨﺪی دﻗﯿﻖ راهاﻧﺪازی ﮐﺎﻣﻞ ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ﺟﺎﻣﻊ ﻣﻌﺎﻣﻼت ،ﮔﺰارش روﻧﺪ اﺧﺬ ﺗﺎﯾﯿﺪﯾﮫ از ﻣﺮﮐﺰ رﯾﺸﮫ را ﻧﯿﺰ ﺑﮫ ﺻﻮرت ﻣﺎھﺎﻧﮫ از ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﺎوا
درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮده و ﺑﮫ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ﺷﮭﺮ ﺗﮭﺮان ارﺳﺎل ﻧﻤﺎﯾﺪ.
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ﺗﺎرﯾﺦ و زﻣﺎن
ﺷﻤﺎره ﺟﻠﺴﮫ
ھﺷﺗﺎدوﺳوم
ﻣﺪﻋﻮﯾﻦ :ﺑﺮزﯾﻦ ﺿﺮﻏﺎﻣﯽ ،رﺋﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن زﯾﺒﺎﺳﺎزی ﺷﮭﺮ
ﻋﮑﺲھﺎی ﺟﻠﺴﮫ
دﺳﺘﻮرﺟﻠﺴﮫ:

ﺻﻮرت ﺟﻠﺴﮫ ﮐﻤﯿﺘﮫ ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ و ﺷﮭﺮ ھﻮﺷﻤﻨﺪ
 ٩٨/۶/٣٠ﺳﺎﻋت  ١۴:٠٠ﻣﮑﺎن

ﺳﺎزﻣﺎن زﯾﺑﺎﺳﺎزی

✅ ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﻓﺮھﻨﮕﯽ در ﺳﺎزﻣﺎن زﯾﺒﺎﺳﺎزی
🔶 ھﺸﺘﺎدودوﻣﯿﻦ ﺟﻠﺴﮫ ﮐﻤﯿﺘﮫ ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ و ﺷﮭﺮ ھﻮﺷﻤﻨﺪ ،ﺷﻨﺒﮫ  ٩٨/۶/١۶ﺑﮫ رﯾﺎﺳﺖ ﺑﮭﺎره آروﯾﻦ و ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﺑﺮزﯾﻦ ﺿﺮﻏﺎﻣﯽ ،رﺋﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن زﯾﺒﺎﺳﺎزی ﺷﮭﺮ ﺗﮭﺮان ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ ﻓﺮاﯾﻨﺪ
ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﻓﺮھﻨﮕﯽ در ﻣﺤﻞ ﺳﺎزﻣﺎن زﯾﺒﺎﺳﺎزی ﺑﺮﮔﺰار ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ.
🔶 ﭘﯿﺮو ﺟﻠﺴﮫ ﭘﯿﺸﯿﻦ ﮐﻤﯿﺘﮫ ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎن زﯾﺒﺎﺳﺎزی ،در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ھﺮ دو ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ﻗﺮاردادھﺎ و ﺟﺎﻣﻊ ﻣﺎﻟﯽ در ﺳﺎزﻣﺎن زﯾﺒﺎﺳﺎزی ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد و اطﻼﻋﺎت ﻣﻨﺎﻗﺼﺎت و ﻣﺰاﯾﺪات
اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن در ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ﻗﺮاردادھﺎ ﺛﺒﺖ ﻣﯽﮔﺮدد .اﯾﻦ ﺑﺪان ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ ﮐﮫ اطﻼﻋﺎت ﻣﻨﺎﻗﺼﺎت و ﻣﺰاﯾﺪات ﮐﻼن اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن روی وبﺳﺎﯾﺖ ﺷﻔﺎف در دﺳﺘﻮر ﻋﻤﻮم ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﮫ اﺳﺖ.
🔶 در ﺟﻠﺴﮫ روز ﺷﻨﺒﮫ  ،٩٨/۶/١۶ﺷﻔﺎﻓﯿﺖﺑﺨﺸﯽ ﺑﮫ ﻓﺮاﯾﻨﺪ اﻧﺠﺎم ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﻓﺮھﻨﮕﯽ در ﺳﺎزﻣﺎن زﯾﺒﺎﺳﺎزی ﺷﺎﻣﻞ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﮫ ﻣﻮارد زﯾﺮ ﻣﻮرد ﭘﯿﮕﯿﺮی ﻗﺮار ﺧﻮاھﺪ ﮔﺮﻓﺖ -:دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞھﺎ و
ﺟﺰﺋﯿﺎت رﺗﺒﮫﺑﻨﺪی ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎران ﺣﻮزه ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﻓﺮھﻨﮕﯽ -ﻧﺎم طﺮاﺣﺎن و ﻣﺠﺮﯾﺎن طﺮحھﺎی ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه -ﺗﻘﻮﯾﻢ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖھﺎی ﻓﺮھﻨﮕﯽ ﺳﺎﻻﻧﮫ -اطﻼﻋﺎت ﺗﺎﺑﻠﻮھﺎی ﻓﺮھﻨﮕﯽ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻌﺪاد ﺗﺎﺑﻠﻮھﺎ ،ﻣﯿﺰان ﺳﮭﻢ
اﺳﺘﻔﺎده ھﺮ ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎ ﻧﮭﺎد در ﺳﺎل از اﯾﻦ ﺗﻌﺪاد ﺗﺎﺑﻠﻮ و واﺟﺪان ﺷﺮاﯾﻂ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺎﺑﻠﻮھﺎی ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﻓﺮھﻨﮕﯽ -ﻓﺮاﯾﻨﺪ اﻧﺠﺎم ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت از ﺳﻔﺎرش طﺮح ﺗﺎ درﯾﺎﻓﺖ طﺮحھﺎی ﭘﯿﺸﻨﮭﺎدی و اﻧﺘﺨﺎب طﺮح ﻧﮭﺎﯾﯽ
🔶 ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﮔﺰارش ﺳﺎزﻣﺎن زﯾﺒﺎﺳﺎزی از اﻗﺪاﻣﺎت ﺻﻮرتﮔﺮﻓﺘﮫ ﺑﺮای ﻧﻈﺮﺳﻨﺠﯽ از ﺷﮭﺮوﻧﺪان درﺧﺼﻮص ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﻓﺮھﻨﮕﯽ در ﺳﻄﺢ ﺷﮭﺮ درﯾﺎﻓﺖ ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ.
🔶 ﻣﯿﺰان اﺳﺘﻔﺎده ﺳﺎزﻣﺎن زﯾﺒﺎﺳﺎزی از ﺳﺎﻣﺎﻧﮫھﺎی ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺣﻮزه ﺧﺪﻣﺎت ﺷﮭﺮی ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ﺻﻮرتوﺿﻌﯿﺖ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ و ﻧﯿﺰ اﻧﺘﺸﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﮫ ،آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﮫ ﻣﺎﻟﯽ -ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﯽ ﻣﻼک ﻋﻤﻞ
در ﺳﺎزﻣﺎن ،ﭼﺎرت ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ و رزوﻣﮫ ﻣﺪﯾﺮان روی وبﺳﺎﯾﺖ ﺳﺎزﻣﺎن زﯾﺒﺎﺳﺎزی ﻣﻮﺿﻮع دﯾﮕﺮی اﺳﺖ ﮐﮫ در اﯾﻦ ﺟﻠﺴﮫ ﺑﮫ آن ﭘﺮداﺧﺘﮫ ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ.
ﺷﺮح ﺟﻠﺴﮫ:
✅ ﺑﺎزدﯾﺪ از ﺳﺎزﻣﺎن زﯾﺒﺎﺳﺎزی ﺷﮭﺮ ﺗﮭﺮان

🔶 ھﺸﺘﺎدوﺳﻮﻣﯿﻦ ﺟﻠﺴﮫ ﮐﻤﯿﺘﮫ ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ و ﺷﮭﺮ ھﻮﺷﻤﻨﺪ ،ﺷﻨﺒﮫ  ٩٨/۶/٣٠ﺿﻤﻦ ﺑﺎزدﯾﺪ از ﺳﺎزﻣﺎن زﯾﺒﺎﺳﺎزی ﺷﮭﺮ ﺗﮭﺮان و ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﺑﮭﺎره آروﯾﻦ ،رﺋﯿﺲ ﮐﻤﯿﺘﮫ ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ و ﺷﮭﺮ ھﻮﺷﻤﻨﺪ ،ﺑﺮزﯾﻦ
ﺿﺮﻏﺎﻣﯽ ،ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺳﺎزﻣﺎن زﯾﺒﺎﺳﺎزی ،ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﮐﻤﯿﺘﮫ ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ و ﻣﻌﺎوﻧﺎن ﺳﺎزﻣﺎن زﯾﺒﺎﺳﺎزی ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ.
🔷 ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﻓﺮھﻨﮕﯽ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﺑﻮد ﮐﮫ در ﺑﺎزدﯾﺪ از ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻓﺮھﻨﮕﯽ ﺳﺎزﻣﺎن زﯾﺒﺎﺳﺎزی ﻣﻮرد ﭘﯿﮕﯿﺮی ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.
🔹 ﺑﻨﺎﺑﺮ ﮔﺰارش اراﺋﮫﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻌﺎون ﻓﺮھﻨﮕﯽ ﺳﺎزﻣﺎن زﯾﺒﺎﺳﺎزی ،ﺗﻘﻮﯾﻢ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖھﺎی ﻓﺮھﻨﮕﯽ روی ﺳﺎﯾﺖ ﺳﺎزﻣﺎن زﯾﺒﺎﺳﺎزی ﺑﺎرﮔﺬاری ﺷﺪه اﺳﺖ .ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﻤﺎﻣﯽ طﺮحھﺎ و آﺛﺎری ﮐﮫ در
ﺳﺎزهھﺎی ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﻓﺮھﻨﮕﯽ ﺳﻄﺢ ﺷﮭﺮ اﺟﺮا ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﻧﯿﺰ روی وﺑﺴﺎﯾﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ.
🔹 ﺑﮫ ﻣﻨﻈﻮر ﺷﻔﺎﻓﯿﺖﺑﺨﺸﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﮫ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﻓﺮھﻨﮕﯽ ،ﻣﻘﺮر ﺷﺪ ﺗﺎ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ طﺮحھﺎی ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﻓﺮھﻨﮕﯽ ،ﻧﺎم طﺮاح و ﻣﺠﺮی ﻧﯿﺰ ﺑﺮای ھﺮ طﺮح در ﺳﺎﯾﺖ ﺳﺎزﻣﺎن زﯾﺒﺎﺳﺎزی درج
ﺷﻮد.
🔹 ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮای ﺑﮭﺮهﮔﯿﺮی از ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺷﮭﺮوﻧﺪان در ارﺗﻘﺎی ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﻓﺮھﻨﮕﯽ ،ﻣﻘﺮر ﺷﺪ ﺗﺎ اﻣﮑﺎن ﻧﻈﺮﺳﻨﺠﯽ از ﺷﮭﺮوﻧﺪان درﺑﺎره ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﻓﺮھﻨﮕﯽ اﺟﺮاﺷﺪه در ﺳﻄﺢ ﺷﮭﺮ ﻓﺮاھﻢ ﺷﻮد؛ ﺑﺪﯾﻦ
ﺻﻮرت ﮐﮫ ﺑﺎ اﺧﺘﺼﺎص ﯾﮏ ﮐﺪ ﺑﮫ ھﺮ ﺗﺒﻠﯿﻎ ﻓﺮھﻨﮕﯽ ،ﺷﮭﺮوﻧﺪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻧﻈﺮ ﺧﻮد را درﺑﺎره آن در درﮔﺎه ﺷﮭﺮوﻧﺪی »ﺗﮭﺮان ﻣﻦ« ﺛﺒﺖ ﮐﻨﺪ و ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﻈﺮﺳﻨﺠﯽ ھﻢ ﺑﮫ ﺻﻮرت ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﻮد.
🔹 اﻧﺘﺸﺎر اطﻼﻋﺎت واﺟﺪان ﺷﺮاﯾﻂ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺎﺑﻠﻮھﺎی ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﻓﺮھﻨﮕﯽ و آﻣﺎر ﺗﺎﺑﻠﻮھﺎی ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽای ﮐﮫ در اﺧﺘﯿﺎر ﻧﮭﺎدھﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنھﺎﯾﯽ ﺑﮫ ﺟﺰ ﺳﺎزﻣﺎن زﯾﺒﺎﺳﺎزی ھﺴﺘﻨﺪ ،دﯾﮕﺮ ﻣﺼﻮﺑﮫ اﯾﻦ ﺑﺨﺶ از
ﺑﺎزدﯾﺪ روز ﺷﻨﺒﮫ  ٩٨/۶/٣٠ﺑﻮد.
🔶 ﺑﻨﺎﺑﺮ ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت ﻣﻌﺎون ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت و درآﻣﺪ ﺳﺎزﻣﺎن زﯾﺒﺎﺳﺎزی ،ﯾﮑﯽ از اﻗﺪاﻣﺎت اﯾﻦ ﻣﻌﺎوﻧﺖ در ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﮫ ،ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﮫدار ﮐﺮدن ﺳﺎزهھﺎی ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ ،ﺑﺎزﻧﮕﺮی در ﻧﺤﻮه ﺑﺴﺘﮫﺑﻨﺪی ﺳﺎزهھﺎ ﺑﺮای
واﮔﺬاری و ﺑﮫروز ﻧﻤﻮدن ﻗﯿﻤﺖ ﭘﺎﯾﮫ ﻣﺰاﯾﺪات آنھﺎ ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر ،در ﺳﺎل  ٩٧ﻣﻄﺎﻟﻌﮫای ﺑﺎ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻣﺪﯾﺮان ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ و رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺷﺮﮐﺖھﺎی ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ و ﺑﺮﻧﺪھﺎ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﮫ و
ﺑﺮﻣﺒﻨﺎی آن ارزش ﻧﺴﺒﯽ ﺳﺎزهھﺎ ﺗﺨﻤﯿﻦ زده ﺷﺪه و ﻗﯿﻤﺖ ﭘﺎﯾﮫ ﻣﺰاﯾﺪات ﺳﺎزهھﺎ ﺑﮫروز ﺷﺪه اﺳﺖ.
🔸 ﺑﮫ ﮔﺰارش ﻣﻌﺎون ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﺳﺎزﻣﺎن ،در ﺳﺎل ﺟﺪﯾﺪ ،ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺰاﯾﺪات ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ واﮔﺬاری ﺳﺎزهھﺎی ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ ،طﺒﻖ ﻣﺪل ﺟﺪﯾﺪ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﮫ اﺳﺖ.
🔸 در اﯾﻦ راﺑﻄﮫ از ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت و درآﻣﺪ ﺳﺎزﻣﺎن زﯾﺒﺎﺳﺎزی ﺧﻮاﺳﺘﮫ ﺷﺪ ﺗﺎ ﻧﺴﺨﮫای از ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ اﻧﺠﺎمﺷﺪه را ﺟﮭﺖ ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﺑﮫ ﮐﻤﯿﺘﮫ ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ و ﺷﮭﺮ ھﻮﺷﻤﻨﺪ اراﺋﮫ ﮐﻨﺪ.
🔸 ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻘﺮر ﺷﺪ ﺗﺎ اﯾﻦ ﻣﻌﺎوﻧﺖ ،اﻣﮑﺎن ﭘﺮداﺧﺖ ﻋﻮارض ﺗﺎﺑﻠﻮھﺎی اﺻﻨﺎف از طﺮﯾﻖ درﮔﺎه ﺷﮭﺮوﻧﺪی »ﺗﮭﺮان ﻣﻦ« و اراﺋﮫ  APIﺑﺎز ﺑﺮای ﭘﺮداﺧﺖ ﻋﻮارض را ﭘﯿﮕﯿﺮی ﮐﻨﺪ.
🔷 وﺿﻌﯿﺖ ﺛﺒﺖ اطﻼﻋﺎت ﻗﺮاردادھﺎی ﺳﺎزﻣﺎن زﯾﺒﺎﺳﺎزی در ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ﻗﺮاردادھﺎ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﺑﻮد ﮐﮫ در ﺑﺎزدﯾﺪ از ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻣﺎﻟﯽ و اداری ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.
🔹 ﺑﻨﺎﺑﺮ ﮔﺰارش ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﮐﻤﯿﺘﮫ ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ ،ﺗﻌﺪاد ﺑﺎﻻﯾﯽ از ﻗﺮاردادھﺎی درآﻣﺪی ﺳﺎزﻣﺎن زﯾﺒﺎﺳﺎزی ﮐﮫ ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ از طﺮﯾﻖ ﻣﺰاﯾﺪه ﻣﻨﻌﻘﺪ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ذﯾﻞ ﻋﻨﻮان ﺗﺮک ﺗﺸﺮﯾﻔﺎت در ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ﻗﺮاردادھﺎ
ﺛﺒﺖ ﺷﺪهاﻧﺪ.
🔹 ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻓﺎﯾﻞھﺎی ﺑﺎرﮔﺬاریﺷﺪه در ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ﻗﺮاردادھﺎ ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﺻﻮرتﺟﻠﺴﺎت ﻗﺮاردادھﺎ ،ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻧﺒﻮده و ﺻﺮﻓﺎ ﺟﮭﺖ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻧﺸﺪن ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺛﺒﺖ اطﻼﻋﺎت ﻗﺮاردادھﺎ در ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ،ﻓﺎﯾﻠﯽ ﺑﺎرﮔﺬاری
ﺷﺪه اﺳﺖ.
🔹 ﺑﻨﺎﺑﺮ ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت ﻣﻌﺎون ﻣﺎﻟﯽ ﺳﺎزﻣﺎن زﯾﺒﺎﺳﺎزی ،آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﮫ ﻣﺎﻟﯽ و ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﯽ ﺳﺎزﻣﺎن زﯾﺒﺎﺳﺎزی اﻟﺰام ﻣﯽدارد ﺗﺎ ﻗﺮاردادھﺎی درآﻣﺪی اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﺘﻤﺎ از طﺮﯾﻖ ﻣﺰاﯾﺪه ﻣﻨﻌﻘﺪﺷﻮد و ﻋﻤﻠﮑﺮد
ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﯿﺰ ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺮ ھﻤﯿﻦ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺑﻮده اﺳﺖ و ﺛﺒﺖ اطﻼﻋﺎت ﻗﺮاردادھﺎی درآﻣﺪی در ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ﻗﺮاردادھﺎ ذﯾﻞ ﻋﻨﻮان ﺗﺮک ﺗﺸﺮﯾﻔﺎت ،ﯾﺎ ﺑﮫ دﻟﯿﻞ ﺧﻄﺎی راھﺒﺮ ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ﺑﻮده اﺳﺖ و ﯾﺎ ﺑﮫ دﻟﯿﻞ
ﺧﻄﺎی ﺳﯿﺴﺘﻤﯽ.
🔹 ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ آﻧﮑﮫ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺻﺤﺖ اطﻼﻋﺎت ﺛﺒﺖﺷﺪه در ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ﻗﺮاردادھﺎ ﺑﺎ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻣﻘﺎم اﺟﺮاﯾﯽ ھﺮ واﺣﺪ اﺳﺖ )در اﯾﻦ ﻣﻮرد ،ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺳﺎزﻣﺎن زﯾﺒﺎﺳﺎزی( ﻣﻘﺮر ﺷﺪ ﺗﺎ ﺳﺎزﻣﺎن زﯾﺒﺎﺳﺎزی در
اﺳﺮع وﻗﺖ ﺑﺮرﺳﯽھﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺮای ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن ﻋﻠﺖ دﻗﯿﻖ ﺛﺒﺖ ﻧﺎدرﺳﺖ اطﻼﻋﺎت اﻧﺠﺎم دھﺪ و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ ﺗﺼﺤﯿﺢ اطﻼﻋﺎت اﻗﺪام ﮐﻨﺪ .ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻘﺮر ﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﮫ ﺟﺎی ﻓﺎﯾﻞھﺎی ﻧﺎﻣﺮﺗﺒﻄﯽ ﮐﮫ در ﻗﺴﻤﺖ
ﺻﻮرتﺟﻠﺴﺎت ﻗﺮاردادھﺎ ﺑﺎرﮔﺬاری ﺷﺪهاﻧﺪ ،ﻓﺎﯾﻞھﺎی اﺻﻠﯽ ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ.
🔶 اراﺋﮫ  APIﺑﺎز ﺑﺮای دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺗﻮﺳﻌﮫدھﻨﺪﮔﺎن اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦھﺎی اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﺑﮫ اطﻼﻋﺎت ﺛﺒﺖﺷﺪه در ﺳﺎﻣﺎﻧﮫھﺎی اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﺳﺎزﻣﺎن زﯾﺒﺎﺳﺎزی از ﺟﻤﻠﮫ ﺟﺎﻧﻤﺎﯾﯽ اﺣﺠﺎم و ﺳﺎزهھﺎی ﺷﮭﺮی ﻣﺜﻞ
ﺑﯿﻠﺒﻮردھﺎی ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ ،ﺳﺮوﯾﺲھﺎی ﺑﮭﺪاﺷﺘﯽ و ﭘﻞھﺎی ﻋﺎﺑﺮ ﭘﯿﺎده ،و ﻧﯿﺰ ﺗﺎﺑﻠﻮھﺎی ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ اﺻﻨﺎف ،ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﺑﻮد ﮐﮫ در ﺑﺎزدﯾﺪ از اداره ﻓﻨﺎوری اطﻼﻋﺎت و آﻣﺎر ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﮫ آن ﭘﺮداﺧﺘﮫ ﺷﺪ و ﻣﻘﺮر ﺷﺪ
ﺗﺎ ﺳﺎزﻣﺎن زﯾﺒﺎﺳﺎزی در ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﻨﺎوری اطﻼﻋﺎت و ارﺗﺒﺎطﺎت ﺷﮭﺮداری ﺗﮭﺮان ،اراﺋﮫ  APIﺑﺎز ﺑﺮای دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﮫ اطﻼﻋﺎت ﺛﺒﺖﺷﺪه در اﯾﻦ ﺳﺎﻣﺎﻧﮫھﺎ را در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﺧﻮد ﻗﺮار دھﺪ.
🔷 اﻣﻨﯿﺖ ﭘﻞھﺎی ﻋﺎﺑﺮ ﭘﯿﺎده ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﺑﻮد ﮐﮫ در ﺑﺎزدﯾﺪ از ﻣﻌﺎوﻧﺖ اﻣﻮر ﻣﻨﺎطﻖ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.
🔹 ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ اﻧﺘﻘﺎل ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﭘﻞھﺎی ﻋﺎﺑﺮ از ﺷﮭﺮداریھﺎی ﻣﻨﺎطﻖ ﺑﮫ ﺳﺎزﻣﺎن زﯾﺒﺎﺳﺎزی و ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﮫ ﺳﺎﻣﺎﻧﮫای ﺑﺮای ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﭘﻞھﺎی ﻋﺎﺑﺮ ،ﻣﻘﺮر ﺷﺪ اﯾﻦ ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ﺑﮫ ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ١٣٧
ﻧﯿﺰ ﻣﺘﺼﻞ ﺷﻮد ﺗﺎ ﺷﮭﺮوﻧﺪان ﺑﺮای ﮔﺰارش درﺑﺎره وﺿﻌﯿﺖ ﭘﻞھﺎ ،ﺑﮫ ﺟﺎی ﻣﺮاﺟﻌﮫ ﺑﮫ ﯾﮏ ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ﺟﺪاﮔﺎﻧﮫ ،ھﻤﭽﻨﺎن ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ از ھﻤﺎن درﮔﺎه ﺷﮭﺮوﻧﺪی  ١٣٧اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ.
🔹 ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻘﺮر ﺷﺪ ﻋﻼوه ﺑﺮ راھﮑﺎرھﺎی ﻣﻌﻤﻮل ﻣﺜﻞ ﻧﻮرﭘﺮدازی و ﻧﺼﺐ دورﺑﯿﻦ روی ﭘﻞھﺎ ،راھﮑﺎریھﺎی ﭘﯿﺸﻨﮭﺎدی ﺷﮭﺮوﻧﺪان ﺑﺮای ارﺗﻘﺎی اﻣﻨﯿﺖ ﭘﻞھﺎی ﻋﺎﺑﺮ ﭘﯿﺎده ﻧﯿﺰ از طﺮﯾﻖ اﻋﻼم
ﻓﺮاﺧﻮان ﻋﻤﻮﻣﯽ درﯾﺎﻓﺖ ﺷﻮد.
🔶 در ﺑﺎزدﯾﺪ از واﺣﺪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت و آﻣﻮزش ،وﺿﻌﯿﺖ ﺛﺒﺖ ﮔﺰارشھﺎی ﭘﮋوھﺶھﺎی ﺳﺎزﻣﺎن زﯾﺒﺎﺳﺎزی در ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ﭘﮋوھﺸﯿﺎر و ﻣﺘﻌﺎﻗﺒﺎ اﻧﺘﺸﺎر آنھﺎ روی وﺑﺴﺎﯾﺖ ﺷﻔﺎف ﻣﻮرد ﭘﯿﮕﯿﺮی ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.
🔸 ﺑﻨﺎﺑﺮ ﮔﺰارش اراﺋﮫﺷﺪه ،از ﺳﺎل  ٩٠ﺗﺎﮐﻨﻮن ،ﺗﻌﺪاد ﺻﺪ و ده ﭘﮋوھﺶ ﺣﻮزه ﺷﮭﺮی ﺑﮫ ﺳﻔﺎرش ﺳﺎزﻣﺎن زﯾﺒﺎﺳﺎزی اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﮫ اﺳﺖ اﻣﺎ ﺑﮫ دﻟﯿﻞ ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺸﮑﻼت ﻓﻨﯽ ،اﻣﮑﺎن ﺑﺎرﮔﺬاری آنھﺎ روی
ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ﭘﮋوھﺸﯿﺎر ﺑﺮای ﺳﺎزﻣﺎن زﯾﺒﺎﺳﺎزی ﻓﺮاھﻢ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.
🔸 در ﺗﻤﺎس ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ رﺋﯿﺲ ﮐﻤﯿﺘﮫ ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ ﺑﺎ ﻣﺮﮐﺰ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت و ﺑﺮﻧﺎﻣﮫرﯾﺰی ﺷﮭﺮ ﺗﮭﺮان ،ﻣﻮﺿﻮع ﻋﺪم اﻣﮑﺎن ﺑﺎرﮔﺬاری ﭘﮋوھﺶھﺎی ﺷﮭﺮداری ﺗﮭﺮان ﺑﺎ ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﻣﺮﺑﻮطﮫ در ﻣﺮﮐﺰ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﻄﺮح
ﺷﺪ و ھﻤﺎھﻨﮕﯽھﺎی ﻻزم ﺑﺮای رﻓﻊ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ.
ﻣﺼﻮﺑﺎت ھﺸﺘﺎدوﺳﻮﻣﯿﻦ ﺟﻠﺴﮫ ﻛﻤﯿﺘﮫ ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ در ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﻓﺮھﻨﮕﯽ
ﻣﺼﻮﺑﮫ
ردﯾﻒ
١
ﻣﻘرر ﺷد ھﻧﮕﺎم ﻧﻣﺎﯾش ﺗﺑﻠﯾﻐﺎت ﻓرھﻧﮕﯽ روی وﺑﺳﺎﯾت ﺳﺎزﻣﺎن زﯾﺑﺎﺳﺎزی ،ﻧﺎم طراح و ﻣﺟری ﺗﺑﻠﯾﻐﺎت ﻓرھﻧﮕﯽ اﯾن آﺛﺎر ذﮐر ﺷود.
ﻣﻘرر ﺷد اطﻼﻋﺎت ﺗﺎﺑﻠوھﺎی ﻓرھﻧﮕﯽ ﺷﺎﻣل ﺗﻌداد اﯾن ﺗﺎﺑﻠوھﺎ ،ﻣﯾزان ﺳﮭم اﺳﺗﻔﺎده ھر ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎ ﻧﮭﺎد در ﺳﺎل از اﯾن ﺗﻌداد ﺗﺎﺑﻠو و واﺟدﯾن ﺷراﯾط اﺳﺗﻔﺎده از ﺗﺎﺑﻠوھﺎی
٢
ﺗﺑﻠﯾﻐﺎت ﻓرھﻧﮕﯽ روی وﺑﺳﺎﯾت ﺳﺎزﻣﺎن زﯾﺑﺎﺳﺎزی ﻣﻧﺗﺷر ﺷود.
ﻣﻘرر ﺷد در ﺗﻌﺎﻣل ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﻧﺎوری اطﻼﻋﺎت و ارﺗﺑﺎطﺎت ،اﻣﮑﺎن ﻧظرﺳﻧﺟﯽ از ﺷﮭروﻧدان درﺑﺎره ﺗﺑﻠﯾﻐﺎت ﻓرھﻧﮕﯽ اﺟراﺷده ﻓراھم ﺷود ﺑدﯾن ﺻورت ﮐﮫ ﺑﺎ اﺧﺗﺻﺎص
ﯾﮏ ﮐد ﺑﮫ ھر ﺗﺑﻠﯾﻎ ﻓرھﻧﮕﯽ ﺷﮭروﻧد ﺑﺗواﻧد ﻧظر ﺧود را درﺑﺎره آن ﺗﺑﻠﯾﻎ ﻓرھﻧﮕﯽ در ﺣﺳﺎب ﺷﮭروﻧدی ﺧود در ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ﺗﮭران ﻣن ﺛﺑت ﮐﻧد و ﻧﺗﺎﯾﺞ ﻧظرﺳﻧﺟﯽ ﻧﯾز ﺑﮫ ﺻورت
٣
ﻋﻣوﻣﯽ ﻣﻧﺗﺷر ﺷود.
۴
ﻣﻘرر ﺷد ﺑرای ﺑرﺧﯽ از ﻣﻧﺎﺳﺑتھﺎی ﻓرھﻧﮕﯽ ،ﭘﯾش از اﺟرا ﻧﯾز در ﺧﺻوص طرحھﺎی آﻣﺎده اﺟرا ﻧظرﺳﻧﺟﯽ ﻋﻣوﻣﯽ ﺻورت ﮔﯾرد و ﻧﺗﺎﯾﺞ آن ﺑﮫﺻورت ﻋﻣوﻣﯽ ﻣﻧﺗﺷر ﺷود.
۵
ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ ﺛﺑت ﺳﯾﺳﺗﻣﯽ اطﻼﻋﺎت اﺣﺟﺎم و ﺳﺎزهھﺎی ﺷﮭری ﻣﺛل ﺳروﯾسھﺎی ﺑﮭداﺷﺗﯽ و ﭘلھﺎی ﻋﺎﺑر ﭘﯾﺎده و ھﻣﭼﻧﯾن ﺛﺑت ﺳﯾﺳﺗﻣﯽ اطﻼﻋﺎت اﺻﻧﺎف ،ﻣﻘرر ﺷد در ﺗﻌﺎﻣل ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﻧﺎوری اطﻼ
۶
ﻣﻘرر ﺷد در ﺗﻌﺎﻣل ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﻧﺎوری اطﻼﻋﺎت و ارﺗﺑﺎطﺎت اﻣﮑﺎن ﭘرداﺧت ﻋوارض ﺗﺎﺑﻠوھﺎی ﺗﺑﻠﯾﻐﺎﺗﯽ اﺻﻧﺎف از طرﯾق درﮔﺎه ﺗﮭران ﻣن ﻓراھم ﺷود.

26

ﺻورﺗﺟﻠﺳﺎت -ﺳﺎل ﺳوم

٨٣

٧

٨

٩

١٠

١١

27

ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ اﻧﺗﻘﺎل ﻣدﯾرﯾت ﭘلھﺎی ﻋﺎﺑر ﭘﯾﺎده ﺑﮫ ﺳﺎزﻣﺎن زﯾﺑﺎﺳﺎزی و ﺑرﻧﺎﻣﮫ اﯾن ﺳﺎزﻣﺎن ﺑرای ﺗوﺳﻌﮫ ﺳﺎﻣﺎﻧﮫای ﺑرای ﻣدﯾرﯾت ﭘلھﺎی ﻋﺎﺑر ،ﻣﻘرر ﺷد اﯾن ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ﺑﮫ ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ
 ١٣٧ﻧﯾز ﻣﺗﺻل ﺷود ﺗﺎ ﺷﮭروﻧدان ﺑرای ﮔزارش درﺑﺎره وﺿﻌﯾت ﭘلھﺎ ،ﺑﮫ ﺟﺎی ﻣراﺟﻌﮫ ﺑﮫ ﯾﮏ ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ﺟداﮔﺎﻧﮫ ،از ھﻣﺎن درﮔﺎه واﺣد ﺷﮭروﻧدی  ١٣٧اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﻧد .ھﻣﭼﻧﯾن
ﻣﻘرر ﺷد ﻋﻼوه ﺑر اﺳﺗﻔﺎده از ﻧورﭘردازی و ﻧﺻب دورﺑﯾن روی ﭘلھﺎ ،ﻓراﺧواﻧﯽ ﺑرای راھﮑﺎرھﺎی ﻣوﺛر دﯾﮕر در اﻓزاﯾش اﻣﻧﯾت ﭘلھﺎی ﻋﺎﺑر ﭘﯾﺎده داده ﺷود ﺗﺎ اﯾن
راھﮑﺎرھﺎ ﻣورد ﺑررﺳﯽ و اﺳﺗﻔﺎده ﻗرار ﮔﯾرﻧد.
ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ اﯾﻧﮑﮫ در اﯾن ﺟﻠﺳﮫ ،ﺳﺎزﻣﺎن زﯾﺑﺎﺳﺎزی ،اطﻼﻋﺎت ﺛﺑتﺷده اﯾن ﺳﺎزﻣﺎن در ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ﻗراردادھﺎ را اﺷﺗﺑﺎه اﻋﻼم ﮐرد و ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ اﯾﻧﮑﮫ ﻣﺳﺋوﻟﯾت ﺻﺣت اطﻼﻋﺎت
ﺛﺑت ﺷده در اﯾن ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ﺑﺎ ﺑﺎﻻﺗرﯾن ﻣﻘﺎم اﺟراﯾﯽ )در اﯾن ﻣورد ،ﻣدﯾرﻋﺎﻣل ﺳﺎزﻣﺎن زﯾﺑﺎﺳﺎزی( اﺳت ،ﻣﻘرر ﺷد در اﺳرع وﻗت ﻋﻠت ﺛﺑت ﻧﺎدرﺳت اﯾن اطﻼﻋﺎت ﺑررﺳﯽ
ﺷده ،اﯾن ﻋﻠل ﺑﮫ ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﻧﺎوری اطﻼﻋﺎت و ارﺗﺑﺎطﺎت ﻣﻧﺗﻘل ﺷود و ﺳﭘس اطﻼﻋﺎت ﻗراردادھﺎ ﺑﮫﺻورت درﺳت و دﻗﯾق ﺛﺑت ﺷود .ھﻣﭼﻧﯾن ﻣﻘرر ﺷد ﻓﺎﯾلھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ اﺷﺗﺑﺎه
در ﻗﺳﻣت ﺻورﺗﺟﻠﺳﺎت در ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ﻗراردادھﺎ ﺑﺎرﮔذاری ﺷده اﺳت ،در اﺳرع وﻗت اﺻﻼح ﺷوﻧد.
در ﺑﺎزدﯾد از ﻣﻌﺎوﻧت ﺗﺑﻠﯾﻐﺎت و درآﻣد ﺳﺎزﻣﺎن زﯾﺑﺎﺳﺎزی ﻣطرح ﺷد ﮐﮫ ﻣطﺎﻟﻌﮫای ﺟﮭت ﺗﺧﻣﯾن ارزش ﻧﺳﺑﯽ ﺳﺎزهھﺎ و ﺑﺎ ھدف ﺑﮫروزرﺳﺎﻧﯽ ﻗﯾﻣت ﭘﺎﯾﮫ ﻣزاﯾدهھﺎی اﯾن
ﺳﺎزﻣﺎن اﻧﺟﺎم ﺷده اﺳت .ﻣﻘرر ﺷد ﯾﮏ ﻧﺳﺧﮫ از ﻣطﺎﻟﻌﮫ ﻣذﮐور ﺑﮫ ﮐﻣﯾﺗﮫ ﺷﻔﺎﻓﯾت و ﺷﮭر ھوﺷﻣﻧد ارﺳﺎل ﺷود.
ﻧظر ﺑﮫ آﻧﮑﮫ ﻣﺷﮑل ﻋدم ﺛﺑت ﭘژوھشھﺎی ﺳﺎزﻣﺎن زﯾﺑﺎﺳﺎزی در ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ﭘژوھﺷﯾﺎر ،دﺳﺗرﺳﯽ ﻧﺎﻣﻧﺎﺳب ﮐﺎرﺷﻧﺎﺳﺎن اﯾن ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﮫ ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ﭘژوھﺷﯾﺎر ﺑود ﻣﻘرر ﺷد در اﺳرع
وﻗت در ﺗﻌﺎﻣل ﺑﺎ ﻣرﮐز ﺑرﻧﺎﻣﮫرﯾزی و ﻣطﺎﻟﻌﺎت ﺷﮭر ﺗﮭران ﮔزارش ﮐﺎﻣل ﭘژوھشھﺎی اﻧﺟﺎم ﺷده در ﺳﺎزﻣﺎن زﯾﺑﺎﺳﺎزی در ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ﭘژوھﺷﯾﺎر ﺛﺑت ﺷود ﺗﺎ اﯾن ﮔزارشھﺎ
روی وﺑﺳﺎﯾت ﺷﻔﺎف اﻧﺗﺷﺎر ﻋﻣوﻣﯽ ﯾﺎﺑﻧد.
در ﺧﺻوص ﻧﺻب ﺑرﭼﺳب روی دﺑوارھﺎی ﺷﮭری ،ﺑﮫ ﺳﺎزﻣﺎن زﯾﺑﺎﺳﺎزی ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد ﺷد اﻗداﻣﺎﺗﯽ ﻧظﯾر ﺗﻌﺎﻣل ﺑﺎ دﯾﮕر ﻧﮭﺎدھﺎ ﺟﮭت اﺧذ ﺟرﯾﻣﮫ و ﯾﺎ ﻗطﻊ ﺗﻠﻔن درج ﺷده در
ﺑرﭼﺳبھﺎی ﻣذﮐور اﻧﺟﺎم داده و ﮔزارش آن را ﺑﮫ ﺷورای اﺳﻼﻣﯽ ﺷﮭر ﺗﮭران اراﺋﮫ ﮐﻧد.

ﺻورﺗﺟﻠﺳﺎت -ﺳﺎل ﺳوم

٨٢
ﺻﻮرت ﺟﻠﺴﮫ ﮐﻤﯿﺘﮫ ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ و ﺷﮭﺮ ھﻮﺷﻤﻨﺪ
ﺗﺎرﯾﺦ و زﻣﺎن
 ٩٨/۶/٢٣ﺳﺎﻋﺖ  ١٣:٠٠ﻣﮑﺎن
ﺷﻤﺎره ﺟﻠﺴﮫ ھﺸﺘﺎدودوم
ﻣﺪﻋﻮﯾﻦ :ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﯿﻦ ﺑﻮﭼﺎﻧﯽ ،رﺋﯿﺲ ﻣﺮﮐﺰ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت و ﺑﺮﻧﺎﻣﮫرﯾﺰی ﺷﮭﺮ ﺗﮭﺮان
ﺣﺎﺿﺮﯾﻦ :ﻟﻄﻔﺎ ً ﮐﻠﯿﮏ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.
ﻋﮑﺲھﺎی ﺟﻠﺴﮫ
دﺳﺘﻮرﺟﻠﺴﮫ:

ﻣﺮﮐﺰ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت و ﺑﺮﻧﺎﻣﮫرﯾﺰی ﺷﮭﺮ ﺗﮭﺮان

✅ ﯾﮑﭙﺎرﭼﮕﯽ و اﻧﺴﺠﺎمﺑﺨﺸﯽ ﺑﮫ ﻓﺮاﯾﻨﺪ اﻧﺠﺎم ﭘﮋوھﺶھﺎ
🔶 ھﺸﺘﺎدودوﻣﯿﻦ ﺟﻠﺴﮫ ﮐﻤﯿﺘﮫ ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ و ﺷﮭﺮ ھﻮﺷﻤﻨﺪ ،ﺷﻨﺒﮫ  ٩٨/۶/٢٣ﺑﮫ رﯾﺎﺳﺖ ﺑﮭﺎره آروﯾﻦ و ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﯿﻦ ﺑﻮﭼﺎﻧﯽ ،رﺋﯿﺲ ﻣﺮﮐﺰ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت و ﺑﺮﻧﺎﻣﮫرﯾﺰی ﺷﮭﺮ ﺗﮭﺮان ،ﻣﺤﻤﺪ
ﻓﺮﺟﻮد ،ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﻨﺎوری اطﻼﻋﺎت و ارﺗﺒﺎطﺎت ﺷﮭﺮداری ﺗﮭﺮان و ﺳﯿﺮوس ﻋﻠﯿﺪوﺳﺘﯽ ،رﺋﯿﺲ ﭘﮋوھﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم و ﻓﻨﺎوری اطﻼﻋﺎت اﯾﺮان )اﯾﺮاﻧﺪاک( در ﻣﺤﻞ ﻣﺮﮐﺰ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت
ﺑﺮﮔﺰار ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ و در اﯾﻦ ﺟﻠﺴﮫ راھﺒﺮدھﺎی ﯾﮑﭙﺎرﭼﮕﯽ و اﻧﺴﺠﺎمﺑﺨﺸﯽ ﺑﮫ ﻓﺮاﯾﻨﺪ اﻧﺠﺎم ﭘﮋوھﺶھﺎ در ﺷﮭﺮداری ﺗﮭﺮان ﺑﺮرﺳﯽ ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ.
🔷 اﻧﺘﺸﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ ﭘﮋوھﺶھﺎی ﺷﮭﺮداری ﺗﮭﺮان ،اواﺧﺮ ﻣﺮدادﻣﺎه ﺳﺎل ﺟﺎری ﻣﺤﻘﻖ ﺷﺪ و از اﯾﻦ زﻣﺎن ،دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﮫ ﮔﺰارش ﮐﺎﻣﻞ ﭘﮋوھﺶھﺎی اﻧﺠﺎمﮔﺮﻓﺘﮫ در ﺷﮭﺮداری ﺗﮭﺮان از
ﺳﺎل  ٨٩ﺑﮫ ﺑﻌﺪ روی وﺑﺴﺎﯾﺖ ﺷﻔﺎف ﻓﺮاھﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ.
🔹 ھﺪف از اﻧﺘﺸﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ ﭘﮋوھﺶھﺎی ﺷﮭﺮداری ﺗﮭﺮان آن ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﮫ ﻓﺮاھﻢ ﺷﺪن ﺟﺮﯾﺎن آزاد ﻧﻘﺪ و ارزﯾﺎﺑﯽ ﭘﮋوھﺶھﺎ ،ﻣﻮﺟﺐ ارﺗﻘﺎی ﮐﯿﻔﯿﺖ آﻧﺎن ﺷﻮد و ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن
آﮐﺎدﻣﯿﮏ در اراﺋﮫ ﭘﯿﺸﻨﮭﺎدھﺎی ﺳﯿﺎﺳﺖﮔﺬاراﻧﮫ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﻓﺮاھﻢ ﺷﺪن دﺳﺘﺮﺳﯽ اﯾﺸﺎن ﺑﮫ ﭘﮋوھﺶھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ دادهھﺎی درونﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﺪهاﻧﺪ ،ﻓﻌﺎل ﺷﻮد.
🔹 در اداﻣﮫ اﻗﺪاﻣﺎت اﻧﺠﺎمﮔﺮﻓﺘﮫ در ﺧﺼﻮص ﺷﻔﺎﻓﯿﺖﺑﺨﺸﯽ و ﻓﺮاھﻢ ﮐﺮدن دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﮫ ﭘﮋوھﺶھﺎی ﺷﮭﺮداری ﺗﮭﺮان ،در ﺟﻠﺴﮫ ﺷﻨﺒﮫ  ،٩٨/۶/٢٣راھﺒﺮدھﺎی ﯾﮑﭙﺎرﭼﮕﯽ و
اﻧﺴﺠﺎمﺑﺨﺸﯽ ﺑﮫ ﻓﺮاﯾﻨﺪ اﻧﺠﺎم ﭘﮋوھﺶھﺎ در ﺷﮭﺮداری ﺗﮭﺮان ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﺧﻮاھﺪ ﮔﺮﻓﺖ.
🔹 در اﯾﻦ راﺑﻄﮫ ،اﻣﻀﺎی ﺗﻔﺎھﻢﻧﺎﻣﮫ ﺑﯿﻦ ﻣﺮﮐﺰ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت و ﺑﺮﻧﺎﻣﮫرﯾﺰی ﺷﮭﺮ ﺗﮭﺮان ﺑﺎ اﯾﺮاﻧﺪاک از ﻣﮭﻢﺗﺮﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣﻨﻈﻮر ﺛﺒﺖ ﭘﮋوھﺶھﺎی اﻧﺠﺎمﺷﺪه در ﺷﮭﺮداری ﺗﮭﺮان
در اﯾﺮانداک و ﺑﺎ ھﺪف ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از اﻧﺠﺎم ﭘﮋوھﺶھﺎی ﺗﮑﺮاری ﺑﮫ آن ﭘﺮداﺧﺘﮫ ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ.
🔹 ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻮارد زﯾﺮ ﻧﯿﺰ ﻣﻮرد ﭘﯿﮕﯿﺮی ﻗﺮار ﺧﻮاھﻨﺪ ﮔﺮﻓﺖ:
 اﯾﺠﺎد درﮔﺎه واﺣﺪ ﻓﺮاﺧﻮان ﭘﮋوھﺶ در ﺷﮭﺮداری ﺗﮭﺮان -ھﻤﮑﺎری ﺑﺎ دﯾﮕﺮ ﺷﮭﺮداریھﺎی ﺳﻄﺢ ﮐﺸﻮر در ﺧﺼﻮص اﻧﺘﺸﺎر ﭘﮋوھﺶھﺎی ﮐﻠﯿﮫ ﺷﮭﺮداریھﺎ از طﺮﯾﻖ ﯾﮏ درﮔﺎه واﺣﺪ -اﯾﺠﺎدﻣﺎژول اﺗﺎف در ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ﭘﮋوھﺸﯿﺎر ﺑﮫ ﻣﻨﻈﻮر ﺛﺒﺖ طﺮحھﺎی ارزﯾﺎﺑﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮات اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻓﺮھﻨﮕﯽ در اﯾﻦ ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ
🔶 اﺗﺼﺎل ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ﭘﮋوھﺸﯿﺎر ﺑﮫ ﺳﺎﻣﺎﻧﮫھﺎی ﺛﺒﺖ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﺎﻟﯽ در ﺷﮭﺮداری ﺗﮭﺮان ﻣﻮﺿﻮع دﯾﮕﺮی اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣﻨﻈﻮر ﺟﺎﻣﻌﯿﺖﺑﺨﺸﯽ ﺑﮫ اطﻼﻋﺎت ﻣﻨﺘﺸﺮﺷﺪه از ﭘﮋوھﺶھﺎ روی وﺑﺴﺎﯾﺖ
ﺷﻔﺎف ﺑﮫ آن ﭘﺮداﺧﺘﮫ ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ.
🔸 در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ،ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ﭘﮋوھﺸﯿﺎر ،ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ﻓﺮاﮔﯿﺮ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﺷﮭﺮداری ﺗﮭﺮان ﺑﺮای طﯽ ﮐﺮدن ﮔﺮدش ﮐﺎر و ﺛﺒﺖ ﮔﺰارش ﭘﮋوھﺶھﺎ اﺳﺖ و اطﻼﻋﺎت ﻣﻨﺘﺸﺮﺷﺪه از ﭘﮋوھﺶھﺎی
ﺷﮭﺮداری ﺗﮭﺮان روی وﺑﺴﺎﯾﺖ ﺷﻔﺎف ،از اﯾﻦ ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ﻓﺮاﺧﻮاﻧﯽ ﻣﯽﺷﻮد.
🔸 ﺑﺮﻗﺮاری اﺗﺼﺎل ﺑﯿﻦ ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ﭘﮋوھﺸﯿﺎر ﺑﺎ ﺳﺎﻣﺎﻧﮫھﺎی ﺛﺒﺖ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﺎﻟﯽ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ طﯽ ﺷﺪن ﮔﺮدش ﮐﺎر ﻣﺎﻟﯽ ﻗﺮاردادھﺎی ﭘﮋوھﺶھﺎ و اﻧﺠﺎم ھﺮ ﮔﻮﻧﮫ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺎﻟﯽ در اﯾﻦ راﺑﻄﮫ،
ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺑﮫ ﺛﺒﺖ اطﻼﻋﺎت ﭘﮋوھﺶھﺎ در ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ﭘﮋوھﺸﯿﺎر ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ،اﻟﺰاﻣﯽ ﺳﯿﺴﺘﻤﯽ ﺑﺮای آﻧﮑﮫ واﺣﺪھﺎی زﯾﺮﻣﺠﻤﻮﻋﮫ ﺷﮭﺮداری ﺗﮭﺮان اطﻼﻋﺎت ﭘﮋوھﺶھﺎی ﺧﻮد را در ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ
ﭘﮋوھﺸﯿﺎر ﺛﺒﺖ ﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﮫ وﺟﻮد آﯾﺪ.
🔷 در ﺑﺨﺶ دﯾﮕﺮی از ﺟﻠﺴﮫ ﺷﻨﺒﮫ  ،٩٨/۶/٢٣ﮔﺰارش ﻣﺮﮐﺰ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت از اﻗﺪاﻣﺎت اﻧﺠﺎمﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ اﯾﻦ ﻣﺮﮐﺰ در ﺧﺼﻮص ﺑﺮﮔﺰاری ھﻤﺎﯾﺶ »دﺳﺘﺎوردھﺎی ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺷﮭﺮی در ﺗﺤﻘﻖ
ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ« درﯾﺎﻓﺖ ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ.
🔹 ﺑﺮﮔﺰاری اﯾﻦ ھﻤﺎﯾﺶ ﺑﮫ ﭘﯿﺸﻨﮭﺎد ﮐﻤﯿﺘﮫ ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ و ﺷﮭﺮ ھﻮﺷﻤﻨﺪ و ﺑﺎ ھﺪف ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﻗﺪاﻣﺎت ﺷﻔﺎﻓﯿﺖﺑﺨﺶ دوره ﺟﺪﯾﺪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺷﮭﺮی ﺑﮫ ﺷﮭﺮوﻧﺪان و ھﻤﺘﺎﯾﺎن در ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر و ﻧﯿﺰ
ﺟﻠﺐ ﺗﻮﺟﮫ و ﻣﺸﺎرﮐﺖ داﻧﺸﮕﺎھﯿﺎن و ﺳﺎزﻣﺎنھﺎی ﻣﺮدمﻧﮭﺎد ﺑﺮای ارﺗﻘﺎی ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ ،در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﺷﮭﺮداری ﺗﮭﺮان ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﮫ اﺳﺖ.
ﺷﺮح ﺟﻠﺴﮫ:
✅ ﯾﮑﭙﺎرﭼﮕﯽ و اﻧﺴﺠﺎمﺑﺨﺸﯽ ﺑﮫ ﻓﺮاﯾﻨﺪ اﻧﺠﺎم ﭘﮋوھﺶھﺎ
ھﺸﺘﺎدودوﻣﯿﻦ ﺟﻠﺴﮫ ﮐﻤﯿﺘﮫ ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ و ﺷﮭﺮ ھﻮﺷﻤﻨﺪ ،ﺷﻨﺒﮫ  ٩٨/۶/٢٣ﺑﮫ رﯾﺎﺳﺖ ﺑﮭﺎره آروﯾﻦ و ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﯿﻦ ﺑﻮﭼﺎﻧﯽ ،رﺋﯿﺲ ﻣﺮﮐﺰ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت و ﺑﺮﻧﺎﻣﮫرﯾﺰی ﺷﮭﺮ ﺗﮭﺮان ،ﻣﺤﻤﺪ ﻓﺮﺟﻮد،
ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﻨﺎوری اطﻼﻋﺎت و ارﺗﺒﺎطﺎت ﺷﮭﺮداری ﺗﮭﺮان و ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﭘﮋوھﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم و ﻓﻨﺎوری اطﻼﻋﺎت اﯾﺮان )اﯾﺮاﻧﺪاک( ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ.
🔷 در اداﻣﮫ اﻗﺪاﻣﺎت اﻧﺠﺎمﮔﺮﻓﺘﮫ در ﺧﺼﻮص ﻓﺮاھﻢ ﮐﺮدن دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﮫ ﭘﮋوھﺶھﺎی ﺷﮭﺮداری ﺗﮭﺮان ﮐﮫ ﺑﮫ اﻧﺘﺸﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮔﺰارش ﮐﺎﻣﻞ ﭘﮋوھﺶھﺎ روی وﺑﺴﺎﯾﺖ ﺷﻔﺎف اﻧﺠﺎﻣﯿﺪ ،در
ﺟﻠﺴﮫ ﺷﻨﺒﮫ  ،٩٨/۶/٢٣راھﺒﺮدھﺎی ﯾﮑﭙﺎرﭼﮕﯽ و اﻧﺴﺠﺎمﺑﺨﺸﯽ ﺑﮫ ﻓﺮاﯾﻨﺪ اﻧﺠﺎم ﭘﮋوھﺶھﺎ در ﺣﻮزه ﺷﮭﺮی ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.
🔹 از ﻣﮭﻢﺗﺮﯾﻦ راھﺒﺮدھﺎی ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ،ﺑﺮﻗﺮاری ارﺗﺒﺎط ﺳﯿﺴﺘﻤﯽ ﺑﯿﻦ ﺳﺎﻣﺎﻧﮫھﺎی ﺛﺒﺖ ﭘﮋوھﺶھﺎ در ﺷﮭﺮداری و دﯾﮕﺮ ﺳﺎﻣﺎﻧﮫھﺎی ﺛﺒﺖ و آرﺷﯿﻮ ﭘﮋوھﺶھﺎ در ﮐﺸﻮر ﺑﻮد ﺗﺎ از طﺮﯾﻖ اﻓﺰاﯾﺶ
اﻧﺒﺎﺷﺖ داﻧﺶ در ﭘﺎﯾﮕﺎهھﺎی دادهای اﯾﻦ ﺳﺎﻣﺎﻧﮫھﺎ ،اﻣﮑﺎن ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از اﻧﺠﺎم ﭘﮋوھﺶھﺎی ﺗﮑﺮاری و ﻧﯿﺰ رﺧﺪاد ﺗﻘﻠﺐ ﻋﻠﻤﯽ ﺑﮫ ﻧﺤﻮ ﻣﻮﺛﺮﺗﺮی ﻓﺮاھﻢ ﺷﻮد.
🔹 در اﯾﻦ راﺑﻄﮫ ،ﺑﮫ طﻮر ﻣﺸﺨﺺ اﻣﮑﺎن ﺑﺮﻗﺮاری ارﺗﺒﺎط ﺑﯿﻦ ﭘﺎﯾﮕﺎه دادهھﺎی ﭘﮋوھﺶھﺎی ﺷﮭﺮداری ﺗﮭﺮان ﺑﺎ ﭘﺎﯾﮕﺎه دادهھﺎی ﭘﺎﯾﺎنﻧﺎﻣﮫھﺎ و طﺮحھﺎی ﭘﮋوھﺸﯽ اﯾﺮاﻧﺪاک و ھﻤﭽﻨﯿﻦ اﺳﺘﻔﺎده
از ﺳﺮوﯾﺲھﺎی ﻧﺮماﻓﺰاری اﯾﺮاﻧﺪاک ﻣﺎﻧﻨﺪ ھﻤﺎﻧﻨﺪﺟﻮ ،از ﻣﻨﻈﺮ ﻓﻨﯽ و ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.
🔹 ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت اراﺋﮫﺷﺪه در ﺟﻠﺴﮫ ،ﻣﻘﺮر ﺷﺪ ﺗﺎ رﯾﺎﺳﺖ ﻣﺮﮐﺰ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت و ﺑﺮﻧﺎﻣﮫرﯾﺰی ﺷﮭﺮ ﺗﮭﺮان ﺑﺎ رﯾﺎﺳﺖ ﭘﮋوھﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم و ﻓﻨﺎوری اطﻼﻋﺎت اﯾﺮان )اﯾﺮانداک( ﻣﺬاﮐﺮات ﻻزم
ﺟﮭﺖ ارزﯾﺎﺑﯽ زﻣﯿﻨﮫھﺎی اﻣﻀﺎی ﺗﻔﺎھﻢﻧﺎﻣﮫ ﺑﯿﻦ دو ﻣﺮﮐﺰ را ﺑﺮای ﺑﺮﻗﺮاری ارﺗﺒﺎط ﻣﺬﮐﻮر ﺑﮫ اﻧﺠﺎم رﺳﺎﻧﺪ.
🔹 ھﻤﮑﺎری ﺑﺎ دﯾﮕﺮ ﺷﮭﺮداریھﺎی ﺳﻄﺢ ﮐﺸﻮر در ﺧﺼﻮص اﻧﺘﺸﺎر ﭘﮋوھﺶھﺎی ﮐﻠﯿﮫ ﺷﮭﺮداریھﺎ از طﺮﯾﻖ ﯾﮏ درﮔﺎه واﺣﺪ ﻣﻮﺿﻮع دﯾﮕﺮی ﺑﻮد ﮐﮫ ذﯾﻞ ھﻤﯿﻦ راھﺒﺮد ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺪ.
🔹 در اﯾﻦ راﺑﻄﮫ ﻣﻘﺮر ﺷﺪ ﺗﺎ در ﮔﺎم اول و در ﺳﻄﺢ ﮐﻼنﺷﮭﺮھﺎی ﮐﺸﻮر ،ﻣﺠﻤﻊ ﺷﮭﺮداران ﮐﻼنﺷﮭﺮھﺎ طﯽ ﺟﻠﺴﮫای ﺑﺎ ﻣﺮاﮐﺰ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﯽ ﮐﻼنﺷﮭﺮھﺎ ،ارزﯾﺎﺑﯽای از آﻣﺎدﮔﯽ و ﺗﻤﺎﯾﻞ اﯾﻦ
ﻣﺮاﮐﺰ ﺑﺮای اﻧﺘﺸﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮔﺰارشھﺎی ﭘﮋوھﺶھﺎی ﺧﻮد ﺑﮫ ﻋﻤﻞ آورد و ﺣﺼﻮل ﺗﻮاﻓﻖ درﺑﺎره اﻧﺘﺸﺎر اﯾﻦ ﭘﮋوھﺶھﺎ روی ﯾﮏ درﮔﺎه واﺣﺪ را ﻣﻮرد ﭘﯿﮕﯿﺮی ﻗﺮار دھﺪ .در ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﻌﺪ ﻧﯿﺰ،
راهاﻧﺪازی و ﺑﮫﮐﺎرﮔﯿﺮی ﯾﮏ زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ ﺳﺎﻣﺎﻧﮫای واﺣﺪ ﺑﺮای طﯽ ﺷﺪن ﮔﺮدش ﮐﺎر ﭘﮋوھﺶھﺎ ،از زﻣﺎن ﺗﻌﺮﯾﻒ طﺮح ﭘﮋوھﺸﯽ ﺗﺎ اﻧﺠﺎم آن در ﺷﮭﺮداریھﺎی ﺳﻄﺢ ﮐﺸﻮر ،ﭘﯿﮕﯿﺮی ﺷﻮد.
🔶 ﺗﻀﻤﯿﻦ ﺟﺎﻣﻌﯿﺖ ﮔﺰارشھﺎی ﻣﻨﺘﺸﺮﺷﺪه از ﭘﮋوھﺶھﺎی ﺷﮭﺮداری ﺗﮭﺮان روی وﺑﺴﺎﯾﺖ ﺷﻔﺎف از طﺮﯾﻖ اﺗﺼﺎل ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ﭘﮋوھﺸﯿﺎر ﺑﮫ ﺳﺎﻣﺎﻧﮫھﺎی ﺛﺒﺖ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﺎﻟﯽ در ﺷﮭﺮداری ﺗﮭﺮان
ﻣﻮﺿﻮع دﯾﮕﺮی ﺑﻮد ﮐﮫ در اﯾﻦ ﺟﻠﺴﮫ ﺑﮫ آن ﭘﺮداﺧﺘﮫ ﺷﺪ.
🔸 در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ،ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ﭘﮋوھﺸﯿﺎر ،ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ﻓﺮاﮔﯿﺮ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﺷﮭﺮداری ﺗﮭﺮان ﺑﺮای طﯽ ﮐﺮدن ﮔﺮدش ﮐﺎر و ﺛﺒﺖ ﮔﺰارش ﭘﮋوھﺶھﺎ اﺳﺖ و اطﻼﻋﺎت ﻣﻨﺘﺸﺮﺷﺪه از ﭘﮋوھﺶھﺎی
ﺷﮭﺮداری ﺗﮭﺮان روی وﺑﺴﺎﯾﺖ ﺷﻔﺎف ،از اﯾﻦ ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ﻓﺮاﺧﻮاﻧﯽ ﻣﯽﺷﻮد.
🔸 در ﺟﻠﺴﮫ ﺷﻨﺒﮫ  ٩٨/۶/٢٣ﻣﻘﺮر ﺷﺪ ﺗﺎ اﺗﺼﺎل ﺳﯿﺴﺘﻤﯽ ﺑﯿﻦ ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ﭘﮋوھﺸﯿﺎر ﺑﺎ ﺳﺎﻣﺎﻧﮫھﺎی ﺛﺒﺖ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﺎﻟﯽ در ﺷﮭﺮداری ﺗﮭﺮان ﺑﺮﻗﺮار ﺷﻮد ﺑﮫﻧﺤﻮی ﮐﮫ طﯽ ﺷﺪن ﮔﺮدش ﮐﺎر ﻣﺎﻟﯽ
ﻗﺮاردادھﺎی ﭘﮋوھﺶھﺎ و اﻧﺠﺎم ھﺮ ﮔﻮﻧﮫ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺎﻟﯽ در اﯾﻦ راﺑﻄﮫ ،ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺑﮫ ﺛﺒﺖ اطﻼﻋﺎت ﭘﮋوھﺶھﺎ در ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ﭘﮋوھﺸﯿﺎر ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ،اﻟﺰاﻣﯽ ﺳﯿﺴﺘﻤﯽ ﺑﺮای آﻧﮑﮫ واﺣﺪھﺎی
زﯾﺮﻣﺠﻤﻮﻋﮫ ﺷﮭﺮداری ﺗﮭﺮان اطﻼﻋﺎت ﭘﮋوھﺶھﺎی ﺧﻮد را در ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ﭘﮋوھﺸﯿﺎر ﺛﺒﺖ ﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﮫ وﺟﻮد آﯾﺪ.
🔸 در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ از ﺟﻠﺴﮫ ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻘﺮر ﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﮫ ﻣﻨﻈﻮر اطﻤﯿﻨﺎن از ﺛﺒﺖ ﮐﻠﯿﮫ ﭘﯿﻮﺳﺖھﺎی ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﯽ ﭘﺮوژهھﺎی ﺷﮭﺮداری ﺗﮭﺮان در ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ﭘﮋوھﺸﯿﺎر و اﻧﺘﺸﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ آنھﺎ ،ﮐﺎرﮔﺮوه
ﭘﮋوھﺸﯿﺎر اﻣﮑﺎن ﻗﺮارﮔﯿﺮی ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ اﺗﺎف در ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ﭘﮋوھﺸﯿﺎر را ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺮده ،اﻗﺪاﻣﺎت ﻻزم را ﺑﮫ اﻧﺠﺎم ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ.
ﻣﺼﻮﺑﺎت ھﺸﺘﺎدودوﻣﯿﻦ ﺟﻠﺴﮫ ﻛﻤﯿﺘﮫ ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع ﯾﻜﭙﺎرﭼﮕﻲ و اﻧﺴﺠﺎمﺑﺨﺸﻲ ﺑﮫ اﻧﺠﺎم ﭘﮋوھﺶھﺎ
ردﯾﻒ
ﻣﺼﻮﺑﮫ
ﻣﻘﺮر ﺷﺪ ﻣﺮﮐﺰ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت و ﺑﺮﻧﺎﻣﮫرﯾﺰی ﺷﮭﺮ ﺗﮭﺮان در ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎ ﻣﺠﻤﻊ ﺷﮭﺮداران ﮐﻼنﺷﮭﺮھﺎ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺟﻠﺴﮫای ﺑﺎ ﻣﺮاﮐﺰ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﯽ ﮐﻼﻧﺸﮭﺮھﺎ را ﭘﯿﮕﯿﺮی ﻧﻤﺎﯾﺪ و در اﯾﻦ ﺟﻠﺴﮫ
١
ﺗﻤﺎﯾﻞ اﯾﻦ ﻣﺮاﮐﺰ ﺑﮫ اﻧﺘﺸﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮔﺰارش ﮐﺎﻣﻞ ﭘﮋوھﺶھﺎی اﻧﺠﺎمﺷﺪه آﻧﮭﺎ و ھﻤﭽﻨﯿﻦ اﻧﺘﺸﺎر اﯾﻦ ﮔﺰارشھﺎ از طﺮﯾﻖ درﮔﺎه واﺣﺪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.
ﺑﮫ ﻣﻨﻈﻮر ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺳﺮﻗﺖ ﻋﻠﻤﯽ از ﭘﮋوھﺶھﺎی ﻣﻨﺘﺸﺮﺷﺪه ﺷﮭﺮداری ﺗﮭﺮان ،ﻣﻘﺮر ﺷﺪ رﯾﺎﺳﺖ ﻣﺮﮐﺰ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت و ﺑﺮﻧﺎﻣﮫرﯾﺰی ﺷﮭﺮ ﺗﮭﺮان ﺑﺎ رﯾﺎﺳﺖ ﭘﮋوھﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم و
ﻓﻨﺎوری اطﻼﻋﺎت اﯾﺮان )اﯾﺮانداک( ﻣﺬاﮐﺮات ﻻزم ﺟﮭﺖ ارزﯾﺎﺑﯽ زﻣﯿﻨﮫھﺎی ﺗﻮاﻓﻖ و اﻣﻀﺎی ﺗﻔﺎھﻢﻧﺎﻣﮫ را اﻧﺠﺎم دھﺪ ﺗﺎ از طﺮﯾﻖ ﺛﺒﺖ و ذﺧﯿﺮهﺳﺎزی ﮔﺰارشھﺎی ﭘﮋوھﺸﯽ
ﺷﮭﺮداری ﺗﮭﺮان در ﺳﺎﻣﺎﻧﮫھﺎی ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در اﯾﺮانداک ﻣﺎﻧﻨﺪ ھﻤﺎﻧﻨﺪﺟﻮ و ﮔﻨﺞ از وﻗﻮع ﺳﺮﻗﺖ ﻋﻠﻤﯽ در داﻧﺸﮕﺎهھﺎ و ﺷﮭﺮداری ﺗﮭﺮان و ھﻤﭽﻨﯿﻦ اﻧﺠﺎم ﭘﮋوھﺶھﺎی ﺗﮑﺮاری
٢
در اﯾﻦ دو ﺣﻮزه ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﺷﻮد .ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻘﺮر ﺷﺪ ﺟﻠﺴﺎت ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر راھﺒﺮان ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ﭘﮋوھﺸﯿﺎر و راھﺒﺮان ﺳﺎﻣﺎﻧﮫھﺎی ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در اﯾﺮانداک )از ﺟﻤﻠﮫ
ھﻤﺎﻧﻨﺪﺟﻮ و ﮔﻨﺞ( ﺑﺮﮔﺰار ﺷﻮد و ﯾﮑﺴﺎنﺳﺎزی و اﺳﺘﺎﻧﺪاردﺳﺎزی ﻧﺤﻮه ذﺧﯿﺮه اطﻼﻋﺎت ﭘﮋوھﺶھﺎ در ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ﭘﮋوھﺸﯿﺎر ﺑﮫﮔﻮﻧﮫای ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﻨﺪ ﮐﮫ اﻣﮑﺎن اﺗﺼﺎل ﺳﯿﺴﺘﻤﺎﺗﯿﮏ ﺑﯿﻦ اﯾﻦ
ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ﺑﺎ ﺳﺎﻣﺎﻧﮫھﺎی ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در اﯾﺮانداک ﻓﺮاھﻢ ﺷﻮد.
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ﺑﮫ ﻣﻨﻈﻮر ﺛﺒﺖ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﭘﮋوھﺶھﺎی اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در ﺷﮭﺮداری ﺗﮭﺮان در ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ﭘﮋوھﺸﯿﺎر و در ﻧﺘﯿﺠﮫ اﻧﺘﺸﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮔﺰارش ﮐﺎﻣﻞ آﻧﮭﺎ روی وﺑﺴﺎﯾﺖ ﺷﻔﺎف ،ﻣﻘﺮر ﺷﺪ
.١ﻣﺮﮐﺰ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت و ﺑﺮﻧﺎﻣﮫرﯾﺰی ﺷﮭﺮ ﺗﮭﺮان ﺑﮫﻋﻨﻮان ﻣﺘﻮﻟﯽ ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ﭘﮋوھﺸﯿﺎر ،اﺗﺼﺎل ﮐﺎﻣﻞ اﯾﻦ ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ﺑﮫ ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ﺟﺎﻣﻊ ﻣﻌﺎﻣﻼت و ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ﻣﺎﻟﯽ را ﭘﯿﮕﯿﺮی ﻧﻤﺎﯾﺪ ﺑﮫﮔﻮﻧﮫای ﮐﮫ
ﺑﺎ ﺑﺮﻗﺮاری اﺗﺼﺎل ﺳﺎﻣﺎﻧﮫھﺎی ﻣﺬﮐﻮر ﺑﮫ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ،اﻣﮑﺎن اﻧﻌﻘﺎد ﻗﺮاردادھﺎی ﭘﮋوھﺸﯽ و ﺗﺎﯾﯿﺪ و ﭘﺮداﺧﺖ ﺻﻮرتوﺿﻌﯿﺖ ﺑﺮای اﯾﻦ ﻗﺮاردادھﺎ اﻣﮑﺎنﭘﺬﯾﺮ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﻣﮕﺮ آنﮐﮫ
ﻣﺸﺨﺼﺎت ﭘﮋوھﺶ در ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ﭘﮋوھﺸﯿﺎر و اطﻼﻋﺎت ﻗﺮارداد در ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ﺟﺎﻣﻊ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺛﺒﺖ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ و ﯾﮏ ﭘﮋوھﺶ در ھﺮ ﺳﮫ ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ﺑﺎ داﺷﺘﻦ ﮐﺪ واﺣﺪ ﻗﺮارداد ﻗﺎﺑﻞ ردﯾﺎﺑﯽ و
ﭘﯿﮕﯿﺮی ﺑﺎﺷﺪ.
.٢اداره ﮐﻞ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺎ ارﺳﺎل ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﮫای ﺑﮫ ذﯾﺤﺴﺎﺑﺎن اﻋﻼم ﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﮫ در اﺟﺮای ﻣﺼﻮﺑﮫ »اﻟﺰام ﺷﮭﺮداری ﺗﮭﺮان ﺑﮫ اﻧﺠﺎم اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ و اﻋﻼن ﻋﻤﻮﻣﯽ اطﻼﻋﺎت ﻣﻌﺎﻣﻼت
ﺷﮭﺮداری« اﺑﻼﻏﯽ ﺑﮫ ﺷﻤﺎره  ١۶٠/٨٢٧٠ﻣﻮرخ  ٩٧/٠٣/٣٠ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺻﻮرت وﺿﻌﯿﺘﯽ ﺑﺮای ﭘﮋوھﺶھﺎی اﻧﺠﺎمﺷﺪه در ﺷﮭﺮداری ﺗﮭﺮان ﺗﺎﯾﯿﺪ و ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﻮد ﻣﮕﺮ آﻧﮑﮫ
اطﻼﻋﺎت آن ﭘﮋوھﺶ در ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ﭘﮋوھﺸﯿﺎر ﺛﺒﺖ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ.
.٣ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﻨﺎوری اطﻼﻋﺎت و ارﺗﺒﺎطﺎت ﺷﮭﺮداری ﺗﮭﺮان ﺟﮭﺖ اﺗﺼﺎل ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ﭘﮋوھﺸﯿﺎر ﺑﮫ ﺳﺎﻣﺎﻧﮫھﺎی ﺟﺎﻣﻊ ﻣﺎﻟﯽ و ﺟﺎﻣﻊ ﻣﻌﺎﻣﻼت ھﻤﮑﺎریھﺎی ﻻزم را ﺑﺎ ﻣﺮﮐﺰ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت و
ﺑﺮﻧﺎﻣﮫرﯾﺰی ﺷﮭﺮ ﺗﮭﺮان اﻧﺠﺎم دھﺪ.
.۴در ﻓﺮاﮔﯿﺮ ﮐﺮدن ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ﭘﮋوھﺸﯿﺎر ﺛﺒﺖ اطﻼﻋﺎت ﻣﻘﺪم ﺑﺮ اﻋﻤﺎل ﻧﻈﺮ و ﻧﻈﺎرت ﻣﺮﮐﺰ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﺎﺷﺪ ﺑﮫ ﮔﻮﻧﮫای ﮐﮫ واﺣﺪھﺎی زﯾﺮﻣﺠﻤﻮﻋﮫ ﺷﮭﺮداری ﺑﮫ راﺣﺘﯽ و ﺑﺪون اﯾﺠﺎد
وﻗﻔﮫ در ﮐﺎر ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ اطﻼﻋﺎت ﭘﮋوھﺶھﺎ را در ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ﭘﮋوھﺸﯿﺎر ﺛﺒﺖ و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ اﻧﻌﻘﺎد ﻗﺮارداد اﻗﺪام ﮐﻨﻨﺪ .ﭘﺲ از ﻓﺮاﮔﯿﺮ ﺷﺪن ﺛﺒﺖ اطﻼﻋﺎت ﭘﮋوھﺶھﺎ در ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ﭘﮋوھﺸﯿﺎر
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ ﭘﯿﮕﯿﺮی اﺟﺮای ﻧﻈﺎمﻧﺎﻣﮫ ﭘﮋوھﺸﯽ ﺷﮭﺮداری ﺗﮭﺮان در ﻓﺮﺻﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﻗﺪام ﺷﻮد.
.۵ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ درﯾﺎﻓﺖ ﮔﺰارشھﺎی ﺑﺮﺧﯽ واﺣﺪھﺎی زﯾﺮﻣﺠﻤﻮﻋﮫ ﺷﮭﺮداری در ﺧﺼﻮص ﻣﺤﺪودﯾﺖ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﮫ ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ﭘﮋوھﺸﯿﺎر و ﻋﺪم اﻣﮑﺎن ﺑﺮﻗﺮاری ﺗﻤﺎس ﺳﺮﯾﻊ ﺑﺮای رﻓﻊ
ﻣﺸﮑﻞ ،اﻗﺪاﻣﺎت ﻻزم در ﺧﺼﻮص ﺛﺒﺖ ﻣﮑﺎﻧﯿﺰه ﻣﺸﮑﻼت واﺣﺪھﺎ در ﮐﺎر ﺑﺎ اﯾﻦ ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ و ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ راھﺒﺮان ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ﻣﺴﺘﻘﺮ در ﻣﺮﮐﺰ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺟﮭﺖ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ و رﻓﻊ ﻣﺸﮑﻼت
در ﻓﺮآﯾﻨﺪھﺎی ﻣﺮﺑﻮطﮫ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد.

۴

ﺑﮫ ﻣﻨﻈﻮر اطﻤﯿﻨﺎن از ﺛﺒﺖ ﮐﻠﯿﮫ ﭘﯿﻮﺳﺖھﺎی ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﯽ ﭘﺮوژهھﺎی ﺷﮭﺮداری ﺗﮭﺮان در ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ﭘﮋوھﺸﯿﺎر و اﻧﺘﺸﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ آﻧﮭﺎ ﻣﻘﺮر ﺷﺪ ﮐﺎرﮔﺮوه ﭘﮋوھﺸﯿﺎر اﻣﮑﺎن ﻗﺮارﮔﯿﺮی
ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ اﺗﺎف در ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ﭘﮋوھﺸﯿﺎر را ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺮده ،اﻗﺪاﻣﺎت ﻻزم را ﺑﮫ اﻧﺠﺎم ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ.

ﺻورﺗﺟﻠﺳﺎت -ﺳﺎل ﺳوم

٨١

ﺗﺎرﯾﺦ و زﻣﺎن
ھﺸﺘﺎدوﯾﮑﻢ
ﺷﻤﺎره ﺟﻠﺴﮫ
ﻣﺪﻋﻮﯾﻦ :ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ زارﻋﻠﯽ ،ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ ﻣﺎﻟﯽ ﺷﮭﺮداری ﺗﮭﺮان
ﺣﺎﺿﺮﯾﻦ :ﻟﻄﻔﺎ ً ﮐﻠﯿﮏ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.
ﻋﮑﺲھﺎی ﺟﻠﺴﮫ
دﺳﺘﻮرﺟﻠﺴﮫ راهاﻧﺪازی ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ﺟﺎﻣﻊ ﻣﻌﺎﻣﻼت
ﺷﺮح ﺟﻠﺴﮫ:

ﺻﻮرت ﺟﻠﺴﮫ ﮐﻤﯿﺘﮫ ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ و ﺷﮭﺮ ھﻮﺷﻤﻨﺪ
 ٩٨/۶/١٢ﺳﺎﻋﺖ  ١۴:٠٠ﻣﮑﺎن

اﺗﺎق ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ و ﺑﻮدﺟﮫ

✅ ﭘﯿﮕﯿﺮی ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ در ﺣﻮزه ﻣﺎﻟﯽ و اﻣﻼک ﺷﮭﺮداری ﺗﮭﺮان
🔶 ﺟﻠﺴﺎت ھﺸﺘﺎد و ھﺸﺘﺎدوﯾﮑﻢ ﮐﻤﯿﺘﮫ ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ و ﺷﮭﺮ ھﻮﺷﻤﻨﺪ ،ﺑﮫﺗﺮﺗﯿﺐ در روزھﺎی ﺷﻨﺒﮫ  ٩٨/۶/٩و ﺳﮫﺷﻨﺒﮫ  ٩٨/۶/١٢ﺑﮫ رﯾﺎﺳﺖ ﺑﮭﺎره آروﯾﻦ و ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع ﭘﯿﮕﯿﺮی ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ در ﺣﻮزه ﻣﺎﻟﯽ و اﻣﻼک
ﺷﮭﺮداری ﺗﮭﺮان ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ.
🔶 در ﺟﻠﺴﮫ ھﺸﺘﺎدم ﮐﮫ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻣﺎﻟﯽ ،ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻼک و ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﻨﺎوری اطﻼﻋﺎت و ارﺗﺒﺎطﺎت و در ﺳﻄﺢ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ ،ظﺮﻓﯿﺖ زﯾﺮﺳﺎﺧﺖھﺎی ﻓﻨﯽ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺮای ﺛﺒﺖ
اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ اﻧﻮاع ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻣﻠﮑﯽ ﺷﮭﺮداری ﺗﮭﺮان ﺷﺎﻣﻞ ﺧﺮﯾﺪ ،ﻓﺮوش ،اﺟﺎره و ﺗﮭﺎﺗﺮ و ھﻤﭽﻨﯿﻦ زﻣﺎن ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﺮای ﺳﯿﺴﺘﻤﺎﺗﯿﮏ و ﺑﺮﺧﻂ ﺷﺪن اﻧﺘﺸﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮔﺰارشھﺎی ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﺎﻟﯽ ﺷﮭﺮداری
ﺗﮭﺮان ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.
🔶 در ﺟﻠﺴﮫ ھﺸﺘﺎدوﯾﮑﻢ ﻧﯿﺰ ﮐﮫ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ زارﻋﻠﯽ ،ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ ﻣﺎﻟﯽ ﺷﮭﺮداری ﺗﮭﺮان ،ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن اداره ﮐﻞ ﺣﻘﻮﻗﯽ و ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﺎوا ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ ،ﻋﻠﺖ ﺗﺎﺧﯿﺮ در اﺟﺮای ﺑﺨﺸﯽ از ﻣﺼﻮﺑﮫ
»اﻟﺰام ﺷﮭﺮداری ﺗﮭﺮان ﺑﮫ اﻧﺠﺎم اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ و اﻋﻼن ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺷﮭﺮداری ﺗﮭﺮان« ﮐﮫ ﺷﮭﺮداری را ﻣﻠﺰم ﺑﮫ آﻣﺎدهﺳﺎزی ﺑﺴﺘﺮ اﻧﺠﺎم ﺗﻤﺎماﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﮐﻠﯿﮫ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺷﮭﺮداری ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﻣﻮرد
ﭘﯿﮕﯿﺮی ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.
ﻣﺼﻮﺑﺎت ھﺸﺘﺎدوﯾﻜﻤﯿﻦ ﺟﻠﺴﮫ ﻛﻤﯿﺘﮫ ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع ﭘﯿﮕﯿﺮي اﺟﺮاي ﻣﺼﻮﺑﮫ اﻟﺰام ﺷﮭﺮداري ﺗﮭﺮان ﺑﮫ اﻧﺠﺎم اﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﻜﻲ
ﻣﺼﻮﺑﮫ
ردﯾﻒ
در اﺟﺮای ﺑﻨﺪ  ١ﺗﺒﺼﺮه  ٢ﻣﺎده ١ﻣﺼﻮﺑﮫ »اﻟﺰام ﺷﮭﺮداری ﺗﮭﺮان ﺑﮫ اﻧﺠﺎم اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ و اﻋﻼن ﻋﻤﻮﻣﯽ اطﻼﻋﺎت ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺷﮭﺮداری« ﻣﻘﺮر ﺷﺪ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺗﺎ اﺑﺘﺪای ﻣﮭﺮﻣﺎه  ٩٨از
درﮔﺎه واﺣﺪ اﻧﺘﺸﺎر آﮔﮭﯽھﺎی ﻣﻨﺎﻗﺼﺎت و ﻣﺰاﯾﺪات ﺷﮭﺮداری ﺗﮭﺮان و واﺣﺪھﺎی ﺗﺎﺑﻌﮫ در وﺑﺴﺎﯾﺖ ﺷﮭﺮداری ﺗﮭﺮان روﻧﻤﺎﯾﯽ ﺷﻮد؛ ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻘﺮر ﺷﺪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﻨﺎوری
١
اطﻼﻋﺎت و ارﺗﺒﺎطﺎت زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ ﻓﻨﯽ اﯾﻦ درﮔﺎه اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ را ﻓﺮاھﻢ ﮐﻨﺪ و اداره ﮐﻞ ﻣﺎﻟﯽ و اﻣﻮال ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ارﺳﺎل ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﮫای ﺑﮫ ﻣﻨﺎطﻖ ٢٢ﮔﺎﻧﮫ و ﮐﻠﯿﮫ واﺣﺪھﺎی ﺗﺎﺑﻌﮫ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ
ﺿﺮورت ﺑﺎرﮔﺬاری آﮔﮭﯽ ﻣﻨﺎﻗﺼﮫ و ﻣﺰاﯾﺪه ،ھﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ اﻧﺘﺸﺎر در روزﻧﺎﻣﮫ ﮐﺜﯿﺮاﻻﻧﺘﺸﺎر در ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ﺗﺨﺼﺼﯽ ﻣﺮﺗﺒﻂ اطﻼعرﺳﺎﻧﯽ و ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﺑﺎﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﻨﺎوری اطﻼﻋﺎت و ارﺗﺒﺎطﺎت در ﺧﺼﻮص ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﮐﺮدن ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ﻗﺮاردادھﺎ ﺑﺎ ﺳﺎﻣﺎﻧﮫای ﺟﺪﯾﺪ ﻣﻘﺮر ﺷﺪ ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻣﺎﻟﯽ و اﻗﺘﺼﺎد ﺷﮭﺮی ﺣﺪاﮐﺜﺮ ظﺮف
ﻣﺪت  ١٠روز ،ﺑﺎ ارﺳﺎل ﻧﺎﻣﮫ رﺳﻤﯽ ﺑﮫ ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﻨﺎوری اطﻼﻋﺎت و ارﺗﺒﺎطﺎت ،ﺷﺮح ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻮرد اﻧﺘﻈﺎر اﯾﻦ ﻣﻌﺎوﻧﺖ از ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ﺟﺪﯾﺪ را ﮐﮫ ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ﻗﺮاردادھﺎی ﻓﻌﻠﯽ ﻗﺎدر ﺑﮫ
ﺗﺤﻘﻖ آنھﺎ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ ،ﺑﮫ ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﻨﺎوری اطﻼﻋﺎت و ارﺗﺒﺎطﺎت اﻋﻼم ﻧﻤﺎﯾﺪ .در ﺷﺮح ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺬﮐﻮر ﺑﺎﯾﺪ اﻣﮑﺎن اﻧﺠﺎم اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ اﻧﻮاع ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺑﺮﻣﺒﻨﺎی ﮔﺮدش ﻣﻮﺟﻮد در
اوﻟﻮﯾﺖ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد ﭼﺮا ﮐﮫ ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ﻗﺮاردادھﺎی ﻓﻌﻠﯽ ،از ﺛﺒﺖ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ و ﺑﺎ ﮔﺮدش ﺑﺨﺶ زﯾﺎدی از ﻓﺮآﯾﻨﺪ اﻧﻌﻘﺎد ﻗﺮاردادھﺎ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﯽﮐﺮد اﻣﺎ اﻧﺠﺎم اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﻗﺮاردادھﺎ ﺑﺎ
٢
ﻓﺮاﺧﻮان ﻋﻤﻮﻣﯽ اﻋﻢ از ﻣﺰاﯾﺪه و ﻣﻨﺎﻗﺼﮫ ﺷﺎﻣﻞ اﻧﺠﺎم اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺑﺮﮔﺰاری ﻣﻌﺎﻣﻠﮫ از طﺮﯾﻖ اﻣﻀﺎی اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ،ﻓﺮوش اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ و اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ اﺳﻨﺎد ﺷﺮﮐﺖ در ﻣﻌﺎﻣﻠﮫ،
ﺗﺤﻮﯾﻞ ﭘﺎﮐﺖھﺎ ﺑﮫ درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺷﺮﮐﺖ در ﻣﻌﺎﻣﻠﮫ ﺑﮫ ﺻﻮرت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ،درﯾﺎﻓﺖ ﭘﺎﮐﺖھﺎ از ﺷﺮﮐﺖﮐﻨﻨﺪﮔﺎن در ﻣﻌﺎﻣﻠﮫ ﺑﮫ ﺻﻮرت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ،ﺑﺮﮔﺰاری ﺟﻠﺴﺎت و
ﺑﺎزﮔﺸﺎﯾﯽ ﭘﺎﮐﺖھﺎ ﺑﮫﺻﻮرت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ در ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ﻗﺮاردادھﺎی ﻓﻌﻠﯽ اﻣﮑﺎنﭘﺬﯾﺮ ﻧﺒﻮد ﮐﮫ ﻻزم اﺳﺖ اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﻣﻮارد در ﺷﺮح ﺧﺪﻣﺎت ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ در اوﻟﻮﯾﺖ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.
ﻣﻘﺮر ﺷﺪ در اﺟﺮای ﻣﺎده  ١ﻣﺼﻮﺑﮫ »اﻟﺰام ﺷﮭﺮداری ﺗﮭﺮان ﺑﮫ اﻧﺠﺎم اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ و اﻋﻼن ﻋﻤﻮﻣﯽ اطﻼﻋﺎت ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺷﮭﺮداری« ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﻨﺎوری اطﻼﻋﺎت و ارﺗﺒﺎطﺎت ﺣﺪاﮐﺜﺮ
ﺗﺎ اﺑﺘﺪای ﻣﮭﺮﻣﺎه  ٩٨ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ زﻣﺎنﺑﻨﺪی ﺧﻮد را ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﺗﻤﺎماﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ اﻧﻮاع ﻣﻌﺎﻣﻼت در ﺷﮭﺮداری ﺗﮭﺮان و واﺣﺪھﺎی ﺗﺎﺑﻌﮫ )ﺷﺎﻣﻞ اﺳﺘﻔﺎده از اﻣﻀﺎی اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ ،ﺧﺮﯾﺪ
٣
اﺳﻨﺎد ﺷﺮﮐﺖ در ﻣﻨﺎﻗﺼﺎت ،راهاﻧﺪازی آزﻣﺎﯾﺸﯽ در ﻣﻨﺎطﻖ ،اﺟﺮای ﮐﺎﻣﻞ در ﻣﻨﺎطﻖ و اﺟﺮای ﮐﺎﻣﻞ در واﺣﺪھﺎی ﺗﺎﺑﻌﮫ ﺷﮭﺮداری ﺗﮭﺮان( در ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺑﮫ ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻣﺎﻟﯽ و
اﻗﺘﺼﺎد ﺷﮭﺮی ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﻣﺘﻮﻟﯽ اﺻﻠﯽ اﺟﺮای ﻣﺼﻮﺑﮫ اﻋﻼم ﻧﻤﺎﯾﺪ.
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٨٠

ﺷﻤﺎره ﺟﻠﺴﮫ
ﻣﺪﻋﻮﯾﻦ- :
ﻋﮑﺲھﺎی ﺟﻠﺴﮫ
دﺳﺘﻮرﺟﻠﺴﮫ:

ھﺷﺗﺎدم

ﺗﺎرﯾﺦ و زﻣﺎن

ﺻﻮرت ﺟﻠﺴﮫ ﮐﻤﯿﺘﮫ ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ و ﺷﮭﺮ ھﻮﺷﻤﻨﺪ
 ٩٨/٠۶/٠٩ﺳﺎﻋت  ١۴:٠٠ﻣﮑﺎن

دﻓﺗر ﺧﺎﻧم آروﯾن

✅ ﭘﯿﮕﯿﺮی ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ در ﺣﻮزه ﻣﺎﻟﯽ و اﻣﻼک ﺷﮭﺮداری ﺗﮭﺮان
🔶 ھﺸﺘﺎدﻣﯿﻦ ﺟﻠﺴﮫ ﮐﻤﯿﺘﮫ ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ و ﺷﮭﺮ ھﻮﺷﻤﻨﺪ ،ﺷﻨﺒﮫ  ٩٨/۶/٩در ﺣﻮزه ﻣﺎﻟﯽ و اﻣﻼک ﺷﮭﺮداری ﺗﮭﺮان ﺑﺮﮔﺰار ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ.
🔷 در ﺑﺨﺶ اول اﯾﻦ ﺟﻠﺴﮫ ،ﻣﻮﺿﻮع ارﺗﻘﺎء ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺷﮭﺮداری ﺗﮭﺮان ﻣﻮرد ﭘﯿﮕﯿﺮی ﻗﺮار ﺧﻮاھﺪ ﮔﺮﻓﺖ.
🔹 ﺗﺎ ﺑﺪﯾﻦﺟﺎ و در اﺟﺮای ﺗﺒﺼﺮه  ٢ﻣﺼﻮﺑﮫ »اﻟﺰام ﺷﮭﺮداری ﺗﮭﺮان ﺑﮫ اﻧﺠﺎم اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ و اﻋﻼن ﻋﻤﻮﻣﯽ اطﻼﻋﺎت ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺷﮭﺮداری« ،اطﻼﻋﺎت ﻣﻨﺎﻗﺼﺎت ،ﻣﺰاﯾﺪات ،ﻣﺸﺎرﮐﺖھﺎ
و ﺳﺮﻣﺎﯾﮫﮔﺬاریھﺎی ﮐﻼن ﺷﮭﺮداری ﺗﮭﺮان روی وبﺳﺎﯾﺖ ﺷﻔﺎف اﻧﺘﺸﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ ﯾﺎﻓﺘﮫ اﺳﺖ.
🔹 در ﺟﻠﺴﮫ ﺷﺼﺖوھﺸﺘﻢ ﮐﻤﯿﺘﮫ ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ ﻣﻮرخ  ٩٨/٢/١۴اﺟﺮای ﻣﺼﻮﺑﮫ ﭘﯿﺶﮔﻔﺘﮫ در ﺧﺼﻮص اﻧﺘﺸﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ اطﻼﻋﺎت اﻧﻮاع دﯾﮕﺮ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻣﻮرد ﭘﯿﮕﯿﺮی ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.
🔹 در اﯾﻦ راﺑﻄﮫ ،اﻧﺘﺸﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ اطﻼﻋﺎت ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻣﻼک ﮐﮫ ﺷﺎﻣﻞ ﺧﺮﯾﺪ ،ﻓﺮوش ،اﺟﺎره و ﺗﮭﺎﺗﺮ اﻣﻼک ﻣﯽﺷﻮد ،ﺑﮫ دﻟﯿﻞ ﮔﺮدش ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺎﻻی اﯾﻦ ﺣﻮزه و ﻋﺪم ﺷﻔﺎﻓﯿﺘﯽ ﮐﮫ در ﺣﺎل
ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺮ آن ﺣﺎﮐﻢ اﺳﺖ واﺟﺪ اھﻤﯿﺖ وﯾﮋه اﺳﺖ .اﻣﺎ ﻓﺮاھﻢ ﺷﺪن اﯾﻦ اﻣﮑﺎن ،ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﻣﺠﻤﻮﻋﮫای از اﻗﺪاﻣﺎت در زﻣﯿﻨﮫ ﺗﻮﺳﻌﮫ و ارﺗﻘﺎی زﯾﺮﺳﺎﺧﺖھﺎی ﻓﻨﯽ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺮای ﺛﺒﺖ اطﻼﻋﺎت،
اﻧﺠﺎم اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﮔﺮدش ﮐﺎر اﯾﻦ دﺳﺘﮫ از ﻣﻌﺎﻣﻼت و ﺑﺮﻗﺮاری اﺗﺼﺎل ﺳﯿﺴﺘﻤﯽ ﺑﯿﻦ ﺳﺎﻣﺎﻧﮫھﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ اﺳﺖ.
🔹 در ﺟﻠﺴﮫ ﺷﻨﺒﮫ  ٩٨/۶/٩ﮔﺰارش ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻣﺎﻟﯽ از اﻗﺪاﻣﺎت اﻧﺠﺎمﮔﺮﻓﺘﮫ ﺑﺮای اﻧﺘﺸﺎر ﮐﻠﯿﮫ اﻧﻮاع ﻣﻌﺎﻣﻼت ،ﺑﮫوﯾﮋه اﻧﺘﺸﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ اطﻼﻋﺎت ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻣﻼک ،درﯾﺎﻓﺖ ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ.
🔹 در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ از ﺟﻠﺴﮫ ھﻤﭽﻨﯿﻦ اﺟﺮای ﺗﮑﻠﯿﻒ دﯾﮕﺮ ﻣﺼﻮﺑﮫ ﻧﺎظﺮ ﺑﺮ ﻓﺮاھﻢ ﺷﺪن اﻣﮑﺎن اﻧﺠﺎم ﺗﻤﺎماﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﺗﻤﺎﻣﯽ اﻧﻮاع ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺷﮭﺮداری ﺗﮭﺮان ،ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﻣﮭﺮﻣﺎه ،ﻣﻮرد ﭘﯿﮕﯿﺮی
ﻗﺮار ﺧﻮاھﺪ ﮔﺮﻓﺖ.
🔶 ارﺗﻘﺎی ﻧﺤﻮه اﻧﺘﺸﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮔﺰارشھﺎی ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﺎﻟﯽ ﺷﮭﺮداری ﺗﮭﺮان ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺨﺶ دﯾﮕﺮی از ﺟﻠﺴﮫ ﺷﻨﺒﮫ  ٩٨/۶/٩ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد.
🔸 ﺑﻨﺎﺑﺮ ﺗﮑﻠﯿﻒ ﻣﺎده  ٧١ﻗﺎﻧﻮن ﺷﮭﺮداریھﺎ ،ﺷﮭﺮداری ﺗﮭﺮان ھﺮ ﺷﺶﻣﺎه ،ﮔﺰارش ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﺎﻟﯽ ﺧﻮد را ﺑﮫ ﺷﻮرای ﺷﮭﺮ اراﺋﮫ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
🔸 ﺑﮫ ﻣﻨﻈﻮر ﺷﻔﺎﻓﯿﺖﺑﺨﺸﯽ ﺑﮫ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﺎﻟﯽ ﺷﮭﺮداری ﺗﮭﺮان ،در دوره ﺟﺪﯾﺪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺷﮭﺮی ،اﯾﻦ ﮔﺰارشھﺎی ﺷﺶﻣﺎھﮫ روی وبﺳﺎﯾﺖ ﺷﻔﺎف در دﺳﺘﺮس ﻋﻤﻮم ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد .ﺑﺎ اﯾﻦ
ﺣﺎل ﺗﺎﺑﺪﯾﻦﺟﺎ اﻧﺘﺸﺎر اﯾﻦ ﮔﺰارشھﺎ ﺑﮫ ﺻﻮرت ﻓﺮاﺧﻮاﻧﯽ ﺳﯿﺴﺘﻤﺎﺗﯿﮏ و ﺑﺮﺧﻂ از ﺳﺎﻣﺎﻧﮫھﺎی
ﻣﺮﺗﺒﻂ اﻧﺠﺎم ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.
🔸 ﺑﮫﻣﻨﻈﻮر ھﺮ ﭼﮫ ﺳﯿﺴﺘﻤﯽﺗﺮ ﺷﺪن ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺗﮭﯿﮫ و اﻧﺘﺸﺎر ﮔﺰارشھﺎ ،از ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻣﺎﻟﯽ ﺧﻮاﺳﺘﮫ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺮای آﻧﮑﮫ از اﯾﻦ ﭘﺲ ،ﺗﺪوﯾﻦ ﮔﺰارشھﺎ ﺑﮫﺻﻮرت ﺑﺮﺧﻂ و از طﺮﯾﻖ
ﻓﺮاﺧﻮاﻧﯽ ﺳﯿﺴﺘﻤﺎﺗﯿﮏ اطﻼﻋﺎت از ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ﺟﺎﻣﻊ ﻣﺎﻟﯽ ﺻﻮرت ﺑﮕﯿﺮد و اﻧﺘﺸﺎر آن ﻧﯿﺰ ﺑﮫﺻﻮرت ﻣﺎھﺎﻧﮫ ﺑﺎﺷﺪ ،اﻗﺪاﻣﺎت ﻻزم را ﺑﮫ ﻋﻤﻞ آورد .در ﺟﻠﺴﮫ ﺷﻨﺒﮫ  ٩٨/۶/٩ﮔﺰارش ﻣﻌﺎوﻧﺖ
ﻣﺎﻟﯽ در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص درﯾﺎﻓﺖ ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ.
🔷 طﺒﻖ ﺑﺮرﺳﯽھﺎی اﻧﺠﺎمﮔﺮﻓﺘﮫ ،ﻋﺪم ﺛﺒﺖ دﻗﯿﻖ اطﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ ﺗﺴﻮﯾﮫ ﺣﺴﺎب ﺷﮭﺮداری ﺗﮭﺮان ﺑﺎ ﺑﺪھﮑﺎران از طﺮﯾﻖ ﺻﺪور ھﻮﻟﻮﮔﺮام در ﺳﺎﻣﺎﻧﮫھﺎی ﺷﮭﺮداری ،ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪه ﺗﺎ
ﺷﮭﺮداری در ﻣﻮاردی ﺑﺮای ﺗﺴﻮﯾﮫ ﯾﮏ ﺑﺪھﯽ واﺣﺪ ،ﻣﺠﺒﻮر ﺑﮫ ﺻﺪور ﭼﻨﺪﺑﺎره ھﻮﻟﻮﮔﺮام ﺷﻮد ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣﻌﻨﯽ ﺗﻀﯿﯿﻊ ﺑﯿﺖاﻟﻤﺎل و ﺣﻘﻮق ﺷﮭﺮداری ﺗﮭﺮان اﺳﺖ.
🔹 در اﯾﻦ راﺑﻄﮫ از ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻣﺎﻟﯽ ﺧﻮاﺳﺘﮫ ﺷﺪه ﺗﺎ اﻗﺪاﻣﺎت ﻻزم را ﺟﮭﺖ اﺻﻼح ﺳﺎﻣﺎﻧﮫھﺎی ﺛﺒﺖ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﺎﻟﯽ ﺷﮭﺮداری ﺗﮭﺮان ﺑﮫ ﻋﻤﻞ آورد ﺑﮫﻧﺤﻮی ﮐﮫ ﺛﺒﺖ ﻣﺸﺨﺼﺎت دﻗﯿﻖ و ﮐﺎﻣﻞ
اطﻼﻋﺎت ﻣﺎﻧﻊ از آن ﺷﻮد ﮐﮫ ﺷﮭﺮداری در ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺻﺪور ﭼﻨﺪﺑﺎره ھﻮﻟﻮﮔﺮام ﺑﺮای ﺗﺴﻮﯾﮫ ﯾﮏ ﺑﺪھﯽ واﺣﺪ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد .در ﺟﻠﺴﮫ ﺷﻨﺒﮫ  ٩٨/۶/٩ﮔﺰارش ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻣﺎﻟﯽ در اﯾﻦ راﺑﻄﮫ
درﯾﺎﻓﺖ ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ.
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٧٩
----٩٨/۵/١۴
ﺗﺎرﯾﺦ و زﻣﺎن
ھﻔﺗﺎدوﻧﮭم
ﺷﻣﺎره ﺟﻠﺳﮫ
ﻣدﻋوﯾن :ﻋﺑداﻟرﺿﺎ ﮔﻠﭘﺎﯾﮕﺎﻧﯽ ،ﻣﻌﺎون ﻣﻌﻣﺎری و ﺷﮭرﺳﺎزی ﺷﮭرداری ﺗﮭران

ﻣﮑﺎن

اﺗﺎق ﮐﻣﯾﺳﯾون ﺑرﻧﺎﻣﮫ و ﺑودﺟﮫ واﻗﻊ در طﺑﻘﮫ ﺷﺷم ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن ﺷﻣﺎره  ١ﺷورا

ﺣﺎﺿرﯾن :ﻟطﻔﺎ ً ﮐﻠﯾﮏ ﻧﻣﺎﯾﯾد.
ﻋﮑسھﺎی ﺟﻠﺳﮫ
دﺳﺗورﺟﻠﺳﮫ:
✅ ﭘﯾﮕﯾری اﺟرای ﻣﺻوﺑﺎت ﺷﻔﺎﻓﯾت و ھوﺷﻣﻧدﺳﺎزی در ﻣﻌﺎوﻧت ﺷﮭرﺳﺎزی
🔶 ھﻔﺗﺎدوﻧﮭﻣﯾن ﺟﻠﺳﮫ ﮐﻣﯾﺗﮫ ﺷﻔﺎﻓﯾت و ﺷﮭر ھوﺷﻣﻧد ،دوﺷﻧﺑﮫ  ٩٨/۵/١۴ﺑﮫ رﯾﺎﺳت ﺑﮭﺎره آروﯾن و ﺑﺎ ﺣﺿور ﻋﺑداﻟرﺿﺎ ﮔﻠﭘﺎﯾﮕﺎﻧﯽ ،ﻣﻌﺎون ﻣﻌﻣﺎری و ﺷﮭرﺳﺎزی ﺷﮭرداری ﺗﮭران ﺑﺎ ﻣوﺿوع
ﭘﯾﮕﯾری ﺗﺣﻘق ﺷﻔﺎﻓﯾت و ھوﺷﻣﻧدﺳﺎزی در ﺣوزه ﺷﮭرﺳﺎزی ﺑرﮔزار ﺧواھد ﺷد.
🔷 ﺑﺧش اﺑﺗداﯾﯽ ﺟﻠﺳﮫ ﺑﮫ ﭘﯾﮕﯾری ﺣﺳن اﺟرای ﻣﺻوﺑﮫ »اﻟزام ﺷﮭرداری ﺗﮭران ﺑﮫ اﻧﺗﺷﺎر ﻋﻣوﻣﯽ اطﻼﻋﺎت ﺷﮭرﺳﺎزی« اﺧﺗﺻﺎص ﺧواھد ﯾﺎﻓت.
🔹 در اﺟرای اﯾن ﻣﺻوﺑﮫ ،ﺗﺎﺑدﯾنﺟﺎ دﺳﺗرﺳﯽ ﻋﻣوﻣﯽ ﺑﮫ اطﻼﻋﺎت ﭘروﻧدهھﺎی ﺗﻐﯾﯾر ﯾﺎ ﺗﺛﺑﯾت ﮐﺎرﺑرد از ﺳﺎل  ٩٧ﺑﮫ ﺑﻌد و ھﻣﭼﻧﯾن اطﻼﻋﺎت ﭘروﻧدهھﺎی ﺻدور ﭘرواﻧﮫ از ﺳﺎل  ٩٧ﺑﮫ ﺑﻌد از
طرﯾق درﮔﺎه »ﺗﮭران ﻣن« ﻓراھم ﺷده اﺳت.
🔹 در ﺟﻠﺳﮫ روز دوﺷﻧﺑﮫ  ،٩٨/۵/١۴ﺑﮭﺑود و ﺳﮭوﻟت ﺷراﯾط دﺳﺗرﺳﯽ ﺷﮭروﻧدان ﺑﮫ اﯾن اطﻼﻋﺎت از ﺟﻣﻠﮫ ﺣذف ﻣﺣدودﯾت ﺗﻌداد دﻓﻌﺎت روزاﻧﮫ ﻣﺷﺎھده اطﻼﻋﺎت ﭘروﻧدهھﺎی ﺻدور ﭘرواﻧﮫ
ﻣورد ﭘﯾﮕﯾری ﻗرار ﺧواھد ﮔرﻓت.
🔹 در اﯾن ﺑﺧش از ﺟﻠﺳﮫ ھﻣﭼﻧﯾن اﺟرای ﻣﺎده  ٣ﻣﺻوﺑﮫ ﻣورد ﭘﯾﮕﯾری ﻗرار ﺧواھد ﮔرﻓت و ﮔزارش ﻣﻌﺎوﻧت ﺷﮭرﺳﺎزی از اﻗداﻣﺎت اﻧﺟﺎمﮔرﻓﺗﮫ در ﺧﺻوص ﻧﻣﺎﯾش ﻋﻣوﻣﯽ ﻻﯾﮫھﺎی طرح
ﺗﻔﺻﯾﻠﯽ و ﺳواﺑق و ﺗﻐﯾﯾرات آن روی ﻧﻘﺷﮫ اطﻼﻋﺎت ﻣﮑﺎﻧﯽ ﺷﮭر ﺗﮭران درﯾﺎﻓت ﺧواھد ﺷد.
🔹 اھﻣﯾت اﻧﺗﺷﺎر اﯾن اطﻼﻋﺎت ،در ﺷﻔﺎﻓﯾتﺑﺧﺷﯽ ﺑﮫ روﻧد ﺗﻐﯾﯾرات ﮐﺎﻟﺑدی ﺷﮭر ﺗﮭران در طﯽ ﺳﺎلھﺎی اﺟرای طرح ﺗﻔﺻﯾﻠﯽ و ﺗﺧطﯽھﺎی اﺣﺗﻣﺎﻟﯽ ﺻورتﮔرﻓﺗﮫ از ﺿواﺑط طرح و ھﻣﭼﻧﯾن
ﻓراھم ﮐردن ﺑﺳﺗر ﻧظﺎرت ھﻣﮕﺎﻧﯽ و ﻣطﺎﻟﺑﮫ ﻋﻣوﻣﯽ ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﺗﺣوﻻت آﺗﯽ آن اﺳت.
🔶 ﺗﻣﺎماﻟﮑﺗروﻧﯾﮑﯽ ﺷدن اراﺋﮫ ﻣﺟوزھﺎی ﺷﮭرﺳﺎزی از اوﻟوﯾتﮔذاریھﺎی ﮐﻣﯾﺗﮫ ﺷﻔﺎﻓﯾت و ﺷﮭر ھوﺷﻣﻧد در ﺳﺎل دوم ﻓﻌﺎﻟﯾت ﺧود ﺑوده اﺳت.
🔸 ھﻣﺳو ﺑﺎ اﻗداﻣﺎت ﭘﯾﺷﯾن ﮐﻣﯾﺗﮫ ﺷﻔﺎﻓﯾت در اﯾن زﻣﯾﻧﮫ ،درﯾﺎﻓت ﺑرﻧﺎﻣﮫھﺎ و اﻗداﻣﺎت ﻣﻌﺎوﻧت ﻣﻌﻣﺎری و ﺷﮭرﺳﺎزی در ﺧﺻوص اﺟرای ﻣﺎده  ۴٢ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﺳوم ﺗوﺳﻌﮫ ﺷﮭر ﺗﮭران ،ﻣوﺿوع
ﺑﺧش دﯾﮕری از ﺟﻠﺳﮫ دوﺷﻧﺑﮫ  ٩٨/۵/١۴ﺧواھد ﺑود.
🔸 ﻣﺎده  ۴٢ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﺳوم ،ﺷﮭرداری را ﻣﮑﻠف ﮐرده اﺳت ﺗﺎ ﻧﺳﺑت ﺑﮫ اراﺋﮫ ﺗﻣﺎﻣﯽ ﺧدﻣﺎت ﺷﮭرﺳﺎزی و ﻣﻌﻣﺎری ﺷﮭرداری از ﺟﻣﻠﮫ ﺻدور ﭘرواﻧﮫ و ﮔواھﯽھﺎی ﺳﺎﺧﺗﻣﺎﻧﯽ ﺑﮫ ﺻورت ھوﺷﻣﻧد و
ﻏﯾرﺣﺿوری )ﺷﮭروﻧدﻣﺣور( ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل اول اﺟرای ﺑرﻧﺎﻣﮫ اﻗدام ﮐﻧد.
🔸 در اﯾن ﺑﺧش از ﺟﻠﺳﮫ ھﻣﭼﻧﯾن اﯾﺟﺎد اﻣﮑﺎن دﺳﺗرﺳﯽ ﺷﮭروﻧدان ﺑﮫ ﻣﺣﺗوﯾﺎت ﭘروﻧدهھﺎی ﺷﮭرﺳﺎزی ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﺧود از طرﯾق درﮔﺎه »ﺗﮭران ﻣن« ،ﻣورد ﭘﯾﮕﯾری ﻗرار ﺧواھد ﮔرﻓت.
🔷 ﭘﯾﮕﯾری ﺗﮑﻣﯾل اﻧﺗﺷﺎر ﻋﻣوﻣﯽ اطﻼﻋﺎت ﭘرواﻧﮫھﺎی ﺑرجﺑﺎغ ،ﻣوﺿوع ﺑﺧش آﺧر ﺟﻠﺳﮫ اﺳت.
🔹 در اﺟرای ﻣﺻوﺑﺎت ﺟﻠﺳﮫ ﺷﺻتوﺷﺷم ﮐﻣﯾﺗﮫ ﺷﻔﺎﻓﯾت ﮐﮫ ﺑﺎ ﺣﺿور ﻣﻌﺎون ﻣﻌﻣﺎری و ﺷﮭرﺳﺎزی ﺷﮭرداری ﺗﮭران ﺑرﮔزار ﺷد ،در ﺣﺎل ﺣﺎﺿر اطﻼﻋﺎت ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﭘرواﻧﮫھﺎی ﺑرجﺑﺎغ ﮐﮫ
از ﺳﺎل  ٩٢ﺑﮫ ﺑﻌد ﺻﺎدر ﺷدهاﻧد ،روی وﺑﺳﺎﯾت ﺷﻔﺎف در دﺳﺗرس ﻋﻣوم ﻗرار ﮔرﻓﺗﮫ اﺳت.
🔹 درراﺑطﮫﺑﺎ ﭘرواﻧﮫھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﭘﯾش از ﺳﺎل  ٩٢ﺻﺎدر ﺷدهاﻧد ﻧﯾز ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ آﻧﮑﮫ اطﻼﻋﺎت اﯾن ﭘروﻧدهھﺎ ﺑﮫ ﺻورت ﺳﯾﺳﺗﻣﯽ ﻣوﺟود ﻧﺑود ،ﻣﻘرر ﺷد ﺗﺎ اطﻼﻋﺎت آنھﺎ ﺑﮫﺗدرﯾﺞ اﺳﺗﺧراج و روی
وﺑﺳﺎﯾت ﺷﻔﺎف ﻣﻧﺗﺷر ﺷود.
🔹 در ﺟﻠﺳﮫ دوﺷﻧﺑﮫ  ،٩٨/۵/١۴ﮔزارش ﻣﻌﺎوﻧت ﻣﻌﻣﺎری و ﺷﮭرﺳﺎزی از ﭘﯾﺷرﻓت اﺳﺗﺧراج و اﻧﺗﺷﺎر اطﻼﻋﺎت ﭘرواﻧﮫھﺎی ﺑرجﺑﺎﻏﯽ ﮐﮫ ﭘﯾش از ﺳﺎل  ٩٢ﺻﺎدر ﺷدهاﻧد ،درﯾﺎﻓت ﺧواھد ﺷد.
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٧٩
ﺷرح ﺟﻠﺳﮫ:
✅ اﻧﺗﺷﺎر ﻋﻣوﻣﯽ ﻻﯾﮫھﺎی طرح ﺗﻔﺻﯾﻠﯽ

🔶 ھﻔﺗﺎدوﻧﮭﻣﯾن ﺟﻠﺳﮫ ﮐﻣﯾﺗﮫ ﺷﻔﺎﻓﯾت و ﺷﮭر ھوﺷﻣﻧد ،دوﺷﻧﺑﮫ  ٩٨/۵/١۴ﺑﮫ رﯾﺎﺳت ﺑﮭﺎره آروﯾن و ﺑﺎ ﺣﺿور ﻋﺑداﻟرﺿﺎ ﮔﻠﭘﺎﯾﮕﺎﻧﯽ ،ﻣﻌﺎون ﻣﻌﻣﺎری و ﺷﮭرﺳﺎزی ﺷﮭرداری ﺗﮭران ﺑﺎ ﻣوﺿوع
ﭘﯾﮕﯾری ﺗﺣﻘق ﺷﻔﺎﻓﯾت و ھوﺷﻣﻧدﺳﺎزی در ﺣوزه ﺷﮭرﺳﺎزی ﺑرﮔزار ﺷد.
🔷 در ﻣﮭمﺗرﯾن ﺑﺧش از اﯾن ﺟﻠﺳﮫ ،اﺟرای ﻣﺎده  ٣ﻣﺻوﺑﮫ »اﻟزام ﺷﮭرداری ﺗﮭران ﺑﮫ اﻧﺗﺷﺎر ﻋﻣوﻣﯽ اطﻼﻋﺎت ﺷﮭرﺳﺎزی« ﻧﺎظر ﺑر ﻧﻣﺎﯾش ﻋﻣوﻣﯽ ﻻﯾﮫھﺎی طرح ﺗﻔﺻﯾﻠﯽ روی ﻧﻘﺷﮫ
اطﻼﻋﺎت ﻣﮑﺎﻧﯽ ﺷﮭر ﺗﮭران ﻣورد ﭘﯾﮕﯾری ﻗرار ﮔرﻓت.
🔹 در اﯾن راﺑطﮫ ﻣﻘرر ﺷد ﺗﺎ آﺧر ﻣردادﻣﺎه ،ﻻﯾﮫ آﺧرﯾن ﻧﺳﺧﮫ ﭘﮭﻧﮫﺑﻧدی طرح ﺗﻔﺻﯾﻠﯽ ﺷﮭر ﺗﮭران روی وﺑﺳﺎﯾت ﺷﻔﺎف اﻧﺗﺷﺎر ﯾﺎﺑد .ھﻣﭼﻧﯾن اﻣﮑﺎن ﻣﺷﺎھده ﺳﺎﺑﻘﮫ و ﮐﻠﯾﮫ ﺗﻐﯾﯾرات طرح ﺗﻔﺻﯾﻠﯽ
از ﺗﺎرﯾﺦ  ٩١/١/١ﺑرای ھر ﺑﻠوک-ﻣﻠﮏ روی ﻧﻘﺷﮫ اطﻼﻋﺎت ﻣﮑﺎﻧﯽ ﺷﮭر ﺗﮭران و از طرﯾق درﮔﺎه »ﺗﮭران ﻣن« ﻓراھم ﺷود.
🔹 اھﻣﯾت اﻧﺗﺷﺎر اﯾن اطﻼﻋﺎت ،در ﺷﻔﺎﻓﯾتﺑﺧﺷﯽ ﺑﮫ روﻧد ﺗﻐﯾﯾرات ﮐﺎﻟﺑدی ﺷﮭر ﺗﮭران در طﯽ ﺳﺎلھﺎی اﺟرای طرح ﺗﻔﺻﯾﻠﯽ و ﺗﺧطﯽھﺎی اﺣﺗﻣﺎﻟﯽ ﺻورتﮔرﻓﺗﮫ از ﺿواﺑط طرح و ھﻣﭼﻧﯾن
ﻓراھم ﮐردن ﺑﺳﺗر ﻧظﺎرت ھﻣﮕﺎﻧﯽ و ﻣطﺎﻟﺑﮫ ﻋﻣوﻣﯽ ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﺗﺣوﻻت آﺗﯽ آن اﺳت.
🔶 در ﺟﻠﺳﮫ دوﺷﻧﺑﮫ  ٩٨/۵/١۴ھﻣﭼﻧﯾن ﺣﺳن اﺟرای ﻣﺎده  ١ﻣﺻوﺑﮫ »اﻟزام ﺷﮭرداری ﺗﮭران ﺑﮫ اﻧﺗﺷﺎر ﻋﻣوﻣﯽ اطﻼﻋﺎت ﺷﮭرﺳﺎزی« ﻣورد ﭘﯾﮕﯾری ﻗرار ﮔرﻓت.
🔸 در اﺟرای ﻣﺎده  ١ﻣﺻوﺑﮫ ،ﺗﺎﺑدﯾنﺟﺎ دﺳﺗرﺳﯽ ﻋﻣوﻣﯽ ﺑﮫ اطﻼﻋﺎت ﭘروﻧدهھﺎی ﺻدور ﭘرواﻧﮫ ﮐﮫ از ﺳﺎل  ٩٧ﺑﮫ ﺑﻌد ﺗﺷﮑﯾل ﺷده و ﻓراﯾﻧد درﯾﺎﻓت ﭘرواﻧﮫ را طﯽ ﮐردهاﻧد ،از طرﯾق درﮔﺎه
»ﺗﮭران ﻣن« ﻓراھم ﺷده اﺳت.
🔸 در ﺟﻠﺳﮫ دوﺷﻧﺑﮫ ٩٨/۵/١۴ ،ﻣﻘرر ﺷد ﺗﺎ ﺑﮫ ﻣﻧظور ﺗﮑﻣﯾل اﺟرای اﯾن ﺑﻧد از ﻣﺻوﺑﮫ ،ﺣداﮐﺛر ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﻣردادﻣﺎه اﻗﻼم اطﻼﻋﺎﺗﯽ زﯾر ﻧﯾز ﺑﮫ اطﻼﻋﺎت ﻣﻧﺗﺷرﺷده از اﯾن ﭘروﻧدهھﺎ اﻓزوده ﺷود:
 ﮐد ارﺗﻔﺎﻋﯽ ﻣﻼک ﻋﻣل ﺣداﮐﺛر ﺳطﺢ اﺷﻐﺎل ﻣﺟﺎز ﮔزارشھﺎی ﻧﺎظران ﺗﺻﻣﯾم ﺷﮭرداری ﺗﮭران در ﺧﺻوص ﻗطﻊ ﯾﺎ ﺣﻔظ درﺧﺗﺎن ﻣوﺟود و ﺟرﯾﻣﮫ ﻓﺿﺎی ﺳﺑز )در ﺻورت وﺟود( وﺿﻌﯾت اﺟرا ﯾﺎ اﺻﻼح رای ﻧﺣوه و ﺗﺎرﯾﺦ ﭘرداﺧت ﻋوارض ﻣرﺑوط ﺑﮫ ھر ﮐدام از ﭘرواﻧﮫھﺎی ﺻﺎدرﺷده ﺑرای ﯾﮏ ﺑﻠوک-ﻣﻠﮏ🔸 ھﻣﭼﻧﯾن ﻣﻘرر ﺷد ﺗﺎ ﺑﮫ ﻣﻧظور ﺑﮭﺑود و ﺳﮭوﻟت ﺷراﯾط دﺳﺗرﺳﯽ ﺷﮭروﻧدان ﺑﮫ اﯾن اطﻼﻋﺎت ،ﺗﻌداد دﻓﻌﺎت ﻣﺟﺎز ﻣﺷﺎھده اطﻼﻋﺎت ﭘروﻧدهھﺎی ﺻدور ﭘرواﻧﮫ در ھر روز ،اﻓزاﯾش ﯾﺎﺑد.
🔷 در ﺑﺧش دﯾﮕری از ﺟﻠﺳﮫ دوﺷﻧﺑﮫ  ،٩٨/۵/١۴ﮔزارش ﻣﻌﺎوﻧت ﻣﻌﻣﺎری و ﺷﮭرﺳﺎزی از اﻗداﻣﺎت ﺻورتﮔرﻓﺗﮫ در راﺑطﮫ ﺑﺎ ﺗﻣﺎماﻟﮑﺗروﻧﯾﮑﯽ ﺷدن ﻓراﯾﻧد ﺻدور ﭘرواﻧﮫ ﺗﺧرﯾب و ﻧوﺳﺎزی
درﯾﺎﻓت ﺷد.
🔹 ﺗﻣﺎماﻟﮑﺗروﻧﯾﮑﯽ ﺷدن اراﺋﮫ ﻣﺟوزھﺎی ﺷﮭرﺳﺎزی از اوﻟوﯾتﮔذاریھﺎی ﮐﻣﯾﺗﮫ ﺷﻔﺎﻓﯾت و ﺷﮭر ھوﺷﻣﻧد در ﺳﺎل دوم ﻓﻌﺎﻟﯾت ﺧود ﺑوده اﺳت.
🔹 ﺑﻧﺎﺑر ﮔزارش اراﺋﮫﺷده در ﺟﻠﺳﮫ ،ﻣراﺣل اوﻟﯾﮫ ﭘﯾﺎدهﺳﺎزی اﻟﮑﺗروﻧﯾﮑﯽ ﻣرﺣﻠﮫ »ﮐﻧﺗرل ﻧﻘﺷﮫ« در ﻓراﯾﻧد درﯾﺎﻓت ﭘرواﻧﮫ ﺗﺧرﯾب و ﻧوﺳﺎزی ﺑﮫ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﯾده اﺳت .ﺑﺎ اﺟراﯾﯽ ﺷدن اﻧﺟﺎم
اﻟﮑﺗروﻧﯾﮑﯽ اﯾن ﻣرﺣﻠﮫ ،از درﯾﺎﻓت ﺗراﮐم ﺑﯾش از ﺣد ﻣﺟﺎز ﺑﮫ ﺻورت ﺳﯾﺳﺗﻣﯽ ﺟﻠوﮔﯾری ﺧواھد ﺷد.
🔹 ھﻣﭼﻧﯾن ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﻣردادﻣﺎه از اﻣﮑﺎن ﺛﺑت اﻟﮑﺗروﻧﯾﮑﯽ درﺧواﺳت ﺻدور ﭘرواﻧﮫ ﺗﺧرﯾب و ﻧوﺳﺎزی از طرﯾق درﮔﺎه »ﺗﮭران ﻣن« روﻧﻣﺎﯾﯽ ﺧواھد ﺷد .اﯾن ﺑدان ﻣﻌﻧﺎ ﺧواھد ﺑود ﮐﮫ ﺷﮭروﻧدان
ﻣﯽﺗواﻧﻧد ﺑدون ﻧﯾﺎز ﺑﮫ ﻣراﺟﻌﮫ ﺣﺿوری ﺑﮫ دﻓﺎﺗر ﺧدﻣﺎت اﻟﮑﺗروﻧﯾﮑﯽ ﯾﺎ ﺷﮭرداریھﺎ ،از طرﯾق ﺣﺳﺎب ﺷﮭروﻧدی ﺧود در »ﺗﮭران ﻣن« ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﺗﺷﮑﯾل ﭘروﻧده و ﺛﺑت درﺧواﺳت ﺻدور ﭘرواﻧﮫ
ﺗﺧرﯾب و ﻧوﺳﺎزی اﻗدام ﮐﻧﻧد.
🔹 ﺑﮫﻋﻼوه ،از اﺑﺗدای ﺷﮭرﯾورﻣﺎه ،ﺷﮭروﻧدان ﻣﯽﺗواﻧﻧد ﺑﺎ ورود ﺑﮫ ﺣﺳﺎب ﺷﮭروﻧدی ﺧود در »ﺗﮭران ﻣن« ،ﻓﮭرﺳت ﺗﻣﺎم ﭘروﻧدهھﺎی ﻓﻌﺎل ﺧود در ﺣوزه ﺷﮭرﺳﺎزی را ﻣﺷﺎھده و ﻣﺣﺗوا و
ﺗﺣوﻻت آن را رﺻد ﮐﻧﻧد.
ﻣﺻوﺑﺎت ﺟﻠﺳﮫ ھﻔﺗﺎدوﻧﮭم ﮐﻣﯾﺗﮫ ﺑﮫ ﻣﻌﺎوﻧت ﻣﻌﻣﺎری و ﺷﮭرﺳﺎزی
ردﯾف

١

٢
٣
۴
۵
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ﻣﺻوﺑﮫ
ﻣﻘرر ﺷد در راﺳﺗﺎی اﺟرای ﮐﺎﻣل ﻣﺎده ﯾﮑم ﻣﺻوﺑﮫ »اﻟزام ﺷﮭرداری ﺗﮭران ﺑﮫ اﻧﺗﺷﺎر ﻋﻣوﻣﯽ اطﻼﻋﺎت ﺷﮭرﺳﺎزی« ﺣداﮐﺛر ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﻣردادﻣﺎه  ،٩٨ﻣوارد زﯾر ﺑﮫ اطﻼﻋﺎﺗﯽ
ﮐﮫ ﺗﺎﮐﻧون دردﺳﺗرس ﻋﻣوم ﻗرار ﮔرﻓﺗﮫ اﺳت اﺿﺎﻓﮫ ﺷود:
 ﮐد ارﺗﻔﺎﻋﯽ ﻣﻼک ﻋﻣلﺣداﮐﺛر ﺳطﺢ اﺷﻐﺎل ﻣﺟﺎزﻣﺗن ﮔزارش ﺗﻔﺻﯾﻠﯽ ﻧﺎظرﯾن ﺗﺻﻣﯾم ﺷﮭرداری در ﺧﺻوص ﻓﺿﺎی ﺳﺑز ﻣﻠﮏ و ﺟرﯾﻣﮫ ﻓﺿﺎی ﺳﺑز )از ﺗﺎرﯾﺧﯽ ﮐﮫ ﺑﮫﺻورت ﺳﯾﺳﺗﻣﯽ در ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ وارد ﺷده اﺳت(وﺿﻌﯾت اﺟرا ﯾﺎ اﺻﻼح رای ﻧﺣوه و ﺗﺎرﯾﺦ ﭘرداﺧت ﻣرﺑوط ﺑﮫ ھر ﮐدام از ﭘرواﻧﮫھﺎی ﺻﺎدره ﺑرای ﯾﮏ ﭘروﻧدهﻣﻘرر ﺷد ﺑرای دﺳﺗرسﭘذﯾرﺗر ﮐردن اطﻼﻋﺎت ﻣﻧﺗﺷرﺷده ،ﻣﺣدودﯾت ﺗﻌداد دﺳﺗرﺳﯽ ﺑرای ھر ﮐﺎرﺑر ،ﺑﮫ  ١٠٠ﻋدد در روز اﻓزاﯾش ﯾﺎﺑد و ﺑﺧش ﺟﺳﺗﺟوی ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﻧﻣﺎﯾش
اطﻼﻋﺎت )ﺑﺎ اﻣﮑﺎن ﺟﺳﺗﺟوی ﺑﻠوکﻣﻠﮏ و ﺷﻣﺎره ﭘروﻧده ﺷﮭرﺳﺎزی( اﺻﻼح ﺷود.
ﻣﻘرر ﺷد در راﺳﺗﺎی اﺟرای ﺑﻧد اﻟف ﻣﺎده ﺳوم ﻣﺻوﺑﮫ »اﻟزام ﺷﮭرداری ﺗﮭران ﺑﮫ اﻧﺗﺷﺎر ﻋﻣوﻣﯽ اطﻼﻋﺎت ﺷﮭرﺳﺎزی« ﺣداﮐﺛر ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﻣرداد ﻣﺎه  ،٩٨ﻻﯾﮫ آﺧرﯾن ﻧﺳﺧﮫ
ﭘﮭﻧﮫﺑﻧدی طرح ﺗﻔﺻﯾﻠﯽ ﺷﮭر ﺗﮭران روی وﺑﺳﺎﯾت ﺷﻔﺎف ﻣﻧﺗﺷر ﺷود .ھﻣﭼﻧﯾن ﺳﺎﺑﻘﮫ و ﮐﻠﯾﮫ ﺗﻐﯾﯾرات ﻣرﺑوط ﺑﮫ ھر ﺑﻠوکﻣﻠﮏ از ﺗﺎرﯾﺦ  ٩١/٠١/٠١روی اﯾن ﻧﻘﺷﮫ از طرﯾق
درﮔﺎه ﺗﮭران ﻣن در دﺳﺗرس ﻋﻣوﻣﯽ ﻗرار ﮔﯾرد.
ﻣﻘرر ﺷد ﺣداﮐﺛر ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﻣردادﻣﺎه  ،٩٨اﯾن اﻣﮑﺎن ﮐﮫ ﺷﮭروﻧد ﺑﺗواﻧد از طرﯾق ﺣﺳﺎب ﺗﮭران ﻣن ،وﺿﻌﯾت و ﻣﺣﺗوای ﺗﻣﺎم ﭘروﻧدهھﺎی ﻓﻌﺎل و ﻏﯾر ﻓﻌﺎل ﺧود در ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ
ﺷﮭرﺳﺎزی را ﺑﺑﯾﻧد ،در ﮐﺎرﺗﺎﺑل ﺷﮭروﻧدی ﺗﮭران ﻣن اﯾﺟﺎد ﺷود.
ﻣﻘرر ﺷد ﺣداﮐﺛر ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﻣردادﻣﺎه  ٩٨از ﮐﺎرﺗﺎﺑل ﺷﮭرﺳﺎزی ﺗﮭران ﻣن ﮐﮫ در آن ﺷﮭروﻧدان ﻣﯽﺗواﻧﻧد درﺧواﺳت ﺻدور ﭘرواﻧﮫ ﺗﺧرﯾب و ﻧوﺳﺎزی ﺧود را ﺛﺑت ﮐﻧﻧد،
روﻧﻣﺎﯾﯽ ﺷود و اﯾن ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ﺷروع ﺑﮫ ﮐﺎر ﻧﻣﺎﯾد.

