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اگــر هر دوره از نهادهای قانوني را در جامعه بر اســاس رويكردها، 
ايــده های اصلي و ويژگي هــای متمايز كننده آن ها در قالب صفتي 
توصيف كنيم هويت وجهت گيری خاص آن نهاد در دوره مسئوليتش 
شفاف مي شود. دولت سازندگي، دولت اصالحات و دولت تدبير واميد، 
نمونه هايي از اين نام گذاری ها است كه در بين نخبگان و افكارعمومي، 
هويت دوره و رويكرد آن نهاد را تبيين مي كند و شــايد برای شورای 

پنجم هيچ صفتي جامع تر و كامل تر از شورای مردم نباشد. 
چرا كه اين شورا عالوه بر آن كه در قالب نهاد شورای اسالمي شهر 
كه مردم نهادترين ركن نظام جمهوری اسالمي به جهت كمي وكيفي 
اســت؛ تشكيل شده، به جهت نصاب مشاركت و ميزان آرا مردمي در 
طول ادوار شورای شهر، ركوردی بي سابقه را از آن خود ساخته است.
حضور بي نظير شــهروندان تهراني در ۲۹ ارديبهشت ۱۳۹۶ در صف 
صندوق های رای و برگزديدن نمايندگاني كه ۳ تا هشت برابر دوره های 
پيشــين از آرا مردمي برخوردار شده اند، به خوبي وجه تسميه شورای 

مردم را نشان مي دهد.

اما بايد توجه داشته باشيم، اعتماد عمومي به شورای پنجم و ليست 
اميد بيش از آنكه يك مزيت باشــد يك مسئوليت است، مسئوليتي 
سنگين و دشــوار برای برآورده ساختن انتظارات به حق مردمي كه 

برای ايجاد تحول در مديريت شهری، نمايندگان خود را برگزيده اند.
 اكنون كه در پايان ســال نخست فعاليت شورای شهر تهران قرار 
داريم، بايد نسبت به حمايت ها، پيگيری ها و مطالبات به حق شهروندان 
تهراني عذر تقصير بياوريم. زيرا آنگونه كه اليق و شايسته مردم شريف 

تهران بوده است؛ نتوانسته ايم حق خدمتگذاريشان را ادا كنيم.
البته شــايد يكــي از عوامل موثر در عدم تحقــق كامل انتظارات 
شهروندان، فقدان حمايت و همراهي الزم با منتخبان ليست اميد در 
بخش هايي از دســتگاه های اجرايي، تقنيني و حاكميتي باشد. الزمه 
مشاركت باال و بي سابقه مردم در انتخابات، همراهي و تعامل بيش از 
گذشته ساير دستگاه ها با منتخبين مردم بود و اين فرصتي است كه 
مي تواند تبديل به چرخه مثبت بهبود اعتماد عمومي و اميد اجتماعي 
بين حاكميت و مردمي شــود، اما اگر ايــن همراهي و تعامل صورت 

چرا شورای مردم؟

محسن هاشمي رفسنجاني
رئيس شورای شهر
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## نگيرد، طبيعي است كه شهروندان از حضور در پای صندوق ها، اعتماد 
به حاكميت و پاســخ به فراخوان نظام برای حضور در انتخابات پاسخ 
مثبتي نمي گيرند و انگيزه آنان برای مشاركت در تصميم گيری های 

سياسي كاهش مي يابد.
ما بايد هميشــه خود را بدهكار مردم بدانيم چرا كه در اعتقادات 
ديني و اصول علمي مردم ساالرانه اين ملت و شهروندان هستند كه 
صاحب حق و ولي نعمتند و نقش مسئوالن، خدمت و نمايندگي آرا و 

نظرات و حفظ امانت مسئوليت است.
اما از سوی ديگر در راستای اراائه گزارش به ولي نعمتان و شهروندان 
تهراني بايد از تالش های شورای پنجم سخن گفت. شورايي كه با شعار 
تحول در مديريت شهری، شفاف ســازی، انسان محور كردن شهر و 
تبديل تهران به شــهر زندگي توانست اعتماد عمومي را جلب كند و 
امروز مفتخر هســتيم كه به اســتحضار شــهروندان تهراني برسانيم 
كه شــورای پنجم تمام تالش و همت خود را برای برآورده ســاختن 
اهداف و انتظارات عمومي صرف كرده اســت و اگرچه به نقطه ايده آل 
و مطلوب دست نيافته اما دستĤوردهای قابل قبولي نسبت به اختيارات 
 و ظرفيــت های قانوني و شــرايط خاص زمانــي و اقتضائات جامعه

داشته است.
شورای شهر به عنوان يك پارلمان شهری، با اختيارات محدودتر از 
پارلمان ملي، نسبت به بدنه اجرايي خود است و تمركزش را در انتخاب 
شهرداری كارآمد، سالم واليق، مصروف ساخت. اگرچه استعفا و تغيير 
شهردار منتخب شورای پنجم تا حدی در روند رو به رشد فعاليت های 
اجرايي، كندی و اختالل ايجاد كرد؛ اما با انتخاب شهردار جديد با رای 
قاطع، شورا تالش كرد اين اختالل جبران شود و برنامه های مديريت 

شهری با قدرت تداوم يابد.

طبيعي اســت كه مهمترين نماد و محل بروز آثار اجرايي شورای 
شهر، انتخابات شهردار است و تغيير سه مسئول در شهرداری تهران 
ظرف حدود ده ماه تا اندازه ای موجب شــد كه دستĤوردهای شورای 

پنجم از منظر افكارعمومي به چالش كشيده شود.
در عين حال مصوبات شــورای پنجــم در حوزه جلوگيری از روند 
شهر فروشي و گسترش بي رويه و منفي با واگذاری غيراصولي تراكم 
حذف امكان اســتفاده از رانت و شفاف ســازی در استفاده از امالک 
شهرداری، روند اصالحي ساختار مالي و بودجه شهرداری، صيانت از 
باغ ها و فضای سبز تهران، طرح جديد ترافيك و رويكرد نوين در حوزه 

بافت های فرسوده در اين راستا صورت گرفته است.
اما ويژگي مهم شورای پنجم اين بود كه حرف مردم در آن شنيده 
و تكرار شد، نگاه های متفاوت شهروندان با نگاه رسمي حاكم كه پيش 
از اين ممكن بود ناديده گرفته شــود؛ مورد توجه قرار گرفت و صدای 
اقليت ها، قوميت ها و خرده فرهنگ ها در پارلمان شــهری به صورتي 
گويا تريبون پيدا كرد. اگر چه ما در پايان ســال نخســت اما در آغاز 
مسيری طوالني قرار داريم. مســيری كه طي كردن آن هم دشوار و 
پرصعوبت و هم شيرين و دلنشين است. محدوديت های قانوني، شرايط 
ركود در حوزه ساخت و معضالت حاد اقتصادی جامعه از دشواری ها و 
لطف و حمايت و قدرشناسي مردم شريف تهران از شيريني های اين 
مسير هستند كه اميدورايم با لطف و فضل الهي بتوانيم سرافرازانه و با 
سربلندی اين امانت را به مقصد و دوره گران مسئوليت را به سالمت 

به پايان بريم.
آنچه پيش روی شماست؛ گزارشي فشرده از فعاليت ها ودستاوردهای 
شورای پنجم شــهر تهران است كه اميدواريم مورد قبول شهروندان 

ارجمند قرار گيرد.
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 برگزاری جلسات رسمي شورا (عادی و فوق العاده) 
جلسات رسمي شورای اسالمي شهر تهران در سال اول دوره پنجم 
بر اســاس برنامه مصوب تا پايان اســفند ۱۳۹۶ در روز های يكشنبه 
و سه شــنبه (۲ روز در هفته) برگزارشده اســت. در هر ماه، اولين و 
دومين جلسه به عنوان جلسه عادی و بقيه جلسات به عنوان فوق العاده 
محسوب مي شود. از فروردين ماه ۱۳۹۷ دو نوبت از جلسات روزهای 
سه شنبه در هرماه ( هفته دوم و چهارم ) به جلسه هم انديشي اعضا 
شورا اختصاص يافت. همچنين در ايام بررسي اليحه بودجه و انتخاب 
شهردار نيز ۳ جلسه فوق العاده در روزهای دوشنبه و چهارشنبه برگزار 
شده است. در مجموع تعداد جلسات رسمي شورا از اول شهريور ماه ۹۶ 

لغايت سي ام مرداد ماه ۹۷ بالغ بر ۸۱ جلسه است. 
مجموع ساعات جلســات رســمي بالغ بر ۲۳۳ ساعت و مجموع 
تعداد رديف های دستور جلسات شورا در اين مدت ۷۰۱ رديف است. 
همچنين ميانگين حضور اعضا شورای اسالمي شهر تهران در جلسات 
رســمي شورا به طور متوسط به ازای هر جلسه معادل ۲۰/۱۳۵ عضو 
بوده اســت. اين آمار نشــان مي دهد، ۲۱ عضو شورا تقريبا در تمامي 

جلسات شورا حضور داشته اند.
طرح ها و لوايح معوقه از دوره چهارم 

در اجرای ماده ۲۴ دســتورالعمل نحوه اداره جلسات، رای گيری و 
بررسي پيشــنهادها مصوب ۹۲/۲/۱۹ شورايعالي استان ها، طرح ها و 

لوايح باقي مانده از دوره چهارم شــورا كه تا پايان دوره مذكور(سي ام 
مرداد ماه ۹۶) در كميســيون ها مورد بررسي قرار نگرفته يا گزارش 
كميسيون ها مورد بررسي و تصويب قرار نگرفته است، به عنوان طرح ها 
و لوايح معوقه به كميسيون های اصلي شورا ارجاع شد. الزم به توضيح 
است كه بنا به تصميم هيأت رئيسه مقرر شد بررسي طرح های معوقه از 
دوره چهارم در صورت تأييد كميسيون  ذيربط مجددا با امضای اعضای 

دوره پنجم ارائه و در گردش كار قرار گيرد. 
وصول و پيگيری طرح ها و لوايح 

درسال اول دوره پنجم شورای اسالمي شهر تهران تعداد ۵۴ طرح 
توسط اعضا و كميســيون های اصلي به هيات رئيسه شورا ارائه شده 
اســت. از مجموع اين طرح ها تعداد ۱۴ طرح بــه صورت دو فوريتي 
بررسي و تصويب شده است. ۲۱ طرح نيز با قيد يك فوريت و ۱۹ طرح 
به صورت عادی جهت بررســي به كميسيون های ذيربط ارجاع شده 
اســت. در مدت مذكور تعداد ۴۹ اليحه به شورا ارائه شده كه ۵ مورد 
آن دوفوريتي ۱۱ مورد يك فوريتي و ۳۳ مورد اليحه عادی اســت كه 
جهت بررسي و ارائه گزارش به كميسيون های ذيربط ارجاع شده است. 
شايان ذكر است اهم طرح های ارائه شده توسط اعضا شورای اسالمي 
شهر تهران با هدف شفافيت مالي در شهرداری تهران با عنوان : ۱- الزام 
شهرداری تهران به ساماندهي واگذاری حق بهره برداری امالک، اراضي 
و اموال غير منقول شهرداری به اشخاص حقيقي، حقوقي و مؤسسات 
عمومي غير دولتي، ۲- مديريت تعارض منافع در شهرداری تهران، ۳- 
انتشار عمومي اطالعات شهرسازی ۴- الزام شهرداری تهران يه انجام 

الكترونيكي و اعالن عمومي اطالعات معامالت شهرداری تهران است.
جدول تعداد طرح ها و لوايح سال اول دوره پنجم

سال اول دوره موضوع
پنجم

۵۴تشكيل پرونده طرح ۱

۱۹طرح عادی۱-۱

۲۱طرح يك فوريتي۱-۲

۱۴طرح دو فوريتي۱-۳

تشكيل پرونده اليحه و لغو مصوبه برج ۲
باغ ها

۴۹

۳۳اليحه عادی۲-۱

۱۱اليحه يك فوريتي۲-۲

۵اليحه دو فوريتي۲-۳
 جدول تعداد مصوبات سال اول دوره پنجم 

سال اول موضوع

دوره پنجم

٥٦مصوبات عمومي 

١١پاسخ به اعتراض هيات تطبيق

٤٤مصوبات باغات

٤٢ مصوبات نامگذاری

٧٦مصوبات معرفي نمايندگان

٢٢٩جمع مصوبات
توضيح: برخي از طرح هــا و لوايح به جهت ارتباط موضوعي به دو 

كميسيون (مشترک) ارجاع شده است. 
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مجموع جلسات 
رسمي

جلسات 
عادی

جلسات 
فوق العاده

ساعات 
جلسات 
رسمي

رديف های 
دستور جلسات

٨١٢٣٥٨٢٣٣٧٠١

هيات  جلسات  شورا،  اعضای  همه  حضور  با  هم انديشي  جلسات  تعداد 
روسای  و  رئيسه  هيات  حضور  با  كه  تلفيق  كميسيون  و  شورا  رئيسه 

كميسيون های اصلي تشكيل مي شود به شرح جدول ذيل است. 

جلسات هم 
انديشي

جلسات هيات رئيسه شوراكميسيون تلفيق

١٤ ٦٠۷۴

نمودار فراواني تقديم و پيگيری طرح ها و لوايح سال اول 
دوره پنجم شورا

جدول تعداد طرح ها و لوايح ارجاعي به كميسيون های 
اصلي در سال اول دوره پنجم

تعداد تعداد طرح نام كميسيون
اليحه 

جمع 

۱۷۲۱۳۸برنامه و بودجه 

۵۴۹فرهنگي و اجتماعي 

۱۰۱۱۲۱عمران و حمل و نقل

۱۰۹۱۹شهرسازی و معماری 

سالمت، محيط زيست و خدمات 
۱۰۱۳۲۳شهری 

۱۳۱۱۴نظارت و حقوقي 

شماره 
جلسه

نتيجه رأی گيریموضوعتاريخ جلسه

١٩٦/٦/١
معرفي محمدعلي 
نجفي به سمت 
شهردار تهران

با اتفاق آرا انتخاب شد.

٢٩٦/٦/٥
انتخاب مصطفي 

سليمي به عنوان 
سرپرست 

شهرداری تهران

بااكثريت آرا انتخاب شد

٥٤٩٧/١/١٩
بررسي استعفای 
اول محمد علي 

نجفي 
استعفا مورد موافقت 

قرار نگرفت

٥٥٩٧/١/٢١
بررسي استعفای 
دوم محمد علي 

نجفي
استعفا مورد موافقت 

قرار گرفت

٥٥٩٧/١/٢١
انتخاب سميع اله 
مكارم حسيني به 
عنوان سرپرست 
شهرداری تهران

با اكثريت آرا انتخاب 
شد

٦٣97/2/23
انتخاب آقای 

افشاني به عنوان 
شهردار تهران

با اكثريت آرا انتخاب 
شد

جدول تعدادجلسات صحن شورا

نمودار تعداد مصوبات سال اول دوره پنجم 
به تفكيك نوع مصوبات

جلسات انتخاب شهردار و سرپرست شهرداری تهران و 
بررسي استعفای شهردار تهران

 موضوع انتخاب شــهردار تهران و سرپرست شهرداری تهران و 
بررسي استعفای شــهردار تهران در جلسات رسمي شورا به شرح 
ذيل بررســي و به صورت كتبي (باورقه) رای گيری شــده است و 
مصوبات مربوط جهت اقدامات الزم به شــهرداری تهران و وزارت 

كشور ابالغ شده است. 

جلسات انتخاب شهردار تهران



مشخصات عمومي نامزد شهرداري تهران
اعضای پنجمين دوره شورای اسالمي شهر تهران  در يك اقدام متفاوت، درجلسات هم انديشي پيش از شروع رسمي دوره، در 
توافقي عالوه برآيين نامه اجرايي شرايط احراز سمت شهردارمصوب هيات وزيران، شاخص های احراز نامزدی شهردار تهران را 

تدوين، و براساس آن كانديداهای شهرداری را معرفي كردند.
نامزدهاي شهرداري تهران مي بايست عالوه بر دارا بودن شرايط قيد شده در آيين نامة اجرايي شرايط احراز تصدي سمت شهردار 

مصوب ٧٧/٦/١١ هيات وزيران، شرايط زير را نيز داشته باشند:
١. داشتن پيشينة اصالح طلبي و اعتدال گرايي.

٢. اشتهار به پاكدستي در سطح افكار عمومي و باور به مبارزه با فساد.
٣. داشتن سابقة كار اجرايي در سطح ملي مانند معاونان رئيس جمهور، وزرا و معاونان وزرا، سفرا، نمايندگان مجلس و استانداران، 

شهرداران تهران و ديگر كالنشهر ها و ساير مقامات همتراز.
٤. باور داشتن به كار گروهي، خرد جمعي و استفاده از خدمات كارشناسي در مرحلة تصميم سازي و در عين حال شجا ع بودن 

در مرحله تصميم گيري.
٥. توانا بودن در همكاري با اركان نظام، دولت، مجلس، احزاب و جناح هاي سياسي اعم از جريا نهاي موافق و رقيب، جامعة علمي 

وپژوهشي كشور، نهادهاي مدني و سازگاري با ساير مراجع موثر
٦. داشتن بينش استراتژيك و كالن

٧. توانمندي در سياستگذاري و برنامه ريزي براي حل چال شهاي اصلي شهري به ويژه در جهت تحول اقتصاد مديريت شهري
٨. داشتن كارنامة موفق در مسئوليت هاي قبلي

٩. اعتقاد به شايست هساالري و داشتن رويكرد ارتقاي بدنة شهرداري تهران
١٠ .باور به بهره گيري از توانمندي زنان و جوانان در منظومة مديريت شهري

١١ . پايبندي به تعامل كارآمد و موثر با حوزة رسانه
١٢ .اعتقاد به نقش تقنيني و نظارت مستمر شوراي اسالمي شهر تهران و پاسخگو بودن به آن

١٣ .داشتن برنامه و سابقة جلب مشاركت شهروندان و تشكل هاي مردم نهاد به ويژه شوراياري ها در فرآيند تصميم سازي و 
تصميم گيري

١٤ .داشتن سابقة جلب مشاركت انجمن هاي علمي، صنفي، هنري، زيست محيطي و نظاير آن
١٥ .توانمندي در استفاده از تجارب مديري تهاي قبلي حوزة مديريت شهري

١٦ .ارائة برنامة سنجش پذير براي ادارة شهر تهران با در نظر گرفتن اولويت ها و چالش هاي شهر تهران با استفاده از اسناد 
باالدستي، اولويت هاي پيشنهادي شوراي سياستگذاري اصالح طلبان و سياست هاي اعالمي شوراي شهر پنجم
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طرح ها و لوايح ارجاعي به كميسيون های اصلي شورا
از مجموع ۱۰۳ طرح و اليحه ارجاعي به كميسيون ها، بررسي ۴۰طرح 
و ۲۶ اليحه در كميســيون های اصلي به اتمام رسيده و گزارش مربوط در 
صحن شورا قرائت شده است و تعداد ۱۲ طرح و ۲۵ اليحه در جريان بررسي 
و رسيدگي در كميسيون ها است. فهرست طرح ها و لوايح در حال رسيدگي 

در كميسيون های اصلي به شرح جدول صفحه ۲۱ اين گزارش است. 
مصوبات عمومي، باغات، نامگذاری و پاســخ به اعتراض هيات 

تطبيق مصوبات
از مجمــوع طرح هــا و لوايحي كه درســال اول دوره پنجم شــورای 
اســالمي شــهر تهران در صحن شورا مطرح شــده اند مجموعاً ۵۶ طرح 
و اليحــه بــا موضوعات عمومــي، ۱۱ مورد پاســخ به اعتــراض هيأت 
تطبيق، ۷۶ مورد معرفي نمايندگان شــورا در مجامــع قانوني، ۴۲ مورد 
نامگذاری و تغيير نام اماكن و ۴۴ مورد پرونده باغات اســت كه در صحن 
 علني شــورای اسالمي شــهر تهران بررســي و به تصويب رسيده است. 

به روز رساني سامانه قوانين شورای اسالمي شهرتهران
كليه مصوبات پس از ثبت و ابالغ توســط دفتر هيات رييسه و مصوبات 
http://shora. در سامانه قوانين شورای اسالمي شــهر تهران به آدرس

tehran.ir بارگذاری و به روز رساني شده است. همچنين قبل از هر يك از 
جلسات رسمي شورا، ضمائم و مستندات مربوط به دستور جلسات در شبكه 

داخلي شورا بارگذاری شده است. 
برگزاری مجامع عمومي شركت واحد اتوبوسراني تهران و حومه 

در طول ســال اول دوره پنجم دو نوبت مجمع عمومي شــركت واحد 
اتوبوســراني تهران و حومه به شــرح جدول ذيل برگزار شده و تصميمات 

جلسات جهت اجرا به شهرداری تهران ابالغ شده است. 

شماره 
نتيجه رأی گيریموضوعتاريخ جلسهجلسه

٢٤٩٦/٩/٥
مجمع عمومي عادی 

به صورت فوق العاده 
تفويض اختيارات به 

شهردار تهران 

بخشي از اختيارات 
مجمع عمومي عادی به 
شهردار تهران تفويض 

شد. 

٧٠٩٧/٣/٢٧
مجمع عمومي عادی 

به صورت فوق العاده 
تفويض اختيارات به 

شهردار تهران 

بخشي از اختيارات 
مجمع عمومي عادی به 
شهردار تهران تفويض 

شد. 

نمودار طرح ها و لوايح ارجاعي به كميسيون های اصلي شورا

رای گيری در صحن شورای اسالمي شهر تهران

ميثاق با آرمان های امام راحل در مرقد مطهر امام خميني (س)

ديدار با آيت اهللا سيد حسن خميني يادگار گرامي حضرت امام خميني (س)



ابالغ و پيگيری تذكرات اعضای شورای اسالمي شهر تهران
شــهرداران انتخــاب  و  كشــور  اســالمي  شــوراهای  انتخابــات  و  وظائــف  تشــكيالت،  قانــون   ۸۳ مــاده  اجــرای   در 

 (مصوب ۷۵/۳/۱) و اصالحات بعدی آن، درسال اول دوره پنجم شورای اسالمي شهر تهران تعداد ۱۹۸ فقره تذكركتبي اعضا شورا به شهردار تهران 
ابالغ شده است. كه تا وصول پاسخ حدود ۱۷۵ مورد پيگيری صورت گرفته است. 

جدول تذكرات مكتوب تقديمي به هيات رئيسه به تفكيك اعضای تذكر دهنده

تعداد تذكرات عضو شورا رديف

٠ بهاره آروين ١

١٣ علي اعطا ٢
٤ مرتضي الويری ٣
٦ شهربانو اماني ٤

٠ سيد ابراهيم اميني ٥

١١ افشين حبيب زاده ٦
٦ سيد آرش حسيني ميالني ٧
٨ محمدجواد حق شناس ٨
٨ ناهيد خداكرمي ٩
٨ حسن خليل آبادی ١٠
٤ سيد حسن رسولي ١١

٩ محمد ساالری ١٢

٦ زهرا صدراعظم نوری ١٣

١٧ محمد عليخاني ١٤

١٨ الهام فخاری ١٥

٢٦ مجيد فراهاني ١٦

٦ احمد مسجدجامعي ١٧

١٠ سيد محمود ميرلوحي ١٨

٢٧ زهرا نژادبهرام ١٩

١٠ بشير (حجت) نظری ٢٠
١ محسن هاشمي رفسنجاني  ٢١

١٩٨ جمع تذكرات

نمودار فراواني 
تذكرات اعضای شورای 
اسالمي شهر تهران در 
سال اول دوره پنجم 
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مكاتبات و پيگيری ها
در جدول ذيل تعداد مكاتبات به تفكيك موضوع نشان داده شده است. 

تعداد مكاتباتموضوعرديف 

١٣٣ارجاع طرح ها و لوايح به كميسيون های مربوطه١

١١ارجاع اعتراض هيات تطبيق مصوبات به كميسيون های مربوطه٢

١٣١پيگيری الزامات مصوبات از شهرداری تهران ٣

٣٠پي گيری طرح ها و لوايح ارجاعي به كميسيون تخصصي مربوطه٤

٨٧ارجاع مرتبط با معرفي نمايندگان براساس قوانين و مقررات موضوعه٥

٥٠مكاتبات با وزارت كشور، دولت، فرمانداری و...٦

١٣٨مكاتبات گزارش حسابرسي٧

٣٠مكاتبات با ديوان عدالت اداری ومراجع قضايي٨

٢٨گزارشات داخلي ٩

مكاتبات اعمال ماده ٩ اليحه قانوني نحوه خريد و تملك اراضي برای اجرای برنامه های ١٠
عمومي 

٥

٦٤٣جمع كل پيگيری ها *

نطق های پيش از دستور اعضای شورا در سال اول دوره پنجم
 اعضای شورا درسال اول دوره پنجم تعداد ۴۶ نطق پيش از دستور به شرح جدول ذيل ايراد كرده اند.

فهرست نطق اعضای شورا در سال اول دوره پنجم

جلسهتاريخ نطق تعداد نطقعضو شورارديف

۴ محمد ساالری ۱

جلسه ۹۶/۶/۵۲

جلسه ۹۶/۹/۱۹۲۸

جلسه ۹۶/۱۲/۲۰۵۲

جلسه ۹۷/۵/۲۷۸

۳ بشير (حجت) نظری۲

جلسه ۹۶/۶/۷۳

جلسه ۹۶/۹/۱۲۲۶

جلسه ۹۷/۲/۹۵۹

۴ افشين حبيب زاده ۳

جلسه ۹۶/۶/۱۲۴

جلسه ۹۶/۸/۹۱۸

جلسه ۹۷/۱/۱۹۵۴

جلسه۹۷/۲/۹۵۹



جلسهتاريخ نطق تعداد نطقعضو شورارديف

۴ مجيد فراهاني ۴

جلسه ۹۶/۶/۱۴۵
جلسه ۹۶/۱۰/۵۳۳
جلسه ۹۶/۱۱/۳۴۰
جلسه ۹۷/۲/۹۵۹

۶ الهام فخاری ۵

جلسه ۹۶/۶/۱۴۵
جلسه ۹۶/۹/۱۲۲۶
جلسه ۹۷/۳/۱۶۵
جلسه ۹۷/۳/۶۶۶

جلسه۹۷/۳/۲۲۶۹
جلسه ۹۷/۴/۱۰۷۳

۳ شهربانو اماني ۶
جلسه ۹۶/۶/۲۱۷
جلسه۹۶/۹/۱۲۲۶
جلسه۹۷/۲/۳۰۶۴

۳ بهاره آروين۷
جلسه ۹۶/۷/۲۸
جلسه ۹۶/۸/۷۱۷

جلسه۹۶/۸/۳۰۲۳

۳ زهرا نژاد بهرام ۸
جلسه ۹۶/۷/۱۱۱۰
جلسه۹۶/۹/۱۴۲۷

جلسه۹۶/۱۲/۱۵۵۱

۴ محمدجواد حق شناس۹

جلسه ۹۶/۸/۱۴۱۹
جلسه۹۶/۱۲/۸۴۹
جلسه۹۷/۲/۳۰۶۴
جلسه۹۷/۳/۶۶۶

۳ ناهيد خداكرمي ۱۰

جلسه ۹۶/۸/۲۱۶
جلسه ۹۶/۱۰/۱۷۳۶

جلسه ۹۷/۴/۱۹۷۵

۲ زهرا صدر اعظم نوری ۱۱
جلسه ۹۶/۸/۱۴۱۹
جلسه۹۶/۱۰/۵۳۳

۲ سيد محمود ميرلوحي ۱۲
جلسه ۹۶/۹/۵۲۴
جلسه ۹۷/۵/۷۷۹

جلسه۱۹۶/۹/۷۲۵ علي اعطا۱۳

۲ سيد حسن رسولي ۱۴
جلسه ۹۶/۱۰/۲۶۳۸
جلسه۹۷/۳/۲۷۷۰

۲ سيد آرش حسيني ميالني ۱۵
جلسه ۹۶/۱۲/۱۳۵۰
جلسه۹۷/۴/۲۴۷۶
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ارجاع گزارش های مالي ادارات، معاونت ها، سازمان ها و شركت های تابعه شهرداری تهران
در سال اول دوره پنجم شورای اسالمي شهر تهران مجموعاً تعداد ۱۲۵ فقره گزارش مالي و حسابرسي در خصوص فعاليت ادارات، معاونت ها، 
سازمان ها و شركت های تابعه به شورا واصل و جهت بررسي و اقدام به مراجع ذيربط ارجاع شده است. جدول ذيل تعداد گزارش های مالي واصله 

مربوط به عملكرد مالي به تفكيك سال مالي است. 

تعداد گزارش دريافتيسال ماليموضوع گزارشرديف

٩٣٣٢گزارش حسابرسي شركت ها و سازمان های تابعه شهرداری تهران١

گزارش حسابرسي مناطق شهرداری تهران و ادارت كل و معاونت های شهرداری ٢
تهران

٩٣٢٨

٩٤٣٣گزارش حسابرسي شركت ها و سازمان های تابعه شهرداری تهران٣

٩٥٣٢گزارش حسابرسي شركت ها و سازمان های تابعه شهرداری تهران٤

حضور شخصيت ها، مقامات و مسئولين دستگاه های دولتي و غير دولتي در جلسات رسمي شورا 
در طي سال اول دوره پنجم شورا ۱۱ نفراز مقامات و مسئولين دستگاه های دولتي به شرح جدول ذيل به جلسات شورای اسالمي شهرتهران 
دعوت شده و حضور يافته اند. ضمناً در جلسه مورخ ۹۷/۳/۸ از قهرمانان تيم فوتسال بانوان كشور(جام ملت های آسيا ) تجليل و قدرداني به عمل 

آمد و همچنين برخي از شهرداران مدارس شهر تهران در جلسات رسمي شورا حضور يافتند. 

فهرست حضور شخصيت ها، مقامات و مسئولين دستگاه های دولتي و غير دولتي در جلسات شورا

نام و نام خانوادگي رديف
موضوع گزارش تاريخ حضورسمتمدعوين

رئيس هيأت ويژه گزارش ملي  محمد تقي احمدی۱
حادثه ساختمان پالسكو۹۶/۷/۲(ساختمان پالسكو)

۹۶/۷/۱۱وزير راه و شهرسازی دكتر عباس آخوندی۲
تبادل نظر پيرامون برنامه ها و اقدامات آن 

وزارتخانه در خصوص نوسازی بافت فرسوده 
شهر تهران

مدير عامل انجمن نابينايان تجلي   زهره نوری۳
بمناسب گراميداشت روز جهاني نابينايان ۹۶/۷/۲۳توانايي و تجربه ری

(عصای سفيد)

مدير كل آموزش و پرورش شهر  عباسعلي باقری۴
۹۶/۸/۱تهران

روند فعاليت های اجرايي، آموزشي، فرهنگي 
و نيروی انساني در حوزه آموزش و پرورش 

شهر تهران

معاون رئيس جمهور و رئيس دكتر عيسي كالنتری۵
اقدامات انجام شده در زمينه آلودگي هوای ۹۶/۸/۷سازمان حفاظت محيط زيست

شهر تهران

مشكالت مربوط به اصناف شهر تهران۹۶/۸/۱۶رئيس اتاق اصناف تهران علي فاضلي۶

مدير عامل شركت آب و فاضالب  مهندس محمد پرورش۷
عملكرد و برنامه های شركت آب و فاضالب در ۹۶/۸/۲۳استان تهران 

شهر تهران

سرتيپ دوم محمدرضا ۸
يزدی

فرمانده سپاه حضرت محمد رسول 
به مناسبت گراميداشت سالگرد تشكيل بسيج ۹۶/۹/۱۹اهللا(ص)

مستضعفين

تبادل نظر پيرامون زمينه همكاری های مشترک۹۶/۱۰/۳رئيس اتاق بازرگاني تهران مسعود خوانساری۹

به مناسبت والدت حضرت عيسي مسيح (ع)۹۶/۱۰/۵اسقف اعظم ارامنهسبوه سركيسيان۱۰

فعاليت ها و برنامه های كميته مذكور۹۷/۳/۱۷رئيس كميته امداد امام خميني(ره)  سيد پرويز فتاح ۱۱



مكاتبات اشخاص حقيقي و حقوقي 
مكاتبات و درخواست های اشخاص حقيقي و حقوقي جهت پيگيری به دفتر هيأت رئيسه و مصوبات ارجاع مي شود. مكاتبات مذكور حسب 
موضوع به دستگاه ها و واحدهای اجرايي ذيربط ارسال و پاسخ های واصله به ذينفع ابالغ مي شود. مجموع تعداد اين مكاتبات در زمينه های 

مختلف بالغ بر ۵۷۳۱ فقره است.

تعدادموضوعرديف

٢٦٢٢نامه های وارده١

٣١٠٩نامه های صادره٢

مكاتبات دبيرخانه ويژه 
دبيرخانه ويژه شورا در دفتر هيأت رئيسه و مصوبات مستقر بوده و كليه مكاتبات امور محرمانه را برعهده دارد. در سال اول دوره پنجم شورا تعداد 

۳۷۲ فقره نامه وارده و ۶۷۹ فقره نامه صادره دراين دبيرخانه به ثبت رسيده است. 

جدول مكاتبات محرمانه

تعداد موضوع رديف

۳۷۲ نامه های وارده  ۱

۶۷۹ نامه های صادره ۲

 

الف - طرح ها و لوايح يك فوريت مصوب - در حال بررسي در كميسيون های اصلي
شماره 
كميسيون طرح / اليحهموضوع پرونده

اصلي
ش و ت ثبت در 

ش و ت ارجاع اولدبيرخانه شورا

۱
الزام شهرداری تهران به ارائه اليحه تعيين ساختار و حدود اختيارات 

شهرسازی و طرحشوراهای معماری مناطق 
معماری 

١٦٠/١٠٢٩٦
٩٧/٤/١٧

١٦٠/١٠٦٣٨
٩٧/٤/٢٠

طرحمديريت تعارض منافع در شهرداری تهران ۲
نظارت و 

حقوقي؛ برنامه 
و بودجه 

(مشترک) 

١٦٠/١٠٢٩٥
٩٧/٤/١٧

١٦٠/١٠٦٢٩
٩٧/٤/٢٠

سالمت، محيط طرحطرح اصالح الگوی مصرف (آب، برق؛ سوخت) در شهرداری تهران ۳
زيست و 

خدمات شهری

١٦٠/١٢١٧٨
٩٧/٥/٢

١٦٠/١٣٠٨٩
٩٧/٥/١٠

طرحالزام شهرداری تهران به انتشار عمومي اطالعات شهرسازی ۴
شهرسازی و 

معماری و نظارت 
 و حقوقي

( مشترک )

١٦٠/١٢٠٣١
٩٧/٥/٢

١٦٠/١٣١٣١
٩٧/٥/١٠

١٦٠/١٤٣٥٩
٩٧/٥/٢٣

اليحهساماندهي مشاغل سيار و بي كانون در شهر تهران ۵
سالمت، محيط 

زيست و 
خدمات شهری

١٦٠/١٢٠٣٠
٩٧/٥/٢

١٦٠/١٣١٦٠
٩٧/٥/١٠

۶
تعيين نرخ وروديه و حق توقف پاركينگ های عمومي شهر تهران و 

تعيين نرخ توقف پاركينگ های عمومي و نرخ عوارض پارک حاشيه ای 
در شهرتهران 

عمران و حمل اليحه
و نقل

١٦٠/٣٠٤٢٢
٩٥/١١/٢٣

١٦٠/٣٢٢٩٥
٩٥/١٢/٤

الزام شهرداری تهران به ارائه اليحه تعيين ساختار و حدود اختيارات ۷
شهرسازی و اليحهشوراهای معماری مناطق

معماری
١٦٠/١٠٢٩٦

٩٧/٤/١٧
١٦٠/١٠٦٣٨

٩٧/٤/٢٠

مديريت تعارض منافع در شهرداری تهران ۸
نظارت و بودجه اليحه

(مشترک ) 
١٦٠/١٠٢٩٥

٩٧/٤/١٧
١٦٠/١٠٦٢٩
١٣٩٧/٤/٢٠

اصالحيه مصوبه تعيين وظايف شورای عالي فني شهرداری تهران ۹
بودجه و عمران اليحه

(مشترک ) 
١٦٠/١٠٩١٨

٩٧/٤/٢٤
١٦٠/١٢٢٨٧

٩٧/٥/٣
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طرح های عادی تقديمي به شورا (در دست بررسي در كميسيون ها) 

شماره 
پرونده

موضوع طرح (عادی)
كميسيون 

اصلي
ش و ت ثبت در 

دبيرخانه شورا
ش و ت ارجاع اول

١
لغو كليه اختيارات مالي شورا به شهردار طي دوره های گذشته شورا 
به نحوی كه يك ماه پس از ارائه اين طرح كليه معامال ت مناقصات 
مزايده و دستورات مالي در چارچوب اختيارات جديد انجام گردد

برنامه و 
بودجه 

نظارت و 
حقوقي

١٦٠/١٢٤٣٤

٩٦/٦/٥
١٦٠/١٣٠٩٤

٩٦/٦/١٣

(تقاضای) تحقيق و تفحص در عملكرد مالي و اجرايي موسسه ٢
همشهری در فاصله سال های ١٣٨٤ تا ١٣٩٦

فرهنگي و 
اجتماعي

١٦٠/١٦٠٩٧

٩٦/٧/١٩
۱۶۰/۱۶۷۵۶

۹۶/۷/۲۵

الزام شهرداری تهران به احياء شركت مطالعات جامع حمل و نقل و ٣
-ترافيك تهران 

١٦٠/١٦٧٨٩

٩٦/٧/٢٦
-

٤

اصالحيه مصوبه شماره ١٧٤٣٢/٦٧٩/١٦٠ مورخ ١٢/١٠/١٣٨٤ 
با عنوان ” الزام شهرداري تهران به تهيه و اجراي دستورالعمل هاي 

ارائه خدمات فرهنگي، اجتماعي، رفاهي، بهداشتي، درماني، تفريحي و 
ورزشي به كاركنان شهرداري تهران و سازمان ها و شركت هاي تابعه ”

برنامه و 
بودجه

نظارت و 
حقوقي

١٦٠/١٦٧٨٨

٩٦/٧/٢٦

١٦٠/١٧٤٤٠

٩٦/٨/٢

١٦٠/١٨٥٧٤

٩٦/٨/١

٥
تقاضای تحقيق و تفحص از صندوق ذخيره كاركنان شهرداری تهران 

برنامه و 
بودجه

١٦٠/١٨٩١٥

٩٦/٨/١٤

١٦٠/١٨٩٦٤

٩٦/٨/١٤

الزام شهرداری به ارائه اليحه اولويت اجرای طرح بلوكي بافت فرسوده٦
شهرسازی و 

معماری
١٦٠/٣١٨٦٣

١٣٩٦/١١/٣٠

١٦٠/٣٢٠٣١

١٣٩٦/١٢/٥

٧
اصالح مصوبه وضعيت سازمان ها و شركت های وابسته به شهرداری 
تهران ابالغي به شماره ١٦٠/١٤٧٧/١١٦٧٧ مورخ ٨٩/٨/١٢ و 

اصالحيه های آن 

نظارت و 

حقوقي 

١٦٠/٣٤٥٢١

٩٦/١٢/٢٢

١٦٠/٣٦٨

٩٧/١/١٦

ممنوعيت به كارگيری بستگان درجه يك و دو مديران ارشد در ٨

پست های مديريتي شهر تهران 
نظارت و 
حقوقي

١٦٠/١٨٠٧

٩٦/٢/٢

١٦٠/٢٠٣٥

٩٧/٢/٣

عمران و اصالح ماده ٤ و الحاق يك تبصره به مصوبه تعيين نرخ عوارض تردد٩
حمل و نقل 

١٦٠/٥٨٤٥

٩٧/٣/٦
١٦٠/٦٥٢٥

٩٧/٢/١٢

اصالحيه مصوبه شماره ١٦٠/١٠٦٨/٢٨٢٣ مورخ ٨٧/٢/٢٤ با عنوان ١٠
تشكيل صندوق ذخيره كاركنان 

برنامه و 
بودجه

١٦٠/٨٨٨٤

٩٧/٤/٤

١٦٠/٩٠٧٤

٩٧/٤/٥



شماره 
پرونده

موضوع طرح (عادی)
كميسيون 

اصلي
ش و ت ثبت در 

دبيرخانه شورا
ش و ت ارجاع اول

نظام نامه انتخاب، ارزيابي و نظارت بر عملكرد ذيحساب و قائم مقامان ١١
ذيحساب شهرداری تهران 

مشترک 
برنامه و 
بودجه 

و نظارت 
وحقوقي

١٦٠/١٠٢٩٨

٩٧/٤/١٧

١٦٠/١٣١٦٨

٩٧/٥/١١

١٦٠/١٤٧٠٤

٩٧/٥/٢٨

تكليف شهرداری تهران به ارائه جدول بهای خدمات در قالب لوايح ١٢
بودجه سنواتي 

برنامه و 

بودجه 

١٦٠/١٠٩٣٧

٩٧/٤/٢٤

١٦٠/١١١١٠

٩٧/٤/٢٥

لوايح عادی تقديمي به شورا (در دست بررسي در كميسيون ها) 

شماره 
كميسيون اصليموضوع اليحه (عادی)پرونده

ش و ت ثبت در 

دبيرخانه شورا
ش و ت ارجاع اول

١٦٠/١٥٩٣٥فرهنگي و اجتماعيسند جامع رفاه اجتماعي شهرداری تهران ۱

٩٦/٧/١٨

١٦٠/١٦٢٣٢

٩٦/٧/٢٢

٢
اصالحيه تبصره سوم مصوبه ايجاد وحدت رويه در نحوه 
اقدام مناطق ٢٢ گانه شهرداری تهران در خصوص اخذ 

عوارض تأمين پاركينگ های تعهدی ابالغي به شماره 
١٦٠/٢١٥١/٣٠٢٥٨ مورخ ٩٤/١١/١٤ 

شهرسازی و 

١٦٠/٣٠٩٣١معماری

٩٦/١١/٢٤

١٦٠/٣١٣٧٩

٩٦/١١/٢٥

فهرست اسامي شهرداران مناطق بيست و دو گانه به ٣
عنوان قائم مقائم ذيحساب يك 

برنامه و بودجه 
اصلي

نظارت و حقوقي 
فرعي 

١٦٠/٣١٨٥٥

٩٦/١١/٣٠

١٦٠/١٥٩٩

٩٧/١/٣٠

4
اصالحيه بند الف مصوبه اصالحيه تعيين بهای خدمات و 

چگونگي اعمال نظارت بر جمع آوری و دفع پسماندهای ويژه 
پزشكي، صنعتي و كشاورزی در شهر تهران ابالغي به شماره 

١٦٠/٢٢٠٥/٨٨٧٦مورخ ١٣٩٥/٤/١٩

سالمت، محيط 
زسيت و خدمات 

شهری

١٦٠/٣٣٧٣٢

٩٦/١٢/١٦

۱۶۰/۳۴۵۶۲

۹۶/۱۲/۲۲

تعرفه های اصالحي بهره برداری از اماكن ورزشي متعلق به 5
شهرداری تهران و سازمان ها و شركت های تابعه آن موضوع 
بند ی ذيل ماده واحده مصوبه ١٦٠/٢٠٤٢/٣٤٣٣ مورخ 

١٣٩٤/٢/١٩

فرهنگي و اجتماعي 
(اصلي)

برنامه و بودجه 
(فرعي)

برنامه و بودجه 
(فرعي)

١٦٠/٣٤٤٩٤

١٣٩٦/١٢/٢٢

١٦٠/٩٠٨

١٣٩٧/١/٢٢

6
شناسنامه تك باغات و اراضي مشجر 

سالمت، محيط 
زسيت و خدمات 

شهری 

و شهرسازی و 
معماری (مشترک) 

١٦٠/٦٧٣

٩٧/١/٢٠

١٦٠/٢١٣٧

٩٧/٢/٤

معرفي آقايان اكبر تركان، پيروز حناچي و حميدرضا احراری 7
به عنوان اعضای شورای عالي فني شهرداری تهران 

عمران اصلي 

شهرسازی فرعي

١٦٠/٢٥٤٣

٩٧/٢/٩

١٦٠/٢٩٨٧

٩٧/٢/١١
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شماره 
كميسيون اصليموضوع اليحه (عادی)پرونده

ش و ت ثبت در 

دبيرخانه شورا
ش و ت ارجاع اول

اصالحيه مصوبه اصالحيه اخذ عوارض حفظ و گسترش فضای 8
 ١٦٠/٢١١٠/٢٢٥٤٧ شماره  به  ابالغي  تهران  شهر  سبز 

مورخ ١٣٩٤/٨/٢٤

اصلي : سالمت

فرعي : بودجه 

١٦٠/٥٤٦٨

٩٧/٣/٢

١٦٠/٧٥٢٢

١٣٩٧/٣/٢٢

اعطای مجوز به شهرداری جهت پرداخت و تسويه  جرايم 9
آراء ريالي صادره از كميسيون های ماده صد قانون شهرداری 

مربوط به پرونده های ريزدانه 
برنامه و بودجه 

١٦٠/٨١٩٨

٩٧/٣/٣٠

١٦٠/٩٥٣٥

١٣٩٧/٤/١٠

تفريغ بودجه سال ١٣٩٦ شهرداری تهران 10
برنامه و بودجه 

١٦٠/٩٢٨٨

٩٧/٤/٩

١٦٠/٩٥٤٣

٩٧/٤/١٠

شهرسازی و طراحي، پايش و اجرای نماهای شهر تهران ١١
معماری 

١٦٠/١١٦٤١

٩٧/٤/٣١

١٦٠/١٢٢٨٩

٩٧/٥/٣

اصالحيه مصوبه ساماندهي ابزارهای تبليغات صنفي منصوب ١٢
در شهر تهران 

 مشترک
( سالمت و 

بودجه )

١٦٠/١٤٠٥٤

٩٧/٥/٢٢

فرهنگي و تعيين بهای بليط بازديد از خانه   موزه سيمين و جالل١٣
اجتماعي

١٦٠/١٤٠٤٧

٩٧/٥/٢٢

مشترک (بودجه و تعيين بهای مبنای تعرفه صدور باربرگ در شهر تهران ١٤
عمران)

١٦٠/١٤٠٤٦

٩٧/٥/٢٢

شهر ١٥ مدارس  سرويس  خدمات  بهاي  و  كرايه  نرخ  تعيين 
تهران در سال تحصيلي ٩٨-١٣٩٧

مشترک (بودجه و 
عمران)

١٦٠/١٤٠٤٩

٩٧/٥/٢٢

اصالحيه مصوبه تعيين بهای بازديد از باغ پرندگان ابالغي به ١٦
شماره ١٦٠/١٩٠٤/١٤١٤ مورخ ٩٣/٤/٢٢

مشترک (سالمت، 
بودجه) 

١٦٠/١٤٠٥٣

٩٧/٥/٢٢

اصالحيه مصوبه تعيين حق بهره برداری غرف به تفكيك نوع ١٧
فرآورده های  و  تره بار  و  ميوه  ميادين  بازارهای  در  كاربری 

كشاورزی شهرداری تهران 

مشترک (سالمت، 
بودجه) 

١٦٠/١٤٠٤٥

٩٧/٥/٢٢

آبرساني ١٨ طرح  اجرای  جهت  مالي  منابع  تأمين  پيشنهاد 
اضطراری شهر تهران برای زلزله

مشترک (سالمت، 
بودجه ) 

١٦٠/١٣٢٣٨

٩٧/٥/١٣



جدول مربوط به صفحه ۱۴ گزارش 

 فهرست مصوبات عمومي و معرفي نمايندگان شورا

تاريخ ابالغشماره ابالغتاريخ جلسهشماره جلسهعنوان مصوبهرديف
شماره و تاريخ ابالغ 

شهرداری 

١
انتخاب محمدعلي نجفي به عنوان 

شهردار تهران در دوره پنجم شورای 
اسالمي شهر تهران و معرفي ايشان 
جهت صدور حكم توسط وزير كشور 

١٩٦/٦/١١٦٠/٢٣٢٨/١٢٢٧٦٩٦/٦/١-

٢
انتخاب علي اعطا به عنوان سخنگوی 
شورای اسالمي شهر تهران در دوره 

پنجم شورای اسالمي شهر تهران 
١٩٦/٦/١١٦٠/٢٣٥٠/١٤١٤٢٩٦/٦/٢٦-

٣
انتخاب مصطفي سليمي به عنوان 

سرپرست شهرداری تهران در دوره 
پنجم شورای اسالمي شهر تهران 

٢٩٦/٦/٥١٦٠/٢٣٢٧/١٢٣٩١٩٦/٦/٥
١٠/٦٥٣٧٠٠

٩٦/٦/٦

٤
زمان برگزاری جلسات عادی و 

فوق العاده شورای اسالمي شهر تهران 
از ابتدای دوره پنجم تا پايان سال 

١٣٩٦
٢٩٦/٦/٥١٦٠/٢٣٢٩/١٢٨٠٥٩٦/٦/١١-

٥
تعيين اعضای كميسيون های اصلي 
شورای اسالمي شهر تهران (دوره 

پنجم سال اول ) 
٢٩٦/٦/٥١٦٠/٢٣٣٠/١٢٣٦٠٩٦/٦/٥-

٦
انتخاب و معرفي آقايان مرتضي الويری 
و سيد حسن رسولي و شهربانو اماني 

انگنه جهت عضويت و شركت در جلسات 
شوراي اسالمي شهرستان ”تهران“

٢٩٦/٦/٥١٦٠/٢٣٣١/١٢٨٠٨٩٦/٦/١١-

٧
انتخاب و معرفي آقايان حسن خليل 
آبادی و بشير (حجت) نظری و ناهيد 
خداكرمي جهت عضويت و شركت در 
جلسات شوراي اسالمي شهرستان ”ري“

٢٩٦/٦/٥١٦٠/٢٣٣٢/١٢٧٦٤٩٦/٦/٩-

٨

انتخاب و معرفي آقايان احمد مسجدجامعي 
و مجيد فراهاني و الهام فخاری شوراي 

اسالمي شهر تهران جهت عضويت و شركت 
در جلسات شوراي اسالمي شهرستان 

”شميرانات“

٢٩٦/٦/٥١٦٠/٢٣٣٣/١٢٧٧٠٩٦/٦/٨-

٩
انتخاب علي اعطا به عنوان نماينده 
شورای اسالمي شهر تهران جهت 

عضويت در شعبه اول كميسيون ماده 
صد شهرداری

٢٩٦/٦/٥١٦٠/٢٣٣٤/١٢٧٦٣٩٦/٦/٩-

١٠

انتخاب افشين حبيب زاده  كلي به 
عنوان نماينده شورای اسالمي شهر 
تهران جهت عضويت در شعبه دوم 
كميسيون موضوع ماده صد قانون 

شهرداری

٢٩٦/٦/٥١٦٠/٢٣٣٥/١٢٧٨٤٩٦/٦/٨-

١١

انتخاب سيد آرش حسيني ميالني به 
عنوان نماينده شورای اسالمي شهر 
تهران جهت عضويت در شعبه سوم 
كميسيون موضوع ماده صد قانون 

شهرداری

٢٩٦/٦/٥١٦٠/٢٣٣٦/١٢٧٩٩٩٦/٦/٨-

١٢

انتخاب حسن خليل آبادی به عنوان 
نماينده شورای اسالمي شهر تهران 
جهت عضويت در شعبه چهارم از 
كميسيون موضوع ماده صد قانون 

شهرداری

٢٩٦/٦/٥١٦٠/٢٣٣٧/١٢٧٩٦٩٦/٦/٨-

١٣

انتخاب سيد حسن رسولي به 
عنوان نماينده شورای اسالمي شهر 
تهران جهت عضويت در شعبه پنجم 
كميسيون موضوع ماده صد قانون 