ﺻورﺗﺟﻠﺳﺎت -ﺳﺎل دوم

٧٨

ﺷﻣﺎره ﺟﻠﺳﮫ
ﻋﮑسھﺎی ﺟﻠﺳﮫ

ھﻔﺗﺎدوھﺷﺗم

ﺗﺎرﯾﺦ و زﻣﺎن

ﺻورت ﺟﻠﺳﮫ ﮐﻣﯾﺗﮫ ﺷﻔﺎﻓﯾت و ﺷﮭر ھوﺷﻣﻧد
اﺗﺎق ﮐﻣﯾﺳﯾون ﺑرﻧﺎﻣﮫ و ﺑودﺟﮫ واﻗﻊ در طﺑﻘﮫ ﺷﺷم ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن ﺷﻣﺎره  ١ﺷورا
 ٩٨/۵/۵ﺳﺎﻋت  ١۴ﻣﮑﺎن

دﺳﺗورﺟﻠﺳﮫ:
✅ ﺷﺎﺧصھﺎی ﮐﻣّﯽ اﺣﮑﺎم ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﺳوم در ﺣوزه ﺷﻔﺎﻓﯾت و ھوﺷﻣﻧدﺳﺎزی
🔶ھﻔﺗﺎدوھﺷﺗﻣﯾن ﺟﻠﺳﮫ ﮐﻣﯾﺗﮫ ﺷﻔﺎﻓﯾت و ﺷﮭر ھوﺷﻣﻧد ،ﺷﻧﺑﮫ  ٩٨/۵/۵ﺑﺎ ﻣوﺿوع ﺑررﺳﯽ ﺷﺎﺧصھﺎی ﮐﻣّﯽ اﺣﮑﺎم ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﺳوم ﺗوﺳﻌﮫ ﺷﮭر ﺗﮭران در ﺣوزه ﺷﻔﺎﻓﯾت و ھوﺷﻣﻧدﺳﺎزی و ﺑﮫ
ﺻورت دروﻧﯽ ﺑرﮔزار ﺧواھد ﺷد.
🔸 ﺣﮑم  ٩۴ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﺳوم ﺗوﺳﻌﮫ ﺷﮭر ﺗﮭران ،ﺷﮭرداری را ﻣﮑﻠف ﮐرده اﺳت ﺗﺎ ﺳﻧد اﻗداﻣﺎت و ﺑرﻧﺎﻣﮫھﺎی اﺟراﯾﯽ اﺣﮑﺎم ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﻣﺷﺗﻣل ﺑر ﺷﺎﺧصھﺎی ﮐﻣّﯽ ﻣرﺑوطﮫ و ھﻣﭼﻧﯾن ﺟداول ﮐﻣّﯽ
ﻧﺣوه ﺗﺎﻣﯾن و ﺗﺟﮭﯾز ﻣﻧﺎﺑﻊ ﻣورد ﻧﯾﺎز را ﺗﮭﯾﮫ و ﺑﮫ ﺷورای ﺷﮭر اراﺋﮫ ﮐﻧد.
🔸 ﺑﺎﺗوﺟﮫﺑﮫ درﯾﺎﻓت ﻻﯾﺣﮫ ﺳﻧد ﻣذﮐور ،ﺑررﺳﯽ ﺷﺎﺧصھﺎی ﮐﻣّﯽ اراﺋﮫﺷده ﺑرای اﺣﮑﺎم ﺣوزه ﺷﻔﺎﻓﯾت و ھوﺷﻣﻧدﺳﺎزی در دﺳﺗور ﮐﺎر ﮐﻣﯾﺗﮫ ﺷﻔﺎﻓﯾت ﻗرار ﮔرﻓﺗﮫ اﺳت.
🔸 ﭘﯾش از اﯾن ﻧﯾز ،در ﺟﻠﺳﮫ ھﻔﺗﺎدوﺳوم ﮐﻣﯾﺗﮫ ﺷﻔﺎﻓﯾت و ﺷﮭر ھوﺷﻣﻧد ﭘﯾشﻧوﯾس اوﻟﯾﮫ ﺷﺎﺧصھﺎی اﺣﮑﺎم ﺣوزه ھوﺷﻣﻧدﺳﺎزی ﺑﺎ ﺣﺿور ﻣدﯾرﻋﺎﻣل ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﻧﺎوری اطﻼﻋﺎت و ارﺗﺑﺎطﺎت
ﺷﮭرداری ﺗﮭران و ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﺎن ﻣﻌﺎوﻧت ﺑرﻧﺎﻣﮫرﯾزی ،ﺗوﺳﻌﮫ ﺷﮭری و اﻣور ﺷورا ﻣورد ﺑررﺳﯽ ﻗرار ﮔرﻓﺗﮫ ﺑود.
ﺷرح ﺟﻠﺳﮫ:
✅ ﺷﺎﺧصھﺎی ﮐﻣّﯽ اﺣﮑﺎم ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﺳوم در ﺣوزه ﺷﻔﺎﻓﯾت و ھوﺷﻣﻧدﺳﺎزی

🔶ھﻔﺗﺎدوھﺷﺗﻣﯾن ﺟﻠﺳﮫ ﮐﻣﯾﺗﮫ ﺷﻔﺎﻓﯾت و ﺷﮭر ھوﺷﻣﻧد ،ﺷﻧﺑﮫ  ٩٨/۵/۵ﺑﺎ ﻣوﺿوع ﺑررﺳﯽ ﺷﺎﺧصھﺎی ﮐﻣّﯽ اﺣﮑﺎم ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﺳوم ﺗوﺳﻌﮫ ﺷﮭر ﺗﮭران در ﺣوزه ﺷﻔﺎﻓﯾت و ھوﺷﻣﻧدﺳﺎزی و ﺑﮫ
ﺻورت دروﻧﯽ ﺑرﮔزار ﺷد.
🔸 ﺣﮑم  ٩۴ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﺳوم ﺗوﺳﻌﮫ ﺷﮭر ﺗﮭران ،ﺷﮭرداری را ﻣﮑﻠف ﮐرده اﺳت ﺗﺎ ﺳﻧد اﻗداﻣﺎت و ﺑرﻧﺎﻣﮫھﺎی اﺟراﯾﯽ اﺣﮑﺎم ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﻣﺷﺗﻣل ﺑر ﺷﺎﺧصھﺎی ﮐﻣّﯽ ﻣرﺑوطﮫ و ھﻣﭼﻧﯾن ﺟداول ﮐﻣّﯽ
ﻧﺣوه ﺗﺎﻣﯾن و ﺗﺟﮭﯾز ﻣﻧﺎﺑﻊ ﻣورد ﻧﯾﺎز را ﺗﮭﯾﮫ و ﺑﮫ ﺷورای ﺷﮭر اراﺋﮫ ﮐﻧد.
🔸 ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ اھﻣﯾت ﺗدوﯾن ﺷﺎﺧصھﺎی ﺳﻧﺟشﭘذﯾر ﺑرای ارزﯾﺎﺑﯽ اﻗداﻣﺎت اﻧﺟﺎمﮔرﻓﺗﮫ در ﻣﺳﯾر اﺟرای اﺣﮑﺎم ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﺳوم و ﭘﺎﯾش ﻣﯾزان ﺗﺣﻘق اھداف ،ﮐﻣﯾﺗﮫ ﺷﻔﺎﻓﯾت و ﺷﮭر ھوﺷﻣﻧد ،در دو
ﻣرﺣﻠﮫ ﺑررﺳﯽ ﺷﺎﺧصھﺎی اراﺋﮫﺷده ﺗوﺳط ﻣﻌﺎوﻧت ﺑرﻧﺎﻣﮫرﯾزی ﺑرای اﺣﮑﺎم ﻣرﺗﺑط ﺑﺎ ﺣوزهھﺎی ﺷﻔﺎﻓﯾت و ھوﺷﻣﻧدﺳﺎزی را در دﺳﺗور ﮐﺎر ﺧود ﻗرار داد.
🔸 در ﻣرﺣﻠﮫ اول ،ﭘﯾشﻧوﯾس ﺷﺎﺧصھﺎی اﺣﮑﺎم ﺣوزه ھوﺷﻣﻧدﺳﺎزی در ﺟﻠﺳﮫ ھﻔﺗﺎدوﺳوم ﮐﻣﯾﺗﮫ ﺷﻔﺎﻓﯾت ﺑﺎ ﺣﺿور ﻣدﯾرﻋﺎﻣل ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﻧﺎوری اطﻼﻋﺎت و ارﺗﺑﺎطﺎت ﺷﮭرداری ﺗﮭران و
ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﺎن ﻣﻌﺎوﻧت ﺑرﻧﺎﻣﮫرﯾزی ،ﺗوﺳﻌﮫ ﺷﮭری و اﻣور ﺷورا ﻣورد ﺑررﺳﯽ ﻗرار ﮔرﻓت.
🔸 ﺑﻧﺎﺑر ﺑررﺳﯽھﺎی اﻧﺟﺎمﮔرﻓﺗﮫ در آن ﺟﻠﺳﮫ ،ﭘﯾشﻧوﯾس اراﺋﮫﺷده دارای ﮐﺎﺳﺗﯽھﺎی زﯾر ﺑود:
 ﻋدم اراﺋﮫ ﺗﻌرﯾف دﻗﯾق و ﻋﻣﻠﯾﺎﺗﯽ از اﻗداﻣﺎت و ﺷﺎﺧصھﺎ اﺑﮭﺎم در ﻧﺣوه ﺳﻧﺟش ﺷﺎﺧصھﺎ و ﻓﻘدان اطﻼﻋﺎت درﺑﺎره وﺿﻌﯾت ﻓﻌﻠﯽ ھر ﯾﮏ از ﺷﺎﺧصھﺎ ﻣﺷﺧص ﻧﺑودن ارﺗﺑﺎط ﺑﯾن اﺣﮑﺎم ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﺳوم و اﻗداﻣﺎت ﻣرﺗﺑط ﻣﺷﺧص ﻧﺑودن ارﺗﺑﺎط ﺑﯾن اﻗداﻣﺎت و ﺷﺎﺧصھﺎ و ﻧﺣوه اﺛرﮔذاری اﻗداﻣﺎت ﺑر ﺷﺎﺧصھﺎ🔸 در اﯾن راﺑطﮫ ،طﯽ ﻧﺎﻣﮫای از ﻣﻌﺎوﻧت ﺑرﻧﺎﻣﮫرﯾزی ﺧواﺳﺗﮫ ﺷد ﺗﺎ در ﺗدوﯾن ﻻﯾﺣﮫ ﺳﻧد ﻣورد ﺑﺣث ،اﺻﻼح اﯾن ﻣوارد ﻣد ﻧظر ﻗرار ﮔﯾرد.
🔹 در ﻣرﺣﻠﮫ ﺑﻌد ،ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ اراﺋﮫ ﻻﯾﺣﮫ ﺳﻧد اﻗداﻣﺎت و ﺑرﻧﺎﻣﮫھﺎی اﺟراﯾﯽ اﺣﮑﺎم ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﺗوﺳط ﺷﮭردار ﻣﺣﺗرم ،ﺑررﺳﯽ ﺷﺎﺧصھﺎی اراﺋﮫﺷده ﺑرای اﺣﮑﺎم ﺣوزهھﺎی ﺷﻔﺎﻓﯾت و ھوﺷﻣﻧدﺳﺎزی
در دﺳﺗور ﮐﺎر ﺟﻠﺳﮫ ھﻔﺗﺎدوھﺷﺗم ﮐﻣﯾﺗﮫ ﺷﻔﺎﻓﯾت ﻗرار ﮔرﻓت.
🔹 ﺑﻧﺎﺑر ﺑررﺳﯽھﺎی ﮐﺎرﺷﻧﺎﺳﯽ ﺻورتﮔرﻓﺗﮫ در ﺟﻠﺳﮫ ،ﮐﺎﺳﺗﯽھﺎی ﭘﯾﺷﯾنْ ھﻣﭼﻧﺎن در ﻻﯾﺣﮫ اراﺋﮫﺷده ﺑﮫ ﭼﺷم ﻣﯽﺧورد؛ از ﺟﻣﻠﮫ آﻧﮑﮫ در ﻣورد ﭘﻧﺞ ﺷﺎﺧص از ھﺷت ﺷﺎﺧص ﮐﻼن ﺣوزه
ﻣﺎﻣورﯾﺗﯽ »ﺗوﺳﻌﮫ ﻣدﯾرﯾت و ﺣﮑمرواﯾﯽ ﺷﮭری« ،ھﯾﭻ ﺳﻧﺟﺷﯽ از وﺿﻌﯾت ﻣوﺟود و وﺿﻌﯾت ﻣطﻠوب اﯾن ﺷﺎﺧصھﺎ ﺻورت ﻧﮕرﻓﺗﮫ اﺳت و ﺗﻌرﯾف ،ﻣﺣﺎﺳﺑﮫ و ھدفﮔذاری ﺳﮫ ﺷﺎﺧص از اﯾن
ﭘﻧﺞ ﺷﺎﺧص ،از ﺟﻣﻠﮫ ﺷﺎﺧصھﺎی ﮐﻼن ﺣوزه ھوﺷﻣﻧدﺳﺎزی و ﺣوزه ﻣﻘﺎﺑﻠﮫ ﺑﺎ ﻓﺳﺎد ﻧﯾز ﺑﮫ ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل اول ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﻣوﮐول ﺷده اﺳت؛ ﮐﺎﺳﺗﯽھﺎﯾﯽ ﮐﮫ در راﺑطﮫ ﺑﺎ ﺑﺳﯾﺎری از ﺷﺎﺧصھﺎی ﺧردﺗر
اراﺋﮫﺷده در ﻻﯾﺣﮫ ﻧﯾز ﻣﺻداق دارد.
🔹 ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ ﻧﺗﺎﯾﺞ ﺑﮫدﺳتآﻣده از ﺑررﺳﯽ ﻻﯾﺣﮫ ،در اداﻣﮫ ﺟﻠﺳﮫ ﺷﻧﺑﮫ  ،٩٨/۵/۵ﺷﺎﺧصھﺎﯾﯽ ﺑرای ﺑرﺧﯽ اﺣﮑﺎم ﺑرﻧﺎﻣﮫ در ﺣوزه ﺷﻔﺎﻓﯾت و ھوﺷﻣﻧدﺳﺎزی ﻣﺑﺗﻧﯽ ﺑر ﺳﮫ ﻣﻌﯾﺎر زﯾر ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد ﺷد:
 دﻗﯾق و ﺑدون اﺑﮭﺎم ﺑودن ﺗﻌرﯾف ﺷﺎﺧص وﺟود ارﺗﺑﺎط ﻣﺳﺗﻘﯾم ﺑﯾن ﺷﺎﺧص و اﺣﮑﺎم و اﻗداﻣﺎت ﻣرﺑوط ﺑﮫ آن ﻣﺷﺧص ﺑودن ﺷﯾوه ﺳﻧﺟش ﺷﺎﺧص ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯾد ﺑر ﺷﯾوهھﺎی ﺳﻧﺟش ﺳﯾﺳﺗﻣﯽ🔹 ﻧﻣوﻧﮫای از ﻣوارد ﭘﯾﺷﻧﮭﺎدﺷده ،دو ﺷﺎﺧص »ﻧرخ ﭘﺎﺳﺧﮕوﯾﯽ ﺑﮫ درﺧواﺳتھﺎ و ﺷﮑﺎﯾﺎت در ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ﻣﻠﯽ ﮔردش آزاد اطﻼﻋﺎت« و »ﻧرخ رﺿﺎﯾت ﺷﮭروﻧدان از ﭘﺎﺳﺦ درﺧواﺳتھﺎ در ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ
ی »اﺗﺻﺎل
ﻣﻠﯽ ﮔردش آزاد اطﻼﻋﺎت« اﺳت ﮐﮫ ذﯾل ﺣﮑم ﺷﺷم ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﻧﺎظر ﺑر »ﺗﮑﻠﯾف ﺷﮭرداری ﺗﮭران ﺑﮫ اﺗﺻﺎل ﺑﮫ ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ﻣﻠﯽ ﮔردش آزاد اطﻼﻋﺎت« و ﺑﮫ ﻣﻧظور ﺳﻧﺟشِ ﻧﺗﺎﯾ ِﺞ اﻗدام ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد ِ
ﺳﺎزﻣﺎنھﺎ و ﺷرﮐتھﺎی ﺗﺎﺑﻌﮫ ﺑﮫ ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ﻣﻠﯽ ﮔردش آزاد اطﻼﻋﺎت« ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد ﺷد.
🔹 ﻧﻣوﻧﮫ دﯾﮕری از ﻣوارد ﭘﯾﺷﻧﮭﺎدﺷده ،ﺷﺎﺧص »اﻧطﺑﺎق ﭘﺎﯾﺎنﮐﺎرھﺎی ﺻﺎدره ﺑﺎ دﺳﺗور ﻧﻘﺷﮫھﺎی ﺻﺎدره« اﺳت ﮐﮫ ﺑرﻣﺑﻧﺎی اطﻼﻋﺎت ﺛﺑتﺷده در ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ﺷﮭرﺳﺎزی ﻗﺎﺑل اﺣﺻﺎ اﺳت و در
ﮐﻧﺎر دﯾﮕر ﺷﺎﺧصھﺎی اراﺋﮫﺷده در ﻻﯾﺣﮫ از ﺟﻣﻠﮫ »اﻧطﺑﺎق ﭘرواﻧﮫھﺎی ﺻﺎدره ﺑﺎ دﺳﺗور ﻧﻘﺷﮫھﺎی ﺻﺎدره« ،ﺑﮫ ﻣﻧظور ﺳﻧﺟش ﺗﺣﻘق اھداف ﺣﮑم ﭼﮭلوﭼﮭﺎرم ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﻧﺎظر ﺑر »ﺗﮑﻠﯾف
ﺷﮭرداری ﺗﮭران ﺑﮫ ﻧظﺎرت ،ﮐﻧﺗرل و ارﺗﻘﺎ ﮐﯾﻔﯾت در ﺳﺎﺧتوﺳﺎزھﺎی ﺷﮭری« ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد ﺷد.
🔹 در ﭘﺎﯾﺎن اﯾن ﺑﺧش از ﺟﻠﺳﮫ ﻣﻘرر ﺷد ﺗﺎ ﮐﺎرﮔروهھﺎی ﺗﺧﺻﺻﯽ ﮐﻣﯾﺗﮫ ﺷﻔﺎﻓﯾت ،ﺑرای دﯾﮕر اﺣﮑﺎم ﺑرﻧﺎﻣﮫ در ﺣوزه ﺷﻔﺎﻓﯾت و ھوﺷﻣﻧدﺳﺎزی ﻧﯾز ﺷﺎﺧصھﺎﯾﯽ ﻣﺷﺎﺑﮫ ﺑﺎ ﺷﺎﺧصھﺎی ﺗﺎﯾﯾدﺷده
در ﺟﻠﺳﮫ و ﻣﻧطﺑق ﺑر ﺳﮫ ﻣﻌﯾﺎر ﭘﯾشﮔﻔﺗﮫ اراﺋﮫ دھﻧد ﺗﺎ ﻣﺟﻣوﻋﮫ اﯾن ﺷﺎﺧصھﺎ در ﻗﺎﻟب ﻣﺗﻧﯽ واﺣد ،ﺟﮭت ﺑررﺳﯽ و ﺗﺻوﯾب در ﺟﻠﺳﮫای ﮐﮫ ﮐﻣﯾﺳﯾون ﺑرﻧﺎﻣﮫ و ﺑودﺟﮫ ﺑﮫ ﺑررﺳﯽ ﻻﯾﺣﮫ ﺳﻧد
اﻗداﻣﺎت و ﺑرﻧﺎﻣﮫھﺎی اﺟراﯾﯽ اﺣﮑﺎم ﺑرﻧﺎﻣﮫ اﺧﺗﺻﺎص ﺧواھد داد ،از ﺳوی ﮐﻣﯾﺗﮫ ﺷﻔﺎﻓﯾت و ﺷﮭر ھوﺷﻣﻧد ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد ﺷود.
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٧٧
ﺻورت ﺟﻠﺳﮫ ﮐﻣﯾﺗﮫ ﺷﻔﺎﻓﯾت و ﺷﮭر ھوﺷﻣﻧد
ﺳﺎﻟن اﻟﻐدﯾر ،ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن ﺷﻣﺎره  ٢ﺷورای اﺳﻼﻣﯽ ﺷﮭر ﺗﮭران
 ٩٨/۴/٢٩ﺳﺎﻋت  ١۴ﻣﮑﺎن
ﺗﺎرﯾﺦ و زﻣﺎن
ھﻔﺗﺎدوھﻔﺗم
ﺷﻣﺎره ﺟﻠﺳﮫ
ﻣدﻋوﯾن :ﺣﻣﯾدرﺿﺎ ﺗﺣﺻﯾﻠﯽ ،ﻣدﯾرﻋﺎﻣل ﺷرﮐت ﺳﺎﻣﺎﻧدھﯽ ﺻﻧﺎﯾﻊ و ﻣﺷﺎﻏل ﺷﮭر
ﺣﺎﺿرﯾن :ﻟطﻔﺎ ً ﮐﻠﯾﮏ ﻧﻣﺎﯾﯾد.
ﻋﮑسھﺎی ﺟﻠﺳﮫ
دﺳﺗورﺟﻠﺳﮫ:
✅ ﺷﻔﺎﻓﯾت در ﺷرﮐت ﺳﺎﻣﺎﻧدھﯽ ﺻﻧﺎﯾﻊ و ﻣﺷﺎﻏل ﺷﮭر

🔶 ھﻔﺗﺎدوھﻔﺗﻣﯾن ﺟﻠﺳﮫ ﮐﻣﯾﺗﮫ ﺷﻔﺎﻓﯾت و ﺷﮭر ھوﺷﻣﻧد ،ﺷﻧﺑﮫ  ٩٨/۴/٢٩ﺑﮫ رﯾﺎﺳت ﺑﮭﺎره آروﯾن و ﺑﺎ ﺣﺿور ﺣﻣﯾدرﺿﺎ ﺗﺣﺻﯾﻠﯽ ،ﻣدﯾرﻋﺎﻣل ﺷرﮐت ﺳﺎﻣﺎﻧدھﯽ ﺻﻧﺎﯾﻊ و ﻣﺷﺎﻏل ﺷﮭر ﺑﺎ ﻣوﺿوع
ﺷﻔﺎﻓﯾت در ﺷرﮐت ﺳﺎﻣﺎﻧدھﯽ ﺻﻧﺎﯾﻊ و ﻣﺷﺎﻏل ﺷﮭر ﺑرﮔزار ﺧواھد ﺷد.
🔷 اﺻﻠﯽﺗرﯾن ﻣﺑﻧﺎی ﻗﺎﻧوﻧﯽ ﺗﺎﺳﯾس ﺷرﮐت ﺳﺎﻣﺎﻧدھﯽ ﺻﻧﺎﯾﻊ و ﻣﺷﺎﻏل ﺷﮭر ،اﺟرای ﺑﻧد  ٢٠ﻣﺎده  ۵۵ﻗﺎﻧون ﺷﮭرداریھﺎ اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣوﺟب آن ،ﺷﮭرداری ﺗﮭران ﻣﮑﻠف ﺷده اﺳت ﺗﺎ از اﯾﺟﺎد و
ﺗﺎﺳﯾس ﮐﺎرﺧﺎﻧﮫھﺎ ،ﮐﺎرﮔﺎهھﺎ ،ﮔﺎراژھﺎی ﻋﻣوﻣﯽ ،ﺗﻌﻣﯾرﮔﺎهھﺎ ،دﮐﺎنھﺎ و ﺑﮫطورﮐﻠﯽ ﻣراﮐزی ﮐﮫ ﺑﮫ ﻧﺣوی از اﻧﺣﺎء ﻣوﺟب ﺑروز ﻣزاﺣﻣت ﺑرای ﺳﺎﮐﻧﺎن ﻣﯽﺷود ﯾﺎ ﻣﺧﺎﻟف اﺻول ﺑﮭداﺷت در
ﺷﮭرھﺎ اﺳت ،ﺟﻠوﮔﯾری ﻧﻣﺎﯾد و ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﺗﻌطﯾل ﯾﺎ اﻧﺗﻘﺎل واﺣدھﺎی ﻣزاﺣم و آﻟودهﮐﻧﻧده ﺑﮫ ﺧﺎرج از ﺷﮭر اﻗدام ﻧﻣﺎﯾد.
🔹 ﺑﮫ ﻣﻧظور ﺷﻔﺎﻓﯾتﺑﺧﺷﯽ ﺑﮫ ﻋﻣﻠﮑرد ﺷرﮐت ﺳﺎﻣﺎﻧدھﯽ ﺻﻧﺎﯾﻊ و ﻣﺷﺎﻏل ﺷﮭر ،در ﺟﻠﺳﮫ ﺷﻧﺑﮫ  ،٩٨/۴/٢٩ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ﺑﻧد - ٢٠ﮐﮫ ﮔردش ﮐﺎر ﻣراﺣل اﺟرای ﺑﻧد  ٢٠از طرﯾق آن اﻧﺟﺎم ﻣﯽﮔﯾرد-
ﻣورد ﺑررﺳﯽ ﻗرار ﺧواھد ﮔرﻓت.
🔶 در ﺑﺧش دﯾﮕری از اﯾن ﺟﻠﺳﮫ ،ﮔزارش ﺷرﮐت ﺳﺎﻣﺎﻧدھﯽ ﺻﻧﺎﯾﻊ و ﻣﺷﺎﻏل ﺷﮭر از ﻧﺣوه واﮔذاری ﮐﯾوﺳﮏھﺎی ﮔل و ﻣطﺑوﻋﺎت و ﻧﯾز ﻏرف ﺑﺎزارھﺎی روز و ﻣوﻗت درﯾﺎﻓت ﺧواھد ﺷد.
🔸 ھﻣﭼﻧﯾن وﺿﻌﯾت ﺑﮫﮐﺎرﮔﯾری ﮐﺎﻣل ﺳﺎﻣﺎﻧﮫھﺎی ﺛﺑت ﻋﻣﻠﮑرد ﻣﺎﻟﯽ در اﯾن ﺷرﮐت از ﺟﻣﻠﮫ دو ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ﻗراردادھﺎ و ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ﺟﺎﻣﻊ ﻣﺎﻟﯽ و ﺛﺑت اطﻼﻋﺎت ﻗراردادھﺎی واﮔذاری ﮐﯾوﺳﮏ و ﻏرف
در اﯾن دو ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ﺑﺎ ھدف ﺷﻔﺎﻓﯾتﺑﺧﺷﯽ ﺑﮫ ﻋﻣﻠﮑرد ﺷرﮐت ﺳﺎﻣﺎﻧدھﯽ ﺻﻧﺎﯾﻊ و ﻣﺷﺎﻏل ﺷﮭر در واﮔذاریھﺎ ﻣورد ﺑررﺳﯽ ﻗرار ﺧواھد ﮔرﻓت.
🔷 ﭘﯾﮕﯾری ﺣﺳن اﺟرای ﻣﺻوﺑﮫ »ﺳﺎﻣﺎﻧدھﯽ ﻣﺷﺎﻏل ﺳﯾﺎر و ﺑﯽﮐﺎﻧون در ﺷﮭر ﺗﮭران« ﻣوﺿوع ﺑﺧش آﺧر اﯾن ﺟﻠﺳﮫ اﺳت .ﺑﻧﺎﺑر ﺑﻧد پ و ﺑﻧد ت اﯾن ﻣﺻوﺑﮫ ،ﮐﻣﯾﺗﮫ »ﺳﯾﺎﺳتﮔذاری ،راھﺑری
و ﺑرﻧﺎﻣﮫرﯾزی« اﺟرای ﻣﺻوﺑﮫ ﺑﮫ دﺑﯾری ﻣدﯾرﻋﺎﻣل ﺷرﮐت ﺳﺎﻣﺎﻧدھﯽ ﺻﻧﺎﯾﻊ و ﻣﺷﺎﻏل ﺷﮭر ﻣﮑﻠف ﺷده اﺳت ﺗﺎ دو دﺳﺗوراﻟﻌﻣل »ﺳﺎﻣﺎﻧدھﯽ دﺳﺗﻔروﺷﯽ در ﺷﮭر ﺗﮭران« و »ﺳﺎﻣﺎﻧدھﯽ ﻣﺷﺎﻏل
ﺳﯾﺎر ﻣوﺗوری در ﺷﮭر ﺗﮭران« را ﺗﮭﯾﮫ و ﺑﮫ ﺷورای ﺷﮭر اراﺋﮫ ﮐﻧد.
🔹 در ﺗدوﯾن ﻣﺻوﺑﮫ »ﺳﺎﻣﺎﻧدھﯽ ﻣﺷﺎﻏل ﺳﯾﺎر و ﺑﯽﮐﺎﻧون در ﺷﮭر ﺗﮭران« ،ھدف ،ﺟﺎﯾﮕزﯾن ﮐردن دﺳﺗوراﻟﻌﻣﻠﯽ ﺟﺎﻣﻊ و واﺣد ﺑﮫ ﺟﺎی روﯾﮫھﺎی ﻧﺎھﻣﺎھﻧﮓ و ﺳﻠﯾﻘﮫای ﻓﻌﻠﯽ ﮐﮫ ﺑﻌﺿﺎ ﺑﮫ
ﺑرﺧوردھﺎی ﻗﮭری ﺑﺎ دﺳتﻓروﺷﺎن و اﻓراد ﺷﺎﻏل در ﮐﺳبوﮐﺎرھﺎی ﺳﯾﺎر ﻣﯽاﻧﺟﺎﻣد ،ﺑوده اﺳت .ﻟذا در ﻣﺗن ﻣﺻوﺑﮫ ﻗﯾد ﺷده اﺳت ﮐﮫ ﺗدوﯾن دﺳﺗوراﻟﻌﻣلھﺎ ﻣﯽﺑﺎﯾﺳت ﺑﺎ اراﺋﮫ ﺗﻔﺎﺳﯾر ﺳﻧﺟشﭘذﯾر
از ﻣﻔﺎھﯾم ﺑﮫﮐﺎررﻓﺗﮫ در ﻣﺗن دﺳﺗوراﻟﻌﻣلھﺎ ﻣﺛل ﻋﺑﺎرت »ﺳد ﻣﻌﺑر« و ھﻣﭼﻧﯾن اراﺋﮫ ﺷﺎﺧصھﺎی ﺳﻧﺟشﭘذﯾر ﺟﮭت ﺗﻌﯾﯾن ﭼﺎرﭼوب ﻣﺟﺎز ﻓﻌﺎﻟﯾت ﻣﺷﺎﻏل ﺳﯾﺎر و ﺑﯽﮐﺎﻧون ﺻورت ﺑﮕﯾرد.
🔹 ﺑﺎﺗوﺟﮫﺑﮫ ﺗﺎﺧﯾر ﭘﯾشآﻣده در اﺟرای ﻣﺻوﺑﮫ از ﺟﻣﻠﮫ ﻋدم اراﺋﮫ دﺳﺗوراﻟﻌﻣلھﺎی ﭘﯾشﮔﻔﺗﮫ در ﻣﮭﻠت زﻣﺎﻧﯽ دوﻣﺎھﮫ ﺗﻌﯾﯾنﺷده از زﻣﺎن ﺗﺻوﯾب ﻣﺻوﺑﮫ در اﺳﻔﻧدﻣﺎه  ،٩٧در ﺟﻠﺳﮫ ﺷﻧﺑﮫ
 ٩٨/۴/٢٩دﻻﯾل ﻋدم ﭘﯾﺷرﻓت اﺟرای ﻣﺻوﺑﮫ ﻣطﺎﺑق ﺑﺎ زﻣﺎنﺑﻧدی ﻣﺻوب ﻣورد ﺑررﺳﯽ ﻗرار ﺧواھد ﮔرﻓت.
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ﺷرح ﺟﻠﺳﮫ:
🔶 ھﻔﺗﺎدوھﻔﺗﻣﯾن ﺟﻠﺳﮫ ﮐﻣﯾﺗﮫ ﺷﻔﺎﻓﯾت و ﺷﮭر ھوﺷﻣﻧد ،ﺷﻧﺑﮫ  ٩٨/۴/٢٩ﺑﮫ رﯾﺎﺳت ﺑﮭﺎره آروﯾن و ﺑﺎ ﺣﺿور ﺣﻣﯾدرﺿﺎ ﺗﺣﺻﯾﻠﯽ ،ﻣدﯾرﻋﺎﻣل ﺷرﮐت ﺳﺎﻣﺎﻧدھﯽ ﺻﻧﺎﯾﻊ و ﻣﺷﺎﻏل ﺷﮭر ﺑﺎ ﻣوﺿوع
ﺷﻔﺎﻓﯾت در ﺷرﮐت ﺳﺎﻣﺎﻧدھﯽ ﺻﻧﺎﯾﻊ و ﻣﺷﺎﻏل ﺷﮭر ﺑرﮔزار ﺷد.
🔷 ﺑﺧش اﺑﺗداﯾﯽ ﺟﻠﺳﮫ ﺑﮫ ﮔزارش ﺷرﮐت ﺳﺎﻣﺎﻧدھﯽ ﺻﻧﺎﯾﻊ و ﻣﺷﺎﻏل از وﺿﻌﯾت راهاﻧدازی و ﺑﮫﮐﺎرﮔﯾری ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ﺑﻧد  ٢٠اﺧﺗﺻﺎص ﯾﺎﻓت.
🔹 اﺻﻠﯽﺗرﯾن ﻣﺑﻧﺎی ﻗﺎﻧوﻧﯽ ﺗﺎﺳﯾس ﺷرﮐت ﺳﺎﻣﺎﻧدھﯽ ﺻﻧﺎﯾﻊ و ﻣﺷﺎﻏل ﺷﮭر ،اﺟرای ﺑﻧد  ٢٠ﻣﺎده  ۵۵ﻗﺎﻧون ﺷﮭرداریھﺎ اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣوﺟب آن ،ﺷﮭرداری ﺗﮭران ﻣﮑﻠف ﺷده اﺳت ﺗﺎ ﻧﺳﺑت ﺑﮫ
ﺗﻌطﯾل ﯾﺎ اﻧﺗﻘﺎل واﺣدھﺎی ﺷﻐﻠﯽ ﻣزاﺣم و آﻟودهﮐﻧﻧده ﺑﮫ ﺧﺎرج از ﺷﮭر اﻗدام ﻧﻣﺎﯾد.
🔹 ﺑﻧﺎﺑر اظﮭﺎرات آﻗﺎی ﺗﺣﺻﯾﻠﯽ ،ﺗﺎ ﭘﯾش از اﯾن ،ﮔردش ﮐﺎر ﻣراﺣل اﺟرای ﺑﻧد  ٢٠اﻋم از ﺛﺑت ﺷﮑﺎﯾت ،ﺛﺑت ﻧظر ﮐﺎرﺷﻧﺎﺳﯽ و ﺻدور ،اﺑﻼغ و اﺟرای رای ﺑﮫ ﺷﮑل ﻏﯾرﺳﯾﺳﺗﻣﯽ اﻧﺟﺎم
ﻣﯽﮔرﻓﺗﮫ اﺳت.
🔹 ﺑﺎ ﭘﯾﮕﯾریھﺎی ﮐﻣﯾﺳﯾون ﺳﻼﻣت و ﻣﺣﯾط زﯾﺳت ﺷورای ﺷﮭر ﺗﮭران ،از ﭘﺎﯾﯾز ﺳﺎل  ،٩٧ﺷرﮐت ﺳﺎﻣﺎﻧدھﯽ ﺻﻧﺎﯾﻊ و ﻣﺷﺎﻏل ،اﻟﮑﺗروﻧﯾﮑﯽ و ﺳﯾﺳﺗﻣﯽ ﮐردن ﻓراﯾﻧد ﮔردش ﮐﺎر اﺟرای اﯾن ﺑﻧد
را در دﺳﺗور ﮐﺎر ﺧود ﻗرار داده و از اردﯾﺑﮭﺷت ﺳﺎل  ،٩٨ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ﺑﻧد  ٢٠ﺑﮫ طور آزﻣﺎﯾﺷﯽ در ﺷﮭرداریھﺎی ﻣﻧﺎطق ﻣورد ﺑﮭرهﺑرداری ﻗرار ﮔرﻓﺗﮫ اﺳت .ﺑﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﻓﺎز آزﻣﺎﯾﺷﯽ ،اﯾن ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ﺗﺎ
آﺧر ﻣردادﻣﺎه در ﺗﻣﺎﻣﯽ واﺣدھﺎی اﺟراﯾﯽ ذیرﺑط ﺑﮫ ﺻورت ﻋﻣﻠﯾﺎﺗﯽ ﻣورد اﺳﺗﻔﺎده ﻗرار ﺧواھد ﮔرﻓت.
🔹 ﺑﮫ ﻣﻧظور ﺷﻔﺎﻓﯾتﺑﺧﺷﯽ ﺑﮫ ﻋﻣﻠﮑرد ﺷرﮐت ﺳﺎﻣﺎﻧدھﯽ ﺻﻧﺎﯾﻊ و ﻣﺷﺎﻏل در راﺑطﮫ ﺑﺎ ﺻدور و اﺟرای اﺣﮑﺎم ﻣﻧﺑﻌث از ﺑﻧد  ،٢٠در اﯾن ﺑﺧش از ﺟﻠﺳﮫ ﺷﻧﺑﮫ  ٩٨/۴/٢٩ﻣﻘرر ﺷد ﺗﺎ در ﮔﺎم
اول ،ﻓﺎﯾل اﮐﺳل اطﻼﻋﺎت اﺣﮑﺎم ﺻﺎدرﺷده در اﺟرای اﯾن ﺑﻧد در دوره ﺟدﯾد ﻣدﯾرﯾت ﺷﮭری ،ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﻣرداد ﻣﺎه ﺑﮫ ﺻورت ﻋﻣوﻣﯽ اﻧﺗﺷﺎر ﯾﺎﺑد .در ﻣرﺣﻠﮫ ﺑﻌد ﻧﯾز اﻧﺗﺷﺎر ﺑرﺧط و ﺳﯾﺳﺗﻣﺎﺗﯾﮏ
اطﻼﻋﺎت اﺣﮑﺎم ﺻﺎدرﺷده ﻣورد ﭘﯾﮕﯾری ﻗرار ﮔﯾرد.
🔹 اﻧﺗﺷﺎر ﻋﻣوﻣﯽ اطﻼﻋﺎت ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ﺑﻧد  ٢٠ﻣوﺟب ﻣﯽﺷود ﺗﺎ ﻧظﺎرت ھﻣﮕﺎﻧﯽ ،ﺿﺎﻣن وﺣدت روﯾﮫ و ﺟﻠوﮔﯾری از ﺑروز ﺗﺧﻠﻔﺎت در ﺻدور و اﺟرای اﺣﮑﺎم ﻣﻧﺑﻌث از اﯾن ﺑﻧد از ﻗﺎﻧون
ﺷﮭرداریھﺎ ﺷود.
🔶 در ﺑﺧش دﯾﮕری از ﺟﻠﺳﮫ ﺷﻧﺑﮫ  ،٩٨/۴/٢٩وﺿﻌﯾت واﮔذاری ﻏرف ﺑﺎزارھﺎی روز و ﻣوﻗت و ﮐﯾوﺳﮏھﺎی ﮔل و ﻣطﺑوﻋﺎت ﻣورد ﺑررﺳﯽ ﻗرار ﮔرﻓت.
🔸 ﺑﻧﺎﺑر اظﮭﺎرات ﻣدﯾرﻋﺎﻣل ﺷرﮐت ﺳﺎﻣﺎﻧدھﯽ ﺻﻧﺎﯾﻊ و ﻣﺷﺎﻏل ،واﮔذاری ﺑﺎزارھﺎ ،ﺑﺎ ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد و درﺧواﺳت ﺷﮭرداریھﺎی ﻣﻧﺎطق ﺻورت ﻣﯽﮔﯾرد و ﻣزاﯾدهای در اﯾن ﺧﺻوص ﺑرﮔزار
ﻧﻣﯽﺷود؛ ﻣوﺿوﻋﯽ ﮐﮫ از ﻧظر ﮐﻣﯾﺗﮫ ﺷﻔﺎﻓﯾت ،ﻣﺣل اﺷﮑﺎل و ﻧﯾﺎزﻣﻧد ﺑررﺳﯽھﺎی ﺣﻘوﻗﯽ ﺑﯾﺷﺗر ﺑود.
🔸 ﺑﺎ اﯾن ﺣﺎل ﻣﻘرر ﺷد ﺗﺎ ﺑﮫ ﻣﻧظور ﺷﻔﺎﻓﯾتﺑﺧﺷﯽ ﺑﮫ ﻧﺣوه واﮔذاری ﺑﺎزارھﺎ و ﺑﮫ ﻋﻧوان ﮔﺎم ﻧﺧﺳت در رﻗﺎﺑﺗﯽﺗر ﮐردن ﻓﺿﺎی واﮔذاریھﺎ ،اطﻼﻋﺎت ﺑﮭرهﺑرداران ،ﺑﺎزارﮔردانھﺎ و
ﺻورﺗﺟﻠﺳﺎت واﮔذاری روزﺑﺎزارھﺎ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﻣردادﻣﺎه روی وﺑﺳﺎﯾت ﺷرﮐت ﺳﺎﻣﺎﻧدھﯽ ﺻﻧﺎﯾﻊ و ﻣﺷﺎﻏل ﺷﮭر ﺗﮭران ﻣﻧﺗﺷر ﺷود.
🔸 ھﻣﭼﻧﯾن ﺑﮫ ﻣﻧظور ﺷﻔﺎﻓﯾتﺑﺧﺷﯽ ﺑﮫ وﺿﻌﯾت واﮔذاری ﮐﯾوﺳﮏھﺎی ﮔل و ﻣطﺑوﻋﺎت و ﺗﺳﮭﯾل ﺳﺎﻣﺎﻧدھﯽ ﺑﮫ وﺿﻌﯾت آﻧﺎن ،ﻣﻘرر ﺷد ﺗﺎ اطﻼﻋﺎت ﮐﻠﯾﮫ ﮐﯾوﺳﮏھﺎی ﺳطﺢ ﺷﮭر ﺗﮭران از ﺟﻣﻠﮫ
ﻣﮑﺎن ﮐﯾوﺳﮏھﺎ ،اﻓرادی ﮐﮫ ھر ﮐدام از اﯾن ﮐﯾوﺳﮏھﺎ ﺑﮫ آنھﺎ واﮔذار ﺷده اﺳت و ﻣﺑﻠﻎ اﺟﺎرهای ﮐﮫ ﺑﺎﺑت واﮔذاری ﮐﯾوﺳﮏ ﺑﮫ ﺷﮭرداری ﭘرداﺧت ﻣﯽﮐﻧد ،ﺣداﮐﺛر ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﻣردادﻣﺎه اﻧﺗﺷﺎر
ﻋﻣوﻣﯽ ﯾﺎﺑد.
🔷 ﭘﯾﮕﯾری ﺣﺳن اﺟرای ﻣﺻوﺑﮫ »ﺳﺎﻣﺎﻧدھﯽ ﻣﺷﺎﻏل ﺳﯾﺎر و ﺑﯽﮐﺎﻧون در ﺷﮭر ﺗﮭران« ﻣوﺿوع ﺑﺧش آﺧر اﯾن ﺟﻠﺳﮫ ﺑود.
🔹 دﻏدﻏﮫ ﮐﻣﯾﺗﮫ ﺷﻔﺎﻓﯾت در راﺑطﮫ ﺑﺎ اﺟرای اﯾن ﻣﺻوﺑﮫ ،اراﺋﮫ ﺗﻌﺎرﯾف دﻗﯾق از ﻣﻔﺎھﯾم ﺑﮫﮐﺎررﻓﺗﮫ در دﺳﺗوراﻟﻌﻣلھﺎ ﻣﺛل ﻋﺑﺎرت »ﺳد ﻣﻌﺑر« و اراﺋﮫ ﺷﺎﺧصھﺎی ﺳﻧﺟشﭘذﯾر ﺟﮭت ﺗﻌﯾﯾن
ﭼﺎرﭼوب ﻣﺟﺎز ﻓﻌﺎﻟﯾت ﻣﺷﺎﻏل ﺳﯾﺎر و ﺑﯽﮐﺎﻧون اﺳت؛ ﻣوﺿوﻋﯽ ﮐﮫ ذﯾل ﺑﻧدھﺎی پ و ت اﯾن ﻣﺻوﺑﮫ ﻧﯾز ﻣورد اﺷﺎره ﻗرار ﮔرﻓﺗﮫ اﺳت.
🔹 ﺑﻧﺎﺑر اﯾن ﻣﺻوﺑﮫ ،ﮐﻣﯾﺗﮫ »ﺳﯾﺎﺳتﮔذاری ،راھﺑری و ﺑرﻧﺎﻣﮫرﯾزی اﺟرای ﻣﺻوﺑﮫ« ﺑﮫ دﺑﯾری ﻣدﯾرﻋﺎﻣل ﺷرﮐت ﺳﺎﻣﺎﻧدھﯽ ﺻﻧﺎﯾﻊ و ﻣﺷﺎﻏل و ﻣﺗﺷﮑل از ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﺎن ﺑﺧشھﺎی ﻣﺧﺗﻠف
ﺷﮭرداری ﺗﮭران و ﺳﺎﯾر ارﮔﺎنھﺎی ﻣرﺗﺑط ﺑﺎ ﻓﻌﺎﻟﯾت ﻣﺷﺎﻏل ﺳﯾﺎر در ﺳطﺢ ﺷﮭر ﺗﮭران ﻣﯽﺑﺎﯾﺳت ﺑﮫ ﺻورت ﻣﻧظم ﺟﻠﺳﺎﺗﯽ را ﺑﮫ ﻣﻧظور اﻧﺟﺎم وظﺎﯾف ﻣﺣوﻟﮫ ﺗﺷﮑﯾل دھد.
🔹 ﺑﺎﺗوﺟﮫﺑﮫ آﻧﮑﮫ ﺑﻧﺎﺑر ﮔزارش اراﺋﮫﺷده در ﺟﻠﺳﮫ ،ﻋﻠﯽرﻏم ﮔذﺷت ﺑﯾش از ﭼﮭﺎر ﻣﺎه از ﺗﺻوﯾب ﻣﺻوﺑﮫ ،ﮐﻣﯾﺗﮫ ﺳﯾﺎﺳتﮔذاری ،راھﺑری و ﺑرﻧﺎﻣﮫرﯾزی اﺟرای ﻣﺻوﺑﮫ ھﻧوز ﻓﻌﺎﻟﯾت ﺧود را
آﻏﺎز ﻧﮑرده اﺳت ،از ﺷرﮐت ﺳﺎﻣﺎﻧدھﯽ ﺻﻧﺎﯾﻊ و ﻣﺷﺎﻏل ﺧواﺳﺗﮫ ﺷد ﺗﺎ در اﺳرع وﻗت ،ﺗﺷﮑﯾل ﺟﻠﺳﺎت ﮐﻣﯾﺗﮫ ﻣذﮐور و اراﺋﮫ ﭘﯾشﻧوﯾسھﺎی دﺳﺗوراﻟﻌﻣلھﺎی ﻣرﺑوطﮫ را ﻣورد ﭘﯾﮕﯾری ﻗرار داده
و ﮔزارﺷﯽ از اﻗداﻣﺎت اﻧﺟﺎمﮔرﻓﺗﮫ ﻧﯾز ﺑﮫ ﮐﻣﯾﺗﮫ ﺷﻔﺎﻓﯾت اراﺋﮫ دھد.
ﻣﺻوﺑﺎت ﺟﻠﺳﮫ ھﻔﺗﺎدوھﻔﺗم ﮐﻣﯾﺗﮫ ﺷﻔﺎﻓﯾت ﺑﮫ ﻣﻌﺎون ﺧدﻣﺎت ﺷﮭری
ردﯾف
١
٢
٣
۴
۵

۶
٧
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ﻣﺻوﺑﮫ
ﻣﻘرر ﺷد اطﻼﻋﺎت ﮐﻠﯾﮫ روزﺑﺎزارھﺎی ﺷﮭرداری ﺗﮭران از ﺟﻣﻠﮫ اطﻼﻋﺎت ﺑﮭرهﺑرداران و ﺑﺎزارﮔردانھﺎ و ﺻورﺗﺟﻠﺳﺎت واﮔذاری روزﺑﺎزارھﺎ ﺣداﮐﺛر ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﻣرداد ﻣﺎه ٩٨
روی وﺑﺳﺎﯾت ﺷرﮐت ﺳﺎﻣﺎﻧدھﯽ ﺻﻧﺎﯾﻊ و ﻣﺷﺎﻏل در دﺳﺗرس ﻋﻣوم ﻗرار ﮔﯾرد.
ﻣﻘرر ﺷد ﮐﻠﯾﮫ اطﻼﻋﺎت ﮐﯾوﺳﮏھﺎی ﺳطﺢ ﺷﮭر ﺗﮭران از ﺟﻣﻠﮫ اطﻼﻋﺎت ﻣﮑﺎن ﮐﯾوﺳﮏھﺎ ،اﻓرادی ﮐﮫ ھر ﮐدام از اﯾن ﮐﯾوﺳﮏھﺎ ﺑﮫ آﻧﮭﺎ واﮔذار ﺷده اﺳت و ﻣﯾزان ﻣﺑﻠﻐﯽ ﮐﮫ
ﺑﮫ ﺷﮭرداری ﭘرداﺧت ﻣﯽﮐﻧﻧد ﺣداﮐﺛر ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﻣرداد ﻣﺎه  ٩٨روی وﺑﺳﺎﯾت ﺷرﮐت ﺳﺎﻣﺎﻧدھﯽ ﺻﻧﺎﯾﻊ و ﻣﺷﺎﻏل ﺷﮭرداری ﺗﮭران در دﺳﺗرس ﻋﻣوم ﻗرار ﮔﯾرد.
ﻣﻘرر ﺷد آراء ﺻﺎدره ذﯾل ﺑﻧد  ٢٠ﻣﺎده  ۵۵ﻗﺎﻧون ﺷﮭرداری ﺗﮭران در دوره ﺟدﯾد ﻣدﯾرﯾت ﺷﮭری ﺣداﮐﺛر ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﻣرداد ﻣﺎه  ٩٨روی وﺑﺳﺎﯾت ﺷرﮐت ﺳﺎﻣﺎﻧدھﯽ ﺻﻧﺎﯾﻊ و
ﻣﺷﺎﻏل ﺷﮭرداری ﺗﮭران در دﺳﺗرس ﻋﻣوم ﻗرار ﮔﯾرد.
ﻣﻘرر ﺷد ﺷرﮐت ﺳﺎﻣﺎﻧدھﯽ ﺻﻧﺎﯾﻊ و ﻣﺷﺎﻏل ﺷﮭر ﺗﮭران ﺣداﮐﺛر ظرف ﻣدت ﯾﮏ ﻣﺎه ،ﻓراﯾﻧد ﭘﯾﺷﻧﮭﺎدی ﺑرای واﮔذاری روزﺑﺎزارھﺎ از طرﯾق ﻣزاﯾده را ﺑﮫ ﮐﻣﯾﺗﮫ ﺷﻔﺎﻓﯾت و
ﺷﮭر ھوﺷﻣﻧد اراﺋﮫ ﻧﻣﺎﯾد .ھﻣﭼﻧﯾن ﻣﻘرر ﺷد ﻓرﻣت ﯾﮑﺳﺎﻧﯽ ﺑرای ﻗراردادھﺎی واﮔذاری روزﺑﺎزارھﺎ ﺗﮭﯾﮫ و ﭘﯾشﻧوﯾس آن ﺑﮫ ﮐﻣﯾﺗﮫ ﺷﻔﺎﻓﯾت و ﺷﮭر ھوﺷﻣﻧد ارﺳﺎل ﺷود.
ﻣﻘرر ﺷد اﻣﮑﺎن اﺳﺗﻔﺎده از ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ﺻورت وﺿﻌﯾت اﻟﮑﺗروﻧﯾﮏ ﺑرای ﻗراردادھﺎی ھزﯾﻧﮫای ﺷرﮐت ﺳﺎﻣﺎﻧدھﯽ ﺻﻧﺎﯾﻊ و ﻣﺷﺎﻏل ﺷﮭر ﺗﮭران ظرف ﻣدت ﯾﮏ ﻣﺎه ﺑررﺳﯽ ﺷده و
ﻧﺗﯾﺟﮫ آن ﺑﮫ ﮐﻣﯾﺗﮫ ﺷﻔﺎﻓﯾت و ﺷﮭر ھوﺷﻣﻧد اﻋﻼم ﺷود.
ﻣﻘرر ﺷد ﺷرﮐت ﺳﺎﻣﺎﻧدھﯽ ﺻﻧﺎﯾﻊ و ﻣﺷﺎﻏل ﺷﮭر ﺗﮭران ﺑﮫ ﻋﻧوان ﺑﮭرهﺑردار ﺳﺎﻣﺎﻧﮫھﺎی ﮐﯾوﺳﮏھﺎ و روزﺑﺎزارھﺎ ،اﺗﺻﺎل اﯾن ﺳﺎﻣﺎﻧﮫھﺎ ﺑﮫ ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ﺟﺎﻣﻊ ﻣﺎﻟﯽ را ﭘﯾﮕﯾری
ﻧﻣﺎﯾد و ﻧﺗﯾﺟﮫ را ظرف ﻣدت ﯾﮏ ﻣﺎه ﺑﮫ ﮐﻣﯾﺗﮫ ﺷﻔﺎﻓﯾت و ﺷﮭر ھوﺷﻣﻧد اﻋﻼم ﻧﻣﺎﯾد.
ﻣﻘرر ﺷد ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ ﺗﺎﺧﯾر در اﺟرای ﻣﺻوﺑﮫ »ﺳﺎﻣﺎﻧدھﯽ ﻣﺷﺎﻏل ﺳﯾﺎر و ﺑﯽﮐﺎﻧون در ﺷﮭر ﺗﮭران« ،ﺷرﮐت ﺳﺎﻣﺎﻧدھﯽ ﺻﻧﺎﯾﻊ و ﻣﺷﺎﻏل ﺷﮭر ﺗﮭران ،ﺗﺷﮑﯾل ﮐﻣﯾﺗﮫ
ﺑرﻧﺎﻣﮫرﯾزی ﻣﺷﺎﻏل ﺳﯾﺎر و ﺑﯽﮐﺎﻧون و اراﯾﮫ و ﺑررﺳﯽ آﯾﯾن ﻧﺎﻣﮫ ھﺎی ﻣورد اﺷﺎره در ﺑﻧدھﺎی پ و ت ﻣﺎده  ٣ﻣﺻوﺑﮫ ﻣذﮐور را در اﺳرع وﻗت در دﺳﺗور ﮐﺎر ﺧود ﻗرار
داده و ﮔزارش آن را ﺣداﮐﺛر ظرف دو ھﻔﺗﮫ ﺑﮫ ﮐﻣﯾﺗﮫ ﺷﻔﺎﻓﯾت و ﺷﮭر ھوﺷﻣﻧد اراﺋﮫ ﮐﻧد.
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ﺻورت ﺟﻠﺳﮫ ﮐﻣﯾﺗﮫ ﺷﻔﺎﻓﯾت و ﺷﮭر ھوﺷﻣﻧد
اﺗﺎق ﮐﻣﯾﺳﯾون ﺑرﻧﺎﻣﮫ و ﺑودﺟﮫ واﻗﻊ در طﺑﻘﮫ ﺷﺷم ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن ﺷﻣﺎره  ١ﺷورا
 ٩٨/۴/٢٢ﺳﺎﻋت  ١۴ﻣﮑﺎن
ﺗﺎرﯾﺦ و زﻣﺎن
ھﻔﺗﺎدوﺷﺷم
ﺷﻣﺎره ﺟﻠﺳﮫ
ﻣدﻋوﯾن :ﻧﺻرﷲ ﺟﮭﺎﻧﮕرد ،ﻋﺿو ﺷورای ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﻧﺎوری اطﻼﻋﺎت ،ﺳﮑﯾﻧﮫ اﺷرﻓﯽ ،ﻣﻌﺎون ﺑرﻧﺎﻣﮫرﯾزی ،ﺗوﺳﻌﮫ ﺷﮭری و اﻣور ﺷوراھﺎی ﺷﮭرداری ﺗﮭران و ﻣﺣﻣد ﻓرﺟود ،ﻣدﯾرﻋﺎﻣل ﺳﺎزﻣﺎن
ﻓﻧﺎوری اطﻼﻋﺎت و ارﺗﺑﺎطﺎت و ﻓرھود ﮐﺎظﻣﯽ ،ﺳرﭘرﺳت ﺷرﮐت ارﺗﺑﺎط ﻣﺷﺗرک ﺷﮭر

ﺣﺎﺿرﯾن :ﻟطﻔﺎ ً ﮐﻠﯾﮏ ﻧﻣﺎﯾﯾد.
ﻋﮑسھﺎی ﺟﻠﺳﮫ
دﺳﺗورﺟﻠﺳﮫ:
✅ ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﻋﻣﻠﯾﺎﺗﯽ اﺟرای ﺗﺑﺻرهھﺎی ھوﺷﻣﻧدﺳﺎزی در ﺑودﺟﮫ ٩٨
🔶 ھﻔﺗﺎدوﺷﺷﻣﯾن ﺟﻠﺳﮫ ﮐﻣﯾﺗﮫ ﺷﻔﺎﻓﯾت و ﺷﮭر ھوﺷﻣﻧد ،ﺷﻧﺑﮫ  ٩٨/۴/٢٢ﺑﺎ ﺣﺿور ﻧﺻرﷲ ﺟﮭﺎﻧﮕرد ،ﻋﺿو ﺷورای ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﻧﺎوری اطﻼﻋﺎت و ارﺗﺑﺎطﺎت ،ﺑﮭﺎره آروﯾن ،رﯾﺎﺳت ﮐﻣﯾﺗﮫ ﺷﻔﺎﻓﯾت
و ﺷﮭر ھوﺷﻣﻧد ،ﺳﮑﯾﻧﮫ اﺷرﻓﯽ ،ﻣﻌﺎون ﺑرﻧﺎﻣﮫرﯾزی ،ﺗوﺳﻌﮫ ﺷﮭری و اﻣور ﺷوراھﺎی ﺷﮭرداری ﺗﮭران و ﻣﺣﻣد ﻓرﺟود ،ﻣدﯾرﻋﺎﻣل ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﻧﺎوری اطﻼﻋﺎت و ارﺗﺑﺎطﺎت ﺑﺎ ﻣوﺿوع ﺑرﻧﺎﻣﮫ
ﻋﻣﻠﯾﺎﺗﯽ و اﻗداﻣﺎت اﺟراﯾﯽ ﻻزم در ﺟﮭت اﺟرای ﺗﺑﺻره  ٣۶ﺑودﺟﮫ ﺳﺎل  ٩٨ﺷﮭرداری ﺗﮭران ﺑرﮔزار ﺧواھد ﺷد.
🔷 ﺗﺑﺻره ﻣذﮐور ،ﻣوﺿوع ﺗﺣﻘق ﺗﮭران ھوﺷﻣﻧد را ﻣورد ﺗوﺟﮫ ﻗرار داده اﺳت و ﺷﮭرداری را ﻣوظف ﺑﮫ اﻧﺟﺎم اﻗداﻣﺎﺗﯽ ﺟﮭت ﺗﺳﮭﯾل ﺑرﻗراری ﭘﺷﺗﯾﺑﺎﻧﯽ از ﮔﺳﺗرش ﺑﺳﺗر ﮐﺎرآﻣد ارﺗﺑﺎطﺎت و
ﻣﺑﺎدﻟﮫ دﯾﺗﺎ در ﺷﮭر ،ﺑﮭﺑود ﻣﻧظر ﺷﮭری و رﻓﻊ آﻟودﮔﯽ ﻣﺣﯾطزﯾﺳﺗﯽ ﻣﺎﯾﮑرووﯾوی و ﮐﺎھش دﮐلھﺎی رادﯾوﯾﯽ و اﻓزاﯾش ﺳﻼﻣت ﻋﻣوﻣﯽ ،ﺗﺳﮭﯾل ﺗوﺳﻌﮫ ﮐﺳبوﮐﺎرھﺎی دﯾﺟﯾﺗﺎل وﺷرﮐتھﺎی ﻧوآور
و ﺧﻼق و ﺑﮭﺑود ﻋرﺿﮫ ﺧدﻣﺎت ﺷﮭری ﺑﮫ ﺻورت اﻟﮑﺗروﻧﯾﮑﯽ ﻧﻣوده اﺳت.
🔹 ﺑﺎﺗوﺟﮫﺑﮫ اھﻣﯾت اﺟرای اﯾن ﺗﺑﺻره از ﻣﻧظر اھداف و ﺑرﻧﺎﻣﮫھﺎی ﮐﻣﯾﺗﮫ ﺷﻔﺎﻓﯾت و ﺷﮭر ھوﺷﻣﻧد در ﺣوزه ھوﺷﻣﻧدﺳﺎزی ،ﭘﯾﮕﯾری ﺣﺳن اﺟرای ﺗﺑﺻره ﻣذﮐور در دﺳﺗور ﮐﺎر ﮐﻣﯾﺗﮫ ﺷﻔﺎﻓﯾت
ﻗرار ﮔرﻓﺗﮫ اﺳت.
🔶 ﺑﺧش دوم ﺟﻠﺳﮫ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺻورت دروﻧﯽ ﺑرﮔزار ﺧواھد ﺷد ،ﺑﮫ ﺑررﺳﯽ ﻣﮑﺎﻧﯾﺳمھﺎی ﺷﻔﺎﻓﯾت و ﻧظﺎرت ﺑر ﺑودﺟﮫ و ﺑﮫطور ﺧﺎص ،ﻧﻘﺷﯽ ﮐﮫ ﻣوﺳﺳﺎت ﺣﺳﺎﺑرﺳﯽ ﻋﺎﻟﯽ ،ﻣوﺳﺳﺎت ﺣﺳﺎﺑرﺳﯽ
ﺧﺎرﺟﯽ و ﺷوراھﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﻣﯽﺗواﻧﻧد در اﯾن زﻣﯾﻧﮫ اﯾﻔﺎ ﮐﻧﻧد ،اﺧﺗﺻﺎص ﺧواھد ﯾﺎﻓت و ﮔزارش ﮐﺎرﺷﻧﺎﺳﺎن ﮐﻣﯾﺗﮫ ﺷﻔﺎﻓﯾت در اﯾن ﺑﺎره درﯾﺎﻓت ﺧواھد ﺷد.
🔸 اﯾن ﻣوﺿوع ،در اداﻣﮫ اﻗداﻣﺎت ﺻورتﮔرﻓﺗﮫ در راﺳﺗﺎی ﺷﻔﺎﻓﯾت ﺑﺧﺷﯽ ﺑﮫ ﻋﻣﻠﮑرد ﻣﺎﻟﯽ ﺷﮭرداری ﺗﮭران از ﺟﻣﻠﮫ اﻧﺗﺷﺎر ﻋﻣوﻣﯽ ﻻﯾﺣﮫ ،ﺳﻧد و ﻋﻣﻠﮑرد ﺑودﺟﮫ ﺷﮭرداری روی وﺑﺳﺎﯾت
ﺷﻔﺎف و ﺑﺎ ھدف ﻓﻌﺎل ﮐردن و ارﺗﻘﺎی ظرﻓﯾت ﻧظﺎرﺗﯽای ﮐﮫ ھماﮐﻧون ﻓراھمﺷده اﺳت ،در دﺳﺗور ﮐﺎر ﮐﻣﯾﺗﮫ ﺷﻔﺎﻓﯾت ﻗرار ﮔرﻓﺗﮫ اﺳت.
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ﺷﻣﺎره ﺟﻠﺳﮫ

ھﻔﺗﺎدوﭘﻧﺟم

ﺗﺎرﯾﺦ و زﻣﺎن

ﺻورت ﺟﻠﺳﮫ ﮐﻣﯾﺗﮫ ﺷﻔﺎﻓﯾت و ﺷﮭر ھوﺷﻣﻧد
اﺗﺎق ﮐﻣﯾﺳﯾون ﺑرﻧﺎﻣﮫ و ﺑودﺟﮫ واﻗﻊ در طﺑﻘﮫ ﺷﺷم ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن ﺷﻣﺎره  ١ﺷورا
 ٩٨/۴/١۵ﺳﺎﻋت  ١۴ﻣﮑﺎن

ﻣدﻋوﯾن :ﻣﺟﺗﺑﯽ ﺗوﺳل ،ﻣدﯾرﻋﺎﻣل ﺷرﮐت ﺑرج ﻣﯾﻼد ،ﻣﺣﻣدرﺿﺎ زارﻋﻠﯽ ،ﻣدﯾرﮐل اﻣور ﻣﺎﻟﯽ ﺷﮭرداری ﺗﮭران ،اﺑواﻟﻔﺿل ﻣرادی ،ﻣدﯾرﮐل ﺑرﻧﺎﻣﮫ و ﺑودﺟﮫ
ﺣﺎﺿرﯾن :ﻟطﻔﺎ ً ﮐﻠﯾﮏ ﻧﻣﺎﯾﯾد.
ﻋﮑسھﺎی ﺟﻠﺳﮫ
دﺳﺗورﺟﻠﺳﮫ:
✅ ﺷﻔﺎﻓﯾت ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺷرﮐت ﺑرج ﻣﯾﻼد

🔶 ھﻔﺗﺎدوﭘﻧﺟﻣﯾن ﺟﻠﺳﮫ ﮐﻣﯾﺗﮫ ﺷﻔﺎﻓﯾت و ﺷﮭر ھوﺷﻣﻧد ،ﺷﻧﺑﮫ  ٩٨/۴/١۵ﺑﮫ رﯾﺎﺳت ﺑﮭﺎره آروﯾن و ﺑﺎ ﺣﺿور ﻣﺟﺗﺑﯽ ﺗوﺳل ،ﻣدﯾرﻋﺎﻣل ﺷرﮐت ﺑرج ﻣﯾﻼد ،ﻣﺣﻣدرﺿﺎ زارﻋﻠﯽ ،ﻣدﯾرﮐل اﻣور ﻣﺎﻟﯽ
ﺷﮭرداری ﺗﮭران ،اﺑواﻟﻔﺿل ﻣرادی ،ﻣدﯾرﮐل ﺑرﻧﺎﻣﮫ و ﺑودﺟﮫ ،ﺻدﯾﻘﮫ ھﺎﺷﻣﯽ ،ﺳرﭘرﺳت اداره ﮐل ﺧزاﻧﮫداری و ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﺎن ﻣﻌﺎوﻧت ﻓرھﻧﮕﯽ و اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ،اداره ﮐل اﻣور ﻣﺟﺎﻣﻊ و ﺷوراھﺎ و
ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﻧﺎوری اطﻼﻋﺎت و ارﺗﺑﺎطﺎت ﺑﺎ ﻣوﺿوع ﺷﻔﺎﻓﯾت ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺷرﮐت ﺑرج ﻣﯾﻼد ﺑرﮔزار ﺧواھد ﺷد.
🔸 در ﺟﻠﺳﮫ ﺷﺻتوﭼﮭﺎرم ﮐﻣﯾﺗﮫ ﺷﻔﺎﻓﯾت ﺑﺎ ﻣﻌﺎوﻧت ﻓرھﻧﮕﯽ و اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﺷﮭرداری ﺗﮭران ﻣﻘرر ﺷد ﺗﺎ از اﺑﺗدای ﺳﺎل ﻣﺎﻟﯽ  ،٩٨اﺳﺗﻔﺎده از ﺳﺎﻣﺎﻧﮫھﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﻣوازی در ﮐﻠﯾﮫ واﺣدھﺎی
زﯾرﻣﺟﻣوﻋﮫ اﯾن ﻣﻌﺎوﻧت از ﺟﻣﻠﮫ ﺷرﮐت ﺑرج ﻣﯾﻼد ﻣﺗوﻗف ﺷود و ﺛﺑت ﻋﻣﻠﮑرد ﻣﺎﻟﯽ در ﺗﻣﺎﻣﯽ واﺣدھﺎ در ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ﺟﺎﻣﻊ ﻣﺎﻟﯽ اﻧﺟﺎم ﮔﯾرد.
🔸 ازآنﺟﺎﯾﯽﮐﮫ ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ﺟﺎﻣﻊ ﻣﺎﻟﯽ ﺑرای ﭘﺎﺳﺦﮔوﯾﯽ ﺑﮫ ﻧﯾﺎزﻣﻧدھﺎی ﺷرﮐت ﺑرج ﻣﯾﻼد ﻣﻧﺎﺳبﺳﺎزی ﺷده اﺳت ،در ﺟﻠﺳﮫ ﺷﻧﺑﮫ  ٩٨/۴/١۵اﺟرای ﻣﺻوﺑﮫ ﺟﻠﺳﮫ ﺷﺻتوﭼﮭﺎرم ﮐﻣﯾﺗﮫ ﺷﻔﺎﻓﯾت ﻣورد
ﭘﯾﮕﯾری ﻗرار ﺧواھد ﮔرﻓت و ﻣواﻧﻊ اﺣﺗﻣﺎﻟﯽ در ﺑﮫﮐﺎرﮔﯾری ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ﺟﺎﻣﻊ ﻣﺎﻟﯽ در ﺷرﮐت ﺑرج ﻣﯾﻼد ﺑررﺳﯽ ﺧواھد ﺷد.
🔸 ﺑﺎﺗوﺟﮫﺑﮫ آﻧﮑﮫ اﺗﺻﺎل ﺳﯾﺳﺗﻣﯽ ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ﺟﺎﻣﻊ ﻣﺎﻟﯽ و ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ﻗراردادھﺎ ﺑﮫ طور ﮐﺎﻣل ﺑرﻗرار ﺷده اﺳت و طﯽ ﺷدن ﮔردش ﻣﺎﻟﯽ ﻗراردادھﺎ در ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ﺟﺎﻣﻊ ﻣﺎﻟﯽ ﻧﯾﺎزﻣﻧد آن اﺳت ﮐﮫ اطﻼﻋﺎت
ﻗرارداد ﻣورد ﻧظر ﻗﺑﻼ در ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ﻗراردادھﺎ ﺛﺑت ﺷده ﺑﺎﺷد ،ﺑﮫﮐﺎرﮔﯾری ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ﺟﺎﻣﻊ ﻣﺎﻟﯽ در ﺷرﮐت ﺑرج ﻣﯾﻼد ،ﺿﺎﻣن ﺛﺑت اطﻼﻋﺎت ﻗراردادھﺎی اﯾن ﺷرﮐت ،اﻋم از ﻗراردادھﺎی ھزﯾﻧﮫای و
درآﻣدی ،در ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ﻗراردادھﺎ ﺧواھد ﺑود و ﻣوﺟب ﺟﺎﻣﻌﯾت و اﻋﺗﺑﺎرﺑﺧﺷﯽ ﺑﮫ اطﻼﻋﺎت ﻣﻧﺗﺷرﺷده از ﻗراردادھﺎی اﯾن ﺷرﮐت روی وﺑﺳﺎﯾت ﺷﻔﺎف ﺧواھد ﺷد.
ﺷرح ﺟﻠﺳﮫ:
✅ ﭘﯾﮕﯾری ﺷﻔﺎﻓﯾت ﻣﻌﺎﻣﻼت در ﺷرﮐت ﺑرج ﻣﯾﻼد
🔶 ھﻔﺗﺎدوﭘﻧﺟﻣﯾن ﺟﻠﺳﮫ ﮐﻣﯾﺗﮫ ﺷﻔﺎﻓﯾت و ﺷﮭر ھوﺷﻣﻧد ،ﺷﻧﺑﮫ  ٩٨/۴/١۵ﺑﮫ رﯾﺎﺳت ﺑﮭﺎره آروﯾن و ﺑﺎ ﺣﺿور ﻣﺟﺗﺑﯽ ﺗوﺳل ،ﻣدﯾرﻋﺎﻣل ﺷرﮐت ﺑرج ﻣﯾﻼد ،ﻣﺣﻣدرﺿﺎ زارﻋﻠﯽ ،ﻣدﯾرﮐل اﻣور ﻣﺎﻟﯽ
ﺷﮭرداری ﺗﮭران ،اﺑواﻟﻔﺿل ﻣرادی ،ﻣدﯾرﮐل ﺑرﻧﺎﻣﮫ و ﺑودﺟﮫ و ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﺎن ﻣﻌﺎوﻧت ﻓرھﻧﮕﯽ و اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ،اداره ﮐل ﺧزاﻧﮫداری ،اداره ﮐل اﻣور ﻣﺟﺎﻣﻊ و ﺷوراھﺎ و ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﻧﺎوری اطﻼﻋﺎت و
ارﺗﺑﺎطﺎت ﺑرﮔزار ﺷد و اﺟرای ﻣﺻوﺑﮫ ﺟﻠﺳﮫ ﺷﺻتوﭼﮭﺎرم ﮐﻣﯾﺗﮫ ﺷﻔﺎﻓﯾت در ﺧﺻوص ﺑﮫﮐﺎرﮔﯾری ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ﺟﺎﻣﻊ ﻣﺎﻟﯽ و ﺣذف ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ﻣﺎﻟﯽ ﻣوازی در ﺷرﮐت ﺑرج ﻣﯾﻼد ﻣورد ﭘﯾﮕﯾری ﻗرار
ﮔرﻓت.
🔸 در ﺟﻠﺳﮫ ﺷﺻتوﭼﮭﺎرم ﮐﻣﯾﺗﮫ ﺷﻔﺎﻓﯾت ﮐﮫ ﺑﺎ ﻣﻌﺎوﻧت ﻓرھﻧﮕﯽ و اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﺷﮭرداری ﺗﮭران ﺑرﮔزار ﺷد ﻣﻘرر ﺷد ﺗﺎ از اﺑﺗدای ﺳﺎل ﻣﺎﻟﯽ  ،٩٨اﺳﺗﻔﺎده از ﺳﺎﻣﺎﻧﮫھﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﻣوازی در ﮐﻠﯾﮫ
واﺣدھﺎی زﯾرﻣﺟﻣوﻋﮫ اﯾن ﻣﻌﺎوﻧت از ﺟﻣﻠﮫ ﺷرﮐت ﺑرج ﻣﯾﻼد ﻣﺗوﻗف ﺷود و ﺛﺑت ﻋﻣﻠﮑرد ﻣﺎﻟﯽ در ﺗﻣﺎﻣﯽ واﺣدھﺎ در ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ﺟﺎﻣﻊ ﻣﺎﻟﯽ اﻧﺟﺎم ﮔﯾرد.
🔸 ﺑﺎﺗوﺟﮫﺑﮫ آﻧﮑﮫ اﺗﺻﺎل ﺳﯾﺳﺗﻣﯽ ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ﺟﺎﻣﻊ ﻣﺎﻟﯽ و ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ﻗراردادھﺎ ﺑﮫ طور ﮐﺎﻣل ﺑرﻗرار ﺷده اﺳت و طﯽ ﺷدن ﮔردش ﻣﺎﻟﯽ ﻗراردادھﺎ در ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ﺟﺎﻣﻊ ﻣﺎﻟﯽ ﻧﯾﺎزﻣﻧد آن اﺳت ﮐﮫ اطﻼﻋﺎت
ﻗرارداد ﻣورد ﻧظر ﻗﺑﻼ در ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ﻗراردادھﺎ ﺛﺑت ﺷده ﺑﺎﺷد ،ﺑﮫﮐﺎرﮔﯾری ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ﺟﺎﻣﻊ ﻣﺎﻟﯽ در ﺷرﮐت ﺑرج ﻣﯾﻼد ،ﺿﺎﻣن ﺛﺑت اطﻼﻋﺎت ﻗراردادھﺎی اﯾن ﺷرﮐت ،اﻋم از ﻗراردادھﺎی ھزﯾﻧﮫای و
درآﻣدی ،در ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ﻗراردادھﺎ ﺧواھد ﺑود و ﻣوﺟب ﺟﺎﻣﻌﯾت و اﻋﺗﺑﺎرﺑﺧﺷﯽ ﺑﮫ اطﻼﻋﺎت ﻣﻧﺗﺷرﺷده از ﻗراردادھﺎی اﯾن ﺷرﮐت روی وﺑﺳﺎﯾت ﺷﻔﺎف ﺧواھد ﺷد.
🔸 ﺑﻧﺎﺑر ﮔزارش ذیﺣﺳﺎب ﺷرﮐت ﺑرج ﻣﯾﻼد ،اﻣﮑﺎن اﻧﺟﺎم ﺑرﺧﯽ ﻋﻣﻠﮑردھﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﺷرﮐت ازﺟﻣﻠﮫ درﺧواﺳت وﺟﮫ و ﺛﺑت اﺳﻧﺎد ھزﯾﻧﮫ از طرﯾق ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ﺟﺎﻣﻊ ﻣﺎﻟﯽ ﻓراھم ﺷده اﺳت اﻣﺎ اﯾن
ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ درﺣﺎلﺣﺎﺿر ﺗﻣﺎﻣﯽ ﻧﯾﺎزﻣﻧدیھﺎی ﺷرﮐت ﺑرج ﻣﯾﻼد را ﭘوﺷش ﻧﻣﯽدھد؛ ﺑرای ﻣﺛﺎل اﻣﮑﺎن ﺛﺑت درآﻣدھﺎ و ھزﯾﻧﮫھﺎی ﺷرﮐت در ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ﻓراھم ﻧﯾﺳت .درﻧﺗﯾﺟﮫ ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ﻣﺎﻟﯽ ﻣوازی ﻣورد
اﺳﺗﻔﺎده در ﺷرﮐت ﺑرج ﻣﯾﻼد ھﻧوز ﺑﮫ طور ﮐﺎﻣل از ﮐﺎرﺑری ﺧﺎرج ﻧﺷده اﺳت.
🔸 ﺑﻧﺎﺑر اظﮭﺎرات ﺣﺎﺿران در ﺟﻠﺳﮫ ،ﻋﻠت اﯾن اﻣر ،روﯾﮫ ﺟﺎری در ﻧﺣوه ھزﯾﻧﮫﮐرد درآﻣدھﺎی ﺷرﮐت ﺑرج ﻣﯾﻼد ﺑوده اﺳت .ﺑر طﺑق ﺗﻔﺎھمﻧﺎﻣﮫای ﮐﮫ ھر ﺳﺎﻟﮫ ﺑﯾن ﺷﮭرداری ﺗﮭران و ﺷرﮐت
ﺑرج ﻣﯾﻼد ﻣﻧﻌﻘد ﻣﯽﮔردد ،ﺑﺧﺷﯽ از درآﻣدھﺎی ﺷرﮐت ﺑرج ﻣﯾﻼد ﮐﮫ ﻣﺗﻌﻠق ﺑﮫ ﺷﮭرداری ﺗﮭران اﺳت ،در ﻗﺎﻟب ﺣﺳﺎبھﺎی ﻓﯾﻣﺎﺑﯾن ﺷﮭرداری و ﺷرﮐت ،ﺻرف ھزﯾﻧﮫھﺎی ﻧﮕﮭداﺷت ﺑرج ﻣﯾﻼد
ﻣﯽﺷود ﮐﮫ ﺛﺑت ﻋﻣﻠﮑرد آن از طرﯾق ﻓراﯾﻧدھﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﺷﮭرداری ﺗﮭران ،ﻧﯾﺎزﻣﻧد ﺗﻐﯾﯾراﺗﯽ در ﺗﻌرﯾف ﺑودﺟﮫ ﻣﺻوب ﺷﮭرداری ﺗﮭران و ﺑودﺟﮫ ﺷرﮐﺗﯽ ﺷرﮐت ﺑرج ﻣﯾﻼد اﺳت .ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ﺟﺎﻣﻊ ﻣﺎﻟﯽ
ﻧﯾز ﮐﮫ ﻣﻧطﺑق ﺑر ﺳرﻓﺻلھﺎی ﺑودﺟﮫ ﻣﺻوب ﺷﮭرداری ﺗﮭران طراﺣﯽ ﺷده اﺳت ،ﺑﮫ ھﻣﯾن دﻟﯾل از اﻣﮑﺎن ﺛﺑت درآﻣدھﺎ و ھزﯾﻧﮫھﺎی ﺷرﮐت ﺑرج ﻣﯾﻼد ﭘﺷﺗﯾﺑﺎﻧﯽ ﻧﻣﯽﮐﻧد.
🔸 ﺑﺎﺗوﺟﮫﺑﮫ ﺗﺑﺎدل ﻧظرات ﮐﺎرﺷﻧﺎﺳﯽ ﺻورتﮔرﻓﺗﮫ در ﺟﻠﺳﮫ ،ﻣﻘرر ﺷد ﺗﺎ ظرف ﻣدت ﯾﮏ ھﻔﺗﮫ ،ﮐﺎرﮔروھﯽ از ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﺎن ﺷرﮐت ﺑرج ﻣﯾﻼد ،ادارهﮐل ﻣﺎﻟﯽ ،اداره ﮐل اﻣور ﻣﺟﺎﻣﻊ ،اداره ﮐل
ﺑودﺟﮫ و ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﻧﺎوری اطﻼﻋﺎت و ارﺗﺑﺎطﺎت ﺗﺷﮑﯾل و ﺑﺎ ﺗﻌرﯾف ﺳرﻓﺻلھﺎی ﺗﻔﺻﯾﻠﯽ ھزﯾﻧﮫ و درآﻣد ﺷرﮐت ﺑرج ﻣﯾﻼد در ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ﺟﺎﻣﻊ ﻣﺎﻟﯽ ،ﺑﮫ ﻟﺣﺎظ ﻓﻧﯽ ،ﻣﺷﮑل ﺛﺑت ﻋﻣﻠﮑرد ﻣﺎﻟﯽ ﺷرﮐت
ﺑرج ﻣﯾﻼد در اﯾن ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ﺑرطرف ﺷده و ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ﻣﺎﻟﯽ ﻣوازی ﻣورد اﺳﺗﻔﺎده در اﯾن ﺷرﮐت ﻧﯾز ﺑﮫ طور ﮐﺎﻣل ﻏﯾرﻓﻌﺎل ﺷده و از دﺳﺗرس ﺧﺎرج ﺷود.
ﻣﺻوﺑﺎت ﺟﻠﺳﮫ ھﻔﺗﺎدوﭘﻧﺟم ﮐﻣﯾﺗﮫ ﺑﮫ ﺷرﮐت ﺑرج ﻣﯾﻼد
ردﯾف
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ﻣﺻوﺑﮫ
ﻣﻘرر ﺷد ﺑﺎ ﺗﺷﮑﯾل ﮐﺎرﮔروھﯽ ﺑﺎ ﺣﺿور ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﺎن ﺷرﮐت ﺑرج ﻣﯾﻼد ،ادارهﮐل ﻣﺎﻟﯽ ،اداره ﮐل اﻣور ﻣﺟﺎﻣﻊ ،اداره ﮐل ﺑودﺟﮫ و ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﻧﺎوری اطﻼﻋﺎت و ارﺗﺑﺎطﺎت،
ﺣداﮐﺛر ظرف ﻣدت ﯾﮏ ھﻔﺗﮫ ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ﺟﺎﻣﻊ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺎ ﺗﻌرﯾف ﮐدھﺎی ﺗﻔﺻﯾﻠﯽ ﺛﺑت ﻋﻣﻠﮑرد ﻣﺎﻟﯽ ﺷرﮐت ﺑرج ﻣﯾﻼد ﺑرای اﯾن ﺷرﮐت ﻣﻧﺎﺳبﺳﺎزی ﺷود ﺑﮫﮔوﻧﮫای ﮐﮫ ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ﺟﺎﻣﻊ
ﻣﺎﻟﯽ اﻣﮑﺎن ﺛﺑت ﮐﻠﯾﮫ درآﻣدھﺎ و ھزﯾﻧﮫھﺎی اﯾن ﺷرﮐت را داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد و اﯾن ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ،ﺗﻧﮭﺎ ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ﺛﺑت ﻋﻣﻠﮑرد ﻣﺎﻟﯽ ﺷرﮐت ﺑرج ﻣﯾﻼد در ﺳﺎل ﻣﺎﻟﯽ  ٩٨ﺑوده و ھرﮔوﻧﮫ ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ
ﻣوازی ﺛﺑت ﻋﻣﻠﮑرد ﻣﺎﻟﯽ ﻏﯾرﻓﻌﺎل ﺷده و ﺑﮫ طور ﮐﺎﻣل از دﺳﺗرس ﺧﺎرج ﺷود .ﺧواھﺷﻣﻧد اﺳت ﺣداﮐﺛر ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺗﯾرﻣﺎه ،اﯾن ﮐﻣﯾﺗﮫ را از ﻧﺗﺎﯾﺞ ﺟﻠﺳﺎت ﺑرﮔزار ﺷده و ﻣﯾزان
ﺗﺣﻘق ﻣﺻوﺑﺎت ﻓوقاﻟذﮐر ﻣطﻠﻊ ﻓرﻣﺎﯾﯾد.

ﺻورﺗﺟﻠﺳﺎت -ﺳﺎل دوم

٧۴

ﺷﻣﺎره ﺟﻠﺳﮫ

ھﻔﺗﺎدوﭼﮭﺎرم

ﺗﺎرﯾﺦ و زﻣﺎن

ﺻورت ﺟﻠﺳﮫ ﮐﻣﯾﺗﮫ ﺷﻔﺎﻓﯾت و ﺷﮭر ھوﺷﻣﻧد
اﺗﺎق ﮐﻣﯾﺳﯾون ﺑرﻧﺎﻣﮫ و ﺑودﺟﮫ واﻗﻊ در طﺑﻘﮫ ﺷﺷم ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن ﺷﻣﺎره  ١ﺷورا
 ٩٨/۴/١ﺳﺎﻋت  ١۴ﻣﮑﺎن

ﻣدﻋوﯾن :ﻣﺣﻣدرﺿﺎ زارﻋﻠﯽ ،ﻣدﯾرﮐل اﻣور ﻣﺎﻟﯽ ﺷﮭرداری ﺗﮭران ،زھرا اﺣﻣدﻟو ،ﻣدﯾرﮐل ﺣﺳﺎﺑرﺳﯽ ﺷﮭرداری ﺗﮭران ،ﻣﺣﻣد ﻓرﺟود ،ﻣدﯾرﻋﺎﻣل ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﻧﺎوری اطﻼﻋﺎت و ارﺗﺑﺎطﺎت ﺷﮭرداری ﺗﮭران و
ﺻﻔر ﻣﺷﮭدی ﻓراھﺎﻧﯽ ،ﻣدﯾرﻋﺎﻣل ﺷرﮐت ﺧدﻣﺎت ﻣﺎﻟﯽ ﺷﮭر
ﺣﺎﺿرﯾن :ﻟطﻔﺎ ً ﮐﻠﯾﮏ ﻧﻣﺎﯾﯾد.
ﻋﮑسھﺎی ﺟﻠﺳﮫ
دﺳﺗورﺟﻠﺳﮫ:
✅ ﯾﮑﭘﺎرﭼﮕﯽ ﺳﺎﻣﺎﻧﮫھﺎی ﺣوزه ﻣﺎﻟﯽ

🔶ھﻔﺗﺎدوﭼﮭﺎرﻣﯾن ﺟﻠﺳﮫ ﮐﻣﯾﺗﮫ ﺷﻔﺎﻓﯾت و ﺷﮭر ھوﺷﻣﻧد ،ﺷﻧﺑﮫ  ٩٨/۴/١ﺑﮫ رﯾﺎﺳت ﺑﮭﺎره آروﯾن و ﺑﺎ ﺣﺿور ﻣﺣﻣدرﺿﺎ زارﻋﻠﯽ ،ﻣدﯾرﮐل اﻣور ﻣﺎﻟﯽ ﺷﮭرداری ﺗﮭران ،ﻣﺣﻣد ﻓرﺟود ،ﻣدﯾرﻋﺎﻣل ﺳﺎزﻣﺎن
ﻓﻧﺎوری اطﻼﻋﺎت و ارﺗﺑﺎطﺎت و ﺻﻔر ﻣﺷﮭدی ﻓراھﺎﻧﯽ ،ﻣدﯾرﻋﺎﻣل ﺷرﮐت ﺧدﻣﺎت ﻣﺎﻟﯽ ﺷﮭر ﺑرﮔزار ﺧواھد ﺷد.
🔷ﯾﮑﭘﺎرﭼﮕﯽ ﺳﺎﻣﺎﻧﮫھﺎی ﺣوزه ﻣﺎﻟﯽ و ﻓراﮔﯾری اﺳﺗﻔﺎده از آنھﺎ در واﺣدھﺎی ﺗﺎﺑﻌﮫ ﺷﮭرداری ﺗﮭران ﻣوﺿوع ﺑﺧش اول اﯾن ﺟﻠﺳﮫ اﺳت.
🔹درﺣﺎلﺣﺎﺿر ﻓراﮔﯾرﺗرﯾن ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ﻣدﯾرﯾت ﻣﺎﻟﯽ ﻣورد اﺳﺗﻔﺎده در واﺣدھﺎی ﺷﮭرداری ،ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ﺟﺎﻣﻊ ﻣﺎﻟﯽ اﺳت و ﺗﺎﺑدﯾنﺟﺎ ،ﺑﺎ ھدف ﺗﺑدﯾل اﯾن ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ﺑﮫ ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ واﺣد ﻣورد اﺳﺗﻔﺎده در ﮐﻠﯾﮫ واﺣدھﺎ در اﻣور
ﺣﺳﺎﺑداری و ﻣﺎﻟﯽ ،ﻧوزده زﯾرﺳﯾﺳﺗم ﺑرای آن ،طراﺣﯽ و ﭘﯾﺎدهﺳﺎزی ﺷده اﺳت.
🔹ﺑﺎاﯾنﺣﺎل ﺑﮫ دﻻﯾﻠﯽ ﭼون ﻋدم ﺗوﺳﻌﮫ ﮐﺎﻣل ﺑرﺧﯽ زﯾرﺳﯾﺳﺗمھﺎ ﯾﺎ ﻋدم ﻣﻧﺎﺳبﺳﺎزی آنھﺎ ﺑرای ﭘﺎﺳﺧﮕوﯾﯽ ﺑﮫ ﻧﯾﺎزﻣﻧدھﺎی ﺧﺎص واﺣد ﻣرﺑوطﮫ ،ﺑرﺧﯽ واﺣدھﺎی ﺗﺎﺑﻌﮫ ﺷﮭرداری از ﺳﺎﻣﺎﻧﮫھﺎی ﻣدﯾرﯾت ﻣﺎﻟﯽ
ﺟﺎﯾﮕزﯾن ﺑرای ﻣدﯾرﯾت ﺗﻣﺎم ﯾﺎ ﺑرﺧﯽ از اﻣور ﺣﺳﺎﺑداری و ﻣﺎﻟﯽ ﺧود اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯽﮐﻧﻧد و اﯾن ﻣوﺿوع ،ﻧظﺎرت ﺑر ﻋﻣﻠﮑرد ﻣﺎﻟﯽ واﺣدھﺎی ﺗﺎﺑﻌﮫ و ﺷﻔﺎﻓﯾتﺑﺧﺷﯽ ﺑﮫ آن را ﻣﺧدوش ﮐرده اﺳت.
🔹در اﯾن ﺟﻠﺳﮫ ،ﻧﻘﺎط ﺿﻌف و ﻗوت ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ﺟﺎﻣﻊ ﻣﺎﻟﯽ و دﻻﯾل ﻋدم ﺑﮫﮐﺎرﮔﯾری آن در ﺑرﺧﯽ واﺣدھﺎی ﺗﺎﺑﻌﮫ ﺷﮭرداری ﻣورد ﺑررﺳﯽ ﮐﺎرﺷﻧﺎﺳﯽ ﻗرار ﺧواھد ﮔرﻓت ﺗﺎ ﺑﺗوان در اداﻣﮫ ،درﺑﺎره ﮐﺎراﻣدﺗرﯾن
راھﮑﺎر ﺑرای ﻓراﮔﯾر ﮐردن اﺳﺗﻔﺎده از ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ﺟﺎﻣﻊ ﻣﺎﻟﯽ در واﺣدھﺎی ﺗﺎﺑﻌﮫ ﺗﺻﻣﯾمﮔﯾری ﮐرد.
🔹اﺗﺻﺎل ﺳﯾﺳﺗﻣﯽ و ﺑرﻗراری ﯾﮑﭘﺎرﭼﮕﯽ اطﻼﻋﺎﺗﯽ ﺑﯾن ﺳﺎﻣﺎﻧﮫھﺎی ﺷﮭرداری ﺗﮭران ﺑﺎ ﻣﺣورﯾت ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ﺟﺎﻣﻊ ﻣﺎﻟﯽ ﻧﯾز در اﯾن ﺑﺧش از ﺟﻠﺳﮫ ﻣورد ﺑررﺳﯽ ﻗرار ﺧواھد ﮔرﻓت.
🔹درﺣﺎلﺣﺎﺿر ﺳﺎﻣﺎﻧﮫھﺎی ﻣﺧﺗﻠﻔﯽ در ﺷﮭرداری ﺗﮭران ﻣورد اﺳﺗﻔﺎده ﻗرار ﻣﯽﮔﯾرﻧد ﮐﮫ ﻋﻠﯽرﻏم ﺳروﮐﺎر داﺷﺗن ﺑﺎ ﻓﯾﻠدھﺎی اطﻼﻋﺎﺗﯽ ﻣﺷﺗرک ﯾﺎ ﻣرﺗﺑط ،ﻓﺎﻗد اﺗﺻﺎلھﺎی ﺳﯾﺳﺗﻣﯽ ﻻزم ﺟﮭت ردوﺑدل ﮐردن
اطﻼﻋﺎت و ﺑرﻗراری ﺳﺎزﮔﺎری اطﻼﻋﺎﺗﯽ ﺑﯾن ﭘﺎﯾﮕﺎهھﺎی دادهای ﺧود ھﺳﺗﻧد.
🔹ﺑرﺧﯽ از اﯾن ﺳﺎﻣﺎﻧﮫھﺎ ﮐﮫ در ﺣوزه ﺛﺑت ﻋﻣﻠﮑرد ﻣﺎﻟﯽ ﻗرار ﻣﯽﮔﯾرﻧد ﻋﺑﺎرﺗﻧد از :ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ﺟﺎﻣﻊ ﻣﺎﻟﯽ ،ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ﻗراردادھﺎ ،ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ﺟﺎﻣﻊ اﻣﻼک ،ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ﮐﻧﺗرل ﭘروژه و ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ﺻورتوﺿﻌﯾت اﻟﮑﺗروﻧﯾﮑﯽ.
🔹ﺑرﻗراری اﺗﺻﺎﻻت ﺳﯾﺳﺗﻣﯽ ﺑﯾن اﯾن ﺳﺎﻣﺎﻧﮫھﺎ ،ﻋﻼوهﺑر اﻓزاﯾش ﺟﺎﻣﻌﯾت اطﻼﻋﺎﺗﯽ و ﮐﺎراﯾﯽ ﺳﺎﻣﺎﻧﮫھﺎی ﻣذﮐور ،اﻣﮑﺎن دﺧلوﺗﺻرف در اطﻼﻋﺎت در ھﻧﮕﺎم ﺛﺑت دادهھﺎ در ﺳﺎﻣﺎﻧﮫھﺎی ﻣﺧﺗﻠف را ﻣﺣدود
ﮐرده و ﻣوﺟب ﻣﯽﺷود اﻋﺗﺑﺎر اطﻼﻋﺎت ﺛﺑتﺷده در ﭘﺎﯾﮕﺎهھﺎی دادهای ﺷﮭرداری ارﺗﻘﺎ ﯾﺎﺑد.
🔹ﺑرای رﻓﻊ اﯾن ﻣﺳﺋﻠﮫ ،در ﺑرﺧﯽ ﻣوارد راھﮑﺎرِ ﺗداوم ﺑﮫﮐﺎرﮔﯾری ﺳﺎﻣﺎﻧﮫھﺎی ﻣوﺟود و ﺑرﻗراری اﺗﺻﺎل ﺑﯾن آنھﺎ از طرﯾق وبﺳروﯾس ،و در ﺑرﺧﯽ ﻣوارد ،راھﮑﺎرِ ﺣذف ﺳﺎﻣﺎﻧﮫھﺎ و ﺑﺎزطراﺣﯽ آنھﺎ در
ﻗﺎﻟب زﯾرﺳﯾﺳﺗمھﺎی ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ﺟﺎﻣﻊ ﻣﺎﻟﯽ در ﭘﯾش ﮔرﻓﺗﮫ ﺷده اﺳت.
🔹ﺑﺎﺗوﺟﮫﺑﮫ اھﻣﯾت ﺑرﻗراری ﯾﮑﭘﺎرﭼﮕﯽ اطﻼﻋﺎﺗﯽ ﺑﯾن ﺳﺎﻣﺎﻧﮫھﺎ از ﻣﻧظر اھداف و ﻓﻌﺎﻟﯾتھﺎی ﮐﻣﯾﺗﮫ ﺷﻔﺎﻓﯾت ازﺟﻣﻠﮫ ﺣﺳن اﺟرای ﻣﺻوﺑﮫ »اﻟزام ﺷﮭرداری ﺗﮭران ﺑﮫ اﻧﺟﺎم اﻟﮑﺗروﻧﯾﮑﯽ و اﻋﻼن ﻋﻣوﻣﯽ
اطﻼﻋﺎت ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺷﮭرداری« و ھﻣﭼﻧﯾن ﭘﯾﮕﯾریھﺎی ﮐﻣﯾﺗﮫ ﺷﻔﺎﻓﯾت در ﺟﻠﺳﺎت ﭘﯾﺷﯾن ﺧود در اﯾن راﺑطﮫ ،ﺑررﺳﯽ ﮐﺎرﺷﻧﺎﺳﯽ ﻧﻘﺎط ﻗوت و ﺿﻌف دو راھﮑﺎر درﭘﯾشﮔرﻓﺗﮫﺷده و اﻗداﻣﺎﺗﯽ ﮐﮫ ﺗﺎﺑدﯾنﺟﺎ ﺑرای
ﺑرﻗراری ﯾﮑﭘﺎرﭼﮕﯽ اطﻼﻋﺎﺗﯽ ﺳﺎﻣﺎﻧﮫھﺎ اﻧﺟﺎم ﮔرﻓﺗﮫ اﺳت ،در دﺳﺗور ﮐﺎر ﺟﻠﺳﮫ ﺷﻧﺑﮫ  ٩٨/۴/١ﻗرار ﮔرﻓﺗﮫ اﺳت.
🔶ﭘﯾرو ﺟﻠﺳﺎت ﻣﺗﻌدد ﭘﯾﺷﯾن ﮐﻣﯾﺗﮫ ﺷﻔﺎﻓﯾت ﺑﺎ ﻣﻌﺎوﻧت ﻣﺎﻟﯽ و ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﺎوا درﺧﺻوص ﺣﺳن اﺟرای ﻣﺻوﺑﮫ »اﻟزام ﺷﮭرداری ﺗﮭران ﺑﮫ اﻧﺟﺎم اﻟﮑﺗروﻧﯾﮑﯽ و اﻋﻼن ﻋﻣوﻣﯽ اطﻼﻋﺎت ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺷﮭرداری«،
در ﺑﺧش دﯾﮕری از اﯾن ﺟﻠﺳﮫ ،وﺿﻌﯾت ﭘﯾﺷرﻓت اﺟرای ﻣﺻوﺑﺎت اﯾن ﺟﻠﺳﺎت ﻣورد ﭘﯾﮕﯾری ﻗرار ﺧواھد ﮔرﻓت.
🔸ﺑرﺧﯽ از ﻣوارد ﻣﺻوبﺷده در ﺟﻠﺳﺎت ﭘﯾﺷﯾن ﻋﺑﺎرﺗﻧد از:
 ﻣﻧﺎﺳبﺳﺎزی و راهاﻧدازی ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ﻗراردادھﺎ در ﮐﻠﯾﮫ واﺣدھﺎی ﺗﺎﺑﻌﮫ ﺷﮭرداری ﺑرای ﺛﺑت ﺑﺎﮔردش اطﻼﻋﺎت ﺗﻣﺎﻣﯽ اﻧواع ﻗراردادھﺎ ﺟﮭت اﻧﺗﺷﺎر روی وﺑﺳﺎﯾت ﺷﻔﺎف ﻣﻧﺎﺳبﺳﺎزی و راهاﻧدازی ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ﺟﺎﻣﻊ ﻣﺎﻟﯽ در آن دﺳﺗﮫ از واﺣدھﺎی ﺗﺎﺑﻌﮫ ﺷﮭرداری ﮐﮫ از ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ﻣﺎﻟﯽ ﻣﺧﺗصﺑﮫﺧود اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯽﮐﻧﻧد و ﺑرﻗراری اﺗﺻﺎل ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ﺟﺎﻣﻊ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﮫ ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ﻗراردادھﺎ در ﮐﻠﯾﮫواﺣدھﺎی ﺷﮭرداری ﺑﮫ ﻧﺣوی ﮐﮫ دﺳﺗرﺳﯽ ﺑﮫ اطﻼﻋﺎت ﻗراردادھﺎ در ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ﺟﺎﻣﻊ ﻣﺎﻟﯽ ،ﻧﯾﺎزﻣﻧد ﻓراﺧواﻧﯽ اطﻼﻋﺎت آن ﻗرارداد از ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ﻗراردادھﺎ ﺑﺎﺷد
 ارﺗﻘﺎی اطﻼﻋﺎت ﻣﻧﺗﺷرﺷده روی وﺑﺳﺎﯾت ﺷﻔﺎف ﺑﺎ اﻧﺗﺷﺎر اطﻼﻋﺎت ﺛﺑتﺷده از ﻗراردادھﺎی درآﻣدی و ﻣﺷﺎرﮐﺗﯽ راهاﻧدازی ﺗﺎﻻر آﮔﮭﯽ ﻣﻧﺎﻗﺻﺎت و ﻣزاﯾدات ﺑﮫﻋﻧوان ﺑﺧﺷﯽ از ﻓراﯾﻧد اﻧﺟﺎم اﻟﮑﺗروﻧﯾﮑﯽ ﻣﻌﺎﻣﻼت -ﺣل ﭼﺎﻟش ﺗﻌرﯾف اﻣﺿﺎی اﻟﮑﺗروﻧﯾﮑﯽ ﺟﮭت ﭘﯾﺎدهﺳﺎزی ﺗﻣﺎماﻟﮑﺗروﻧﯾﮑﯽ ﻓراﯾﻧد اﻧﺟﺎم ﻣﻌﺎﻣﻼت و اراﺋﮫ ﺑرﻧﺎﻣﮫ زﻣﺎنﺑﻧدی ﺑرای راهاﻧدازی ﮐﺎﻣل و روﻧﻣﺎﯾﯽ از ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ﺟﺎﻣﻊ ﻣﻌﺎﻣﻼت
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٧۴
ﺷرح ﺟﻠﺳﮫ:
✅ ﯾﮑﭘﺎرﭼﮕﯽ ﺳﺎﻣﺎﻧﮫھﺎی ﺣوزه ﻣﺎﻟﯽ

🔶 ھﻔﺗﺎدوﭼﮭﺎرﻣﯾن ﺟﻠﺳﮫ ﮐﻣﯾﺗﮫ ﺷﻔﺎﻓﯾت و ﺷﮭر ھوﺷﻣﻧد ،ﺷﻧﺑﮫ  ٩٨/۴/١ﺑﮫ رﯾﺎﺳت ﺑﮭﺎره آروﯾن و ﺑﺎ ﺣﺿور ﻣﺣﻣدرﺿﺎ زارﻋﻠﯽ ،ﻣدﯾرﮐل اﻣور ﻣﺎﻟﯽ ﺷﮭرداری ﺗﮭران ،زھرا اﺣﻣدﻟو ،ﻣدﯾرﮐل ﺣﺳﺎﺑرﺳﯽ
ﺷﮭرداری ﺗﮭران ،ﻣﺣﻣد ﻓرﺟود ،ﻣدﯾرﻋﺎﻣل ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﻧﺎوری اطﻼﻋﺎت و ارﺗﺑﺎطﺎت ﺷﮭرداری ﺗﮭران و ﺻﻔر ﻣﺷﮭدی ﻓراھﺎﻧﯽ ،ﻣدﯾرﻋﺎﻣل ﺷرﮐت ﺧدﻣﺎت ﻣﺎﻟﯽ ﺷﮭر ﺑﺎ ﻣوﺿوع ﯾﮑﭘﺎرﭼﮕﯽ ﺳﺎﻣﺎﻧﮫھﺎی ﺣوزه
ﻣﺎﻟﯽ ﺑرﮔزاری ﺷد.
🔸 درﺣﺎلﺣﺎﺿر ﺳﺎﻣﺎﻧﮫھﺎی ﻣﺧﺗﻠﻔﯽ در ﺷﮭرداری ﺗﮭران در ﺣوزه ﺛﺑت ﻋﻣﻠﮑرد ﻣﺎﻟﯽ ﻣورد اﺳﺗﻔﺎده ﻗرار ﻣﯽﮔﯾرﻧد ،از ﺟﻣﻠﮫ :ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ﺟﺎﻣﻊ ﻣﺎﻟﯽ ،ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ﻗراردادھﺎ ،ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ﺟﺎﻣﻊ اﻣﻼک ،ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ﮐﻧﺗرل ﭘروژه
و ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ﺻورتوﺿﻌﯾت اﻟﮑﺗروﻧﯾﮑﯽ.
🔸 اﯾن ﺳﺎﻣﺎﻧﮫھﺎ ،ﻋﻠﯽرﻏم ﺳروﮐﺎر داﺷﺗن ﺑﺎ ﻓﯾﻠدھﺎی اطﻼﻋﺎﺗﯽ ﻣﺷﺗرک ﯾﺎ ﻣرﺗﺑط ،ﻓﺎﻗد اﺗﺻﺎلھﺎی ﺳﯾﺳﺗﻣﯽ ﻻزم ﺟﮭت ردوﺑدل ﮐردن اطﻼﻋﺎت و ﺑرﻗراری ﺳﺎزﮔﺎری اطﻼﻋﺎﺗﯽ ﺑﯾن ﭘﺎﯾﮕﺎهھﺎی دادهای ﺧود
ھﺳﺗﻧد .اﯾن در ﺣﺎﻟﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺑرﻗراری اﺗﺻﺎﻻت ﺳﯾﺳﺗﻣﯽ ﺑﯾن اﯾن ﺳﺎﻣﺎﻧﮫھﺎ ،ﻋﻼوهﺑر اﻓزاﯾش ﺟﺎﻣﻌﯾت اطﻼﻋﺎﺗﯽ و ﮐﺎراﯾﯽ ﺳﺎﻣﺎﻧﮫھﺎی ﻣذﮐور ،اﻣﮑﺎن دﺧلوﺗﺻرف در اطﻼﻋﺎت در ھﻧﮕﺎم ﺛﺑت دادهھﺎ در
ﺳﺎﻣﺎﻧﮫھﺎی ﻣﺧﺗﻠف را ﻣﺣدود ﮐرده و ﻣوﺟب ﻣﯽﺷود اﻋﺗﺑﺎر اطﻼﻋﺎت ﺛﺑتﺷده در ﭘﺎﯾﮕﺎهھﺎی دادهای ﺷﮭرداری ارﺗﻘﺎ ﯾﺎﺑد.
🔸 در ﺟﻠﺳﮫ ﺷﻧﺑﮫ  ،٩٨/۴/١ﻣﻧﺎﻗﺷﮫ اﺻﻠﯽ ﺑر ﺳر ﮐﺎرآﻣدﺗرﯾن راھﮑﺎر ﺑرای دﺳتﯾﺎﺑﯽ ﺑﮫ ﯾﮑﭘﺎرﭼﮕﯽ ﺑﯾن ﺳﺎﻣﺎﻧﮫھﺎی ﻣﺧﺗﻠف ﺛﺑت ﻋﻣﻠﮑرد ﻣﺎﻟﯽ در ﺷﮭرداری ﺗﮭران و ﺑﮫ طور ﺧﺎص ،اﺗﺻﺎل ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ
ﻗراردادھﺎ و ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ﺟﺎﻣﻊ ﻣﺎﻟﯽ ﺑود.
🔸 ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﺎوا ،ﺑﺎ اراﺋﮫ اﯾن اﺳﺗدﻻل ﮐﮫ ﺑرﺧﯽ ﺳﺎﻣﺎﻧﮫھﺎی ﻣوﺟود ،ظرﻓﯾت ﻻزم ﺑرای ﭘﺎﺳﺦﮔوﯾﯽ ﺑﮫ ﻧﯾﺎزﻣﻧدیھﺎی آﺗﯽ را ﻧدارﻧد و ﺳرﻣﺎﯾﮫﮔذاری روی ارﺗﻘﺎی آنھﺎ ﺑﮫﺻرﻓﮫ ﻧﺧواھد ﺑود ،از ﺣرﮐت در
ﻣﺳﯾر ﺟﺎﯾﮕزﯾن ﮐردن ﺳﺎﻣﺎﻧﮫھﺎی ﻣﺟزا ﺑﺎ زﯾرﺳﯾﺳﺗﻣﯽھﺎﯾﯽ در ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ﺟﺎﻣﻊ ﻣﺎﻟﯽ ﭘﺷﺗﯾﺑﺎﻧﯽ ﻣﯽﮐرد.
🔸 ﺑﻧﺎﺑر ﮔزارش اراﺋﮫﺷده ،اﯾن ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺎ اﺗﮑﺎ ﺑﮫ ھﻣﯾن اﺳﺗدﻻل ،ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ﺻورتوﺿﻌﯾت اﻟﮑﺗروﻧﯾﮑﯽ را ﮐﮫ در ﻣرﺣﻠﮫ ﺑﮭرهﺑرداری آزﻣﺎﯾﺷﯽ در ﺷﮭرداریھﺎی ﺑرﺧﯽ ﻣﻧﺎطق ﻗرار داﺷت ،از ﮐﺎرﺑری ﺧﺎرج
ﮐرده و ﯾﮏ زﯾرﺳﯾﺳﺗم ﺟﺎﯾﮕزﯾن در ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ﺟﺎﻣﻊ ﻣﺎﻟﯽ ﺑرای آن در ﻧظر ﮔرﻓﺗﮫ اﺳت.
🔸 ھﻣﭼﻧﯾن ﺑﺎ در ﭘﯾش ﮔرﻓﺗن روﯾﮑردی ﻣﺷﺎﺑﮫ در راﺑطﮫ ﺑﺎ ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ﻗراردادھﺎ ،ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﺎوا ﻓراﯾﻧد ارﺗﻘﺎ و راهاﻧدازی اﯾن ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ در ﭼﻧد واﺣد ﺗﺎﺑﻌﮫ ﺷﮭرداری ﺗﮭران را ﮐﮫ ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ﻗراردادھﺎ ھﻧوز ﺑراﯾﺷﺎن
ﻣﻧﺎﺳبﺳﺎزی ﻧﺷده ﺑود ،ﻣﺗوﻗف ﮐرده اﺳت و در ﻋوض ،طراﺣﯽ و ﺗوﺳﻌﮫ ﯾﮏ ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ﺟدﯾد را ﮐﮫ ﺑﺎ طراﺣﯽ ﻓﻌﻠﯽ ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ﺟﺎﻣﻊ ﻣﺎﻟﯽ ھﻣﺎھﻧﮓ ﺑﺎﺷد در دﺳﺗور ﮐﺎر ﺧود ﻗرار داده اﺳت.
🔸 در ﻧﻘطﮫ ﻣﻘﺎﺑل اﺳﺗدﻻلِ ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﺎوا ،ﺗﺎﮐﯾد دﯾﮕرْ ﮐﺎرﺷﻧﺎﺳﺎن ﺣﺎﺿر در ﺟﻠﺳﮫ ﺑر آن ﺑود ﮐﮫ ﯾﮑﭘﺎرﭼﮕﯽ را ﻧﺑﺎﯾد ﺑﮫ ﻣﻌﻧﺎی ﯾﮑﺳﺎنﺳﺎزی در ﻧظر ﮔرﻓت و ﺣرﮐت در ﻣﺳﯾر ﺗوﺳﻌﮫ ﯾﮏ ﺳﯾﺳﺗم ﻣﺗﻣرﮐز ،در
درازﻣدت ﺑﮫ ﮐﺎراﯾﯽ و اﻧﻌطﺎفﭘذﯾری ﺳﯾﺳﺗم ﻟطﻣﮫ ﺧواھد زد .در ﻧﺗﯾﺟﮫ ﻣﻧﺎﺳبﺗر آن اﺳت ﺗﺎ ﺗوان ﺷﮭرداری ﺗﮭران ،ﺑﮫ ﺟﺎی اﻓزودن زﯾرﺳﯾﺳﺗمھﺎی ﺟدﯾد ﺑﮫ ﯾﮏ ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ واﺣد ﯾﺎ دوﺑﺎرهﮐﺎری راهاﻧدازی
ﺳﺎﻣﺎﻧﮫھﺎی ﺟدﯾد ،ﺻرف ارﺗﻘﺎی ﺳﺎﻣﺎﻧﮫھﺎی ﻣوﺟود و ﺑرﻗراری اﺗﺻﺎل ﺳﯾﺳﺗﻣﯽ ﺑﯾن آنھﺎ از طرﯾق وبﺳروﯾس ﺷود.
🔸 از ﻧظر ﻣﻌﺎوﻧت ﻣﺎﻟﯽ ﺑﮫ ﻋﻧوان ﺑﮭرهﺑردار اﺻﻠﯽ ﺳﺎﻣﺎﻧﮫھﺎی ﺣوزه ﻣﺎﻟﯽ ﻧﯾز ﺗﺻﻣﯾم ﯾﮏﺟﺎﻧﺑﮫ ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﺎوا ﻣﺑﻧﯽﺑر ﺗوﻗف ارﺗﻘﺎی ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ﻗراردادھﺎ و طراﺣﯽ و ﺗوﺳﻌﮫ ﯾﮏ ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ﺟدﯾد ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣﻌﻧﺎی
ﺑﯽﺣﺎﺻل ﺑودن اﻗداﻣﺎت ﯾﮏ ﺳﺎل اﺧﯾر ﻣﻌﺎوﻧت ﻣﺎﻟﯽ و ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﺎوا در راﺑطﮫ ﺑﺎ اﺣﺻﺎی ﮔردش ﮐﺎر ﻗراردادھﺎ در ﺳﺎزﻣﺎنھﺎ و ﺷرﮐتھﺎی ﺗﺎﺑﻌﮫ ﺷﮭرداری ﺗﮭران و ﻣﻧﺎﺳبﺳﺎزی و راهاﻧدازی ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ
ﻗراردادھﺎ در اﻏﻠب واﺣدھﺎی ﺗﺎﺑﻌﮫ اﺳت ،ﻣﺣل ﺳوال و اﻧﺗﻘﺎد ﺑود.
🔸 دﻏدﻏﮫ ﮐﻣﯾﺗﮫ ﺷﻔﺎﻓﯾت ﻧﯾز آن ﺑود ﮐﮫ روﯾﮑرد ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﺎوا در ﺗﺟﻣﯾﻊ ﺳﺎﻣﺎﻧﮫھﺎی ﺣوزه ﻣﺎﻟﯽ در ﻗﺎﻟب زﯾرﺳﯾﺳﺗمھﺎی ﯾﮏ ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ واﺣد و ﺗﺻﻣﯾم دﯾرھﻧﮕﺎم اﯾن ﺳﺎزﻣﺎن در ﮐﻧﺎر ﮔذاﺷﺗن ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ﻗراردادھﺎ ﮐﮫ
ﻋﻠﯽرﻏم ﺿﻌفھﺎی ﺳﺎﺧﺗﺎری ،اﻧرژی ﺑﺳﯾﺎری ﺻرف ارﺗﻘﺎ و راهاﻧدازی آن در واﺣدھﺎی ﻣﺧﺗﻠف ﺷده اﺳت ،روﻧد اﺟرای ﻣﺻوﺑﺎت ﺣوزه ﺷﻔﺎﻓﯾت و ﺑﮫ طور ﺧﺎص ﻣﺻوﺑﮫ »اﻟزام ﺷﮭرداری ﺗﮭران ﺑﮫ اﻧﺟﺎم
اﻟﮑﺗروﻧﯾﮑﯽ و اﻋﻼن ﻋﻣوﻣﯽ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺷﮭرداری ﺗﮭران« را ﮐﮫ ﺣﺳن اﻧﺟﺎﻣﺷﺎن در ﮔرو ﺑرﻗراری ﯾﮑﭘﺎرﭼﮕﯽ ﺑﯾن ﺳﺎﻣﺎﻧﮫھﺎی ﺣوزه ﻣﺎﻟﯽ اﺳت ،ﺑﺎ ﺗﺎﺧﯾر ﻣواﺟﮫ ﺧواھد ﮐرد و از اﯾن ﺣﯾث ،ﻣﺣل اﺷﮑﺎل اﺳت.
🔸 در ﭘﺎﯾﺎن اﯾن ﺟﻠﺳﮫ ،ﺑﺎﺗوﺟﮫﺑﮫ ﺑراﯾﻧد ﺑﺣثھﺎی ﮐﺎرﺷﻧﺎﺳﯽ ﺻورتﮔرﻓﺗﮫ و ﭘﯾﺎﻣدھﺎی داﻣﻧﮫداری ﮐﮫ روﯾﮑرد ﻓﻌﻠﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﺎوا در ﺑرﻗراری ﯾﮑﭘﺎرﭼﮕﯽ ﺑﯾنﺳﺎﻣﺎﻧﮫای و ﺗوﻗف ارﺗﻘﺎء ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ﻗراردادھﺎ ﺑﮫ
ھﻣراه ﺧواھد داﺷت ،ﻣﻘرر ﺷد ﺗﺎ در ﺟﻠﺳﮫ دﯾﮕری ﺑﺎ ﺣﺿور ﻣﻌﺎون ﻣﺎﻟﯽ ﺷﮭرداری ﺗﮭران ،ﻣوﺿوع ﯾﮑﭘﺎرﭼﮕﯽ ﺳﺎﻣﺎﻧﮫھﺎی ﺣوزه ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺎ ﺗﻣرﮐز ﺑر ﺣﺳن اﺟرای ﻣﺻوﺑﮫ »اﻟزام ﺷﮭرداری ﺗﮭران ﺑﮫ اﻧﺟﺎم
اﻟﮑﺗروﻧﯾﮑﯽ و اﻋﻼن ﻋﻣوﻣﯽ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺷﮭرداری ﺗﮭران« ﭘﯾﮕﯾری ﺷو
ﻣﺻوﺑﺎت ﺟﻠﺳﮫ ھﻔﺗﺎدوﭼﮭﺎرم ﮐﻣﯾﺗﮫ ﺷﻔﺎﻓﯾت ﺑﮫ ﻣﻌﺎوﻧت ﻣﺎﻟﯽ و اﻗﺗﺻﺎد ﺷﮭری
ردﯾف
١

٢

9

ﻣﺻوﺑﮫ
ﺧواھﺷﻣﻧد اﺳت ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ اﺗﻣﺎم ﻣﮭﻠت اﺟرای ﻣﺻوﺑﮫ ﻣذﮐور ،ﭘﯾﮕﯾری راهاﻧدازی ﺳﺎﻣﺎﻧﮫای ﮐﮫ از اﻧﺟﺎم اﻟﮑﺗروﻧﯾﮑﯽ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﭘﺷﺗﯾﺑﺎﻧﯽ ﮐﻧد در اوﻟوﯾت دﺳﺗور ﮐﺎر اﯾن ﻣﻌﺎوﻧت ﻗرار ﮔﯾرد و
اﻗداﻣﺎت اﻧﺟﺎم ﺷده در اﯾن ﺧﺻوص ﺑﮫ ﺻورت ﻣﻧظم و ﻣﺎھﺎﻧﮫ ﺑﮫ ﮐﻣﯾﺗﮫ ﺷﻔﺎﻓﯾت و ﺷﮭر ھوﺷﻣﻧد ﮔزارش ﺷود.
ﺧواھﺷﻣﻧد اﺳت ﻣﻌﺎوﻧت ﻣﺎﻟﯽ و اﻗﺗﺻﺎد ﺷﮭری ﺑﮫ ﻋﻧوان ﺑﮭرهﺑردار اﺻﻠﯽ ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ﻗراردادھﺎ ،از اﯾﻧﮑﮫ ﺧدﻣﺎت ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ﻗراردادھﺎ ﮐﮫ اﮐﻧون در  ۴٠واﺣد ﺗﺎﺑﻌﮫ ﻣﻧﺎﺳبﺳﺎزی ﺷده و ﻣورد
اﺳﺗﻔﺎده ﻗرار ﻣﯽﮔﯾرد و اطﻼﻋﺎت ﻣﻧﺗﺷر ﺷده ﺑر روی وﺑﺳﺎﯾت ﺷﻔﺎف ﺑﮫ ﺻورت ﺳﯾﺳﺗﻣﺎﺗﯾﮏ از روی اطﻼﻋﺎت اﯾن ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ﻓراﺧواﻧﯽ ﻣﯽﺷود ،ﺑﺎ ھﯾﭻ ﻧوع اﺧﺗﻼل و وﻗﻔﮫای ﻣواﺟﮫ ﻧﻣﯽﺷود
اطﻣﯾﻧﺎن ﺣﺎﺻل ﮐرده و ﻣوﺿﻊ ﺧود را درﺑﺎره از دﺳﺗرس ﺧﺎرج ﮐردن اﯾن ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ،ﺑﮫ طور ﺷﻔﺎف ﺑﮫ ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﻧﺎوری اطﻼﻋﺎت و ارﺗﺑﺎطﺎت اﻋﻼم ﻧﻣوده و اﯾن ﮐﻣﯾﺗﮫ را از ﻧﺗﯾﺟﮫ اﻣر ﻣطﻠﻊ
ﻧﻣﺎﯾد.
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ﺷﻣﺎره ﺟﻠﺳﮫ

ھﻔﺗﺎدوﺳوم

ﺗﺎرﯾﺦ و زﻣﺎن

ﺻورت ﺟﻠﺳﮫ ﮐﻣﯾﺗﮫ ﺷﻔﺎﻓﯾت و ﺷﮭر ھوﺷﻣﻧد
اﺗﺎق ﮐﻣﯾﺳﯾون ﺑرﻧﺎﻣﮫ و ﺑودﺟﮫ واﻗﻊ در طﺑﻘﮫ ﺷﺷم ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن ﺷﻣﺎره  ١ﺷورا
ﺷﻧﺑﮫ  ٩٨/٣/٢۵ﺳﺎﻋت  ١۴ﻣﮑﺎن

ﻣدﻋوﯾن :ﻣﺣﻣد ﻓرﺟود ،ﻣدﯾرﻋﺎﻣل ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﻧﺎوری اطﻼﻋﺎت و ارﺗﺑﺎطﺎت ﺷﮭرداری ﺗﮭران
ﺣﺎﺿرﯾن :ﻟطﻔﺎ ً ﮐﻠﯾﮏ ﻧﻣﺎﯾﯾد.
ﻋﮑسھﺎی ﺟﻠﺳﮫ
دﺳﺗورﺟﻠﺳﮫ:
✅ﺷﺎﺧﺻﮭﺎی ﮐﻣﯽ ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﺳوم در ﺣوزه اﻟﮑﺗروﻧﯾﮑﯽ ﮐردن ﻓرآﯾﻧدھﺎ و ھوﺷﻣﻧدﺳﺎزی
🔶 ھﻔﺗﺎدوﺳوﻣﯾن ﺟﻠﺳﮫ ﮐﻣﯾﺗﮫ ﺷﻔﺎﻓﯾت و ﺷﮭر ھوﺷﻣﻧد ،ﺷﻧﺑﮫ  ٩٨/٣/٢۵ﺑﮫ رﯾﺎﺳت ﺑﮭﺎره آروﯾن و ﺑﺎ ﺣﺿور ﺳﮑﯾﻧﮫ اﺷرﻓﯽ ،ﻣﻌﺎون ﺑرﻧﺎﻣﮫرﯾزی ،ﺗوﺳﻌﮫ ﺷﮭری و اﻣور ﺷورا و ﻣﺣﻣد ﻓرﺟود،
ﻣدﯾرﻋﺎﻣل ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﻧﺎوری اطﻼﻋﺎت و ارﺗﺑﺎطﺎت ﺷﮭرداری ﺗﮭران ﺑرﮔزار ﺧواھد ﺷد.
🔶 در ﻣﺳﯾر ﺣﺳن اﺟرای اﺣﮑﺎم ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﺳوم ﺗوﺳﻌﮫ ﺷﮭر ﺗﮭران در ﺣوزه ﺷﻔﺎﻓﯾت ،اﻟﮑﺗروﻧﯾﮑﯽ ﮐردن و ھوﺷﻣﻧدﺳﺎزی و ﺑﺎﺗوﺟﮫﺑﮫ اھﻣﯾت ﺗدوﯾن و ﺑﮫﮐﺎرﮔﯾری ﺷﺎﺧصھﺎی ﻋﻣﻠﯾﺎﺗﯽ و ﺳﻧﺟشﭘذﯾر
ﺑرای ارزﯾﺎﺑﯽ اﻗداﻣﺎت ﺻورتﮔرﻓﺗﮫ در اﯾن ﺧﺻوص ،در ﺟﻠﺳﮫ ﺷﻧﺑﮫ  ،٩٨/٣/٢۵ﺷﺎﺧصھﺎی ﮐﻣﯽ ﺗدوﯾنﺷده ﺗوﺳط ﻣﻌﺎوﻧت ﺑرﻧﺎﻣﮫرﯾزی ﺑرای ﺳﻧﺟش ﻣﯾزان ﭘﯾﺷرﻓت اﺟرای اﺣﮑﺎم ﻣذﮐور ﻣورد
ﺑررﺳﯽ ﻗرار ﺧواھد ﮔرﻓت.

ﺷرح ﺟﻠﺳﮫ:
✅ ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﻋﻣﻠﯾﺎﺗﯽ ﺣوزه ھوﺷﻣﻧدﺳﺎزی
🔶 ھﻔﺗﺎدوﺳوﻣﯾن ﺟﻠﺳﮫ ﮐﻣﯾﺗﮫ ﺷﻔﺎﻓﯾت و ﺷﮭر ھوﺷﻣﻧد ،ﺷﻧﺑﮫ  ٩٨/٣/٢۵ﺑﮫ رﯾﺎﺳت ﺑﮭﺎره آروﯾن و ﺑﺎ ﺣﺿور ﻣﺣﻣد ﻓرﺟود ،ﻣدﯾرﻋﺎﻣل ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﻧﺎوری اطﻼﻋﺎت و ارﺗﺑﺎطﺎت ﺷﮭرداری ﺗﮭران و
ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﺎن ﻣﻌﺎوﻧت ﺑرﻧﺎﻣﮫرﯾزی ،ﺗوﺳﻌﮫ ﺷﮭری و اﻣور ﺷورا ﺑﺎ ﻣوﺿوع ﺑررﺳﯽ ﺷﺎﺧصھﺎی ﮐﻣّﯽ اﺣﮑﺎم ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﺳوم ﺗوﺳﻌﮫ ﺷﮭر ﺗﮭران در ﺣوزه اﻟﮑﺗروﻧﯾﮑﯽ ﮐردن ﻓراﯾﻧدھﺎ و ھوﺷﻣﻧدﺳﺎزی
ﺑرﮔزار ﺷد.
🔸 ﯾﮑﯽ از ﺣوزهھﺎی ﻣﺎﻣورﯾﺗﯽ ﺷﮭرداری ﺗﮭران ،ھوﺷﻣﻧدﺳﺎزی اﺳت و در ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﺳوم ﺗوﺳﻌﮫ ﻧﯾز اﺣﮑﺎم ﻣﺗﻌددی ﻣرﺗﺑط ﺑﺎ اﻟﮑﺗروﻧﯾﮑﯽ ﮐردن ﻓراﯾﻧدھﺎ و ھوﺷﻣﻧدﺳﺎزی ذﯾل ﺑﺧشھﺎی ﻣﺧﺗﻠﻔﯽ از
اﯾن ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﻣﺻوب ﺷده اﺳت.
🔸 ﺣﮑم  ٩۴اﯾن ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﻧﯾز ﺷﮭرداری ﺗﮭران را ﻣﮑﻠف ﮐرده اﺳت ﺗﺎ ﺳﻧد اﻗداﻣﺎت و ﺑرﻧﺎﻣﮫھﺎی اﺟراﯾﯽ اﺣﮑﺎم ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﻣﺷﺗﻣل ﺑر ﺷﺎﺧصھﺎی ﮐﻣّﯽ ﻣرﺑوطﮫ و ھﻣﭼﻧﯾن ﺟداول ﮐﻣّﯽ ﻧﺣوه ﺗﺎﻣﯾن و
ﺗﺟﮭﯾز ﻣﻧﺎﺑﻊ ﻣورد ﻧﯾﺎز را ﺗﮭﯾﮫ و ﺑﮫ ﺷورای ﺷﮭر اراﺋﮫ ﮐﻧد.
🔸 ﺑﺎﺗوﺟﮫﺑﮫ اھﻣﯾت ﺗدوﯾن ﺷﺎﺧصھﺎی ﺳﻧﺟشﭘذﯾر ﺑرای ارزﯾﺎﺑﯽ اﻗداﻣﺎت اﻧﺟﺎمﮔرﻓﺗﮫ در ﻣﺳﯾر اﺟرای اﺣﮑﺎم ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﺳوم و ﭘﺎﯾش ﻣﯾزان ﺗﺣﻘق اھداف و ھﻣﭼﻧﯾن ﭘﯾﮕﯾری ﺣﺳن اﺟرای ﻣﺎده ٩۴
ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﺳوم درراﺑطﮫﺑﺎ اﺣﮑﺎم ﺣوزه ھوﺷﻣﻧدﺳﺎزی ،ﺑررﺳﯽ ﻧﺳﺧﮫ اوﻟﯾﮫ ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﻋﻣﻠﯾﺎﺗﯽ ﺗدوﯾنﺷده ﺗوﺳط ﻣﻌﺎوﻧت ﺑرﻧﺎﻣﮫرﯾزی ﺑرای اﺟرای اﺣﮑﺎم ﺣوزه ھوﺷﻣﻧدﺳﺎزی ﭘﯾش از اراﺋﮫ ﺑﮫ ﺻﺣن ﻋﻠﻧﯽ
ﺷورای ﺷﮭر ،در دﺳﺗور ﮐﺎر ﮐﻣﯾﺗﮫ ﺷﻔﺎﻓﯾت و ﺷﮭر ھوﺷﻣﻧد ﻗرار ﮔرﻓت.
🔸 ﺑﻧﺎﺑر ﻧظر ﮐﺎرﺷﻧﺎﺳﺎن ﮐﻣﯾﺗﮫ ﺷﻔﺎﻓﯾت در ﺟﻠﺳﮫ ﺷﻧﺑﮫ  ،٩٨/٣/٢۵اﮔرﭼﮫ در ﭘﯾشﻧوﯾس ﺗدوﯾنﺷده ﺗﻼش ﺷده اﺳت ﺗﺎ ﺑﺎ ﻣدﻧظر ﻗرار دادن وﺿﻌﯾت ﭘﯾﺷرﻓت ﺷﺎﺧصھﺎی ﮐﻣّﯽ ﺑرﻧﺎﻣﮫ دوم ﺗوﺳﻌﮫ ﺷﮭر
ﺗﮭران و آﺳﯾبﺷﻧﺎﺳﯽ اﺟرای آن ﺑرﻧﺎﻣﮫ ،ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﻋﻣﻠﯾﺎﺗﯽ ﮐﺎراﻣدﺗری ﺑرای اﺟرای اﺣﮑﺎم ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﺳوم ﺗدوﯾن ﺷود ،اﻣﺎ ﺑﮫ دﻟﯾل وﺟود ﮐﺎﺳﺗﯽھﺎﯾﯽ در ﺳﻧد ﺗﮭﯾﮫﺷده ،اﻣﮑﺎن رﺳﯾدن ﺑﮫ ﺟﻣﻊﺑﻧدی درﺑﺎره آن
در اﯾن ﻣرﺣﻠﮫ وﺟود ﻧدارد و اﯾن ﭘﯾشﻧوﯾس ﻧﯾﺎزﻣﻧد ﺑﺎزﻧﮕری اﺳﺎﺳﯽ اﺳت.
🔸 ﺑرﺧﯽ از ﻣﮭمﺗرﯾن ﮐﺎﺳﺗﯽھﺎی ذﮐرﺷده ﻋﺑﺎرتاﻧد از:
 ﻋدم اراﺋﮫ ﺗﻌرﯾف دﻗﯾق و ﻋﻣﻠﯾﺎﺗﯽ از اﻗداﻣﺎت و ﺷﺎﺧصھﺎ اﺑﮭﺎم در ﻧﺣوه ﺳﻧﺟش ﺷﺎﺧصھﺎ و ﻓﻘدان اطﻼﻋﺎت درﺑﺎره وﺿﻌﯾت ﻓﻌﻠﯽ ھر ﯾﮏ از ﺷﺎﺧصھﺎ ﻣﺷﺧص ﻧﺑودن ارﺗﺑﺎط ﺑﯾن اﺣﮑﺎم ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﺳوم و اﻗداﻣﺎت ﻣرﺗﺑط ﻣﺷﺧص ﻧﺑودن ارﺗﺑﺎط ﺑﯾن اﻗداﻣﺎت و ﺷﺎﺧصھﺎ و ﻧﺣوه اﺛرﮔذاری اﻗداﻣﺎت ﺑر ﺷﺎﺧصھﺎ🔸 دراﯾنراﺑطﮫ ﻣﻘرر ﺷد ﺗﺎ ﻧﺳﺧﮫ دﯾﮕری از ﺳﻧد ﻣذﮐور ﺑﺎ در ﻧظر ﮔرﻓﺗن ﻧﻘطﮫﻧظرات ﮐﺎرﺷﻧﺎﺳﯽ طرحﺷده در ﺟﻠﺳﮫ ،ﺗﮭﯾﮫ ،و ﺟﮭت ﺑررﺳﯽ ﻣﺟدد ﺑﮫ ﮐﻣﯾﺗﮫ ﺷﻔﺎﻓﯾت ارﺳﺎل ﺷود.
ﻣﺻوﺑﺎت ﺟﻠﺳ ٔﮫ ھﻔﺗﺎدوﺳوم ﺑﮫ ﻣﻌﺎوﻧت ﺑرﻧﺎﻣﮫرﯾزی ،ﺗوﺳﻌﮫ ﺷﮭری و اﻣور ﺷورا
ردﯾف
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ﻣﺻوﺑﮫ
ارﺗﺑﺎط ﺑﯾن ھر ﯾﮏ از اﺣﮑﺎم ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﺳوم و اﻗداﻣﺎت ذﮐرﺷده در »ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﻋﻣﻠﯾﺎﺗﯽ ﺣوزه ﻣﺎﻣورﯾﺗﯽ ھوﺷﻣﻧدﺳﺎزی« و ﻧﺣوه ﺗﺎﺛﯾرﮔذاری ھر ﯾﮏ از اﻗداﻣﺎت ﺑر »ﺷﺎﺧصھﺎ و
اھداف ﮐﻣﯽ« ﻣﺷﺧص ﺷود.
ﺑرای ھر ﯾﮏ از اﻗداﻣﺎت ﺷﻧﺎﺳﻧﺎﻣﮫ ﮐوﺗﺎه ﺷﺎﻣل ﻣﺷﺧﺻﺎت و ﻣﻘﯾﺎس ،ﻧﺣوه ﺗﺎﻣﯾن ﻣﺎﻟﯽ و اﻧﺳﺎﻧﯽ ،ﺗﺷرﯾﺢ ﻣﺎﺗرﯾس ﺑﺎزﯾﮕران و وظﺎﯾف ،رواﺑط ﭘﯾشﻧﯾﺎزی ﺑﺎ اﻗداﻣﺎت دﯾﮕر و ﻧﺣوه
اﺳﺗﻔﺎده از ﺳروﯾسھﺎی ﭘﺎﯾﮫ ،ﺷﺎﺧصھﺎی ﮐﻣﯽ ﺳﻧﺟش و ﺑﺎزه زﻣﺎﻧﯽ اﻧﺟﺎم در ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﻋﻣﻠﯾﺎﺗﯽ ﯾﺎ در ﭘﯾوﺳت آن ذﮐر ﺷود.
ﺷﺎﺧصھﺎ و اھداف ﮐﻣﯽ ،ﺗﻌرﯾف ،ﺗدﻗﯾق و ﺷﻔﺎف ﺷوﻧد و وﺿﻌﯾت ﻣوﺟود و ﻣطﻠوب ﺑﮫ ﺻورت ﮐﻣﯽ ﺷرح داده ﺷوﻧد .ھﻣﭼﻧﯾن ﻧﺣوه ﻣﺣﺎﺳﺑﮫ و ﺳﻧﺟش اﯾن ﺷﺎﺧصھﺎ ﺗوﺿﯾﺢ داده
ﺷود ﺑﮫﮔوﻧﮫای ﮐﮫ ﺑﺗوان وﺿﻊ ﻣوﺟود را ﺑراﺳﺎس اﯾن ﺷﯾوه ﺳﻧﺟش ،ﻣﺣﺎﺳﺑﮫ ﮐرد.
ﺷﺎﺧصھﺎی ﮐﻣﯽ ﺣﮑم  ١٨ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﺳوم اﺿﺎﻓﮫ ﺷود .اﯾن ﺣﮑم در ﺣوزه ﻣﺎﻣورﯾﺗﯽ ھوﺷﻣﻧدﺳﺎزی ﻗرار دارد و در ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﻋﻣﻠﯾﺎﺗﯽ ﺗدوﯾنﺷده ذﮐر ﺷده اﺳت اﻣﺎ ﺷﺎﺧصھﺎی ﮐﻣﯽ آن
ﺑﯾﺎن ﻧﺷده اﺳت.
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ﺻورت ﺟﻠﺳﮫ ﮐﻣﯾﺗﮫ ﺷﻔﺎﻓﯾت و ﺷﮭر ھوﺷﻣﻧد
اﺗﺎق ﮐﻣﯾﺳﯾون ﺑرﻧﺎﻣﮫ و ﺑودﺟﮫ واﻗﻊ در طﺑﻘﮫ ﺷﺷم ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن ﺷﻣﺎره  ١ﺷورا
ﺷﻧﺑﮫ  ٩٨/٠٣/١١ﺳﺎﻋت  ٩ﻣﮑﺎن
ﺗﺎرﯾﺦ و زﻣﺎن
ھﻔﺗﺎدودوم
ﺷﻣﺎره ﺟﻠﺳﮫ
ﻣدﻋوﯾن :ﻧﺎھﯾد ﺧداﮐرﻣﯽ ،ﻧﻣﺎﯾﻧده ﺷورای ﺷﮭر در ﮐﺎرﮔروه ﺑررﺳﯽ و ﺻدور ﻣﺟوز ﻧﺻب آﻧﺗن و دﮐلھﺎی ﻣﺧﺎﺑراﺗﯽ ،ﻣﺣﻣد ﻓرﺟود ،ﻣدﯾرﻋﺎﻣل ﻣﺣﺗرم ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﻧﺎوری اطﻼﻋﺎت و ارﺗﺑﺎطﺎت
ﺷﮭرداری ﺗﮭران و ﻓرھود ﮐﺎظﻣﯽ ،ﺳرﭘرﺳت ﺷرﮐت ارﺗﺑﺎط ﻣﺷﺗرک ﺷﮭر
ﺣﺎﺿرﯾن :ﻟطﻔﺎ ً ﮐﻠﯾﮏ ﻧﻣﺎﯾﯾد.
ﻋﮑسھﺎی ﺟﻠﺳﮫ
ﺷرح ﺟﻠﺳﮫ:
✅ ﻧظﺎرت ﺑر ﺣﺳن اﺟرای ﺗﺑﺻرهھﺎی ھوﺷﻣﻧدﺳﺎزی در ﺑودﺟﮫ ٩٨
🔶 ھﻔﺗﺎدودوﻣﯾن ﺟﻠﺳﮫ ﮐﻣﯾﺗﮫ ﺷﻔﺎﻓﯾت و ﺷﮭر ھوﺷﻣﻧد ،ﺷﻧﺑﮫ  ٩٨/٠٣/١١ﺑﮫ رﯾﺎﺳت ﺑﮭﺎره آروﯾن و ﺑﺎ ﺣﺿور ﻧﺎھﯾد ﺧداﮐرﻣﯽ ،ﻧﻣﺎﯾﻧده ﺷورای ﺷﮭر در ﮐﺎرﮔروه ﺑررﺳﯽ و ﺻدور ﻣﺟوز ﻧﺻب آﻧﺗن
و دﮐلھﺎی ﻣﺧﺎﺑراﺗﯽ ،ﻣﺣﻣد ﻓرﺟود ،ﻣدﯾرﻋﺎﻣل ﻣﺣﺗرم ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﻧﺎوری اطﻼﻋﺎت و ارﺗﺑﺎطﺎت ﺷﮭرداری ﺗﮭران و ﻓرھود ﮐﺎظﻣﯽ ،ﺳرﭘرﺳت ﺷرﮐت ارﺗﺑﺎط ﻣﺷﺗرک ﺷﮭر و ﺑﺎ ﻣوﺿوع ﭘﯾﮕﯾری ﺣﺳن
اﺟرای ﺗﺑﺻره  ٣۶ﻻﯾﺣﮫ ﺑودﺟﮫ  ٩٨ﺑرﮔزار ﺷد.
🔶 ﺗﺑﺻره ﻣذﮐور ،ﻣوﺿوع ﺗﺣﻘق ﺗﮭران ھوﺷﻣﻧد و ﮐﺳب درآﻣدھﺎی ﭘﺎﯾدار از ِﻗﺑَل آن را ﻣورد ﺗوﺟﮫ ﻗرار داده اﺳت و ﺷﮭرداری را ﺑﮫ اﻧﺟﺎم اﻗداﻣﺎﺗﯽ ﺟﮭت ﺗﺳﮭﯾل ﺑرﻗراری ﭘﺷﺗﯾﺑﺎﻧﯽ از ﮔﺳﺗرش
ﺑﺳﺗر ﮐﺎرآﻣد ارﺗﺑﺎطﺎت و ﻣﺑﺎدﻟﮫ دﯾﺗﺎ در ﺷﮭر ،ﺑﮭﺑود ﻣﻧظر ﺷﮭری و رﻓﻊ آﻟودﮔﯽ ﻣﺣﯾطزﯾﺳﺗﯽ ﻣﺎﯾﮑرووﯾوی و ﮐﺎھش دﮐلھﺎی رادﯾوﯾﯽ و اﻓزاﯾش ﺳﻼﻣت ﻋﻣوﻣﯽ ،ﺗﺳﮭﯾل ﺗوﺳﻌﮫ ﮐﺳبوﮐﺎرھﺎی
دﯾﺟﯾﺗﺎل وﺷرﮐتھﺎی ﻧوآور و ﺧﻼق ،ﺑﮭﺑود ﻋرﺿﮫ ﺧدﻣﺎت ﺷﮭری ﺑﮫ ﺻورت اﻟﮑﺗروﻧﯾﮑﯽ و اﻓزاﯾش درآﻣدھﺎی ﭘﺎﯾدار ﻣوظف ﻧﻣوده اﺳت.
🔸 ﺑﺎﺗوﺟﮫﺑﮫ اھﻣﯾت اﺟرای اﯾن ﺗﺑﺻره از ﻣﻧظر اھداف و ﺑرﻧﺎﻣﮫھﺎی ﮐﻣﯾﺗﮫ ﺷﻔﺎﻓﯾت و ﺷﮭر ھوﺷﻣﻧد در ﺣوزه ھوﺷﻣﻧدﺳﺎزی ،ﭘﯾﮕﯾری ﺣﺳن اﺟرای ﺗﺑﺻره ﻣذﮐور در دﺳﺗور ﮐﺎر ﮐﻣﯾﺗﮫ ﺷﻔﺎﻓﯾت ﻗرار
ﮔرﻓت .در ﮔﺎم اول ،از ﺷرﮐت ارﺗﺑﺎط ﻣﺷﺗرک ﺷﮭر ﮐﮫ وظﯾﻔﮫ ﺗﺎﺳﯾس ،ﻧﮕﮭداری و اﺳﺗﻔﺎده از اﯾﺳﺗﮕﺎه ﻣﺧﺎﺑراﺗﯽ ﻣﺷﺗرک را ﺑﮫ ﻣﻧظور ﻋرﺿﮫ ﺧدﻣﺎت ﻣورد اﺳﺗﻔﺎده ﺷﺑﮑﮫ ﺗﻠﻔنھﺎی ھﻣراه ﺑرﻋﮭده
دارد ،دﻋوت ﺷد ﺗﺎ در ﺟﻠﺳﮫ ﺷﻧﺑﮫ  ٩٨/٣/١١ﮔزارﺷﯽ از ﺑرﻧﺎﻣﮫھﺎی اﯾن ﺷرﮐت در ﺟﮭت ارﺗﻘﺎی ﮐﯾﻔﯾت و ﮔﺳﺗره ارﺗﺑﺎطﯽ ﻣوﺑﺎﯾل در ﺷﮭر ﺗﮭران و ھﻣﭼﻧﯾن ﮐﺳب درآﻣدھﺎی ﭘﺎﯾدار ﺑﮫ ﮐﻣﯾﺗﮫ ﺷﻔﺎﻓﯾت
و ﺷﮭر ھوﺷﻣﻧد اراﺋﮫ دھد.
🔸 ﺑﻧﺎﺑر ﮔزارش ﺷرﮐت ارﺗﺑﺎط ﻣﺷﺗرک ﺷﮭر ،اﯾن ﺷرﮐت در ﺳﺎل ﮔذﺷﺗﮫ اﻗدام ﺑﮫ ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ و ﺳﺎﻣﺎندھﯽ دﮐلھﺎی ﺑدون ﻣﺟوز در ﺳطﺢ ﺷﮭر ﺗﮭران ﻧﻣوده اﺳت ﮐﮫ ﻓراﯾﻧد آن در ﺳﺎل  ٩٨ﻧﯾز اداﻣﮫ
ﺧواھد داﺷت و در ﺣدود  ٣۵٠٠دﮐل ﺑﯽﻣﺟوز دﯾﮕر ﺗﻌﯾﯾن ﺗﮑﻠﯾف ﺧواھد ﺷد .اﯾن اﻗداﻣﺎت ﻋﻼوهﺑر ﻓراھم ﮐردن اﻣﮑﺎن ﻧظﺎرت ﺑر ﻋﻣﻠﮑرد دﮐلھﺎ از ﻣﻧظر اﯾﺟﺎد آﻟودﮔﯽھﺎی ﻓرﮐﺎﻧﺳﯽ ،ﻣوﺟب رﺷد
درآﻣدھﺎی ﺷرﮐت از ﻣﺣل ﻣدﯾرﯾت ﻓﺿﺎھﺎی ﺷﮭری و ﺻدور و ﺗﻣدﯾد ﻣﺟوز دﮐل ﺧواھد ﺷد.
🔸 ھﻣﭼﻧﯾن ﺷرﮐت ارﺗﺑﺎط ﻣﺷﺗرک ﺷﮭر ،ﺑرای ﻣﮑﺎنﯾﺎﺑﯽ و اﺣداث  ١٠٠ﺳﺎﯾت ﺟدﯾد ﺟﮭت ﺑﮭرهﺑرداری ﻣﺷﺗرک اﭘراﺗورھﺎ از اﺑﺗدای ﻧﯾﻣﮫ دوم ﺳﺎل  ١٣٩٨ﺑرﻧﺎﻣﮫرﯾزی ﮐرده اﺳت و ﭘﯾشﺑﯾﻧﯽ
ﻣﯽﮐﻧد ﮐﮫ ﻣﺟﻣوﻋﮫ اﯾن اﻗداﻣﺎت رﺷد ۴٠درﺻدی درآﻣدھﺎی ﺷرﮐت را در ﺳﺎل  ٩٨در ﭘﯽ ﺧواھد داﺷت.
🔸 در ﺟﻠﺳﮫ روز ﺷﻧﺑﮫ  ٩٨/٣/١١ھﻣﭼﻧﯾن ﭘﯾﺷﻧﮭﺎدات ﻋﻣﻠﯾﺎﺗﯽ ﺷرﮐت ارﺗﺑﺎط ﻣﺷﺗرک ﺷﮭر و ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﺎوا ﺑرای ارﺗﻘﺎی زﯾرﺳﺎﺧتھﺎی ارﺗﺑﺎطﯽ ﺷﺑﮑﮫھﺎی ﻣوﺑﺎﯾﻠﯽ ،ﮐﺎھش آﻟودﮔﯽھﺎی ﻓرﮐﺎﻧﺳﯽ و
ﺑﮭﺑود ﻣﻧظر ﺷﮭری ازﺟﻣﻠﮫ ﺟﺎﯾﮕزﯾﻧﯽ دﮐلھﺎی ﻣﺎﮐرو ﺑﺎ ﺳﺎﯾتھﺎی ﻣﯾﮑرو و ﭘﯾﮑو و ﻓﻣﺗو و ھﻣﭼﻧﯾن ﮐﺎھش دﮐلھﺎی ﻧﻘطﮫﺑﮫﻧﻘطﮫ در ﺳطﺢ ﺷﮭر از طرﯾق ﺗوﺳﻌﮫ ﺷﺑﮑﮫ ﻓﯾﺑر ﻧوری درﯾﺎﻓت ﺷد اﻣﺎ
ﺗﺻﻣﯾمﮔﯾری درﺑﺎره آن ﺑﮫ اﻧﺟﺎم ﺑررﺳﯽھﺎی ﮐﺎرﺷﻧﺎﺳﯽ ﺑﯾﺷﺗر و ﺑرﮔزاری ﺟﻠﺳﺎت ﺗﺧﺻﺻﯽ ﻣوﮐول ﺷد.
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ﺻورت ﺟﻠﺳﮫ ﮐﻣﯾﺗﮫ ﺷﻔﺎﻓﯾت و ﺷﮭر ھوﺷﻣﻧد
ﺳﺎﻟن ﺷﯾﺑﺎﻧﯽ
 ٩٨/٢/٢٨ﺳﺎﻋت  ١٢:٣٠ﻣﮑﺎن
ﺗﺎرﯾﺦ و زﻣﺎن
ھﻔﺗﺎدوﯾﮑم
ﺷﻣﺎره ﺟﻠﺳﮫ
ﻣدﻋوﯾن :ﺟﻧﺎب آﻗﺎی ﺳﯾد ﻣﺣﻣود ﻣﯾرﻟوﺣﯽ ،ﺳرﮐﺎر ﺧﺎﻧم زھرا ﺻدراﻋظم ﻧوری ،ﺟﻧﺎب آﻗﺎی آرش ﻣﯾﻼﻧﯽ ،ﺟﻧﺎب آﻗﺎی ﯾزداﻧﯽ ،ﻣﻌﺎون ﻣﺣﺗرم ﺧدﻣﺎت ﺷﮭری و ﻣﺣﯾط زﯾﺳت و ﺟﻧﺎب آﻗﺎی ﻋﺑدﻟﯽ،
ﻣدﯾرﻋﺎﻣل ﻣﺣﺗرم ﺳﺎزﻣﺎن ﻣدﯾرﯾت ﭘﺳﻣﺎﻧد ﺷﮭرداری ﺗﮭران
ﺣﺎﺿرﯾن :ﻟطﻔﺎ ً ﮐﻠﯾﮏ ﻧﻣﺎﯾﯾد.
ﻋﮑسھﺎی ﺟﻠﺳﮫ
دﺳﺗورﺟﻠﺳﮫ:
✅ ﺑﺎزﻧﮕری در آﯾﯾنﻧﺎﻣﮫ ارزﯾﺎﺑﯽ ﭘﯾﻣﺎﻧﮑﺎران ﺣوزه ﭘﺳﻣﺎﻧد
🔶 ﻧﺷﺳت ﻣﺷﺗرک ﮐﻣﯾﺗﮫ ﺷﻔﺎﻓﯾت و ﺷﮭر ھوﺷﻣﻧد و ﮐﻣﯾﺗﮫ اﻗﺗﺻﺎدی و ﺗﻧظﯾم ﻣﻘررات ﺷﮭری ،ﺷﻧﺑﮫ  ٩٨/٢/٢٨ﺑﺎ ﺣﺿور ﺟﻧﺎب آﻗﺎی ﯾزداﻧﯽ ،ﻣﻌﺎون ﻣﺣﺗرم ﺧدﻣﺎت ﺷﮭری و ﻣﺣﯾط زﯾﺳت و ﺟﻧﺎب
آﻗﺎی ﻋﺑدﻟﯽ ،ﻣدﯾرﻋﺎﻣل ﻣﺣﺗرم ﺳﺎزﻣﺎن ﻣدﯾرﯾت ﭘﺳﻣﺎﻧد ﺷﮭرداری ﺗﮭران ﺑﺎ ﻣوﺿوع ﺑررﺳﯽ ﻧﺣوه ارزﯾﺎﺑﯽ ﭘﯾﻣﺎﻧﮑﺎران و ھوﺷﻣﻧدﺳﺎزی ﺣوزه ﻣدﯾرﯾت ﭘﺳﻣﺎﻧد ﺑرﮔزار ﺧواھد ﺷد.
🔶 ﺑررﺳﯽھﺎی ﮐﺎرﺷﻧﺎﺳﯽ ﻧﺷﺎن ﻣﯽدھد ﮐﮫ ﻓراﯾﻧد ارزﯾﺎﺑﯽ ﭘﯾﻣﺎﻧﮑﺎران ﺣوزه ﭘﺳﻣﺎﻧد و ﻧﺣوه وزندھﯽ ﺑﮫ ﻣوﻟﻔﮫھﺎی ارزﯾﺎﺑﯽ اﯾن ﭘﯾﻣﺎﻧﮑﺎران ،ﻣوﺟب ﺷﮑلﮔﯾری ﻓﺿﺎﯾﯽ اﻧﺣﺻﺎری و ﻏﯾررﻗﺎﺑﺗﯽ در
ﺣوزه ﻣدﯾرﯾت ﭘﺳﻣﺎﻧد ﺷده اﺳت و ﺑرای ﺑﮫ وﺟود آوردن ﻓﺿﺎی رﻗﺎﺑت و ﮐﺎرآﻣدی ﺑﯾﺷﺗر در اراﺋﮫ ﺧدﻣﺎت ﭘﺳﻣﺎﻧد ﺑﮫ ﺷﮭروﻧدان ،آﯾﯾنﻧﺎﻣﮫ ارزﯾﺎﺑﯽ ﭘﯾﻣﺎﻧﮑﺎران اﯾن ﺣوزه ﻧﯾﺎزﻣﻧد ﺑﺎزﻧﮕری و اﺻﻼح
اﺳت.
🔸 ﺑﺎﺗوﺟﮫﺑﮫ ﭘﯾﮕﯾریھﺎی ﮐﻣﯾﺗﮫ ﺷﻔﺎﻓﯾت از زﻣﺎن ﺑرﮔزاری ﺟﻠﺳﮫ ﭼﮭلوﻧﮭم ﮐﻣﯾﺗﮫ ﺷﻔﺎﻓﯾت در ﺳﺎزﻣﺎن ﻣدﯾرﯾت ﭘﺳﻣﺎﻧد ﺗﺎﮐﻧون ،از اداره ﮐل ﺑرﻧﺎﻣﮫرﯾزی و ﺗوﺳﻌﮫ ﺷﮭری ﺧواﺳﺗﮫ ﺷده اﺳت ﺗﺎ در ﺟﻠﺳﮫ
ﺷﻧﺑﮫ  ٩٨/٢/٢٨ﮔزارﺷﯽ از اﻗداﻣﺎت ﺻورتﮔرﻓﺗﮫ درﺧﺻوص ﺑﺎزﻧﮕری آﯾﯾنﻧﺎﻣﮫ ارزﯾﺎﺑﯽ ﭘﯾﻣﺎﻧﮑﺎران ﺣوزه ﭘﺳﻣﺎﻧد اراﺋﮫ دھد.
🔷 در اﯾن ﺟﻠﺳﮫ ھﻣﭼﻧﯾن ﮔزارش ﻣﻌﺎوﻧت ﺧدﻣﺎت ﺷﮭری از وﺿﻌﯾت راهاﻧدازی و ﺑﮫﮐﺎرﮔﯾری ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ﺻورتوﺿﻌﯾت اﻟﮑﺗروﻧﯾﮑﯽ ﺧدﻣﺎت ﺷﮭری در ﺷﮭرداریھﺎی ﻣﻧﺎطق ﻣورد ﺑررﺳﯽ ﻗرار
ﺧواھد ﮔرﻓت.
🔹 راهاﻧدازی ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ﺻورت وﺿﻌﯾت اﻟﮑﺗروﻧﯾﮑﯽ ﺧدﻣﺎت ﺷﮭری و ﭼﮭﺎر ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ﻣرﺗﺑط ﺑﺎ آن ،ﻋﻼوهﺑر آﻧﮑﮫ اﻗداﻣﯽ در ﺟﮭت ھوﺷﻣﻧدﺗر ﮐردن و ﮐﺎرآﻣدی ﺑﯾﺷﺗر ﻓراﯾﻧدھﺎی ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﺧدﻣﺎت
ﺷﮭری در ﺷﮭرداری ﺗﮭران اﺳت ،ﺑﺎ اﻟزام ﭘﯾﻣﺎﻧﮑﺎران ﺑﮫ ﺛﺑت ﺳﯾﺳﺗﻣﯽ و دﻗﯾق اطﻼﻋﺎت ﮐﺎرﮐﻧﺎن ﺧود و ﭘرداﺧت ﮐﺎﻣل دﺳﺗﻣزد آنھﺎ ﺑدﯾﺷﺎن ،ﺛﺑت و ﺗﺎﯾﯾد اﺳﻧﺎد ﺻورت وﺿﻌﯾت ﺑﮫﺻورت
اﻟﮑﺗروﻧﯾﮑﯽ و ﻧظﺎرت ﻣﮑﺎﻧﯾزه و ﺳﯾﺳﺗﻣﯽ ﺑر ﻋﻣﻠﮑرد ﻣﺎﺷﯾنھﺎی ﺣﻣل ﭘﺳﻣﺎﻧد ،زﻣﯾﻧﮫھﺎی ﺑروز ﻓﺳﺎد در ﺣوزه ﻣدﯾرﯾت ﭘﺳﻣﺎﻧد را ﮐﺎھش ﻣﯽدھد.
🔶 در ﺑﺧش ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﺟﻠﺳﮫ ،دﯾﮕر ﺑرﻧﺎﻣﮫھﺎ و اﻗداﻣﺎت ﻣﻌﺎوﻧت ﺧدﻣﺎت ﺷﮭری درﺧﺻوص ھوﺷﻣﻧدﺳﺎزی ﻣدﯾرﯾت ﭘﺳﻣﺎﻧد در ﺷﮭرداری ﺗﮭران ﻣورد ﺑررﺳﯽ ﻗرار ﺧواھد ﮔرﻓت.
ﺷرح ﺟﻠﺳﮫ:
✅ ﭘﯾﮕﯾری اﻓزاﯾش ﺷﻔﺎﻓﯾت و رﻗﺎﺑت در ﺣوزه ﻣدﯾرﯾت ﭘﺳﻣﺎﻧد
🔶 ھﻔﺗﺎدوﯾﮑﻣﯾن ﺟﻠﺳ ٔﮫ ﮐﻣﯾﺗﮫ ﺷﻔﺎﻓﯾت و ﺷﮭر ھوﺷﻣﻧد در ﻧﺷﺳﺗﯽ ﻣﺷﺗرک ﺑﺎ ﮐﻣﯾﺳﯾون ﺳﻼﻣت ،ﻣﺣﯾطزﯾﺳت و ﺧدﻣﺎت ﺷﮭری و ﮐﻣﯾﺗﮫ اﻗﺗﺻﺎدی و ﺗﻧظﯾم ﻣﻘررات ﺷﮭری ذﯾل ﮐﻣﯾﺳﯾون ﺑرﻧﺎﻣﮫ و
ﺑودﺟﮫ ،روز ﺷﻧﺑﮫ  ٩٨/٢/٢٨ﺑﺎ ﻣوﺿوع ﺑررﺳﯽ ﻧﺣوه ارزﯾﺎﺑﯽ ﭘﯾﻣﺎﻧﮑﺎران و ھوﺷﻣﻧدﺳﺎزی ﺣوزه ﻣدﯾرﯾت ﭘﺳﻣﺎﻧد ﺑرﮔزار ﺷد.
🔸 در اﯾن ﺟﻠﺳﮫ زھرا ﺻدراﻋظم ﻧوری ،رﺋﯾس ﮐﻣﯾﺳﯾون ﺳﻼﻣت ،ﻣﺣﯾط زﯾﺳت و ﺧدﻣﺎت ﺷﮭری ،ﺳﯾدآرش ﺣﺳﯾﻧﯽ ﻣﯾﻼﻧﯽ ،رﺋﯾس ﮐﻣﯾﺗﮫ ﻣﺣﯾط زﯾﺳت ،ﺳﯾدﻣﺣﻣود ﻣﯾرﻟوﺣﯽ ،رﺋﯾس ﮐﻣﯾﺗﮫ اﻗﺗﺻﺎدی
و ﺗﻧظﯾم ﻣﻘررات ﺷﮭری ،ﺑﮭﺎره آروﯾن ،رﺋﯾس ﮐﻣﯾﺗﮫ ﺷﻔﺎﻓﯾت و ﺷﮭر ھوﺷﻣﻧد ،ﻣﺟﺗﺑﯽ ﯾزداﻧﯽ ،ﻣﻌﺎون ﺧدﻣﺎت ﺷﮭری و ﻣﺣﯾط زﯾﺳت و رﺿﺎ ﻋﺑدﻟﯽ ،ﻣدﯾرﻋﺎﻣل ﺳﺎزﻣﺎن ﻣدﯾرﯾت ﭘﺳﻣﺎﻧد ﺷﮭرداری
ﺗﮭران ﺣﺿور داﺷﺗﻧد.
🔷 ﺑررﺳﯽھﺎی ﮐﺎرﺷﻧﺎﺳﯽ ﭘﯾش از اﯾن ﻧﺷﺎن داده ﺑود ﮐﮫ ﻓراﯾﻧد ارزﯾﺎﺑﯽ ﭘﯾﻣﺎﻧﮑﺎران ﺣوزه ﭘﺳﻣﺎﻧد و ﻧﺣوه وزندھﯽ ﺑﮫ ﻣوﻟﻔﮫھﺎی ارزﯾﺎﺑﯽ اﯾن ﭘﯾﻣﺎﻧﮑﺎران ،ﻣوﺟب ﺷﮑلﮔﯾری ﻓﺿﺎﯾﯽ اﻧﺣﺻﺎری و
ﻏﯾررﻗﺎﺑﺗﯽ در ﺣوزه ﻣدﯾرﯾت ﭘﺳﻣﺎﻧد ﺷده اﺳت و ﺑرای ﺑﮫ وﺟود آوردن ﻓﺿﺎی رﻗﺎﺑﺗﯽ و ﮐﺎرآﻣدی ﺑﯾﺷﺗر در اراﺋﮫ ﺧدﻣﺎت ﭘﺳﻣﺎﻧد ﺑﮫ ﺷﮭروﻧدان ،آﯾﯾنﻧﺎﻣﮫ ارزﯾﺎﺑﯽ ﭘﯾﻣﺎﻧﮑﺎران اﯾن ﺣوزه ﻧﯾﺎزﻣﻧد
ﺑﺎزﻧﮕری و اﺻﻼح اﺳت.
🔹 در اداﻣﮫ ﭘﯾﮕﯾریھﺎی ﮐﻣﯾﺗﮫ ﺷﻔﺎﻓﯾت از زﻣﺎن ﺑرﮔزاری ﺟﻠﺳﮫ ﭼﮭلوﻧﮭم ﮐﻣﯾﺗﮫ ﺷﻔﺎﻓﯾت در ﺳﺎزﻣﺎن ﻣدﯾرﯾت ﭘﺳﻣﺎﻧد ﺗﺎﮐﻧون ،ﺑﺧش اﺑﺗداﯾﯽ ﺟﻠﺳﮫ ﺷﻧﺑﮫ  ،٩٨/٢/٢١ﺑﮫ اراﺋﮫ ﮔزارش ﻣﻌﺎوﻧت ﺧدﻣﺎت
ﺷﮭری درﺧﺻوص ﺑﺎزﻧﮕری آﯾﯾنﻧﺎﻣﮫ ارزﯾﺎﺑﯽ ﭘﯾﻣﺎﻧﮑﺎران ﺣوزه ﭘﺳﻣﺎﻧد و اﻗداﻣﺎت و اﺻﻼﺣﺎت آﯾﯾنﻧﺎﻣﮫای ﭘﯾﺷﻧﮭﺎدی اﯾن ﻣﻌﺎوﻧت ﺑﺎ ھدف ﮔﺳﺗرش داﻣﻧﮫ ﻣﺗﻘﺎﺿﯾﺎن واﺟد ﺷراﯾط ﺷرﮐت در ﻣﻧﺎﻗﺻﺎت
و ﻣزاﯾدات ﺣوزه ﭘﺳﻣﺎﻧد و ھﻣﭼﻧﯾن اﯾﺟﺎد ﺷراﯾط ﺷﻔﺎف و رﻗﺎﺑﺗﯽ اﺧﺗﺻﺎص ﯾﺎﻓت.
🔹 ﺑﻧﺎﺑر ﮔزارش اراﺋﮫﺷده در ﺟﻠﺳﮫ ،ﺑرﺧﯽ از اﯾن اﻗداﻣﺎت و اﺻﻼﺣﺎت ﻋﺑﺎرتاﻧد از :ﺗﺳﮭﯾل و اﯾﺟﺎد ﺷﻔﺎﻓﯾت در ﻣوﺿوع اراﺋﮫ ﺗوان ﻣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﻗﺑﻼ ﺑر ﻣﺑﻧﺎی ﺗراز ﻣﺎﻟﯽ و اظﮭﺎرﻧﺎﻣﮫ ﺑوده و ﻣوﺟب
ﭘﯾﭼﯾدﮔﯽ ﻣﺣﺎﺳﺑﺎت و ﻣﻧﺷﺎ ﺑروز ﺑرﺧﯽ راﻧتھﺎ ﺑوده اﺳت ،ﮐﺎھش درﺻد ﺗﻣﻠﮏ ﺗﻌداد ﻣﺎﺷﯾن آﻻت ،اﻋﻣﺎل ﺗﺎﺛﯾر اﺧطﺎرھﺎی ﺻﺎدره ﺑرای ﭘﯾﻣﺎﻧﮑﺎران در زﻣﺎن ﺗﻌﯾﯾن ﺻﻼﺣﯾت و اﻋﻣﺎل ﺗﺄﺛﯾر ﻧﺣوه
ﻋﻣﻠﮑرد و ارزﯾﺎﺑﯽ ﻓﻌﻠﯽ ﭘﯾﻣﺎﻧﮑﺎران ﺑﮫﻋﻧوان ﺿرﯾب در ارزﺷﯾﺎﺑﯽ .ھﻣﭼﻧﯾن آﺧرﯾن ﻓرمھﺎی راھﻧﻣﺎی اﺧذ رﺗﺑﮫ و ﺷراﯾط اﺣراز آن ،در ﭘرﺗﺎل ﻣﻌﺎوﻧت ﺧدﻣﺎت ﺷﮭری ﺑﮫ آدرس usd.tehran.ir
ﺑﺎرﮔذاری و در اﺧﺗﯾﺎر ﻋﻣوم ﻣﺗﻘﺎﺿﯾﺎن ﻗرار داده ﺷده اﺳت .ﺗﺻﻣﯾمﮔﯾری درراﺑطﮫ ﺑﺎ ﻣﯾزان ﮐﺎرآﻣدی اﯾن اﻗداﻣﺎت در رﺳﯾدن ﺑﮫ اھداف ﻣورد ﻧظر ،ﺑﮫ ﺑررﺳﯽ ﺑﯾﺷﺗر آنھﺎ در ﮐﻣﯾﺳﯾونھﺎی ﺗﺧﺻﺻﯽ
ﺷورا ﻣوﮐول ﺷد.
🔹 در اﯾن ﺑﺧش از ﺟﻠﺳﮫ ﻣﻘرر ﺷد ﺗﺎ در ﻣﺳﯾر ﺷﻔﺎﻓﯾتﺑﺧﺷﯽ ﺑﮫ ﻋﻣﻠﮑرد ﻣﻌﺎوﻧت ﺧدﻣﺎت ﺷﮭری در زﻣﯾﻧﮫ ارزﯾﺎﺑﯽ ﭘﯾﻣﺎﻧﮑﺎران ،ﻓﮭرﺳت ﻣﺗﻘﺎﺿﯾﺎن ﺷرﮐت در ﻣزاﯾدات و ﻣﻧﺎﻗﺻﺎت ﺣوزه ﭘﺳﻣﺎﻧد در
ﺳﺎل  ٩٧ﺑﮫ ھﻣراه ﻧﻣرات آنھﺎ در ھر ﮐدام از ﺷﺎﺧصھﺎی ارزﯾﺎﺑﯽ ،ظرف ﻣدت ﯾﮏ ھﻔﺗﮫ از طرﯾق وﺑﺳﺎﯾت ﺳﺎزﻣﺎن ﻣدﯾرﯾت ﭘﺳﻣﺎﻧد اﻧﺗﺷﺎر ﻋﻣوﻣﯽ ﯾﺎﺑد.
🔹 ھﻣﭼﻧﯾن ﻣﻘرر ﺷد ﺗﺎ ظرف ھﻣﯾن ﻣدت ،ﮔزارﺷﯽ از ﻓﮭرﺳت ﭘﯾﻣﺎﻧﮑﺎران طرف ﻗرارداد ﺷﮭرداری ﺗﮭران در ﺣوزه ﭘﺳﻣﺎﻧد در ده ﺳﺎل ﮔذﺷﺗﮫ ﺑﮫ ﺗﻔﮑﯾﮏ ﻧﺎﺣﯾﮫ ،ﻣﻧطﻘﮫ و ﺳﺗﺎد و دو ﻧوع ﭘﺳﻣﺎﻧد
ﺧﺷﮏ و ﺗر ﺑﮫ ﺷورای اﺳﻼﻣﯽ ﺷﮭر ﺗﮭران اراﺋﮫ ﺷود ﺗﺎ ﺑﺗوان وﺿﻌﯾت اﻧﺣﺻﺎر در ورود ﭘﯾﻣﺎﻧﮑﺎران ﺑﮫ ﺑﺎزار رﻗﺎﺑت و ﺗﻐﯾﯾراﺗﯽ را ﮐﮫ در ﭘﯽ اﻗداﻣﺎت اﺻﻼﺣﯽ در اﯾن وﺿﻌﯾت رخ ﺧواھد داد
رﺻد و ﭘﯾﮕﯾری ﮐرد.
🔶 ﺑررﺳﯽ وﺿﻌﯾت راهاﻧدازی و ﺑﮫﮐﺎرﮔﯾری ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ﺻورتوﺿﻌﯾت اﻟﮑﺗروﻧﯾﮑﯽ ﺧدﻣﺎت ﺷﮭری در ﺷﮭرداریھﺎی ﻣﻧﺎطق ﻣوﺿوع ﺑﺧش دﯾﮕری از اﯾن ﺟﻠﺳﮫ ﺑود.
🔸 راهاﻧدازی ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ﺻورتوﺿﻌﯾت اﻟﮑﺗروﻧﯾﮑﯽ ﺧدﻣﺎت ﺷﮭری و ﭼﮭﺎر ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ﻣرﺗﺑط ﺑﺎ آن ،ﻋﻼوهﺑر آﻧﮑﮫ اﻗداﻣﯽ در ﺟﮭت ھوﺷﻣﻧدﺗر ﮐردن و ﮐﺎرآﻣدی ﺑﯾﺷﺗر ﻓراﯾﻧدھﺎی ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﺧدﻣﺎت
ﺷﮭری در ﺷﮭرداری ﺗﮭران اﺳت ،ﺑﺎ اﻟزام ﭘﯾﻣﺎﻧﮑﺎران ﺑﮫ ﺛﺑت ﺳﯾﺳﺗﻣﯽ و دﻗﯾق اطﻼﻋﺎت ﮐﺎرﮐﻧﺎن ﺧود و ﭘرداﺧت ﮐﺎﻣل دﺳﺗﻣزد آنھﺎ ﺑدﯾﺷﺎن ،ﺛﺑت و ﺗﺎﯾﯾد اﺳﻧﺎد ﺻورت وﺿﻌﯾت ﺑﮫﺻورت
اﻟﮑﺗروﻧﯾﮑﯽ و ﻧظﺎرت ﻣﮑﺎﻧﯾزه و ﺳﯾﺳﺗﻣﯽ ﺑر ﻋﻣﻠﮑرد ﻣﺎﺷﯾنھﺎی ﺣﻣل ﭘﺳﻣﺎﻧد ،زﻣﯾﻧﮫھﺎی ﺑروز ﻓﺳﺎد در ﺣوزه ﻣدﯾرﯾت ﭘﺳﻣﺎﻧد را ﮐﺎھش ﻣﯽدھد.
🔸 ﺑﻧﺎﺑر ﮔزارش ﻣﻌﺎوﻧت ﺧدﻣﺎت ﺷﮭری ،ﭼﮭﺎر ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ﻣرﺗﺑط ﺑﺎ ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ﺻورتوﺿﻌﯾت اﻟﮑﺗروﻧﯾﮑﯽ ،ﯾﻌﻧﯽ »ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ﻣدﯾرﯾت ﻧﺎوﮔﺎن ﺧودروﯾﯽ« ﮐﮫ وظﯾﻔﮫ ﮐﻧﺗرل ﺗﺎﻣﯾن و ﮐﺎرﮐرد ادوات،
ﻣﺎﺷﯾنآﻻت و ﺧودروھﺎی ﺧدﻣﺎت ﺷﮭری را ﺑر ﻋﮭده دارد» ،ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ﺟﺎﻣﻊ ﺗوزﯾن و آﻣﺎر ﭘﺳﻣﺎﻧد« ﮐﮫ وظﯾﻔﮫ ﻣﺣﺎﺳﺑﮫ و ﺗﺄﯾﯾد وزن ﭘﺳﻣﺎﻧد ﺟﻣﻊآوریﺷده را ﺑرﻋﮭده دارد» ،ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ﻣدﯾرﯾت ﮐﺎرﮔران«
ﮐﮫ اﻣﮑﺎن ﺛﺑت اطﻼﻋﺎت ﮐﺎرﮔران ﭘﯾﻣﺎﻧﮑﺎران ﺣوزه ﭘﺳﻣﺎﻧد و ﻧظﺎرت ﺑر ﻋﻣﻠﮑرد و ﭘرداﺧتھﺎی اﻧﺟﺎمﺷده ﺑﮫ آنھﺎ را ﻓراھم ﻣﯽﮐﻧد و »ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ﻧظﺎرت و ﺛﺑت ﻋﻣﻠﮑرد ﭘﯾﻣﺎﻧﮑﺎران« ﮐﮫ اﻣﮑﺎن ﺛﺑت
اﻟﮑﺗروﻧﯾﮑﯽ اﺳﻧﺎد ھزﯾﻧﮫ را ﻓراھم ﻣﯽﮐﻧد ،در ﺑرﺧﯽ ﻣﻧﺎطق ﺷﮭر ﺗﮭران ﺑﮫﺻورت آزﻣﺎﯾﺷﯽ راهاﻧدازی ﺷده و ﻣورد اﺳﺗﻔﺎده ﻗرار ﮔرﻓﺗﮫ اﺳت.
🔸 در اﯾن راﺑطﮫ ﻣﻘرر ﺷد ﮐﮫ ﺣداﮐﺛر ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺗﯾرﻣﺎه  ،٩٨راهاﻧدازی ﮐﺎﻣل ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ﺻورتوﺿﻌﯾت اﻟﮑﺗروﻧﯾﮑﯽ ﺧدﻣﺎت ﺷﮭری و ﭼﮭﺎر ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ﻣرﺗﺑط ﺑﮫ آن و ھﻣﭼﻧﯾن اﺗﺻﺎل ﺳﯾﺳﺗﻣﯽ اﯾن ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ﺑﮫ
ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ﺟﺎﻣﻊ ﻣﺎﻟﯽ در ﺗﻣﺎﻣﯽ ﻣﻧﺎطق ٢٢ﮔﺎﻧﮫ ﻣﺣﻘق ﺷود ﺑﮫ ﻧﺣوی ﮐﮫ اﻧﺟﺎم ﻋﻣﻠﯾﺎت ﺗﺎﯾﯾد و ﭘرداﺧت وﺟﮫ روی اﺳﻧﺎد ﺻورتوﺿﻌﯾت در ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ﺟﺎﻣﻊ ﻣﺎﻟﯽ ،ﺻرﻓﺎ از طرﯾق درﯾﺎﻓت ﺳﯾﺳﺗﻣﯽ
اطﻼﻋﺎت ﺻورتوﺿﻌﯾتھﺎ از ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ﺻورت وﺿﻌﯾت اﻟﮑﺗروﻧﯾﮑﯽ ﺧدﻣﺎت ﺷﮭری اﻣﮑﺎنﭘذﯾر ﺑﺎﺷد.
🔷 در ﺑﺧش ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﺟﻠﺳﮫ ﻣﻘرر ﺷد ﺗﺎ ﻣﻌﺎوﻧت ﺧدﻣﺎت ﺷﮭری و ﻣﺣﯾط زﯾﺳت در ﺗﻌﺎﻣل ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﺎوا و ﺣداﮐﺛر ظرف ﻣدت ﯾﮏ ﻣﺎه ،دﺳﺗوراﻟﻌﻣﻠﯽ ﭘﯾﺷﻧﮭﺎدی ﺑرای ﺗﻌﯾﯾن ﺷﯾوه ھﻣﮑﺎری و ﻋﻘد
ﻗرارداد ﺑﺎ ﺷرﮐتھﺎی اﺳﺗﺎرتآﭘﯽ ﮐﮫ ﻣﺎﯾل ﺑﮫ ﻓﻌﺎﻟﯾت در زﻣﯾﻧﮫ ھوﺷﻣﻧدﺳﺎزی ﺗﻔﮑﯾﮏ زﺑﺎﻟﮫ از ﻣﺑدا ھﺳﺗﻧد ،ﺗدوﯾن و آن را ﺑﮫ ﺷورای اﺳﻼﻣﯽ ﺷﮭر ﺗﮭران اراﺋﮫ ﻧﻣﺎﯾد.
ﻣﺻوﺑﺎت ﺟﻠﺳﮥ ھﻔﺗﺎد و ﯾﮑﻣﯾن ﺑﮫ ﻣﻌﺎوﻧت ﺧدﻣﺎت ﺷﮭری و ﻣﺣﯾط زﯾﺳت
ردﯾف
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ﻣﻘرر ﺷد ﻓﮭرﺳت ﻣﺗﻘﺎﺿﯾﺎن ﺷرﮐت در ﻣﻧﺎﻗﺻﺎت و ﻣزاﯾدات ﭘﺳﻣﺎﻧد ﺧﺷﮏ و ﺗر ھﻣراه ﺑﺎ ﻧﻣرات آﻧﮭﺎ در ھر ﮐدام از ﺷﺎﺧصھﺎی ﻣورد ارزﯾﺎﺑﯽ در ﺳﺎل  ،٩٧ﺣداﮐﺛر ظرف ﻣدت
ﯾﮏ ھﻔﺗﮫ روی وﺑﺳﺎﯾت ﺳﺎزﻣﺎن ﻣدﯾرﯾت ﭘﺳﻣﺎﻧد ﻣﻧﺗﺷر ﺷود.
ﻣﻘرر ﺷد ﻓﮭرﺳت ﭘﯾﻣﺎﻧﮑﺎران طرف ﻗرارداد  ١٠ﺳﺎل ﮔذﺷﺗﮫ )از ﺳﺎل  ٨٧ﺗﺎ  (٩٧ﺷﮭرداری ﺗﮭران در زﻣﯾﻧﮫ ﭘﺳﻣﺎﻧد ﺑﮫ ﺗﻔﮑﯾﮏ ﻧواﺣﯽ ،ﻣﻧﺎطق و ﺳﺗﺎد و دو ﺣوزه ﺧﺷﮏ و ﺗر
ﺣداﮐﺛر ظرف ﻣدت ﯾﮏ ھﻔﺗﮫ ﺑﮫ ﺷورای اﺳﻼﻣﯽ ﺷﮭر ﺗﮭران ارﺳﺎل ﺷود.
ﻣﻘرر ﺷد ﺣداﮐﺛر ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺗﯾرﻣﺎه  ،٩٨راهاﻧدازی ﮐﺎﻣل ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ﺻورتوﺿﻌﯾت اﻟﮑﺗروﻧﯾﮏ ﺧدﻣﺎت ﺷﮭری در ﺗﻣﺎﻣﯽ ﻣﻧﺎطق ٢٢ﮔﺎﻧﮫ و اﺗﺻﺎل اﯾن ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ﺑﮫ ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ﺟﺎﻣﻊ ﻣﺎﻟﯽ ﻣﺣﻘق
ﺷده ﺑﺎﺷد؛ ﺑﮫ ﻧﺣوی ﮐﮫ ﭘرداﺧت ﺻورت وﺿﻌﯾتھﺎی ﺗﺎﯾﯾدﺷده در ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ﺟﺎﻣﻊ ﻣﺎﻟﯽ ﺻرﻓﺎ از طرﯾق درﯾﺎﻓت ﺳﯾﺳﺗﻣﯽ اطﻼﻋﺎت ﺻورت وﺿﻌﯾتھﺎ از ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ﺻورت وﺿﻌﯾت
اﻟﮑﺗروﻧﯾﮏ ﺧدﻣﺎت ﺷﮭری اﻣﮑﺎنﭘذﯾر ﺑﺎﺷد.
ﻣﻘرر ﺷد ﻣﻌﺎوﻧت ﺧدﻣﺎت ﺷﮭری و ﻣﺣﯾط زﯾﺳت در ﺗﻌﺎﻣل ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﻧﺎوری اطﻼﻋﺎت و ارﺗﺑﺎطﺎت ،ﺣداﮐﺛر ظرف ﻣدت ﯾﮏ ﻣﺎه دﺳﺗوراﻟﻌﻣل و ﻣﻘررات ﭘﯾﺷﻧﮭﺎدی را ﺧود ﺑرای
ﺷﯾوه ھﻣﮑﺎری و اﻧواع ﻗرارداد اﺳﺗﺎرتاپھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﻣﯽﺧواھﻧد در ھوﺷﻣﻧدﺳﺎزی ﺗﻔﮑﯾﮏ زﺑﺎﻟﮫ از ﻣﺑدا ﻓﻌﺎﻟﯾت ﻧﻣﺎﯾﻧد ،ﺑﮫ ﺷورای اﺳﻼﻣﯽ ﺷﮭر ﺗﮭران ارﺳﺎل ﻧﻣﺎﯾد.
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ﺻورت ﺟﻠﺳﮫ ﮐﻣﯾﺗﮫ ﺷﻔﺎﻓﯾت و ﺷﮭر ھوﺷﻣﻧد
ﺳﺎﻟن ﺷﯾﺑﺎﻧﯽ
 ٩٨/٢/٢١ﺳﺎﻋت  ١٠:٠٠ﻣﮑﺎن
ﺗﺎرﯾﺦ و زﻣﺎن
ھﻔﺗﺎدم
ﺷﻣﺎره ﺟﻠﺳﮫ
ﻣدﻋوﯾن :ﺟﻧﺎب آﻗﺎی ﭘورﺳﯾدآﻗﺎﯾﯽ ،ﻣﻌﺎون ﻣﺣﺗرم ﺣﻣلوﻧﻘل و ﺗراﻓﯾﮏ و ﺟﻧﺎب آﻗﺎی ﻓرﺟود ،ﻣدﯾرﻋﺎﻣل ﻣﺣﺗرم ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﻧﺎوری اطﻼﻋﺎت و ارﺗﺑﺎطﺎت
ﺣﺎﺿرﯾن :ﻟطﻔﺎ ً ﮐﻠﯾﮏ ﻧﻣﺎﯾﯾد.
ﻋﮑسھﺎی ﺟﻠﺳﮫ
دﺳﺗورﺟﻠﺳﮫ:
✅ ﭘﯾﮕﯾری ھوﺷﻣﻧدﺳﺎزی و ﺗﺣﻘق دادهﺑﺎز در ﺣوزه ﺣﻣل و ﻧﻘل ﻋﻣوﻣﯽ
🔶 ﺟﻠﺳﮥ ھﻔﺗﺎدم ﮐﻣﯾﺗﮫ ﺷﻔﺎﻓﯾت و ﺷﮭر ھوﺷﻣﻧد ،ﺷﻧﺑﮫ  ٩٨/٢/٢١ﺑﮫ رﯾﺎﺳت دﮐﺗر ﺑﮭﺎره آروﯾن ﺑرﮔزار ﺧواھد ﺷد.

🔷 ﺑﺧش اول ﺑﺎ ﺣﺿور ﺟﻧﺎب آﻗﺎی ﭘورﺳﯾدآﻗﺎﯾﯽ ،ﻣﻌﺎون ﻣﺣﺗرم ﺣﻣلوﻧﻘل و ﺗراﻓﯾﮏ و ﺟﻧﺎب آﻗﺎی ﻓرﺟود ،ﻣدﯾرﻋﺎﻣل ﻣﺣﺗرم ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﻧﺎوری اطﻼﻋﺎت و ارﺗﺑﺎطﺎت ﺑﮫ ﻣوﺿوع ﺗﺣﻘق داده ﺑﺎز در
ﺣوزه ﺣﻣلوﻧﻘل ﻋﻣوﻣﯽ اﺧﺗﺻﺎص ﺧواھد ﯾﺎﻓت.
🔹 در اداﻣﮫ ﺟﻠﺳﮫ ﭘﻧﺟﺎهودوم ﮐﻣﯾﺗﮫ ﺷﻔﺎﻓﯾت ،در ﺟﻠﺳﮫ ﺷﻧﺑﮫ  ٩٨/٢/٢١اﻧﺗﺷﺎر  APIدرﯾﺎﻓت اطﻼﻋﺎت ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﺣوزه ﺣﻣلوﻧﻘل ﻋﻣوﻣﯽ ﻣﺛل ﻣوﻗﻌﯾت ﻣﮑﺎﻧﯽ اﺗوﺑوسھﺎی ﺷﮭری و ﻗطﺎرھﺎی ﻣﺗرو
ﻣورد ﭘﯾﮕﯾری ﻗرار ﺧواھد ﮔرﻓت ﺗﺎ ﺑﺎ ﻓراھم ﺷدن ﺑﺳﺗر ﺗوﺳﻌﮫ اﭘﻠﯾﮑﯾﺷنھﺎی ﻣﺳﯾرﯾﺎﺑﯽ ﺑرﻣﺑﻧﺎی اﯾن اطﻼﻋﺎت ،ﺷﮭروﻧدان اﻣﮑﺎن ﺗﺧﻣﯾن ﻣدتزﻣﺎن ﻻزم ﺑرای ﺗردد ﺑﺎ وﺳﺎﯾل ﺣﻣلوﻧﻘل ﻋﻣوﻣﯽ و
ﻣﻘﺎﯾﺳﮫ آن ﺑﺎ زﻣﺎن ﻻزم ﺑرای ﺗردد ﺑﺎ وﺳﯾﻠﮫ ﺷﺧﺻﯽ و اﻧﺗﺧﺎب ﺷﯾوه ﺗردد ﺑﮭﯾﻧﮫ را ﭘﯾدا ﮐﻧﻧد.
🔹 در اداﻣﮫ اﯾن ﺑﺧش از ﺟﻠﺳﮫ ،ﺑﮫ ﻣوﺿوع ﺗدوﯾن اﺳﺎﺳﻧﺎﻣﮫ ﺻﻧدوق »ﻣﺣﯾط زﯾﺳت و ﺗوﺳﻌﮫ ﺣﻣلوﻧﻘل ﻋﻣوﻣﯽ ﺷﮭر ﺗﮭران« ﭘرداﺧﺗﮫ ﺧواھد ﺷد.
🔹 ﺗﺎﺳﯾس ﺻﻧدوق »ﻣﺣﯾط زﯾﺳت و ﺗوﺳﻌﮫ ﺣﻣلوﻧﻘل ﻋﻣوﻣﯽ ﺷﮭر ﺗﮭران« ﺑﺎ ھدف ﺗوﺳﻌﮫ ﺣﻣلوﻧﻘل ﻋﻣوﻣﯽ از ﻣﺣل درآﻣدھﺎی ﭘﺎﯾدار ﺷﮭری در ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﺳوم ﺗوﺳﻌﮫ ﺷﮭر ﺗﮭران ﻟﺣﺎظ ﺷده اﺳت.
ﻣﻧﺎﺑﻊ اﯾن ﺻﻧدوق ﮐﮫ از ﻣﺣل ﻋوارض ﺣﻣلوﻧﻘل و ﺗراﻓﯾﮏ ﺗﺎﻣﯾن ﺧواھد ﺷد ،ﻣﯽﺑﺎﯾﺳت ﻣﻧﺣﺻرا در ﮔﺳﺗرش ﺣﻣلوﻧﻘل ﻋﻣوﻣﯽ ھزﯾﻧﮫ ﺷود.
🔹 ﺑﺎﺗوﺟﮫﺑﮫ اھﻣﯾت اﻧطﺑﺎق ﻋﻣﻠﮑرد ﻣﺎﻟﯽ اﯾن ﺻﻧدوق ﺑﺎ ﺿواﺑط ﺗﻌرﯾفﺷده ﺑرای ﺗﺎﻣﯾن و ھزﯾﻧﮫﮐرد ﻣﻧﺎﺑﻊ آن ،ﺑﮫﺧﺻوص ﻣﻣﺎﻧﻌت از ورود ﻣﻧﺎﺑﻊ آن ﺑﮫ ﻣﻧﺎﺑﻊ ﻋﻣوﻣﯽ ﺷﮭرداری ﺗﮭران و ھزﯾﻧﮫﮐرد
آن در ﭘرداﺧت ﺣﻘوق و دﺳﺗﻣزد ﮐﺎرﮐﻧﺎن ،و ھﻣﭼﻧﯾن ﺗﻐﯾﯾراﺗﯽ ﮐﮫ از ﺗﺎﺑﺳﺗﺎن اﻣﺳﺎل در ﻣﺣدودهھﺎی طرح ﺗراﻓﯾﮏ و ﻧرخ ﻋوارض ازﺟﻣﻠﮫ ﻋوارض ﺧودرو و طرح ﺗراﻓﯾﮏ ﺻورت ﺧواھد ﮔرﻓت،
ﮐﻣﯾﺗﮫ ﺷﻔﺎﻓﯾت ﭘﯾﮕﯾری ﺑرﻗراری اﻟزاﻣﺎت ﺷﻔﺎﻓﯾتﺑﺧﺷﯽ ﺑﮫ ﻋﻣﻠﮑرد ﺻﻧدوق را در دﺳﺗور ﮐﺎر ﺧود ﻗرار داده اﺳت و ﺑﺎ ھﻣﯾن ھدف ،در ﺟﻠﺳﮫ ﺷﻧﺑﮫ  ٩٨/٢/٢١اﻗداﻣﺎت ﻣﻌﺎوﻧت ﺣﻣل و ﺗراﻓﯾﮏ در
ﺗدوﯾن اﺳﺎسﻧﺎﻣﮫ اﯾن ﺻﻧدوق ﻣورد ﺑررﺳﯽ ﻗرار ﺧواھد ﮔرﻓت.
🔹 در ﭘﺎﯾﺎن اﯾن ﺑﺧش از ﺟﻠﺳﮫ ،ﮔزارش ﻣﻌﺎوﻧت ﺣﻣلوﻧﻘل و ﺗراﻓﯾﮏ از ﺑرﻧﺎﻣﮫھﺎ و اﻗداﻣﺎت ھوﺷﻣﻧدﺳﺎزی ﺣوزه ﺣﻣلوﻧﻘل ازﺟﻣﻠﮫ اﯾﺟﺎد ﺳﺎﻣﺎﻧﮫھﺎی ﻣﺗﻣرﮐز و ﻣدﯾرﯾت ﯾﮑﭘﺎرﭼﮫ و ﻧظﺎرت ﺑر
ﻋﻣﻠﮑرد ﺣﻣلوﻧﻘل ،ﻧوﺳﺎزی ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ﺑﻠﯾت اﻟﮑﺗروﻧﯾﮑﯽ و ﭘﺎرک ﺣﺎﺷﯾﮫای درﯾﺎﻓت ﺧواھد ﺷد.
ﺷرح ﺟﻠﺳﮫ:
✅ ﭘﯾﮕﯾری ﺗﺣﻘق دادهﺑﺎز در ﺣوزه ﺣﻣلوﻧﻘل و ﺗراﻓﯾﮏ
🔶 ھﻔﺗﺎدﻣﯾن ﺟﻠﺳﮫ ﮐﻣﯾﺗﮫ ﺷﻔﺎﻓﯾت و ﺷﮭر ھوﺷﻣﻧد روز ﺷﻧﺑﮫ  ٩٨/٢/٢١ﺑﮫ رﯾﺎﺳت دﮐﺗر ﺑﮭﺎره آروﯾن و ﺑﺎ ﺣﺿور ﺟﻧﺎب آﻗﺎی ﭘورﺳﯾدآﻗﺎﯾﯽ ،ﻣﻌﺎون ﻣﺣﺗرم ﺣﻣلوﻧﻘل و ﺗراﻓﯾﮏ و ﺟﻧﺎب آﻗﺎی ﻓرﺟود،
ﻣدﯾرﻋﺎﻣل ﻣﺣﺗرم ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﻧﺎوری اطﻼﻋﺎت و ارﺗﺑﺎطﺎت ﺑﺎ ﻣوﺿوع ﺗﺣﻘق داده ﺑﺎز در ﺣوزه ﺣﻣلوﻧﻘل ﻋﻣوﻣﯽ و ﻋرﺿﮫ  APIدرﯾﺎﻓت اطﻼﻋﺎت ﻣرﺑوط ﺑﮫ اﯾن ﺣوزه ﺑرﮔزار ﺷد.
🔷 ﭘﯾش از اﯾن و در ﺟﻠﺳﮫ ﭘﻧﺟﺎهودوم ﮐﻣﯾﺗﮫ ﺷﻔﺎﻓﯾت اﻣﮑﺎنھﺎ و راھﮑﺎرھﺎی ﺗﺣﻘق داده ﺑﺎز در ﺣوزه ﺣﻣلوﻧﻘل و ﺗراﻓﯾﮏ ﺑﺎ ھدف ﻓراھم ﮐردن ﺑﺳﺗر ﺗوﺳﻌﮫ اﭘﻠﯾﮑﯾﺷنھﺎی وب و ﻣوﺑﺎﯾل در اﯾن ﺣوزه
ﻣورد ﺑررﺳﯽ ﻗرار ﮔرﻓﺗﮫ ﺑود.
🔹 در ﺟﻠﺳﮫ ﺷﻧﺑﮫ  ٩٨/٢/٢١ﻣﻘرر ﺷد ﮐﮫ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن اردﯾﺑﮭﺷت API ،درﯾﺎﻓت دادهھﺎی زﻧده ﻣﮑﺎن-ﻟﺣظﮫای اﺗوﺑوسھﺎ و ﻗطﺎرھﺎی ﻣﺗرو ،ﻣﮑﺎن اﯾﺳﺗﮕﺎهھﺎ و ﺧطوط ﻣﺗرو ،اﺗوﺑوس و ﺗﺎﮐﺳﯽ ،ﺗﻐﯾﯾرات
ﻣﻌﺎﺑر )ﮔزارشھﺎی ﺗﻌﻣﯾرات ،اﻧﺳداد و ﻣﺷﮑﻼت ﻣﻌﺎﺑر( ﺛﺑتﺷده در ﺷﺑﮑﮫ داﺧﻠﯽ ﺷﮭرداری ،ﻣﮑﺎن ﭘلھﺎی ﻋﺎﺑر ،ﺧطوط ﻋﺎﺑر ﭘﯾﺎده و ﭼراغھﺎی راھﻧﻣﺎﯾﯽ و راﻧﻧدﮔﯽ و ﺷﺑﮑﮫ ﻣﻌﺎﺑر ﭘﯾﺎدهرو و
ﭘﯾﺎدهراهھﺎ ﺑﺎ رﻋﺎﯾت اﺳﺗﺎﻧداردھﺎی داده ﺑﺎز در اﺧﺗﯾﺎر ﻣﺗﻘﺎﺿﯾﺎن ﻗرار ﺑﮕﯾرد.
🔹 ھﻣﭼﻧﯾن ﻣﻘرر ﺷد ﺗﺎ ﺿواﺑط دﺳﺗرﺳﯽ ﺑﮫ  APIدرﯾﺎﻓت اطﻼﻋﺎت ذﮐرﺷده در ﺑﻧد ﭘﯾﺷﯾن ،روی آدرس  api.tehran.irاﻧﺗﺷﺎر ﯾﺎﺑد ﺗﺎ ﻓراﯾﻧد دﺳﺗرﺳﯽ ﺑﮫ اﯾن APIھﺎ ﺑرای ھﻣﮫ ﻣﺗﻘﺎﺿﯾﺎن ﺷﻔﺎف و
ﯾﮑﺳﺎن ﺑﺎﺷد.
🔹 ﻋرﺿﮫ اﯾن  ،APIﺗوﺳﻌﮫ اﭘﻠﯾﮑﯾﺷنھﺎی ﻣﺳﯾرﯾﺎﺑﯽ ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﯾت ﺗﺧﻣﯾن ﻣدتزﻣﺎن ﻻزم ﺑرای ﺗردد ﺑﺎ وﺳﺎﯾل ﺣﻣلوﻧﻘل ﻋﻣوﻣﯽ و ﻣﻘﺎﯾﺳﮫ آن ﺑﺎ زﻣﺎن ﻻزم ﺑرای ﺗردد ﺑﺎ وﺳﯾﻠﮫ ﺷﺧﺻﯽ و اﻧﺗﺧﺎب ﺷﯾوه
ﺗردد ﺑﮭﯾﻧﮫ را ﻣﻣﮑن ﻣﯽﮐﻧد.
🔶 در ﺑﺧش دﯾﮕری از ﺟﻠﺳﮫ ﺷﻧﺑﮫ  ،٩٨/٢/٢١ﮔزارش ﻣﻌﺎوﻧت ﺣﻣلوﻧﻘل و ﺗراﻓﯾﮏ از ﺑرﻧﺎﻣﮫھﺎ و اﻗداﻣﺎت ھوﺷﻣﻧدﺳﺎزی در ﺣوزه ﺣﻣلوﻧﻘل درﯾﺎﻓت ﺷد.
🔸 ﺑﻧﺎﺑر ﮔزارش اﯾن ﻣﻌﺎوﻧت ،ﻣزاﯾده اﺟرای ﭘﺎﯾﻠوت طرح ھوﺷﻣﻧدﺳﺎزی ﭘﺎرک ﺣﺎﺷﯾﮫای در ﻣﻧطﻘﮫ  ٢ﺷﮭر ﺗﮭران ﺑرﮔزار ﺷده و ﺗﺎﺑدﯾنﺟﺎ ،اﻣﮑﺎن رزرو و ﭘرداﺧت اﻟﮑﺗروﻧﯾﮑﯽ ھزﯾﻧﮫ ﺑرای ﺣدود
ﭘﻧﺞھزار ﺟﺎی ﭘﺎرک در اﯾن ﻣﻧطﻘﮫ ﻓراھم ﺷده اﺳت و ﺷﮭروﻧدان ﻣﯽﺗواﻧﻧد از طرﯾق درﮔﺎه »ﺗﮭران ﻣن« اﻗدام ﺑﮫ رزرو و ﭘرداﺧت ھزﯾﻧﮫ اﯾن ﺟﺎی ﭘﺎرکھﺎ ﻧﻣﺎﯾﻧد.
🔸 در آﯾﻧده ﻧﯾز  APIدرﯾﺎﻓت اطﻼﻋﺎت ﻣرﺑوط ﺑﮫ اراﺋﮫ ﺳروﯾسھﺎی ﭘﺎرک ﺣﺎﺷﯾﮫای ﺑرای ﺗوﺳﻌﮫ ﻧرماﻓزارھﺎی رزرو و ﭘرداﺧت ھزﯾﻧﮫ ﺟﺎی ﭘﺎرک در اﺧﺗﯾﺎر دﯾﮕر ﺗوﺳﻌﮫدھﻧدﮔﺎن ﻧرماﻓزارھﺎی
وب و ﻣوﺑﺎﯾل ﻗرار ﺧواھد ﮔرﻓت.
🔸 در ﭘﺎﯾﺎن اﯾن ﺑﺧش از ﺟﻠﺳﮫ از واﺣدھﺎی زﯾرﻣﺟﻣوﻋﮫ ﻣﻌﺎوﻧت ﺣﻣلوﻧﻘل و ﺗراﻓﯾﮏ ﻓﻌﺎل در ﺣوزه ﺣﻣلوﻧﻘل ﻋﻣوﻣﯽ از ﺟﻣﻠﮫ ﺷرﮐت واﺣد اﺗوﺑوﺳراﻧﯽ ،ﺳﺎزﻣﺎن ﻣدﯾرﯾت و ﻧظﺎرت ﺑر
ﺗﺎﮐﺳﯽراﻧﯽ و ﺷرﮐت ﺑﮭرهﺑرداری راهآھن ﺷﮭری ﺧواﺳﺗﮫ ﺷد ﺗﺎ ﮔزارﺷﯽ از اﻗداﻣﺎت ﺻورتﮔرﻓﺗﮫ و ﺑرﻧﺎﻣﮫھﺎی آﺗﯽ ﺧود در زﻣﯾﻧﮫ ھوﺷﻣﻧدﺳﺎزی و ھﻣﭼﻧﯾن اوﻟوﯾتﺑﻧدی و زﻣﺎنﺑﻧدی اﻧﺟﺎم اﯾن
ﺑرﻧﺎﻣﮫھﺎ ﺑﮫ ﮐﻣﯾﺗﮫ ﺷﻔﺎﻓﯾت ارﺳﺎل ﮐﻧﻧد ﺗﺎ در ﺟﻠﺳﺎت ﺟداﮔﺎﻧﮫای ﻣورد ﺑررﺳﯽ ﻗرار ﺑﮕﯾرﻧد.
🔷 در اداﻣﮫ اﯾن ﺟﻠﺳﮫ ،ﺑﮫ ﻣوﺿوع ﺗدوﯾن اﺳﺎﺳﻧﺎﻣﮫ ﺻﻧدوق »ﻣﺣﯾط زﯾﺳت و ﺗوﺳﻌﮫ ﺣﻣلوﻧﻘل ﻋﻣوﻣﯽ ﺷﮭر ﺗﮭران« ﭘرداﺧﺗﮫ ﺷد.
🔹 ﺗﺎﺳﯾس ﺻﻧدوق »ﻣﺣﯾط زﯾﺳت و ﺗوﺳﻌﮫ ﺣﻣلوﻧﻘل ﻋﻣوﻣﯽ ﺷﮭر ﺗﮭران« ﺑﺎ ھدف ﺗوﺳﻌﮫ ﺣﻣلوﻧﻘل ﻋﻣوﻣﯽ از ﻣﺣل درآﻣدھﺎی ﭘﺎﯾدار ﺷﮭری در ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﺳوم ﺗوﺳﻌﮫ ﺷﮭر ﺗﮭران ﻟﺣﺎظ ﺷده اﺳت.
ﻣﻧﺎﺑﻊ اﯾن ﺻﻧدوق ﮐﮫ از ﻣﺣل ﻋوارض ﺣﻣلوﻧﻘل و ﺗراﻓﯾﮏ ﺗﺎﻣﯾن ﺧواھد ﺷد ،ﻣﯽﺑﺎﯾﺳت ﻣﻧﺣﺻرا در ﮔﺳﺗرش ﺣﻣلوﻧﻘل ﻋﻣوﻣﯽ ھزﯾﻧﮫ ﺷود.
🔹 اھﻣﯾت اﻧطﺑﺎق ﻋﻣﻠﮑرد ﻣﺎﻟﯽ اﯾن ﺻﻧدوق ﺑﺎ ﺿواﺑط ﺗﻌرﯾفﺷده ﺑرای ﺗﺎﻣﯾن و ھزﯾﻧﮫﮐرد ﻣﻧﺎﺑﻊ آن ﻣوﺟب ﺷد ﺗﺎ ﭘﯾﮕﯾری ﺑرﻗراری اﻟزاﻣﺎت ﺷﻔﺎﻓﯾتﺑﺧﺷﯽ ﺑﮫ ﻋﻣﻠﮑرد ﺻﻧدوق در دﺳﺗور ﮐﺎر ﮐﻣﯾﺗﮫ
ﺷﻔﺎﻓﯾت ﻗرار ﺑﮕﯾرد.
🔹 ازآﻧﺟﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺑﻧﺎﺑر ﺗوﺿﯾﺣﺎت ﺟﻧﺎب آﻗﺎی ﭘورﺳﯾدآﻗﺎﯾﯽ در ﺟﻠﺳﮫ ﺷﻧﺑﮫ  ،٩٨/٢/٢١ﭘﯾشﻧوﯾس اوﻟﯾﮫ اﺳﺎﺳﻧﺎﻣﮫ اﯾن ﺻﻧدوق ﺗﮭﯾﮫ ﺷده اﺳت ،ﻣﻘرر ﺷد ﺗﺎ ﻣﻌﺎوﻧت ﺣﻣلوﻧﻘل و ﺗراﻓﯾﮏ اﯾن ﭘﯾشﻧوﯾس
را در اﺧﺗﯾﺎر ﮐﻣﯾﺗﮫ ﺷﻔﺎﻓﯾت ﻗرار دھد ﺗﺎ از ﻣﻧظر ﺑرﻗراری اﻟزاﻣﺎت ﺷﻔﺎﻓﯾتﺑﺧﺷﯽ ﺑﮫ ﻋﻣﻠﮑرد ﺻﻧدوق ﻣورد ﺑررﺳﯽ ﮐﺎرﺷﻧﺎﺳﯽ ﻗرار ﺑﮕﯾرد.
🔶 در ﺑﺧش ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﺟﻠﺳﮫ ،ﮔزارش ﮐﺎرﺷﻧﺎﺳﯽ ﮐﻣﯾﺗﮫ ﺷﻔﺎﻓﯾت از وﺿﻌﯾت راهاﻧدازی ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ﻗراردادھﺎ در ﺷرﮐتھﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنھﺎی زﯾرﻣﺟﻣوﻋﮫ ﻣﻌﺎوﻧت ﺣﻣلوﻧﻘل و ﺗراﻓﯾﮏ ﻣورد ﺑررﺳﯽ ﻗرار
ﮔرﻓت.
🔸 ﺑﻧﺎﺑر اﯾن ﮔزارش ،اﻣﮑﺎن ﺛﺑت ﺑﺎﮔردش ﻗراردادھﺎ در ﮐﻠﯾﮫ واﺣدھﺎی زﯾرﻣﺟﻣوﻋﮫ اﯾن ﻣﻌﺎوﻧت ﺑﮫ ﺟز ﺳﺗﺎد ﻣﻌﺎﯾﻧﮫ ﻓﻧﯽ و ﺷرﮐت ﮐﻧﺗرل ﺗراﻓﯾﮏ ﻓراھم ﺷده اﺳت و ﻣﻘرر ﺷد اﯾن اﻣﮑﺎن ﺣداﮐﺛر ﺗﺎ
ﻧﯾﻣﮫ ﺧردادﻣﺎه در اﯾن دو واﺣد ﻧﯾز ﺑرﻗرار ﺷود.
ﻣﺻوﺑﺎت ﺟﻠﺳﮥ ھﻘﺗﺎدم ﺑﮫ ﻣﻌﺎوﻧت ﺣﻣل و ﻧﻘل و ﺗراﻓﯾﮏ
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ﻣﺻوﺑﮫ
ﻣﻘرر ﺷد اﻣﮑﺎن دﺳﺗرﺳﯽ ﺑﮫﺻورت  open dataو در ﻗﺎﻟب ﻓراھم ﺷدن اﻣﮑﺎن ﺛﺑت درﺧواﺳت ﻣﺗﻘﺎﺿﯾﺎن ﺑر روی وﺑﺳﺎﯾت  api.tehran.irﺑرای دادهھﺎی زﯾر ﺣداﮐﺛر ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن
اردﯾﺑﮭﺷت ﻣﺎه ﻓراھم ﺷود:
 ﺳروﯾس دادهھﺎی زﻧده ﻣﮑﺎن ﻟﺣظﮫای اﺗوﺑوس و ﻣﺗرو ﺑرای ﻧﻣﺎﯾش ﻣوﻗﻌﯾت ﻣﮑﺎﻧﯽ زﻧده ﺑﮫ ﮐﺎرﺑران؛ ﻣﮑﺎن اﯾﺳﺗﮕﺎهھﺎ و ﺧطوط ﻣﺗرو ،اﺗوﺑوس و ﺗﺎﮐﺳﯽ ﺑرای ﻧﻣﺎﯾش ﻣوﻗﻌﯾت اﯾﺳﺗﮕﺎهھﺎ ﺑﮫ ﮐﺎرﺑران؛ ﻣﮑﺎن ﭼراغھﺎی راھﻧﻣﺎﯾﯽ و راﻧﻧدﮔﯽ ،ﭘلھﺎی ﻋﺎﺑر ،ﺧطوط ﻋﺎﺑر ﭘﯾﺎده ،و ﺷﺑﮑﮫ ﻣﻌﺎﺑر ﭘﯾﺎدهرو و ﭘﯾﺎدهراهھﺎ دﯾﺗﺎﺑﯾس ﺗﻐﯾﯾرات ﻣﻌﺎﺑر )ﮔزارشھﺎی ﺗﻌﻣﯾرات ،اﻧﺳداد و ﻣﺷﮑﻼت ﻣﻌﺎﺑر( ﺛﺑت ﺷده در ﺷﺑﮑﮫ داﺧﻠﯽ ﺷﮭرداریﻣﻘرر ﺷد دﺳﺗور اﻟﻌﻣل و ﻗواﻋد در اﺧﺗﯾﺎر ﻗرار دادن اطﻼﻋﺎت ﺑﻧد  ١ﺑﮫﺻورت روﺷن و ﻣﺷﺧص روی وﺑﺳﺎﯾت  api.tehran.irﻣﻧﺗﺷر ﺷود ﺗﺎ ھﻣﮫ ﻣﺗﻘﺎﺿﯾﺎن در ﺷراﯾط ﯾﮑﺳﺎن
و در ﯾﮏ ﻓراﯾﻧد واﺣد ﺑﮫ اﯾن اطﻼﻋﺎت دﺳﺗرﺳﯽ ﭘﯾدا ﮐﻧﻧد.
ﻣﻘرر ﺷد ﮔزارش اﻗداﻣﺎت اﻧﺟﺎمﺷده و ﺑرﻧﺎﻣﮫھﺎی ﭘﯾش رو در زﻣﯾﻧﮫ ھوﺷﻣﻧدﺳﺎزی ﺑﮫ ﺗﻔﮑﯾﮏ ھرﯾﮏ از زﯾرﻣﺟﻣوﻋﮫھﺎی ﺣوزه ﺣﻣلوﻧﻘل ﺣداﮐﺛر ﺗﺎ ﻧﯾﻣﮫ ﺧردادﻣﺎه  ٩٨ﺑﮫ ﮐﻣﯾﺗﮫ
ﺷﻔﺎﻓﯾت و ﺷﮭر ھوﺷﻣﻧد ارﺳﺎل ﺷود .اﯾن ﮔزارش ﺑﺎﯾد ﺣﺎوی اوﻟوﯾتﺑﻧدی ﺣوزهھﺎی ھوﺷﻣﻧدﺳﺎزی و ﺑرﻧﺎﻣﮫ زﻣﺎنﺑﻧدی ﺗﻘرﯾﺑﯽ ﺗﺣﻘق آﻧﮭﺎ ﺑﮫ ﺗﻔﮑﯾﮏ ھرﯾﮏ از زﯾرﻣﺟﻣوﻋﮫھﺎی
ﺣوزه ﺣﻣل و ﻧﻘل ﺷﺎﻣل ﺗﺎﮐﺳﯽراﻧﯽ ،اﺗوﺑوﺳراﻧﯽ ،ﻣﺗرو و ﻧﯾز دﯾﮕر ﺣوزهھﺎی ﻣورد ﭘﯾﮕﯾری در ﻣﻌﺎوﻧت ﺣﻣل و ﻧﻘل و ﺗراﻓﯾﮏ ﺑﺎ ھدف ھوﺷﻣﻧدﺳﺎزی ﺑﺎﺷد.
ﻣﻘرر ﺷد ﻗراردادھﺎی ﺷرﮐت ﮐﻧﺗرل ﺗراﻓﯾﮏ و ﺳﺗﺎد ﻣﻌﺎﯾﻧﮫ ﻓﻧﯽ ﺣداﮐﺛر از ﻧﯾﻣﮫ ﺧردادﻣﺎه  ٩٨ﺑﮫ ﺻورت ﺑﺎﮔردش در ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ﻗراردادھﺎ ﺛﺑت ﺷود.
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ﺷﻣﺎره ﺟﻠﺳﮫ

ﺷﺻتوﻧﮭم

ﺗﺎرﯾﺦ و زﻣﺎن

ﺻورت ﺟﻠﺳﮫ ﮐﻣﯾﺗﮫ ﺷﻔﺎﻓﯾت و ﺷﮭر ھوﺷﻣﻧد
 ٩٨/٢/٢١ﺳﺎﻋت  ٩:٠٠ﻣﮑﺎن

ﺳﺎﻟن ﺷﯾﺑﺎﻧﯽ

ﻣدﻋوﯾن :ﺑﺎ ﺣﺿور ﺟﻧﺎب آﻗﺎی اﻣﯾﻧﯽ ،رﺋﯾس ﻣﺣﺗرم ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺎزرﺳﯽ ﺷﮭرداری ﺗﮭران و ﺟﻧﺎب آﻗﺎی ﻓرﺟود ،ﻣدﯾرﻋﺎﻣل ﻣﺣﺗرم ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﻧﺎوری اطﻼﻋﺎت و ارﺗﺑﺎطﺎت
ﺣﺎﺿرﯾن :ﻟطﻔﺎ ً ﮐﻠﯾﮏ ﻧﻣﺎﯾﯾد.
ﻋﮑسھﺎی ﺟﻠﺳﮫ
دﺳﺗورﺟﻠﺳﮫ:
✅ ﭘﯾﮕﯾری ارﺗﻘﺎی ﺳﺎﻣﺎﻧﮫھﺎی ﻧظﺎرت ھﻣﮕﺎﻧﯽ
🔶 ﺷﺻتوﻧﮭﻣﯾن ﺟﻠﺳ ٔﮫ ﮐﻣﯾﺗﮫ ﺷﻔﺎﻓﯾت و ﺷﮭر ھوﺷﻣﻧد ،ﺷﻧﺑﮫ  ٩٨/٢/٢١ﺑﮫ رﯾﺎﺳت دﮐﺗر ﺑﮭﺎره آروﯾن ﺑرﮔزار ﺧواھد ﺷد.
🔷 در اﯾن ﺟﻠﺳﮫ ﮐﮫ ﺑﺎ ﺣﺿور ﺟﻧﺎب آﻗﺎی اﻣﯾﻧﯽ ،رﺋﯾس ﻣﺣﺗرم ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺎزرﺳﯽ ﺷﮭرداری ﺗﮭران ﺑرﮔزار ﺧواھد ﺷد ،ارﺗﻘﺎی ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ  ١٣٧ﺑﺎ ھدف ﻓراھم ﮐردن اﻣﮑﺎن ﺛﺑت ﭘﯾﺎم ﺷﮭروﻧدان در
ﺣﺳﺎب ﺷﮭروﻧدی »ﺗﮭران ﻣن« ﺑﮫ ھﻣراه اﻣﮑﺎن ﺛﺑت ﻣوﻗﻌﯾت ﻣﮑﺎﻧﯽ ﭘﯾﺎم ﺷﮭروﻧد ﺑر روی ﻧﻘﺷﮫ )ﻟوﮐﯾﺷن( و ﻧﯾز اﻣﮑﺎن درج ﺗﺻوﯾر ﻣورد ﭘﯾﮕﯾری ﻗرار ﺧواھد ﮔرﻓت.
ﺷرح ﺟﻠﺳﮫ:
✅ ﭘﯾﮕﯾری ارﺗﻘﺎی ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ١٣٧
🔶 ﺷﺻتوﻧﮭﻣﯾن ﺟﻠﺳﮫ ﮐﻣﯾﺗﮫ ﺷﻔﺎﻓﯾت و ﺷﮭر ھوﺷﻣﻧد ،ﺷﻧﺑﮫ  ٩٨/٢/٢١ﺑﮫ رﯾﺎﺳت دﮐﺗر ﺑﮭﺎره آروﯾن و ﺑﺎ ﺣﺿور ﺟﻧﺎب آﻗﺎی اﻣﯾﻧﯽ ،رﺋﯾس ﻣﺣﺗرم ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺎزرﺳﯽ ﺷﮭرداری و ﺟﻧﺎب آﻗﺎی ﻓرﺟود،
ﻣدﯾرﻋﺎﻣل ﻣﺣﺗرم ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﻧﺎوری اطﻼﻋﺎت و ارﺗﺑﺎطﺎت ﺑﺎ ﻣوﺿوع ارﺗﻘﺎی ﺳﺎﻣﺎﻧﮫھﺎی ﻧظﺎرت ھﻣﮕﺎﻧﯽ ﺑرﮔزار ﺷد.
🔶 ارﺗﻘﺎی ﮐﺎرﺑری ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ  ١٣٧ﺑﮫﻋﻧوان درﮔﺎه ارﺗﺑﺎطﯽ ﺷﮭروﻧدان ﺑﺎ ﺷﮭرداری ﺗﮭران ﺑرای ﮔزارش ﻣﺷﮑﻼت و ﻣﻌﺿﻼت ﭘﯾشآﻣده در ﺳطﺢ ﺷﮭر و اﺿﺎﻓﮫ ﺷدن ﻗﺎﺑﻠﯾتھﺎﯾﯽ ﭼون اﻣﮑﺎن ﺛﺑت ﭘﯾﺎم
ﺷﮭروﻧدان در ﺣﺳﺎب ﺷﮭروﻧدی »ﺗﮭران ﻣن« ﺑﮫ ھﻣراه اﻣﮑﺎن ﺛﺑت ﻣوﻗﻌﯾت ﻣﮑﺎﻧﯽ ﭘﯾﺎم ﺷﮭروﻧد ﺑر روی ﻧﻘﺷﮫ )ﻟوﮐﯾﺷن( و ﻧﯾز اﻣﮑﺎن درج ﺗﺻوﯾر از ﻣﺣل وﻗوع ﻣﺷﮑل ،از ﺗﺎﺑﺳﺗﺎن  ٩٧در دﺳﺗور
ﮐﺎر ﺟﻠﺳﺎت ﮐﻣﯾﺗﮫ ﺷﻔﺎﻓﯾت ﻗرار ﮔرﻓت اﻣﺎ ﻋﻠﯽرﻏم ﭘﯾﮕﯾریھﺎی ﺻورتﮔرﻓﺗﮫ ،اﯾن اﻣر ﺑﮫ دﻟﯾل ﺿﻌف در طراﺣﯽ اوﻟﯾﮫ ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ﻣﺣﻘق ﻧﺷد و اﯾن ﻣوﺿوع ﻣﺟددا درﺟﻠﺳﮫ ﺷﻧﺑﮫ  ٩٨/٢/٢١ﻣطرح ﺷد.
🔸 ﺑﻧﺎﺑر ﮔزارش ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﺎوا ،ﺑﺎ ﭘﯾﺷرﻓت ﭘروژه ﺗوﺳﻌﮫ ﭘﻠﺗﻔرم ھوﺷﻣﻧد ارﺗﺑﺎطﺎت ﺷﮭروﻧدی ﯾﺎ  ZRMﮐﮫ زﯾرﺳﺎﺧﺗﯽ ﯾﮑﭘﺎرﭼﮫ و درﮔﺎھﯽ واﺣد را ﺑرای ﻣدﯾرﯾت ارﺗﺑﺎطﺎت ﺷﮭروﻧدان ﺑﺎ ﺷﮭرداری
ﺗﮭران در ﺣوزهھﺎی ﻣﺧﺗﻠف ﺧدﻣﺎﺗﯽ ﻓراھم ﻣﯽﮐﻧد ،زﯾرﺳﺎﺧت ﻣﻧﺎﺳب ﺑرای ﺗوﺳﻌﮫ و ارﺗﻘﺎی ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ  ١٣٧ﻣﺗﻧﺎﺳب ﺑﺎ ﻧﯾﺎزﻣﻧدیھﺎی ﺷﮭروﻧدان و ﺗﮑﻧوﻟوژیھﺎی روز ﻧﯾز ﻓراھم ﺧواھد ﺷد و ﻧﺳﺧﮫ
آزﻣﺎﯾﺷﯽ ﻧرماﻓزار ﺟدﯾد  ١٣٧ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﻣرداد راهاﻧدازی ﺧواھد ﺷد.
🔸 دراﯾنراﺑطﮫ از ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺎزرﺳﯽ ﺧواﺳﺗﮫ ﺷد ﮐﮫ ﺗﺎ ﻣوﻋد راهاﻧدازی ﻧرم اﻓزار ﺟدﯾد ،ﺑﮫﺻورت ﻣﺎھﺎﻧﮫ ﮔزارﺷﯽ از ﭘﯾﺷرﻓت ﮐﺎر ﺑﮫ ﮐﻣﯾﺗﮫ ﺷﻔﺎﻓﯾت و ﺷﮭر ھوﺷﻣﻧد اراﺋﮫ ﻧﻣﺎﯾد.
🔷 ﭘﯾﮕﯾری اﺗﺻﺎل دو ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ  ١٣٧و ﻣﮑﺎنﻣﻧد ﻧﮕﮭداﺷت ﺷﮭر )ﺳﺎﻣن( ﻣوﺿوع ﺑﺧش دﯾﮕری از اﯾن ﺟﻠﺳﮫ ﺑود.
🔹 در ﺣﺎل ﺣﺎﺿر ﻣوارد ﮔزارشﺷده از طرﯾق ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ  ،١٣٧ﺑﺎ ﻧظر ﮐﺎرﺷﻧﺎس ،ﯾﺎ در دﺳﺗﮫ ﻓورﯾتھﺎی ﺷﮭری ﻗرار ﻣﯽﮔﯾرﻧد و ﭘﯾﮕﯾری آنھﺎ ﺑﮫ ﺗﯾم ﻓورﯾتھﺎی  ١٣٧ﻣﺣول ﻣﯽﺷود ﯾﺎ در دﺳﺗﮫ
ﻣﻌﺿﻼت ﺷﮭری ﻗرار ﻣﯽﮔﯾرﻧد و ﺟﮭت اﻗدام ،ﺑﮫ ﻣﺳﺋوﻻن ﻣﻧطﻘﮫ ارﺟﺎع ﻣﯽﺷوﻧد ﮐﮫ ﮔردش ﮐﺎر اﯾن ﻣوارد ،از طرﯾق ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ﺳﺎﻣن طﯽ ﻣﯽﺷود.
🔹 اﺗﺻﺎل ﺳﯾﺳﺗﻣﯽ ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ  ١٣٧و ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ﺳﺎﻣن ﻣﯽﺗواﻧد ﺑﮫ روﻧد رﺳﯾدﮔﯽ ﺑﮫ ﻣوارد ﮔزارشﺷده ﺗوﺳط ﺷﮭروﻧدان ﺳرﻋت ﺑﺑﺧﺷد و اﻣﮑﺎن رﺻد ﮔردش ﮐﺎر اﯾن ﻣوارد را ﻧﯾز ﺑرای ﺷﮭروﻧدان
ﻓراھم ﮐﻧد.
🔹 ﺑﮫ ھﻣﯾن ﻣﻧظور ،در ﺟﻠﺳﮫ ﺷﻧﺑﮫ  ٩٨/٢/٢١ﻣﻘرر ﺷد ﮐﮫ ﺣداﮐﺛر ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن اردﯾﺑﮭﺷتﻣﺎه ،اﺗﺻﺎل دو ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ  ١٣٧و ﺳﺎﻣن در ﯾﮑﯽ از ﻣﻧﺎطق ﺷﮭر ﺗﮭران ﺑﮫﺻورت ﭘﺎﯾﻠوت ﺑرﻗرار ﺷده و ﭘس از
اﺟرای آزﻣﺎﯾﺷﯽ آن ﺑﮫ ﻣدت ﯾﮏ ﻣﺎه و رﻓﻊ اﯾرادات اﺣﺗﻣﺎﻟﯽ ،اﺗﺻﺎل اﯾن دو ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ﺑﮫ ﯾﮑدﯾﮕر در ﺗﻣﺎﻣﯽ ﻣﻧﺎطق ﺷﮭر ﺗﮭران ﻋﻣﻠﯾﺎﺗﯽ ﺷود.
🔶 در اﯾن ﺟﻠﺳﮫ ھﻣﭼﻧﯾن ﻣﻘرر ﺷد ﺗﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺎزرﺳﯽ ﮔزارﺷﯽ از ﭘﯾﺎمھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺗﺎﮐﻧون در راﺑطﮫ ﺑﺎ اطﻼﻋﺎت ﻣﻧﺗﺷرﺷده روی وﺑﺳﺎﯾت ﺷﻔﺎف در ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ  ١٨٨٨ﺛﺑت ﺷده اﺳت ﺑﮫ ﮐﻣﯾﺗﮫ ﺷﻔﺎﻓﯾت
ارﺳﺎل ﮐﻧد.
ﻣﺻوﺑﺎت ﺟﻠﺳﮥ ﺷﺻتوﻧﮭم ﺑﮫ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺎزرﺳﯽ
ردﯾف
١
٢
٣
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ﻣﺻوﺑﮫ
ﻣﻘرر ﺷد ﺣداﮐﺛر ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن اردﯾﺑﮭﺷتﻣﺎه  ٩٨اﺗﺻﺎل دو ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ  ١٣٧و ﺳﺎﻣن )ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ﻣﮑﺎنﻣﻧد ﻧﮕﮭداﺷت ﺷﮭر( ﺑرﻗرار ﺷود ﺗﺎ ﭘس از اﻧﺟﺎم آزﻣﺎﯾﺷﯽ اﯾن اﺗﺻﺎل در ﻣﻧﺎطق ﻣﻧﺗﺧب
ﺑرای ﯾﮏ ﻣﺎه ،در ﭘﺎﯾﺎن ﺧردادﻣﺎه  ٩٨اﺗﺻﺎل ﮐﺎﻣل اﯾن دو ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ در ھﻣﮫ ﻣﻧﺎطق اﻧﺟﺎم ﺷود و ﮔزارش ﻣﮑﺗوب اﯾن اﺗﺻﺎل ﺑﮫ ﮐﻣﯾﺗﮫ ﺷﻔﺎﻓﯾت و ﺷﮭر ھوﺷﻣﻧد ارﺳﺎل ﺷود.
ﻣﻘرر ﺷد ﺣداﮐﺛر ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﻣردادﻣﺎه  ،٩٨ﻧﺳﺧﮫ ﺟدﯾد ﻧرماﻓزار  ١٣٧ﮐﮫ ﺷﺎﻣل اﻣﮑﺎﻧﺎت درج ﻣوﻗﻌﯾت ﻣﮑﺎﻧﯽ ﺑر روی ﻧﻘﺷﮫ )ﻟوﮐﯾﺷن( و ارﺳﺎل ﺻوت و ﺗﺻوﯾر ﺗوﺳط ﺷﮭروﻧدان
ﺑﺎﺷد ،راه اﻧدازی ﺷود و ﺗﺎ آن ﻣوﻋد ،ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺎزرﺳﯽ ﺷﮭرداری ﺗﮭران ﻣﺎھﺎﻧﮫ ﮔزارش ﭘﯾﺷرﻓت اﯾن راهاﻧدازی را ﺑﮫ ﮐﻣﯾﺗﮫ ﺷﻔﺎﻓﯾت و ﺷﮭر ھوﺷﻣﻧد ارﺳﺎل ﻧﻣﺎﯾد.
ﻣﻘرر ﺷد ﮔزارش ﭘﯾﺎمھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺗﺎ ﻧﯾﻣﮫ اردﯾﺑﮭﺷتﻣﺎه  ٩٨در راﺑطﮫ ﺑﺎ اطﻼﻋﺎت ﻣﻧﺗﺷرﺷده روی وﺑﺳﺎﯾت ﺷﻔﺎف در ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ  ١٨٨٨ﺛﺑت ﺷده اﺳت ،ﺑﮫ ﮐﻣﯾﺗﮫ ﺷﻔﺎﻓﯾت ارﺳﺎل ﺷود.

ﺻورﺗﺟﻠﺳﺎت -ﺳﺎل دوم

۶٨

ﺷﻣﺎره ﺟﻠﺳﮫ

ﺷﺻتوھﺷﺗم

ﺗﺎرﯾﺦ و زﻣﺎن

ﺻورت ﺟﻠﺳﮫ ﮐﻣﯾﺗﮫ ﺷﻔﺎﻓﯾت و ﺷﮭر ھوﺷﻣﻧد
 ٩٨/٢/١۴ﺳﺎﻋت  ١۶:٣٠ﻣﮑﺎن

ﺳﺎﻟن ﺷﯾﺑﺎﻧﯽ

ﻣدﻋوﯾن :ﺟﻧﺎب آﻗﺎی اﻣﺎﻣﯽ ،ﻣﻌﺎون ﻣﺣﺗرم ﻣﺎﻟﯽ و اﻗﺗﺻﺎد ﺷﮭری و ﻣدﯾران ﮐل ذیرﺑط در ﺣوزه ﻣﺎﻟﯽ ،ﺟﻧﺎب آﻗﺎی ﮐرداری ،ﻣدﯾرﻋﺎﻣل ﻣﺣﺗرم ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻼک و ﻣﺳﺗﻐﻼت و ﺟﻧﺎب آﻗﺎی ﻓرﺟود،
ﻣدﯾرﻋﺎﻣل ﻣﺣﺗرم ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﻧﺎوری اطﻼﻋﺎت و ارﺗﺑﺎطﺎت ﺷﮭرداری ﺗﮭران
ﺣﺎﺿرﯾن :ﻟطﻔﺎ ً ﮐﻠﯾﮏ ﻧﻣﺎﯾﯾد.
ﻋﮑسھﺎی ﺟﻠﺳﮫ

دﺳﺗورﺟﻠﺳﮫ:
✅ ﭘﯾﮕﯾری ﺷﻔﺎﻓﯾت در ﺣوزه ﻣﺎﻟﯽ و اﻣﻼک ﺷﮭرداری ﺗﮭران
🔶 ﺷﺻتوھﺷﺗﻣﯾن ﺟﻠﺳﮫ ﮐﻣﯾﺗﮫ ﺷﻔﺎﻓﯾت و ﺷﮭر ھوﺷﻣﻧد ،ﺷﻧﺑﮫ  ٩٨/٢/١۴ﺑﮫ رﯾﺎﺳت دﮐﺗر ﺑﮭﺎره آروﯾن و ﺑﺎ ﺣﺿور ﺟﻧﺎب آﻗﺎی اﻣﺎﻣﯽ ،ﻣﻌﺎون ﻣﺣﺗرم ﻣﺎﻟﯽ و اﻗﺗﺻﺎد ﺷﮭری و ﻣدﯾران ﮐل ذیرﺑط در
ﺣوزه ﻣﺎﻟﯽ ،ﺟﻧﺎب آﻗﺎی ﮐرداری ،ﻣدﯾرﻋﺎﻣل ﻣﺣﺗرم ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻼک و ﻣﺳﺗﻐﻼت و ﺟﻧﺎب آﻗﺎی ﻓرﺟود ،ﻣدﯾرﻋﺎﻣل ﻣﺣﺗرم ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﻧﺎوری اطﻼﻋﺎت و ارﺗﺑﺎطﺎت ﺷﮭرداری ﺗﮭران ﺑرﮔزار ﺧواھد ﺷد و
اﻗداﻣﺎت ﻣﻌﺎوﻧت ﻣﺎﻟﯽ و اﻗﺗﺻﺎد ﺷﮭری در ﺧﺻوص اﺟرای ﻣﺻوﺑﺎت ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﺑرﻗراری ﺷﻔﺎﻓﯾت ﻣﺎﻟﯽ در ﺷﮭرداری ﺗﮭران ﻣورد ﺑررﺳﯽ و ﭘﯾﮕﯾری ﻗرار ﺧواھد ﮔرﻓت.
🔷 ارﺗﻘﺎی ﺷﻔﺎﻓﯾت ﻋﻣﻠﮑرد ﻣﺎﻟﯽ ﺷﮭرداری ﺗﮭران ﻣوﺿوع ﺑﺧش اول اﯾن ﺟﻠﺳﮫ اﺳت.
🔹 دراﯾنراﺑطﮫ ،اﻧﺗﺷﺎر ﻋﻣوﻣﯽ اطﻼﻋﺎت ﮐﻣﮏھﺎی ﺷﮭرداری ﺗﮭران ﺑﮫ اﺷﺧﺎص ﺣﻘوﻗﯽ ﮐﮫ ﺑر طﺑق ﻣﺎده  ١٣ﻣﺻوﺑﮫ »ﻣدﯾرﯾت ﺗﻌﺎرض ﻣﻧﺎﻓﻊ در ﺷﮭرداری ﺗﮭران« ﺷﮭرداری ﻣﻠزم ﺑﮫ اﻧﺗﺷﺎر
ﻋﻣوﻣﯽ آن ﺷده اﺳت ،اﻧﺗﺷﺎر ﻋﻣوﻣﯽ ﺻورتھﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﺳﺎزﻣﺎنھﺎ و ﺷرﮐتھﺎی ﺗﺎﺑﻌﮫ ﺷﮭرداری ﺗﮭران ،اﻧﺗﺷﺎر دﯾون ﺷﮭرداری ﺗﮭران و اوﻟوﯾتﺑﻧدی آن ﺟﮭت ﭘرداﺧت ﻣطﺎﻟﺑﺎت و ھﻣﭼﻧﯾن اﻧﺗﺷﺎر
اطﻼﻋﺎت »ﭘرداﺧت« در ﮔزارش ﻋﻣﻠﮑرد ﻣﺎﻟﯽ ﺷﮭرداری ﺗﮭران ﮐﮫ در ﺑﺎزهھﺎی ﺷشﻣﺎھﮫ روی وﺑﺳﺎﯾت ﺷﻔﺎف اﻧﺗﺷﺎر ﻣﯽﯾﺎﺑد ،ﻣورد ﺑررﺳﯽ ﻗرار ﺧواھد ﮔرﻓت.
🔶 در اﯾن ﺟﻠﺳﮫ ھﻣﭼﻧﯾن ﺣﺳن اﺟرای ﻣﺻوﺑﮫ »اﻟزام ﺷﮭرداری ﺗﮭران ﺑﮫ اﻧﺟﺎم اﻟﮑﺗروﻧﯾﮑﯽ و اﻋﻼن ﻋﻣوﻣﯽ اطﻼﻋﺎت ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺷﮭرداری« ﻣورد ﭘﯾﮕﯾری ﻗرار ﺧواھد ﮔرﻓت.
🔸 ﺑﮫ ھﻣﯾن ﻣﻧظور ،از ﻣﻌﺎوﻧت ﻣﺎﻟﯽ ﺧواﺳﺗﮫ ﺷده اﺳت ﺗﺎ ﮔزارﺷﯽ از اﻗداﻣﺎت ﺻورتﮔرﻓﺗﮫ در ﻣﺳﯾر اﺟرای ﮐﺎﻣل اﯾن ﻣﺻوﺑﮫ ازﺟﻣﻠﮫ ﺑرﻗراری اﺗﺻﺎل ﺷرﮐتھﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنھﺎی ﺗﺎﺑﻌﮫ ﺷﮭرداری
ﺑﮫ ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ﻗراردادھﺎ و ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ﺟﺎﻣﻊ ﻣﺎﻟﯽ ،ارﺗﻘﺎی ﺷﻔﺎﻓﯾت ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺷﮭرداری ﺑﺎ اﻧﺗﺷﺎر اطﻼﻋﺎت ﻗراردادھﺎی درآﻣدی روی وﺑﺳﺎﯾت ﺷﻔﺎف ،ﭘﯾﺎدهﺳﺎزی اﻟﮑﺗروﻧﯾﮑﯽ ﻓراﯾﻧد اﻧﺟﺎم ﻣﻌﺎﻣﻼت و
ﺑﮫطورﺧﺎص راهاﻧدازی ﺗﺎﻻر آﮔﮭﯽھﺎی ﻣﻧﺎﻗﺻﺎت ﺑﮫ ﮐﻣﯾﺗﮫ ﺷﻔﺎﻓﯾت اراﺋﮫ دھد.
🔷 ﺑررﺳﯽ اﻗداﻣﺎت ﺻورتﮔرﻓﺗﮫ درﺧﺻوص ﺗدوﯾن دﺳﺗوراﻟﻌﻣل راهاﻧدازی ﺑﺎزار آﻧﻼﯾن ﺗﮭﺎﺗر و ﺳﺎﻣﺎﻧدھﯽ ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻣﻼک ﺷﮭرداری ﺗﮭران ﻣوﺿوع ﺑﺧش دﯾﮕری از اﯾن ﺟﻠﺳﮫ اﺳت.
🔹 ﺑﺎزار آﻧﻼﯾن ﺗﮭﺎﺗر اﯾن اﻣﮑﺎن را ﻓراھم ﻣﯽﮐﻧد ﮐﮫ ﺑدھﮑﺎراﻧﯽ ﮐﮫ ﻣﺗﻘﺎﺿﯽ اراﺋﮫ داراﯾﯽ ﻏﯾرﻧﻘد ﺑﮫازای ﺑدھﯽ ﺧود ﺑﮫ ﺷﮭرداری ھﺳﺗﻧد و طﻠﺑﮑﺎراﻧﯽ ﮐﮫ ﻣﺗﻘﺎﺿﯽ درﯾﺎﻓت داراﯾﯽ ﻏﯾرﻧﻘد ﺑﮫازای
طﻠب ﺧود از ﺷﮭرداری ھﺳﺗﻧد ﺑﺗواﻧﻧد در ﺗﮭﺎﺗر ﺑﺎ ھم ﺣﺳﺎب ﺧود ﺑﺎ ﺷﮭرداری ﺗﮭران را ﺗﺳوﯾﮫ ﮐﻧﻧد.
🔹 ﭘﯾش از اﯾن و در ﺟﻠﺳﮫ ﺷﺻتوﺳوم ﮐﻣﯾﺗﮫ ﺷﻔﺎﻓﯾت ﻣﻘرر ﺷده ﺑود ﮐﮫ ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻼک ﻣﺗوﻟﯽ ﺗﺷﮑﯾل ﮐﺎرﮔروھﯽ ﺑﺎ ﺣﺿور ﻣدﯾران ﮐل ذیرﺑط در ﺣوزه ﻣﺎﻟﯽ و ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﺎوا ﺷده و اﯾن ﮐﺎرﮔروه
ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﻓروردﯾنﻣﺎه  ٩٨ﻧﺳﺧﮫ اوﻟﯾﮫ دﺳﺗوراﻟﻌﻣل ﭘﯾﺷﻧﮭﺎدی ﺧود ﺟﮭت راهاﻧدازی ﺑﺎزار آﻧﻼﯾن ﺗﮭﺎﺗر را ﺑﮫ ﮐﻣﯾﺗﮫ ﺷﻔﺎﻓﯾت اراﺋﮫ ﮐﻧد.
🔶 ھﻣﭼﻧﯾن در راﺳﺗﺎی اﺟرای ﻣﺻوﺑﮫ »اﻟزام ﺷﮭرداری ﺗﮭران ﺑﮫ اﺻﻼح ﺳﺎﺧﺗﺎر ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ و ﻛﺎھش ﺣوزهھﺎی ﻣﻌﺎوﻧت ﺷﮭرداری و ﺳﺎزﻣﺎنھﺎ و ﺷرﻛتھﺎی ﺗﺎﺑﻌﮫ و ﺳﺎﻣﺎﻧدھﯽ ﻣﺟدد ﻣﻧﺎطق
ﺷﮭرداری ﺗﮭران« از ﻣﻌﺎوﻧت ﻣﺎﻟﯽ ﺧواﺳﺗﮫ ﺷده اﺳت ﺗﺎ در ﺟﻠﺳﮫ ﺷﻧﺑﮫ  ،٩٨/٢/١۴ﮔزارﺷﯽ از ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﻋﻣﻠﯾﺎﺗﯽ و زﻣﺎنﻣﻧد ﺧود ﺑرای اﺟرای ﺑﻧدی از اﯾن ﻣﺻوﺑﮫ ﮐﮫ ﺷﮭرداری را ﻣﻠزم ﺑﮫ ﮐﺎھش
واﺑﺳﺗﮕﯽ ﺷرﮐتھﺎی ﺗﺎﺑﻌﮫ ﺑﮫ ﺑودﺟﮫ ﺷﮭرداری ﺑﮫ ﻣﯾزان ﺳﺎﻻﻧﮫْ ﭘﺎﻧزده درﺻد ﮐرده اﺳت ،اراﺋﮫ ﮐﻧد.
ﺷرح ﺟﻠﺳﮫ:
✅ ﭘﯾﮕﯾری ﺷﻔﺎﻓﯾت در ﺣوزه ﻣﺎﻟﯽ و اﻣﻼک ﺷﮭرداری ﺗﮭران
🔶 ﺷﺻتوھﺷﺗﻣﯾن ﺟﻠﺳﮫ ﮐﻣﯾﺗﮫ ﺷﻔﺎﻓﯾت و ﺷﮭر ھوﺷﻣﻧد ،ﺷﻧﺑﮫ  ٩٨/٢/١۴ﺑﮫ رﯾﺎﺳت دﮐﺗر ﺑﮭﺎره آروﯾن و ﺑﺎ ﺣﺿور ﺟﻧﺎب آﻗﺎی اﻣﺎﻣﯽ ،ﻣﻌﺎون ﻣﺣﺗرم ﻣﺎﻟﯽ و اﻗﺗﺻﺎد ﺷﮭری و ﻣدﯾران ﮐل ذیرﺑط در
ﺣوزه ﻣﺎﻟﯽ ،ﺟﻧﺎب آﻗﺎی ﮐرداری ،ﻣدﯾرﻋﺎﻣل ﻣﺣﺗرم ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻼک و ﻣﺳﺗﻐﻼت و ﺟﻧﺎب آﻗﺎی ﻓرﺟود ،ﻣدﯾرﻋﺎﻣل ﻣﺣﺗرم ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﻧﺎوری اطﻼﻋﺎت و ارﺗﺑﺎطﺎت ﺷﮭرداری ﺗﮭران ﺑﺎ ﻣوﺿوع »ﺷﻔﺎﻓﯾت
در ﺣوزه ﻣﺎﻟﯽ و اﻣﻼک ﺷﮭرداری ﺗﮭران« ﺑرﮔزار ﺷد.
🔷 در اﯾن ﺟﻠﺳﮫ ،ﺣﺳن اﺟرای ﻣﺻوﺑﮫ »اﻟزام ﺷﮭرداری ﺗﮭران ﺑﮫ اﻧﺟﺎم اﻟﮑﺗروﻧﯾﮑﯽ و اﻋﻼن ﻋﻣوﻣﯽ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺷﮭرداری« ﻣورد ﭘﯾﮕﯾری ﻗرار ﮔرﻓت.
🔹 ﺗﺎﺑدﯾنﺟﺎ اﻣﮑﺎن ﺛﺑت ﺑﺎﮔردش اطﻼﻋﺎت ﻣﻧﺎﻗﺻﺎت در ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ﻗراردادھﺎ ﺑرای ﻣﻧﺎطق ٢٢ﮔﺎﻧﮫ و ﺗﻌدادی از ﺳﺎزﻣﺎنھﺎ و ﺷرﮐتھﺎی ﺗﺎﺑﻌﮫ ﺷﮭرداری ﻓراھم ﺷده اﺳت و اطﻼﻋﺎت ﻣﻧﺎﻗﺻﺎت ﺑﺎﻻی
 ٢۵٠ﻣﯾﻠﯾون ﺗوﻣﺎن ﺛﺑتﺷده در ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ﻗراردادھﺎ از طرﯾق وﺑﺳﺎﯾت ﺷﻔﺎف اﻧﺗﺷﺎر ﻋﻣوﻣﯽ ﯾﺎﻓﺗﮫ اﺳت .اﻣﮑﺎن ﺛﺑت اطﻼﻋﺎت ﻣزاﯾدات ﻧﯾز در ﻣﻧﺎطق ٢٢ﮔﺎﻧﮫ و ﺑرﺧﯽ ﺳﺎزﻣﺎن و ﺷرﮐتھﺎی ﺗﺎﺑﻌﮫ
راهاﻧدازی ﺷده اﺳت.
🔹در ﺟﻠﺳﮫ ﺷﻧﺑﮫ  ٩٨/٢/١۴ﻣﻘرر ﺷد ﺗﺎ ھمزﻣﺎن ﺑﺎ ﺗﮑﻣﯾل ﺑرﻗراری اﻣﮑﺎن ﺛﺑت اﻧواع ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺷﮭرداری ﺗﮭران در ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ﻗراردادھﺎ ﺑرای ﮐﻠﯾﮫ واﺣدھﺎی ﺷﮭرداری ﺗﮭران ،اطﻼﻋﺎت ﺛﺑتﺷده از
ﻗراردادھﺎی ﻣزاﯾدهای و ﻣﺷﺎرﮐﺗﯽ در ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ﻗراردادھﺎ ﻧﯾز از ﭘﺎﯾﺎن اردﯾﺑﮭﺷتﻣﺎه روی وﺑﺳﺎﯾت ﺷﻔﺎف اﻧﺗﺷﺎر ﻋﻣوﻣﯽ ﯾﺎﺑد.
🔹 ھﻣﭼﻧﯾن ﺑﺎﺗوﺟﮫﺑﮫ ﻓراھم ﺑودن زﯾرﺳﺎﺧتھﺎی ﻻزم ،ﻣﻘرر ﺷد ﺗﺎ راهاﻧدازی ﺗﺎﻻر آﮔﮭﯽھﺎی ﻣﻧﺎﻗﺻﺎت و ﻣزاﯾدات ﺑﮫﻋﻧوان ﺑﺧﺷﯽ از ﻓراﯾﻧد اﻧﺟﺎم اﻟﮑﺗروﻧﯾﮑﯽ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن اردﯾﺑﮭﺷتﻣﺎه ٩٨
اﻧﺟﺎم ﮔﯾرد.
🔶 در ﻣوﺿوع ﺷﻔﺎﻓﯾتﺑﺧﺷﯽ ﺑﮫ ﺣوزه اﻣﻼک ﻧﯾز ﻣﻘرر ﺷد ﺷﮭرداری ﺗﮭران در اﺟرای ﺗﺑﺻره  ٣۵ﺑودﺟﮫ ﺳﺎل  ٩٨و ﺣداﮐﺛر ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺑﮭﺎر  ،٩٨اطﻼﻋﺎت اﻣﻼﮐﯽ را ﮐﮫ ﺑﺎ اﺳﺗﻧﺎد ﺑﮫ ﺑﻧد  ۶ﻣﺎده ۵۵
ﻗﺎﻧون ﺷﮭرداری ،ﺑﮫراﯾﮕﺎن در اﺧﺗﯾﺎر اﺷﺧﺎص ﺣﻘﯾﻘﯽ و ﺣﻘوﻗﯽ ﻗرار ﮔرﻓﺗﮫ اﺳت ،ﭘس از اطﻼعرﺳﺎﻧﯽ ﺑﮫ درﯾﺎﻓتﮐﻧﻧدﮔﺎن اﯾن اﻣﻼک ،از طرﯾق وﺑﺳﺎﯾت ﺷﻔﺎف اﻧﺗﺷﺎر ﻋﻣوﻣﯽ دھد.
ﻣﺻوﺑﺎت ﺟﻠﺳ ٔﮫ ﺷﺻتوھﺷﺗم ﺑﮫ ﻣﻌﺎوﻧت ﻣﺎﻟﯽ و اﻗﺗﺻﺎد ﺷﮭری
ردﯾف

17

ﻣﺻوﺑﮫ

ﺻورﺗﺟﻠﺳﺎت -ﺳﺎل دوم

۶٨

١

٢

٣

۴

۵
۶

18

در ﺧﺻوص ﺣﺳن اﺟرای ﻣﺻوﺑﮫ »اﻟزام ﺷﮭرداری ﺗﮭران ﺑﮫ اﻧﺟﺎم اﻟﮑﺗروﻧﯾﮑﯽ و اﻋﻼن ﻋﻣوﻣﯽ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺷﮭرداری« و ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ اﺗﻣﺎم ﻣﮭﻠت اﺟرای اﯾن ﻣﺻوﺑﮫ ،ﻣﻘرر ﺷد:
 ﺑﺎﺗوﺟﮫ ﺑﮫ ﻓراھم ﺷدن زﯾرﺳﺎﺧت ﻓﻧﯽ ﻣورد ﻧﯾﺎز ﺑرای اﺟرای ﺗﺑﺻره ﯾﮑم ﻣﺎده ﯾﮑم ﻣﺻوﺑﮫ »اﻟزام ﺷﮭرداری ﺗﮭران ﺑﮫ اﻧﺟﺎم اﻟﮑﺗروﻧﯾﮑﯽ و اﻋﻼن ﻋﻣوﻣﯽ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺷﮭرداری«،از درﮔﺎه واﺣد اﻧﺗﺷﺎر ﺑرﺧط آﮔﮭﯽ ﮐﻠﯾﮫ ﻣﻧﺎﻗﺻﺎت و ﻣزاﯾدات ﺷﮭرداری ﺗﮭران ﺣداﮐﺛر ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن اردﯾﺑﮭﺷتﻣﺎه  ٩٨روﻧﻣﺎﯾﯽ ﺷود.
 در اﺟرای ﺗﺑﺻره دوم ﻣﺎده ﯾﮑم ﻣﺻوﺑﮫ »اﻟزام ﺷﮭرداری ﺗﮭران ﺑﮫ اﻧﺟﺎم اﻟﮑﺗروﻧﯾﮑﯽ و اﻋﻼن ﻋﻣوﻣﯽ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺷﮭرداری« اطﻼﻋﺎت ﮐﻠﯾﮫ ﻗراردادھﺎی درآﻣدی و ﻣﺷﺎرﮐﺗﯽﺛﺑت ﺷده در ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ﻗراردادھﺎ ﺣداﮐﺛر ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن اردﯾﺑﮭﺷتﻣﺎه  ٩٨روی وﺑﺳﺎﯾت ﺷﻔﺎف ﻣﻧﺗﺷر ﺷود.
 ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ اﯾﻧﮑﮫ در ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل  ،٩٧ﺑﻧﺎ ﺑﮫ درﺧواﺳت ﻣﻧﺎطق ،ﺗﮑﻣﯾل ﻋﺎﻣل ھزﯾﻧﮫ در ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ﺟﺎﻣﻊ ﻣﺎﻟﯽ از ﺣﺎﻟت اﺟﺑﺎری ﺧﺎرج ﺷد ،ﻣﻘرر ﺷد ﺣداﮐﺛر ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺧردادﻣﺎه ٩٨ﺗﮑﻣﯾل ﻋﺎﻣل ھزﯾﻧﮫ در اﯾن ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ اﺟﺑﺎری ﮔردد ﺑﮫﮔوﻧﮫای ﮐﮫ ﺗﻣﺎﻣﯽ اطﻼﻋﺎت ھزﯾﻧﮫﮐرد ﻣﻧﺎطق و واﺣدھﺎی ﺗﺎﺑﻌﮫ در ﺳﺎل ﻣﺎﻟﯽ  ٩٨ﺑﺎ ﺗﮑﻣﯾل ﻋﺎﻣل ھزﯾﻧﮫ در ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ﺟﺎﻣﻊ ﻣﺎﻟﯽ
ﺛﺑت ﺷود.
 زﯾرﺳﯾﺳﺗم ﺑﮭﺎی ﺗﻣﺎمﺷده در ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ﺟﺎﻣﻊ ﻣﺎﻟﯽ ﺣداﮐﺛر ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺗﯾرﻣﺎه  ٩٨در ﺗﻣﺎﻣﯽ واﺣدھﺎی ﺗﺎﺑﻌﮫ ﺷﮭرداری ﺗﮭران ،راهاﻧدازی ﮔردد ﺑﮫ ﮔوﻧﮫای ﮐﮫ ﺗﻣﺎﻣﯽ ھزﯾﻧﮫﮐرد ﻣﻧﺎطق وواﺣدھﺎی ﺗﺎﺑﻌﮫ در ﺳﺎل ﻣﺎﻟﯽ  ٩٨ﺑﺎ اﺳﺗﻔﺎده از زﯾرﺳﯾﺳﺗم ﺑﮭﺎی ﺗﻣﺎمﺷده ﺻورت ﮔﯾرد.
 ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ﺻورت وﺿﻌﯾت از ﺗﺎرﯾﺦ  ٩٨/٠٢/١۵در ﺳﺎزﻣﺎنھﺎ و ﺷرﻛتھﺎي ﺗﺎﺑﻌﮫ ﺣوزه ﻓﻧﻲ و ﻋﻣراﻧﻲ و ﻣﻌﺎوﻧت ﻓﻧﯽ و ﻋﻣران ﻣﻧﺎطق ٢٢ﮔﺎﻧﮫ و از ﺗﺎرﯾﺦ  ٩٨/٠۵/٠١در ﻛﻠﯾﮫواﺣدھﺎي ﺗﺎﺑﻌﮫ ﺷﮭرداری ﺗﮭران ﭘﯾﺎدهﺳﺎزي ﺷود.
 ﺛﺑت ﺑﺎ ﮔردش ﻗراردادھﺎی ھزﯾﻧﮫای در واﺣدھﺎی ﺗﺎﺑﻌﮫای ﮐﮫ ھﻧوز ﻗراردادھﺎی ھزﯾﻧﮫای را ﺑﮫ ﺻورت ﺑﺎﮔردش ﺛﺑت ﻧﻣﯽﮐﻧﻧد ،ﺛﺑت ﺑﺎ ﮔردش ﻗراردادھﺎی درآﻣدی و ﻣﺷﺎرﮐﺗﯽدر ﻣﻧﺎطق ٢٢ﮔﺎﻧﮫ و واﺣدھﺎی ﺗﺎﺑﻌﮫ ،ﺛﺑت ﺑﺎﮔردش ﻗراردادھﺎی اﻣﻼک اﻋم از ﺧرﯾد ،ﻓروش ،اﺟﺎره و ﺗﮭﺎﺗر در ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻼک و ﻣﺳﺗﻐﻼت و ﻣﻧﺎطق ٢٢ﮔﺎﻧﮫ ،ﺛﺑت ﺑﺎ ﮔردش
ﻗراردادھﺎی ﻧﯾﺎﺑﺗﯽ و ﮐﺎرﮔزاری در ﻣﻧﺎطق ٢٢ﮔﺎﻧﮫ و واﺣدھﺎی ﺗﺎﺑﻌﮫ در ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ﻗراردادھﺎ ﺣداﮐﺛر ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺑﮭﺎر  ٩٨ﺻورت ﮔﯾرد.
 ﻣﻌﺎوﻧت ﻣﺎﻟﯽ و اﻗﺗﺻﺎد ﺷﮭری در ﺗﻌﺎﻣل ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﻧﺎوری اطﻼﻋﺎت و ارﺗﺑﺎطﺎت راهاﻧدازی ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ﺟﺎﻣﻊ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺣﮭت اﻧﺟﺎم اﻟﮑﺗروﻧﯾﮑﯽ اﻧواع ﻣﻌﺎﻣﻼت و ﺑرطرف ﮐردنﻣواﻧﻊ ﻣوﺟود در ﺧﺻوص اﻣﺿﺎی اﻟﮑﺗروﻧﯾﮏ و دﯾﮕر اﻗداﻣﺎت ﺿروری در اﯾن ﺧﺻوص را در دﺳﺗور ﮐﺎر ﻗرار دھد و ﺑرﻧﺎﻣﮫ زﻣﺎنﺑﻧدی راهاﻧدازی ﮐﺎﻣل اﯾن ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ را ظرف
ﻣدت ﺣداﮐﺛر دو ھﻔﺗﮫ ﺑﮫ ﮐﻣﯾﺗﮫ ﺷﻔﺎﻓﯾت و ﺷﮭر ھوﺷﻣﻧد ارﺳﺎل ﻧﻣﺎﯾد.
 ﺟﮭت ﺗﮑﻣﯾل اطﻼﻋﺎت ١٢ﮔﺎﻧﮫ ذﮐرﺷده در ﺗﺑﺻره دوم ﻣﺎده ﯾﮑم اﯾن ﻣﺻوﺑﮫ ،ﺻورﺗﺟﻠﺳﺎت ﻣﻧﺎﻗﺻﮫ ﺣداﮐﺛر ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن اردﯾﺑﮭﺷتﻣﺎه  ٩٨ﺑﮫطور ﮐﺎﻣل روی وﺑﺳﺎﯾت ﺷﻔﺎف ﻣﻧﺗﺷرﺷود.
در راﺳﺗﺎی اﺟرای ﺗﺑﺻره دوم ﻣﺎده ﯾﮑم ﻣﺻوﺑﮫ »اﻟزام ﺷﮭرداری ﺗﮭران ﺑﮫ اﻧﺟﺎم اﻟﮑﺗروﻧﯾﮑﯽ و اﻋﻼن ﻋﻣوﻣﯽ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺷﮭرداری« ،اطﻼﻋﺎت ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻣﻼک اﻋم از ﺧرﯾد،
ﻓروش ،اﺟﺎره و ﺗﮭﺎﺗر ﺣداﮐﺛر ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺑﮭﺎر  ٩٨روی وﺑﺳﺎﯾت ﺷﻔﺎف ﻣﻧﺗﺷر ﮔردد.
 ﺑﺎﺗوﺟﮫ ﺑﮫ ﻧﺎﻣﮫ ﻣدﯾرﮐل ﻣﺣﺗرم ﻣﺎﻟﯽ ﺑﮫ ﺷﻣﺎره … ﻣورخ … ﻣﺑﻧﯽ ﺑر ارﺳﺎل ﮔردش ﮐﺎر ﻗراردادھﺎی ﻣﺣرﻣﺎﻧﮫ ﻣﻘرر ﺷد اداره ﮐل ﺣﻘوﻗﯽ در ﺗﻌﺎﻣل ﺑﺎ واﺣدھﺎی ذﯾرﺑط ﻧﺳﺑت ﺑﮫﺑﺎزﺑﯾﻧﯽ ﮔردش ﻗراردادھﺎی ﻣﺣرﻣﺎﻧﮫ ﺣداﮐﺛر ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن اردﯾﺑﮭﺷتﻣﺎه  ٩٨اﻗدام ﻧﻣﺎﯾد ﺑﮫ ﻧﺣوی ﮐﮫ آﺧرﯾن ﻣﻘﺎم ﺗﺎﯾﯾدﮐﻧﻧده ﻣﺣرﻣﺎﻧﮫ ﺑودن ﯾﮏ ﻗرارداد ،ﻣﻌﺎون ﻣﺎﻟﯽ و اﻗﺗﺻﺎد ﺷﮭری
ﺷﮭرداری ﺗﮭران ﺑﺎﺷد .ھﻣﭼﻧﯾن ﻋﻼوه ﺑر ﮔزارش ﻓﺻﻠﯽ ﺑﮫ ﺷورای اﺳﻼﻣﯽ ﺷﮭر ﺗﮭران درﺧﺻوص ﻗراردادھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﻣﺣرﻣﺎﻧﮫ ﺗﺷﺧﯾص داده ﺷدهاﻧد ،دﺳﺗرﺳﯽ اﻋﺿﺎی ﺷورای
اﺳﻼﻣﯽ ﺷﮭر ﺗﮭران ﺑﮫ ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ﻗراردادھﺎ ﺑﮫﮔوﻧﮫای ﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﺑﺗواﻧﻧد ﻗراردادھﺎی ﻣﺣرﻣﺎﻧﮫ را ﻣﺷﺎھده ﻧﻣﺎﯾﻧد و اطﻼﻋﺎت ﮐﻠﯽ اﯾن ﻗراردادھﺎ )واﺣد اﺟراﯾﯽ ،ﺗﻌداد و ﻣﺑﻠﻎ اﯾن
ﻗراردادھﺎ( روی وﺑﺳﺎﯾت ﺷﻔﺎف ﻣﻧﺗﺷر ﺷود.
ﻣﻘرر ﺷد ﻣﻌﺎوﻧت ﻣﺎﻟﯽ و اﻗﺗﺻﺎد ﺷﮭری )اداره ﮐل اﻣور ﻣﺟﺎﻣﻊ( ﮔزارﺷﯽ از وﺿﻌﯾت ﺻورتھﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﺣﺳﺎﺑرﺳﯽﺷده ﺳﺎزﻣﺎنھﺎ و ﺷرﮐتھﺎ از ﺳﺎل  ٩۵ﺑﮫ ﺑﻌد و وﺿﻌﯾت
ﺣﺳﺎﺑرﺳﯽ آﻧﮭﺎ ﺗوﺳط ﺣﺳﺎﺑرس ﻣﻧﺗﺧب ﺷورا ﯾﺎ ﺣﺳﺎﺑرس ﺧود ﺳﺎزﻣﺎن و ھﻣﭼﻧﯾن وﺿﻌﯾت اﻧﺗﺷﺎر آنھﺎ در ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ﮐدال را ﺑﮫ ﺷورای اﺳﻼﻣﯽ ﺷﮭر ﺗﮭران اراﺋﮫ ﮐﻧد.
ﻣﻘرر ﺷد ﻣﻌﺎوﻧت ﻣﺎﻟﯽ و اﻗﺗﺻﺎد ﺷﮭری )اداره ﮐل ﺧزاﻧﮫداری( ﺣداﮐﺛر ظرف ﻣدت دو ھﻔﺗﮫ در ﺧﺻوص دﯾون ﭘرداﺧتﺷده اطﻼﻋﺎت زﯾر را ﺑﮫ ﺷورای اﺳﻼﻣﯽ ﺷﮭر ﺗﮭران
اﻋﻼم ﻧﻣﺎﯾد:
 ﻣﯾزان اﻧواع دﯾون ﭘرداﺧت ﺷده از ﺷﮭرﯾور ﻣﺎه  ١٣٩۶ﺑﮫ ﺑﺎﻧﮏھﺎ ،ﭘﯾﻣﺎﻧﮑﺎران ،ﺗﺎﻣﯾن اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ،اداره ﻣﺎﻟﯾﺎت و اﺣﮑﺎم ﻗﺿﺎﯾﯽ و دﯾﮕر طﻠﺑﮑﺎران ﺑﮫ ﺗﻔﮑﯾﮏ زﻣﺎن اﯾﺟﺎد دﯾن ﺟزﺋﯾﺎت ﻣﺑﻠﻎ ﺣدود  ۶٠٠٠ﻣﯾﻠﯾﺎرد ﺗوﻣﺎن ﺑدھﯽ ﺷﮭرداری ﺗﮭران ﺑﮫ ﭘﯾﻣﺎﻧﮑﺎران ﺷﺎﻣل ﻣﺷﺧﺻﺎت ﭘﯾﻣﺎﻧﮑﺎران ﺑﮫ ﺗﻔﮑﯾﮏ ﻣﯾزان و زﻣﺎن اﯾﺟﺎد ﺑدھﯽ آﻧﮭﺎ ،ﻣﯾزان ﭘرداﺧت ﺷده ﺑدھﯽﺷﮭرداری از ﺷﮭرﯾور  ٩۶ﺑﮫ اﯾﺷﺎن ،ﻧﺣوه ﺗﺳوﯾﮫ ﺑدھﯽﺷﺎن )ﻧﻘد و ﻏﯾرﻧﻘد( و ﻧﯾز وﺿﻌﯾت ﻓﻌﻠﯽ ھﻣﮑﺎری آﻧﮭﺎ ﺑﺎ ﺷﮭرداری ﺗﮭران
در ﺧﺻوص ﺳﺎﻣﺎنﺑﺧﺷﯽ ﺑﮫ ﭘرداﺧتھﺎی ﺷﮭرداری ﺗﮭران و در ﻣرﺣﻠﮫ ﺑﻌدی ،اﻧﺗﺷﺎر ﻋﻣوﻣﯽ ﭘرداﺧتھﺎی ﺷﮭرداری ﺗﮭران روی وﺑﺳﺎﯾت ﺷﻔﺎف ،ﻣﻘرر ﺷد ﻣﻌﺎوﻧت ﻣﺎﻟﯽ و
اﻗﺗﺻﺎد ﺷﮭری )اداره ﮐل ﺧزاﻧﮫداری( ﭘﺎﯾﺎن ﺧردادﻣﺎه  ٩٨ﮔزارﺷﯽ ﺑﮫ ﺷورا اراﺋﮫ ﮐﻧد ﻣﺑﻧﯽ ﺑر اﯾﻧﮑﮫ ﻣﺑﺎﻟﻐﯽ ﮐﮫ اداره ﮐل ﺧزاﻧﮫداری در ﺳﮫ ﻣﺎه اﺑﺗداﯾﯽ  ٩٨ﺗﺣت ﻋﻧوان
ﻋﻠﯽاﻟﺣﺳﺎب ﺑﮫ ﻣﻧﺎطق و واﺣدھﺎی ﺗﺎﺑﻌﮫ ﭘرداﺧت ﮐرده اﺳت روی ﮐدام ردﯾفھﺎی ﺑودﺟﮫ ﭘرداﺧت ﺷده اﺳت.
در راﺳﺗﺎی اﺟرای ﺑﻧد ب ﺑﺧش ﭘﻧﺟم ﻣﺻوﺑﮫ »دﺳﺗوراﻟﻌﻣل اﺟراﯾﯽ ﻣدﯾرﯾت ﻣﻧﺎﺑﻊ و ﻣﺻﺎرف ﻏﯾرﻧﻘد« اﺑﻼﻏﯽ ﺑﮫ ﺷﻣﺎره  ...ﻣورخ … و ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ اﺗﻣﺎم ﻣﮭﻠت ﺗواﻓقﺷده در
ﻣورد اراﺋﮫ آﯾﯾنﻧﺎﻣﮫ ﺑﺎزار آﻧﻼﯾن ﺗﮭﺎﺗر )اﻋﻼﻣﯽ در ﻧﺎﻣﮫ ﺻورﺗﺟﻠﺳﮫ ﺷﺻتوﺳوﻣﯾن ﺟﻠﺳﮫ ﮐﻣﯾﺗﮫ ﺷﻔﺎﻓﯾت و ﺷﮭر ھوﺷﻣﻧد اﻋﻼﻣﯽ در ﻧﺎﻣﮫ ﺷﻣﺎره … ﻣورخ  (...ﻣﻘرر ﺷد ﻧﺳﺧﮫ
اوﻟﯾﮫ اﯾن آﯾﯾنﻧﺎﻣﮫ ﺣداﮐﺛر ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن اردﯾﺑﮭﺷتﻣﺎه  ٩٨ﺑﮫ ﺷورای اﺳﻼﻣﯽ ﺷﮭر ﺗﮭران ارﺳﺎل ﺷود.
در ﺧﺻوص اﻧﺗﺷﺎر ﮐﻣﮏھﺎی ﺷﮭرداری ﺗﮭران ﺑﮫ اﺷﺧﺎص ﺣﻘوﻗﯽ ﻣﻘرر ﺷد ظرف ﻣدت  ١ﻣﺎه ،ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﻣﻌﺎوﻧت ﻣﺎﻟﯽ و اﻗﺗﺻﺎد ﺷﮭری در راﺳﺗﺎی اﺟرای ﻣﺎده  ١٣ﻣﺻوﺑﮫ
ﻣدﯾرﯾت ﺗﻌﺎرض ﻣﻧﺎﻓﻊ در ﺷﮭرداری ﺗﮭران ﺑﮫ ﺷورای اﺳﻼﻣﯽ ﺷﮭر ﺗﮭران اراﺋﮫ ﺷود.