شهرداری

٢٩٦/٦/٥١٦٠/٢٣٣٨/١٢٧٨٥٩٦/٦/٨-

١٤

انتخاب محمد ساالری به عنوان 
نماينده شورای اسالمي شهر تهران 

جهت عضويت در شعبه ششم 
كميسيون موضوع ماده صد قانون 

شهرداری

٢٩٦/٦/٥١٦٠/٢٣٣٩/١٢٨٠١٩٦/٦/٩-
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 فهرست مصوبات عمومي و معرفي نمايندگان شورا

تاريخ ابالغشماره ابالغتاريخ جلسهشماره جلسهعنوان مصوبهرديف
شماره و تاريخ ابالغ 

شهرداری 

١٥
انتخاب زهرا صدر اعظم نوری به عنوان 

نماينده شورای اسالمي شهر تهران 
جهت عضويت در شعبه هفتم كميسيون 

موضوع ماده صد قانون شهرداری
٢٩٦/٦/٥١٦٠/٢٣٤٠/١٢٨٠٣٩٦/٦/٩-

١٦
انتخاب محمد عليخاني به عنوان نماينده 

شورای اسالمي شهر تهران جهت 
عضويت در شعبه هشتم كميسيون 

موضوع ماده صد قانون شهرداری
٢٩٦/٦/٥١٦٠/٢٣٤١/١٢٧٩٢٩٦/٦/٨-

١٧

انتخاب سيد محمود ميرلوحي جوآبادی 
به عنوان نماينده شورای اسالمي شهر 

تهران جهت عضويت در شعبه نهم 
كميسيون موضوع ماده صد قانون 

شهرداری

٢٩٦/٦/٥١٦٠/٢٣٤٢/١٢٧٩٤٩٦/٦/٨-

١٨
انتخاب زهرا نژاد بهرام به عنوان 

نماينده شورای اسالمي شهر تهران جهت 
عضويت در شعبه دهم از كميسيون 

موضوع ماده صد قانون شهرداری
٢٩٦/٦/٥١٦٠/٢٣٤٣/١٢٧٩٣٩٦/٦/٨-

١٩
انتخاب سيد حسن رسولي به عنوان 

خزانه دار شورای اسالمي شهر تهران در 
دوره پنجم شورای اسالمي شهر تهران 

٤٩٦/٦/١٢١٦٠/٢٣٤٤/١٣٠٨٩٩٦/٦/١٣-

٢٠

معرفي مجيد فراهاني و شهربانو اماني 
انگنه به عنوان نمايندگان شورای 

اسالمي شهر تهران در كميته نظارت 
بر سفرهای خارجي شهرداری تهران 

در اجرای ماده پنجم (٥) دستورالعمل 
اعزام مأموران و هيأت های شهرداری 

تهران به خارج از كشور موضوع مصوبه 
يكصد و چهل و دومين جلسه شورای 
اسالمي شهر تهران (دوره سوم) به 
تاريخ ٨٧/٨/١٩ ابالغي به شماره 
١٦٠/١١٧٠/١٤٣٠٢ به تاريخ 

٨٧/٨/٢٩

٤٩٦/٦/١٢١٦٠/٢٣٤٥/١٤٠٦١٩٦/٦/٢٦
١٠/٧٩٥٣٣٤

٩٦/٧/١٣

٢١
انتخاب محمد عليخاني به عنوان نماينده 

ناظر شوراي اسالمي شهر تهران در 
سازمان پارك سوارها و پايانه هاي 

مسافربري شهر تهران 
٥٩٦/٦/١٤١٦٠/٢٣٤٧/١٣٨٩٧٩٦/٦/٢٢

١٠/٧٩٥٠٥٧

٩٦/٧/١٣

٢٢
انتخاب محمد عليخاني به عنوان نماينده 

ناظر شورای اسالمي شهر تهران در 
سازمان مديريت و نظارت بر تاكسيراني 

شهر تهران
٥٩٦/٦/١٤١٦٠/٢٣٤٨/١٤٠٧١٩٦/٦/٢٦

١٠/٧٩٥٢٩٣

٩٦/٧/١٣

٢٣

انتخاب و معرفي آقايان احمد 
مسجدجامعي، سيدمحمود 
ميرلوحي جوآبادی، افشين 
حبيب زاده كلي، سيدآرش 

حسيني ميالني، علي اعطا و ها الهام 
فخاری و بهاره آروين جهت عضويت 

در موضوع بند ”الف“ و ”ب“ ذيل 
ماده واحده مصوبه ابالغي به شماره 

١٦٠/٢٠٤١/٧٧١١ به تاريخ 
٩٤/٣/٢٧ با عنوان «افزايش تعداد 

اعضای ستاد هماهنگي شوراياری 
های شهر تهران-موضوع ماده سوم 

مصوبه اصالحيه تكميلي برخي از 
مواد مصوبات تشكيل انجمن های 

شوراياری محالت شهر تهران-ابالغي 
به شماره ١٦٠/٣٦٠/٤٤٨٩ مورخ 

«١٣٨٢/٤/٢٨

۵۹۶/۶/۱۴۱۶۰/۲۳۴۶/۱۴۴۷۲٩٦/٦/٢٩
١٠/٨٣٨٦٣٨

٩٦/٧/٢٤

٢٤
انتخاب و معرفي آقاي مجيد فراهاني 

جهت عضويت در كميسيون موضوع ماده 
٣٨ قانون آيين نامه معامالت شهرداري 

تهران 
٦٩٦/٦/١٩١٦٠/٢٣٤٩/١٣٨٩١٩٦/٦/٢٢

١٠/٧٩٥٣٢٠

٩٦/٧/١٣

ادامه فهرست مصوبات عمومي و معرفي نمايندگان شورا 



 فهرست مصوبات عمومي و معرفي نمايندگان شورا

تاريخ ابالغشماره ابالغتاريخ جلسهشماره جلسهعنوان مصوبهرديف
شماره و تاريخ ابالغ 

شهرداری 

٢٥

انتخاب و معرفي آقايان حسن خليل 
آبادی، مجيد فراهاني، بشير (حجت) 

نظری و ها شهربانو اماني انگنه و 
ناهيد خداكرمي جهت عضويت در 
موضوع بند ”الف“ و ”ب“ ماده دوم 
مصوبه « تشكيل ستاد ساماندهي 
فعاليت سازمان هاي مردم نهاد در 

شهر تهران » ابالغي به شماره 
١٦٠/١٠٥٧/٧٠١ به تاريخ 

٨٧/١/٢٥

٧٩٦/٦/٢١١٦٠/٢٣٥١/١٤١٥٧٩٦/٦/٢٧
١٠/٧٩٥٣١١

٩٦/٧/١٣

٢٦

معرفي افشين حبيب زاده كلي در 
اجراي بند دوم (۲) ذيل ماده هشتم 
(۸) مصوبه « دستورالعمل انضباطي 
بهره برداران از اماكن، ميادين و غرف 

سازمان ميادين ميوه و تره بار شهرداری 
تهران » تصويبي در يكصد و نود و 
يكمين جلسه رسمي شوراي اسالمي 
شهر تهران (دوره چهارم) ابالغي به 
شماره ۱۶۰/۲۰۹۹/۲۲۹۸۸ مورخ 

۹۴/۸/۲۷

۷۹۶/۶/۲۱۱۶۰/۲۳۵۲/۱۴۱۵۲٩٦/٦/٢٧

١٠/٧٩٥٢٦٩

٩٦/٧/١٣

٢٧

انتخاب و معرفي سيد محمود 
ميرلوحي جوآبادی جهت عضويت 

در كميته موضوع تبصره يكم 
ماده يكم مصوبه «حمايت از 

توليدات داخلي به منظور فراهم 
نمودن زمينه اشتغال» ابالغي به 

شماره ١٦٠/٢٣١٤/٨٤٦٢ مورخ 
٩٦/٤/٢٠

۷۹۶/۶/۲۱۱۶۰/۲۳۵۳/۱۴۱۵۹٩٦/٦/٢٧
١٠/٧٩٥٢٥١

٩٦/٧/١٣

٢٨
انتخاب و معرفي علي اعطا در اجراي 

ماده هشتم (٨) قانون نوسازي و 
عمران شهري مصوب ٧/٩/١٣٤٧و 

اصالحات بعدي آن 
۷۹۶/۶/۲۱۱۶۰/۲۳۵۴/۱۴۳۹۸٩٦/٦/٢٩

١٠/٩٢٦١٤٨

٩٦/٨/١٤

٢٩
الزام شهردار تهران به تهيه و 

ارائه گزارش و سند تحويل و تحول 
مديريت شهری تهران حداكثر ظرف 

يكصد (١٠٠) روز 
۷۹۶/۶/۲۱۱۶۰/۲۳۵۵/۱۴۱۵۰٩٦/٦/٢٧

١٠/٧٤١٨٢٢

٩٦/٦/٢٨

٣٠

انتخاب و معرفي زهرا صدراعظم 
نوری و آقايان بشير (حجت) نظری و 

مجيد فراهاني به عنوان اعضاي شعبه 
اول كميسيون موضوع بند بيستم 
ماده ٥٥ قانون شهرداري تهران 

٨٩٦/٠٧/٠٢١٦٠/٢٣٥٦/١٥٢٠٣٩٦/٠٧/٠٥
١٠/٨٣٨٩٠٨

٩٦/٧/٢٤

٣١

انتخاب و معرفي ناهيد خداكرمي و 
آقايان سيد آرش حسيني ميالني و 
حسن خليل آبادی به عنوان اعضاي 
شعبه دوم كميسيون موضوع بند 
بيستم ماده ٥٥ قانون شهرداري 

تهران 

٨٩٦/٠٧/٠٢۱۶۰/۲۳۵۷/۱۵۲۰۴٩٦/٠٧/٠٥
١٠/٨٣٨٠٠٦

٩٦/٧/٢٤

٣٢

انتخاب و معرفي زهرا نژاد بهرام عضو 
شورای اسالمي شهر تهران به عنوان 
نماينده شورا در ستاد موضوع تبصره 
يكم (١) ذيل ماده واحده مصوبه « 
مناسب سازی فضاهای شهری برای 

جانبازان و معلولين جسمي و حركتي » 
ابالغي به شماره ١٦٠/٦٣٨/٧٠٩٧ به 

تاريخ ٨٤/٤/٢٢

٨٩٦/٠٧/٠٢۱۶۰/۲۳۵۸/۱۴۹۰۲٩٦/٧/٠٤
١٠/٨٣٨٧٣٨

٩٦/٧/٢٤

٣٣
انتخاب محمد عليخاني به عنوان 

نماينده شوراي اسالمي شهر تهران 
جهت عضويت در كميسيون انضباطي 

رسيدگي به تخلفات تاكسي داران
٨٩٦/٠٧/٠٢۱۶۰/۲۳۵۹/۱۴۹۰۱٩٦/٧/٠٤

١٠/٨٣٩٠٢٩

٩٦/٧/٢٤

ادامه فهرست مصوبات عمومي و معرفي نمايندگان شورا 
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XV

 فهرست مصوبات عمومي و معرفي نمايندگان شورا

تاريخ ابالغشماره ابالغتاريخ جلسهشماره جلسهعنوان مصوبهرديف
شماره و تاريخ ابالغ 

شهرداری 

٣٤

انتخاب زهرا صدر اعظم نوری عضو 
شورای اسالمي شهر تهران جهت 
عضويت در هيأت امنای سازمان 

پيشگيری و مديريت بحران شهر تهران 
موضوع بند دوم (٢) ماده هفتم (٧) 

مصوبه اساسنامه سازمان مزبور ابالغي 
به شماره ١٦٠/٦٤٢/٨٠٩٧ به تاريخ 

٨٤/٥/٥

١٠٩٦/٠٧/١١۱۶۰/۲۳۶۰/۱۵۸۳۰٩٦/٧/١٧
١٠/٨٨٢٥١٤

٩٦/٨/٤

٣٥

انتخاب محمدحسين بوچاني به عنوان 
نماينده شورای اسالمي شهر تهران 

در كميته راهبردی، موضوع بند «هـ « 
تبصره يازدهم مصوبه « انتقال بخشي 

از صنوف خاص و مشاغل مزاحم و 
آالينده شهر تهران به خاور شهر » ابالغي 

به شماره ١٦٠/١١١٧/٨٨٢٨ مورخ 
٨٧/٥/٢٦

١٠٩٦/٠٧/١١۱۶۰/۲۳۶۱/۱۵۸۲۷٩٦/٧/١٧
١٠/٨٨٢٥٧١

٩٦/٨/٤

٣٦

انتخاب حسين يوسفي و آناهيتا گودرزی 
به عنوان كارشناسان خبره عضو كميته 

راهبردی موضوع بند ”و“ تبصره يازدهم 
مصوبه « انتقال بخشي از صنوف 

خاص و مشاغل مزاحم و آالينده شهر 
تهران به خاور شهر » ابالغي به شماره 

١٦٠/١١١٧/٨٨٢٨ مورخ ٨٧/٥/٢٦ 

١٠٩٦/٠٧/١١۱۶۰/۲۳۶۲/۱۵۸۲۶٩٦/٧/١٧
١٠/٨٨٢٦٣٤

٩٦/٨/٤

٣٧

معرفي محمدحسين بوچاني در 
اجراي بند «هـ « ذيل ماده واحده 
مصوبه « اصالحيه مجوز انتقال 

صنوف مزاحم و آالينده شهر تهران 
به اراضي تاالب بهرام » ابالغي به 
شماره ١٦٠/٩٦٥/١٤٤٣٦ مورخ 

٨٦/٨/٢٦

١٠٩٦/٠٧/١١۱۶۰/۲۳۶۳/۱۵۷۹۸٩٦/٠٧/١٦
١٠/٨٨٢٦٠٨

٩٦/٨/٤

٣٨

انتخاب حسين يوسفي و آناهيتا گودرزی 
به عنوان كارشناسان خبره و مطلع 
موضوع بند «و « ذيل ماده واحده 
مصوبه « اصالحيه مجوز انتقال 

صنوف مزاحم و آالينده شهر تهران 
به اراضي تاالب بهرام » ابالغي به 
شماره ١٦٠/٩٦٥/١٤٤٣٦ مورخ 

٨٦/٨/٢٦

١٠٩٦/٠٧/١١۱۶۰/۲۳۶۴/۱۵۸۱۱٩٦/٠٧/١٦
١٠/٨٨٢٦٢٧

٩٦/٨/٤

٣٩

معرفي محمد ساالري به عنوان ناظر 
جهت عضويت در كارگروه موضوع 

تبصره دوم ذيل ماده واحده مصوبه 
«اصالحيه مصوبه نحوه محاسبه دفاتر 

خدمات الكترونيك شهر تهران» ابالغي 
به شماره ١٦٠/١٨٢٥/٢٠٠٦٩ مورخ 

٩٢/١٠/١

١٠٩٦/٠٧/١١۱۶۰/۲۳۶۵/۱۵۵۶۰٩٦/٠٧/١٣
١٠/٨٨٢٦٣٧

٩٦/٨/٤

٤٠

الزام شهرداري تهران به ساماندهي 
واگذاري حق بهره برداري امالك، 

اراضي و اموال غير منقول شهرداري 
به اشخاص حقيقي، حقوقي و مؤسسات 

عمومي غير دولتي

١٢ و١٣
٩٦/٧/١٨

٩٦/٧/٢٣
۱۶۰/۲۳۶۶/۱۶۸۷۶٩٦/٧/٢٧

١٠/١٠٣٥٥٥١

٩٦/٩/١٣

٤١

الزام شهرداری تهران به ارائه 
اليحه برنامه عملياتي ايمن سازی 
ساختمان های نا ايمن بلند مرتبه 

شهر تهران (اعم از مسكوني و غير 
مسكوني) و رفع خطر احتمالي

١٤٩٦/٧/٢٥۱۶۰/۲۳۶۷/۱۶۸۷۵٩٦/٧/٢٧
١٠/١٠٣٥٢١٠

٩٦/٩/١٣

٤٢

معرفي آقايان سيد محمود 
ميرلوحي جوآبادی و علي اعطا جهت عضويت 

در كارگروه (كميته) تعيين ضريب 
(�) در راسته ها و بورس های تجاری 
موضوع بند ”ج“ از ماده سوم مصوبه 
ارزش واگذاري امتياز تراكم و تغيير 
كاربري ساختمان و پاركينگ ابالغي به 
شماره ١٦٠/٩٨٠/١٥٦٤٣ به تاريخ 

٨٦/٩/١٤

١٥٩٦/٠٧/٣٠۱۶۰/۲۳۶۸/۱۷۴۱۵٩٦/٨/٠١
١٠/٩٢٧٤١٤

٩٦/٨/١٥

ادامه فهرست مصوبات عمومي و معرفي نمايندگان شورا 



 فهرست مصوبات عمومي و معرفي نمايندگان شورا

تاريخ ابالغشماره ابالغتاريخ جلسهشماره جلسهعنوان مصوبهرديف
شماره و تاريخ ابالغ 

شهرداری 

٤٣

معرفي ها الهام فخاری و ناهيد خدا 
كرمي به عنوان نمايندگان شورای 

اسالمي شهر تهران در اجرای رديف 
های (٤)و (٥) بند ”ب“ ذيل ماده پنجم 

(٥) مصوبه « نظام نامه مسئوليت 
پذيری اجتماعي سازمان ها و بنگاه های 
اقتصادی شهر تهران» ابالغي به شماره 
١٦٠/٢٣١٣/٨٨١٦ مورخ ٩٦/٤/٢٤ 

و اصالحيه بعدی 

١٥٩٦/٠٧/٣٠۱۶۰/۲۳۶۹/۱۷۵۰۴٩٦/٨/٠٢
١٠/٩٢٧٣٤٠

٩٦/٨/١٥

٤٤

معرفي محمد حسين بوچاني به عنوان 
نماينده شورای اسالمي شهر تهران در 
كميته نظارت بر حسن اجرای مصوبه 
« ساماندهي ابزارهای تبليغات صنفي 
منصوب در شهر تهران» موضوع ماده 

دوازدهم مصوبه مزبور ابالغي به شماره 
١٦٠/١٩٠٧/١١٦٧٤ مورخ ٩٣/٥/٤ 

و اصالحيه بعدی آن

١٥٩٦/٠٧/٣٠۱۶۰/۲۳۷۰/۱۷۴۴۱٩٦/٨/٠٢
١٠/٩٢٥٩٦٩

٩٦/٨/١٤

٤٥

معرفي بشير (حجت) نظری عضو 
شورای اسالمي شهر تهران موضوع 

بند د تبصره سوم (۳) مصوبه « 
الزام شهرداری تهران جهت شناسايي 

و تملك خانه خانواده های شهداء و 
تبديل آن ها به مركز محلي فرهنگي 

(خانه شهدا) ابالغي به شماره 
۱۶۰/۱۷۸۳/۱۲۰۸۹ به تاريخ 

۹۲/۶/۲۰

١٥٩٦/٠٧/٣٠۱۶۰/۲۳۷۱/۱۷۵۱۲٩٦/٨/٠٢
١٠/٩٢٥٧٥٨

٩٦/٨/١٤

٤٦

معرفي بشير (حجت) نظری عضو 
شورای اسالمي شهر تهران به عنوان 

نماينده شورا در كميته اجرايي 
موضوع بند ”هـ“ ذيل ماده يكم مصوبه 
«دستورالعمل اجرايي مصوبه چگونگي 
مشاركت شهرداری تهران در ايجاد، 
توسعه و ساماندهي فضاها و اماكن 
ورزشي شهرداری تهران » ابالغي به 
شماره ١٦٠/٦٩٩/٢٠٩٤٩ به تاريخ 

٩٢/١١/١٢

۱۶٩٦/٠٨/٠٢۱۶۰/۲۳۷۲/۱۷۵۹۸٩٦/٨/٠٣
١٠/٩٢٦٦١٥

٩٦/٨/١٤

٤٧

معرفي ناهيد خداكرمي به عنوان 
نماينده شورا جهت عضويت در 

كارگروه موضوع ماده سوم مصوبه 
« الزام شهرداری تهران به كمك 
به خسارت ديدگان حوادث طبيعي 
در شهر تهران » ابالغي به شماره 
١٦٠/١٩٤٢/١٧٤٠٣ به تاريخ 

٩٣/٦/٢٥

١٦٩٦/٠٨/٠٢۱۶۰/۲۳۷۳/۱۷۹۴۲٩٦/٨/٠٧
١٠/٩٥٣٥٢٦

٩٦/٨/٢١

٤٨

تأييد و معرفي سيد ابراهيم اميني به 
عنوان نماينده شورای اسالمي شهر 
تهران جهت عضويت در شعبه اول 

كميسيون موضوع ماده هفتاد و هفتم 
قانون شهرداری

١٧٩٦/٠٨/٠٧۱۶۰/۲۳۷۴/۱۸۳۰۲٩٦/٨/٠٩-

٤٩

تأييد و معرفي سيد حسن رسولي به 
عنوان نماينده شورای اسالمي شهر 
تهران جهت عضويت در شعبه دوم 

كميسيون موضوع ماده هفتاد و هفتم 
قانون شهرداری

١٧٩٦/٠٨/٠٧۱۶۰/۲۳۷۵/۱۸۲۹۳٩٦/٠٨/٠٩-

٥٠

انتخاب و معرفي زهرا صدر اعظم 
نوری جهت عضويت در كميسيون 

موضوع بند يكم (١) ذيل ماده واحده 
مصوبه اصالح ماده هفتم (٧) آيين 

نامه اجرايي ماده يك (١) قانون 
اصالح اليحه قانونيحفظ و گسترش 

فضاي سبز در شهرها

١٨٩٦/٠٨/٠٩۱۶۰/۲۳۷۶/۱۸۹۲۶٩٦/٠٨/١٤
١٠/٩٧٢٥٩٩

٩٦/٨/٢٧

٥١
انتخاب و معرفي زهرا نژاد بهرام 
جهت عضويت در كميسيون تقويم 

امالک موضوع ماده ٦٤ اصالحي قانون 
ماليات های مستقيم

١٨٩٦/٠٨/٠٩۱۶۰/۲۳۷۷/۱۸۹۲۳٩٦/٠٨/١٤
١٠/٩٧١٧٧٢

٩٦/٨/٢٧

ادامه فهرست مصوبات عمومي و معرفي نمايندگان شورا 
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 فهرست مصوبات عمومي و معرفي نمايندگان شورا

تاريخ ابالغشماره ابالغتاريخ جلسهشماره جلسهعنوان مصوبهرديف
شماره و تاريخ ابالغ 

شهرداری 

٥٢

انتخاب و معرفي الهام فخاری در 
اجراي بند يكم (١) ذيل ماده سوم 

(٣) مصوبه « آيين نامه توسعه، 
ساماندهي و ارتقای كارآفريني 

در شهر تهران » ابالغي به شماره 
١٦٠/٢٠٤٧/٣٨٦٢ مورخ 

٩٤/٢/٢١

١٨٩٦/٠٨/٠٩۱۶۰/۲۳۷۸/۱۸۸۳۴٩٦/٠٨/١٤
١٠/٩٧٢٢٤٤

٩٦/٨/٢٧

٥٣

انتخاب و معرفي محمدرضا زالي 
در اجراي بند هشتم (٨) ذيل 

ماده سوم (٣) مصوبه « آيين نامه 
توسعه، ساماندهي و ارتقای 

كارآفريني در شهر تهران » ابالغي به 
شماره ١٦٠/٢٠٤٧/٣٨٦٢ مورخ 

٩٤/٢/٢١

١٨٩٦/٠٨/٠٩۱۶۰/۲۳۷۹/۱۸۸۴۱٩٦/٠٨/١٤
١٠/٩٧٢٤٦٤

٩٦/٨/٢٧

٥٤

معرفي حسن خليل آبادی جهت 
عضويت در كميته سياست گذاری 
موضوع بند اول (١) ذيل ماده دوم 
(٢) مصوبه « الزام شهرداری تهران 

به تشكيل كميته سياست گذاری 
تملك، مرمت و بهره برداری از 

اماكن دارای قدمت تاريخي و هويت 
فرهنگي در شهر تهران » ابالغي به 
شماره ١٦٠/٢٠٦٩/٩٥٣١ مورخ 

٩٤/٤/١٤

١٨٩٦/٠٨/٠٩۱۶۰/۲۳۸۰/۱۸۵۶۷٩٦/٠٨/١١
١٠/٩٧١٧٢٩

٩٦/٨/٢٧

٥٥

معرفي احمد مسجدجامعي جهت 
عضويت در كميته سياست گذاری 

موضوع بند دوم (٢) ذيل ماده دوم 
(٢) مصوبه « الزام شهرداری تهران 

به تشكيل كميته سياست گذاری 
تملك، مرمت و بهره برداری از 

اماكن دارای قدمت تاريخي و هويت 
فرهنگي در شهر تهران » ابالغي به 
شماره ١٦٠/٢٠٦٩/٩٥٣١ مورخ 

٩٤/٤/١٤

١٨٩٦/٠٨/٠٩۱۶۰/۲۳۸۱/۱۸۵۶۵٩٦/٨/١١
١٠/٩٥٣٥١٩

٩٦/٨/٢١

٥٦

معرفي سيد محمود ميرلوحي 
جوآبادی جهت عضويت در كميته 
سياست گذاری موضوع بند سوم 
(٣) ذيل ماده دوم (٢) مصوبه « 
الزام شهرداری تهران به تشكيل 

كميته سياست گذاری تملك، مرمت 
و بهره برداری از اماكن دارای 

قدمت تاريخي و هويت فرهنگي 
در شهر تهران » ابالغي به شماره 

١٦٠/٢٠٦٩/٩٥٣١ مورخ 
٩٤/٤/١٤

١٨٩٦/٠٨/٠٩۱۶۰/۲۳۸۲/۱۸۵۷۲٩٦/٨/١١
١٠/٩٥٤١٨٤

٩٦/٨/٢١

٥٧

معرفي محمدجواد حق شناس به 
منظور عضويت در شورای هماهنگي 

و برنامه ريزی موضوع بند چهارم (٤) 
ذيل ماده سوم (٣) مصوبه « برنامه 

عملياتي ترويج و تحكيم فرهنگ 
ايثار، جهاد و شهادت» ابالغي به 

شماره ١٦٠/٢٣١٢/٨٨١١ مورخ 
٩٦/٠٤/٢٤ و اصالحيه بعدی

١٨٩٦/٠٨/٠٩۱۶۰/۲۳۸۳/۱۸۸۴۳٩٦/٨/١٤
١٠/٩٧٢٣٧١

٩٦/٨/٢٧

٥٨

معرفي آقايان احمد مسجدجامعي و 
سيد حسن موسوی بلده در اجراي 
بند هفتم(٧) تبصره يكم(١) ذيل 

ماده واحده مصوبه « الزام شهرداری 
تهران به حمايت از اجرای برنامه ها 

و فعاليت های قرآني» ابالغي به 
شماره ١٦٠/٩٣٠/١١٣٤٤ مورخ 

٨٦/٠٧/٠٤

۱۹۹۶/۰۸/۱۴۱۶۰/۲۳۸۴/۱۹۲۴۲۹۶/۰۸/۱۶
۱۰/۹۷۱۷۷۰

۹۶/۸/۲۷

ادامه فهرست مصوبات عمومي و معرفي نمايندگان شورا 



 فهرست مصوبات عمومي و معرفي نمايندگان شورا

تاريخ ابالغشماره ابالغتاريخ جلسهشماره جلسهعنوان مصوبهرديف
شماره و تاريخ ابالغ 

شهرداری 

٥٩

انتخاب و معرفي آقايان حسن 
خليل آبادی، محمدجواد حق  شناس 

و الهام فخاری به منظور عضويت در 
شورای هماهنگي مربوطه موضوع 
بند يازدهم (١١) ذيل ماده سوم 

(٣) مصوبه «آيين نامه شورای 
هماهنگي فرهنگي، اجتماعي، هنری، 
ورزشي شهرداری تهران » ابالغي به 
شماره ١٦٠/٢١٦٠/٣٢١١٦ مورخ 

٩٤/١٢/٠١

۱۹۹۶/۰۸/۱۴۱۶۰/۲۳۸۵/۱۹۱۴۴۹۶/۰۸/۱۵
۱۰/۹۷۱۷۶۶

۹۶/۸/۲۷

٦٠

جوابيه شوراي اسالمي شهر تهران 
به اعتراض فرمانداري تهران به 
شماره های ٩٦/١/٥٧٨٥ مورخ 

٩٦/٨/١١ و ٩٦/١/٥٨١٤ مورخ 
٩٦/٨/١٣، به متن مصوبه « الزام 

شهرداری تهران به ساماندهي 
واگذاری حق بهره برداری امالک، 

اراضي و اموال غير منقول شهرداری 
به اشخاص حقيقي، حقوقي و 

مؤسسات عمومي غير دولتي » ابالغي 
به شماره ١٦٠/٢٣٦٦/١٦٨٧٦ 

مورخ ٩٦/٧/٢٧ 

۲۰۹۶/۸/۱۶۱۶۰/۲۳۸۶/۱۹۴۲۹۹۶/۸/۱۷-

٦١
معرفي افشين حبيب زاده در اجرای 

بند ”ب“ ماده پنجم (۵) قانون 
برگزاری مناقصات كشوری مصوب 
۸۳/۱۱/۰۳ مجلس شورای اسالمي

۲۰۹۶/۰۸/۱۶۱۶۰/۲۳۸۷/۱۹۵۷۹۹۶/۸/۲۰
۱۰/۹۸۴۰۹۶

۹۶/۸/۳۰

٦٢

معرفي ناهيد خداكرمي جهت 
عضويت در كارگروه موضوع بند 
”الف“ ماده يازدهم (١١) مصوبه 

منقح و نهايي « ساماندهي دكل ها، 
آنتن ها و ايستگاه های ارتباط راديويي 

در شهر تهران » ابالغي به شماره 
١٦٠/١٦٥٠/١٤٩١ به تاريخ 

٩١/٠٢/٠٤

۲۰۹۶/۰۸/۱۶۱۶۰/۲۳۸۸/۱۹۵۷۸۹۶/۸/۲۰
۱۰/۹۸۴۲۸۶

۹۶/۸/۳۰

٦٣

معرفي آقايان احمد مسجدجامعي و 
محمد ساالری در اجراي بند هفتم(٧) 

اصالحي ذيل ماده واحده مصوبه « 
اصالحيه مصوبه برنامه راهبردی 

كمك به توسعه، مقاوم سازی، 
تعمير و تجهيز و ضوابط احداث 

مساجد و اماكن مذهبي مبتني بر 
معماری اسالمي - ايراني - ابالغي 
به شماره ١٦٠/٢١٥٠/٣١٠٩١ 
مورخ ٩٤/١١/٢١» - ابالغي به 

شماره ١٦٠/٢٢٣٧/١٩٤٢٩ مورخ 
٩٥/٨/٥

۲۱۹۶/۰۸/۲۱۱۶۰/۲۳۸۹/۲۰۰۶۶٩٦/٨/٢٣
١٠/١٠٣٥١٤٠

٩٦/٩/١٣

٦٤

انتخاب الهام فخاری جهت عضويت در 
كميته نظارت بر حسن اجرای بند ”الف“ 

ذيل ماده ششم (٦) مصوبه «ساماندهي 
تبليغات محيطي در شهر تهران» ابالغي 
به شماره ١٦٠/١٨٩٨/٩٢٢٠ مورخ 

٩٣/٤/١٠

٢١۹۶/۰۸/۲۱۱۶۰/۲۳۹۰/۲۰۰۶۸٩٦/٨/٢٣
١٠/١٠٣٥٣٠٦

٩٦/٩/١٣

٦٥
سياست های اجرايي و الزامات تدوين 
اليحه بودجه سال ١٣٩٧ شهرداری 

تهران

١٩

٢١

٢٢

۹۶/۸/۱۴

۹۶/۸/۲۱

۹۶/۸/۲۳

۱۶۰/۲۳۹۱/۲۰۳۴۵٩٦/٨/٢٩
١٠/١١٣٢٥٧١

٩٦/١٠/٧

٦٦

معرفي ها شهربانو اماني انگنه، الهام 
فخاری، زهرا صدراعظم نوری، بهاره 

آروين و آقايان علي اعطا و بشير 
(حجت) نظری در كميته پيگيری و 
نظارت موضوع بند « ز « ذيل ماده 

واحده مصوبه «شهر دوستدار كودک» 
ابالغي به شماره ١٦٠/١٢٥٧/٢٧٢٠ 
مورخ ٨٨/٢/٢٣ و اصالحيه آن ابالغي 

به شماره ١٦٠/٢١٠٣/١٩٦٦٨ 
مورخ ٩٤/٧/٢٥.

۲۳٩٦/٠٨/٣٠۱۶۰/۲۳۹۲/۲۰۹۱۲٩٦/٩/٠١
١٠/١٠٣٥٤٧٩

٩٦/٩/١٣

ادامه فهرست مصوبات عمومي و معرفي نمايندگان شورا 
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 فهرست مصوبات عمومي و معرفي نمايندگان شورا

تاريخ ابالغشماره ابالغتاريخ جلسهشماره جلسهعنوان مصوبهرديف
شماره و تاريخ ابالغ 

شهرداری 

٦٧
الزام شهرداری تهران به ارائه اليحه 
كمك به آسيب ديدگان زلزله غرب 

كشور
۲۳٩٦/٨/٣٠۱۶۰/۲۳۹۳/۲۰۷۱۶٩٦/٨/٣٠

١٠/١٠١٦٨٧٥

٩٦/٩/٨

٦٨

معرفي آقايان علي اعطا و بشير (حجت) 
نظری جهت عضويت در كميته نظارت 

بر حسن اجرای موضوع بند « الف 
اصالحي « ذيل ماده واحده مصوبه 
«اصالحيه تبصره ذيل ماده واحده 

مصوبه ”چگونگي طراحي و مديريت يهره 
برداری از فضاهای فرهنگي، اجتماعي 
و ورزشي شهرداری تهران- ابالغي 
به شماره ١٦٠/١٣٠٣/١٠١٢٣ 
مورخ ٨٨/٠٧/١٢» - ابالغي به 

شماره ١٦٠/٢٢١٨/١٣٨٠٠ مورخ 
.٩٥/٠٦/٠٧

٢٣۹۶/۰۸/۳۰۱۶۰/۲۳۹۴/۲۱۱۲۶٩٦/٩/٠٤

١٠/١٠٣٥٢٥٩

٩٦/٩/١٣

٦٩

معرفي خانم ها حميده فرهمنديان 
و شهربانو اماني انگنه و علي نورپور 
جهت عضويت در كميته نظارت بر 

حسن اجرای موضوع بند « و اصالحي 
« ذيل ماده واحده مصوبه «اصالحيه 

تبصره ذيل ماده واحده مصوبه 
”چگونگي طراحي و مديريت يهره 

برداری از فضاهای فرهنگي، اجتماعي 
و ورزشي شهرداری تهران- ابالغي 
به شماره ١٦٠/١٣٠٣/١٠١٢٣ 
مورخ ٨٨/٠٧/١٢» - ابالغي به 

شماره ١٦٠/٢٢١٨/١٣٨٠٠ مورخ 
.٩٥/٠٦/٠٧

٢٣۹۶/۰۸/۳۰۱۶۰/۲۳۹۵/۲۱۱۱۸٩/٠٤ /٩٦
١٠/١٠٣٥٣٨٢

٩٦/٩/١٣

٧٠
صورتجلسه مجمع عمومي عادي (به 
صورت فوق العاده) شركت واحد 
اتوبوسراني تهران و حومه (مورخ 

(٥/٩/١٣٩٦
٢٤۹۶/۹/۵۱۶۰/۲۳۹۶/۲۱۷۴۱٩٦/٩/٨-

٧١

انتخاب و معرفي اعظم سقطي و 
محمد گلزاری به عنوان نمايندگان 
شورای اسالمي شهر تهران جهت 

عضويت در ستاد موضوع بند 
(هـ) ذيل ماده دوم (٢) مصوبه 
«تشكيل ستاد توان افزايي و 
حمايت از فعاليت سازمان هاي 

مردم نهاد شهر تهران» ابالغي به 
شماره ١٦٠/١٠٥٧/٧٠١مورخ 

.٨٧/٠١/٢٥

٢٥٩٦/٠٩/٠٧۱۶۰/۲۳۹۷/۲۲۰۲۷٩٦/٩/١٢
١٠/١٠٩٨٠٧٣

٩٦/٩/٢٩

٧٢

معرفي الهام فخاری جهت عضويت 
در كميته اجرايي موضوع بند دهم 
(١٠) ذيل ماده ششم (٦) مصوبه 
«آيين نامه اجرايي مصوبه شهر 

دوستدار كودک» ابالغي به شماره 
١٦٠/٢٠٩٨/٢٠٥٠٦ مورخ 

٩٤/٠٨/٠٤ و اصالحيه بعدی آن.

۲۶٩٦/٠٩/١٢۱۶۰/۲۳۹۸/۲۲۱۱۴٩٦/٩/١٣
١٠/١٠٩٨٦٩٩

٩٦/٩/٢٩

٧٣

معرفي بشير (حجت) نظری جهت 
عضويت در هيأت بدوی رسيدگي 

به كفالت نظام وظيفه عمومي مصوب 
١٣٦٣/٧/٢٩ مجلس شورای اسالمي 

موضوع ماده بيست و چهارم قانون 
مزبور 

۲۷٩٦/٠٩/١٤۱۶۰/۲۳۹۹/۲۲۴۷۵٩٦/٩/١٦
١٠/١٠٩٨٢٠٧

٩٦/٩/٢٩

٧٤

جوابيه شوراي اسالمي شهر تهران 
به اعتراض شماره ٩٦/١/٦٧٧٠ 

مورخ ٩٦/٩/١٤ واصله از 
فرمانداري تهران به متن مصوبه 
« الزام شهرداری تهران به ارائه 

اليحه كمك به آسيب ديدگان زلزله 
غرب كشور » ابالغي به شماره 
١٦٠/٢٣٩٣/٢٠٧١٦ مورخ 

 ١٣٩٦/٨/٣٠

۲۸٩٦/٩/١٩۱۶۰/۲۴۰۱/۲۳۱۶۱٩٦/٩/٢٢-

ادامه فهرست مصوبات عمومي و معرفي نمايندگان شورا 



 فهرست مصوبات عمومي و معرفي نمايندگان شورا

تاريخ ابالغشماره ابالغتاريخ جلسهشماره جلسهعنوان مصوبهرديف
شماره و تاريخ ابالغ 

شهرداری 

مجوز به شهرداری تهران جهت كمك ٧٥
۲۸٩٦/٩/١٩۱۶۰/۲۴۰۲/۲۳۱۶۵٩٦/٩/٢٢به آسيب  ديدگان زلزله غرب كشور

١٠/١٣٠٥٩١٤

٩٦/١٢/١٨

٧٦

معرفي محمد ساالری جهت عضويت 
در «شورای راهبری و نظارت بر 

اجرای طرح ويژه اراضي عباس آباد» 
موضوع رديف دوم ذيل بند ”الف“ 
مصوبه مورخ ٩٥/٠٧/١٩ شورای 
عالي شهرسازی و معماری ايران 

ابالغي به شماره ٣٧٥٩٤/٣٠٠ مورخ 
.٩٥/٠٨/٠٥

۲۸٩٦/٠٩/١٩۱۶۰/۲۴۰۳/۲۳۲۶۰٩٦/٩/٢٢
١٠/١١٣٢٥٩٩

٩٦/١٠/٧

٧٧

معرفي علي اعطا به عنوان ناظر جهت 
عضويت در هيأت موسس خانه 

معمار موضوع رديف پنجم (٥) بند 
”الف“ ذيل ماده پنجم (٥) مصوبه 
«تبديل خانه هنرمندان ٢ به خانه 
معمار (استاد لرزاده)» ابالغي به 

شماره ١٦٠/٢٢٩٢/٢٧٥٨ مورخ 
.٩٦/٠٢/١١

۲۸٩٦/٠٩/١٩۱۶۰/۲۴۰۴/۲۳۲۷۰٩٦/٩/٢٢
١٠/١١٣٢٦٤٤

٩٦/١٠/٧

٧٨

معرفي آقايان سعيد سفيری و مجتبي 
سعادتي جهت عضويت در كميته 
برنامه ريزی و نظارت بر آموزش 

و فرهنگ سازی در حوزه مديريت 
پسماند موضوع رديف ششم (٦) 

بند ”الف“ ذيل ماده سوم (٣) مصوبه 
«دستورالعمل آموزش و فرهنگ 

سازی شهروندان در زمينه چگونگي 
جمع آوری و بازيافت زباله» ابالغي به 
شماره ١٦٠/٢٠٩٦/١٩٣٢٩ مورخ 

.٩٤/٠٧/٢٠

۲۸٩٦/٠٩/١٩۱۶۰/۲۴۰۵/۲۳۲۴۵٩٦/٩/٢٢
١٠/١١٦٨٩٥٣

٩٦/١٠/١٦

الزام شهرداری تهران به ارائه ٧٩
گزارش ميزان تحقق طرح تفصيلي

۳۰

۳۱

٩٦/٩/٢٦

٩٦/٩/٢٨
۱۶۰/۲۴۰۶/۲۴۵۹۹٩٦/١٠/٣

١٠/٣٦٣٠٢٧

٩٧/٤/١٦

٨٠

الزام شورای اسالمي شهر تهران 
 مبني بر تشكيل كميته ارتقاء 

ايمني ساختمان های شهر تهران 
جهت پي گيری تحقق خروجي ها و 

پيشنهادات گزارش های تهيه شده 
در كارگروه های دولت، مجلس شورای 
اسالمي و شورای اسالمي شهر تهران 

(دوره چهارم) و ساير سازمان ها، 
نهادها پيرامون بررسي حادثه 

ساختمان پالسكو

۳۲

۳۹

٩٦/١٠/٣

٩٦/١١/١
۱۶۰/۲۴۰۷/۲۸۹۵۱٩٦/١١/٧-

٨١

اصالحيه مصوبه مجوز تقسيط و 
چگونگي اخذ مطالبات شهرداری 

تهران ابالغي به شماره 
١٦٠/١٦٥٥/٢٣٥٨ مورخ 

١٣٩١/٢/١٧ و اصالحات و الحاقات 
بعدی آن

۳۴٩٦/١٠/١٠۱۶۰/۲۴۰۸/۲۵۷۰۴٩٦/١٠/١١
١٠/١٢١١٢٩٤

٩٦/١٠/٢٥

٨٢
الزام شهرداری تهران به ارائه برنامه 

عملياتي ساماندهي فضاهای پارک 
حاشيه ای معابر اصلي و فرعي سطح 

شهر تهران
۳۶٩٦/١٠/١٧۱۶۰/۲۴۰۹/۲۶۴۵۶٩٦/١٠/١٨

١٠/١٢٧٨٩٥٧

٩٦/١١/١١

كد شناسه سنواتي نامگذاری برای 
۲۴۱۰سال ١٣٩٧

٨٣
الزام شهرداری تهران به تعيين مكان 

 مناسب برای تشكيل 
اجتماعات اعتراضي شهروندان 

مصوبه شورا ابطال ۳۶٩٦/١٠/١٧۱۶۰/۲۴۱۱/۲۶۵۶۵٩٦/١٠/١٨
شده است

٨٤
مجوز انتشار اوراق مشاركت توسط 

 شهرداری جهت تكميل 
خطوط ٦ و ٧ متروی تهران 

۳۸٩٦/١٠/٢٦۱۶۰/۲۴۱۲/۲۷۷۱۵٩٦/١٠/٢٦
١٠/١٢٨٤٧٤٠

٩٦/١١/١٤

ادامه فهرست مصوبات عمومي و معرفي نمايندگان شورا 
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 فهرست مصوبات عمومي و معرفي نمايندگان شورا

تاريخ ابالغشماره ابالغتاريخ جلسهشماره جلسهعنوان مصوبهرديف
شماره و تاريخ ابالغ 

شهرداری 

٨٥

معرفي زهرا صدر اعظم نوری عضو 
شوراي اسالمي شهر تهران به 

منظور حضور در جلسات شوراي 
سياست گذاري تدوين طرح جامع 

مديريت بحران شهر تهران

۴۰٩٦/١١/٣۱۶۰/۲۴۱۳/۲۹۱۴۸٩٦/١١/٨
١٠/١٢٧٨٩٧٩

٩٦/١١/١١

٨٦

معرفي « آقايان نصراله جهانگرد و 
اكبر افتخاري علي آبادي به منظور 

عضويت در شوراي سازمان فناوري 
اطالعات و ارتباطات شهرداري 

تهران »

۴۰٩٦/١١/٣۱۶۰/۲۴۱۴/۲۹۱۵۷٩٦/١١/٨-

٨٧

معرفي آقاي افشين حبيب زاده كلي 
به عنوان نماينده ناظر شوراي اسالمي 

شهر تهران در شوراي واگذاري 
اماكن، غرف و كيوسك هاي سازمان 

ميادين ميوه و تره بار و فرآورده هاي 
كشاورزي شهرداري تهران

۴۰٩٦/١١/٣۱۶۰/۲۴۱۵/۲۹۱۵۳٩٦/١١/٨
١٠/٢٣٤٨٠

٩٧/١/١٩

٨٨

مصوبه « اصالحيه مجوز اخذ حق 
توقف (ساعتي) از وسايط نقليه 
وارده به ميدان مركزی سازمان 

ميادين ميوه و تره بار و فرآورده های 
كشاورزی شهرداری تهران ابالغي به 
شماره ١٦٠/٢١٩٥/٣٢٠٨ مورخ 

«٩٥/٢/١٨

۴۰

۴۱

٩٦/١١/٣

٩٦/١١/٨
۱۶۰/۲۴۱۶/۲۹۴۵۱٩٦/١١/١٠

۱۰/۲۳۴۸۰

۹۷/۱/۱۹

٨٩

جوابيه شوراي اسالمي شهر تهران 
به نامه شماره  ٩٦/١/٨٠٩٣ 

مورخ ١٣٩٦/١٠/٢٧ فرمانداری 
تهران موضوع اعتراض هيأت 
تطبيق، به متن مصوبه « الزام 

شهرداری تهران به تعيين مكان 
مناسب برای تشكيل اجتماعات 
اعتراضي شهروندان» ابالغي به 

شماره ١٦٠/٢٤١١/٢٦٥٦٥ مورخ 
 ١٣٩٦/١٠/١٨

۴۲٩٦/١١/١٠۱۶۰/۲۴۱۷/۲۹۵۳۴٩٦/١١/١٠
-

مصوبه ابطال شده 
است

تعيين نرخ عوارض تردد وسايل نقليه ٩٠
در محدوده های مركزی شهر تهران

۴۱

۴۲

٩٦/١١/٨

٩٦/١١/١٠

۱۶۰/۲۴۱۸/۲۹۷۴۰

۱۶۰/۲۴۱۸/۲۹۹۱۹

٩٦/١١/١٢

٩٦/١١/١٤

١٠/١٤٨١٧٨٦

٩٦/١٢/٢٨

٩١

جوابيه شوراي اسالمي شهر تهران 
به اعتراض هيأت تطبيق فرمانداری 
تهران به شماره  ٩٦/١/٨٨٦٨ مورخ 

 ١٣٩٦/١١/٢١، به متن مصوبه 
« اصالحيه مجوز اخذ حق توقف 

(ساعتي) از وسايط نقليه وارده به 
ميدان مركزی سازمان ميادين ميوه 

تره بار و فرآورده های كشاورزی 
شهرداری تهران » ابالغي به شماره 

١٦٠/٢٤١٦/٢٩٤٥١ مورخ 
 ١٣٩٦/١١/١٠

۴۷٩٦/١١/٢٩۱۶۰/۲۴۱۹/۳۱۷۱۴٩٦/١١/٣٠

١٠/٢٣٤٨٠

٩٧/١/١٩

بودجه سال ١٣٩٧ شهرداری تهران ٩٢
۴۳، ۴۴، ۴۵، ۴۶، ۴۷و سازمان ها و شركت های تابعه

 ،١٥، ١٧، ٢٤، ٢٥

٩٦/١١/٢٩
۱۶۰/۲۴۲۰/۳۱۸۹۴٩٦/١١/٣٠

١٠/١٤٨٦٢٠٩

٩٦/١٢/٢٨

٩٣

جوابيه شوراي اسالمي شهر تهران 
به اعتراض هيأت تطبيق فرمانداری 

تهران به شماره ٩٦/١/٩٠٢٥ 
مورخ ١٣٩٦/١١/٢٣، به متن 

مصوبه « الزام شورای اسالمي شهر 
تهران مبني بر تشكيل كميته ارتقاء 

ايمني ساختمان های شهر تهران 
جهت پي گيری تحقق خروجي ها و 

پيشنهادات گزارش های تهيه شده 
در كارگروه های دولت، مجلس شورای 
اسالمي و شورای اسالمي شهر تهران( 

دوره چهارم) و سايرسازمان ها، 
نهادها پيرامون بررسي حادثه 

ساختمان پالسكو » ابالغي به شماره 
٢٤٠٧/٢٨٩٥١/ ١٦٠ مورخ 

 ١٣٩٦/١١/٧

۴۷٩٦/١١/٢٩۱۶۰/۲۴۲۱/۳۱۸۰۳٩٦/١١/٣٠-

ادامه فهرست مصوبات عمومي و معرفي نمايندگان شورا 



 فهرست مصوبات عمومي و معرفي نمايندگان شورا

تاريخ ابالغشماره ابالغتاريخ جلسهشماره جلسهعنوان مصوبهرديف
شماره و تاريخ ابالغ 

شهرداری 

٩٤

جوابيه شوراي اسالمي شهر تهران 
به نامه شماره  ٩٦/١/٩١٣٨ مورخ 
١٣٩٦/١١/٢٨ فرمانداری تهران 
موضوع اعتراض هيأت تطبيق، به 
متن مصوبه « تعيين نرخ عوارض 

تردد وسايل نقليه در محدوده هاي 
مركزي شهر تهران» ابالغي به 

شماره ١٦٠/٢٤١٨/٢٩٧٤٠ مورخ 
١٣٩٦/١١/١٢

۴۸٩٦/١٢/٦۱۶۰/۲۴۲۲/۳۲۴۴۹٩٦/١٢/٧
١٠/١٤٨١٧٨٦

٩٦/١٢/٢٨

٩٥

سياست ها، راهبردهای اساسي، 
اولويت ها و مسائل كليدی، الزامات، 
ويژگي ها و رويكردهای تدوين برنامه 
پنج ساله سوم توسعه شهر تهران و 
برنامه راهبردی، عملياتي شهرداری 

تهران (١٣٩٨-١٤٠٢)

۴۹٩٦/١٢/٨۱۶۰/۲۴۲۳/۳۳۵۲۲٩٦/١٢/١٤
١٠/٥٤٠٨٦

٩٧/١/٢٧

تعيين قيمت بليت متروی تهران در ٩٦
۵۰٩٦/١٢/١٣۱۶۰/۲۴۲۴/۳۳۶۴۹٩٦/١٢/١٥سال ١٣٩٧

١٠/٧٢١٤٣

٩٧/٢/١

٩٧
اصالحيه بودجه مصوب سال ١٣٩٦ 
شهرداری تهران ابالغي به شماره 

١٦٠/٢٢٦٥/٣١٥٤١ مورخ 
١٣٩٥/١١/٣٠

۵۱٩٦/١٢/١٥۱۶۰/۲۴۲۵/۳۳۸۳۱٩٦/١٢/١٧
١٠/١٠٤٤٤٤

٩٧/٢/٩

٩٨

اصالحيه و تمديد مصوبه تأمين 
اعتبار مورد نياز اجرای پروژه های 

آب و فاضالب شهر تهران ابالغي به 
شماره ١٦٠/٢٠٧٨/١٣٣٥٧ مورخ 

١٣٩٤/٥/٢٥

۵۱

۵۲

٩٦/١٢/١٥

٩٦/١٢/٢٠
۱۶۰/۲۴۲۶/۳۴۵۸۱٩٦/١٢/٢٣-

الزام شهرداری تهران به تهيه و ٩٩
۵۲٩٦/١٢/٢٠۱۶۰/۲۴۲۷/۲۴۵۸۰٩٦/١٢/٢٣ارائه اليحه رويداد تهران ١٤٠٠