ﺻورﺗﺟﻠﺳﺎت -ﺳﺎل دوم

۶٧

ﺷﻣﺎره ﺟﻠﺳﮫ

ﺷﺻتوھﻔﺗم

ﺗﺎرﯾﺦ و زﻣﺎن

ﺻورت ﺟﻠﺳﮫ ﮐﻣﯾﺗﮫ ﺷﻔﺎﻓﯾت و ﺷﮭر ھوﺷﻣﻧد
اﺗﺎق ﮐﻣﯾﺳﯾون ﺑودﺟﮫ واﻗﻊ در طﺑﻘﮫ  ۶ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن ﺷﻣﺎره  ١ﺷورا
ﻣﮑﺎن
 ٩٨/٢/٧ﺳﺎﻋت ١۴

ﻣدﻋوﯾن :ﺑﺎ ﺣﺿور ﺟﻧﺎب آﻗﺎی ﺷﯾﺦ ،ﻣﻌﺎون ﻣﺣﺗرم ﺗوﺳﻌﮫ ﻣﻧﺎﺑﻊ اﻧﺳﺎﻧﯽ
ﺣﺎﺿرﯾن :ﻟطﻔﺎ ً ﮐﻠﯾﮏ ﻧﻣﺎﯾﯾد.
ﻋﮑسھﺎی ﺟﻠﺳﮫ
دﺳﺗورﺟﻠﺳﮫ:
✅ ﭘﯾﮕﯾری اﻧﺗﺷﺎر ﻣزاﯾﺎی ﻏﯾرﻣﺳﺗﻣر ﻣدﯾران
🔶 ﺷﺻتوھﻔﺗﻣﯾن ﺟﻠﺳﮫ ﮐﻣﯾﺗﮫ ﺷﻔﺎﻓﯾت و ﺷﮭر ھوﺷﻣﻧد ﺷﻧﺑﮫ  ٩٨/٢/٧ﺑﮫ رﯾﺎﺳت دﮐﺗر ﺑﮭﺎره آروﯾن و ﺑﺎ ﻣوﺿوع ﺗﮑﻣﯾل اطﻼﻋﺎت ﻣﻧﺗﺷر ﺷده در ﺧﺻوص درﯾﺎﻓﺗﯽ ﻣدﯾران ﺷﮭرداری ﺑرﮔزار ﺧواھد
ﺷد.
🔷 در اﯾن ﺟﻠﺳﮫ ﮐﮫ ﺑﺎ ﺣﺿور ﺟﻧﺎب آﻗﺎی ﺷﯾﺦ ،ﻣﻌﺎون ﻣﺣﺗرم ﺗوﺳﻌﮫ ﻣﻧﺎﺑﻊ اﻧﺳﺎﻧﯽ ﺑرﮔزار ﺧواھد ﺷد ،اﺟرای ﮐﺎﻣل ﻣﺎده  ۴ﻣﺻوﺑﮫ »ﻣدﯾرﯾت ﺗﻌﺎرض ﻣﻧﺎﻓﻊ در ﺷﮭرداری ﺗﮭران« ﻣورد ﭘﯾﮕﯾری
ﻗرار ﺧواھد ﮔرﻓت.
🔹 در ﺟﻠﺳﮫ ﭘﯾﺷﯾن ﮐﻣﯾﺗﮫ ﺷﻔﺎﻓﯾت ﺑﺎ ﻣﻌﺎوﻧت ﻣﻧﺎﺑﻊ اﻧﺳﺎﻧﯽ ﻣﻘرر ﺷده ﺑود ﺗﺎ ﻣطﺎﺑق ﺑﺎ ﻣﺎده  ۴ﻣﺻوﺑﮫ ﻣذﮐور ،ﻣﺟﻣوع درﯾﺎﻓﺗﯽ ﻣدﯾران ﺷﮭرداری ﺗﮭران از طرﯾق وﺑﺳﺎﯾت ﺷﻔﺎف اﻧﺗﺷﺎر ﻋﻣوﻣﯽ ﯾﺎﺑد.
ﺗﺎﺑدﯾنﺟﺎ اﻧﺗﺷﺎر ﻋﻣوﻣﯽ ﺣﻘوق ﭘﺎﯾﮫ ﻣﻧدرج در ﺣﮑم ﮐﺎرﮔزﯾﻧﯽ ﻣدﯾران ﺷﮭرداری ﻣﺣﻘق ﺷده اﺳت.
🔹 در ﺟﻠﺳﮫ ﺷﻧﺑﮫ  ٩٨/٢/٧اﻗداﻣﺎت ﻣﻌﺎوﻧت ﻣﻧﺎﺑﻊ اﻧﺳﺎﻧﯽ درﺧﺻوص ﺗﮑﻣﯾل اﯾن اطﻼﻋﺎت ﺑﺎ اﻧﺗﺷﺎر ﻣزاﯾﺎی ﻏﯾرﻣﺳﺗﻣر ﻣدﯾران ﺷﮭرداری و ھﻣﭼﻧﯾن ﺗﮭﯾﮫ و اﻧﺗﺷﺎر رزوﻣﮫ ﺗﺣﺻﯾﻠﯽ و ﮐﺎری آنھﺎ
ﻣورد ﭘﯾﮕﯾری ﻗرار ﺧواھد ﮔرﻓت.
🔹 ﻋﻼوهﺑرآن ﮔزارش اﻗداﻣﺎت ﺻورتﮔرﻓﺗﮫ درﺧﺻوص ﺗﮑﻣﯾل و ارﺗﻘﺎی اطﻼﻋﺎت ﮐﺎرﮐﻧﺎن ﺷﮭرداری ﮐﮫ اﻧﺗﺷﺎر ﻋﻣوﻣﯽ ﯾﺎﻓﺗﮫ اﺳت ،ازﺟﻣﻠﮫ اﺿﺎﻓﮫ ﺷدن ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﺗﺧدام )ﺗﺎرﯾﺦ ﻋﻘد اوﻟﯾن ﻗرارداد
ﺗﻣﺎموﻗت( ،ﻓراھم ﮐردن اﻣﮑﺎن ﮔزارشﮔﯾری از اطﻼﻋﺎت ﻣﻧﺗﺷرﺷده در ﻗﺎﻟب ﻓﺎﯾل اﮐﺳل و ﻧﯾز ﻓراھم ﮐردن اﻣﮑﺎن ﻓﯾﻠﺗر اطﻼﻋﺎت ﺑر اﺳﺎس ﻣﺣل ﺧدﻣت ،ﺷﻐل و ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﺗﺧدام ﻣورد ﺑررﺳﯽ ﻗرار
ﺧواھد ﮔرﻓت.
🔶 در ﺑﺧش دﯾﮕری از اﯾن ﺟﻠﺳﮫ ﮐﮫ ﺑﺎ ﺣﺿور ﺟﻧﺎب آﻗﺎی اﻣﯾﻧﯽ ،رﺋﯾس ﻣﺣﺗرم ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺎزرﺳﯽ ﺷﮭرداری ﺗﮭران ﺑرﮔزار ﺧواھد ﺷد ،ارﺗﻘﺎی ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ  ١٣٧ﺑﺎ ھدف ﻓراھم ﮐردن اﻣﮑﺎن ﺛﺑت ﭘﯾﺎم
ﺷﮭروﻧدان در ﺣﺳﺎب ﺷﮭروﻧدی »ﺗﮭران ﻣن« ﺑﮫ ھﻣراه اﻣﮑﺎن ﺛﺑت ﻣوﻗﻌﯾت ﻣﮑﺎﻧﯽ ﭘﯾﺎم ﺷﮭروﻧد ﺑر روی ﻧﻘﺷﮫ )ﻟوﮐﯾﺷن( و ﻧﯾز اﻣﮑﺎن درج ﺗﺻوﯾر ﻣورد ﭘﯾﮕﯾری ﻗرار ﺧواھد ﮔرﻓت.
ﺷرح ﺟﻠﺳﮫ:
ﺷﺻتوھﻔﺗﻣﯾن ﺟﻠﺳﮫ ﮐﻣﯾﺗﮫ ﺷﻔﺎﻓﯾت و ﺷﮭر ھوﺷﻣﻧد ﺷﻧﺑﮫ  ٩٨/٢/٧ﺑﮫ رﯾﺎﺳت دﮐﺗر ﺑﮭﺎره آروﯾن ،ﺑﺎ ﺣﺿور ﺟﻧﺎب آﻗﺎی ﺷﯾﺦ ،ﻣﻌﺎون ﻣﺣﺗرم ﺗوﺳﻌﮫ ﻣﻧﺎﺑﻊ اﻧﺳﺎﻧﯽ ﺷﮭرداری ﺗﮭران و ﺑﺎ ﻣوﺿوع ﺗﮑﻣﯾل
اطﻼﻋﺎت ﻣدﯾران و ﮐﺎرﮐﻧﺎن ﺷﮭرداری ﺗﮭران ﮐﮫ ﻣﯽﺑﺎﯾﺳت ﺑﮫ ﺻورت ﻋﻣوﻣﯽ اﻧﺗﺷﺎر ﯾﺎﺑﻧد ﺑرﮔزار ﺷد.
در اﺟرای ﻣﺎده  ۴ﻣﺻوﺑﮫ »ﻣدﯾرﯾت ﺗﻌﺎرض ﻣﻧﺎﻓﻊ در ﺷﮭرداری ﺗﮭران« ) ،(+ﺷﮭرداری ﺗﮭران در ﻣﮭرﻣﺎه ﺑﮫ اﻧﺗﺷﺎر ﻋﻣوﻣﯽ ﺑرﺧﯽ اﻗﻼم اطﻼﻋﺎﺗﯽ ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﻣدﯾران ارﺷد ﺷﮭرداری اﻗدام ﻧﻣود و
اﻧﺗﺷﺎر ﻋﻣوﻣﯽ ﺣﻘوق ﭘﺎﯾﮫ ﻣﻧدرج در ﺣﮑم ﮐﺎرﮔزﯾﻧﯽ ﻣدﯾران ﺷﮭرداری ﻧﯾز در ﺑﮭﻣنﻣﺎه ﻣﺣﻘق ﺷد.
ﺑﮫﻣﻧظور اﺟرای ﮐﺎﻣل ﻣﺎده  ۴ﻣﺻوﺑﮫ ﻣذﮐور ،در ﺟﻠﺳﮫ ﺷﻧﺑﮫ  ،٩٨/٢/٧اﻧﺗﺷﺎر ﻋﻣوﻣﯽ درﯾﺎﻓﺗﯽھﺎی ﻏﯾرﻣﺳﺗﻣر و رزوﻣﮫ ﮐﺎری و ﺗﺣﺻﯾﻠﯽ ﻣدﯾران ﺷﮭرداری ﻣورد ﭘﯾﮕﯾری ﻗرار ﮔرﻓت.
دراﯾنراﺑطﮫ ﻣﻘرر ﺷد ﮐﮫ ﺣداﮐﺛر ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن اردﯾﺑﮭﺷتﻣﺎه ،ﻧﺣوه ﻣﺣﺎﺳﺑﮫ ﻣزاﯾﺎی ﻏﯾرﻣﺳﺗﻣر ﺑرای ﻣدﯾران ﻋﺎﻣل ﺳﺎزﻣﺎنھﺎ و ﺷرﮐتھﺎی ﺗﺎﺑﻌﮫ ﺷﮭرداری ﺗﮭران و ھﻣﭼﻧﯾن ﺣداﻗل ،ﺣداﮐﺛر ،ﻣﯾﺎﻧﮕﯾن و
ﺳﻘف ﻣﺻوب ﻣﺑﻠﻎ درﯾﺎﻓتﺷده ﺗوﺳط اﯾن ﻣدﯾران در ﺳﺎل  ٩٧ﺑﮫ ﺗﻔﮑﯾﮏ ردهھﺎی ﻣدﯾرﯾﺗﯽ روی وﺑﺳﺎﯾت ﺷﻔﺎف اﻧﺗﺷﺎر ﻋﻣوﻣﯽ ﯾﺎﺑد.
در ﻣورد ﻣدﯾران ﺳﺗﺎدی ﻧﯾز ﻧﺣوه ﻣﺣﺎﺳﺑﮫ ﻣزاﯾﺎی ﻏﯾرﻣﺳﺗﻣر ﺷﺎﻣل اﺿﺎﻓﮫﮐﺎر ،ﺷبﮐﺎر ،ﺗﻌطﯾلﮐﺎر ،ﭘﺎداش ﺷشﻣﺎھﮫ ،ﺣق اﯾﺎبوذھﺎب ،ھزﯾﻧﮫ ﺗﻠﻔن ھﻣراه ،ھزﯾﻧﮫ ﻧﺎھﺎر و ﺣداﻗل ،ﺣداﮐﺛر و ﻣﯾﺎﻧﮕﯾن
درﯾﺎﻓتﺷده در ھر ﯾﮏ از اﯾن ﻣوارد ﺑﮫ ﺗﻔﮑﯾﮏ ھر رده ﻣدﯾرﯾﺗﯽ و ھﻣﭼﻧﯾن ﺣداﻗل ،ﺣداﮐﺛر و ﻣﯾﺎﻧﮕﯾن درﯾﺎﻓﺗﯽ از ﻣﺟﻣوع اﯾن ﻣوارد ﺑرای ھر رده ﻣدﯾرﯾﺗﯽ از طرﯾق وﺑﺳﺎﯾت ﺷﻔﺎف ﻣﻧﺗﺷر ﺷود.
در اﯾن ﺟﻠﺳﮫ ھﻣﭼﻧﯾن ﻣﮭﻠﺗﯽ دهروزه ﺑرای ﺗﮑﻣﯾل اطﻼﻋﺎت رزوﻣﮫ ﺗﺣﺻﯾﻠﯽ و ﮐﺎری ﻣدﯾران ﺑﮫﺻورت ﺧوداظﮭﺎری در ﻧظر ﮔرﻓﺗﮫ ﺷد و ﻣﻘرر ﺷد ﺗﺎ ﻣﻌﺎوﻧت ﻣﻧﺎﺑﻊ اﻧﺳﺎﻧﯽ ﺑﺎ ارﺳﺎل ﺑﺧﺷﻧﺎﻣﮫ ﺑﮫ
ﻣدﯾران ﺷﮭرداری ،آنھﺎ را در ﺟرﯾﺎن ﻣﮭﻠت دهروزه ﺗﮑﻣﯾل اطﻼﻋﺎت رزوﻣﮫ ﻗرار داده و در ﭘﺎﯾﺎن اردﯾﺑﮭﺷتﻣﺎه رزوﻣﮫھﺎی ﺧوداظﮭﺎری ﻣدﯾران ﻧﯾز روی وﺑﺳﺎﯾت ﺷﻔﺎف اﻧﺗﺷﺎر ﯾﺎﺑد.
ﺑﮫﻣﻧظور ﺗﮑﻣﯾل و ارﺗﻘﺎی ﻧﺣوه اراﺋﮫ اطﻼﻋﺎت ﺣوزه ﻣﻧﺎﺑﻊ اﻧﺳﺎﻧﯽ در وﺑﺳﺎﯾت ﺷﻔﺎف ،در ﭘﺎﯾﺎن اﯾن ﺑﺧش از ﺟﻠﺳﮫ ﻧﯾز ﻣﻘرر ﺷد ﮐﮫ ﺣداﮐﺛر ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن اردﯾﺑﮭﺷتﻣﺎه  ،٩٨ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﺗﺧدام )ﺗﺎرﯾﺦ ﻋﻘد اوﻟﯾن
ﻗرارداد ﺗﻣﺎموﻗت( ﮐﺎرﮐﻧﺎن ﺷﮭرداری در وﺑﺳﺎﯾت ﺷﻔﺎف درج ﺷده و اﻣﮑﺎن ﺟﺳﺗﺟوی دادهھﺎ ﺑر اﺳﺎس ﻣﺣل ﺧدﻣت ،ﺷﻐل و ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﺗﺧدام ﻧﯾز ﻓراھم ﺷود.
ﻣﺻوﺑﺎت ﺟﻠﺳ ٔﮫ ﺷﺻتوھﻔﺗم ﺑﮫ ﻣﻌﺎوﻧت ﺗوﺳﻌ ٔﮫ ﻣﻧﺎﺑﻊ اﻧﺳﺎﻧﯽ
ردﯾف
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ﻣﺻوﺑﮫ
ﻣﻘرر ﺷد ﺣداﮐﺛر ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن اردﯾﺑﮭﺷتﻣﺎه ٩٨
 ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ اﯾﻧﮑﮫ ﺳﻘف درﯾﺎﻓﺗﯽ ﻣدﯾران ﺳﺗﺎدی ﺷﮭرداری ﺗﮭران ﺗﻌﯾﯾن ﻧﺷده اﺳت ،ﻧﺣوه ﻣﺣﺎﺳﺑﮫ ﻣزاﯾﺎی ﻏﯾرﻣﺳﺗﻣر اﯾن ﻣدﯾران ﺷﺎﻣل اﺿﺎﻓﮫﮐﺎر ،ﺷبﮐﺎر ،ﺗﻌطﯾلﮐﺎر ،ﭘﺎداشﺷشﻣﺎھﮫ ،ﺣق اﯾﺎبوذھﺎب ،ھزﯾﻧﮫ ﺗﻠﻔن ھﻣراه ،ھزﯾﻧﮫ ﻧﺎھﺎر ﺑﮫ ھﻣراه ﺣداﻗل و ﺣداﮐﺛر و ﻣﯾﺎﻧﮕﯾن درﯾﺎﻓتﺷده ھر رده ﻣدﯾرﯾﺗﯽ در ھر ﯾﮏ از اﯾن ﻣوارد در ﺳﺎل  ٩٧و ھﻣﭼﻧﯾن
ﺣداﻗل ،ﺣداﮐﺛر و ﻣﯾﺎﻧﮕﯾن ﻣﺟﻣوع درﯾﺎﻓﺗﯽ ھر رده از ﻣدﯾران ﺳﺗﺎدی در ﺳﺎل  ٩٧ﺑر روی وﺑﺳﺎﯾت ﺷﻔﺎف ﻣﻧﺗﺷر ﮔردد )ﺑﮫ ﺷرح ﺟدول ﭘﯾﺷﻧﮭﺎدی ﭘﯾوﺳت(
 ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ اﯾﻧﮑﮫ ﺳﻘف ﻣﺻوب درﯾﺎﻓﺗﯽ ﻣدﯾران ﻋﺎﻣل ﺳﺎزﻣﺎنھﺎ و ﺷرﮐتھﺎی ﺗﺎﺑﻌﮫ ﺷﮭرداری ﺗﮭران ﺗﻌﯾﯾن ﺷده اﺳت ،ﻧﺣوه ﻣﺣﺎﺳﺑﮫ ﻣزاﯾﺎی ﻏﯾرﻣﺳﺗﻣر ﻣدﯾران ﻋﺎﻣل ،ﺣداﻗل،ﺣداﮐﺛر ،ﻣﯾﺎﻧﮕﯾن درﯾﺎﻓﺗﯽ و ھﻣﭼﻧﯾن ﺳﻘف ﻣﺻوب ﺳﺎل  ٩٧درﺧﺻوص ﻣدﯾران ﻋﺎﻣل واﺣدھﺎی ﺗﺎﺑﻌﮫ ﺷﮭرداری ﺗﮭران ﺑر روی وﺑﺳﺎﯾت ﺷﻔﺎف ﻣﻧﺗﺷر ﮔردد) .ﺑﮫ ﺷرح ﺟدول
ﭘﯾﺷﻧﮭﺎدی ﭘﯾوﺳت(
ﻣﻘرر ﺷد ﺑﺎ ارﺳﺎل ﺑﺧﺷﻧﺎﻣﮫای ﺑﮫ ﻣدﯾران ﺷﮭرداری ﺗﮭران ،ﺑﮫ آﻧﮭﺎ اطﻼع داده ﺷود ﮐﮫ ظرف ﻣدت  ١٠روز ﻣﯽﺗواﻧﻧد اطﻼﻋﺎت ﻣرﺑوط ﺑﮫ رزوﻣﮫ ﺗﺣﺻﯾﻠﯽ و ﮐﺎری ﺧود را در
ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ﺧوداظﮭﺎری اﺻﻼح ﻧﻣﺎﯾﻧد و ﭘس از آن ﺣداﮐﺛر ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن اردﺑﯾﮭﺷتﻣﺎه  ٩٨روزﻣﮫ ﺧوداظﮭﺎری ﻣدﯾران ﺷﮭرداری ﺗﮭران )ﺑﺎ ذﮐر اﯾن ﺗوﺿﯾﺢ ﮐﮫ اﯾن روزﻣﮫھﺎ ﺑﮫ ﺗﺎﯾﯾد ﻣﻌﺎوﻧت
ﻣﻧﺎﺑﻊ اﻧﺳﺎﻧﯽ ﻧرﺳﯾده اﺳت( ﺑر روی وﺑﺳﺎﯾت ﺷﻔﺎف ﻣﻧﺗﺷر ﮔردد.
ﻣﻘرر ﺷد ﺣداﮐﺛر ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن اردﯾﺑﮭﺷتﻣﺎه  ٩٨ﻧﺣوه اﻧﺗﺷﺎر اطﻼﻋﺎت ﺣوزه ﻣﻧﺎﺑﻊ اﻧﺳﺎﻧﯽ در وﺑﺳﺎﯾت ﺷﻔﺎف ﺑﺎ درج ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﺗﺧدام )ﺗﺎرﯾﺦ ﻋﻘد اوﻟﯾن ﻗرارداد ﺗﻣﺎموﻗت( و ﻧﯾز ﻓراھم
ﮐردن اﻣﮑﺎن ﻓﯾﻠﺗر دادهھﺎ ﺑر اﺳﺎس ﻣﺣل ﺧدﻣت ،ﺷﻐل و ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﺗﺧدام ارﺗﻘﺎ ﯾﺎﺑد.
ﻣﻘرر ﺷد ﭘس از ﺑررﺳﯽ اطﻼﻋﺎت ﺛﺑت ﺷده در ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ﺟﺎﻣﻊ ﻣﻧﺎﺑﻊ اﻧﺳﺎﻧﯽ و اطﻣﯾﻧﺎن از ﻋدم ﻣﻐﺎﯾرت اطﻼﻋﺎت اﯾن ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ﺑﺎ اطﻼﻋﺎت ﻣﻧﺗﺷرﺷده ﺑر روی وﺑﺳﺎﯾت ﺷﻔﺎف ،اطﻼﻋﺎت
ﻣﻧﺗﺷرﺷده روی وﺑﺳﺎﯾت ﺷﻔﺎف ﺑﮫ ﻣﯾزاﻧﯽ ﮐﮫ در ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ﻣﻧﺎﺑﻊ اﻧﺳﺎﻧﯽ ﻣوﺟود اﺳت و ﻣورد ﺗﺎﯾﯾد ﻗرار ﮔرﻓﺗﮫ اﺳت ﺑﮫﺻورت ﺳﯾﺳﺗﻣﺎﺗﯾﮏ از ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ﻣﻧﺎﺑﻊ اﻧﺳﺎﻧﯽ ﻓراﺧواﻧده ﺷده و از
اﯾن ﭘس اطﻼﻋﺎت ﻣدﯾران ﺑﮫﺻورت ﺑرﺧط روی وﺑﺳﺎﯾت ﺷﻔﺎف ﻣﻧﺗﺷر ﮔردد.

ﺻورﺗﺟﻠﺳﺎت -ﺳﺎل دوم

۶۶

ﺻورت ﺟﻠﺳﮫ ﮐﻣﯾﺗﮫ ﺷﻔﺎﻓﯾت و ﺷﮭر ھوﺷﻣﻧد
اﺗﺎق ﮐﻣﯾﺳﯾون ﺑودﺟﮫ واﻗﻊ در طﺑﻘﮫ  ۶ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن ﺷﻣﺎره  ١ﺷورا
 ٩٨/١/٢۴ﺳﺎﻋت  ١۴ﻣﮑﺎن
ﺷﺻتوﺷﺷﻣﯾن ﺗﺎرﯾﺦ و زﻣﺎن
ﺷﻣﺎره ﺟﻠﺳﮫ
ﻣدﻋوﯾن :ﺟﻧﺎب آﻗﺎی ﮔﻠﭘﺎﯾﮕﺎﻧﯽ ،ﻣﻌﺎون ﻣﺣﺗرم ﻣﻌﻣﺎری و ﺷﮭرﺳﺎزی و ﺟﻧﺎب آﻗﺎی ﻓرﺟود ،ﻣدﯾرﻋﺎﻣل ﻣﺣﺗرم ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﻧﺎوری اطﻼﻋﺎت و ارﺗﺑﺎطﺎت ﺷﮭرداری ﺗﮭران
ﺣﺎﺿرﯾن :ﻟطﻔﺎ ً ﮐﻠﯾﮏ ﻧﻣﺎﯾﯾد.
ﻋﮑسھﺎی ﺟﻠﺳﮫ

دﺳﺗورﺟﻠﺳﮫ:
✅ ﭘﯾﮕﯾری ﺷﻔﺎﻓﯾت و ھوﺷﻣﻧدﺳﺎزی ﺣوزه ﺷﮭرﺳﺎزی
🔶 ﺷﺻتوﺷﺷﻣﯾن ﺟﻠﺳﮫ ﮐﻣﯾﺗﮫ ﺷﻔﺎﻓﯾت و ﺷﮭر ھوﺷﻣﻧد ﺷﻧﺑﮫ  ٩٨/١/٢۴ﺑﮫ رﯾﺎﺳت دﮐﺗر ﺑﮭﺎره آروﯾن و ﺑﺎ ﺣﺿور ﺟﻧﺎب آﻗﺎی ﮔﻠﭘﺎﯾﮕﺎﻧﯽ ،ﻣﻌﺎون ﻣﺣﺗرم ﻣﻌﻣﺎری و ﺷﮭرﺳﺎزی و ﺟﻧﺎب آﻗﺎی
ﻓرﺟود ،ﻣدﯾرﻋﺎﻣل ﻣﺣﺗرم ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﻧﺎوری اطﻼﻋﺎت و ارﺗﺑﺎطﺎت ﺷﮭرداری ﺗﮭران ﺑرﮔزار ﺧواھد ﺷد.
🔷 در ﺑﺧش اول ﺟﻠﺳﮫ ،ﮔزارش ﻣﻌﺎوﻧت ﻣﻌﻣﺎری و ﺷﮭرﺳﺎزی از اﻗداﻣﺎت ﺻورتﮔرﻓﺗﮫ درﺧﺻوص اراﺋﮫ ﺗﻣﺎماﻟﮑﺗروﻧﯾﮑﯽ ﺧدﻣﺎت ﺷﮭرﺳﺎزی ﺑﮫ ﺷﮭروﻧدان درﯾﺎﻓت ﺧواھد ﺷد.
🔹 ﻣﻧظور از اراﺋﮫ ﺗﻣﺎماﻟﮑﺗروﻧﯾﮑﯽ ﺧدﻣﺎت ﺷﮭرﺳﺎزی آن اﺳت ﮐﮫ ﺷﮭروﻧد ﺑﺗواﻧد ﺷﺧﺻﺎ ،ﺑدون ﻣراﺟﻌﮫ ﺑﮫ ﺷﮭرداری ﯾﺎ دﻓﺎﺗر ﺧدﻣﺎت اﻟﮑﺗروﻧﯾﮑﯽ و ﺻرﻓﺎ از طرﯾق وﺑﺳﺎﯾت ﺷﮭرداری ﺗﮭران
ﺗﻣﺎﻣﯽ ﺧدﻣﺎت ﺣوزه ﺷﮭرﺳﺎزی و ﻣﻌﻣﺎری ﻣﺎﻧﻧد ﺻدور ﭘرواﻧﮫ ،ﭘﺎﯾﺎن ﮐﺎر ،اﺳﺗﻌﻼمھﺎ و دﯾﮕر ﮔواھﯽھﺎی ﻣرﺗﺑط ﺑﮫ آن را درﯾﺎﻓت ﮐﻧد.
🔹 دراﯾنراﺑطﮫ ،از ﻣﻌﺎوﻧت ﻣﻌﻣﺎری و ﺷﮭرﺳﺎزی ﺧواﺳﺗﮫ ﺷده اﺳت ﺗﺎ ﺿﻣن اراﺋﮫ ﮔزارش از اﻗداﻣﺎت ﺻورتﮔرﻓﺗﮫ ﺑرای اﺟرای ﻣﺻوﺑﺎت ﺟﻠﺳﮫ ﭘﯾﺷﯾن ﮐﻣﯾﺗﮫ ﺷﻔﺎﻓﯾت ،ﺑرﻧﺎﻣﮫ زﻣﺎنﺑﻧدی
ﻣﻌﺎوﻧت ﻣﻌﻣﺎری و ﺷﮭرﺳﺎزی درﺧﺻوص ﺗﻣﺎماﻟﮑﺗروﻧﯾﮑﯽ ﮐردن ﻓرآﯾﻧد ﺻدور ﭘرواﻧﮫ و ﭘﺎﯾﺎن ﮐﺎر را ﺑﮫ ﮐﻣﯾﺗﮫ ﺷﻔﺎﻓﯾت اراﺋﮫ ﮐﻧد.
🔶 ﭘﯾﮕﯾری ﺣﺳن اﺟرای ﻣﺻوﺑﮫ »اﻟزام ﺷﮭرداری ﺗﮭران ﺑﮫ اﻧﺗﺷﺎر ﻋﻣوﻣﯽ اطﻼﻋﺎت ﺷﮭرﺳﺎزی« ﻣوﺿوع ﺑﺧش دﯾﮕری از اﯾن ﺟﻠﺳﮫ اﺳت.
🔸 ﺗﺎﺑدﯾنﺟﺎ اﻧﺗﺷﺎر ﻋﻣوﻣﯽ اطﻼﻋﺎت ﺗﻣﺎم ﭘروﻧدهھﺎﯾﯽ ﮐﮫ در ﺳﺎل  ٩٧درﺧواﺳت ﺗﺷﮑﯾل ﭘروﻧده داده و ﭘرواﻧﮫ ﺳﺎﺧتوﺳﺎز ﺑرای آنھﺎ ﺻﺎدر ﺷده اﺳت ،در ﺟﮭت اﺟرای ﺗﮑﻠﯾف ﻣﺎده ﯾﮏ
ﻣﺻوﺑﮫ ﻣذﮐور ﻣﺣﻘق ﺷده اﺳت.
🔸 در ﺟﻠﺳﮫ ﺷﻧﺑﮫ  ٩٨/١/٢۴اﻗداﻣﺎت و ﺑرﻧﺎﻣﮫھﺎی ﻣﻌﺎوﻧت ﻣﻌﻣﺎری و ﺷﮭرﺳﺎزی ﺑرای اﺟرای ﻣواد دﯾﮕر اﯾن ﻣﺻوﺑﮫ ﻣورد ﺑررﺳﯽ ﻗرار ﺧواھد ﮔرﻓت.
🔷 در ﺑﺧش دﯾﮕری از اﯾن ﺟﻠﺳﮫ ،ﺑﮫ اﻗداﻣﺎت ﻣﻌﺎوﻧت ﻣﻌﻣﺎری و ﺷﮭرﺳﺎزی درﺧﺻوص اﺟرای ﻣﺎده ھﻔﺗم ﻣﺻوﺑﮫ »ﻣدﯾرﯾت ﺗﻌﺎرض ﻣﻧﺎﻓﻊ در ﺷﮭرداری ﺗﮭران« ﭘرداﺧﺗﮫ ﺧواھد ﺷد.
ﺷرح ﺟﻠﺳﮫ:
ﺷﮭرﺳﺎزی
ﮐﺎرﮐﻧﺎنﺣوزه
ھوﺷﻣﻧدﺳﺎزی
ھﻔﺗمﺷﻔﺎﻓﯾت
ﭘﯾﮕﯾری
✅
ﺗﮭران و واﺣدھﺎی ﺗﺎﺑﻌﮫ را ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ راﺑطﮫ اﺳﺗﺧداﻣﯽ آنھﺎ ﺑﺎ ﺷﮭرداری و واﺣدھﺎی ﺗﺎﺑﻌﮫ ﭘﺎﺑرﺟﺎﺳت ،از اﺳﺗﻔﺎده از ﺻﻼﺣﯾتھﺎی ﻣﻧدرج
ﺷﮭرداری
ﻣﺻوﺑﮫو ﻣذﮐور،
🔹 ﻣﺎده
در ﭘرواﻧﮫ ﺳﺎزﻣﺎن ﻧظﺎم ﻣﮭﻧدﺳﯽ ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن ﺧود ﻣﻧﻊ ﮐرده اﺳت.
🔶 ﺷﺻتوﺷﺷﻣﯾن ﺟﻠﺳﮫ ﮐﻣﯾﺗﮫ ﺷﻔﺎﻓﯾت و ﺷﮭر ھوﺷﻣﻧد ﺷﻧﺑﮫ  ٩٨/١/٢۴ﺑﮫ رﯾﺎﺳت دﮐﺗر ﺑﮭﺎره آروﯾن و ﺑﺎ ﺣﺿور ﺟﻧﺎب آﻗﺎی ﮔﻠﭘﺎﯾﮕﺎﻧﯽ ،ﻣﻌﺎون ﻣﺣﺗرم ﻣﻌﻣﺎری و ﺷﮭرﺳﺎزی و ﺟﻧﺎب آﻗﺎی
ﺑرﮔزار ﺷد.
ﺷﮭرداری
اطﻼﻋﺎت
ﻣﺻوﺑﮫ،ﻓﻧﺎوری
ﻣﺣﺗرمازﺳﺎزﻣﺎن
ﻣدﯾرﻋﺎﻣل
ﭘرواﻧﮫ ﺳﺎزﻣﺎن ﻧظﺎم ﻣﮭﻧدﺳﯽ ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن ﺷﮭر ﺗﮭران و اﻋﻣﺎل ﻓﮭرﺳت ﮐﺎرﮐﻧﺎن ﺷﮭرداری ﺗﮭران و
ﺗﮭراندارای
ﮐﺎرﮐﻧﺎن
ارﺗﺑﺎطﺎتﻓﮭرﺳت
ﻣﮑﻠفو ﺑﮫ اﻧﺗﺷﺎر
ﺷﮭرداری
اﯾن ﻣﺎده
ﻓرﺟود ،ﺗﺑﺻره
🔹 در
واﺣدھﺎی ﺗﺎﺑﻌﮫ دارای ﭘرواﻧﮫ ﺳﺎزﻣﺎن ﻧظﺎم ﻣﮭﻧدﺳﯽ ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن ﺷﮭر ﺗﮭران ﺑﮫﻋﻧوان ﻟﯾﺳت ﻣﻣﻧوﻋﮫ در ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ﺷﮭرﺳﺎزی ﺷده اﺳت.
🔷 در ﺑﺧش اول اﯾن ﺟﻠﺳﮫ ﺑﮫ ﭘﯾﮕﯾری ﺣﺳن اﺟرای ﻣﺻوﺑﮫ »اﻟزام ﺷﮭرداری ﺗﮭران ﺑﮫ اﻧﺗﺷﺎر ﻋﻣوﻣﯽ اطﻼﻋﺎت ﺷﮭرﺳﺎزی« ﭘرداﺧﺗﮫ ﺷد.
🔶 ﭘﯾﮕﯾری درﺧواﺳت ﻣطرحﺷده در ﻧﺎﻣﮫ رﺋﯾس ﮐﻣﯾﺗﮫ ﺷﻔﺎﻓﯾت ﺑﮫ ﺷﮭردار ﻣﺣﺗرم ﻣﺑﻧﯽﺑر اﻧﺗﺷﺎر ﻋﻣوﻣﯽ اطﻼﻋﺎت ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﭘروﻧدهھﺎی ﺻﺎدره ﺑراﺳﺎس ﻣﺻوﺑﮫ ﺑرجﺑﺎغ ﻣوﺿوع ﺑﺧش آﺧر
 ٩٧درﺧواﺳت ﺗﺷﮑﯾل ﭘروﻧده داده و ﭘرواﻧﮫ ﺳﺎﺧتوﺳﺎز ﺑرای آنھﺎ
اراﺋﮫﺳﺎل
ﮐﮫ در
ﭘروﻧدهھﺎﯾﯽ
ﺑرای اﻗﻼم
ﺧودﺑرﺧﯽ
ﻋﻣوﻣﯽ
اﻧﺗﺷﺎر
ﻣذﮐور،
ﺷﮭرﺳﺎزی ﻣﺻوﺑﮫ
ﺗﮑﻠﯾف ﻣﺎده ١
ﺟﮭت اﺟرای
ﺗﺎﺑدﯾنﺟﺎ وازدر
🔹
دھد.
ﺷﻔﺎﻓﯾت
اطﻼﻋﺎﺗﯽﺑﮫ ﮐﻣﯾﺗﮫ
اﺟرای آن را
ﺑرﻧﺎﻣﮫ
اﺳت ﺗﺎ
ﺧواﺳﺗﮫ ﺷده
ﻣﻌﻣﺎری و
ﻣﻌﺎوﻧت
ﺟﻠﺳﮫ اﺳت و
ﺻﺎدر ﺷده اﺳت ،ازﺟﻣﻠﮫ ﻣﺷﺧﺻﺎت طرح ﺗﻔﺻﯾﻠﯽ ﺷﺎﻣل ﭘﮭﻧﮫ و زﯾرﭘﮭﻧﮫ ،ﺑر و ﮐف ،ﻋرض ﮔذر ﻣﺻوب ،ﺻورتﺟﻠﺳﺎت ﮐﻣﯾﺳﯾون ﻣﺎده  ١٠٠و ﮐﻣﯾﺳﯾون ﻣﺎده ھﻔت ﻣﺣﻘق ﺷده اﺳت.
🔹 در ﺟﻠﺳﮫ ﺷﻧﺑﮫ  ٩٨/١/٢۴ﻣﻘرر ﺷد ﮐﮫ ﺣداﮐﺛر ﺗﺎ ﻧﯾﻣﮫ اردﯾﺑﮭﺷت ،ﺑرﺧﯽ اﻗﻼم اطﻼﻋﺎﺗﯽ دﯾﮕر ازﺟﻣﻠﮫ رای ﮐﻣﯾﺗﮫ ﻓﺿﺎی ﺳﺑز ،ﺟدول دﻗﯾق ﻣﺣﺎﺳﺑﮫ ﮐﻠﯾﮫ ﻋوارض ﺻدور ﭘرواﻧﮫ ،ﺷﯾوه
ﻣﺣﺎﺳﺑﮫ و ﺟزﺋﯾﺎت ﻧﺣوه ﭘرداﺧت آن ﻧﯾز در دﺳﺗرس ﻋﻣوم ﻗرار ﺑﮕﯾرد .ھﻣﭼﻧﯾن ﻣﻘرر ﺷد ﻣﺎده  ٢اﯾن ﻣﺻوﺑﮫ ﻧﺎظر ﺑر اﻧﺗﺷﺎر اطﻼﻋﺎت ﺗﻐﯾﯾر ﯾﺎ ﺗﺛﺑﯾت ﮐﺎرﺑرد ﺑﮫﺻورت ﻓﮭرﺳت ،و ﺑﻧد اﻟف ﻣﺎده
 ٣ﻣﺻوﺑﮫ ﻧﺎظر ﺑر ﻧﻣﺎﯾش ﻻﯾﮫھﺎی طرح ﺗﻔﺻﯾﻠﯽ ﺑر روی ﻧﻘﺷﮫ وﺿﻊ ﻣوﺟود در ﻧﻘﺷﮫ اطﻼﻋﺎت ﻣﮑﺎﻧﯽ ﺷﮭر ﺗﮭران ﻧﯾز ﺗﺎ ﻧﯾﻣﮫ اردﯾﺑﮭﺷت اﺟراﯾﯽ ﺷود.
🔶 اﻗداﻣﺎت ﻻزم ﺑرای اﺟرای ﻣﺎده  ٧ﻣﺻوﺑﮫ »ﻣدﯾرﯾت ﺗﻌﺎرض ﻣﻧﺎﻓﻊ در ﺷﮭرداری ﺗﮭران« ﻣوﺿوع ﺑﺧش دﯾﮕری از اﯾن ﺟﻠﺳﮫ ﺑود.
🔸 ﻣﺎده  ٧ﻣﺻوﺑﮫ ﻣذﮐور ،ﮐﺎرﮐﻧﺎن ﺷﮭرداری ﺗﮭران و واﺣدھﺎی ﺗﺎﺑﻌﮫ را ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ راﺑطﮫ اﺳﺗﺧداﻣﯽ آنھﺎ ﺑﺎ ﺷﮭرداری و واﺣدھﺎی ﺗﺎﺑﻌﮫ ﭘﺎﺑرﺟﺎﺳت ،از اﺳﺗﻔﺎده از ﺻﻼﺣﯾتھﺎی ﻣﻧدرج در
ﭘرواﻧﮫ ﺳﺎزﻣﺎن ﻧظﺎم ﻣﮭﻧدﺳﯽ ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن ﺧود ﻣﻧﻊ ﮐرده اﺳت.
🔸 ﺑﮫﻣﻧظور اﺟرای اﯾن ﻣﺎده از ﻣﺻوﺑﮫ ،در ﺟﻠﺳﮫ ﺷﻧﺑﮫ  ٩٨/١/٢۴ﻣﻘرر ﺷد ﺗﺎ ﻣﻌﺎوﻧت ﻣﻌﻣﺎری و ﺷﮭرﺳﺎزی ،ﺿﻣن اﻧﺟﺎم اﻗداﻣﺎت ﻻزم ﺟﮭت اطﻼعرﺳﺎﻧﯽ ﺑﮫ ﮐﺎرﮐﻧﺎن ﺷﮭرداری ،از اﺑﺗدای
اردﯾﺑﮭﺷت اﻣﮑﺎن درج ﻧﺎم ﻣﮭﻧدﺳﺎن ﺷﺎﻏل در ﺷﮭرداری ﺗﮭران در ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ﺷﮭرﺳﺎزی را ﻣﺳدود ﮐﻧد.
🔷 در ﺑﺧش دﯾﮕری از اﯾن ﺟﻠﺳﮫ ﺑﮫ درﺧواﺳت ﻣطرحﺷده در ﻧﺎﻣﮫ رﺋﯾس ﮐﻣﯾﺗﮫ ﺷﻔﺎﻓﯾت ﺑﮫ ﺷﮭردار ﻣﺣﺗرم ﻣﺑﻧﯽﺑر اﻧﺗﺷﺎر ﻋﻣوﻣﯽ اطﻼﻋﺎت ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﭘرواﻧﮫھﺎی ﺻﺎدره ﺑراﺳﺎس ﻣﺻوﺑﮫ
ﺑرجﺑﺎغ ﭘرداﺧﺗﮫ ﺷد.
🔹 ﺑﻧﺎﺑر اظﮭﺎرات ﻣﻌﺎوﻧت ﻣﻌﻣﺎری و ﺷﮭرﺳﺎزی ،اطﻼﻋﺎت ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﭘرواﻧﮫھﺎﯾﯽ ﮐﮫ از ﺳﺎل  ٩٢ﺑﮫ ﺑﻌد ﺻﺎدر ﺷدهاﻧد ،ﺑﮫﺻورت ﺳﯾﺳﺗﻣﯽ ﻣوﺟود و آﻣﺎده ﺑرای اﻧﺗﺷﺎر اﺳت .دراﯾنﺑﺎره ﻣﻘرر
ﺷد ﺗﺎ از اﺑﺗدای اردﯾﺑﮭﺷت ،ﻓﺎﯾل اﮐﺳل اطﻼﻋﺎت ﻣرﺑوط ﺑﮫ اﯾن ﭘرواﻧﮫھﺎ روی وﺑﺳﺎﯾت ﺷﻔﺎف ﻣﻧﺗﺷر ﮔردد.
🔹 درراﺑطﮫﺑﺎ ﭘرواﻧﮫھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﭘﯾش از ﺳﺎل  ٩٢ﺻﺎدر ﺷدهاﻧد ﻧﯾز ﻣﻘرر ﺷد اطﻼﻋﺎت آنھﺎ ﺑﮫﺗدرﯾﺞ اﺳﺗﺧراج و روی وﺑﺳﺎﯾت ﺷﻔﺎف ﻣﻧﺗﺷر ﺷود .دراﯾنﺑﺎره از ﻣﻌﺎوﻧت ﻣﻌﻣﺎری و ﺷﮭرﺳﺎزی
ﺧواﺳﺗﮫ ﺷد ﮐﮫ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺧرداد ،ﮔزارﺷﯽ از ﭘﯾﺷرﻓت اﺳﺗﺧراج و اﻧﺗﺷﺎر اطﻼﻋﺎت اﯾن ﭘرواﻧﮫھﺎ ﺑﮫ ﮐﻣﯾﺗﮫ ﺷﻔﺎﻓﯾت اراﺋﮫ دھد.
🔶 ﭘﯾﮕﯾری اراﺋﮫ ﺗﻣﺎماﻟﮑﺗروﻧﯾﮑﯽ ﺧدﻣﺎت ﺷﮭرﺳﺎزی ﺑﮫ ﺷﮭروﻧدان ﻣوﺿوع ﺑﺧش آﺧر ﺟﻠﺳﮫ ﺑود.
🔸 ﻣﻧظور از اراﺋﮫ ﺗﻣﺎماﻟﮑﺗروﻧﯾﮑﯽ ﺧدﻣﺎت ﺷﮭرﺳﺎزی آن اﺳت ﮐﮫ ﺷﮭروﻧد ﺷﺧﺻﺎ ﺑﺗواﻧد ﺑدون ﻣراﺟﻌﮫ ﺑﮫ ﺷﮭرداری ﯾﺎ دﻓﺎﺗر ﺧدﻣﺎت اﻟﮑﺗروﻧﯾﮑﯽ و ﺻرﻓﺎ از طرﯾق وﺑﺳﺎﯾت ﺷﮭرداری ﺗﮭران
ﺗﻣﺎﻣﯽ ﺧدﻣﺎت ﺣوزه ﺷﮭرﺳﺎزی و ﻣﻌﻣﺎری ﻣﺎﻧﻧد ﺻدور ﭘرواﻧﮫ ،ﭘﺎﯾﺎن ﮐﺎر و اﺳﺗﻌﻼمھﺎ را درﯾﺎﻓت ﮐﻧد.
🔸 ﺑﺎﺗوﺟﮫﺑﮫ اھﻣﯾت ﺧدﻣت ﺻدور ﭘرواﻧﮫ ﺗﺧرﯾب و ﻧوﺳﺎزی و ﺑﺎر ﻣراﺟﻌﺎﺗﯽ ﺑﺎﻻﯾﯽ ﮐﮫ درﯾﺎﻓت اﯾن ﺧدﻣت ﺑرای ﺷﮭروﻧدان دارد ،در ﺟﻠﺳﺎت ﭘﯾﺷﯾن ﮐﻣﯾﺗﮫ ﺷﻔﺎﻓﯾت ﺑﺎ ﻣﻌﺎوﻧت ﻣﻌﻣﺎری و
ﺷﮭرﺳﺎزی و ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﺎوا ﻣﻘرر ﺷده ﺑود ﺗﺎ از ﺑﯾن ﺧدﻣﺎﺗﯽ ﮐﮫ ﺗوﺳط دﻓﺎﺗر ﺧدﻣﺎت اﻟﮑﺗروﻧﯾﮑﯽ اراﺋﮫ ﻣﯽﺷوﻧد ،ﺗﻣﺎماﻟﮑﺗروﻧﯾﮑﯽ ﮐردن ﺧدﻣت ﺻدور ﭘرواﻧﮫ در اوﻟوﯾت ﻗرار ﮔﯾرد و در ﮔﺎم اول،
اﻣﮑﺎن اﻧﺟﺎم اﻟﮑﺗروﻧﯾﮑﯽ ﻣراﺣل ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﺗﺷﮑﯾل ﭘروﻧده و ﺛﺑت درﺧواﺳت ﺻدور ﭘرواﻧﮫ از طرﯾق درﮔﺎه »ﺗﮭران ﻣن« ﻓراھم ﺷود.
🔸 ﭘس از اراﺋﮫ ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﺎوا از اﻗداﻣﺎت ﺻورتﮔرﻓﺗﮫ در اﯾن ﺧﺻوص در ﺟﻠﺳﮫ ﺷﻧﺑﮫ  ،٩٨/٠١/٢۴ﻣﻘرر ﺷد ﺗﺎ ﺑﺎ رﻓﻊ ﺑرﺧﯽ اﺷﮑﺎﻻت ﺑﺎﻗﯽﻣﺎﻧده ،از ﻧﯾﻣﮫ اردﯾﺑﮭﺷت اﻣﮑﺎن ﺛﺑت اﻟﮑﺗروﻧﯾﮑﯽ
درﺧواﺳت ﺻدور ﭘرواﻧﮫ ﻓراھم ﺷود و ﻣﻌﺎوﻧت ﻣﻌﻣﺎری و ﺷﮭرﺳﺎزی در ﺗﻌﺎﻣل ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﺎوا ،ﺑرﻧﺎﻣﮫ زﻣﺎنﺑﻧدی اﻟﮑﺗروﻧﯾﮑﯽ ﮐردن ﻣراﺣل ﺑﺎﻗﯽﻣﺎﻧده از ﻓراﯾﻧد ﺻدور ﭘرواﻧﮫ را ﻧﯾز ﺑﮫ ﮐﻣﯾﺗﮫ
ﺷﻔﺎﻓﯾت اراﺋﮫ دھد.
🔸 در اﯾن ﺟﻠﺳﮫ ھﻣﭼﻧﯾن ﻣﻘرر ﺷد ﺗﺎ در اداﻣﮫ ﻣﺳﯾر اراﺋﮫ ﺗﻣﺎماﻟﮑﺗروﻧﯾﮑﯽ ﮐﻠﯾﮫ ﺧدﻣﺎت دﻓﺎﺗر ﺧدﻣﺎت اﻟﮑﺗروﻧﯾﮑﯽ ،ﺻدور ﮔواھﯽھﺎی ﺳﺎﺧﺗﻣﺎﻧﯽ ﺑﮫﺻورت اﻟﮑﺗروﻧﯾﮑﯽ در دﺳﺗور ﮐﺎر ﻣﻌﺎوﻧت
ﻣﻌﻣﺎری و ﺷﮭرﺳﺎزی و ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﺎوا ﻗرار ﮔﯾرد و اﯾن دو واﺣد ،ﺑرﻧﺎﻣﮫ زﻣﺎنﺑﻧدی ﺧود ﺑرای ﺗﺣﻘق اﯾن ﻣوﺿوع را ﺗﺎ ﻧﯾﻣﮫ اردﯾﺑﮭﺷت ﺑﮫ ﮐﻣﯾﺗﮫ ﺷﻔﺎﻓﯾت اراﺋﮫ دھﻧد.
ﻣﺻوﺑﺎت ﺟﻠﺳﮥ ﺷﺻتوﺷﺷم ﺑﮫ ﻣﻌﺎوﻧت ﻣﻌﻣﺎری و ﺷﮭرﺳﺎزی
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ﻣﺻوﺑﮫ
درﺧﺻوص اﺟرای ﻣﺻوﺑﮫ »اﻟزام ﺷﮭرداری ﺗﮭران ﺑﮫ اﻧﺗﺷﺎر ﻋﻣوﻣﯽ اطﻼﻋﺎت ﺷﮭرﺳﺎزی« ﻣﻘرر ﺷد ﺣداﮐﺛر ﺗﺎ ﻧﯾﻣﮫ اردﯾﺑﮭﺷتﻣﺎه ٩٨
اﻟف( ﻣواردی از ﻣﺎده  ١ﻣﺻوﺑﮫ ﮐﮫ ھﻧوز روی وﺑﺳﺎﯾت ﺷﻔﺎف ﻣﻧﺗﺷر ﻧﺷده اﺳت اﻣﺎ در ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ﺷﮭرﺳﺎزی وﺟود دارد )ﺷﺎﻣل ﺳطﺢ اﺷﻐﺎل ﻣﺟﺎز ،ﺗﺻﻣﯾم ﺷﮭرداری در
ﺧﺻوص ﻗطﻊ ﯾﺎ ﺣﻔظ درﺧﺗﺎن ﻣوﺟود و ﺟرﯾﻣﮫ ﻓﺿﺎی ﺳﺑز ،ﮔزارﺷﺎت ﻧواﺣﯽ ،ﺻورﺗﺟﻠﺳﮫ ﮐﻣﯾﺳﯾون ﻣﺎده  ۵و ﮐﻣﯾﺗﮫ ﻧﻣﺎی ﻣﻧطﻘﮫ و ھﻣﭼﻧﯾن اﺻﻼح و اﺟرای رای ،ﻋوارض
ﺷﺎﻣل ﮐﻠﯾﮫ ﻣوارد ﺻدور ﭘرواﻧﮫ )ﺟدول دﻗﯾق ﻣﺣﺎﺳﺑﮫ ،ﺷﯾوه ﻣﺣﺎﺳﺑﮫ و ﺟزﺋﯾﺎت ﻧﺣوه ﭘرداﺧت( و وﺿﻌﯾت ﻓﻌﻠﯽ ﭘروﻧده( ﻣﻧﺗﺷر ﮔردد
ب(در اﺟرای ﻣﺎده  ٢ﻣﺻوﺑﮫ ،اطﻼﻋﺎت ﺗﻐﯾﯾر ﯾﺎ ﺗﺛﺑﯾت ﮐﺎرﺑرد ﺑﮫﺻورت ﻟﯾﺳﺗﯽ ﻣﻧﺗﺷر ﮔردد
ج( ﺑرای ﺛﺑت ﻣواردی ﮐﮫ ھﻧوز در ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ﺷﮭرﺳﺎزی ﻣوﺟود ﻧﯾﺳت )ﺷﺎﻣل ﮐد ارﺗﻔﺎﻋﯽ ﻣﻼک ﻋﻣل ﻣﻠﮏ ،ﻣﺣدوده ﺗودهﮔذاری ﺑﺎ اﺑﻌﺎد دﻗﯾق ﮐﮫ ﺑراﺳﺎس آن ﺗﻐﯾﯾر ﻧﻘﺷﮫ اﻧﺟﺎم
ﺷده اﺳت ،ﻣﺣدوده ﺗودهﮔذاری ﺑﺎ اﺑﻌﺎد دﻗﯾق ﮐﮫ ﺑراﺳﺎس آن ﭘﺎﯾﺎن ﮐﺎر ﺻﺎدر ﺷده اﺳت ،ﺷﻧﺎﺳﻧﺎﻣﮫ ﻓﻧﯽ و ﻣﻠﮑﯽ ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن( ﺗﻣﮭﯾداﺗﯽ اﻧدﯾﺷﯾده ﺷود ﮐﮫ اﯾن ﻣوارد ﺛﺑت و ﺳﭘس
ﻣﻧﺗﺷر ﺷوﻧد
د( ﻻﯾﮫھﺎی طرح ﺗﻔﺻﯾﻠﯽ روی ﻧﻘﺷﮫ وﺿﻊ ﻣوﺟود در ﻧﻘﺷﮫ اطﻼﻋﺎت ﻣﮑﺎﻧﯽ ﺷﮭر ﺗﮭران ﻧﻣﺎﯾش داده ﺷود
در ﺧﺻوص اﻧﺗﺷﺎر اطﻼﻋﺎت ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﭘرواﻧﮫھﺎی ﺻﺎدره ﺑراﺳﺎس ﻣﺻوﺑﮫ ﺑرجﺑﺎغ ،ﻣﻘرر ﺷد ﺣداﮐﺛر ﺗﺎ ﺗﺎرﯾﺦ  ٩٨/٢/٢ﻓﮭرﺳت ﺗﻔﺻﯾﻠﯽ ﭘرواﻧﮫھﺎی ﺻﺎدره ﺑر روی ﺑﺎﻏﺎت
ﺷﮭر ﺗﮭران از ﺳﺎل  ٩٢ﺗﺎ  ٩۶در ﻗﺎﻟب ﻓﺎﯾل اﮐﺳل روی وﺑﺳﺎﯾت ﺷﻔﺎف ﻣﻧﺗﺷر ﮔردد .ھﻣﭼﻧﯾن ﭘرواﻧﮫھﺎی ﺻﺎدره ﭘﯾش از ﺳﺎل  ٩٢ﺑﮫ ﺗدرﯾﺞ روی وﺑﺳﺎﯾت ﺷﻔﺎف ﻣﻧﺗﺷر ﺷود و
ﮔزارش ﭘﯾﺷرﻓت اﻧﺗﺷﺎر اﯾن ﭘرواﻧﮫھﺎ ﺣداﮐﺛر ﺗﺎ ﺧردادﻣﺎه  ٩٨ﺑﮫ ﮐﻣﯾﺗﮫ ﺷﻔﺎﻓﯾت و ﺷﮭر ھوﺷﻣﻧد ارﺳﺎل ﮔردد.
در ﺧﺻوص اﺟرای ﻣﺎده ھﻔﺗم »ﻣﺻوﺑﮫ ﻣدﯾرﯾت ﺗﻌﺎرض ﻣﻧﺎﻓﻊ در ﺷﮭرداری ﺗﮭران« ﻣﻘرر ﺷد ﻣﻌﺎوﻧت ﺷﮭرﺳﺎزی و ﻣﻌﻣﺎری ﺣداﮐﺛر ﺗﺎ ﺗﺎرﯾﺦ  ٩٨/٢/٢اﻣﮑﺎن درج ﻧﺎم ھﻣﮫ
ﮐﺎرﮐﻧﺎن ﺷﮭرداری ﺗﮭران را ﮐﮫ ﭘرواﻧﮫ اﺷﺗﻐﺎل ﻧظﺎم ﻣﮭﻧدﺳﯽ دارﻧد در ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ﺷﮭرﺳﺎزی ﻣﺳدود ﮐﻧد .ھﻣﭼﻧﯾن در اﺳرع وﻗت از طرﯾق ارﺳﺎل ﻧﺎﻣﮫ و ﭘﯾﺎم ﮐوﺗﺎه ﺑﮫ آﻧﮭﺎ
اطﻼعرﺳﺎﻧﯽ ﻧﻣﺎﯾد ﮐﮫ ﺑراﺳﺎس ﻣﺎده  ٧ﻣﺻوﺑﮫ ﻣدﯾرﯾت ﺗﻌﺎرض ﻣﻧﺎﻓﻊ ،از اﯾن ﭘس ،ﭼﮫ ﺑﮫ ﺻورت ﺣﻘﯾﻘﯽ و ﭼﮫ ﺑﮫ ﺻورت ﺣﻘوﻗﯽ ﺣق اﺳﺗﻔﺎده از ھﯾﭻﯾﮏ از ﺻﻼﺣﯾتھﺎی
ﻣﻧدرج در ﭘرواﻧﮫ ﺳﺎزﻣﺎن ﻧظﺎم ﻣﮭﻧدﺳﯽ ﺧود را در ﺷﮭر ﺗﮭران ﻧدارﻧد و ﻧﺎم آﻧﮭﺎ در ﻟﯾﺳت ﻣﻣﻧوﻋﮫ در ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ﺷﮭرﺳﺎزی درج ﺷده اﺳت.
ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ ﺗﺎﺧﯾر ﺷﮭرداری در اﺟرای ﻣﺻوﺑﮫ »ﻋوارض اﻓزاﯾش ارزش ﻗﺎﻧوﻧﻲ ،ﻧﺎﺷﻲ از طرحھﺎي ﺗوﺳﻌﮫ ﺷﮭري و ﺳﺎﺧت ﭘﺎرﻛﯾﻧﮓ ﻣﺣﻠﮫای« اﺑﻼﻏﯽ ﺑﮫ ﺷﻣﺎره … ﻣورخ
… ﻣﻘرر ﺷد اﯾن ﻣﺻوﺑﮫ از اﺑﺗدای اردﯾﺑﮭﺷتﻣﺎه  ٩٨اﺟرا ﺷده و ﻧرخ ﺟدﯾد ﻋوارض ﻣﻼک ﻋﻣل ﻗرار ﮔﯾرد.
در ﺧﺻوص ﺗﻣﺎماﻟﮑﺗروﻧﯾﮑﯽ ﺷدن ﻓراﯾﻧد ﺻدور ﭘرواﻧﮫ ﻣﻘرر ﺷد ﻣﻌﺎوﻧت ﻣﻌﻣﺎری و ﺷﮭرﺳﺎزی در ﺗﻌﺎﻣل ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﻧﺎوری اطﻼﻋﺎت و ارﺗﺑﺎطﺎت و اداره ﮐل ﺗﺷﮑﯾﻼت و
ﺑﮭﺑود روشھﺎ ﺣداﮐﺛر ﺗﺎ ﻧﯾﻣﮫ اردﯾﺑﮭﺷتﻣﺎه ٩٨
اﻟف( ﺿﻣن رﻓﻊ اﯾرادات ﻣرﺣﻠﮫ ﻧﺧﺳت ﻓرآﯾﻧد درﺧواﺳت اﻟﮑﺗروﻧﯾﮏ ﺻدور ﭘرواﻧﮫ ﺗﺧرﯾب و ﻧوﺳﺎزی ﮐﮫ در ﺟﻠﺳﮫ ﻣورد اﺷﺎره ﻗرار ﮔرﻓت )از ﺟﻣﻠﮫ ﺣذف ﻣﮭﻧدس ھﻣراه از
ﻓراﯾﻧد اﻟﮑﺗروﻧﯾﮑﯽ ﺻدور ﭘرواﻧﮫ ﺑﮫ دﻟﯾل اﯾﻧﮑﮫ ﻧﯾﺎزﻣﻧد ﺗﺻﻣﯾم و اﺑﻼغ رﺳﻣﯽ ﻣراﺟﻊ ذﯾرﺑط در ﻣورد ﺗﻐﯾﯾر ﻓراﯾﻧد ﺻدور ﭘرواﻧﮫ اﺳت( اﻣﮑﺎن ﺛﺑت اﻟﮑﺗروﻧﯾﮏ درﺧواﺳت
ﺻدور ﭘرواﻧﮫ ﺗﺧرﯾب و ﻧوﺳﺎزی را ﺑرای ﺷﮭروﻧدان از طرﯾق ورود و ﺛﺑت درﺧواﺳت در ﺣﺳﺎب ﺷﮭروﻧدی "ﺗﮭران ﻣن" ﻓراھم ﻧﻣﺎﯾد.
ب( ﺑرﻧﺎﻣﮫ زﻣﺎنﺑﻧدی اﺟرای ﮐﺎﻣل اﻟﮑﺗروﻧﯾﮏ ﺷدن ﺻدور ﭘرواﻧﮫ و ھﻣﭼﻧﯾن ﺑرﻧﺎﻣﮫ زﻣﺎنﺑﻧدی اﻟﮑﺗروﻧﯾﮏﺷدن ﺻدور ﮐﻠﯾﮫ ﮔواھﯽھﺎی ﺳﺎﺧﺗﻣﺎﻧﯽ را ﺑﮫ ﮐﻣﯾﺗﮫ ﺷﻔﺎﻓﯾت ارﺳﺎل
ﮐﻧد.
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ﺷﻣﺎره ﺟﻠﺳﮫ

ﺷﺻتوﭘﻧﺟم

ﺗﺎرﯾﺦ و زﻣﺎن

ﺻورت ﺟﻠﺳﮫ ﮐﻣﯾﺗﮫ ﺷﻔﺎﻓﯾت و ﺷﮭر ھوﺷﻣﻧد
ﻣﮑﺎن
 ٩٧/١٢/٢۵ﺳﺎﻋت ١۶:٣٠

اﺗﺎق ﮐﻣﯾﺳﯾون ﺑودﺟﮫ واﻗﻊ در طﺑﻘﮫ  ۶ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن ﺷﻣﺎره  ١ﺷورا

ﺣﺎﺿرﯾن :ﻟطﻔﺎ ً ﮐﻠﯾﮏ ﻧﻣﺎﯾﯾد.
ﻋﮑسھﺎی ﺟﻠﺳﮫ

دﺳﺗورﺟﻠﺳﮫ:
✅ ﭘﯾﮕﯾری ﺗﺣﻘق ﺷﻔﺎﻓﯾت در ﺣوزه ﺣﻘوﻗﯽ ﺷﮭرداری ﺗﮭران
🔶 ﺷﺻتوﭘﻧﺟﻣﯾن ﺟﻠﺳﮫ ﮐﻣﯾﺗﮫ ﺷﻔﺎﻓﯾت و ﺷﮭر ھوﺷﻣﻧد ﺷﻧﺑﮫ  ٩٧/١٢/٢۵ﺑﮫ رﯾﺎﺳت دﮐﺗر ﺑﮭﺎره آروﯾن و ﺑﺎ ﺣﺿور ﺟﻧﺎب آﻗﺎی ﺷﻣﺳﯽ ،ﻣدﯾرﮐل ﻣﺣﺗرم ﺣﻘوﻗﯽ و ﺑﺎ ﻣوﺿوع »ﺷﻔﺎﻓﯾت در ﺣوزه ﺣﻘوﻗﯽ
ﺷﮭرداری ﺗﮭران« ﺑرﮔزار ﺧواھد ﺷد.
🔷 ﺑﮫ ﻣﻧظور ﺑرﻗراری ﺷﻔﺎﻓﯾت در ﺣوزه ﺣﻘوﻗﯽ ،از اداره ﮐل ﺣﻘوﻗﯽ ﺧواﺳﺗﮫ ﺷده اﺳت ﺗﺎ در ﺟﻠﺳﮫ ﺷﻧﺑﮫ  ٩٧/١٢/٢۵ﮔزارﺷﯽ ﺗﻔﺻﯾﻠﯽ از ﭘروﻧدهھﺎی در ﺟرﯾﺎن ﺷﮭرداری ﺗﮭران در دﺳﺗﮕﺎه ﻗﺿﺎﯾﯽ
ﺷﺎﻣل ﻣوارد زﯾر ﺑﮫ ﮐﻣﯾﺗﮫ ﺷﻔﺎﻓﯾت اراﺋﮫ ﮐﻧد:
 ﭘروﻧدهھﺎ ﺑﮫ ﺗﻔﮑﯾﮏ دﻋﺎوی ﺣﻘوﻗﯽ ،ﮐﯾﻔری ،اداری و ﮐﻣﯾﺳﯾونھﺎی ﺧﺎص ﭘروﻧدهھﺎ ﺑﮫ ﺗﻔﮑﯾﮏ ﻣﻧﺎطق ،ادارات و واﺣدھﺎی ﺗﺎﺑﻌﮫ ﺷﮭرداری ﭘروﻧدهھﺎ ﺑﮫ ﺗﻔﮑﯾﮏ دﻋﺎوی ﻟﮫ و ﻋﻠﯾﮫ ﺷﮭرداری ﻣوﺿوع ﭘروﻧدهھﺎ ﺗﻌداد وﮐﻼ و ﮐﺎرﺷﻧﺎﺳﺎن دادﮔﺳﺗری ﮐﮫ اﯾن ﭘروﻧدهھﺎ را ﺑررﺳﯽ ﮐردهاﻧد و ﺣقاﻟزﺣﻣﮫ وﮐﻼ و ﮐﺎرﺷﻧﺎﺳﺎن دادﮔﺳﺗری و ﻧﺣوه ﻣﺣﺎﺳﺑﮫ آن ھزﯾﻧﮫھﺎی دادرﺳﯽ ﻣرﺣﻠﮫ رﺳﯾدﮔﯽ ﭘروﻧده ﺷﺎﮐﯽ ﯾﺎ ﻣﺗﮭﻣﺎن ﭘروﻧده🔹 ﺷﻔﺎﻓﯾتﺑﺧﺷﯽ ﺑﮫ اﯾن اطﻼﻋﺎت از آن ﺟﮭت ﺿروری اﺳت ﮐﮫ ﭘروﻧدهھﺎی در ﺟرﯾﺎن در دﺳﺗﮕﺎه ﻗﺿﺎﯾﯽ ،از ﻣﺻﺎدﯾق ﺗﺧﻠﻔﺎت و ﺟراﺋم اﻧﺟﺎم ﺷده ﺑوده ﮐﮫ ﺧود اﻏﻠب ﻣﻌﻠول ﻋدم ﺷﻔﺎﻓﯾت در ﻓرآﯾﻧدھﺎ و
روﯾﮫھﺎی اﻧﺟﺎم ﮐﺎرھﺎ در ﺷﮭرداری ﺗﮭران اﺳت .ھﻣﭼﻧﯾن ﻧﺣوه ﭘﯾﮕﯾری اﯾن ﭘروﻧدهھﺎ از ﺳوی وﮐﻼ و ﻣﺷﺎوران ﺣﻘوﻗﯽ و ھزﯾﻧﮫھﺎی اﻧﺟﺎم ﺷده در اﯾن ﺧﺻوص ،وﺟﮫ دﯾﮕری اﺳت ﮐﮫ ﻋدم ﺷﻔﺎﻓﯾت در آن،
ھم ﻣﺣﻣل ﻓﺳﺎد ﺑوده و ھم ﻣﻧﺟر ﺑﮫ ﺿرر و زﯾﺎنھﺎی اﺣﺗﻣﺎﻟﯽ ﺑﮫ ﺷﮭرداری ﺗﮭران اﺳت.
🔶 ﺑﺧش دوم ﺟﻠﺳﮫ ﺷﻧﺑﮫ  ٩٧/١٢/٢۵ﺑﮫ ﭘﯾﮕﯾری ﺣﺳن اﺟرای ﻣﺻوﺑﮫ »ﻣدﯾرﯾت ﺗﻌﺎرض ﻣﻧﺎﻓﻊ در ﺷﮭرداری ﺗﮭران« و ﺑرﻧﺎﻣﮫ اداره ﮐل ﺣﻘوﻗﯽ ﺑرای اﺟرای ﺑﻧدھﺎﯾﯽ از اﯾن ﻣﺻوﺑﮫ ﮐﮫ در ﺣﯾطﮫ وظﺎﯾف
اﯾن اداره ﻗرار ﻣﯽﮔﯾرد ،اﺧﺗﺻﺎص ﺧواھد ﯾﺎﻓت.
🔸 ﻣﺎده  ۶ﻣﺻوﺑﮫ »ﻣدﯾرﯾت ﺗﻌﺎرض ﻣﻧﺎﻓﻊ در ﺷﮭرداری ﺗﮭران« ،ﺷﮭرداری را ﻣﮑﻠف ﮐرده اﺳت ﺗﺎ ذﯾل ﮐﻠﯾﮫ ﻗراردادھﺎی ﺷﮭرداری ،ﻣﻔﺎدی را ﺑرای اﻗرار طرفھﺎی ﻗرارداد درﺧﺻوص اﯾﻧﮑﮫ
ﻗراردادﺷﺎن ﻣﻐﺎﯾر ﺑﺎ ﻣﻔﺎد ﻣﺻوﺑﮫ ﻣدﯾرﯾت ﺗﻌﺎرض ﻣﻧﺎﻓﻊ در ﺷﮭرداری ﺗﮭران ﻧﯾﺳت ﺗﻌﺑﯾﮫ ﮐﻧد.
🔸 ھﻣﭼﻧﯾن ﺑر طﺑق ﻣﺎده  ٨اﯾن ﻣﺻوﺑﮫ ،ﮐﻠﯾﮫ وﮐﻼی دادﮔﺳﺗری و ﮐﺎرﺷﻧﺎس رﺳﻣﯽ دادﮔﺳﺗری ﮐﮫ ﺗﺣت ھر ﻋﻧوان ﺑﺎ ﺷﮭرداری ﺗﮭران و واﺣدھﺎی ﺗﺎﺑﻌﮫ ھﻣﮑﺎری ﻣﯽﮐﻧﻧد ،ﻧﻣﯽﺗواﻧﻧد در دﻋﺎوی و
ﭘروﻧدهھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﻋﻠﯾﮫ ﺷﮭرداری ﺗﮭران و واﺣدھﺎی ﺗﺎﺑﻌﮫ طرح ﻣﯽﺷود ھﯾﭻ ﮔوﻧﮫ ﺧدﻣﺎﺗﯽ اراﺋﮫ ﻧﻣﺎﯾﻧد و در ﺗﺑﺻره اﯾن ﻣﺎده ،ﺷﮭرداری ﻣﮑﻠف ﺷده اﺳت ﻓﮭرﺳت اﺳﺎﻣﯽ ﮐﻠﯾﮫ وﮐﻼی دادﮔﺳﺗری و ﮐﺎرﺷﻧﺎس
رﺳﻣﯽ دادﮔﺳﺗری ﮐﮫ ﺑﺎ ﺷﮭرداری ﺗﮭران و واﺣدھﺎی ﺗﺎﺑﻌﮫ ھﻣﮑﺎری ﻣﯽﮐﻧﻧد ﺑرای ﻋﻣوم ﻣﻧﺗﺷر ﮐﻧد.
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ﺷرح ﺟﻠﺳﮫ:
🔶 ﺷﺻتوﭘﻧﺟﻣﯾن ﺟﻠﺳﮫ ﮐﻣﯾﺗﮫ ﺷﻔﺎﻓﯾت و ﺷﮭر ھوﺷﻣﻧد ﺷﻧﺑﮫ  ٩٧/١٢/٢۵ﺑﮫ رﯾﺎﺳت دﮐﺗر ﺑﮭﺎره آروﯾن و ﺑﺎ ﺣﺿور ﻣﻌﺎوﻧﺎن اداره ﮐل ﺣﻘوﻗﯽ و ﺑﺎ ﻣوﺿوع »ﺷﻔﺎﻓﯾت در ﺣوزه ﺣﻘوﻗﯽ ﺷﮭرداری ﺗﮭران«
ﺑرﮔزار ﺷد.
🔷 ﺑﺧش اول ﺟﻠﺳﮫ ﺑﮫ اراﺋﮫ ﮔزارش اداره ﮐل ﺣﻘوﻗﯽ درﺑﺎره ﭘروﻧدهھﺎی ﻗﺿﺎﯾﯽ ﺷﮭرداری ﺗﮭران اﺧﺗﺻﺎص ﯾﺎﻓت.
🔹 ﺑﻧﺎﺑر اﯾن ﮔزارش ﮐﮫ ﺑرﻣﺑﻧﺎی اطﻼﻋﺎت ﻣﺳﺗﺧرج از ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ﺟﺎﻣﻊ ﺣﻘوﻗﯽ ﺷﮭرداری ﺗﮭران ﺗدوﯾن ﺷده ﺑود ،ﺗﻌداد ﮐل ﭘروﻧدهھﺎی ﺟﺎری ﺷﮭرداری ﺗﮭران و واﺣدھﺎی ﺗﺎﺑﻌﮫ آن  ٢٠١٣٨ﭘروﻧده اﺳت ﮐﮫ
 ١٠١٧٧ﻣورد آن ﺑﮫ ﻣﻧﺎطق ٢٢ﮔﺎﻧﮫ و ﻣﺎﺑﻘﯽ ﺑﮫ ﺳﺎزﻣﺎنھﺎ و ﺷرﮐتھﺎی ﺗﺎﺑﻌﮫ ﺷﮭرداری ﻣرﺑوط ﻣﯽﺷوﻧد .ﺑﻧﺎﺑر اﯾن ﮔزارش ،از ﮐل  ۴٩٣٢ﻓﻘره رای ﺻﺎدره در ﺳﺎل  ،١٣٩٧ﺗﻌداد  ٣٣١٨رای ﺑﮫ ارزش
ﻣﺎﻟﯽ ﺗﻘرﯾﺑﯽ دوھزار و ﺷﺷﺻد ﻣﯾﻠﯾﺎرد ﺗوﻣﺎن ﺑﮫ ﻧﻔﻊ ﺷﮭرداری ﺗﮭران ﺑوده و ﺗﻌداد  ١۶١۴رای ﺑﮫ ارزش ﻣﺎﻟﯽ ﺗﻘرﯾﺑﯽ ﭘﺎﻧﺻد ﻣﯾﻠﯾﺎرد ﺗوﻣﺎن ﻋﻠﯾﮫ ﺷﮭرداری ﺻﺎدر ﺷده اﺳت.
🔹 ﺑﮫ ﮔﻔﺗﮫ ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﺎن اداره ﮐل ﺣﻘوﻗﯽ ،ﺣدود  ٩٠درﺻد از ﭘروﻧدهھﺎی ﻗﺿﺎﯾﯽ ﺟﺎری ﺷﮭرداری ﺗﮭران ﺑﮫ ﻣوﺿوع ﻣطﺎﻟﺑﮫ ﺑﮭﺎی اﻣﻼﮐﯽ ﻣرﺑوط ﻣﯽﺷود ﮐﮫ در طرحھﺎی ﺗوﺳﻌﮫ ﺷﮭری ﻗرار داﺷﺗﮫاﻧد و
اﮐﻧون ﺑﮫ ﻣﻌﺑر ﻋﻣوﻣﯽ ﯾﺎ ﻓﺿﺎی ﺳﺑز ﺗﺑدﯾل ﺷدهاﻧد و ﻣﺎﻟﮏ ﻗﺑﻠﯽ ﻣدﻋﯽ ﺷده اﺳت ﮐﮫ ﺷﮭرداری ،ﺑﮭﺎی ﻣﻠﮑﯽ را ﮐﮫ از او ﺧرﯾداری ﮐرده ﺑﮫﺗﻣﺎﻣﯽ ﻧﭘرداﺧﺗﮫ اﺳت .در ﻣواردی ﮐﮫ ﺷﮭرداری ﺗواﻧﺳﺗﮫ اﺳت
ﻣدارک و ﺷواھد ﮐﺎﻓﯽ در ﺟﮭت رد ادﻋﺎی ﻣﺎﻟﮏ ﻗﺑﻠﯽ اراﺋﮫ دھد رای دادﮔﺎه ﻟﮫ ﺷﮭرداری ﺗﮭران ﺑوده اﺳت و درﻏﯾراﯾنﺻورت دادﮔﺎه ﻋﻠﯾﮫ ﺷﮭرداری ﺗﮭران رای ﺻﺎدر ﮐرده اﺳت.
🔹 در ﻣواردی ﮐﮫ ﺷﮭرداری ﺗواﻧﺳﺗﮫ اﺳت ﻣدارک و ﺷواھد ﮐﺎﻓﯽ در ﺟﮭت رد ادﻋﺎی ﻣﺎﻟﮏ ﻗﺑﻠﯽ اراﺋﮫ دھد رای دادﮔﺎه ﻟﮫ ﺷﮭرداری ﺗﮭران ﺑوده اﺳت و درﻏﯾراﯾنﺻورت دادﮔﺎه ﻋﻠﯾﮫ ﺷﮭرداری ﺗﮭران
رای ﺻﺎدر ﮐرده اﺳت.
🔹 ﺻدور رای ﻋﻠﯾﮫ ﺷﮭرداری ﺗﮭران در اﯾن دﻋﺎوی ،ﻟزوﻣﺎ ﺑﮫ دﻟﯾل ﺻﺣت ادﻋﺎی ﻣﺎﻟﮏ ﻗﺑﻠﯽ ﻧﺑوده اﺳت ﺑﻠﮑﮫ ﺑﮫ دﻟﯾل ﻧﻘص در ﺛﺑت ﺳﯾﺳﺗﻣﯽ اطﻼﻋﺎت اﻣﻼک ﺷﮭرداری ﺗﮭران ،در ﻣواردی ﺷﮭرداری
ﺗﮭران ﻋﻠﯽرﻏم ﭘرداﺧت ﺑﮭﺎی ﻣﻠﮏ ،ﻧﺗواﻧﺳﺗﮫ ﻣدارک و ﺷواھد ﮐﺎﻓﯽ ﺟﮭت رد ادﻋﺎی طرف ﻣﻘﺎﺑل اراﺋﮫ دھد ﮐﮫ اﯾن ﻣوﺿوع ﮐﮫ ﭘﯾشازاﯾن ﻧﯾز در ﺟﻠﺳﺎت ﮐﻣﯾﺗﮫ ﺷﻔﺎﻓﯾت ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻼک ﻣطرح ﺷده ﺑود،
ﺷﮭرداری را ﻣﺗﺣﻣل ﺿررھﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﻣﮑرر ﮐرده اﺳت .اھﻣﯾت راهاﻧدازی و ﺛﺑت اطﻼﻋﺎت در ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ﺟﺎﻣﻊ اﻣﻼک و ﺗﺎﮐﯾد ﮐﻣﯾﺗﮫ ﺷﻔﺎﻓﯾت ﺑر اﯾن ﻣوﺿوع ﻧﯾز از ھﻣﯾن ﺟﮭت اﺳت.
🔹 ﻋﻠﯽرﻏم ﺗوﺿﯾﺣﺎت ﺷﻔﺎھﯽ ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﺎن اداره ﮐل ﺣﻘوﻗﯽ ،ﺑﮫ دﻟﯾل آﻧﮑﮫ در ﮔزارش ﻣﮑﺗوب اﯾن اداره ،آﻣﺎر ﭘروﻧدهھﺎی درﺟرﯾﺎن ﺷﮭرداری ﺗﮭران ﺑﮫ ﺗﻔﮑﯾﮏ ﻣوﺿوع اﯾن ﭘروﻧدهھﺎ اراﺋﮫ ﻧﺷده ﺑود،
اﻣﮑﺎن ﺑررﺳﯽ دﻗﯾق و ﺗﻔﺻﯾﻠﯽ ﻋﻠل اﯾﺟﺎد دﻋﺎوی و ﺷﮑﺎﯾﺎت ﻟﮫ و ﻋﻠﯾﮫ ﺷﮭرداری ﺗﮭران در ﻣﺣﺎﮐم ﻗﺿﺎﯾﯽ ﻓراھم ﻧﺷد .دراﯾنراﺑطﮫ ﻣﻘرر ﺷد ﺗﺎ ﺿﻣن اراﺋﮫ ﮔزارش ﺗﮑﻣﯾﻠﯽ از ﺳوی اداره ﮐل ﺣﻘوﻗﯽ ،ﺑرای
ﺑررﺳﯽ ﺟزﺋﯾﺎت ﺑﯾﺷﺗر اﯾن ﭘروﻧدهھﺎ ،دﺳﺗرﺳﯽ رﺋﯾس ﮐﻣﯾﺗﮫ ﺷﻔﺎﻓﯾت و ﺷﮭر ھوﺷﻣﻧد ﺑﮫ ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ﺟﺎﻣﻊ ﺣﻘوﻗﯽ در ﺑﺎﻻﺗرﯾن ﺳطﺢ ﮔزارشﮔﯾری ﻓراھم ﺷود .ھﻣﭼﻧﯾن اداره ﮐل ﺣﻘوﻗﯽ ،ﮔزارش دﯾﮕری را ﮐﮫ
درراﺳﺗﺎی اﺟرای ﻣﺎده  ١۵ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﺳوم ﺗوﺳﻌﮫ ﺷﮭر ﺗﮭران ،ﺑﺎ ﻣوﺿوع »آﺳﯾبﺷﻧﺎﺳﯽ ﻋﻠل اﯾﺟﺎد دﻋﺎوی و ﺷﮑﺎﯾﺎت در ﻣراﺟﻊ ﻗﺿﺎﯾﯽ ﻋﻠﯾﮫ ﺷﮭرداری ﺗﮭران« ﺗوﺳط اﯾن اداره ﺗدوﯾن ﺷده اﺳت ﻧﯾز ﺑﮫ
ﮐﻣﯾﺗﮫ ﺷﻔﺎﻓﯾت ارﺳﺎل ﮐﻧد.
🔹 دراﯾنراﺑطﮫ ﻣﻘرر ﺷد ﺗﺎ ﺿﻣن اراﺋﮫ ﮔزارش ﺗﮑﻣﯾﻠﯽ از ﺳوی اداره ﮐل ﺣﻘوﻗﯽ ،ﺑرای ﺑررﺳﯽ ﺟزﺋﯾﺎت ﺑﯾﺷﺗر اﯾن ﭘروﻧدهھﺎ ،دﺳﺗرﺳﯽ رﺋﯾس ﮐﻣﯾﺗﮫ ﺷﻔﺎﻓﯾت و ﺷﮭر ھوﺷﻣﻧد ﺑﮫ ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ﺟﺎﻣﻊ ﺣﻘوﻗﯽ در
ﺑﺎﻻﺗرﯾن ﺳطﺢ ﮔزارشﮔﯾری ﻓراھم ﺷود .ھﻣﭼﻧﯾن اداره ﮐل ﺣﻘوﻗﯽ ،ﮔزارش دﯾﮕری را ﮐﮫ درراﺳﺗﺎی اﺟرای ﻣﺎده  ١۵ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﺳوم ﺗوﺳﻌﮫ ﺷﮭر ﺗﮭران ،ﺑﺎ ﻣوﺿوع »آﺳﯾبﺷﻧﺎﺳﯽ ﻋﻠل اﯾﺟﺎد دﻋﺎوی و
ﺷﮑﺎﯾﺎت در ﻣراﺟﻊ ﻗﺿﺎﯾﯽ ﻋﻠﯾﮫ ﺷﮭرداری ﺗﮭران« ﺗوﺳط اﯾن اداره ﺗدوﯾن ﺷده اﺳت ﻧﯾز ﺑﮫ ﮐﻣﯾﺗﮫ ﺷﻔﺎﻓﯾت ارﺳﺎل ﮐﻧد.
🔶 ﺑﺧش ﻣﯾﺎﻧﯽ ﺟﻠﺳﮫ ﺑﮫ ﭘﯾﮕﯾری ﺣﺳن اﺟرای ﻣﺻوﺑﮫ »ﻣدﯾرﯾت ﺗﻌﺎرض ﻣﻧﺎﻓﻊ در ﺷﮭرداری ﺗﮭران« ) (+و ﺑرﻧﺎﻣﮫ اداره ﮐل ﺣﻘوﻗﯽ ﺑرای اﺟرای ﺑﻧدھﺎﯾﯽ از اﯾن ﻣﺻوﺑﮫ ﮐﮫ در ﺣﯾطﮫ وظﺎﯾف اﯾن اداره
ﻗرار ﻣﯽﮔﯾرد ،اﺧﺗﺻﺎص ﯾﺎﻓت.
🔸 ﺑﻧﺎﺑر اظﮭﺎرات ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﺎن اداره ﮐل ﺣﻘوﻗﯽ ،ﺑﮫﻣﻧظور اﺟرای ﻣﺎده  ۶ﻣﺻوﺑﮫ »ﻣدﯾرﯾت ﺗﻌﺎرض ﻣﻧﺎﻓﻊ در ﺷﮭرداری ﺗﮭران« ،از ﺳﺎل  ٩٨از ﮐﻠﯾﮫ ﺷرﮐتﮐﻧﻧدﮔﺎن در ﻣﻧﺎﻗﺻﮫھﺎ و ﻣزاﯾدهھﺎی ﺷﮭرداری
ﺗﮭران ،اﻗرارﻧﺎﻣﮫای ﺟﮭت ﺗﺎﯾﯾد آﻧﮑﮫ ﻣﺷﻣول ﻣﻣﻧوﻋﯾتھﺎی درجﺷده در ﻣﺻوﺑﮫ ﻣذﮐور ﻧﯾﺳﺗﻧد درﯾﺎﻓت ﺧواھد ﺷد .ھﻣﭼﻧﯾن در ﻗراردادھﺎی ﺗﯾپ ﺷﮭرداری ،ﺑﻧدی ﺗﻌﺑﯾﮫ ﺧواھد ﺷد ﻣﺑﻧﯽﺑرآﻧﮑﮫ درﺻورﺗﯽﮐﮫ
ﻣﺷﺧص ﺷود اﻧﻌﻘﺎد ﻗرارداد ﻣوﺟب ﻧﻘض ﻣﻔﺎد ﻣﺻوﺑﮫ ﺷده اﺳت ،اﺧﺗﯾﺎر ﻓﺳﺦ ﻗرارداد ﺑﺎ ﺷﮭرداری ﺗﮭران و ﺟﺑران ﺧﺳﺎرت ﻧﺎﺷﯽ از ﻓﺳﺦ ﻗرارداد ﺑرﻋﮭده طرف ﻗرارداد ﺷﮭرداری ﺧواھد ﺑود.
🔸 ﺑرطﺑق ﻣﺎده  ٨ﻣﺻوﺑﮫ ﻣذﮐور ،ﮐﻠﯾﮫ وﮐﻼی دادﮔﺳﺗری و ﮐﺎرﺷﻧﺎس رﺳﻣﯽ دادﮔﺳﺗری ﮐﮫ ﺗﺣت ھر ﻋﻧوان ﺑﺎ ﺷﮭرداری ﺗﮭران و واﺣدھﺎی ﺗﺎﺑﻌﮫ ھﻣﮑﺎری ﻣﯽﮐﻧﻧد ،ﻧﻣﯽﺗواﻧﻧد در دﻋﺎوی و ﭘروﻧدهھﺎﯾﯽ
ﮐﮫ ﻋﻠﯾﮫ ﺷﮭرداری ﺗﮭران و واﺣدھﺎی ﺗﺎﺑﻌﮫ طرح ﻣﯽﺷود ھﯾﭻ ﮔوﻧﮫ ﺧدﻣﺎﺗﯽ اراﺋﮫ ﻧﻣﺎﯾﻧد.
🔸 دراﯾنراﺑطﮫ ،ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﺎن اداره ﮐل ﺣﻘوﻗﯽ اظﮭﺎر داﺷﺗﻧد ﮐﮫ ﺷﮭرداری ﺗﮭران ﭘﯾشازاﯾن ﻧﯾز ﺑﺎ وﮐﻼی دادﮔﺳﺗری ﻗرارداد وﮐﺎﻟت ﻣﻧﻌﻘد ﻧﻣﯽﮐرده و ﺗﻧﮭﺎ از ﺧدﻣﺎت ﻣﺷﺎورهای اﯾﺷﺎن در ﻗﺎﻟب ﻗراردادھﺎی
ﺣقاﻟزﺣﻣﮫ ﺳﺎﻋﺗﯽ اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯽﮐرده اﺳت .ﺑﮫ ﮔﻔﺗﮫ اﯾﺷﺎن ،در راﺳﺗﺎی اﺟرای ﻣﺎده  ٨ﻣﺻوﺑﮫ ،از ﺳﺎل آﯾﻧده درﯾﺎﻓت اﯾن ﺧدﻣﺎت ﻣﺷﺎورهای از وﮐﻼی دادﮔﺳﺗری ﻧﯾز ﻣﺗوﻗف ﺧواھد ﺷد و ﺧدﻣﺎت ﮐﺎرﺷﻧﺎﺳﯽ
ﻣورد ﻧﯾﺎز ﺷﮭرداری ﺗﮭران در ﻣﺣﺎﮐم ﻗﺿﺎﯾﯽ ،ﺗوﺳط ﮐﺎرﺷﻧﺎﺳﺎن اداره ﮐل ﺣﻘوﻗﯽ اﻧﺟﺎم ﺧواھد ﮔرﻓت.
🔸 ﺑﮫﻣﻧظور اﺟرای ﻣﺎده  ١۶ﻣﺻوﺑﮫ ﻣذﮐور ﻧﯾز ﻣﻘرر ﺷد از ﻧﯾﻣﮫ ﻓروردﯾنﻣﺎه  ٩٨ﺑﺎ ﺗﺷﮑﯾل ﮐﺎرﮔروھﯽ از ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﺎن اداره ﮐل ﺗدوﯾن ﻗواﻧﯾن ،اداره ﮐل ﺣﻘوﻗﯽ ،ﺣراﺳت و ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺎزرﺳﯽ ،ﺗدوﯾن
ﭘﯾشﻧوﯾس آﯾﯾنﻧﺎﻣﮫ ﺳﺎزوﮐﺎر ﮔزارشدھﯽ اﻣن و ﺣﻣﺎﯾت و ﺗﺷوﯾق ﻣﺎدی و ﻣﻌﻧوی ﮔزارﺷﮕران ﺗﺧﻠف در دﺳت اﻗدام ﻗرار ﮔﯾرد.
🔷 ﺗدوﯾن ﺳﺎزوﮐﺎر ﺗﺷﺧﯾص ﻣﺣرﻣﺎﻧﮕﯽ ﻗراردادھﺎی ﺷﮭرداری ﺗﮭران ،آﺧرﯾن ﻣوﺿوع ﻣورد ﺑﺣث در اﯾن ﺟﻠﺳﮫ ﺑود.
🔹 در ﺟﻠﺳﺎت ﮐﻣﯾﺗﮫ ﺷﻔﺎﻓﯾت ﺑﺎ ﺑرﺧﯽ واﺣدھﺎی زﯾرﻣﺟﻣوﻋﮫ ﺷﮭرداری ﺗﮭران اﯾن طور ﺑﯾﺎن ﻣﯽﺷد ﮐﮫ اﻣﮑﺎن اﻧﺗﺷﺎر ﻋﻣوﻣﯽ ﻣﻌدودی از ﻗراردادھﺎی اﯾن واﺣدھﺎ ﺑﮫ دﻟﯾل ﻣﺣرﻣﺎﻧﮫ ﺑودن اﺳﻧﺎد آنھﺎ وﺟود
ﻧدارد .ﻧظر ﺷورای ﺷﮭر و ﮐﻣﯾﺗﮫ ﺷﻔﺎﻓﯾت در اﯾن راﺑطﮫ اﯾن ﺑوده اﺳت ﮐﮫ اﺳﺎﺳﺎ در ﯾﮏ ﺳﺎزﻣﺎن ﺧدﻣﺎﺗﯽ ﻣﺛل ﺷﮭرداری ﺑﺣث ﻗرارداد ﻣﺣرﻣﺎﻧﮫ ،ﺑﻼﻣوﺿوع اﺳت.
🔹 ﺑرای ﺣل اﯾن اﺧﺗﻼف ﻧظر و ھﻣﭼﻧﯾن ﺟﻠوﮔﯾری از آن ﮐﮫ ﺑﮫ رﺳﻣﯾت ﺷﻧﺎﺧﺗن ﻗراردادھﺎی ﻣﺣرﻣﺎﻧﮫ ،آن را ﺑﮫ دﺳﺗﺎوﯾزی ﺑرای ﻋدم ﺷﻔﺎﻓﯾتﺑﺧﺷﯽ ﺑﮫ اطﻼﻋﺎت ﻗراردادھﺎی ﺷﮭرداری ﺗﺑدﯾل ﮐﻧد ،در
ﺟﻠﺳﮫ ﺷﻧﺑﮫ  ٩٧/١٢/٢۵از اداره ﮐل ﺣﻘوﻗﯽ ﺧواﺳﺗﮫ ﺷد ﺗﺎ در ﮔﺎم اول و در ﺗﻌﺎﻣل ﺑﺎ ﺳﺎﯾر واﺣدھﺎی زﯾرﻣﺟﻣوﻋﮫ ﻣﻌﺎوﻧت ﻣﺎﻟﯽ ،ﺳﺎزوﮐﺎر ﺷﻔﺎف و ﻣﺷﺧﺻﯽ را ﺑرای ﺗﻌﯾﯾن ﻣﺻﺎدﯾق ﻗراردادھﺎی ﻣﺣرﻣﺎﻧﮫ
ﺗدوﯾن ﮐرده و ﺑﮫ ﮐﻣﯾﺗﮫ ﺷﻔﺎﻓﯾت اراﺋﮫ دھد.
ﻧﺎﻣﮥ ﻣﺻوﺑﺎت ﺟﻠﺳﮫ ﺷﺻتوﭘﻧﺟم ﺑﮫ ﻣﻌﺎون ﻣﺎﻟﯽ و اﻗﺗﺻﺎد ﺷﮭری
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ﻣﺻوﺑﮫ
دﺳﺗرﺳﯽ اﯾﻧﺟﺎﻧب ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻋﺿو و رﺋﯾس ﮐﻣﯾﺗﮫ ﺷﻔﺎﻓﯾت و ﺷﮭر ھوﺷﻣﻧد ﺷورای اﺳﻼﻣﯽ ﺷﮭر ﺗﮭران ﺑﮫ ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ﺟﺎﻣﻊ ﺣﻘوﻗﯽ در ﺑﺎﻻﺗرﯾن ﺳطﺢ ﮔزارشﮔﯾری اﯾﺟﺎد ﺷود.
در راﺳﺗﺎی اﺟرای ﻣﺎده ﭘﺎﻧزدھم ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﺳوم ﺗوﺳﻌﮫ ﺷﮭر ﺗﮭران ،اداره ﮐل ﺣﻘوﻗﯽ ﺣداﮐﺛر ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﻓروردﯾنﻣﺎه  ٩٨ﮔزارﺷﯽ از آﺳﯾبﺷﻧﺎﺳﯽ ﻋﻠل اﯾﺟﺎد دﻋﺎوی و ﺷﮑﺎﯾﺎت در ﻣراﺟﻊ
ﻗﺿﺎﯾﯽ ﻋﻠﯾﮫ ﺷﮭرداری ﺗﮭران را ﺑﮫ ﮐﻣﯾﺗﮫ ﺷﻔﺎﻓﯾت ارﺳﺎل ﮐﻧد.
در راﺳﺗﺎی اﺟرای ﻣﺎده  ۶ﻣﺻوﺑﮫ »ﻣدﯾرﯾت ﺗﻌﺎرض ﻣﻧﺎﻓﻊ در ﺷﮭرداری ﺗﮭران« ،ﻣﻌﺎوﻧت ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺎ ارﺳﺎل ﺑﺧﺷﻧﺎﻣﮫای ﺑﮫ ﺳﺗﺎد و واﺣدھﺎی ﺗﺎﺑﻌﮫ ﺷﮭرداری ﺗﮭران اﻋﻼم ﻧﻣﺎﯾد ﮐﮫ از
اﺑﺗدای ﺳﺎل  ٩٨از ﮐﻠﯾﮫ ﺷرﮐتﮐﻧﻧدﮔﺎن در ﻣﻧﺎﻗﺻﮫھﺎ و ﻣزاﯾدهھﺎی ﺷﮭرداری ﺗﮭران ،اﻗرارﻧﺎﻣﮫای ﺟﮭت ﺗﺎﯾﯾد آﻧﮑﮫ ﻣﺷﻣول ﻣﻣﻧوﻋﯾتھﺎی درجﺷده در ﻣﺻوﺑﮫ ﻣذﮐور ﻧﯾﺳﺗﻧد درﯾﺎﻓت ﺷود.
ھﻣﭼﻧﯾن در ﻗراردادھﺎی ﺗﯾپ ﺷﮭرداری ،ﺑﻧدی ﺗﻌﺑﯾﮫ ﺷود ﻣﺑﻧﯽ ﺑرآﻧﮑﮫ درﺻورﺗﯽﮐﮫ ﻣﺷﺧص ﺷود اﻧﻌﻘﺎد ﻗرارداد ﻣوﺟب ﻧﻘض ﻣﻔﺎد ﻣﺻوﺑﮫ ﺷده اﺳت ،اﺧﺗﯾﺎر ﻓﺳﺦ ﻗرارداد ﺑﺎ ﺷﮭرداری
ﺗﮭران و ﺟﺑران ﺧﺳﺎرت ﻧﺎﺷﯽ از ﻓﺳﺦ ﻗرارداد ﺑرﻋﮭده طرف ﻗرارداد ﺷﮭرداری ﺧواھد ﺑود.
در راﺳﺗﺎی اﺟرای ﻣﺎده  ١۶ﻣﺻوﺑﮫ »ﻣدﯾرﯾت ﺗﻌﺎرض ﻣﻧﺎﻓﻊ« از ﻧﯾﻣﮫ ﻓروردﯾنﻣﺎه  ٩٨ﺑﺎ ﺗﺷﮑﯾل ﮐﺎرﮔروھﯽ از ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﺎن اداره ﮐل ﺗدوﯾن ﻗواﻧﯾن ،اداره ﮐل ﺣﻘوﻗﯽ ،ﺣراﺳت و ﺳﺎزﻣﺎن
ﺑﺎزرﺳﯽ ،ﺗدوﯾن ﭘﯾشﻧوﯾس آﯾﯾنﻧﺎﻣﮫ ﺳﺎزوﮐﺎر ﮔزارشدھﯽ اﻣن و ﺣﻣﺎﯾت و ﺗﺷوﯾق ﻣﺎدی و ﻣﻌﻧوی ﮔزارﺷﮕران ﺗﺧﻠف در دﺳت اﻗدام ﻗرار ﮔﯾرد.
ﻣﻌﺎوﻧت ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺎ ارﺳﺎل ﺑﺧﺷﻧﺎﻣﮫای ﺑﮫ ﺳﺗﺎد و واﺣدھﺎی ﺗﺎﺑﻌﮫ ﺷﮭرداری ﺗﮭران اﻋﻼم ﻧﻣﺎﯾد ﮐﮫ از اﺑﺗدای ﺳﺎل  ٩٨در آﮔﮭﯽ ﯾﺎ ﻓراﺧوان ﮐﻠﯾﮫ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺷﮭرداری و واﺣدھﺎی ﺗﺎﺑﻌﮫ )اﻋم از
درآﻣدی و ھزﯾﻧﮫای( و ھﻣﭼﻧﯾن در ﮐﻠﯾﮫ ﻗراردادھﺎی ﺷﮭرداری و واﺣدھﺎی ﺗﺎﺑﻌﮫ ﺑﻧدی ﺗﻌﺑﯾﮫ ﺷود ﮐﮫ اطﻼﻋﺎت اﯾن ﻗرارداد ﺑرای ﻋﻣوم ﻣﻧﺗﺷر ﺧواھد ﺷد .ھﻣﭼﻧﯾن اﯾن ﻣوﺿوع ﺑﮫ اطﻼع
ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻼک و ﻣﺳﺗﻐﻼت ﺑرﺳد.
ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ درﯾﺎﻓت ﮔزارشھﺎﯾﯽ ﻣﺑﻧﯽ ﺑر ﻋدم ﻧﻣﺎﯾش ﺑرﺧﯽ ﻗراردادھﺎ در وﺑﺳﺎﯾت ﺷﻔﺎف ﺑﮫ ﺑﮭﺎﻧﮫ ﻣﺣرﻣﺎﻧﮫ ﺑودن ﻣوﺿوع ﻗراردادھﺎ ،اداره ﮐل ﺣﻘوﻗﯽ در ﮔﺎم اول و در ﺗﻌﺎﻣل ﺑﺎ ﺳﺎﯾر
واﺣدھﺎی زﯾرﻣﺟﻣوﻋﮫ ﻣﻌﺎوﻧت ﻣﺎﻟﯽ ،ﺳﺎزوﮐﺎر ﺷﻔﺎف و ﻣﺷﺧﺻﯽ را ﺑرای ﺗﻌﯾﯾن ﻣﺻﺎدﯾق ﻗراردادھﺎی ﻣﺣرﻣﺎﻧﮫ ﺗدوﯾن ﮐرده و ﻓراﯾﻧد ﺗﮭﯾﮫﺷده را ﺣداﮐﺛر ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﻓروردﯾنﻣﺎه  ٩٨ﺑﮫ
ﮐﻣﯾﺗﮫ ﺷﻔﺎﻓﯾت اراﺋﮫ دھد.

ﺻورﺗﺟﻠﺳﺎت -ﺳﺎل دوم

۶۴
ﺻورت ﺟﻠﺳﮫ ﮐﻣﯾﺗﮫ ﺷﻔﺎﻓﯾت و ﺷﮭر ھوﺷﻣﻧد
ﻣﻌﺎوﻧت اﻣور اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ و ﻓرھﻧﮕﯽ ﺷﮭرداری ﺗﮭران
 ٩٧/١٢/١٨ﺳﺎﻋت  ١۴ﻣﮑﺎن
ﺷﺻتوﭼﮭﺎرم ﺗﺎرﯾﺦ و زﻣﺎن
ﺷﻣﺎره ﺟﻠﺳﮫ
ﻣدﻋوﯾن :آﻗﺎی دﮐﺗر ﺟوادیﯾﮕﺎﻧﮫ ،ﻣﻌﺎون ﻣﺣﺗرم اﻣور اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ و ﻓرھﻧﮕﯽ ﺷﮭرداری
ﺣﺎﺿرﯾن :ﻟطﻔﺎ ً ﮐﻠﯾﮏ ﻧﻣﺎﯾﯾد.
ﻋﮑسھﺎی ﺟﻠﺳﮫ

دﺳﺗورﺟﻠﺳﮫ:
✅ ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﻣﻌﺎوﻧت اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ و ﻓرھﻧﮕﯽ ﺑرای ﺗﺣﻘق زﯾﺳت ﺷﺑﺎﻧﮫ
🔶 ﺷﺻتوﭼﮭﺎرﻣﯾن ﺟﻠﺳﮫ ﮐﻣﯾﺗﮫ ﺷﻔﺎﻓﯾت و ﺷﮭر ھوﺷﻣﻧد ﺷﻧﺑﮫ  ٩٧/١٢/١٨ﺑﮫ رﯾﺎﺳت دﮐﺗر ﺑﮭﺎره آروﯾن و ﺑﺎ ﺣﺿور ﺟﻧﺎب آﻗﺎی دﮐﺗر ﺟوادیﯾﮕﺎﻧﮫ ،ﻣﻌﺎون ﻣﺣﺗرم اﻣور اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ و ﻓرھﻧﮕﯽ
ﺷﮭرداری ،ﻣﻌﺎوﻧﺎن اﯾﺷﺎن و ﻣدﯾران ﻋﺎﻣل ﺳﺎزﻣﺎنھﺎ و ﺷرﮐتھﺎی ذﯾل اﯾن ﻣﻌﺎوﻧت در ﻣﺣل ﻣﻌﺎوﻧت اﻣور اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ و ﻓرھﻧﮕﯽ ﺷﮭرداری ﺗﮭران ﺑرﮔزار ﺧواھد ﺷد.
🔷 در ﺑﺧش اول ﺟﻠﺳﮫ ،ﺗﺣﻘق ﻣﺻوﺑﺎت ﺟﻠﺳﮫ ﭘﯾﺷﯾن ﮐﻣﯾﺗﮫ ﺷﻔﺎﻓﯾت ﺑﺎ ﻣﻌﺎوﻧت اﻣور اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ و ﻓرھﻧﮕﯽ ﻣورد ﭘﯾﮕﯾری ﻗرار ﺧواھد ﮔرﻓت.
🔹 در ﺟﻠﺳﮫ ﻣذﮐور ﻣﻘرر ﺷده ﺑود ﺗﺎ اﯾن ﻣﻌﺎوﻧت ﮔزارﺷﯽ ﺷﻔﺎف از ﻋﻣﻠﮑرد ﻣﺎﻟﯽ و اﻋﺗﺑﺎری ﺧود ،ﺑﮫ ﺗﻔﮑﯾﮏ ھر ﯾﮏ از ادارات و دﻓﺎﺗر ذﯾل ﻣﻌﺎوﻧت ،ﺑﮫ ﮐﻣﯾﺗﮫ ﺷﻔﺎﻓﯾت اراﺋﮫ دھد.
🔹 ﺑﮫﻋﻼوه در اﯾن ﺟﻠﺳﮫ ﻣﻘرر ﺷده ﺑود ﺗﺎ ﺷرﮐتھﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنھﺎی ذﯾل ﻣﻌﺎوﻧت ﻋﻼوه ﺑر ﺛﺑت ﮐﺎﻣل اطﻼﻋﺎت ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﻗراردادھﺎی ﺑﺎﻻی  ٢۵٠ﻣﯾﻠﯾون ﺗوﻣﺎن در ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ﻗراردادھﺎ ،ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن
ﭘﺎﯾﯾز اﺳﺗﻔﺎده از ﺳﺎﻣﺎﻧﮫھﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﻣوازی را ﻣﺗوﻗف ﮐرده و ﺑﮫطورﮐﺎﻣل از ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ﺟﺎﻣﻊ ﻣﺎﻟﯽ ﺷﮭرداری اﺳﺗﻔﺎده ﻧﻣﺎﯾﻧد.
🔶 در ﺑﺧش دوم ﺟﻠﺳﮫ ﺑﮫ ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﻣﻌﺎوﻧت اﻣور اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ و ﻓرھﻧﮕﯽ ﺟﮭت اﺟرای ﺗﺑﺻره ﻣﺻوﺑﮫ »اﻟزام ﺷﮭرداری ﺗﮭران ﺑﮫ ﺑرﻧﺎﻣﮫرﯾزی و اﻧﺟﺎم اﻗداﻣﺎت ﻻزم ﺑرای ﺑﺳﺗرﺳﺎزی ﺗﺣﻘق زﯾﺳت
ﺷﺑﺎﻧﮫ در ﭼﺷماﻧداز ﺗﮭران  «١۴٠٢ﭘرداﺧﺗﮫ ﺧواھد ﺷد.
🔸 در اﯾن ﺗﺑﺻره ﺷﮭرداری ﺗﮭران ﻣﮑﻠف ﺷده اﺳت طرح ﺗﺣﻘق زﯾﺳت ﺷﺑﺎﻧﮫ را ﺑﮫﺻورت آزﻣﺎﯾﺷﯽ در ﺣداﻗل ﭘﻧﺞ ﻣﺣور ﭘررﻓتوآﻣد ﺷﮭر ﺗﮭران ھﻣزﻣﺎن ﺑﺎ ﻧﯾﻣﮫ ﺷﻌﺑﺎن در اردﯾﺑﮭﺷت ﺳﺎل
 ٩٨اﺟرا ﮐﻧد.
🔸 ازاﯾنرو از ﻣﻌﺎوﻧت اﻣور اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ و ﻓرھﻧﮕﯽ ﺷﮭرداری ﺧواﺳﺗﮫ ﺷده اﺳت ﺗﺎ در ﺟﻠﺳﮫ ﺷﻧﺑﮫ  ٩٧/١٢/١٨ﺑرﻧﺎﻣﮫ اﺟراﯾﯽ ﺧود ﺑرای ﺗﺣﻘق اﯾن ﺗﺑﺻره را ﺑﮫ ﮐﻣﯾﺗﮫ ﺷﻔﺎﻓﯾت اراﺋﮫ دھد.
ﺷرح ﺟﻠﺳﮫ:
✅ ﭘﯾﮕﯾری ﺗﺣﻘق ﺷﻔﺎﻓﯾت در ﻣﻌﺎوﻧت اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ و ﻓرھﻧﮕﯽ
🔶 ﺷﺻتوﭼﮭﺎرﻣﯾن ﺟﻠﺳﮫ ﮐﻣﯾﺗﮫ ﺷﻔﺎﻓﯾت و ﺷﮭر ھوﺷﻣﻧد ﺷﻧﺑﮫ  ٩٧/١٢/١٨ﺑﮫ رﯾﺎﺳت دﮐﺗر ﺑﮭﺎره آروﯾن و ﺑﺎ ﺣﺿور ﺟﻧﺎب آﻗﺎی ﺟوادیﯾﮕﺎﻧﮫ ،ﻣﻌﺎون ﻣﺣﺗرم اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ و ﻓرھﻧﮕﯽ ﺷﮭرداری و
ﻣدﯾران زﯾرﻣﺟﻣوﻋﮫ اﯾن ﻣﻌﺎوﻧت در ﻣﺣل ﻣﻌﺎوﻧت اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ و ﻓرھﻧﮕﯽ ﺑرﮔزار ﺷد.
🔷 ﺑﺧش اول ﺟﻠﺳﮫ ،ﺑﮫ ﭘﯾﮕﯾری ﻣﺻوﺑﺎت ﺟﻠﺳﮫ ﭘﯾﺷﯾن ﮐﻣﯾﺗﮫ ﺷﻔﺎﻓﯾت ﺑﺎ ﻣﻌﺎوﻧت اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ و ﻓرھﻧﮕﯽ در ﻣورد ﺑرﻗراری ﺷﻔﺎﻓﯾت در اﯾن ﻣﻌﺎوﻧت ،اﺧﺗﺻﺎص ﯾﺎﻓت.
🔹 ﺑﺎﺗوﺟﮫ ﺑﮫ ﺣﺟم ﺑﺎﻻی ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻣﺗوﺳط در ﻣﻌﺎوﻧت اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ و ﻓرھﻧﮕﯽ ،در اﯾن ﺑﺧش از ﺟﻠﺳﮫ ﻣﻘرر ﺷد ﺗﺎ اﯾن ﻣﻌﺎوﻧت در اﺟرای ﮐﺎﻣل ﻣﺻوﺑﮫ »اﻟزام ﺷﮭرداری ﺗﮭران ﺑﮫ اﻧﺟﺎم
اﻟﮑﺗروﻧﯾﮑﯽ و اﻋﻼن ﻋﻣوﻣﯽ اطﻼﻋﺎت ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺷﮭرداری« ﭘﯾﺷﮕﺎم ﺷده ﺑﮫﮔوﻧﮫای ﮐﮫ از اﺑﺗدای ﺳﺎل ﻣﺎﻟﯽ  ،٩٨ﮐﻠﯾﮫ ﻗراردادھﺎی ﮐﻣﺗر از  ٢۵٠ﻣﯾﻠﯾون اﯾن ﻣﻌﺎوﻧت ﻧﯾز روی وﺑﺳﺎﯾت ﺷﻔﺎف
اﻧﺗﺷﺎر ﻋﻣوﻣﯽ ﯾﺎﺑد.
🔹 ﺑﮫ ﻋﻼوه ،ﺑﺎﺗوﺟﮫﺑﮫ آﻧﮑﮫ ادارات ﮐل ذﯾل ﻣﻌﺎوﻧت ھﻧوز اﻗدام ﺑﮫ ﺛﺑت اطﻼﻋﺎت ﻗراردادھﺎی ﺧود در ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ﻗراردادھﺎ ﻧﮑردهاﻧد ،ﻣﻘرر ﺷد اطﻼﻋﺎت ﻗراردادھﺎی اﯾن ادارات ﺣداﮐﺛر ظرف
ﻣدت دو ھﻔﺗﮫ در ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ﻗراردادھﺎ ﺛﺑت ﺷود.
🔹 ﺑﻧﺎﺑر ﮔزارش اراﺋﮫﺷده در اﯾن ﺟﻠﺳﮫ در ﺧﺻوص اﺗﺻﺎل و راهاﻧدازی ﮐﺎﻣل دو ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ﻗراردادھﺎ و ﻣﺎﻟﯽ در واﺣدھﺎی ﺗﺎﺑﻌﮫ اﯾن ﻣﻌﺎوﻧت ،ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ﻗراردادھﺎ در ھر ﭼﮭﺎر ﺷرﮐت و ﺳﺎزﻣﺎن
زﯾرﻣﺟﻣوﻋﮫ ﻣﻌﺎوﻧت اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ و ﻓرھﻧﮕﯽ ﺑﮫ طور ﮐﺎﻣل راهاﻧدازی ﺷده و اﻣﮑﺎن ﺛﺑت ﺑﺎ ﮔردش ﻗراردادھﺎی اﯾن واﺣدھﺎ در اﯾن ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ﻓراھم اﺳت .دراﯾنراﺑطﮫ ﻣﻘرر ﺷد از اﺑﺗدای ﺳﺎل ٩٨
اﻣﮑﺎن اﯾﺟﺎد ﻗرارداد ﺟدﯾد در ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ﺟﺎﻣﻊ ﻣﺎﻟﯽ ﺑرای اﯾن واﺣدھﺎ ﺣذف ﺷده و دﺳﺗرﺳﯽ ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ﺟﺎﻣﻊ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﮫ اطﻼﻋﺎت ﻗراردادھﺎ ﺻرﻓﺎ از طرﯾق اﺗﺻﺎل ﺳﯾﺳﺗﻣﯽ ﺑﮫ ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ﻗراردادھﺎ ﻣﻘدور
ﺑﺎﺷد.
🔹 اﯾن ﺑدان ﻣﻌﻧﺎ ﺧواھد ﺑود ﮐﮫ طﯽ ﺷدن ﮔردش ﮐﺎر ﻣﺎﻟﯽ ﻗراردادھﺎ در ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ﺟﺎﻣﻊ ﻣﺎﻟﯽ ،ﻣﺗوﻗف ﺑﮫ ﺛﺑت اطﻼﻋﺎت آﻧﮭﺎ در ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ﻗراردادھﺎ ﺧواھد ﺑود ﮐﮫ ﻣوﺟب ارﺗﻘﺎی ﺟﺎﻣﻌﯾت اطﻼﻋﺎﺗﯽ
اﯾن ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ و ﻣﺗﻌﺎﻗﺑﺎ ارﺗﻘﺎی ﺟﺎﻣﻌﯾت اطﻼﻋﺎت ﻗراردادھﺎی ﻣﻧﺗﺷرﺷده روی وﺑﺳﺎﯾت ﺷﻔﺎف ﻣﯽﮔردد.
🔹 ھﻣﭼﻧﯾن در اﯾن ﺑﺧش از ﺟﻠﺳﮫ ﻣﻘرر ﺷد ﺑﺎ راهاﻧدازی ﮐﺎﻣل ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ﺟﺎﻣﻊ ﻣﺎﻟﯽ در ﺷرﮐت ﺑرج ﻣﯾﻼد ،ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ﻣﺎﻟﯽ ﻣوازی ﮐﮫ درﺣﺎلﺣﺎﺿر در اﯾن ﺷرﮐت ﻣورد اﺳﺗﻔﺎده ﻗرار ﻣﯽﮔﯾرد از
اﺑﺗدای ﺳﺎل  ٩٨از دﺳﺗرس ﺧﺎرج ﺷود.
🔶 ﺑﺧش ﻣﯾﺎﻧﯽ ﺟﻠﺳﮫ روز ﺷﻧﺑﮫ  ٩٧/١٢/١٨ﺑﮫ ﻣوﺿوع ﺳﺎﻣﺎندھﯽ و ﺑﮭﯾﻧﮫﺳﺎزی ﯾﺎراﻧﮫھﺎی ﭘرداﺧﺗﯽ ﺑﮫ ﺷﮭروﻧدان در ﺣوزه اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ و ﻓرھﻧﮕﯽ اﺧﺗﺻﺎص ﯾﺎﻓت.
🔸 درﺣﺎلﺣﺎﺿر ﭘرداﺧت ﯾﺎراﻧﮫھﺎی ﻓرھﻧﮕﯽ و اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﺑﮫ ﺷﮭروﻧدان ،ﺑﮫﺻورت ﻏﯾرﻣﺳﺗﻘﯾم و در ﻗﺎﻟب اراﺋﮫ ارزانﻗﯾﻣت ﺧدﻣﺎت از ﺳوی ﺑرﺧﯽ ﻣراﮐز ﻓرھﻧﮕﯽ و ﺧدﻣﺎﺗﯽ واﺑﺳﺗﮫ ﺑﮫ
ﺷﮭرداری ﺗﮭران ﺻورت ﻣﯽﮔﯾرد .ﻧﺣوه ﭘﯾﺎدهﺳﺎزی اﯾن ﺷﯾوه ﺑﮫﮔوﻧﮫای ﺑوده اﺳت ﮐﮫ ﻋﻼوه ﺑر زﯾﺎندھﯽ اﯾن واﺣدھﺎ ،ﺧدﻣﺎت اراﺋﮫﺷده از ﺳوی اﯾن ﻣراﮐز ﻧﯾز از ﮐﯾﻔﯾت ﭘﺎﯾﯾنﺗری ﺑرﺧوردار
ﺑوده و ﻋﻣﻼ ﻧﺗواﻧﺳﺗﮫ ﺑﮫﻧﺣو ﻣوﺛری ﺷﮑﺎف ﺑﯾن اﻗﺷﺎر ﮐمﺑرﺧوردار و ﺑرﺧوردارﺗر ﺷﮭری در درﯾﺎﻓت ﺧدﻣﺎت اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ و ﻓرھﻧﮕﯽ را ﮐﺎھش دھد.
🔸 ﺑﮫﻣﻧظور اﺻﻼح اﯾن وﺿﻌﯾت ﻣﻘرر ﺷد ﺗﺎ ﻣﻌﺎوﻧت اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ و ﻓرھﻧﮕﯽ ﮐﺎرﮔروھﯽ را در اﯾن ﺧﺻوص ﺗﺷﮑﯾل داده و ظرف ﻣدت ﯾﮏ ﻣﺎه ،طرح ﺟﺎﯾﮕزﯾن ﺧود را ﺑرای ﺳﺎﻣﺎندھﯽ و
ﺑﮭﯾﻧﮫﺳﺎزی ﯾﺎراﻧﮫھﺎی ﭘرداﺧﺗﯽ ﺣوزه اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ و ﻓرھﻧﮕﯽ ﺑﮫﻧﺣوی ﮐﮫ آﺳﯾبھﺎی وﺿﻌﯾت ﻣوﺟود ﮐﺎھش ﯾﺎﺑﻧد ﺑﮫ ﮐﻣﯾﺗﮫ ﺷﻔﺎﻓﯾت ارﺳﺎل ﮐﻧد.
🔷 ﺑﺧش ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﺟﻠﺳﮫ ،ﺑﮫ ﻣوﺿوع اﺟرای ﺗﺑﺻره ﻣﺻوﺑﮫ »اﻟزام ﺷﮭرداری ﺗﮭران ﺑﮫ ﺑرﻧﺎﻣﮫرﯾزی و اﻧﺟﺎم اﻗداﻣﺎت ﻻزم ﺑرای ﺑﺳﺗرﺳﺎزی ﺗﺣﻘق زﯾﺳت ﺷﺑﺎﻧﮫ در ﭼﺷماﻧداز ﺗﮭران «١۴٠٢
اﺧﺗﺻﺎص ﯾﺎﻓت ﮐﮫ ﺑر طﺑق آن ،ﺷﮭرداری ﻣﮑﻠف ﺷده اﺳت طرح ﺗﺣﻘق زﯾﺳت ﺷﺑﺎﻧﮫ را ﺑﮫﺻورت آزﻣﺎﯾﺷﯽ در ﺣداﻗل ﭘﻧﺞ ﻣﺣور ﭘررﻓتوآﻣد ﺷﮭر ﺗﮭران ھﻣزﻣﺎن ﺑﺎ ﻧﯾﻣﮫ ﺷﻌﺑﺎن در اردﯾﺑﮭﺷت
ﺳﺎل  ٩٨اﺟرا ﮐﻧد.
🔹 در اﯾن ﺑﺧش از ﺟﻠﺳﮫ ﻣﻘرر ﺷد ﺗﺎ ﻣﻌﺎوﻧت اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ و ﻓرھﻧﮕﯽ در اوﻟﯾن ﻗدم ،اﻗداﻣﺎت ﻻزم ﺟﮭت اﻧﺟﺎم ھﻣﺎھﻧﮕﯽ و ﺟﻠب ھﻣﮑﺎری دﯾﮕر ﻣراﺟﻊ ذیرﺑط ازﺟﻣﻠﮫ ﻧﯾروی اﻧﺗظﺎﻣﯽ را ﺑرای
اﺟرای اﯾن طرح آﻏﺎز ﮐﻧد.
🔹 ھﻣﭼﻧﯾن ﻣﻘرر ﺷد ﺗﺎ ﻣﻌﺎوﻧت اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ و ﻓرھﻧﮕﯽ ﺑﺎ ﺗﺷﮑﯾل ﮐﺎرﮔروھﯽ ﻣﺗﻣرﮐز در اﯾن ﺧﺻوص ،ﺣداﮐﺛر ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ھﻔﺗﮫ اول ﻓروردﯾن  ،٩٨ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﻋﻣﻠﯾﺎﺗﯽ ﺧود را ﺑرای اﺟرای آزﻣﺎﯾﺷﯽ
طرح ﺗﺣﻘق زﯾﺳت ﺷﺑﺎﻧﮫ ﺑﮫ ﺷورای ﺷﮭر اراﺋﮫ دھد .دراﯾن راﺑطﮫ ﺗﺎﮐﯾد ﺷد ﮐﮫ ھدف اﺻﻠﯽ از اﺟرای اﯾن طرح ،ﺑﺎز ﻧﮕﮫ داﺷﺗن ﻣراﮐز ﻓرھﻧﮕﯽ و ﺧدﻣﺎﺗﯽ ﻣﺣورھﺎی ﺗﺣت ﭘوﺷش طرح در ﺷب
و اﻧﺗﻘﺎل ﺑﺧﺷﯽ از رﻓتوآﻣدھﺎ و ﺗراﻓﯾﮏ روز ﺑﮫ ﺷب اﺳت.
ﻧﺎﻣﮫھﺎی ارﺳﺎل ﺷده ﺑرای ﭘﯽﮔﯾری ﻣﺻوﺑﺎت
ردﯾف

24

ﻣﺻوﺑﮫ

ﺻورﺗﺟﻠﺳﺎت -ﺳﺎل دوم

۶۴

١
٢
٣
۴
۵

۶

25

ﻣﻘرر ﺷد ﻣﻌﺎوﻧت اﻣور اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ و ﻓرھﻧﮕﯽ ﺑﺎ ارﺳﺎل ﺑﺧﺷﻧﺎﻣﮫای ﺑﮫ ﮐﻠﯾﮫ واﺣدھﺎی زﯾرﻣﺟﻣوﻋﮫ ﺧود ﺑﮫ اطﻼع آﻧﮭﺎ ﺑرﺳﺎﻧد ﮐﮫ در اﺟرای ﻣﺻوﺑﮫ ﺷورا ﺑﺎ ﻋﻧوان "اﻧﺟﺎم
اﻟﮑﺗروﻧﯾﮑﯽ و اﻋﻼن ﻋﻣوﻣﯽ اطﻼﻋﺎت ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺷﮭرداری" ،از اﺑﺗدای ﺳﺎل  ٩٨ھرﮔوﻧﮫ ﭘرداﺧت ﻣﺗوﺳط ﺑﮫ ﺑﺎﻻ در اﯾن ﻣﻌﺎوﻧت ﺑرای ﻋﻣوم ﻣﻧﺗﺷر ﺧواھد ﺷد.
ﻣﻘرر ﺷد ھﻣﮫ ادارات ﮐل ذﯾل ﻣﻌﺎوﻧت اﻣور اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ و ﻓرھﻧﮕﯽ ظرف ﻣدت ﺣداﮐﺛر دو ھﻔﺗﮫ ﻗراردادھﺎی ﺧود را ﺑﮫﺻورت ﺑدون ﮔردش در ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ﻗراردادھﺎ ﺛﺑت ﮐﻧﻧد و از
اﺑﺗدای ﺳﺎل  ٩٨ﻧﯾز اطﻼﻋﺎت ﻗراردادھﺎی ﺧود را ﺑﮫﺻورت ﺑﺎﮔردش در ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ﻗرادادھﺎ ﺛﺑت ﮐﻧﻧد.
ازآﻧﺟﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﮔردش ﮐﺎر ﻗرارداد در ھر ﭼﮭﺎر ﺳﺎزﻣﺎن و ﺷرﮐت ذﯾل ﻣﻌﺎوﻧت اﻣور اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ و ﻓرھﻧﮕﯽ ﺗﻌرﯾف ﺷده اﺳت و اﯾن ﺳﺎزﻣﺎنھﺎ و ﺷرﮐتھﺎ ﻣﯽﺗواﻧﻧد ﻗراردادھﺎی
ﺧود را ﺑﮫ ﺻورت ﺑﺎﮔردش در ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ﻗراردادھﺎ ﺛﺑت ﮐﻧﻧد ،ﻣﻘرر ﺷد از اﺑﺗدای ﺳﺎل  ٩٨اﻣﮑﺎن اﯾﺟﺎد ﻗرارداد ﺟدﯾد در ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ﺟﺎﻣﻊ ﻣﺎﻟﯽ ﺑرای اﯾن ﺳﺎزﻣﺎنھﺎ و ﺷرﮐتھﺎ
وﺟود ﻧداﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد .ھﻣﭼﻧﯾن ﻣﻘرر ﺷد از اﺑﺗدای ﺳﺎل  ٩٨ﺗﮑﻣﯾل ﻋﺎﻣل ھزﯾﻧﮫ در ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ﺟﺎﻣﻊ ﻣﺎﻟﯽ ﺑرای اﯾن  ۴ﺳﺎزﻣﺎن و ﺷرﮐت ،اﺟﺑﺎری ﺷود.
ﻣﻘرر ﺷد از اﺑﺗدای ﺳﺎل ٩٨ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ﻣوازی ﻣورد اﺳﺗﻔﺎده در ﺷرﮐت ﺑرج ﻣﯾﻼد ﺑرای ﺛﺑت ﻋﻣﻠﯾﺎت ﻣﺎﻟﯽ از دﺳﺗرس ﺧﺎرج ﺷده و ﺻرﻓﺎ ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ﺟﺎﻣﻊ ﻣﺎﻟﯽ ﺷﮭرداری ﺗﮭران در
اﯾن ﺷرﮐت ﺑﮫطور ﮐﺎﻣل ﻣورد اﺳﺗﻔﺎده ﻗرار ﮔﯾرد.
ﻣﻘرر ﺷد ﻣﻌﺎوﻧت اﻣور اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ و ﻓرھﻧﮕﯽ ﺑرای ﺗﮭﯾﮫ ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﭘﯾﺷﻧﮭﺎدی ﺟﮭت ﺳﺎﻣﺎندھﯽ و ﺑﮭﯾﻧﮫﺳﺎزی ﯾﺎراﻧﮫھﺎی ﻏﯾرﻣﺳﺗﻘﯾم ﭘرداﺧﺗﯽ ﺣوزه اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ و ﻓرھﻧﮕﯽ ،ﺣداﮐﺛر
ظرف ﻣدت ﯾﮏ ﻣﺎه ،ﮐﺎرﮔروھﯽ ﺗﺷﮑﯾل دھد و از ﻧﻣﺎﯾﻧده ﮐﻣﯾﺗﮫ ﺷﻔﺎﻓﯾت و ﺷﮭر ھوﺷﻣﻧد ﻧﯾز ﺑرای ﺣﺿور در ﺟﻠﺳﺎت اﯾن ﮐﺎرﮔروه ،دﻋوت ﻧﻣﺎﯾد و ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﺧود ﺑرای
ﺷﻔﺎﻓﯾتﺑﺧﺷﯽ و اﺻﻼح وﺿﻌﯾت ﻣوﺟود در ﯾﺎراﻧﮫھﺎی ﭘرداﺧﺗﯽ اﯾن ﺣوزه را ﺑﮫ ﮐﻣﯾﺗﮫ ﺷﻔﺎﻓﯾت و ﺷﮭر ھوﺷﻣﻧد ارﺳﺎل ﮐﻧد.
ﺿﻣن ﺗﺎﮐﯾد ﺑر ﺿرورت ﺗﺻﺣﯾﺢ روﯾﮑرد ﻣوﺟود در ﺗﺣﻘق زﯾﺳت ﺷﺑﺎﻧﮫ از راه اﻧدازی ونﮐﺎﻓﮫھﺎ و اﻣﺛﺎﻟﮭم ﺑﮫ ﺳﻣت ﺑﺎزﻧﮕﮭداﺷﺗن ﻣراﮐز ﺧدﻣﺎﺗﯽ و ﻓرھﻧﮕﯽ در ﺳﺎﻋﺎت ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ
ﺷب و اﻧﺗﻘﺎل ﺑﺧﺷﯽ از ﺑﺎر ﺗراﻓﯾﮑﯽ روز ﺑﮫ ﺷب ،ﻣﻘرر ﺷد ﻣﻌﺎوﻧت اﻣور اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ و ﻓرھﻧﮕﯽ ﺿﻣن آﻏﺎز ھﻣﺎھﻧﮕﯽھﺎی ﻻزم ﺑﺎ دﯾﮕر ﻣراﺟﻊ ذﯾرﺑط ﻣﺎﻧﻧد ﻧﯾروی اﻧﺗظﺎﻣﯽ،
ﺣداﮐﺛر ﺗﺎ ھﻔﺗﮫ اول ﻓروردﯾنﻣﺎه  ،٩٨ﺑرای اﺟرای آزﻣﺎﯾﺷﯽ ﻣﺻوﺑﮫ »اﻟزام ﺷﮭرداري ﺗﮭران ﺑﮫ ﺑرﻧﺎﻣﮫرﯾزي و اﻧﺟﺎم اﻗداﻣﺎت ﻻزم ﺑراي ﺑﺳﺗرﺳﺎزي ﺗﺣﻘق زﯾﺳت ﺷﺑﺎﻧﮫ در
ﭼﺷم اﻧداز ﺗﮭران  «١۴٠٢ﮐﺎرﮔروھﯽ ﺗﺷﮑﯾل داده و از ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﺎن ﮐﻣﯾﺳﯾونھﺎی ذﯾرﺑط در ﺷورای اﺳﻼﻣﯽ ﺷﮭر ﺗﮭران ﻧﯾز ﺑرای ﺣﺿور در ﺟﻠﺳﺎت اﯾن ﮐﺎرﮔروه ،دﻋوت ﻧﻣﺎﯾد
و ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﻋﻣﻠﯾﺎﺗﯽ ﺧود ﺑرای اﺟرای ﺗﺑﺻره اﯾن ﻣﺻوﺑﮫ را ﺣداﮐﺛر ﺗﺎ ﻧﯾﻣﮫ ﻓروردﯾن ﻣﺎه  ٩٨ﺑﮫ ﺷورای اﺳﻼﻣﯽ ﺷﮭر ﺗﮭران ارﺳﺎل ﻧﻣﺎﯾد.
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۶٣
ﺻورت ﺟﻠﺳﮫ ﮐﻣﯾﺗﮫ ﺷﻔﺎﻓﯾت و ﺷﮭر ھوﺷﻣﻧد
اﺗﺎق ﮐﻣﯾﺳﯾون ﺑودﺟﮫ واﻗﻊ در طﺑﻘﮫ  ۶ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن ﺷﻣﺎره  ١ﺷورا
ﻣﮑﺎن
 ٩٧/١٢/١١ﺳﺎﻋت ١۴
ﺗﺎرﯾﺦ و زﻣﺎن
ﺷﺻتوﺳوم
ﺷﻣﺎره ﺟﻠﺳﮫ
ﻣدﻋوﯾن :آﻗﺎی ﺧﺳروی ،ﻣدﯾرﮐل ﻣﺣﺗرم اﻣور ﻣﺎﻟﯽ ﺷﮭرداری ﺗﮭران ،ﺟﻧﺎب آﻗﺎی ﻓرﺟود ،ﻣدﯾرﻋﺎﻣل ﻣﺣﺗرم ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﻧﺎوری اطﻼﻋﺎت و ارﺗﺑﺎطﺎت ﺷﮭرداری ﺗﮭران
ﺣﺎﺿرﯾن :ﻟطﻔﺎ ً ﮐﻠﯾﮏ ﻧﻣﺎﯾﯾد.
ﻋﮑسھﺎی ﺟﻠﺳﮫ
دﺳﺗورﺟﻠﺳﮫ:
✅ راهاﻧدازی ﺑﺎزار آﻧﻼﯾن ﺗﮭﺎﺗر

🔶 ﺷﺻتوﺳوﻣﯾن ﺟﻠﺳﮫ ﮐﻣﯾﺗﮫ ﺷﻔﺎﻓﯾت و ﺷﮭر ھوﺷﻣﻧد ﺷﻧﺑﮫ  ٩٧/١٢/١١ﺑﮫ رﯾﺎﺳت دﮐﺗر ﺑﮭﺎره آروﯾن و ﺑﺎ ﺣﺿور ﺟﻧﺎب آﻗﺎی ﺧﺳروی ،ﻣدﯾرﮐل ﻣﺣﺗرم اﻣور ﻣﺎﻟﯽ ﺷﮭرداری ﺗﮭران ،ﺟﻧﺎب آﻗﺎی ﻓرﺟود ،ﻣدﯾرﻋﺎﻣل ﻣﺣﺗرم ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﻧﺎوری
اطﻼﻋﺎت و ارﺗﺑﺎطﺎت ﺷﮭرداری ﺗﮭران و ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﺎن ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻼک و ﻣﺳﺗﻐﻼت ﺑرﮔزار ﺧواھد ﺷد و دو ﻣوﺿوع »راهاﻧدازی ﺑﺎزار آﻧﻼﯾن ﺗﮭﺎﺗر« و »ﯾﮑﭘﺎرﭼﮕﯽ ﺳﺎﻣﺎﻧﮫھﺎی ﺣوزه ﻣﺎﻟﯽ« ﻣورد ﭘﯾﮕﯾری ﻗرار ﺧواھد ﮔرﻓت.
🔷 ﺑرطﺑق ﻣﺻوﺑﮫ »دﺳﺗوراﻟﻌﻣل اﺟراﯾﯽ ﻣدﯾرﯾت ﻣﻧﺎﺑﻊ و ﻣﺻﺎرف ﻏﯾرﻧﻘد« ،ﺷﮭرداری ﺗﮭران ﻣﮑﻠف ﺷده اﺳت ﺗﺎ از ﺳﺎل  ١٣٩٨ﻧﺳﺑت ﺑﮫ اﯾﺟﺎد ﺳﺎﻣﺎﻧﮫای ﺟﮭت ﺗﮭﺎﺗر اﻣﻼک و ﻣﻧﺎﺑﻊ ﻏﯾرﻧﻘد ﺑدھﮑﺎران ﻗطﻌﯽ ﺑﺎ طﻠﺑﮑﺎران ﻗطﻌﯽ ﺷﮭرداری
ﺗﮭران اﻗدام ﻧﻣﺎﯾد .اﯾن ﺑدان ﻣﻌﻧﺎﺳت ﮐﮫ ﺑدھﮑﺎراﻧﯽ ﮐﮫ ﻣﺗﻘﺎﺿﯽ اراﺋﮫ داراﯾﯽ ﻏﯾرﻧﻘد ﺑﮫازای ﺑدھﯽ ﺧود ﺑﮫ ﺷﮭرداری ھﺳﺗﻧد و طﻠﺑﮑﺎراﻧﯽ ﮐﮫ ﻣﺗﻘﺎﺿﯽ درﯾﺎﻓت داراﯾﯽ ﻏﯾرﻧﻘد ﺑﮫازای طﻠب ﺧود از ﺷﮭرداری ھﺳﺗﻧد ﺑﺗواﻧﻧد در ﺗﮭﺎﺗر ﺑﺎ ھم
ﺣﺳﺎب ﺧود ﺑﺎ ﺷﮭرداری ﺗﮭران را ﺗﺳوﯾﮫ ﮐﻧﻧد.
🔷 راهاﻧدازی ﺑﺎزار آﻧﻼﯾن ﺗﮭﺎﺗر ﻋﻼوهﺑرآﻧﮑﮫ ﻣوﺟب اﻓزاﯾش ﮐﺎراﻣدی ﻓراﯾﻧدھﺎی ﻣذﮐور ﺧواھد ﺷد ،ﺑﺎ ﺗﺣدﯾد ﻧﻘش واﺳطﮫﮔری ﺷﮭرداری و ﮐﺎرﮔزاریھﺎ در ﻓراﯾﻧدھﺎی ﺗﺳوﯾﮫ ﺣﺳﺎب ﺑﺎ ﺑدھﮑﺎران و طﻠﺑﮑﺎران ﺷﮭرداری ﺗﮭران ،از
ﺷﮑلﮔﯾری زﻣﯾﻧﮫھﺎی ﻓﺳﺎد در اﯾن ﺣوزه ﺟﻠوﮔﯾری ﺧواھد ﮐرد.
🔷 ازاﯾنرو از ﻣﻌﺎوﻧت ﻣﺎﻟﯽ و ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﺎوا ﺧواﺳﺗﮫ ﺷده اﺳت ﺗﺎ در اﯾن ﺟﻠﺳﮫ ،ﺑرﻧﺎﻣﮫ زﻣﺎنﺑﻧدی ﺧود ﺟﮭت راهاﻧدازی ﺑﺎزار آﻧﻼﯾن ﺗﮭﺎﺗر و ﮔزارﺷﯽ از اﻗداﻣﺎﺗﯽ ﮐﮫ ﺗﺎﺑدﯾنﺟﺎ دراﯾنراﺑطﮫ ﺻورتﮔرﻓﺗﮫ اﺳت ،ﺑﮫ ﮐﻣﯾﺗﮫ ﺷﻔﺎﻓﯾت اراﺋﮫ دھﻧد.
🔶 ﯾﮑﭘﺎرﭼﮕﯽ ﺳﺎﻣﺎﻧﮫھﺎی ﺣوزه ﻣﺎﻟﯽ ﺷﮭرداری ﺗﮭران ﻣوﺿوع دﯾﮕری اﺳت ﮐﮫ در اﯾن ﺟﻠﺳﮫ ﻣورد ﺑررﺳﯽ ﻗرار ﺧواھد ﮔرﻓت.
🔸 ﻣﻧظور از ﯾﮑﭘﺎرﭼﮕﯽ ﺳﺎﻣﺎﻧﮫھﺎ آن اﺳت ﮐﮫ اﺗﺻﺎل ﺳﯾﺳﺗﻣﯽ و ﺳﺎزﮔﺎری اطﻼﻋﺎﺗﯽ ﮐﺎﻣل ﺑﯾن ﺳﺎﻣﺎﻧﮫھﺎی ﺣوزه ﻣﺎﻟﯽ ﮐﮫ اﻗﻼم اطﻼﻋﺎﺗﯽ ﻣﺷﺗرک ﯾﺎ ﻣرﺗﺑطﯽ را ﺛﺑت و ﻧﮕﮭداری ﻣﯽﮐﻧﻧد ﺑرﻗرار ﺑﺎﺷد ﺗﺎ ﻋﻼوهﺑر اﻓزاﯾش ﺟﺎﻣﻌﯾت اطﻼﻋﺎﺗﯽ
و ﮐﺎراﯾﯽ ﺳﺎﻣﺎﻧﮫھﺎی ﻣذﮐور ،اﻣﮑﺎن دﺧلوﺗﺻرف در اطﻼﻋﺎت در ھﻧﮕﺎم ﺛﺑت دادهھﺎ ﻣﺣدود ﺷده و اﻋﺗﺑﺎر اطﻼﻋﺎت ﺛﺑتﺷده در ﭘﺎﯾﮕﺎهھﺎی دادهای ﺷﮭرداری ﺗﮭران ارﺗﻘﺎ ﯾﺎﺑد.
🔸 ازاﯾنرو از ﻣﻌﺎوﻧت ﻣﺎﻟﯽ و ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﺎوا ﺧواﺳﺗﮫ ﺷده اﺳت ﺗﺎ در ﺟﻠﺳﮫ ﺷﻧﺑﮫ  ٩٧/١٢/١١ﮔزارﺷﯽ از اﻗداﻣﺎﺗﯽ ﮐﮫ ﺗﺎﮐﻧون در ﺟﮭت ﯾﮑﭘﺎرﭼﮕﯽ ﺳﺎﻣﺎﻧﮫھﺎی ﺣوزه ﻣﺎﻟﯽ ﺷﺎﻣل اﺗﺻﺎل ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ﺟﺎﻣﻊ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﮫ ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ﺟﺎﻣﻊ اﻣﻼک ،ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ
ﻗراردادھﺎ ،ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ﺻورتوﺿﻌﯾت ،ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ﺳرﻣﺎﯾﮫﮔذاری و ﻣﺷﺎرﮐتھﺎ ،ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ﺑودﺟﮫ ،ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ﮐﻧﺗرل ﭘروژه و دﯾﮕر ﺳﺎﻣﺎﻧﮫھﺎی ﻣرﺗﺑط ﺻورت ﮔرﻓﺗﮫ اﺳت و ﻧﯾز ﺑرﻧﺎﻣﮫ زﻣﺎنﺑﻧدی اﻗداﻣﺎت آﺗﯽ ﺧود در اﯾن زﻣﯾﻧﮫ ﺑﮫ ﮐﻣﯾﺗﮫ ﺷﻔﺎﻓﯾت اراﺋﮫ
دھﻧد.
ﺷرح ﺟﻠﺳﮫ:
🔶 ﺷﺻتوﺳوﻣﯾن ﺟﻠﺳﮫ ﮐﻣﯾﺗﮫ ﺷﻔﺎﻓﯾت و ﺷﮭر ھوﺷﻣﻧد ﺷﻧﺑﮫ  ٩٧/١٢/١١ﺑﮫ رﯾﺎﺳت دﮐﺗر ﺑﮭﺎره آروﯾن و ﺑﺎ ﺣﺿور ﺟﻧﺎب آﻗﺎی ﺧﺳروی ،ﻣدﯾرﮐل ﻣﺣﺗرم اﻣور ﻣﺎﻟﯽ و ذﯾﺣﺳﺎب دو ﺷﮭرداری ﺗﮭران ،ﺟﻧﺎب آﻗﺎی ﻣرادی ،ﻣدﯾرﮐل ﻣﺣﺗرم
ﺑرﻧﺎﻣﮫ و ﺑودﺟﮫ ﺷﮭرداری ﺗﮭران ،ﺟﻧﺎب آﻗﺎی ﻓرﺟود ،ﻣدﯾرﻋﺎﻣل ﻣﺣﺗرم ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﻧﺎوری اطﻼﻋﺎت و ارﺗﺑﺎطﺎت ﺷﮭرداری ﺗﮭران و ﺟﻧﺎب آﻗﺎی ﮐﻠﮭر ،ﻗﺎﺋمﻣﻘﺎم ﻣﺣﺗرم ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻼک و ﻣﺳﺗﻐﻼت ﺑرﮔزار ﺷد و دو ﻣوﺿوع »راهاﻧدازی ﺑﺎزار
آﻧﻼﯾن ﺗﮭﺎﺗر« و »ﯾﮑﭘﺎرﭼﮕﯽ ﺳﺎﻣﺎﻧﮫھﺎی ﺣوزه ﻣﺎﻟﯽ« ﻣورد ﭘﯾﮕﯾری ﻗرار ﮔرﻓت.
🔷 ﺑﻧد »ب« ﺑﺧش ﭘﻧﺟم ﻣﺻوﺑﮫ »دﺳﺗوراﻟﻌﻣل اﺟراﯾﯽ ﻣدﯾرﯾت ﻣﻧﺎﺑﻊ و ﻣﺻﺎرف ﻏﯾرﻧﻘد« ) ،(+ﺷﮭرداری ﺗﮭران را ﻣﮑﻠف ﮐرده اﺳت ﺗﺎ از ﺳﺎل  ١٣٩٨ﻧﺳﺑت ﺑﮫ اﯾﺟﺎد ﺳﺎﻣﺎﻧﮫای ﺟﮭت ﺗﮭﺎﺗر اﻣﻼک و ﻣﻧﺎﺑﻊ ﻏﯾرﻧﻘد ﺑدھﮑﺎران ﻗطﻌﯽ ﺑﺎ
طﻠﺑﮑﺎران ﻗطﻌﯽ ﺷﮭرداری ﺗﮭران اﻗدام ﻧﻣﺎﯾد .اﯾن ﺑدان ﻣﻌﻧﺎﺳت ﮐﮫ ﺑدھﮑﺎراﻧﯽ ﮐﮫ ﻣﺗﻘﺎﺿﯽ اراﺋﮫ داراﯾﯽ ﻏﯾرﻧﻘد ﺑﮫازای ﺑدھﯽ ﺧود ﺑﮫ ﺷﮭرداری ھﺳﺗﻧد و طﻠﺑﮑﺎراﻧﯽ ﮐﮫ ﻣﺗﻘﺎﺿﯽ درﯾﺎﻓت داراﯾﯽ ﻏﯾرﻧﻘد ﺑﮫازای طﻠب ﺧود از ﺷﮭرداری ھﺳﺗﻧد
ﺑﺗواﻧﻧد در ﺗﮭﺎﺗر ﺑﺎ ھم ﺣﺳﺎب ﺧود ﺑﺎ ﺷﮭرداری ﺗﮭران را ﺗﺳوﯾﮫ ﮐﻧﻧد.
🔹 ﺑﺎﺗوﺟﮫﺑﮫ اﺑراز آﻣﺎدﮔﯽ ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻼک و ﻣﺳﺗﻐﻼت و ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﺎوا در ﺟﻠﺳﮫ ﺷﻧﺑﮫ  ،٩٧/١٢/١١ﻣﻘرر ﺷد ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻼک ﻣﺗوﻟﯽ ﺗﺷﮑﯾل ﮐﺎرﮔروھﯽ ﺑﺎ ﺣﺿور ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﺎن ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻼک ،اداره ﮐل ﻣﺎﻟﯽ ،اداره ﮐل ﺧزاﻧﮫداری ،اداره ﮐل
ﺣﻘوﻗﯽ ،اداره ﮐل ﺑودﺟﮫ و ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﺎوا ﺷده و اﯾن ﮐﺎرﮔروه ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﻓروردﯾنﻣﺎه  ٩٨ﻧﺳﺧﮫ اوﻟﯾﮫ دﺳﺗوراﻟﻌﻣل ﭘﯾﺷﻧﮭﺎدی ﺧود ﺟﮭت راهاﻧدازی ﺑﺎزار آﻧﻼﯾن ﺗﮭﺎﺗر را ﺑﮫ ﮐﻣﯾﺗﮫ ﺷﻔﺎﻓﯾت و ﺷﮭر ھوﺷﻣﻧد اراﺋﮫ ﮐﻧد.
🔶 ﺑﺧش دوم ﺟﻠﺳﮫ ﺑﮫ ﺑررﺳﯽ ﮔزارش ﻣﻌﺎوﻧت ﻣﺎﻟﯽ و ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﺎوا از اﻗداﻣﺎت ﺻورتﮔرﻓﺗﮫ ﺑرای ﺑرﻗراری اﺗﺻﺎل ﺳﯾﺳﺗﻣﯽ و ﯾﮑﭘﺎرﭼﮕﯽ اطﻼﻋﺎﺗﯽ ﺑﯾن ﺳﺎﻣﺎﻧﮫھﺎی ﺣوزه ﻣﺎﻟﯽ ﺷﮭرداری ﺗﮭران از ﺟﻣﻠﮫ ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ﺟﺎﻣﻊ ﻣﺎﻟﯽ ،ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ
ﻗراردادھﺎ ،ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ﺟﺎﻣﻊ اﻣﻼک ،ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ﺳرﻣﺎﯾﮫﮔذاری و ﻣﺷﺎرﮐتھﺎ ،ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ﺑودﺟﮫ و ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ﮐﻧﺗرل ﭘروژه اﺧﺗﺻﺎص ﯾﺎﻓت.
🔸 ﻣﻧظور از ﯾﮑﭘﺎرﭼﮕﯽ ﺳﺎﻣﺎﻧﮫھﺎ آن اﺳت ﮐﮫ اﺗﺻﺎل ﺳﯾﺳﺗﻣﯽ و ﺳﺎزﮔﺎری اطﻼﻋﺎﺗﯽ ﮐﺎﻣل ﺑﯾن ﺳﺎﻣﺎﻧﮫھﺎی ﺣوزه ﻣﺎﻟﯽ ﮐﮫ اﻗﻼم اطﻼﻋﺎﺗﯽ ﻣﺷﺗرک ﯾﺎ ﻣرﺗﺑطﯽ را ﺛﺑت و ﻧﮕﮭداری ﻣﯽﮐﻧﻧد ﺑرﻗرار ﺑﺎﺷد ﺗﺎ ﻋﻼوهﺑر اﻓزاﯾش ﺟﺎﻣﻌﯾت اطﻼﻋﺎﺗﯽ
و ﮐﺎراﯾﯽ ﺳﺎﻣﺎﻧﮫھﺎی ﻣذﮐور ،اﻣﮑﺎن دﺧلوﺗﺻرف در اطﻼﻋﺎت در ھﻧﮕﺎم ﺛﺑت دادهھﺎ ﻣﺣدود ﺷده و اﻋﺗﺑﺎر اطﻼﻋﺎت ﺛﺑتﺷده در ﭘﺎﯾﮕﺎهھﺎی دادهای ﺷﮭرداری ﺗﮭران ارﺗﻘﺎ ﯾﺎﺑد.
🔸 ﺑﻧﺎﺑر ﮔزارش ﻣﻌﺎوﻧت ﻣﺎﻟﯽ:
– ﺑﺎ ﺑرﻗراری اﻣﮑﺎن ﺛﺑت ﺑﺎﮔردش ﻗرارادادھﺎی ﻣﺷﺎرﮐﺗﯽ در ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ﻗراردادھﺎ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﻓروردﯾنﻣﺎه  ،٩٨ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ »ﺳرﻣﺎﯾﮫﮔذاری و ﻣﺷﺎرﮐتھﺎ« از دﺳﺗرس ﺧﺎرج ﺧواھد ﺷد و ﯾﮏ ﮔﺎم دﯾﮕر در ﺟﮭت اﯾﺟﺎد ﯾﮏ ﭘﺎﯾﮕﺎه دادهای واﺣد ﺑرای
ﺛﺑت اطﻼﻋﺎت ﮐﻠﯾﮫ ﻗراردادھﺎ ﺑرداﺷﺗﮫ ﺧواھد ﺷد.
– ھﻣﭼﻧﯾن اﻣﮑﺎن ﺛﺑت ﻗرارداد ﺟدﯾد در ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ﮐﻧﺗرل ﭘروژه از اﯾن ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ﺣذف ﺷده اﺳت و اﯾن ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ ازطرﯾق اﺗﺻﺎل ﺳﯾﺳﺗﻣﯽ ﺑﮫ ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ﻗراردادھﺎ ﺑﮫ اطﻼﻋﺎت ﻗراردادھﺎی ﭘروژهھﺎی ﻋﻣراﻧﯽ ،اﺣداﺛﯽ و ﻧﮕﮫداﺷت ﺷﮭری دﺳﺗرﺳﯽ
ﭘﯾدا ﻣﯽﮐﻧد .ﺑﺎﺗوﺟﮫ ﺑﮫ آﻧﮑﮫ اﺗﺻﺎل ﺳﯾﺳﺗﻣﯽ ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ﻗراردادھﺎ ﺑﮫ ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ﺟﺎﻣﻊ ﻣﺎﻟﯽ ﻧﯾز در ﺷﮭرداریھﺎی ﻣﻧﺎطق ﺑﮫطورﮐﺎﻣل ﺑرﻗرار ﺷده اﺳت ،اﯾن ﺑدان ﻣﻌﻧﺎﺳت ﮐﮫ در زﻣﯾﻧﮫ اطﻼﻋﺎت ﺛﺑتﺷده از ﻗراردادھﺎ ازاﯾنﺑﮫﺑﻌد ﯾﮑﭘﺎرﭼﮕﯽ اطﻼﻋﺎﺗﯽ
ﺑﯾن ﺳﮫ ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ﻗراردادھﺎ ،ﮐﻧﺗرل ﭘروژه و ﺟﺎﻣﻊ ﻣﺎﻟﯽ ﺑرﻗرار ﺧواھد ﺑود.
– ﺳﮫ زﯾرﺳﯾﺳﺗم ﺑﮭﺎی ﺗﻣﺎمﺷده ،ﺻورتوﺿﻌﯾت و ﺣﺳﺎﺑداری ﭘﯾﻣﺎن در ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ﺟﺎﻣﻊ ﻣﺎﻟﯽ از اﺑﺗدای ﺳﺎل ﻣﺎﻟﯽ  ٩٨در ﺗﻣﺎﻣﯽ ﺷﮭرداریھﺎی ﻣﻧﺎطق ﺑﮫ ﮐﺎر ﮔرﻓﺗﮫ ﺧواھد ﺷد .اﯾن ﺑدان ﻣﻌﻧﺎﺳت ﮐﮫ ازاﯾنﺑﮫﺑﻌد ،ﭘﯾش از ﺗﺳوﯾﮫ ﺣﺳﺎب ﺑﺎ
ﭘﯾﻣﺎﻧﮑﺎران ،ﻣﺗﻧﺎﺳب ﺑودن ﺑﮭﺎی ﺗﻣﺎمﺷده ﺧدﻣﺎت ﺑﺎ ﺻورتوﺿﻌﯾتھﺎی اراﺋﮫﺷده ﺗوﺳط ﭘﯾﻣﺎﻧﮑﺎران در زﯾرﺳﯾﺳﺗم ﺣﺳﺎﺑداری ﭘﯾﻣﺎن ﻣورد ﺑررﺳﯽ و ارزﯾﺎﺑﯽ ﻗرار ﺧواھد ﮔرﻓت و اﻣﮑﺎن ﻋددﺳﺎزی از ﺳوی ﭘﯾﻣﺎﻧﮑﺎران ﯾﺎ اﻋﻣﺎل ﺳﻠﯾﻘﮫ در
ﭘرداﺧت ﺑﮫ ﭘﯾﻣﺎﻧﮑﺎران از ﺳوی ذیﺣﺳﺎﺑﺎن ﻣﺣدود ﺧواھد ﺷد.
🔸 در ﻣورد اﺗﺻﺎل ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ﺟﺎﻣﻊ اﻣﻼک ﺑﮫ ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ﺟﺎﻣﻊ ﻣﺎﻟﯽ ﻣﻘرر ﺷد ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﻓرودﯾنﻣﺎه ﺳﺎل  ٩٨زﯾرﺳﯾﺳﺗم اﻣﻼک در ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ﺟﺎﻣﻊ ﻣﺎﻟﯽ از دﺳﺗرس ﺧﺎرج ﺷده و ﺛﺑت ھرﮔوﻧﮫ ﻋﻣﻠﯾﺎت ﻣﺎﻟﯽ ﻣرﺗﺑط ﺑﺎ اﻣﻼک و ﺗﺎﺳﯾﺳﺎت ﺷﺎﻣل ﺧرﯾد،
ﻓروش ،اﺟﺎره ،ﻣﺷﺎرﮐت و ﺗﮭﺎﺗر در ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ﺟﺎﻣﻊ ﻣﺎﻟﯽ از طرﯾق ﻓراﺧواﻧﯽ اطﻼﻋﺎت ﻣﻠﮏ ﻣذﮐور از ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ﺟﺎﻣﻊ اﻣﻼک ﺻورت ﮔﯾرد .ﺑﮫ ﻋﺑﺎرت دﯾﮕر ،اﻧﺟﺎم ﻋﻣﻠﯾﺎت ﻣﺎﻟﯽ روی اﻣﻼک ﺷﮭرداری ﻣﺗوﻗف ﺑﮫ طﯽ ﮐردن ﻓراﯾﻧد ﺛﺑت
اطﻼﻋﺎت آنھﺎ در ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ﺟﺎﻣﻊ اﻣﻼک ﺑﺎﺷد .ھدف از اﯾن ﮐﺎر آن اﺳت ﮐﮫ ﺑﺎ ﺑﮫ وﺟود آوردن اﯾن اﻟزام ﺳﯾﺳﺗﻣﯽ ،اراده ﻻزم ﺑرای رﻓﻊ ﻣواﻧﻊ ﻓﻧﯽ ﯾﺎ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﻣوﺟود ﺑر ﺳر راه ﺛﺑت اطﻼﻋﺎت اﻣﻼک در ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ﺟﺎﻣﻊ اﻣﻼک ﺷﮑل ﮔرﻓﺗﮫ و
ﻋﻼوهﺑر اﻓزاﯾش ﯾﮑﭘﺎرﭼﮕﯽ اطﻼﻋﺎﺗﯽ ﺑﯾن ﺳﺎﻣﺎﻧﮫھﺎی ﺣوزه ﻣﺎﻟﯽ ،ﺛﺑت اطﻼﻋﺎت اﻣﻼک در ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ﺟﺎﻣﻊ اﻣﻼک ﻧﯾز ﺳرﻋت ﺑﯾﺷﺗری ﺑﮫ ﺧود ﺑﮕﯾرد.
🔷 ﻣوﺿوع دﯾﮕری ﮐﮫ در اﯾن ﺑﺧش از ﺟﻠﺳﮫ ﻣطرح ﺷد ﺷﮑﺎف ﺑﯾن ارﻗﺎم ذﮐرﺷده در ﮔزارش ﻋﻣﻠﮑرد ﻣﺎﻟﯽ ﺷشﻣﺎھﮫ اﺑﺗدای ﺳﺎل  ٩٧ﺷﮭرداری ﺗﮭران ﺑﺎ ﻣﯾزان ﭘرداﺧﺗﯽ ﺧزاﻧﮫ ﺑﮫ واﺣدھﺎﯾﯽ اﺟراﯾﯽ ﺑود ﮐﮫ ﻣﻌﻠول ﻋدم اﺗﺻﺎل ﺳﯾﺳﺗﻣﯽ
ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ﺑودﺟﮫ ﺑﮫ ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ﺟﺎﻣﻊ ﻣﺎﻟﯽ اﺳت.
🔹 ﺑﻧﺎﺑر ﺑررﺳﯽھﺎی اﻧﺟﺎم ﺷده ،اﺧﺗﻼف ﻗﺎﺑلﺗوﺟﮭﯽ ﺑﯾن اﻋﺗﺑﺎر ھزﯾﻧﮫﺷده ﺑﺎ اﻋﺗﺑﺎر ﭘرداﺧتﺷده ﺑﮫ واﺣدھﺎی ﺷﮭرداری ﺗﮭران ﺑﮫ ﭼﺷم ﻣﯽﺧورد و درواﻗﻊ اﻋﺗﺑﺎر ﭘرداﺧتﺷده ﺑﮫ واﺣدھﺎ ﺑﯾش از آن ﻣﯾزاﻧﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺑراﯾش اﺳﻧﺎد ھزﯾﻧﮫ
ﻣوﺟود اﺳت .ھﻣﭼﻧﯾن ﻧﺣوه ﺗوزﯾﻊ اﻋﺗﺑﺎر ﭘرداﺧتﺷده ﺑﯾن ردﯾفھﺎی ﻣﺧﺗﻠف ﺑودﺟﮫ ﻟزوﻣﺎ ﺑﺎ درﺻد اﻋﺗﺑﺎر ﺗﺧﺻﯾصدادهﺷده ﺑﮫ ھر ردﯾف ﻣطﺎﺑﻘت ﻧدارد و ﻋﻣﻼ ﺗﺎ اﻧﺗﮭﺎی ﺳﺎل ﻧﯾز ﻣﺷﺧص ﻧﻣﯽﺷود ﮐﮫ ﭘرداﺧتھﺎی ﺻورتﮔرﻓﺗﮫ ﺻرف
ﮐدام ردﯾفھﺎی ﺑودﺟﮫ و ﭼﮫ ﭘروژهھﺎﯾﯽ ﺷده اﺳت.
🔹 ﺑﻧﺎﺑر ﺗوﺿﯾﺣﺎت اراﺋﮫﺷده ﺗوﺳط ﻣﻌﺎوﻧت ﻣﺎﻟﯽ در ﺟﻠﺳﮫ ﺷﻧﺑﮫ  ،٩٧/١٢/١١ﺑﺎﺗوﺟﮫﺑﮫ آﻧﮑﮫ اﺑﻼغ ﺑودﺟﮫ ﻣﺻوب و اراﺋﮫ ﺗواﻓقﻧﺎﻣﮫھﺎی ﻣرﺑوط ﺑﮫ آن ﺑﺎ ﺗﺎﺧﯾری ﭼﻧدﻣﺎھﮫ ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﺷروع ﺳﺎل ﻣﺎﻟﯽ ﺟدﯾد ﺻورت ﻣﯽﮔﯾرد ،ﭘرداﺧت اﻋﺗﺑﺎر
ﺑﮫ واﺣدھﺎی زﯾرﻣﺟﻣوﻋﮫ ﺷﮭرداری ﻧﻣﯽﺗواﻧد ﻣﺗوﻗف ﺑﮫ اﺑﻼغ و ﺗﺧﺻﯾص ﺑودﺟﮫ ﺷود و ﺑﮫ ھﻣﯾن دﻟﯾل ﺗﺎ ﭘﯾش از ﺳرآﻣدن ﺳﺎل ﻣﺎﻟﯽ ،ھﻣﯾﺷﮫ اﺧﺗﻼﻓﯽ ﺑﯾن ﻣﺑﻠﻎ ﭘرداﺧتﺷده ﺑﺎ ﻣﺑﻠﻎ ھزﯾﻧﮫﺷده وﺟود دارد.
🔹 دراﯾنراﺑطﮫ ﻧظر ﮐﺎرﺷﻧﺎﺳﯽ ﮐﻣﯾﺗﮫ ﺷﻔﺎﻓﯾت آن ﺑود ﮐﮫ ﺣﺗﯽ اﮔر اﯾن ﻣﻼﺣظﺎت در ﺷراﯾط ﻓﻌﻠﯽ ﻣوﺟﮫ ﺑﺎﺷﻧد ،ﻻزم اﺳت ﺑﺎ اﺗﺻﺎل ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ﺑودﺟﮫ ﺑﮫ ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ﺟﺎﻣﻊ ﻣﺎﻟﯽ ،ﭘرداﺧت اﻋﺗﺑﺎر ﻋﻠﯽاﻟﺣﺳﺎب ﺑﮫ واﺣدھﺎ و ﻧﺣوه ھزﯾﻧﮫﮐرد آن ﺗوﺳط
واﺣدھﺎ ﺑﮫﺻورت ﺳﯾﺳﺗﻣﯽ ﺛﺑت ﮔردد و ﺷورای ﺷﮭر ﺑﺗواﻧد ﺑﮫطور ﻣﺳﺗﻣر ﺑر ﻧﺣوه اوﻟوﯾتﺑﻧدی ﻣدﯾران در ھزﯾﻧﮫﮐرد اﻋﺗﺑﺎر ﭘرداﺧتﺷده ﺑﮫ آنھﺎ ﻧظﺎرت ﮐﻧد.
🔹 ﺑﺎﺗوﺟﮫﺑﮫ ﭘﯾﭼﯾدﮔﯽ و ﮔﺳﺗردﮔﯽ اﺑﻌﺎد اﯾن ﻣوﺿوع ،ﺟﻣﻊﺑﻧدی ﻧﮭﺎﯾﯽ درﺑﺎره آن در ﺟﻠﺳﮫ ﺷﻧﺑﮫ  ٩٧/١٢/١١ﺣﺎﺻل ﻧﺷد و اداﻣﮫ ﺑررﺳﯽ آن ﺑﮫ ﺟﻠﺳﺎت آﺗﯽ ﮐﻣﯾﺗﮫ ﺷﻔﺎﻓﯾت ﺑﺎ ﺣﺿور ﻣﻌﺎون ﺑرﻧﺎﻣﮫرﯾزی و ﻣﻌﺎون ﻣﺎﻟﯽ ﻣوﮐول ﺷد.
ﻧﺎﻣﮫھﺎی ارﺳﺎل ﺷده ﺑرای ﭘﯽﮔﯾری ﻣﺻوﺑﺎت
ردﯾف
١

٢
٣
۴
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ﻣﺻوﺑﮫ
ﻣﻘرر ﺷد ﮐﺎرﮔروھﯽ ﺷﺎﻣل ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻼک و ﻣﺳﺗﻐﻼت ،اداره ﮐل اﻣور ﻣﺎﻟﯽ ،اداره ﮐل ﺧزاﻧﮫداری ،اداره ﮐل ﺣﻘوﻗﯽ ،اداره ﮐل ﺑودﺟﮫ و ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﻧﺎوری اطﻼﻋﺎت و ارﺗﺑﺎطﺎت ﺑرای ﺗﮭﯾﮫ دﺳﺗوراﻟﻌﻣل راهاﻧدازی ﺑﺎزار
آﻧﻼﯾن ﺗﮭﺎﺗر در راﺳﺗﺎی اﺟرای ﺑﻧد ب ﺑﺧش ﭘﻧﺟم ﻣﺻوﺑﮫ »دﺳﺗوراﻟﻌﻣل اﺟراﯾﯽ ﻣدﯾرﯾت ﻣﻧﺎﺑﻊ و ﻣﺻﺎرف ﻏﯾرﻧﻘد« اﺑﻼﻏﯽ ﺑﮫ ﺷﻣﺎره  ...ﻣورخ  ...ﺗﺷﮑﯾل ﮔردد و ﻧﺳﺧﮫ ﭘﯾﺷﻧﮭﺎدی دﺳﺗوراﻟﻌﻣل ﺗﮭﯾﮫ ﺷده در اﯾن
ﮐﺎرﮔروه ﺣداﮐﺛر ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﻓروردﯾن ﻣﺎه  ٩٨ﺑﮫ ﮐﻣﯾﺗﮫ ﺷﻔﺎﻓﯾت و ﺷﮭر ھوﺷﻣﻧد ارﺳﺎل ﮔردد .ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد ﻣﯽﺷود ﺑﮫ ﻣﻧظور ﺗﺳرﯾﻊ در ﺗﺷﮑﯾل و ﺑرﮔزاری ﺟﻠﺳﺎت ﮐﺎرﮔروه ،ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻼک و ﻣﺳﺗﻐﻼت ﻣﺳﺋوﻟﯾت ﺑرﮔزاری
ﺟﻠﺳﺎت اﯾن ﮐﺎرﮔروه و ﺟﻣﻊﺑﻧدی ﻧﮭﺎﯾﯽ در ﻣورد ﻧﺳﺧﮫ ﭘﯾﺷﻧﮭﺎدی دﺳﺗوراﻟﻌﻣل ﻣذﮐور را ﺑر ﻋﮭده ﮔﯾرد.
ﻣﻘرر ﺷد از ﭘﺎﯾﺎن ﻓروردﯾنﻣﺎه  ،٩٨زﯾرﺳﯾﺳﺗم اﻣﻼک و ﺛﺑت ﻣﺳﺗﻘل ھرﮔوﻧﮫ ﻋﻣﻠﯾﺎت ﻣﺎﻟﯽ در ﻣورد اﻣﻼک در ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ﺟﺎﻣﻊ ﻣﺎﻟﯽ ﻏﯾرﻓﻌﺎل ﺷود؛ ﺑﮫ اﯾن ﻣﻌﻧﺎ ﮐﮫ ﺛﺑت ھرﮔوﻧﮫ ﻋﻣﻠﯾﺎت ﻣﺎﻟﯽ ﻣرﺗﺑط ﺑﺎ اﻣﻼک و ﺗﺎﺳﯾﺳﺎت
درﺣﺎل ﺑﮭرهﺑرداری ﺷﮭرداری ﺗﮭران ﺷﺎﻣل ﺧرﯾد ،ﻓروش ،اﺟﺎره ،ﻣﺷﺎرﮐت و ﺗﮭﺎﺗر در ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ﺟﺎﻣﻊ ﻣﺎﻟﯽ ،از طرﯾق ﻓراﺧواﻧﯽ اطﻼﻋﺎت ﻣﻠﮏ ﻣذﮐور از ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ﺟﺎﻣﻊ اﻣﻼک ﺻورت ﮔﯾرد.
ﻣﻘرر ﺷد ﻗراردادھﺎی ﻣﺷﺎرﮐﺗﯽ و ﺳرﻣﺎﯾﮫﮔذاری از ﭘﺎﯾﺎن ﻓروردﯾنﻣﺎه  ٩٨ﺑﮫﺻورت ﺑﺎﮔردش در ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ﻗراردادھﺎ ﺛﺑت ﮔردد.
ﻣﻘرر ﺷد از اﺑﺗدای ﺳﺎل ﻣﺎﻟﯽ  ،٩٨زﯾرﺳﯾﺳﺗم ﺑﮭﺎی ﺗﻣﺎمﺷده در ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ﺟﺎﻣﻊ ﻣﺎﻟﯽ در ﺗﻣﺎﻣﯽ ﻣﻧﺎطق ﺷﮭرداری ﻣورد اﺳﺗﻔﺎده ﻗرار ﮔﯾرد.

ﺻورﺗﺟﻠﺳﺎت -ﺳﺎل دوم

۶٢
ﺻورت ﺟﻠﺳﮫ ﮐﻣﯾﺗﮫ ﺷﻔﺎﻓﯾت و ﺷﮭر ھوﺷﻣﻧد
اﺗﺎق ﮐﻣﯾﺳﯾون ﺑودﺟﮫ واﻗﻊ در طﺑﻘﮫ  ۶ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن ﺷﻣﺎره  ١ﺷورا
ﻣﮑﺎن
٩٧/١٢/۴
ﺗﺎرﯾﺦ و زﻣﺎن
ﺷﺻتودوم
ﺷﻣﺎره ﺟﻠﺳﮫ
ﻣدﻋوﯾن :ﺟﻧﺎب آﻗﺎی ﻓرﺟود ،ﻣدﯾرﻋﺎﻣل ﻣﺣﺗرم ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﻧﺎوری اطﻼﻋﺎت و ارﺗﺑﺎطﺎت ﺷﮭرداری
ﺣﺎﺿرﯾن :ﻟطﻔﺎ ً ﮐﻠﯾﮏ ﻧﻣﺎﯾﯾد.
ﻋﮑسھﺎی ﺟﻠﺳﮫ

دﺳﺗورﺟﻠﺳﮫ:
✅ ﺑررﺳﯽ ﺑودﺟﮫ ﺳﺎل  ٩٨ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﻧﺎوری اطﻼﻋﺎت و ارﺗﺑﺎطﺎت
🔶 ﺷﺻتودوﻣﯾن ﺟﻠﺳﮫ ﮐﻣﯾﺗﮫ ﺷﻔﺎﻓﯾت و ﺷﮭر ھوﺷﻣﻧد ،ﺷﻧﺑﮫ  ٩٧/١٢/۴ﺑﮫ رﯾﺎﺳت دﮐﺗر ﺑﮭﺎره آروﯾن و ﺑﺎ ﺣﺿور ﺟﻧﺎب آﻗﺎی ﻓرﺟود ،ﻣدﯾرﻋﺎﻣل ﻣﺣﺗرم ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﻧﺎوری اطﻼﻋﺎت و ارﺗﺑﺎطﺎت
ﺷﮭرداری ﺗﮭران ﺑﺎ ﻣوﺿوع »ﺑررﺳﯽ ﺑودﺟﮫ  ٩٨ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﻧﺎوری اطﻼﻋﺎت و ارﺗﺑﺎطﺎت و ﺗﻧﺎﺳب آن ﺑﺎ ﺑرﻧﺎﻣﮫھﺎ و ﭘروژهھﺎی اوﻟوﯾتدار اﯾن ﺳﺎزﻣﺎن« ﺑرﮔزار ﺧواھد ﺷد.
🔶 ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﺎوا ﻧﻘﺷﯽ ﻣﺣوری در ﻓراھم ﮐردن زﯾرﺳﺎﺧتھﺎی ﻓﻧﯽ ﻻزم ﺑرای اﯾﺟﺎد دﺳﺗرﺳﯽ ﻋﻣوﻣﯽ ﺑﮫ ﭘﺎﯾﮕﺎهھﺎی اطﻼﻋﺎﺗﯽ ﺷﮭرداری ﺗﮭران دارد و ﺑرﻗراری ﺷﻔﺎﻓﯾت اطﻼﻋﺎﺗﯽ در ﺷﮭرداری
ﺗﮭران در ﺑﻌد ﻓﻧﯽ آن ،ﺑﮫ ﻋﻣﻠﮑرد ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﺎوا واﺑﺳﺗﮫ اﺳت .ھﻣﭼﻧﯾن اﯾن ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺗوﻟﯽ اﺻﻠﯽ ﭘﯾﺷﺑرد طرحھﺎی ھوﺷﻣﻧدﺳﺎزی در ﺷﮭر ﺗﮭران اﺳت.
🔸 ازاﯾنرو از ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﺎوا ﺧواﺳﺗﮫ ﺷده اﺳت ﺗﺎ در ﺟﻠﺳﮫ ﺷﻧﺑﮫ  ٩٧/١٢/٠۴ﮔزارﺷﯽ از ﺟزﺋﯾﺎت ﻋﻣﻠﮑرد ﺑودﺟﮫ ﺳﺎزﻣﺎن در ﺳﺎل  ٩۶و  ،٩٧اوﻟوﯾتﺑﻧدی و زﻣﺎنﺑﻧدی ﺑرﻧﺎﻣﮫھﺎ و ﭘروژهھﺎی
اﯾن ﺳﺎزﻣﺎن در ﺳﺎل  ٩٨و ﺗﻧﺎﺳب آن ﺑﺎ ﺑودﺟﮫ ﭘﯾﺷﻧﮭﺎدی اراﺋﮫﺷده و ھﻣﭼﻧﯾن ﺷﺎﺧصھﺎی ﺳﻧﺟش ﻋﻣﻠﮑرد ﺳﺎزﻣﺎن در ﭘﯾﺷﺑرد ﺑرﻧﺎﻣﮫھﺎ و ﭘروژهھﺎی اﯾن ﺳﺎزﻣﺎن در ﺳﺎل آﯾﻧده اراﺋﮫ دھد.
ﺷرح ﺟﻠﺳﮫ:
ﭘﯾشازاﯾن ﻧﯾز در ﺟﻠﺳﺎت ﺑﯾﺳتوﺷﺷم و ﭼﮭلوﯾﮑم ﮐﻣﯾﺗﮫ ﺷﻔﺎﻓﯾت ،ﺑررﺳﯽ ﺑرﻧﺎﻣﮫ اﺳﺗراﺗژﯾﮏ و ﻋﻣﻠﮑرد ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﺎوا در دﺳﺗور ﮐﺎر ﮐﻣﯾﺗﮫ ﺷﻔﺎﻓﯾت ﻗرار ﮔرﻓﺗﮫ ﺑود.
🔶
✅ ﺑﯾشﺑرآوردی ﺑودﺟﮫ و ﺿرورت اوﻟوﯾتﺑﻧدی ﭘروژهھﺎ
🔶 ﺷﺻتودوﻣﯾن ﺟﻠﺳﮫ ﮐﻣﯾﺗﮫ ﺷﻔﺎﻓﯾت و ﺷﮭر ھوﺷﻣﻧد ،ﺷﻧﺑﮫ  ٩٧/١٢/۴ﺑﮫ رﯾﺎﺳت دﮐﺗر ﺑﮭﺎره آروﯾن و ﺑﺎ ﺣﺿور ﺟﻧﺎب آﻗﺎی ﻓرﺟود ،ﻣدﯾرﻋﺎﻣل ﻣﺣﺗرم ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﻧﺎوری اطﻼﻋﺎت و ارﺗﺑﺎطﺎت
ﺷﮭرداری ﺗﮭران ،ﻣدﯾرﮐل ﻣﺣﺗرم اﻣور ﻣﺟﺎﻣﻊ و ﺟﻧﺎب آﻗﺎی ﺧﺳروی ،ﻣدﯾرﮐل ﻣﺣﺗرم اﻣور ﻣﺎﻟﯽ و ذﯾﺣﺳﺎب دو ﺷﮭرداری ﺗﮭران ﺑرﮔزار ﺷد و ﺟزﺋﯾﺎت ﺑودﺟﮫ ﭘﯾﺷﻧﮭﺎدی ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﺎوا ﺑرای ﺳﺎل
 ٩٨و ارﺗﺑﺎط و ﺗﻧﺎﺳب آن ﺑﺎ ﺑرﻧﺎﻣﮫھﺎ و ﭘروژهھﺎی اوﻟوﯾتدار اﯾن ﺳﺎزﻣﺎن ﻣورد ﺑررﺳﯽ ﻗرار ﮔرﻓت.
🔸 اﯾن ﻣوﺿوع از آن ﺟﮭت در دﺳﺗور ﮐﺎر ﮐﻣﯾﺗﮫ ﺷﻔﺎﻓﯾت ﻗرار ﮔرﻓت ﮐﮫ ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﺎوا ﻧﻘﺷﯽ ﻣﺣوری در ﻓراھم ﮐردن زﯾرﺳﺎﺧتھﺎی ﻓﻧﯽ ﻻزم ﺑرای اﯾﺟﺎد دﺳﺗرﺳﯽ ﻋﻣوﻣﯽ ﺑﮫ ﭘﺎﯾﮕﺎهھﺎی
اطﻼﻋﺎﺗﯽ ﺷﮭرداری ﺗﮭران دارد و ﺑرﻗراری ﺷﻔﺎﻓﯾت اطﻼﻋﺎﺗﯽ در ﺷﮭرداری ﺗﮭران در ﺑﻌد ﻓﻧﯽ آن ،ﺑﮫ ﻋﻣﻠﮑرد ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﺎوا واﺑﺳﺗﮫ اﺳت .ﺿﻣن آﻧﮑﮫ اﯾن ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺗوﻟﯽ اﺻﻠﯽ ﭘﯾﺷﺑرد طرحھﺎی
ھوﺷﻣﻧدﺳﺎزی در ﺷﮭر ﺗﮭران اﺳت.
🔷 ﺑررﺳﯽھﺎی ﮐﺎرﺷﻧﺎﺳﯽ اﻋﺿﺎی ﮐﻣﯾﺗﮫ ﺷﻔﺎﻓﯾت درﺑﺎره ﺑودﺟﮫ ﺳﺎل  ٩٨ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﺎوا ﻧﺷﺎن داد اﯾن ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﯾزان درآﻣدھﺎی ﺳﺎل آﺗﯽ ﺧود را ﺑﺎ  ۶٠درﺻد اﻓزاﯾش ﻧﺳﺑت ﻣﯾزان درآﻣد ﻣﺻوب
در ﺳﺎل  ٩٧ﺑرآورد ﮐرده اﺳت .اﯾندرﺣﺎﻟﯽ اﺳت ﮐﮫ ﻣﯾزان ﺗﺣﻘق درآﻣدی ﺳﺎل  ٩٧اﯾن ﺳﺎزﻣﺎن ﺣدود  ۵۵درﺻد ﻣﯾزان ﻣﺻوب ﺑوده اﺳت و ﻟذا ﺑرآورد اﻓزاﯾش  ۶٠درﺻدی آن ﻧﺳﺑت ﺑﮫ
ﻣﺻوب ﺳﺎل  ،٩٧دﭼﺎر ﺑﯾشآوردی ﺷدﯾد ﺑوده و ﺗﺣﻘق ﺑودﺟﮫ  ٣٠٠ﻣﯾﻠﯾﺎرد ﺗوﻣﺎﻧﯽ اﯾن ﺳﺎزﻣﺎن در ﺳﺎل آﯾﻧده را ﺑﺎ ﺗردﯾدھﺎی ﺟدی ﻣواﺟﮫ ﻣﯽﮐﻧد.
🔹 اوﻟﯾن ﭘﯾﺎﻣد ﺑﯾشﺑرآودی ﺑودﺟﮫ آن اﺳت ﮐﮫ در واﻗﻌﯾت ،اﻋﺗﺑﺎر ﻻزم ﺑرای ﭘﯾشﺑرد ﺗﻣﺎﻣﯽ ﭘروژهھﺎی ﮐﻠﯾدی ﺗﻌرﯾفﺷده در اﯾن ﺳﺎزﻣﺎن در ﺳﺎل آﯾﻧده ﻓراھم ﻧﺑوده و ﻟذا اوﻟوﯾتﺑﻧدی ﭘروژهھﺎ
ﺿرورﺗﯽ اﻧﮑﺎرﻧﺎﭘذﯾر ﻣﯽﯾﺎﺑد .ازاﯾنرو از ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﺎوا ﺧواﺳﺗﮫ ﺷد اوﻟوﯾتﺑﻧدی ﭘروژهھﺎی ﮐﻠﯾدی اﯾن ﺳﺎزﻣﺎن را ﺑﮫ ﮐﻣﯾﺗﮫ ﺷﻔﺎﻓﯾت اراﺋﮫ دھد.
🔹در ﻓﮭرﺳت ﭘروژهھﺎی ﮐﻠﯾدی ﺳﺎل آﯾﻧده اﯾن ﺳﺎزﻣﺎن ،ﻣوارد ﺣﺎﺋز اھﻣﯾت ﺑرای ﮐﻣﯾﺗﮫ ﺷﻔﺎﻓﯾت ازﺟﻣﻠﮫ ھوﺷﻣﻧدﺳﺎزی ﻓراﯾﻧدھﺎی ﺷﮭرﺳﺎزی ،ﺗوﺳﻌﮫ ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ﻣﻌﺎﻣﻼت و ﻣﻧﺎﻗﺻﺎت ،ارﺗﻘﺎی ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ
ﺟﺎﻣﻊ اﻣﻼک و ﺗوﺳﻌﮫ ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ﺻورتوﺿﻌﯾت اﻟﮑﺗروﻧﯾﮏ ذﮐر ﺷده ﺑود .ﺑﺎاﯾنﺣﺎل ،ازآنﺟﺎﯾﯽﮐﮫ در ﮔزارش اراﺋﮫﺷده ﻣﺷﺧص ﻧﺑود ﮐﮫ ھر ﮐدام از اﯾن ﭘروژهھﺎی ﮐﻠﯾدی ،ذﯾل ﮐدامﯾﮏ از ۴۴
ردﯾف ﺑودﺟﮫ ﭘﯾﺷﻧﮭﺎدی ﻗرار ﻣﯽﮔﯾرﻧد و ﭼﮫ ﻣﻘدار از اﻋﺗﺑﺎر در ﻧظر ﮔرﻓﺗﮫ ﺷده ﺑرای ردﯾف ﺑودﺟﮫ ﻣرﺗﺑط ﺑﮫ ﭘﯾﺷﺑرد آن ﭘروژه ﮐﻠﯾدی اﺧﺗﺻﺎص ﯾﺎﻓﺗﮫ اﺳت ،اﻣﮑﺎن ﺳﻧﺟش ﻣﯾزان ﺗﺣﻘقﭘذﯾری
اﯾن ﭘروژهھﺎ در ﺳﺎل آﯾﻧده ﻣﯾﺳر ﻧﺷد .ﻟذا از ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﺎوا ﺧواﺳﺗﮫ ﺷد ﺗﺎ ظرف ﻣدت ﯾﮏھﻔﺗﮫ ،ﮔزارﺷﯽ اراﯾﮫ ﮐﻧد ﮐﮫ در آن ﻋﻼوه ﺑر اوﻟوﯾتﺑﻧدی ﭘروژهھﺎی ﮐﻠﯾدی ،ﻣﺷﺧص ﺷده ﺑﺎﺷد ھرﮐدام از
ﭘروژهھﺎی ﮐﻠﯾدی ﺗﻌرﯾفﺷده در اﯾن ﺳﺎزﻣﺎن ذﯾل ﮐدام ردﯾف ﺑودﺟﮫ ﭘﯾﺷﻧﮭﺎدی ﻗرار ﻣﯽﮔﯾرد و ﻣﯾزان ﺑودﺟﮫ ﻣورد ﻧﯾﺎز ﺑرای ﭘﯾشﺑرد ھر ﮐدام از آن ﭘروژهھﺎی ﮐﻠﯾدی ﭼﮫ ﻣﻘدار ﺑرآورد ﻣﯽﺷود.
🔶 در ﺟﻠﺳﮫ ﺷﻧﺑﮫ  ٩٧/١٢/۴ھﻣﭼﻧﯾن ﺟﻠب ﻣﺷﺎرﮐت و ﺳرﻣﺎﯾﮫﮔذاری ﺑﺧش ﺧﺻوﺻﯽ ﺑﮫﻋﻧوان راھﮑﺎری ﺑرای ﮐﻣﮏ ﺑﮫ ﺗﺎﻣﯾن اﻋﺗﺑﺎرات ﻣورد ﻧﯾﺎز ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﺎوا ﻣطرح ﺷد و از ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﺎوا
ﺧواﺳﺗﮫ ﺷد ﺗﺎ در ﺗﮑﻣﯾل ﮔزارشھﺎی ارﺳﺎﻟﯽ ﺧود ،ﮔزارﺷﯽ ﻧﯾز از ﻓﮭرﺳت ﭘروژهھﺎی ﮐﻠﯾدی ﮐﮫ اﻣﮑﺎن اﻧﺟﺎم آنھﺎ ازطرﯾق ﺟﻠب ﻣﺷﺎرﮐت و ﺳرﻣﺎﯾﮫﮔذاری ﺑﺧش ﺧﺻوص ﻣﯾﺳر اﺳت ،ﺑﮫ ﮐﻣﯾﺗﮫ
ﺷﻔﺎﻓﯾت اراﺋﮫ ﮐﻧد.
ﻧﺎﻣﮫھﺎی ارﺳﺎل ﺷده ﺑرای ﭘﯽﮔﯾری ﻣﺻوﺑﺎت
ردﯾف
١
٢
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ﻣﺻوﺑﮫ
ﻣﻘرر ﺷد ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﻧﺎوری اطﻼﻋﺎت و ارﺗﺑﺎطﺎت ﺣداﮐﺛر ظرف ﻣدت ﯾﮏ ھﻔﺗﮫ اوﻟوﯾتﺑﻧدی ﭘروژهھﺎی ﮐﻠﯾدی ﺗﻌرﯾفﺷده در اﯾن ﺳﺎزﻣﺎن ﺑرای ﺳﺎل آﯾﻧده را ﺑﮫ ﮐﻣﯾﺗﮫ ﺷﻔﺎﻓﯾت
ارﺳﺎل ﻧﻣﺎﯾد .ھﻣﭼﻧﯾن ﻣﻘرر ﺷد ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﻧﺎوری اطﻼﻋﺎت و ارﺗﺑﺎطﺎت در ﻓﺎﯾل ارﺳﺎﻟﯽ ﺧود ﻣﺷﺧص ﻧﻣﺎﯾد اﯾن ﭘروژهھﺎی ﮐﻠﯾدی ذﯾل ﮐدام ردﯾف در ﻻﯾﺣﮫ ﭘﯾﺷﻧﮭﺎدی ﺑودﺟﮫ
 ،٩٨ﭘﯾشﺑﯾﻧﯽ و ﺗﻌرﯾف ﺷدهاﻧد و ﻣﯾزان ﺑودﺟﮫ ﻣورد ﻧﯾﺎز ﺑرای ﭘﯾشﺑرد ھر ﮐدام از آﻧﮭﺎ ﭼﮫ ﻣﻘدار ﭘﯾشﺑﯾﻧﯽ ﺷده اﺳت.
ﻣﻘرر ﺷد ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﻧﺎوری اطﻼﻋﺎت و ارﺗﺑﺎطﺎت ﻣﺷﺧص ﻧﻣﺎﯾد ﮐدامﯾﮏ از ﭘروژهھﺎی ﮐﻠﯾدی ﺗﻌرﯾفﺷده ،اﯾن ﻗﺎﺑﻠﯾت را دارﻧد ﮐﮫ ﺑﺎ ﺳرﻣﺎﯾﮫﮔذاری و ﻣﺷﺎرﮐت ﺑﺧش ﺧﺻوﺻﯽ
اﻧﺟﺎم ﺷوﻧد ،و ﮐدامﯾﮏ ﻗﺎﺑﻠﯾت ﺳرﻣﺎﯾﮫﮔذاری و ﻣﺷﺎرﮐت ﻧداﺷﺗﮫ و ﺑﺧش ﺧﺻوﺻﯽ ﻋﻼﻗﮫﻣﻧد ﺑﮫ ورود ﺑﮫ آﻧﮭﺎ ﻧﯾﺳت .ھﻣﭼﻧﯾن ﻣﺷﺧص ﻧﻣﺎﯾد ﮐﮫ ﻣﻌﯾﺎر اﯾن ارزﯾﺎﺑﯽ ﭼﯾﺳت.
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ﺻورت ﺟﻠﺳﮫ ﮐﻣﯾﺗﮫ ﺷﻔﺎﻓﯾت و ﺷﮭر ھوﺷﻣﻧد
اﺗﺎق ﮐﻣﯾﺳﯾون ﺑودﺟﮫ واﻗﻊ در طﺑﻘﮫ  ۶ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن ﺷﻣﺎره  ١ﺷورا
 ٩٧/١١/٣٠ﺳﺎﻋت ١٧:٣٠ﻣﮑﺎن
ﺗﺎرﯾﺦ و زﻣﺎن
ﺷﺻتوﯾﮑم
ﺷﻣﺎره ﺟﻠﺳﮫ
ﻣدﻋوﯾن :آﻗﺎی ﺑﺻﯾرت ،رﺋﯾس ﻣﺣﺗرم ﻣرﮐز ﻣطﺎﻟﻌﺎت و ﺑرﻧﺎﻣﮫرﯾزی ﺷﮭر ﺗﮭران ،ﺟﻧﺎب آﻗﺎی رﯾﺎﺿﯽ ،ﻣدﯾرﮐل ﻣﺣﺗرم دﻓﺗر ﻣطﺎﻟﻌﺎت اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ و ﻓرھﻧﮕﯽ ﻣﻌﺎوﻧت ﻓرھﻧﮕﯽ و اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ و ﺳرﮐﺎر ﺧﺎﻧم
ذاﮐری ،ﻣﻌﺎون ﻣﺣﺗرم ﻣطﺎﻟﻌﺎت ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻣلوﻧﻘل و ﺗراﻓﯾﮏ
ﺣﺎﺿرﯾن :ﻟطﻔﺎ ً ﮐﻠﯾﮏ ﻧﻣﺎﯾﯾد.
ﻋﮑسھﺎی ﺟﻠﺳﮫ
دﺳﺗورﺟﻠﺳﮫ:
✅ اﻧﺗﺷﺎر ﻋﻣوﻣﯽ ﭘژوھشھﺎ
🔶 ﺷﺻتوﯾﮑﻣﯾن ﺟﻠﺳﮫ ﮐﻣﯾﺗﮫ ﺷﻔﺎﻓﯾت و ﺷﮭر ھوﺷﻣﻧد ،ﺳﮫﺷﻧﺑﮫ  ٩٧/١١/٣٠ﺑﮫ رﯾﺎﺳت دﮐﺗر ﺑﮭﺎره آروﯾن و ﺑﺎ ﺣﺿور ﺟﻧﺎب آﻗﺎی ﺑﺻﯾرت ،رﺋﯾس ﻣﺣﺗرم ﻣرﮐز ﻣطﺎﻟﻌﺎت و ﺑرﻧﺎﻣﮫرﯾزی ﺷﮭر ﺗﮭران،
ﺟﻧﺎب آﻗﺎی رﯾﺎﺿﯽ ،ﻣدﯾرﮐل ﻣﺣﺗرم دﻓﺗر ﻣطﺎﻟﻌﺎت اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ و ﻓرھﻧﮕﯽ ﻣﻌﺎوﻧت ﻓرھﻧﮕﯽ و اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ و ﺳرﮐﺎر ﺧﺎﻧم ذاﮐری ،ﻣﻌﺎون ﻣﺣﺗرم ﻣطﺎﻟﻌﺎت ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻣلوﻧﻘل و ﺗراﻓﯾﮏ ﺑﺎ ﻣوﺿوع »ﺷﻔﺎﻓﯾت
و اﻧﺗﺷﺎر ﻋﻣوﻣﯽ ﭘژوھشھﺎی اﻧﺟﺎم ﺷده در ﺷﮭرداری و واﺣدھﺎی ﺗﺎﺑﻌﮫ« ﺑرﮔزار ﺧواھد ﺷد.
🔶ﺑﺎ ﻓراھم ﮐردن اﻣﮑﺎن دﺳﺗرﺳﯽ ﻋﻣوم ﺷﮭروﻧدان ﺑﮫ ﻧﺗﺎﯾﺞ ﭘژوھشھﺎ ،از اﻧﺟﺎم طرحھﺎی ﭘژوھﺷﯽ ﺗﮑراری و ھدررﻓت ﺑودﺟﮫ ﺟﻠوﮔﯾری ﻣﯽﺷود و طﯾف وﺳﯾﻊﺗری از ﻣﺗﺧﺻﺻﺎن و داﻧﺷﮕﺎھﯾﺎن از
ﻧﺗﺎﯾﺞ آنھﺎ اﺳﺗﻔﺎده ﺧواھﻧد ﮐرد.
🔶 ھﻣﭼﻧﯾن ﺷﻔﺎﻓﯾتﺑﺧﺷﯽ ﺑﮫ ﻣراﺣل اﻧﺟﺎم ﭘژوھش ﻣﺎﻧﻧد اﻋﻼم ﻓراﺧوان ،ﭘروﭘوزالھﺎی درﯾﺎﻓﺗﯽ و ﭘروﭘوزال ﻣﻧﺗﺧب ،ﻋﻼوه ﺑر ارﺗﻘﺎی ﮐﯾﻔﯾت ﭘژوھشھﺎ ،از اﯾﺟﺎد راﻧت در اﯾن ﺣوزه ﺟﻠوﮔﯾری
ﺧواھد ﺷد.
🔶 ازاﯾنرو از ﻣرﮐز ﻣطﺎﻟﻌﺎت ﺑﮫﻋﻧوان ﻣﺗوﻟﯽ اﺻﻠﯽ اﻧﺟﺎم ﭘژوھش در ﺷﮭرداری ﺗﮭران و ﻣﻌﺎوﻧتھﺎی ﻓرھﻧﮕﯽ و اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ و ﺣﻣلوﻧﻘل و ﺗراﻓﯾﮏ ﮐﮫ ﺳﺎﻻﻧﮫ ﭘژوھشھﺎی ﺑﺳﯾﺎری را ﺑﮫﺻورت
ﺟﻠﺳﮫ :ﻣﯽدھﻧد ﺧواﺳﺗﮫ ﺷده اﺳت ﺗﺎ در ﺟﻠﺳﮫ ﺳﮫﺷﻧﺑﮫ  ٩٧/١١/٣٠ﮔزارﺷﯽ از ﺑرﻧﺎﻣﮫھﺎی ﺧود ﺟﮭت ﺷﻔﺎﻓﯾتﺑﺧﺷﯽ ﺑﮫ ﻣراﺣل ﻣﺧﺗﻠف اﻧﺟﺎم ﭘژوھشھﺎ و اﻧﺗﺷﺎر ﻋﻣوﻣﯽ ﻧﺗﺎﯾﺞ آنھﺎ ﺑﮫ ﮐﻣﯾﺗﮫ
ﻣﺳﺗﻘل اﻧﺟﺎم
ﺷرح
دﺳﺗرﺳﯽ دھﻧد.
ﺷﻔﺎﻓﯾت اراﺋﮫ
ھﻣﮕﺎﻧﯽ ﺑﮫ ﭘژوھشھﺎی ﺷﮭرداری ﺗﮭران
✅
🔶 ﺷﺻتوﯾﮑﻣﯾن ﺟﻠﺳﮫ ﮐﻣﯾﺗﮫ ﺷﻔﺎﻓﯾت و ﺷﮭر ھوﺷﻣﻧد ،ﺳﮫﺷﻧﺑﮫ  ٩٧/١١/٣٠ﺑﮫ رﯾﺎﺳت دﮐﺗر ﺑﮭﺎره آروﯾن و ﺑﺎ ﺣﺿور ﺟﻧﺎب آﻗﺎی ﺑﺻﯾرت ،رﺋﯾس ﻣﺣﺗرم ﻣرﮐز ﻣطﺎﻟﻌﺎت و ﺑرﻧﺎﻣﮫرﯾزی ﺷﮭر ﺗﮭران،
ﺟﻧﺎب آﻗﺎی رﯾﺎﺿﯽ ،ﻣدﯾرﮐل ﻣﺣﺗرم دﻓﺗر ﻣطﺎﻟﻌﺎت اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ و ﻓرھﻧﮕﯽ ﻣﻌﺎوﻧت ﻓرھﻧﮕﯽ و اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ و ﺳرﮐﺎر ﺧﺎﻧم ذاﮐری ،ﻣﻌﺎون ﻣﺣﺗرم ﻣطﺎﻟﻌﺎت ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻣلوﻧﻘل و ﺗراﻓﯾﮏ ﺑرﮔزار ﺷد و ﻧﺣوه
اﻧﺗﺷﺎر ﻋﻣوﻣﯽ ﮔزارش ﮐﺎﻣل ﭘژوھشھﺎی اﻧﺟﺎمﺷده در ﺷﮭرداری و واﺣدھﺎی ﺗﺎﺑﻌﮫ ﻣورد ﺑررﺳﯽ ﻗرار ﮔرﻓت.
🔸 اﯾﺟﺎد دﺳﺗرﺳﯽ ھﻣﮕﺎﻧﯽ ﺑﮫ ﭘژوھشھﺎی اﻧﺟﺎم ﺷده در ﺷﮭرداری ﺗﮭران و واﺣدھﺎی ﺗﺎﺑﻌﮫ آن ،ﻣوﺟب ﻣﯽﺷود طﯾف وﺳﯾﻊﺗری از ﻣﺗﺧﺻﺻﺎن و داﻧﺷﮕﺎھﯾﺎن ﺑﺗواﻧﻧد از ﻧﺗﺎﯾﺞ آنھﺎ اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﻧد.
ﺿﻣن آنﮐﮫ اﻧﺗﺷﺎر ﻋﻣوﻣﯽ اﯾن ﭘژوھشھﺎ ،آنھﺎ را در ﻣﻌرض ارزﯾﺎﺑﯽ و ﻧﻘد ﻋﻠﻣﯽ ﻗرار داده و از اﯾن طرﯾق ﮐﯾﻔﯾت ﭘژوھشھﺎ ارﺗﻘﺎء ﺧواھد ﯾﺎﻓت .ھﻣﭼﻧﯾن ،اﻧﺗﺷﺎر ﻧﺳﺧﮫ اﻟﮑﺗروﻧﯾﮑﯽ ﮔزارش اﯾن
ﭘژوھشھﺎ ازطرﯾق ﯾﮏ درﮔﺎه واﺣد ﺑﺎ اﻣﮑﺎن ﺟﺳتوﺟو در ﺑﯾن اﯾن ﮔزارشھﺎ ،از ﺗﮑرار ﭘژوھشھﺎ در واﺣدھﺎی ﻣﺧﺗﻠف و ھدررﻓت ﺑودﺟﮫ ﺟﻠوﮔﯾری ﺧواھد ﮐرد.
🔶 درﺣﺎلﺣﺎﺿر ﻣرﮐز ﻣطﺎﻟﻌﺎت و ﺑرﻧﺎﻣﮫرﯾزی ﺷﮭر ﺗﮭران از ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ »ﭘژوھشﯾﺎر« ﺑرای ﻣدﯾرﯾت ﻓراﯾﻧدھﺎی ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﺗﻌرﯾف و اﻧﺟﺎم ﭘروژهھﺎ اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯽﮐﻧد و ﺑﻧﺎﺑر ﺻﺣﺑتھﺎی راھﺑر اﯾن
ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ،زﯾرﺳﺎﺧت ﻻزم ﺑرای اﻧﺗﺷﺎر ﮔزارش ﭘژوھشھﺎی اﻧﺟﺎمﮔرﻓﺗﮫ در ﺷﮭرداری ﺗﮭران در اﯾن ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ﻓراھم اﺳت .دراﯾنراﺑطﮫ ﻣﻘرر ﺷد ﺗﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﺎوا ﻗﺎﺑﻠﯾتھﺎی ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ﭘژوھﺷﯾﺎر و دﯾﮕر
ﺳﺎﻣﺎﻧﮫھﺎ و اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻓﻧﯽ ﻣوﺟود در ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﺎوا را ﺑرای آﻧﮑﮫ ﺑﮫﻋﻧوان ﺑﺳﺗر ﻣﺷﺗرک ﺑﺎرﮔذاری و اﻧﺗﺷﺎر ﮔزارشھﺎی ﭘژوھشھﺎ در ﮐﻠﯾﮫ واﺣدھﺎی زﯾرﻣﺟﻣوﻋﮫ ﺷﮭرداری ﻗرار ﺑﮕﯾرﻧد ﻣورد ﺑررﺳﯽ
ﻗرار داده و ﮔزارش ﺧود را در ﺧﺻوص ﻣﻧﺎﺳبﺗرﯾن درﮔﺎه واﺣد ﺑﺎرﮔذاری ﭘژوھشھﺎ ﺑﮫ ﮐﻣﯾﺗﮫ ﺷﻔﺎﻓﯾت اراﺋﮫ ﮐﻧد.
🔶 ﺑﻧﺎﺑر ﮔزارش ﻣرﮐز ﻣطﺎﻟﻌﺎت ،از  ۶٨٣ﭘروژهای ﮐﮫ از ﺳﺎل  ٨٩ﺗﺎ  ٩٧در اﯾن ﻣرﮐز ﺗﻌرﯾف ﺷدهاﻧد ۴۵٣ ،ﭘروژه ﺑﮫ اﺗﻣﺎم رﺳﯾدهاﻧد ﮐﮫ ﻓﺎﯾل ﻧﮭﺎﯾﯽ ﺑرﺧﯽ از اﯾن ﭘژوھشھﺎ ﻣوﺟود و آﻣﺎده ﺑرای
ﺑﺎرﮔذاری و اﻧﺗﺷﺎر اﺳت و اﻧﺗﺷﺎر ﮔزارش ﻧﮭﺎﯾﯽ ﺑرﺧﯽ دﯾﮕر ،ﻧﯾﺎزﻣﻧد ﺻرف زﻣﺎن ﺑﯾﺷﺗر ﺟﮭت اﺳﮑن و آﻣﺎدهﺳﺎزی ﻓﺎﯾل ﻣرﺑوطﮫ اﺳت .در اﯾن راﺑطﮫ ﻣﻘرر ﺷد ﺗﺎ ﻣرﮐز ﻣطﺎﻟﻌﺎت و ﺑرﻧﺎﻣﮫرﯾزی
ﺷﮭر ﺗﮭران ظرف ﻣدت ﺣداﮐﺛر ﯾﮏ ھﻔﺗﮫ ﺑرﻧﺎﻣﮫ زﻣﺎنﺑﻧدی ﺧود ﺟﮭت آﻣﺎدهﺳﺎزی و اﻧﺗﺷﺎر ﻓﺎﯾل ﮔزارش ﮐﺎﻣل ﺗﻣﺎﻣﯽ ﭘژوھشھﺎی اﻧﺟﺎمﮔرﻓﺗﮫ در اﯾن ﻣرﮐز از ﺳﺎل  ٨٩ﺑﮫ ﺑﻌد را ﺑﮫ ﮐﻣﯾﺗﮫ ﺷﻔﺎﻓﯾت
اراﺋﮫ ﮐﻧد.
🔶 ھﻣﭼﻧﯾن ﺑﺎﺗوﺟﮫﺑﮫ آﻧﮑﮫ ﺑﻧﺎﺑر ﮔزارش اراﺋﮫﺷده در ﺟﻠﺳﮫ ،ﻓﺎﯾل ﮐﻠﯾﮫ ﭘژوھشھﺎی اﻧﺟﺎمﮔرﻓﺗﮫ ﺗوﺳط دﻓﺗر ﻣطﺎﻟﻌﺎت اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ و ﻓرھﻧﮕﯽ و ھﻣﭼﻧﯾن ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻣلوﻧﻘل و ﺗراﻓﯾﮏ در دھﮫ اﺧﯾر ،ﻣوﺟود
و آﻣﺎده ﺑرای اﻧﺗﺷﺎر اﺳت ،ﻣﻘرر ﺷد در ﺑﺎزه زﻣﺎﻧﯽ ﯾﮏھﻔﺗﮫای از ﺑرﮔزاری ﺟﻠﺳﮫ ﺳﮫﺷﻧﺑﮫ  ،٩٧/١١/٣٠ھم دﻓﺗر ﻣطﺎﻟﻌﺎت اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ و ﻓرھﻧﮕﯽ و ھم ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻣلوﻧﻘل و ﺗراﻓﯾﮏ ،ﻣﺷﺧﺻﺎت
ﺷﻧﺎﺳﻧﺎﻣﮫای و ﮔزارش ﻧﮭﺎﯾﯽ ﺗﻌداد ﺻد ﻣورد از ﭘژوھشھﺎی ﺧود را ﺟﮭت اﻧﺗﺷﺎر ﻋﻣوﻣﯽ ،ﺑﮫﺻورت آزﻣﺎﯾﺷﯽ در ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ﭘژوھشﯾﺎر ﺑﺎرﮔذاری ﮐﻧﻧد.
.1ﻧﺎﻣﮫ ﻣﺻوﺑﺎت ﺟﻠﺳﮫ ﺑﮫ ﻣﻌﺎون ﺣﻣلوﻧﻘل و ﺗراﻓﯾﮏ
.2ﻧﺎﻣﮫ ﻣﺻوﺑﺎت ﺟﻠﺳﮫ ﺑﮫ ﻣﻌﺎون ﺑرﻧﺎﻣﮫرﯾزی ،ﺗوﺳﻌﮫ ﺷﮭری و اﻣور ﺷورا
.3ﻧﺎﻣﮫ ﻣﺻوﺑﺎت ﺟﻠﺳﮫ ﺑﮫ ﺳرﭘرﺳت ﻣرﮐز ﻣطﺎﻟﻌﺎت و ﺑرﻧﺎﻣﮫرﯾزی ﺷﮭر ﺗﮭران
.4ﻧﺎﻣﮫ ﻣﺻوﺑﺎت ﺟﻠﺳﮫ ﺑﮫ ﻣﻌﺎون اﻣور اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ و ﻓرھﻧﮕﯽ
ﻣﺻوﺑﮫ
ردﯾف
ﻣﻘرر ﺷد ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﻧﺎوری اطﻼﻋﺎت و ارﺗﺑﺎطﺎت ﻗﺎﺑﻠﯾتھﺎی ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ﭘژوھشﯾﺎر و دﯾﮕر ﺳﺎﻣﺎﻧﮫھﺎ و اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻓﻧﯽ ﻣوﺟود در اﯾن ﺳﺎزﻣﺎن را ﺑرای آﻧﮑﮫ ﺑﮫﻋﻧوان ﺑﺳﺗر ﻣﺷﺗرک
١
ﺑﺎرﮔذاری و اﻧﺗﺷﺎر ﮔزارشھﺎی ﭘژوھشھﺎ در ﮐﻠﯾﮫ واﺣدھﺎی زﯾرﻣﺟﻣوﻋﮫ ﺷﮭرداری ﻗرار ﺑﮕﯾرﻧد ﻣورد ﺑررﺳﯽ ﻗرار داده و ﮔزارش ﺧود را در ﺧﺻوص ﻣﻧﺎﺳبﺗرﯾن درﮔﺎه واﺣد
ﺑﺎرﮔذاری ﭘژوھشھﺎ ﺣداﮐﺛر ظرف ﻣدت دو ھﻔﺗﮫ ﺑﮫ ﮐﻣﯾﺗﮫ ﺷﻔﺎﻓﯾت اراﺋﮫ ﮐﻧد.
ھﻣﭼﻧﯾن ﺑﺎﺗوﺟﮫﺑﮫ آﻧﮑﮫ ﻓﺎﯾل ﮐﻠﯾﮫ ﭘژوھشھﺎی اﻧﺟﺎمﮔرﻓﺗﮫ ﺗوﺳط دﻓﺗر ﻣطﺎﻟﻌﺎت اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ و ﻓرھﻧﮕﯽ و ھﻣﭼﻧﯾن ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻣلوﻧﻘل و ﺗراﻓﯾﮏ در دھﮫ اﺧﯾر ،ﻣوﺟود و آﻣﺎده ﺑرای
اﻧﺗﺷﺎر اﺳت ،ﻣﻘرر ﺷد در ﺑﺎزه زﻣﺎﻧﯽ ﯾﮏھﻔﺗﮫای از ﺑرﮔزاری ﺟﻠﺳﮫ ﺳﮫﺷﻧﺑﮫ  ،٩٧/١١/٣٠ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﺎوا اﻣﮑﺎﻧﺎت و دﺳﺗرﺳﯽھﺎی ﻻزم ﺑرای درج ﻣﺷﺧﺻﺎت ﺷﻧﺎﺳﻧﺎﻣﮫای و
٢
ﺑﺎرﮔذاری ﻓﺎﯾل ﮔزارش ﮐﺎﻣل ﺣداﻗل ﺻد ﻣورد از ﭘژوھشھﺎی اﻧﺟﺎم ﺷده در دﻓﺗر ﻣطﺎﻟﻌﺎت اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ و ﻓرھﻧﮕﯽ و ﻧﯾز ﺻد ﻣورد از ﭘژوھشھﺎی ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻣلوﻧﻘل و ﺗراﻓﯾﮏ را در
ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ﭘژوھشﯾﺎر ﻓراھم آورد.
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۶٠

ﺻورت ﺟﻠﺳﮫ ﮐﻣﯾﺗﮫ ﺷﻔﺎﻓﯾت و ﺷﮭر ھوﺷﻣﻧد
ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻼک و ﻣﺳﺗﻐﻼت
 ٩٧/١١/٢٧ﺳﺎﻋت  ١۴ﻣﮑﺎن
ﺗﺎرﯾﺦ و زﻣﺎن
ﺷﺻﺗم
ﺷﻣﺎره ﺟﻠﺳﮫ
ﻣدﻋوﯾن :ﻣﺣﺳن ھﺎﺷﻣﯽ رﻓﺳﻧﺟﺎﻧﯽ ،رﯾﺎﺳت ﺷورای ﺷﮭر ،ﻣﺣﻣود ﻣﯾرﻟوﺣﯽ ،ﻋﺿو ﺷورای ﺷﮭر ،ﺣﻣﯾدرﺿﺎ ﮐرداری ،ﻣدﯾرﻋﺎﻣل ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻼک و ﻣﺳﺗﻐﻼت و ﻣﺣﻣد ﻓرﺟود ،ﻣدﯾرﻋﺎﻣل ﺳﺎزﻣﺎن
ﻓﻧﺎوری اطﻼﻋﺎت و ارﺗﺑﺎطﺎت ﺷﮭرداری
ﺣﺎﺿرﯾن :ﻟطﻔﺎ ً ﮐﻠﯾﮏ ﻧﻣﺎﯾﯾد.
ﻋﮑسھﺎی ﺟﻠﺳﮫ

دﺳﺗورﺟﻠﺳﮫ:
✅ﭘﯾﮕﯾری ﺗﺣﻘق ﺷﻔﺎﻓﯾت در ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻼک و ﻣﺳﺗﻐﻼت
🔶 ﺷﺻﺗﻣﯾن ﺟﻠﺳﮫ ﮐﻣﯾﺗﮫ ﺷﻔﺎﻓﯾت و ﺷﮭر ھوﺷﻣﻧد ﺷﻧﺑﮫ  ٩٧/١١/٢٧ﺑﮫ رﯾﺎﺳت دﮐﺗر ﺑﮭﺎره آروﯾن و ﺑﺎ ﺣﺿور ﺟﻧﺎب آﻗﺎی ھﺎﺷﻣﯽ ،رﯾﺎﺳت ﻣﺣﺗرم ﺷورای ﺷﮭر ،ﺟﻧﺎب آﻗﺎی ﮐرداری ،ﻣدﯾرﻋﺎﻣل
ﻣﺣﺗرم ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻼک و ﻣﺳﺗﻐﻼت ،ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﺎن ﻣﻌﺎوﻧت ﻣﺎﻟﯽ و ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﺎن ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﻧﺎوری اطﻼﻋﺎت و ارﺗﺑﺎطﺎت ﺷﮭرداری ﺗﮭران در ﻣﺣل ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻼک و ﻣﺳﺗﻐﻼت ﺑرﮔزار ﺧواھد ﺷد.
🔶 در اﯾن ﺟﻠﺳﮫ ،ﺿﻣن ﺑﺎزدﯾد از ﻣﺧزن اطﻼﻋﺎت و اﺳﻧﺎد ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻼک و ﻣﺳﺗﻐﻼت ،اﻗداﻣﺎت ﺳﺎزﻣﺎن درراﺑطﮫﺑﺎ اﺟرای ﻣﺻوﺑﮫ »ﺳﺎﻣﺎندھﯽ اﺳﻧﺎد اﻣﻼک و ﻣﺳﺗﻐﻼت ﺷﮭرداری ﺗﮭران و
ﻣوﺳﺳﺎت ﺗﺎﺑﻌﮫ« و ھﻣﭼﻧﯾن ﮔزارش ﭘﯾﺷرﻓت از اﺟرای ﻣﺻوﺑﺎت ﺟﻠﺳﺎت ﭘﯾﺷﯾن ﮐﻣﯾﺗﮫ ﺷﻔﺎﻓﯾت ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣورد ﺑررﺳﯽ ﻗرار ﺧواھد ﮔرﻓت.
🔷 ﻣﺻوﺑﮫ »ﺳﺎﻣﺎندھﯽ اﺳﻧﺎد اﻣﻼک و ﻣﺳﺗﻐﻼت ﺷﮭرداری ﺗﮭران و ﻣوﺳﺳﺎت ﺗﺎﺑﻌﮫ« در ﺳﺎل  ٩۵ﺑﮫ ﺗﺻوﯾب ﺷورای ﺷﮭر رﺳﯾده اﺳت و ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻼک را ﺑﮫ ﺳﺎﻣﺎندھﯽ ﺑﮫ اطﻼﻋﺎت ﻣرﺑوط ﺑﮫ
اﻣﻼک ﺷﮭرداری ﺗﮭران ﻣﻠزم ﻧﻣوده اﺳت .در ﺟﻠﺳﮫ روز ﺷﻧﺑﮫ  ٩٧/١١/٢٧ﮔزارش ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻼک از اﻗداﻣﺎت اﻧﺟﺎمﮔرﻓﺗﮫ درراﺳﺗﺎی اﺟرای اﯾن ﻣﺻوﺑﮫ در دوره ﺟدﯾد ﻣدﯾرﯾت ﺷﮭری ﻣورد
ﺑررﺳﯽ ﻗرار ﺧواھد ﮔرﻓت.
ﻣﺗن ﻣﺻوﺑﮫ »ﺳﺎﻣﺎندھﯽ اﺳﻧﺎد اﻣﻼک و ﻣﺳﺗﻐﻼت ﺷﮭرداری ﺗﮭران و ﻣوﺳﺳﺎت ﺗﺎﺑﻌﮫ«
🔶 در ﺟﻠﺳﺎت ﭘﯾﺷﯾن ﮐﻣﯾﺗﮫ ﺷﻔﺎﻓﯾت ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻼک و ﻣﺳﺗﻐﻼت ﻣﺷﺧص ﺷد ﮐﮫ ھﻧوز اﺗﺻﺎل ﮐﺎﻣل اﯾن ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﮫ ﺳﺎﻣﺎﻧﮫھﺎی ﺛﺑت ﻋﻣﻠﮑرد ﻣﺎﻟﯽ در ﺷﮭرداری ﺗﮭران ازﺟﻣﻠﮫ ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ﻗراردادھﺎ و
ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ﺟﺎﻣﻊ ﻣﺎﻟﯽ ﺑرﻗرار ﻧﯾﺳت .درﻧﺗﯾﺟﮫ اﻣﮑﺎن ﻧظﺎرت ﺑر ﻋﻣﻠﮑرد ﻣﺎﻟﯽ اﯾن ﺳﺎزﻣﺎن و ھﻣﭼﻧﯾن ﺷﻔﺎﻓﯾتﺑﺧﺷﯽ ﺑﮫ اطﻼﻋﺎت ﻗراردادھﺎی آن ﺑﺎ ﮐﺎﺳﺗﯽ ﻣواﺟﮫ اﺳت.
🔸 دراﯾنراﺑطﮫ ﻣﻘرر ﺷده ﺑود ﺗﺎ اﻣﮑﺎن ﺛﺑت ﺑﺎﮔردش اطﻼﻋﺎت ﻗراردادھﺎی ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻼک در ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ﻗراردادھﺎ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺑﮭﻣنﻣﺎه ﻓراھم ﺷود و اطﻼﻋﺎت ﮐﻠﯾﮫ ﻗراردادھﺎی اﯾن ﺳﺎزﻣﺎن در ﺳﺎل ٩٧
ﻧﯾز در ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ﻗراردادھﺎ ﺛﺑت ﺷود .ھﻣﭼﻧﯾن ﺗﺎ ﻧﯾﻣﮫ ﺑﮭﻣنﻣﺎه ﺑﺎ رﻓﻊ اﺷﮑﺎﻻت ﺑﺎﻗﯽﻣﺎﻧده ،ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ﺟﺎﻣﻊ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﮫﻋﻧوان ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ﻣﺎﻟﯽ اﺻﻠﯽ در ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻼک ﺑﮫﮐﺎرﮔرﻓﺗﮫ ﺷود .در ﺟﻠﺳﮫ ﻓردا ،ﮔزارش
اﻗداﻣﺎت ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻼک در راﺳﺗﺎی اﺟرای اﯾن ﻣﺻوﺑﺎت درﯾﺎﻓت ﺧواھد ﺷد.
🔷 در ﺟﻠﺳﺎت ﭘﯾﺷﯾن ھﻣﭼﻧﯾن ﻣطرح ﺷد ﮐﮫ ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ﺟﺎﻣﻊ اﻣﻼک ﮐﮫ ﻣﺣل ﺛﺑت اطﻼﻋﺎت اﻣﻼک ﺷﮭرداری ﺗﮭران و وﺿﻌﯾت ﺑﮭرهﺑرداری آنھﺎ اﺳت ﺑﺎ ﻧﻘص اطﻼﻋﺎﺗﯽ ﻋﻣده روﺑﮫرو اﺳت .اﯾن
ﻣوﺿوع ﻋﻼوهﺑرآﻧﮑﮫ ﻣﺣﻣل ﺑروز راﻧت و ﻓﺳﺎد در واﮔذاری و ﺑﮭرهﺑرداری از اﻣﻼک ﺷﮭرداری ﺑوده اﺳت ،ﭘﯾﮕﯾری وﺿﻌﯾت ﺗﻣﻠﮏ و ﺑﮭرهﺑرداری از اﻣﻼﮐﯽ را ﮐﮫ ﻓراﯾﻧد اﻧﺗﻘﺎل ﺳﻧد و ﺛﺑت
ﻣﺣﺿری ﻣﺎﻟﮑﯾت آنھﺎ طﯽ ﻧﺷده اﺳت ﺑﺎ دﺷواری ﻣواﺟﮫ و ﺷﮭرداری را ﻣﺗﺣﻣل ﺿررھﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﻣﮑرر ﮐرده اﺳت.
🔹 دراﯾنراﺑطﮫ ﻣﻘرر ﺷده ﺑود ﺗﺎ ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ﺟﺎﻣﻊ اﻣﻼک ﺑﮫﻧﺣوی ﻣﻧﺎﺳبﺳﺎزی ﺷود ﮐﮫ ﺛﺑت اطﻼﻋﺎت اﻧواع اﻣﻼﮐﯽ ﮐﮫ ھﻧوز در ﻣراﺣل اﻧﺗﻘﺎل ﻣﺎﻟﮑﯾت ﻗرار دارﻧد ﻧﯾز در اﯾن ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ اﻣﮑﺎنﭘذﯾر ﺷود و
ﺑﮫﻟﺣﺎظ ﻓﻧﯽ ،ﻣﺎﻧﻌﯽ ﺑر ﺳر ﺛﺑت ﺳﯾﺳﺗﻣﯽ اطﻼﻋﺎت ﮐﻠﯾﮫ اﻣﻼک ﺷﮭرداری ﺗﮭران ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻣﺎﻧد .ھﻣﭼﻧﯾن ﻣﻘرر ﺷده ﺑود ﺑﺎ ﺗﺷﮑﯾل ﮐﻣﯾﺗﮫ ﺳﺎﻣﺎﻧدھﯽ اﻣﻼک در ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻼک ،ﮐﺷف و ﺛﺑت ﺳﯾﺳﺗﻣﯽ
اطﻼﻋﺎت ﺗﻣﺎﻣﯽ اﻣﻼﮐﯽ ﮐﮫ ﺷﮭرداری ﺗﮭران ﺑرای ﺗﻣﻠﮏ آنھﺎ وﺟﮫ ﭘرداﺧت ﻧﻣوده اﻣﺎ ﺑﮫ دﻟﯾل ﺗﺎﺧﯾر و ﺗﻌوﯾق در اﻧﺗﻘﺎل ﺳﻧد ،ھﻧوز ﻣﺎﻟﮑﯾت ﻗﺎﻧوﻧﯽ ﺷﮭرداری ﺗﮭران در ﻣورد آنھﺎ ﻗطﻌﯽ ﻧﺷده اﺳت
در اوﻟوﯾت ﮐﺎری ﺳﺎزﻣﺎن ﻗرار ﮔﯾرد ﮐﮫ در ﺟﻠﺳﮫ ﻓردا ،ﮔزارش اﻗداﻣﺎت اﻧﺟﺎم ﺷده در اﯾن ﺧﺻوص ﻧﯾز درﯾﺎﻓت ﺧواھد ﺷد.
ﺷرح ﺟﻠﺳﮫ:
✅ ﺑﯾشﺑرآوردی ﺑودﺟﮫ و ﺿرورت اوﻟوﯾتﺑﻧدی ﭘروژهھﺎ
🔶 ﺷﺻتودوﻣﯾن ﺟﻠﺳﮫ ﮐﻣﯾﺗﮫ ﺷﻔﺎﻓﯾت و ﺷﮭر ھوﺷﻣﻧد ،ﺷﻧﺑﮫ  ٩٧/١٢/۴ﺑﮫ رﯾﺎﺳت دﮐﺗر ﺑﮭﺎره آروﯾن و ﺑﺎ ﺣﺿور ﺟﻧﺎب آﻗﺎی ﻓرﺟود ،ﻣدﯾرﻋﺎﻣل ﻣﺣﺗرم ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﻧﺎوری اطﻼﻋﺎت و ارﺗﺑﺎطﺎت
ﺷﮭرداری ﺗﮭران ،ﻣدﯾرﮐل ﻣﺣﺗرم اﻣور ﻣﺟﺎﻣﻊ و ﺟﻧﺎب آﻗﺎی ﺧﺳروی ،ﻣدﯾرﮐل ﻣﺣﺗرم اﻣور ﻣﺎﻟﯽ و ذﯾﺣﺳﺎب دو ﺷﮭرداری ﺗﮭران ﺑرﮔزار ﺷد و ﺟزﺋﯾﺎت ﺑودﺟﮫ ﭘﯾﺷﻧﮭﺎدی ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﺎوا ﺑرای ﺳﺎل ٩٨
و ارﺗﺑﺎط و ﺗﻧﺎﺳب آن ﺑﺎ ﺑرﻧﺎﻣﮫھﺎ و ﭘروژهھﺎی اوﻟوﯾتدار اﯾن ﺳﺎزﻣﺎن ﻣورد ﺑررﺳﯽ ﻗرار ﮔرﻓت.
🔸 اﯾن ﻣوﺿوع از آن ﺟﮭت در دﺳﺗور ﮐﺎر ﮐﻣﯾﺗﮫ ﺷﻔﺎﻓﯾت ﻗرار ﮔرﻓت ﮐﮫ ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﺎوا ﻧﻘﺷﯽ ﻣﺣوری در ﻓراھم ﮐردن زﯾرﺳﺎﺧتھﺎی ﻓﻧﯽ ﻻزم ﺑرای اﯾﺟﺎد دﺳﺗرﺳﯽ ﻋﻣوﻣﯽ ﺑﮫ ﭘﺎﯾﮕﺎهھﺎی
اطﻼﻋﺎﺗﯽ ﺷﮭرداری ﺗﮭران دارد و ﺑرﻗراری ﺷﻔﺎﻓﯾت اطﻼﻋﺎﺗﯽ در ﺷﮭرداری ﺗﮭران در ﺑﻌد ﻓﻧﯽ آن ،ﺑﮫ ﻋﻣﻠﮑرد ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﺎوا واﺑﺳﺗﮫ اﺳت .ﺿﻣن آﻧﮑﮫ اﯾن ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺗوﻟﯽ اﺻﻠﯽ ﭘﯾﺷﺑرد طرحھﺎی
ھوﺷﻣﻧدﺳﺎزی در ﺷﮭر ﺗﮭران اﺳت.
🔷 ﺑررﺳﯽھﺎی ﮐﺎرﺷﻧﺎﺳﯽ اﻋﺿﺎی ﮐﻣﯾﺗﮫ ﺷﻔﺎﻓﯾت درﺑﺎره ﺑودﺟﮫ ﺳﺎل  ٩٨ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﺎوا ﻧﺷﺎن داد اﯾن ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﯾزان درآﻣدھﺎی ﺳﺎل آﺗﯽ ﺧود را ﺑﺎ  ۶٠درﺻد اﻓزاﯾش ﻧﺳﺑت ﻣﯾزان درآﻣد ﻣﺻوب در
ﺳﺎل  ٩٧ﺑرآورد ﮐرده اﺳت .اﯾندرﺣﺎﻟﯽ اﺳت ﮐﮫ ﻣﯾزان ﺗﺣﻘق درآﻣدی ﺳﺎل  ٩٧اﯾن ﺳﺎزﻣﺎن ﺣدود  ۵۵درﺻد ﻣﯾزان ﻣﺻوب ﺑوده اﺳت و ﻟذا ﺑرآورد اﻓزاﯾش  ۶٠درﺻدی آن ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﻣﺻوب ﺳﺎل
 ،٩٧دﭼﺎر ﺑﯾشآوردی ﺷدﯾد ﺑوده و ﺗﺣﻘق ﺑودﺟﮫ  ٣٠٠ﻣﯾﻠﯾﺎرد ﺗوﻣﺎﻧﯽ اﯾن ﺳﺎزﻣﺎن در ﺳﺎل آﯾﻧده را ﺑﺎ ﺗردﯾدھﺎی ﺟدی ﻣواﺟﮫ ﻣﯽﮐﻧد.
🔹 اوﻟﯾن ﭘﯾﺎﻣد ﺑﯾشﺑرآودی ﺑودﺟﮫ آن اﺳت ﮐﮫ در واﻗﻌﯾت ،اﻋﺗﺑﺎر ﻻزم ﺑرای ﭘﯾشﺑرد ﺗﻣﺎﻣﯽ ﭘروژهھﺎی ﮐﻠﯾدی ﺗﻌرﯾفﺷده در اﯾن ﺳﺎزﻣﺎن در ﺳﺎل آﯾﻧده ﻓراھم ﻧﺑوده و ﻟذا اوﻟوﯾتﺑﻧدی ﭘروژهھﺎ
ﺿرورﺗﯽ اﻧﮑﺎرﻧﺎﭘذﯾر ﻣﯽﯾﺎﺑد .ازاﯾنرو از ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﺎوا ﺧواﺳﺗﮫ ﺷد اوﻟوﯾتﺑﻧدی ﭘروژهھﺎی ﮐﻠﯾدی اﯾن ﺳﺎزﻣﺎن را ﺑﮫ ﮐﻣﯾﺗﮫ ﺷﻔﺎﻓﯾت اراﺋﮫ دھد.
🔹در ﻓﮭرﺳت ﭘروژهھﺎی ﮐﻠﯾدی ﺳﺎل آﯾﻧده اﯾن ﺳﺎزﻣﺎن ،ﻣوارد ﺣﺎﺋز اھﻣﯾت ﺑرای ﮐﻣﯾﺗﮫ ﺷﻔﺎﻓﯾت ازﺟﻣﻠﮫ ھوﺷﻣﻧدﺳﺎزی ﻓراﯾﻧدھﺎی ﺷﮭرﺳﺎزی ،ﺗوﺳﻌﮫ ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ﻣﻌﺎﻣﻼت و ﻣﻧﺎﻗﺻﺎت ،ارﺗﻘﺎی ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ
ﺟﺎﻣﻊ اﻣﻼک و ﺗوﺳﻌﮫ ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ﺻورتوﺿﻌﯾت اﻟﮑﺗروﻧﯾﮏ ذﮐر ﺷده ﺑود .ﺑﺎاﯾنﺣﺎل ،ازآنﺟﺎﯾﯽﮐﮫ در ﮔزارش اراﺋﮫﺷده ﻣﺷﺧص ﻧﺑود ﮐﮫ ھر ﮐدام از اﯾن ﭘروژهھﺎی ﮐﻠﯾدی ،ذﯾل ﮐدامﯾﮏ از  ۴۴ردﯾف
ﺑودﺟﮫ ﭘﯾﺷﻧﮭﺎدی ﻗرار ﻣﯽﮔﯾرﻧد و ﭼﮫ ﻣﻘدار از اﻋﺗﺑﺎر در ﻧظر ﮔرﻓﺗﮫ ﺷده ﺑرای ردﯾف ﺑودﺟﮫ ﻣرﺗﺑط ﺑﮫ ﭘﯾﺷﺑرد آن ﭘروژه ﮐﻠﯾدی اﺧﺗﺻﺎص ﯾﺎﻓﺗﮫ اﺳت ،اﻣﮑﺎن ﺳﻧﺟش ﻣﯾزان ﺗﺣﻘقﭘذﯾری اﯾن
ﭘروژهھﺎ در ﺳﺎل آﯾﻧده ﻣﯾﺳر ﻧﺷد .ﻟذا از ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﺎوا ﺧواﺳﺗﮫ ﺷد ﺗﺎ ظرف ﻣدت ﯾﮏھﻔﺗﮫ ،ﮔزارﺷﯽ اراﯾﮫ ﮐﻧد ﮐﮫ در آن ﻋﻼوه ﺑر اوﻟوﯾتﺑﻧدی ﭘروژهھﺎی ﮐﻠﯾدی ،ﻣﺷﺧص ﺷده ﺑﺎﺷد ھرﮐدام از
ﭘروژهھﺎی ﮐﻠﯾدی ﺗﻌرﯾفﺷده در اﯾن ﺳﺎزﻣﺎن ذﯾل ﮐدام ردﯾف ﺑودﺟﮫ ﭘﯾﺷﻧﮭﺎدی ﻗرار ﻣﯽﮔﯾرد و ﻣﯾزان ﺑودﺟﮫ ﻣورد ﻧﯾﺎز ﺑرای ﭘﯾشﺑرد ھر ﮐدام از آن ﭘروژهھﺎی ﮐﻠﯾدی ﭼﮫ ﻣﻘدار ﺑرآورد ﻣﯽﺷود.
🔶 در ﺟﻠﺳﮫ ﺷﻧﺑﮫ  ٩٧/١٢/۴ھﻣﭼﻧﯾن ﺟﻠب ﻣﺷﺎرﮐت و ﺳرﻣﺎﯾﮫﮔذاری ﺑﺧش ﺧﺻوﺻﯽ ﺑﮫﻋﻧوان راھﮑﺎری ﺑرای ﮐﻣﮏ ﺑﮫ ﺗﺎﻣﯾن اﻋﺗﺑﺎرات ﻣورد ﻧﯾﺎز ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﺎوا ﻣطرح ﺷد و از ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﺎوا
ﺧواﺳﺗﮫ ﺷد ﺗﺎ در ﺗﮑﻣﯾل ﮔزارشھﺎی ارﺳﺎﻟﯽ ﺧود ،ﮔزارﺷﯽ ﻧﯾز از ﻓﮭرﺳت ﭘروژهھﺎی ﮐﻠﯾدی ﮐﮫ اﻣﮑﺎن اﻧﺟﺎم آنھﺎ ازطرﯾق ﺟﻠب ﻣﺷﺎرﮐت و ﺳرﻣﺎﯾﮫﮔذاری ﺑﺧش ﺧﺻوص ﻣﯾﺳر اﺳت ،ﺑﮫ ﮐﻣﯾﺗﮫ
ﺷﻔﺎﻓﯾت اراﺋﮫ ﮐﻧد.
.1ﻧﺎﻣﮥ ﻣﺻوﺑﺎت ﺟﻠﺳﮫ ﺑﮫ ﻣﻌﺎون ﺑرﻧﺎﻣﮫرﯾزی ،ﺗوﺳﻌﮫ ﺷﮭری و اﻣور ﺷورا
.2ﻧﺎﻣﮥ ﻣﺻوﺑﺎت ﺟﻠﺳﮫ ﺑﮫ ﻣدﯾرﻋﺎﻣل ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻼک و ﻣﺳﺗﻐﻼت
ردﯾف
١
٢
٣
۴
۵
۶
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ﻣﺻوﺑﮫ
ﻣﻘرر ﺷد ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ﻣوازی ﻣورد اﺳﺗﻔﺎده در ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻼک ﺑرای ﺛﺑت ﻋﻣﻠﯾﺎت ﻣﺎﻟﯽ در ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل  ٩٧از دﺳﺗرس ﺧﺎرج ﺷده و از اﺑﺗدای ﺳﺎل  ،٩٨ﺻرﻓﺎ ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ﺟﺎﻣﻊ ﻣﺎﻟﯽ ﻣورد
اﺳﺗﻔﺎده ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻼک ﻗرار ﮔﯾرد.
ﻣﻘرر ﺷد ﺣداﮐﺛر از ﻧﯾﻣﮫ اﺳﻔﻧدﻣﺎه  ٩٧زﯾرﺳﯾﺳﺗم اﺟﺎره در ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ﺟﺎﻣﻊ اﻣﻼک ﻣورد اﺳﺗﻔﺎده ﻗرار ﮔﯾرد.
ﻣﻘرر ﺷد ﺣداﮐﺛر از ﻧﯾﻣﮫ اﺳﻔﻧدﻣﺎه  ٩٧ﻓرمھﺎی ارزﯾﺎﺑﯽ ﯾﮑﺳﺎن ِ اﻟﮑﺗروﻧﯾﮑﯽ از طرﯾق ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ﺟﺎﻣﻊ اﻣﻼک ﻣورد اﺳﺗﻔﺎده ﻗرار ﮔﯾرﻧد.
ﻣﻘرر ﺷد روﻧوﺷت ﺻورﺗﺟﻠﺳﺎت ﮐﻣﯾﺗﮫ ﺳﺎﻣﺎﻧدھﯽ اﻣﻼک ﺑﮫ ﺷورای اﺳﻼﻣﯽ ﺷﮭر ﺗﮭران ارﺳﺎل ﺷود.
ﻣﻘرر ﺷد ﺣداﮐﺛر ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل  ،٩٧اطﻼﻋﺎت ﮐﻠﯾﮫ  ٢٠٠٠ﻣﻠﮑﯽ ﮐﮫ در دوره ﻣدﯾرﯾت ﺷﮭری ﮔذﺷﺗﮫ ﺑﮫ راﯾﮕﺎن در اﺧﺗﯾﺎر اﺷﺧﺎص ﺣﻘﯾﻘﯽ و ﺣﻘوﻗﯽ ﻗرار ﮔرﻓﺗﮫ و در دوره ﺟدﯾد
ﻣدﯾرﯾت ﺷﮭری ﻣورد ﮐﺷف و رﺻد ﻗرار ﮔرﻓﺗﮫاﻧد ﺑﮫطور ﮐﺎﻣل در ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ﺟﺎﻣﻊ اﻣﻼک ﺛﺑت ﺷود.
ﻣﻘرر ﺷد ﺑرﻧﺎﻣﮫ زﻣﺎنﺑﻧدی اﺟرای ﻣﻔﺎد ﺗﻔﺎھمﻧﺎﻣﮫ ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ﺛﺑت اﺳﻧﺎد و اﻣﻼک ﮐﺷور ﺑﮫ ﺷورای اﺳﻼﻣﯽ ﺷﮭر ﺗﮭران اراﺋﮫ ﺷود.
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ﻣﻘرر ﺷد ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻼک و ﻣﺳﺗﻐﻼت ﺑرای ﯾﮑﭘﺎرﭼﮫﺳﺎزی ﺳﮫ ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ﻗرادادھﺎ ،ﺟﺎﻣﻊ ﻣﺎﻟﯽ و ﺟﺎﻣﻊ اﻣﻼک و ھﻣﭼﻧﯾن راهاﻧدازی ﮐﺎﻣل ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ﺟﺎﻣﻊ اﻣﻼک ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﻧﺎوری
اطﻼﻋﺎت و ارﺗﺑﺎطﺎت ھﻣﮑﺎریھﺎی ﻻزم را اﻧﺟﺎم دھد.