١٠/٩١٢٩١

٩٧/٢/٥

١٠٠

اصالحيه مصوبه مجوز تقسيط و 
چگونگي اخذ مطالبات شهرداري 

تهران» ابالغي به شماره 
١٦٠/١٦٥٥/٢٣٥٨ مورخ 

٢/١٧./١٣٩١

۵۳٩٦/١٢/٢٢۱۶۰/۲۴۲۸/۳۴۶۴۵٩٦/١٢/٢٣
١٠/٣٤٩١٠

٩٧/١/٢١

١٠١

انتخاب شش (٦) موسسه حسابرسي 
واجد شرايط شامل :١ - شاخص 
انديشان، ٢- حساب گستر پويا، 

٣- انديشمند تدبير، ٤- ارقام نگر 
آريا، ٥- اطمينان بخش و همكاران 
و ٦- رهبين براي سال مالي١٣٩٦ 

شهرداري تهران، سازمان ها و 
شركت هاي وابسته

۵۳٩٦/١٢/٢٢۱۶۰/۲۴۲۹/۳۴۷۱۵٩٦/١٢/٢٣
١٠/٧٢٧٧٢

٩٧/٢/١

١٠٢

جوابيه شوراي اسالمي شهر تهران 
به نامه شماره  ٩٦/١/٩٨٧٢ مورخ 
١٣٩٦/١٢/١٩ فرمانداری تهران 
موضوع اعتراض هيأت تطبيق به 
متن مصوبه « بودجه سال ١٣٩٧ 
شهرداری تهران و سازمان ها و 

شركت های تابعه » ابالغي به شماره 
١٦٠/٢٤٢٠/٣١٨٩٤ مورخ 

١٣٩٦/١١/٣٠

۵۳٩٦/١٢/٢٢۱۶۰/۲۴۳۰/۳۴۷۱۶٩٦/١٢/٢٣
١٠/١٤٨٦٢٠٩

٩٦/١٢/٢٨

١٠٣

لغو مصوبه «اصالحيه و تكميل 
(جايگزين) مصوبه دستورالعمل 
ضوابط اجرايي مربوط به چگونگي 
اجرای ماده يكم (١) قانون حفظ 

و گسترش فضای سبز در شهرها 
مصوب پنجاه و سومين جلسه 

رسمي شورای اسالمي شهر تهران 
(دوره دوم) ابالغي به شماره 

١٦٠/٥٠١/٩٥٩ مورخ ٨٣/١/٢٧ و 
اصالحات بعدی آن» 

۵۳٩٦/١٢/٢٢۱۶۰/۲۴۳۱/۳۴۷۱۷٩٦/١٢/٢٣-

مخالفت با استعفاي محمدعلي نجفي ١٠٤
-۵۴٩٧/١/١٩۱۶۰/۲۴۳۲/۵۶۰٩٧/١/١٩شهردار تهران

ادامه فهرست مصوبات عمومي و معرفي نمايندگان شورا 
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 فهرست مصوبات عمومي و معرفي نمايندگان شورا

تاريخ ابالغشماره ابالغتاريخ جلسهشماره جلسهعنوان مصوبهرديف
شماره و تاريخ ابالغ 

شهرداری 

١٠٥

جوابيه شوراي اسالمي شهر تهران 
به نامه شماره  ٩٦/١/١٠١٤٢ مورخ 
١٣٩٦/١٢/٢٨ فرمانداری تهران، 

موضوع اعتراض هيات تطبيق به متن 
مصوبه « تعيين قيمت بليت متروی 
تهران در سال ١٣٩٧ » ابالغي به 

شماره ١٦٠/٢٤٢٤/٣٣٦٤٩ مورخ 
 ١٣٩٦/١٢/١٥

۵۴٩٧/١/١٩۱۶۰/۲۴۳۳/۵۸۱٩٧/١/١٩
١٠/٧٢١٤٣

٩٧/٢/١

انتخاب سميع اله حسيني مكارم به ١٠٦
-۵۵٩٧/١/٢١۱۶۰/۲۴۳۴/۷۵۱٩٧/١/٢١عنوان سرپرست شهرداری تهران 

١٠٧
زمان برگزاری جلسات شورای اسالمي 
شهر تهران (پنجمين دوره) به صورت 
عادی و فوق العاده در نيمه اول سال 

 ١٣٩٧
۵۵٩٧/١/٢١۱۶۰/۲۴۳۵/۱۱۶۹٩٧/١/٢٦-

۱۰۸
الزام شهرداری تهران به شناسايي 
و رفع گره های ترافيكي و نواقص 

هندسي معابر و بزرگراه ها 
۵۷٩٧/٢/٢۱۶۰/۲۴۳۶/۲۰۲۳٩٧/٢/٣

١٠/١٦٤٧٣٨

٩٧/٢/٢٤

۱۰۹
تعيين نرخ كرايه خطوط اتوبوسراني 

و ميني بوسراني شهر تهران در سال 
 ١٣٩٧

۵۹٩٧/٢/٩۱۶۰/۲۴۳۷/۲۹۱۲٩٧/٢/١١
١٠/٣٠٠١٧١

٩٧/٣/٣٠

تعيين نرخ كرايه انواع تاكسي در ۱۱۰
۵۹٩٧/٢/٩۱۶۰/۲۴۳۸/۲۸۱۵٩٧/٢/١١شهر تهران در سال ١٣٩٧ 

١٠/٣٠٢١٤٢

٩٧/٣/٣٠

۱۱۱

معرفي نمايندگان كميسيون های 
اصلي شورا در كميسيون موضوع 

تبصره يكم ذيل ماده واحده مصوبه 
شماره ١٦٠/٩٢٤/١٠٣٥٩مورخ 

١٣٨٦/٠٦/٢٠ و اصالحات 
بعدی آن 

۶۲٩٧/٢/١٨۱۶۰/۲۴۳۹/۳۸۹۱٩٧/٢/٢٢
١٠/١٩٩٨٨٤

٩٧/٣/١

۱۱۲
معرفي افشين حبيب زاده كلي 

در كميته انضباطي و رسيدگي به 
تخلفات (شركت واحد اتوبوسراني 

تهران و حومه)
۶۲٩٧/٠٢/١٨۱۶۰/۲۴۴۰/۳۳۷۰٩٧/٢/٢٠

١٠/١٩٩٤٤٣

٩٧/٣/١

انتخاب سيدمحمد علي افشاني به ۱۱۳
-۶۳٩٧/٢/٢٣۱۶۰/۲۴۴۱/۳۹۶۳٩٧/٢/٢٣عنوان شهردار تهران

۱۱۴
«الزام شهرداری تهران به ارائه 

اليحه برنامه عملياتي واكنش 
اضطراری برای مقابله با زلزله در 

شهر تهران»
۶۲ و ۶۳

٩٧/٢/١٨

٩٧/٢/٢٣
۱۶۰/۲۴۴۲/۴۵۳۳٩٧/٢/٢٦

١٠/٣٠٠٢٧١

٩٧/٣/٣٠

۱۱۵

تمديد مصوبه اصالحيه مصوبه 
مجوز تقسيط و چگونگي اخذ 

مطالبات شهرداری تهران ابالغي 
به شماره ١٦٠/٢٤٢٨/٣٤٦٣٥ 

مورخ ١٣٩٦/١٢/٢٣ 

۶۴٩٧/٢/٣٠۱۶۰/۲۴۴۳/۵۱۸۴٩٧/٢/٣١
١٠/٣٠٠٥٨٤

٩٧/٣/٣٠

۱۱۶

جوابيه شورای اسالمي شهر تهران 
به نامه شماره ٩٧/١/١١٤٨ مورخ 
١٣٩٧/٠٢/٢٦ فرمانداری تهران 
موضوع اعتراض هيأت تطبيق به 

متن مصوبه «تعيين نرخ كرايه خطوط 
اتوبوسراني و ميني بوسراني شهر 
تهران در سال ۱۳۹۷» ابالغي به 
شماره ١٦٠/٢٤٣٧/٢٩١٢ مورخ 

 ٩٧/٠٢/١١

۶۵٩٧/٣/١۱۶۰/۲۴۴۴/۵۴۷۹٩٧/٣/٢
١٠/٣٠٠١٧١

٩٧/٣/٣٠

۱۱۷

مجوز واگذاری حق بهره برداری از 
قطعه زمين به پالک های ثبتي شماره 
٧٠/١٨٧٨٢ و ٧٠/١٨٧٨٣ واقع 
در محدوده منطقه ٦ شهرداری با 
حفظ حق مالكيت شهرداری تهران 
به منظور احداث موزه آثار نقاشي 

ايراندخت درودی 

۶۴٩٧/٢/٣٠۱۶۰/۲۴۴۵/۵۲۰۸٩٧/٣/١
١٠/٤١٨٩٦٤

٩٧/٤/٣٠

ادامه فهرست مصوبات عمومي و معرفي نمايندگان شورا 



 فهرست مصوبات عمومي و معرفي نمايندگان شورا

تاريخ ابالغشماره ابالغتاريخ جلسهشماره جلسهعنوان مصوبهرديف
شماره و تاريخ ابالغ 

شهرداری 

۱۱۸
الزام شهرداری تهران به انجام 

الكترونيكي و اعالن عمومي اطالعات 
معامالت شهرداری 

۶۵٩٧/٣/١۱۶۰/۲۴۴۶/۵۴۸۰٩٧/٣/٢
١٠/٣٠٠٨٠٢

٩٧/٣/٣٠

۱۱۹
معرفي بهروز شيخ رودی جهت 

عضويت در هيأت حل اختالف مالياتي 
موضوع ماده دويست و چهل و چهارم 

(٢٤٤) قانون ماليات های مستقيم
۶۵٩٧/٣/١۱۶۰/۲۴۴۷/۵۶۰۳٩٧/٣/٥

١٠/٣٠٧٤١

٩٧/٣/٣٠

تفريغ بودجه سال ١٣٩٥ شهرداری ۱۲۰
۶۸٩٧/٣/٢٠۱۶۰/۲۴۴۸/۷۳۵۸٩٧/٣/٢٢تهران 

١٠/٣٦٢٨٧٦

٩٧/٤/١٦

۱۲۱
الزام شهرداری تهران به ارائه اليحه 
كاهش تخلفات ساختماني و افزايش 

اعتبار مقررات ساخت و ساز 
۶۷ و ۶۹

٩٧/٣/٨

٩٧/٣/٢٢
۱۶۰/۲۴۴۹/۷۹۳۹٩٧/٣/٢٨

١٠/٤٢٢٤٢٥

٩٧/٤/٣١

۱۲۲

معرفي محمد قطبي در كميته 
انضباطي و رسيدگي به تخلفات 

(شركت واحد اتوبوسراني تهران 
۶۹٩٧/٣/٢٢۱۶۰/۲۴۵۰/۷۵۱۲٩٧/٣/٢٢و حومه)

١٠/٥٥٦٥٤٨

٩٧/٥/٣٠

۱۲۳
معرفي سيد محسن ميرمحمد به عنوان 
نماينده شورای اسالمي شهر تهران در 
تحرير دفاتر قانوني شهرداری تهران، 

سازمان ها و شركت های تابعه
۶۹٩٧/٣/٢٢۱۶۰/۲۴۵۱/۷۵۲۰٩٧/٣/٢٢

١٠/٣٦٣١٨٣

٩٧/٤/١٦

۱۲۴
صورتجلسه مجمع عمومي عادی (به 
صورت فوق العاده) شركت واحد 
اتوبوسراني تهران و حومه (مورخ 

 (١٣٩٧/٠٣/٢٧
۷۰٩٧/٣/٢٧۱۶۰/۲۴۵۲/۸۷۳۱٩٧/٤/٤-

۱۲۵

اصالحيه مصوبه نحوه محاسبه 
تعرفه دفاتر خدمات الكترونيك 

شهر تهران ابالغي به شماره 
١٦٠/٢٢٩٩/١٨٥٦ مورخ 

١٣٩٦/٠٢/٠٣

۷۰٩٧/٣/٢٧۱۶۰/۲۴۵۳/۸۴۰۶٩٧/٤/٢
١٠/٤٢٣٥١٨

٩٧/٤/٣١

۱۲۶

«جوابيه شورای اسالمي شهر تهران 
به نامه شماره ٩٧/١/٢٤٩٨ 

مورخ ١٣٩٧/٠٣/٢٢ فرمانداری 
تهران موضوع اعتراض هيأت 
تطبيق، به متن مصوبه «مجوز 

واگذاری حق بهرهبرداری از قطعه 
زمين به پالكهای ثبتي شماره 

٧٠/١٨٧٨٢ و ٧٠/١٨٧٨٣ واقع 
در محدوده منطقه ٦ شهرداری با 
حفظ حق مالكيت شهرداری تهران 
به منظور احداث موزه آثار نقاشي 

ايراندخت درودی» ابالغي به 
شماره ١٦٠/٢٤٤٥/٥٢٠٨ مورخ 

 «١٣٩٧/٠٣/٠١

۷۱۹۷/۴/۳۱۶۰/۲۴۵۴/۸۶۲۵۹۷/۴/۳
۱۰/۴۱۸۹۶۴

۹۷/۴/۳۰

الزام شهرداری تهران به ارائه اليحه ۱۲۷
۷۲۹۷/۴/۵۱۶۰/۲۴۵۵/۹۵۳۶۹۷/۴/۱۰ايمني حمل و نقل دانش آموزان

۱۰/۴۲۲۶۶۴

۹۷/۴/۳۱

۱۲۸

معرفي مهدی احمدی نژاد و مريم 
صادقيان به عنوان نمايندگان شورای 
اسالمي شهر تهران جهت عضويت در 

كميته هماهنگي مديريت بحران و 
واكنش اضطراری شهر تهران 

۷۴٩٧/٤/١٧۱۶۰/۲۴۵۷/۱۰۳۸۸٩٧/٤/١٧
١٠/٤٢٢٧٤٧

٩٧/٤/٣١

۱۲۹
معرفي ها مائده پورفتح اله و الهام 
اميني به عنوان نمايندگان شورای 

اسالمي شهر تهران جهت عضويت در 
كميته فني نورپردازی شهری

۷۴٩٧/٤/١٧۱۶۰/۲۴۵۸/۱۰۳۸۶٩٧/٤/١٧
١٠/٤٢٢٤٩٩

٩٧/٤/٣١

ادامه فهرست مصوبات عمومي و معرفي نمايندگان شورا 
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 فهرست مصوبات عمومي و معرفي نمايندگان شورا

تاريخ ابالغشماره ابالغتاريخ جلسهشماره جلسهعنوان مصوبهرديف
شماره و تاريخ ابالغ 

شهرداری 

۱۳۰

معرفي الهام اميني و محمد قرباني 
به عنوان كارشناسان شورای اسالمي 
شهر تهران جهت عضويت در كميته 
كنترل و پايش آلودگي صوتي شهر 

تهران 

۷۴٩٧/٤/١٧۱۶۰/۲۴۵۹/۱۰۳۸۴٩٧/٤/١٧
١٠/٤٢٣٦٥٣

٩٧/٤/٣١

۱۳۱
معرفي آقاي محمد شاه محمدي جهت 
عضويت در هيأت حل اختالف مالياتي 
موضوع ماده دويست و چهل وچهارم 

(٢٤٤) قانون ماليات هاي مستقيم
۷۵٩٧/٤/١٩۱۶۰/۲۴۶۰/۱۰۸۰۸٩٧/٤/٢٣

١٠/٤٢٢٤٥٤

٩٧/٤/٣١

۱۳۲

مصوبه اصالحيه مصوبه تعيين 
بهاي خدمات قابل عرضه در 

سازمان بهشت زهرا (س) ابالغي 
به شماره ٣٨٥٧/٢٠٤٥/١٦٠ 

مورخ ٢١/٠٢/١٣٩٤ و اصالحات و 
الحاقات بعدي آن

۷۵٩٧/٤/١٩۱۶۰/۲۴۶۱/۱۱۱۰۹٩٧/٤/٢٥
١٠/٥٢١٢٠٣

٩٧/٥/٢٢

۱۳۳
معرفي آقاي محمدمهدي حاجيان جهت 
عضويت در هيأت حل اختالف مالياتي 
موضوع ماده دويست و چهل وچهارم 

(٢٤٤) قانون ماليات هاي مستقيم
۷۵٩٧/٤/١٩۱۶۰/۲۴۶۲/۱۰۸۰۹٩٧/٤/٢٣

١٠/٤٢٢٩٣١

٩٧/٤/٣١

۱۳۴
تأييد سي (٣٠) نفر از كاركنان 

شهرداري تهران به عنوان قائم مقام 
ذيحساب در واحدهای تابعه 

شهرداری تهران
۷۶٩٧/٤/٢٤۱۶۰/۲۴۶۳/۱۱۴۶۷٩٧/٤/٣٠

١٠/٥٣٨٠٦٧

٩٧/٥/٢٥

۱۳۵
دستورالعمل نحوه اعمال تخفيف و 

تقسيط هزينه های خدمات قابل عرضه 
در سازمان بهشت زهرا (س)

٧٦

٧٧

٩٧/٤/٢٤

٩٧/٤/٣١
۱۶۰/۲۴۶۴/۱۲۱۹۲٩٧/٥/٣

١٠/٥٢٧٦١٨

٩٧/٥/٢٣

۱۳۶
مصوبه واگذاري حق بهره برداري از 
ساختمان واقع در خيابان بخارست، 

خيابان شانزدهم، پالك ۲۲ به شوراي 
عالي استان ها

۷۸۹۷/۵/۲۱۶۰/۲۴۶۵/۱۲۲۷۶۹۷/۵/۳
۱۰/۵۵۵۸۳۱

۹۷/۵/۲۹

پيشنهاد تأمين كسری قيمت تمام ۱۳۷
شده تعرفه خدمات آب و فاضالب 

۷۸

۷۹

۹۷/۵/۲

۹۷/۵/۷
۱۶۰/۲۴۶۶/۱۳۱۰۷۹۷/۵/۱۰-

۱۳۸
طرح پيشنهادی آب رساني اضطراری 
شهر تهران با رويكرد محله محور با 

تأكيد بر رخداد زلزله
۷۹۹۷/۵/۷۱۶۰/۲۴۶۷/۱۳۱۲۵۹۷/۵/۱۰-

۱۳۹

اصالحيه مصوبه مجوز اخذ حق توقف 
(ساعتي) از وسايط نقليه وارده به 

ميدان مركزی سازمان ميادين ميوه 
و تره بار و فرآورده های كشاورزی 

شهرداری تهران و اصالحات و 
الحاقات بعدی آن 

۷۹۹۷/۵/۷۱۶۰/۲۴۶۸/۱۳۱۶۵۹۷/۵/۱۱
۱۰/۵۷۸۲۴۷

۹۷/۶/۵

۱۴۰
انتخاب آقاي شاپور رستمي جهت 

عضويت در موضوع بند ۲ ذيل ماده 
۸ اساسنامه شركت راه آهن شهري 

تهران و حومه (مترو)

۸۰۹۷/۵/۲۸۱۶۰/۲۴۶۹/۱۴۹۱۲
۹۷/۵/۳۰-

۱۴۱

انتخاب آقاي عليرضا قنادان و مرضيه 
حصاري به عنوان اعضاي اصلي و آقاي 
امير روحي به عنوان عضو علي البدل 
هيات عامل سازمان مديريت و نظارت 

بر تاكسيراني شهر تهران

۸۰۹۷/۵/۲۸۱۶۰/۲۴۷۰/۱۴۸۹۴۹۷/۵/۲۹-

نحوه اخذ مطالبات حوزه شهرسازي ۱۴۲
-۸۱۹۷/۵/۳۰۱۶۰/۲۴۷۱/۱۵۰۴۹۹۷/۵/۳۰شهرداري تهران

ادامه فهرست مصوبات عمومي و معرفي نمايندگان شورا 



 فهرست مصوبات عمومي و معرفي نمايندگان شورا

تاريخ ابالغشماره ابالغتاريخ جلسهشماره جلسهعنوان مصوبهرديف
شماره و تاريخ ابالغ 

شهرداری 

۱۴۳

مصوبه معرفي سيد محمود ميرلوحي 
جهت عضويت در هيأت تطبيق 

مصوبات در اجراي بند ”الف“ تبصره 
پنجم (۵) ماده نود (۹۰) قانون 
اصالح قانون تشكيالت، وظايف و 
انتخابات شوراهاي اسالمي كشور 

و انتخاب شهرداران مصوب 
۲۴/۱۰/۱۳۹۶ مجلس شوراي 

اسالمي

۸۱۹۷/۵/۳۰۱۶۰/۲۴۷۲/۱۵۰۵۹۹۷/۵/۳۰-

فهرست مصوبات مورد اعتراض هيات تطبيق مصوبات   سال اول دوره پنجم 
توضيحاتداليل اعتراض فرمانداریعنوان مصوبهشماره مصوبه و جوابيه رديف 

١

١٦٠/٢٣٦٦/١٦٨٧٦
٩٦/٧/٢٧

۱۶۰/۲۳۸۴/۱۹۲۴۲
۹۶/۰۸/۱۶ 

الزام شهرداري تهران به ساماندهي واگذاري 
حق بهره برداري امالك، اراضي و اموال غير 

منقول شهرداري به اشخاص حقيقي، حقوقي و 
مؤسسات عمومي غير دولتي

۱- واگذاری امالک توسط اعضای شورا مغاير 
بند ۶ ماده ۵۵ قانون شهرداری است

۲- در تبصره يكم لغو كليه مصوبات قبلي 
و آيين نامه های شهرداری تهران به صورت 

مشخص ذكر و اصالح گردد.

نظر فرمانداری 
تأمين شد و 

به هر دو مورد 
پاسخ داده شد. 

٢

١٦٠/٢٣٩٣/٢٠٧١٦
٩٦/٨/٣٠

۱۶۰/۲۴۰۱/۲۳۱۶۱
٩٦/٩/٢٢

الزام شهرداری تهران به ارائه اليحه كمك به 
آسيب ديدگان زلزله غرب كشور

۱- نظارت بر حسن اجرای طرح مذكور توسط 
رئيس ستاد مديريت بحران استان تهران و 

سازمان مديريت بحران شهر تهران انجام شود
۲- در صورت تأمين اعتبار از محل اعتبارات 
شهرداری تهران اسناد هزينه توسط رئيس 
ستاد مديريت بحران استان كرمانشاه تأييد 

شود

نظر فرمانداری 
تأمين شد. 

٣

۱۶۰/۲۴۱۱/۲۶۵۶۵
٩٦/١٠/١٨

۱۶۰/۲۴۱۷/۲۹۵۳۴
٩٦/١١/١٠

الزام شهرداری تهران به تعيين مكان مناسب 
 برای تشكيل 

اجتماعات اعتراضي شهروندان 

۱- به استناد بند ۵ آيين نامه چگونگي تأمين 
امنيت اجتماعات مصوبه هيأت وزيران تعيين 

محل تجمعات بر عهده شورای تأمين است 
۲- به استناد بند ۲ ماده ۸۰ قانون شوراها 

مصوبه شورا بايد نسبت به تجمعات اعتراضي 
غير قانوني تفكيك قائل شود. 

۳- وفق بند ۶ ماده ۱۰ و ۱۱ قانون نحوه 
فعاليت احزاب هر گونه تجمع و تشكل بايد 

دارای مجوز قانوني باشد. 
 

نظر فرمانداری 
تأمين نشد و 

مصوبه به هيأت 
حل اختالف ارجاع 

شد. 

و مصوبه در هيأت 
مذكور ابطال شد. 

٤

۱۶۰/۲۴۰۷/۲۸۹۵۱
٩٦/١١/٧

۱۶۰/۲۴۲۱/۳۱۸۰۳
٩٦/١١/٣٠

الزام شورای اسالمي شهر تهران مبني بر 
 تشكيل كميته ارتقاء 

ايمني ساختمان های شهر تهران جهت پي گيری 
تحقق خروجي ها و پيشنهادات گزارش های تهيه 

شده در كارگروه های دولت، مجلس شورای 
اسالمي و شورای اسالمي شهر تهران (دوره 
چهارم) و ساير سازمان ها، نهادها پيرامون 

بررسي حادثه ساختمان پالسكو

حدود اختيارات تعيين شده برای كارگروه 
مندرج در بند يكم تبصره ۵ مصوبه با وظايف 

نهادهای ديگر تداخل دارد و باعث موازی كاری 
مي شود. 

نظر فرمانداری 
تأمين شد

٥

۱۶۰/۲۴۱۶/۲۹۴۵۱
۹۶/۱۱/۱۰

۱۶۰/۲۴۱۹/۳۱۷۱۴
٩٦/١١/٣٠

مصوبه « اصالحيه مجوز اخذ حق توقف 
(ساعتي) از وسايط نقليه وارده به ميدان 
مركزی سازمان ميادين ميوه و تره بار و 
فرآورده های كشاورزی شهرداری تهران 

ابالغي به شماره ١٦٠/٢١٩٥/٣٢٠٨ مورخ 
«٩٥/٢/١٨

افزايش نرخ اعالمي ۳۵ درصد در تبصره يكم ( 
نرخ ميادين فرعي) مغاير با نرخ تورم ساليانه و 

سياست های عمومي دولت است. 

نظر فرمانداری 
تأمين شد. 

ادامه فهرست مصوبات عمومي و معرفي نمايندگان شورا 
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فهرست مصوبات مورد اعتراض هيات تطبيق مصوبات   سال اول دوره پنجم 
توضيحاتداليل اعتراض فرمانداریعنوان مصوبهشماره مصوبه و جوابيه رديف 

٦۱۶۰/۲۴۱۸/۲۹۷۴۰
٩٦/١١/١٢

۱۶۰/۲۴۱۸/۲۹۹۱۹
٩٦/١١/١٤

۱۶۰/۲۴۲۲/۳۲۴۴۹
٩٦/١٢/٧

تعيين نرخ عوارض تردد وسايل نقليه در 
محدوده های مركزی شهر تهران

۱- تعداد آرای موافق و مخالف و تعداد 
حاضرين در جلسه علني قيد شود. 

۲- در تبصره يكم ذيل ماده دوم مبني بر اخذ 
عوارض در محدوده زوج و فرد كه سابقا رايگان 
بوده مغاير با سياست های عمومي دولت است. 

۳-در تبصره دوم ذيل ماده دوم در زمان 
آلودگي هوا (شاخص باالی سر) فروش مجوز 

طرح ترافيك ممنوع است. 
۴- در ماده سوم نحوه ارائه خدمات تردد به 

جانبازان و ايثارگران مغاير ماده ۴۴ قانون جامع 
خدمات رساني به ايثارگران است. 

۵- در ماده چهارم افزايش ضريب عوارض 
طرح تردد خودروهای مورد اشاره در ماده 
مذكور مغاير با سياست های عمومي دولت 

است. 
۶- تبصره ماده پنج مغاير با سياست های 

عمومي دولت است 

نظر فرمانداری 
تأمين 

شد. 

ولي فرمانداری 
تهران موضوع 

اصالح ماده چهارم 
 را پي گيری 
مي نمايد. 

٧۱۶۰/۲۴۲۰/۳۱۸۹۴
٩٦/١١/٣٠

۱۶۰/۲۴۳۰/۳۴۷۱۶
٩٦/١٢/٢٣

بودجه سال ١٣٩٧ شهرداری تهران و 
سازمان ها و شركت های تابعه

نظرفرمانداری 
تأمين نشد و 

مصوبه به هيأت 
حل اختالف ارسال 

شد. 

اعتراض برخي 
موارد 

٨۱۶۰/۲۴۲۴/۳۳۶۴۹
٩٦/١٢/١٥

۱۶۰/۲۴۳۳/۵۸۱
٩٧/١/١٩

تعيين قيمت بليت متروی تهران در سال 
١٣٩٧

افزايش بليت مترو در مسير تهران و حومه 
بيش از نرخ تورم عنوان شده است 

نظر فرمانداری 
تأمين شد. 

٩۱۶۰/۲۴۳۷/۲۹۱۲
٩٧/٢/١١

۱۶۰/۲۴۴۴/۵۴۷۹
٩٧/٣/٢

تعيين نرخ كرايه خطوط اتوبوسراني و ميني 
بوسراني شهر تهران در سال ١٣٩٧

- افزايش نرخ های اعالمي (۱۲/۵ تا ۱۵ درصد 
) مغاير با سياست های عمومي دولت در بخش 
حمل و نقل عمومي و بيش از نرخ تورم ساليانه 

است.
- تبصره ششم ماده واحده در مورد كرايه 

نوبت شب از ساعت ۲۳ لغايت ۵ صبح اصالح 
شود. 

نظر فرمانداری 
تأمين شد. 

١٠۱۶۰/۲۴۴۵/۵۲۰۸
٩٧/٣/١

۱۶۰/۲۴۵۴/۸۶۲۵
۹۷/۴/۳

مجوز واگذاری حق بهره برداری از قطعه 
زمين به پالک های ثبتي شماره ٧٠/١٨٧٨٢ 

و ٧٠/١٨٧٨٣ واقع در محدوده منطقه ٦ 
شهرداری با حفظ حق مالكيت شهرداری تهران 
به منظور احداث موزه آثار نقاشي ايراندخت 

درودی

۱- مباني حقوقي واگذاری مبهم است و نوع 
عقد قرارداد در مصوبه قيد نشده است. 
۲- مدت زمان بهره برداری مشخص نشده 

است. 

نظر فرمانداری 
تأمين شد. 

ادامه فهرست مصوبات مورد اعتراض هيات تطبيق مصوبات   سال اول دوره پنجم



فهرست مصوبات نامگذاری اماكن و معابر عمومي - سال اول دوره پنجم 

شماره و تاريخ جلسهشماره و تاريخ ابالغ عنوان مصوبهرديف

محسن ١ شهيد  های  نام  به  تهران  شهر  بوستان   ٣ نامگذاری 
حججي، دامپزشك، توران 

١٦٠/٢٣١٠/٧٠/٢٣٩٨٩

٩٦/٩/٢٨
٢٩

٩٦/٩/٢١

علي ٢ نام های شهيد  به  تهران  عمومي شهر  معبر  نامگذاری ٢ 
صبوری و شقايق 

١٦٠/٢٣١٠/٧١/٢٥٩٣٦

٩٦/١٠/١٣

٣٢

٩٦/١٠/٣

٣

نامگذاری و تغيير نام ٢٦ مورد از معابر و اماكن عمومي شهر 
دكتر  فراشری(ابوذريكم)،  نعيم  شهيد  نام های  به  تهران 
محمد  دكتر  هما،  ورودی  نام  افزودن  آرش،  حبيبي،  حسن 
مصدق، استاد محمد تقي ملك الشعرای بهار، امام هادی (ع)، 
دكتر محمدابراهيم باستاني پاريزی، جماعت، شهادت، محبت، 
كرامت،  سعادت،  رضايت،  شهامت،  تالوت،  شجاعت،  رشادت، 
و  هدايت  مودت،  عدالت،  سالمت،  صداقت،  نجابت،  متانت، 

قناعت و تغيير نام محله جمالزاده به نام محله جمشيد آباد 

١٦٠/٢٣١٠/٧٢/٢٥

٩٧/١/١٧

٥٣

٩٦/١٢/٢٢

تغيير نام يك ايستگاه مترو به نام اتمسفر و دو معبر عمومي ٤
شهر تهران به نام های استاد سيد عبداهللا انوار و شيخ صدوق 

١٦٠/٢٣١٠/٧٣/٦٦٤١

٩٧/٣/١٣

٦٥ و٦٦

٩٧/٣/١

٩٧/٣/٦

٥
تغيير نام يك ايستگاه مترو به نام شهدای كن و نامگذاری هفت 
معبر عمومي به نام های هنر، اميد، شهيد چالي، رژان، راستين، 

خيابان آينده، ميدان آينده

١٦٠/٢٤١٠/٧٤/٩٧٧١

٩٧/٤/١١

٧٢

٩٧/٤/٥

فهرست تذكرات اعضای شورای اسالمي شهر تهران   سال اول دوره پنجم

موضوع تذكر

شماره و تاريخ ارجاع به شهردار 
تهران عناوين تذكرات علي اعطا

160/21936-96/9/12 رسيدگي به گودبرداري هاي رها شده در سطح شهر تهران از جمله گودبرداري هاي انجام شده در فاز دوم برج ميالد 
و پاركينگ فرهنگ در ضلع شمالي ساختمان كتابخانه ملي ايران

160/20122-96/8/24 ضرورت توجه دستگاه هاي مسئول به اهميت انجام تكاليف قانوني شان در خصوص كنترل آلودگي هواي شهر تهران

160/22081-96/9/13 لزوم پرداخت حق بيمه جامع مسئوليت شهرداري به شركت هاي طرف قرارداد

160/23173-96/9/22 بررسي تخلف انجام شده در صدور پروانه ساختماني ملك مسكوني واقع در خيابان نارنجستان ششم در محدوده 
منطقه يك شهرداري تهران

160/28373-96/11/1 لزوم اخذ مجوزهاي الزم به منظور احداث ساختمان پالسكو

160/28786-96/11/4 لزوم آگاهي افكار عمومي و شهروندان در خصوص تصميم گيري درباره مركز آموزش درجه داري ٠٦

160/33488-96/12/14 تسريع در اجراي مصوبه تبديل خانه هنرمندان ٢ به خانه معمار (استاد لرزاده) ابالغي به شماره 
٢٧٥٨/٢٢٩٢/١٦٠ مورخ ١١/٢/٩٦

160/2025-97/2/3 تذكر مجدد علي اعطا در خصوص تسريع در اجراي مصوبه تبديل خانه هنرمندان ٢ به خانه معمار (استاد لرزاده) 
ابالغي به شماره ٢٧٥٨/٢٢٩٢/١٦٠ مورخ ١١/٢/٩٦

160/4134-97/2/23 ضرورت عدم برگزاري نمايشگاه هاي پرمخاطب در داخل شهر تهران

160/8715-97/4/4 صدور پروانه ساختماني برج باغ پس از لغو مصوبه موسوم به برج باغ و درخواست برخورد با مديران متخلف

160/8695-97/4/4 لزوم تعيين و تجهيز فضاي مناسب به عنوان نمازخانه دراماكن ورزشي متعلق به شهرداري تهران

٩٧/٥/٧   ٩٧/٥/٧ نحوه محاسبه تراكم ساختماني در پروانه های ساختماني
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٩٧/٥/٧   ١٦٠/١٢٦١٩ استفاده از انرژی های تجديدپذير در شهر تهران

عناوين تذكرات مرتضي الويری

160/18238-96/8/8 لزوم اجراي مفاد طرح جامع شهر تهران در ارتباط با موضوع ساماندهي و توسعه ساختمان هاي آموزشي، مدارس، 
پيش دبستاني ها و..، و عدم ارسال ان جهت تصويب در شوراي اسالمي شهر تهران و كميسيون ماده ٥

160/22837-96/9/20 تسريع در پرداخت يارانه مربوط به شركت راه آهن شهري تهران و حومه و شركت واحد اتوبوسراني تهران

160/22829-96/9/19 لزوم ارائه لوايح مربوط به عوارض و بهاي خدمات توسط شهرداري تهران در راستاي افزايش منابع پايدار

160/27869-96/10/27 ضرورت ارسال لوايح مربوط به اخذ بهاي خدمات، عوارض و درآمدهاي مختلف كه نياز به بازنگري دارد جهت تصويب 
در شوراي اسالمي شهر تهران قبل از ارائه اليحه بودجه سال ١٣٩٧ شهرداري تهران

عناوين تذكرات شهربانو اماني

160/21346-96/9/7 ضرورت جلوگيري از قطع درختان در محله حكيميه تهرانپارس و لزوم برخورد قانوني با متخلفان اين امر

160/15016-96/7/4 ضرورت اجراي مصوبات شوراي اسالمي شهر تهران در رابطه با نصب درب هاي محافظ سكوي مترو در جهت ارتقاي 
ايمني و كاهش حوادث و سوانح

160/24092-96/9/29 آلودگي هواي شهر تهران

160/32447-96/12/7 استفاده از اتوبوس هاي فرسوده در خطوط بي آر تي در ساعات پاياني شب تا اوايل صبح

160/7869-97/3/28 ديوارنگاره ميدان وليعصر تهران با موضوع جام جهاني فوتبال

٩٧/٥/٧   ١٦٠/١٢٦١٨ پيگيری حادثه فوت ٥ تن از كارگران شهرداری تهران در اتوبان شهيد بابايي

عناوين تذكرات افشين حبيب زاده

160/15013-96/7/4 تهيه گزارش جامع از كليه امالك و چك هاي واگذار شده به شركت هاي كارگزاري و مبلغ تسويه شده با پيمانكاران 
طرف قرارداد از سالهاي گذشته تاكنون

160/16222-96/7/22 الزام شهرداري تهران به تهيه و اجراي دستورالعمل هاي ارائه خدمات فرهنگي، اجتماعي، رفاهي، بهداشتي، درماني، 
تفريحي و ورزش به كاركنان شهرداري تهران و سازمان ها و شركت هاي تابعه

160/17285-96/8/1 لزوم اجراي مفاد مصوبات شوراي هماهنگي ترافيك شهرهاي كشور در خصوص محدودسازي تردد خودروهاي تك 
سرنشين و سنگين و برخورد با ناوگان خودروي هاي فرسوده

160/25501-96/10/10 لزوم تصويب اساسنامه سازمان ها و شركت هاي وابسته به شهرداري تهران در شوراي اسالمي شهر تهران و 
بازنگري در نحوه تخصيص بودجه و چگونگي محل ذخيره درآمدهاي حاصله و لزوم نظارت بر عملكرد مالي آن ها

160/28408-96/11/2 كوتاهي عوامل شهرداري در تخريب ملك واقع در منطقه ١٨ و جان باختن احدي از شهروندان و ارسال گزارشي جامع 
از واقع مذكور به شوراي اسالمي شهر تهران و همچنين شناسايي خاطي و معرفي به مراجع قضائي مربوطه

160/31666-96/11/29 ضرورت پيش بيني هزينه هاي فاقد اعتبار سازمان ها و شركتهاي وابسته به شهرداري تهران در رديف هاي هزينه 
اي و لزوم تصويب آن در شوراي اسالمي شهر تهران

160/7515-97/3/22  جرايم ريالي آراء (اجرا نشده) صادره از كميسيون هاي دهگانه ماده صد

١٠/٤/160/9623-97 ضرورت تسريع در پرداخت دستمزد كارگران پيمانكار شركت راه آهن شهري تهران و حومه

٩٧/٥/١   ١٦٠/١١٩٤٣ عدم ايفاي تعهدات صندوق ذخيره كاركنان شهرداري تهران

٩٧/٥/٢   ١٦٠/١٢٠٧٤ GPR عدم پيگيري و اقدام در خصوص اسكنرهاي

١٦٠/١٤٧٠٧-٩٧/٥/٢٨ ضرورت رسيدگي به مشكالت مربوطه در حوزه حمل و نقل عمومي در سامانه ٥ شركت واحد اتوبوسراني 

عناوين تذكرات آرش حسيني ميالني

160/16615-96/7/24 لزوم اجراي مصوبات مربوط به پيشگيري از آلودگي هواي شهر تهران و ارائه گزارش عملكرد در خصوص مفاد 
مصوبه شماره ٣٨٤٥٤/ت٥٣١٧٢ ه مورخ ٢/٤/٩٥ هيأت وزيران

160/19137-96/8/15 ميزان پيشرفت طرح كاهش يا LEZ و ارائه گزارش اقدامات بعمل آمده

160/22839-96/9/20 لزوم ساماندهي رود دره هاي شهر تهران



160/30723-96/11/21 تغيير الگوي كاشت فضاي سبز و صرفه جويي در مصرف آب

160/31110-96/11/24 ضرورت و تسريع در ارائه گزارش شناسنامه باغات تا پايان سال ١٣٩٦

٩٧/٥/١   ١٦٠/١١٩٤٤ ضرورت صيانت و حفاظت از اردوگاه آموزشي شهيد باهنر (منظريه)

عناوين تذكرات محمدجواد حق شناس

160/21739-96/9/8 لزوم پايش و تفكيك هزينه هاي اداره شهر تهران از هزينه هاي اداره پايتخت

160/20925-96/9/2 ارائه گزارش عملكرد بودجه مصوب سال ٩٦ شهرداري تهران در رابطه با نحوه تخصيص بودجه و هزينه هاي مربوط 
به كتابخانه هاي شهر تهران

160/23634-96/9/26 لزوم رسيدگي به نحوه برخورد مأموران شهرداري تهران با دستفروشان سطح شهر

160/27722-96/10/26 تعدد مشاغل معاون فرهنگي و اجتماعي شهرداري تهران

160/26538-96/10/18 جلوگيري از تخريب خانه پدري غالمرضا تختي و تبديل زورخانه پوالد به موزه پهلواني و همچنين جلوگيري از 
بارگزاري نيوجرسي (بلوك بتني) جهت پلمپ اماكن مختلف در شهر تهران

160/30348-96/11/17 انتقاد به كاهش سهم بودجه حوزه فرهنگي و اجتماعي شهرداري تهران در اليحه پيشنهادي سال ٩٧

160/7517-97/3/22 رعايت زمان بندي ارائه گزارش تفريغ بودجه ساليانه شهرداري تهران

160/8713-97/4/4 تاخير در اجراي تبصره ٢٦ بودجه سال ١٣٩٧ شهرداري تهران به شماره ابالغي ٣١٨٩٤/٢٤٢٠/١٦٠ مورخ 
٣٠/١١/٩٦

عناوين تذكرات ناهيد خداكرمي

160/19621-96/8/20 لزوم مقابله موثر با آلودگي هواي شهر تهران وفق مفاد مصوبه شماره ١٢٧٨٢/٤٩٩٥٢هـ مورخ ١٠/٢/٩٣ هيأت 
وزيران

160/20896-96/9/1 لزوم اجراي مفاد برنامه پنج ساله دوم شهرداري در زمينه مديريت بحران شهر تهران

160/27721-96/10/26 ضرورت ارائه گزارشي از عملكرد شهرداري تهران مربوط به حوزه هاي امور زنان در راستاي سند تحويل و تحول 
شهرداري

160/30331-96/11/17 ضرورت پيشگيري از آلودگي هواي شهر تهران باالخص رسيدگي به وضعيت آاليندگي كارخانه سيمان تهران واقع 
در منطقه ٢٠ و ارائه گزارش از مجموعه اقدامات بعمل آمده در جهت كاهش و كنترل آاليندگي آن

160/34384-96/12/21 ضرورت ارتقاء سالمت رواني و اجتماعي شهروندان تهران در چارچوب قانون و عرف جامعه و عدم تبديل مسائل 
فرهنگي به بحران سياسي

160/2841-97/2/11 عدم تعامل با قوه قضائيه

160/5333-97/3/1 مشخص شدن منشأ فروش طرح ترافيك در بازار آزاد

160/7513-97/3/22 ارائه طرح ها و لوايح الزام آور از جانب شهرداري تهران در موعد مقرر

عناوين تذكرات حسن خليل آبادی 

160/21736-96/9/8 لزوم حفاظت و بهره برداري صحيح از بناي تاريخي كاروانسراي خانات واقع در چهارراه مولوي

160/20719-96/8/30 ضرورت جلوگيري از ساخت و ساز در محدوده موزه فرش تهران واقع در ضلع شمالي پارك الله

160/19576-96/8/20 ضرورت حفاظت و جلوگيري از تخريب بناهاي ميراثي و تاريخي از جمله بناي خازن الملك روبروي امامزاده سيد ولي 
واقع در منطقه ١٢ شهرداري

160/30331-96/11/17 ضرورت پيشگيري از آلودگي هواي شهر تهران باالخص رسيدگي به وضعيت آاليندگي كارخانه سيمان تهران واقع 
در منطقه ٢٠ و ارائه گزارش از مجموعه اقدامات بعمل آمده در جهت كاهش و كنترل آاليندگي آن

160/28788-96/11/4 تعيين نرخ تعرفه هاي كليه مجموعه هاي ذيربط شهرداري تهران

160/34559-96/12/22 خشك شدن چشمه علي

160/5878-97/3/6 تذكر مجدد با موضوع خشك شدن چشمه علي

160/10391-97/4/17 جلوگيري از برگزاري شوي لباس در تاالر آبي كاخ تاريخي و ميراثي نياوران در راستاي مديريت صحيح اماكن تاريخي 
و فرهنگي
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عناوين تذكرات سيد حسن رسولي

160/13842-96/6/22 علل تعطيلي ميادين ميوه و تره بار در عيد سعيد قربان

160/22850-96/9/20 عدم ارائه گزارش ماهانه از وضعيت درآمد و هزينه هاي شهرداري تهران به شوراي اسالمي شهر تهران

160/7196-97/3/2 عدم ارائه گزارش ماهانه از درآمد و هزينه هاي شهرداري به شوراي شهر تهران

160/9780-97/4/11 ضرورت انتشار گزارش حسن عملكرد رئيس سابق سازمان بازرسي شهرداري تهران جهت افكار عمومي و همچنين 
ارايه گزارش اقدامات حقوقي انجام شده در خصوص پرونده قائم مقام شهردار اسبق تهران

عناوين تذكرات محمد ساالری

160/15206-96/7/5 جلوگيري و توقف وقوع تخلفات در حوزه شهرسازي و معماري در مناطق ٢٢ گانه تهران

160/20346-96/8/29 جلوگيري از تخلفات ساختماني مربوط به برج ٧٣ طبقه مركز تجارت جهاني واقع در تقاطع بزرگراه حكيم و كردستان

160/20343-96/8/29 توقف و جلوگيري از ساخت و ساز روي تونل رسالت تقاطع سيدجمال الدين اسدآبادي

160/15218-96/7/10 بارگذاري پيش از حد ضوابط پهنه طرح تفصيلي شهر تهران مربوط به مجتمع تجاري پاالديوم و مشكالت جانبي آن از 
جمله ايجاد سلب آسايش ساكنين و معضالت ترافيكي شديد

160/27725-96/10/26 ضرورت ارائه پيوست هاي مطالعاتي اليحه شهرداري تهران در خصوص تعيين نرخ عوارض تردد وسايل نقليه در 
محدوده هاي مركزي شهر تهران

 160/26653-96/10/19 جلوگيري از داير كردن مدارس غيرانتفاعي با تغيير كاربري منازل مسكوني فرسوده

160/27382-96/10/25 جلوگيري از بارگذاري بيش از طرح تفضيلي پادگان ٠٦

160/6827-97/3/13 عدم دعوت از دبيران شوراياري مناطق ٢٢ گانه درصحن جلسات رسمي دوره پنجم شورا

160/7516-97/3/22 تسريع در انجام مطالعات و تدوين طرح جامع مجموعه اراضي برج ميالد

عناوين تذكرات زهرا صدراعظم نوری

160/20507-96/8/29 ضرورت بهره گيري صحيح از مراكز و پايگاه هاي زير نظر سازمان پيشگيري و مديريت بحران

160/22223-96/9/13 ساماندهي باغ موزه هاي شهر تهران

160/24089-96/9/29 لزوم جلوگيري از تخريب باغ و پيگيري حقوقي و قضايي

160/28789-96/11/4 عدم حمايت شهرداري تهران از ايجاد تشكل هاي ايمني و آتش نشاني و مديريت بحران به ويژه با محوريت زنان و 
كودكان

160/7192-97/3/20 نحوه تخصيص جرايم قانون حفظ و گسترش فضاي سبز شهر تهران

160/11144-97/4/25 حمايت از حقوق دختران و ضرورت افزايش امكانات رشد آن ها در زمينه هاي فرهنگي، اجتماعي، ورزشي و 
اقتصادي

عناوين تذكرات محمد عليخاني 

160/21347-96/9/7 عدم پرداخت و تخصيص اعتبار به شركت مترو تهران و حومه

160/14156-96/6/27 ضرورت و تسريع در تست مخازن اتوبوس هاي گازسوز ناوگان اتوبوسراني شهر تهران

160/19005-96/8/15 ضرورت بازنگري در نحوه انتصابات در مجموعه شهرداري و ساير معاونت ها و سازمان هاي ذيربط

160/16203-96/7/20 تسريع در جلوگيري از ساخت و ساز در فضاهاي سبز شهر تهران از جمله پارك بوستان واقع در خيابان پاسداران و 
فضاي سبز مقابل برج دوما بعد از پارك وي

160/14649-96/7/2 ممنوعيت به كارگيري بازنشستگان يا بازخريد شدگان مطابق قانون مصوب مجلس شوراي اسالمي

160/27723-96/10/26 گزارش اقدامات رفع تصرف غيرقانوني اردوگاه شهيد ميرحسيني واقع در منطقه ٢٢

160/27707-96/10/26 ضرورت ارائه مطالعات ترافيكي و اجتماعي طرح جديد ترافيك به شوراي اسالمي شهر تهران

160/28811-96/11/4 رسيدگي به تخلفات برخي از مديران سازمان تاكسيراني شهر تهران



160/33703-96/12/16 مشكالت ناشي از اجراي طرح موسوم به پياده راه آئيني در خيابان ١٧ شهريور و ميدان امام حسين (ع)

160/34567-96/12/22 عدم شركت و حضور معاونين و مديران شهرداري در جلسات كميسيون هاي تخصصي شورا

160/5183-97/2/31 عدم همكاري سازمان پايانه ها و پارك سوارهاي شهرداري تهران نسبت به اعمال وظايف نظارتي

160/6235-97/3/8 ممانعت از به كارگيري كودكان در خدمات جمع آوري، دفع و تفكيك پسماند توسط پيمانكاران شهرداري تهران

160/7960-97/3/28 توضيح علل توقف عمليات اجرايي پروژه احداث بوستان زندگي (فرامنطقه اي) در محله آسيب خيز هرندي منطقه 
١٢

160/8319-97/3/31 عملكرد معاون حمل و نقل و ترافيك شهرداري تهران مبني بر اجراي طرح جديد تردد در محدوده مركزي شهر تهران

160/20349-96/8/29 تذكر در خصوص ”رسيدگي قانوني به گزارشات واصله از سازمان بازرسي كل كشور از سال ١٣٩٠ تا ١٣٩٦“

160/10382-97/4/17 قصور در اجراي بند الف تبصره ٢ بودجه سال ١٣٩٧ شهرداري تهران توسط معاونت حمل و نقل و ترافيك

٩٧/٥/٣   ١٦٠/١٢١٩٨ جلوگيري از عقد قرارداد غيرقانوني

عناوين تذكرات الهام فخاری

160/21575-96/9/8 رفع خشونت عليه زنان

160/21735-96/9/8 لزوم توقف و جلوگيري از ساخت و سازهاي غير اصولي باالخص در محوطه مكان هاي تاريخي شهر تهران

160/19912-96/8/22 ضرورت مرمت و بازسازي آرامگاه شهداي مشروطه و لزوم جلوگيري از ساخت و ساز در محدوده ملك مذكور

160/19909-96/8/22 ضرورت جلوگيري از ساخت و ساز بي رويه مال ها باالخص در خيابان هاي پاسداران، اندرزگو، دزاشيب و موحد 
دانش واقع در مناطق ١، ٣ و ٤

160/15226-96/7/10 علت عدم توجه شهرداري نسبت به توقف و خودداري از همكاري در طرح جمع آوري كودكان كار و خيابان با ساير 
دستگاه ها و نهادهاي دولتي

160/16202-96/7/20 تذكر مجدد مشابه- علت عدم توجه شهرداري نسبت به توقف و خودداري از همكاري در طرح جمع آوري كودكان كار 
و خيابان با ساير دستگاه ها و نهادهاي دولتي

160/14030-96/6/25 علت اعالم طرح هاي مربوط به حوزه مديريت شهري از جمله ”بكارگيري تراموا ” كه فاقد مصوبه شوراي اسالمي شهر 
تهران مي باشند.

160/24097-96/9/29 كاستي و كندي مديريت شهري و اقدامات پيشگيرانه وضعيت اضطرار

160/24601-96/10/4 ضرورت ارائه برنامه عملياتي توسط شهرداري تهران در خصوص نحوه مديريت خودروهاي ديزلي در شهر تهران

160/24686-96/10/4 ضرورت بازبيني مجدد در چرخه رسيدگي به درخواست ها و شكايات شهروندان در سامانه ١٣٧ شهرداري تهران

160/27724-96/10/26 ضرورت تصويب پيشنهادات و طرح هاي شهرداري تهران در شوراي اسالمي شهر تهران و عدم اعالم پيشنهادات 
غيرمصوب توسط مديران شهري

160/27704-96/10/26 ضرورت نظارت و پيشگيري دقيق و جدي از جانب شهرداري منطقه ٢ در كاهش رويدادها و خسارات از جمله حادثه 
ريزش نما و مصالح ساختماني در روبروي بيمارستان آتيه و جان باختن دو تن از شهروندان

160/34568-96/12/22 عدم هماهنگي و انسجام و برنامه ريزي ديرهنگام براي بزرگداشت آيين نوروز در ايام تعطيالت نوروزي

160/1841-97/2/2 بررسي مجدد طرح ساماندهي پرديس دانشگاه تهران و علوم پزشكي تهران

160/1172-97/1/26 تاخير در ايجاد آمادگي هاي الزم جهت اجراي طرح ترافيك سال ١٣٩٧

160/8693-97/4/4 ارزيابي كاركردها و نظارت بر فعاليت سراهاي محله در راستاي تحقق اهداف اجتماعي مديريت شهري

160/6235-97/3/8 ممانعت از به كارگيري كودكان در خدمات جمع آوري، دفع و تفكيك پسماند توسط پيمانكاران شهرداري تهران

160/7960-97/3/28 توضيح علل توقف عمليات اجرايي پروژه احداث بوستان زندگي (فرامنطقه اي) در محله آسيب خيز هرندي منطقه 
١٢

عناوين تذكرات مجيد فراهاني

160/21351-96/9/7 ضرورت تعيين تكليف بدهي هاي فيمابين دولت و شهرداري تهران در بودجه سال ١٣٩٧

160/19032-96/8/15
لزوم توجه به بهره برداري مناسب از پايگاه هاي پشتيباني مديريت بحران مناطق بر اساس مصوبه ابالغي به 

شماره ١٢٠٩٢/١٧٨٢/١٦٠ مورخ ٢٠/٦/٩٢ و اصالحيه بعدي آن ابالغي به شماره ٢٦٢٩/٢١٩٢/١٦٠ مورخ 
١١/٢/٩٥
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160/19908-96/8/22 لزوم توجه به معرفي مشاهير فرهنگي، مذهبي و شخصيت هاي ملي مدفون در عتبات عاليات و قبرستان وادي 
السالم

160/18809-96/8/13 ضرورت توجه و اجراي دستورالعمل خزانه داري در شهرداري ها ابالغي وزير كشور به شماره ٢٥٤٥٩ مورخ 
٢/٢/٩٦

160/16643-96/7/24 لزوم توجه به مسائل مرتبط با نابينايان و تحقق شهر دسترس پذير از طريق اجراي مصوبات شوراي اسالمي شهر 
تهران

160/15477-96/7/12 تسريع در تكميل و تعيين تكليف انتقال پايانه مسافربري شرق تهران

160/16228-96/7/22 ضرورت توجه به مسائل مرتبط به كودكان و لزوم اجراي مصوبه شهر دوستدار كودك به شماره ابالغي 
٢٧٢٠/١٢٥٧/١٦٠ مورخ ٢٣/٢/٨٨

160/15015-96/7/4 تسريع در انتخاب شهردار منطقه ١٨

160/23174-96/9/22
تذكر مجدد- لزوم تسريع در تحويل پايگاه هاي پشتيباني و مديريت بحران مناطق بر اساس مصوبه ابالغي به 

شماره ١٢٠٩٢/١٧٨٢/١٦٠ مورخ ٢٠/٦/٩٢ و اصالحيه بعدي آن ابالغي به شماره ٢٦٢٩/٢١٩٢/١٦٠ مورخ 
١١/٢/٩٥

160/25918-96/10/13 ضرورت ارائه اليحه شهرداري تهران در رابطه با تغيير در نرخ و نوع عوارض ورود به محدوده طرح ترافيك

160/27718-96/10/26 لزوم اجراي به موقع بند ٢ مصوبه سياست هاي اجرايي و الزامات تدوين اليحه بودجه سال ١٣٩٧ شهرداري تهران 
به شماره ابالغي ٢٠٣٤٥/٢٣٩١/١٦٠ مورخ ٢٩/٨/٩٦

160/28371-96/11/1 لزوم اجراي بند ب تبصره ٣٧ بودجه سال ١٣٩٦ شهرداري تهران ابالغي به شماره ٣١٥٤١/٢٢٦٥/١٦٠ مورخ 
٣٠/١١/٩٥ در خصوص ترميم حقوق كاركنان عملياتي سازمان آتشنشاني و خدمات ايمني

160/29294-96/11/9 قصور در برنامه ريزي و ارائه خدمات شهري در بارندگي اخير در شهر تهران

160/32445-96/12/7 ضرورت شايسته ساالري در انتصاب هيئت مديره شركتها، موسسات و سازمان ها و پرهيز از عضويت افراد به 
صورت همزمان در هيئت مديره بيش از يك شركت

160/4131-97/2/23 تقويت ورزش زنان

160/6301-97/3/9 ساخت و ساز برج در باغ ٢٢ هزار متري سعادت آباد توسط بنياد مستضعفان

160/6824-97/3/13 خدمت رساني به شهروندان و توجه ويژه به مساجد، حسينيه ها، تكايا در شب هاي قدر

160/7514-97/3/22 تعيين تكليف پروژه غيرهم سطح خيابان آزادي و استاد معين

160/9625-97/4/10 لزوم تسريع در انتشار اوراق مشاركت تامين مالي مترو برابر مصوبه شورا و قانون بودجه سال ١٣٩٧ كل كشور

160/10392-97/4/17 لزوم توجه به اجراي مصوبات شورا در تامين مالي توسعه مترو

160/11143-97/4/25 لزوم بهره برداري بهينه از اعتبارات و درآمدها و منابع نقد و غيرنقد با تعيين اولويت مصارف و تخصيص اعتبارات 
مبتني بر ارزيابي پروژه ها و فعاليت ها

٩٧/٥/١   ١٦٠/١١٩٤٦ مقابله با خويشاوندگزيني در مجموعه شهرداري تهران

٩٧/٥/١   ١٦٠/١١٩٤٨ لزوم گزارشگري شهرداري درباره مصوبات شورا با موضوع تشكيل صندوق ذخيره كاركنان شهرداري و تعيين 
تكليف بازپرداخت كمك به اين صندوق توسط سازمان بازنشستگي

٩٧/٥/٢   ١٦٠/١٢٠٧٥ تسريع در تعيين تكليف روابط مالي دولت و شهرداري تهران و ارائه اليحه مربوط بر اساس ماده ١٣٨ برنامه پنج 
ساله دوم شهرداري تهران

٩٧/٥/٢٨-١٦٠/١٤٧٠٥ لزوم توجه به حقوق كودكان كار و افراد به كار گرفته شده توسط پيمانكاران بازيافت

٩٧/٥/٣٠-١٦٠/١٥٠٣٤ لزوم خدمت رساني شايسته سامانه حمل و نقل جانبازان و معلولين ( سامانه تلفني ٦٣٠٥) به اين عزيزان و 
جلوگيری از بي نظمي و لغو بي مورد سرويس ها

عناوين تذكرات احمد مسجدجامعي

160/27726-96/10/26 جلوگيري از تخريب خانه علي اسفندياري (نيما يوشيج پدر شعر نو فارسي)

160/30331-96/11/17 ضرورت پيشگيري از آلودگي هواي شهر تهران باالخص رسيدگي به وضعيت آاليندگي كارخانه سيمان تهران واقع 
در منطقه ٢٠ و ارائه گزارش از مجموعه اقدامات بعمل آمده در جهت كاهش و كنترل آاليندگي آن

160/28370-96/11/1 عوامل و مسبب درگذشت يك نفر زير آوار تخريب شهرداري منطقه ١٨

160/33709-96/12/16 افتتاح خانه سيمين دانشور و جالل آل احمد و نحوه چينش اشياء و آثار و كتابهاي ايشان به همان شكلي كه بوده 
است و همچنين بازبيني خانه اخوان ثالث و ضرورت بازسازي در همان فضاي اصلي



160/10523-97/4/20 ارائه گزارش حسن اجراي مصوبه مجوز مشاركت در تامين و اجراي تاسيسات آب شرب و خام و اجراي تاسيسات 
فاضالب در محدوده منطقه ٢٢ شهرداري تهران

160/10506-97/4/19 رسيدگي به مسائل و مشكالت مربوط به تصفيه خانه فاضالب جنوب تهران و ضرورت بررسي كارشناسي جهت حل 
موضوع

عناوين تذكرات سيد محمود ميرلوحي

160/15557-96/7/12 علت تاخير در اجراي مصوبه نحوه محاسبه تعرفه دفاتر خدمات الكترونيك شهر تهران ابالغي به 
شماره٢٠٠٦٩/١٨٢٥/١٦٠ مورخ ١/١٠/٩٢

160/15483-96/7/12 تعلل در حفظ پاركها و لزوم جلوگيري از تخريب و قطع درختان و گودبرداري ملك واقع در خيابان بوستان پنجم 
پاسداران و از بين رفتن پارك قديمي واقع در منطقه ١٩

160/22831-96/9/19 علت تأخير در تفكيك پسماند شهر تهران

160/29812-96/11/14 ادغام طرح رفت و روب و برفروبي در سطح شهر تهران

160/1173-97/1/26 تقدير و تشكر از اقدامات شهرداري منطقه ١٠ در راستاي مناسب سازي پارك ٢٢ بهمن براي معلوالن و جانبازان 
حركتي و همچنين همكاري در برگزاري مراسم ديد و بازديد نوروزي معلوالن در روز ٢٣ فروردين

160/5328-97/3/1 تسريع در واگذاري مجموعه ورزشي هاي مناطق ٢٢ گانه به سازمان ورزش شهرداري تهران

160/7928-97/3/28 تسري طرح اقدامات فوريتي امور نگهداشت در منطقه ١٣ به ساير مناطق شهرداري تهران

160/10496-97/4/19 ضرورت حل مسأله اسناد مالكيت شهرك ها

٩٧/٥/٣٠-١٦٠/١٥٠٢٦ لزوم اجتناب از انجام معامالت غير رقابتي و غير شفاف

٩٧/٥/٣٠-١٦٠/١٥٠٢٥ لزوم اجرای مصوبات شورا در موضوع شناسايي كامل امالک و ايجاد بانك اسناد

عناوين تذكرات زهرا نژادبهرام

160/13883-96/6/22 علل بروز و ضرورت مبارزه با سفيدبالك هاي موجود در شهر تهران

160/13879-96/6/22 بررسي آخرين وضعيت استخدامي نيروهاي جديد در شهرداري تهران

160/13845-96/6/21 ضرورت در ايمن سازي ساختمان هاي بلندمرتبه موردشناسايي قرار گرفته شده در مناطق ١١ و ١٢

160/21724-96/9/8 لزوم توجه شهرداري تهران نسبت به رفع تبعيض و خشونت عليه زنان

160/21730-96/9/8 ضرورت ايمن سازي بيمارستان هاي شهر تهران

160/20892-96/9/1 ضرورت ارائه برنامه عملياتي جهت رفع خطر دكل هاي فشار قوي واقع در منطقه ١٦ شهرداري تهران

160/17247-96/7/30 لزوم همكاري شهرداري تهران با اداره راهنمايي و رانندگي در خصوص جلوگيري از ورود موتورسوارها به سطح 
پياده روهاي شهر تهران

160/16205-96/7/20 علل ربوده شدن مجسمه كودك از ميدان ونك و ضرورت ايجاد ظرفيت هاي مناسب براي حفاظت از اين مجسمه ها 
از سوي شهرداري تهران و سازمان زيباسازي در راستاي همكاري مشترك با نيروي انتظامي شهر تهران

160/19612-96/8/20 تخريب و خشك شدن درختان باغ اوقاف واقع در محله اراج

160/23172-96/9/22 ضرورت اليروبي مسيل ها، واريزه حوضه هاي مشرف به شهر تهران و تسريع در اجراي طرح احياء و ساماندهي رود 
-دره هاي شهر تهران

160/24613-96/10/4 لزوم ارائه گزارش عمكرد شهردار تهران پيرامون وقوع زلزله شهر تهران

160/25511-96/10/10 رسيدگي به مشكالت محله جوانمرد قصاب از جمله معضالت ناشي از كارخانه روغن نباتي ورامين و دكل هاي برق 
فشار قوي

160/27720-96/10/26 ضرورت ارائه اسناد و مدارك مربوط به سند تحويل و تحول شهرداري تهران به مراجع ذي صالح

160/27719-96/10/26 كمبود مراكز تفريحي و فراغتي در شهر تهران و لزوم تكميل و افتتاح نهايي پروژه هزار و يك شهر

160/30348-96/11/17 انتقاد به كاهش سهم بودجه حوزه فرهنگي و اجتماعي شهرداري تهران در اليحه پيشنهادي سال ٩٧

160/28507-96/11/2 سد معابر توسط پيمانكاران و سازندگان امالك
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160/32909-96/12/10 تخلفات غيرقانوني پاساژ آزاد

160/34245-96/12/21 عدم آماده سازي شهر تهران براي استقبال از بهار توسط مديريت شهري و ضرورت ترويج شادي و نشاط با تزئين 
خيابان ها و گل كاري معابر و جشن هاي مربوط به آن

160/5327-97/3/1 مبارزه با سفيد بالك در داخل باغ سفارت ها

160/185-97/1/15 ضرورت اجراي مصوبه سال ١٣٨٥ در مورد ساماندهي دستفروشان شهر تهران و تهيه دستورالعمل هاي مربوطه

160/5879-97/3/6 لغو اخذ عوارض بدون هماهنگي باشوراي اسالمي شهر تهران

160/4142-97/2/23 تقدير و تشكر بابت نصب تابلوها و بنرهايجهت معرفي فرهيختگان و نويسندگان و همچنين برگزاري رويدادهاي 
فرهنگي در سطح شهر تهران

160/8694-97/4/4 تسريع در اتمام استحكام بخشي و مرمت كتابخانه واقع در ضلع جنوبي پارك شهر

160/10381-97/4/17 لغو بخشنامه به شماره ١٠٨٦٧٧٢/٨١٣ مورخ ٤/١٠/٩٢ و همچنين ضرورت ساماندهي سوله هاي مديريت بحران 
شهرداري منطقه ١٨ و تدوين برنامه ويژه براي بهره گيري از اراضي روباز منطقه در هنگام وقوع مخاطرات طبيعي

160/11142-97/4/25 علل تعطيلي ٢ مجموعه شهربانو در منطقه ٨ و همچنين ضرورت تخصيص بودجه به اداره كل امور بانوان و ستاد 
توانمندسازي زنان سرپرست خانوار

٩٧/٥/١   ١٦٠/١١٩٤٧ تسريع در تشكيل ستاد بازآفريني شهر تهران جهت نوسازي بافت فرسوده

٩٧/٥/٧   ١٦٠/١٢٦٢٣ بي توجهي به مصوبه شورای اسالمي شهر تهران مبني بر ممنوعيت برگزاری نمايشگاه های بين المللي در خيابان 
سئول

عناوين تذكرات بشير (حجت) نظری

160/20342-96/8/29 حمايت از كتابفروشي هاي سيار در سطح شهر تهران

160/18561-96/8/11 رسيدگي به وضعيت نامطلوب برچسب هاي تبليغاتي اتوبوس هاي سطح شهر

160/17244-96/7/30 تسريع و ضرورت جلوگيري از ساخت و ساز غيرمجاز از جمله در حريم منظر ميدان مشق(سر درب باغ ملي)

160/17242-96/7/30 ضرورت بازنگري طرح جمع آوري كودكان كار مصوب شوراي اجتماعي كشور

160/17787-96/8/6 جلوگيري از تخلفات ساختماني مربوط به پروژه برج دزاشيب

160/30331-96/11/17 ضرورت پيشگيري از آلودگي هواي شهر تهران باالخص رسيدگي به وضعيت آاليندگي كارخانه سيمان تهران واقع 
در منطقه ٢٠ و ارائه گزارش از مجموعه اقدامات بعمل آمده در جهت كاهش و كنترل آاليندگي آن

160/34566-96/12/22 اخذ عوارض علي الحساب صدور پروانه

160/5179-97/2/31 مديريت واحد موزه ها و همچنين ضرورت رسيدگي به وضعيت گورستان ظهيرالدوله و مقبره لطفعلي خان زند

160/7191-97/3/20 نحوه توزيع سهميه طرح ترافيك خبرنگاران و مشكالت در سامانه ثبت نام طرح ترافيك

160/9624-97/4/10 سهميه طرح ترافيك خبرنگاران

عنوان تذكر محسن هاشمي

٩٧/٥/٧   ١٦٠/١٢٥١١ تذكر به موضوع پاسخگويي پورسيد آقايي معاون حمل و نقل و ترافيك شهرداری تهران به تذكر يك عضو شورای 
اسالمي شهر تهران

ديدار با سران قوا:
شهر تهران به دليل وسعت زياد و جمعيت فراوان با مشكالت مختلف اجتماعي، فرهنگي و اقتصادی روبروست كه قاعدتا رفع اين مشكالت به 
تنهايي توســط مديريت شهری كاری مشكل و زمان بر است. بر همين اساس اعضای شورای شهر ديدار با سران قوا، جهت همراهي را در برنامه 

كاری خود قرار دادند. 



ديدار با حسن روحاني رييس جمهوری اسالمي ايران 

ديدار با علي الريجاني رييس مجلس شورای اسالمي
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كارشناسموضوعات بررسي شدهبازديدهاتعداد جلساتكميتهنام عضو

۳۹۱۴۳۱۷شفافيت و شهرهوشمند آروين

۳۲۳۳۸۶۱۶معماری و طرح های شهریاعطا

بافت های فرسوده و ساالری
تاريخي

۱۸۲۱۲۷۸

۵۰۳۲۹۱۳فرهنگيحق شناس

۵۲۳۸۵۳۴مشاركت های مردمينظری

۱۳۷۶۴ورزشنظری

۷۶۱۲۱۵۵سالمتخداكرمي

۱۴۸-۴۱تنقيح مصوباتنظری

۳۶۱۸۶۲۹حقوقي و امور بين المللاعطا

۲۹۱۶۱۷۱۲ايمني و مديريت بحرانصدراعظم نوری

محيط زيست و خدمات ميالني
شهری

۳۳۴۷۴۳۱۵

۱۵۳۲۵۴حقوق شهروندیاميني

۳۷۵۲۱۲منابع انسانيرسولي

۷۲۵۵۰۹اقتصاد و تنظيم مقرراتميرلوحي

۵۷۲۰۶۳۴بودجه و نظارتفراهاني

۲۰۴۴۲۰۳ايمن سازی حمل و نقلاماني

حمل و نقل و هوشمند عليخاني
سازی

۶۵۴۰۲۰۵

۲۵۴۰۷۵۴عمرانحبيب زاده

۶۶۶۴۵۶۴شهرسازینژادبهرام

۲۰۱۳۸۲نظارتحبيب زاده

صيانت و حفاظت از باغات صدر اعظم نوری
و فضای سبز شهر

۷۹۱۳۴۳

۳۸۴۱۵۰۳هنریحق شناس

گردشگری و ميراث خليل آبادی
فرهنگي

۶۷۲۷۴۲۵

۵۳-۲۰وام فرهيختگانحق شناس

۳۰۳۰۴۵۴دينيمسجدجامعي

۴۰۱۴۴۷۸اجتماعيفخاری

عمران و حمل برنامه و بودجه
و نقل

اجتماعي و 
فرهنگي

شهرسازی و 
معماری

محيط زيست و حقوقي و نظارت
سالمت

۷۳۵۵۶۴۸۱۳۷۷۶تعداد جلسات

تعداد مصوبات، طرح و 
لوايح بررسي شده و يا در 

دستور كار كميسيون ها
۱۲۴۲۷۸۵۴۶۳۷۸۲

۲۱۵۳۵۴۵۲۲۲تعداد بازديد ها

۷۵۳۴۲۵۰۷۴۱۲۲۵۸حضور مقامات در كميسيون

آمار تطبيقي عملكرد كميسيون ها و كميته های 
شورای اسالمي شهر تهران

TOD۲۰۱۹۸۳اماني
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شورای اسالمي شهرتهران



گزارش عملكرد علي اعطا
سخنگوی شورای اسالمي شهر تهران

حضور در برنامه های راديويي و تلويزيوني
 حضور در برنامه « تهران ۲۰» شبكه پنج سيما در رابطه با آغاز به كار 

شورا و رويكردهای شورای پنجم - ۱ شهريور ۱۳۹۶
 گفت و گوی تلفني با برنامه « تهران ۲۰» شبكه پنج سيما در رابطه 

با اهداف ديدار با رئيس مجلس شورای اسالمي - ۲۷ مهر ماه ۱۳۹۶
 گفت و گوی تلفني با برنامه « پايش» شــبكه اول سيما در رابطه با 

شفافيت در مديريت شهری - ۱ آبان ماه ۱۳۹۶
 حضور در برنامه « تهران ۲۰» شبكه پنج سيما در رابطه با مديريت 

بحران در شهر تهران - ۲ دی ماه ۱۳۹۶
 حضور در برنامه « تهران ۲۰» شبكه پنج سيما در رابطه با مصوبه لغو 

برج باغ و عملكرد ۷ ماهه شورای پنجم - ۲۱ اسفند ۱۳۹۶
 گفت و گوی تلفني با برنامه «با ما اينجا» شبكه پنج سيما در رابطه با 

انتخاب شهردار جديد تهران - ۱۹ فروردين ماه ۱۳۹۷
 گفت و گوی تلفني با برنامه «با ما اينجا» شبكه پنج سيما در خصوص 
استعفای شهردار و فرآيند انتخاب كانديداها - ۲۲ فروردين ماه ۱۳۹۷

 گفت و گوی تلفني با برنامه «با ما اينجا» شبكه پنج سيما در خصوص 
فرآيند انتخاب شهردار و جدول زمانبندی ارائه برنامه كانديداها - ۲۷ 

فروردين ماه ۱۳۹۷
 گفت و گوی تلفني با برنامه «با ما اينجا» شبكه پنج سيما در رابطه 

با روز شوراها - ۹ ارديبهشت ماه ۱۳۹۷
 حضور در استوديو برنامه «ذره بين» راديو تهران در رابطه با موضوعات 

شهری 
 حضور در استوديو راديويي برنامه «چراغ» در رابطه با باغ های تهران 

و لغو مصوبه برج باغ - ۱ مرداد ماه ۱۳۹۷
 حضور در برنامه « تهران ۲۰» شبكه پنج سيما در رابطه با گزارش 

يك ساله شورای پنجم - ۱۰ مرداد ماه ۱۳۹۷
 حضور در اســتوديو راديويي شبكه تهران در پارک شهر - ۱۶ مرداد 

ماه ۱۳۹۷
 و ده ها گفت و گوی تلفني با برنامه های راديويي 

گفت و گوی تفصيلي با مطبوعات
 گفت و گو با روزنامه همشهری با موضوع تراكم فروشي ( ضمانت اجرا 

كافي نيست) منتشر شده در تاريخ ۸ اسفندماه ۱۳۹۶
 گفت و گو با روزنامه همشــهری با موضوع انتخاب شــهردار جديد 
تهران ( تعيين معيارها برای انتخاب شهردار) منتشر شده در تاريخ ۲۶ 

فروردين ۱۳۹۷
 گفــت و گو با روزنامه اعتماد با موضوع انتخاب شــهردار ( صحبت 
صريحي از محسن هاشمي برای شهردار شدن نشنيده ام) منتشر شده 

در تاريخ ۱ ارديبهشت ۱۳۹۷
 گفت و گو با روزنامه همشهری با موضوع تالش برای حفظ باغ های 
تهران ( مأموريت؛ نجات باغ های پايتخت) منتشــر شده در تاريخ ۳۰ 

خرداد ماه ۱۳۹۷

 گفت و گو با روزنامه همشهری با موضوع تعيين ساز و كارهايي برای 
تقويت ارتباط مردم با شورا ( در ارتباط مردم با شورا اشكال وجود دارد) 

منتشر شده در تاريخ ۲۰ تير ماه ۱۳۹۷

انتشار يادداشت در مطبوعات
 « كار دشــوار شورای پنجم» منتشر شده در ويژه نامه روزنامه شرق 

تاريخ ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۶
 « پيشنهاد مكاني برای تجمعات از اختيارات شورا است» منتشر شده 

در روزنامه سازندگي تاريخ ۲۶ اسفند ماه ۱۳۹۶
 « كالنشهرها مناسب كودكان نيستند» منتشر شده در روزنامه آرمان 

تاريخ ۱۸ فروردين ماه ۱۳۹۷
 « ريــل گذاری صحيح در هفت ماه مديريت نجفي در شــهرداری 
تهران» منتشر شده در روزنامه سازندگي تاريخ ۱۸ فروردين ماه ۱۳۹۷

 « مديريت با شــهروندان» منتشر شده در روزنامه اعتماد تاريخ ۲۵ 
ارديبهشت ماه ۱۳۹۷

 « شرايط تحقق شهر زيست پذير» منتشر شده در روزنامه ايران تاريخ 
۷ مرداد ماه ۱۳۹۷

بازديدهای رسانه ای
 بازديد از خبرگزاری كار ايران (ايلنا) و ديدار با مســعود حيدری مير 

عامل خبرگزاری ايلنا- مرداد ماه ۱۳۹۶ 
 بازديد از خبرگزاری دانشــجويان ايران (ايســنا) و ديدار با متقيان، 

مديرعامل خبرگزاری ايسنا - مرداد ماه ۱۳۹۶ 
 بازديد از مؤسســه فرهنگي مطبوعاتي ايران (روزنامه های ايران و 
الوفاق) و ديدار با مصيب نعيمي، مديرمسئول روزنامه الوفاق و هيأت 

تحريريه روزنامه های ايران و الوفاق- مرداد ماه ۱۳۹۶
 بازديد از مؤسســه مطبوعاتي همشهری و ديدار با مرتضي حاجي- 

مديرعامل مؤسسه - ۲۱ شهريور ۱۳۹۶
 بازديد از خبرگزاری فارس و ديدار با ســيدنظام الدين موســوی - 

مديرعامل وقت خبرگزاری فارس 
 بازديد از روزنامه شهروند و ديدار با سردبير و اعضای هيأت تحريريه 

روزنامه - ۲۵ فروردين ۱۳۹۷
 بازديد از روزنامه اعتماد و ديدار با الياس حضرتي، مديرمســئول و 

سيدعلي ميرفتاح سردبير روزنامه - ۲۵ فروردين ۱۳۹۷
 بازديد از مؤسسه فرهنگي مطبوعاتي ايران و ديدار با محمد فاضلي، 
مديرمسئول روزنامه ايران و مصيب نعيمي، مديرمسئول روزنامه الوفاق

 بازديد از خبرگزاری كتاب ايران (ايبنا) و ديدار با نيكنام حسيني پور، 
مديرعامل خانه كتاب و خبرگزاری ايبنا - ۱۷ تيرماه ۱۳۹۷

 بازديد از روزنامه همشهری و ديدار با امير كرمي، مديرمسئول روزنامه 
همشهری و اعضای شورای سردبيری - ۱۷ مردادماه ۱۳۹۷ 

 بازديد از خبرگزاری دانشــگاه آزاد اسالمي (آنا) و ديدار با كرباليي، 
مديرعامل خبرگزاری آنا - ۱۷ مردادماه ۱۳۹۷

 بازديد از خبرگزاری تســنيم و ديدار با مجيد قلي زاده، مديرعامل 
خبرگزاری تسنيم - ۱۷ مردادماه ۱۳۹۷

 بازديد از خبرگزاری دانشجويان ايران (ايسنا) - ۱۷ مردادماه ۱۳۹۷
 بازديد از خبرگزاری كار ايران (ايلنا) - ۱۷ مردادماه ۱۳۹۷

 بازديد از روزنامه قانون - ۱۷ تيرماه ۱۳۹۷
 بازديد از خبرگزاری جمهوری اســالمي ايران و ديدار با دكتر سيد 
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ضياء هاشمي، مديرعامل خبرگزاری ايرنا - ۲۳ /۵/ ۱۳۹۷
 بازديد از مجموعه رســانه ای ايرنا تي وی و ايرنا پالس وابســته به 

خبرگزاری جمهوری اسالمي ايران (ايرنا) - ۲۳ مرداد ماه ۱۳۹۷
مراسم ويژه اصحاب رسانه و خبرنگاران

 برگزاری مراســم تجليــل از خبرنگاران حوزه شــهری با همكاری 
كميسيون فرهنگي و اجتماعي شورای اسالمي شهر تهران - خانه موزه 

استاد معين - ۱۹ اسفندماه ۱۳۹۶
 برگزاری ضيافت افطار با خبرنگاران و اصحاب رسانه به اتفاق دكتر 
حق شناس، رئيس كميسيون فرهنگي و اجتماعي شورای اسالمي شهر 

تهران - مجموعه پذيرايي الماس شهر - ۱۰ خردادماه ۱۳۹۷
 گفت و گوی صميمانه با خبرنگاران حوزه شهری رسانه ها در حاشيه 
نشســت خبری سخنگوی شورا و تقدير از خبرنگاران به مناسبت روز 

خبرنگار - ۱۶ مرداد ماه ۱۳۹۷

اتاق فكر رسانه
 هم انديشي با دبيران سرويس های اجتماعي و شهری خبرگزاری ها

 هم انديشي با خبرنگاران حوزه شهری
 برگزاری دوازده جلسه اتاق فكر با حضور كارشناسان حوزه رسانه 

شورای مديران روابط عمومي
 تدوين شــيوه نامه ســاماندهي فعاليت ها و اقدامات روابط عمومي 

شورای اسالمي شهر تهران
 تدوين شيوه نامه ارتباطات بين المللي شورای اسالمي شهر تهران

 RFP آسيب شناسي پورتال فعلي شورای اسالمي شهر تهران و تهيه 
پورتال جديد با همكاری اداره فناوری اطالعات و ارتباطات شورا

 تهيه طرح ساماندهي و انتشار صورت جلسات انجمن شهر در فاصله 
سال های ۱۳۴۸ تا ۱۳۵۷ به عنوان اسناد تاريخي مديريت شهری 

بازديد از روزنامه همشهری و ديدار با مهران كرمي مديرمسئول و شورای سردبيری روزنامه - ۱۸ تيرماه ۱۳۹۷

بازديد از خبرگزاری دانشجويان ايران ( ايسنا) به مناسبت روز 
خبرنگار- ۱۷ مردادماه ۱۳۹۷

بازديد از خبرگزاری كار ايران ( ايلنا) و ديدار با مسعود حيدری، 
مديرعامل خبرگزاری - ۱۷ مردادماه ۱۳۹۷

بازديد از خبرگزاری تسنيم و ديدار با مجيد قلي زاده، مديرعامل 
خبرگزاری - ۱۷ مردادماه ۱۳۹۷

بازديد از خبرگزاری دانشگاه آزاد اسالمي ( آنا) و ديدار با دكتر حسن 
كرباليي، مديرعامل خبرگزاری - ۱۷ مردادماه ۱۳۹۷



نشست های خبری سخنگوی شورا:
برگزاری ۱۵ نشست خبری در سالن اجتماعات شورای اسالمي شهر تهران و پاسخگويي به سواالت و ابهامات خبرنگاران در خصوص موضوعات 

روز شهری و ارائه گزارش در خصوص طرح ها و لوايح مطرح شده در كميسيون ها و كميته ها
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اداره رسانه ها
اداره رسانه ها يكي از اداره های معاونت ارتباطات و بين الملل شورا 
اســت كه وظيفه خطير تهيه، توليد و انتشار اخبار شورا و نيز دريافت 
بازخورد آن از وظايف اين اداره است. از ديگر وظايف اين اداره مي توان 
ارتباط با رسانه ها، پوشــش كامل اخبار جلسات و بازديدها و مراسم 
مختلف شورا، برگزاری نشست های خبری، رصد و بازبيني اخبار شورا 
در رســانه ها، تاييد و بارگذاری اخبار، يادداشتها، گزارش ها، مقاالت 
و مصاحبه ها در پرتال خبری شــورا و شبكه های مجازی، تهيه فيلم 
و عكس از جلسات و مراســم مختلف و در صورت لزوم تهيه پاسخ و 

تكذيبيه برای درج در رسانه ها را نام برد.
پوشش كامل خبری جلسات رسمي شورا ۷۹ مورد (جلسات مهم )

هماهنگي خبرنگاران جهت حضور و پوشش خبری حضور اعضای 
شــورا در مرقد مطهر امام (ره) در روز تحليف، جشن انقالب، سالگرد 

ارتحال امام خميني (ره) 
تهيه خبر از برنامه های مالقات مردمي اعضا با شهروندان و شوراياران 

مناطق 
حضور و پوشش رسانه ای بازديد اعضای شورا از سازمان ها و شركت 

های وابسته به شهرداری تهران 

هماهنگي و پوشــش رســانه ای بازديد اعضای شورا از رسانه های 
مختلف - ۲۵ مورد

حضور مستمر در نمايشگاه مطبوعات طي ۸ روز جهت همراهي و 
پوشش رسانه ای اعضای شورا 

اخبار نمايشگاه مطبوعات

برگزاری ۶ پنل تخصصي در نمايشگاه مطبوعات

برگزاری نشست خبری رييس و سخنگوی شورا در 
نمايشگاه مطبوعات

تهيه بولتن اختصاصي هر عضو در نمايشگاه مطبوعات

تهيه دو كليپ از حضور رييس و اعضا در نمايشگاه 
مطبوعات

انتشار لحظه به لحظه اخبار اعضای شورا در نمايشگاه 

تهيه ۵ مورد رصد كلي اخبار مرتبط به شورا به تفكيك اعضا و تهيه 
۸ مورد رصد موضوعي اخبار

حضور و انتشار اخبار لحظه به لحظه از پويش كتابگردی اعضای شورا 
در روز پاياني هفته كتاب 

برگزاری و پوشش خبری ۱۵ نشست خبری سخنگو با رسانه ها 
برگزاری نشســت خبری روسای كميسيون ها در پايان سال ۹۶ و 

سالروز شوراها ۹ ارديبهشت 

گزارش عملكرد 
معاونت ارتباطات 

و بين الملل



نشست های خبری اعضای شورا « گزارش به مردم»
تعدادموضوععنوانرديف

۴۳در جمع خبرنگاران / نشست اعالم استعفای نجفيمحسن هاشمي، رييس شورا۱

در جمع خبرنگاران / نشست های خبری ”گزارش جلسات مختلف علي اعطا، سخنگوی شورا۲
شورا“

۴۹

۱گزارش عملكرد صد روزه سيدابراهيم اميني، رييس كميسيون نظارت و حقوقي۳

۲گزارش عملكرد صد روزه / طرح ترافيكمحمد عليخاني ،رييس كميسيون عمران وحمل و نقل ۴

محمد جواد حق شناس، رييس كميسيون فرهنگي و ۵
اجتماعي

۲گزارش عملكرد صد روزه / نشست صميمي

۱گزارش عملكرد صد روزهمرتضي الويری، رييس كميسيون برنامه و بودجه۶

زهرا صدر اعظم نوری ،رييس كميسيون سالمت، محيط ۷
زيست و خدمات شهری

۱گزارش عملكرد صد روزه

۱گزارش عملكرد صد روزهمحمد ساالری، رييس كميسيون معماری و شهرسازی۸

۲گزارش عملكرد صد روزهافشين حبيب زاده ، معاونت نظارت۹

۱گزارش تدوين بودجه سال ۹۷مجيد فراهاني، رييس كميتهبودجه و نظارت ۱۰

۱گزارش سامانه شفافيت قراراردادهای كالن شهرداری تهرانبهاره آروين ، ريس كميته شفافيت ۱۱

۱گزارش ستاد توان افزايي و حمايت از سازمان های مردم نهادحجت نظری ، رييس ستاد سمن ها۱۲

۱گزارش عملكرد شورای استان تهرانالهام فخاری،  رييس شورای استان تهران۱۳

انجام مصاحبه اختصاصي با اعضای شورا متناسب با موضوعات روز
هماهنگي رييــس و ۱۴ نفر از اعضای جهت حضور در برنامه زنده 

تلويزيوني تهران ۲۰
هماهنگي اعضای شــورا جهت انجام مصاحبه حضوری يا تلفني با 

راديوهای سراسری (ايران، تهران، شهر، اقتصاد و... )
هماهنگي و ارتباط با خبرنگاران برای پوشش اخبار شورا

هماهنگ كردن خبرنگاران رسانه های مختلف جهت انجام مصاحبه 
با اعضای شورا 

پوشش رسانه ايي كميسيون ها
تعدادكميسيون ها

۴۴برنامه و بودجه

۵۱سالمت، محيط زيست و خدمات شهری

۱۶معماری و شهرسازی

۳۷عمران و حمل و نقل

۲۰فرهنگي و اجتماعي

۴نظارت و حقوقي

۲۲تلفيق

۱۹۴مجموع
هماهنگي اعضای شــورا جهت مصاحبه با صدا و سيما متناسب با 

مباحث روز يا مواردپيشنهادی آن ها- ۴۳ مورد
بررسي معرفي نامه خبرنگاران رسانه های مختلف برای حضور در 

جلسات شورا 
هماهنگي و ارائه سرويس به بيش از ۱۲۰۰ نفر- خبرنگار

برگزاری ۱۱ جلسه مشــترک با اداره فناوری اطالعات شورا جهت 
تهيه تغيير و اصالح پرتال شورا
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برگزاری ۳ مورد از سلسله نشست های ارائه پژوهش های مديريتي 
شهر با همكاری مركزی مطالعات شهرداری

اكران و نقد دو فيلم مرتبط با موضوعات شهری و اجتماعي
تهيه كليپ های تبريك نوروزی اعضا

هماهنگي حضور و گفتگوی رسانه ای اعضا در راه پيمايي ۲۲ بهمن
تهيــه ۲۰ مورد گزارش از معرفي اماكن گردشــگری تهران جهت 

بازديد در نوروز
تهيه ۱۳ مورد گفت و گو، گزارش و يادداشت مكتوب ويژه ايام نوروز

طراحي چاپ و ارســال ۱۰۰ عدد كارت به همراه پيام تبريك سال 
نو به رسانه ها

تهيه ۸ طرح مختلف گرافيكي ويژه بنرهای روز شوراها
تهيه كليپ اختصاصي طرح های روز شورا

تهيه ۳۷ مورد گفت و گوی تصويری با اعضا در موضوعات مختلف
برگزاری نشست افتتاحيه كميته حقوق شهروندی

تهيه شيوه نامه رفتار ارتباطي و رسانه ای شورای اسالمي شهر تهران 
تهيه طرح بازسازی برند و اعتبار شورای شهر تهران

تهيه تقويم روابط عمومي شورای شهر تهران
تهيه طرح كمپين بازديد اعضای شورای شهر از خبرگزاری ها

هماهنگي حضور اعضای شورا در نمايشگاه بين المللي كتاب تهران
هماهنگي ضبط ارائه برنامه های كانديداهای شــهرداری در صحن 

علني شورا با همكاری شركت پيام رسا

پوشش رسانه ای ۳ نشست اجالس مشورتي كالنشهرها
پوشش رسانه ای جلسات كميسيون ها و كميته ها بنابر نياز پوشش 

رسانه ايي
برگزاری نشست خبری ستاد توان افزايي سازمان های مردم نهاد

-رصد و ســردبيری ۲۹۴۷ مطلب در قالب خبر، يادداشت، اطالع 
رساني و شورا در رسانه در صفحه اصلي و مجموعه زير پرتال های شورا 
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-ارسال۱۰۳۰ مورد پيامك اطالع رساني و خبری برای خبرنگاران 
و اعضای شورا 

-تهيه پيش خبر جلسات رسمي شورا و بارگذاری روی پرتال جهت 
اطالع رسانه ها



جدول اخبار منتشر شده در پرتال خبری شورا 

نطق تذكر يادداشت خبر نام عضو شورا

سخنان پيش از 
دستور ۷۰

3 2 360 محسن هاشمي

10 2 2 120 سيدابراهيم اميني

4 17 4 120 محمد جواد حق 
شناس

4 24 4 280 محمد ساالری

2 11 5 110 محمود ميرلوحي

4 9 1 120 افشين حبيب زاده

1 7 5 320 علي اعطا

1 11 2 120 محمد عليخاني

2 6 12 70 آرش حسيني ميالني

2 11 2 90 حسن خليل آبادی

- 23 4 100 احمد مسجد جامعي

4 25 4 150 مجيد فراهاني

2 5 3 170 سيد حسن رسولي

2 11 2 130 بشير حجت نظری

1 3 1 100 مرتضي الويری

4 31 5 100 زهرا نژاد بهرام

2 12 3 150 زهرا صدر اعظم 
نوری

5 9 30 100 الهام فخاری

4 10 5 110 شهربانو اماني

3 - 4 120 بهاره آروين

4 10 3 110 ناهيد خدا كرمي

550 شورا در رسانه 
(اقدامات ديگر)

70 اطالع رساني

79 دستور جلسات

1030 پيامك ارسالي

122 240 91 4779 مجموع
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شبكه های اجتماعي :
بارگذاری و ارسال تمامي اخبار توليدی و پوششي شورا در كانال رسمي 

(تا زمان فيلترينگ تلگرام) و همچنين شبكه های ارتباطي ديگر 
- بار گزاری ۱۱۴۳ تصوير در قالب فتو خبر، لينك گزارش تصويری 

و توييت نوشته 
- بارگذاری ۶۳ ويدئو از اعضا شورا و مصاحبه های تلويزيوني 

- بارگذاری بيش از ۹۶۰ لينك خبری مرتبط با اعضا در رسانه ها و 
شبكه های اجتماعي

راه اندازی اكانت اينستاگرامي شورا
-راه اندازی كانال آپارات شورا

واحد سمعي و بصری :
واحد سمعي و بصری مســئوليت ثبت و ضبط و آرشيو مستندات 
جلسات شورا را بر عهده دارد كه تقريبا تمام جلسات رسمي، بازديدها 
و ديدارهای اعضای شورا را پوشش تصويری ( عكس، فيلم ) داده و در 

قالب آلبوم تصويری بر روی پرتال شورا بارگذاری مي كند
فيلمبرداری كامل از جلســات رسمي شورای اسالمي شهر تهران با 

بيش از ۱۶۰ ساعت فيلم برداری - ۷۹ جلسه 
فيلم برداری و عكاســي نشست های خبری مربوط به ارائه گزارش 

عملكرد صد روزه كميسيون های شورا 
فيلم برداری و عكاســي مراسم نخستين سالگرد ارتحال آيت اهللا 

هاشمي رفسنجاني در مدرسه عالي شهيد مطهری 
فيلم برداری و عكاســي دو جلسه كميســيون عمران با موضوع 

طرح جديد ترافيك 
فيلم برداری و عكاسي مراسم گراميداشت اساتيد موسيقي متولد 

فصل بهار 

فيلم برداری و عكاسي نشســت تخصصي بررسي پديده رانت و 
تخلف در مديريت شهری 

فيلم برداری و عكاســي نشست هم انديشي در خصوص نوسازی 
بافت فرسوده با حضور استاندار تهران و مراجع ذيربط 

فيلم برداری و عكاسي نشست تخصصي مشاركت موثر شهروندان 
در مديريت شهری به مناسبت افتتاح كميته حقوق شهروندی 

فيلم برداری نشست خبری سخنگوی شورا- ۲ مورد
فيلم برداری تخصصي بافت فرسوده و محله محوری 

فيلم برداری ستاد هماهنگي كميسيون های ماده ۱۰۰ شهرداری 
تهران 

تبديل تصاوير فيلمبرداری شــده به نسخه كم حجم MP4 برای 
آرشيو

عكاسي تمام جلسات رسمي شورا با بيش از ۹۵۰۰ عكس نهايي 
- ۷۹جلسه 

 آرشيو و تهيه آلبوم عكس جهت انتشار در پرتال 
تهيه عكس از اكثر جلســات كميســيون ها و كميته ها - ۴۴۴ 

جلسه 
 تهيه عكــس از بازديد های اعضای شــورا از طرح ها و پروژه ها

 - ۹۷ مورد 
تهيه عكس از جلسات شورای استان و شهرستان - ۲۷ مورد

تهيه عكس از كالس های آموزشــي برگزار شــده در شورا - ۷ 
مورد

عكســبرداری از همايش ها و مراسم مرتبط با شورای شهر تهران 
- ۵۲ مورد ( عكس از مراسم مهم ) 

عكسبرداری از ديدار اعضای شورای شهر با مقامات و شخصيت ها-۳۵ مورد  



عكسبرداری از نشست خبری اعضای شورای شهر - ۲۵ مورد
تهيــه آلبوم و بارگذاری تمامي تصاوير ذكر شــده (جلســات، 

همايش ها، بازديدها و...) بر روی پرتال شورای شهر 
تهيه آلبوم و بارگذاری تصاوير ارسال شده توسط اعضا از بازديدها و 
مالقات های مردمي كه اين واحد امكان حضور در آن را نداشته است 

ضبط اخبار و برنامه های مرتبط با شورا پخش شده از صدا و سيما 
و تبديل آن به فرمت كم حجم برای آرشيو 

ارسال فيلم نطق و تذكرات درخواستي اعضا بعد از هر جلسه برای 
دفاتر آن ها

ارسال عكس های درخواستي مربوط به جلسات برای اعضا 
قرار دادن لينك گزارش تصويری به همراه كالژ عكس های جلسه 

برای معرفي بهتر صفحه شورای شهر و آلبوم مربوطه
استقرار در نمايشگاه مطبوعات به مدت ۴ روز از ساعت ۸ صبح الي 
۸ شب و پوشش تصويری كامل حضور اعضای شورای شهر به صورت 

آنالين در كانال شورا و آرشيو بيش از ۱۰۰۰ عكس نهايي 
 تهيه و توليد CD اختصاصي از حضور هر عضو شــورای شــهر در 

نمايشگاه و تحويل به دفاتر 
پوشــش كامل تصويری پويش كتابگردی اعضای شورای شهر به 
صورت آنالين در كانال شورا  و پرتال شورا و آرشيو بيش از ۹۰۰ عكس 

از اين مراسم
استقرار در نمايشــگاه كتاب درزمان حضور اعضای شورای شهر و 

آرشيو بيش از ۷۰۰ عكس نهايي

جدول پوشش تصويری برنامه ها به تفكيك ( آلبوم تصويری )
تعداد آلبوم نام برنامه

تصويری

۷۹جلسات رسمي شورا

۴۴۴جلسات كميسيون ها و كميته ها

۹۷بازديد های اعضای شورا از طرح ها و پروژه ها

۲۷جلسات شورای استان و شهرستان

۵۲همايش ها و مراسم مرتبط با شورای شهر تهران

ديدار اعضای شورای شهر با مقامات و شخصيت 
ها

۳۵

۲۵نشست خبری اعضای شورای شهر

۷كالسهای آموزشي

۷۶۶مجموع

واحد طراحي و گرافيك :
 -طراحي حدود ۵۰۰ عكس و عكس نوشت برای تلگرام، اينستاگرام و 

نيز بنر قرآني برای نمايش در صحن
 -طراحي كارت تبريك عيد مختص روابط عمومي شورا

-تهيه پوســتر و بنر های تبريك و تســليت جهت ارائه در صحن، 
تابلوهای اعالنات و رسانه ها -۱۲۷ مورد

-طراحي كارت ورود به جلسات شــورا برای خبرنگاران، عكاسان، 
فيلمبردارن، و مشاوران رسانه ای 

-طراحي اوليه كارت ويزيت اعضا و پيگيری جهت اصالح اطالعات 
ارسالي از سوی اعضا 

-طراحي لوگو، طراحي و صفحه بندی كامل كتاب «شهر دور» برای 
واحد بين الملل

-طراحي ســاختار اداری (چارت) برای واحدهای مختلف شورا به 
سفارش كميته منابع انساني

-طراحي جلدهای بولتن نمايشگاه كتاب جهت ارسال به دفاتر اعضا
-طراحي صفحات شمسه برای تقدير و ارائه لوح برای اداره كالنشهرها
-طراحي و اديت كارت های پرسنلي كارمندان شورا برای حراست 

-كمك به واحد پرتال برای بارگذاری اخبار
-تبديل صورتجلسات شورا به عكس برای واحد خبر

-طراحي استند و عكس مناســبت های تقويمي برای نمايش در 
صحن شورا

-انجام طراحي ها و اينفوگراف های مختلف به سفارش دفاتر اعضا
 

واحد اجرايي : 
تهيه طرح ســال روز شوراها و هماهنگي و مكاتبه جهت نصب در 
بيلبوردهای سطح مناطق ۲۲ گانه با همكاری سازمان زيباسازی (۹۰)

تهيه استند به مناسبتهای مختلف ملي و مذهبي - ۴۱ مورد 
( عكس از استند سخنان طالقاني- روز شورا )

تهيه پوســتر و بنر های تبريك و تســليت جهت ارائه در صحن، 
تابلوهای اعالنات و رسانه ها - ۱۲۷ مورد 

هماهنگي و برنامه ريزی بازديد اعضا از نمايشگاه مطبوعات
هماهنگي ديدار اعضا با رييس جمهور
هماهنگي ديدار اعضا با رييس مجلس
هماهنگي ديدار اعضا با وزير اطالعات

هماهنگي ديدار اعضا با يادگار امام(ره)
هماهنگي حضور اعضا در جشــنواره های مختلف سالگرد پيروزی 

انقالب اسالمي(فجر)
هماهنگي حضور اعضا در حرم امام راحل(ره) به مناسبت ۲۲ بهمن

هماهنگي حضور اعضا در حرم امام راحل به مناسبت روز شوراها
دعوت از قاريان بين المللي جهت قرائت مراســم آغازين جلســات 

شورای شهر ۷۹ مورد
هماهنگي حضور اسقف اعظم ارامنه برای اولين بار و به مناسبت سال 

جديد ميالدی در صحن شورای شهر 
هماهنگي حضور رييس كميته امداد در صحن شورای شهر تهران

هماهنگي حضور وزير راه و شهرسازی در صحن شورای شهر تهران 
هماهنگي برگزاری نمايشگاه در حاشيه صحن علني شورا با همكاری 

معاونت معماری و شهرسازی شهرداری
هماهنگي برگزاری برنامه نمادين روز پرچم در صحن شــورای با 

همكاری كميسيون فرهنگي و اجتماعي و شهرداری منطقه ۱۳
هماهنگي برگزاری برنامه حضور پرچم حرم امام رضا(ع) در صحن 

علني شورا با همكاری كميسيون فرهنگي و اجتماعي
توزيع ۲۳ هزار و ۵۰۰ نسخه روزنامه های مختلف بين اعضای شورا 
و مديران كه شــامل روزنامه های شرق، ايران، كيهان، اعتماد، آرمان، 
جمهوری اسالمي، خبرورزشي، دنيای اقتصاد، آفتاب يزد، وطن امروز، 