ﺻورﺗﺟﻠﺳﺎت -ﺳﺎل دوم

۵٩
ﺻورت ﺟﻠﺳﮫ ﮐﻣﯾﺗﮫ ﺷﻔﺎﻓﯾت و ﺷﮭر ھوﺷﻣﻧد
 ٩٧/١١/١٣ﺳﺎﻋت  ١۵:٣٠ﻣﮑﺎن
ﺗﺎرﯾﺦ و زﻣﺎن
ﭘﻧﺟﺎهوﻧﮭم
ﺷﻣﺎره ﺟﻠﺳﮫ
ﻣدﻋوﯾن :آﻗﺎی ﺳﻌﯾد راد ،ﻣدﯾرﻋﺎﻣل ﺳﺎزﻣﺎن ﻣدﯾرﯾت ﻣﯾﺎدﯾن ﻣﯾوه و ﺗرهﺑﺎر

اﺗﺎق ﮐﻣﯾﺳﯾون ﺑودﺟﮫ واﻗﻊ در طﺑﻘﮫ  ۶ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن ﺷﻣﺎره  ١ﺷورا

ﺣﺎﺿرﯾن :ﻟطﻔﺎ ً ﮐﻠﯾﮏ ﻧﻣﺎﯾﯾد.
ﻋﮑسھﺎی ﺟﻠﺳﮫ
دﺳﺗورﺟﻠﺳﮫ:
✅ ﺷﻔﺎﻓﯾت و ھوﺷﻣﻧدﺳﺎزی در ﺳﺎزﻣﺎن ﻣدﯾرﯾت ﻣﯾﺎدﯾن ﻣﯾوه و ﺗرهﺑﺎر
🔶 ﭘﻧﺟﺎهوﻧﮭﻣﯾن ﺟﻠﺳﮫ ﮐﻣﯾﺗﮫ ﺷﻔﺎﻓﯾت و ﺷﮭر ھوﺷﻣﻧد ﺷﻧﺑﮫ  ٩٧/١١/١٣ﺑﮫ رﯾﺎﺳت دﮐﺗر ﺑﮭﺎره آروﯾن و ﺑﺎ ﺣﺿور ﺟﻧﺎب آﻗﺎی راد ،ﻣدﯾرﻋﺎﻣل ﻣﺣﺗرم ﺳﺎزﻣﺎن ﻣدﯾرﯾت ﻣﯾﺎدﯾن ﻣﯾوه و ﺗرهﺑﺎر و ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﺎن
ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﻧﺎوری اطﻼﻋﺎت و ارﺗﺑﺎطﺎت ﺷﮭرداری ﺗﮭران ،ﺑﺎ ﻣوﺿوع ﺑررﺳﯽ وﺿﻌﯾت ﺳﺎزﻣﺎن ﻣدﯾرﯾت ﻣﯾﺎدﯾن ﻣﯾوه و ﺗرهﺑﺎر در ﺑرﻗراری ﺷﻔﺎﻓﯾت اطﻼﻋﺎﺗﯽ و ھﻣﭼﻧﯾن ﺑرﻧﺎﻣﮫھﺎی اﯾن ﺳﺎزﻣﺎن درﺟﮭت
ھوﺷﻣﻧدﺳﺎزی ﻓراﯾﻧدھﺎی ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﻣدﯾرﯾت ﻏرف و اراﺋﮫ ﺧدﻣﺎت ﺑﮫ ﺷﮭروﻧدان ﺑرﮔزار ﺧواھد ﺷد.
🔷 ﺑررﺳﯽ وﺿﻌﯾت اﺗﺻﺎل ﺳﺎزﻣﺎن ﻣدﯾرﯾت ﻣﯾﺎدﯾن ﻣﯾوه و ﺗرهﺑﺎر ﺑﮫ ﺳﺎﻣﺎﻧﮫھﺎی ﺛﺑت ﻋﻣﻠﮑرد ﻣﺎﻟﯽ در ﺷﮭرداری ﺗﮭران ازﺟﻣﻠﮫ دو ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ﺟﺎﻣﻊ ﻣﺎﻟﯽ و ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ﻗراردادھﺎ اوﻟﯾن دﺳﺗور اﯾن ﺟﻠﺳﮫ اﺳت.
ﺗﻌداد و ﺟزﺋﯾﺎت ﻗراردادھﺎی ﻣﻧﻌﻘدﺷده ﺗوﺳط ﺳﺎزﻣﺎن در ﺳﺎلھﺎی  ٩۶و  ٩٧ﺑﮫ ﺗﻔﮑﯾﮏ اﻧواع ﻣﻌﺎﻣﻼت ازﺟﻣﻠﮫ ﻣزاﯾده ،ﻣﻧﺎﻗﺻﮫ و ﺗرک ﺗﺷرﯾﻔﺎت و ﻣﯾزان ﺛﺑت و اﻧﺗﺷﺎر اطﻼﻋﺎت اﯾن ﻗراردادھﺎ در
ﺳﺎﻣﺎﻧﮫھﺎی ذیرﺑط و وﺑﺳﺎﯾت ﺷﻔﺎف ﻧﯾز در اﯾن ﺑﺧش از ﺟﻠﺳﮫ ﺑررﺳﯽ ﺧواھد ﺷد.
🔶 ﺑررﺳﯽ ﻓراﯾﻧدھﺎ و آﯾﯾنﻧﺎﻣﮫھﺎی واﮔذاری ﻏرف ،ﭼﮕوﻧﮕﯽ اﺧذ و ﺛﺑت ﺑﮭﺎی اﻧواع ﺧدﻣﺎت اراﺋﮫﺷده ﺑﮫ ﺷﮭروﻧدان و ھﻣﭼﻧﯾن ﺑرﻧﺎﻣﮫھﺎی ﺳﺎزﻣﺎن ﻣدﯾرﯾت ﻣﯾﺎدﯾن ﻣﯾوه و ﺗرهﺑﺎر و ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﺎوا درﺟﮭت
ھوﺷﻣﻧدﺳﺎزی اراﺋﮫ ﺧدﻣﺎت ﺑﮫ ﺷﮭروﻧدان و ﭘروژهھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ھماﮐﻧون در ھﻣﯾن راﺑطﮫ دردﺳتاﻧﺟﺎماﻧد ﻣوﺿوع دﯾﮕری اﺳت ﮐﮫ در اﯾن ﺟﻠﺳﮫ ﺑﮫ آن ﭘرداﺧﺗﮫ ﺧواھد ﺷد.
ﺷرح ﺟﻠﺳﮫ:
✅ ﭘﯾﮕﯾری ﺗﺣﻘق ﺷﻔﺎﻓﯾت در ﺳﺎزﻣﺎن ﻣدﯾرﯾت ﻣﯾﺎدﯾن ﻣﯾوه و ﺗرهﺑﺎر

🔶 ﭘﻧﺟﺎهوﻧﮭﻣﯾن ﺟﻠﺳﮫ ﮐﻣﯾﺗﮫ ﺷﻔﺎﻓﯾت و ﺷﮭر ھوﺷﻣﻧد ،روز ﺷﻧﺑﮫ  ٩٧/١١/١٣ﺑﮫ رﯾﺎﺳت دﮐﺗر ﺑﮭﺎره آروﯾن و ﺑﺎ ﺣﺿور ﺟﻧﺎب آﻗﺎی راد ،ﻣدﯾرﻋﺎﻣل ﻣﺣﺗرم ﺳﺎزﻣﺎن ﻣدﯾرﯾت ﻣﯾﺎدﯾن ﻣﯾوه و ﺗرهﺑﺎر ،ﺟﻧﺎب
آﻗﺎی ھﺎﺷﻣﯽ ،ﺳرﭘرﺳت ﻣﺣﺗرم اداره ﮐل اﻣور ﻣﺟﺎﻣﻊ و ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﺎن ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﻧﺎوری اطﻼﻋﺎت و ارﺗﺑﺎطﺎت ﺷﮭرداری ﺗﮭران ﺑﺎ ﻣوﺿوع ﺑررﺳﯽ وﺿﻌﯾت ﺳﺎزﻣﺎن ﻣدﯾرﯾت ﻣﯾﺎدﯾن ﻣﯾوه و ﺗرهﺑﺎر در
ﺑرﻗراری ﺷﻔﺎﻓﯾت اطﻼﻋﺎﺗﯽ ﺑرﮔزار ﺷد.
🔶 ﺑرﻗراری ﺷﻔﺎﻓﯾت اطﻼﻋﺎﺗﯽ در ﺳﺎزﻣﺎن ﻣدﯾرﯾت ﻣﯾﺎدﯾن از آن ﺟﮭت اھﻣﯾت دارد ﮐﮫ اﯾن ﺳﺎزﻣﺎن ھر ﺳﺎل ﺣﺟم ﺑﺎﻻﯾﯽ از ﻣزاﯾدات را ﺑﮫﻣﻧظور واﮔذاری ﻏرف ﺑرﮔزار ﻣﯽﮐﻧد و دﺳﺗرﺳﯽ ﻋﻣوﻣﯽ ﺑﮫ
اطﻼﻋﺎت اﯾن ﻗراردادھﺎ ﻋﻼوهﺑر ﺷﻔﺎﻓﯾتﺑﺧﺷﯽ ﺑﮫ ﻋﻣﻠﮑرد ﺳﺎزﻣﺎن ﻣدﯾرﯾت ﻣﯾﺎدﯾن ،ﻣوﺟب رﻗﺎﺑﺗﯽﺗر ﺷدن ﻓﺿﺎ ﺑﯾن ﻣﺗﻘﺎﺿﯾﺎن درﯾﺎﻓت ﻏرﻓﮫ ﺧواھد ﺷد.
🔷 در ھﻣﯾن راﺳﺗﺎ ،اﺟرای ﻣﺻوﺑﮫ »اﻟزام ﺷﮭرداری ﺗﮭران ﺑﮫ اﻧﺟﺎم اﻟﮑﺗروﻧﯾﮑﯽ و اﻋﻼن ﻋﻣوﻣﯽ اطﻼﻋﺎت ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺷﮭرداری« و وﺿﻌﯾت ﺑﮫﮐﺎرﮔﯾری ﺳﺎﻣﺎﻧﮫھﺎی ﺛﺑت ﻋﻣﻠﮑرد ﻣﺎﻟﯽ ﺷﮭرداری ﺗﮭران
ازﺟﻣﻠﮫ ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ﻗراردادھﺎ و ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ﺟﺎﻣﻊ ﻣﺎﻟﯽ در ﺳﺎزﻣﺎن ﻣدﯾرﯾت ﻣﯾﺎدﯾن اﺻﻠﯽﺗرﯾن ﻣوﺿوع ﻣورد ﺑﺣث در اﯾن ﺟﻠﺳﮫ ﺑود.
🔹 ﺑﻧﺎﺑر ﺗﺑﺻره  ٢و  ۴ﻣﺎده  ١ﻣﺻوﺑﮫ ﻣذﮐور ﺷﮭرداری ﻣﻠزم ﺑﮫ اﻧﺗﺷﺎر ﻋﻣوﻣﯽ اطﻼﻋﺎت ﻗراردادھﺎی ﻣﺗوﺳط ﺑﮫ ﺑﺎﻻ ) ٢۵ﻣﯾﻠﯾون ﺗوﻣﺎن و ﺑﯾﺷﺗر( ﺷده اﺳت .در ﻣﺳﯾر اﺟرای ﮐﺎﻣل ﻣﺻوﺑﮫ ،ﻣﻘرر ﺷد
اطﻼﻋﺎت ﻗراردادھﺎی ﻣﺗوﺳط ﺑﮫ ﺑﺎﻻی ﺳﺎزﻣﺎن ﻣدﯾرﯾت ﻣﯾﺎدﯾن اﻋم از ﻗراردادھﺎی درآﻣدی و ھزﯾﻧﮫای ،ﺣداﮐﺛر ﺗﺎ ﻧﯾﻣﮫ اﺳﻔﻧد  ٩٧روی وﺑﺳﺎﯾت ﺷﻔﺎف ﻣﻧﺗﺷر ﮔردد.
🔹 ھﻣﭼﻧﯾن ﻣﻘرر ﺷد ﺑﺎﺗوﺟﮫﺑﮫ ﺣﺟم ﺑﺎﻻی ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻣزاﯾدهای ﺳﺎزﻣﺎن ﻣدﯾرﯾت ﻣﯾﺎدﯾن ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﺷﮭرداریھﺎی ﻣﻧﺎطق و دﯾﮕر واﺣدھﺎی ﺗﺎﺑﻌﮫ ﺷﮭرداری ،ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﺎوا در راهاﻧدازی اﻣﮑﺎن اﻧﺟﺎم
ﺗﻣﺎماﻟﮑﺗروﻧﯾﮑﯽ ﻣزاﯾدات ،ﺳﺎزﻣﺎن ﻣدﯾرﯾت ﻣﯾﺎدﯾن را در اوﻟوﯾت ﻗرار دھد و اﯾن اﻣر ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل  ٩٧ﻣﺣﻘق ﺷود.
ﻧﺎﻣﮫ ﻣﺻوﺑﺎت ﺟﻠﺳﮫ ﺑﮫ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣدﯾرﯾت ﻣﯾﺎدﯾن ﻣﯾوه و ﺗرهﺑﺎر
ردﯾف
١
٢
٣
۴
۵
۶
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ﻣﺻوﺑﮫ
ﻣﻘرر ﺷد ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﻧﺎوری اطﻼﻋﺎت و ارﺗﺑﺎطﺎت ﺑﺎ ھﻣﮑﺎری ﺳﺎزﻣﺎن ﻣدﯾرﯾت ﻣﯾﺎدﯾن ﻣﯾوه ﺗرهﺑﺎر ﺣداﮐﺛر ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺑﮭﻣن  ٩٧اﺗﺻﺎل ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ﻗراردادھﺎ ﺑﺎ ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ﺟﺎﻣﻊ درآﻣد را ﺑرﻗرار
ﻧﻣﺎﯾد ﺑﮫﮔوﻧﮫای ﮐﮫ ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ﻗراردادھﺎ ﺑﺗواﻧد ﺑﺎ درﯾﺎﻓت ﺳروﯾس ﺑرﺧط از ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ﺟﺎﻣﻊ درآﻣد ،اطﻼﻋﺎت ﻗراردھﺎی درآﻣدی ﺳﺎزﻣﺎن ﻣدﯾرﯾت ﻣﯾﺎدﯾن ﻣﯾوه و ﺗرهﺑﺎر را ﻓراﺧواﻧﯽ ﻧﻣوده و
ﻧﻣﺎﯾش دھد.
ﻣﻘرر ﺷد در راﺳﺗﺎی اﺟرای ﺗﺑرﺻره ﭼﮭﺎرم ﻣﺎده  ١ﻣﺻوﺑﮫ »اﻟزام ﺷﮭرداری ﺗﮭران ﺑﮫ اﻧﺟﺎم اﻟﮑﺗروﻧﯾﮑﯽ و اﻋﻼن ﻋﻣوﻣﯽ اطﻼﻋﺎت ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺷﮭرداری« اطﻼﻋﺎت ﻗراردادھﺎی
ﻣﺗوﺳط ﺑﮫ ﺑﺎﻻی ﺳﺎزﻣﺎن ﻣدﯾرﯾت ﻣﯾﺎدﯾن ﻣﯾوه و ﺗرهﺑﺎر ،اﻋم از ﻗراردادھﺎی درآﻣدی و ھزﯾﻧﮫای ،ﺣداﮐﺛر ﺗﺎ ﻧﯾﻣﮫ اﺳﻔﻧد  ٩٧ﺑرروی وﺑﺳﺎﯾت ﺷﻔﺎف ﻣﻧﺗﺷر ﮔردد.
ﻣﻘرر ﺷد ﺣداﮐﺛر ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺑﮭﻣن ﺛﺑت ﺑﺎ ﮔردش ﻗراردادھﺎی ھزﯾﻧﮫای ﺳﺎزﻣﺎن ﻣدﯾرﯾت ﻣﯾوه و ﺗرهﺑﺎر ﺑﮫﺻورت ﮐﺎﻣل در ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ﻗراردادھﺎ اﻧﺟﺎم ﮔﯾرد.
ﻣﻘرر ﺷد از اﯾن ﭘس در آﮔﮭﯽھﺎی ﻓراﺧوان ﻣزاﯾده و ﻣﻧﺎﻗﺻﮫ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣدﯾرﯾت ﻣﯾﺎدﯾن ﻣﯾوه و ﺗرهﺑﺎر ،ﺑﻧدی ﻣﺑﻧﯽ ﺑر اﻧﺗﺷﺎر ﻋﻣوﻣﯽ اطﻼﻋﺎت ﻗراردادھﺎی اﯾن ﺳﺎزﻣﺎن ذﮐر ﺷود.
ﻣﻘرر ﺷد در راﺳﺗﺎی اﺟرای ﻣﺎده  ١ﻣﺻوﺑﮫ » اﻟزام ﺷﮭرداری ﺗﮭران ﺑﮫ اﻧﺟﺎم اﻟﮑﺗروﻧﯾﮑﯽ و اﻋﻼم ﻋﻣوﻣﯽ اطﻼﻋﺎت ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺷﮭرداری« در ﺧﺻوص اﻧﺟﺎم اﻟﮑﺗروﻧﯾﮑﯽ اﻧواع
ﻣﻌﺎﻣﻼت در ﺷﮭرداری ﺗﮭران ،ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﻧﺎوری اطﻼﻋﺎت و ارﺗﺑﺎطﺎت ﺑﺎ ھﻣﮑﺎری ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﯾﺎدﯾن ﻣﯾوه و ﺗرهﺑﺎر ،اﻧﺟﺎم اﻟﮑﺗروﻧﯾﮑﯽ ﻣزاﯾده در اﯾن ﺳﺎزﻣﺎن را در اوﻟوﯾت ﻗرار داده ﺑﮫ
ﮔوﻧﮫای ﮐﮫ اﻧﺟﺎم اﻟﮑﺗروﻧﯾﮑﯽ ﻣزاﯾدات در اﯾن ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل ﻣﺣﻘق ﺷود.
ﻣﻘرر ﺷد در ﺟﮭت اﯾﺟﺎد ﺷﻔﺎﻓﯾت ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ،آﯾﯾنﻧﺎﻣﮫ ﻣﺎﻟﯽ ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﯽ ﻣﻼک ﻋﻣل و اﺳﺎﺳﻧﺎﻣﮫ ﻣﻼک ﻋﻣل ﺳﺎزﻣﺎن ﻣدﯾرﯾت ﻣﯾﺎدﯾن ﻣﯾوه و ﺗرهﺑﺎر ﺑر روی وﺑﺳﺎﯾت اﯾن ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻧﺗﺷر ﮔردد.
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ﺻورت ﺟﻠﺳﮫ ﮐﻣﯾﺗﮫ ﺷﻔﺎﻓﯾت و ﺷﮭر ھوﺷﻣﻧد
اﺗﺎق ﮐﻣﯾﺳﯾون ﺑودﺟﮫ واﻗﻊ در طﺑﻘﮫ  ۶ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن ﺷﻣﺎره  ١ﺷورا
 ٩٧/١١/٠۶ﺳﺎﻋت  ١۵ﻣﮑﺎن
ﺗﺎرﯾﺦ و زﻣﺎن
ﭘﻧﺟﺎهوھﺷﺗم
ﺷﻣﺎره ﺟﻠﺳﮫ
ﻣدﻋوﯾن :ﺟﻧﺎب آﻗﺎی ﺷﯾﺦ ،ﻣﻌﺎون ﻣﺣﺗرم ﺗوﺳﻌﮫ ﻣﻧﺎﺑﻊ اﻧﺳﺎﻧﯽ ،ﺟﻧﺎب آﻗﺎی ھﺎﺷﻣﯽ ،ﺳرﭘرﺳت اداره ﮐل اﻣور ﻣﺟﺎﻣﻊ
ﺣﺎﺿرﯾن :ﻟطﻔﺎ ً ﮐﻠﯾﮏ ﻧﻣﺎﯾﯾد.
ﻋﮑسھﺎی ﺟﻠﺳﮫ
دﺳﺗورﺟﻠﺳﮫ:
✅ ﻧظﺎرت ﺑر ﺣﺳن اﺟرای ﻣﺻوﺑﮫ ﻣدﯾرﯾت ﺗﻌﺎرض ﻣﻧﺎﻓﻊ
🔶 ﭘﻧﺟﺎهوھﺷﺗﻣﯾن ﺟﻠﺳﮫ ﮐﻣﯾﺗﮫ ﺷﻔﺎﻓﯾت و ﺷﮭر ھوﺷﻣﻧد ،ﺷﻧﺑﮫ  ٩٧/١١/٠۶ﺑﮫ رﯾﺎﺳت دﮐﺗر ﺑﮭﺎره آروﯾن ﺑﺎ ﻣوﺿوع ﻧظﺎرت ﺑر ﺣﺳن اﺟرای ﻣﺻوﺑﮫ »ﻣدﯾرﯾت ﺗﻌﺎرض ﻣﻧﺎﻓﻊ در ﺷﮭرداری ﺗﮭران« و
در دو ﺑﺧش ﺑرﮔزار ﺧواھد ﺷد.
🔷 ﺑﺧش اول ﺟﻠﺳﮫ ،ﺑﺎ ﺣﺿور ﺟﻧﺎب آﻗﺎی ﺷﯾﺦ ،ﻣﻌﺎون ﻣﺣﺗرم ﺗوﺳﻌﮫ ﻣﻧﺎﺑﻊ اﻧﺳﺎﻧﯽ ،ﺟﻧﺎب آﻗﺎی ھﺎﺷﻣﯽ ،ﺳرﭘرﺳت اداره ﮐل اﻣور ﻣﺟﺎﻣﻊ و ﻣﺳﺋوﻟﯾن ذﯾرﺑط در ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﻧﺎوری اطﻼﻋﺎت و ارﺗﺑﺎطﺎت
ﺷﮭرداری ﺗﮭران ﺑﮫ ﺑررﺳﯽ ﻧﺣوه اﺟرای ﺑﻧدھﺎﯾﯽ از ﻣﺻوﺑﮫ ﻣذﮐور ﮐﮫ ﺑﮫ ﺣوزه ﻣﻧﺎﺑﻊ اﻧﺳﺎﻧﯽ ارﺗﺑﺎط ﭘﯾدا ﻣﯽﮐﻧد اﺧﺗﺻﺎص ﺧواھد ﯾﺎﻓت.
🔹 درﺣﺎلﺣﺎﺿر ﺷﮭرداری ﺗﮭران ﺑﮫ اﻧﺗﺷﺎر ﻋﻣوﻣﯽ اطﻼﻋﺎت ﻣدﯾران ارﺷد ﺷﮭرداری از طرﯾق وﺑﺳﺎﯾت ﺷﻔﺎف اﻗدام ﻧﻣوده اﺳت و اﯾن اطﻼﻋﺎت ﺑﮫﺻورت ﻣﺎھﺎﻧﮫ ﺑﮫروزرﺳﺎﻧﯽ ﻣﯽﺷوﻧد.
🔹 ﺑﺎاﯾنﺣﺎل ﺑﮫﻣﻧظور اﺟرای ﮐﺎﻣل ﻣﺎده  ۴ﻣﺻوﺑﮫ ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣوﺿوع اﻧﺗﺷﺎر ﻋﻣوﻣﯽ اطﻼﻋﺎت ﻣدﯾران ﺷﮭرداری اﺧﺗﺻﺎص دارد ،ﻋﻼوهﺑر آﻧﭼﮫ ھماﮐﻧون اﻧﺗﺷﺎر ﯾﺎﻓﺗﮫ اﺳت ،ﻣوارد اطﻼﻋﺎﺗﯽ دﯾﮕری
ازﺟﻣﻠﮫ ﺳواﺑق ﺗﺣﺻﯾﻠﯽ و ﮐﺎری و ھﻣﭼﻧﯾن ﺣﻘوق ،ﻣزاﯾﺎ و ﮐﻠﯾﮫ درﯾﺎﻓﺗﯽھﺎی ﻣدﯾران ﻧﯾز ﺑﺎﯾد در دﺳﺗرس ﻋﻣوم ﻗرار ﺑﮕﯾرﻧد و ﺑﮫروزرﺳﺎﻧﯽ اﯾن اطﻼﻋﺎت ﻧﯾز ﺑﮫﺻورت ﺑرﺧط و از طرﯾق اﺗﺻﺎل
ﺳﯾﺳﺗﻣﯽ ﺑﮫ ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ﻣﻧﺎﺑﻊ اﻧﺳﺎﻧﯽ ﺷﮭرداری اﻧﺟﺎم ﺑﮕﯾرد.
🔹در ﺟﻠﺳﮫ روز ﺷﻧﺑﮫ  ٩٧/١١/٠۶اﻗداﻣﺎت ﻻزم ﺟﮭت اﺟرای ﮐﺎﻣل اﯾن ﻣﺎده از ﻣﺻوﺑﮫ و ھﻣﭼﻧﯾن ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﻣﻌﺎوﻧت ﺗوﺳﻌﮫ ﻣﻧﺎﺑﻊ اﻧﺳﺎﻧﯽ ﺑرای اﺟرای ﺑﺧش ﺳوم اﯾن ﻣﺻوﺑﮫ ﺑﺎ ﻣوﺿوع »ﻣﻧﻊ ﯾﺎ ﺗﺣدﯾد
ﺗﺻدی ھﻣزﻣﺎن دو ﯾﺎ ﭼﻧد ﺷﻐل ،ﭘﺳت و ﺳﻣت« ﺷﺎﻣل ﻣواد  ٨ ،٧و  ٩ﻣورد ﺑررﺳﯽ ﻗرار ﺧواھد ﮔرﻓت.
🔶 ﺑﺧش دوم ﺟﻠﺳﮫ ﺑﺎ ﺣﺿور ﺟﻧﺎب آﻗﺎی ﺳوری ،ﺳرﭘرﺳت ﻣرﻛز ارﺗﺑﺎطﺎت و اﻣور ﺑﯾن اﻟﻣﻠل ﺷﮭرداری ﺗﮭران و ﻣﺳﺋوﻟﯾن ذﯾرﺑط در ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﺎوا ،ﺑﮫ ﺑررﺳﯽ ﻧﺣوه اﺟرای ﻣﺎده  ١۴ﻣﺻوﺑﮫ
»ﻣدﯾرﯾت ﺗﻌﺎرض ﻣﻧﺎﻓﻊ در ﺷﮭرداری ﺗﮭران« ﻧﺎظر ﺑر اﻟزام ﺷﮭرداری ﺗﮭران ﺑﮫ اﻧﺗﺷﺎر ﻋﻣوﻣﯽ اطﻼﻋﺎت ﮐﻠﯾﮫ ﺳﻔرھﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ﮐﺎرﮐﻧﺎن ﺷﮭرداری اﺧﺗﺻﺎص ﺧواھد ﯾﺎﻓت و ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﻣرﮐز ارﺗﺑﺎطﺎت و
اﻣور ﺑﯾناﻟﻣﻠل ﺷﮭرداری ﺗﮭران در اﯾن ﺧﺻوص ﻣورد ﺑررﺳﯽ ﻗرار ﺧواھد ﮔرﻓت.
🔸 ﮐﻣﯾﺗﮫ ﺷﻔﺎﻓﯾت ﭘﯾش از اﯾن ﻧﯾز در ﺟﻠﺳﺎت ﺑﯾﺳتوﺳوم و ﭼﮭلودوم ﮐﻣﯾﺗﮫ ،ﻣوﺿوع ﺷﻔﺎﻓﯾت اطﻼﻋﺎت ﺳﻔرھﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ﮐﺎرﮐﻧﺎن ﺷﮭرداری ﺗﮭران را دﺳﺗور ﮐﺎر ﺧود ﻗرار داده ﺑود.
ﺷرح ﺟﻠﺳﮫ:
✅ ﻧظﺎرت ﺑر ﺣﺳن اﺟرای ﻣﺻوﺑﮫ ﻣدﯾرﯾت ﺗﻌﺎرض ﻣﻧﺎﻓﻊ
🔶 ﭘﻧﺟﺎهوھﺷﺗﻣﯾن ﺟﻠﺳﮫ ﮐﻣﯾﺗﮫ ﺷﻔﺎﻓﯾت و ﺷﮭر ھوﺷﻣﻧد ،روز ﺷﻧﺑﮫ  ٩٧/١١/٠۶ﺑﮫ رﯾﺎﺳت دﮐﺗر ﺑﮭﺎره آروﯾن ﺑﺎ ﻣوﺿوع ﻧظﺎرت ﺑر ﺣﺳن اﺟرای ﻣﺻوﺑﮫ »ﻣدﯾرﯾت ﺗﻌﺎرض ﻣﻧﺎﻓﻊ در ﺷﮭرداری ﺗﮭران«
و در دو ﺑﺧش ﺑرﮔزار ﺷد.
🔷 ﺑﺧش اول ﺟﻠﺳﮫ ،ﺑﺎ ﺣﺿور ﺟﻧﺎب آﻗﺎی ﺷﯾﺦ ،ﻣﻌﺎون ﻣﺣﺗرم ﺗوﺳﻌﮫ ﻣﻧﺎﺑﻊ اﻧﺳﺎﻧﯽ ،ﺟﻧﺎب آﻗﺎی ھﺎﺷﻣﯽ ،ﺳرﭘرﺳت اداره ﮐل اﻣور ﻣﺟﺎﻣﻊ و ﻣﺳﺋوﻻن ذیرﺑط در ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﻧﺎوری اطﻼﻋﺎت و
ارﺗﺑﺎطﺎت ﺷﮭرداری ﺗﮭران ﺑﮫ ﺑررﺳﯽ ﻧﺣوه اﺟرای ﺑﻧدھﺎﯾﯽ از ﻣﺻوﺑﮫ ﻣذﮐور ﮐﮫ ﺑﮫ ﺣوزه ﻣﻧﺎﺑﻊ اﻧﺳﺎﻧﯽ ارﺗﺑﺎط ﭘﯾدا ﻣﯽﮐﻧد اﺧﺗﺻﺎص ﯾﺎﻓت.
🔹 درﺣﺎلﺣﺎﺿر ﺷﮭرداری ﺗﮭران اطﻼﻋﺎت ﻣدﯾران ارﺷد ﺷﮭرداری را ﺑر روی وﺑﺳﺎﯾت ﺷﻔﺎف ﻣﻧﺗﺷر ﮐرده اﺳت .ﺑﺎاﯾنﺣﺎل ﺑرﺧﯽ ﻣوارد اطﻼﻋﺎﺗﯽ ﮐﮫ ﻣطﺎﺑق ﺑﺎ ﻣﺗن ﻣﺻوﺑﮫ ،ﺷﮭرداری ﻣﻠزم ﺑﮫ
اﻧﺗﺷﺎر ﻋﻣوﻣﯽ آنھﺎ ﺷده اﺳت ھﻧوز دردﺳﺗرس ﺷﮭروﻧدان ﻗرار ﻧدارد ازﺟﻣﻠﮫ اطﻼﻋﺎت ﺣﻘوق ،ﻣزاﯾﺎ و ﮐﻠﯾﮫ درﯾﺎﻓﺗﯽھﺎی ﻣدﯾران ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣوﺟب ﻣﺎده  ۴ﻣﺻوﺑﮫ ،ﺷﮭرداری ﻣﯽﺑﺎﯾﺳت دﺳﺗرﺳﯽ ﻋﻣوﻣﯽ ﺑﮫ
آنھﺎ را ﻓراھم ﮐﻧد .در اﯾنراﺑطﮫ ﻣﻘرر ﺷد ﺗﺎ ﺣﻘوق ﺛﺑتﺷده در ﺣﮑم ھر ﻣدﯾر در اﺑﺗدای ھر ﺳﺎل ،و ﻣﺟﻣوع ﮐﻠﯾﮫ درﯾﺎﻓﺗﯽھﺎی ﺳﺎﻻﻧﮫ او در ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل روی وﺑﺳﺎﯾت ﺷﻔﺎف ﻣﻧﺗﺷر ﮔردد.
🔹 ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﻣﻌﺎوﻧت ﺗوﺳﻌﮫ ﻣﻧﺎﺑﻊ اﻧﺳﺎﻧﯽ ﺑرای اﺟرای ﺑﺧش ﺳوم ﻣﺻوﺑﮫ ﺑﺎ ﻣوﺿوع »ﻣﻧﻊ ﯾﺎ ﺗﺣدﯾد ﺗﺻدی ھﻣزﻣﺎن دو ﯾﺎ ﭼﻧد ﺷﻐل ،ﭘﺳت و ﺳﻣت« ﺷﺎﻣل ﻣواد  ٨ ،٧و  ٩ﻣوﺿوع دﯾﮕری ﺑود ﮐﮫ در
اﯾن ﺟﻠﺳﮫ ﻣورد ﺑررﺳﯽ ﻗرار ﮔرﻓت.
🔹 ﺑﻧﺎﺑر اظﮭﺎرات ﺟﻧﺎب آﻗﺎی ﺷﯾﺦ ،ﺑرای آﻧﮑﮫ ﺑﺳﺗر اطﻼﻋﺎﺗﯽ ﻣورد ﻧﯾﺎز ﺑرای ﺗﺣﻘق اﯾن ﺑﺧش از ﻣﺻوﺑﮫ ﻓراھم ﺷود ﻻزم اﺳت ﻣﻌﺎوﻧت ﻣﻌﻣﺎری و ﺷﮭرﺳﺎزی و ادارهﮐل ﺣﻘوﻗﯽ ﺷﮭرداری ﺗﮭران
ﻧﯾز ﺑﮫ اﯾن ﻣوﺿوع وارد ﺷوﻧد .ازاﯾنرو ﻣﻘرر ﺷد ﺗﺎ اﺟراﯾﯽ ﺷدن اﯾن ﺑﺧش از ﻣﺻوﺑﮫ در ﺟﻠﺳﺎﺗﯽ ﺑﺎ ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﺎن ﺑﺧشھﺎی ﻣرﺑوطﮫ ﭘﯾﮕﯾری ﺷود.
🔶 ﺑﺧش دوم ﺟﻠﺳﮫ ﺑﺎ ﺣﺿور ﺟﻧﺎب آﻗﺎی ﺳوری ،ﺳرﭘرﺳت ﻣرﻛز ارﺗﺑﺎطﺎت و اﻣور ﺑﯾناﻟﻣﻠل ﺷﮭرداری ﺗﮭران و ﻣﺳﺋوﻻن ذیرﺑط در ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﺎوا ،ﺑﮫ ﺑررﺳﯽ ﻧﺣوه اﺟرای ﻣﺎده  ١۴ﻣﺻوﺑﮫ
»ﻣدﯾرﯾت ﺗﻌﺎرض ﻣﻧﺎﻓﻊ در ﺷﮭرداری ﺗﮭران« ﻧﺎظر ﺑر اﻟزام ﺷﮭرداری ﺗﮭران ﺑﮫ اﻧﺗﺷﺎر ﻋﻣوﻣﯽ اطﻼﻋﺎت ﮐﻠﯾﮫ ﺳﻔرھﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ﮐﺎرﮐﻧﺎن ﺷﮭرداری اﺧﺗﺻﺎص ﯾﺎﻓت.
🔸 ﺑﺎﺗوﺟﮫﺑﮫ اﻋﻼم آﻣﺎدﮔﯽ ﻣرﮐز ارﺗﺑﺎطﺎت و اﻣور ﺑﯾناﻟﻣﻠل ﻣﻘرر ﺷد ﺗﺎ ظرف ﻣدت ﯾﮏھﻔﺗﮫ اطﻼﻋﺎت ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﺳﻔرھﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ﮐﺎرﮐﻧﺎن ﺷﮭرداری ﺗﮭران از ﺳﺎل  ٩۴ﺗﺎﮐﻧون ﺷﺎﻣل ﻣﻘﺻد ﯾﺎ ﻣﻘﺎﺻد
ﺳﻔر ،طول ﻣدت ﺳﻔر ،ھﻣراھﺎن ﺳﻔر و ھدف و ﺿرورت ﺳﻔر ﺟﮭت اﻧﺗﺷﺎر ﺑر روی وﺑﺳﺎﯾت ﺷﻔﺎف در اﺧﺗﯾﺎر ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﺎوا ﻗرار ﮔﯾرد .ھﻣﭼﻧﯾن اطﻼﻋﺎت اﯾن ﺳﻔرھﺎ ﺑﮫطور ﻣﺎھﯾﺎﻧﮫ ﺑﮫروزرﺳﺎﻧﯽ ﺷود.
.1ﻧﺎﻣﮥ ﻣﺻوﺑﺎت ﺑﮫ ﻣرﮐز ارﺗﺑﺎطﺎت و اﻣور ﺑﯾناﻟﻣﻠل
.2ﻧﺎﻣﮥ ﻣﺻوﺑﺎت ﺑﮫ ﺗوﺳﻌﮥ ﻣﻧﺎﺑﻊ اﻧﺳﺎﻧﯽ
ردﯾف
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ﻣﺻوﺑﮫ
 .1ﻣﻘرر ﺷد در اﺟرای ﻣﺎده ١۴ﻣﺻوﺑﮫ »ﻣدﯾرﯾت ﺗﻌﺎرض ﻣﻧﺎﻓﻊ در ﺷﮭرداری ﺗﮭران« اﺑﻼﻏﯽ ﺑﮫ ﺷﻣﺎره...ﻣورخ ،...ﻣرﮐز ارﺗﺑﺎطﺎت و اﻣور ﺑﯾناﻟﻣﻠل ،ﺣداﮐﺛر ظرف ﻣدت ﯾﮏ
ھﻔﺗﮫ ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ارﺳﺎل اطﻼﻋﺎت ﺳﻔرھﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ﮐﺎرﮐﻧﺎن ﺷﮭرداری ﺗﮭران و واﺣدھﺎی ﺗﺎﺑﻌﮫ ﺷﺎﻣل ﻣﻘﺻد ﯾﺎ ﻣﻘﺎﺻد ﺳﻔر ،طول ﻣدت ﺳﻔر ،ھﻣراھﺎن ﺳﻔر ،ھدف ﺳﻔر ،ﻣﯾزان و ﻣﺣل
ﺗﺎﻣﯾن ھزﯾﻧﮫھﺎی ﺳﻔر و ﮔزارش و دﺳﺗﺎوردھﺎی ﺳﻔر از ﺳﺎل  ٩۴ﺗﺎ  ٩٧ﺑﮫ ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﻧﺎوری اطﻼﻋﺎت و ارﺗﺑﺎطﺎت ﺟﮭت اﻧﺗﺷﺎر اﯾن اطﻼﻋﺎت ﺑر روی وﺑﺳﺎﯾت ﺷﻔﺎف اﻗدام ﻧﻣﺎﯾد.
 .٢ﻣﻘرر ﺷد ﺗﺎ زﻣﺎن ارﺗﻘﺎی ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ﺳﻔرھﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ،ﻣرﮐز ارﺗﺑﺎطﺎت و اﻣور ﺑﯾناﻟﻣﻠل ﮔزارش ﺳﻔرھﺎی ﺧﺎرﺟﯽ را ﺑﮫ ﺻورت ﻣﺎھﺎﻧﮫ ﺑﮫ ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﻧﺎوری اطﻼﻋﺎت و ارﺗﺑﺎطﺎت
ارﺳﺎل ﻧﻣﺎﯾد ﺗﺎ اطﻼﻋﺎت ﺳﻔرھﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ﺑر روی وﺑﺳﺎﯾت ﺷﻔﺎف ﺑﮫطور ﻣﺳﺗﻣر ﺑﮫروزرﺳﺎﻧﯽ ﺷود.
 .3ﻣﻘرر ﺷد در ﺟﻠﺳﺎﺗﯽ ﺑﺎ ﺣﺿور ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﺎن ﮐﻣﯾﺗﮫ ﺷﻔﺎﻓﯾت ،راھﺑران ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ﺳﻔرھﺎی ﺧﺎرﺟﯽ و ﮐﺎرﺷﻧﺎﺳﺎن اداره ﮐل ﺗﺷﮑﯾﻼت و ﺑﮭﺑود روشھﺎ ،ﻣﺷﮑﻼت ﻣوﺟود در ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ
ﺳﻔرھﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ﺑررﺳﯽ ﺷده و راھﮑﺎرھﺎی ﻣﻧﺎﺳب ﺟﮭت ارﺗﻘﺎی اﯾن ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ اﺣﺻﺎ ﺷود ﺗﺎ ﺑﺗوان ﮔزارش ﺳﻔرھﺎی ﺧﺎرﺟﯽ را ﺑﮫ ﺻورت ﺳﯾﺳﺗﻣﺎﺗﯾﮏ و ﺑرﺧط ﺑر روی وﺑﺳﺎﯾت
ﺷﻔﺎف ﻧﻣﺎﯾش داد.
 .4ﻣﻘرر ﺷد ﻣرﮐز ارﺗﺑﺎطﺎت و اﻣور ﺑﯾناﻟﻣﻠل ﺑﺎ ھﻣﺎھﻧﮕﯽ اداره ﮐل اﻣور ﻣﺟﺎﻣﻊ ،ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ارﺳﺎل ﻧﺎﻣﮫای رﺳﻣﯽ ﺑﮫ ﮐﻠﯾﮫ ﺳﺎزﻣﺎنھﺎ و ﺷرﮐتھﺎی واﺑﺳﺗﮫ ﺑﮫ ﺷﮭرداری ﺗﮭران ﺟﮭت
اﻋﻼم اطﻼﻋﺎت ﻣﯾزان ھزﯾﻧﮫ ﺳﻔرھﺎی ﺧﺎرﺟﯽ اﻧﺟﺎم ﺷده در آن واﺣدھﺎ طﯽ ﺳﺎلھﺎی  ٩۴ﺗﺎ  ٩٧ﺑﮫ ﻣرﮐز ارﺗﺑﺎطﺎت و اﻣور ﺑﯾناﻟﻣﻠل اﻗدام ﻧﻣﺎﯾد.
 .1ﻣﻘرر ﺷد در اﺟرای ﻣﺎده  ۴ﻣﺻوﺑﮫ »ﻣدﯾرﯾت ﺗﻌﺎرض ﻣﻧﺎﻓﻊ در ﺷﮭرداری ﺗﮭران« اﺑﻼﻏﯽ ﺑﮫ ﺷﻣﺎره  ...ﻣورخ  ..ﺣﻘوق ﺛﺑتﺷده در ﺣﮑم ﻣدﯾران ،ﺣداﮐﺛر ظرف ﻣدت ﯾﮏ ھﻔﺗﮫ
ﺑر روی وﺑﺳﺎﯾت ﺷﻔﺎف ﻣﻧﺗﺷر ﮔردد و در ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل ﻧﯾز ﻣﺟﻣوع درﯾﺎﻓﺗﯽھﺎ ﺷﺎﻣل ﺣﻘوق و ﻣزاﯾﺎی ھرﯾﮏ از ﻣدﯾران در ﯾﮏ ﺳﺎل ﺑر روی وﺑﺳﺎﯾت ﺷﻔﺎف ﻣﻧﺗﺷر ﮔردد.
 .2ﻣﻘرر ﺷد در اﺟرای ﻣﺎده  ۴ﻣﺻوﺑﮫ »ﻣدﯾرﯾت ﺗﻌﺎرض ﻣﻧﺎﻓﻊ در ﺷﮭرداری ﺗﮭران« ﻣﺑﻧﯽ ﺑر ﺗﮑﻣﯾل و اﻧﺗﺷﺎر ﻋﻣوﻣﯽ اطﻼﻋﺎت رزوﻣﮫ ﺷﻐﻠﯽ و ﺗﺣﺻﯾﻠﯽ ﻣدﯾران ،ﻣﻌﺎوﻧت ﺗوﺳﻌﮫ
ﻣﻧﺎﺑﻊ اﻧﺳﺎﻧﯽ طﯽ ﻧﺎﻣﮫای رﺳﻣﯽ ﺑﮫ ھﻣﮫ ﻣدﯾران ارﺷد ﺷﮭرداری ﺗﮭران ،ﺿرورت ﺗﮑﻣﯾل و ﺑﮫروزرﺳﺎﻧﯽ ﻓرم دوﺑرﮔﯽ اطﻼﻋﺎت )ﺣداﮐﺛر ظرف ﻣدت ﯾﮏ ھﻔﺗﮫ( را اﺑﻼغ ﻧﻣﺎﯾد .ﺳﭘس
ﻣﻌﺎوﻧت ﺗوﺳﻌﮫ ﻣﻧﺎﺑﻊ اﻧﺳﺎﻧﯽ اطﻼﻋﺎت ﮐﻠﯾﮫ ﻓرمھﺎی ﺗﮑﻣﯾل ﺷده را ﺟﮭت ﺗﺎﯾﯾد اﻧﺗﺷﺎر ﺑﮫ ﺷورای اﺳﻼﻣﯽ ﺷﮭر ﺗﮭران ارﺳﺎل ﻧﻣﺎﯾد.
 .٣ﻣﻘرر ﺷد در اﺟرای ﺗﺑﺻره ﻣﺎده  ۴ﻣﺻوﺑﮫ »ﻣدﯾرﯾت ﺗﻌﺎرض ﻣﻧﺎﻓﻊ در ﺷﮭرداری ﺗﮭران« ،ﮐﻠﯾﮫ اطﻼﻋﺎت اﻓرادی ﮐﮫ ﺑﮫ اﺳﺗﺧدام ﺷﮭرداری درآﻣدهاﻧد ﺑر روی وﺑﺳﺎﯾت ﺷﻔﺎف
ﻣﻧﺗﺷر ﺷود .ھﻣﭼﻧﯾن اطﻼﻋﺎت اﻓرادی ﮐﮫ از اﯾن ﭘس در ﺷﮭرداری ﺗﮭران و واﺣدھﺎی ﺗﺎﺑﻌﮫ اﺳﺗﺧدام ﻣﯽﺷوﻧد ﻧﯾز ﺑﮫطور ﻣﺳﺗﻣر ﺑﮫ روزرﺳﺎﻧﯽ و ﻣﻧﺗﺷر ﮔردد.
 .۴ﻣﻘرر ﺷد در اﺟرای ﺗﺑﺻره ﻣﺎده  ٧ﻣﺻوﺑﮫ »ﻣدﯾرﯾت ﺗﻌﺎرض ﻣﻧﺎﻓﻊ در ﺷﮭرداری ﺗﮭران« ﻣﻌﺎوﻧت ﺗوﺳﻌﮫ ﻣﻧﺎﺑﻊ اﻧﺳﺎﻧﯽ ،ﻓﮭرﺳت ﮐﻠﯾﮫ ﮐﺎرﮐﻧﺎن ﺷﮭرداری ﺗﮭران را ﮐﮫ دارای
ﭘرواﻧﮫ ﻧظﺎم ﻣﮭﻧدﺳﯽ ھﺳﺗﻧد ،ﺟﮭت اﻧﺗﺷﺎر ﺑر روی وﺑﺳﺎﯾت ﺷﻔﺎف ﺑﮫ ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﻧﺎوری اطﻼﻋﺎت و ارﺗﺑﺎطﺎت ﺷﮭرداری ﺗﮭران ارﺳﺎل ﻧﻣﺎﯾد.

ﺻورﺗﺟﻠﺳﺎت -ﺳﺎل دوم

۵٧

 ٩٧/١١/٠۶ﺳﺎﻋت ١۴
ﺗﺎرﯾﺦ و زﻣﺎن
ﭘﻧﺟﺎهوھﻔﺗم
ﺷﻣﺎره ﺟﻠﺳﮫ
ﻣدﻋوﯾن :ﺟﻧﺎب آﻗﺎی ﻓرﺟود ،ﻣدﯾرﻋﺎﻣل ﻣﺣﺗرم ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﻧﺎوری اطﻼﻋﺎت و ارﺗﺑﺎطﺎت

ﺻورت ﺟﻠﺳﮫ ﮐﻣﯾﺗﮫ ﺷﻔﺎﻓﯾت و ﺷﮭر ھوﺷﻣﻧد
ﻣﮑﺎن

اﺗﺎق ﮐﻣﯾﺳﯾون ﺑودﺟﮫ واﻗﻊ در طﺑﻘﮫ  ۶ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن ﺷﻣﺎره  ١ﺷورا

ﺣﺎﺿرﯾن :ﻟطﻔﺎ ً ﮐﻠﯾﮏ ﻧﻣﺎﯾﯾد.
ﻋﮑسھﺎی ﺟﻠﺳﮫ
دﺳﺗور ﺟﻠﺳﮫ:
✅ ﺑررﺳﯽ ﻋﻣﻠﮑرد ﯾﮏﺳﺎﻟﮫ ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﺎوا و ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﺳﺎل آﯾﻧده اﯾن ﺳﺎزﻣﺎن
🔶 ﭘﻧﺟﺎهوھﻔﺗﻣﯾن ﺟﻠﺳﮫ ﮐﻣﯾﺗﮫ ﺷﻔﺎﻓﯾت و ﺷﮭر ھوﺷﻣﻧد ،ﺷﻧﺑﮫ  ٩٧/١١/٠۶ﺑﮫ رﯾﺎﺳت دﮐﺗر ﺑﮭﺎره آروﯾن و ﺑﺎ ﺣﺿور ﺳرﮐﺎر ﺧﺎﻧم اﺷرﻓﯽ ،ﻣﻌﺎون ﻣﺣﺗرم ﺑرﻧﺎﻣﮫرﯾزی ،ﺗوﺳﻌﮫ ﺷﮭری و اﻣور ﺷورا و ﺟﻧﺎب آﻗﺎی ﻓرﺟود،
ﻣدﯾرﻋﺎﻣل ﻣﺣﺗرم ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﻧﺎوری اطﻼﻋﺎت و ارﺗﺑﺎطﺎت ﺑرﮔزار ﺧواھد ﺷد.
🔷 در اﯾن ﺟﻠﺳﮫ روﻧد ﭘﯾﺷرﻓت اﺟرای ﻣﺻوﺑﺎت ﺟﻠﺳﺎت ﭘﯾﺷﯾن ﮐﻣﯾﺗﮫ ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﺎوا ﻣورد ﺑررﺳﯽ ﻗرار ﺧواھد ﮔرﻓت .دراﯾن راﺑطﮫ از اﯾن ﺳﺎزﻣﺎن ﺧواﺳﺗﮫ ﺷده اﺳت ﺗﺎ در ﺟﻠﺳﮫ روز ﺷﻧﺑﮫ  ٩٧/١١/٠۶ﮔزارﺷﯽ از
ﻣوارد زﯾر ﺑﮫ ﮐﻣﯾﺗﮫ اراﺋﮫ دھد:
.١روﻧد ﭘﯾﺷرﻓت اﺟرای ﻣﺻوﺑﺎت ﺟﻠﺳﮫ ﭘﻧﺟﺎهوﭼﮭﺎرم ﮐﻣﯾﺗﮫ ﺷﻔﺎﻓﯾت درﺧﺻوص ﺗﻣﺎماﻟﮑﺗروﻧﯾﮑﯽ ﺷدن ﻓراﯾﻧد ﺻدور ﭘرواﻧﮫ و ھﻣﭼﻧﯾن ﻣﺻوﺑﮫ »اﻟزام ﺷﮭرداری ﺗﮭران ﺑﮫ اﻧﺗﺷﺎر ﻋﻣوﻣﯽ اطﻼﻋﺎت ﺷﮭرﺳﺎزی«.
 .٢روﻧد ﭘﯾﺷرﻓت اﺟرای ﻣﺻوﺑﺎت ﺟﻠﺳﮫ ﭘﻧﺟﺎهوﺳوم ﮐﻣﯾﺗﮫ ﺷﻔﺎﻓﯾت ﻧﺎظر ﺑر ﻣوارد زﯾر:
▫ ﺗﮑﻣﯾل اطﻼﻋﺎت ﻗراردادھﺎی ﻣﻧﺗﺷر ﺷده ﺑر روی وﺑﺳﺎﯾت ﺷﻔﺎف ﻣﻧطﺑق ﺑر ﻣوارد ذﮐر ﺷده در ﻣﺻوﺑﮫ "اﻟزام ﺷﮭرداری ﺗﮭران ﺑﮫ اﻧﺟﺎم اﻟﮑﺗروﻧﯾﮑﯽ و اﻋﻼن ﻋﻣوﻣﯽ اطﻼﻋﺎت ﻣﻌﺎﻣﻼت" ار ﺟﻣﻠﮫ اﻧﺗﺷﺎر ﺷرح ﺧدﻣﺎت
ﻗرارداد ،ﻧﺎم و ﻣﺷﺧﺻﺎت اﻋﺿﺎی ﮐﻣﯾﺳﯾون ،روش و ﻣراﺣل ارزﯾﺎﺑﯽ و ﺷﯾوه ﺗﻌﯾﯾن ﺑرﻧده و ﻧﯾز ﺻورتﺟﻠﺳﺎت و ﻧﺗﺎﯾﺞ ارزﯾﺎﺑﯽ ﺗواﻧﻣﻧدی ﻓﻧﯽ و ﻣﺎﻟﯽ
▫ ﺑرﻗراری اﻣﮑﺎن اﻧﺟﺎم ﺗﻣﺎماﻟﮑﺗروﻧﯾﮑﯽ ﻣﻌﺎﻣﻼت از طرﯾق »ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ﺟﺎﻣﻊ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺷﮭرداری ﺗﮭران«
▫ ﺑرﻗراری اﻣﮑﺎن اﻧﺗﺷﺎر ﻋﻣوﻣﯽ و ﺑرﺧط آﮔﮭﯽھﺎی ﻣﻧﺎﻗﺻﺎت در ﯾﮏ ﺻﻔﺣﮫ واﺣد روی وﺑﺳﺎﯾت ﺷﮭرداری ﺗﮭران
▫ ﺑرﻗراری اﺗﺻﺎل ﺳﯾﺳﺗﻣﯽ ﺑﯾن ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ﻗراردادھﺎ و ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ »ﺳرﻣﺎﯾﮫﮔذاری و ﻣﺷﺎرﮐتھﺎ«
.٣روﻧد ﭘﯾﺷرﻓت اﺟرای ﻣﺻوﺑﺎت ﺟﻠﺳﺎت ﺳﯽوﭼﮭﺎرم ،ﺳﯽوﺷﺷم ،ﭼﮭلودوم و ﭼﮭلوھﻔﺗم ﮐﻣﯾﺗﮫ ﺷﻔﺎﻓﯾت درﺧﺻوص ارﺗﻘﺎی وﺿﻌﯾت ﺳﺎﻣﺎﻧﮫھﺎی ﻧظﺎرت ھﻣﮕﺎﻧﯽ ،از ﺟﻣﻠﮫ راهاﻧدازی اﭘﻠﯾﮑﯾﺷن ﻣوﺑﺎﯾل  ١٣٧ﺑر روی
اﭘﻠﯾﮑﯾﺷن ﺗﮭران ﻣن و اﺗﺻﺎل دو ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ﻣﮑﺎنﻣﻧد ﻧﮕﮭداﺷت ﺷﮭر )ﺳﺎﻣن( و  ،١٣٧و ھﻣﭼﻧﯾن ﮔزارﺷﯽ از وﺿﻌﯾت ارﺗﻘﺎی درﮔﺎه واﺣد ﺷﮭروﻧدی )وﺑﺳﺎﯾت و اﭘﻠﯾﮑﯾﺷن ﺗﮭران ﻣن(.
.۴اﻗداﻣﺎت و ﺑرﻧﺎﻣﮫھﺎی ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﺎوا درﺧﺻوص ﺳﺎزﻣﺎندھﯽ و ﯾﮑﭘﺎرﭼﮫﺳﺎزی ﺳﺎﻣﺎﻧﮫھﺎی ﺣوزه ﻣﺎﻟﯽ ﺷﮭرداری ﺗﮭران از ﺟﻣﻠﮫ ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ﻣﺎﻟﯽ ،ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ﻗراردادھﺎ ،ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ﺑودﺟﮫ ،ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ﮐﻧﺗرل ﭘروژه ،ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ﺻورت
وﺿﻌﯾت و دﯾﮕر ﺳﺎﻣﺎﻧﮫھﺎی ﻣرﺗﺑط .اﯾن ﻣوﺿوع از ﺟﮭت ﻧﻘش آن در ﺟﺎﻣﻌﯾت و ﺳﺎزﮔﺎری اطﻼﻋﺎﺗﯽ ﭘﺎﯾﮕﺎهھﺎی دادهای ﺷﮭرداری ﺗﮭران و ﻣﺗﻌﺎﻗﺑﺎ ﺗﺳﮭﯾل ﺑرﻗراری ﺷﻔﺎﻓﯾت اطﻼﻋﺎﺗﯽ در ﺷﮭرداری ﺑرای ﮐﻣﯾﺗﮫ ﺷﻔﺎﻓﯾت ﺣﺎﺋز
اھﻣﯾت اﺳت.
.۵ھﻣﭼﻧﯾن ﺑﮫﻣﻧظور ارزﯾﺎﺑﯽ ﺑودﺟﮫ ﭘﯾﺷﻧﮭﺎدی ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﺎوا ﺑرای ﺳﺎل  ،٩٨از اﯾن ﺳﺎزﻣﺎن ﺧواﺳﺗﮫ ﺷده ﺗﺎ ﮔزارﺷﯽ ﻧﯾز از روﻧد ﭘﯾﺷرﻓت اﺟرای ﻣﺻوﺑﺎت ﺟﻠﺳﮫ ﭼﮭلوﯾﮑم ﮐﻣﯾﺗﮫ ﺷﻔﺎﻓﯾت درﺧﺻوص ﺗدوﯾن ﺳﻧد واﺣد
ﺑرﻧﺎﻣﮫھﺎی ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﺎوا در دوره ﺟدﯾد ﻣدﯾرﯾت ﺷﮭری ﺑﮫھﻣراه ﺷﺎﺧصھﺎی ﻋﻣﻠﯾﺎﺗﯽ و ﺳﻧﺟشﭘذﯾر ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﺗدوﯾنﺷده در اﯾن ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﮫ ﮐﻣﯾﺗﮫ اراﺋﮫ ﺷود.
ﺷرح ﺟﻠﺳﮫ:
✅ ﺑررﺳﯽ ﻋﻣﻠﮑرد ﯾﮏ ﺳﺎﻟﮫ ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﺎوا در ﺣوزه ﺷﻔﺎﻓﯾت
🔶 ﭘﻧﺟﺎهوھﻔﺗﻣﯾن ﺟﻠﺳﮫ ﮐﻣﯾﺗﮫ ﺷﻔﺎﻓﯾت و ﺷﮭر ھوﺷﻣﻧد ،روز ﺷﻧﺑﮫ  ٩٧/١١/٠۶ﺑﮫ رﯾﺎﺳت دﮐﺗر ﺑﮭﺎره آروﯾن و ﺑﺎ ﺣﺿور ﺟﻧﺎب آﻗﺎی ﻓرﺟود ،ﻣدﯾرﻋﺎﻣل ﻣﺣﺗرم ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﻧﺎوری اطﻼﻋﺎت و ارﺗﺑﺎطﺎت ﺑرﮔزار ﺷد و روﻧد
ﭘﯾﺷرﻓت اﺟرای ﻣﺻوﺑﺎت ﺟﻠﺳﺎت ﭘﯾﺷﯾن ﮐﻣﯾﺗﮫ ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﺎوا ﻣورد ﺑررﺳﯽ ﻗرار ﮔرﻓت.
🔷 ﻣﺻوﺑﺎت ﺣوزه ﻣﻌﻣﺎری و ﺷﮭرﺳﺎزی اوﻟﯾن ﻣوﺿوع ﻣورد ﺑﺣث در اﯾن ﺟﻠﺳﮫ ﺑود.
🔹 در راﺑطﮫ ﺑﺎ اراﺋﮫ ﺗﻣﺎماﻟﮑﺗروﻧﯾﮑﯽ ﺧدﻣﺎت ﺷﮭرﺳﺎزی ،ﺑﻧﺎﺑر ﺗوﺿﯾﺣﺎت ﺟﻧﺎب آﻗﺎی ﻓرﺟود ،ﺑﺎ راهاﻧدازی اﻣﮑﺎن ﭘرداﺧت وﺟﮫ از اﻋﺗﺑﺎر ﺣﺳﺎب ﺷﮭروﻧدی در درﮔﺎه »ﺗﮭران ﻣن« ﺗﺎ ﺣداﮐﺛر ﻧﯾﻣﮫ ﺑﮭﻣنﻣﺎه ،از اﯾن ﺗﺎرﯾﺦ
اﻣﮑﺎن ﺛﺑت درﺧواﺳت ﺻدور ﭘرواﻧﮫ ﺗﺧرﯾب و ﻧوﺳﺎزی ﺑﮫﺻورت ﺗﻣﺎم اﻟﮑﺗروﻧﯾﮑﯽ ﻓراھم ﺧواھد ﺷد ﺑﮫ ﮔوﻧﮫای ﮐﮫ ﺷﮭروﻧدان ﺑﺗواﻧﻧد ﺑدون ﻣراﺟﻌﮫ ﺑﮫ دﻓﺎﺗر ﺧدﻣﺎت اﻟﮑﺗروﻧﯾﮏ و از طرﯾق وﺑﺳﺎﯾت ﺷﮭرداری ﺗﮭران و
ورود ﺑﮫ ﺣﺳﺎب ﺷﮭروﻧدیﺷﺎن در درﮔﺎه "ﺗﮭران ﻣن" ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﺗﺷﮑﯾل ﭘروﻧده و درﺧواﺳت ﺻدور ﭘرواﻧﮫ ﺗﺧرﯾب و ﻧوﺳﺎزی اﻗدام ﮐﻧﻧد.
🔹 در اﯾن ﺟﻠﺳﮫ ھﻣﭼﻧﯾن ﻣﻘرر ﺷد ﮐﮫ ﺣداﮐﺛر ﺗﺎ ﻧﯾﻣﮫ ﺑﮭﻣنﻣﺎه ،ھﻣﮫ ﻣوارد اطﻼﻋﺎﺗﯽ ﮐﮫ ﺑﻧﺎﺑر ﻣﺎده اول و دوم ﻣﺻوﺑﮫ »اﻟزام ﺷﮭرداری ﺗﮭران ﺑﮫ اﻧﺗﺷﺎر ﻋﻣوﻣﯽ اطﻼﻋﺎت ﺷﮭرﺳﺎزی« ﺑﺎﯾد اﻧﺗﺷﺎر ﻋﻣوﻣﯽ ﯾﺎﺑد ،ﺑر روی
ﻧﻘﺷﮫ اطﻼﻋﺎت ﻣﮑﺎﻧﯽ ﺷﮭر ﺗﮭران در دﺳﺗرس ﻋﻣوم ﺷﮭروﻧدان ﻗرار ﮔﯾرد.
ﻣﺗن ﻣﺻوﺑﮫ »اﻟزام ﺷﮭرداری ﺗﮭران ﺑﮫ اﻧﺗﺷﺎر ﻋﻣوﻣﯽ اطﻼﻋﺎت ﺷﮭرﺳﺎزی«
🔶 در اﯾن ﺟﻠﺳﮫ ھﻣﭼﻧﯾن اﺟرای ﻣﺻوﺑﮫ »اﻟزام ﺷﮭرداری ﺗﮭران ﺑﮫ اﻧﺟﺎم اﻟﮑﺗروﻧﯾﮑﯽ و اﻋﻼن ﻋﻣوﻣﯽ اطﻼﻋﺎت ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺷﮭرداری« ﻧﯾز ﻣورد ﭘﯾﮕﯾری ﻗرار ﮔرﻓت .ﺑﮫ ﮔﻔﺗﮫ ﺟﻧﺎب آﻗﺎی ﻓرﺟود اﻣﮑﺎن اﻧﺗﺷﺎر ﻋﻣوﻣﯽ و
ﺑرﺧط ﮐﻠﯾﮫ آﮔﮭﯽھﺎی ﻣﻧﺎﻗﺻﺎت ﺷﮭرداری ﺗﮭران در ﺻﻔﺣﮫای واﺣد ﺑر روی وﺑﺳﺎﯾت ﺷﮭرداری ﺗﮭران ،ﺑﮫﻋﻧوان ﺑﺧﺷﯽ از ﻓراﯾﻧد اﻧﺟﺎم اﻟﮑﺗروﻧﯾﮑﯽ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺗﺎ ﻧﯾﻣﮫ ﺑﮭﻣن ﻓراھم ﺷده و ﻣورد اﺳﺗﻔﺎده ﻗرار ﺧواھد ﮔرﻓت.
🔸 ھﻣﭼﻧﯾن در ﻣورد اﺟرای ﺗﺑﺻره  ٢ﻣﺎده  ١ﻣﺻوﺑﮫ ﻣذﮐور ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣوﺟب آن ﺷﮭرداری ﺗﮭران ﻣﻠزم ﺑﮫ اﻧﺗﺷﺎر اﻗﻼم اطﻼﻋﺎﺗﯽ دوازدهﮔﺎﻧﮫای ازﺟﻣﻠﮫ ﺷرح ﺧدﻣﺎت ﻗرارداد ،ﻧﺎم و ﻣﺷﺧﺻﺎت اﻋﺿﺎی ﮐﻣﯾﺳﯾون ،روش و
ﻣراﺣل ارزﯾﺎﺑﯽ و ﺷﯾوه ﺗﻌﯾﯾن ﺑرﻧده و ﻧﯾز ﺻورتﺟﻠﺳﺎت و ﻧﺗﺎﯾﺞ ارزﯾﺎﺑﯽ ﺗواﻧﻣﻧدی ﻓﻧﯽ و ﻣﺎﻟﯽ در ﻓرآﯾﻧد اﻧﻌﻘﺎد ﻗراردادھﺎ ﺷده اﺳت ،ﺑﺎﺗوﺟﮫﺑﮫ ﻓراھم ﺑودن زﯾرﺳﺎﺧتھﺎی ﻓﻧﯽ ﻻزم ،ﻣﻘرر ﺷد ﺗﺎ ﺗﮑﻣﯾل اطﻼﻋﺎت
ﻗراردادھﺎی ﮐﻼن ﻣﻧﺗﺷر ﺷده ﺑر روی وﺑﺳﺎﯾت ﺷﻔﺎف ﻣطﺎﺑق ﺑﺎ اﯾن ﻣﻔﺎد دوازدهﮔﺎﻧﮫ اﯾن ﻣﺻوﺑﮫ اﻧﺟﺎم ﭘذﯾرد.
🔷 در ﺑﺧش ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ اﯾن ﺟﻠﺳﮫ ،ﮔزارش ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﺎوا از ﻣوﺿوع ارﺗﻘﺎی ﺳﺎﻣﺎﻧﮫھﺎی ﻧظﺎرت ھﻣﮕﺎﻧﯽ اراﯾﮫ ﺷد.
🔹ﺑﻧﺎﺑر ﮔزارش اﯾن ﺳﺎزﻣﺎن ،اﻣﮑﺎن ﺛﺑت ﭘﯾﺎمھﺎی  ١٣٧ﺑﮫﺻورت ﻣﺗﻧﯽ از طرﯾق درﮔﺎه ﺷﮭروﻧدی »ﺗﮭران ﻣن« ﻓراھم ﺷده اﺳت .ھﻣﭼﻧﯾن اﺗﺻﺎل ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ  ١٣٧ﺑﮫ ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ﻣﮑﺎنﻣﻧد ﻧﮕﮭداﺷت ﺷﮭر )ﺳﺎﻣن( ﭘﯾﺎدهﺳﺎزی ﺷده و
ﺑﮫﺻورت آزﻣﺎﯾﺷﯽ در ﺑﻌﺿﯽ از ﻣﻧﺎطق ﺷﮭر ﺗﮭران در ﺣﺎل ﺑﮭرهﺑرداری اﺳت )ﺑرای اطﻼﻋﺎت ﺑﯾﺷﺗر در ﻣورد ﺳﺎﺑﻘﮫ ﻣوﺿوع و ﺿرورت اﺗﺻﺎل اﯾن دو ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ﻧﮕﺎه ﮐﻧﯾد ﺑﮫ ﮔزارش ﺟﻠﺳﺎت ﺳﯽوﭼﮭﺎرم ،ﺳﯽوﺷﺷم،
ﭼﮭلودوم و ﭼﮭلوھﻔﺗم ﮐﻣﯾﺗﮫ ﺷﻔﺎﻓﯾت(.
🔹 دراﯾنراﺑطﮫ ،ﺿﻣن آﻧﮑﮫ ﻣﻘرر ﺷد ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﺎوا اﻗداﻣﺎت ﻣﻘﺗﺿﯽ ﺟﮭت اﺗﺻﺎل اﯾن دو ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ را در ﮐﻠﯾﮫ ﻣﻧﺎطق ھر ﭼﮫ ﺳرﯾﻊﺗر ﺑﮫ اﻧﺟﺎم رﺳﺎﻧد ،از اﯾن ﺳﺎزﻣﺎن ﺧواﺳﺗﮫ ﺷد ﺗﺎ ﺑﮫﻣﻧظور ﮐﺎراﯾﯽ و ﺳﮭوﻟت ﺑﯾﺷﺗر در
اﺳﺗﻔﺎده از ﺧدﻣﺎت  ١٣٧در درﮔﺎه "ﺗﮭران ﻣن" ،ﺿﻣن اﻧﺟﺎم ﺑرﺧﯽ اﺻﻼﺣﺎت ،اﻣﮑﺎن ﺑﺎرﮔذاری ﻋﮑس از ﻣﺣل ﺑروز ﻣﺷﮑل و ﺗﻌﯾﯾن ﻣوﻗﻌﯾت ﻣﮑﺎﻧﯽ آن روی ﻧﻘﺷﮫ ﻧﯾز ﻓراھم ﺷود.
ﻧﺎﻣﮥ ﻣﺻوﺑﺎت ﺟﻠﺳﮫ
ردﯾف
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٢
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۶
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ﻣﺻوﺑﮫ
ﻣﻘرر ﺷد ﭘﯾرو ﻧﺎﻣﮫ ﻣﻌﺎوﻧت ﻣﺎﻟﯽ و ﺑﺎرﮔذاری ﻧﺳﺧﮫ آزﻣﺎﯾﺷﯽ ﺗﮑﻣﯾل اطﻼﻋﺎت ﻗراردادھﺎی ﮐﻼن ﻣطﺎﺑق ﺑﺎ ﺗﺑﺻره  ٢ﻣﺎده  ١ﻣﺻوﺑﮫ »اﻟزام ﺷﮭرداری ﺗﮭران ﺑﮫ اﻧﺟﺎم اﻟﮑﺗروﻧﯾﮑﯽ و اﻋﻼن ﻋﻣوﻣﯽ
اطﻼﻋﺎت ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺷﮭرداری« ،اﯾن اطﻼﻋﺎت ﺣداﮐﺛر ظرف ﻣدت ﯾﮏ ھﻔﺗﮫ ﺑﮫ طور ﮐﺎﻣل ﺑر روی وﺑﺳﺎﯾت ﺷﻔﺎف ﻧﻣﺎﯾش داده ﺷود .ھﻣﭼﻧﯾن ﻣﻘرر ﺷد ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﻧﺎوری اطﻼﻋﺎت و ارﺗﺑﺎطﺎت دﺳﺗوراﻟﻌﻣل
ﺛﺎﺑﺗﯽ را ﺟﮭت ﺑﺎرﮔذاری ﭘﯾوﺳتھﺎی ﻗراردادھﺎ در ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ﻗراردادھﺎ ﺗﮭﯾﮫ و ﺑﮫ ﺳﺗﺎد ﺷﮭرداری و واﺣدھﺎی ﺗﺎﺑﻌﮫ ارﺳﺎل ﻧﻣﺎﯾد.
ﻣﻘرر ﺷد ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ ﺗﺎﺧﯾر ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﻧﺎوری اطﻼﻋﺎت و ارﺗﺑﺎطﺎت در اﺟرای ﻣﺎده  ١ﻣﺻوﺑﮫ »اﻟزام ﺷﮭرداری ﺗﮭران ﺑﮫ اﻧﺟﺎم اﻟﮑﺗروﻧﯾﮑﯽ و اﻋﻼن ﻋﻣوﻣﯽ اطﻼﻋﺎت ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺷﮭرداری« ،ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﺎوا
ﺣداﮐﺛر ﺗﺎ ﻧﯾﻣﮫ ﺑﮭﻣن ﻣﺎه ﺑرﻧﺎﻣﮫ زﻣﺎنﺑﻧدی ﮐﺎﻣل و دﻗﯾق راهاﻧدازی ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ﺟﺎﻣﻊ ﻣﻌﺎﻣﻼت در ﺳﺗﺎد ﺷﮭرداری ﺗﮭران و واﺣدھﺎی ﺗﺎﺑﻌﮫ را ﺑﮫ ﮐﻣﯾﺗﮫ ﺷﻔﺎﻓﯾت و ﺷﮭر ھوﺷﻣﻧد ارﺳﺎل ﻧﻣﺎﯾد.
ﻣﻘرر ﺷد در اﺟرای ﺑﻧد ﭼﮭﺎرم ﻣﺻوﺑﮫ ﭘﻧﺟﺎهوﺳوﻣﯾن ﺟﻠﺳﮫ ﮐﻣﯾﺗﮫ ﺷﻔﺎﻓﯾت ،درﮔﺎه واﺣد اﻧﺗﺷﺎر ﺑرﺧط آﮔﮭﯽ ﮐﻠﯾﮫ ﻣﻧﺎﻗﺻﺎت و ﻣزاﯾدات ﺷﮭرداری ﺗﮭران ﺣداﮐﺛر ﺗﺎ ﻧﯾﻣﮫ ﺑﮭﻣنﻣﺎه راهاﻧدازی ﺷده و ﻣورد
اﺳﺗﻔﺎده ﻗرار ﮔﯾرد.
ﻣﻘرر ﺷد ظرف ﻣدت ﺣداﮐﺛر ﯾﮏ ھﻔﺗﮫ اﺗﺻﺎل ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ﺳرﻣﺎﯾﮫﮔذاری ﺑﮫ ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ﻗراردادھﺎ اﯾﺟﺎد ﮔردد.
ﻣﻘرر ﺷد ظرف ﻣدت ﺣداﮐﺛر ﺳﮫ ھﻔﺗﮫ ﺑرﻧﺎﻣﮫ زﻣﺎنﺑﻧدی اﻗداﻣﺎت ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﻧﺎوری اطﻼﻋﺎت و ارﺗﺑﺎطﺎت در ﺟﮭت ﯾﮑﭘﺎرﭼﮫﺳﺎزی ﺳﺎﻣﺎﻧﮫھﺎی ﺣوزه ﻣﺎﻟﯽ ﺷﮭرداری ﺗﮭران ﺷﺎﻣل ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ﺟﺎﻣﻊ ﻣﺎﻟﯽ ،ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ
ﻗراردادھﺎ ،ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ﮐﻧﺗرل ﭘروژه ،ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ﺻورت وﺿﻌﯾت ،ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ﺟﺎﻣﻊ اﻣﻼک و دﯾﮕر ﺳﺎﻣﺎﻧﮫھﺎی ﻣرﺗﺑط ﺑﮫ ﮐﻣﯾﺗﮫ ﺷﻔﺎﻓﯾت ارﺳﺎل ﮔردد.
ﻣﻘرر ﺷد در اﺟرای ﻣﺻوﺑﺎت ﭘﻧﺟﺎهوﭼﮭﺎرﻣﯾن ﺟﻠﺳﮫ ﮐﻣﯾﺗﮫ ﺷﻔﺎﻓﯾت ﺣداﮐﺛر ﺗﺎ ﻧﯾﻣﮫ ﺑﮭﻣن ﻣﺎه ،ﭘرداﺧت از طرﯾق ﮐﯾف ﭘول درﮔﺎه "ﺗﮭران ﻣن" راهاﻧدازی ﺷده و از اﯾن ﺗﺎرﯾﺦ ﺛﺑت درﺧواﺳت ﺻدور ﭘرواﻧﮫ
ﺗﺧرﯾب و ﻧوﺳﺎزی ﺑﮫﺻورت ﻏﯾرﺣﺿوری و ﺗﻣﺎماﻟﮑﺗروﻧﯾﮑﯽ اﻧﺟﺎم ﭘذﯾرد.
ﻣﻘرر ﺷد ﻣطﺎﺑق ﺑﺎ ﺑﻧدھﺎی  ٢و  ٣ﻣﺻوﺑﺎت ﺟﻠﺳﮫ ﭘﻧﺟﺎهوﭼﮭﺎرم ﮐﻣﯾﺗﮫ ﺷﻔﺎﻓﯾت و در اﺟرای ﻣﺎده  ١ﻣﺻوﺑﮫ »اﻟزام ﺷﮭرداری ﺗﮭران ﺑﮫ اﻧﺗﺷﺎر ﻋﻣوﻣﯽ اطﻼﻋﺎت ﺷﮭرﺳﺎزی« ﺣداﮐﺛر ﺗﺎ ﻧﯾﻣﮫ ﺑﮭﻣن ﻣﺎه ،ھﻣﮫ
اطﻼﻋﺎت ذﮐرﺷده در ﻣﺎده  ١ﻣﺻوﺑﮫ ﻣذﮐور ﺑر روی ﻧﻘﺷﮫ اطﻼﻋﺎت ﻣﮑﺎﻧﯽ ﺷﮭر ﺗﮭران ﻣﻧﺗﺷر ﮔردد.
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ﻣﻘرر ﺷد در ﻧﺳﺧﮫ اﯾﺟﺎدﺷدهی ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ  ١٣٧در درﮔﺎه ﺷﮭروﻧدی ﺗﮭران ﻣن ،ﺗﮑﻣﯾل ﻓﯾﻠدھﺎی ﻣوﺿوع ،زﯾرﻣوﺿوع و ﻧﺎﺣﯾﮫ ،ﺿروری و ﺳﺗﺎرهدار ﻧﺑﺎﺷد .ھﻣﭼﻧﯾن ظرف ﻣدت ﺣداﮐﺛر دو ھﻔﺗﮫ ،اﻣﮑﺎن
ﺑﺎرﮔذاری ﻋﮑس و ﺗﻌﯾﯾن ﻣوﻗﻌﯾت ﻣﮑﺎﻧﯽ ﺑر روی ﻧﻘﺷﮫ ) (locationﻧﯾز در ﻧﺳﺧﮫ اراﯾﮫ ﺷده در درﮔﺎه ﺗﮭران ﻣن ﻓراھم ﮔردد .در ارﺗﺑﺎط ﺑﺎ اﺗﺻﺎل دو ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ  ١٣٧و ﺳﺎﻣن ﻣﻘرر ﺷد ﺿﻣن ارﺳﺎل
ﮔزارش اﺟرای ﻣرﺣﻠﮫ آزﻣﺎﯾﺷﯽ ﺑﮫ ﮐﻣﯾﺗﮫ ﺷﻔﺎﻓﯾت ،ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ ﺗﺎﺧﯾر ﺑﯾش از ﺣد در اﻧﺟﺎم ﮐﺎر ،ھر ﭼﮫ ﺳرﯾﻊﺗر اﻗداﻣﺎت ﻻزم ﺻورت ﮔﯾرد.
ﻣﻘرر ﺷد ظرف ﻣدت ﺣداﮐﺛر دو ھﻔﺗﮫ ،اوﻟوﯾتﺑﻧدی و زﻣﺎنﺑﻧدی ﺑرﻧﺎﻣﮫھﺎ و ﭘروژهھﺎی ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﻧﺎوری اطﻼﻋﺎت و ارﺗﺑﺎطﺎت در ﺳﺎل  ٩٨و ﺷﺎﺧصھﺎ و ﻣﯾزان ﭘﯾﺷرﻓت ھرﯾﮏ از ﭘروژهھﺎ در ﺳﺎل
آﯾﻧده ﺑﮫ ﮐﻣﯾﺗﮫ ﺷﻔﺎﻓﯾت ارﺳﺎل ﮔردد ﺗﺎ در زﻣﺎن ﺑررﺳﯽ ﺑودﺟﮫ ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﻧﺎوری اطﻼﻋﺎت و ارﺗﺑﺎطﺎت در ھﻔﺗﮫھﺎی آﺗﯽ ،ﺗﻧﺎﺳب ﺑﯾن اﯾن ﺑرﻧﺎﻣﮫھﺎ و ﭘروژهھﺎ ﺑﺎ ﺑودﺟﮫ ﭘﯾﺷﻧﮭﺎدی ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﻧﺎوری اطﻼﻋﺎت و
ارﺗﺑﺎطﺎت ﻣورد ﺑررﺳﯽ ﻗرار ﮔﯾرد.
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۵۶

ﺗﺎرﯾﺦ و زﻣﺎن
ﭘﻧﺟﺎهوﺷﺷم
ﺷﻣﺎره ﺟﻠﺳﮫ
ﻣدﻋوﯾن :آﻗﺎی ﺧﺎل ،ﻣدﯾرﻋﺎﻣل ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﮭﺷت زھرا)س(

ﺻورت ﺟﻠﺳﮫ ﮐﻣﯾﺗﮫ ﺷﻔﺎﻓﯾت و ﺷﮭر ھوﺷﻣﻧد
 ٩٧/١٠/٢٢ﺳﺎﻋت  ١۴ﻣﮑﺎن

ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﮭﺷت زھرا)س(

ﺣﺎﺿرﯾن :ﻟطﻔﺎ ً ﮐﻠﯾﮏ ﻧﻣﺎﯾﯾد.
ﻋﮑسھﺎی ﺟﻠﺳﮫ

دﺳﺗورﺟﻠﺳﮫ:
✅ ﺷﻔﺎﻓﯾت و ھوﺷﻣﻧدﺳﺎزی در ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﮭﺷت زھرا)س(
🔸 ﭘﻧﺟﺎهوﺷﺷﻣﯾن ﺟﻠﺳﮫ ﮐﻣﯾﺗﮫ ﺷﻔﺎﻓﯾت و ﺷﮭر ھوﺷﻣﻧد ﺷﻧﺑﮫ  ٩٧/١٠/٢٢ﺑﮫ رﯾﺎﺳت دﮐﺗر ﺑﮭﺎره آروﯾن و ﺑﺎ ﺣﺿور ﺟﻧﺎب آﻗﺎی ﺧﺎل ،ﻣدﯾرﻋﺎﻣل ﻣﺣﺗرم ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﮭﺷت زھرا و ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﺎن ﺳﺎزﻣﺎن
ﻓﻧﺎوری اطﻼﻋﺎت و ارﺗﺑﺎطﺎت ﺷﮭرداری ﺗﮭران ،ﺑﺎ ﻣوﺿوع ﺑررﺳﯽ وﺿﻌﯾت ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﮭﺷت زھرا در ﺑرﻗراری ﺷﻔﺎﻓﯾت اطﻼﻋﺎﺗﯽ و ھﻣﭼﻧﯾن ﺑرﻧﺎﻣﮫھﺎی اﯾن ﺳﺎزﻣﺎن درﺟﮭت ھوﺷﻣﻧدﺳﺎزی اراﺋﮫ
ﺧدﻣﺎت ﺑﮫ ﺷﮭروﻧدان در ﻣﺣل ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﮭﺷت زھرا ﺑرﮔزار ﺧواھد ﺷد.
🔷 ﻓرآﯾﻧدھﺎی واﮔذاری ﻗﺑور در ﺑﮭﺷت زھرا و ﭼﮕوﻧﮕﯽ ﺛﺑت ﺳﯾﺳﺗﻣﺎﺗﯾﮏ اطﻼﻋﺎت اﯾن ﻓرآﯾﻧدھﺎ اوﻟﯾن ﻣوﺿوع ﻣورد ﺑﺣث در ﺟﻠﺳﮫ ﺧواھد ﺑود .ﺑﺎﺗوﺟﮫ ﺑﮫ درﯾﺎﻓت ﮔزارشھﺎی ﻣﮑرر در ﺧﺻوص
دﻻﻟﯽ و واﺳطﮫﮔری در واﮔذاری و ﻓروش ﻗﺑور در ﻗطﻌﺎت ﻣﺧﺗﻠف ،ﻣﯾزان ﺷﻔﺎﻓﯾت ﻓرآﯾﻧدھﺎی ﻣوﺟود در اﯾن زﻣﯾﻧﮫ ﻣورد ﺑررﺳﯽ ﻗرار ﺧواھد ﮔرﻓت.
🔶 وﺿﻌﯾت اﺗﺻﺎل ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﮭﺷت زھرا ﺑﮫ ﺳﺎﻣﺎﻧﮫھﺎی ﺛﺑت ﻋﻣﻠﮑرد ﻣﺎﻟﯽ در ﺷﮭرداری ﺗﮭران از ﺟﻣﻠﮫ دو ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ﺟﺎﻣﻊ ﻣﺎﻟﯽ و ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ﻗراردادھﺎ دوﻣﯾن دﺳﺗور اﯾن ﺟﻠﺳﮫ اﺳت .ﺗﻌداد و ﺟزﺋﯾﺎت
ﻗراردادھﺎی ﻣﻧﻌﻘدﺷده ﺗوﺳط ﺳﺎزﻣﺎن در ﺳﺎلھﺎی  ٩۶و  ٩٧ﺑﮫ ﺗﻔﮑﯾﮏ اﻧواع ﻣﻌﺎﻣﻼت ازﺟﻣﻠﮫ ﻣزاﯾده ،ﻣﻧﺎﻗﺻﮫ و ﺗرک ﺗﺷرﯾﻔﺎت و ﻣﯾزان ﺛﺑت و اﻧﺗﺷﺎر اطﻼﻋﺎت اﯾن ﻗراردادھﺎ در ﺳﺎﻣﺎﻧﮫھﺎی ذﯾرﺑط
و وﺑﺳﺎﯾت ﺷﻔﺎف در اﯾن ﺑﺧش از ﺟﻠﺳﮫ ﺑررﺳﯽ ﺧواھد ﺷد.
🔷 ﺑرﻧﺎﻣﮫھﺎی ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﮭﺷت زھرا و ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﺎوا درﺟﮭت ھوﺷﻣﻧدﺳﺎزی اراﺋﮫ ﺧدﻣﺎت ﺑﮫ ﺷﮭروﻧدان و ﭘروژهھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ھماﮐﻧون در ھﻣﯾن راﺑطﮫ دردﺳتاﻧﺟﺎماﻧد ﻣوﺿوع دﯾﮕری اﺳت ﮐﮫ در اﯾن
ﺟﻠﺳﮫ ﺑﮫ آن ﭘرداﺧﺗﮫ ﺧواھد ﺷد.
ﺷرح ﺟﻠﺳﮫ:
✅ ﺷﻔﺎﻓﯾت و ھوﺷﻣﻧدﺳﺎزی در ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﮭﺷت زھرا
🔸 ﭘﻧﺟﺎهوﺷﺷﻣﯾن ﺟﻠﺳﮫ ﮐﻣﯾﺗﮫ ﺷﻔﺎﻓﯾت و ﺷﮭر ھوﺷﻣﻧد ﺷﻧﺑﮫ  ٩٧/١٠/٢٢ﺑﮫ رﯾﺎﺳت دﮐﺗر ﺑﮭﺎره آروﯾن و ﺑﺎ ﺣﺿور ﺟﻧﺎب آﻗﺎی ﺧﺎل ،ﻣدﯾرﻋﺎﻣل ﻣﺣﺗرم ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﮭﺷت زھرا ،ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﺎن ﻣﻌﺎوﻧت ﻣﺎﻟﯽ و
اﻗﺗﺻﺎد ﺷﮭری و ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﺎن ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﻧﺎوری اطﻼﻋﺎت و ارﺗﺑﺎطﺎت ﺷﮭرداری ﺗﮭران ،ﺑﺎ ﻣوﺿوع ﺑررﺳﯽ وﺿﻌﯾت ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﮭﺷت زھرا در ﺑرﻗراری ﺷﻔﺎﻓﯾت اطﻼﻋﺎﺗﯽ و ھﻣﭼﻧﯾن ﺑرﻧﺎﻣﮫھﺎی اﯾن
ﺳﺎزﻣﺎن درﺟﮭت ھوﺷﻣﻧدﺳﺎزی اراﺋﮫ ﺧدﻣﺎت ﺑﮫ ﺷﮭروﻧدان در ﻣﺣل ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﮭﺷت زھرا ﺑرﮔزار ﺷد.
🔷 ﻓراﯾﻧدھﺎی واﮔذاری ﻗﺑور در ﺑﮭﺷت زھرا و ﭼﮕوﻧﮕﯽ ﺛﺑت ﺳﯾﺳﺗﻣﺎﺗﯾﮏ اطﻼﻋﺎت اﯾن ﻓراﯾﻧدھﺎ اوﻟﯾن ﻣوﺿوع ﻣورد ﺑﺣث در اﯾن ﺟﻠﺳﮫ ﺑود .ﺑﻧﺎﺑر ﺗوﺿﯾﺣﺎت ﺟﻧﺎب آﻗﺎی ﺧﺎل ،اطﻼﻋﺎت ﻣرﺑوط ﺑﮫ
واﮔذاریھﺎی اﻧﺟﺎمﮔرﻓﺗﮫ و ﻣﺎﻟﮑﯾت ﻗﺑور در ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ﻋروﺟﯾﺎن ﮐﮫ ﻣﺗﻌﻠق ﺑﮫ اﯾن ﺳﺎزﻣﺎن اﺳت ﺛﺑت ﻣﯽﮔردد .ﺑﻧﺎﺑر ﮔزارش اﯾﺷﺎن واﮔذاری ﻗﺑور ﺑﮫ ﻣﺗﻘﺎﺿﯾﺎن در ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﮭﺷت زھرا ،ﻣطﺎﺑق ﺑﺎ ﻧرخ
ﻣﺻوب در ﺷورای ﺷﮭر ﺗﮭران ﺻورت ﻣﯽﮔﯾرد .ﻣدﯾرﻋﺎﻣل ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﮭﺷت زھرا در اﯾن ﺟﻠﺳﮫ ﺻراﺣﺗﺎ اﺧﺑﺎر و ادﻋﺎھﺎی ﻧﺎظر ﺑر ﺧرﯾد و ﻓروش ﻗﺑور ﺧﺎرج از ﺗﻌرﻓﮫھﺎی ﻣﺻوب را ﮐذب و
ﻏﯾرواﻗﻌﯽ ﻋﻧوان ﮐرد.
🔹 ﺑﻧﺎﺑر ﻣﺻوﺑﮫ ﺷورای ﺷﮭر ،ﻧرخ واﮔذاری ﻗﺑور ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل  ٩٧در ﻓﺎز  ١ﺑﮭﺷت زھرا ﺣداﮐﺛر ١۶ﻣﯾﻠﯾون ﺗوﻣﺎن ،در ﻓﺎز  ٢ﺑﮭﺷت زھرا ﺣداﮐﺛر  ٩ﻣﯾﻠﯾون ﺗوﻣﺎن و در ﻓﺎز  ٣ﺑﮭﺷت زھرا ﺣداﮐﺛر
 ۴/۵ﻣﯾﻠﯾون ﺗوﻣﺎن ﺗﻌﯾﯾن ﺷده اﺳت .ھﻣﭼﻧﯾن ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﮭﺷت زھرا ﻣوظف اﺳت در ﻓﺎز  ٣ﺑﮭﺷت زھرا ،ﺗﺎ ٧٠درﺻد ظرﻓﯾت ﻗطﻌﺎت ،طﺑﻘﮫ زﯾرﯾن ﻗﺑر را ﺑﮫراﯾﮕﺎن و طﺑﻘﺎت ﻓوﻗﺎﻧﯽ را ﺑﮫﻗﯾﻣت
ﯾﮏﻣﯾﻠﯾون ﺗوﻣﺎن در اﺧﺗﯾﺎر ﻣﺗﻘﺎﺿﯾﺎن ﻗرار دھد.
🔹 ﺑﻧﺎﺑر ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻧظﺎرﺗﯽ ﺷورای ﺷﮭر درراﺑطﮫ ﺑﺎ ﻋﻣﻠﮑرد واﺣدھﺎی ﺗﺎﺑﻌﮫ ﺷﮭرداری ﺗﮭران ،در اﯾن ﺑﺧش از ﺟﻠﺳﮫ ﺗواﻓق ﺷد ﺗﺎ ﮐﻣﯾﺗﮫ ﺷﻔﺎﻓﯾت ﻧﯾز ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ﻋروﺟﯾﺎن و ﺑﺎﻧﮏ اطﻼﻋﺎت ﻗﺑور ﺳﺎزﻣﺎن
ﺑﮭﺷت زھرا را ﻣورد ﺑررﺳﯽ ﻗرار داده و ﺻﺣت ﮔزارش اراﺋﮫﺷده ﺗوﺳط ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﮭﺷت زھرا از ﻋﻣﻠﮑرد اﯾن ﺳﺎزﻣﺎن را ﻣورد ارزﯾﺎﺑﯽ ﻗرار دھد.
🔹 ھﻣﭼﻧﯾن در ﭘﺎﯾﺎن اﯾن ﺑﺧش از ﺟﻠﺳﮫ ﻣﻘرر ﺷد ﺗﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﮭﺷت زھرا آﻣﺎر ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﺗﻌداد ﭘذﯾرش روزاﻧﮫ در ﺑﮭﺷت زھرا را ﺑﮫﺻورت آﻧﻼﯾن و ﺑﮫ ﺗﻔﮑﯾﮏ ﺟﻧﺳﯾت روی وﺑﺳﺎﯾت ﺧود ﻣﻧﺗﺷر
ﻧﻣﺎﯾد.
🔶 ﺑﺧش ﺑﻌدی ﺟﻠﺳﮫ ﺑﮫ ﺑررﺳﯽ ﮔزارش ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﮭﺷت زھرا از ﺗﻌداد و ﺟزﺋﯾﺎت ﻗراردادھﺎی ﻣﻧﻌﻘدﺷده ﺗوﺳط ﺳﺎزﻣﺎن و وﺿﻌﯾت اﺗﺻﺎل اﯾن ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﮫ ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ﺟﺎﻣﻊ ﻣﺎﻟﯽ و ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ﻗراردادھﺎ
اﺧﺗﺻﺎص ﯾﺎﻓت.
🔸 ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﮭﺷت زھرا ازﺟﻣﻠﮫ واﺣدھﺎی ﺗﺎﺑﻌﮫ ﺷﮭرداری ﺗﮭران اﺳت ﮐﮫ اﻣﮑﺎن ﺛﺑت ﺑﺎﮔردش اطﻼﻋﺎت اﻧواع ﻗراردادھﺎ در ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ﻗراردادھﺎ در آن ﻓراھم اﺳت .ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ﺟﺎﻣﻊ ﻣﺎﻟﯽ ﻧﯾز ﺗﻘرﯾﺑﺎ
ﺑﮫطورﮐﺎﻣل در اﯾن ﺳﺎزﻣﺎن راهاﻧدازی ﺷده اﺳت .ﺑﺎاﯾنﺣﺎل ﻋدم ﺛﺑت ﮐﺎﻣل اطﻼﻋﺎت ﻗراردادھﺎ در اﯾن دو ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ،ﭘﺎﯾﮕﺎه دادهای اﯾن دو ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ را دﭼﺎر ﻧﻘص و ﻣﻐﺎﯾرت اطﻼﻋﺎﺗﯽ ﮐرده اﺳت .ﺑرای
ﻣﺛﺎل اطﻼﻋﺎت ﺑرﺧﯽ ﻗراردادھﺎ در ﯾﮏ ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ﺛﺑت ﺷده اﺳت اﻣﺎ در ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ دﯾﮕر وﺟود ﻧدارد.
🔸 ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ ﻋدم وﺟود ﻣﺎﻧﻊ ﻓﻧﯽ ،در اﯾن ﺟﻠﺳﮫ ﻣﻘرر ﺷد ﺗﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﮭﺷت زھرا ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن دیﻣﺎه ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﺗﮑﻣﯾل اطﻼﻋﺎت ﻗراردادھﺎی ﺧود در ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ﻗراردادھﺎ و رﻓﻊ ﻣﻐﺎﯾرتھﺎی اطﻼﻋﺎﺗﯽ آن
ﺑﺎ ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ﻣﺎﻟﯽ اﻗدام ﮐﻧد .ھﻣﭼﻧﯾن در ﭘﺎﯾﺎن اﯾن ﻣﺎه اﻣﮑﺎن اﯾﺟﺎد ﻗرارداد ﺟدﯾد در ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ﺟﺎﻣﻊ ﻣﺎﻟﯽ ﺑرای اﯾن ﺳﺎزﻣﺎن ﺣذف ﺷود ﺗﺎ دﺳﺗرﺳﯽ اﯾن ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ﺑﮫ اطﻼﻋﺎت ﻗراردادھﺎی ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﮭﺷت زھرا
ﻓﻘط از طرﯾق ارﺗﺑﺎط ﺳﯾﺳﺗﻣﯽ ﺑﺎ ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ﻗراردادھﺎ ﻣﻣﮑن ﺑﺎﺷد .اﯾن اﻗدام ﻋﻼوهﺑر ﺟﻠوﮔﯾری از اﯾﺟﺎد ﻣﻐﺎﯾرت اطﻼﻋﺎﺗﯽ ﺟدﯾد ﺑﯾن دو ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ،ﺑﺎ ﺑﮫ وﺟود آوردن اﻟزام ﺳﯾﺳﺗﻣﯽ ﺑﮫ ﺛﺑت اطﻼﻋﺎت
ﻗراردادھﺎ در ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ﻗراردادھﺎ ،ﻣوﺟب ﺟﺎﻣﻌﯾت اطﻼﻋﺎﺗﯽ اﯾن ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ و ﻣﺗﻌﺎﻗﺑﺎ ﺟﺎﻣﻌﯾت اطﻼﻋﺎت ﻗراردادھﺎی ﻣﻧﺗﺷرﺷده ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﮭﺷت زھرا روی وﺑﺳﺎﯾت ﺷﻔﺎف و ﺑرﻗراری ﺷﻔﺎﻓﯾت اطﻼﻋﺎﺗﯽ
ﻣﯽﮔردد.
🔷 ﺑرﻧﺎﻣﮫھﺎی ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﮭﺷت زھرا و ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﺎوا درﺟﮭت ھوﺷﻣﻧدﺳﺎزی اراﺋﮫ ﺧدﻣﺎت ﺑﮫ ﺷﮭروﻧدان و ﭘروژهھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ھماﮐﻧون در ھﻣﯾن راﺑطﮫ دردﺳتاﻧﺟﺎماﻧد ﻣوﺿوع ﻣوردﺑﺣث در ﺑﺧش آﺧر
ﺟﻠﺳﮫ ﺑود.
🔹ﺑﮫ ﮔﻔﺗﮫ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﮭﺷت زھرا ،اﯾن ﺳﺎزﻣﺎن از ﺳﺎلھﺎ ﭘﯾش دو ﺧدﻣت ﺟﺳتوﺟوی ﻣﺗوﻓﯾﺎن و ﻣﺳﯾرﯾﺎﺑﯽ ﻗﺑور را ﺑﮫﺻورت ﺟداﮔﺎﻧﮫ ازطرﯾق ﺑﺳﺗر وب ﯾﺎ اﭘﻠﯾﮑﯾﺷن ﻣوﺑﺎﯾل ﺑﮫ ﺷﮭروﻧدان اراﺋﮫ
ﻣﯽﮐرده اﺳت .ﺑﺎاﯾنﺣﺎل ﺑﮫﻣﻧظور ارﺗﻘﺎی ﺧدﻣﺎترﺳﺎﻧﯽ ﺑﮫ ﺷﮭروﻧدان ﻣﻘرر ﺷد ﺗﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﺎوا در ﺗﻌﺎﻣل ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﮭﺷت زھرا ﺑﮫ اﻧﺗﺷﺎر ﻋﻣوﻣﯽ اطﻼﻋﺎت ﻣﮑﺎﻧﯽ ﻣﺗوﻓﯾﺎن و ﻗﺑور ازطرﯾق طراﺣﯽ
و اﻧﺗﺷﺎر  APIاﻗدام ﮐﻧد ﺗﺎ دﺳﺗرﺳﯽ دﯾﮕر ﺷرﮐتھﺎی ﺗوﺳﻌﮫدھﻧده اﭘﻠﯾﮑﯾﺷنھﺎی وب و ﻣوﺑﺎﯾل ﻧﯾز ﺑﮫ اﯾن اطﻼﻋﺎت ﻓراھم ﺷود.
🔹 درﺣﺎلﺣﺎﺿر دﺳﺗرﺳﯽ ﻋﻣوﻣﯽ ﺑﮫ ﻣﺟﻣوﻋﮫای از اطﻼﻋﺎت ﭘﺎﯾﮕﺎهھﺎی دادهای ﺷﮭرداری ﺗﮭران ﺑﺎ طراﺣﯽ و اﻧﺗﺷﺎر  APIﻣرﺑوط ﺑﮫ آن ازطرﯾق درﮔﺎه  api.tehran.irﻓراھم ﺷده اﺳت.
ﻣﺻوﺑﺎت ﺟﻠﺳ ٔﮫ ﭘﻧﺟﺎهوﺷﺷم ﺑﮫ ﻣدﯾرﻋﺎﻣل ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﮭﺷت زھرا
ردﯾف
١
٢
٣
۴
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ﻣﺻوﺑﮫ
ﻣﻘرر ﺷد ﺿﻣن ﺑرﻗراری دﺳﺗرﺳﯽ رﺋﯾس ﮐﻣﯾﺗﮫ ﺷﻔﺎﻓﯾت ﺑﮫ ﺳﺎﻣﺎﻧﮥ ﻋروﺟﯾﺎن و ﺑﺎﻧﮏ اطﻼﻋﺎت ﻗﺑور ،ﻧﻣﺎﯾﻧدۀ ﮐﻣﯾﺗﮫ ﺷﻔﺎﻓﯾت ﺑرای ﺑررﺳﯽ اطﻼﻋﺎت اﯾن ﺳﺎﻣﺎﻧﮫھﺎ ﺑﮫ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﮭﺳت
زھرا ﻣﻌرﻓﯽ ﮔردد.
ﻣﻘرر ﺷد ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن دیﻣﺎه از ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ﻗراردادھﺎ ﺑﮫﺻورت ﺑﺎﮔردش اﺳﺗﻔﺎده ﺷده ،ﻣﻐﺎﯾرتھﺎی آن ﺑﺎ ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ﻣﺎﻟﯽ ﺑرطرف ﺷود و ﭘس از آن ،اﻣﮑﺎن ﺛﺑت ﻗرارداد ﺟدﯾد در ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ﻣﺎﻟﯽ
ﻏﯾرﻓﻌﺎل و ﺗﻣﺎﻣﯽ ﻗراردادھﺎ در ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ﻗراردادھﺎ ﺛﺑت ﺷوﻧد.
از آﻧﺟﺎﮐﮫ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﮭﺷت زھرا ﻧرماﻓزاری ﺑرای راھﻧﻣﺎﯾﯽ ﻣﺳﯾر ﻗﺑور طراﺣﯽ ﮐرده اﺳت و ھﻣﭼﻧﯾن ﺳﺎﻣﺎﻧﮫای ﺑرای ﺟﺳﺗﺟوی ﻗطﻌﮫ ،ردﯾف و ﺷﻣﺎره ﻗﺑور ﺑر اﺳﺎس ﻧﺎم ﻣﺗوﻓﯽ در
وبﺳﺎﯾت ﺳﺎزﻣﺎن وﺟود دارد ،ﻣﻘرر ﺷد ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﺎوا از اﯾن ﻧرماﻓزار و ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ  APIﺑﺎز اراﺋﮫ ﮐﻧد ﺗﺎ ﻧرماﻓزارھﺎی ﻣﺳﯾرﯾﺎب ﺑﺗواﻧﻧد ﺑﺎ ﺟﺳﺗﺟوی ﻧﺎم ﻣﺗوﻓﯽ ﻧزدﯾﮏﺗرﯾن ﻣﺳﯾر
رﺳﯾدن ﺑﮫ ﻗﺑر را ﻧﺷﺎن دھﻧد.
ﻣﻘرر ﺷد ﭘذﯾرش روزاﻧﮫ در ﺑﮭﺷت زھرا و ﺑﮫ ﺗﻔﮑﯾﮏ ﺳن و ﺟﻧﺳﯾت ﺑر روی وبﺳﺎﯾت اﯾن ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﻣﺎﯾش داده ﺷود.
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ﺻورت ﺟﻠﺳﮫ ﮐﻣﯾﺗﮫ ﺷﻔﺎﻓﯾت و ﺷﮭر ھوﺷﻣﻧد
اﺗﺎق ﮐﻣﯾﺳﯾون ﺑودﺟﮫ واﻗﻊ در طﺑﻘﮫ  ۶ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن ﺷﻣﺎره  ١ﺷورا
 ٩٧/١٠/١۵ﺳﺎﻋت  ١۴ﻣﮑﺎن
ﺗﺎرﯾﺦ و زﻣﺎن
ﭘﻧﺟﺎهوﭘﻧﺟم
ﺷﻣﺎره ﺟﻠﺳﮫ
ﻣدﻋوﯾن :ﻣﺣﺳن ھﺎﺷﻣﯽ ،رﯾﯾس ﺷورای اﺳﻼﻣﯽ ﺷﮭر ﺗﮭران ،آﻗﺎی ﮐرداری ،ﺳرﭘرﺳت ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻼک و ﻣﺳﺗﻐﻼت ﺷﮭرداری ،آﻗﺎی ﺧﺳروی ،ﻣدﯾر ﮐل اﻣور ﻣﺎﻟﯽ و ذیﺣﺳﺎب
ﺣﺎﺿرﯾن :ﻟطﻔﺎ ً ﮐﻠﯾﮏ ﻧﻣﺎﯾﯾد.
ﻋﮑسھﺎی ﺟﻠﺳﮫ
دﺳﺗورﺟﻠﺳﮫ:
✅ ﭘﯾﮕﯾری ﺗﺣﻘق ﺷﻔﺎﻓﯾت در ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻼک و ﻣﺳﺗﻐﻼت
🔸 ﭘﻧﺟﺎهوﭘﻧﺟﻣﯾن ﺟﻠﺳﮫ ﮐﻣﯾﺗﮫ ﺷﻔﺎﻓﯾت و ﺷﮭر ھوﺷﻣﻧد ﺷﻧﺑﮫ  ٩٧/١٠/١۵ﺑﮫ رﯾﺎﺳت دﮐﺗر ﺑﮭﺎره آروﯾن و ﺑﺎ ﺣﺿور ﺟﻧﺎب آﻗﺎی ﮐرداری ،ﺳرﭘرﺳت ﻣﺣﺗرم ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻼک و ﻣﺳﺗﻐﻼت ﺷﮭرداری
ﺗﮭران و ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﺎن ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﻧﺎوری اطﻼﻋﺎت و ارﺗﺑﺎطﺎت ﺑﺎ ﻣوﺿوع ﭘﯾﮕﯾری ﻣﺻوﺑﺎت ﺟﻠﺳﮫ ﭘﯾﺷﯾن در ﺧﺻوص ﺗﺣﻘق ﺷﻔﺎﻓﯾت در ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻼک ﺑرﮔزار ﺧواھد ﺷد.
🔸 ﺣدود ۶ھزار ﻣﯾﻠﯾﺎرد از ﺑودﺟﮫ ﺳﺎل  ،٩۶ﯾﻌﻧﯽ ﺣدود ﯾﮏ ﺳوم از ﺑودﺟﮫ ﺷﮭرداری ﺗﮭران در ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻼک و ﻣﺳﺗﻐﻼت ﻣﺣﻘق ﺷده اﺳت ،اﯾن درﺣﺎﻟﯽ اﺳت ﮐﮫ ﻣﻌﺎﻣﻼت و واﮔذاریھﺎی اﻧﺟﺎم
ﺷده در اﯾن ﺳﺎزﻣﺎن ،ﭼﮫ در دوره ﻗﺑﻠﯽ ﻣدﯾرﯾت ﺷﮭری و ﭼﮫ در دوره ﺟدﯾد ﻣدﯾرﯾت ﺷﮭری ﺑﺎ ﺣﺎﺷﯾﮫھﺎﯾﯽ ھﻣراه ﺑوده اﺳت.
🔷 ﻋدم اﺗﺻﺎل اﯾن ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﮫ ﺳﺎﻣﺎﻧﮫھﺎی ﻣﮭم ﺛﺑت ﻋﻣﻠﮑرد ﻣﺎﻟﯽ و ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﯽ در ﺷﮭرداری ازﺟﻣﻠﮫ ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ﻗراردادھﺎ و ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ﺟﺎﻣﻊ ﻣﺎﻟﯽ ،از ﺟدیﺗرﯾن ﺧﻼءھﺎی ﻧظﺎرﺗﯽ ﻣوﺟود در ﻣورد اﯾن
ﺳﺎزﻣﺎن اﺳت.
🔹 ازاﯾنرو در ﺟﻠﺳﮫ ﭘﯾﺷﯾن ﮐﻣﯾﺗﮫ ﺑﺎ اﯾن ﺳﺎزﻣﺎن در ﺗﺎرﯾﺦ ) ٩٧/۵/٢٧ﻧﮕﺎه ﮐﻧﯾد ﺑﮫ  (https://t.me/baharvin/365ﺗواﻓﻘﺎﺗﯽ ﺟﮭت اﺗﺻﺎل اﯾن ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﮫ ﺳﺎﻣﺎﻧﮫھﺎی ﻣﮭم ﺛﺑت ﻋﻣﻠﮑرد ﻣﺎﻟﯽ و
ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﯽ در ﺷﮭرداری ﺗﮭران ﺻورت ﮔرﻓت ﮐﮫ در ﺟﻠﺳﮫ ﻓردا ) (٩٧/١٠/١۵روﻧد اﺟرای اﯾن ﺗواﻓﻘﺎت ﻣورد ﭘﯾﮕﯾری ﻗرار ﺧواھد ﮔرﻓت .ﺑﺎ اﺗﺻﺎل ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻼک ﺑﮫ ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ﺟﺎﻣﻊ ﻣﺎﻟﯽ و ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ
ﻗراردادھﺎ ،اطﻼﻋﺎت ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻣﻠﮑﯽ اﻧﺟﺎم ﺷده در ﺷﮭرداری ﺗﮭران ﺑر روی وﺑﺳﺎﯾت ﺷﻔﺎف در دﺳﺗرس ﻋﻣوم ﻗرار ﺧواھد ﮔرﻓت.
🔶 ھﻣﭼﻧﯾن ﺑﮫﻣﻧظور ارﺗﻘﺎی ﻏﻧﺎی اطﻼﻋﺎﺗﯽ ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ﺟﺎﻣﻊ اﻣﻼک ،از ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻼک ﺧواﺳﺗﮫ ﺷده اﺳت ﺗﺎ ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﺧود ﺑرای اﺗﺻﺎل اﯾن ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ﺑﮫ ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ﻗراردادھﺎ و ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ﺟﺎﻣﻊ ﻣﺎﻟﯽ را اراﺋﮫ
دھد .ﺑرﻗراری اﺗﺻﺎل ﺑﯾن اﯾن ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ﺑﺎ ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ﻗراردادھﺎ ﻣوﺟب ﻣﯽﺷود ﺗﺎ ﭘﯾش از ﻋﻘد ھرﮔوﻧﮫ ﻗرارداد ﻣﻠﮑﯽ ﻻزم ﺑﺎﺷد اطﻼﻋﺎت آن ﻣﻠﮏ در ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ﺟﺎﻣﻊ اﻣﻼک ﺛﺑت ﺷده ﺑﺎﺷد .ھﻣﭼﻧﯾن ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ
ﯽ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻣﻠﮑﯽ در ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ﺟﺎﻣﻊ ﻣﺎﻟﯽ
ﺑﮫ آﻧﮑﮫ اﻣﮑﺎن ارزﯾﺎﺑﯽ ﻗﯾﻣت اﻣﻼک از طرﯾق ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ﺟﺎﻣﻊ اﻣﻼک ﻓراھم اﺳت ،اﺗﺻﺎل اﯾن ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ﺑﮫ ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ﺟﺎﻣﻊ ﻣﺎﻟﯽ ﻣوﺟب ﻣﯽﺷود اﻧﺟﺎم ﮔردش ﻣﺎﻟ ِ
ﻣﺷروط ﺑﮫ اﻧﺟﺎم ﻓراﯾﻧد ارزﯾﺎﺑﯽ از طرﯾق ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ اﻣﻼک و ﺛﺑت اطﻼﻋﺎت ﻣرﺑوط ﺑﮫ آن در ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ﺑﺎﺷد.
🔷 ﺑﻧﺎﺑر ﺗوﺿﯾﺣﺎت ﻣدﯾرﻋﺎﻣل ﭘﯾﺷﯾن ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻼک در ﺟﻠﺳﮫ  ،٩٧/۵/٢٧در دوره ﺟدﯾد ﻣدﯾرﯾت ﺷﮭری اﺳﻧﺎد ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﺑﯾش از ﺑﯾﺳتھزار ﻣﻠﮏ اﺳﮑن و در ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ﺟﺎﻣﻊ اﻣﻼک ﺑﺎرﮔذاری ﺷده
اﺳت اﻣﺎ اطﻼﻋﺎت اﯾن ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ھﻧوز ﮐﺎﻣل و ﺟﺎﻣﻊ ﻧﯾﺳت .ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ ﮔزارشھﺎی درﯾﺎﻓتﺷده ﻣﺑﻧﯽﺑر اﯾﻧﮑﮫ ﺗﻌداد زﯾﺎدی از اﻣﻼک ﺛﺑت ﻧﺷده ،در دوره ﺟدﯾد ﻣدﯾرﯾت ﺷﮭری ﻣورد ﮐﺷف و رﺻد ﻗرار
ﮔرﻓﺗﮫاﻧد ،از ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻼک ﺧواﺳﺗﮫ ﺷده اﺳت ﺗﺎ ﮔزارﺷﯽ دﻗﯾق از ﻓﮭرﺳت اﯾن اﻣﻼک و وﺿﻌﯾت ﺑﮭرهﺑرداری از آنھﺎ ﺑﮫ ﮐﻣﯾﺗﮫ ﺷﻔﺎﻓﯾت اراﺋﮫ دھد.
🔶 ﻋدم ﺑﮫﮐﺎرﮔﯾری ﻓرﻣت واﺣد ﺑرای ارزﯾﺎﺑﯽ ارزش اﻣﻼک ﺗﺣت ﺗﻣﻠﮏ ﺷﮭرداری ﺗﮭران ﻣوﺟب ﻗﯾﻣتﮔذاریھﺎی ﺳﻠﯾﻘﮫای و ﻣﺣﻣل ﻓﺳﺎد ﺷده اﺳت .از ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻼک ﺧواﺳﺗﮫ ﺷده اﺳت ﺗﺎ
ﮔزارﺷﯽ از اﻗداﻣﺎت ﺧود ﺟﮭت ﯾﮑﺳﺎنﺳﺎزی ﻓرﻣت ارزﯾﺎﺑﯽھﺎ در ﻣورد ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻣﻠﮑﯽ ﺑﮫ ﮐﻣﯾﺗﮫ اراﺋﮫ دھد.
🔷 ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻼک ﺟﮭت اﻧﺗﺷﺎر ﻋﻣوﻣﯽ وﺿﻌﯾت اﻣﻼک ﺷﮭرداری ﺗﮭران ﻣوﺿوع دﯾﮕری اﺳت ﮐﮫ در اﯾن ﺟﻠﺳﮫ ﻣورد ﺑررﺳﯽ ﻗرار ﺧواھد ﮔرﻓت .ﻋدم ﺷﻔﺎﻓﯾت اطﻼﻋﺎﺗﯽ در ﺣوزه اﻣﻼک
ﺷﮭرداری ﺗﮭران زﻣﯾﻧﮫ ﻣﻧﺎﺳﺑﯽ ﺑرای ﺷﮑلﮔﯾری ﻓﺳﺎد و ﺑﮭرهﺑرداری ﻧﺎﮐﺎرآﻣد از اﯾن اﻣﻼک ﺑﮫ وﺟود آورده اﺳت .اھﻣﯾت اﻧﺗﺷﺎر ﻋﻣوﻣﯽ اﯾن اطﻼﻋﺎت از آن ﺟﮭت اﺳت ﮐﮫ ﺑﺎ ﻓراھم آﻣدن اﻣﮑﺎن
ﻧظﺎرت ھﻣﮕﺎﻧﯽ و ﻓراﮔﯾر و ﻓﻌﺎل ﮐردن ﻓﺷﺎر اﻓﮑﺎر ﻋﻣوﻣﯽ در ﺟﮭت ﻓﺳﺎدزداﯾﯽ از اﯾن ﺣوزه و ﺑﮭرهﺑرداری ﮐﺎرآﻣدﺗر از اﻣﻼک ﺷﮭرداری ﺗﮭران ﮔﺎم ﺑرداﺷﺗﮫ ﺷود.
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ﺷرح ﺟﻠﺳﮫ:
✅ ﭘﯾﮕﯾری ﺗﺣﻘق ﺷﻔﺎﻓﯾت در ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻼک

🔸ﭘﻧﺟﺎهوﭘﻧﺟﻣﯾن ﺟﻠﺳﮫ ﮐﻣﯾﺗﮫ ﺷﻔﺎﻓﯾت و ﺷﮭر ھوﺷﻣﻧد ﺷﻧﺑﮫ  ٩٧/١٠/١۵ﺑﮫ رﯾﺎﺳت دﮐﺗر ﺑﮭﺎره آروﯾن و ﺑﺎ ﺣﺿور ﺟﻧﺎب آﻗﺎی ھﺎﺷﻣﯽ ،رﯾﺎﺳت ﻣﺣﺗرم ﺷورای اﺳﻼﻣﯽ ﺷﮭر ﺗﮭران ،ﺟﻧﺎب آﻗﺎی
ﮐرداری ،ﺳرﭘرﺳت ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻼک و ﻣﺳﺗﻐﻼت ،ﺟﻧﺎب آﻗﺎی ﺧﺳروی ،ﻣدﯾرﮐل اﻣور ﻣﺎﻟﯽ و ذﯾﺣﺳﺎب دو ﺷﮭرداری ﺗﮭران ،ﺟﻧﺎب آﻗﺎی ھﺎﺷﻣﯽ ،ﻣدﯾرﮐل اﻣور ﻣﺟﺎﻣﻊ و ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﺎن ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﻧﺎوری
اطﻼﻋﺎت و ارﺗﺑﺎطت ﺷﮭرداری ﺗﮭران ،ﺑﺎ ﻣوﺿوع ﭘﯾﮕﯾری ﻣﺻوﺑﺎت ﺟﻠﺳﮫ ﭘﯾﺷﯾن )ﻧﮕﺎه ﮐﻧﯾد ﺑﮫ (https://t.me/baharvin/365:در ﺧﺻوص ﺗﺣﻘق ﺷﻔﺎﻓﯾت در ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻼک ﺑرﮔزار ﺷد.
🔷ﻋدم اﺗﺻﺎل ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻼک ﺑﮫ ﺳﺎﻣﺎﻧﮫھﺎی ﻣﮭم ﺛﺑت ﻋﻣﻠﮑرد ﻣﺎﻟﯽ و ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﯽ در ﺷﮭرداری ﺗﮭران ازﺟﻣﻠﮫ دو ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ﻗراردادھﺎ و ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ﺟﺎﻣﻊ ﻣﺎﻟﯽ از ﺟدیﺗرﯾن ﺧﻼءھﺎی ﻧظﺎرﺗﯽ ﻣوﺟود در
ﻣورد اﯾن ﺳﺎزﻣﺎن اﺳت.
🔹در ﺟﻠﺳﮫ ﭘﯾﺷﯾن ﮐﻣﯾﺗﮫ ﺷﻔﺎﻓﯾت ﺑﺎ اﯾن ﺳﺎزﻣﺎن در ﺗﺎرﯾﺦ  ،٩٧/۵/٢٧ﺑرﻧﺎﻣﮫ زﻣﺎنﺑﻧدیای ﺟﮭت ﺑرﻗراری اﺗﺻﺎل اﯾن ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﮫ ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ﻗراردادھﺎ و ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ﺟﺎﻣﻊ ﻣﺎﻟﯽ ﺗﺻوﯾب ﺷد ﺗﺎ ﺑدﯾنﺗرﺗﯾب
ﻧﮫﺗﻧﮭﺎ ﻋﻣﻠﮑرد ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻼک در درون ﻣﺟﻣوﻋﮫ ﺷﮭرداری ﻗﺎﺑل رﺻد و ﻧظﺎرت ﺑﺎﺷد ،ﺑﻠﮑﮫ اﻣﮑﺎن ﺑرﻗراری دﺳﺗرﺳﯽ ﻋﻣوﻣﯽ ﺑﮫ اطﻼﻋﺎت ﻗراردادھﺎی ﻣﻠﮑﯽ ﺷﮭرداری ﺗﮭران ﻧﯾز از طرﯾق
وﺑﺳﺎﯾت ﺷﻔﺎف ﻓراھم ﺷود.
🔹ﺑﻧﺎﺑر ﮔزارش ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﺎن ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﺎوا و ﺗﺎﯾﯾد ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻼک ،ﻣطﺎﺑق ﺑﺎ زﻣﺎنﺑﻧدی ﻣﺷﺧصﺷده ،ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ﻗراردادھﺎ ﺟﮭت ﺛﺑت ﺑدون ﮔردش ﻗراردادھﺎی ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻼک ﻣﻧﺎﺳبﺳﺎزی ﺷده و
راهاﻧدازی اﻣﮑﺎن ﺛﺑت ﺑﺎﮔردش ﻗراردادھﺎ ھم ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺑﮭﻣنﻣﺎه ﻣﺣﻘق ﺧواھد ﺷد .از اﯾن رو ﻣﻘرر ﺷد ﺛﺑت اطﻼﻋﺎت ﺗﻣﺎﻣﯽ ﻗراردادھﺎی ﻣﻧﻌﻘد ﺷده در ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻼک در ﺳﺎل  ٩٧اﻋم ازﺧرﯾد ،ﻓروش،
اﺟﺎره ﺗﮭﺎﺗر و دﯾﮕر اﻧواع ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻧﺟﺎم ﺷده در اﯾن ﺳﺎزﻣﺎن ،در ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ﻗراردادھﺎ اﻧﺟﺎم ﺷود.
🔹ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ﺟﺎﻣﻊ ﻣﺎﻟﯽ ﻧﯾز ﺑﺎ رﻓﻊ ﺑرﺧﯽ ﻣﺷﮑﻼت ﺑﺎﻗﯽﻣﺎﻧده در ﺑﻌﺿﯽ از زﯾرﺳﯾﺳﺗمھﺎ ﻣﯽﺗواﻧد ﺑﮫطورﮐﺎﻣل ﺟﺎﯾﮕزﯾن ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ﻣوازی دﯾﮕری ﺷود ﮐﮫ ﺗﺎ ﭘﯾشازاﯾن در ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻼک ﻣورد اﺳﺗﻔﺎده
ﻗرار ﻣﯽﮔرﻓﺗﮫ اﺳت .دراﯾنراﺑطﮫ ﻣﻘرر ﺷد ظرف ﻣدت ﺣداﮐﺛر ﭘﻧﺞ ھﻔﺗﮫ اﺷﮑﺎﻻت ﺑﺎﻗﯽﻣﺎﻧده رﻓﻊ و ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ﺟﺎﻣﻊ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﮫﻋﻧوان ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ اﺻﻠﯽ در ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻼک ﺑﮫﮐﺎرﮔرﻓﺗﮫ ﺷود.
🔶ﻣوﺿوع دﯾﮕر ﻣورد ﺑﺣث در اﯾن ﺟﻠﺳﮫ وﺿﻌﯾت ﺛﺑت اطﻼﻋﺎت اﻣﻼک ﺷﮭرداری ﺗﮭران در ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ﺟﺎﻣﻊ اﻣﻼک ﺑود.
🔸ﺑﻧﺎﺑر ﺗوﺿﯾﺣﺎت ﻗﺎﺋمﻣﻘﺎم ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻼک ،ﺑﮫ دﻟﯾل زﻣﺎنﺑر ﺑودن ﻓرآﯾﻧد رﺳﻣﯽ و ﻣﺣﺿری اﻧﺗﻘﺎل ﻣﺎﻟﮑﯾت اﻣﻼک ،اطﻼﻋﺎت ﺑﺳﯾﺎری از اﻣﻼﮐﯽ ﮐﮫ در طﯽ ﺳﺎﻟﯾﺎن ﮔذﺷﺗﮫ ﺑﮫ ﺗﻣﻠﮏ ﺷﮭرداری ﺗﮭران
درآﻣدهاﻧد ،ﺑﮫ ﺻورت ﺳﯾﺳﺗﻣﺎﺗﯾﮏ ﺛﺑت ﻧﺷده اﺳت .ﭘﯾﺎﻣد اﯾن وﺿﻌﯾت آن ﺑوده اﺳت ﮐﮫ ﭘﯾﮕﯾری وﺿﻌﯾت ﺗﻣﻠﮏ و ﺑﮭرهﺑرداری از اﻣﻼک ﺷﮭرداری ﺑﺳﯾﺎر دﺷوار ﺷده و ﺿررھﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﺳﻧﮕﯾﻧﯽ ﺑﮫ
ﺷﮭرداری ﺗﺣﻣﯾل ﺷود .ﺑرای ﻣﺛﺎل در ﻣواردی ﺷﮭرداری ﻣﻠزم ﺑﮫ ﭘرداﺧت ﻣﺟدد و ﭼﻧدﺑﺎرهی وﺟﮫ در ﻗﺑﺎل ﻣﻠﮑﯽ ﺷده اﺳت ﮐﮫ ﭘﯾﺷﺗر ﺗوﺳط ﺷﮭرداری ﺧرﯾداری ﺷده و اﮐﻧون ﺗﺑدﯾل ﺑﮫ ﻣﻌﺑر ﻋﻣوﻣﯽ ﯾﺎ
ﻓﺿﺎی ﺳﺑز ﺷده اﺳت اﻣﺎ ﺑﮫ دﻟﯾل ﻋدم ﺛﺑت ﺳﯾﺳﺗﻣﺎﺗﯾﮏ و ﺳﺎﻣﺎندھﯽ اطﻼﻋﺎت اﯾن اﻣﻼک در ﺷﮭرداری و ﻧﯾز ﻋدم اﻗدام ﺑﮭﻧﮕﺎم ﺑرای ﺛﺑت ﻣﺣﺿری اﻧﺗﻘﺎل ﻣﺎﻟﮑﯾت ،اﯾن ﻧوع ﺿرر و زﯾﺎنھﺎی ﻣﺎﻟﯽ
ﻣﮑررا ﺑﮫ ﺷﮭرداری ﺗﮭران وارد ﺷده اﺳت.

🔸ﻋدمﺛﺑت اطﻼﻋﺎت اﻣﻼک ﺑﮫ دﻟﯾل ﺑﮫ ﺗﻌوﯾق اﻓﺗﺎدن ﺛﺑت رﺳﻣﯽ و ﻣﺣﺿری اﻧﺗﻘﺎل ﻣﺎﻟﮑﯾت اﻣﻼک ﺗﻣﻠﮏ ﺷده ،ھﻣﭼﻧﯾن ﻣﺣﻣل ﺑروز راﻧت و ﻓﺳﺎد در واﮔذاری و ﺑﮭرهﺑرداری از اﯾن اﻣﻼک ﺑوده
اﺳت و ﻣﺳﺎﺋل ﺣﻘوﻗﯽ ﭘﯾﭼﯾدهای را ﻧﯾز در ﺗﮭﺎﺗرھﺎی اﻧﺟﺎم ﺷده ﺑﺎ اﯾن اﻣﻼک اﯾﺟﺎد ﮐرده اﺳت.
🔸 ﺑﺎﺗوﺟﮫ ﺑﮫ ﺑروز ﺗﻣﺎﻣﯽ اﯾن ﻣﺷﮑﻼت در ﻋدم ﺛﺑت ﺳﯾﺳﺗﻣﺎﺗﯾﮏ اطﻼﻋﺎت اﻣﻼک ،ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻼک ﻓراﯾﻧد ﺗﺟﻣﯾﻊ و ﺳﺎﻣﺎندھﯽ اطﻼﻋﺎت اﻣﻼک ﺷﮭرداری اﻋم از اﻣﻼک ﻋﻣوﻣﯽ و اﺧﺗﺻﺎﺻﯽ را از
طرﯾق ﺗﺷﮑﯾل ﮐﻣﯾﺗﮫ ﺳﺎﻣﺎﻧدھﯽ اﻣﻼک در اوﻟوﯾت ﮐﺎری ﺧود ﻗرار داده اﺳت.
🔸 در ﺟﻠﺳﮫ روز ﺷﻧﺑﮫ  ٩٧/١٠/١۵ﻣﻘرر ﺷد ﺿﻣن ﻣﻧﺎﺳبﺳﺎزی ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ﺟﺎﻣﻊ اﻣﻼک ﺑرای ﺛﺑت اطﻼﻋﺎت اﻧواع اﻣﻼﮐﯽ ﮐﮫ ﺗوﺳط ﺷﮭرداری ﺗﮭران ﺗﻣﻠﮏ ﺷده و در ﻣراﺣل ﻣﺧﺗﻠف اﻧﺗﻘﺎل ﻣﺎﻟﮑﯾت
ﻗرار دارﻧد ،ﮐﻣﯾﺗﮫ ﺳﺎﻣﺎﻧدھﯽ اﻣﻼک ﺷﮭرداری ﺗﮭران ،ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﮐﺷف و ﺛﺑت اطﻼﻋﺎت ﺗﻣﺎﻣﯽ اﻣﻼﮐﯽ اﻗدام ﻧﻣﺎﯾد ﮐﮫ ﺷﮭرداری ﺗﮭران ﺑرای ﺗﻣﻠﮏ آنھﺎ وﺟﮫ ﭘرداﺧت ﻧﻣوده اﻣﺎ ﺑﮫ دﻟﯾل ﺗﺎﺧﯾر و ﺗﻌوﯾق
در اﻧﺗﻘﺎل ﺳﻧد ،ھﻧوز ﻣﺎﻟﮑﯾت ﻗﺎﻧوﻧﯽ ﺷﮭرداری ﺗﮭران در ﻣورد آنھﺎ ﻗطﻌﯽ ﻧﺷده اﺳت .ھﻣﭼﻧﯾن ﻣﻘرر ﺷد ﮐﻣﯾﺗﮫ ﺳﺎﻣﺎﻧدھﯽ اﻣﻼک ،ﻣﺎھﺎﻧﮫ ﮔزارﺷﯽ ﻣﮑﺗوب از اﻗداﻣﺎت ﺧود در اﯾن ﺧﺻوص و ﻧﺗﺎﯾﺞ
ﺣﺎﺻﻠﮫ را ﺑﮫ ﺷورای اﺳﻼﻣﯽ ﺷﮭر ﺗﮭران ارﺳﺎل ﻧﻣﺎﯾد.
🔷 درﻋﯾنﺣﺎل ،ﺑﺎﺗوﺟﮫ ﺑﮫ ﺿرورت اﺗﺻﺎل ﺳﮫ ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ﻗراردادھﺎ ،ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ﺟﺎﻣﻊ ﻣﺎﻟﯽ و ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ﺟﺎﻣﻊ اﻣﻼک ﺑرای اﻋﺗﺑﺎرﺑﺧﺷﯽ ﺑﮫ اطﻼﻋﺎت ﻣوﺟود در اﯾن ﺳﮫ ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ و ﻋدم ﻣﻐﺎﯾرت ﻣﯾﺎن اطﻼﻋﺎت
ﺛﺑت ﺷده در آنھﺎ در ﻣورد ﯾﮏ ﻣﻠﮏ واﺣد ،ﮐﻣﯾﺗﮫ ﺷﻔﺎﻓﯾت ﺑرﮔزاری ﺟﻠﺳﮫ ﺑﺎ راھﺑران اﯾن ﺳﮫ ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ و ﭘﯾﮕﯾری اﯾن ﻣوﺿوع را در دﺳﺗور ﮐﺎر ﺧود ﻗرار داد.
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ﻣﺻوﺑﮫ
ﻧظر ﺑﮫ ﺿرر و زﯾﺎنھﺎی ﻣﮑرر وارده ﺑﮫ ﺷﮭرداری ﺗﮭران ﺑﺎﺑت ﻋدم ﺛﺑت ﻣﺷﺧﺻﺎت اﻧواع اﻣﻼﮐﯽ ﮐﮫ در ﻣراﺣل ﻣﺧﺗﻠف ﻓراﯾﻧد ﻧﻘل و اﻧﺗﻘﺎل از ﻣﺎﻟﮏ ﺑﮫ ﺷﮭرداری ﺗﮭران ﻗرار
دارﻧد ،ﻣﻘرر ﺷد ﺿﻣن ﻣﻧﺎﺳب ﺳﺎزی ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ﺟﺎﻣﻊ اﻣﻼک ﺑرای ﺛﺑت اطﻼﻋﺎت اﯾن ﻧوع از اﻣﻼک ﺗﻣﻠﮏ ﺷده ،ﮐﻣﯾﺗﮫ ﺳﺎﻣﺎﻧدھﯽ اﻣﻼک ﺷﮭرداری ﺗﮭران ،ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﮐﺷف و ﺛﺑت
اطﻼﻋﺎت ﺗﻣﺎﻣﯽ اﻣﻼﮐﯽ اﻗدام ﻧﻣﺎﯾد ﮐﮫ ﺷﮭرداری ﺗﮭران ﺑرای ﺗﻣﻠﮏ آﻧﮭﺎ وﺟﮫ ﭘرداﺧت ﻧﻣوده اﻣﺎ ﺑﮫ دﻟﯾل ﺗﺎﺧﯾر و ﺗﻌوﯾق در اﻧﺗﻘﺎل ﺳﻧد ،ھﻧوز ﻣﺎﻟﮑﯾت ﻗﺎﻧوﻧﯽ ﺷﮭرداری ﺗﮭران در
ﻣورد آﻧﮭﺎ ﻗطﻌﯽ ﻧﺷده اﺳت .ھﻣﭼﻧﯾن ﻣﻘرر ﺷد ﮐﻣﯾﺗﮫ ﺳﺎﻣﺎﻧدھﯽ اﻣﻼک ،ﻣﺎھﺎﻧﮫ ﮔزارﺷﯽ ﻣﮑﺗوب از اﻗداﻣﺎت ﺧود در اﯾن ﺧﺻوص و ﻧﺗﺎﯾﺢ ﺣﺎﺻﻠﮫ را ﺑﮫ ﺷورای اﺳﻼﻣﯽ ﺷﮭر
ﺗﮭران ارﺳﺎل ﻧﻣﺎﯾد.
ﻧظر ﺑﮫ اﺟرای ﻣﺻوﺑﮫ »اﻟزام ﺷﮭرداری ﺗﮭران ﺑﮫ اﻧﺟﺎم اﻟﮑﺗروﻧﯾﮑﯽ و اﻋﻼم ﻋﻣوﻣﯽ اطﻼﻋﺎت ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺷﮭرداری« ﻣﻘرر ﺷد ظرف ﻣدت ﺣداﮐﺛر  5ھﻔﺗﮫ )ﺣداﮐﺛر ﺗﺎ ﺗﺎرﯾﺦ
 ،(20/11/97ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ﺟﺎﻣﻊ ﻣﺎﻟﯽ ،ﺑﮫﻋﻧوان ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ اﺻﻠﯽ ﺛﺑت ﻋﻣﻠﮑرد ﻣﺎﻟﯽ در ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻼک و ﻣﺳﺗﻐﻼت ﻣورد اﺳﺗﻔﺎده ﮐﺎﻣل ﻗرار ﮔﯾرد ﺑﮫ ﮔوﻧﮫای ﮐﮫ ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ﻣوازی ﺳﺎزﻣﺎن
اﻣﻼک ﺑﮫﺗدرﯾﺞ ﮐﻣﺗر ﻣورد اﺳﺗﻔﺎده ﻗرار ﮔرﻓﺗﮫ و ﭘس از ﺑررﺳﯽ ﻋدم ﻣﻐﺎﯾرت ﺗراز ﻣﺎﻟﯽ در دو ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ در ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل ،ﺑﮫطور ﮐﺎﻣل از دﺳﺗرس ﺧﺎرج ﺷود.
ﻣﻘرر ﺷد ﺛﺑت ﺑدون ﮔردش ﻗراردادھﺎی اﻣﻼک در ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ﻗراردادھﺎ ﮐﮫ ﺑﮫ دﻻﯾل ﻧﺎﻣوﺟﮫ ﻣﺗوﻗف ﺷده ﺑود ،ﺑرای ھﻣﮫ اﻧواع ﻗراردادھﺎی ﻣﻧﻌﻘد ﺷده در ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻼک اﻋم از ﺧرﯾد،
ﻓروش ،اﺟﺎرخ ،ﺗﮭﺎﺗر و … از ﺳر ﮔرﻓﺗﮫ ﺷود .ھﻣﭼﻧﯾن ﻣﻘرر ﺷد ﻣﻧﺎﺳبﺳﺎزی ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ﻗراردادھﺎ ﺑرای ﺛﺑت ﺑﺎ ﮔردش اﻧواع ﻗراردادھﺎی ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻼک ،طﺑق ﻣﺻوﺑﺎت ﺟﻠﺳﮫ
ﮔذﺷﺗﮫ ﮐﻣﯾﺗﮫ ﺷﻔﺎﻓﯾت ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻼک ﺣداﮐﺛر ﺗﺎ اﻧﺗﮭﺎی ﺑﮭﻣن ﻣﺎه اﻧﺟﺎم ﺷود.
ﻣﻘرر ﺷد ﻣﺷﺧﺻﺎت و وﺿﻌﯾت ﺑﮭرهﺑرداری  ٢٠٠٠ﻣﻠﮑﯽ ﮐﮫ در دوره ﮔذﺷﺗﮫ ﻣدﯾرﯾت ﺷﮭری ﺑﮫ راﯾﮕﺎن در اﺧﺗﯾﺎر اﺷﺧﺎص ﺣﻘﯾﻘﯽ و ﺣﻘوﻗﯽ ﻗرار ﮔرﻓﺗﮫ ﺑودﻧد و در دوره ﺟدﯾد
ﻣدﯾرﯾت ﺷﮭری ﻣورد ﮐﺷف و رﺻد ﻗرار ﮔرﻓﺗﮫاﻧد ،ظرف ﻣدت ﺣداﮐﺛر دو ھﻔﺗﮫ در ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ﺟﺎﻣﻊ اﻣﻼک ﺛﺑت ﮔردﻧد.
ﻣﻘرر ﺷد ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻼک و ﻣﺷﺗﻐﻼت ،ﺑﮫﻣﻧظور ﺟﻠوﮔﯾری از ﻓﺳﺎد ،ﺳوءاﺳﺗﻔﺎده و ﺿرر و زﯾﺎن وارده ﺑﮫ ﺷﮭرداری ﺗﮭران ،ﻗراردادھﺎی ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻣﻠﮑﯽ و ﻓرﻣت ارزﯾﺎﺑﯽھﺎ در
ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻣﻠﮑﯽ را ﯾﮑﺳﺎنﺳﺎزی ﻧﻣﺎﯾد.
ﻣﻘرر ﮔردﯾد ﺗﺟﻣﯾﻊ ھﻣﮥ اطﻼﻋﺎت اﻣﻼک ﺷﮭرداری ﺗﮭران اﻋم از ﻋﻣوﻣﯽ و اﺧﺗﺻﺎﺻﯽ در ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ﺟﺎﻣﻊ اﻣﻼک ﺣداﺛر ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺑﮭﻣنﻣﺎه ﺻورت ﮔﯾرد.
ھﻣﭼﻧﯾن در اﯾن ﺟﻠﺳﮫ ﻣﻘرر ﺷد ﺑﮫﻣﻧظور اﺗﺻﺎل ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ﻣﺎﻟﯽ ،ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ﻗراردادھﺎ و ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ﺟﺎﻣﻊ اﻣﻼک ،ﺟﻠﺳﮫای در ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﺎوا ﺑرای اﯾﺟﺎد ﮐد ﯾﮑﺳﺎن ﻓراﺧواﻧﯽ اﻣﻼک در اﯾن ﺳﮫ
ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ﺑرﮔزار ﮔردد.