اصالعات، صنعت، شهروند و سازندگي مي باشند
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واحد ارتباط مردمي :
اين واحد وظيفه برنامه ريزی برای ايجاد ارتباط دوسويه بين اعضای 
شورا و شهروندان، بستر ســازی و تدوين راهكارهای مناسب به منظور 
تكريم و احترام به حقوق شهروندان و نيز پيگيری پيامها و درخواستهای 

مردمي را بر عهده دارد. 
كل پيامهای ارسال شده به واحد ارتباط مردمي ۵۲۵ درخواست است 
كه به تفكيك مبادی ورودی و پيگيری دريافت پاســخ به شرح جدول 

ذيل است: 

جدول به لحاظ مرتبط و غير مرتبط
كل درخواستها مرتبط نامرتبط

٥٢٥ ٣٨٠ ١١٧
جدول به لحاظ طريقه ارتباط

۱۸۸۸ نامه پورتال صندوق صوتي  تلفن مراجعه حضوری
۱۰ ۲۱ ۲۱۵ ۱۷۸ ۵۱ ۵۰

جدول مراجعين حضوری
نامرتبط پاسخ پيگيری مستقيم ارجاع

۳۰ ۲۰ ۲۵ ۵۰
جدول تلفنهای مستقيم

دردست اقدام نامرتبط پاسخ پيگيری مستقيم ارجاع
۱۰ ۲۰ ۲۱ ۳۰ ۵۱

جدول صندوق صوتي
نامرتبط پيگيری مستقيم ارجاع

۴۲ ۱۳۶ ۱۷۸
جدول نامه ها

دردست اقدام نامرتبط پاسخ  ارجاع
۶ ۰ ۱۵ ۲۱

جدول سامانه ۱۸۸۸
پاسخ عودت ارجاع

۳ ۷ ۱۰
جدول سامانه پورتال

نامرتبط پيگيری مستقيم  ارجاع 
۳۵ 180 ۲۱۵

واحد كتابخانه :
كتابخانه شورای اسالمي شهر تهران به عنوان يك كتابخانه تخصصي 
در حوزه مديريت شهری سعي بر آن دارد تا بتواند ضمن توسعه، منبع 
كتابها و نشريات مختلف در امور شهری جهت رفع نياز كارشناسان شورا 
و تعامل و همكاری با دانشجويان برای تنظيم و تدوين پايان نامه های 
مرتبط با حوزه شهری باشد. ارائه حدود ۱۰۰ جلد كتاب به كارشناسان 

كميسيون ها و پرسنل شورا 
كمك و همكاری با ۳ دانشــجو در خصوص تهيه پايانامه با موضوع 

های مديريت محلي و شورا

شورای سياستگذاری اطالع رساني
اين شــورا فعاليت خود را در دوره پنجم با هدف سياستگذاری 
و انســجام در اطــالع رســاني و تعامل بيشــتر و بهتر با رســانه 
هــا آغاز كرد تــا بتواند در حــوزه های مختلف روابــط عمومي و 

به ويــژه امر خطير اطــالع رســاني و فعاليت های خبری شــورا 
يــار و همراه ســخنگوی شــورا باشــد. برگــزاری ۱۱ جلســه با 
 موضوعات مختلف خبــری و اجرايي از جمله اقدامات اين شــورا

 است.
از جمله مهم ترين مصوبات اين شورا :

بررسي و تدوين برنامه جامع اطالع رساني 
به سرانجام رساندن RFP پرتال خبری جديد شورا و پيگيری برای 

نهايي و اجرايي شدن. 
شناســايي و تهيه شــيوه نامه در خصوص موضوعاتي كه از طرف 

معاونت ارتباطات و بين الملل شورا نياز به تدوين دارد.
پيشنهاد تهيه، تدوين و انتشار صورتجلسات شورا در قالب اپليكيشن 
پيشنهاد و پيگيری، باز نشر و تدوين كتابچه معرفي كتابهای مصوبات 
انجمن شهر جهت بهره برداری بهتر و آسان تر پژوهشگران و مخاطبين

برنامه ريزی همايش «باغ های گمشده»



اداره تبليغات و امور بين الملل
الف) فعاليت های راهبردی

 طــرح ضرورت نظارت بر فعاليت های حوزه بين الملل شــهرداری و 
پيگيری اجرای آن از جايگاه كميته حقوقي و بين الملل كميسيون نظارت 

و حقوقي شورا
 تدوين و پيگيری تصويب شــيوه نامه ارتباطات بين المللي شــورای 

اسالمي شهر تهران
 آغاز انتشار گزارش نامه اداره بين الملل تحت عنوان «شهر دور»

الف) فعاليت های اجرايي
 هماهنگي های سفر ۴ نفر از اعضای شورا جهت شركت در همايش های 

بين المللي 
 انجام هماهنگي های الزم برای ديدار ۵ نفر از سفرا و مقامات خارجي 

ب) فعاليت های مطالعاتي
معرفــي  و  مشــاركت  چگونگــي  و  هــا  برنامــه  بررســي     
 Smart City Expo ۲۰۱۸ نمايشــگاه شهر هوشمند (كنگره جهاني 

۲۰۱۸) بارسلونا-اسپانيا - ۲۲ تا ۲۴ آبان ۹۷
  بررسي برنامه ها و چگونگي مشاركت و معرفي پنجمين كنفرانس 

اروپايي برنامه های تحرک شهری (SUMP) در قبرس
  بررسي امكان مشاركت و معرفي پنجمين اجالس ارتقا حمل و نقل 

شهری - پاريس-۲۰۱۸
 بررسي امكان مشاركت و معرفي رويداد مگا در هند

  ترجمــه و ارائه مقاله « نقش شــهرداران در ايجاد حكمراني خوب 
شهری» 

  بررســي و معرفي فعاليت های مركز مطالعات شــهری آمستردام 
Center for urban sttudies university amstrdam

  بررسي و معرفي كتاب های به زبان انگليسي با عناوين:
۱. تغييرات شهری در ايران

داستان ريشه های تاريخي و پيشرفت های سريع
۲. انعطاف پذيری شهری

۳. شهرنشيني و حكومت شهری در چين
مسائل، چالش ها و توسعه

۴. دولت محلي و حكومت شهری در اروپا
   مقاالت:

۱. درس های كليدی از هنگ كنگ، نيويورک، لندن و هلند برای شهر 
های در حال توسعه
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۲. قانونــي كردن پاركينــگ غيرقانوني، راهكار كمبــود پاركينگ در 
كشورهای در حال توسعه

۳. شــهر های هوشمند: بهداشت و ايمني برای همه: «شهرهای تحت 
نظارت: نظارت اجتماعي در توسعه يكپارچه محالت در هامبورگ»
۴. تجربه موفق شهری: «سيستم حمل و نقل سبز در پاريس»

  بررسي و پيگيری ترجمه و انتشار دو متن انگليسي معتبر با نام های 
guidelines for parliamentary websites 

 (راهنمای وبسايت های پارلماني) و 
 technological options for capturing and reporting
 parliamentary proceedings

(راهكارهای فناورانه برای حصول و گزارش مذاكرات پارلمان)
ج) گزارش ها

 گزارش اجالس حمل و نقل شهری در پاريس ۲۰۱۷
 گزارشي از سفر محمدعلي نجفي شهردار تهران و دكتر اميني نايب 
رئيس شورا به پايتخت لهستان توسط دكتر حامد كاظم زاده پژوهشگر ارشد 

مطالعات خاورميانه و قفقاز دانشگاه دولتي ورشو
��������	�
�� ICLEL گــزارش اجمالي درباره كنگره جهانــي 

��������������������������������������������
 بررســي سوابق و فعاليت های سفير جمهوری فدرال آلمان و تدوين 

بولتن ويژه ديدار و محور های پيشنهادی مذاكره
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شورای اسالمي شهرتهران



 بر اساس «ماده ۱۲ دستورالعمل شرح وظايف، تركيب تعداد و چگونگي 
اداره كميسيون های شوراهای اسالمي كشور مصوب ۱۳۸۵/۱۲/۱۰ شورای 
عالي استان ها» وظايف كليدی و عام كميسيون ها از جمله كميسيون برنامه 

و بودجه عبارتند از:
بررسي طرح ها پيشنهادات لوايح و مكاتبات واصله. 

ارائه پيشنهادات و طرح های جديد به هيات رئيسه و صحن شورا. 
ارائه راهكارهای الزم به منظور افزايش كارآمدی و اثربخشي شورا.

 پيشــنهاد دعوت از نمايندگان دستگاه های اجرايي و متخصص توسط 
رئيس شورا به صحن شــورا و استماع ديدگاه های آنان در بررسي طرح ها 

و لوايح. 
بررسي مشكالت و نارسايي های ارجاعي. 

كميســيون برنامه و بودجه در ســال اول دوره پنجــم با بهره گيری از 
حوزه های تخصصي تالش كرده است پنج وظيفه فوق را راهبری و هدايت 
كند. رويكرد اساسي بعد از رصد تحوالت كامل دو دهه گذشته شهر تهران و 
مديريت شهری آن، پايبندی به قوانين و اجرای قانون و مقررات و همچنين 
تالش برای شكوفايي، پايداری شهر و شفافيت بوده است. كميسيون برنامه 
و بودجه با حضور ۵ نفر از اعضای متخصص شورای شهر « بهاره آروين» و 
آقايان « سيد محمود ميرلوحي»، «مجيد فراهاني»، «سيد حسن رسولي» 
و «مرتضي الويری» شــكل گرفت. در راستای تقسيم وظايف و ماموريت 
های تخصصي و همچنين تحقــق كار ويژه های نظارتي، مقررات گزاری، 
هماهنگي و سياســت گزاری كميســيون، ۴ كميته به شرح ذيل در زير 

مجموعه كميسيون تشكيل شد:
 -كميته بودجه و نظارت مالي با مسئوليت مجيد فراهاني

- كميته اقتصاد و تنظيم مقررات شــهری با مســئوليت سيد محمود 
ميرلوحي

-كميته تشكيالت و منابع انساني با مسئوليت  سيدحسن رسولي
-كميته شفافيت و شهر هوشمند با مسئوليت بهاره آروين 

 جلســات كميسيون به طور مستمر دو روز در هفته تشكيل مي شود؛ 
نكته كليدی در خصوص تشكيل جلسات كميسيون، حضور همه اعضای 
كميســيون در اكثر جلســات است. ســال اول در ۸۰ جلسه برگزار شده 
كميسيون در اكثر جلسات پنج عضو كميسيون در جلسات حضور داشته اند. 
رويه كار در كميسيون بر اين منوال شكل يافته است؛ موضوعات مرتبط با 
كميسيون و دستوركارها ابتدا در كميته های تخصصي و كارگروه های ذيل 

آن مورد واكاوی كارشناســي دقيق و فني قرار گرفته و پس از جمع بندی 
كارشناسي موضوعات در كميته ها، موضوع در كميسيون مطرح و سپس به 

صحن شورای شهر ارسال مي شد. 
در دوره پنجم شورای شهر، هيات رئيسه شورای شهر مقرر كرده است كه 
كميسيون برنامه و بودجه طرح ها و لوايح مطرح شده در صحن شورای شهر 
را حتماً بررســي و ابعاد مالي، بودجه ای و تشكيالتي آن مورد توجه و نظر 
قرار دهد. در همين چارچوب همواره كميسيون با وجود محدوديت زماني و 
تنوع كارها، نظرات اصالحي و الحاقي خود را در خصوص كليه طرح ها، لوايح 

و گزارشات نظارتي به صحن شورای شهر ارائه داده است.
 سال اول دوره پنجم شورای شهر از حيث اقتصادی و مالي برای مديريت 
شــهری سالي ســخت و پر چالش بود. از يك طرف شرايط ركود، تورم و 
تحريم ها، ســايه سنگيني بر كشور و نظام مديريتي شهر انداخته بود و از 
طرف ديگر، شــورای شــهر جديد تاكيد دارد كه شهرداری بايستي ساز و 
كارهای مالي و بودجه ای خــود را به ويژه در خصوص درآمدهای ناپايدار 
تغيير ســاختاری دهد؛ در همين چارچوب شــيوه نامه های مختلفي در 
خصوص كاهش درآمدهای ناپايدار و غير شــفاف در شهرداری صادر شد. 
نكته ديگر كاهش ســهم درآمدهای ناشــي از ماليات بر ارزش افزوده در 
ســال ۱۳۹۶ نسبت به ســال ۱۳۹۵ (قريب ۹۰۰ ميليارد تومان) بود، اين 
موضوع ســبب نارسايي های جدی برای مديريت شهری تهران شد. نكته 
ديگر وضعيت بدهي شــهرداری بود. شهرداری تهران در شرايطي تحويل 
تيم جديد مديريتي شد كه انبوهي از بدهي ها «قريب به ۵۲ هزار ميليارد 
تومان» و تشكيالتي گسترده و خارج از ظرفيت شهرداری «بيش از ۶۰ هزار 
نفر» دارا است. واقعيت اين است رويه و ساز و كارهای قبلي در تامين منابع 
درآمدها و منابع قابل تداوم نبوده و نيست. اين باور و انديشه درست، سبب 
سختي های سنگيني بر مديريت شهری شده است، ولي با اين حال راهي 

جز طي كردن اين مسير فراروی مديريت شهر تهران نيست.
سياست بعدی كميسيون برنامه و بودجه كاهش هزينه های غير ضروری 
و غير مرتبط در شــهرداری بود. اثرات اين سياست در تنظيم بودجه سال 
۱۳۹۷ شهرداری و شركت ها، سازمان ها و موسسات نمايان شده است. در 
اين دوره تالش شده است، ضمن حفظ استقالل مالي و اداری سازمان ها، 
شركت ها و موسسات وابسته به شهرداری، شفافيت درآمد - هزينه ای اين 
بخش از شهرداری در اولويت قرار گيرد. در بخش نظارتي با ساماندهي امور 
حسابرسي ها و ذيحسابان و همچنين انضباط بخشي در اين حوزه كاركرد 

نظارتي شورا در حوزه برنامه و بودجه تحول ساختاری يافته است.
 در سال اول دوره پنجم شورای شهر به واسطه اقدامات كارشناسي فشرده 
و دقيق شورای شهر و شهرداری شناخت دقيقي از شرايط و نابساماني های 
حوزه برنامه و بودجه شــهرداری و شهر احصاء و دريافت شد. اين شناخت 
مبنای تدوين برنامه ســوم شهرداری تهران شده است، اميدوارم با تهيه و 
تصويب برنامه ســوم در سال ۹۷ بتوانيم ضمن كنترل نارسايي های شهر 
تهران، شاخص های شكوفايي در آن را بهبود و ارتقاء دهيم.  در پايان الزم 
مي دانم از زحمات بي شائبه و شبانه روزی اعضای كميسيون، مشاورين و 
كارشناسان و مديران شهرداری صميمانه تشكر كنم. حضور به موقع همراه با 
مطالعه اعضاء و مشاورين در راهبری و تصميم سازی كميسيون در سال اول 
كم نظير و مثال زدني بود. همچنين بر خود الزم مي دانم از زحمات مشاورين 
و كارشناسان كميته های چهارگانه كه با ارائه نظرات خود كميسيون را كمك 

و تقويت كرده اند تقدير و تشكر كنم. 

تهران در مسیر شکوفایی و قانون مداری

مرتضي الويری
رئيس كميسيون برنامه و بودجه شورای شهر تهران
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چشــم انداز، برنامه ها و اولويت های ۴ ساله كميسيون 
برنامه و بودجه

۱- بررسي فرآيند تهيه، تدوين و تصويب برنامه عملياتي پنج ساله 
سوم شهرداری تهران و پايش سنواتي نحوه اجرای آن

۲- تدويــن و تصويب نظــام كارآمد انضباط مالي ـ محاســباتي و 
اقتصادی حوزه مديريت شهری

پيگيری مستمر و تحقق «طرح تشكيل ديوان محاسبات شهری» 
از طريق شــورای اسالمي شهر تهران، شورای عالي استان ها، دولت و 

مجلس شورای اسالمي
ارتقاء سطـــح نظارت عمليـــاتي بر اجرای برنامه ۵ ساله و بودجه 

ساليانه شهرداری، سازمان ها، موسسات و شركت-های تابعه
اصالح نظام عملكردی ذيحساب و قائم مقام مان ذيحساب

تالش در ارتقاء انضباط مالي شهرداری از طريق سامان بخشي نظارت 
بر حسابرسي های شهرداری، سازمان های تابعه و به روز رساني رسيدگي 
به حسابرسي ها و تعيين ساز و كار برخورد قانوني با متخلفان احتمالي 
دگرگوني بهره گيری از ظرفيت حسابرســان شهرداری و واحدهای 
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تابعه با تأكيد بر اصول شفافيت و رقابت
۳- تنوع بخشي به درآمدها و افزايش سهم منابع پايدار شهرداری، به 
گونه ای كه طي ۴ سال آينده سهم اين منابع به ۵۰ درصد افزايش يابد.

۴- متناسب سازی ساختار تشكيالتي و نيروی انساني شهرداری و 
واحدهای تابعه، با مأموريت ها و وظايف ذاتي آن ها از طريق تجديدنظر و 
تدقيق در مأموريت ها، شرح وظايف، حذف واگذاری امور غيرتولي گرايانه 
به گونه ای كه ساليانه با تغيير نظام برون سپاری ۶ ���� از كل كاركنان 
شهرداری و سازمان ها و شركت های وابسته و... كاسته شده و حداكثر 
تــا ميزان ۵۰ ���� از ميان نيروهای با اســتعداد از طريق آزمون های 
سراســری مورد جذب قرار گيرند. اين هدف از طريق كوچك سازی و 
چابك سازی ساختار سازماني، و افزايش كارآيي و اثربخشي سازمان و 
مديريت شهرداری به گونه ای پيگيری و محقق گردد كه تا پايان برنامه 

سوم سطوح سازماني موجود به نصف كاهش يابد.
۵- برقراری امكان دسترســي عمومي به اطالعات حوزه مديريت 
شــهری به منظور كمك به تحقق جلب مشاركت شهروندی و انجام 
نظارت همگاني بــه منظور عمل به اصول شــفافيت، رقابت پذيری 

قراردادها و معامالت

اقدامات حوزه برنامه ريزی
برنامه پنج ساله شهرداری تهران

پنج ساله سوم  برنامه  بررسي  برگزاری ۸ جلسه در خصوص 
شهرداری تهران؛

مقرر شــد مصوبه شــورای چهارم با عنوان «الزام شهرداری تهران 
به تهيه و تدوين برنامه پنج ســاله سوم شــهرداری تهران» به شماره 
۱۶۰/۲۲۷۲/۳۴۲۳۵ مورخ ۹۵/۱۲/۲۱ بر اساس برنامه های اعالم شده 
در زمان انتخابات و همچنين آخرين اليحه پيشنهادی شهرداری در 

دوره پنجم، مورد بازنگری قرار گيرد.
تعيين پنج اولويت اصلي در برنامه پنج ساله سوم شهرداری تهران 
و حذف موارد تكراری در اليحه پيشنهادی توسط معاونت برنامه ريزی، 
توسعه شهری و امور شورا با مشاركت كميته های كميسيون برنامه و 

بودجه



عضويت اعضای كميسيون ها و كميته های تخصصي شورا در كارگروه 
تخصصي تدوين برنامه پنج ساله سوم

برگزاری جلسات منظم در ميانه هر ماه توسط كميسيون برنامه و 
بودجه در خصوص روند تهيه و تدوين برنامه پنج ساله سوم

راه اندازی وب سايت به منظور انتشار مستندات تدوين برنامه و ارائه 
گزارش از پيشرفت كار و امكان دريافت نظرات شهروندان، نخبگان و 

اساتيد در تدوين برنامه پنج ساله سوم شهرداری تهران
معرفي نمايندگان كميسيون در سه حوزه؛ 

۱.- برقراری دسترسي عمومي شهروندان به اطالعات عمومي
۲.- هوشمندسازی، شفافيت، اصالح و بهبود نظام مديريت يكپارچه 

و هماهنگ شهر
۳.- ماليه شهری، سرمايه گذاری و كارآفريني، منابع پايدار و كاهش 

هزينه ای شهر

اهم موارد اصالحي برنامه پنج ساله سوم شهرداری تهران در 
سال اول دوره پنجم شورای اسالمي شهر تهران نسبت به برنامه 

پنج ساله دوم
الف) راه اندازی وب ســايت به منظور مشاركت شهروندان و نخبگان 

جهت تدوين برنامه پنج ساله سوم شهرداری تهران 
ب) تعيين ۵ اولويت شــاخص جهت تدوين برنامه پنج ساله سوم 

شهرداری تهران

 بودجه
 برگزاری ۳۸ جلسه در خصوص؛

 تشــكيل كميته راهبردی مجمع اميد به منظور دريافت ســهم 
مطالبات پايتخت از بودجه عمومي كل كشور
 عملكرد شش ماهه بودجه سال ۱۳۹۶

 عملكرد شش ماهه تبصره های بودجه سال ۱۳۹۶
 تفريغ بودجه سال ۱۳۹۵ شهرداری تهران

 منابع درآمد پايدار جديد در شهرداری تهران
 گزارش جامع درآمد و هزينه شــش ماهه بودجه ســال ۱۳۹۶ 

شهرداری تهران
 اعتبارات مربوط به خط ۶ و ۷ متروی شهر تهران 

 اصالحيه مصوبه سال ۱۳۹۶ شهرداری تهران
 سياســت های اجرايي و الزامات تدوين اليحه بودجه سال ۱۳۹۷ 

شهرداری تهران
 بودجه سال ۱۳۹۷ شورای اسالمي شهر تهران، ستاد شوراياری ها 

و سازمان های مردم نهاد
 بررسي بخش منابع و درآمد اليحه بودجه سال ۱۳۹۷ شهرداری 

تهران
 بررسي شش حوزه مأموريتي اليحه بودجه سال ۱۳۹۷ شهرداری 

تهران
 بررسي تبصره های اليحه بودجه سال ۱۳۹۷ شهرداری تهران

 بررسي اليحه بودجه سازمان ها و شركت های اليحه بودجه سال 
۱۳۹۷ شهرداری تهران

جلسات كميســيون تلفيق با حضور رئيس شورای اسالمي شهر 
تهران و رؤسای كميسيون ها

 پاسخ اعتراض فرمانداری به مصوبه بودجه سال ۱۳۹۷ شهرداری 

تهران 
 استفساريه تبصره های مصوبه بودجه سال ۱۳۹۷ شهرداری تهران

اهم موارد اصالحي بودجه سال ۱۳۹۷ در سال اول دوره پنجم 
شورای اسالمي شهر تهران نسبت به بودجه سال های گذشته:

الف) مجمع اميد برای نخســتين بار با هدف تجميع ظرفيت ها و 
هم افزايي اقدامات مورد نياز برای اداره بهتر شكل گرفت. در اين مجمع 
۵۱ نفر از ليســت اميد در مجلس و شورای پنجم؛ ۳۰ نماينده مردم 
تهران در مجلس شورای اسالمي، ۲۱ عضو شورای شهر تهران، شهردار 

و استاندار تهران حضور دارند.
از ماموريت هــای اين مجمع مي توان به تعيين مهمترين فرصت ها 
و چالش ها، شــناخت تاريخچه و روند طي شده هر كدام از معضالت، 
اولويت بندی و تقســيم كار انجام اقدامات بزرگ و هم راستاســازی 
رويكردها و تالش های اساسي و چاره ساز در سطوح قانون گذاری، اجرا و 

نظارت از طريق مجلس، دولت، شورای شهر و شهرداری نام برد.
در كميته راهبردی اين مجمــع آقايان دكتر عارف رئيس مجمع، 
افشاني شهردار تهران، مقيمي استاندار تهران، آقايان عليجاني، وكيلي و 
فتحي به نمايندگي از مجمع نمايندگان تهران و آقايان محسن هاشمي، 
ســيد ابراهيم اميني و سيد حسن رسولي از طرف شورای شهر عضو 

كميته راهبردی هستند.
مجمع اميد بر اســاس ماموريت هــا دارای كارگروه های آســيب 
اجتماعي، آلودگي هوا، حمل و نقل و ترافيك و درآمدهای پايدار است. 
از ابتدای ايجاد اين مجمع تاكنون ۵ مجمع كلي و ۱۳ كميته راهبردی 

تشكيل شده است.
مهمترين دســتاوردهای اين مجمع در بودجه سال ۹۷ در جدول 

ذيل آمده است. 
احكام مصوب مجلس شورای اســالمي در اليحه بودجه سال ۹۷ 

كشور- توضيحات
بند الف تبصره ۳ و بند الحاقي اين تبصره- امكان استفاده طرح های 
نهادهای عمومي غيردولتي (شهرداری ها) از تسهيالت فاينانس؛ طبق 
بند الحاقي اين تبصــره دولت به اختصاص حداقل دو ميليارد دالر از 
تســهيالت فاينانس در صورت تامين ۱۵ درصد سهم دستگاه توسط 
شهرداری ها برای ساخت بهره برداری از خطوط مترو و طرح های كاهش 

آلودگي هوا مجاز شد.
بند ج تبصره ۴ - مجوز امكان اعطای تسهيالت ارزی توسط بانكها 
عامل از محل منابع در اختيار به سرمايه گذاران بخش های خصوصي و 
شهرداری ها برای طرح های توسعه ای سازمان های توسعه ای و نيز انواع 
حمل و نقل درون و برون شهری با تضمين سازمان امور شهرداری ها 
و دهياری های كشور در قبال اخذ حق دسترسي يا فروش خدمات به 

استفاده كنندگان تا استهالک اصل سرمايه و سود آن 
بند د تبصره ۵- اجازه انتشــار اوراق مالي اسالمي تا سقف ۵۵ هزار 
ميليارد ريال به شهرداری ها و سازمان های وابسته به تاييد وزارت كشور 
مشروط به اختصاص حداقل ۵۰ درصد از رقم مذكور به طرح های قطار 
شــهری و حمل و نقل شهری با تضمين اصل و سود ۵۰ درصدی آن 

توسط دولت 
بند الحاقي يك تبصره ۶- افزايش نســبت سهم شهرداری تهران و 
ساير شهرهای مشابه از محل ارزش افزده (كاال و خدمات) استان از ۷۰ 

درصد مصوب در برنامه ششم به ۸۸ درصد 
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بند الحاقي ۱۰ تبصره ۶- اختصاص ۱۰ هزار ميليارد ريال به بهبود 
شاخص های محيط زيست و كاهش اثرات مخرب مديريت غيراصولي 
پســماندهای عادی از محل نيم درصد فروش كاالهايي كه مصرف 
آن ها منجر به توليد پســماندهای مخرب محيط زيست مي گردد 

توسط سازمان شهرداری ها و دهياری های كشور
 (LEZ) بند ب تبصره ۸- لزوم اجرای طرح ناحيه كاهش آلودگي هوا
در شهر تهران و ســاير شهرهای دارای آلودگي هوا و اختصاص جرای 

مربوطه در جهت كاهش آلودگي هوا و توسعه حمل و نقل عمومي 
همچنين بر اســاس مصوبه دهمين جلسه راهبردی در تاريخ ۲۳ 
بهمن ســال ۹۶ كميته ای تخت عنوان «كميتــه ارتباطات مردمي 
مجمع اميد تهران» تشكيل شــد كه هدف از آن برنامه ريزی جهت 
حضــور موثر و منظــم و هدفمند نمايندگان شــريف تهران، ری و 
شميرانات، اسالمشهر، و پرديس در مجلس شورای اسالمي و اعضای 
شورای اســالمي شــهر تهران، ری و تجريش در مناطق و محالت 
تهران برای بررسي مشكالت و معضالت هر منطقه از طريق مالقات 

و ارتباطات مردمي است.
از وظايف اين كميته به برنامه ريزی برای حضور اعضای اين مجمع 
در مناطق و محالت اشاره كرد، به طوری عالوه بر اعضای اين كميته، 
شهردار منطقه و فرماندار مربوطه و نماينده ويژه استان ضمن بازديد 
از مناطق تعيين شده، با حضور در سرای محله، شوراياری ها مي توان 
اشــاره كرد. اين كميته در منطقه ۱۰ شهر تهران جلسه ای بر اساس 
وظايف شــده برگزار كرده اســت و گزارش كامل آن نيز به كميته 

راهبردی ارسال شده است.
در ايــن كميته دو نفر از نمايندگان تهــران در مجلس و دو نفر از 
اعضای شــورای شــهر تهران حضور دارند. جدول بندی مشــخصي بر 
اساس اولويت از مناطق ۲۲گانه شهر تهران توسط اين كميته طراحي 

شده است. 
ب) حــذف و كاهش برخي اعتبارات در بودجه ســال ۱۳۹۷ كه بر 

اساس قانون شهرداری جزء وظايف ذاتي شهرداری نبوده است. 
ج) نمودار درآمدهای پايدار شــهرداری تهران طي سال های ۱۳۹۲ 

الي ۱۳۹۷
د) نمودار سهم بودجه نقد و غيرنقد شهرداری تهران طي سال های 

۱۳۹۲ الي ۱۳۹۷

حسابرسي و ذيحسابي
۱- برگزاری ۱۳ جلســه در خصوص؛ بررســي اوليه به منظور تهيه 
پيش نويس طرح تشــكيل ديوان محاسبات شــهری به شورای عالي 

استان ها
۲- حسابرســان منتخب شورا برای ســال های مالي ۹۳، ۹۴ و ۹۵ 

شهرداری تهران
 بررسي دستورالعمل نحوه استفاده از خدمات موسسات حسابرسي 

در شهرداری ها، سازمان ها، موسسات و شركت های وابسته و تابعه 
 منشــور كميته حسابرســي شــهرداری، آيين نامه اجرايي آن و 

شيوه نامه اجرايي پذيرش و نظارت بر موسسات حسابرسي
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نمودار درآمدهای پايدار شهرداری تهران طي سال های ۱۳۹۲ الي ۱۳۹۷

نمودار سهم بودجه نقد و غيرنقد شهرداری تهران طي سال های ۱۳۹۲ الي ۱۳۹۷



 انتخاب حســابرس ســال ۹۶ شــهرداری تهران، ســازمان ها و 
شركت های وابسته از طريق فراخوان در روزنامه همشهری

 بررســي طرح نظام نامه انتخــاب، ارزيابي و نظــارت بر عملكرد 
ذيحساب و قائم مقامان ذيحساب شهرداری تهران 

 بررسي اليحه تعيين قائم مقامان ذيحساب يك شهرداری تهران
 بررســي اليحه فهرســت ۳۰ نفر از كاركنان شهرداری تهران به 

عنوان قائم مقام ذيحساب دو
 تصويب بند «د» تبصره ۱۵ مصوبه بودجه سال ۱۳۹۷ شهرداری 
تهران در خصوص انتقال اعتبارات، ســاختار و پســت های ســازمان 

ذيحسابان شهرداری به شورای اسالمي شهر تهران

اهم موارد اصالحي در حوزه حسابرسي و ذيحسابي در سال 
اول دوره پنجم شورای اسالمي شهر تهران نسبت به سال های 

گذشته
الف) انتخاب حسابرســان شــورای اسالمي شــهر تهران از طريق 

فراخوان عمومي در روزنامه همشهری
ب) دســتورالعمل نحوه استفاده از خدمات موسسات حسابرسي در 

شهرداری ها، سازمان ها، موسسات و شركت های وابسته و تابعه 
ج) بررســي طرح نظام نامــه انتخاب، ارزيابي و نظــارت بر عملكرد 

ذيحساب و قائم مقامان ذيحساب شهرداری تهران 
د) تصويب بند «د» تبصره ۱۵ مصوبه بودجه سال ۱۳۹۷ شهرداری 
تهران در خصوص انتقال اعتبارات، ســاختار و پســت های ســازمان 

ذيحسابان شهرداری به شورای اسالمي شهر تهران
جلسه انتخاب حسابرس سال ۱۳۹۶ شهرداری تهران

تعيين نرخ تعرفه های خدمات
برگزاری ۲۵ جلسه در خصوص؛

 تعيين تعرفه های خدمات در شــهرداری تهران و شــركت آب و 
فاضالب استان تهران

 پيشــنهاد تأمين كسری قيمت تمام شــده تعرفه خدمات آب و 
فاضالب استان تهران

 پيشنهاد تأمين منابع مالي مورد نياز پروژه های توسعه و بازسازی 
تأسيسات آب شهر تهران

 بررسي اليحه اصالحيه مجوز اخذ حق توقف (ساعتي) از وسايل 
نقليه وارده به ميدان مركزی و ميادين فرعي ميوه و تره بار

 بررســي اليحه تعيين نرخ عوارض تردد وسايط نقليه در محدوده 
مركزی شهر تهران

 بررسي تعيين نرخ بليت مترو در سال ۱۳۹۷
 اصاليحه مصوبه تعيين بهای خدمات و چگونگي اعمال نظارت بر 

جمع آوری و دفع پسماندهای ويژه پزشكي
 اصاليحــه مصوبه چگونگي محاســبه و دريافــت بهای خدمات 

مديريت پسماندهای ساختماني و عمراني
 بررسي اليحه اصالحيه مصوبه نحوه محاسبه تعرفه دفاتر خدمات 

الكترونيك شهر تهران
 بررسي تعيين نرخ كرايه خطوط اتوبوسراني در سال ۱۳۹۷

 بررسي تعيين نرخ كرايه تاكسي در سال ۱۳۹۷
 اليحه تعرفه  های اصالحي بهره برداری از اماكن ورزشي متعلق به 

شهرداری تهران و سازمان ها و شركت های تابعه

 اصالحيــه مصوبه تعيين بهای خدمات قابل عرضه در ســازمان 
بهشت زهرا(س)

 دســتورالعمل نحوه اعمال تخفيف و تقسيط هزينه های خدمات 
قابل عرضه در سازمان بهشت زهرا(س)

 اصالحيه مصوبه مجوز تقسيط و چگونگي اخذ مطالبات شهرداری 
تهران

 اصالحيــه مصوبه ضرايــب k برای كاربری های تجــاری و اداری 
مناطق ۲۲گانه شهر تهران

 تعيين نرخ وروديه و حق توقف پاركينگ های عمومي شهر تهران 
و نرخ عوارض پارک حاشيه ای در شهر تهران

ساير موارد
برگزاری ۴۰ جلسه در خصوص؛ 

معرفي نمايندگان و بررسي طرح و لوايح در حوزه شرح وظايف 
كميسيون

 معرفــي نمايندگان كميســيون برنامه و بودجــه در كميته ها، 
كارگروه ها، كميسيون های تخصصي همانند دفاتر تخصصي، ماده صد، 

ماده ۳۸، ماده ۶۴، شوراياری، مردم نهاد و...
 بررسي ســرمايه گذاری و مشــاركت بخش خصوصي (داخلي و 
خارجي) در پروژه های شــهر تهران (با حضور معــاون وزير اقتصاد و 
دارايي و مديرعامل ســازمان ســرمايه گذاری و كمك های اقتصادی و 

فني ايران)
 جلسه با انجمن علمي اقتصاد شهری ايران در خصوص راهكارهای 
جديد به منظور كسب درآمدهای پايدار و اصالح ساختار و ساير موارد

 بررسي طرح ها و لوايح به عنوان كميسيون فرعي
 بررسي گزارش تحويل و تحول شهرداری تهران (۱۰۰ روز)

 تفويــض اختيــار برخي مواد اساســنامه مجمع شــركت واحد 
اتوبوسراني به شهردار تهران

 اصالح ساختار سازماني شهرداری تهران
 اصالح ساختار دبيرخانه شورای اسالمي شهر تهران

 الزام شــهرداری تهران بــه انجام الكترونيكــي و اعالن عمومي 
اطالعات معامالت شهرداری

 بررســي طرح الزام شــهرداری تهــران به معرفــي فرصت های 
سرمايه گذاری در شهر تهران

 وضعيت سازمان ها و شركت های وابسته به شهرداری تهران
 بررســي طرح لغو كليه اختيارات مالي شــورا به شــهردار طي 

دوره های گذشته
 بررسي طرح اصالحيه مصوبه شــماره ۱۶۰/۱۰۶۸/۲۸۲۳ مورخ 

۱۳۸۷/۲/۲۴ با عنوان «تشكيل صندوق ذخيره كاركنان»
 بررسي اليحه اعطای مجوز به شــهرداری تهران جهت پرداخت 
و تســويه جرايم آراء ريالي صادره از كميســيون های ماده صد قانون 

شهرداری مربوط به پرونده های ريزدانه
 بررسي طرح مديريت تعارض منافع در شهرداری تهران

 جلسه با كانديداهای شهرداری تهران
 در ســال اول دوره پنجم شورای اسالمي شــهر تهران كميسيون 
برنامه و بودجه با حضور ۵ نفر از اعضاء شــورای اســالمي شهر تهران 
تشــكيل شــد. با برگزاری منظم جلســات (هر هفته دو جلسه) و نيز 
جلســات فوق العاده در زمان بررســي اليحه بودجــه ۹۷ و با انتخاب 

رويكردهای مناسب، تعداد ۱۲۴ موضوع بررسي شد كه شامل؛
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 ۸ موضوع مربوط به برنامه پنج ساله دوم و سوم
 ۳۸ موضوع مربوط به بودجه

 ۱۳ موضوع مربوط به حسابرسي و ذيحسابي
 ۲۵ موضوع مربوط به تعرفه های خدماتي در شــهرداری و سازمان 

آب و فاضالب
 ۴۰ موضوع مربوط به ساير موارد مطروحه بوده است. 

 بازديد اعضای كميســيون برنامه و بودجه شــورای اسالمي شهر 
تهران از نمايشگاه شهر آفتاب

 بازديد اعضای كميســيون برنامه و بودجه شــورای اسالمي شهر 
تهران از خطوط ۶ و ۷ مترو

 كميته های ۴گانه كميسيون برنامه و بودجه شورای اسالمي 
شهر تهران 

 كميته «شفافيت و شهر هوشمند» به پيشنهاد بهاره آروين، عضو شورای 
شهر، در پنجمين دوره شورای اسالمي شهر تهران و با تصويب كميسيون 
برنامه و بودجه در تاريخ ۹۶/۷/۱۶ تشــكيل شــد. از زمان تشكيل كميته 
«شفافيت و شهر هوشمند» در سال اول فعاليت ۳۶ جلسه به طور منظم و 
مستمر برگزار شده است. مهم ترين دستاوردهای فعاليت كميته در اين بازه 

زماني ۹ ماهه عبارت بوده است از: 
(shafaf.tehran.ir) پيگيری راه اندازی وبسايت شفاف 

 پيگيری انتشار عمومي اطالعات قراردادهای باالی يك ميليارد تومان 
شهرداری بر روی وبسايت شفاف 

 پيگيری انتشــار جزئيات اليحه بودجه و بودجه مصوب ۹۷ بر روی 
وبسايت شفاف

 پيگيری تصويب طرح «الزام شهرداری تهران به انجام الكترونيكي و 
اعالن عمومي اطالعات معامالت شهرداری»

  تدوين طرح «مديريت تعارض منافع در شهرداری تهران» و تصويب 
يك فوريت آن در صحن علني شورا

 تدويــن طرح «الزام شــهرداری تهران به انتشــار عمومي اطالعات 
شهرسازی» و تصويب يك فوريت آن در صحن علني شورا

اهداف و ماموريت ها، شــرح وظايف و خالصه فعاليت های انجام گرفته 
توسط كميته شفافيت و شــهر هوشمند در حدود ۹ ماه فعاليت به شرح 

زير است:
اهداف و ماموريت های كميته شفافيت و شهر هوشمند

 شفافيت بخشي به فرايندهای دروني و گردش اطالعات در مديريت 

شهری تهران
 تضمين حق شهروندان در دسترســي آزاد به اطالعات طبق قانون 

انتشار و دسترسي آزاد به اطالعات
 كاهش ارتباط های فردی و غيرشــفاف ميان كاركنان شــهرداری و 

شهروندان و شفافيت بخشي به كانال های خدمت رساني
 جلب مشاركت شهروندان و نهادهای مدني در كنترل و نظارت همگاني 
بر عملكرد شهرداری از طريق تضمين دسترسي آن ها به اطالعات با كيفيت

 تالش برای تحقق شهر هوشمند يكپارچه
 افزايش خودكنترلي در كاركنان و مديران شهرداری از طريق تغيير 
رويكرد نظارت متمركز به نظارت عمومي و مردمي (هر فردی احساس كند 

كه هزاران چشم در شهر عملكرد او را رصد مي كنند)
 كاهش هزينه های نظارتي و افزايش كارامدی در امر نظارت با استفاده 

از شفافيت اطالعات و بهره جستن از توان مردم
 افزايش اعتماد عمومي به شــهرداری و شورای شهر از طريق افزايش 
شفافيت اطالعات و فراهم كردن زيرساخت تقارن اطالعاتي برای مشاركت 

مردم در مديريت شهری
شرح وظايف كميته شفافيت و شهر هوشمند

 برنامه ريزی و نظارت بر شناســايي منابع توليد اطالعات اولويت دار، 
اطالعات رانت ساز يا اطالعات نظارت ساز (كه طبق قانون انتشار آن ها مجاز 

است)
 برنامه ريزی مستمر برای ايجاد دسترسي عمومي به اطالعات اولويت دار 
(امكان پذيری فني+ اولويت از حيث ماهيت اطالعات+ تاثير بر افكار عمومي)

 برنامه ريزی و نظارت بر شناسايي سامانه ها و ابزارهای توزيع و انتشار 
اطالعات

 برنامه ريزی و نظارت بر توسعه و تامين زيرساختهای فني و سازوكارهای 
اجرايي انتشار و تبادل اطالعات

 برنامه ريزی و نظارت بر راه اندازی ســامانه های اطالعاتي برای انتشار 
اطالعات در قالب های اســتاندارد از نظر قالب، زمان، مكان، مقدار و سطح 

دسترسي
 پايش و رصد مســتمر اجرای برنامه ها و فرايندهای فوق و سنجش 

اثربخشي آن ها در افزايش سالمت شهرداری
 برنامه ريزی و نظارت بر شناســايي نقاط تماس ميان شــهروندان و 

كاركنان شهرداری و شناسايي تماس های مستعد فساد
 برنامه ريزی و نظارت بر توسعه خدمات الكترونيكي شهرداری با اولويت 



حذف تماسهای مستعد فساد و نظارت پذيری بيشتر در خدمت رساني
 سنجش مستمر اعتماد عمومي و نهادی به شهرداری

 برنامه ريزی و نظارت بر ايجاد يكپارچگي در راهبری فناوری اطالعات 
(Data Governance) با اولويت راهبری داده (IT Governance)

 برنامه ريزی و نظارت بر پياده سازی نظام های مديريت امنيت اطالعات 
در شهرداری وفق ضوابط و مقررات كشور

خالصه فعاليت های كميته شفافيت و شهر هوشمند
جدول زير شــرح خالصه شده ای از فعاليت های انجام گرفته در 
۳۶ جلسه كميته شفافيت و شهر هوشمند است. الزم به ذكر است 
از آنجايي كه معموال يك جلســه كميته، بيش از يك دستور جلسه 
داشــته است، مجموع جلساتي كه در جدول زير نوشته شده است 

در نگاه اول بيش از تعداد جلسات برگزارشده است.
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 كميته تشكيالت و منابع انساني
 به منظور ايفاء نقش تقنيني و نظارتي شــورای اســالمي شهر 
تهران، ری و تجريش و كميسيون برنامه و بودجه، در حوزه مديريت 
منابع انســاني شهرداری و سازمان ها و شركت های تابعه آن كميته 

تخصصي تشكيالت و منابع انساني تشكيل  شد.
هدف: انجام بررسي های علمي ـ كاربردی و نظارت مؤثر بر امور 
سازماندهي، آموزش و نگهداری كارآمد منابع انساني حوزه مديريت 
شهری تهران و تأمين خدمات مديريت مورد نياز كميسيون و شورا

وظايف و مأموريت ها:
۱ـ شناخت و تجزيه و تحليل ساختار نيروی انساني

۲ـ تعيين فرصت ها و چالش های اساســي حوزه منابع انســاني 
مديريت شهری تهران

۳ـ ارزيابي نظارت و اظهارنظر كارشناسي درباره ساختار سازماني 
كالن و تفصيلي سطوح گوناگون سازمان شهرداری تهران

۴ـ ارزشيابي سبك مديريت جاری ستاد و صف سازمان
۵ـ بررسي و اظهارنظر در مورد روش ها و رويه های انجام كار

۶ـ اظهارنظر نســبت بــه فرآيندهای اســتخدام، آموزش ضمن 
خدمت و مسير ارتقاء شغلي برانگيزاننده كاركنان

۷ـ بررسي و ارزشيابي فرآيندهای رفاه و تأمين اجتماعي كاركنان
۸ـ انجام آسيب شناسانه فرهنگ سازماني واحدها

MIS ۹ـ رسيدگي و اظهارنظر درباره
۱۰ـ نظارت بر برنامه ريزی و اجرای طرح ها و برنامه های آموزشي 

كاركنان شهرداری تهران و سازمان های تابعه
۱۱ـ شناسايي و پيشنهاد بهره گيری از روش های خصوصي سازی 
و برون ســپاری تأمين خدمات و كمك به سبك ســازی ســاختار 

سازماني 
۱۲ـ بررسي نظارت و اظهارنظر نسبت به نظام انتصابات مديران 

شهری و بازنگری شرايط احراز سمت های مديريتي
۱۳ـ بررسي، نظارت طرح های طبقه بندی مشاغل

۱۴ـ كمــك به تحقــق مديريت بهينه منابع انســاني از طريق 
پيشنهاد نظامات انگيزشي كاركنان

۱۵ـ انجام ساير امور ارجاعي
در ادامه خالصه گزارش عملكرد كميته تشكيالت و منابع انساني 

ارائه مي شود.
الف- جلسات اصلي كميته:

۱- بررسي ساختار سازماني دبيرخانه شورای اسالمي شهر تهران
شماره جلسه- موضوع جلسه

۲- ادامه بحث و بررســي ســاختار ســازماني دبيرخانه شورای 
اسالمي شهر تهران

- بحث و تبادل نظر در خصوص ســاختار ســازماني شهرداری 
تهران و تعيين اهداف راهبردی مربوطه

 ۳- بررســي طرح «لغو كليه اختيارات مالي شورا به شهردار طي 
دوره های گذشته شورا»

 ۴- گزارش كامل وضعيت نيروی انســاني شــاغل در شهرداری، 
سازمان ها و شركت های تابعه بر حسب: 

۱.جنس ۲. ســنوات خدمت، ۳. نوع رابطه استخدامي ۴. ميزان 
تحصيالت ۵. جايگاه شغلي

فرصت ها و چالش های فرا روی و رويكردهای اصالحي از سوی 

مديران ذيربط
۵- بحــث و تبادل نظر در خصوص ســاختار تفضيلي دبيرخانه 

شورای شهر تهران
۶- طرح ســاختار سازماني شــهرداری، سازمان ها، شركت ها و 

ساير واحدهای تابعه
۷- فرصت ها، چالش ها و راهبردهای مشــترک حوزه مديريت 

شهری
۸- طرح ساختار سازماني شهرداری، سازمان ها، شركت ها و ساير 
واحدهای تابعه؛ فرصت ها، چالش ها و راهبردهای مشــترک حوزه 

مديريت شهری
۹- بررســي وضعيت شــركت خدمات مالي شــهر و ســازمان 

بازنشستگي
۱۰- بررســي وضعيت موجود ساختار سازمان ها و شركت های 

شهرداری تهران
۱۱- گزارش وضعيت ساختار تشكيالتي و نيروی انساني سازمان 
ها و شركت ها توســط اداره كل امور مجامع و شورای سازمان ها و 

اداره كل تشكيالت و بهبود روش ها
۱۲- بررسي اليحه «ساماندهي فعاليت شركت ارتباط مشترک 

شهر»
۱۳- بررسي تشكيل كارگروه تعيين ضوابط تشكيالتي شهرداری 
تهران (الزامات، سياســت ها و راهبردها) و معرفي نمايندگان جهت 

عضويت در كارگروه
۱۴- بحث و تبادل نظر در خصوص الزامات برنامه پنج ساله سوم 
شهرداري تهران مرتبط با وظايف كميته تشكيالت و منابع انساني

۱۵- بحث و تبادل نظر در خصوص ضوابط تشكيالتي و الزامات 
شهرداری تهران در برنامه پنج ساله سوم

۱۶- بررسي تبصره ها و رديف های بودجه سال ۱۳۹۷ شهرداری 
تهران مرتبط با حوزه تشكيالت و منابع انساني

۱۷- ادامه بررســي تبصره ها و رديف  های بودجه ســال ۱۳۹۷ 
شهرداری تهران مرتبط با حوزه تشكيالت و منابع انساني

۱۸- بررسي تطبيقي گزارش شهردار قبل و گزارش دكتر نجفي 
در سند تحويل و تحول مرتبط با حوزه تشكيالت و منابع انساني

۱۹-گــزارش اوليه اداره كل تشــكيالت و بهبــود روش ها در 
خصوص طي مراحل قانوني تصويب ساختار سازماني در شهرداری

۲۰- گزارش اداره كل امور مجامع و سازمان ها در خصوص منابع 
انساني سازمان ها و شركت های شهرداری تهران

۲۱- بحث و بررسي و تصميم گيری در خصوص اصالح ساختار 
سازمان ورزش شهرداری تهران

۲۲- بررسي مباني پيش نويس اوليه آيين نامه اداری استخدامي 
تدوين شده معاونت توسعه منابع انساني

۲۳- گزارش اداره كل مجامع و ســازمان ها در خصوص اصالح 
اساسنامه سازمان ورزش

۲۴- گزارش سازمان ورزش شهرداری تهران
۲۵- بررسي و ارائه گزارش ساختار سازمان ورزش شهرداری

ب- جلسات فرعي كميته:
۱- جلســه با دبيران كميســيون ها و مديران شــورا با موضوع 

«ساختار تفضيلي شورا»- ۱۳۹۶/۹/۲۱
۲- جلسه با كارمندان شورا با موضوع «اقدامات مرتبط با ساختار 
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سازماني اركان شورا»- ۱۳۹۶/۹/۲۶
ج- جلسات كارگروه: 

 كارگروه كميته تشــكيالت و منابع انســاني با هدف بررسي و 
كارشناســي دقيق تر در خصوص موضوعات مورد بحث در كميته 
تشــكيالت و منابع انســاني ايجاد شد كه ۱۷ جلســه داشته و به 

مباحث ذيل در اين جلسات پرداخته شده است:
- تعيين شرح شغل و ساختار سازمان تفصيلي واحدهای مختلف 

شورای اسالمي شهر تهران
- طرح ساختار سازماني شهرداری، سازمان ها، شركت ها و ساير 
واحدهای تابعه؛ فرصت ها، چالش ها و راهبردهای مشــترک حوزه 

مديريت شهری
- بررســي گزارش وضعيت نيروی انســاني شاغل در شهرداری، 

ســازمان ها و شركت های تابعه جنس، سنوات خدمت، نوع رابطه 
استخدامي، ميزان تحصيالت، جايگاه شغلي و...

- بررسي اوليه اليحه شركت خدمات مالي شهر
- بررسي اوليه اساسنامه سازمان های شهرداری و مغايرت آن ها 

با آيين نامه استخدامي شهرداری تهران
- بررسي ساختار سازماني سازمان ورزش شهرداری تهران

- بررسي تك تك پست های سازمان ورزش بر اساس ميزان كار 
در سازمان متبوع

- بررســي طرح «اصالحيه مصوبه شــماره ۱۶۰/۱۰۶۸/۲۸۲۳ 
مورخ ۱۳۸۷/۲/۲۴ با عنوان مجوز تشكيل صندوق ذخيره كاركنان 

شهرداري تهران»
- بررســي تطبيقي گزارش دكتــر قاليباف و دكتــر نجفي در 



خصوص منابع انساني
- بررسي ساختار سازماني غيرمصوب در شهرداری تهران و روند 

اجرايي آن بر اساس ضوابط آيين نامه استخدامي
 كميته بودجه و نظارت

 كميتــه بودجه و نظــارت مالي به عنوان يكــي از كميته های 
تخصصي كميســيون برنامه و بودجه شــورای اسالمي شهر تهران 
وظيفه بررســي، ارزيابي و نظارت بر حسن اجرای بودجه و فعاليت 
های مالي شــهرداری تهران را برعهده دارد، بر همين اساس انجام 
امور مربوط به بررســي و ارزيابي تخصصي كليه فرآيندهای بودجه 
از تدوين سياســت هــا و الزامات تدوين، بررســي، ارزيابي و ارائه 
پيشنهادات اصالحي برای تصويب، نظارت بر حسن اجرای بودجه و 
ارزيابي عملكرد بودجه پس از اجراء با توجه به گزارش تفريغ بودجه 

برعهده كميته بودجه و نظارت مالي است. 
رياســت اين كميته در دوره پنجم شــورای اسالمي شهر تهران 
برعهده دكتر مجيد فراهاني بوده اســت و ايشان با تجديد ساختار 
كميته و استفاده از فارغ التحصيالن جوان دانشگاههای برتر كشور 
به عنوان كارشناســان كميته در كنــار دعوت از نخبگان و صاحب 
نظران مســائل و موضوعات مرتبط زمينه استفاده از تجربه و دانش 

و خالقيت در اداره امور كميته را بيش از پيش فراهم نموده اند. 
كميته بودجــه و نظارت مالي در تعامل بــا نهادهای تخصصي 
همچون جامعه حســابداران رســمي ايران، خزانه داری كل كشور 
و ســاير موسسات و نهادهای حوزه نظارت مالي زمينه های تدوين 
مقررات و مصوبات مناســب و موثر برای ارتقاء ســطح ســالمت ، 

انضباط و شفافيت را در دوره پنجم فراهم نموده است.
 مهــم ترين هدف فعاليت كميتــه بودجه و نظارت مالي «انجام 
بررســي های علمي، كاربردی و ارائه نقطه نظرات كارشناســي در 
حوزه تدوين برنامه و بودجه ســاالنه، برنامه های بلندمدت و ميان 
مدت شــهرداری تهران و ارائه گزارشــات نظارتي از اجراء بودجه، 
مديريت مصــارف، انحراف از عملكرد و انحراف مالي جهت ارائه به 
صحن كميســيون برنامه و بودجه به منظور پشــتيباني از تصميم 
گيــری و تصميم ســازی اثر بخش كميســيون در اجرای وظايف 
محوله از ســوی شورا» اســت و كميته به منظور دستيابي به اين 
هدف وظايف و ماموريت های زير را با استفاده از توان كارشناسان، 

نخبگان و صاحب نظران مورد پي جوئي قرار داده است: 
۱- بررسي و اعالم نظركارشناسي در خصوص لوايح، طرح ها، نامه 
ها، گزارش های نظارتي(مديريتي تخصصي، مالي، اداری و فني) و 

ساير موارد ارجاعي از سوی رييس كميسيون.
۲- نظارت بر حســن اجرای مصوبات شــورا در حــوزه برنامه و 
بودجه به ويژه بودجه ســاالنه و برنامه های پنج ساله و ارائه گزارش 

نظارتي به كميسيون.
۳- بررسي و اعالم نظر كارشناسي در خصوص بودجه، اصالحيه، 
متمــم و تفريغ بودجه ســاالنه و برنامه های ميــان مدت و بلند 
مدت شهرداری، ســازمان ها و شركت های وابسته جهت طرح در 

كميسيون.
۴- نظارت بر حســن هزينه بودجه مصوب از طريق بررسي های 
كارشناسي و ارائه گزارشــات تحليلي انحراف از عملكرد و انحراف 

مالي بودجه جهت طرح در كميسيون.
۵- بررســي كارشناسي و ارزيابي صورت جامع هزينه ارائه شده 

توسط شــهرداری و ارائه به كميسيون جهت تصميم گيری اعضاء 
محترم. 

۶- ارزيابي صالحيت حرفه ای ذی حسابان معرفي شده از سوی 
شــهرداری با همكاری كميته منابع انســاني و ارائه جمع بندی به 

كميسيون جهت تصميم گيری. 
۷- ارزيابي تخصصي گزينه های پيشنهادی به عنوان حسابرس 
رسمي شورا و اعالم نتيجه به اعضاء كميسيون جهت تصميم گيری. 
۸- بررسي و تحليل كارشناسي گزارشات حسابرس شورا و ارائه 

نتايج جهت بررسي و اتخاذ تصميم توسط اعضاء كميسيون. 
۹- بررســي كارشناســي و تالش برای تدوين و اســتقرار نظام 
تدوين، اجراء و نظارت بر اجرای بودجه با مشــاركت شهروندان به 

ويژه شوراياران و سازمان های مردم نهاد محلي 
۱۰- نظارت برحسن اجرای پروژه های مصوب و بررسي پيشرفت 

فيزيكي، مالي و ارائه گزارش نظارت به كميسيون
 مهم ترين دســتاوردهای كميته بودجه و نظارت مالي در سال 

اول فعاليت دوره پنجم شورای اسالمي شهر تهران عبارتند از:
 ارائه ۱۰ پيشنهاد به عنوان طراح و ارائه كننده اصلي طرح به 

عنوان دستاورد بررسي های تخصصي كميته
- الزام شــهرداری تهران به شناسائي، اندازه گيری و گزارشگری 

بدهي ها، تعهدات و ذخائر
- الزام شــهرداری تهران به ارائه اليحه حمايت و كمك به زلزله 

زدگان كرمانشاه 
- الزام شهرداری تهران به ارائه گزارش از ميزان آمادگي و ايمني 

زيرساختهای امدادی شهر تهران
- نظــام نامه اجرايي انتخاب حســابرس، راهبــری و مديريت 
حسابرسي از شهرداری، سازمان ها، شــركت ها وموسسات وابسته 

وتابعه 
- نظام نامه انتخاب، ارزيابي و نظارت بر عملكرد ذيحساب و قائم 

مقامان ذيحساب شهرداری تهران
- الزام شــورای اسالمي شــهر تهران به امكان سنجي و تدوين 
مقررات مورد نياز برای تشــكيل نهاد مســئول محاسبات شهری 

(ديوان محاسبات شهر)
- الزام شهرداری تهران به شناسائي و معرفي فرصت های سرمايه 

گذاری شهر تهران
- رويه رســيدگي وبررسي برنامه های پنج ساله و بودجه ساالنه 

در شورای اسالمي شهر تهران 
- سياست ها و الزامات تدوين بودجه سال ۱۳۹۷ شهرداری تهران 
- سياست ها، راهبردهای اساســي، اولويت ها و مسائل كليدی، 
الزامات، ويژگي ها و رويكردهای تدوين برنامه پنج ساله سوم توسعه 
شــهر تهران و برنامه راهبردی، عملياتي شهرداری تهران (۱۳۹۸-

(۱۴۰۲
تدوين و ارائه ۸ گزارش تحليلي، تخصصي به عنوان دستاورد 

بررسي های تحليلي كميته 
- گزارش ارزيابي از وضعيت بودجه شهرداری تهران طي سالهای 

۱۳۸۴ تا ۱۳۹۶ 
- گزارش بررســي وضعيت عملكرد و اجرای بودجه سال ۱۳۹۵ 
شــهرداری تهران و تفريغ بودجه ســال ۱۳۹۵ بر اســاس گزارش 
حسابرس منتخب شورا و ارائه پيش نويس مصوبه شورا در تصويب 
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تفريغ بودجه سال ۱۳۹۵
- گزارش بررسي وضعيت پيشرفت فيزيكي پروژه های شهرداری 

تهران در سال ۱۳۹۶
- گزارش بررســي بودجه پيشــنهادی ســال ۱۳۹۷ در سطح 
معاونت ها، واحدهای ســتادی، مناطق، ســازمان ها، شركت ها و 

موسسات وابسته 

- گزارش بررسي پيشنهادات اعضاء شورا در تدوين سياست ها و 
الزامات تدوين بودجه سال ۱۳۹۷ شهرداری تهران 

- گزارش بررســي و ارزيابي اليحه اصالحيــه ماليات بر ارزش 
افزوده با تاكيد بر اثرات آن بر ماليه شهری 

-گزارش بررسي وضعيت اقتصادی سال ۲۰۱۸ كشور و اثرات آن 
بر ماليه شهری تهران با تاكيد بر گزارش صندوق بين المللي پول 
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- گزارش پيشنهاد، تدوين سناريوهای اصالح بودجه سال ۱۳۹۷ 
شهرداری تهران 

بررسي  العاده  فوق  جلسه   ۱۵ و  عادی  جلسه   ۴۲ برگزاری 
بودجه سال ۱۳۹۶ كميته 
بررسي موضوعات كليدی 

- عملكرد بودجه سال ۱۳۹۶
- بررسي بودجه سال ۱۳۹۷ 

- كاهش هزينه در شهرداری تهران 
- انضباط مالي و ارتقاء نظارت مالي از طريق انتخاب ذيحساب و 

قائم مقامان ذيحساب و حسابرس منتخب شورا 
- اصــالح نظام بودجه ريزی در شــهرداری تهــران با تاكيد بر 

سازمان ها، شركت ها و موسسات 
با حضور مديران شهرداری، كارشناسان و صاحب نظران 

بررسي و ارائه گزارش درباره ۶۴ طرح و اليحه ارجاع شده 

كميته اقتصاد و تنظيم مقررات شهری
 كميته اقتصاد و تنظيم مقررات شــورای اسالمي شهر تهران 
در مهرماه ســال ۱۳۹۷ بــا مصوبه كميســيون برنامه و بودجه 
تاســيس شد اين كميته با محوريت جذب سرمايه گذار و افزايش 
درآمدهــای پايدار شــهرداری تهران با رياســت ســيدمحمود 
ميرلوحي شروع به فعاليت كرد و در اين راستا با دعوت از اساتيد 
خبره دانشــگاه های تراز اول كشــور، مديران اداری سطوح ارشد 
كشــور و فعالين به نام حوزه سرمايه گذاری به بررسي راهكارها و 

موانع تحقق سرمايه گذاری و درآمدهای پايدار پرداخت.
 كميته اقتصاد و تنظيم مقررات بعد از بررســي اوليه وضعيت 
اقتصادی ســازمان ها، ادارات و شــركت های وابسته به شهرداری 
تهران به توافقاتي در راستای اهداف تعيين شده رسيده و با ورود 
به فصل ارائه بودجه با برگزاری جلســات فشــرده با سازمان ها، 
شــركت ها و زيرمجموعه های شــهرداری تهران خالها و نواقص 
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بودجه ارائه شده را برطرف كرده و با سياست افزايش درآمدهای 
پايدار اصالحاتي را انجام داد.

اين كميته بعد از بررســي برنامــه دوم و عملكرد اين برنامه 
در راســتای تدوين هر چه بهتر برنامه ســوم اقدام به ارائه سند 
چشم انداز شهرداری تهران با همكاری ساير كميته های تخصصي 
كميته شــورای اسالمي شــهر تهران كرده و بعد از آن اقدام به 
برگزاری سلسه نشست ها و جلسات متعدد با سازمان ها، ادارات، 

شركت ها و متخصصين حوزه برنامه نويسي كرد.
 كميته اقتصاد و تنظيم مقررات شــورای اسالمي شهر تهران 
با ايجاد ســاختاری پويا توانسته است تعادلي دروني را در جذب 
اعضای كميته در حوزه های علمي ـ پژوهشــي و تجربي ـ عملي را 
حفظ كرده و با همين رويكرد؛ ارتباطات سازنده ای را با تشكل ها، 
ادارات، ســازمان ها، شركت ها و نهادهای ملي و بين المللي ايجاد 
كرده است و تاكنون در راستای تحقق اهداف تعيين شده اش ۷۲ 
جلسه و نشست كارشناسي برگزار كرده است. اهم سياست های 
پيشــنهادی كميته اقتصاد و تنظيم مقررات در پنج محور اصلي 

به شرح زير است:

 درآمد پايدار شهری
 لزوم متعادل ســازی بودجه شهرداری تهران و سازمان ها و 
شركت های زيرمجموعه با افزايش ۱۰ درصدی درآمد پايدار و يا 

كاهش ۱۰ درصدی هزينه ها 
 لزوم تقسيم ســازمان ها، شــركت ها و مناطق شهرداری 
تهران در ۳ ســطح درآمدزا، خودكفا و يارانه بگير و تالش برای 

درآمدزايي
 لزوم رعايت سياســت های هفتگانه تخصيص، تعادل، تنوع، 
تحصيل منضبط، تمركز منابــع، تخصيص منابع، تصريف بهينه 

در حوزه مالي
 لزوم اخذ هزينه های مســئوليت اجتماعــي از بنگاه های 

اقتصادی فعال در شهر تهران
مشاركت و سرمايه گذاری شهری

 لزوم تغيير رويكرد از سرمايه گذاری های تك بعدی ساخت 
و ساز به بســته های متنوع خدماتي و هوشمندسازی و حمل و 

نقل
  تعريــف گارانتي و ضمانت نامه های متنوع برای ســرمايه 

گذاران داخلي و خارجي شهرداری تهران
 شناسايي، ارزيابي و رتبه بندی فرصت ها، تهديدات، عوامل 

و موانع سرمايه گذاری شهر تهران
 تدوين نظام نامه تشويقي مديران شهرداری تهران بر اساس 
ميزان تعريف فرصت ها، انعقاد قرارداد مشاركت و سرمايه گذاری

 عدم ســرمايه گذاری در حــوزه غيرمرتبط بــا اهداف ذاتي 
شهرداری

 تغيير ساختار و رويكرد جذب سرمايه گذار با تاكيد بر ارتقا 
برند شهرداری تهران 

 سرمايه گذاری در بافت های فرسوده با رويكرد ارتقا ارزش
 بافت های فرسوده

 اقتصاد فرهنگ شهری
- لزوم تغيير نگاه يارانه بگيری به مقوله فرهنگ

- افزايش استقالل و توسعه پايدار فرهنگي بوسيله خودكفايي 
مالي 

- لزوم بهره برداری اقتصادی از اماكن و ســاير پتانســيل های 
فرهنگي

- لزوم توسعه و بهره برداری از صنايع خالق فرهنگي
اقتصاد حمل و نقل شهری

- خودكفايــي حوزه حمل و نقل با بكارگيری سياســت های 
كاهش هزينه و افزايش درآمد پايدار تا سال ۱۴۰۰

- لزوم منطقه بندی مسيرهای مترو و اتوبوس و قيمت گذاری 
هدفمند متناسب با سطح رفاه مناطق ۲۲گانه

- هدفمند سازی قيمت گذاری غرفه های ايستگاه های مترو 
هدفمنــد با توجه بــه مختصات و ويژگي های مناطق شــهری 

مختلف
- استفاده از مكانيزم های نوين جذب سرمايه گذاری عمومي 

و خصوصي

اقتصاد خدمات شهری
 ايجاد سيســتم به آنالين و به روز محاسبه ارزش اقتصادی 

روز دارايي های سازمان های خدماتي
 افزايش بهينه قيمت خدمات شهری متناسب با بهای تمام 

شده خدمات
 سطح بندی مجموعه های خدماتي شهرداری در سطوح سه 

گانه درآمدزا، خودكفا و يارانه بگير
  كاهــش و تجميع مجموعه های خدماتي و افزايش كيفيت 

آنان
  عدم انحصارگرايي و افزايش فضای رقابتي در جلب مشاركت 

بخش خصوصي
برنامه سوم شهرداری تهران

 شناسايي نقاط ضعف و قوت، فرصت ها و تهديدها در برنامه 
دوم شهرداری تهران

 لزوم اولويت بخشــي و معطوف به هدف نمودن تغييرات و 
تحوالت شهرداری تهران

 لزوم ورود نگاه اقتصادی به حوزه های مختلف به ويژه حوزه 
فرهنگي و اجتماعي و بهره  برداری از مزيت های نســبي فرهنگي 

و هنری
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هر روز جهان ناچار به پذيرش انســان های بيشــتری است. به طور 
متوسط در هر ثانيه سه نفر به جمعيت جهان افزوده مي شود كه بالغ بر 
حدود ۹۰ ميليون انسان در سال است. رشد جمعيت، خود باعث ايجاد 
مشكالتي در تهيه آب، غذا و سرپناه مورد نياز برای سالمتي مي شود به 
خصوص اين كه غالباً رشد جمعيت در كشورهای در حال توسعه يعني 
جايي كه دسترسي به منابع ناكافي است، رخ مي دهد. عالوه بر اين مصرف 
نامتعادل در اكثر كشــورهای ثروتمند، باعث تحليل رفتن سريع منابع 
تجديدناپذير جهان مي شود. بنابراين محيط زيست حامي زندگي، به طور 
فزاينده ای تحت فشارهای ناشي از تغييرات آب و هوا، از دست رفتن تنوع 

موجودات زنده، جنگل زدايي و بياباني شدن قراردارد.
در هر كشــوری، فقرا و محرومان بدترين شرايط بهداشتي را تجربه 
مي كنند و اين بي عدالتي ها بايد به جوامع و حكومت ها در سطح ملي و 

محلي ربط داده شوند.

متخصصين بهداشتي بايد برنامه ها و منابع كافي همبستگي نيروها در 
بخش محيطي و ايجاد باورهای سالمت و محيط بـه عنوان اساس اوليه 
در بـــرنامه های توسعه پايدار تاكيد كنند. در مقياس وسيع تر، شركت 
گسترده تمامي بخش های جامعه بايد تضمين شود. البته اين در صورتي 
است كه بخواهيم راه حل ها و راهكارهايي كه سبب ايجاد و بهبود پايداری 
وضعيت ســالمتي مي شوند، قاعده مند شوند. در گام بعدی، برای تأمين 
منافع بيشتر، بايد بر نيازهای جاری و آتي مردم به خصوص افراد فقير و 

آسيب پذير تمركز شود.
مصداق اين چالش ها و نيازها بيش از هر جايي در شــهرها و خاصه 
كالنشهرها نمود پيدا مي كند. امروزه كالنشهرها بيش از هر جايي نيازمند 
توجهات و برنامه ريزی دقيق در حوزه های محيط زيست و سالمت هستند. 
كالنشهر تهران از جمله شهرهايي است كه به واسطه مركزيت سياسي، 
اقتصادی و فرهنگي زمينه های تمركز گسترده جمعيت و فعاليت را فراهم 

شهروندان صاحبان شهر

زهرا صدراعظم نوری
 رييس كميسيون سالمت، محيط زيست و خدمات شهری
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ساخته و نتيجه آن كه فشار اكولوژيكي گسترده ای را بر دوش طبيعت وارد 
كرده است؛ فشاری كه بسيار بيشتر از ظرفيت تحمل محيطي آن است 
و البته پيامدهای آن نيز قطعاً محدود به مرزهای آن نيست و بسيار فراتر 
از آن است. بخش اصلي پيامدهای منفي اين وضعيت متوجه شهروندان 
و ساكنين اين مركز بزرگ شهری اســت. گزارش های فراواني در مورد 
شاخص های مرتبط با سالمت و محيط زيست منتشر مي شود كه جملگي 

آن ها گواهي بر سطح باالی هشدارهاست. 
شــهر تهران به دليل عدم توجه كافي به شاخص های متعدد آسيب 
پذيری از جمله تراكم باالی جمعيت، گسل های موجود در شهر، ۳۷۰۰ 
هكتار بافت فرســوده و ناپايدار، وجود زيرساخت های حياتي فرسوده و 
قديمي و... در برابر اكثر حوادث طبيعي و انســان ساز به خصوص زلزله 
آسيب پذير اســت و به رغم هشدارهای بسيار در طي سه دهه گذشته 
مبنــي بر كنترل و تثبيت جمعيت و محدوده های شــهری به صورت 
آگاهانه در حال گســترش بوده و به شدت ناپايدار است. اما آنچه دلگرم 
كننده است؛ وجود ظرفيت های بسيار در حوزه مديريت شهری است كه 
اگر آن ها به نحو مناسبي به كار گرفته شوند وضعيت ايمني شهر بهبود 
مي يابد. مهمترين مساله پيش رو برای استفاده از اين ظرفيت ها داشتن 
يك برنامه جامع و ايجاد بستر مناسب برای هماهنگي و همكاری های 
بين بخشي است. چرا كه امكانات سخت افزاری و نرم افزاری شهری جهت 
ارتقاء ايمني در كالن شــهر تهران و رسيدن به شهری پايدار به خودی 
خود، تامين نمي شود و نياز به برنامه ريزی اصولي و مشاركت پذيری دارد. 
بايد بپذيريم كه مديريت سالمت و محيط زيست مساله ای چند وجهي 
و البته بسيار پيچيده است. هر فعاليت و پروژه ای در شهر تبعات مختلف 
در ابعاد محيط زيستي و سالمت شهری دارد؛ از اين رو مي طلبد تا نظام 

مديريت شهری حساسيت های بيشتری در اين حوزه داشته باشد.
امروزه به بهانه توسعه شهر دست اندازی به منابع طبيعي به امری رايج 
تبديل شده است و هر روز بيش از گذشته منابع تهديد سالمت در شهر 
افزايش مي يابد. بر ماست كه روندهای حاكم بر توسعه شهر را مورد پايش 
قرار دهيم؛ زمان آن رسيده است كه پرسش هايي را از خودمان بپرسيم: 
چگونه توســعه مي تواند منابعي برای بهداشت فراهم كند و نيز چگونه 
چنين توسعه ای مي تواند تهديدی برای سالمتي يا كاهش منابع طبيعي 

باشد؟ 
اگرچه در حوزه محيط زيست و سالمت در شهرها با پديده مديريت 

بخشي و چندگانه مواجه هستيم و پراكندگي وظايف و ماموريت های اين 
حوزه ها خود مانعي بزرگ فراروی مديران و برنامه ريزان است اما نمي توان 
منكر نقش مديريت شــهری در حوزه سالمت و مسائل محيط زيستي 
مرتبط با شهرها شــد. از اين روی مســئوليت نهادهايي چون شورای 
اســالمي شهر و خاصه كميســيون تخصصي سالمت، محيط زيست و 

خدمات شهری سنگين تر است. 
 در طي يك سال گذشته سعي بر اين بوده تا كميسيون وارد حوزه هايي 

شود كه قبالً كمتر مورد نظارت بودند. 
در اين مدت در كنار پيگيری مسائل محيط  زيستي، سالمت و ايمني 
موضوعات جديدی چون انضباط مالي شــهرداری و شــفافيت مالي در 
سازمان ها و پروژه های مرتبط با حوزه های ذكر شده به صورت جدی مورد 
بررسي و پيگيری قرار گرفت؛ حوزه هايي كه قبالً كمتر به آن ها پرداخته 
و يا ورود صورت گرفته بود؛ نتايج نظارت و بررسي ها البته به وضوح نشان 
از وجود چالش هايي است كه بايد در آينده بيشتر مورد پايش قرار گيرند؛ 
معتقدم نظام سالمت در كنار برنامه ريزی و شفافيت مالي تابعي از مواردی 
چون دسترسي آزاد به اطالعات و داشتن بانك اطالعات جامع است كه 
حداقل نهادهای ناظر چون شوراهای اسالمي به آن ها دسترسي داشته 

باشند تا قادر به انجام مأموريت های خويش باشند. 
تمام اين موارد در راســتای جايگاه انساني و تكريم شهروندان يعني 
صاحبان شهر است. اگر بخواهيم شهری انسان گرا داشته باشيم بايد به 
نيازهای شــهروندان و خاصه نيازهای گروه های محروم، فقير و مطرود 
شــهری توجه بيشتری داشته باشيم؛ بايد جايگاه خاصي در برنامه ها به 
محروميت زدايي محيط زيســتي و ســالمت و خدمات شهری و ايمني 
داشــت و البته بايد همواره تالش كنيم تا زمينه های ورود شهروندان را 
به اداره شــهر به ويژه در حوزه ســالمت و محيط زيست و ايمني بيشتر 

فراهم كنيم.
گزارش پيش رو خالصه ای از عملكرد كميســيون ســالمت، محيط 
زيســت و خدمات شهری شورای اسالمي شــهر تهران در سال اول از 
دوره پنجم فعاليت خويش است. تالش شده محورهای اصلي فعاليت در 
اين كميسيون و كميته های تخصصي آن در قالب جداول و نمودارهايي 
ارايه شــود. در پايان الزم مي دانم از تالش همكارانم در اين كميسيون 
سپاســگزاری كنم؛ بدون شك دستاورد اين كميسيون حاصل زحمات 

اعضا كميسيون، مشاورين و كارشناسان آن است. 



معرفي كميسيون سالمت، محيط زيست و خدمات شهری 
شورای اسالمي شهر تهران

الف) اهداف
۱) برنامه ريزی برای ارتقای سالمت عمومي در شهر تهران

۲) برنامه ريزی برای ارتقا سطح ايمني و نهادينه كردن فرهنگ ايمني
۳) برنامــه ريزی جهت صيانــت از منابع و ميراث طبيعي عمومي 

شامل: پهنه های سبز و ساير فضاهای بي دفاع شهری
۴) گســترش ســطح كيفي و كمي خدمات عمومي به شهروندان 
(مديريت پســماند، ميادين ميوه و تره بار، فروشــگاه-های شهروند، 

پارک ها و فضاهای سبز شهری و....)
۵) برنامه ريزی جهت استفاده از علوم و فنون نوين در مديريت شهر

۶) كاهش هزينه های نگهداشت در شهر تهران
۷) كاهش هزينه های جاری واحدهای ذيربط در شهرداری تهران 

۸) محاسبه قيمت تمام شده پروژه ها و خدمات اجرايي در شهرداری 
تهران

۹)  تالش برای اســتفاده بهينه از ظرفيت نيروی انســاني ماهر در 
مديريت شهری

۱۰) الزام شهرداری تهران به فعاليت های برنامه محور و مبتني بر 
مصوبات شورا 

۱۱)  الزام شهرداری تهران به استفاده از منابع درآمدی پايدار
۱۲)  تدوين ضوابــط و آيين نامه های نظارت بر اقدامات و عملكرد 

مديريت شهری
۱۳)  برنامه ريزی برای محيط زيستي عاری از آلودگي ها و همگام با 

شاخص های توسعه پايدار
ب) وظايف

۱)  نظارت عاليه بر عملكرد شهرداري تهران.
۲)  نظارت بر چگونگي تخصيص و هزينه كرد بودجه های مصوب.
۳)  ايجاد تعامل و فضاي مشاركت ميان نهادها، سازمان ها و مردم.

۴)   تحقيق و پژوهش در ارتقاء سرانه هاي سالمت، محيط زيست و 
خدمات شهري و ايمني

۵)  نظارت بر حسن اجراي مصوبات شوراي اسالمي شهر و كميسيون.
۶)  ارزيابي عملكرد واحدهاي اجرايي در شهر تهران.
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جلسات كميسيون
جلســات برگزار شده كميسيون سالمت، محيط زيست و خدمات 
شهری شورای اسالمي شهر تهران در سال اول دوره پنجم در مجموع 
تعداد ۷۶ جلسه توسط كميســيون برگزار شده است. از مجموع اين 

جلسات تعداد ۸ جلسه مشترک با ساير كميسيون ها بوده است.
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متوسط حضور اعضا شورا در جلسات كميسيون
كميسيون سالمت، محيط زيست و خدمات شهری دارای ۳ عضو 
ثابت است (زهرا صدراعظم نوری، ناهيد خداكرمي و سيد آرش حسيني 
ميالني). متوسط حضور اعضا كميسيون در جلسات برابر تقريبا ۲,۹ نفر 
اســت. از ۷۶ جلسه كميسيون، ۷۰ جلسه با حضور تمام اعضا و شش 

جلسه با حضور دو نفر از اعضا برگزار شده است.
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متوســط تعداد افراد حاضر(اعضا، مشاورين، مدعوين و 
كارشناسان) در جلسات كميسيون

در سال اول، به طور متوسط در هر جلسه كميسيون تعداد ۲۱,۱ نفر 
حضور داشته اند. در اين سال بيشترين فراواني افراد در جلسات ۵۱ نفر 

و كمترين فراواني نيز ۵ نفر است. 
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مهمترين موضوعات مطرح شده در كميسيون سالمت، محيط 
زيست و خدمات شهری شورای اسالمي شهر تهران 

كميسيون سالمت، محيط زيست و خدمات شهری شورای اسالمي 
شهر تهران موضوعات متنوعي را در طي سال اول شورای پنجم مورد 

بررسي قرار داده است كه در ادامه مورد بررسي قرار مي گيرند. 
مهمترين موضوعات مورد بررسي در كميسيون عبارت است 

از:
۱)  بررسي طرح های شهری در حوزه سالمت، محيط زيست، خدمات 
شــهری، ايمني و مديريت بحران، اجتماعي، فرهنگي، شهرســازی، 

معماری، برنامه و بودجه، حقوقي 



۲)  بررسي عملكرد سازمان ها و ادارات تابعه شهرداری تهران
۳)  بازديدهای ميداني به ويژه از مناطق ۲۲گانه شهرداری تهران

۴)    بررسي فرآيند اجراي برنامه ۵ ساله دوم در حوزه سالمت، محيط 
زيست و خدمات شهري 

۵)  بررســي لوايح متعدد در حوزه سالمت، محيط زيست، خدمات 
شــهری، ايمني و مديريت بحران، اجتماعي، فرهنگي، شهرســازی، 

معماری، برنامه و بودجه، حقوقي 
۶) بررسي گزارش حسن اجرای مصوبات شورای اسالمي شهر تهران

۷) بررســي گزارش عملكرد سازمان ها و نهادهای تابعه شهرداری 

تهران و ساير سازمان های مديريت شهری
۸) معرفي افراد و نمايندگان به سازمان ها و كميته ها و كميسيون های 

مختلف شهرداری تهران
۹) بررسي گزارش های حسابرسي شهرداری تهران
۱۰)  بررسي و تصحيح اليحه بودجه سال ۱۳۹۷ 

در مجموع در ســال اول، ۱۷۵ موضوع اعم از طرح، اليحه، گزارش 
عملكرد و... در جلســات كميسيون مورد بررسي قرار گرفته است كه 

جزييات آن در جدول زير مالحظه مي شود.

همانطور كه مالحظه مي گردد، بيشــترين عملكرد كميسيون در 
ميان حوزه های مورد بررسي و بر اساس وظايف محوله به شوراهای 
اسالمي پيرامون بررســي طرح ها، لوايح و گزارشات مرتبط با حوزه 
تخصصي كميسيون با فراواني ۶۶ و ۳۷,۸ درصد بوده است. پس از 

آن بررسي های مربوط به امور بودجه (بررسي بودجه ۹۷ شهرداری 
تهران، شــركت ها و ســازمان ها و... ) با فراواني۳۷ و ۲۱,۱ درصد 
موضوع بيشــترين حجم كار اعضا كميســيون را به خود اختصاص 

داده اند.
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در ادامه فهرســت تفصيلي محورهای مورد بررســي در جلسات 
كميسيون سالمت، محيط زيست و خدمات شهری به ترتيب جلسات 

برگزار شده از شــهريور ماه ۹۶ لغايت تير ماه ۹۷ به شرح جدول زير 
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 طرح ها و لوايح بررســي شــده در كميسيون سالمت
محيط زيست و خدمات شهری در سال اول

در سال اول از دوره پنجم شورا، تعداد ۸۲ طرح و اليحه در جلسات 
متعدد كميســيون مورد بررسي قرار گرفته است كه از اين تعداد ۴۲ 

طرح و ۴۰ اليحه بوده است.
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طرح های بررسي شده 
در ســال اول از دوره پنجم شورا تعداد ۴۱ طرح اصلي و فرعي در 
كميسيون سالمت، محيط زيست و خدمات شهری مورد بررسي قرار 
گرفته اســت كه به تفكيك تعداد ۴ طرح در كميته سالمت، ۳ طرح 
در كميته محيط زيست و ۸ طرح در كميته ايمني و مديريت بحران 

بوده است.
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الف) تعداد طرح های بررســي شده به عنوان كميسيون 
اصلي و فرعي

از مجموع ۴۱ طرح مورد بررسي در كميسيون، تعداد ۱۱ طرح به 
عنوان كميســيون اصلي و ۳۰ طرح به عنوان كميسيون فرعي مورد 

بررسي قرار گرفته است.
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ب) تعداد لوايح بررسي شده به عنوان كميسيون اصلي 
و فرعي

از مجموع ۴۰ اليحه مورد بررســي در كميسيون، تعداد ۱۲ اليحه 
به عنوان كميسيون اصلي و ۲۸ اليحه به عنوان كميسيون فرعي مورد 

بررسي قرار گرفته است.
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 گزارش های بررســي شــده در كميســيون سالمت
محيط زيست و خدمات شهری در سال اول

در ســال اول فعاليت كميسيون سالمت، محيط زيست و خدمات 
شهری ۲۳ گزارش عملكرد را با توجه به حوزه تخصصي از سازمان ها 
و شركت های شهرداری تهران را مورد بررسي قرار داده است. در ادامه 

فهرستي از آمارهای مرتبط با اين حوزه را مشاهده مي كنيد.
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بازديد های انجام شده توسط كميسيون
يكي از وظايف قانوني كميســيون ســالمت، محيط زيست و خدمات شهری عالوه بر بررسي طرح ها و لوايح، نظارت بر نحوه انجام فعاليت ها 
و خدمات از ســوی سازمان ها و شركت های وابسته به شهرداری تهران است. در راستای انجام اين وظيفه قانوني، بازديدهای اعضاء، مشاورين و 

كارشناسان كميسيون در جدول زير آورده شده است.



ســازمان ها و افراد حقوقي دعوت شــده به كميسيون 
سالمت، محيط زيست و خدمات شهری

در طي ســال اول از دوره پنجم فعاليت كميسيون سالمت، محيط 
زيست و خدمات شهری بالغ بر ۲۵۸ نفر مدعو به عنوان افراد حقيقي 
و حقوقي در ارتباط با موضوعات مختلف در جلسات كميسيون حضور 
يافته اند. در اين ســال همچنين از تعداد ۴۱ سازمان و نهاد و شركت 
برای حضور در جلسات دعوت به عمل آمده حضور يافته اند و مباحث 

مشتركي پيرامون موضوعات شهری تهران مطرح شده است.
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بخش عمده مدعوين به كميسيون را سازمان ها و شركت های تابعه 
شهرداری تهران در حوزه های مرتبط با سالمت، محيط زيست، خدمات 

شهری و ايمني و مديريت بحران تشكيل مي دهند.
در ادامه فهرست سازمان ها و شركت هايي كه در يك سال گذشته در 

جلسات مختلف كميسيون حضور پيدا كرده اند ارايه شده است.
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از تاريخ ۹۶/۸/۲ لغايت ۹۶/۱۲/۱

مجموع زمان جلسات (با احتساب هر جلسه حداكثر ۲ ساعت)جلسات تشكيل شدهنام و نام خانوادگي

24 ساعت12 جلسهزهرا صدراعظم نوری

24 ساعت12 جلسه مجيد فراهاني

24 ساعت12 جلسهبشير (حجت) نظری

حضور اعضای شعبه دوم در جلسات كميسيون بند ۲۰ ماده۵۵ قانون شهرداری
از تاريخ ۹۶/۸/۲ لغايت ۹۶/۱۲/۱

مجموع زمان جلسات (با احتساب هر جلسه حداكثر ۲ ساعت)جلسات تشكيل شدهنام و نام خانوادگي

22 ساعت11 جلسهناهيد خداكرمي

22 ساعت11 جلسه آرش حسيني ميالني

22 ساعت11 جلسهحسن خليل آبادی

تعداد بازديدهای كارشناسان كميسيون ۶۶ بازديد از واحدهای صنفي به تعداد سه مورد بازديد از درخواستها، شركت های صنفي و پيگيری های 
موضوعي بوده است.

بررسي حضوری و مراجعه صاحبان مشاغل و پاسخگويي تلفني و يا حضوری ۲۵۲ مورد بوده است.

جلسات برگزار شده در بازده ۴ ماه سال جاری ۲۴ مورد بوده است كه در مدت مشابه با سال ۹۵ تعداد ۴ جلسه تشكيل شده است.

** در برخي از جلسات شعبه كه اعضا به طور كامل حضور نداشتند، پرونده ها جداگانه توسط عضو غايب رسيدگي و امضاء شده است.
** جلسات كميسيون از تاريخ ۹۶/۱۱/۱۰ الي ۹۶/۱۱/۲۴ به دليل برگزاری جلسات صحن شورا كه مرتبط با بودجه بوده و در دو نوبت صبح و 

عصر برگزارشده لغو شده است.
درصد پرونده های منتج به صدور رأی توسط هر شعبه از ۱۹۵ پرونده

مقايسه تعداد آراء صادره شعبات اول و دوم كميسيون (طي دوره پنجم شورا)

آمار و عملكرد دبيرخانه كميسيون بند ۲۰، ماده ۵۵ از ابتدای سال ۱۳۹۷ تا ۹۷/۵/۱

40 موردتعداد كل پرونده های وارده (ثبت شده)

تعداد كل بازديدهای انجام شده (پروندههای تحويلي 
جهت بازديد)

111 فقره

25 فقرهتعداد پرونده های مطرح شده در شعبه اول

40 فقرهتعداد پرونده های مطرح شده در شعبه دوم

مجموع مكاتبات انجام شده درخصوص موضوع ديوان 
و انتخاب هيأت كارشناسي

20 مورد

حضور اعضای شعبه اول در جلسات كميسيون بند ۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداری



ف
دي

ر

شعبه تاريخ جلسه
اول

شعبه 
دوم

تعداد 
پرونده

شماره يك

تعداد 
پرونده

شماره دو

ساعت 
جلسه

شعبه اول

ساعت 
جلسه

شعبه دوم
توضيحات

196/8/2��--22
بررسي فرايند تشكيل 

جلسات شعبه اول و دوم 
كميسيون

296/8/9��91122

396/8/16��81122

496/8/23��161922

596/8/30��61022

696/9/7��91022

796/9/12��--22
جلسه مشترک با معاونين 
خدمات شهری مناطق ۲۲ 

گانه

896/9/14��13-2-

996/9/21��12-2-

1096/9/28��181522

لغو جلسه----��1196/10/5

1296/10/12��10222

لغو جلسه----��1396/10/19

1496/10/26��7822

1596/11/3��-1-2

لغو جلسه به دليل بودجه----��1696/11/10

1796/11/17��----”

1896/11/24��----”

لغو جلسه به دليل تعطيلي ----��1996/12/1
رسمي

22 ساعت24 ساعت87 فقره108 فقرهمجموع

كميسيون بند ۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداری
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شورای اسالمي شهرتهران



مشارکت واقعی ذی نفعان شهر

محمد ساالری
رئيس كميسيون شهرسازی و معماری

منتخبين شورای پنجم شهر تهران در حالي فعاليت خود را آغاز كردند كه 
مطالبات گسترده افكار عمومي و شهرونداني كه ساعت ها در صف های طوالني 
جهت ورود «ليست اميد» به پارلمان شهری پايتخت به منظور تغيير و تحول 
اساســي مبتني بر توسعه پايدار شهر تهران ايستاده بودند را به شدت بر شانه 
های خود احساس مي كردند و با توجه به اين حد از حمايت پايتخت نشينان، 
و همسويي فكری شورا با دولت و نمايندگان مردم تهران در مجلس، هيچ بهانه 

و توجيهي برای عدم موفقيت در اين دوره متصور نبود.
در همان اولين روزهای فرايند گذار ( مدت زمان بين انتخاب و آغاز فعاليت 
رســمي شورا) بود كه دورهم جمع شديم و نسبت به تشكيل كميسيون های 
موقت و البته متناظر با كميسيون های تخصصي ۶ گانه شورا مبتني بر تمايل، 

تجربيات و تخصص اعضاء به عضويت اين كميسيون ها درآمديم.
كميسيون نوپای شهرسازی و معماری كه در دوره چهارم شورا با پيشنهاد 
اينجانب و تعداد محدودی از همكاران آن زمان تشكيل شد، در دوره پنجم با 
حضور همكاران عزيزم دكتر زهرا نژادبهرام و دكتر علي اعطا و اينجانب محمد 
ســاالری فعاليت خود را با تشكيل سلسله جلسات مستمر و منظم با رويكرد 
شناخت ماموريت های شهرسازی و معماری و شناخت شهر و مديريت شهری 

تهران آغاز كرد.
پس از درخواســت ارائه گزارشات جامع، كامل و تحليلي از سوی معاونت 
شهرســازی و معماری و ادارات كل مربوطه و مابقي ســازمان های مرتبط و 
شناخت نسبتا جامع از وضعيت موجود، جلسات رسمي كميسيون شهرسازی 
و معماری با آغاز فعاليت رسمي شورای پنجم در تاريخ ۵ شهريور سال ۹۶ ابتدا 
با احصاء و تدوين ماموريت های شهرسازی و معماری و سپس تدوين راهبردها 
و شرح وظايف آتي كميسيون در كنار تهيه ساختار سازماني آن شامل كميته 
شهرســازی،  كميته معماری و طراحي شــهری، كميته بافت های فرسوده و 
تاريخي در كنار كميسيون فرعي ذيل كميسيون تحت عنوان كميته تشخيص 
باغات شهر تهران به همراه دبيرخانه كميسيون و كارگروه های مربوطه با حضور 

كارشناسان و مشاورين رسما فعاليت خود را شروع كرد.
در طول فعاليت يك ساله كميسيون شهرسازی و معماری، تك تك اعضای 
كميسيون و مسئولين كميته ها و كارشناسان مربوطه در راستای ايفای نقش 
قانونگذاری نمايندگي مردم، نسبت به كنشگری ها و فعاليت های گسترده در 
حوزه بررسي طرح ها و لوايح و پيشنهادات و برگزاری جلسات و نشست های 
تخصصي و عمومي با مديران مديريت شهری، شهروندان، تشكل های حرفه ای 
و صنفي و دانشگاهي، مسئولين و مديران تمامي سازمان ها و نهادهای مرتبط 
با مديريت شهری و نيز در راستای ايفای نقش نظارتي با حضور در مناطق ۲۲ 
گانه و سازمان ها و شركت های تابعه شهرداری تهران و بين شهروندان و انجام 
بازديدهای ميداني و تشــكيل جلسات هدفمند و موثر مبتني بر راهبردهای 
تدوين شده اوليه اقدام كردند، كه بازگويي آن ها در اين يادداشت نمي گنجد، 
اما به طور خالصه به بخشــي از فعاليت ها و دستاوردهای اين كميسيون به 

شرح ذيل مي پردازم.
۱. از آنجايي كه مهم ترين و اصلي ترين ســند فرادست كه در اصل همان 
قانون اساسي شهر است، طرح های توسعه شهری مصوب، شامل طرح جامع و 
طرح تفصيلي شهر هستند، اعضای كميسيون شهرسازی و معماری با توجه به 
اعتقاد به اين موضوع كه عمال با تحقق راهبردهای ۱۷ گانه طرح جامع غالب 
ماموريت های مديريت شــهری مرتبط با كميسيون های ۶ گانه شورا محقق 
مي شود فعاليت مجدانه ای را جهت احياء مجدد نهاد مطالعات و برنامه ريزی 
طرح های توســعه شهری كه در دولت احمدی نژاد به صورت يكطرفه به كنار 
گذاشته شده بود آغاز كرد و توانست بسترسازی الزم را جهت امضاء تفاهم نامه 
اوليه و همچنين تعيين رديف بودجه شكل گيری اين نهاد در فرايند تصويب 
بودجه سال ۹۷ و نهايتا تهيه پيش نويس مورد توافق وزارت راه و شهرسازی، 
شهرداری تهران، شورای اسالمي شهر تهران و نمايندگان تشكل های حرفه ای 
و دانشگاهي را رقم بزند كه در آينده نزديك توسط وزير راه و شهرسازی، رييس 
شورای شهر و شهردار تهران امضاء و عملياتي خواهد شد. البته به موازات آن 
نســبت به ارائه طرح الزام شهرداری تهران به ارائه گزارش ميزان تحقق طرح 

تفصيلي اقدام كرد كه با تصويب شورا به شهرداری تهران ابالغ شد.
۲.موضوع تاب آوری شــهر تهران و ضرورت ايمن سازی آن يكي از اولويت 
های اساســي كميسيون شهرسازی و معماری در طول يك سال گذشته بود 
ولذا مجموعه ای از جلســات كارشناســي و پيگيری ها در اين حوزه توسط 
كميسيون انجام شده است. به نحوی كه در حوزه ارتقاء كيفيت ساخت و ساز و 
رعايت اصول شهرسازی و معماری زمينه الزم جهت تعيين تكليف نحوه ارجاع 
ناظــر و مجری برای پرونده های متقاضي صدور پروانه با رايزني با وزارت راه و 
شهرسازی و شهرداری تهران و سازمان نظام مهندسي را فراهم كرد و بخشي از 
مشكالت حل شد و مابقي اقدامات اين كميسيون جهت الزام به تهيه شناسنامه 
فني ساختمان زير نظر مجری ذيصالح و مهندس ناظر و اصالحات اساسي در 

مبحث ۲ مقررات ملي ساختمان در حال انجام است.
در حوزه كاهش تخلفات ساختماني نيز نسبت به شناسايي و آسيب شناسي 
مشكالت مربوطه اقدام كرد و ضمن عملياتي كردن مصوبات معطل مانده شورا 
در خصوص تشكيل ستاد هماهنگي كميسيون های ماده صد شهرداری تهران با 
محوريت اين كميسيون و مشاركت شهرداری تهران، وزارت كشور، دادگستری، 
ســازمان نظام مهندســي، ديوان عدالت اداری، نيروی انتظامي و... اقدامات 
زيربنايي موثری را جهت اصالح سازوكارهای فرايند شكل گيری تخلفات اعم 
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از ارزيابي حوزه پيشــگيری و (نقش مهندسين ناظر و ماموران شهرداری در 
شكل گيری تخلفات)، فرايند صدور آراء ماده صد و نحوه اجرای اين آراء و تاثير 
اين ســازوكارها در ميزان تخلفات ساختماني و نيز آراء صادره از ديوان عدالت 
اداری در ابطال آراء ماده صد، بحث فرهنگ ســازی، آموزش همگاني و جرم 
انگاری تخلفات در جامعه و به موازات آن شناســايي ساختمان های شاخص 
دارای تخلف و بازديد ميداني و رسيدگي برای برخورد قاطع با آن ها ونيز ورود 
به تصميمات شوراهای معماری مناطق ۲۲ گانه و احصاء تصميمات مغاير با 
اصول شهرسازی و معماری و كن لم يكن كردن بخش قابل توجهي از آن ها 

اقدام كرده است.
در حوزه افزايش تاب آوری و ايمن سازی شهر، احياء و نوسازی و بازآفريني 
بافت های فرسوده مهم ترين دغدغه و اولويت اين كميسيون بوده است كه در 
اين يك سال تالش شد با برگزاری سلسله جلسات كارشناسي در اين كميسيون 
و با دعوت از نماينده رييس جمهور، مقامات وزارت را ه و شهرسازی، شهردار 
تهران، رياست و اعضای شورای اسالمي شهر تهران و صاحب نظران اين عرصه، 
زمينه سازی الزم جهت رسيدن به شيوه های مداخله مورد اجماع در اين بافت 
ها و ضروت ارائه بسته های تشويقي موثر از سوی دولت و مديريت شهری در 
چهارچوب ستاد بازآفريني شهری آن هم با تدوين سند توسعه محالت را انجام 
دهد و البته قاطعا نه با رويكردهای غيركارشناسي و فاقد پيوست های مطالعاتي 
از جمله طرح مســكن اميد در شهر تهران كه تاكيد بر ساخت و ساز انبوه در 
اراضي باز شــهری، آن هم از محدوده بافت های فرسوده دارد مخالفت نموده 
و در صاحبنظــران اين عرصه و ديده بان های شــهری ضرورت ايجاد نهضت 
نوســازی و بهسازی و بازآفريني شــهری را آغاز كردند و همزمان با تشكيل 
كارگروه ويژه، اقدامات موثری را در اجرای مبحث ۲۲ مقررات ملي ساختمان 
كه ناظر بر رعايت اصول ايمني و استانداردهای مربوطه در فرايند بهره برداری 
و نگهداشت ساختمان های ساخته شده شهر است انجام دهد و به موازات آن 
با مشاركت شهرداری تهران، زمينه نسبي مشاركت ذينفعان و مالكين اماكن 
عمومي و ساختمان های خطر ساز و پاساژهای ناايمن شهر جهت ايمن سازی و 
نهادينه كردن نهضت ايمن سازی اماكن عمومي را در آينده نزديك فراهم كند.
و در كنار آن با همكاری خوب معاونت عمران و حمل و نقل و ترافيك شورا، 
شهرداری تهران را ملزم به ارائه اليحه نحوه نگهداشت پروژه های سطح شهر 
بخصوص پروژه های شاخص شهر تهران (همانند مجموعه برج ميالد، نمايشگاه 
شــهر آفتاب، پل ها و تونل ها، بزرگراه های ســطح شهر، مستحدثات اراضي 

نوسازی عباس آباد و...) نمايد.
۳. صيانت و حفاظت از باغات و عرصه های ســبز و باز شــهری از جمله 
مهمترين اولويت های اين كميسيون بوده است كه در اين خصوص مشاركت 
موثر و فعاالنه ای در ارائه طرح لغو مصوبه برج باغ ها و سپس بررسي مفاد طرح 
مذكور و اصالح آن و نهايتا پيگيری های جدی جهت طي فرايند تصويب در 
صحن علني شــورا داشته و پس از ابالغ مصوبه شورا، پيگيری های متعددی 
جهت ابالغ اين مصوبه از سوی شهرداری تهران و نيز نظارت بر عملكرد حوزه 
شهرسازی مناطق جهت اجرای دقيق اين مصوبه داشته و در مورادی نيز با ارائه 
تذكرات جدی خواستار رعايت مفاد اين مصوبه مبني بر عدم صدور پروانه برای 
امالک باغ شهر تهران داشته است و البته به موازات آن در فرايند بررسي پرونده 
های باغات شهر تهران( دركميســيون تشخيص باغات) كه ذيل كميسيون 
شهرسازی و معماری است با بررسي جامع و دقيق پرونده ها با رويكرد صيانت 
حداكثری باغات تالش شد تا در كنار ساير همكاران تصميم گيری در خصوص 

پرونده های باغات شهر تهران در جلسات علني شورا انجام پذيرد.
به منظور صيانت هرچه بيشتر از باغات، تك تك اعضای كميسيون بازديد 
های گســترده از سطح باغات در معرض خطر شهر تهران و نيز باغات متعلق 

به سازمان ها و نهادهای حاكميتي و دولتي داشتند كه منجر به تغيير رويكرد 
بخشي از اين نهادها و سازمان ها جهت صيانت از باغات شده است و همچنين 
اين كميســيون در راستای ايفای نقش قانون گذاری، شهرداری تهران را الزام 
به ارائه اليحه شناسنامه تك باغات و ايجاد اليه باغات در زير پهنه های طرح 
تفصيلي كرده كه اين اليحه ارائه شد و در اولويت بررسي های اين كميسيون 
قرار دارد و به موازات آن برای ســاماندهي باغات بهم پيوسته و ارزشمند شهر 

تهران از جمله نهايي كردن تصويب طرح های ساماندهي :
 ۱- باغات بهم پيوسته و ارزشمند و اراضي محدوده فرحزاد

 ۲- باغات بهم پيوســته و ارزشــمند و اراضي محدوده كن، پيگيری های 
بسيار موثری انجام داده، بنحوی كه تصويب اين طرح های ساماندهي در آستانه 

تصميم شورای عالي شهرسازی و معماری است.
۳. در جهت افزايش شــفافيت در حوزه شهرسازی مناطق ۲۲ گانه شهر و 
ســتاد شهرداری به منظور كاهش فســاد و رانت و رعايت اصول شهرسازی و 
معماری و مفاد طرح تفصيلي، اين كميســيون با همكاری معاونت مربوطه و 
ســازمان فناوری اطالعات و ارتباطات، اقدامات موثری جهت تدوين سازوكار 
هوشمند ســازی كامل فرآيند تصميم ســازی ها و تصميم گيری ها و ارائه 
خدمات انجام داده به نحوی كه شــهرداری تهران را ملزم كرده تا نســبت به 
انجام مطالعات و ارائه پيشنهاد جهت هوشمندسازی كامل فرآيند صدورپروانه و 
ساير گواهي های ساختماني (با حذف رويكرد مواجه حضوری متوليان ساخت 
و ساز و شهروندان با شــهرداری و دفاتر خدمات الكترونيك شهر ) بر اساس 
تجربيات برخي از شهرداری های دنيا اقدام كند و در همين راستا با مشاركت 
موثر با كميته شفافيت نسبت به ارائه طرح انتشار عمومي اطالعات شهرسازی 
شهرداری تهران و تصويب يك فوريت آن در صحن علني شورای اسالمي شهر 

تهران اقدام كرده است.
۴. و نهايتاً اينكه كميســيون شهرســازی و معماری با مشاركت و 
همراهي موثر تمامي اعضاء كميسيون بستر سازی مناسبي را جهت 
مشاركت دهي واقعي ذينفعان شــهر اعم از آحاد مردم، تشكل های 
حرفه ای و صنفي، جامعه دانشگاهي و تمامي ديده بان های شهری در 
تصميم گيری های مديريت شهری بخصوص در حوزه ماموريت های 
شهرســازی و معماری انجام داده است و با اين رويكرد و استراتژی در 
طول يك ســال گذشته توانسته است ضرورت اهميت دهي مديريت 
شهری و ذينفعان شهر به تحقق ماموريت های شهرسازی و معماری 
(بخصوص اجرای طرح های توسعه شهری) را در حد قابل قبولي تبيين 
و نهادينه نمايد. و با برگزاری سلسله نشست ها و جلسات هم انديشي 
در سطح مناطق و سازمان ها و شركت های شهرداری تهران، دانشگاه 
ها، دانشكده های شهرســازی و معماری، جامعه مهندسان مشاور و 
ساير محافل علمي و پژوهشي (از جمله برگزاری سلسله نشست های 
گفتمان شهر جهت بررسي مشــكالت و چالشهای شهری) گفتمان 
ســازی مناســبي انجام داده و دغدغه عمومي در جهت رعايت اصول 

شهرسازی و معمای را در حد قابل قبولي رقم زده است.
در پايان الزم مي دانم ضمن تقدير از همراهي مجدانه همكاران عزيزم 
در اين كميســيون، از تك تك كارشناسان و مشاورين و اساتيد دانشگاه و 
صاحبنظران و تشــكل های حرفه ای و دانشگاهي كه با اين كميسيون و 
كميته های مربوطه همكاری داشــته اند و همچنين از همكاری و انسجام 
اعضای شورا و مديريت موثر و مسئوالنه رياست شورا كه همگي تمام توان 
و ظرفيت علمي، تخصصي و مديريتي خودشان را جهت ارتقا كيفي زندگي 
شهروندان عزيز تهراني در اين يك سال بكار بستند به نوبه خودم تشكر و 

سپاسگزاری كنم.