ﺻورﺗﺟﻠﺳﺎت -ﺳﺎل دوم

۵۴
ﺻورت ﺟﻠﺳﮫ ﮐﻣﯾﺗﮫ ﺷﻔﺎﻓﯾت و ﺷﮭر ھوﺷﻣﻧد
ﺷﻣﺎره ﺟﻠﺳﮫ

ﭘﻧﺟﺎهوﭼﮭﺎرم

ﺗﺎرﯾﺦ و زﻣﺎن

 ٩٨/١٠/٨ﺳﺎﻋت  ١۴ﻣﮑﺎن

اﺗﺎق ﮐﻣﯾﺳﯾون ﺳﻼﻣت در ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن ﺷﻣﺎره  2ﺷورا

ﻣدﻋوﯾن :ﺟﻧﺎب آﻗﺎی ﮔﻠﭘﺎﯾﮕﺎﻧﯽ ،ﻣﻌﺎوﻧت ﻣﺣﺗرم ﻣﻌﻣﺎری و ﺷﮭرﺳﺎزی و ﺟﻧﺎب آﻗﺎی ﻓرﺟود ،ﻣدﯾرﻋﺎﻣل ﻣﺣﺗرم ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﺎوا
ﺣﺎﺿرﯾن :ﻟطﻔﺎ ً ﮐﻠﯾﮏ ﻧﻣﺎﯾﯾد.
ﻋﮑسھﺎی ﺟﻠﺳﮫ
دﺳﺗورﺟﻠﺳﮫ:
🔷 در ﭘﻧﺟﺎهوﭼﮭﺎرﻣﯾن ﺟﻠﺳﮫ ﮐﻣﯾﺗﮫ ﺷﻔﺎﻓﯾت و ﺷﮭر ھوﺷﻣﻧد ﮐﮫ ﺑﺎ ﺣﺿور ﺟﻧﺎب آﻗﺎی ﮔﻠﭘﺎﯾﮕﺎﻧﯽ ،ﻣﻌﺎوﻧت ﻣﺣﺗرم ﻣﻌﻣﺎری و ﺷﮭرﺳﺎزی و ﺟﻧﺎب آﻗﺎی ﻓرﺟود ،ﻣدﯾرﻋﺎﻣل ﻣﺣﺗرم ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﺎوا
ﺑرﮔزار ﺧواھد ﺷد ،ﺑرﻧﺎﻣﮫ واﺣدھﺎی ذﯾرﺑط ﺑرای اﺟرای ﻣﺻوﺑﮫ »اﻟزام ﺷﮭرداری ﺗﮭران ﺑﮫ اﻧﺗﺷﺎر اطﻼﻋﺎت ﺷﮭرﺳﺎزی« ﻣﻧطﺑق ﺑر زﻣﺎنﺑﻧدی ذﮐر ﺷده در ﻣﺻوﺑﮫ ﺑررﺳﯽ ﺧواھد ﺷد.
🔷 ھﻣﭼﻧﯾن ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ ھدفﮔذاری ﮐﻣﯾﺗﮫ ﺷﻔﺎﻓﯾت ﺑرای ﺗﺣﻘق ﺗﻣﺎماﻟﮑﺗروﻧﯾﮑﯽ ﺷدن ﻓرآﯾﻧدھﺎی اراﯾﮫ ﺧدﻣﺎت ﺣوزه ﺷﮭرﺳﺎزی و ﻣﻌﻣﺎری در ﺳﺎل دوم ﻓﻌﺎﻟﯾت ﮐﻣﯾﺗﮫ در اداﻣﮫ اﯾن ﺑﺧش از ﺟﻠﺳﮫ،
اﻗداﻣﺎﺗﯽ ﮐﮫ ﺗﺎﮐﻧون ﺗوﺳط ﺷﮭرداری ﺗﮭران در اﯾن ﺧﺻوص ﺻورت ﮔرﻓﺗﮫ اﺳت ،ﻣورد ﺑررﺳﯽ ﻗرار ﺧواھد ﮔرﻓت.
🔷 ﺗﻣﺎماﻟﮑﺗروﻧﯾﮑﯽ ﺷدن ﻓرآﯾﻧدھﺎی اراﯾﮫ ﺧدﻣﺎت ﺑﮫ ﻣﻌﻧﺎی آن اﺳت ﮐﮫ ﺷﮭروﻧد ﺑﺗواﻧد ﺷﺧﺻﺎ ،ﺑدون ﻣراﺟﻌﮫ ﺑﮫ ﺷﮭرداری ﯾﺎ دﻓﺎﺗر ﺧدﻣﺎت اﻟﮑﺗروﻧﯾﮏ و ﺻرﻓﺎ از طرﯾق وﺑﺳﺎﯾت ﺷﮭرداری
ﺗﮭران ﺗﻣﺎﻣﯽ ﺧدﻣﺎت ﺣوزه ﺷﮭرﺳﺎزی و ﻣﻌﻣﺎری ﻣﺎﻧﻧد ﺻدور ﭘرواﻧﮫ ،ﭘﺎﯾﺎن ﮐﺎر ،اﺳﺗﻌﻼمھﺎ و دﯾﮕر ﮔواھﯽھﺎی ﻣرﺗﺑط را ﺑﮫ ان درﯾﺎﻓت ﮐﻧد.

ﺷرح ﺟﻠﺳﮫ:
✅ ﺷﻔﺎﻓﯾت و ھوﺷﻣﻧدﺳﺎزی در ﺣوزه ﻣﻌﻣﺎری و ﺷﮭرﺳﺎزی
🔶 ﭘﻧﺟﺎهوﭼﮭﺎرﻣﯾن ﺟﻠﺳﮫ ﮐﻣﯾﺗﮫ ﺷﻔﺎﻓﯾت و ﺷﮭر ھوﺷﻣﻧد روز ﺷﻧﺑﮫ  ٩٧/١٠/٨ﺑﮫ رﯾﺎﺳت دﮐﺗر ﺑﮭﺎره آروﯾن و ﺑﺎ ﺣﺿور ﺟﻧﺎب آﻗﺎی ﮔﻠﭘﺎﯾﮕﺎﻧﯽ ،ﻣﻌﺎوﻧت ﻣﺣﺗرم ﻣﻌﻣﺎری و ﺷﮭرﺳﺎزی و ﺟﻧﺎب
آﻗﺎی ﻓرﺟود ،ﻣدﯾرﻋﺎﻣل ﻣﺣﺗرم ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﻧﺎوری اطﻼﻋﺎت و ارﺗﺑﺎطﺎت ﺷﮭرداری ﺗﮭران ،ﺑﺎ دو ﻣوﺿوع ﭘﯾﮕﯾری اﺟرای ﻣﺻوﺑﮫ »اﻟزام ﺷﮭرداری ﺗﮭران ﺑﮫ اﻧﺗﺷﺎر ﻋﻣوﻣﯽ اطﻼﻋﺎت ﺣوزه
ﺷﮭرﺳﺎزی« و ھوﺷﻣﻧدﺳﺎزی اراﯾﮫ ﺧدﻣﺎت ﺣوزه ﺷﮭرﺳﺎزی ﺑﮫ ﺷﮭروﻧدان ﺑرﮔزار ﺷد.
🔷 ﺑﻧﺎﺑر زﻣﺎنﺑﻧدی اراﺋﮫﺷده ﺗوﺳط ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﺎوا ،اطﻼﻋﺎت ذﮐرﺷده در ﻣﺎده  ١و ﻣﺎده  ٢ﻣﺻوﺑﮫ »اﻟزام ﺷﮭرداری ﺗﮭران ﺑﮫ اﻧﺗﺷﺎر اطﻼﻋﺎت ﺷﮭرﺳﺎزی« ﺷﺎﻣل اطﻼﻋﺎت اﻣﻼﮐﯽ ﮐﮫ از اﺑﺗدای
ﺳﺎل  ٩٧اﻗدام ﺑﮫ ﺗﺷﮑﯾل ﭘروﻧده و اﺧذ ﭘرواﻧﮫ ﮐردهاﻧد و ھﻣﭼﻧﯾن اطﻼﻋﺎت ﺗﻐﯾﯾر ﯾﺎ ﺗﺛﺑﯾت ﮐﺎرﺑرد ھر ﯾﮏ از ﭘروﻧدهھﺎﯾﯽ ﮐﮫ از اﺑﺗدای ﺳﺎل  ٩٧ﻋوارض ﭘرداﺧت ﻧﻣودهاﻧد ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن دیﻣﺎه در ﻗﺎﻟب
ﺟدول اطﻼﻋﺎﺗﯽ از طرﯾق وﺑﺳﺎﯾت ﺷﻔﺎف در دﺳﺗرس ﺷﮭروﻧدان ﻗرار ﺧواھد ﮔرﻓت و ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل  ٩٧ﻧﯾز ﻣطﺎﺑق ﺑﺎ ﻣﺗن ﻣﺻوﺑﮫ روی ﻧﻘﺷﮫ اطﻼﻋﺎت ﻣﮑﺎﻧﯽ ﺷﮭر ﺗﮭران ﻧﻣﺎﯾش داده ﺧواھد ﺷد.
🔹 در راﺑطﮫ ﺑﺎ ﻣﺎده  ٣اﯾن ﻣﺻوﺑﮫ ﻧﯾز ﻣﻘرر ﺷد ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل  ٩٧ﻧﻣﺎﯾش ﻻﯾﮫھﺎی ﻣﺧﺗﻠف طرح ﺗﻔﺻﯾﻠﯽ روی ﻧﻘﺷﮫ اطﻼﻋﺎت ﻣﮑﺎﻧﯽ ﺷﮭری ﺗﮭران اﻧﺟﺎم ﮔﯾرد و ﺑرﻧﺎﻣﮫ زﻣﺎنﺑﻧدی اﺟرای دﯾﮕر
ﺑﻧدھﺎی اﯾن ﻣﺎده ﻧﯾز ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن دیﻣﺎه ﺗدوﯾن و اراﯾﮫ ﺷود.
🔶 در راﺑطﮫ ﺑﺎ ھدفﮔذاری ﮐﻣﯾﺗﮫ ﺷﻔﺎﻓﯾت در ﺳﺎل دوم ﻓﻌﺎﻟﯾت ﺑرای اراﯾﮫ ﺗﻣﺎماﻟﮑﺗروﻧﯾﮑﯽ ﺧدﻣﺎت ﺷﮭرﺳﺎزی ﺑﮫ ﺷﮭروﻧدان ،ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ اھﻣﯾت ﺧدﻣت ﺻدور ﭘرواﻧﮫ و ﺑﺎر ﻣراﺟﻌﺎﺗﯽ ﺑﺎﻻﯾﯽ ﮐﮫ
درﯾﺎﻓت اﯾن ﺧدﻣت ﺑرای ﺷﮭروﻧدان دارد ،ﺗﻣﺎماﻟﮑﺗروﻧﯾﮑﯽ ﮐردن درﯾﺎﻓت اﯾن ﺧدﻣت در اوﻟوﯾت ﻣﻌﺎوﻧت ﻣﻌﻣﺎری و ﺷﮭرﺳﺎزی و ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﺎوا ﻗرار ﮔرﻓﺗﮫ اﺳت.
🔸 ﺑﻧﺎﺑر ﮔزارش ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﺎوا ،ﻓراﯾﻧد درﯾﺎﻓت ﭘرواﻧﮫ ﮐﮫ از طرﯾق ﺗﯾم ﮐﺎرﺷﻧﺎﺳﯽ اداره ﮐل ﺗﺷﮑﯾﻼت و ﺑﮭﺑود روﺷﮭﺎ اﺣﺻﺎء ﺷده اﺳت ،از زﻣﺎن ﺛﺑت درﺧواﺳت ﺗﺎ زﻣﺎن ﭼﺎپ و ﺻدور ﭘرواﻧﮫ
 ٢٧ﮔﺎم دارد ﮐﮫ ﺣداﻗل  ١٧ﮔﺎم آن ﺑﮫ راﺣﺗﯽ ﻣﯽﺗواﻧد ﺑﮫﺻورت ﻏﯾرﺣﺿوری و اﻟﮑﺗروﻧﯾﮑﯽ اﻧﺟﺎم ﺷود و ﺑﺎﻗﯽ ﻣراﺣل ﺑﺎﻗﯾﻣﺎﻧده ﻧﯾز ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﮔردش ﮐﺎر دروﻧﯽ ﺷﮭرداری اﺳت و ﻧﯾﺎزی ﺑﮫ
ﺣﺿور و ﻣراﺟﻌﮫ ﺷﮭروﻧد ﺑﮫ ﺷﮭرداری ﻧدارد.
🔸 ﺗﺎﺑدﯾنﺟﺎ اﻣﮑﺎن اﻧﺟﺎم اﻟﮑﺗروﻧﯾﮑﯽ ﺳﮫ ﮔﺎمِ رﺳﯾد ﻧﻘﺷﮫ ،ﺑﺎرﮔذاری ﻧﻘﺷﮫھﺎی ﻓﺎز  ٢ﺗوﺳط ﻧظﺎم ﻣﮭﻧدﺳﯽ و ﻣﻌرﻓﯽ دﺳﺗﮕﺎه ﻧظﺎرت ﺗوﺳط ﻧظﺎم ﻣﮭﻧدﺳﯽ ﻓراھم ﺷده اﺳت و از طرﯾق ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ
 urban.tehran.irﻗﺎﺑل اﻧﺟﺎم اﺳت.
🔸 ﺗﻣﺎماﻟﮑﺗروﻧﯾﮑﯽ ﮐردن  ١۴ﮔﺎم دﯾﮕر ازﺟﻣﻠﮫ ﺛﺑت درﺧواﺳت ،درﯾﺎﻓت اﺳﺗﻌﻼﻣﺎت ،ﭼﺎپ ﺑرگ اﻋﻼم ﻋوارض و درﺧواﺳت ﮐﺗﺑﯽ ﭘرواﻧﮫ ﺳﺎﺧت ﻧﯾز ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل  ٩٧اﻧﺟﺎم ﺧواھد ﮔرﻓت.
🔸 ﺑﮫطورﺧﺎص ﻣﻘرر ﺷد ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن دیﻣﺎه ﺛﺑت اﻟﮑﺗروﻧﯾﮑﯽ درﺧواﺳت ﺻدور ﭘرواﻧﮫ ،ﺗﺧرﯾب و ﻧوﺳﺎزی و ﺗﺷﮑﯾل ﭘروﻧده ﺗوﺳط ﺷﮭروﻧدان ﺑدون ﻧﯾﺎز ﺑﮫ ﻣراﺟﻌﮫ و ﺣﺿور در دﻓﺎﺗر ﺧدﻣﺎت
اﻟﮑﺗروﻧﯾﮏ و ﺻرﻓﺎ از طرﯾق وﺑﺳﺎﯾت ﺷﮭرداری و ورود ﺑﮫ ﺣﺳﺎب ﺷﮭروﻧدی اﻣﮑﺎنﭘذﯾر ﮔردد.
ﻧﺎﻣﮫی ﻣﺻوﺑﺎت ﺟﻠﺳﮫ
ردﯾف
١

٢
٣
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ﻣﺻوﺑﮫ
در ﺧﺻوص ﺗﻣﺎم اﻟﮑﺗروﻧﯾﮑﯽ ﺷدن ﻓراﯾﻧد ﺻدور ﭘرواﻧﮫ و ﮐﺎھش ﺣداﮐﺛر ﻣراﺟﻌﺎت ﺷﮭروﻧدی ،ﺑﺎﺗوﺟﮫ ﺑﮫ اﻗداﻣﺎت اﻧﺟﺎم ﺷده در اﯾن ﺧﺻوص و اﻋﻼم آﻣﺎدﮔﯽ ﻣﻌﺎوﻧت
ﺷﮭرﺳﺎزی و ﻣﻌﻣﺎری و ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﺎوا ﻣﻘرر ﺷد ﺣداﮐﺛر ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن دی ﻣﺎه  97ﺛﺑت درﺧواﺳت ﺗﺧرﯾب و ﻧوﺳﺎزی ﺗوﺳط ﺷﮭروﻧد ﺗﺎ اﻧﺗﮭﺎی ﻣرﺣﻠﮫ ﺗﺷﮑﯾل ﭘروﻧده ﺑﮫﺻورت ﺗﻣﺎم
اﻟﮑﺗروﻧﯾﮑﯽ ،ﺑدون ﺿرورت ﻣراﺟﻌﮫ ﺷﮭروﻧدان ﺑﮫ دﻓﺎﺗر ﺧدﻣﺎت اﻟﮑﺗروﻧﯾﮏ و از طرﯾق درﮔﺎه واﺣد ﻣراﺟﻌﺎت ﺷﮭروﻧدی ،وﺑﺳﺎﯾت »ﺗﮭران ﻣن« اﻣﮑﺎنﭘذﯾر ﮔردد و اﻣﮑﺎن
درﯾﺎﻓت ﺗﻣﺎم اﻟﮑﺗروﻧﯾﮏ اﯾن ﺧدﻣت در اﻧﺗﮭﺎی دی ﻣﺎه ،ﺑﮫ اطﻼع ﻋﻣوم ﺷﮭروﻧدان ﺑرﺳد.
ﻣﻘرر ﺷد ھﻣﮫ ﻣوارد اطﻼﻋﺎﺗﯽ ذﮐر ﺷده در ﻣوارد  1و  2ﻣﺻوﺑﮫ »اﻟزام ﺷﮭرداری ﺗﮭران ﺑﮫ اﻧﺗﺷﺎر اطﻼﻋﺎت ﺷﮭرﺳﺎزی« ﺣداﮐﺛر ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن دی ﻣﺎه  97ﺑﮫ ﺻورت ﻟﯾﺳﺗﯽ ﺑر
روی وبﺳﺎﯾت ﺷﻔﺎف ﻣﻧﺗﺷر ﺷود و ﺗﺎ اﻧﺗﮭﺎی ﺳﺎل  97ﻧﯾز اﯾن اطﻼﻋﺎت ﺑر روی ﻧﻘﺷﮥ ﺗﮭران و از طرﯾق درﮔﺎه واﺣد ﻣراﺟﻌﺎت ﺷﮭروﻧدی ،وﺑﺳﺎﯾت »ﺗﮭران ﻣن« در دﺳﺗرس
ﺷﮭروﻧدان ﻗرار ﮔﯾرد.
ﻣﻘرر ﺷد در ﺧﺻوص اﺟرای ﻣﺎده  3ﻣﺻوﺑﮫ »اﻟزام ﺷﮭرداری ﺗﮭران ﺑﮫ اﻧﺗﺷﺎر اطﻼﻋﺎت ﺷﮭرﺳﺎزی« ظرف ﻣدت ﺣداﮐﺛر دوھﻔﺗﮫ ،ﺑرﻧﺎﻣﮫ زﻣﺎﻧﺑﻧدی اﺟرا ﺑﺎ ﺟزﺋﯾﺎت ﺑﯾﺷﺗری
ﺑﮫ ﮐﻣﯾﺗﮥ ﺷﻔﺎﻓﯾت و ﺷﮭر ھوﺷﻣﻧد راﺋﮫ ﮔردد.

ﺻورﺗﺟﻠﺳﺎت -ﺳﺎل دوم

۵٣
ﺻورت ﺟﻠﺳﮫ ﮐﻣﯾﺗﮫ ﺷﻔﺎﻓﯾت و ﺷﮭر ھوﺷﻣﻧد
ﺷﻣﺎره ﺟﻠﺳﮫ

ﭘﻧﺟﺎهوﺳوم

ﺗﺎرﯾﺦ و زﻣﺎن

 ٩٨/١٠/٨ﺳﺎﻋت  ١۶:١۵ﻣﮑﺎن

ﺳﺎﻟن اﻟﻐدﯾر ،ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن ﺷﻣﺎره  ٢ﺷورای اﺳﻼﻣﯽ ﺷﮭر ﺗﮭران

ﻣدﻋوﯾن :آﻗﺎی ھﺎﺷﻣﯽ ،رﯾﺎﺳت ﻣﺣﺗرم ﺷورای ﺷﮭر ،ﺟﻧﺎب آﻗﺎی رﺳوﻟﯽ ،ﺧزاﻧﮫدار ﻣﺣﺗرم ﺷورا ،ﺟﻧﺎب آﻗﺎی ﻧﮕﯾنﺗﺎﺟﯽ ،ﺳرﭘرﺳت ﻣﺣﺗرم ﻣﻌﺎوﻧت ﻣﺎﻟﯽ و اﻗﺗﺻﺎد ﺷﮭری و ﺟﻧﺎب آﻗﺎی ﻓرﺟود،
ﻣدﯾرﻋﺎﻣل ﻣﺣﺗرم ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﺎوا
ﺣﺎﺿرﯾن :ﻟطﻔﺎ ً ﮐﻠﯾﮏ ﻓرﻣﺎﯾﯾد.
ﻋﮑسھﺎی ﺟﻠﺳﮫ
دﺳﺗورﺟﻠﺳﮫ:
🔷 در ﭘﻧﭼﺎهوﺳوﻣﯾن ﺟﻠﺳﮫ ﮐﻣﯾﺗﮫ ﺷﻔﺎﻓﯾت و ﺷﮭر ھوﺷﻣﻧد ﮐﮫ ﺑﺎ ﺣﺿور ﺟﻧﺎب آﻗﺎی ھﺎﺷﻣﯽ ،رﯾﺎﺳت ﻣﺣﺗرم ﺷورای ﺷﮭر ،ﺟﻧﺎب آﻗﺎی رﺳوﻟﯽ ،ﺧزاﻧﮫدار ﻣﺣﺗرم ﺷورا ،ﺟﻧﺎب آﻗﺎی ﻧﮕﯾنﺗﺎﺟﯽ،
ﺳرﭘرﺳت ﻣﺣﺗرم ﻣﻌﺎوﻧت ﻣﺎﻟﯽ و اﻗﺗﺻﺎد ﺷﮭری و ﺟﻧﺎب آﻗﺎی ﻓرﺟود ،ﻣدﯾرﻋﺎﻣل ﻣﺣﺗرم ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﺎوا ﺑرﮔزار ﺧواھد ﺷد ،ﻣﯾزان اﺟرای ﻣﺻوﺑﮫ »اﻟزام ﺷﮭرداری ﺗﮭران ﺑﮫ اﻧﺟﺎم اﻟﮑﺗروﻧﯾﮑﯽ و اﻋﻼن
ﻋﻣوﻣﯽ اطﻼﻋﺎت ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺷﮭرداری« و اﺟرای ﮐﺎﻣل ﻣﺎده  ٧١ﻗﺎﻧون ﺷﮭرداری ﻣﺻوب ﺳﺎل  ١٣٣۴در دﺳﺗور ﮐﺎر ﺧواھد ﺑود.
🔷 در ﻣﺻوﺑﮫ »اﻟزام ﺷﮭرداری ﺗﮭران ﺑﮫ اﻧﺟﺎم اﻟﮑﺗروﻧﯾﮑﯽ و اﻋﻼن ﻋﻣوﻣﯽ اطﻼﻋﺎت ﻣﻌﺎﻣﻼت« ﺷﮭرداری ﺗﮭران ﻣﮑﻠف ﺷده ﺑود ظرف ﻣدت ﺷش ﻣﺎه از اﺑﻼغ ﻣﺻوﺑﮫ ،ﻧﺳﺑت ﺑﮫ راهاﻧدازی
“ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ﺟﺎﻣﻊ ﻣﻌﺎﻣﻼت” اﻗدام ﮐرده ﺑﮫ ﮔوﻧﮫای ﮐﮫ ﮐﻠﯾﮫ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺷﮭرداری ﺗﮭران و واﺣدھﺎی ﺗﺎﺑﻌﮫ اﻋم از ﺧرﯾد ،ﻣﻧﺎﻗﺻﮫ ،ﻣزاﯾده ،ﻣﺷﺎرﮐت ،ﺳرﻣﺎﯾﮫﮔذاری ،ﺗرک ﺗﺷرﯾﻔﺎت و ھرﮔوﻧﮫ ﺗواﻓقﻧﺎﻣﮫ و
ﺗﻔﺎھمﻧﺎﻣﮫ ﺑﮫ ﺻورت ﺗﻣﺎماﻟﮑﺗروﻧﯾﮑﯽ و ﺑرﺧط در اﯾن ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ﺻورت ﭘذﯾرد .ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ اﺗﻣﺎم ﻣﮭﻠت ﺷش ﻣﺎھﮫ اﺟرای اﯾن ﺑﻧد از ﻣﺻوﺑﮫ ،راهاﻧدازی و ﺑﮫﮐﺎرﮔﯾری ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ﺟﺎﻣﻊ ﻣﻌﺎﻣﻼت در
ﺷﮭرداری ﺗﮭران ﻣورد ﺑررﺳﯽ ﺣﺎﺿران ﻗرار ﺧواھد ﮔرﻓت.
🔷 در آﺧرﯾن ﺑﺧش از ﺟﻠﺳﮫ روز ﺷﻧﺑﮫ ،اﺟرای ﮐﺎﻣل ﻣﺎده  ٧١ﻗﺎﻧون ﺷﮭرداری ﻣﺻوب ﺳﺎل  ١٣٣۴ﻣﺑﻧﯽ اﻧﺗﺷﺎر ﻋﻣوﻣﯽ و ھر ﺷش ﻣﺎه ﯾﮏﺑﺎر ﺻورت ﺟﺎﻣﻌﯽ از درآﻣد و ھزﯾﻧﮫ ﺷﮭرداری ﻣورد
ﭘﯾﮕﯾری ﻗرار ﺧواھد ﮔرﻓت .ﭘﯾش از اﯾن ،رﺋﯾس ﮐﻣﯾﺗﮫ ﺷﻔﺎﻓﯾت و ﺷﮭر ھوﺷﻣﻧد ،در ﻧﺎﻣﮫای ﺑﮫ ﺷﮭردار ﺳﺎﺑق ،ﺟﻧﺎب آﻗﺎی اﻓﺷﺎﻧﯽ ،اﻧﺗﺷﺎر ﻋﻣوﻣﯽ ﺟزﺋﯾﺎت ﻋﻣﻠﮑرد ردﯾفھﺎی درآﻣد و ھزﯾﻧﮫ ﺑودﺟﮫ
ﺷﮭرداری ﺗﮭران را ﺧواﺳﺗﺎر ﺷده ﺑود.
ﺷرح ﺟﻠﺳﮫ:
✅ ﭘﯾﮕﯾری ﺗﺣﻘق ﺷﻔﺎﻓﯾت ﻣﻌﺎﻣﻼت و ﻋﻣﻠﮑرد ﺑودﺟﮫ در ﺷﮭرداری ﺗﮭران
🔶 ﭘﻧﺟﺎهوﺳوﻣﯾن ﺟﻠﺳﮫ ﮐﻣﯾﺗﮫ ﺷﻔﺎﻓﯾت و ﺷﮭر ھوﺷﻣﻧد روز ﺷﻧﺑﮫ  ٩٧/١٠/٨ﺑﮫ رﯾﺎﺳت دﮐﺗر ﺑﮭﺎره آروﯾن و ﺑﺎ ﺣﺿور ﺟﻧﺎب آﻗﺎی ﻓرﺟود ،ﻣدﯾرﻋﺎﻣل ﻣﺣﺗرم ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﺎوا ،ﺟﻧﺎب آﻗﺎی ﺧﺳروی،
ﻣدﯾرﮐل اﻣور ﻣﺎﻟﯽ و ذﯾﺣﺳﺎب دو ﺷﮭرداری ﺗﮭران وﻣﻌﺎون دوﻟت اﻟﮑﺗروﻧﯾﮏ ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﻧﺎوری اطﻼﻋﺎت اﯾران ﺑﺎ دو ﻣوﺿوع ﭘﯾﮕﯾری اﺟرای ﻣﺻوﺑﮫ »اﻟزام ﺷﮭرداری ﺗﮭران ﺑﮫ اﻧﺟﺎم اﻟﮑﺗروﻧﯾﮑﯽ و
اﻋﻼن ﻋﻣوﻣﯽ اطﻼﻋﺎت ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺷﮭرداری« و ﭘﯾﮕﯾری اﺟرای ﻣﺎده  ٧١ﻗﺎﻧون ﺷﮭرداری در ﻗﺎﻟب اﻧﺗﺷﺎر ﻋﻣوﻣﯽ و ﺑﺎ ﺟزﺋﯾﺎت ﻋﻣﻠﮑرد ﺑودﺟﮫ ﺳﺎل  ٩٧ﺷﮭرداری ﺗﮭران ﺑرﮔزار ﺷد.
🔷 در ﺑﺧش اول اﯾن ﺟﻠﺳﮫ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺑررﺳﯽ روﻧد ﭘﯾﺷرﻓت اﺟرای ﻣﺻوﺑﮫ »اﻟزام ﺷﮭرداری ﺗﮭران ﺑﮫ اﻧﺟﺎم اﻟﮑﺗروﻧﯾﮑﯽ و اﻋﻼن ﻋﻣوﻣﯽ اطﻼﻋﺎت ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺷﮭرداری« اﺧﺗﺻﺎص داﺷت ،ﺟﻧﺎب آﻗﺎی
ﻓرﺟود ،ﻣدﯾرﻋﺎﻣل ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﺎوا ،ﺿﻣن ﺑرﺷﻣردن اﻗداﻣﺎت اﯾن ﺳﺎزﻣﺎن در اﺟرای ﻣﺎده  ١ﻣﺻوﺑﮫ ،ﺑرﺧﯽ ﭼﺎﻟشھﺎ در ﺧﺻوص ﺗﺑدﯾل ﻣراﺣل اﻧﺟﺎم ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻣﺛل اﻋﻼم ﻗﯾﻣت و ﺑﺎزﮔﺷﺎﯾﯽ ﭘﺎﮐتھﺎ از
ﺣﺎﻟت دﺳﺗﯽ ﺑﮫ ﺣﺎﻟت ﺳﯾﺳﺗﻣﯽ را ﻋﺎﻣل ﺑﮫ ﺗﻌوﯾق اﻓﺗﺎدن اﺟرای اﯾن ﻣﺎده از ﻣﺻوﺑﮫ ﻋﻧوان ﮐرد.
🔹 اﯾن درﺣﺎﻟﯽ ﺑود ﮐﮫ در اداﻣﮫ اﯾن ﺟﻠﺳﮫ ،ﮔزارش ﻣﻌﺎون دوﻟت اﻟﮑﺗروﻧﯾﮏ ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﻧﺎوری اطﻼﻋﺎت از ﺗﺟرﺑﮫ ﻣوﻓﻘﯾتآﻣﯾز ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ﺗدارﮐﺎت اﻟﮑﺗروﻧﯾﮏ دوﻟت )ﺳﺗﺎد( در اﻧﺟﺎم ﺗﻣﺎماﻟﮑﺗروﻧﯾﮑﯽ
ﻣﻌﺎﻣﻼت اراﯾﮫ ﺷد و ﻣﻘرر ﺷد ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﺎوا در ﺗﻌﺎﻣل ﺑﺎ ﻣدﯾرﯾت اﯾن ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ،اﻧﺟﺎم ﺗﻣﺎماﻟﮑﺗروﻧﯾﮑﯽ ﻣﻌﺎﻣﻼت از طرﯾق »ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ﺟﺎﻣﻊ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺷﮭرداری ﺗﮭران« را ﺣداﮐﺛر ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺑﮭﻣنﻣﺎه اﺟراﯾﯽ
ﮐﻧد.
🔹 در اداﻣﮫ ﺟﻠﺳﮫ ،ﻣدﯾرﮐل اﻣور ﻣﺎﻟﯽ ﺿﻣن ﭘذﯾرش ﺗﺎﺧﯾر ﻧﺎﻣوﺟﮫ ﻣﻌﺎوﻧت ﻣﺎﻟﯽ و اﻗﺗﺻﺎدی در اﺟرای ﺗﺑﺻره  ٢ﻣﺎده ا ﻣﺻوﺑﮫ ﻣذﮐور ،ﻣﺗﻌﮭد ﺷد ﺣداﮐﺛر ظرف ﯾﮏ ھﻔﺗﮫ ،اﻗداﻣﺎت ﻻزم را ﺟﮭت
اﻧﺗﺷﺎر ﻓﯾﻠدھﺎی اطﻼﻋﺎﺗﯽ ﻣرﺑوط ﺑﮫ ھر ﻗرارداد ﮐﮫ طﺑق ﺗﺑﺻره  ٢ﻣﺎده  ١ﻣﺻوﺑﮫ ﺑﺎﯾد در دﺳﺗرس ﻋﻣوم ﻗرار ﺑﮕﯾرﻧد و درﺣﺎلﺣﺎﺿر در وﺑﺳﺎﯾت ﺷﻔﺎف ﻧﻣﺎﯾش داده ﻧﻣﯽﺷوﻧد ﺑﮫ اﻧﺟﺎم رﺳﺎﻧد.
🔹 ھﻣﭼﻧﯾن ازآنﺟﺎﯾﯽﮐﮫ ھماﮐﻧون ﺷﮭرداریھﺎی ﻣﻧﺎطق و آن دﺳﺗﮫ از واﺣدھﺎی ﺗﺎﺑﻌﮫ ﺷﮭرداری ﮐﮫ اﻣﮑﺎن ﺛﺑت ﺑﺎﮔردش اطﻼﻋﺎت در ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ﻗراردادھﺎ ﺑرای آنھﺎ ﻓراھم ﺷده اﺳت آﮔﮭﯽ ﻣﻧﺎﻗﺻﺎت
ﺧود را ﻧﯾز در اﯾن ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ﺑﺎرﮔذاری ﻣﯽﮐﻧﻧد ،ﻣﻘرر ﺷد ﺗﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﺎوا ظرف ﺣداﮐﺛرظرف ﯾﮏ ھﻔﺗﮫ اﻣﮑﺎن اﻧﺗﺷﺎر ﻋﻣوﻣﯽ و ﺑرﺧط ﺗﻣﺎﻣﯽ اﯾن آﮔﮭﯽھﺎ را در ﯾﮏ ﺻﻔﺣﮫ واﺣد ﺑر روی وﺑﺳﺎﯾت
ﺷﮭرداری ﺗﮭران ﻓراھم ﮐﻧد.
🔹 ھﻣﭼﻧﯾن از آنﺟﺎﯾﯽﮐﮫ ﻣﺷﺧص ﺷد ھماﮐﻧون اطﻼﻋﺎت ﻗراردادھﺎی ﺳرﻣﺎﯾﮫﮔذاری و ﻣﺷﺎرﮐت ﺷﮭرداری در ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ »ﺳرﻣﺎﯾﮫﮔذاری و ﻣﺷﺎرﮐتھﺎ« ﺛﺑت ﻣﯽﺷود ،ﻣﻘرر ﺷد ﺗﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﺎوا ظرف
ﺣداﮐﺛر ظرف دو ھﻔﺗﮫ دﺳﺗرﺳﯽ ﺳﯾﺳﺗﻣﯽ ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ﻗراردادھﺎ ﺑﮫ اطﻼﻋﺎت اﯾن ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ را ﻓراھم ﮐﻧد ﺗﺎ ﻋﻼوهﺑر اﻓزاﯾش ﺟﺎﻣﻌﯾت اطﻼﻋﺎﺗﯽ ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ﻗراردادھﺎ ،دﺳﺗرﺳﯽ ﻋﻣوﻣﯽ ﺑﮫ اطﻼﻋﺎت ﻗراردادھﺎی
ﺳرﻣﺎﯾﮫﮔذاری و ﻣﺷﺎرﮐت ﻧﯾز از طرﯾق وﺑﺳﺎﯾت ﺷﻔﺎف ﺑرﻗرار ﺷود.
🔹 در ﻣورد ﭘﯾﮕﯾری اﺟرای ﻣﺻوﺑﮫ در واﺣدھﺎی ﺗﺎﺑﻌﮫ ،ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ اھﻣﯾت ﺑﮫﮐﺎرﮔﯾری ﮐﺎﻣل ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ﻗراردادھﺎ و ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ﺟﺎﻣﻊ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﮫﻋﻧوان ﭘﯾشﺷرط اﺟراﯾﯽ ﺷدن ﻣﺻوﺑﮫ در واﺣدھﺎی ﺗﺎﺑﻌﮫ،
ﻣﻘرر ﺷد ﺗﺎ اداره ﮐل ﻣﺎﻟﯽ وﺿﻌﯾت راهاﻧدازی و ﺑﮫﮐﺎرﮔﯾری ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ﻗراردادھﺎ و ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ﺟﺎﻣﻊ ﻣﺎﻟﯽ در ھرﯾﮏ از واﺣدھﺎی ﺗﺎﺑﻌﮫ را در ﭘﺎﯾﺎن دیﻣﺎه ﺑﮫ ﺻورت ﻋﻣوﻣﯽ ﻣﻧﺗﺷر ﻧﻣﺎﯾد و واﺣدھﺎی ﺗﺎﺑﻌﮫ
ﻧﯾز طﯽ ﻧﺎﻣﮫای رﺳﻣﯽ در ﺟرﯾﺎن اﯾن اﻗدام ﻗرار ﮔﯾرﻧد ﺗﺎ ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ارﺗﻘﺎی وﺿﻌﯾت راهاﻧدازی و اﺳﺗﻔﺎده از اﯾن دو ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ در واﺣد ﻣﺗﺑوعﺷﺎن ﺗﺎ ﻣوﻋد اﻧﺗﺷﺎر ﻋﻣوﻣﯽ ﮔزارش اﻗدام ﻧﻣﺎﯾﻧد.
🔶 در ﺑﺧش دوم اﯾن ﺟﻠﺳﮫ ﮐﮫ ﺑﮫ اﺟرای ﮐﺎﻣل ﻣﺎده  ٧١ﻗﺎﻧون ﺷﮭرداری ﻣﺻوب ﺳﺎل  ١٣٣۴ﻣﺑﻧﯽﺑر اﻧﺗﺷﺎر ﻋﻣوﻣﯽ و ھر ﺷش ﻣﺎه ﯾﮏﺑﺎر ﺻورت ﺟﺎﻣﻌﯽ از درآﻣد و ھزﯾﻧﮫ ﺷﮭرداری اﺧﺗﺻﺎص
داﺷت ،ﻣﻘرر ﺷد ﺗﺎ ظرف ﯾﮏ ھﻔﺗﮫ ﮔزارش ﻋﻣﻠﮑرد ﻣﺎﻟﯽ ﺷشﻣﺎھﮫ اول ﺳﺎل  ٩٧ﺷﮭرداری ﺗﮭران ﮐﮫ ﺑﮫ ﺗﻔﮑﯾﮏ ﻋﻣﻠﮑرد ﮐدﭘروژهھﺎ و ردﯾفھﺎی ﺑودﺟﮫ ﻣﺻوب ﺑﮫ ﺷورا ﺗﺣوﯾل ﺷده اﺳت ﺑﮫ
ﺻورت اﺳﺗﺎﻧدارد و در ﻗﺎﻟب ﻓﺎﯾل اﮐﺳل روی وﺑﺳﺎﯾت ﺷﻔﺎف ﻣﻧﺗﺷر ﺷود.
ﻧﺎﻣﮫی ﻣﺻوﺑﺎت ﺟﻠﺳﮫ
ردﯾف
١
٢
٣

۴
۵
۶

٧
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ﻣﺻوﺑﮫ
ﻣﻘرر ﺷد ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ اﺗﻣﺎم ﻣﮭﻠت ﺷشﻣﺎھﮫ راهاﻧدازی ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ﺟﺎﻣﻊ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺷﮭرداری در اﻧﺗﮭﺎی آذر  ،97ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﺎوا در ﺗﻌﺎﻣل ﺑﺎ ﻣدﯾرﯾت ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ﺗدارﮐﺎت اﻟﮑﺗروﻧﯾﮏ دوﻟت،
ﺣداﮐﺛر ﺗﺎ ﻧﯾﻣﮫ ﺑﮭﻣن ﻣﺎه ،ﻣﺎده ﯾﮏ ﻣﺻوﺑﮫ »اﻟزام ﺷﮭرداری ﺗﮭران ﺑﮫ اﻧﺟﺎم اﻟﮑﺗروﻧﯾﮑﯽ و اﻋﻼن ﻋﻣوﻣﯽ اطﻼﻋﺎت ﻣﻌﺎﻣﻼت« ﻣﺑﻧﯽ ﺑر راهاﻧدازی ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ﺟﺎﻣﻊ ﻣﻌﺎﻣﻼت و اﻧﺟﺎم
ﺗﻣﺎم اﻟﮑﺗروﻧﯾﮏ ﮐﻠﯾﮫ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺷﮭرداری ﺗﮭران در ﺳطﺢ ﻣﻧﺎطق را اﺟزاﯾﯽ و ﻋﻣﻠﯾﺎﺗﯽ ﻧﻣﺎﯾد.
ﻣﻘرر ﺷد طﯽ ﯾﮏ ھﻔﺗﮫ ،اداره ﮐل ﻣﺎﻟﯽ ﻧﺳﺑت ﺑﮫ اﺗﺷﺎر ﮐﺎﻣل  12ﻣورد ذﮐر ﺷده در ﺗﺑﺻره دوم ﻣﺎده ﯾﮑم ﻣﺻوﺑﮫ »اﻟزام ﺷﮭرداری ﺗﮭران ﺑﮫ اﻧﺟﺎم اﻟﮑﺗروﻧﯾﮑﯽ و اﻋﻼن ﻋﻣوﻣﯽ
اطﻼﻋﺎت ﻣﻌﺎﻣﻼت« ﺑر روی وبﺳﺎﯾت ﺷﻔﺎف اﻗدام ﻧﻣﺎﯾد.
ﻣﻘرر ﺷد اداره ﮐل ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺎ ھﻣﺎھﻧﮕﯽ اداره ﮐل اﻣور ﻣﺟﺎﻣﻊ ،ﺑﮫ ﮐﻠﯾﮫ ﺳﺎزﻣﺎنھﺎ و ﺷرﮐتھﺎی واﺑﺳﺗﮫ ﺑﮫ ﺷﮭرداری ﺗﮭران ،اﻋﻼم ﻧﻣﺎﯾد ﮐﮫ در اﺟرای ﻣﺎده  2ﻣﺻوﺑﮫ »اﻟزام
ﺷﮭرداری ﺗﮭران ﺑﮫ اﻧﺟﺎم اﻟﮑﺗروﻧﯾﮑﯽ و اﻋﻼن ﻋﻣوﻣﯽ اطﻼﻋﺎت ﻣﻌﺎﻣﻼت« ﮔزارش وﺿﻌﯾت راهاﻧدازی ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ﻗراردادھﺎ و ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ﺟﺎﻣﻊ ﻣﺎﻟﯽ در اﯾن واﺣدھﺎ اﻧﺗﮭﺎی دیﻣﺎه
ﺑﮫﺻورت ﻋﻣوﻣﯽ ﻣﻧﺗﺷر ﺧواھد ﺷد .در ﺻورت ﻋدم ارﺳﺎل اﯾن ﮔزارش ﺗوﺳط ﻣﻌﺎوﻧت ﻣﺎﻟﯽ واﻗﺗﺻﺎد ﺷﮭری ،ﺷورا رأﺳﺎ ﺑﮫ اﻧﺗﺷﺎر ﻋﻣوﻣﯽ اﯾن اطﻼﻋﺎت اﻗدام ﺧواھد ﮐرد.
ﻣﻘرر ﺷد آﮔﮭﯽ ﻣﻧﺎﻗﺻﺎت ﻣﻧﺎطق و ﺳﺎزﻣﺎنھﺎﯾﯽ ﮐﮫ راهاﻧدازی ﺑﺎ ﮔردش ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ﻗراردادھﺎ در آنھﺎ ﺗﮑﻣﯾل ﺷده اﺳت ﺑدﯾن ﻣﻌﻧﯽ ﮐﮫ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿر آﮔﮭﯽھﺎی ﻣﻧﺎﻗﺻﺎتﺷﺎن در
ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ﻗراردادھﺎ ﺑﺎرﮔذاری ﻣﯽﮔردد ،ﺗوﺳط ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﺎوا رف ﻣدت ﯾﮏ ھﻔﺗﮫ ﺑﮫﺻورت ﺗﺟﻣﯾﻌﯽ ﺑر ﺻﻔﺣﮫای ﮐﮫ ﺑﮫ اطﻼع ﺷورا ﺧواھد رﺳﯾد ،ﻓراﺧواﻧﯽ ﺷده و ﺑﮫﺻورت آﻧﻼﯾن
ﻣﻧﺗﺷر ﮔردد .ھﻣﭼﻧﯾن ﻣﻘرر ﺷد ظرف ﻣدت دوھﻔﺗﮫ ،ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﻧﺎوری اطﻼﻋﺎت و ارﺗﺑﺎطﺎت ،ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﺧود را ﺑرای اﻧﺗﺷﺎر ﻋﻣوﻣﯽ آﮔﮭﯽ ﻣﻧﺎﻗﺻﺎت ﺳﺎزﻣﺎنھﺎ و ﺷرﮐتھﺎی ﺗﺎﺑﻌﮫ ﮐﮫ
ھﻧوز ﺑﮫﺻورت راهاﻧداری ﺑﺎ ﮔردش آﻧﮭﺎ در ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ﻗراردادھﺎ ﺗﮑﻣﯾل ﻧﺷده اﺳت ﺑﮫ ﮐﻣﯾﺗﮫ ﺷﻔﺎﻓﯾت و ﺷﮭر ھوﺷﻣﻧد اﻋﻼم ﻧﻣﺎﯾد.
ﻣﻘرر ﺷد درﯾﺎﻓت ﺳروﯾس ﺑرﺧط از ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ﺳرﻣﺎﯾﮫﮔذاری و ﻣﺷﺎرﮐتھﺎ ﺗوﺳط ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﻧﺎوری اطﻼﻋﺎت و ارﺗﺑﺎطﺎت ﺻورت ﮔﯾرد.
ﺿﻣن ﺗﺄﮐﯾد ﺑر ﻣﺻوﺑﮫ ﭼﮭلودوﻣﯾن ﺟﻠﺳﮫ ﮐﻣﯾﺗﮫ ﺷﻔﺎﻓﯾت و ﺷﮭر ھوﺷﻣﻧد ﻣﺑﻧﯽ ﺑر ﯾﮑﺳﺎنﺳﺎزی ﮐد ﺳﮫ ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ﻗرارداد ،ﮐﻧﺗرل ﭘروژه و ﺟﺎﻣﻊ ﻣﺎﻟﯽ ،ﻣﻘرر ﺷد در ﺗﻌﺎﻣل ﻣﻌﺎوﻧت ﻧﺎﻟﯽ
و اﻗﺗﺻﺎد ﺷﮭری ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﻧﺎوری اطﻼﻋﺎت و ارﺗﺑﺎطﺎت ،ظرف ﻣدت ﺣداﮐﺛر دو ھﻔﺗﮫ ،اﺗﺻﺎل ھﻣﮫ ﺳﺎﻣﺎﻧﮫھﺎی ذﯾرﺑط ﺑﮫ ﯾﮑدﯾﮕر ﺟﮭت ارﺗﻘﺎی اﻋﺗﺑﺎر دادهھﺎ از طرﯾق اﯾﺟﺎد ﮐد
ﯾﮑﺳﺎن ﻗرارداد در ھر ﺳﮫ ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ﺑرﻗرار ﮔردد.
در ارﺗﺑﺎط ﺑﺎ اﻧﺗﺷﺎر ﮔزارش ﻋﻣﻠﮑرد ﻣﺎﻟﯽ ﺷﮭرداری ﺗﮭران ،ﻣﻘرر ﺷد ﮔزارش ﻋﻣﻠﮑرد ﻣﺎﻟﯽ ﺷش ﻣﺎھﮫ ﺷﮭرداری ﮐﮫ ﺑﮫ ﺷورا ﺗﺣوﯾل داده ﺷده اﺳت ،ظرف ﻣدت ﯾﮏ ھﻔﺗﮫ ﺗوﺳط
اداره ﮐل ﻣﺎﻟﯽ ،در ﻗﺎﻟب اﺳﺗﺎﻧدارد و ﺑﮫﺻورت ﻓﺎﯾل اﮐﺳل ﺑر روی وبﺳﺎﯾت ﺷﻔﺎف ﻣﻧﺗﺷر ﮔردد .ھﻣﭼﻧﯾن ظرف ﺣداﮐﺛر ﯾﮏ ھﻔﺗﮫ ﺑررﺳﯽ ﮔردد ﮐﮫ اﻧﺗﺷﺎر اطﻼﻋﺎت »ﭘرداﺧت« ﺑﮫ
ردﯾفھﺎی ھزﯾﻧﮫای ﺳﻧد ﺑودﺟﮫ ،در ﮔزارشھﺎی آﺗﯽ ﭼﮕوﻧﮫ اﻣﮑﺎنﭘذﯾر ﺧواھد ﺑود و ﻧﺗﯾﺟﮫ اﯾن ﺑررﺳﯽ ﺑﮫ ﮐﻣﯾﺗﮫ ﺷﻔﺎﻓﯾت و ﺷﮭر ھوﺷﻣﻧد اﻋﻼم ﮔردد.

ﺻورﺗﺟﻠﺳﺎت -ﺳﺎل دوم

۵٢
ﺻورت ﺟﻠﺳﮫ ﮐﻣﯾﺗﮫ ﺷﻔﺎﻓﯾت و ﺷﮭر ھوﺷﻣﻧد
 ٩٧/٩/٢۴ﺳﺎﻋت  ١۴ﻣﮑﺎن
ﺗﺎرﯾﺦ و زﻣﺎن
ﭘﻧﺟﺎهدوم
ﺷﻣﺎره ﺟﻠﺳﮫ
ﻣدﻋوﯾن :زھرا ﺑﮭروز آذر ،رﺋﯾس ﻣرﮐز آﻣﺎر و رﺻد ﺷﮭری

اﺗﺎق ﮐﻣﯾﺳﯾون ﺑودﺟﮫ واﻗﻊ در طﺑﻘﮫ  ۶ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن ﺷﻣﺎره  ١ﺷورا

ﺣﺎﺿرﯾن :ﻟطﻔﺎ ً ﮐﻠﯾﮏ ﻧﻣﺎﯾﯾد.
ﻋﮑسھﺎی ﺟﻠﺳﮫ
دﺳﺗورﺟﻠﺳﮫ:
✅ ﭘﯾﮕﯾری ﺗﺣﻘق داده ﺑﺎز در ﺷﮭرداری ﺗﮭران
🔶 ﭘﻧﺟﺎهدوﻣﯾن ﺟﻠﺳﮫ ﮐﻣﯾﺗﮫ ﺷﻔﺎﻓﯾت و ﺷﮭر ھوﺷﻣﻧد ،ﻓردا ﺷﻧﺑﮫ  ٩٧/٩/٢۴ﺑﮫ رﯾﺎﺳت دﮐﺗر ﺑﮭﺎره آروﯾن و ﺑﺎ ﺣﺿور ﺳرﮐﺎر ﺧﺎﻧم دﮐﺗر زھرا ﺑﮭروز آذر ،رﺋﯾس ﻣرﮐز آﻣﺎر و رﺻد ﺷﮭرداری
ﺗﮭران ﺑرﮔزار ﺧواھد ﺷد.
🔶 در اﯾن ﺟﻠﺳﮫ ،ﭘﯾشﻧوﯾس ﺳﻧد »ﺳﯾﺎﺳت داده ﺑﺎز در ﺷﮭرداری ﺗﮭران« ﺑﺎ ﺣﺿور ﺗدوﯾنﮐﻧﻧدﮔﺎن ﺳﻧد و ﮐﺎرﺷﻧﺎﺳﺎن ﮐﻣﯾﺗﮫ ﺷﻔﺎﻓﯾت ﻣورد ﺑررﺳﯽ ﻗرار ﺧواھد ﮔرﻓت.
🔶 ﺳﯾﺎﺳت داده ﺑﺎز در ﺷﮭرداری ﺗﮭران ﺑﺳﺗر ﻻزم را ﺑرای اﯾﺟﺎد دﺳﺗرﺳﯽ ﻋﻣوﻣﯽ ﺑﮫ ﭘﺎﯾﮕﺎهھﺎی اطﻼﻋﺎﺗﯽ ﻣﺗﻌﻠق ﺑﮫ ﺷﮭرداری ﺗﮭران در ﭼﺎرﭼوب ﻗﺎﻧون اﻧﺗﺷﺎر و دﺳﺗرﺳﯽ آزاد ﺑﮫ اطﻼﻋﺎت
ﻓراھم ﻣﯽﮐﻧد .در اداﻣﮫ اﯾن ﺟﻠﺳﮫ ،ﺑﮫ طور ﺧﺎص اﻣﮑﺎنھﺎ و راھﮑﺎرھﺎی ﺗﺣﻘق داده ﺑﺎز در ﻣورد دادهھﺎی ﺣوزه ﺣﻣل و ﻧﻘل ﺗراﻓﯾﮏ ﻣورد ﺑررﺳﯽ ﻗرار ﺧواھد ﮔرﻓت.
🔶 اﻧﺗﺷﺎر ﻋﻣوﻣﯽ ﭘژوھشھﺎی اﻧﺟﺎمﮔرﻓﺗﮫ در ﺷﮭرداری و واﺣدھﺎی ﺗﺎﺑﻌﮫ از ﺟﻣﻠﮫ اھداف ﮐﻣﯾﺗﮫ در ﺳﺎل دوم ﻓﻌﺎﻟﯾتھﺎی ﺧود ﺑوده اﺳت ﮐﮫ در ﺑﺧش ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﺟﻠﺳﮫ ،ﮔزارش ﮐﺎرﺷﻧﺎﺳﯽ
ﺗدوﯾنﺷده در اﯾن راﺑطﮫ و ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد ﺳﯾﺎﺳتﮔذاراﻧﮫ ﺿﻣﯾﻣﮫ آن ﻣورد ﺑررﺳﯽ و ﺗﺻﻣﯾمﮔﯾری ﻗرار ﺧواھد ﮔرﻓت.
ﺷرح ﺟﻠﺳﮫ:
✅ ﭼﮕوﻧﮕﯽ ﺗﺣﻘق ﺳﯾﺎﺳت داده ﺑﺎز در ﺷﮭرداری ﺗﮭران

🔶 ﭘﻧﺟﺎهودوﻣﯾن ﺟﻠﺳﮫ ﮐﻣﯾﺗﮫ ﺷﻔﺎﻓﯾت و ﺷﮭر ھوﺷﻣﻧد ،ﺷﻧﺑﮫ  ٩٧/٩/٢۴ﺑﮫ رﯾﺎﺳت دﮐﺗر ﺑﮭﺎره آروﯾن و ﺑﺎ ﺣﺿور دﮐﺗر زھرا ﺑﮭروزآذر ،رﺋﯾس ﻣرﮐز آﻣﺎر و رﺻد ﺷﮭرداری ﺗﮭران ﺑرﮔزار ﺷد.
🔶 در ﺑﺧش اﺑﺗداﯾﯽ ﺟﻠﺳﮫ ،ﭘﯾشﻧوﯾس ﺳﻧد »ﺳﯾﺎﺳت داده ﺑﺎز در ﺷﮭرداری ﺗﮭران« ﺑﺎ ﺣﺿور ﺗدوﯾنﮐﻧﻧدﮔﺎن ﺳﻧد و ﮐﺎرﺷﻧﺎﺳﺎن ﮐﻣﯾﺗﮫ ﺷﻔﺎﻓﯾت ﻣورد ﺑررﺳﯽ ﻗرار ﮔرﻓت.
🔶 ﻣوﺿوع اﺻﻠﯽ ﮐﮫ در راﺑطﮫ ﺑﺎ اﯾن ﺳﻧد ﻣورد ﺗﺎﮐﯾد ﮐﺎرﺷﻧﺎﺳﺎن ﮐﻣﯾﺗﮫ ﻗرار ﮔرﻓت ﻋدم ﺗﻔﮑﯾﮏ اﻧواع ﻣﺧﺗﻠف ﭘﺎﯾﮕﺎهھﺎی دادهای دراﺧﺗﯾﺎر ﺷﮭرداری و ﭘروﺗﮑلھﺎی اﯾﺟﺎد دﺳﺗرﺳﯽ ﻋﻣوﻣﯽ ﺑﮫ
اﯾن ﭘﺎﯾﮕﺎهھﺎی اطﻼﻋﺎﺗﯽ ﻣﺧﺗﻠف در ﺳﻧد ﺗدوﯾن ﺷده ﺑود.
🔶 ﺑﮫ ﻧظر ﻣﯽرﺳد ﭘﺎﯾﮕﺎهھﺎی دادهای دراﺧﺗﯾﺎر ﺷﮭرداری ﺗﮭران را ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ ﻣﺎﻟﮏ داده و ﻣﺻرفﮐﻧﻧده داده ﻣﯽﺗوان در اﻧواع ﻣﺧﺗﻠﻔﯽ ﺗﻘﺳﯾمﺑﻧدی ﮐرد .ﺑرای ﻣﺛﺎل ﺑر ﻣﺑﻧﺎی ﻣﺎﻟﮑﯾت دادهھﺎ،
دﺳﺗﮫای از دادهھﺎ ھﺳﺗﻧد اﺳت ﮐﮫ ﻣﺎﻟﮏ آنھﺎ ﺷﮭرداری ﺗﮭران اﺳت ﻣﺎﻧﻧد اطﻼﻋﺎت ﻣرﺑوط ﺑﮫ درآﻣدھﺎ و ھزﯾﻧﮫھﺎی ﺷﮭرداری ﺗﮭران و واﺣدھﺎی ﺗﺎﺑﻌﮫ درﺣﺎﻟﯽﮐﮫ ﻣﺎﻟﮏ دﺳﺗﮫای دﯾﮕر از دادهھﺎ
ﻟزوﻣﺎ ﺷﮭرداری ﺗﮭران ﻧﯾﺳت اﻣﺎ ﺣوزهھﺎی ﻣﺎﻣورﯾﺗﯽ ﺷﮭرداری ﺗﮭران و ﻓرآﯾﻧدھﺎی اﻧﺟﺎم ﮐﺎر در اﯾن ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﮫ ﮔوﻧﮫای اﺳت ﮐﮫ اﯾن دادهھﺎ در ﻣﺟﻣوﻋﮫ ﺷﮭرداری ﺗﮭران ﺗوﻟﯾد و ذﺧﯾرهﺳﺎزی
ﻣﯽﺷود ﻣﺎﻧﻧد اطﻼﻋﺎت ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﭘرواﻧﮫھﺎی ﺳﺎﺧتوﺳﺎز .در ﻣورد ﻣﺻرفﮐﻧﻧده داده ﻧﯾز ﺗﻔﮑﯾﮏ ﻣﺷﺎﺑﮭﯽ ﻣﯾﺎن ﺷﮭروﻧدان ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻣﺻرفﮐﻧﻧده داده و ﮐﺳبوﮐﺎرھﺎ ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻣﺻرفﮐﻧﻧده
داده وﺟود دارد .ﺑرای ﻣﺛﺎل ﺗﻣﺎﻣﯽ اطﻼﻋﺎﺗﯽ ﮐﮫ اﻧﺗﺷﺎر آنھﺎ ﺑﺎ ھدف اﯾﺟﺎد ﺷﻔﺎﻓﯾت و ﻓﻌﺎل ﮐردن ﻧظﺎرت ھﻣﮕﺎﻧﯽ ﺟﮭت ﺟﻠوﮔﯾری از ﻓﺳﺎد ﺻورت ﻣﯽﮔﯾرد از ﺟﻣﻠﮫ اطﻼﻋﺎت ﻣرﺑوط ﺑﮫ
ﻗراردادھﺎ و اطﻼﻋﺎت ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﺳواﺑق ﻣدﯾران ﺷﮭرداری اطﻼﻋﺎﺗﯽ اﺳت ﮐﮫ ﻣﯽﺗواﻧﻧد ﻣﺳﺗﻘﯾﻣﺎ ﺗوﺳط ﺷﮭروﻧدان ﻣورد اﺳﺗﻔﺎده ﻗرار ﮔﯾرﻧد اﻣﺎ دﺳﺗﮫای دﯾﮕر از دادهھﺎ ﮐﮫ ﻣﻌﻣوﻻ در ﻗﺎﻟب طراﺣﯽ
و اﻧﺗﺷﺎر  APIﺻورت ﻣﯽﮔﯾرﻧد ،ﭼﻧدان ﺑرای ﺷﮭروﻧدان ﻣﻌﻣوﻟﯽ ﻗﺎﺑل ﺑﮭرهﺑرداری ﻧﯾﺳﺗﻧد و ﻏﺎﻟﺑﺎ ﺗوﺳط ﮐﺳبوﮐﺎرھﺎ ﺑرای اراﯾﮫ ﺧدﻣﺎت در ﻗﺎﻟب اﭘﻠﯾﮑﯾﺷنھﺎی ﻣﺧﺗﻠف ،ﺑﮫ ﮐﺎر ﮔرﻓﺗﮫ ﻣﯽﺷوﻧد
ﻣﺎﻧﻧد اطﻼﻋﺎت ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﺣوزه ﺣﻣلوﻧﻘل ﻋﻣوﻣﯽ ﺑرای طراﺣﯽ اﭘﻠﯾﮑﯾﺷنھﺎی ﻣﺳﯾرﯾﺎب.
🔶 ﺑﻧﺎﺑر ﺗﻔﮑﯾﮏھﺎی ﭘﯾشﮔﻔﺗﮫ ﺑر ﻣﺑﻧﺎی ﻣﺎﻟﮏ و ﻣﺻرفﮐﻧﻧده داده ﻣﺎﺗرﯾس ﭼﮭﺎرﮔﺎﻧﮫای از اﻧواع ﻣﺧﺗﻠف ﭘﺎﯾﮕﺎهھﺎی دادهای ﺷﮑل ﻣﯽﮔﯾرد ﮐﮫ ھر دﺳﺗﮫ داده در آن ﻧﯾﺎزﻣﻧد ﺳﯾﺎﺳتﮔذاری ﺧﺎص
ﺧود ﺑرای ﺑرﻗراری دﺳﺗرﺳﯽ ﻋﻣوﻣﯽ اﺳت .ﺑﻧﺎﺑر ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﺎرﺷﻧﺎﺳﺎن ﮐﻣﯾﺗﮫ ،ﺳﻧد ﻓﻌﻠﯽ ﺗﻧﮭﺎ اﯾﺟﺎد دﺳﺗرﺳﯽ ﻋﻣوﻣﯽ ﺑﮫ ﺑﺧﺷﯽ از اطﻼﻋﺎت را ﮐﮫ در ﻣﺎﻟﮑﯾت ﺷﮭرداری ﺗﮭران اﺳت و اﺣﺗﻣﺎﻻ
ﻣورد اﺳﺗﻔﺎده ﻏﯾرﺗﺟﺎری دارد و ﺑﺎﯾد ﺑﮫﺻورت راﯾﮕﺎن دراﺧﺗﯾﺎر ﻋﻣوم ﻗرار ﺑﮕﯾرد ﻣورد ﺗوﺟﮫ ﻗرار داده اﺳت .ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد ﮐﻣﯾﺗﮫ ﺷﻔﺎﻓﯾت آن ﺑود ﮐﮫ اﺳﻧﺎد دﯾﮕری ﻧﯾز ﺑﮫ ﺗﻔﮑﯾﮏ اﻧواع ﭘﺎﯾﮕﺎهھﺎی
اطﻼﻋﺎﺗﯽ ﺗﮭﯾﮫ و از ﻣﺟﻣوﻋﮫ اﯾن اﺳﻧﺎد ﯾﮏ ﺳﻧد ﺳﯾﺎﺳﺗﯽ ﺟﺎﻣﻊ ﺗدوﯾن ﺷود.
🔶 در اداﻣﮫ ﺟﻠﺳﮫ ﺑﮫطورﺧﺎص اﻣﮑﺎنھﺎ و راھﮑﺎرھﺎی ﺗﺣﻘق داده ﺑﺎز در ﻣورد دادهھﺎی ﺣوزه ﺣﻣلوﻧﻘل و ﺗراﻓﯾﮏ ﻣورد ﺑررﺳﯽ ﻗرار ﮔرﻓت .ﺑﻧﺎﺑر ﺗوﺿﯾﺣﺎت ﺧﺎﻧم ﺑﮭروزآذر ،طراﺣﯽ و
اﻧﺗﺷﺎر  APIدرﯾﺎﻓت اطﻼﻋﺎت ﭘﺎﯾﮕﺎهھﺎی دادهای ﺷﮭرداری ﺗﮭران از طرﯾق وﺑﺳﺎﯾت  api.tehran.irآﻏﺎز ﺷده اﺳت و ﺑﮫزودی  APIدرﯾﺎﻓت اطﻼﻋﺎت ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﺣوزه ﺣﻣلوﻧﻘل ﻋﻣوﻣﯽ ﻣﺛل
ﻣوﻗﻌﯾت ﻣﮑﺎﻧﯽ اﺗوﺑوسھﺎی ﺷﮭری و ﻗطﺎرھﺎی ﻣﺗرو ﻧﯾز از طرﯾق ھﻣﯾن وﺑﺳﺎﯾت ﻣﻧﺗﺷر ﺧواھد ﺷد ﮐﮫ ﺑر ﻣﺑﻧﺎی آن ،اﻣﮑﺎن ﺗوﺳﻌﮫ اﭘﻠﯾﮑﯾﺷنھﺎی ﻣﺳﯾرﯾﺎﺑﯽ را ﻓراھم ﺧواھد آورد ﮐﮫ ﺷﮭروﻧدان
ﺑﺗواﻧﻧد ﺑﺎ ﺗﺧﻣﯾن ﻣدتزﻣﺎن ﻻزم ﺑرای ﺗردد ﺑﺎ وﺳﺎﯾل ﺣﻣلوﻧﻘل ﻋﻣوﻣﯽ و ﻣﻘﺎﯾﺳﮫ آن ﺑﺎ زﻣﺎن ﻻزم ﺑرای ﺗردد ﺑﺎ وﺳﯾﻠﮫ ﺷﺧﺻﯽ ،ﺷﯾوه ﺗردد ﺑﮭﯾﻧﮫ را اﻧﺗﺧﺎب ﮐﻧﻧد.
🔶 ﺑﮫﻣﻧظور ﭘﯾﮕﯾری ﺟدیﺗر ﺗﺣﻘق داده ﺑﺎز در ﺣوزه ﺣﻣلوﻧﻘل و ﺗراﻓﯾﮏ ﻣﻘرر ﺷد ﺗﺎ ﮐﺎرﮔروھﯽ در ﮐﻣﯾﺗﮫ ﺷﻔﺎﻓﯾت در ﺗﻌﺎﻣل ﺑﺎ ﻣﻌﺎوﻧت ﺳروﯾسھﺎی ﺷﮭروﻧدی در ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﺎوا ﮐﮫ ﭘﯾﮕﯾر
ﺳﺎﻣﺎندھﯽ ﺑﮫ دادهھﺎی ﺣوزه ﺣﻣلوﻧﻘل و ﺗراﻓﯾﮏ اﺳت ظرف ﻣدت ﯾﮏﻣﺎه زﻣﺎنﺑﻧدی ﺗﺣﻘق اﯾن اﻣر را ﻣﺷﺧص و ﮔزارﺷﯽ ﻧﯾز از ﻣراﺣل ﻣﺧﺗﻠف اﻧﺟﺎم آن ﺑﮫ ﮐﻣﯾﺗﮫ اراﺋﮫ دھﻧد.
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۵١
ﺻورت ﺟﻠﺳﮫ ﮐﻣﯾﺗﮫ ﺷﻔﺎﻓﯾت و ﺷﮭر ھوﺷﻣﻧد
 ٩٧/٩/١٠ﺳﺎﻋت  ١۶ﻣﮑﺎن
ﺗﺎرﯾﺦ و زﻣﺎن
ﭘﻧﺟﺎهوﯾﮑم
ﺷﻣﺎره ﺟﻠﺳﮫ
ﻣدﻋوﯾن ٖ:ﺟﻧﺎب آﻗﺎی ﺷﮭﯾدیﭘور ،ﺳرﭘرﺳت اداره ﮐل ارزﯾﺎﺑﯽ ﻋﻣﻠﮑرد و ﺑﮭﺑود ﻣدﯾرﯾت ﺷﮭرداری

اﺗﺎق ﮐﻣﯾﺳﯾون ﺑودﺟﮫ واﻗﻊ در طﺑﻘﮫ  ۶ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن ﺷﻣﺎره  ١ﺷورا

ﺣﺎﺿرﯾن :ﻟطﻔﺎ ً ﮐﻠﯾﮏ ﻧﻣﺎﯾﯾد.
ﻋﮑسھﺎی ﺟﻠﺳﮫ
دﺳﺗورﺟﻠﺳﮫ:
✅ ﺑررﺳﯽ ﺳﻧد راھﺑردی ﻣﺑﺎرزه ﺑﺎ ﻓﺳﺎد
🔶 ﭘﻧﺟﺎهوﯾﮑﻣﯾن ﺟﻠﺳﮫ ﮐﻣﯾﺗﮫ ﺷﻔﺎﻓﯾت و ﺷﮭر ھوﺷﻣﻧد ،ﻓردا ﺷﻧﺑﮫ  ٩٧/٩/١٠ﺑﮫ رﯾﺎﺳت دﮐﺗر ﺑﮭﺎره آروﯾن و ﺑﺎ ﺣﺿور ﺟﻧﺎب آﻗﺎی ﺷﮭﯾدیﭘور ،ﻣدﯾرﮐل ﻣﺣﺗرم اداره ﮐل ارزﯾﺎﺑﯽ ﻋﻣﻠﮑرد و ﺑﮭﺑود ﻣدﯾرﯾت
ﺷﮭرداری ﺗﮭران و ﺗﯾم ﮐﺎرﺷﻧﺎﺳﯽ ﺗدوﯾن »ﺳﻧد راھﺑردی ﻣﺑﺎرزه ﺑﺎ ﻓﺳﺎد در ﺷﮭرداری ﺗﮭران« ﺑرﮔزار ﺧواھد ﺷد و اﯾن ﺳﻧد ﻣورد ﺑررﺳﯽ ﻗرار ﺧواھد ﮔرﻓت.
🔶 ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ اوﻟوﯾتدار ﺑودن ﺑﺣث ﻣﺑﺎرزه ﺑﺎ ﻓﺳﺎد در دوره ﺟدﯾد ﻣدﯾرﯾت ﺷﮭری ،ﺳﻧد ﻣذﮐور ﺑﺎ ھدف ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ ﻓراﯾﻧدھﺎی ﻣﺳﺗﻌد ﻓﺳﺎد در ﺷﮭرداری ﺗﮭران و ﺑرﻣﺑﻧﺎی ﻧﺗﺎﯾﺞ ﭘژوھﺷﯽ ﮐﮫ در اداره ﮐل
ارزﯾﺎﺑﯽ ﻋﻣﻠﮑرد اﻧﺟﺎم ﮔرﻓﺗﮫ اﺳت ،ﺗدوﯾن ﺷده اﺳت.

ﺷرح ﺟﻠﺳﮫ:
✅ ﺿرورت ﺗدوﯾن ﺷﺎﺧصھﺎی ﺳﻧﺟشﮔر ﻓﺳﺎد
🔶 ﭘﻧﺟﺎهوﯾﮑﻣﯾن ﺟﻠﺳﮫ ﮐﻣﯾﺗﮫ ﺷﻔﺎﻓﯾت و ﺷﮭر ھوﺷﻣﻧد ،ﺷﻧﺑﮫ  ٩٧/٩/١٠ﺑﮫ رﯾﺎﺳت دﮐﺗر ﺑﮭﺎره آروﯾن و ﺑﺎ ﺣﺿور ﺟﻧﺎب آﻗﺎی ﺷﮭﯾدیﭘور ،ﻣدﯾرﮐل ﻣﺣﺗرم ارزﯾﺎﺑﯽ ﻋﻣﻠﮑرد و ﺑﮭﺑود ﻣدﯾرﯾت ﺷﮭرداری ﺗﮭران و
ﺗﯾم ﮐﺎرﺷﻧﺎﺳﯽ ﺗدوﯾن »ﺳﻧد راھﺑردی ﻣﺑﺎرزه ﺑﺎ ﻓﺳﺎد در ﺷﮭرداری ﺗﮭران« ﺑرﮔزار ﺷد و اﯾن ﺳﻧد ﻣورد ﺑررﺳﯽ ﻗرار ﮔرﻓت.
🔶 ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ اوﻟوﯾتدار ﺑودن ﺑﺣث ﻣﺑﺎرزه ﺑﺎ ﻓﺳﺎد در دوره ﺟدﯾد ﻣدﯾرﯾت ﺷﮭری ،ﺳﻧد ﻣذﮐور ﺑﺎ ھدف ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ ﻓراﯾﻧدھﺎی ﻣﺳﺗﻌد ﻓﺳﺎد در ﺷﮭرداری ﺗﮭران و ﺑرﻣﺑﻧﺎی ﻧﺗﺎﯾﺞ ﭘژوھﺷﯽ ﮐﮫ در اداره ﮐل
ارزﯾﺎﺑﯽ ﻋﻣﻠﮑرد اﻧﺟﺎم ﮔرﻓﺗﮫ اﺳت ،ﺗدوﯾن ﺷده اﺳت.
🔶 ﺑﻧﺎﺑر ﺗوﺿﯾﺣﺎت ﺟﻧﺎب آﻗﺎی ﺷﮭﯾدیﭘور ﻣﺑﺎرزه ﺑﺎ ﻓﺳﺎد در ﺣﯾطﮫ وظﺎﯾف اداره ﮐل ارزﯾﺎﺑﯽ ﻋﻣﻠﮑرد ﻗرار ﻧﻣﯽﮔﯾرد و ﺑﺧشھﺎی ﻣﺧﺗﻠف دﯾﮕری در ﺷﮭرداری ﺗﮭران ﻣﺗوﻟﯽ اﯾن اﻣر ھﺳﺗﻧد .ورود اداره ﮐل
ارزﯾﺎﺑﯽ ﻋﻣﻠﮑرد ﺑﮫ اﯾن ﻣوﺿوع از اﯾن ﺟﮭت ﺑوده ﮐﮫ ﺑﺎ اﻧﺟﺎم ﯾﮏ ﺑررﺳﯽ ﺟﺎﻣﻊ و اراﺋﮫ ﯾﮏ اوﻟوﯾتﺑﻧدی از ﻓراﯾﻧدھﺎ و ﮔﻠوﮔﺎهھﺎی ﻓﺳﺎدزا در ﺷﮭرداری ﺗﮭران ،ﺑﮫ ﻓﻌﺎﻟﯾتھﺎی ﭘراﮐﻧده ﺑﺧشھﺎی دﯾﮕر ﻧظم و
ﺟﮭت داده ﺷود .درواﻗﻊ ﺗﮭﯾﮫ ﺳﻧد راھﺑردی ﻣﺑﺎرزه ﺑﺎ ﻓﺳﺎد ﮔﺎم اوﻟﯾﮫ در ﺗدوﯾن ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﻋﻣﻠﯾﺎﺗﯽ ﺑرای ﮐﺎھش ﻣوﺛر ﻓﺳﺎد اﺳت ﮐﮫ در ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﺳوم ﺗوﺳﻌﮫ ﺷﮭر ﺗﮭران ﻣوادی ﺑﮫ آن اﺧﺗﺻﺎص داده ﺷده اﺳت.
🔶 ﺑﻧﺎﺑر ﻧﺗﺎﯾﺞ ﭘژوھﺷﯽ ﮐﮫ ﻣﺑﻧﺎی اﯾن ﺳﻧد ﺑوده اﺳت  ٣۶ﻓراﯾﻧد و ﮔﻠوﮔﺎه اوﻟوﯾتدار از ﺣﯾث ﻓﺳﺎدزا ﺑودن ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷدهاﻧد ﮐﮫ ﺑرﺧﯽ از ﻣﮭمﺗرﯾن آﻧﺎن ﺑﺎ رﻋﺎﯾت اوﻟوﯾت ﻋﺑﺎرﺗﻧد از ﻓراﯾﻧد ﺗﺻﻣﯾمﮔﯾری در
ﺷورای ﻣﻌﻣﺎری ﻣﻧﺎطق ،ﻓراﯾﻧد ﺗﺻﻣﯾمﮔﯾری در ﮐﻣﯾﺳﯾون ﻣﺎده  ،۵ﺧدﻣﺎترﺳﺎﻧﯽ دﻓﺎﺗر ﺧدﻣﺎت اﻟﮑﺗروﻧﯾﮏ ،ﻓراﯾﻧد ﺗﮭﺎﺗر )ھوﻟوﮔرام ،ﺗراﮐم ﺳﯾﺎر و ﺷرﮐت ﮐﺎرﮔزاری( ،ﻓراﯾﻧد اﻧﺗﺧﺎب و اﻧﺗﺻﺎب ﻣدﯾران،
رﺳﯾدﮔﯽ و ﺗﺎﺋﯾد ﺻورتوﺿﻌﯾت ﭘروژهھﺎ )از ﻟﺣﺎظ ﺣﺟم و ﮐﯾﻔﯾت( ،ﻓراﯾﻧد ﺗﺻﻣﯾمﮔﯾری در ﮐﻣﯾﺳﯾون ﺗواﻓﻘﺎت ﺷﮭرداری ﻣﻧﺎطق ،ﻓراﯾﻧد ﻧظﺎرت ﺑر ﻗراردادھﺎی ﻧﮕﮭداﺷت )ﻧﮕﮭداری ﻓﺿﺎی ﺳﺑز و رﻓت-
وروب( ،ﻓراﯾﻧد ﺗﺧﺻﯾص ﻧﻘدﯾﻧﮕﯽ ﺑﮫ ﻗﺳﻣتھﺎ و طﻠﺑﮑﺎران ،ﺗﻌﯾﯾن ﺗراﮐم و ﺗﻌداد طﺑﻘﺎت در ﭘرواﻧﮫ ﺳﺎﺧﺗﻣﺎﻧﯽ و واﮔذاری ﻗرارداد از طرﯾق ﺷرﮐتھﺎی واﺑﺳﺗﮫ و دوﻟﺗﯽ.
🔶 در زﻣﯾﻧﮫ راهﺣل ﻧﯾز راھﮑﺎرھﺎ و ﺳﯾﺎﺳتھﺎی ﻣﺗﻧﺎظر ﺑﺎ ھر ﻓراﯾﻧد ﯾﺎ ﮔﻠوﮔﺎه ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽﺷده و ﻣواردی ﻣﺎﻧﻧد ارﺗﻘﺎی ﺷﻔﺎﻓﯾت ،اﯾﺟﺎد ﺣﺳﺎﺳﯾت اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ درﺑﺎره ﻓﺳﺎد در ﺷﮭر ،ﮐﺎرآﻣدﺳﺎزی ﺳﺎﻣﺎﻧﮫھﺎی ﻣرﺑوط
ﺑﮫ ﻓرآﯾﻧدھﺎ ،اﺳﺗﺎﻧداردﺳﺎزی ﻓرآﯾﻧدھﺎ ،ﻣﻘرراتزداﯾﯽ ،رﻗﺎﺑﺗﯽ ﮐردن ﺑﮭرهﮔﯾری از ﻓرﺻت ،ﺣﻣﺎﯾت از ﻣﻘﺎﺑﻠﮫﮐﻧﻧدﮔﺎن ﺑﺎ ﻓﺳﺎد ،ﮐﺎرآﻣدﺳﺎزی روﯾﮫھﺎی ﺑرﺧورد ﺑﺎ ﻣﺗﺧﻠﻔﯾن و اﺻﻼح زﻣﯾﻧﮫھﺎی ﻓﺳﺎدزا در ﺳﺎﺧﺗﺎر
درآﻣدی و ھزﯾﻧﮫای ﺷﮭرداری ﺑﮫﻋﻧوان راھﮑﺎرھﺎی ﭘﯾﺷﻧﮭﺎدی اراﺋﮫ ﺷدهاﻧد .
🔶 دراﯾن ﺟﻠﺳﮫ ﮐﺎرﺷﻧﺎﺳﺎن ﮐﻣﯾﺗﮫ ﺷﻔﺎﻓﯾت ،ﮔﺎم ﺿروری ﺑﻌدی را ﺗدوﯾن ﺷﺎﺧصھﺎﯾﯽ ﺳﻧﺟشﭘذﯾر ﺑرای اﻧدازهﮔﯾری ﻓﺳﺎد ﻧﺎﺷﯽ از ھر ﯾﮏ از اﯾن ﮔﻠوﮔﺎهھﺎ ﻋﻧوان ﮐردﻧد ﺗﺎ ﺑﺗوان ﻣﯾزان اﺛرﺑﺧﺷﯽ ھرﯾﮏ از
اﻗداﻣﺎت و راھﮑﺎرھﺎی ﻋﻣﻠﯽﺷده ازﺟﻣﻠﮫ اﻗداﻣﺎت ﮐﻣﯾﺗﮫ ﺷﻔﺎﻓﯾت را در ﮐﺎھش ﻣﯾزان ﻓﺳﺎد ﻣورد ارزﯾﺎﺑﯽ ﻗرار داد.
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ﺻورﺗﺟﻠﺳﺎت -ﺳﺎل دوم

۵٠
ﺻورت ﺟﻠﺳﮫ ﮐﻣﯾﺗﮫ ﺷﻔﺎﻓﯾت و ﺷﮭر ھوﺷﻣﻧد
ﺷﻣﺎره ﺟﻠﺳﮫ

ﭘﻧﺟﺎھم

ﺗﺎرﯾﺦ و زﻣﺎن

 ٩٧/٨/٢۶ﺳﺎﻋت ١۶

ﻣﮑﺎن

ﺳﺎﻟن اﻟﻐدﯾر ،ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن ﺷﻣﺎره  ٢ﺷورا

ﻣدﻋوﯾن ٖ:آﻗﺎی زرﯾر ﻧﮕﯾنﺗﺎﺟﯽ ،ﺳرﭘرﺳت ﻣﻌﺎوﻧت ﻣﺎﻟﯽ و اﻗﺗﺻﺎد ﺷﮭری ﺷﮭرداری ،آﻗﺎی ﺧﺳروی ،ﻣدﯾر ﮐل اﻣور ﻣﺎﻟﯽ و اﻣوال ﺷﮭرداری ﺗﮭران ،آﻗﺎی آلطﺎھﺎ ،ﻣﺳﺋول ﺳﯾﺳﺗم ﻣﺎﻟﯽ ،ﺧﺎﻧم
ﺷﯾرﯾن طﺎﺋر ،ﻣﻌﺎوت ﺗﻠﻔﯾق اداره ﮐل ﻣﺎﻟﯽ
ﺣﺎﺿرﯾن :ﻟطﻔﺎ ﮐﻠﯾﮏ ﻧﻣﺎﯾﯾد.
ﻋﮑسھﺎی ﺟﻠﺳﮫ
دﺳﺗورﺟﻠﺳﮫ:
✅ ﭘﺎﯾش ﻧﺣوه ﺗﺣﻘق ﺷﻔﺎﻓﯾت در ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺷﮭرداری ﺗﮭران
🔸 ﭘﻧﺟﺎھﻣﯾن ﺟﻠﺳﮫ ﮐﻣﯾﺗﮫ ﺷﻔﺎﻓﯾت و ﺷﮭر ھوﺷﻣﻧد ،ﺷﻧﺑﮫ  ٩٧/٨/٢۶ﺑﮫ رﯾﺎﺳت دﮐﺗر ﺑﮭﺎره آروﯾن و ﺑﺎ ﺣﺿور ﺟﻧﺎب آﻗﺎی ﻧﮕﯾنﺗﺎﺟﯽ ،ﺳرﭘرﺳت ﻣﻌﺎوﻧت ﻣﺎﻟﯽ و اﻗﺗﺻﺎد ﺷﮭری و ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﺎن
ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﺎوا ﺑﺎ ﻣوﺿوع ﺑررﺳﯽ روﻧد اﺟرای ﻣﺻوﺑﮫ »اﻟزام ﺷﮭرداری ﺗﮭران ﺑﮫ اﻧﺟﺎم اﻟﮑﺗروﻧﯾﮑﯽ و اﻋﻼن ﻋﻣوﻣﯽ اطﻼﻋﺎت ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺷﮭرداری« ﺑرﮔزار ﺧواھد ﺷد.
🔸 از آﻧﺟﺎ ﮐﮫ اﺟرای ﻣﺻوﺑﮫ ﻣذﮐور از اوﻟوﯾتھﺎی ﮐﻣﯾﺗﮫ ﺷﻔﺎﻓﯾت در ﺳﺎل دوم ﻓﻌﺎﻟﯾت ﺧود اﺳت ،در اﯾن ﺟﻠﺳﮫ روﻧد ﭘﯾﺷرﻓت اﺟراﯾﯽ ﺷدن ﻣﺻوﺑﮫ ﺗﺎﺑدﯾنﺟﺎ و ﻣواﻧﻊ اﺣﺗﻣﺎﻟﯽ در اﺟرای ﮐﺎﻣل
آن ﻣورد ﺑررﺳﯽ ﻗرار ﺧواھد ﮔرﻓت ﺗﺎ ﺑﺎ ﺗواﻓﻘﺎت در ﺳطﺢ ﻣدﯾرﯾﺗﯽ ،اداﻣﮫ اﯾن روﻧد ﺑﮫﺧﺻوص راهاﻧدازی و ﺑﮫﮐﺎرﮔﯾری ﮐﺎﻣل ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ﻗراردادھﺎ و ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ﺟﺎﻣﻊ ﻣﺎﻟﯽ در واﺣدھﺎی ﺗﺎﺑﻌﮫ
ﺷﮭرداری ﺗﺳﮭﯾل ﮔردد.
ﺷرح ﺟﻠﺳﮫ:
✅ ﺑررﺳﯽ روﻧد اﺟرای ﻣﺻوﺑﮫ ﺷﻔﺎفﺳﺎزی ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺷﮭرداری ﺗﮭران

🔶 ﭘﻧﺟﺎھﻣﯾن ﺟﻠﺳﮫ ﮐﻣﯾﺗﮫ ﺷﻔﺎﻓﯾت و ﺷﮭر ھوﺷﻣﻧد ،ﺷﻧﺑﮫ  ٩٧/٨/٢۶ﺑﮫ رﯾﺎﺳت دﮐﺗر ﺑﮭﺎره آروﯾن و ﺑﺎ ﺣﺿور ﺟﻧﺎب آﻗﺎی ﻧﮕﯾنﺗﺎﺟﯽ ،ﺳرﭘرﺳت ﻣﻌﺎوﻧت ﻣﺎﻟﯽ و اﻗﺗﺻﺎد ﺷﮭری و ﻣدﯾران
زﯾرﻣﺟﻣوﻋﮫ آن ﻣﻌﺎوﻧت و ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﺎن ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﺎوا ﺑﺎ ﻣوﺿوع ﺑررﺳﯽ روﻧد اﺟرای ﻣﺻوﺑﮫ »اﻟزام ﺷﮭرداری ﺗﮭران ﺑﮫ اﻧﺟﺎم اﻟﮑﺗروﻧﯾﮑﯽ و اﻋﻼن ﻋﻣوﻣﯽ اطﻼﻋﺎت ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺷﮭرداری« ﺑرﮔزار
ﺷد.
🔶 اﺟرای ﻣﺻوﺑﮫ ﻣذﮐور از اوﻟوﯾتھﺎی ﮐﻣﯾﺗﮫ ﺷﻔﺎﻓﯾت در ﺳﺎل دوم ﻓﻌﺎﻟﯾت ﺧود اﺳت .در ھﻣﯾن راﺳﺗﺎ در اﯾن ﺟﻠﺳﮫ روﻧد ﭘﯾﺷرﻓت اﺟراﯾﯽ ﺷدن ﻣﺻوﺑﮫ ﺗﺎﺑدﯾنﺟﺎ و ﻣواﻧﻊ اﺣﺗﻣﺎﻟﯽ در اﺟرای
ﮐﺎﻣل آن ﻣورد ﺑررﺳﯽ ﻗرار ﮔرﻓت و ﺗﺻﻣﯾﻣﺎﺗﯽ در ﺳطﺢ ﻣدﯾرﯾﺗﯽ ﺑرای ﺗﺳﮭﯾل اداﻣﮫ اﯾن روﻧد ﺑﮫﺧﺻوص راهاﻧدازی و ﺑﮫﮐﺎرﮔﯾری ﮐﺎﻣل ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ﻗراردادھﺎ و ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ﺟﺎﻣﻊ ﻣﺎﻟﯽ در ﺷرﮐتھﺎی و
ﺳﺎزﻣﺎنھﺎی ﺗﺎﺑﻌﮫ ﺷﮭرداری اﺗﺧﺎذ ﺷد.
🔶 ازآﻧﺟﺎﯾﯽﮐﮫ وﺑﺳﺎﯾت ﺷﻔﺎف ،اطﻼﻋﺎت ﻗراردادھﺎ را ﺑﮫﺻورت ﺧودﮐﺎر از ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ﻗراردادھﺎ ﻓراﻣﯽﺧواﻧد ،ﻏﻧﺎی اطﻼﻋﺎﺗﯽ ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ﻗراردادھﺎ و ﻋدم ﻣﻐﺎﯾرت آن ﺑﺎ ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ﺟﺎﻣﻊ ﻣﺎﻟﯽ ،ﭘﯾشﺷرط
اﺟراﯾﯽﺷدن ﮐﺎﻣل ﻣﺻوﺑﮫ ﺷوراﺳت.
🔹 از اﺑﺗدای ﭘﺎﯾﯾز ﻣﺳﺋوﻟﯾت ﻧظﺎرت ﺑر ﺑﮫﮐﺎرﮔﯾری ﮐﺎﻣل ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ﻗراردادھﺎ در ﺷﮭرداریھﺎی ﻣﻧﺎطق و رﻓﻊ ﻣﺳﺎﺋل و ﻣﺷﮑﻼت ﭘﯾشآﻣده در اﯾن زﻣﯾﻧﮫ ﺑر ﻋﮭده ﮐﺎرﮔروھﯽ ﮐﮫ از ﺳﺎل  ١٣٩٣در
ﻣﻌﺎوﻧت ﻣﺎﻟﯽ ﺑرای ﭘﯾﮕﯾری اﻣور ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﻗراردادھﺎ ﺗﺷﮑﯾل ﺷده ﺑود )ﮐﺎرﮔروه ﻗراردادھﺎ( ﻗرار ﮔرﻓت و ﺗﺎﺑدﯾنﺟﺎ ﭘﯾﺷرﻓتھﺎی ﺧوﺑﯽ در اﯾن زﻣﯾﻧﮫ ﺻورت ﮔرﻓﺗﮫ اﺳت.
🔸 ﺑﺎ ﭘﯾﺷرﻓت روﻧد راهاﻧدازی ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ﻗراردادھﺎ در ﺷرﮐتھﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنھﺎی ﺗﺎﺑﻌﮫ ﺷﮭرداری در ﺟﻠﺳﮫ روز ﺷﻧﺑﮫ ) (٩٧/٨/٢۶ﻣﻘرر ﺷد ﮐﮫ ﺑﺎ اﺿﺎﻓﮫ ﺷدن ﻧﻣﺎﯾﻧده اداره ﮐل اﻣور ﻣﺟﺎﻣﻊ ﺑﮫ
ﮐﺎرﮔروه ﻗراردادھﺎ ،اﯾن ﮐﺎرﮔروه ﭘﯾﮕﯾریھﺎﯾﯽ ﻣﺷﺎﺑﮫ آﻧﭼﮫ در ﻣورد ﺷﮭرداریھﺎی ﻣﻧﺎطق اﻧﺟﺎم ﺷده اﺳت در راﺑطﮫ ﺑﺎ واﺣدھﺎی ﺗﺎﺑﻌﮫ ﻧﯾز ﺻورت دھد و ھر دو ھﻔﺗﮫ ﻧﯾز ﮔزارﺷﯽ از روﻧد و
ﭘﯾﺷرﻓت ﮐﺎر ﺑﮫ ﮐﻣﯾﺗﮫ ﺷﻔﺎﻓﯾت اراﺋﮫ دھد.
🔹 در ھﻣﯾن راﺳﺗﺎ از ﮐﺎرﮔروه ﻗراردادھﺎ ﺧواﺳﺗﮫ ﺷد ﺗﺎ ظرف ﻣدت ﯾﮏ ﻣﺎه از زﻣﺎن راهاﻧدازی اﻣﮑﺎن ﺛﺑت ﺑﺎﮔردش اطﻼﻋﺎت ﻗراردادھﺎ در ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ﻗراردادھﺎ در ھر ﮐدام از واﺣدھﺎی ﺗﺎﺑﻌﮫ
ﺷﮭرداری ،ﺣذف اﻣﮑﺎن اﯾﺟﺎد ﻗرارداد ﺟدﯾد در ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ﺟﺎﻣﻊ ﻣﺎﻟﯽ ﺑرای واﺣد ﻣذﮐور را در دﺳﺗور ﮐﺎر ﺧود ﻗرار دھد ﺗﺎ دﺳﺗرﺳﯽ ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ﺟﺎﻣﻊ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﮫ اطﻼﻋﺎت ﻗراردادھﺎ ﻓﻘط از طرﯾق اﺗﺻﺎل
ﺳﯾﺳﺗﻣﯽ ﺑﮫ ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ﻗراردادھﺎ ﻣﻘدور ﺑﺎﺷد .ﺑدﯾنﺗرﺗﯾب واﺣدھﺎی ﺗﺎﺑﻌﮫ ﺷﮭرداری ﻧﯾز ﻣﺎﻧﻧد ﺷﮭرداریھﺎی ﻣﻧﺎطق ﻣﻠزم ﺧواھﻧد ﺷد ﺗﺎ ﺑرای اﻧﺟﺎم ﮔردش ﮐﺎر ﻣﺎﻟﯽ ﻗراردادھﺎی ﺧود در ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ﺟﺎﻣﻊ
ﻣﺎﻟﯽ ،اطﻼﻋﺎت ﻗراردادھﺎی ﺧود را در ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ﻗراردادھﺎ ﺛﺑت ﮐﻧﻧد.
🔸 ازآﻧﺟﺎﯾﯽﮐﮫ ﺑرای ارزﯾﺎﺑﯽ ﻗراردادھﺎی ﻣﻧﻌﻘدﺷده در ﺷﮭرداری ﺗﮭران ،ﺻرﻓﺎ در اﺧﺗﯾﺎر داﺷﺗن ﻣوﺿوع و ﻣﺑﻠﻎ ﻗرارداد ﮐﻔﺎﯾت ﻧﻣﯽﮐﻧد و ﺑﺎﯾد ﻣﺷﺧص ﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﻣﺑﻠﻎ ﺗواﻓقﺷده ﻗرار اﺳت در
ﭼﮫ ﻣواردی ھزﯾﻧﮫ ﺷود ،در اﯾن ﺟﻠﺳﮫ ﻣﻘرر ﺷد ﺷرح ﺧدﻣﺎت ﻗراردادھﺎی ﺷﮭرداریھﺎی ﻣﻧﺎطق ﻧﯾز ﭘﺎﯾﺎن آذرﻣﺎه روی وﺑﺳﺎﯾت ﺷﻔﺎف ﻣﻧﺗﺷر ﮔردد.
🔹 اﺟﺑﺎری ﺷدن ﺗﻌﯾﯾن ﻋﺎﻣل ھزﯾﻧﮫ در ھﻧﮕﺎم درﺧواﺳت وﺟﮫ از طرﯾق ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ﺟﺎﻣﻊ ﻣﺎﻟﯽ ﻣوﺿوع دﯾﮕری ﺑود ﮐﮫ در اﯾن ﺟﻠﺳﮫ ﻣورد ﺑررﺳﯽ ﻗرار ﮔرﻓت .در ھﻧﮕﺎم درﺧواﺳت وﺟﮫ در ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ
ﺟﺎﻣﻊ ﻣﺎﻟﯽ ،ﻓﯾﻠد »ﻋﺎﻣل ھزﯾﻧﮫ« ﻣﺷﺧص ﻣﯽﮐﻧد ﮐﮫ وﺟﮫ درﺧواﺳتﺷده در ﭼﮫ ﻣوﺿوﻋﯽ اﺳت اﻣﺎ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿر ﺗﻌﯾﯾن آن اﻟزاﻣﯽ ﻧﯾﺳت .در اﯾن راﺑطﮫ ﻣﻘرر ﺷد ﺗﺎ ﮐﻣﯾﺗﮫ ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ﺟﺎﻣﻊ ﻣﺎﻟﯽ
زﯾرﺳﺎﺧتھﺎی ﻻزم ﺑرای اﺟﺑﺎری ﺷدن ﺛﺑت ﻋﺎﻣل ھزﯾﻧﮫ در ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ﺟﺎﻣﻊ ﻣﺎﻟﯽ را ﺣداﮐﺛر ﺗﺎ  ١۶آذرﻣﺎه ﻓراھم ﺳﺎزد.
ﻣﺻوﺑﺎت ﺟﻠﺳﮫ
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ﻣﺻوﺑﮫ
ﺑﺎﺗوﺟﮫ ﺑﮫ ﻣﺎھﯾت ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺷﮭرداری ﺗﮭران ﮐﮫ از ﻧوع ﺳﺎزﻣﺎنھﺎی ﺧدﻣﺎﺗﯽ اﺳت و اﺳﺎﺳﺎ ً ﻣﺣرﻣﺎﻧﮕﯽ در ﻗراردادھﺎی آن ﭼﻧدان ﻣﺻداﻗﯽ ﻧدارد ﻣﻘرر ﺷد ﻣﻌﺎوﻧت ﻣﺎﻟﯽ ﺳﺎز و
ﮐﺎر ﺗﺷﺧﯾص و ﺛﺑت ﻗراردادھﺎی ﻣﺣرﻣﺎﻧﮫ را ﺗﻌﯾﯾن ﮐرده و ﻧﺳﺧﮫای ﻣﮑﺗوب از دﺳﺗوراﻟﻌﻣل ﭘﯾﺷﻧﮭﺎدی را ﺣداﮐﺛر ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن آذرﻣﺎه  ٩٧ﺑﮫ ﮐﻣﯾﺗﮫ ﺷﻔﺎﻓﯾت و ﺷﮭر ھوﺷﻣﻧد ارﺳﺎل
ﻧﻣﺎﯾد .ﺳﺎزوﮐﺎر ﭘﯾﺷﻧﮭﺎدی ﺑﺎﯾد ﺑﮫ ﮔوﻧﮫای ﺗدوﯾن ﺷود ﮐﮫ ﻣرﺟﻊ ﺗﺷﺧﯾص ﻗراردادھﺎی ﻣﺣرﻣﺎﻧﮫ و ﻧﺣوۀ ﺛﺑت آن )ﺗﻌرﯾف ﻓرآﯾﻧدھﺎ و ﮔردشھﺎ( در ﺳﺎﻣﺎﻧﮫھﺎی ﻣرﺗﺑط ﻣﺷﺧص
ﮔردد ﺑﮫ ﻧﺣوی ﮐﮫ ﮐﻠﯾﮫ ﻗراردادھﺎ در ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ اﻣور ﻗراردادھﺎ ﺛﺑت ﺷود و ﻣﺣرﻣﺎﻧﮕﯽ ﻣﻧﺟر ﺑﮫ ﻣﺳﺗﺛﻧﯽ ﺷدن ﺑرﺧﯽ ﻗراردادھﺎ و ﻧﮭﺎﯾﺗﺎ ﻋدم ﺛﺑت آنھﺎ ﻧﮕردد.
ی ﻣﻌﺎوﻧت ﻣﺎﻟﯽ و اﻗﺗﺻﺎد ﺷﮭری در ﺣﺎل ﻓﻌﺎﻟﯾت اﺳت ﺑﺎ ﺣﺿور ﻣﺳﺗﻣر ﻧﻣﺎﯾﻧدهای از اداره ﮐل
ﻣﻘرر ﺷد ﮐﺎرﮔروه ﻗراردادھﺎ ﮐﮫ ھماﮐﻧون ذﯾل اداره ﺑرﻧﺎﻣﮫ رﯾزی و ﺗوﺳﻌﮫ ﺷﮭر ِ
اﻣور ﻣﺟﺎﻣﻊ ﺟﮭت ﭘﯾﮕﯾری راهاﻧدازی ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ﻗراردادھﺎ در ﺳﺎزﻣﺎنھﺎ و ﺷرﮐتھﺎی ﺗﺎﺑﻌﮫ ﺗﻘوﯾت ﺷده و ھر دو ھﻔﺗﮫ ﯾﮑﺑﺎر ﮔزارﺷﯽ از روﻧد و ﭘﯾﺷرﻓت ﮐﺎر راهاﻧدازی ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ
ﻗراردادھﺎ در واﺣدھﺎی ﺗﺎﺑﻌﮫ ﺑﮫ ﮐﻣﯾﺗﮫ ﺷﻔﺎﻓﯾت اراﯾﮫ ﺷود.
ﻣﻘرر ﺷد ﮐﺎرﮔروه ﻗراردادھﺎ ،ذﯾل ﻣﻌﺎوﻧت ﻣﺎﻟﯽ و اﻗﺗﺻﺎد ﺷﮭری ،ﭘس از درﯾﺎﻓت ﺗﺎﯾﯾد راهاﻧدازی ﺑﺎ ﮔردش ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ﻗراردادھﺎ در واﺣدھﺎی ﺗﺎﺑﻌﮫ از ﺳوی ﻣراﺟﻊ ذﯾرﺑط ،ﻧﺳﺑت
ﺑﮫ رﻓﻊ ﻣﻐﺎﯾرتھﺎی اﺣﺗﻣﺎﻟﯽ ﻣﯾﺎن ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ﻗراردادھﺎ و ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ﺟﺎﻣﻊ ﻣﺎﻟﯽ اﻗدام ﮐرده ﺑﮫ ﮔوﻧﮫای ﮐﮫ ﺣداﮐﺛر ظرف ﻣدت ﯾﮏ ﻣﺎه ﭘس از راهاﻧدازی ﺑﺎ ﮔردش ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ﻗراردادھﺎ در
واﺣدھﺎی ﺗﺎﺑﻌﮫ ،ﺑﺳﺗن اﻣﮑﺎن اﯾﺟﺎد ﻗرارداد ﺟدﯾد در ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ﺟﺎﻣﻊ ﻣﺎﻟﯽ ﻏﯾرﻓﻌﺎل ﺷود.
ﻣﻘرر ﺷد ﮐﻣﯾﺗﮥ ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ﺟﺎﻣﻊ ﻣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ھماﮐﻧون ذﯾل اداره ﮐل اﻣور ﻣﺎﻟﯽ و اﻣوال ﻣﻌﺎوﻧت ﻣﺎﻟﯽ و اﻗﺗﺻﺎد ﺷﮭری در ﺣﺎل ﻓﻌﺎﻟﯾت اﺳت؛ زﯾرﺳﺎﺧتھﺎی ﻻزم ﺑرای اﺟﺑﺎری ﺷدن
ﺛﺑت ﻋﺎﻣل ھزﯾﻧﮫ در ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ﺟﺎﻣﻊ ﻣﺎﻟﯽ را ﺣداﮐﺛر ﺗﺎ  ١۶آذرﻣﺎه ﻓراھم ﺳﺎزد.
ﻣﻘرر ﺷد ﺟﻠﺳﺎت ﮐﻣﯾﺗﮫ ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ﺟﺎﻣﻊ ﻣﺎﻟﯽ ﮐﮫ در ارﺗﺑﺎط ﺑﺎ ﻣﺻوﺑﺎت ﮐﻣﯾﺗﮫ ﺷﻔﺎﻓﯾت و اﺟراﯾﯽ ﺷدن ﻣﺻوﺑﮫ »اﻟزام ﺷﮭرداری ﺗﮭران ﺑﮫ اﻧﺟﺎم اﻟﮑﺗروﻧﯾﮑﯽ و اﻋﻼن ﻋﻣوﻣﯽ
اطﻼﻋﺎت ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺷﮭرداری« ﺗﺷﮑﯾل ﻣﯽﮔردد ،ﺟﮭت ﺣﺿور ﻧﻣﺎﯾﻧده ،ﺑﮫ اطﻼع ﮐﻣﯾﺗﮫ ﺷﻔﺎﻓﯾت و ﺷﮭر ھوﺷﻣﻧد رﺳﺎﻧده ﺷود.
ﻣﻘرر ﺷد ﭼﮕوﻧﮕﯽ ﺛﺑت ﻗراردادھﺎی ﻧﮕﮭداﺷت ﺷﮭر ،در ﮐﺎرﮔروه ﻗراردادھﺎ و ﮐﻣﯾﺗﮫ ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ﺟﺎﻣﻊ ﻣﺎﻟﯽ ﻣورد ﺑررﺳﯽ ﻗرار ﮔﯾرد و اﯾن ﺟﻠﺳﺎت ﺑرای ﺣﺿور ﻧﻣﺎﯾﻧده ﮐﻣﯾﺗﮫ
ﺷﻔﺎﻓﯾت ،اطﻼعرﺳﺎﻧﯽ ﮔردد.
ی ﻣﻌﺎوﻧت ﻣﺎﻟﯽ و اﻗﺗﺻﺎد ﺷﮭری ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻣﺗوﻟﯽ ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ﺻورت وﺿﻌﯾت اﻟﮑﺗروﻧﯾﮏ ،ﭘﯾﮕﯾریھﺎی ﻻزم ﺟﮭت راه
ﻣﻘرر ﺷد زﯾن ﭘس اداره ﮐل ﺑرﻧﺎﻣﮫ رﯾزی و ﺗوﺳﻌﮫ ﺷﮭر ِ
اﻧدازی اﯾن ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ در واﺣدھﺎی اﺟراﯾﯽ ﺷﮭرداری را اﻧﺟﺎم دھد.
ﻣﻘرر ﺷد ﺑﺎرﮔذاری ﮐﺎﻣل ﺷرح ﺧدﻣﺎت ﻗراردادھﺎ در ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ﻗراردادھﺎ در اوﻟوﯾت دﺳﺗورﺟﻠﺳﺎت ﮐﺎرﮔروه ﻗراردادھﺎ ﻗرار ﮔرﻓﺗﮫ و زﻣﺎنﺑﻧدی اﻧﺗﺷﺎر ﺷرح ﺧدﻣﺎت ﺑﮫ اطﻼع
ﻣﻧﺎطق و واﺣدھﺎی ﺗﺎﺑﻌﮫ ﺷﮭرداری ﺗﮭران رﺳﺎﻧده ﺷود و ﺷرح ﺧدﻣﺎت ﻗراردادھﺎی ﻣﻧﺎطق ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن آذرﻣﺎه ﺑر روی ﺳﺎﯾت ﺷﻔﺎف ﻣﻧﺗﺷر ﮔردد

ﺻورﺗﺟﻠﺳﺎت -ﺳﺎل دوم

۴٩
ﺻورت ﺟﻠﺳﮫ ﮐﻣﯾﺗﮫ ﺷﻔﺎﻓﯾت و ﺷﮭر ھوﺷﻣﻧد
ﺳﺎزﻣﺎن ﻣدﯾرﯾت ﭘﺳﻣﺎﻧد
ﺷﻧﺑﮫ  ٩٧/٨/١٩ﺳﺎﻋت  ١۴ﻣﮑﺎن
ﺗﺎرﯾﺦ و زﻣﺎن
ﭼﮭلوﻧﮭم
ﺷﻣﺎره ﺟﻠﺳﮫ
ﻣدﻋوﯾنٖ ٖ:آﻗﺎی ﻣﮭﻧدس رﺿﺎ ﻋﺑدﻟﯽ ،ﻣدﯾر ﻋﺎﻣل ﺳﺎزﻣﺎن ،آﻗﺎی ﮐﺎظﻣﯽ ،ﻣﻌﺎون ﻣﺎﻟﯽ و اداری
ﺣﺎﺿرﯾن :ﻟطﻔﺎ ﮐﻠﯾﮏ ﻧﻣﺎﯾﯾد.
ﻋﮑسھﺎی ﺟﻠﺳﮫ
دﺳﺗورﺟﻠﺳﮫ:
✅ ﺷﻔﺎﻓﯾت و ھوﺷﻣﻧدﺳﺎزی در ﺳﺎزﻣﺎن ﻣدﯾرﯾت ﭘﺳﻣﺎﻧد

🔸ﭼﮭلوﻧﮭﻣﯾن ﺟﻠﺳﮫ ﮐﻣﯾﺗﮫ ﺷﻔﺎﻓﯾت و ﺷﮭر ھوﺷﻣﻧد ،ﺷﻧﺑﮫ  ٩٧/٨/١٩ﺑﮫ رﯾﺎﺳت دﮐﺗر ﺑﮭﺎره آروﯾن و ﺑﺎ ﺣﺿور ﺟﻧﺎب آﻗﺎی ﻋﺑدﻟﯽ ،ﻣدﯾرﻋﺎﻣل ﺳﺎزﻣﺎن ﻣدﯾرﯾت ﭘﺳﻣﺎﻧد ﺷﮭرداری ﺗﮭران و ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﺎن
ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﺎوا در ﻣﺣل ﺳﺎزﻣﺎن ﻣدﯾرﯾت ﭘﺳﻣﺎﻧد ﺑرﮔزار ﺧواھد ﺷد.
🔸 ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ اھﻣﯾت ھوﺷﻣﻧدﺳﺎزی ﻓﻌﺎﻟﯾتھﺎی ﺳﺎزﻣﺎن ﻣدﯾرﯾت ﭘﺳﻣﺎﻧد از ﺟﻣﻠﮫ ﭼﮕوﻧﮕﯽ رﺗﺑﮫﺑﻧدی ﭘﯾﻣﺎﻧﮑﺎراﻧﯽ ﮐﮫ اﯾن ﺳﺎزﻣﺎن ﺑرای ﻋﻘد ﻗرارداد ﺑﮫ ﻣﻧﺎطق ﻣﻌرﻓﯽ ﻣﯽﮐﻧد ،ﺑررﺳﯽ اﯾن ﻣوﺿوع
در دﺳﺗور ﮐﺎر اﯾن ﺟﻠﺳﮫ ﻗرار ﮔرﻓﺗﮫ اﺳت.
🔸 ھﻣﭼﻧﯾن ﭘﯾرو ﺗﺻﻣﯾم ﮐﻣﯾﺗﮫ ﻣﺑﻧﯽﺑر ﻧظﺎرت ﺑر ﺣﺳن اﺟرای ﻣﺻوﺑﮫ »اﻟزام ﺷﮭرداری ﺗﮭران ﺑﮫ اﻧﺟﺎم اﻟﮑﺗروﻧﯾﮑﯽ و اﻋﻼن ﻋﻣوﻣﯽ اطﻼﻋﺎت ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺷﮭرداری ﺗﮭران« و ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ آﻧﮑﮫ
ﺑﮫﮐﺎرﮔﯾری ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ﺟﺎﻣﻊ ﻣﺎﻟﯽ و ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ﻗراردادھﺎ ﭘﯾشﺷرط اﺟراﯾﯽ ﺷدن ﮐﺎﻣل ﻣﺻوﺑﮫ اﺳت ،در اﯾن ﺟﻠﺳﮫ ،ﺑﮫ ﺑررﺳﯽ وﺿﻌﯾت ﺳﺎزﻣﺎن ﻣدﯾرﯾت ﭘﺳﻣﺎﻧد در ﺑﮫﮐﺎرﮔﯾری اﯾن دو ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ﭘرداﺧﺗﮫ
ﺧواھد ﺷد.
🔹 ﭘﯾش از اﯾن ﻧﯾز ﮐﻣﯾﺗﮫ ﺷﻔﺎﻓﯾت در ﺟﻠﺳﮫ ﺑﺎ ﺑرﺧﯽ از ﺳﺎزﻣﺎنھﺎ و ﺷرﮐتھﺎی ﺗﺎﺑﻌﮫ ﺷﮭرداری ﺗﮭران ﭘﯾﮕﯾر وﺿﻌﯾت ﺑﮫﮐﺎرﮔﯾری دو ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ﻗراردادھﺎ و ﺟﺎﻣﻊ ﻣﺎﻟﯽ در ﺳﺎزﻣﺎنھﺎ و ﺷرﮐتھﺎی
ﻣزﺑور ﺷده اﺳت.
ﺷرح ﺟﻠﺳﮫ:
✅ ﺷﻔﺎﻓﯾت و ھوﺷﻣﻧدﺳﺎزی در ﺳﺎزﻣﺎن ﻣدﯾرﯾت ﭘﺳﻣﺎﻧد
🔶 ﭼﮭلوﻧﮭﻣﯾن ﺟﻠﺳﮫ ﮐﻣﯾﺗﮫ ﺷﻔﺎﻓﯾت و ﺷﮭر ھوﺷﻣﻧد ،ﺷﻧﺑﮫ  ٩٧/٨/١٩ﺑﮫ رﯾﺎﺳت دﮐﺗر ﺑﮭﺎره آروﯾن و ﺑﺎ ﺣﺿور ﺟﻧﺎب آﻗﺎی ﻋﺑدﻟﯽ ،ﻣدﯾرﻋﺎﻣل ﺳﺎزﻣﺎن ﻣدﯾرﯾت ﭘﺳﻣﺎﻧد ﺷﮭرداری ﺗﮭران و ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﺎن
ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﺎوا در ﻣﺣل ﺳﺎزﻣﺎن ﻣدﯾرﯾت ﭘﺳﻣﺎﻧد ﺑرﮔزار ﺷد.
🔷 ﺑر ﻣﺑﻧﺎی ﺑﺣثھﺎی ﺻورت ﮔرﻓﺗﮫ در اﯾن ﺟﻠﺳﮫ ﻣﺷﺧص ﺷد آﯾﯾنﻧﺎﻣﮫای ﮐﮫ ﺗﺎﮐﻧون ﻣﺑﻧﺎی ارزﯾﺎﺑﯽ و رﺗﺑﮫﺑﻧدی ﭘﯾﻣﺎﻧﮑﺎران ﺣوزه ﭘﺳﻣﺎﻧد ﺑوده اﺳت ﺑﮫ دﻟﯾل ﻣﺑﻧﺎ ﻗرار دادن اﻧواع ﺧﺎﺻﯽ از
ﺷﺎﺧصھﺎ ،ﻣﺎﻧﻊ از ﺷﮑلﮔﯾری ﻓﺿﺎی رﻗﺎﺑﺗﯽ در ﻣﯾﺎن ﭘﯾﻣﺎﻧﮑﺎران ﺟﻣﻊآوری ﭘﺳﻣﺎﻧد در ﺗﮭران ﺷده و ﺗﻧﮭﺎ ﺑﮫ ﺗﻌداد ﻣﺣدودی از ﭘﯾﻣﺎﻧﮑﺎران اﻣﮑﺎن ﺣﺿور و ﻋﻣﻠﮑرد داده اﺳت؛ ازاﯾنرو اﯾن آﯾﯾنﻧﺎﻣﮫ
ﻧﯾﺎزﻣﻧد ﺑﺎزﻧﮕری و اﺻﻼح اﺳت.
🔹 ﺑﮫ ﮔﻔﺗﮫ ﻣدﯾرﻋﺎﻣل ﺳﺎزﻣﺎن ﭘﺳﻣﺎﻧد ،ﺟﻧﺎب آﻗﺎی ﻋﺑدﻟﯽ ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ آﻧﮑﮫ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣدﯾرﯾت ﭘﺳﻣﺎﻧد ﺧود در ﻋﻘد ﻗرارداد ﺑﺎ ﭘﯾﻣﺎﻧﮑﺎران دارای ﻣﻧﺎﻓﻊ اﺳت ﻣﺳﺋوﻟﯾت ﺑﺎزﻧﮕری و اﺻﻼح آﯾﯾنﻧﺎﻣﮫ
ارزﯾﺎﺑﯽ ﻓﻧﯽ و ﮐﯾﻔﯽ ﭘﯾﻣﺎﻧﮑﺎران و ﻧﯾز ارزﯾﺎﺑﯽ و رﺗﺑﮫﺑﻧدی ﭘﯾﻣﺎﻧﮑﺎران ﺑر ﻣﺑﻧﺎی آﯾﯾنﻧﺎﻣﮫ ﺑﺎزﻧﮕری ﺷده ،ﺑﮫ اداره ﮐل ﺑرﻧﺎﻣﮫرﯾزی و ﺗوﺳﻌﮫ ﺷﮭری ﺣوزه ﻣﻌﺎوﻧت ﺧدﻣﺎت ﺷﮭری واﮔذار ﺷده اﺳت.
ﺑﮫ ھﻣﯾن دﻟﯾل ﺑررﺳﯽ ﺑﯾﺷﺗر اﯾن ﻣوﺿوع ﺑﮫ ﺑرﮔزاری ﺟﻠﺳﮫای ﺑﺎ ﺣﺿور ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﺎن اداره ﻣذﮐور ﻣوﮐول ﮔردﯾد.
🔹 در اﯾن ﺟﻠﺳﮫ ﻣﻘرر ﺷد ﺑﮫﻣﻧظور ﺗﺣﻘق ﻧظﺎرت ھﻣﮕﺎﻧﯽ ،ﻟﯾﺳت ﭘﯾﻣﺎﻧﮑﺎران ارزﯾﺎﺑﯽ ﺷده در ﺣوزه ﭘﺳﻣﺎﻧد ﺑﮫ ھﻣراه ﻧﺗﺎﯾﺞ ارزﯾﺎﺑﯽ ﺑر ﻣﺑﻧﺎی ھرﯾﮏ از ﺷﺎﺧصھﺎی ﺗﻌﯾﯾن ﺷده در آﯾﯾنﻧﺎﻣﮫ
ارزﯾﺎﺑﯽ ﻓﻧﯽ و ﮐﯾﻔﯽ ﭘﯾﻣﺎﻧﮑﺎران و رﺗﺑﮫ ﻧﮭﺎﯾﯽ ﮐﺳب ﺷده ﺗوﺳط ھرﯾﮏ از ﭘﯾﻣﺎﻧﮑﺎران ،در وﺑﺳﺎﯾت ﺳﺎزﻣﺎن ﻣدﯾرﯾت ﭘﺳﻣﺎﻧد ﻣﻧﺗﺷر ﺷود.
🔶 ﺑﻧﺎﺑر اظﮭﺎرات ﺟﻧﺎب آﻗﺎی ﻋﺑدﻟﯽ ،ﯾﮑﯽ از اﻗداﻣﺎت ﻣﮭم ﺳﺎزﻣﺎن ﻣدﯾرﯾت ﭘﺳﻣﺎﻧد در زﻣﯾﻧﮫ ھوﺷﻣﻧدﺳﺎزی ،اﻟﮑﺗروﻧﯾﮑﯽ ﮐردن ﻓراﯾﻧد ﺗﺎﯾﯾد ﺻورت وﺿﻌﯾت ﺑوده اﺳت .در ﺣﺎل ﺣﺎﺿر ﺳﯾﺳﺗم
ﺻورت وﺿﻌﯾت اﻟﮑﺗروﻧﯾﮑﯽ در ﺑرﺧﯽ ﻣﻧﺎطق ﺑﮫﺻورت ﭘﺎﯾﻠوت راهاﻧدازی ﺷده و ﻣورد اﺳﺗﻔﺎده ﻗرار ﮔرﻓﺗﮫ اﺳت .طﺑق زﻣﺎنﺑﻧدی ﺻورتﮔرﻓﺗﮫ ،ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن دیﻣﺎه ﺳﺎل ﺟﺎری اﯾن ﺳﯾﺳﺗم در ﺗﻣﺎﻣﯽ
ﻣﻧﺎطق و ﻧواﺣﯽ راهاﻧدازی ﺧواھد ﺷد.
🔸 اﺳﺗﻔﺎده از زﯾرﺳﯾﺳﺗمھﺎی ﭼﮭﺎرﮔﺎﻧﮫ ﺻورت وﺿﻌﯾت اﻟﮑﺗروﻧﯾﮑﯽ )ﺳﯾﺳﺗم ﺗوزﯾن ،ﺳﯾﺳﺗم ﻋﻣﻠﮑرد ﮐﺎرﮔران ،ﺳﯾﺳﺗم ﻧظﺎرت ھوﺷﻣﻧد و  (AVLSﻣوﺟب ﮐﺎھش اﻣﮑﺎن اﻋﻣﺎل ﻧظر ﺷﺧﺻﯽ و
زدوﺑﻧد ﺗوﺳط ﻧﺎظران ﻣﻧﺎطق و ﻧواﺣﯽ در ھﻧﮕﺎم ﺗﺎﯾﯾد ﺻورت وﺿﻌﯾت ﭘﯾﻣﺎﻧﮑﺎران ،رﻓﻊ اﻣﮑﺎن اراﺋﮫ آﻣﺎر ﻧﺎدرﺳت از ﺗﻌداد ﮐﺎرﮔران ﺑﮫﮐﺎرﮔﻣﺎﺷﺗﮫﺷده و ﻣﯾزان ﺣﻘوق ﭘرداﺧﺗﯽ ﺑﮫ آنھﺎ ﺗوﺳط
ﭘﯾﻣﺎﻧﮑﺎر و ھﻣﭼﻧﯾن ﻓراھم ﮐردن اﻣﮑﺎن ﻧظﺎرت ﻣﮑﺎﻧﯾزه ﺑر ﻧﺣوه ﻋﻣﻠﮑرد ﻣﺎﺷﯾنھﺎی ﻣرﺑوطﮫ اﻋم از ﺳﺎﻋﺎت ﮐﺎری ،ﻣﺳﯾرھﺎی طﯽﺷده ،دﻓﻌﺎت و ﻣﯾزان زﺑﺎﻟﮫ ﺑﺎرﮔﯾری و ﺗﺧﻠﯾﮫﺷده و … ﻣﯽﺷود.
درﺧواﺳت ﺳﺎزﻣﺎن ﻣدﯾرﯾت ﭘﺳﻣﺎﻧد از ﺷورا اﯾن ﺑود ﮐﮫ از ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻧظﺎرﺗﯽ ﺧود از ﺳﺎزﻣﺎن ﻣدﯾرﯾت ﭘﺳﻣﺎﻧد در ﻣﻘﺎﺑﻠﮫ ﺑﺎ ﻣﻘﺎوﻣتھﺎی اﺣﺗﻣﺎﻟﯽ در ﻣﺳﯾر ﻋﻣﻠﯾﺎﺗﯽ ﺷدن اﯾن ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﭘﺷﺗﯾﺑﺎﻧﯽ ﮐﻧد.
🔷 ھﻣﭼﻧﯾن در ارﺗﺑﺎط ﺑﺎ ﺣﺳن اﺟرای ﻣﺻوﺑﮫ »اﻟزام ﺷﮭرداری ﺗﮭران ﺑﮫ اﻧﺟﺎم اﻟﮑﺗروﻧﯾﮑﯽ و اﻧﺗﺷﺎر ﻋﻣوﻣﯽ اطﻼﻋﺎت ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺷﮭرداری« از ﺳﺎزﻣﺎن ﻣدﯾرﯾت ﭘﺳﻣﺎﻧد ﺧواﺳﺗﮫ ﺷد ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ
ﻓراھم ﺑودن اﻣﮑﺎن ﺛﺑت اطﻼﻋﺎت ﻗراردادھﺎی اﯾن ﺳﺎزﻣﺎن ھم ﺑﮫﺻورت ﺑﺎﮔردش و ھم ﺑﮫﺻورت ﺑدون ﮔردش در ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ﻗراردادھﺎ ،ﺣداﮐﺛر ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن آذرﻣﺎه ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﺗﮑﻣﯾل اطﻼﻋﺎت ﻗراردادھﺎی
ﺧود اﻋم از ﻗراردادھﺎی ھزﯾﻧﮫای و درآﻣدی در اﯾن ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ اﻗدام ﮐﻧد.
🔹 ﺑﻧﺎﺑر ﮔزارش ﮐﺎرﺷﻧﺎﺳﺎن ﻣرﺑوطﮫ ﺗﻘرﯾﺑﺎ ﺗﻣﺎم زﯾرﺳﯾﺳﺗمھﺎی ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ﺟﺎﻣﻊ ﻣﺎﻟﯽ در ﺳﺎزﻣﺎن راهاﻧدازی ﺷده و ﻣورد اﺳﺗﻔﺎده ﻗرار ﻣﯽﮔﯾرد .زﯾرﺳﯾﺳﺗمھﺎی ﺑﺎﻗﯽﻣﺎﻧده از ﺟﻣﻠﮫ زﯾرﺳﯾﺳﺗم
»ﺑﮭﺎیﺗﻣﺎمﺷده« ﮐﮫ ﻧﺎظر ﺑر ھزﯾﻧﮫ ﺗﻣﺎمﺷده اﻧﺟﺎم ﭘروژهھﺎ و اراﺋﮫ ﺧدﻣﺎت اﺳت ﻧﯾز در ﺣﺎل راهاﻧدازی ھﺳﺗﻧد .ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ ﻧزدﯾﮏ ﺷدن ﻓﺻل ﺑررﺳﯽ ﺑودﺟﮫ و اھﻣﯾﺗﯽ ﮐﮫ اطﻼﻋﺎت زﯾرﺳﯾﺳﺗم
ﺑﮭﺎیﺗﻣﺎمﺷده در ﺗﺧﻣﯾن دﻗﯾقﺗر و واﻗﻊﮔراﯾﺎﻧﮫﺗر ﺑودﺟﮫ ﻣورد ﻧﯾﺎز در ﺣوزه ﭘﺳﻣﺎﻧد دارد ،ﻣﻘرر ﺷد ﮐﮫ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن دیﻣﺎه و طﯽ ﺟﻠﺳﺎﺗﯽ ﺑﺎ ﺣﺿور ﻧﻣﺎﯾﻧده ﮐﻣﯾﺗﮫ ﺷﻔﺎﻓﯾت راهاﻧدازی اﯾن ﺳﯾﺳﺗم در
ﺳﺎزﻣﺎن ﻣدﯾرﯾت ﭘﺳﻣﺎﻧد ﭘﯾﮕﯾری و ﻣﺣﻘق ﺷود.
🔶 در راﺳﺗﺎی ارﺗﻘﺎی ﺷﻔﺎﻓﯾت ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ،ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ اﯾﻧﮑﮫ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣدﯾرﯾت ﭘﺳﻣﺎﻧد ﭘﯾش از اﯾن اطﻼﻋﺎت ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﻣدﯾران و ﻣﻌﺎوﻧﺎن ﺳﺎزﻣﺎن ،ﻧﻣودار ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ و اﺳﺎسﻧﺎﻣﮫ ﻣﻼک ﻋﻣل ﺧود را
روی وبﺳﺎﯾت ﺧود ﺑﺎرﮔذاری ﮐرده ﺑود ،در ﺑﺧش اﻧﺗﮭﺎﯾﯽ ﺟﻠﺳﮫ از ﺳﺎزﻣﺎن ﺧواﺳﺗﮫ ﺷد ﺗﺎ آﯾﯾنﻧﺎﻣﮫ ﻣﺎﻟﯽ و ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﯽ ﺳﺎزﻣﺎن را ﻧﯾز ﺑﮫ ﻣواد ﻓوقاﻟذﮐر اﺿﺎﻓﮫ ﮐﻧد.
.١ﻧﺎﻣﮥ ﻣﺻوﺑﺎت ﺟﻠﺳﮫ
ردﯾف
١
٢
٣
۴
۵
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ﻣﺻوﺑﮫ
ﻣﻘرر ﺷد زﯾرﺳﯾﺳﺗم ﺑﮭﺎی ﺗﻣﺎمﺷده در ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ﻣﺎﻟﯽ ﺗﺎ ﺗﺎرﯾﺦ  ٩٧/١٠/٣٠ﺑﮫطور ﮐﺎﻣل در ﺳﺎزﻣﺎن ﻣدﯾرﯾت ﭘﺳﻣﺎﻧد راهاﻧدازی ﺷود و از ﻧﻣﺎﯾﻧده ﮐﻣﯾﺗﮫ ﺑرای ﺣﺿور در ﺟﻠﺳﺎﺗﯽ ﮐﮫ
ﺑﮫ اﯾن ﻣﻧظور ﺑرﮔزار ﻣﯽﮔردد ،دﻋوت ﺑﻌﻣل آﯾد.
ﺑﮫ دﻟﯾل ﺑﺳﺗﮫﺷدن اﻣﮑﺎن اﺿﺎﻓﮫ ﮐردن ﻗرارداد در ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ﻣﺎﻟﯽ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﭘﺎﯾﯾز در ﺳﺎزﻣﺎن ،ﻣﻘرر ﺷد ﺳﺎزﻣﺎن ﻣدﯾرﯾت ﭘﺳﻣﺎﻧد ﺗﺎ اﻧﺗﮭﺎی ﭘﺎﯾﯾز ،ھﻣﮫ ﻗراردادھﺎی ﺧود را در ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ
ﻗراردادھﺎ ﺛﺑت ﻧﻣﺎﯾد .ھﻣﭼﻧﯾن ﻣﻘرر ﺷد از اﺑﺗدای ﺳﺎل  ،٩٨از ﺳﺎﻣﺎﻧﮫھﺎی ﻣوازی ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ﻣﺎﻟﯽ و ﻗراردادھﺎ اﺳﺗﻔﺎده ﻧﺷود.
ﻣﻘرر ﺷد ﺗﺎ ﻧﯾﻣﮫ آذر ،ﺳﺎزﻣﺎن ﻣدﯾرﯾت ﭘﺳﻣﺎﻧد ﻧﺎھﻣﺧواﻧﯽ ﻣﺑﺎﻟﻎ ﺛﺑتﺷده در ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺎ اظﮭﺎرات ﻣدﯾران ﺳﺎزﻣﺎن را اﺻﻼح ﻧﻣﺎﯾد.
ﺑﺎﺗوﺟﮫ ﺑﮫ ﮐﺎﻣل ﺑودن اطﻼﻋﺎت ﺳﺎﯾت ﺳﺎزﻣﺎن ﻣدﯾرﯾت ﭘﺳﻣﺎﻧد ﻣﻘرر ﺷد آﯾﯾن ﻧﺎﻣﮫ ﻣﺎﻟﯽ ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﯽ ﻣﻼک ﻋﻣل اﯾن ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﯾز ﺑر روی وﺑﺳﺎﯾت ﺳﺎزﻣﺎن ﻗرار ﮔﯾرد.
ﻣﻘرر ﺷد ﻧﺎﻣﮫ ارﺟﺎع رﺗﺑﮫﺑﻧدی ﭘﯾﻣﺎﻧﮑﺎران ﺑﮫ اداره ﮐل ﺑرﻧﺎﻣﮫرﯾزی و ﺗوﺳﻌﮫ ﺷﮭری در ﻣﻌﺎوﻧت ﺧدﻣﺎت ﺷﮭری ﺑﮫ ﮐﻣﯾﺗﮫ ﺷﻔﺎﻓﯾت ﻧﯾز ارﺳﺎل ﮔردد.
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ﭼﮭلوھﺷﺗم
ﺷﻣﺎره ﺟﻠﺳﮫ
ﺣﺎﺿرﯾن :ﻟطﻔﺎ ﮐﻠﯾﮏ ﻧﻣﺎﯾﯾد.
ﻋﮑسھﺎی ﺟﻠﺳﮫ