معرفي كميسيون شهرسازی و معماری
اين كميســيون در راستای انجام تخصصي امور توسط شورای اسالمي 
شــهردر دوره چهارم شورا پيشنهاد و راه اندازی شد تا يكي از مهمترين و 
بنياد ی ترين ماموريت ها و حوزه های مديريت شــهری كه در دوره های 
گذشــته مغفول مانده را به جايگاه اصلي خود بازگرداند. اين كميسيون با 
پايش و نظارت بر عملكرد حوزه اجرايي ماموريت های شهرسازی و معماری 
در شهر تهران و همچنين سياستگذاری صحيح در خصوص ماموريت های 
شهرسازی و معماری شهر تهران مي تواند موجبات بهبود در تصميم سازی 
های شورا در اين حوزه و نهايتا ارتقا كيفيت محيطي و كيفيت زندگي در 
شهر تهران را فراهم نمايد و در راستای صيانت از مفاد اسناد طرح های توسعه 
شهری (طرح جامع، طرح تفصيلي و طرح های موضوعي و موضعي و...) و 

تحقق اهداف چشم انداز و راهبردهای اين طرح ها موثر واقع گردد. 
از جمله ضرورت های ايجاد كميسيون شهرسازی و معماری در شورای 

اسالمي عبارتند از: 
۱- صيانت از طرح تفصيلي و نظارت بر حسن اجرای آن و پايش و ارزيابي 

بازخوردهای اجرای آن ها 
۲- پيگيری و نظارت بر انجام تكاليف قابل توجهي كه پيوست طرح جامع 
وتفصيلي اعم از انجام مطالعات، فرآيند تصويب و نهايتا اجرای دقيق آن ها 

است.
۳- پيگيری و نظارت بر مطالعات، تصويب و اجرای طرح های سطح سوم 
توسعه شــهری(طرح های موضعي و موضوعي پيوست طرح های جامع و 

تفصيلي)
۴- تغيير رويكرد شهرداری تهران نسبت به ماموريت های محوله معاونت 
شهرسازی و معماری و بازگرداندن اين معاونت به ايفا نقش واقعي خودش و 

ظرفيت سازی الزم در اين خصوص
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۵- صيانت از بناهای ارزشــمند و حفاظت شــده و اصالح راهكارهای 
حفاظت از باغات شهر تهران

۶- نظارت بر فرآيندهای شهرسازی و تصميم گيری در حوزه شهرسازی 
و معماری به منظور كاهش تخلفات ســاختماني و بسياری از موارد مهم 

ديگر است.
معرفي اعضای كميسيون

 اعضای كميسيون تخصصي شهرسازی و معماری كه در دومين جلسه 
علني شورا در تاريخ يكشــنبه ۵ شهريور ۱۳۹۶ انتخاب شدند عبارتند از 

محمدساالری، زهرا نژادبهرام و علي اعطا

ساختار كميسيون:
ساختار كميســيون مركب از ســه كميته ۱- كميته شهرسازی، ۲- 
كميته معماری و طراحي شــهری ۳- كميته بافت فرســوده و تاريخي و 
يك كميســيون فرعي تحت عنوان كميسيون تشخيص باغات و تعدادی 
كارگروه های تخصصي وگروه مشاوران و كارشناسان كميسيون و دبيرخانه 
كميسيون و همچنين دبيرخانه ستاد هماهنگي كميسيون های ماده صد 

شهرداری تهران است. 
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اهم ماموريت ها و شــرح وظايف كميســيون شهرسازی و 
معماری به شرح ذيل است: 

  مشاركت و همكاری در سياســتگذاری، برنامه ريزی و نيز پيشنهاد 
طرح های مختلف در حوزه مديريت شــهری بر اساس سياست های كالن 
ابالغي كشــور، اسناد باالدستي، برنامه های مصوب شهری و نيازهای شهر 
تهران و تصويب آن ها در كميســيون و ارائه آن به صحن شورا جهت سير 
تصويب در جهت تحقق مفاد اين سياســت ها و اسناد و برنامه ها در حوزه 

شهرسازی و معماری 
   نظــارت بر عملكــرد شــهرداری تهران (حــوزه هــای مرتبط با 
مأموريت های شهرسازی و معماری) شامل معاونت شهرسازی و معماری 
شــهرداری تهران، سازمان نوســازی شــهر تهران، اداره كل امور اجرايي 
كميســيون های ماده ۱۰۰، شركت نوســازی اراضي عباس آباد، اداره كل 
حريم، شــركت شهربان و حريم بان، سازمان زيباسازی شهرداری تهران و 

كميسيون ماده ۵ شهرداری تهران
   تعامــل و همكاری با ســازمان ها و نهادها مرتبــط با ماموريت های 
شهرسازی و معماری خارج از شهرداری از جمله : شورای عالي شهرسازی و 
معماری ايران، شركت مادر تخصصي بافت فرسوده شهر تهران، سازمان نظام 
مهندسي و ساختمان استان تهران، سازمان ميراث فرهنگي استان تهران، 
نظام كارداني ساختمان، جامعه مهندسان مشاور و ساير تشكل های حرفه 
ای و صنفي و مردم نهاد، انجمن های علمي شهرسازی و معماری كشور و 
جامعه دانشگاهي و مشاركت با آن ها در تصميم سازی و تصميم گيری های 

مربوط به ماموريت های شهرسازی و معماری.
   بررسي تمامي پرونده های تشخيص باغات شهرتهران و بازديد ميداني 
از محل باغات و بررســي تمامي سوابق شهرسازی اين پرونده ها از طريق 
سامانه شهرسازی و نيز تعامل و همكاری با سازمان ها و نهادهای مرتبط و 
استعالم از ساير سازمان ها و ارائه نظريه كارشناسي در خصوص تشخيص 

باغ و غيرباغ به صحن علني شورای اسالمي شهر تهران 
   بررسي كارشناسي و اعالم نظر تخصصي درباره طرح ها، لوايح، برنامه ها، 
گزارش ها، پيوست های مطالعاتي و مسائل ارجاعي از سوی رئيس شورا يا 
هيأت رئيسه به عنوان كميسيون اصلي يا فرعي در قالب مصوبه كميسيون.

   شناســائي و اولويت  بندی محورها و موضوعات كاری، نارســايي ها، 
كمبودها و نيازهای حوزه شهرســازی و معماری، ساخت و ساز و مسائل 
كالبدی شهر تهران در سطوح مختلف و تدوين راهكارها و پيگيری اقدامات 

مقتضي.
   انجام نظارت تخصصي و پايش رعايت ضوابط و مقررات شهرســازی 
و معماری و اجرای طرح تفصيلي و صدور پروانه و پايان كار ساختماني در 
سطح شهر تهران و فرآيند مطالعه و اجرا و بازنگری طرح جامع و تفصيلي، 
طرح های موضعي و موضوعي و ساير طرح های ذيل آن ها از جمله نوسازی 
بافت های فرسوده، سيما و منظر شهری و بهبود محيطي شهری، صيانت از 

باغات و فضای سبز و طرح های پژوهشي.
    پايش و نظــارت موضوعي، موضعي و تخصصي(قبل، حين، بعد) بر 
اجرای قوانين و مقررات مرتبط با مديريت شــهری از جمله حسن اجرای 
مصوبات شورای اسالمي شــهر تهران در حوزه فعاليت كميسيون و ارائه 

گزارش.
    بررسي، بازبيني، پيشــنهاد اصالح و به روزرساني و تدقيق ضوابط و 
مصوبات پيشــين در حوزه ماموريتي شهرسازی و معماری شهر تهران و 
همكاری در تهيه، بررســي و تصويب احكام حوزه شهرسازی و معماری به 

هنگام تدوين برنامه های پنج ساله و ساالنه شهرداری تهران.
    انجام بازديد ميداني و اعزام كارشــناس يا گروه كارشناسي به منظور 
نظارت بر فعاليت ها، مستحدثات و پروژه ها، طرح ها و برنامه های شهرداری 
تهران و ســازمان ها و موسسات وابسته و شركت های تابعه آن و همچنين 
دســتگاه های اجرايي در حوزه ماموريت های تخصصي كميسيون و ارائه 

گزارش دوره ای. 
    بررســي و پايش برنامه و بودجه پيشنهادی ۵ساله و ساالنه، گزارش 
عملكرد معاونت، سازمان ها، شركت ها و ادارات كل حوزه معاونت شهرسازی 

و معماری شهرداری تهران و ارائه نظرات جهت طرح در صحن شورا.
    معرفي و پيشنهاد نماينده يا نمايندگان شورای اسالمي شهر تهران در 
كميسيون ها، مجامع و مراجع قانوني مرتبط با حوزه شهرسازی و معماری 
كه به موجب قوانين و مقررات يا بر حســب مصوبات شورای اسالمي شهر 

تهران تشكيل مي شوند.

ساختار كميسيون شهرسازی و معماری



    بررسي و پاسخ به مسائل، شــكايات و اعتراضات شهروندان و ارباب 
رجوعان كميسيون مرتبط با حوزه شهرداری تهران و شورای اسالمي شهر 

تهران در حوزه فعاليت كميسيون. 
    بررســي و پاسخ به مكاتبات و استعالم ها و گزارش های هيات رئيسه 
شــورا، اعضاء شورا، ساير كميسيون های شورا، اشخاص حقوقي و حقيقي، 

شهرداری تهران(ستاد و صف).
    بررســي ايده ها و نظرات و ديدگاه های ارائه شده توسط شهروندان و 
ديده بان های شهری در حوزه شهرسازی و معماری شهر تهران و ارائه آن ها 

در قالب طرح پيشنهادی به صحن شورا.
  همكاری با حوزه های اجرايي معاونت شهرسازی و معماری شهرداری 

تهران با رعايت عدم دخالت در اجرا.
    قواعد و ضوابط الزم برای ضابطه مند نمودن برنامه ها و اقدامات حوزه 
شهرسازی و معماری مديريت شــهری حسب تكليف برای كميسيون و 

همكاری در بروز رساني ضوابط.
    برنامه ريزی و تشــكيل جلسات و نشست های مشترك (تخصصي، 
جشنواره، كنفرانس، سمينار، همايش...)، با كارشناسان، متخصصان و صاحب 
نظران، مسئوالن و دست اندركاران شهرداري، نهادها و گروه هاي تخصصي 

مرتبط با حوزه هاي شهرسازي و معماري.
    تعامل و همكاری با ســاير نهادها و دســتگاه های اجرايي مستقر در 
كالنشهر تهران و مجامع علمي و دانشگاهي و مراكز مطالعاتي و پژوهشي در 
حوزه ماموريت های شهرسازی و معماری به منظور تبادل نظرات و انتقال 

تجارب.
    ارتباط، هماهنگي و تعامل با كميسيون های شهرسازی و معماری يا 
كميسيون های متناظر در كالنشهرها و مراكز استان ها و شهرهای تاريخي 
كشور و شوراهای استان تهران به منظور سياستگذاری های مشترک و انتقال 

تجربيات.
    ارتباط، هماهنگي و برگزاری جلســات، عقد تفاهم نامه همكاری با 
نهادهای رســمي، مجامع و تشكل های مرتبط يا متناظر با حوزه فعاليت 
كميســيون و اجرای فعاليت های مربوط به اقدامات مشــترک در حوزه 

شهرسازی ومعماری شهر تهران.
    بررسي برنامه ها و عملكرد دستگاه های اجرايي در سطح شهر مرتبط با 

حوزه فعاليت كميسيون و ارائه گزارش و پيشنهادات. 
    بررســي و ارائه اولويت های پژوهشــي و مطالعاتي ساالنه مرتبط با 
حوزه های ماموريتي مديريت شــهری به مركز پژوهش های شورا و مركز 

مطالعات و برنامه ريزی شهر تهران جهت اقدام.
    بررســي، پيشــنهاد وضع عوارض يا به روزرساني آن مرتبط با حوزه 

شهرسازی و معماری شهر تهران و نظارت بر حسن انجام.
    نحوه استفاده از اراضي داخل محدوده و حريم شهر بر اساس طرح های 

مصوب و قوانين موضوعه. 
 نظارت تخصصي و پايش رعايت ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری 
و اجرای طرح تفصيلي و صدور پروانه و پايان كار ساختماني در سطح شهر 
تهران و پايش سيستمي صدور پروانه ها و گواهي ها از طريق تقويت فعاليت 

كارگروه فني و نظارتي كميسيون. 
    پايش مستمر تصميمات شورای معماری مناطق و ارائه گزارش پايش.

    نظارت بر عملكرد دفاتر خدمات الكترونيك شهر.
    بازديد ازپروژه های ساخت و ساز در سطح شهر.

    پيگيری فعاليت مجدد «نهاد مطالعات برنامه ريزی و توسعه شهری 
تهران».

    پيگيری تقويت زيرساخت های فناوری و ارتقاء هوشمندسازی سامانه 
شهرسازی شهرداری تهران.

    پيگيری تنقيح ضوابط و مقررات حوزه شهرسازی و معماری.
    پيگيری ظرفيت سازی سازماني در معاونت شهرسازی و معماری برای 

عملياتي شدن طرح ها، پروژه ها، پژوهش ها و مطالعات در آن حوزه.
    پيگيری تحقق مديريت يكپارچه در حوزه شهرسازی و معماری (حذف 

مداخالت و موازی كاری ها).
عملكرد كميسيون در يك نگاه :

   تعدادجلسات رسمي كميسيون ۸۱ جلسه
   تعداد كل طرح های بررسي شده در كميسيون ۳۵ طرح و تعداد لوايح 

بررسي شده در كميسيون ۱۱ اليحه
   پايش شوراهای معماری مناطق ۲۲ گانه و احصا مغايرت ها با طرح 
تفصيلي حدود ۴۸۵۵ پرونده توســط كارگروه فني و نظارتي كميسيون 

شهرسازی و معماری
  نظارت بر فرآيند بررسي نقشه های نمای ساختماني شهر تهران در 
فرآيند صدور پروانه در كميته های نمای مناطق ۲۲ گانه توسط كارشناسان 
ناظر كميسيون مستقر در كميته های نما (در يك سال گذشته ۸۵۴ جلسه 
كميته نما در مناطق برای بررسي تعداد۱۶۵۲۳پرونده تشكيل شده است).

 تعداد ارجاعات وارده 
   درخواست های مردمي ارجاع شده از سوی هيات رئيسه و ارسالي از 

سوی روابط عمومي و درخواست های حضوری: ۹۵۰مورد
   تعداد مكاتبات سازمان نظام مهندسي (گودهای پرخطر): ۶۵ مورد كه 

در كميسيون بررسي، بازديد و مكاتبه شده است.
   تعداد تذكرات اعضا كميســيون : (محمد ســاالری ۲۵ تذكر- زهرا 

نژادبهرام ۳۱ تذكر -علي اعطا ۷ تذكر)
   نطق پيش از دستور: (محمد ساالری ۴ نطق- زهرا نژادبهرام ۲ نطق 

-علي اعطا ۱ نطق)
   تهيــه طرح ها و ارائه به شــورا (محمد ســاالری ۳ طرح- علي اعطا 
۴ طــرح- زهرا نژادبهرام ۳ طرح) و همكاری كميســيوني هر يك از اعضا 

كميسيون در تهيه و ارائه ساير طرح ها (حدود ۳۰ طرح)
   تعداد بازديد و نظارت های ميداني اعضا كميسيون از مناطق و سازمان 

ها و شركت ها و پروژه های سطح شهر تهران حدود ۹۰ بازديد

عناوين طرح ها و لوايح و دســتور جلســات و نشست های 
كميسيون شهرسازی و معماری 

به طور معمول، طرح های شورا و لوايح شهرداری پس از تصويب فوريت 
آن ها، توسط هيات رئيسه شورا به كميسون ها ارجاع مي شود و در هر يك از 
كميسيون ها مورد بررسي كارشناسي قرار مي گيرد و به هنگام سير بررسي 
و تصويب طرح ها و لوايح در صحن علني شــورا، نظر نهايي كميسيون ها 
ارائه مي شود. كميسيون شهرســازی و معماری در سال اول فعاليت شورا 
در خصــوص طرح ها و لوايح ارجاعي به عنوان كميســيون اصلي و فرعي 
گزارش های كارشناســي خود را تهيه نموده است. تعداد ۲۳ طرح و اليحه 
بررسي شده در كميسيون كه مركب از ۸ اليحه و ۱۵ طرح بوده است. كه 
كميسيون شهرسازی و معماری در مجموع ۸۱ جلسه رسمي برگزار نمود 
تا نســبت به بررسي اين طرح ها و لوايح و ساير موضوعات مربوط به حوزه 
شهرسازی و معماری و مديريت شهری و همچنين تشخيص باغات اقدام 
نمايد كه عناوين دســتور جلسات و نشست های كميسيون به شرح ذيل 

است: 
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۱. برگزاری جلسات گزارش گيری و پايش در خصوص « ارائه گزارش و 
عملكرد حوزه معاونت شهرسازی و معماری در دوره گذار»

 گزارش عملكرد شركت نوسازی عباس آباد با حضور اعضاء كميسيون 
شهرسازی و معماری و مديران شهرداری و رئيس و معاونين سازمان نوسازی 

عباس آباد
 گزارش عملكرد اداره كل شهرسازی و طرح های شهری تهران با حضور 
اعضاء كميســيون شهرســازی و معماری، معاونت شهرسازی و معماری 
شهرداری و مدير كل شهرسازی و توسعه طرح های شهری شهرداری تهران
 گزارش عملكرد اداره كل حريم با حضور اعضاء كميسيون شهرسازی و 

معماری، معاون شهرسازی و معماری شهرداری، مدير كل اداره حريم
 گزارش عملكرد اداره كل معماری ساختمان با حضور اعضاء كميسيون 
شهرســازی و معماری، معاونت شهرسازی و معماری شهرداری، مدير كل 

اداره كل معماری ساختمان
 گزارش عملكرد اداره كل تدوين ضوابط، نظارت و صدور پروانه با حضور 
اعضا و رئيس اداره كل تدوين و معاونين مربوطه و مديران شهرداری تهران

 گزارش عملكرد اداره كل برنامه ريزی و توسعه شهری و امور شهرسازی 
مناطق با حضور اعضاء كميسيون شهرسازی و معماری، معاون شهرسازی و 
معماری شهرداری، مدير كل برنامه ريزی و توسعه شهری و امور شهرسازی 

مناطق
 گزارش عملكرد اداره كل امور اجرايي كميسيون های ماده صد با حضور 
اعضاء كميسيون شهرسازی و معماری، معاونت شهرسازی شهرداری، و اداره 

كل امور اجرايي كميسيون های ماده صد
 گزارش عملكرد سازمان نوسازی شهر تهران با حضور اعضاء كميسيون 
شهرســازی و معماری، معاون شهرســازی و معماری شهرداری و رئيس 

سازمان نوسازی و كارشناسان آن سازمان
۲. بررســي«آيين نامه تسهيالت تشويقي بافت فرسوده شهر تهران» با 

حضور مديران سازمان نوسازی شهر تهران
۳. بررسي و تصميم گيری در خصوص « طرح بلوكي بافت فرسوده شهر 
تهران» با حضور معاونت شهرسازی و معماری شهرداری و سازمان نوسازی 

شهر تهران 
۴. بررسي «رويكردها و سياست هاي دولت و مديريت شهري در خصوص 
احياء و بهسازي و نوسازي بافت هاي فرسوده شهر تهران» با حضور نماينده 
رئيس جمهور، معاونين وزير راه و شهرســازی، شــهردار تهران، رئيس و 
تعدادی از اعضاء شورا و معاونت شهرســازی و معماری شهرداری تهران، 

سازمان نوسازی شهر تهران و اساتيد و صاحب نظران اين حوزه
۵.  بررسي «هوشــمند ســازی كامل ارائه خدمات حوزه شهرسازی و 
معماری و ساماندهي فعاليت دفاتر خدمات الكترونيك» بامعاونت شهرسازی 
و معماری و معاونت برنامه ريزی توســعه شهری و امور شورای شهرداری، 

سازمان فناوری اطالعات شهرداری، موسسه فناوران شهر
۶. سلسله جلسات كارشناسي درخصوص تدوين پيش نويس «نظامات 
اداری (ويرايش دوم) مبحث ۲۲ مقررات ملي ساختمان» به منظور افزايش 
ايمني ساختمانهای ساخته شــده در مرحله بهره برداری با حضور اعضای 
كميسيون شهرسازی و معماری، رياست شورا و نماينده معاون شهرسازی 
وزارت راه و شهرسازی، نماينده امور مسكن وزارت راه و شهرسازی، نماينده 
معاون شهرسازی شهرداری تهران، مدير كل دفتر سازمان های مهندسي و 
تشكل های حرفه ای وزارت راه و شهرسازی، سازمان آتش نشاني، نماينده 
ســازمان بيمه، اداره كل معماری ساختمان شــهرداری، سازمان مديريت 

بحران، سازمان نظام مهندسي 

۷. بحث و تبادل نظر پيرامون «اجرايي نمودن مصوبات شوراي اسالمي 
شهرتهران در خصوص ساماندهي كميسيونهاي ماده صد و تشكيل ستاد 
هماهنگي كميسيونهاي ماده صد شهرداری تهران با محوريت كميسيون 
شهرســازی و معماری و با حضور اعضا شورای اسالمي شهر تهران (عضو 

كميسيون های دهگانه ماده صد ) و معاونت شهرسازی شهرداری تهران
۸. بررسي «نحوه فعاليت ســتاد هماهنگي كميسيون های ماده صد و 
اجرايي نمودن تكاليف مقرر در مصوبات شورا (مصوبه ساماندهي وضعيت 
فعاليت كميســيونهاي ماد صد قانون شــهرداري تهران به شماره ابالغي 
۶۷۶۵/۱۱۰۳/۱۶۰ مورخ ۲۲/۴/۸۷، مصوبه دستورالعمل مصوبه ساماندهي 
وضعيت فعاليت كميسيونهاي ماده صد قانون شهرداري به شماره ابالغي 
۱۶۱۹۳/۱۱۸۷/۱۶۰ مــورخ ۴/۱۰/۸۷) و ســاير پيشــنهادات مطروحه» 
در جلسه ستاد هماهنگي كميســيون های ماده صد در محل كميسيون 

شهرسازی و معماری شورای اسالمي شهر تهران 
۹. بررسي «نحوه اجراي مفاد مصوبه شوراي اسالي شهر تهران در ارتباط 
شــرح وظايف ستاد هماهنگي كميسيون های ماده صد به منظور كاهش 
تخلفات ساختماني و ارائه گزارش كميته فني (مصوبه جلسه گذشته) در 

اين خصوص»
 تصميم گيري درخصوص تعيين كارشناســان فني كميسيونهاي ماده 
صد موضوع مفاد تبصره پنجم ذيل ماده يكم مصوبه «ساماندهي وضعيت 
فعاليت كميسيونهاي ماده صد قانون شــهرداري تهران به شماره ابالغي 

۶۷۶۵/۱۱۰۳/۱۶۰ مورخ ۲۲/۴/۸۷»
 حضور در كميسيونهاي ماده صد شهرداري تهران و بررسي فرآيند صدور 

آراء در مجموعه اداره كل امور اجرايي مربوطه.
۱۰. بررســي ارائه گــزارش كميته فنــي و اجرايي ســتاد هماهنگي 

كميسيونهاي ماده صد در ارتباط با ماموريتهاي محوله 
 اخذ نظرات ساير مدعوين از جمله نمايندگان ديوان عدالت اداري، سازمان 
نظام مهندســي و نيروي انتظامي در خصوص برنامه هاي ستاد مذكور به 

منظور كاهش تخلفات ساختماني و افزايش انضباط شهري.
 بررسي تعدادي از پرونده هاي داراي تخلف ساختماني مناطق در جلسه 

ستاد هماهنگي كميسيون ماده صد در محل شهرداری منطقه ۳
۱۱. بررسي گزارش تحليلي از وضعيت تخلفات ساختماني مناطق ۲۲گانه( 
در سه ماه اول ابتدايي ۹۷) توسط اداره كل امور اجرايي كميسيون های ماده 

صد( به تفكيك نوع تخلفات) 
 ارائــه گزارش اعمال تبصــره ۷ ماده صد قانــون در خصوص تخلفات 
ساختماني مناطق ۲۲ گانه در مورد مأمورين شهرداری و مهندسين ناظر 
پرونده های مربوطه، توسط اداره كل معماری و ساختمان و سازمان نظام 
مهندسي ساختمان استان تهران در جلسه ستاد هماهنگي كميسيون ماده 

صد در محل ساختمان مركزي نظام مهندسي ساختمان استان تهران
۱۲. بحــث و تبادل نظر و تصميم گيــری در خصوص «داليل طوالني 
بودن فرآيند صدور پروانه و ساير گواهي هاي ساختمان در حوزه شهرسازي 
مناطق ۲۲ گانه و دفاتر خدمات الكترونيك شــهر تهران» با حضور رييس 
و تعدادی از اعضای شــورای اسالمي شــهر، معاون شهرسازی و معماری، 
شهرداری، معاون امور مناطق شهرداری تهران و شهرداران مناطق ۲۲ گانه 
شهر تهران و مدير عامل ســازمان فناوری اطالعات و ارتباطات شهرداری 
تهران، سازمان آتش نشاني، سازمان بوستان ها و مدير عامل موسسه فناوران 

و دفاتر خدمات الكترونيك شهر تهران
۱۳.  بررســي و تصميم گيری در خصوص طرح مشترک «سياست ها، 
راهبردهای اساســي، اولويت ها و مســائل كليدی، الزامــات، ويژگي ها و 



رويكردهای تدوين برنامه پنج ســاله ســوم توسعه شــهر تهران و برنامه 
راهبردی، عملياتي شهر تهران ۱۳۹۸-۱۴۰۲»

۱۴. جلسات تصميم گيری به منظور بررسي تدوين ماده واحده طرح«لغو 
مصوبه برج باغ ها» ارجاعي به كميســيون شهرسازی ومعماری با حضور 
اعضا كميسيون شهرسازی و معماری و كميسيون سالمت محيط زيست و 
خدمات شهری، مديران و معاونين شهرداری، مدير عامل سازمان بوستان ها 
و فضای سبز شهرداری، مدير كل شهرسازی و طرح های شهری شهرداری 

تهران، مدير دفتر كميسيون ماده ۷ 
۱۵. بحث و تبادل و نظركارشناســي در خصوص «طرح كمربند ســبز 
حريم شهر تهران» با حضور اعضای كميسيون های شهرسازی و معماری 
و كميسيون سالمت، محيط زيست و خدمات شهری، معاون شهرسازی و 
معماری و مديركل حريم و رئيس سازمان بوستان ها و مشاورين تهيه كننده 

طرح های حريم 
۱۶. سلسله جلسات مهم جهت بررســي و تصميم گيری در خصوص 
«احيای نهاد مطالعات و پايش طرح های توســعه شهری تهران» با حضور 
ايزدی معاون شهرســازی وزارت راه و شهرسازی، هاشمي رييس شورای 
اسالمي شــهر، حجت معاون شهرســازی شــهرداری تهران و اساتيد و 
صاحبنظران شهرســازی و معماری و امضاء تفاهم نامه اوليه تشكيل نهاد 
توســط ذينفعان وتدوين پيش نويس توافق نامــه اصلي و امضاء نهايي و 
پيشنهاد تصويب بودجه تشكيل نهاد در فرآيند نهايي كردن بودجه سال 

۹۷ و تعيين رديف بودجه 
۱۷. جلســات بررسي «طرح ساماندهي پادگان ۰۶ پاسدارن » با حضور 
معاون شهرســازی و معماری شهرداری و با حضور اساتيد و صاحبنظران 

دانشــگاه و جامعه مهندسان مشاور و ارائه جمع بندی نظرات به دبيرخانه 
شــورای عالي شهرسازی و معماری، رياســت و اعضاء شورا اسالمي شهر، 
شهرداری تهران، اعضای شورای عالي شهرسازی ومعماری مبني بر مخالفت 

با بارگذاری پيش بيني شده برای اين پادگان.
۱۸.  جلسات بحث و بررسي عملكرد «كميته های نمای مناطق ۲۲ گانه 
و آسيب شناســي فرآيند بررسي پرونده ها» با حضور معاونت شهرسازی 
و معماری اداره كل معماری و ســاختمان و ناظرين كميســيون و دبيران 

كميته ها و اساتيد دانشگاه عضو كميته ها 
۱۹. بررســي و تصميم گيری در خصوص طرح «الزام شهرداری به ارائه 
اليحه كاهش تخلفات ساختماني» با حضور اعضاء كميسيون شهرسازی 
و معماری، اعضای كميســيون عمران و حمــل و نقل، قائم مقام معاونت 
شهرسازی شــهرداری، نماينده اداره كل امور اجرايي كميسيون های ماده 

صد، مديركل تدوين ضوابط مقررات و صدور پروانه شهرداری تهران
۲۰. جلسه بررسي و تصميم گيری در خصوص :

الف. ايجاد ساز و كار در شهرداری تهران به منظور نگهداشت پروژه های 
احداث شده به ويژه پروژه های بزرگ مقياس

ب. بررسي وضعيت نگهداشــت مجموعه برج ميالد اعم از برج اصلي، 
تاسيسات مربوطه و ساير طبقات

ج. بررســي وضعيت فاز ۲ برج ميالد و تصميم گيری به منظور تعيين 
تكليف آن و بازديد از محل گود

د. بررســي تخلفات حادث شده ســاختمان در مجموعه دانشگاه علوم 
پزشكي ايران و بازديد از پروژه دارای تخلفات با حضور معاونت شهرسازی و 
معماری، معاونت عمراني، شهردار منطقه ۲، مدير عامل شركت برج ميالد 



���
����
�	

����
�
���
�
�
���
���

���
�

���
����

��
���

 �
��!
��"
�

##J

و با مشــاركت كميسيون عمران و حمل و نقل و ترافيك و حضور اعضای 
اين كميسيون ها

۲۱. جلسه بررسي و تصميم گيری در خصوص موضوع «فرايند هوشمند 
سازی كامل صدور پروانه در سامانه های شهرسازی مناطق و دفاتر خدمات 
الكترونيك» به منظور افزايش شفافيت و ارتقاء كارايي و كاهش فساد و رانت 
و نيز كاهش بروكراسي، با حضور اعضاء كميسيون شهرسازی و معماری، 
معاون شهرسازی و معماری، معاون برنامه ريزی توسعه شهری و امور شورای 
شهرداری، مديركل تدوين ضوابط مقررات و صدور پروانه شهرداری، رئيس 
سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات شهرداری تهران، مدير عامل موسسه 

فناوران شهر تهران
۲۲. جلسه بررسي در خصوص «اصالح زيرساخت های خدماتي و ارتقاء 
ايمني بازار تهران» با معاونين و مديران شهرداری، شهردار منطقه ۱۲، معاون 
فرمانداری، مديران برق منطقه ای، رئيس اداره گاز منطقه، معاون سازمان 
مديريت بحران و معاون پيشگيری و كاهش خطرپذيری، شهردار ناحيه ۳ 
منطقه ۱۲، معاونين سازمان آبفای استان و آب منطقه ای، ، هيأت امناها و 

رؤسای اصناف و اتحاديه ها، رئيس اتاق اصناف استان تهران
۲۳. بررســي « اليحه بودجه سال ۹۷ شهرداری تهران» با حضور اعضا 
كميسيون شهرسازی و معماری و معاونين شهرداری تهران، مديركل حريم 
شــهر، مدير كل تدوين ضوابط، نظارت و صدور پروانه، مديرعامل سازمان 
نوسازی شهرداری، مدير عامل شركت نوسازی عباس آباد، مديركل برنامه 
ريزی و توسعه شهری و امور شهرسازی و مديران كل معاونت شهرسازی و 

معماری شهرداری تهران
۲۴. بررســي «سياســت هاي اجرايي و الزامات تدوين اليحه برنامه و 
بودجه سال ۱۳۹۷ شهرداري تهران» با حضور اعضا كميسيون شهرسازی و 
معماری و معاونت شهر سازی و معماری و معاونت مالي شهرداری مشاوران 

و كارشناسان كميسيون
۲۵. بررسي «آئين نامه نحوه واگذاری دفاتر خدمات الكترونيك شهر» با 
حضور اعضا كميسيون شهرسازی و معماری، معاون شهرسازی و معماری 
و معاون برنامه ريزی تدوين ضوابط و امور شــورای شــهرداری و مديران 
شهرداری، مديركل تدوين ضوابط و نظارت و صدور پروانه شهرداری، مدير 

عامل و معاون فني و اجرائي سازمان فناوران شهر
۲۶. بررسي اصالحيه مصوبه « اصالحيه نحوه محاسبه تعرفه دفاتر خدمات 
الكترونيكي شهر تهران(ابالغي به شــماره ۱۸۵۶/۲۲۹۹/۱۶۰-۳/۳/۹۶» با 
حضور اعضا كميسيون شهرسازی و معماری، معاون شهرسازی و معماری 
و معاون برنامه ريزی تدوين ضوابط و امور شــورای شــهرداری و مديران 
شهرداری، مديركل تدوين ضوابط و صدور پروانه، مدير عامل سازمان فناوران

۲۷. بررسي «الزام شهرداری تهران به گزارش ميزان تحقق طرح تفصيلي» 
با حضور اعضا كميســيون شهرســازی و معماری و معاونت شهرسازی و 

معماری شهرداری تهران و مديران مربوطه
۲۸. بررســي «طرح آب خام شهر تهران» بااعضای كميسيون عمران و 
حمل و نقل شــورا، شركت آب منطقه ای و مديران سازمان آب و فاضالب 
اســتان تهران، مديرعامل سازمان بوستان ها شــهرداری و سازمان جهاد 

كشاورزی استان تهران
۲۹. جلسه بررسي در خصوص «تعيين نوعيت اراضي در تشخيص باغات» 
با سازمان جهاد كشاورزی، سازمان زمين شهری، اداره كل راه و شهرسازی، 
معاونت شهرسازی و معماری شهرداری و سازمان بوستان ها و فضای سبز 

۳۰. بررسي «طرح ساماندهي اراضي محدوده فرحزاد» با حضور معاون 
شهرسازی و معماری شهرداری، شهرداران مناطق ۲ و ۵، مديران سازمان 

نوســازی، مدير كل شهرســازی و طرح های شــهری، نماينده دبيرخانه 
كميسيون ماده ۵ و مشاور طرح و نمايندگان و شوراياران اين محالت

۳۱. بررسي « الزام شورای شهر تهران مبني بر تشكيل كميته ارتقا ايمني 
ساختمان های تهران جهت پيگيری تحقق خروجي ها و پيشنهادات گزارش 
های تهيه شده در كارگروه های دولت، مجلس و شورای شهر تهران(دوره 
چهارم) و ســاير ســازمان ها و نهادها پيرامون حادثه ساختمان پالسكو» 
با حضور اعضا كميسيون شهرســازی و معماری و مشاوران و كارشناسان 

كميسيون
۳۲. بررســي «امالک فريز شده در طرح تفصيلي شهر تهران» با حضور 
اعضاء كميسيون شهرسازی و معماری، معاون شهرسازی و معماری، قائم 
مقام معاونت شهرسازی شهرداری و اداره كل تدوين ضوابط مقررات و صدور 

پروانه شهرداری و مشاور تهيه كننده طرح
۳۳. بررسي « اليحه پاركينگ های تعهدی در مناطق ۲۲ گانه تهران » با 
حضور اعضاء كميسيون شهرسازی و معماری، قائم مقام معاونت شهرسازی 

شهرداری و اداره كل تدوين ضوابط مقررات و صدور پروانه شهرداری
۳۴. بررســي «اصالحيه مصوبه اصالحيه ضرايــب K برای كاربری های 
تجاری و اداری مناطق ۲۲گانه شــهر تهران» با حضور اعضای كميسيون 
شهرسازی و معماری و كميســيون برنامه و بودجه و معاون شهرسازی و 
معماری شــهرداری تهران، مدير كل تدوين ضوابط نظارت و صدور پروانه، 

مدير كل تشخيص و وصول درآمد، معاون تشخيص منابع اداره كل درآمد
۳۵. بررســي «نحوه دريافت عوارض ارزش بهينه ناشــي از اجرای طرح 
تفصيلي» با حضور اعضاء كميسيون شهرسازی و معماری، قائم مقام معاونت 

شهرسازی و معماری شهرداری و تعدادی از شهرداران مناطق ۲۲ گانه
۳۶. بررسي «ساماندهي گودهای پرخطر و رهاشده در سطح شهر تهران» 
با حضور رئيس كميسيون شهرسازی و معماری و اعضای كميسيون عمران 
و حمل ونقل و معاون شهرسازی و معماری و معاون عمران و حمل و نقل 
شهرداری، سازمان نظام مهندسي و مدير كل معماری و ساختمان شهرداری 

تهران 
۳۷. بررسي«ساماندهي دكل و آنتن ها وايستگاه های راديويي شهر تهران» 
با حضور اعضای كميسيون، معاون برنامه ريزی، توسعه شهری و امور شورا 
شهرداری، قائم مقام معاونت شهرسازی و معماری شهرداری، مدير عامل 

شركت ارتباط مشترک شهر
۳۸. بررســي«تحقيق و تفحص از صندوق ذخيره كاركنان شــهرداری 
تهران» با حضور اعضای كميســيون شهرســازی و معماری و مشاوران و 

كارشناسان 
۳۹. بررسي«اصالحيه مصوبه تعيين بهاي خدمات قابل عرضه در سازمان 
بهشت زهرا(س)» با حضور اعضاء كميسيون شهرسازی و معماری و رئيس 

سازمان بهشت زهرا و معاونين مالي و حقوقي سازمان
۴۰. بررســي لغو كليه اختيارات مالي شورا به شــهردار طي دوره های 
گذشــته شــورا به نحوی كه يك ماه پس از ارائه اين طرح كليه معامالت، 
مناقصات، مزايده و دستورات مالي در چهارچوب اختيارات جديد انجام گردد
۴۱. بررســي«تعرفه پايه هزينه جابه جايي درختــان» با حضور اعضا 
كميسيون شهرسازی و معماری و سازمان بوستان ها و فضای سبز شهرداری 

و مشاوران و كارشناسان كميسيون
۴۲. بررسي« الزام شــهرداری تهران به ارائه برنامه عملياتي جلوگيری 
از ورود موتور ســيكلت ها به حريم پياده رو ها» با حضور اعضا كميسيون 

شهرسازی و معماری و مشاوران و كارشناسان كميسيون
۴۳. بررسي«الزام شــهرداری تهران به شناسايي، اندازه گيری و گزارش 



بدهي ها، تعهدات و ذخائر» با حضور اعضا كميسيون شهرسازی و معماری، 
عضو كميسيون برنامه و بدجه و مشاوران و كارشناسان كميسيون

۴۴. بررسي «الزام شــهرداری تهران به تهيه و ارائه اليحه رويداد تهران 
۱۴۰۰» با حضور اعضا كميســيون شهرســازی و معماری و مشــاوران و 

كارشناسان كميسيون
۴۵. بررســي «تشكيل كميته ساماندهي ذيحســابان و نظارت بر امور 
حسابرســي» با حضور اعضا كميسيون شهرسازی و معماری و مشاوران و 

كارشناسان كميسيون
۴۶. بررسي «سازوكارهای اخذ عوارض مضاعف جهت جلوگيری از تخريب 
ساختمان های بادوام در شهر تهران»با حضور اعضاء كميسيون شهرسازی و 

معماری و مديران مركز مطالعات و برنامه ريزی شهر تهران
۴۷. بررسي «اصالحيه مصوبه چگونگي محاسبه و دريافت بهای خدمات 
مديريت پسماندهای ســاختماني و عمراني «با با حضور اعضا كميسيون 
شهرسازی و معماری معاون برنامه ريزی سازمان مديريت پسماند، معاون 
ساختماني و عمراني سازمان مديريت پسماند، كارشناس سازمان پسماند، 

مدير آمار سازمان پسماند
۴۸. بررســي «الزام شــهرداری تهران به ارائه گزارش از ميزان آمادگي 
و ايمني زيرســاختهای امدادی شــهر تهران» با حضور اعضا كميسيون 

شهرسازی و معماری و مشاوران و كارشناسان كميسيون

اهم بازديدها و نظارتهای ميداني 
بازديد محمد ساالری از پروژه های مجموعه تفريحي عباس آباد

بازديد علي اعطا از پروژه های شركت توسعه فضاهای فرهنگي  ( باغ كتاب)  

بازديد زهرا نژاد بهرام از پل دسترسي از بزرگراه امام علي (ع) به سمت غرب 
بلوار ارتش

بازديد علي اعطا از مركز فرماندهي و ستاد مديريت بحران شهر تهران
بازديد محمد ساالری از برج ميالد  به صورت مشترک با كميسيون عمران 

جهت بررسي اقدامات خالف صورت گرفته
بازديد زهرا نژاد بهرام از خط ۶ متروی تهران

بازديد محمد ساالری از پروژه ايران مال جهت رسيدگي به تخلفات پروژه
بازديد زهرا نژاد بهرام از پروژه خاكريزآب

 بازديد علي اعطا از ســاختمان كتابخانه ملي ايران و  بررســي مسائل و 
مشكالت گود مجاور آن 

بازديد محمد ساالری از پروژه پاالديوم  جهت رسيدگي به تخلفات پروژه 
بازديد محمد ساالری و زهرا نژاد بهرام از پروژه ساختمان بورس (منطقه ۲) 

و رسيدگي به تخلفات پروژه
بازديد محمد ساالری از پروژه اوپال (منطقه ۲) و رسيدگي به تخلفات پروژه

بازديد محمد ساالری از باغ وثوق الدوله منطقه ۱۴
بازديد محمد ساالری از باغ برره منطقه ۲

بازديد محمد ساالری از مجموعه برج آزادی و اقدامات بهسازی برج آزادی
بازديد محمد ســاالری از ساختمان های ناايمن (ساختمان كفش ملي و 

پاساژ خواجه نوری)
بازديد زهرا نژاد بهرام از ساختمان های ناايمن (پاساژآزاد تهران)

بازديد و نظارت ميداني محمد ســاالری از حوزه شهرسازی و پروژه های  
منطقه دو 

بازديد و نظارت ميداني محمد ســاالری از حوزه شهرسازی و پروژه های  
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منطقه ده 
بازديد زهرا نژاد بهرام  از بافت فرسوده منطقه ۱۰ شهر تهران

بازديد و نظارت ميداني محمد ساالری از پروژه های  منطقه ۲۲
بازديد محمد ساالری از پروژه تعاوني مسكن كاركنان شورای اسالمي شهر 

و ساختمان طبيعت و بررسي تخلفات آنها
بازديد زهرا نژاد بهرام از بافت فرسوده منطقه ۱۶ شهر تهران

بازديد و نظارت ميداني محمد ساالری  از پروژه های  منطقه ۱۶
بازديد و نظارت ميداني محمد ساالری از پروژه های  منطقه نه

بازديد و نظارت ميداني محمد ساالری  از پروژه های  منطقه۱۷
بازديد علي اعطا، از پروژه های شهرداری منطقه ۱۷

بازديد و نظارت ميداني محمد ساالری از پروژه های  منطقه دوازده
بازديد و نظارت ميداني محمد ساالری از پروژه های  منطقه چهارده

بازديد زهرا نژاد بهرام از پروژه تكميل شبكه فاضالب شهر تهران-منطقه ۱۴
بازديد محمد ساالری از منطقه پانزده محله مسگر آباد

بازديد زهرا نژاد بهرام  از بافت فرسوده منطقه ۱۳ شهر تهران
بازديد زهرا نژاد بهرام و محمد ساالری از شهر فرودگاهي امام خميني (ره) 

به همراه تعدادی از نمايندگان مجلس
بازديد علي اعطا از مركز مطالعات و برنامه ريزی شهر تهران

بازديد علي اعطا ، زهرا نژاد بهرام، محمد ســاالری از منطقه ۱۵ شهرداری 
تهران و شركت در نشست مشترک كميسيون شهرسازی و معماری شورای 
اسالمي شهر تهران و كارگروه های تخصصي عمران و شهرسازی شوراياری 

های مناطق ۲۲ گانه

كميسيون تشخيص باغات
اسناد و قوانين باالدستي مديريت شهری در حوزه باغات

قانون حفظ وگسترش فضای سبز در شهر ها- شورای عالي انقالب-۱۳۵۹
دستورالعمل ماده ۱۴ قانون زمين شهری-وزارت مسكن و شهرسازی / 

مجلس شورای اسالمي سال(۱۳۷۲-۱۳۷۴)
ماده ۱۲ قانون زمين شهری-وزارت مسكن و شهرسازی / مجلس شورای 

اسالمي-۱۳۶۶
ضوابط مربوط به چگونگي اجراي ماده يك اليحه قانوني حفظ و گسترش 

فضاي سبز در شهرها-وزارت كشور ۱۳۷۳
مجلس شورای اسالمي  قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغ ها 

- وزارت جهاد كشاورزی (۱۳۷۴- ۱۳۸۵)
اصالح قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهر ها-مجمع تشخيص 

مصلحت نظام -۱۳۸۸
آيين نامه اجرايي ماده يكم اصالح قانون حفظ و گســترش فضای سبز 

در شهرها-شورای عالي استان ها(درحكم مجلس شورای اسالمي)-۱۳۸۹

اصالح ماده هفتم آيين نامه-شــورای عالي استان ها(درحكم مجلس 
شورای اسالمي)-۱۳۹۴

طرح جامع و تفصيلي شهر تهران-شورای عالي معماری و شهرسازی / 
شهرداری تهران(۱۳۸۶-۱۳۹۱)

قانوني حفظ و گسترش فضاي ســبز در شهرها مصوب۱۳۵۹ شوراي 
انقالب

قانون اصالح اليحه قانوني حفظ و گسترش فضاي سبز در شهرها مصوب 
۸۸/۵/۱۳ در شورای اسالمي شهر تهران و مجمع تشخيص مصلحت نظام

آئين نامه قانون « اصالح قانون حفظ و گسترش فضاي سبز در شهرها 
مصوب سال ۱۳۵۹ شوراي انقالب» مصوب شورای عالي استان ها ۸۹/۲/۲۲
اصالح آيين نامه اجرايي«اصالح قانون حفظ و گســرتش فضای ســبز 
در شــهرها مصوب سال ۱۳۵۹ شورای انقالب,مصوب ۱۳۸۸/۵/۱۳مجمع 
تشــخيص مصلحت نظام ,مصوب شــورايعالي اســتانها ابالغي در تاريخ 

۱۳۸۹/۲/۲۲»   مصوب ۱۳۹۴/۹/۲۶ مصوب شورايعالي استانها
 سابقه كميسيون تشخيص باغات در شورای اسالمي شهر تهران

سابقه كميسيون تشخيص باغات در شورای اسالمي شهر 
تهران

كميســيون تجديد نظر باغات در ســال ۱۳۸۲با اصالح دستور العمل 
اجرايي قانون حفظ و گســترش  فضای سبز مصوب سال ۱۳۵۹ شورای 
انقالب اســالمي بصورت اجرايي در آمد و در حال حاضر نزديك ۱۵ سال 
اســت كه مســئول  تصميم گيری در خصوص باغات و فضای سبز مي 
باشــد. مطابق آيين نامه  اجرايي قانون « قانون حفظ و گســترش فضاي 
ســبز در شهرها مصوب سال ۱۳۵۹ شــوراي انقالب و اصالحيه  مصوب 
۱۳۸۸/۵/۱۳ مجلس شــورای اسالمي،  كميسيون تجديد نظر باغات  در 
شورای اسالمي شهر تهران تشكيل و همچنين وظيفه شورای شهر درتبصره 
۳ ماده هفت آئين نامه قانون « اصالح قانون حفظ و گســترش فضاي سبز 
در شهرها مصوب سال ۱۳۵۹ شوراي انقالب» مصوب شورای عالي استان 
ها ۸۹/۲/۲۲قيد شده است:  (جهت تشخيص باغات توسط شوراي اسالمي 
شهر، شهرداري موظف است درخواست مالك و ذينفع يا درخواست خود 
را با سوابق و مداركي كه در بند « د» ماده ۱ آيين نامه مذكور آمده است به 
كميسيون ماده ۷ ارسال نمايد و نظر كميسيون را كه حداكثر ظرف مدت 
يك ماه صادر خواهد شــد، به ذينفع ابالغ كند. در صورتيكه ذينفع دو ماه 
بعد از اخذ ابالغ شهرداري به نظريه كميسيون اعتراض داشته باشد، اعتراض 
خود را به شهرداري تقديم خواهد كرد. شهرداري آن را به شوراي اسالمي 
شهر ارسال خواهد داشت. نظر شوراي اسالمي شهر در مورد تشخيص باغ 
قطعي است. در غير اينصورت چنانچه مالك يا ذينفع پس از دو ماه به نظر 
كميسيون مزبور اعتراض ننمايد مصوبه كميسيون بعنوان رأي قطعي و نظر 
شوراي اسالمي شهر تلقي خواهد شد.).با اين وجود اين ماده قانوني در تاريخ 
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جلسات كميسيون تشخيص باغات
در سال اول دوره پنجم فعاليت شورای شهر، تعداد ۱۸ جلسه اختصاصي 
كميسيون تشخيص باغات به منظور بررسي پرونده های موضوع باغات در 
محل كميسيون شهرسازی و معماری تشكيل شده است. عالوه بر بررسي 
پرونده های تشخيص باغات، جلسات ديگری با موضوعات بررسي جزئيات 
اليحه و طرح های مرتبط با موضوعات باغات از جمله بررســي طرح» لغو 
مصوبه برج باغ»، اليحه «اصالحيه اخذ عوارض حفظ و گسترش فضای سبز 
شهر تهران»، اصالح بررسي اليحه «شناسنامه تك باغات و اراضي مشجر 
شــهر تهران» و همچنين باتوجه به اهميت موضوع تشخيص باغات و با 
عنايت به اهتمام اعضای كميسيون تشخيص باغات به آن ، سلسله جلساتي 
با عنوان تعيين نوعيت اراضي در تشخيص باغات با حضور نمايندگان وزارت 
راه و شهرســازی، وزارت جهاد كشاورزی، سازمان محيط زيست، معاونين 
شهرداری تهران و سازمان بوستان ها و فضای سبز شهر تهران... نيز تشكيل 
شده است. جلسه بررسي اليحه تعرفه پايه جابجايي درختان در شهر تهران، 
بررسي طرح حفظ درختان خيابان وليعصر و..... از جمله موضوعات پيگيری 

شده توسط كارشناسان كميسيون است.
همچنين عالوه بر جلسات تشخيص باغات، برگزاری جلسات مشترک با 
اعضای كميسيون ماده هفت سازمان بوستان ها و فضای سبز شهر تهران و 
نمايندگان شورای اسالمي شهر تهران در محل كميسيون های ماده هفت 
مناطق ۲۲گانه به منظور بحث و تبادل نظر و اتخاذ تصميم مناسب و ايجاد 
وحدت رويه در رسيدگي به پرونده ها در راستای حفاظت و صيانت هر چه 
بيشــتر از باغات شهر تهران از ديگر اقدامات نظارتي كميسيون تشخيص 

باغات شورا است.
جلسات بررسي طرح ساماندهي اراضي محدوده فرحزاد و كن

همچنين در راستای صيانت و حفاظت از اراضي و باغات بهم پيوسته و 
واجد ارزش محدوده كن و فرحزاد و با توجه به اينكه طرح ساماندهي اراضي 
محدوده فرحزاد يكبار در شورای عالي شهرسازی و معماری كشور مطرح 
شــده و بنابر اشكاالتي كه در آنجا گرفته شد، مقرر شده كه مورد بررسي 
بيشتری قرار گيرد ، كميســيون باغات شورای شهر جلساتي را با حضور 
اعضای كميسيون، معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران و شهرداران 
مناطق ۲و ۵، مشاور طرح، نماينده اداره كل راه و شهرسازی استان تهران، 

شوراياران محله كن و فرحزاد جلساتي برگزار شد.
-  بررسي، بازديد ميداني و مكاتبه با سازمان های ذی ربط در خصوص 
گزارشــات مردمي واصله با موضوعاتي چون تخريب، از بين بردن و آسيب 
به فضاهای سبز از سامانه های ارتباطات مردمي ۱۳۷ و ۱۸۸۸ در حوزه ی 

صيانت و حفاظت از باغات اين كميسيون است.