ﺗﺎرﯾﺦ و زﻣﺎن

ﺻورت ﺟﻠﺳﮫ ﮐﻣﯾﺗﮫ ﺷﻔﺎﻓﯾت و ﺷﮭر ھوﺷﻣﻧد
اﺗﺎق ﮐﻣﯾﺳﯾون ﺑودﺟﮫ واﻗﻊ در طﺑﻘﮫ  ۶ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن ﺷﻣﺎره  ١ﺷورا
ﺷﻧﺑﮫ  ٩٧/٠٨/١٢ﺳﺎﻋت  ١۴ﻣﮑﺎن

دﺳﺗورﺟﻠﺳﮫ:
ﭼﮭلوھﺷﺗﻣﯾن ﺟﻠﺳﮫ ﮐﻣﯾﺗﮫ ﺷﻔﺎﻓﯾت و ﺷﮭر ھوﺷﻣﻧد ،ﺷﻧﺑﮫ  ٩٧/٨/١٢ﺑﮫ رﯾﺎﺳت دﮐﺗر ﺑﮭﺎره آروﯾن و ﺑﮫﺻورت دروﻧﯽ ﺑرﮔزار ﺧواھد ﺷد .در اﯾن ﺟﻠﺳﮫ ،روﻧد ﭘﯾﺷرﻓت اھداف در ﺣﺎل ﭘﯾﮕﯾری در ﮐﻣﯾﺗﮫ
و ﭼﺎﻟشھﺎ و ﻣواﻧﻊ ﭘﯾشروی آنھﺎ ﻣورد ﺑﺣث و ﺑررﺳﯽ ﻗرار ﺧواھد ﮔرﻓت.
🔸ﺗﻣﺎماﻟﮑﺗروﻧﯾﮑﯽ ﺷدن ﻓراﯾﻧدھﺎی ﺻدور ﭘرواﻧﮫ و ﭘﺎﯾﺎنﮐﺎر و ﺳﺎﯾر ﻣﺟوزھﺎ ،ﭘﯾﮕﯾری ﺣﺳن اﺟرای طرحھﺎی ﻣﺻوبﺷده ﺷﺎﻣل »اﻟزام ﺷﮭرداری ﺗﮭران ﺑﮫ اﻧﺟﺎم اﻟﮑﺗروﻧﯾﮑﯽ و اﻋﻼن ﻋﻣوﻣﯽ
ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺷﮭرداری«» ،ﻣدﯾرﯾت ﺗﻌﺎرض ﻣﻧﺎﻓﻊ« و »اﻧﺗﺷﺎر ﻋﻣوﻣﯽ اطﻼﻋﺎت ﺷﮭرﺳﺎزی« و ارﺗﻘﺎء ﺳﺎﻣﺎﻧﮫھﺎی ﻧظﺎرت ھﻣﮕﺎﻧﯽ از ﺟﻣﻠﮫ ھدفﮔذاریھﺎی اﻧﺟﺎم ﺷده در ﺳﺎل دوم ﻓﻌﺎﻟﯾت ﮐﻣﯾﺗﮫ ﺷﻔﺎﻓﯾت
اﺳت.
🔸اھداف ،ﻣﺎﻣورﯾتھﺎ و ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﯾﮏ ﺳﺎل آﯾﻧده ﮐﻣﯾﺗﮫ ﺷﻔﺎﻓﯾت و ﺷﮭر ھوﺷﻣﻧد در اﯾﻧﺟﺎ ) (goo.gl/PfdDqkﻗﺎﺑل ﻣﺷﺎھده اﺳت.
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ﺻورت ﺟﻠﺳﮫ ﮐﻣﯾﺗﮫ ﺷﻔﺎﻓﯾت و ﺷﮭر ھوﺷﻣﻧد
ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺎزرﺳﯽ ﺷﮭرداری ﺗﮭران ،طﺑﻘﮫ ﭘﻧﺟم ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن ﺷﮭرداری؛ خ .ﺑﮭﺷت
ﺷﻧﺑﮫ  ٩٧/٧/٢٨ﺳﺎﻋت ١۴ﻣﮑﺎن
ﺗﺎرﯾﺦ و زﻣﺎن
ﭼﮭلوھﻔﺗم
ﺷﻣﺎره ﺟﻠﺳﮫ
ﻣدﻋوﯾن :آﻗﺎی رﻣﺿﺎن اﻣﯾﻧﯽ ،رﺋﯾس ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺎزرﺳﯽ ،ﺧﺎﻧم ﺑﮭروز آذر ،رﺋﯾس ﻣرﮐز آﻣﺎر و رﺻد ﺷﮭری
ﺣﺎﺿرﯾن :ﻟطﻔﺎ ﮐﻠﯾﮏ ﻧﻣﺎﯾﯾد.
ﻋﮑسھﺎی ﺟﻠﺳﮫ
دﺳﺗورﺟﻠﺳﮫ:
✅ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺎزرﺳﯽ و ﺗﺣﻘق ﺷﻔﺎﻓﯾت در ﺷﮭرداری ﺗﮭران
🔶 ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ اھﻣﯾت ھﻣﮑﺎری ﺣداﮐﺛری ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺎزرﺳﯽ در اﻋﻣﺎل ﻧظﺎرت ﺑر ﺣﺳن اﺟرای دو ﻣﺻوﺑﮫ »اﻟزام ﺷﮭرداری ﺗﮭران ﺑﮫ اﻧﺟﺎم اﻟﮑﺗروﻧﯾﮑﯽ و اﻋﻼن ﻋﻣوﻣﯽ اطﻼﻋﺎت ﻣﻌﺎﻣﻼت
ﺷﮭرداری« و »ﻣدﯾرﯾت ﺗﻌﺎرض ﻣﻧﺎﻓﻊ در ﺷﮭرداری ﺗﮭران« ،ﭼﮭلوھﻔﺗﻣﯾن ﺟﻠﺳﮫ ﮐﻣﯾﺗﮫ ﺷﻔﺎﻓﯾت و ﺷﮭر ھوﺷﻣﻧد روز ﺷﻧﺑﮫ  ٩٧/٧/٢٨ﺑﺎ ﺣﺿور دﮐﺗر ﺑﮭﺎره آروﯾن ،ﺟﻧﺎب آﻗﺎی اﻣﯾﻧﯽ ،رﺋﯾس
ﻣﺣﺗرم ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺎزرﺳﯽ ﺷﮭرداری ﺗﮭران و ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﺎن ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﺎوا ﺑﺎ ﻣوﺿوع »اﺳﺗﻔﺎده از ظرﻓﯾتھﺎی ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺎزرﺳﯽ در ﺗﺣﻘق ﺷﻔﺎﻓﯾت در ﺷﮭرداری ﺗﮭران« در ﻣﺣل ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺎزرﺳﯽ ﺑرﮔزار
ﺧواھد ﺷد.
🔷 ھﻣﭼﻧﯾن ،در اداﻣﮫ ﺟﻠﺳﺎت ﻗﺑﻠﯽ ﮐﻣﯾﺗﮫ در راﺑطﮫ ﺑﺎ ارﺗﻘﺎی ﺳﺎﻣﺎﻧﮫھﺎی ﻧظﺎرت ھﻣﮕﺎﻧﯽ ﺷﮭرداری و اﺗﺻﺎل دو ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ  ١٣٧و ﺳﺎﻣن از ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺎزرﺳﯽ ﺧواﺳﺗﮫ ﺷده اﺳت ﺗﺎ در ﺟﻠﺳﮫ
 ٩٧/٧/٢٨ﮔزارﺷﯽ ﻧﯾز از اﻗداﻣﺎت ﺻورتﮔرﻓﺗﮫ ﺗوﺳط اﯾن ﺳﺎزﻣﺎن در ﺟﮭت ارﺗﻘﺎی دو ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ﻧظﺎرت ھﻣﮕﺎﻧﯽ  ١٣٧و  ١٨٨٨از ﺟﻣﻠﮫ راهاﻧدازی اﭘﻠﯾﮑﯾﺷن  ١٣٧و اﺗﺻﺎل ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ  ١٣٧ﺑﮫ ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ
ﺳﺎﻣن )ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ﻣﮑﺎنﻣﻧد ﻧﮕﮭداﺷت ﺷﮭر( اراﺋﮫ دھد.
ﺷرح ﺟﻠﺳﮫ:
✅ ﻧظﺎرت ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺎزرﺳﯽ ﺑر ﺣﺳن اﺟرای ﻣﺻوﺑﺎت ﺣوزه ﺷﻔﺎﻓﯾت
🔸 ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ اھﻣﯾت ھﻣﮑﺎری ﺣداﮐﺛری ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺎزرﺳﯽ در اﻋﻣﺎل ﻧظﺎرت ﺑر ﺣﺳن اﺟرای دو ﻣﺻوﺑﮫ »اﻟزام ﺷﮭرداری ﺗﮭران ﺑﮫ اﻧﺟﺎم اﻟﮑﺗروﻧﯾﮑﯽ و اﻋﻼن ﻋﻣوﻣﯽ اطﻼﻋﺎت ﻣﻌﺎﻣﻼت
ﺷﮭرداری« و »ﻣدﯾرﯾت ﺗﻌﺎرض ﻣﻧﺎﻓﻊ در ﺷﮭرداری ﺗﮭران« ﭼﮭلوھﻔﺗﻣﯾن ﺟﻠﺳﮫ ﮐﻣﯾﺗﮫ ﺷﻔﺎﻓﯾت و ﺷﮭر ھوﺷﻣﻧد روز ﺷﻧﺑﮫ  ٩٧/٧/٢٨ﺑﺎ ﺣﺿور دﮐﺗر ﺑﮭﺎره آروﯾن ،ﺟﻧﺎب آﻗﺎی اﻣﯾﻧﯽ ،رﺋﯾس ﻣﺣﺗرم
ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺎزرﺳﯽ ﺷﮭرداری ﺗﮭران ﺑﺎ ﻣوﺿوع »اﺳﺗﻔﺎده از ظرﻓﯾتھﺎی ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺎزرﺳﯽ در ﺗﺣﻘق ﺷﻔﺎﻓﯾت در ﺷﮭرداری ﺗﮭران« در ﻣﺣل ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺎزرﺳﯽ ﺑرﮔزار ﺷد.
🔹 در اﯾن ﺟﻠﺳﮫ از ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺎزرﺳﯽ ﺧواﺳﺗﮫ ﺷد ﺗﺎ در ھﻔﺗﮫ ﺟﺎری ،ﺑﺎ ارﺳﺎل ﻧﺎﻣﮫای ﺑﮫ ﺷﮭرداریھﺎی ﻣﻧﺎطق و ﺳﺎزﻣﺎنھﺎ و ﺷرﮐتھﺎی ﺗﺎﺑﻌﮫ ﺷﮭرداری ،ﺛﺑت اطﻼﻋﺎت ﻗراردادھﺎی ﺑﺎﻻی ٢۵٠
ﻣﯾﻠﯾون ﺗوﻣﺎن اﯾن واﺣدھﺎ را در ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ﻗراردادھﺎ ﺗوﺳط ﺑﺎزرﺳﺎن ﻣﻘﯾم در اﯾن واﺣدھﺎ ﭘﯾﮕﯾری ﻧﻣﺎﯾد و ھﻣﭼﻧﯾن ﻧﻣﺎﯾﻧدهای ﺟﮭت ﺣﺿور در ﺟﻠﺳﺎت ﮐﻣﯾﺗﮫ ﺷﻔﺎﻓﯾت و ﺷﮭر ھوﺷﻣﻧد درﺑﺎره اﺳﺗﻔﺎده ﮐﺎﻣل
ﺳﺎزﻣﺎنھﺎ و ﺷرﮐتھﺎی ﺗﺎﺑﻌﮫ از ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ﻗراردادھﺎ و ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ﺟﺎﻣﻊ ﻣﺎﻟﯽ ﻣﻌرﻓﯽ ﻧﻣﺎﯾد.
🔹 ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ اﯾﺟﺎد ﻟﯾﻧﮏ ارﺗﺑﺎطﯽ ﺑﮫ ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ  ١٨٨٨ﺑر روی وﺑﺳﺎﯾت ﺷﻔﺎف ﺑرای ﺛﺑت ﮔزارشھﺎی ﺗﺧﻠﻔﺎت اﺣﺗﻣﺎﻟﯽ رخداده در ﻗراردادھﺎ ،از ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺎزرﺳﯽ ﺧواﺳﺗﮫ ﺷد ﮔزارﺷﯽ از ﭘﯾﺎمھﺎﯾﯽ
ﮐﮫ از طرﯾق وبﺳﺎﯾت ﺷﻔﺎف در ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ  ١٨٨٨ﺛﺑت ﺷدهاﻧد ﺑﮫ ﮐﻣﯾﺗﮫ ﺷﻔﺎﻓﯾت اراﺋﮫ ﻧﻣﺎﯾد.
🔸 ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ ظرﻓﯾت ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﺎوا در ﻧظﺎرت ﺑر اﺟرای ﻣﺻوﺑﮫ ﻣدﯾرﯾت ﺗﻌﺎرض ﻣﻧﺎﻓﻊ ﺑﮫﻧﺣو ﺳﯾﺳﺗﻣﯽ ،از ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺎزرﺳﯽ ﺧواﺳﺗﮫ ﺷد ﺗﺎ از ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺧود ﺗﺳﮭﯾﻠﮕر ﻓراھم ﺷدن زﻣﯾﻧﮫ
دﺳﺗرﺳﯽ و ﺛﺑت اﻟﮑﺗروﻧﯾﮑﯽ اطﻼﻋﺎﺗﯽ ھﻣﭼون ﻣﺷﺧﺻﺎت ﺳﺟﻠﯽ ﻣدﯾران اﻧﺗﺻﺎﺑﯽ و ﺑﺳﺗﮕﺎن آنھﺎ )ﻣطﺎﺑق ﺑﺎ ﺗﻌرﯾﻔﯽ ﮐﮫ در ﻣﺻوﺑﮫ آﻣده اﺳت( و ﺷرﮐتھﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنھﺎﯾﯽ ﮐﮫ وارد ﻣﻌﺎﻣﻠﮫ ﺑﺎ
ﺷﮭرداری ﺗﮭران ﻣﯽﺷوﻧد ﺑﺎﺷد و در اﯾن راﺳﺗﺎ ،ﻣﻘرر ﺷد ﻧﻣﺎﯾﻧدهای از ﺳوی ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﮭت ھﻣﮑﺎری ﺑﺎ ﮐﻣﯾﺗﮫ ﺷﻔﺎﻓﯾت در ﺧﺻوص ﺑررﺳﯽ ﻣﺳﯾرھﺎی ﺗﺿﻣﯾن اﺟراﯾﯽ ﺷدن ﻣﺻوﺑﮫ »ﻣدﯾرﯾت
ﺗﻌﺎرض ﻣﻧﺎﻓﻊ در ﺷﮭرداری ﺗﮭران« ﻣﻌرﻓﯽ ﺷود.
🔹 ھﻣﭼﻧﯾن ﭘﯾرو ﺗﺻﻣﯾﻣﺎت و ﭘﯾﮕﯾریھﺎی ﭘﯾﺷﯾن ﮐﻣﯾﺗﮫ ﺷﻔﺎﻓﯾت در ﺧﺻوص اﺗﺻﺎل دو ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ  ١٣٧و ﺳﺎﻣن )ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ﻣﮑﺎنﻣﻧد ﻧﮕﮫداﺷت ﺷﮭر( ﮔزارﺷﯽ ﺗوﺳط ﻣﺳﺋوﻟﯾن ذﯾرﺑط اراﯾﮫ و ﻣﺷﺧص ﺷد
ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﻣﮭرﻣﺎه ﻧﺳﺧﮫ آزﻣﺎﯾﺷﯽ ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ﯾﮏﭘﺎرﭼﮫ راهاﻧدازی و ارﺳﺎل و ﮔردش ﭘﯾﺎم ﻣﯾﺎن اﯾن دو ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ﺑرﻗرار ﻣﯽﺷود .ھﻣﭼﻧﯾن ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﺎوا ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن آﺑﺎنﻣﺎه از درﮔﺎه ارﺗﺑﺎطﯽ ١٣٧روی ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ
»ﺗﮭران ﻣن« روﻧﻣﺎﯾﯽ ﺧواھد ﮐرد.
🔸 اﻧﺗﺷﺎر ﻋﻣوﻣﯽ اطﻼﻋﺎت ﻣﻌﺎوﻧﺎن ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺎزرﺳﯽ ﻣﺷﺗﻣل ﺑر ﻧﺎم و ﻧﺎمﺧﺎﻧوادﮔﯽ و رزوﻣﮫ و ھﻣﭼﻧﯾن ﭼﺎرت ﺗﺷﮑﯾﻼﺗﯽ ﺳﺎزﻣﺎن وﺑر روی بﺳﺎﯾت ﺳﺎزﻣﺎن دﯾﮕر ﻣﺻوﺑﮫ اﯾن ﺟﻠﺳﮫ ﺑود.
🔸 ھﻣﭼﻧﯾن ﻣﻘرر ﺷد ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺎزرﺳﯽ طﯽ ھﻔﺗﮫ ﺟﺎری ﺑﺎ ارﺳﺎل ﺑﺧﺷﻧﺎﻣﮫای ﺑﮫ ﺳﺎزﻣﺎنھﺎ و ﺷرﮐتھﺎی ﺗﺎﺑﻌﮫ ﺷﮭرداری آنھﺎ را ﻣﻠزم ﮐﻧد ﺗﺎ ﻋﻼوه ﺑر اﻧﺗﺷﺎر اطﻼﻋﺎت ﻣدﯾران ﻋﺎﻣل و اﻋﺿﺎی
ھﯾﺋتﻣدﯾره ،ﺷﺎﻣل ﻧﺎم و رزوﻣﮫ آنھﺎ ،آﯾﯾنﻧﺎﻣﮫ ﻣﺎﻟﯽ و ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﯽ و اﺳﺎسﻧﺎﻣﮫ ﻣﻼک ﻋﻣل ﺧود را ﻧﯾز ﺑر روی ﺳﺎﯾت ﺧودﺷﺎن ﻣﻧﺗﺷر ﻧﻣﺎﯾﻧد.
.١ﻧﺎﻣﮥ ﻣﺻوﺑﺎت ﺟﻠﺳﮫ
.٢ﻧﺎﻣﮫ ﺑﺎزرﺳﯽ ﺑﮫ ﺳﺎزﻣﺎنھﺎ و ﺷرﮐتھﺎ
ردﯾف
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ﻣﺻوﺑﮫ
ﻣﻘرر ﺷد ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺎزرﺳﯽ در ھﻔﺗﮫ ﺟﺎری ،ﺑﺎ ارﺳﺎل ﻧﺎﻣﮫ ﺑﮫ ﺷﮭرداریھﺎی ﻣﻧﺎطق و ﺳﺎزﻣﺎنھﺎ و ﺷرﮐتھﺎی ﺗﺎﺑﻌﮫ ﺷﮭرداری ،ﺛﺑت اطﻼﻋﺎت ﻗراردادھﺎی ﺑﺎﻻی  ٢۵٠ﻣﯾﻠﯾون
ﺗوﻣﺎن اﯾن واﺣدھﺎ را در ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ﻗراردادھﺎ ﭘﯾﮕﯾری ﻧﻣﺎﯾد و ھﻣﭼﻧﯾن ﻧﻣﺎﯾﻧدهای ﺟﮭت ﺣﺿور در ﺟﻠﺳﺎت ﮐﻣﯾﺗﮫ ﺷﻔﺎﻓﯾت و ﺷﮭر ھوﺷﻣﻧد درﺑﺎره اﺳﺗﻔﺎده ﮐﺎﻣل ﺳﺎزﻣﺎنھﺎ و
ﺷرﮐتھﺎی ﺗﺎﺑﻌﮫ از ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ﻗراردادھﺎ و ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ﺟﺎﻣﻊ ﻣﺎﻟﯽ ﻣﻌرﻓﯽ ﻧﻣﺎﯾد.
ﺑﻧﺎﺑر ﮔزارش ﻧﻣﺎﯾﻧده ﮐﺎرﮔروه ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ﻗراردادھﺎ در ﻣﻌﺎوﻧت ﻣﺎﻟﯽ ،ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﺎن ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺎزرﺳﯽ در ﺷﮭرداریھﺎی ﺑﻌﺿﯽ از ﻣﻧﺎطق ھﻧوز ﻣراﺣل ﮔردش ﮐﺎر ﻗراردادھﺎ را
ﺑﮫﺻورت دﺳﺗﯽ و ﻏﯾرﺳﯾﺳﺗﻣﯽ ﺑﮫ ﭘﯾش ﻣﯽﺑرﻧد ﻣﻘرر ﺷد ﺗﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺎزرﺳﯽ اﻗداﻣﺎت ﻣﻘﺗﺿﯽ را ﺟﮭت اﺻﻼح اﯾن روﻧد ﺻورت دھد.
ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ اﯾﺟﺎد ﻟﯾﻧﮏ ارﺗﺑﺎطﯽ ﺑﮫ ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ  ١٨٨٨از روی وﺑﺳﺎﯾت ﺷﻔﺎف ﺑرای ﺛﺑت ﮔزارشھﺎی ﺗﺧﻠﻔﺎت اﺣﺗﻣﺎﻟﯽ رخداده در ﻗراردادھﺎ ،از ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺎزرﺳﯽ ﺧواﺳﺗﮫ ﺷد ﺗﺎ
ﮔزارﺷﯽ از ﭘﯾﺎمھﺎﯾﯽ را ﮐﮫ از طرﯾق وبﺳﺎﯾت ﺷﻔﺎف در ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ  ١٨٨٨ﺛﺑت ﺷدهاﻧد ﺑﮫ ﮐﻣﯾﺗﮫ ﺷﻔﺎﻓﯾت اراﺋﮫ ﻧﻣﺎﯾد.
ﻣﻘرر ﺷد ﻧﻣﺎﯾﻧدهای از ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺎزرﺳﯽ ﺟﮭت ھﻣﮑﺎری ﺑﺎ ﻧﻣﺎﯾﻧده ﮐﻣﯾﺗﮫ ﺷﻔﺎﻓﯾت در ﺧﺻوص ﺑررﺳﯽ ﻣﺳﯾرھﺎی ﺗﺿﻣﯾن اﺟراﯾﯽ ﺷدن ﻣﺻوﺑﮫ »ﻣدﯾرﯾت ﺗﻌﺎرض ﻣﻧﺎﻓﻊ« ﺑﮫ ﮐﻣﯾﺗﮫ
ﺷﻔﺎﻓﯾت ﻣﻌرﻓﯽ ﺷود.
ﻣﻘرر ﺷد اطﻼﻋﺎت ﻣﻌﺎوﻧﺎن ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺎزرﺳﯽ ،ﻣﺷﺗﻣل ﺑر ﻧﺎم و ﻧﺎمﺧﺎﻧوادﮔﯽ ،رزوﻣﮫ و ھﻣﭼﻧﯾن ﭼﺎرت ﺗﺷﮑﯾﻼﺗﯽ ﺳﺎزﻣﺎن و اطﻼﻋﺎت ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﻧﺣوه ارﺗﺑﺎط اﯾن ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎ
ﻣﻌﺎوﻧتھﺎی ﺷﮭرداری روی وبﺳﺎﯾت ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺎزﻧﮕری ﮔردد.
ﻣﻘرر ﺷد ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺎزرﺳﯽ طﯽ ھﻔﺗﮫ ﺟﺎری ﺑﺎ ارﺳﺎل ﺑﺧﺷﻧﺎﻣﮫای ﺑﮫ ﺳﺎزﻣﺎنھﺎ و ﺷرﮐتھﺎی ﺗﺎﺑﻌﮥ ﺷﮭرداری آﻧﮭﺎ را ﻣﻠزم ﮐﻧد ﺗﺎ ﻋﻼوه ﺑر اﻧﺗﺷﺎر اطﻼﻋﺎت ﻣدﯾران و ھﯾﺋت
ﻣدﯾره ،ﺷﺎﻣل ﻧﺎم و رزوﻣﮥ آﻧﮭﺎ ،آﯾﯾنﻧﺎﻣﮫ ﻣﺎﻟﯽ و ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﯽ و اﺳﺎﺳﻧﺎﻣﮥ ﻣﻼک ﻋﻣل ﺧود را ﻧﯾز ﺑر روی ﺳﺎﯾت ﺧودﺷﺎن ﻣﻧﺗﺷر ﻧﻣﺎﯾﻧد.
در ﺧﺻوص اﺗﺻﺎل دو ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ  137و ﺳﺎﻣن ﻣﻘرر ﺷد ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﻣﮭرﻣﺎه ﻧﺳﺧﮫ آزﻣﺎﯾﺷﯽ ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ﯾﮏﭘﺎرﭼﮫ راهاﻧدازی و ارﺳﺎل و ﮔدش اﯾن ﭘﯾﺎمھﺎ ﻣﯾﺎن اﯾن دو ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ﺑرﻗرار ﺷود.
در ﺧﺻوص راهاﻧدازی ﻧرماﻓزار  ،137ﻣﻘرر ﺷد ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﺎوا ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن آﺑﺎنﻣﺎه از درﮔﺎه ارﺗﺑﺎطﯽ  137روی ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ »ﺗﮭران ﻣن« روﻧﻣﺎﯾﯽ ﮐﻧد.
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۴۶
ﺻورت ﺟﻠﺳﮫ ﮐﻣﯾﺗﮫ ﺷﻔﺎﻓﯾت و ﺷﮭر ھوﺷﻣﻧد
ﻣﻌﺎوﻧت اﻣور اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ و ﻓرھﻧﮕﯽ ﺷﮭرداری
ﺷﻧﺑﮫ  ٩٧/٠٧/٢١ﺳﺎﻋت  ١۴ﻣﮑﺎن
ﺗﺎرﯾﺦ و زﻣﺎن
ﭼﮭلوﺷﺷم
ﺷﻣﺎره ﺟﻠﺳﮫ
ﻣدﻋوﯾن :آﻗﺎی ﺷﺟﺎعﭘورﯾﺎن ،ﻣﻌﺎون ﻣﺣﺗرم اﻣور اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ و ﻓرھﻧﮕﯽ ﺷﮭرداری
ﺣﺎﺿرﯾن :ﻟطﻔﺎ ﮐﻠﯾﮏ ﻧﻣﺎﯾﯾد.
ﻋﮑسھﺎی ﺟﻠﺳﮫ
دﺳﺗورﺟﻠﺳﮫ:
✅ ﺿرورت ﺷﻔﺎﻓﯾت در ھزﯾﻧﮫﮐرد ﺑودﺟﮫ اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ و ﻓرھﻧﮕﯽ

🔹 ﭼﮭلوﺷﺷﻣﯾن ﺟﻠﺳﮫ ﮐﻣﯾﺗﮫ ﺷﻔﺎﻓﯾت و ﺷﮭر ھوﺷﻣﻧد ﻓردا ﺷﻧﺑﮫ  ٩٧/٠٧/٢١ﺑﮫ رﯾﺎﺳت دﮐﺗر ﺑﮭﺎره آروﯾن و ﺑﺎ ﺣﺿور ﺟﻧﺎب آﻗﺎی ﺷﺟﺎعﭘورﯾﺎن ،ﻣﻌﺎون ﻣﺣﺗرم اﻣور اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ و ﻓرھﻧﮕﯽ ﺷﮭرداری ،ﻣدﯾران
ﻋﺎﻣل و ذیﺣﺳﺎﺑﺎن ﺳﺎزﻣﺎنھﺎ و ﺷرﮐتھﺎی ذﯾل اﯾن ﻣﻌﺎوﻧت و راھﺑران دو ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ﻣﺎﻟﯽ و ﻗراردادھﺎ در ﻣﺣل ﻣﻌﺎوﻧت اﻣور اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ و ﻓرھﻧﮕﯽ ﺷﮭرداری ﺑرﮔزار ﺧواھد ﺷد.
🔹 ﯾﮑﯽ از ﻣﺎﻣورﯾتھﺎی ﺷشﮔﺎﻧﮫ ﺗﻌرﯾفﺷده در ﺑودﺟﮫ ﺷﮭرداری ﺗﮭران ،ﻣﺎﻣورﯾت اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ و ﻓرھﻧﮕﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺣدود ﻧﯾﻣﯽ از ﺑودﺟﮫ اﺧﺗﺻﺎصدادهﺷده ﺑﮫ آن در اﺧﺗﯾﺎر ﻣﻌﺎوﻧت اﻣور اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ و ﻓرھﻧﮕﯽ
ﻗرار ﻣﯽﮔﯾرد .در ﺟﻠﺳﮫ روز ﺷﻧﺑﮫ  ٩٧/٠٧/٢١ﻧﺣوه ھزﯾﻧﮫﮐرد اﯾن ﺑودﺟﮫ در ﺷش ﻣﺎه اﺑﺗداﯾﯽ ﺳﺎل  ٩٧ﻣورد ﺑررﺳﯽ ﻗرار ﺧواھد ﮔرﻓت.
🔹 ھﻣﭼﻧﯾن ﭘﯾرو ﺗﺻﻣﯾم ﮐﻣﯾﺗﮫ ﻣﺑﻧﯽﺑر ﻧظﺎرت ﺑر ﺣﺳن اﺟرای ﻣﺻوﺑﮫ »اﻟزام ﺷﮭرداری ﺗﮭران ﺑﮫ اﻧﺟﺎم اﻟﮑﺗروﻧﯾﮑﯽ و اﻋﻼن ﻋﻣوﻣﯽ اطﻼﻋﺎت ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺷﮭرداری ﺗﮭران« و ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ آﻧﮑﮫ ﺑﮫﮐﺎرﮔﯾری
ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ﺟﺎﻣﻊ ﻣﺎﻟﯽ و ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ﻗراردادھﺎ ﭘﯾشﺷرط اﺟراﯾﯽ ﺷدن ﮐﺎﻣل ﻣﺻوﺑﮫ اﺳت ،در اﯾن ﺟﻠﺳﮫ ،ﺑﮫ ﺑررﺳﯽ وﺿﻌﯾت اﯾن ﻣﻌﺎوﻧت و ﺷرﮐتھﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنھﺎی ذﯾل آن در ﺑﮫﮐﺎرﮔﯾری اﯾن دو ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ﭘرداﺧﺗﮫ
ﺧواھد ﺷد.
ﺷرح ﺟﻠﺳﮫ:
✅ ﺿرورت ﺷﻔﺎﻓﯾت در ﻧﺣوه ھزﯾﻧﮫﮐرد ﺑودﺟﮫ اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ و ﻓرھﻧﮕﯽ ﺷﮭرداری ﺗﮭران

🔸 ﭼﮭلوﺷﺷﻣﯾن ﺟﻠﺳﮫ ﮐﻣﯾﺗﮫ ﺷﻔﺎﻓﯾت و ﺷﮭر ھوﺷﻣﻧد ﺷﻧﺑﮫ  ٩٧/٠٧/٢١ﺑﮫ رﯾﺎﺳت دﮐﺗر ﺑﮭﺎره آروﯾن و ﺑﺎ ﺣﺿور ﺟﻧﺎب آﻗﺎی ﺷﺟﺎعﭘورﯾﺎن ،ﻣﻌﺎون ﻣﺣﺗرم اﻣور اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ و ﻓرھﻧﮕﯽ ﺷﮭرداری ،ﻣدﯾران ﮐل،
ﻣدﯾران ﻋﺎﻣل و ذیﺣﺳﺎﺑﺎن ﺳﺎزﻣﺎنھﺎ و ﺷرﮐتھﺎی ذﯾل اﯾن ﻣﻌﺎوﻧت در ﻣﺣل ﻣﻌﺎوﻧت اﻣور اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ و ﻓرھﻧﮕﯽ ﺷﮭرداری ﺑرﮔزار ﺷد.
🔹 ﻣوﺿوع اﺑﺗداﯾﯽ ﺟﻠﺳﮫ ﭼﮭلوﺷﺷم ،ﺑررﺳﯽ ﻧﺣوه ھزﯾﻧﮫﮐرد ﺑودﺟﮫ اﺧﺗﺻﺎصدادهﺷده ﺑﮫ ﻣﻌﺎوﻧت اﻣور اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ و ﻓرھﻧﮕﯽ ذﯾل ﻣﺎﻣورﯾت اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ و ﻓرھﻧﮕﯽ ﺗﻌرﯾفﺷده در ﺑودﺟﮫ ﺷﮭرداری ﺗﮭران در
ﻧﯾﻣﮫ اﺑﺗداﯾﯽ ﺳﺎل  ٩٧ﺑود.
🔹 ﺑﻧﺎﺑر ﮔزارش ﻣﻌﺎوﻧت اﻣور اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ و ﻓرھﻧﮕﯽ ،ﻏﺎﻟب ﻣﻌﺎﻣﻼت اﯾن ﻣﻌﺎوﻧت در ﺳطﺢ ﻣﺗوﺳط )ﺑﯾن  ٢۵ﺗﺎ  ٢۵٠ﻣﯾﻠﯾون ﺗوﻣﺎن( ﺑوده اﺳت و ﺑﮫ ھﻣﯾن دﻟﯾل ردﯾفھﺎی اطﻼﻋﺎﺗﯽ ھزﯾﻧﮫﮐرد ﺑﺳﯾﺎر ﺟزﺋﯽ و
ﻣﺗﻌدد اﺳت .ھﻣﭼﻧﯾن ﺑرﺧﻼف دورهھﺎی ﭘﯾﺷﯾن ،ﺗﺷﮑﯾل ﺟﻠﺳﺎت ﮐﻣﯾﺳﯾون ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺑﮫﺻورت ﻣﻧظم و ھﻔﺗﮕﯽ ﺗﻐﯾﯾر ﻗﺎﺑلﺗوﺟﮭﯽ اﺳت ﮐﮫ در دوره ﺟدﯾد ﻣدﯾرﯾت ﺷﮭری در اﯾن ﻣﻌﺎوﻧت ﺻورت ﮔرﻓﺗﮫ اﺳت.
🔹 ﺑﮫ دﻟﯾل ﻧﺑود ﺟزﺋﯾﺎت ﮐﺎﻓﯽ در ﮔزارش ﻣﺎﻟﯽ و اﻋﺗﺑﺎری اراﺋﮫﺷده ﺗوﺳط ﻣﻌﺎوﻧت اﻣور اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ و ﻓرھﻧﮕﯽ و ﻧﯾز وﺟود ﺑرﺧﯽ ﻣﻐﺎﯾرتھﺎ ﺑﯾن ارﻗﺎم اراﺋﮫﺷده در ﮔزارش ﻣﻌﺎوﻧت ﺑﺎ ﮔزارﺷﯽ ﮐﮫ اداره ﮐل
اﻣور ﻣﺎﻟﯽ ﺷﮭرداری ﻗﺑﻼ در اﺧﺗﯾﺎر ﮐﻣﯾﺗﮫ ﻗرار داده ﺑود ﻣﻘرر ﺷد ﮐﮫ ﺣداﮐﺛر ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﻣﮭرﻣﺎه ،ﻣﻌﺎوﻧت اﻣور اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ و ﻓرھﻧﮕﯽ ﮔزارﺷﯽ ﺷﻔﺎف از ﻋﻣﻠﮑرد ﻣﺎﻟﯽ و اﻋﺗﺑﺎری ﺧود ﻣﺷﺗﻣل ﺑر ﺟزﺋﯾﺎت ھزﯾﻧﮫھﺎی
اﻧﺟﺎمﺷده از اﺑﺗدای ﺳﺎل  ٩٧ﺑﮫ ﺗﻔﮑﯾﮏ ھر ﯾﮏ از ادارات و دﻓﺎﺗر ذﯾل ﻣﻌﺎوﻧت را ﺑﮫ ﮐﻣﯾﺗﮫ اراﺋﮫ دھد.
🔹 ھﻣﭼﻧﯾن ﻣﻘرر ﺷد ﺗﺎ ﺟﻠﺳﮫ دﯾﮕری ﺑﺎ ﺣﺿور ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﺎن ﮐﻣﯾﺗﮫ ﺷﻔﺎﻓﯾت ،اداره ﮐل اﻣور ﻣﺎﻟﯽ و ﻣﻌﺎوﻧت اﻣور اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ و ﻓرھﻧﮕﯽ ﺟﮭت ﺑررﺳﯽ دﻗﯾقﺗر ﻋﻣﻠﮑرد ﻣﺎﻟﯽ ﻣﻌﺎوﻧت اﻣور اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ و ﻓرھﻧﮕﯽ و
ﻧﯾز ﻣﺷﮑﻼت ﻓﯽﻣﺎﺑﯾن اداره ﮐل اﻣور ﻣﺎﻟﯽ و ﻣﻌﺎوﻧت اﻣور اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ و ﻓرھﻧﮕﯽ در ﺧﺻوص ﺛﺑت ﺑﮫﻣوﻗﻊ اﺳﻧﺎد و ھزﯾﻧﮫھﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﺑرﮔزار ﮔردد.
🔸 در ﺟﻠﺳﮫ روز  ٩٧/٧/٢١ﺗواﻓق ﺷد ﺗﺎ ﺷرﮐتھﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنھﺎی ذﯾل ﻣﻌﺎوﻧت ﻋﻼوه ﺑر ﺛﺑت ﮐﺎﻣل اطﻼﻋﺎت ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﻗراردادھﺎی ﺑﺎﻻی  ٢۵٠ﻣﯾﻠﯾون ﺗوﻣﺎن در ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ﻗراردادھﺎ در اﺳرع وﻗت ،ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن
ﭘﺎﯾﯾز اﺳﺗﻔﺎده از ﺳﺎﻣﺎﻧﮫھﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﻣوازی را ﻣﺗوﻗف ﮐرده و ﺑﮫ طور ﮐﺎﻣل از ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ﺟﺎﻣﻊ ﻣﺎﻟﯽ ﺷﮭرداری اﺳﺗﻔﺎده ﻧﻣﺎﯾﻧد.
🔸 اﻧﺗﺷﺎر اﺳﺎسﻧﺎﻣﮫ ،آﯾﯾنﻧﺎﻣﮫ ﻣﺎﻟﯽ و ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﯽ ،ﻧﻣودار ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ،ﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧوادﮔﯽ ﻣدﯾرﻋﺎﻣل ،اﻋﺿﺎی ھﯾﺎتﻣدﯾره و ﻣﻌﺎوﻧﺎن ﺑﮫ ھﻣراه رزوﻣﮫ آنھﺎ را ﺑر روی وبﺳﺎﯾت ﺳﺎزﻣﺎنھﺎ و ﺷرﮐتھﺎی ذﯾل
ﻣﻌﺎوﻧت اﻣور اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ و ﻓرھﻧﮕﯽ و ﻧﯾز اﻧﺗﺷﺎر اطﻼﻋﺎت ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﻣدﯾران ﮐل ﻣﻌﺎوﻧت و ﻣﻌﺎوﻧتھﺎی ذﯾل ھر اداره ﮐل روی ﺳﺎﯾت ﻣﻌﺎوﻧت اﻣور اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ و ﻓرھﻧﮕﯽ دﯾﮕر ﻣﺻوﺑﮫ اﯾن ﺟﻠﺳﮫ ﺑود.
ﻧﺎﻣﮥ ﻣﺻوﺑﺎت ﺟﻠﺳﮫ
ردﯾف
١
٢
٣
۴
۵
۶
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ﻣﺻوﺑﮫ
ﻣﻘرر ﺷد ﻣﻌﺎوﻧت اﻣور اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ و ﻓرھﻧﮕﯽ ،ﺣداﮐﺛر ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﻣﮭر ﻣﺎه ﮔزارش ﻣﺎﻟﯽ و اﻋﺗﺑﺎری ﺧورد ﻣﺷﺗﻣل ﺑر ﺟزﺋﯾﺎت ھزﯾﻧﮫھﺎی اﻧﺟﺎمﺷده از اﺑﺗدای ﺳﺎل  97را ﺑﮫﺗﻔﮑﯾﮏ ھرﯾﮏ از دﻓﺎﺗر
و ادارات ﮐل ذﯾل ﻣﻌﺎوﻧت ،در ﻗﺎﻟب ﻓﺎﯾل اﮐﺳل ﺑﮫ ﮐﻣﯾﺗﮫ ارﺳﺎل ﻧﻣﺎﯾﻧد.
ﻣﻘرر ﺷد ﺟﻠﺳﮫای ﺑﺎ ﺣﺿور ﻣﻌﺎوﻧت اﻣور اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ و ﻓرھﻧﮕﯽ ،ادارۀ ﮐل اﻣور ﻣﺎﻟﯽ و ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﺎن ﮐﻣﯾﺗﮫ ﺷﻔﺎﻓﯾت ،ﺟﮭت ﺑررﺳﯽ و رﻓﻊ ﻣﻐﺎﯾرتھﺎی ﻣوﺟود ﻣﯾﺎن ﮔزارشھﺎی ﻣﺎﻟﯽ درﯾﺎﻓت
ﺷده از ﻣﻌﺎوﻧت اﻣور اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ و ﻓرھﻧﮕﯽ و اداره ﮐل ﻣﺎﻟﯽ و ﻧﯾز رﻓﻊ ﻣﺷﮑﻼت ﻓﯽﻣﺎﺑﯾن در ﺧﺻوص ﺛﺑت ﺑﮫﻣوﻗﻊ اﺳﻧﺎد و ھزﯾﻧﮫھﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﺑرﮔزار ﮔردد.
ﻣﻘرر ﺷد ﺳﺎزﻣﺎنھﺎ و ﺷرﮐتھﺎی ذﯾل ﻣﻌﺎوﻧت ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﭘﺎﯾﯾز اﺳﺗﻔﺎده از ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ﻣﺎﻟﯽ ﻣوازی را ﻣﺗوﻗف ﮐرده و از ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ﺟﺎﻣﻊ ﻣﺎﻟﯽ ﺷﮭرداری اﺳﺗﻔﺎده ﻧﻣﺎﯾﻧد.
ﻣﻘرر ﺷد اطﻼﻋﺎت ﻗراردادھﺎی ﺑﺎﻻی  250ﻣﯾﻠﯾون ﺗوﻣﺎن ﮐﻠﯾﮫ ﺳﺎزﻣﺎنھﺎ و ﺷرﮐتھﺎی ذﯾل ﻣﻌﺎوﻧت در اﺳرع وﻗت در ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ﻗراردادھﺎ ﺛﺑت ﮔردد و ذﯾﺣﺳﺎﺑﺎن ﺛﺑت اطﻼﻋﺎت اﯾن ﻗراردادھﺎ را ﮐﻧﺗرل ﻧﻣﺎﯾﻧد.
ﻣﻘرر ﺷد ﺳﺎزﻣﺎن ﺳﺎزﻣﺎنھﺎ و ﺷرﮐتھﺎی ذﯾل ﻣﻌﺎوﻧت اﻣور اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ و ﻓرھﻧﮕﯽ ،اﺳﺎسﻧﺎﻣﮫ ﻣﻼک ﻋﻣل ،آﯾﯾنﻧﺎﻣﮫ ﻣﺎﻟﯽ و ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﯽ ﻣﻼک ﻋﻣل و ﻧﻣودار ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺧود را ھﻣراه ﺑﺎ
اطﻼﻋﺎت ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﻣدﯾرﻋﺎﻣل ،ﻣﻌﺎوﻧﺎن و ھﯾﺋت ﻣدﯾره ﺧود ﻣﺷﺗﻣل ﺑر ﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧوادﮔﯽ و رزوﻣﮫ ﺑر روی ﺳﺎﯾت ﺧود ﺑﺎرﮔذاری ﮐﻧﻧد.
ھﻣﭼﻧﯾن ﻣﻘرر ﺷد اطﻼﻋﺎت ﻣدﯾران ﮐل ﻣﻌﺎوﻧت اﻣور اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ و ﻓرھﻧﮕﯽ و ﻣﻌﺎوﻧتھﺎی ذﯾل ھر اداره ﮐل ﻧﯾز ﻣﺷﺗﻣل ﺑر ﻧﺎم و ﻧﺎمﺧﺎﻧوادﮔﯽ و رزوﻣﮫ ﺑر روی ﺳﺎﯾت ﺧود ﺑﺎزﮔذاری ﮐﻧﻧد.
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۴۵

ﭼﮭلوﭘﻧﺟم

ﺗﺎرﯾﺦ و زﻣﺎن

ﺷﻣﺎره ﺟﻠﺳﮫ
دﺳﺗورﺟﻠﺳﮫ:
✅ ﺑررﺳﯽ ﻻﯾﺣﮫ ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﺳوم ﺗوﺳﻌﮫ ﺷﮭر ﺗﮭران

ﺻورت ﺟﻠﺳﮫ ﮐﻣﯾﺗﮫ ﺷﻔﺎﻓﯾت و ﺷﮭر ھوﺷﻣﻧد
طﺑﻘﮫ ﺷﺷم ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن ﺷورا ،ﺳﺎﻟن ﮐﻣﯾﺳﯾون ﺑرﻧﺎﻣﮫ و ﺑودﺟﮫ
ﺷﻧﺑﮫ  ٩٧/٧/١۴ﺳﺎﻋت  ١۴ﻣﮑﺎن

🔸 ﭼﮭلوﭘﻧﺟﻣﯾن ﺟﻠﺳﮫ ﮐﻣﯾﺗﮫ ﺷﻔﺎﻓﯾت و ﺷﮭر ھوﺷﻣﻧد در روز ﺷﻧﺑﮫ  ٩٧/٧/١۴ﺑﺎ ﺣﺿور ﮐﺎرﺷﻧﺎﺳﺎن ﮐﻣﯾﺗﮫ و ﺑﺎ ھدف ﺑررﺳﯽ و اراﺋﮫ ﭘﯾﺷﻧﮭﺎدات اﺻﻼﺣﯽ ﺟﮭت اﻋﻣﺎل در ﻻﯾﺣﮫ ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﺳوم ﺗوﺳﻌﮫ
ﺷﮭر ﺗﮭران ﺑرﮔزار ﺧواھد ﺷد.
🔸 در اﯾن ﺟﻠﺳﮫ دو ﻓﺻلِ »ﺣﮑﻣرواﯾﯽ ﺷﮭری« و »ھوﺷﻣﻧدﺳﺎزی و ﻧوآوری ﺷﮭری« ﮐﮫ در ارﺗﺑﺎط ﺑﺎ اھداف و ﻓﻌﺎﻟﯾتھﺎی ﮐﻣﯾﺗﮫ ﺷﻔﺎﻓﯾت و ﺷﮭر ھوﺷﻣﻧد ﻗرار ﻣﯽﮔﯾرد ،ﻣورد ﺑررﺳﯽ ﮐﺎرﺷﻧﺎﺳﺎن
ﮐﻣﯾﺗﮫ ﻗرار ﺧواھد ﮔرﻓت.
🔸 ﮐﻣﯾﺗﮫ ﺷﻔﺎﻓﯾت از ھﻣﮫ ﺷﮭروﻧدان دﻏدﻏﮫﻣﻧد و ﻋﻼﻗﻣﻧد دﻋوت ﻣﯽﮐﻧد ﭘﯾﺷﻧﮭﺎدات ﺧود ﺑرای اﺻﻼح ﻣﻔﺎد و اﺣﮑﺎم اﯾن ﺑرﻧﺎﻣﮫ در ﺣوزه ﻣﺎﻣورﯾﺗﯽ ﮐﻣﯾﺗﮫ را ﺑﮫ ﭘﺳت اﻟﮑﺗروﻧﯾﮑﯽ ﮐﻣﯾﺗﮫ ﺷﻔﺎﻓﯾت ﺑﮫ
آدرس  shafaf.committee@gmail.comارﺳﺎل ﮐﻧﻧد.
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۴۴

ﺻورت ﺟﻠﺳﮫ ﮐﻣﯾﺗﮫ ﺷﻔﺎﻓﯾت و ﺷﮭر ھوﺷﻣﻧد
ﺷﻧﺑﮫ  ٩٧/٠۶/٣١ﺳﺎﻋت  ١۴ﻣﮑﺎن
ﭼﮭلوﭼﮭﺎرم ﺗﺎرﯾﺦ و زﻣﺎن
ﺷﻣﺎره ﺟﻠﺳﮫ
ﻣدﻋوﯾن :ﺟﻧﺎب آﻗﺎی ﻧوشآﺑﺎدی ،ﻣدﯾرﻋﺎﻣل ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﮭﻧدﺳﯽ و ﻋﻣران ﺷﮭرداری ﺗﮭران

ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﮭﻧدﺳﯽ و ﻋﻣران ﺷﮭرداری ﺗﮭران

ﻋﮑسھﺎی ﺟﻠﺳﮫ
دﺳﺗورﺟﻠﺳﮫ:
✅ ﺿرورت ﺷﻔﺎﻓﯾت در ﻗراردادھﺎی ﻋﻣراﻧﯽ
🔹ﭼﮭلوﭼﮭﺎرﻣﯾن ﺟﻠﺳﮫ ﮐﻣﯾﺗﮫ ﺷﻔﺎﻓﯾت و ﺷﮭر ھوﺷﻣﻧد روز ﺷﻧﺑﮫ  ٩٧/۶/٣١ﺑﮫ رﯾﺎﺳت دﮐﺗر ﺑﮭﺎره آروﯾن و ﺑﺎ ﺣﺿور ﺟﻧﺎب آﻗﺎی ﻧوشآﺑﺎدی ،ﻣدﯾرﻋﺎﻣل ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﮭﻧدﺳﯽ و ﻋﻣران ﺷﮭرداری
ﺗﮭران و راھﺑران ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ﻣﺎﻟﯽ ،ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ﻗراردادھﺎ و ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ﻣدﯾرﯾت و ﮐﻧﺗرل ﭘروژه ﺑﺎ ﻣوﺿوع »وﺿﻌﯾت ﺑﮫﮐﺎرﮔﯾری ﺳﺎﻣﺎﻧﮫھﺎی ﻣﺎﻟﯽ ،ﻗراردادھﺎ و ﮐﻧﺗرل ﭘروژه در ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﮭﻧدﺳﯽ و ﻋﻣران«
ﺑرﮔزار ﺧواھد ﺷد.
🔹 ﭘﯾرو ﺗﺻﻣﯾم ﮐﻣﯾﺗﮫ ﻣﺑﻧﯽﺑر ﻧظﺎرت ﺑر ﺣﺳن اﺟرای ﻣﺻوﺑﮫ »اﻟزام ﺷﮭرداری ﺗﮭران ﺑﮫ اﻧﺟﺎم اﻟﮑﺗروﻧﯾﮑﯽ و اﻋﻼن ﻋﻣوﻣﯽ اطﻼﻋﺎت ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺷﮭرداری« و ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ آﻧﮑﮫ ﺑﮫﮐﺎرﮔﯾری
ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ﺟﺎﻣﻊ ﻣﺎﻟﯽ و ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ﻗراردادھﺎ ﭘﯾشﺷرط اﺟراﯾﯽ ﺷدن ﮐﺎﻣل ﻣﺻوﺑﮫ اﺳت ،در اﯾن ﺟﻠﺳﮫ ،ﺿﻣن ﺑﺎزدﯾد از ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﮭﻧدﺳﯽ و ﻋﻣران ،ﺑﮫ ﺑررﺳﯽ وﺿﻌﯾت اﯾن ﺳﺎزﻣﺎن در ﺑﮫﮐﺎرﮔﯾری اﯾن
دو ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ﭘرداﺧﺗﮫ ﺧواھد ﺷد .اھﻣﯾت اﯾن ﺑررﺳﯽ در آن اﺳت ﮐﮫ اوﻻ ﺣﺟم ﺑﺎﻻﯾﯽ از ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺷﮭرداری ﺗﮭران در اﯾن ﺳﺎزﻣﺎن ﺻورت ﻣﯽﮔﯾرد ،و ﺛﺎﻧﯾﺎ ،اﯾن ﺳﺎزﻣﺎن از ﺟﻣﻠﮫ ﺳﺎزﻣﺎنھﺎﯾﯽ در
ﺷﮭرداری ﺗﮭران اﺳت ﮐﮫ ھﯾﭻﯾﮏ از دو ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ﻗراردادھﺎ و ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ﻣﺎﻟﯽ در ان ﺑﮫ طور ﮐﺎﻣل راهاﻧدازی ﻧﺷده اﺳت.
🔹 ھﻣﭼﻧﯾن ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ آﻧﮑﮫ اﻧﺗﺷﺎر اطﻼﻋﺎت ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﭘروژهھﺎی اﺣداﺛﯽ در ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ﻣدﯾرﯾت و ﮐﻧﺗرل ﭘروژه ﻧﯾز در دﺳﺗور ﮐﺎر ﮐﻣﯾﺗﮫ ﻗرار دارد و ﺣﺟم ﺑﺎﻻﯾﯽ از ﭘروژهھﺎی اﺣداﺛﯽ ﻣذﮐور
ﺗوﺳط ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﮭﻧدﺳﯽ و ﻋﻣران اﻧﺟﺎم ﻣﯽﮔﯾرد ،ﺑررﺳﯽ وﺿﻌﯾت ﺛﺑت روزآﻣد اطﻼﻋﺎت ﭘﯾﺷرﻓت ﭘروژهھﺎی اﯾن ﺳﺎزﻣﺎن در ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ﻣدﯾرﯾت و ﮐﻧﺗرل ﭘروژه ﻧﯾز در دﺳﺗور ﮐﺎر ﺟﻠﺳﮫ ﺷﻧﺑﮫ
 ٩٧/۶/٣١ﻗرار ﮔرﻓﺗﮫ اﺳت.
ﻧﺎﻣﮥ ﻣﺻوﺑﺎت ﺟﻠﺳﮫ
ردﯾف

ﻣﺻوﺑﮫ
ﺣداﮐﺛر ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﻣﮭر ﻣﺎه ،ﺷﻧﺎﺧت ﻣراﺣل ﮔردش ﮐﺎر ﮐﻠﯾﮫ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﮭﻧدﺳﯽ و ﻋﻣران ﺗوﺳط ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﻧﺎوری اطﻼﻋﺎت و ارﺗﺑﺎطﺎت ﺻورت ﮔﯾرد ﺗﺎ ﻧﯾﺎزھﺎی ﺳﺎزﻣﺎن
ﻣﮭﻧدﺳﯽ و ﻋﻣران ﺑرای ﺛﺑت ﺑﺎ ﮔردش ﻗراردادھﺎ )اﻋم از ﻧﯾﺎﺑﺗﯽ و ﻏﯾر ﻧﯾﺎﺑﺗﯽ( در ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ﻗراردادھﺎ ﺷﻧﺎﺧﺗﮫ ﺷود و ﺣداﮐﺛر ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﭘﺎﯾﯾز  ١٣٩٧اﻣﮑﺎن ﺛﺑت ﺑﺎ ﮔردش ﻗراردادھﺎی
ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﮭﻧدﺳﯽ و ﻋﻣران در اﯾن ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ﻓراھم ﮔردد.
ﺟﻠﺳﺎﺗﯽ ﺟﮭت ارﺗﻘﺎی ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﮫ طوری ﮐﮫ ﻧﯾﺎزھﺎی ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﮭﻧدﺳﯽ و ﻋﻣران ﺑرای ﺛﺑت ﮐﺎﻣل اطﻼﻋﺎت در اﯾن ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ﺑرآورده ﮔردد و ﻧﯾﺎز ﺑﮫ اﺳﺗﻔﺎده از ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ﻣﺎﻟﯽ
ﻣوازی ﻧداﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد ،در دﺳﺗور ﮐﺎر ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﻧﺎوری اطﻼﻋﺎت و ارﺗﺑﺎطﺎت و ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﮭﻧدﺳﯽ و ﻋﻣران ﻗرار ﮔﯾرد .در اﯾن ﺧﺻوص ﻣﻘرر ﮔردﯾد ﮐﮫ ﮔزارش ﭘﯾﺷرﻓت ﮐﺎر ﺗﺎ
ﭘﺎﯾﺎن ﭘﺎﯾﯾز  ،٩٧ﺑﮫﺻورت ﻣﺳﺗﻣر ﺑرای اﯾن ﮐﻣﯾﺗﮫ ارﺳﺎل ﮔردد.
ﺟﻠﺳﺎﺗﯽ ﮐﮫ ﺑﯾن دو ﺳﺎزﻣﺎن ﻣذﮐور در ﺧﺻوص اﯾن دو ﻣﺻوﺑﮫ ﺑرﮔزار ﻣﯽﮔردد ،ﺑﺎ ﺣﺿور ﮐﺎرﺷﻧﺎس ﮐﻣﯾﺗﮫ ﺷﻔﺎﻓﯾت ﺻورت ﭘذﯾرد و روﻧوﺷت ﻣﮑﺎﺗﺑﺎت اﯾن دو ﺳﺎزﻣﺎن در اﯾن
ﺧﺻوص ﻧﯾز ﺑرای ﮐﻣﯾﺗﮫ ارﺳﺎل ﮔردد.

۴

اﺳﺎﺳﻧﺎﻣﮫ ﻣﻼک ﻋﻣل ،آﯾﯾنﻧﺎﻣﮫ ﻣﺎﻟﯽ و ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﯽ ،ﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧوادﮔﯽ اﻋﺿﺎی ھﯾﺎت ﻣدﯾره ﺑﮫ ھﻣراه رزوﻣﮫ آﻧﮭﺎ و رزوﻣﮫ ﻣﻌﺎوﻧﯾن ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﮭﻧدﺳﯽ و ﻋﻣران ﺑر روی ﺳﺎﯾت اﯾن
ﺳﺎزﻣﺎن ﻗرار ﮔﯾرد.

١
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ﺻورﺗﺟﻠﺳﺎت -ﺳﺎل دوم

۴٣

ﺷﻧﺑﮫ ٩٧/٠۶/٢۴ﺳﺎﻋت١۶
ﺗﺎرﯾﺦ و زﻣﺎن
ﭼﮭلوﺳوم
ﺷﻣﺎره ﺟﻠﺳﮫ
ﻣدﻋوﯾن :ﺟﻧﺎب آﻗﺎي ﻧﮕﯾن ﺗﺎﺟﯽ ،ﺳرﭘرﺳت ﻣﺣﺗرم ﻣﻌﺎوﻧت ﻣﺎﻟﯽ و اﻗﺗﺻﺎد ﺷﮭري

ﺻورت ﺟﻠﺳﮫ ﮐﻣﯾﺗﮫ ﺷﻔﺎﻓﯾت و ﺷﮭر ھوﺷﻣﻧد
ﺳﺎﻟن ﺟﻠﺳﺎت واﻗﻊ در طﺑﻘﮫ  ٨ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن ﺷﻣﺎره  ١ﺷورا
ﻣﮑﺎن

ﺣﺎﺿرﯾن :ﻟطﻔﺎ ً ﮐﻠﯾﮏ ﻧﻣﺎﯾﯾد.
ﻋﮑسھﺎی ﺟﻠﺳﮫ
ﺷرح ﺟﻠﺳﮫ:
✅ ھوﻟوﮔرام :ﻣﺷﮑل ﭼﮫ ﺑود ،راهﺣل ﭼﯾﺳت؟
🔸 در زﻣﺎن ﺷروع ﺑﮫ ﮐﺎر ﺷﮭردار ﺳﺎﺑق ﺗﮭران ،ﺟﻧﺎب آﻗﺎی ﻧﺟﻔﯽ ،ﺑﺧشﻧﺎﻣﮫ ﻣﻣﻧوﻋﯾت ﺻدور ھوﻟوﮔرام ﺟدﯾد ﺑﺎ ھدف ﭘﺎﯾﺎنﺑﺧﺷﯾدن ﺑﮫ ﺑﯽاﻧﺿﺑﺎطﯽھﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﮔﺳﺗرده و ﺗﺧﻠﻔﺎت ﻋدﯾده در ﺑﺣث ھوﻟوﮔرام اﺑﻼغ ﺷد.
🔸 ﺑﺎﺗوﺟﮫ ﺑﮫ اﯾنﮐﮫ ﺷﻧﯾده ﻣﯽﺷود ﺷﮭرداری ﺗﮭران ﺑﮫﮐﺎرﮔﯾری ﻣﺟدد اﯾن اﺑزار ﺗﺎﻣﯾن ﻣﺎﻟﯽ را در دﺳﺗور ﮐﺎر ﻗرار داده اﺳت ،ﭼﮭل و ﺳوﻣﯾن ﺟﻠﺳﮫ ﮐﻣﯾﺗﮫ ﺷﻔﺎﻓﯾت و ﺷﮭر ھوﺷﻣﻧد در روز ﺷﻧﺑﮫ  ٩٧/۶/٢۴ﺑﮫ اﺳﺗﻠزاﻣﺎت ﺑﮑﺎرﮔﯾری
دوﺑﺎره ھوﻟوﮔرام در ﺷﮭرداری ﺗﮭران ﺧواھد ﭘرداﺧت.
🔸 در اﯾن ﺟﻠﺳﮫ ﮐﮫ ﺑﺎ ﺣﺿور ،ﺟﻧﺎب آﻗﺎی ﻧﮕﯾنﺗﺎﺟﯽ ،ﺳرﭘرﺳت ﻣﻌﺎوﻧت ﻣﺎﻟﯽ و اﻗﺗﺻﺎد ﺷﮭری ،اﻋﺿﺎی ﮐﻣﯾﺳﯾون ﻣﻌﻣﺎری و ﺷﮭرﺳﺎزی ﺷورای ﺷﮭر و ﺗﻧﯽ ﭼﻧد از ﮐﺎرﺷﻧﺎﺳﺎن ﻣطﻠﻊ از ﺑﺣث ھوﻟوﮔرام ﺑرﮔزار ﺧواھد ﺷد ،ﺗﻼش
ﻣﯽﺷود ﭘﺎﺳﺦ ﺳواﻻت زﯾر درﯾﺎﻓت ﺷود ﺗﺎ ﺑر ﻣﺑﻧﺎی اطﻼﻋﺎت ﻣﻌﺗﺑر و ﻣﺳﺗﻧد ،ﺗﺻﻣﯾم ﻣﻧﺎﺳب در اﯾن ﺧﺻوص اﺗﺧﺎذ ﺷود:
 .1ﺟﮭت رﻓﻊ اﺷﮑﺎﻻت وارد ﺑر ھوﻟوﮔرام )ﮐﺎھش ﺟرﯾﺎن ﻧﻘدی درﯾﺎﻓﺗﯽ ﺷﮭرداری ،اﻓزاﯾش ﺑﯽ اﻧﺿﺑﺎطﯽ ﻣﺎﻟﯽ و ﮐﺎھش ﭘﯾش ﺑﯾﻧﯽ ﭘذﯾری ﺟرﯾﺎنھﺎی درآﻣدی ﺷﮭرداری ﺑﮫ دﻟﯾل وارﯾز ﻧﺷدن ﻋوارض ﺑﮫ ﺻورت ﻣﺳﺗﻘﯾم ﺑﮫ ﺣﺳﺎب ﺧزاﻧﮫ،
ﻏﯾر ﻗﺎﺑل ﻧظﺎرت ﺑودن ﻓرآﯾﻧد واﮔذاری ھوﻟوﮔرامھﺎ و اﯾﺟﺎد ﻓﺳﺎد و راﻧت در ﻣراﺣل واﮔذاری و ﻧرخ ﺗﻧزﯾل ﺑﺎﻻی ﺑدھﯽ ﻏﯾرﻧﻘد ﺑرای ﭘﯾﻣﺎﻧﮑﺎر( ﭼﮫ اﺻﻼﺣﺎﺗﯽ اﻧﺟﺎم ﺷده اﺳت؟
 .2ﻋﻣﻠﮑرد درآﻣدھﺎی ﻏﯾرﻧﻘدی ﺷﮭرداری در ﺳﺎل  1397ﭼﮫ ﻣﯾزان ﭘﯾشﺑﯾﻧﯽ ﻣﯽﺷود؟ )ﺑﮫ ﺗﻔﮑﯾﮏ ردﯾفھﺎی ﻣﺧﺗﻠف درآﻣدی و ﺗﮭﺎﺗرھﺎی ﭘﯾشﺑﯾﻧﯽ ﺷده(
 .3ﻣﯾزان ﺑدھﯽ ﺷﮭرداری ﮐﮫ ﺑﮫ ﺻورت ﻏﯾرﻧﻘدی در ﺳﺎل  1397ﺑﺎزﭘرداﺧت ﻣﯽﺷود ،ﭼﮫ ﻣﯾزان ﭘﯾشﺑﯾﻧﯽ ﻣﯽﺷود؟ ﭼﻘدر از آن ﺗوﺳط ھوﻟﮕرام ﺑﺎزﭘرداﺧت ﻣﯽﺷود؟ ﺳﺎﯾر روشھﺎی ﺑﺎزﭘرداﺧت ﻏﯾرﻧﻘدی و ﺗﮭﺎﺗر ﭼﮫ ﻣﯾزان ﭘﯾش ﺑﯾﻧﯽ
ﻣﯽﺷود؟
 .4ارزش ﻣﺟﻣوع ھوﻟوﮔرامھﺎی ﺻﺎدر ﺷده ﮐﮫ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿر در دﺳت ﻣردم اﺳت و ﺗﻌﯾﯾن ﺗﮑﻠﯾف ﻧﺷده ،ﭼﮫ ﻣﯾزان ﺑرآورد ﻣﯽﺷود؟
 .5ﻣﺟﻣوع ﻣﻧﺎﺑﻊ ﻧﻘدی ﮐﮫ ﮐﺎرﮔزاریھﺎ از ﺷﮭرداری ﺑرای ﺑﺎزﭘرداﺧت ﺑدھﯽ ﭘﯾﻣﺎﻧﮑﺎران درﯾﺎﻓت ﮐردﻧد ،در ﭘﻧﺞ ﺳﺎل ﮔذﺷﺗﮫ ﺑﮫ ﺻورت ﺳﺎﻻﻧﮫ ﭼﻘدر ﺑوده اﺳت؟
 .6ﻣﺟﻣوع ھوﻟوﮔرامھﺎی ﻧﻘد ﺷده ﺗوﺳط ﮐﺎرﮔزاریھﺎ ﺑرای ﭘﯾﻣﺎﻧﮑﺎران ،در ﭘﻧﺞ ﺳﺎل ﮔذﺷﺗﮫ ﺑﮫ ﺻورت ﺳﺎﻻﻧﮫ ﭼﮫ ﻣﯾزان ﺑوده اﺳت؟
 .7ﻣﺟﻣوع ﻣﻧﺎﺑﻊ ﻧﻘدی ﮐﮫ ﮐﺎرﮔزاریھﺎ از ﻣﺣل داراﺋﯽھﺎی ﺧود ﺑرای ﺑﺎزﭘرداﺧت ﻧﻘدی ﺑدھﯽ ﭘﯾﻣﺎﻧﮑﺎران ﻣورد اﺳﺗﻔﺎده ﻗرار دادﻧد ،ﭼﮫ ﻣﯾزان ﺑرآورد ﻣﯽﺷود؟ )در ﭘﻧﺞ ﺳﺎل ﮔذﺷﺗﮫ ﺑﮫ ﺻورت ﺳﺎﻻﻧﮫ(
 .8ارزش ﻣﺎﻧده ﻣﻧﺎﺑﻊ ﻧﻘدی ﺷﮭرداری در ﺗرازﻧﺎﻣﮫ ﮐﺎرﮔزاریھﺎ ﭼﮫ ﻣﯾزان ﺑرآورد ﻣﯽﺷود؟ ارزش ﻣﺎﻧده ھوﻟوﮔرامھﺎی ﻧﻘد ﻧﺷده در ﺗرازﻧﺎﻣﮫ ﮐﺎرﮔزاریھﺎ ﭼﮫ ﻣﯾزان ﺑرآورد ﻣﯽﺷود؟
ردﯾف
١
٢
٣
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ﻣﺻوﺑﮫ
ﻣﻌﺎوﻧت ﻣﺎﻟﯽ اظﮭﺎر داﺷت ﮐﮫ ﺗﻐﯾﯾراﺗﯽ در دﺳﺗور اﻟﻌﻣل ﺑودﺟﮫ ﻏﯾرﻧﻘد اﻋﻣﺎل ﻧﻣوده اﺳت .ﻣﻘرر ﮔردﯾد ﮐﮫ دﺳﺗور اﻟﻌﻣل ﺗﻐﯾﯾر داده ﺷده ﺗوﺳط اﯾن ﻣﻌﺎوﻧت ،ﺑرای اﯾن ﮐﻣﯾﺗﮫ ارﺳﺎل ﺷود.
ﻣﻘرر ﮔردﯾد ﻣﺗن ﻗراردادی ﮐﮫ ﺑﺎ ﺑﺎﻧﮏھﺎ ﺑﮫ ﻋﻧوان ﮐﺎرﮔزار در اﻣر ﻣﺑﺎدﻻت ﻏﯾرﻧﻘد ﺑﺳﺗﮫ ﺷده اﺳت ﺗوﺳط ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻼک و ﻣﺳﺗﻐﻼت ﺑرای اﯾن ﮐﻣﯾﺗﮫ ارﺳﺎل ﮔردد.
ﻣﺻوب ﮔردﯾد ﮐﮫ ﻟﯾﺳت رﯾز ﻣطﺎﻟﺑﺎت ﭘرداﺧت ﺷده ﮐﺎرﮔزاریھﺎی از طرﯾق ھوﻟوﮔرام و ﻣﯾزان ﻣطﺎﻟﺑﺎت ﺑﺎﻗﯾﻣﺎﻧده ﺗوﺳط ﻣﻌﺎوﻧت ﻣﺎﻟﯽ و اﻗﺗﺻﺎد ﺷﮭری ﺑرای اﯾن ﮐﻣﯾﺗﮫ ارﺳﺎل ﮔردد.

ﺻورﺗﺟﻠﺳﺎت -ﺳﺎل دوم

۴٢

ﺻورت ﺟﻠﺳﮫ ﮐﻣﯾﺗﮫ ﺷﻔﺎﻓﯾت و ﺷﮭر ھوﺷﻣﻧد
ﺗﺎرﯾﺦ و زﻣﺎن ﺷﻧﺑﮫ  ٩٧/٠۶/١٧ﺳﺎﻋت  ١۴ﻣﮑﺎن ﺳﺎﻟن ﺟﻠﺳﺎت ﻛﻣﯾﺳﯾون ﺳﻼﻣت و ﻣﺣﯾط زﯾﺳت ،واﻗﻊ در طﺑﻘﮫ  -١ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن ﺷﻣﺎره دو ﺷورا
ﭼﮭلودوم
ﺷﻣﺎره ﺟﻠﺳﮫ
ﻣدﻋوﯾنٖ ٖ:ﺟﻧﺎب آﻗﺎی ﮐرﯾﻣﯽ ،رﺋﯾس ﻣرﮐز ارﺗﺑﺎطﺎت و اﻣور ﺑﯾن اﻟﻣﻠل ﺷﮭرداری ﺗﮭران ،ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﺎن ﻣﻌﺎوﻧت اﻣور ﻣﻧﺎطق ،ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﺎن ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺎزرﺳﯽ ،راھﺑران دو ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ  ١٣٧و ﺳﺎﻣن،
ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﺎن ﻣﻌﺎوﻧت ﻣﺎﻟﯽ و اﻗﺗﺻﺎد ﺷﮭری و ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﺎن ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﺎوا
ﺣﺎﺿرﯾن :ﻟطﻔﺎ ﮐﻠﯾﮏ ﻧﻣﺎﯾﯾد.
ﻋﮑسھﺎی ﺟﻠﺳﮫ

دﺳﺗورﺟﻠﺳﮫ:
✅ اﻧﺗﺷﺎر ﻋﻣوﻣﯽ اطﻼﻋﺎت ﺳﻔرھﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ﮐﺎرﮐﻧﺎن ﺷﮭرداری ﺗﮭران
ﭼﮭلودوﻣﯾن ﺟﻠﺳﮫ ﮐﻣﯾﺗﮫ ﺷﻔﺎﻓﯾت و ﺷﮭر ھوﺷﻣﻧد ﺑﮫ رﯾﺎﺳت دﮐﺗر ﺑﮭﺎره آروﯾن و ﺑﺎ ﺳﮫ دﺳﺗور ﮐﺎر ﺑرﮔزار ﺧواھد ﺷد.
🔸 در اداﻣﮫ ﺟﻠﺳﮫ ﺑﯾﺳتوﺳوم ﮐﻣﯾﺗﮫ ) (٩٧/٢/١ﮐﮫ ﺑﮫ ﺑررﺳﯽ ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ﻧظﺎرت ﺑر ﺳﻔرھﺎی ﺧﺎرﺟﯽ و ﭼﮕوﻧﮕﯽ ﺛﺑت اطﻼﻋﺎت ﺳﻔرھﺎی ﮐﺎرﮐﻧﺎن در اﯾن ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ اﺧﺗﺻﺎص ﯾﺎﻓﺗﮫ ﺑود ،در
ﺑﺧش اول ﺟﻠﺳﮫ و ﺑﺎ ﺣﺿور ﺟﻧﺎب آﻗﺎی ﮐرﯾﻣﯽ ،رﺋﯾس ﻣرﮐز ارﺗﺑﺎطﺎت و اﻣور ﺑﯾناﻟﻣﻠل ﺷﮭرداری ﺗﮭران ﺑﮫ ﻣوﺿوع »اﻧﺗﺷﺎر ﻋﻣوﻣﯽ اطﻼﻋﺎت ﺳﻔرھﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ﮐﺎرﮐﻧﺎن ﺷﮭرداری«
ﭘرداﺧﺗﮫ ﺧواھد ﺷد و روﯾﮫھﺎی ﺟﺎری در راﺑطﮫ ﺑﺎ ﺛﺑت اطﻼﻋﺎت در ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ﻧظﺎرت ﺑر ﺳﻔرھﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ﻣورد ﺑررﺳﯽ ﻗرار ﺧواھد ﮔرﻓت.
🔸 اﻧﺗﺷﺎر ﻋﻣوﻣﯽ اطﻼﻋﺎت اﯾن ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ،ﺟدای از آﻧﮑﮫ ﺑﮫطورﮐﻠﯽ از ﻣﻧظر ﺑرﻗراری ﺷﻔﺎﻓﯾت واﺟد اھﻣﯾت اﺳت ،ﺑﮫ ﻋﻧوان ﺑﺧﺷﯽ از طرح »ﻣدﯾرﯾت ﺗﻌﺎرض ﻣﻧﺎﻓﻊ« ﻧﯾز در ﻧظر ﮔرﻓﺗﮫ
ﺷده اﺳت و ﺣﺳن اﺟرای اﯾن ﺑﺧش از طرح ﻣذﮐور ﻣﻧوط ﺑﮫ ﻏﻧﺎی اطﻼﻋﺎﺗﯽ ﭘﺎﯾﮕﺎه دادهای اﯾن ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ﺧواھد ﺑود.
🔷 ﺑﺧش ﻣﯾﺎﻧﯽ ﺟﻠﺳﮫ ﺑﺎ ﺣﺿور ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﺎن ﻣﻌﺎوﻧت اﻣور ﻣﻧﺎطق ،ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﺎن ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺎزرﺳﯽ و راھﺑران دو ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ  ١٣٧و ﺳﺎﻣن ﺑﮫ وﺿﻌﯾت اﺗﺻﺎل دو ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ  ١٣٧و ﺳﺎﻣن اﺧﺗﺻﺎص
ﺧواھد ﯾﺎﻓت .ﭘﯾرو ﺟﻠﺳﺎت ﭘﯾﺷﯾن ﮐﻣﯾﺗﮫ در راﺑطﮫ ﺑﺎ اﺗﺻﺎل اﯾن دو ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ و ﻣﺻوﺑﮫ ﺟﻠﺳﮫ ﺳﯽوﺷﺷم ،ﻣﻘرر ﺷده ﺑود ﮐﮫ ﺗﺎ ﺗﺎرﯾﺦ  ٩٧/۶/٣اﺗﺻﺎل اﯾن دو ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ﺑﮫ ﯾﮑدﯾﮕر ﺑرﻗرار ﺷود.
🔷 ﺑﺧش ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﺟﻠﺳﮫ ﺑﺎ ﺣﺿور ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﺎن ﻣﻌﺎوﻧت ﻣﺎﻟﯽ و اﻗﺗﺻﺎد ﺷﮭری و ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﺎن ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﺎوا ﺑﮫ ﺑررﺳﯽ اﻗداﻣﺎت ﻣﻌﺎوﻧت ﻣﺎﻟﯽ و ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﺎوا در ﺧﺻوص رﻓﻊ ﻣﻐﺎﯾرتھﺎی
اطﻼﻋﺎت ﻗراردادھﺎی ﺛﺑتﺷده در دو ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ﺟﺎﻣﻊ ﻣﺎﻟﯽ و ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ﻗراردادھﺎ اﺧﺗﺻﺎص ﺧواھد ﯾﺎﻓت .اﺗﺻﺎل و ﺳﺎزﮔﺎری اطﻼﻋﺎﺗﯽ ﮐﺎﻣل اﯾن دو ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ﺑﮫﺧﺻوص از ﺟﮭت ﻧﻘش آن در
اﺟرای ﮐﺎﻣل ﻣﺻوﺑﮫ »اﻟزام ﺷﮭرداری ﺗﮭران ﺑﮫ اﻧﺟﺎم اﻟﮑﺗروﻧﯾﮑﯽ و اﻋﻼن ﻋﻣوﻣﯽ اطﻼﻋﺎت ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺷﮭرداری« ﺣﺎﺋز اھﻣﯾت اﺳت .اﻧﺗظﺎر ﺑر آن اﺳت ﮐﮫ ﮔزارش ﻣﻌﺎوﻧت ﻣﺎﻟﯽ و
ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﺎوا در روز ﺷﻧﺑﮫ ،ﺣﺎﮐﯽ از رﻓﻊ ﮐﺎﻣل ﻣﻐﺎﯾرتھﺎی ﭘﯾﺷﯾن ﺑﺎﺷد .ھﻣﭼﻧﯾن وﺿﻌﯾت اﺟرای ﻣﺻوﺑﮫ ﺟﻠﺳﮫ ﺳﯽوﺷﺷم ﮐﻣﯾﺗﮫ ) (٩٧/۵/۶ﻣﺑﻧﯽ ﺑر آﻧﮑﮫ ظرف ﻣدت ﯾﮏ ﻣﺎه ،اﻣﮑﺎن
اﯾﺟﺎد ﻗرارداد ﺟدﯾد ﺑﮫﺻورت ﻣﺳﺗﻘﯾم در ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ﺟﺎﻣﻊ ﻣﺎﻟﯽ ﻟﻐو و دﺳﺗرﺳﯽ اﯾن ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ﺑﮫ اطﻼﻋﺎت ﻗراردادھﺎ ﺗﻧﮭﺎ از طرﯾق اﺗﺻﺎل ﺳﯾﺳﺗﻣﯽ ﺑﮫ ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ﻗراردادھﺎ و درﯾﺎﻓت اطﻼﻋﺎت از آن
ﻣﻣﮑن ﺑﺎﺷد ﻧﯾز ﻣورد ﭘﯾﮕﯾری ﻗرار ﺧواھد ﮔرﻓت.
ﺷرح ﺟﻠﺳﮫ:
✅ اطﻼﻋﺎت ﺳﻔرھﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ﮐﺎرﮐﻧﺎن ﺷﮭرداری ﺗﮭران ﻣﻧﺗﺷر ﻣﯽﺷود
ﭼﮭلودوﻣﯾن ﺟﻠﺳﮫ ﮐﻣﯾﺗﮫ ﺷﻔﺎﻓﯾت و ﺷﮭر ھوﺷﻣﻧد روز ﺷﻧﺑﮫ  ٩٧/۶/١٧ﺑﮫ رﯾﺎﺳت دﮐﺗر ﺑﮭﺎره آروﯾن ﺑرﮔزار ﺷد.
🔷 در ﺑﺧش اول ﺟﻠﺳﮫ ،و ﺑﺎ ﺣﺿور ﺟﻧﺎب آﻗﺎی ﮐرﯾﻣﯽ ،رﺋﯾس ﻣرﮐز ارﺗﺑﺎطﺎت و اﻣور ﺑﯾناﻟﻣﻠل ﺷﮭرداری ﺗﮭران و ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﺎن ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﺎوا ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ﻧظﺎرت ﺑر ﺳﻔرھﺎی ﺧﺎرﺟﯽ و
اطﻼﻋﺎت ﺛﺑتﺷده در آن ﻣورد ﺑررﺳﯽ ﻗرار ﮔرﻓت.
🔷 طﯽ ﻣواﻓﻘت ﺻورتﮔرﻓﺗﮫ ﻣﯾﺎن ﮐﻣﯾﺗﮫ ﺷﻔﺎﻓﯾت و ﺷﮭر ھوﺷﻣﻧد و رﺋﯾس ﻣرﮐز ارﺗﺑﺎطﺎت و اﻣور ﺑﯾناﻟﻣﻠل ﺷﮭرداری ﺗﮭران ﻣﻘرر ﺷد اطﻼﻋﺎت ﺳﻔرھﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ﮐﺎرﮐﻧﺎن ﺷﮭرداری در
ﯾﮏﺳﺎل ﻧﺧﺳت ﻣدﯾرﯾت ﺟدﯾد ﺷﮭری ،ﺑر روی وﺑﺳﺎﯾت ﺷﻔﺎف ﻣﻧﺗﺷر ﮔردد.
🔶 درﮔﺎه  ١٣٧ﺑر روی اﭘﻠﯾﮑﺷﯾن ﺗﮭران ﻣن راهاﻧدازی ﻣﯽﺷود
در اداﻣﮫ ﺟﻠﺳﮫ و ﺑﺎ ﺣﺿور ﻣدﯾرﮐل اﻣور ﻣﻧﺎطق ،ﺟﻧﺎب آﻗﺎی ﻣوﺳوی ﻻری ،ﻣﻘرر ﺷد ﺑﺎ ھدف ﭘﺎﺳﺧﮕوﯾﯽ ﺳرﯾﻊﺗر ﺑﮫ ﭘﯾﺎمھﺎی  ١٣٧در ﺳطﺢ ﻧواﺣﯽ ،اﺗﺻﺎل اﯾﺟﺎدﺷده ﺑﯾن ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ﺳﺎﻣن
)ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ﻧﮕﮭداﺷت ﺷﮭر( و  ١٣٧ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺷﮭرﯾورﻣﺎه ﺑﮫﺻورت آزﻣﺎﯾﺷﯽ اﺟرا ﺷود .ھﻣﭼﻧﯾن ﻣﻘرر ﺷد ظرف ﻣدت دو ھﻔﺗﮫ ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﺎوا ﺑﺎ اﯾﺟﺎد درﮔﺎه  ١٣٧ﺑر روی اﭘﻠﯾﮑﯾﺷن ﺗﮭران ﻣن،
اﻣﮑﺎن درﯾﺎﻓت ﭘﯾﺎمھﺎی ﺷﮭروﻧدی از طرﯾق اﯾن اﭘﻠﯾﮑﯾﺷن را ﻧﯾز ﻓراھم ﻧﻣﺎﯾد.
🔷 در ﭘﺎﯾﺎن ﺟﻠﺳﮫ ﻧﯾز ﺑﺎ ﺣﺿور ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﺎن ﻣﻌﺎوﻧت ﻣﺎﻟﯽ و اﻗﺗﺻﺎد ﺷﮭری و ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﺎوا ،ﻣﻘرر ﺷد ﺑﺎ ھدف ﯾﮑﭘﺎرﭼﮕﯽ اطﻼﻋﺎت ﻣﯾﺎن ﺳﺎﻣﺎﻧﮫھﺎ و رﻓﻊ ﺳﯾﺳﺗﻣﺎﺗﯾﮏ ﻣﻐﺎﯾرتھﺎی
اطﻼﻋﺎﺗﯽ ﻣﯾﺎن ﺳﺎﻣﺎﻧﮫھﺎ ،از اﯾن ﺑﮫ ﺑﻌد ،اﻣﮑﺎن ﺛﺑت ﻗرارداد ﺟدﯾد در ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ﻣﺎﻟﯽ ﺑرای ﺷﮭرداریھﺎی ﻣﻧﺎطق وﺟود ﻧداﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد و آنھﺎ ﻓﻘط از طرﯾق ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ﻗراردادھﺎ ،اﻗدام ﺑﮫ ﺛﺑت
ﻗرارداد ﻧﻣﺎﯾﻧد.
 .١ﻧﺎﻣﮥ ﻣﺻوﺑﺎت ﺑﮫ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺎزرﺳﯽ
.٢ﻧﺎﻣﮥ ﻣﺻوﺑﺎت ﺑﮫ ﻣرﮐز ارﺗﺑﺎطﺎت و اﻣور ﺑﯾناﻟﻣﻠل
.٣ﻧﺎﻣﮥ ﻣﺻوﺑﺎت ﺑﮫ ﻣﻌﺎون ﺑرﻧﺎﻣﮫرﯾزی ،ﺗوﺳﻌﮥ ﺷﮭری و اﻣور ﺷورا
.۴ﻧﺎﻣﮥ ﻣﺻوﺑﺎت ﺑﮫ ﻣﻌﺎون ھﻣﺎھﻧﮕﯽ اﻣور ﻣﻧﺎطق
.۵ﻧﺎﻣﮥ ﻣﺻوﺑﺎت ﺑﮫ ﻣﻌﺎوﻧت ﻣﺎﻟﯽ و ﻣﻌﺎون ﺑرﻧﺎﻣﮫرﯾزی ،ﺗوﺳﻌﮥ ﺷﮭری و اﻣور ﺷورا
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ﻣﺻوﺑﮫ
ﻣﻘرر ﮔﺷت ﺗﺎ ﮔزارﺷﯽ از ﺳﻔرھﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ﯾﮑﺳﺎل ﮔذﺷﺗﮫ ﻣدﯾرﯾت ﺷﮭری )از ٩۶/٠۶/٠۵ﺗﺎ ﮐﻧون( ﺗوﺳط ﻣرﮐز ارﺗﺑﺎطﺎت و اﻣور ﺑﯾن اﻟﻣﻠل ﺷﮭرداری ﺗﮭران ﺗﮭﯾﮫ و ﺑر
روی وﺑﺳﺎﯾت ﺷﻔﺎف ﻣﻧﺗﺷر ﮔردد .ﺗﮭﯾﮫ و ارﺳﺎل اﯾن ﮔزارش ﺑﮫ ﺷﮭردار ﻣﺣﺗرم ﺗﮭران ﺟﮭت اﻧﺗﺷﺎر ﻋﻣوﻣﯽ اﯾن اطﻼﻋﺎت ﺑر ﻋﮭده ﻣرﮐز ارﺗﺑﺎطﺎت و اﻣور ﺑﯾن اﻟﻣﻠل
ﺷﮭرداری ﺗﮭران ﻣﯽ ﺑﺎﺷد.
ﻣﻘرر ﺷد ﺟﻠﺳﺎﺗﯽ ﺟﮭت رﻓﻊ ﻧواﻗص ﻓﻧﯽ ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ﻧظﺎرت ﺑر ﺳﻔرھﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﺎ ﺣﺿور ﻧﻣﺎﯾﻧده ﮐﻣﯾﺗﮫ ﺷﻔﺎﻓﯾت و ﺷﮭر ھوﺷﻣﻧد ﺑرﮔزار ﮔردد ﺗﺎ ﺿﻣن ﻓراھم ﮐردن اﻣﮑﺎن
ﺛﺑت ﮐﺎﻣل ﮔردش ﮐﺎر ﺑرای ھﻣﮫ ﺳﻔرھﺎ ،اﻣﮑﺎن ﮔزارشﮔﯾری راﺣتﺗر از اﯾن ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ﻓراھم ﮔردد .ﺑرﮔزاری اﯾن ﺟﻠﺳﺎت ﺑر ﻋﮭده ﻣرﮐز ارﺗﺑﺎطﺎت و اﻣور ﺑﯾن اﻟﻣﻠل
ﺷﮭرداری ﺗﮭران ﻣﯽ ﺑﺎﺷد.
ﻣﻘرر ﮔﺷت ﺗﺎ اﺑﺗدای ﻣﮭرﻣﺎه اﺟرای ﭘﺎﯾﻠوت اﺗﺻﺎل ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ﺳﺎﻣن ﺑﮫ ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ١٣٧ﺑﮫ طوری ﮐﮫ ﭘﯾﺎمھﺎی ﻏﯾرﻓورﯾﺗﯽ ١٣٧ﺑﮫ ﺳﺎﻣن ﻣﻧﺗﻘل ﮔردﻧد اﻧﺟﺎم ﭘذﯾرﻓﺗﮫ و ﮔزارش آن
ﺑﮫ ﺻورت ﻣﮑﺗوب ﺑرای اﯾن ﮐﻣﯾﺗﮫ ارﺳﺎل ﮔردد.ﻣﺳﯾوﻟﯾت اﯾن اﻣر ﺑر ﻋﮭده ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﻧﺎوری اطﻼﻋﺎت و ارﺗﺑﺎطﺎت ﻣﯽ ﺑﺎﺷد.
ﻣﻘرر ﮔﺷت ظرف ﻣدت دو ھﻔﺗﮫ ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﺎوا ﺑر روی اﭘﻠﯾﮑﯾﺷن ﺗﮭران ﻣن درﮔﺎه درﯾﺎﻓت ﭘﯾﺎم ﺷﮭروﻧدی را اﯾﺟﺎد ﻧﻣوده و ﻧﺣوه طﺑﻘﮫﺑﻧدی ﭘﯾﺎمھﺎ )ﺑﮫ ﻟﺣﺎظ اﯾﻧﮑﮫ اﯾن
ﭘﯾﺎمھﺎ ﺑﮫ ﺳﺎﻣن ﻣﻧﺗﻘل ﺷوﻧد و ﯾﺎ ﺑﮫ  (١٣٧و ﺗﺻﻣﯾم ﮔﯾری در اﯾن ﺧﺻوص ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﺎوا ﺑﺎﺷد.
ﻣﻘرر ﮔﺷت اﻣﮑﺎن اﯾﺟﺎد ﻗرارداد ﺟدﯾد در ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ﻣﺎﻟﯽ در ﺳطﺢ ﻣﻧﺎطق ﺑﮫ طور ﮐﺎﻣل از ﺑﯾن ﺑرود.
ﻣﻘرر ﮔﺷت ﺟﻠﺳﺎﺗﯽ ﺟﮭت ﯾﮑﺳﺎن ﺳﺎزی ﮐد ﻗراردادھﺎ در ﺳﮫ ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ﻣﺎﻟﯽ ،ﻗراردادھﺎ و ﮐﻧﺗرل ﭘروژه و ﺑﺎ ﺣﺿور ﻧﻣﺎﯾﻧده ﮐﻣﯾﺗﮫ ﺷﻔﺎﻓﯾت و ﺷﮭر ھوﺷﻣﻧد ﺑرﮔزار و
اﻗداﻣﺎت ﻣﻘﺗﺿﯽ در ﺟﮭت ﯾﮑﺳﺎن ﺳﺎزی اﯾن ﺳﮫ ﮐد اﻧﺟﺎم ﭘذﯾرد .ھﻣﭼﻧﯾن ﻣﻘرر ﺷد از ﻧﻣﺎﯾﻧده ﮐﻣﯾﺗﮫ ﺷﻔﺎﻓﯾت ﺑرای ﺣﺿور در ﺟﻠﺳﺎت رﻓﻊ ﻣﻐﺎﯾرت ﺑﯾن ﺳﺎﻣﺎﻧﮫھﺎی ﻣﺎﻟﯽ و
ﻗراردادھﺎ دﻋوت ﺑﮫ ﻋﻣل آﯾد.

ﺻورﺗﺟﻠﺳﺎت -ﺳﺎل دوم

۴١
ﺻورت ﺟﻠﺳﮫ ﮐﻣﯾﺗﮫ ﺷﻔﺎﻓﯾت و ﺷﮭر ھوﺷﻣﻧد
ﺗﺎرﯾﺦ و زﻣﺎن ﺷﻧﺑﮫ  ٩٧/٠۶/١٠ﺳﺎﻋت  ١۴ﻣﮑﺎن ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﻧﺎوری اطﻼﻋﺎت و ارﺗﺑﺎطﺎت
ﭼﮭلوﯾﮑم
ﺷﻣﺎره ﺟﻠﺳﮫ
ﻣدﻋوﯾن :ﺟﻧﺎب آﻗﺎی ﻓرﺟود ،ﻣدﯾرﻋﺎﻣل ﻣﺣﺗرم ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﺎوا
ﻋﮑسھﺎی ﺟﻠﺳﮫ
دﺳﺗورﺟﻠﺳﮫ:
✅ ﺑﺎزدﯾد از ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﻧﺎوری اطﻼﻋﺎت و ارﺗﺑﺎطﺎت ﺷﮭرداری ﺗﮭران

🔸 ﭼﮭلوﯾﮑﻣﯾن ﺟﻠﺳﮫ ﮐﻣﯾﺗﮫ ﺷﻔﺎﻓﯾت و ﺷﮭر ھوﺷﻣﻧد ،ﻓردا ﺷﻧﺑﮫ  ٩٧/۶/١٠ﺑﮫ رﯾﺎﺳت دﮐﺗر ﺑﮭﺎره آروﯾن و ﺣول ﻣﺣور ﺑرﻧﺎﻣﮫھﺎ و اﻗداﻣﺎت ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﺎوا در ﺣوزه ﺷﻔﺎﻓﯾت و ﺷﮭر ھوﺷﻣﻧد
و ﺑﺎ ھدف ﺑررﺳﯽ ﺳﮫ ﻣوﺿوع زﯾر در ﻣﺣل آن ﺳﺎزﻣﺎن ﺑرﮔزار ﺧواھد ﺷد:
🔸 ﺗﻣﺎم اﻟﮑﺗروﻧﯾﮑﯽ ﮐردن ﺧدﻣﺎت اراﺋﮫﺷده در دﻓﺎﺗر ﺧدﻣﺎت اﻟﮑﺗروﻧﯾﮑﯽ ،ﺑﮫﻋﻧوان ﯾﮏ اﻗدام اوﻟوﯾتدار در ﺳﺎل دوم ﻓﻌﺎﻟﯾت ﮐﻣﯾﺗﮫ ،ھدفﮔذاری ﺷده اﺳت .ﻣﻧظور از ﺗﻣﺎماﻟﮑﺗروﻧﯾﮑﯽ
ﺷدن ﻓراﯾﻧدھﺎ آن اﺳت ﮐﮫ ﻣﺗﻘﺎﺿﯾﺎن ﺑﺗواﻧﻧد ﺷﺧﺻﺎ ،ﺑدون ﻣراﺟﻌﮫ ﺑﮫ اﯾن دﻓﺎﺗر و ﺻرﻓﺎ از طرﯾق وﺑﺳﺎﯾت ﺷﮭرداری ﺗﮭران ﺧدﻣﺎت ﻣورد ﻧﯾﺎز ﺧود را درﯾﺎﻓت ﮐﻧﻧد .در ھﻣﯾن راﺳﺗﺎ از
ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﺎوا ﺧواﺳﺗﮫ ﺷده اﺳت ﮐﮫ در ﺟﻠﺳﮫ روز ﺷﻧﺑﮫ ،ﮔزارﺷﯽ در ﺧﺻوص ﺑرﻧﺎﻣﮫھﺎی اﯾن ﺳﺎزﻣﺎن در اﯾن ﺑﺎره و ھﻣﭼﻧﯾن ﺑرﻧﺎﻣﮫھﺎی اﯾن ﺳﺎزﻣﺎن ﺑرای ﮔﺳﺗرش ﻣﺣدوده ﺧدﻣﺎﺗﯽ ﮐﮫ از
طرﯾق درﮔﺎه »ﺗﮭران ﻣن« ) (my.tehran.irﻗﺎﺑل اﻧﺟﺎم اﺳت اراﺋﮫ دھد.
🔸 ﺑررﺳﯽ ﺟزﺋﯾﺎت ﻗراردادھﺎی ﻣﻧﻌﻘدﺷده در ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﺎوا در دوره ﻣدﯾرﯾت ﺷﮭری ﺟدﯾد ،ﭘﯾﻣﺎﻧﮑﺎران طرف ﻗرارداد ﺑﺎ اﯾن ﺳﺎزﻣﺎن ،و ھﻣﭼﻧﯾن وﺿﻌﯾت ﺑﮫﮐﺎرﮔﯾری دو ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ﻣﺎﻟﯽ و
ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ﻗراردادھﺎ ﻣوﺿوع دﯾﮕر ﻣورد ﺑﺣث در اﯾن ﺟﻠﺳﮫ ﺧواھد ﺑود.
🔸 ﭘﯾرو ﺑررﺳﯽ ﺑرﻧﺎﻣﮫ اﺳﺗراﺗژﯾﮏ اراﺋﮫﺷده ﺗوﺳط ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﺎوا در ﺑﯾﺳتوﺷﺷﻣﯾن ﺟﻠﺳﮫ ﮐﻣﯾﺗﮫ ) (٩٧/٢/٢٧ﻣﻘرر ﺷد ﺗﺎ اﯾن ﺳﺎزﻣﺎن ظرف ﻣدت ﯾﮏ ﻣﺎه ﺷﺎﺧصھﺎی ﺳﻧﺟشﭘذﯾر ﺧود
را ﺑﮫﻣﻧظور ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﯾزان ﭘﯾﺷرﻓت در ﻣﺣورھﺎ و اھداف اراﺋﮫﺷده در ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﺑﮫ ﮐﻣﯾﺗﮫ اراﺋﮫ دھد .ھﻣﭼﻧﯾن طﺑﻘﮫﺑﻧدیای از اﻗداﻣﺎت ﺟﺎری و ﭘﯾﺷﻧﮭﺎدی ﻣﻌﺎوﻧتھﺎی اﯾن ﺳﺎزﻣﺎن ذﯾل
ﻣﺣورھﺎی اﺻﻠﯽ ﺑرﻧﺎﻣﮫ اﺳﺗراﺗژﯾﮏ و ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﻋﻣﻠﯾﺎﺗﯽ و ﺳﻧﺟشﭘذﯾر اﯾن ﺳﺎزﻣﺎن در ﺳﺎل  ٩٧را ﺑرای ﮐﻣﯾﺗﮫ ارﺳﺎل ﻧﻣﺎﯾد .ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ ﻋدم اﻣﮑﺎن ﺣﺿور ﻣدﯾرﻋﺎﻣل ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﺎوا در ﺟﻠﺳﮫ
ﺳﯽوﺷﺷم ﮐﮫ ﺑﮫ ﺑررﺳﯽ اﯾن ﮔزارشھﺎ اﺧﺗﺻﺎص داﺷت ،طرح اﯾن ﻣوﺿوع ﺑﮫ ﺟﻠﺳﺎت ﺑﻌدی ﮐﻣﯾﺗﮫ ﻣوﮐول ﺷد.
ﺷرح ﺟﻠﺳﮫ:
✅ ﺑﺎزدﯾد از ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﻧﺎوری اطﻼﻋﺎت و ارﺗﺑﺎطﺎت ﺷﮭرداری ﺗﮭران
ﭼﮭلوﯾﮑﻣﯾن ﺟﻠﺳﮫ ﮐﻣﯾﺗﮫ ﺷﻔﺎﻓﯾت و ﺷﮭر ھوﺷﻣﻧد ،روز ﺷﻧﺑﮫ  ٩٧/۶/١٠ﺑﮫ رﯾﺎﺳت دﮐﺗر ﺑﮭﺎره آروﯾن و ﺑﺎ ﺣﺿور ﺟﻧﺎب آﻗﺎی ﻓرﺟود ،ﻣدﯾرﻋﺎﻣل و ﺟﻣﻌﯽ از ﻣﺳﺋوﻻن ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﺎوا ﺣول
ﻣﺣور ﺑرﻧﺎﻣﮫھﺎ و اﻗداﻣﺎت ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﺎوا در ﺣوزه ﺷﻔﺎﻓﯾت و ﺷﮭر ھوﺷﻣﻧد در ﻣﺣل آن ﺳﺎزﻣﺎن ﺑرﮔزار ﺷد.
🔷 ﺗﻣﺎماﻟﮑﺗروﻧﯾﮑﯽ ﮐردن ﺧدﻣﺎت اراﺋﮫﺷده در دﻓﺎﺗر ﺧدﻣﺎت اﻟﮑﺗروﻧﯾﮑﯽ ،ﺑﮫﻋﻧوان ﯾﮏ اﻗدام اوﻟوﯾتدار در ﺳﺎل دوم ﻓﻌﺎﻟﯾت ﮐﻣﯾﺗﮫ ،ھدفﮔذاری ﺷده اﺳت ،ﮐﮫ در ﺗﻌﺎﻣل و ھﻣﮑﺎری ﺑﺎ
ﮐﻣﯾﺳﯾون ﻣﻌﻣﺎری و ﺷﮭرﺳﺎزی ﺷورای ﺷﮭر ﺗﮭران و ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﺎوا ﭘﯾﮕﯾری ﺧواھد ﺷد .در ھﻣﯾن راﺳﺗﺎ از ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﺎوا ﺧواﺳﺗﮫ ﺷده ﺑود ﮐﮫ در ﺟﻠﺳﮫ روز ﺷﻧﺑﮫ ،ﮔزارﺷﯽ در ﺧﺻوص
ﺑرﻧﺎﻣﮫھﺎی اﯾن ﺳﺎزﻣﺎن در اﯾن ﺑﺎره اراﺋﮫ دھد.
🔹 ﺑﻧﺎﺑر ﮔزارش ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﺎوا ،در ﺣﺎل ﺣﺎﺿر از  ٨٢ﺧدﻣﺗﯽ ﮐﮫ ﺗوﺳط دﻓﺎﺗر ﺧدﻣﺎت اﻟﮑﺗروﻧﯾﮑﯽ اراﺋﮫ ﻣﯽﺷوﻧد ،ﺗﻧﮭﺎ در ﻣورد  ٢٢ﺧدﻣت اﻣﮑﺎن درﯾﺎﻓت آنھﺎ ﺑﮫﺻورت ﻏﯾرﺣﺿوری
ﻧﯾز ﻓراھم ﺷده اﺳت ﮐﮫ ﺧدﻣﺎت ﭘرﻣﺗﻘﺎﺿﯽ و ﺣﺟﯾم را ﻧﯾز ﺷﺎﻣل ﻧﻣﯽﺷود .ﺻدور ﭘرواﻧﮫ و ﭘﺎﯾﺎن ﮐﺎر از ﺟﻣﻠﮫ ﺧدﻣﺎت ﭘرﻣﺗﻘﺎﺿﯽ و ﺣﺟﯾم اﺳت ﮐﮫ طﯽ ﮐردن ﻓراﯾﻧدھﺎی ﻣرﺑوط ﺑﮫ آن
ﻧﯾﺎزﻣﻧد ﻣراﺟﻌﺎت ﻣﮑرر و ﺻرف ھزﯾﻧﮫ ﻣﺎﻟﯽ از ﺳوی ﻣﺗﻘﺎﺿﯽ درﯾﺎﻓت ﺧدﻣت اﺳت ،ﻣدت زﻣﺎن ﻗﺎﺑلﺗوﺟﮭﯽ ﺑﮫ طول ﻣﯽاﻧﺟﺎﻣد و ﺑﮫ دﻟﯾل طراﺣﯽ ﻏﯾرﺑﮭﯾﻧﮫ ﮔردش ﮐﺎر ،ﻣﻧﺟر ﺑﮫ
دوﺑﺎرهﮐﺎریھﺎی ﻧﺎﻣوﺟﮫ ﻣﯽﺷود .ھﻣﭼﻧﯾن واﺑﺳﺗﮕﯽ ﺑﺎﻻ ﺑﮫ ﻋﺎﻣل اﻧﺳﺎﻧﯽ و ﭘررﻧﮓ ﺑودن ﻧﻘش ﻗﺿﺎوتھﺎی ﮐﺎرﺷﻧﺎﺳﯽ )ﺷﺧﺻﯽ( ،اﯾن ﻓراﯾﻧدھﺎ را ﺑﮫ زﻣﯾﻧﯽ آﻣﺎده ﺑرای ﺷﮑلﮔﯾری ﻓﺳﺎد
ﺗﺑدﯾل ﮐرده اﺳت .ﺑﻧﺎﺑر اﯾن دﻻﯾل ،اﺻﻼح و اﻟﮑﺗروﻧﯾﮑﯽ ﺷدن اﯾن ﻓراﯾﻧدھﺎ ،در اوﻟوﯾت ﻣﺷﺗرک ﮐﻣﯾﺗﮫ ،ﮐﻣﯾﺳﯾون ﻣﻌﻣﺎری و ﺷﮭرﺳﺎزی و ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﺎوا ﻗرار ﮔرﻓﺗﮫ اﺳت.
🔹 در اﯾن ﺟﻠﺳﮫ ﻣﻘرر ﺷد ﺗﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﺎوا ﻣﺗوﻟﯽ ﺗﺷﮑﯾل ﮐﻣﯾﺗﮫای از ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﺎن ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﺎوا ،ﻣﻌﺎوﻧت ﺷﮭرﺳﺎزی و ﻣﻌﻣﺎری و ﮐﻣﯾﺳﯾونھﺎ و ﮐﻣﯾﺗﮫھﺎی ﻣرﺗﺑط ﺑﺎ ﻣوﺿوع در ﺷورا ﺷده و
ﭘروژه ﺗﻣﺎماﻟﮑﺗروﻧﯾﮑﯽ ﺷدن ﺧدﻣﺎت دﻓﺎﺗر ﺧدﻣﺎت اﻟﮑﺗروﻧﯾﮑﯽ از طرﯾق اﯾن ﮐﻣﯾﺗﮫ ﭘﯾﮕﯾری ﺷود.
🔶 در ﺑﺧش دﯾﮕری از ﺟﻠﺳﮫ ﺑرﺧﯽ ﻣﺷﮑﻼت ھﻣﭼون ﻧﺎھﻣﺧواﻧﯽ ﺑﯾن اطﻼﻋﺎت ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ﻗراردادھﺎ ،وبﺳﺎﯾت ﺷﻔﺎف و داﺷﺑورد ﻣدﯾرﯾﺗﯽ طراﺣﯽﺷده ﺑرای ﺗﺣﻠﯾل اطﻼﻋﺎت آن ،ﻣطرح ﺷد
و ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﺎوا در راﺑطﮫ ﺑﺎ ﻋﻠت رﺧداد آنھﺎ ﻣورد ﺳوال ﻗرار ﮔرﻓت .ﺑﻧﺎﺑر ﺗوﺿﯾﺣﺎت ﻣﺳﺋوﻻن ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﺎوا اﺷﮑﺎﻻت ﻓﻧﯽ در ﻧﺣوه ﺗوﺳﻌﮫ وبﺳﺎﯾت ﺷﻔﺎف ﻋﻠت ﺑروز اﯾن ﻣوارد ﺑوده و
ﺑﮫ ﮔﻔﺗﮫ اﯾﺷﺎن اﻗداﻣﺎت ﻣﻘﺗﺿﯽ ﺑرای رﻓﻊ اﯾن اﺷﮑﺎﻻت ﺻورت ﮔرﻓﺗﮫ اﺳت.
ﻗراردادھﺎی ﻣﻧﻌﻘدﺷده و ﺑﮫطورﺧﺎص آﻣﺎر ﺑﺎﻻی ﻗراردادھﺎی ﺗرک ﺗﺷرﯾﻔﺎت در ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﺎوا ﻣوﺿوع دﯾﮕری ﺑود ﮐﮫ در اﯾن ﺑﺧش از ﺟﻠﺳﮫ ﺑﮫ آن ﭘرداﺧﺗﮫ ﺷد .ﺑﻧﺎﺑر ﺗوﺿﯾﺣﺎت ﻣدﯾرﻋﺎﻣل
ﺳﺎزﻣﺎن ،در دوره ﺟدﯾد ﻣدﯾرﯾت ﺷﮭری ،اﻧﻌﻘﺎد ﻗراردادھﺎ ﺑﮫﺻورت ﺗرک ﺗﺷرﯾﻔﺎت ﺑﮫ دو دﻟﯾل ﺻورت ﮔرﻓﺗﮫ اﺳت:
اول ،ﺑﮫ دﻟﯾل ﺗﻣدﯾد ﻗرارداد ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﭘﺷﺗﯾﺑﺎﻧﯽ از ﻧرماﻓزارھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﻗﺑﻼ ﺗوﺳط ﭘﯾﻣﺎﻧﮑﺎر ﺗوﺳﻌﮫ ﯾﺎﻓﺗﮫ اﺳت .در اﯾن ﺷراﯾط ،ﻣﻌﻣوﻻ ﻗرارداد ﭘﺷﺗﯾﺑﺎﻧﯽ ﺑﮫﺻورت ﺗرک ﺗﺷرﯾﻔﺎت ﺑﺎ ھﻣﺎن
ﭘﯾﻣﺎﻧﮑﺎر ﻣﻧﻌﻘد ﺷده اﺳت و دﻟﯾل اﺻﻠﯽ ﺑﺎﻻ ﺑودن آﻣﺎر ﻗراردادھﺎی ﺗرک ﺗﺷرﯾﻔﺎت اﯾن ﺳﺎزﻣﺎن ،ھﻣﯾن ﺟﻧس ﻗراردادھﺎ ﺑوده اﺳت .دوم ،ﺷراﯾطﯽ ﮐﮫ ﻣﺷﺎﺑﮫ ﭘروژه طرح ﺗراﻓﯾﮏ ﺟدﯾد ﺷﮭر
ﺗﮭران ،ﺑﮫ دﻟﯾل ﺿﯾق وﻗت اﻣﮑﺎن ﺑرﮔزار ﻣﻧﺎﻗﺻﮫ وﺟود ﻧداﺷﺗﮫ اﺳت .ﺑرطﺑق اظﮭﺎرات اﯾﺷﺎن ،در ﻏﯾر از اﯾن ﺷراﯾط ،ﺗﻼش ﺷده اﺳت ﺗﻣﺎﻣﯽ ﭘروژهھﺎی ﺟدﯾد از طرﯾق ﺑرﮔزاری ﻣﻧﺎﻗﺻﮫ
واﮔذار ﺷود .در ﻧﺗﯾﺟﮫ اﯾن ﺗوﺿﯾﺣﺎت ﻣﻘرر ﺷد ﮐﺎرﺷﻧﺎﺳﺎن ﮐﻣﯾﺗﮫ ،ﻣﺟددا ﻗراردادھﺎی اﯾن ﺳﺎزﻣﺎن را ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ ﺗوﺿﯾﺣﺎت اراﯾﮫ ﺷده ﻣورد ﺑررﺳﯽ ﻗرار دھﻧد.
🔷 راھﺑری ﺷﮭر ھوﺷﻣﻧد ﺑﮫ ﻋﻧوان ﯾﮑﯽ از ﺣوزهھﺎی ﮐﺎری ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﺎوا در دوره ﺟدﯾد ﻣدﯾرﯾت ﺷﮭری اھﻣﯾت وﯾژهای ﺑرای ﺷﮭرداری و ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﺎوا ﭘﯾدا ﮐرده اﺳت و ﺑﺧﺷﯽ از ﺟﻠﺳﮫ
روز ﺷﻧﺑﮫ ﺑﮫ ﺗﺷرﯾﺢ اﻗداﻣﺎت ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﺎوا در اﯾن ﺧﺻوص از زﻣﺎن اﺑﻼغ آﯾﯾنﻧﺎﻣﮫ ﺷورای راھﺑردی »ﺗﮭران ھوﺷﻣﻧد« در  ٩۶/١١/١۵ﺗوﺳط ﺷﮭردار وﻗت اﺧﺗﺻﺎص ﯾﺎﻓت .در ﺣﺎل
ﺣﺎﺿر دﺑﯾرﺧﺎﻧﮫ ﺗﮭران ھوﺷﻣﻧد در ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﺎوا راهاﻧدازی ،و ﭘﯾشﻧوﯾس ﺳﻧد ﺑرﻧﺎﻣﮫ آن ﺑر اﺳﺎس  ٣۶ﭘروژه اوﻟوﯾتدار ﺗدوﯾن ﺷده اﺳت.
🔹 ﻋﻧﺎوﯾن ﺑرﺧﯽ از اﯾن ﭘروژهھﺎ ﻋﺑﺎرﺗﻧد از:
– اﺳﺗﻘرار ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ﻣدﯾرﯾت ارﺗﺑﺎط ﺑﺎ ﺷﮭروﻧدان )ﺗﮭران ﻣن( و ارﺗﻘﺎی ﭘرﺗﺎل ﺷﮭرداری
– اﺳﺗﻘرار طرح ﺗراﻓﯾﮏ و اﺳﺗﻘرار ﻋوارض ھوﺷﻣﻧد ﺣﻣلوﻧﻘل و آﻻﯾﻧدﮔﯽ
– ﺗوﺳﻌﮫ ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ھوﺷﻣﻧد ﺷﮭرﺳﺎزی و طراﺣﯽ ﺷﮭری )اﻟﮑﺗروﻧﯾﮑﯽ ﮐردن دﻓﺎﺗر ﺧدﻣﺎت اﻟﮑﺗروﻧﯾﮑﯽ ذﯾل ھﻣﯾن ﭘروژه ﻗرار ﻣﯽﮔﯾرد(
– ﺗوﺳﻌﮫ ﭘﺎرﮐﯾﻧﮓ ھوﺷﻣﻧد ﺷﮭر
– ﺗوﺳﻌﮫ ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ﻣدﯾرﯾت ھوﺷﻣﻧد ﺗراﻓﯾﮏ ﺷﮭر
– ﺗوﺳﻌﮫ ﺷﺑﮑﮫ اﯾﻧﺗرﻧت اﺷﯾﺎء در ﺷﮭر
– ﺗوﺳﻌﮫ و اﺳﺗﻘرار ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ﺗﻔﮑﯾﮏ و ﻣدﯾرﯾت ھوﺷﻣﻧد ﭘﺳﻣﺎﻧد
– ﻣدﯾرﯾت ﻣﺻرف آب و آﺑﯾﺎری ھوﺷﻣﻧد در ﻓﺿﺎی ﺳﺑز ﺷﮭری
– اﺳﺗﻘرار ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ﻣدﯾرﯾت ﺣﻔﺎظت از ﺑﺎﻓت ﺗﺎرﯾﺧﯽ و ﻣﯾراث ﻓرھﻧﮕﯽ ﺑﺎ ﻣﺷﺎرﮐت ﺷﮭروﻧدان
🔹 ﺑﮫ ﻣﻧظور اﻧﺳﺟﺎمﺑﺧﺷﯽ وﯾﮑﭘﺎرﭼﮕﯽ ﺑرﻧﺎﻣﮫھﺎ و اﻗداﻣﺎت ﻣﺗﻧوع دردﺳتاﻧﺟﺎم ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﺎوا ،در اﯾن ﺑﺧش از ﺟﻠﺳﮫ ﻣﻘرر ﺷد ﺗﺎ ﭘروژهھﺎی ﺗﮭران ھوﺷﻣﻧد ،اﻗداﻣﺎت ﺟﺎری و در دﺳت
اﻧﺟﺎم ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﺎوا ،ﺑرﻧﺎﻣﮫ اﺳﺗراﺗژﯾﮏ ﺗدوﯾنﺷده ﺑرای ﺳﺎزﻣﺎن و ﺷﺎﺧصھﺎی ﻋﻣﻠﯾﺎﺗﯽ ﺑرﻧﺎﻣﮫ اﺳﺗراﺗژﯾﮏ ﮐﮫ در ﺳﺎل  ٩٧ﻋﻣدﺗﺎ ﺑر ﻣﺑﻧﺎی ﺷﺎﺧصھﺎی ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﭘﻧﺞﺳﺎﻟﮫ دوم ﻧوﺷﺗﮫ ﺷده،
ﻣورد ﺑﺎزﻧﮕری ﻗرار ﮔﯾرد و ﯾﮏ ﺳﻧد واﺣد ﺑﮫﻋﻧوان ﺑرﻧﺎﻣﮫھﺎی ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﻧﺎوری اطﻼﻋﺎت و ارﺗﺑﺎطﺎت در دوره ﺟدﯾد ﻣدﯾرﯾت ﺷﮭری ﺑﮫ ھﻣراه ﺷﺎﺧصھﺎی ﻋﻣﻠﯾﺎﺗﯽ ﺑرﻧﺎﻣﮫ ،ﺗدوﯾن ﺷده و
ﺣداﮐﺛر ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺷﮭرﯾور ﻣﺎه ﺑﮫ ﮐﻣﯾﺗﮫ ﺷﻔﺎﻓﯾت و ﺷﮭر ھوﺷﻣﻧد ارﺳﺎل ﮔردد.
🔶 در اﯾن ﺟﻠﺳﮫ ھﻣﭼﻧﯾن از ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﺎوا ﺧواﺳﺗﮫ ﺷد ﺗﺎ در راﺳﺗﺎی ارﺗﻘﺎی ﺷﻔﺎﻓﯾت ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ،اﺳﺎسﻧﺎﻣﮫ ،آﯾﯾنﻧﺎﻣﮫ ﻣﺎﻟﯽ-ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﯽ و رزوﻣﮫ اﻋﺿﺎی ھﯾﺋتﻣدﯾره و ﻣﻌﺎوﻧﺎن ﺳﺎزﻣﺎن ﺧود
را ﺣداﮐﺛر ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺷﮭرﯾورﻣﺎه در وبﺳﺎﯾت اﯾن ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺎرﮔذاری ﮐﻧد.
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ﻣﺻوﺑﮫ
ﻣﻘرر ﺷد در راﺳﺗﺎی ﭘﯾﮕﯾری ﭘروژۀ ﺗﻣﺎم اﻟﮑﺗروﻧﯾﮑﯽ ﺷدن ﺧدﻣﺎت دﻓﺎﺗر ﺧدﻣﺎت اﻟﮑﺗروﻧﯾﮑﯽ ،ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﻧﺎوری اطﻼﻋﺎت و ارﺗﺑﺎطﺎت ﺣداﮐﺛر ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺷﮭرﯾور ﻣﺗوﻟﯽ
ﺗﺷﮑﯾل ﮐﻣﯾﺗﮫای از ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﺎن اﯾن ﺳﺎزﻣﺎن ،ﻣﻌﺎوﻧت ﺷﮭرﺳﺎزی و ﻣﻌﻣﺎری و ﮐﻣﯾﺳﯾونھﺎ و ﮐﻣﯾﺗﮫھﺎی ﻣرﺗﺑط ﺑﺎ ﻣوﺿوع در ﺷورا ﺷود ﺗﺎ از طرﯾق ﺑرﮔزاری ﺟﻠﺳﺎت
ﻣﻧظم در اﯾن ﮐﻣﯾﺗﮫ اﻗداﻣﺎت ﻻزم ﺑرای اﻧﺟﺎم اﯾن ﭘروژه ﺻورت ﮔﯾرد.
ﻣﻘرر ﺷد اﻗداﻣﺎت ﻣﺗﻧوع در دﺳت اﻧﺟﺎم ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﺎوا ،ﭘروژهھﺎی ﺗﮭران ھوﺷﻣﻧد ،ﺑرﻧﺎﻣﮫ اﺳﺗراﺗژﯾﮏ ﺗدوﯾن ﺷده ﺑرای ﺳﺎزﻣﺎن و ﺷﺎﺧصھﺎی ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﭘﻧﺞﺳﺎﻟﮫ دوم ﻧوﺷﺗﮫ
ﺷده ﺑﺎ ھدف ﯾﮑﭘﺎرﭼﮑﯽ و اﻧﺳﺟﺎم ﺑﺧﺷﯽ ﺑﮫ ﺑرﻧﺎﻣﮫھﺎ و اﻗداﻣﺎت ﺳﺎزﻣﺎن ﻣورد ﺑﺎزﻧﮕری ﻗرار ﮔﯾرد و ﯾﮏ ﺳﻧد واﺣد ﺑﮫﻋﻧوان ﺑرﻧﺎﻣﮫھﺎی ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﺎوا در دوره ﺟدﯾد
ﻣدﯾرﯾت ﺷﮭری ﺑﮫ ھﻣراه ﺷﺎﺣصھﺎی ﻋﻣﻠﯾﺎﺗﯽ ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﺗدوﯾن ﺷده و ﺣداﮐﺛر ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺷﮭرﯾور ﺑﮫ ﮐﻣﯾﺗﮫ ﺷﻔﺎﻓﯾت و ﺷﮭر ھوﺷﻣﻧد ارﺳﺎل ﮔردد.
ﻣﻘرر ﺷد در راﺳﺗﺎی ﺗﺣﻘق ﺷﻔﺎﻓﯾت ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ،ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﻧﺎوری اطﻼﻋﺎت و ارﺗﺑﺎطﺎت ﺣداﮐﺛر ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺷﮭرﯾور ﻣﺎه ،اﺳﺎﺳﻧﺎﻣﮫ ،آﯾﯾنﻧﺎﻣﮫ ﻣﺎﻟﯽ ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﯽ ﻣﻼک ﻋﻣل ،ﻧﺎم و
رزوﻣﮫ اﻋﺿﺎی ھﯾﺋت ﻣدﯾره و ﻣﻌﺎوﻧﺎن ﺧود را ﺑر روی وﺑﺳﺎﯾت اﯾن ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻧﺗﺷر ﻧﻣﺎﯾد.
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ﺻورت ﺟﻠﺳﮫ ﮐﻣﯾﺗﮫ ﺷﻔﺎﻓﯾت و ﺷﮭر ھوﺷﻣﻧد
اﺗﺎق ﮐﻣﯾﺳﯾون ﺑرﻧﺎﻣﮫ و ﺑودﺟﮫ واﻗﻊ در طﺑﻘﮫ ﺷﺷم ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن ﺷﻣﺎره  ١ﺷورا
ﺷﻧﺑﮫ ٩٧/٠۶/٠٣ﺳﺎﻋت  ١۴ﻣﮑﺎن
ﺗﺎرﯾﺦ و زﻣﺎن
ﭼﮭﻠم
ﺷﻣﺎره ﺟﻠﺳﮫ
ﻣدﻋوﯾن :ﺟﻧﺎب آﻗﺎی ﭘورﻣوﺳوی ،رﯾﺎﺳت ﻣوﺳﺳﮫ ﻋﻠﻣﯽ-ﮐﺎرﺑردی ﺷﮭرداری ﺗﮭران
ﻋﮑسھﺎی ﺟﻠﺳﮫ
دﺳﺗورﺟﻠﺳﮫ:
✅ ﺷﻔﺎﻓﯾت ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ در ﻣوﺳﺳﮫ ﻋﻠﻣﯽ-ﮐﺎرﺑردی ﺷﮭرداری ﺗﮭران
ﭼﮭﻠﻣﯾن ﺟﻠﺳﮫ ﮐﻣﯾﺗﮫ ﺷﻔﺎﻓﯾت و ﺷﮭر ھوﺷﻣﻧد ،ﺷﻧﺑﮫ  ٩٧/۶/٣ﺑﮫ رﯾﺎﺳت دﮐﺗر ﺑﮭﺎره آروﯾن و ﺑﺎ دو دﺳﺗور ﮐﺎر ﺑرﮔزار ﺧواھد ﺷد.
🔶 ﺑﺧش اول ﺟﻠﺳﮫ ،ﺑﺎ ﺣﺿور ﺟﻧﺎب آﻗﺎی ﭘورﻣوﺳوی ،رﯾﺎﺳت ﻣوﺳﺳﮫ ﻋﻠﻣﯽ-ﮐﺎرﺑردی ﺷﮭرداری ﺗﮭران ،ﺑﮫ ﻣوﺿوع ﺑررﺳﯽ ﺷﻔﺎﻓﯾت ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ در اﯾن ﻣوﺳﺳﮫ اﺧﺗﺻﺎص ﺧواھد ﯾﺎﻓت .ھدف از اﯾن
ﺑررﺳﯽ آن اﺳت ﮐﮫ ﻣﺷﺧص ﺷود ﻧﺣوه اداره اﯾن ﻣوﺳﺳﮫ از زﻣﺎن ﺗﺎﺳﯾس در ﺳﺎل  ١٣٩١ﺗﺎﮐﻧون ،ﺗﺎ ﭼﮫ ﺣد ﻣطﺎﺑق ﺑﺎ ﻣﻔﺎد اﺳﺎﺳﻧﺎﻣﮫ ﺧود ﮐﮫ در ﺗﺎرﯾﺦ  ٩١/١١/١۴از طرف وزارت ﻋﻠوم ﺑﮫ رﺋﯾس
ھﯾﺎت اﻣﻧﺎی ﻣوﺳﺳﮫ )ﺷﮭردار وﻗت( اﺑﻼغ ﺷده اﺳت ،ﺑوده اﺳت.
🔸 در اﯾن راﺳﺗﺎ ،از ﻣوﺳﺳﮫ ﻋﻠﻣﯽ-ﮐﺎرﺑردی ﺷﮭرداری ﺧواﺳﺗﮫ ﺷده اﺳت ﮐﮫ ﮔزارﺷﯽ از ﻣواردی ﭼون وﺿﻌﯾت اﺣﮑﺎم ھﯾﺎت اﻣﻧﺎی ﻣوﺳﺳﮫ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿر ،آﯾﯾنﻧﺎﻣﮫھﺎی ﺗﺻوﯾبﺷده داﺧﻠﯽ ھﯾﺎت
اﻣﻧﺎ ،آﯾﯾنﻧﺎﻣﮫھﺎی ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ و ﺗﺷﮑﯾﻼت اداری ﻣوﺳﺳﮫ ،آﯾﯾنﻧﺎﻣﮫ ﻣﺎﻟﯽ و ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﯽ ﻣوﺳﺳﮫ ،ﻣﻘررات اﺳﺗﺧداﻣﯽ ﮐﺎرﮐﻧﺎن ﻣوﺳﺳﮫ و ﺗﻌرﻓﮫ ﺣﻘوق و دﺳﺗﻣزد و ﻣزاﯾﺎی آنھﺎ ،ﺑودﺟﮫھﺎی ﺳﺎﻟﯾﺎﻧﮫ و ﺗﻔﺻﯾﻠﯽ
ﻣوﺳﺳﮫ ،ﻧﺣوه وﺻول درآﻣدھﺎی اﺧﺗﺻﺎﺻﯽ و ﻣﺻرف آنھﺎ و ﻧﯾز ﻧﺣوه ﺗﻌﯾﯾن ﺣﺳﺎﺑرس و ﺧزاﻧﮫدار ﺑرای ﻣوﺳﺳﮫ از طرف ھﯾﺎت اﻣﻧﺎ ،ﺗﮭﯾﮫ و ﺑﮫ ﮐﻣﯾﺗﮫ اراﺋﮫ ﺷود.
🔷 در ﺑﺧش دوم ﺟﻠﺳﮫ ﮐﮫ ﺑﮫﺻورت دروﻧﯽ ﺑرﮔزار ﺧواھد ﺷد ،ﺑﮫ ﻧﺗﺎﯾﺞ ﺑررﺳﯽھﺎی ﮐﺎرﺷﻧﺎﺳﯽ اﻧﺟﺎمﮔرﻓﺗﮫ در ﺧﺻوص ﺗﻣﺎماﻟﮑﺗروﻧﯾﮑﯽ ﮐردن ﻓراﯾﻧدھﺎی ﻣرﺑوط ﺑﮫ درﯾﺎﻓت ﺧدﻣﺎﺗﯽ ﮐﮫ
درﺣﺎلﺣﺎﺿر ﺗوﺳط دﻓﺎﺗر ﺧدﻣﺎت اﻟﮑﺗروﻧﯾﮑﯽ اراﺋﮫ ﻣﯽﺷوﻧد ﺷﺎﻣل ﺧدﻣﺎت ﺻدور ﭘرواﻧﮫ ،ﺻدور ﭘﺎﯾﺎن ﮐﺎر ،اﺳﺗﻌﻼمھﺎ ،ﭘرداﺧت ﻋوارض و ...ﭘرداﺧﺗﮫ ﺧواھد ﺷد .ﺗﻣﺎماﻟﮑﺗروﻧﯾﮑﯽ ﺷدن ﺧدﻣﺎت اراﯾﮫ
ﺷده ﺗوﺳط اﯾن دﻓﺎﺗر ﺑﮫ ﻣﻌﻧﺎی آن اﺳت ﮐﮫ ﻣﺗﻘﺎﺿﯽ ﺑﺗواﻧد ﺷﺧﺻﺎ ،ﺑدون ﻣراﺟﻌﮫ ﺑﮫ اﯾن دﻓﺎﺗر و ﺻرﻓﺎ از طرﯾق وﺑﺳﺎﯾت ﺷﮭرداری ﺗﮭران ﺗﻣﺎم ﺧدﻣﺎت ﻣذﮐور را درﯾﺎﻓت ﮐﻧد.
🔹 ﺗﻣﺎم اﻟﮑﺗروﻧﯾﮑﯽ ﮐردن ﺧدﻣﺎت اراﯾﮫ ﺷده در دﻓﺎﺗر ﺧدﻣﺎت اﻟﮑﺗروﻧﯾﮏ ،از ﺟﻣﻠﮫ اﻗداﻣﺎﺗﯽ اﺳت ﮐﮫ در ﭘﯽ ﺑررﺳﯽ ﻋﻣﻠﮑرد ﻧﮫﻣﺎھﮫ ﮐﻣﯾﺗﮫ ﺷﻔﺎﻓﯾت و ﺷﮭر ھوﺷﻣﻧد از زﻣﺎن ﺗﺷﮑﯾل ﺗﺎﮐﻧون و
ﺑرﻧﺎﻣﮫرﯾزی و اوﻟوﯾتﺑﻧدی ﺑرای اﻗداﻣﺎت آﺗﯽ آن ،ﺑﮫﻋﻧوان اﻗدام اوﻟوﯾتدار در ﺳﺎل دوم ﻓﻌﺎﻟﯾت ﮐﻣﯾﺗﮫ ،ھدفﮔذاری ﺷده اﺳت.
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