كميته معماری و طرح های شهری 
شرح وظايف كميته معماری و طرح های شهری:

 - اعمــال نظــارت بــر اقدامات حــوزه معماری و طرح های شــهری
 معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران

 - ارزيابــي گزارش هــاي شــهرداری تهــران در حــوزه معمــاری
 و طرح های شهری

- پايش و سنجش وضعيت اقدامات و فعاليت هاي صورت گرفته در حوزه 
معماري شهر تهران

- برگزاری نشست های مشترک با شهرداری و ساير دستگاه های مرتبط 
با حوزه معماری و طرح های شهری

- انجام بازديد و تشكيل جلسات كارشناسي در مناطق و نواحي شهرداری 

۱۳۹۴/۹/۲۶ توسط شورای عالي استانها اصالح شده و وظيفه شورای شهر 
در بند ۴ بدين گونه تعريف شده است: تبصره(۳) به شرح ذيل اصالح مي 

گردد. 
تبصره۳-جهت تشخيص باغ توسط شورای شهر,شهرداری موظف است 
درخواست خود و يا مالك را به همراه پرونده سوابق و مداركي كه در بند(د) 
ماده يكم آيين نامه مذكور آمده است و نظريه كارشناسي كميسيون ماده 
هفت, جهت صدور رأی به شورای اسالمي شهر ارسال نمايد]رأی صادر شده 

توسط شورای اسالمي شهر رأی قطعي مي باشد.
به طور كل مي توان گفت شورای شهر در ابتدا وظيفه تشخيص باغات 
در مواردی كه ذينفع به رأی باغ اعتراض داشته را بررسي مي كرده است, 
اما با تغيير ماده ۷ آيين نامه اجرايي مذكور، شورا مرجع تشخيص باغ بودن 
شده و اعتراض ذينفع نسبت به نظريه كارشناسي كميسيون ماده وجاهت 
قانوني ندارد و شــورا  بايد تمامي پرونده هايي كه به درخواست شهرداری 
و يا ذينفع طبق اصالحيه ماده ۷ در ســال ۱۳۹۴, بررســي نمايد. در اين 
صورت ضروری است عنوان كميسيون تجديد نظر باغات در شورای شهر 
به عنوان كميسيون تشخيص باغات تغير يابد. پرونده ها مانند ديگر مصوبه 
های شورای اسالمي شهر تهران پس از بررسي در كميسيون تخصصي در 
صحن شــورا رای گيری شده و نتيجه به شهردار تهران ابالغ مي گردد. در 
ادامه فرآيند تشخيص باغات در شورای اسالمي شهر تهران آورده شده است.

رويكرد كميسيون تشخيص باغات در دوره پنجم
كميسيون شهرسازی و معماری در دوره پنجم تالش كرده تا در چارچوب 
قانون و آيين نامه اجرايي مرتبط با آن در موضوع حفظ و گسترش فضای 
ســبز شهرها حركت كند,آيين نامه قانون (اصالح قانون حفظ و گسترش 
فضای ســبز در شهرها مصوب سال ۱۳۵۹شورای انقالب) مصوب شورای 

عالي استان ها ۱۳۸۹/۲/۱۵ ,۵ بند را برای تشخيص باغ لحاظ كرده است.
باغ :از نظر اين آيين نامه به محلي اطالق مي شــود كه حداقل يكي از 

مشخصات ذيل را داشته باشد:
۱- متوســط حداقل ۵۰۰ متر مربع مســاحت در صــورت وجود بنا و 
مســتحدثات در زمين به متوســط در هر ۱۶ متر مربع محوطه باز خارج 
از ســاختمان يك اصله درخت و در صورت عدم سابقه احداث بنا به طور 
متوسط هر ۲۵ مترمربع يك اصله درخت مثمر و يا غير مثمر و يا تركيبي 
از آن ها غرس شده باشد,قطع و امحای درختان موجب عدم احتساب تعداد 

درختان كسر شده در آمار(لحاظ شده در اين سند)نخواهد بود.
۲- دارا بودن ســند مالكيت و يا سند مادر قبل از تفكيك به عنوان باغ 

,باغچه,زمين مشجر و باغ عمارت.
۳- دارا بودن سابقه رأی داير باغ, داير باغچه,داير مشجر از كميسيون ماده 

۱۲ قانون زمين شهری.
۴- محل هايي كه در حريم شــهر توســط وزارت جهاد كشاورزی باغ 

شناخته شده اند.
۵- محل هايي كه به تشخيص شــورای اسالمي شهر باغ شناخته مي 

شوند.
 در اين دوره بنا به تصميم اعضای كميســيون معماری و شهرســازی 
تمامي پرونده های باغات توســط كارشناسان به اتفاق بر روی هر پرونده 
بازديد و كارشناســي شــده اســت, اين تصميم در جهت باالبردن دقت 
در آراء كميســيون اســت. ضمنا بر اين مبنا كميســيون باغات توانسته 
مدت زمان بررســي پرونــده های باغات از زمان ورود به شــورا تا رأی در 
 كميسيون را به مراتب كمتر از گذشته برساند و كيفيت تصميم گيری را 

ارتقا بخشد.
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- بررسي و اظهار نظر كارشناسي در خصوص لوايح و طرح های ارجاعي از 

كميسيون شهرسازی و معماری شورای اسالمي شهر تهران
- تبديل ايده ها و نقطه نظرات و ديدگاه هاي مختلف در حوزه معماري و 
طرح های شهری به طرح  هاي كاربردي  متناسب با وظايف و اختيارات شورا 
و بررســي و تنظيم آن به منظور ارائه به كميسيون شهرسازی و معماری 

شورای اسالمي شهر تهران
- مشاركت و همكاري در راهبری و برنامه ريزی جهت تحقق ماموريت های 

حوزه معماری و طرح های شهری مندرج در مفاد اسناد باالدستي
- پيگيری برای رفع مشكالت و مسائل ارباب رجوع در حدود اختيارات 

كميسيون شهرسازی و معماری شورای شهر
- بررسي برنامه و بودجه پيشنهادي ساليانه بخش  معماري و طرح های 

شهری شركت ها و سازمان هاي وابسته به شهرداری تهران
- بررســي و ارائه نظر كارشناسي در خصوص برنامه ها و ماموريت های 
حوزه معماري و طرح های شهری در برنامه های عملياتي و ساالنه شهرداري 
- تعامل مطلــوب با نهادها، مجامع علمي،  دانشــگاهي، متخصصين، 
پژوهشگران، صاحبنظران، مراكز مطالعاتي و پژوهشي به منظور استفاده از 

ديدگاه ها و نقطه نظرات آن ها در حوزه معماری و طرح های شهری.
- بررسي و ارائه نقطه نظرات كارشناسي در زمينه وضع عوارض مختلف 

در حوزه معماری و شهرسازی.
- برگزاری ســمينارها ، سخنراني ها و جلســات كارشناسي مرتبط با 

ماموريت های كميته
- همكاری و هماهنگي با سايركميته های شورا در مباحث بين رشته ای

- نظارت بر حسن اجراي اسناد فرادست و قوانين و مقررات مربوطه در 
حوزه مأموريت هاي شهرسازي و معماري شهر تهران

- بررســي، اصالح و تأييد برنامه هاي حوزه  معماري و طرح های شهری 
سازمان ها و ادارات شهرداري تهران

- راهبري و پيگيری تدوين نظام نامه جامع سيما و منظر شهری جهت 

هويت بخشي به شهر تهران با محوريت شهرسازی و معماری ايراني- اسالمي 
و تعيين شاخص هاي مربوطه و پي گيری جهت تحقق پذيری آن در معماری 

و طرحهای شهری
- استقرار دبيرخانه كميته های نما در كميته معماری و طرح های شهری

- پايش كيفيت سيما و منظر شهر و تطبيق آن با اصول معماری ايراني- 
اسالمي

- راهبری و تدوين ضوابط و قوانين مربوط به توسعه محالت شهر تهران 
ضمن حفظ هويت تاريخي- طبيعي محالت

- پيگيری شفاف سازی و يكسان ســازی ضوابط مالک عمل در حوزه 
معماری و طرح های شهری شهر تهران

- تعامل و همكاری با سازمان ميراث فرهنگي و گردشگری برای صيانت 
از بافت های تاريخي و ميراث فرهنگي شهر تهران

- توسعه فضاهای عمومي و همگاني با تاكيد بر ماموريت های مشخص 
شده در اسناد فرادست

انجام مأموريت هاي محوله از طرف كميسيون، عالوه بر وظايف مشروح 
فوق. 

تعداد ارائه گزارش و عناوين
طرح های بررسي شده در كميته معماری و طرح های شهری

۱- «طرح موضعي حفاظت، صيانت و ساماندهي باغات كن»
۲- طرح «اولويت اجراي طرح بلوكي بافت فرسوده»

۳- طرح «الزام شهرداری تهران به ارائه اليحه كاهش تخلفات ساختماني 
و افزايش اعتبار مقررات ساخت و ساز»

۴- طرح «الزام شهرداری تهران به ارائه اليحه دستورالعمل پشتيباني از 
خودروهای هيبريدی در فضاهای شهری و پاركينگ-ها»

۵- «طرح الزام شــهرداری تهران به اجرای بند ۱۰ مصوبه شــورايعالي 
شهرســازی و معماری ايران- ابالغي به شــماره ۲۴۶۵/۱۰۰/۰۲ به تاريخ 

عناوين طرح ها
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طرح «الزام شهرداری تهران به ارائه اليحه تعيين ساختار و حدود اختيارات شورای معماری مناطق»

طرح «الزام شهرداری تهران به ارائه گزارش ميزان تحقق طرح تفصيلي»تاريخ تصويب ۱۳۹۶/۰۹/۲۶ و ۱۳۹۶/۰۹/۲۸

الزام شهرداری تهران به ارائه اليحه برنامه عملياتي ايمن سازی ساختمان های نا ايمن بلند مرتبه شهر تهران (اعم از مسكوني و غير مسكوني) و 
رفع خطر احتمالي تاريخ تصويب:  ۱۳۹۶/۷/۲۵



۹۵/۰۵/۳۰ و بندهای ۱و۵ مصوبه شــورايعالي شهرسازی و معماری ايران، 
پيرامون حادثه پالسكو ابالغي به ۶۵۱۵۰/۳۰۰ به تاريخ ۹۵/۱۲/۱۸»

۶- طرح «الزام شــهرداری تهران به عدم اعطای پروانه ساخت و ساز و 
پيگيری ضبط امالكي كه به صورت غير قانوني اقدام به تخريب فضای سبز 

نموده اند»
۷- طرح «الزام شورای اسالمي شهر تهران مبني بر تشكيل كميته ارتقا 
ايمني ساختمان های تهران جهت پيگيری تحقق خروجي ها و پيشنهادات 
گزارش های تهيه شده در كارگروه های دولت، مجلس و شورای شهر تهران 
(دوره چهارم) و ساير سازمان ها و نهادها پيرامون حادثه ساختمان پالسكو»
۸- طرح «الزام شهرداری تهران به تهيه و ارائه اليحه رويداد تهران ۱۴۰۰»
۹- طرح «الزام شهرداری تهران به تدوين پيوست مديريت بحران و پدافند 

غير عامل در پروژه های عمراني»
۱۰- طرح «الزام شــهرداری تهران به تهيه و ارائه اليحه برنامه عملياتي 

واكنش اضطراری برای مقابله با زلزله شهر تهران»
۱۱- طرح «سياست ها، راهبردهاي اساسي، اولويت ها و مسائل كليدي، 
الزامات، ويژگي ها و رويكردهاي تدوين برنامه پنج ساله سوم توسعه شهر 

تهران و برنامه راهبردي، عملياتي شهرداري تهران»
۱۲- طرح «الزام شهرداری تهران به ارائه گزارش از ميزان آمادگي و ايمني 

زيرساخت های امدادی شهر تهران»
۱۳- طرح «مجوز اعطای تسهيالت تشويقي و عدم دريافت ۵۰%  جرايم 

دير كرد»
لوايح بررسي و اصالح شده در كميته معماری و طرح های شهری

۱۴- اليحه «ساماندهي و بهسازی خيابان كارگر»
۱۵- اليحه «تعرفه پايه جابجايي درختان در شهر»

۱۶- اليحه «آيين نامه نحوه واگذاری دفتر خدمات الكترونيك» 
۱۷- اليحه «طرح كمربند سبز حريم شهر تهران»

۱۸- اليحــه «اصالحيه مصوبه اصالحيه ظرايــب K برای كاربری های 
تجاری و اداری مناطق ۲۲ گانه شهر تهران

۱۹- اليحــه «مجوز حق بهره برداری از قطعه زمين به پالک های ثبتي 
شــماره ۱۸۷۸۲/۷۰ و ۱۸۷۸۳/۷۰ واقع در محدوده منطقه (۶) شهرداری 
با حفظ حق مالكيت شــهرداری تهران به منظور احداث موزه آثار نقاشي 

ايراندخت درودی»
۲۰- اليحه «برقراری ساز و كارهای اخذ عوارض مضاعف جهت جلوگيری 

از تخريب ساختمان های بادوام در شهر تهران»
۲۱- اليحه بودجه ۹۷ شهرداری تهران

۲۲- اليحه پيشنهادی «رسيدگي به تخلفات ساختماني»
۲۳- اليحه پيشــنهادی «اليحه اصالح تبصره ۱ بند ۲ ماده ۵۵ قانون 

شهرداری مصوب ۱۳۳۴ و الحاق تبصره يك مكرر» 
۲۴- اليحه پيشــنهادی «اليحه اصالح تبصره ۱ بند ۱۴ ماده ۵۵ قانون 

شهرداری»
۲۵- اليحه پيشنهادی «اليحه الحاق يك تبصره به ماده ۲ قانون تعاريف 
محدوده و حريم شــهر، روســتا و شــهرک و نحوه تعيين آن ها مصوب 

«۸۴/۱۰/۱۴
۲۶- اليحه اصالحيه مصوبه اصالحيه اخذ عوارض حفظ و گسترش فضاي 

سبز شهر تهران
۲۷- اليحه اعطای مجوز به شهرداری جهت پرداخت و تسويه جرايم آرا 
ريالي صادره از كميسيون های ماده صد قانون شهرداری مربوط به پرونده 

های ريز دانه

امور پيگيری شده و گزارشات
۱- طرح ساماندهي پادگان ۰۶ ارتش موسوم به «مركز مدني پاسداران-

جواد االئمه»
۲- بررسي درخواست مردمي در خصوص مشكالت شهرسازی و معماری 

پالک های ثبتي
۳- بررسي و پيگيری تخلفات برج باغ 

۴- بررســي و پيگيری موضوع «ارتقای فضاهای همگاني در مناطق ۲۲ 
گانه شهر تهران»

۵- بررســي جوابيه در خصوص «ارسال گزارش اقدامات مرتبط با ماده 
هفتم مصوبه طرح جامع روشنايي و نورپردازی فضاهای شهر تهران»

۶- ارائه گزارش در خصوص «ساماندهي و طراحي نظام حق توسعه در 
شهر تهران»

۷- بررسي « برنامه معاونت شهرسازی و معماری آذر ماه ۱۳۹۶»
۸- بررسي گزارش «حسابرس منتخب شورا درباره تفريغ بودجه سال ۹۵ 
شهرداری تهران و متن پيش نويس مصوبه پيشنهادی جهت دريافت نقطه 

نظرات و پيشنهادات»
۹- بررسي جدول فضاهاي مجاز به استقرار در مشاعات ذيل بند ح ماده 

۸۶ برنامه پنج ساله دوم شهرداري تهران
۱۰-  ارسال خالصه گزارش مديريتي از نتايج مطالعات تدوين دستورالعمل 

ساماندهي تابلوهای اماكن
۱۱- گــزارش گيــری از نمــاي ملك با شــماره پرونده شهرســازي 

۱۳۰۰۳۲۴۱۸ (برج دماوند)
۱۲- بررسي لوح فشرده ارسالي از ســوي شهرداري تهران در پاسخ به 

«مصوبه الزام شهرداري تهران به گزارش ميزان تحقق طرح تفصيلي»
۱۳-  بررسي پرونده ملك معروف به«باغ برره» واقع در منطقه ۲

۱۴-  بررسي وضعيت امالک مشجر و باغات شهر تهران
۱۵- ارائه گزارش در خصوص ايران مال

۱۶-ارائه گزارش در خصوص جانمايي بيمارستان ۳۵ طبقه در كوچه ۷ 
متری-شهرک غرب- خيابان سيف 

۱۷-بررسي گزارشات شورای معماری مناطق
۱۸-ارائه گزارش در رابطه با تعيين شهردار برای روستای قيامدشت
۱۹-ارائه گزارش در خصوص اخذ عوارض علي الحساب صدور پروانه

۲۰-بررسي وضعيت پاساژ معتمد و موارد مشابه آن در منطقه ۱۲
۲۱-بررسي تخلف گودبرداری فضای سبز در منطقه ۱۹ 

۲۲-بررسي پرونده ساختمان جديد بيمارستان آتيه
۲۳-ارائه گزارش در خصوص زمين سفارت آلمان

۲۴-گــزارش در خصوص امالكي كه بعد از توقف مصوبه برج باغ پروانه 
گرفته اند.

۲۵-ارائه گزارش بازخواني برنامه دوم و خالصه گزارش مناطق

جلسات كميته معماری و طرح های شهری
برگزاری ۳۲ جلسه دركميته معماری و طرح های شهری

مهمترين محورهای جلسات:
- ارزيابي ميزان تحقق پذيری طرح های جامع و تفصيلي تهران

- بررسي ابعاد فني حقوقي مصوبه برج باغ
- هم انديشي با نخبگان، جامعه و انجمن های تخصصي حوزه معماری 

و شهرسازی
- هم انديشي در خصوص ارتقا فضاهای همگاني در مناطق ۲۲ گانه
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- بررسي رويكردها و نحوه تدوين برنامه عملياتي ۵ ساله سوم شهرداری 
تهران

نشست های تخصصي
نشست «باغ های گمشــده؛ چالش ها و راهكارها» در تاريخ ۲۶ تيرماه 
۱۳۹۷، در محل آمفي تئاتر جامعه مهندســان مشــاوربرگزار شد. در اين 
نشســت كه با حضور متخصصين حوزه معماری و شهرسازی و همچنين 
برخي از مديران شهری تشكيل شد، ضمن بررسي وضعيت باغ های شهر 
تهران و آسســيب های وارده بر آن ها بر اساس تصميمات مديريت شهری، 
در خصوص راهكارهای جايگزين مصوبه لغو شده برج باغ ها گفت و گو شد.

اين نشست اولين جلسه از سلسله نشست های مشترک با عنوان «دوباره 
تهران» بود كه قرار است به طور مشترک از سوی كميته معماری و طرح های 
شهری شورای اسالمي شهر تهران و جامعه مهندسان مشاور ايران (شورای 
گروه معماری و شــورای گروه شهرسازی) به صورت فصلي برگزار شده و 
موضوعات اساســي حوزه شهرسازی و معماری پايتخت به حضور صاحب 

نظران و مديران به بحث و بررسي گذاشته شود.

تشكيل دبيرخانه دائمي نظارت بر كميته های نمای مناطق ۲۲ گانه 
شهر تهران 

با عنايت به اينكه موضوع ساماندهي سيما و منظر شهری در حوزه شرح 
وظايف كميته معماری و طرح های شهری قرار دارد، مسئوليت نظارت بر 
فرآيند كميته های نمای مناطق ۲۲ گانه به اين كميته محول شد. در اين 
راستا و در جهت نظارت بر فرآيندها و پيگيری امور اين كميته ها دبيرخانه 
دائمي كميته های نمای مناطق ۲۲ گانه شهر تهران ذيل كميته معماری و 

طرح های شهری تشكيل شد.

ماموريت هاي  دبيرخانه نظارت بر كميته های نما مناطق ۲۲ گانه 
شورای اسالمي شهر تهران

۱-سياستگذاري و نظارت بر عملكرد ناظران شورای اسالمي شهر تهران 
۲- دريافت گزارش دوره ای از ناظران و اداره كل معماری و ساختمان

۳- تشكيل جلسات جهت هماهنگي روند كميته ها
۴- تشــكيل جلسات جهت بررســي اليحه پس از ارسال آن به شورای 

اسالمي شهر تهران
۵- ۲-نظــارت (قبل ، حين و بعد ) بر حســن اجرای طرح های كميته 

نمای مناطق
۶- ۳- بررسي، اصالح و تأييد برنامه هاي ساالنه حوزه ي اداره كل معماری 

و ساختمان در حوزه نما، سيما و منظر شهری
۷- هماهنگي و يكپارچه ســازي مرتبط با فرآيند نظارت بر نما توسط 

ناظران شورا و نواحي
۸-  نظارت بر عملكرد كميته های نمای مناطق ۲۲ گانه شهرداری تهران و 

چگونگي اجرای احكام آن ها.
۹- ارائه گزارش دوره اي حداكثر در مقاطع ۶ماهه نظارتي به كميسيون 

شهرسازی و معماری شوراي اسالمي شهر تهران. 
۱۰- بررسي و نظارت بر مصوبات كميته نمای شاخص.

۱۱- شناسائي مشكالت و نارسائي هاي فرآيند بررسي نما، تهيه و تدوين 
راهكارهــا و طرح هاي رفع و كاهش اين مشــكالت وابالغ آن به معاونت 

شهرسازی و معماری.
۱۲- بر گزاری نشســت های هم انديشــي جهت كسب ايده ها و نقطه 

نظرات كارشناسي 
۱۳- پيش بيني و تشكيل گروه ها و تيم هاي نظارتي كميسيون براي تهيه 
گزارش هاي نظارتي، بازديدهاي ميداني و تدوين گزارش هاي نظارتي دوره اي 

مستمر (۳ ماهه ) ۶ ماهه 
جلسات تخصصي دبيرخانه دائمي نظارت بر كميته های نمای مناطق 

۲۲ گانه شهر تهران:
جلسه هم انديشي كميته معماری و طرح های شهری شورای اسالمي 
شهر تهران و اعضای هيأت علمي در كميته های نمای مناطق ۱۳۹۶/۰۸/۳۰

محورهای جلسه: 
- آسيب شناسي و تبادل نظر پيرامون كميته های نمای مناطق ۲۲ گانه

- انتظارات و ارائه چشم انداز از كميته های نمای مناطق
- لزوم پايش و بازنگری ضوابط موجود در كميته های نمای مناطق

- بررسي ساختار فني كميته های نما
اسالمي  و طرح های شهری شورای  معماری  كميته  انديشي  هم 
شهر تهران، معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران، اداره 
كل معماری و ساختمان، اعضای هيأت علمي در كميته های نمای 
مناطق ۲۲ گانه و اعضای كارگروه بررسي اليحه «طراحي، پايش و 

اجرا نماهای شهر تهران» ۱۳۹۶/۱۰/۲۰
- ارائه گزارش معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران در خصوص 

روند تدوين اليحه «طراحي، پايش و اجرا نماهای شهر تهران»
- هم انديشــي در خصوص ارائه راهكارهای اجرايي بهبود ســاز و كار و 

فرآيند بررسي نما در كميته های نمای مناطق
انديشي و هماهنگي  انديشي و هماهنگي هم  اولين جلسه هم 

ناظران شورا در كميته نماي مناطق ۲۲ گانه۱۳۹۶/۱۲/۰۹
محورهای جلسه: 

- تشريح جايگاه و كاركرد كميته های نمای مناطق، وظايف و اختيارات 
ناظران شورا و ضوابط مربوطه

- هم انديشي و تبادل نظر در راستای ارتقای كاركرد كميته های نما
دومين جلسه هم انديشي و هماهنگي ناظران شورا در كميته نماي 

مناطق ۲۲ گانه ۱۳۹۷/۰۱/۲۹
محورهای جلسه: 

- هم انديشي و تبادل نظر در راستای ارتقای عملكرد كميته های نمای 
مناطق

 - هــم انديشــي در خصــوص نحــوه هماهنگ ســازی رويــه های
 كميته هاين نما در مناطق

سومين جلسه هم انديشي و هماهنگي ناظران شورا در كميته نماي 
مناطق ۲۲ گانه ۱۳۹۷/۰۲/۲۶

محور جلسه: 
گزارش ناظران در خصوص وضعيت كميته نمای مناطق

چهارمين جلسه هم انديشي و هماهنگي ناظران شورا در كميته 
نماي مناطق ۲۲ گانه ۱۳۹۷/۰۳/۳۰

محورهای جلسه:
- هم انديشي در خصوص اصالح اليحه «طراحي، پايش و اجرا نماهای 

شهر تهران»
- ارائه گزارش ناظران در خصوص وضعيت كميته نمای مناطق

كميته بافت های فرسوده و تاريخي
كميته بافت فرسوده يكي از كميته های تخصصي كميسيون شهرسازی 



و معماری اســت كه اين كميته با سياستگذاری، هماهنگي، برنامه ريزی و 
نظارت بر ماموريت های شهرســازی و معماری و به طور ويژه بر طرح ها و 
برنامه های نوسازی بافت فرسوده شهر تهران در راستای ايجاد زمينه های 
تصميم سازی و تصميم گيری برای كميسيون و شورای اسالمي شهر فعاليت 

مي نمايد. 
الف- اهداف و راهبردهای كميته

۱. تالش در جهت تقويت رويكرد كارشناسي كميسيون.
۲. پايش مقررات و ضوابط و دســتورالمعل ها در زمينه احياء، بهسازی و 

نوسازی بافت های فرسوده شهری و احياء بافت های تاريخي.
۳. نظارت بر حسن اجرای قوانين و مصوبات در زمينه احياء، بهسازی و 

نوسازی بافت های فرسوده شهری و احياء بافت های تاريخي.
۴. تــالش در جهت تحقق برنامه ها و طرح های مصوب حوزه معماری و 
نظارت، پايش و ارزيابي آثار اجرايي برنامه ها و مصوبات شورای اسالمي شهر. 
۵. نظارت بر تهيه و اجرای طرح هاي توسعه شهری، طرح های موضعي و 

موضوعي در شهر تهران. 
۶. ارائه نظرات كارشناسي و تخصصي در بررسي طرح ها، لوايح و مكاتبات 

واصله به كميسيون و طرح های توسعه نوسازی.
۷. شناسائي مشكالت و نارسائيهاي در زمينه احياء، بهسازی و نوسازی 
بافت های فرسوده شهری و احياء بافت های تاريخي، تهيه و تدوين راهكارها 

و ارائه پيش نويس طرح  ها و پيگيری تصويب در شورا.
۸. نظارت ميداني و انجام بازديدهای كارشناســي و تشــكيل جلسات 
كارشناسي در مناطق و نواحي شهرداری در زمينه احياء، بهسازی و نوسازی 

بافت های فرسوده شهری و احياء بافت های تاريخي.
۹. رسيدگي به مشكالت و مســائل ارباب رجوع در حدود ماموريت ها و 

اختيارات كميسيون شهرسازی و معماری.
۱۰. شناســايي نيازهای پژوهشــي در زمينه احياء، بهسازی و نوسازی 
بافت های فرسوده شــهری و احياء بافت های تاريخي و ارائه به كميسيون 

جهت پيگيريهای الزم. 
ب- شرح وظايف كميته بافت فرسوده و تاريخي

۱. ارائه نظرات و گزارش هاي تخصصي در خصوص بررسي لوايح و طرح ها 
و موضوعات ارجاعي مورد درخواست كميسيون.

۲. حضور در جلســات كميسيون و ارائه نظرات كارشناسي در خصوص 
موارد ارجاعي از طرف كميسيون. 

۳. تهيه پيش نويس طرح های مورد نياز برای تســهيل  احياء، بهسازی و 
نوسازی بافت های فرسوده شهری و احياء بافت های تاريخي در شهر تهران 

و ارائه به كميسيون.
۴. تنظيم و ارائه گزارشات بازديدها، نظارت ها و صورتجلسات كميته به 

صورت دوره اي مستمر به كميسيون.
۵. ارائه گزارش پايش مقررات و ضوابط و دستورالمعل ها در زمينه احياء، 
بهســازی و نوسازی بافت های فرسوده شهری و احياء بافت های تاريخي و 

ارائه به كميسيون.
۶. پيگيری و نظارت بر حسن اجرای قوانين در خصوص احياء، بهسازی و 

نوسازی بافت های فرسوده شهر تهران.
۷. پيگيری و نظارت بر حســن انجام وظايف شهرداری در مورد تملك، 
تجميع و تفكيك امالک و مستغالت واقع در بافت های فرسوده به منظور 

نوسازی مداوم مستمر(ماده ۱۱۱). 
۸. پيگيری و نظارت بر اجرای مواد برنامه عملياتي شــهرداری تهران در 

زمينه احياء، بازسازی و نوسازی بافت های فرسوده شهر تهران.

۹. پيگيری و نظارت بر تهيه و اجرای طرح های محرک توسعه نوسازی 
بافت های فرسوده شهر تهران. 

۱۰. همكاری در الگوسازی جهت اجرای پروژه های محرک توسعه جهت 
ايجاد ارزش افزوده در بافت های فرسوده و بافت های همجوار.

۱۱. پيگيری و نظارت بر حسن اجرای مصوبات شورای عالي شهرسازی و 
معماری كشور و شورای اسالمي شهر تهران در زمينه بافت فرسوده شهری 

تهران. 
۱۲. تدوين راهبردهای بهسازی و نوسازی برای بافت های فرسوده شهر و 

ارائه آن به كميسيون شهرسازی و معماری.
۱۳. پيگيری و نظارت بر اليحه بودجه ساالنه سازمان نوسازی شهر تهران.

۱۴. ارائه نظرات مشورتي در زمينه نوسازی بافت فرسوده به هيات رئيسه 
و اعضای شورای اسالمي شهر. 

۱۵. انجام مطالعات و تحقيق در خصوص احياء، بهســازی و نوســازی 
بافت های فرسوده شهری و احياء بافت های تاريخي شهر تهران. 

۱۶. نظارت بر عملكرد و ارزيابي خدمات دفاتر خدمات نوسازی محله  در 
شهر تهران و ارائه گزارش به كميسيون.

۱۷. بررســي گزارشات ارسالي از طرف شــهرداری در خصوص اجرای 
مصوبات شــورای اسالمي شهر تهران در زمينه بافت فرسوده و ارائه نتايج 

بررسي به كميسيون. 
۱۸. همكاری در جلب مشاركت و همكاری كليه دستگاه های اجرايي ذی 
ربط در فرآيند احياء، بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده و ناكارآمد شهر 

تهران. 
۱۹. نظارت و همكاری  در تهيه طرح های پژوهشي مرتبط در زمينه احياء، 

بازسازی و نوسازی بافت های فرسوده شهر تهران. 
۲۰. گــردآوري مطالعــات و تحقيقات و نظرات موجــود در موضوعات 

مطروحه حوزه احياء، بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده شهری.
۲۱. برقراري ارتباط مستمر با مراكز مختلف پژوهشي و علمي و دعوت از 

متخصصين و صاحب نظران در جلسات كميته.
۲۲. انجام بازديدهای كارشناسي مستمر و موردی از فعاليت های سازمان 

نوسازی شهر تهران و مديريت بافت تاريخي شهر تهران. 
۲۳. گــردآوري مطالعات و تحقيقات و نظــرات موجود در زمينه احياء، 

بازسازی و نوسازی بافت های فرسوده شهر تهران و بافت های تاريخي. 
۲۴. ارزيابي گزارش هاي عملكرد شهرداری تهران در زمينه احياء، بازسازی 
و نوسازی بافت های فرســوده شهر تهران و بافت های تاريخي و شناسائي 

مسايل موجود و ارائه گزارش به كميسيون.
۲۵. برقراري ارتباط مستمر با مراكز مختلف پژوهشي و علمي و دعوت از 

متخصصين و صاحب نظران در جلسات كميته و كميسيون.
۲۶. شناســايي نيازهای پژوهشــي در زمينه احياء، بازسازی و نوسازی 
بافت های فرسوده شهر تهران و بافت های تاريخي و ارائه به كميسيون جهت 

پيگيريهای الزم. 
۲۷. حضور فعال در همايش ها، كنفرانس ها و نشست های تخصصي حوزه 
نوســازی بافت فرســوده و همكاری در برگزاري نشست ها و سمينارهاي 

تخصصي.
۲۸. بررسي و تهيه مطالب جهت انتشار در نشريات تخصصي و رسانه های 
مكتوب در زمينه شهرسازی و معماری و احياء، بازسازی و نوسازی بافت های 

فرسوده شهر تهران و بافت های تاريخي به عنوان نظر كميسيون.
۲۹. برگزاری نشســت مشترک كارشناســي در زمينه احياء، بازسازی 
و نوسازی بافت های فرسوده شــهر تهران و بافت های تاريخي با دعوت از 
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مسئولين شهرداری و ساير دستگاه های مرتبط در سطح كميسيون و كميته.
۳۰. تعامل مطلوب با نهادها و مجامع علمي،  دانشــگاهي، متخصصين، 
پژوهشگران، صاحبنظران مراكز مطالعاتي، پژوهشي به منظور استفاده از 
ديدگاه ها، نقطه نظرات آن ها در حوزه نوســازی بافت فرسوده و بافت های 

تاريخي.
۳۱. بررسي كارشناسي برنامه هاي ساالنه شهرداری تهران در زمينه احياء، 

بازسازی و نوسازی بافت های فرسوده شهر تهران و بافت های تاريخي.
۳۲. تعامل و همكاری با ســازمان ميراث فرهنگي و گردشگری و ساير 
نهادها و سازمان ها برای صيانت از بافت های تاريخي و ميراث فرهنگي شهر 

تهران و احياء آن ها.
۳۳. شناسائي مشــكالت و نارسائيهاي حوزه بافت فرســوده و بناها و 
بافت های تاريخي شــهر تهران، تهيه و تدوين راهكارها و طرح هاي رفع و 

كاهش اين مشكالت و تبديل آن به مصوبه شورا.
۳۴. ارائه نظر و تشكيل جلسات مشترك با ساير كميسيونها و كميته                     های 

شورا حسب نياز و موضوعات مرتبط با رعايت استقالل كاری.
۳۵. رسيدگي به مشكالت و مسائل ارباب رجوع در حدود ماموريت ها و 

وظايف كميسيون.
۳۶. پيگيري مصوبات كميته و نظارت بر حسن اجرای مصوبات كميته. 
  عناوين مهمترين دستور جلسات كميته بافت فرسوده و تاريخي:

۱. جلسه بررسي“ آيين نامه تسهيالت تشويقي بافت فرسوده شهر تهران“
۲. بررسي طرح ” الزام شهرداري تهران به ارائه اليحه اولويت اجراي طرح 

بلوكي بافت فرسوده“
۳. بررسي اليحه سند جامع مديريت و حفاظت بافت های تاريخي شهر 

تهران
۴. بررسي مرمت خانه لرزاده و بهره برداری از آن به عنوان خانه معمار

۵. بررســي نقش استارت آپ ها در تســهيلگری احيا و نوسازی بافت 
فرسوده شهر تهران( منطقه ۱۷)

۶. بررسي ”رويكردها و سياست هاي دولت و مديريت شهري در خصوص 
احياء و بهسازي و نوسازي بافت هاي فرسوده شهر تهران“

۷. جلسه بررسي مسائل و مشكالت بافت فرسوده محله اتابك ( منطقه 
(۱۵

۸. بررسي عملكرد بودجه ای سه ماه كد پروژه های حوزه بافت فرسوده 
۹. برگزاری همايش ”محله محوری و بافت فرسوده“

۱۰. بازديد از خانه اتحاديه
۱۱. بازديد از محور الله زار و پروژه های در دست مرمت سازمان زيباسازی 

شهر تهران
۱۲. بازديد از خانه ســيمين و جالل و پروژه های احيا و مرمت شركت 

توسعه فضاهای فرهنگي۱۳۹۶/۱۱/۴
۱۳. بازديد از موزه بانك ملي و نمايشگاه شكوه ميراث ملي و ساختمان 

تاريخي صندوق پس انداز ۱۳۹۶/۱۱/۱۸
۱۴. بازديد از مقبره شهدای مشروطه به اتفاق رييس سازمان زيباسازی 
شــهر تهران و پيگيری مرمت آن كه مقرر شد شهرداری منطقه۱ ملك را 

خريداری كرده و آرامگاه طراحي و اجرا گردد.۱۳۹۶/۴/۹
جلسه بررسي“ آيين نامه تسهيالت تشويقي بافت فرسوده شهر 

تهران“
بررسي طرح بلوكي بافت فرسوده شهر تهران با حضور مديران 
اسبق سازمان نوسازی و مديرعامل و معاونين حال حاضر سازمان 

نوسازی شهر تهران

جلسه بررســي «رويكردها و سياست هاي دولت و مديريت شهري در 
خصوص احياء و بهسازي و نوسازي بافت هاي فرسوده شهر تهران»

 ) اتابك  فرسوده محله  بافت  و مشكالت  بررسي مسائل  جلسه 
منطقه ۱۵)

برگزاری همايش «محله محوری و بافت فرسوده» با مشاركت كميته 
بافت فرسوده و تاريخي و مركز مطالعات و برنامه ريزی شهرداری 

تهران
بافت  نوسازی  در  ها  آپ  استارت  نقش  بررسي  جلسه  برگزاری 

فرسوده با مشاركت شهرداری منطقه ۱۷ 
بازديدهای ميداني از محالت دارای بافت فرسوده 

بازديد زهرا نژادبهرام از بافت فرسوده محالت منطقه ۳ شهرداری تهران 
(محالت زرگنده و درب دوم، ) به همراه مسئوالن شهرداری منطقه و دفتر 

خدمات نوسازی شهر تهران
بازديد محمد ساالری از بافت فرسوده منطقه ۱۶ 
بازديد محمد ساالری از بافت فرسوده منطقه ۱۰
بازديد زهرا نژادبهرام از بافت فرسوده منطقه ۱۳

ب)بافت تاريخي:
اهم اقدامات كميته بافت فرســوده و تاريخي كميسيون شهرسازی و 

معماری شورای شهر تهران در حوزه بافت تاريخي كالنشهر تهران :
برگزاری جلســات مشــترک هــم انديشــي كميته بافــت تاريخي 
بــا معاونــت شهرســازی و معمــاری شــهرداری تهــران در خصوص 
 ارائــه اليحــه ســند جامــع مديريــت و حفاظــت بافــت تاريخــي 

شهر تهران
محورهای جلسه:

-بررسي اليحه سند جامع مديريت و حفاظت بافت تاريخي شهر تهران
-ارائه راه حل جهت عملياتي شــدن سند پس از تصويب آن در شورای 

اسالمي شهر تهران
برگزاری جلسات مشترک هم انديشي كميته بافت تاريخي با معاونت 
شهرســازی و معماری و معاونت برنامه ريزی توســعه شهری و امور شورا 
شهرداری تهران در خصوص جايگاه سند جامع مديريت بافت تاريخي در 

برنامه ۵ ساله سوم شهرداری تهران
پيگيــری مرمت خانه لرزاده و بهره برداری از آن به عنوان خانه معمار و 

تذكر در صحن شورای اسالمي شهر تهران
بازديد های ميداني از محالت دارای بافت تاريخي شهر تهران : 

 - بازديد از بافت تاريخي محله عودالجان و دروازه های قديم شــهر تهران
- بازديد از مقبره روزنامه نگاران شهيد عصر مشروطه

كميته شهرسازی 
شرح وظايف كميته شهرسازی

كميته شهرســازی يكي از كميته های تخصصي كميسيون شهرسازی و 
معماری است كه اين كميته با سياســتگذاری، هماهنگي، برنامه ريزی و 
نظارت بر اجرای ماموريت های شهرسازی در سطح شهر تهران و حريم در 
راستای ايجاد زمينه های تصميم سازی و تصميم گيری برای كميسيون و 

شورای اسالمي شهر فعاليت مي نمايد. 

الف- اهداف و راهبردهای كميته
۱- تــالش در جهت صيانت و تحقق برنامه هــا و طرح های مصوب حوزه 
شهرسازی و نظارت، پايش و ارزيابي آثار اجرايي برنامه ها و مصوبات شورای 



اسالمي شهر. 
۲- تحقق اســناد فرادست و مقررات ملي ساختمان در حوزه شهرسازی و 

معماری شهر تهران.
۳- پيگيری و پايش حسن انجام مصوبات، ضوابط و دستورالعمل ها در حوزه 

شهرسازی.
۴- نظارت بر تهيه و اجرای طرح هاي توســعه شهری، طرح های موضعي و 

موضوعي در شهر تهران. 
۵- ارائه نظرات كارشناسي و تخصصي در بررسي طرح ها، لوايح و مكاتبات 

واصله به كميسيون.
۶- شناسائي مشكالت و نارسائيهاي حوزه شهرسازي و ساخت و ساز و مسائل 
كالبدي شهر تهران، تهيه و تدوين راهكارها و ارائه پيش نويس طرح  ها در 

جهت رفع و كاهش اين مشكالت و تبديل آن به مصوبه شورا.
۷- نظارت ميداني، انجام بازديدهای كارشناسي و تشكيل جلسات كارشناسي 

در مناطق و نواحي شهرداری در حوزه ماموريت های شهرسازی.
۸- تالش در راســتای ارتقاء رضايت مندی شــهروندان از طريق بررســي 
و رسيدگي به مســائل و مشــكالت ارباب رجوع در حدود ماموريت های 

كميسيون شهرسازی و معماری.
۹- نيازســنجي انجام پژوهش هــای الزم و اولويت بنــدی آن ها در زمينه 

شهرسازی و ارائه به كميسيون جهت پيگيريهای الزم. 
۱۰- تالش در جهت تقويت رويكرد كارشناسي كميسيون.

ب- شرح وظايف كميته شهرسازی
۱. نظارت بر اجراي اسناد فرادست و قوانين و مقررات مربوطه در خصوص 

وظايف و مأموريت هاي شهرسازي و معماري شهر تهران.
۲. انجام مطالعات و بررســي هاي كارشناسي به منظور تقويت و جامعيت 

بخشيدن به ابعاد تخصصي و علمي سياستهاي كلي حوزه شهرسازی.
۳. تهيه پيش نويس طرح های مورد نياز حوزه شهرسازی و ارائه به كميسيون 

جهت پيگيری های الزم.
۴. حضور در جلسات كميســيون و ارائه نظرات كارشناسي و گزارش هاي 
تخصصي در خصوص بررســي لوايح و طرح ها و موضوعات ارجاعي مورد 

درخواست كميسيون.
۵. بررســي گزارش  عملكرد سازمان ها، ادارات و حوزه هاي اجرايي مرتبط با 
معماری و شهرسازی شهر تهران و شناسائي مسايل موجود و ارائه گزارش 

به كميسيون.
۶. گردآوري مطالعات و تحقيقات و نظرات موجود در موضوعات مطروحه 
حوزه شهرسازی حسب نياز و بهره گيری در تصميم گيری های كميته و 

كميسيون.
۷. برقراري ارتباط مســتمر با مراكز مختلف پژوهشي و علمي و دعوت از 

متخصصين و صاحب نظران در جلسات كميته و كميسيون.
۸. شناسايي نيازهای پژوهشي و اولويت بندی آن ها در زمينه شهرسازی و 

ارائه به كميسيون جهت پيگيريهای الزم. 
۹. برگزاري نشســت ها و ســمينارهاي تخصصي در زمينه ماموريت های 

كميسيون و كميته شهرسازی.
۱۰. انجام بازديدهای نظارتي سيســتمي مستمر و دوره ای بر فعاليت های 

حوزه شهرسازی و معماری شهر تهران.
۱۱. تنظيم و ارائه گزارشــات بازديدها، نظارت ها و صورتجلسات كميته به 

صورت دوره اي به كميسيون.
۱۲. ارزيابــي گزارش هاي عملكرد ســازمان ها، ادارات و حوزه هاي اجرايي 
مرتبط با حوزه شهرسازی در شهر تهران و شناسائي مسايل موجود و ارائه 

گزارش به كميسيون و شورا

۱۳. دريافت و بررسي بازخورد اقدامات و برنامه ها و فعاليت هاي صورت گرفته 
در حوزه شهرسازی شهر تهران.

۱۴. بررسي و تهيه مطالب جهت انتشار در نشريات تخصصي و رسانه های 
مكتوب در زمينه شهرسازی و معماری به عنوان نظر كميته و كميسيون.

۱۵. برگزاری نشست مشترک كارشناسي با دعوت از مسئولين شهرداری و 
ساير دستگاه های مرتبط.

۱۶. تعامــل اثر بخش و قانونمند و مطلوب بــا حوزه هاي اجرايي مرتبط با 
شهرسازی در شهر تهران با رعايت استقالل كاري با ساير كميته های شورا در 

اين زمينه و عدم دخالت در اجرا. 
۱۷. رسيدگي به مسائل و مشــكالت ارباب رجوع در حدود ماموريت های 

كميسيون.
۱۸. بررســي و ارائه نظر كارشناسي در خصوص برنامه ها و طرح های حوزه 

شهرسازی در برنامه های عملياتي و بودجه ساالنه شهرداري. 
۱۹. تعامل مطلــوب با نهادها و مجامع علمي،  دانشــگاهي، متخصصين، 
پژوهشگران، صاحبنظران مراكز مطالعاتي، پژوهشي به منظور استفاده از 

ديدگاه ها، نقطه نظرات آن ها در حوزه شهرسازی.
۲۰. بررسي و ارائه نقطه نظرات كارشناسي در زمينه وضع عوارض با همكاری 

واحدهای ذی ربط و نظارت بر حسن انجام آن در حوزه شهرسازی. 
۲۱. حضور فعال در همايش ها، كنفرانس ها، نشســت های تخصصي حوزه 

شهرسازی.
۲۲. بررسي، اصالح و تأييد و پايش اجرای برنامه هاي ساالنه حوزه  شهرسازی 

شهرداري تهران.
۲۳. نظــارت بر فرآيند تهيه و اجرای طرح هاي توســعه شــهری(جامع و 
تفصيلي)، موضعي و موضوعي در شــهر تهران از منظر رعايت مالحظات 

شهرسازی. 
۲۴. پايش حفاظت و توسعه فضاهاي سبز و باغات و باغ مسكوني ها در شهر 
تهران از نظر رعايت ضوابط و مقررات شهرســازی و حفظ فضاهای سبز و 

باغات و اراضي زراعي.
۲۵. پيگيری شــفاف سازی و يكسان ســازی ضوابط مالک عمل در حوزه 

شهرسازی در شهرداری تهران.
۲۶. شناسائي مشكالت و نارســائيهاي حوزه شهرسازي و ساخت و ساز و 
مسائل كالبدي شهر تهران، تهيه و تدوين راهكارها و طرح هاي رفع و كاهش 

اين مشكالت و تبديل آن به مصوبه شورا.
۲۷. نظارت و پيگيری بر تحقق مصوبات و طرح های مناســب سازی شهر 

جهت استفاده گروه های مختلف شهروندان.
۲۸. ارائه نظر و تشكيل جلسات مشترك با ساير كميسيونها و كميته                     های 

شورا حسب نياز و موضوعات مرتبط با رعايت استقالل كاری.

موضوعات بررسي شده در جلسات كميته شهرسازی
اين كميته طي ۲۷ جلسه به بررسي موضوعات ذيل پرداخت:

۱-بررسي مانيفست كميته شهرسازی شورای اسالمي شهر تهران
۲-گزينش و جمع بندی اولويت های كميته شهرســازی شورای اسالمي 

شهر تهران
۳-بررسي اليحه كمربند سبز حريم شهر تهران

۴-نهايي كردن متن مانيفست كميته شهرسازی شورای اسالمي شهر تهران
۵-بررسي ضوابط موسوم به برج   باغ و بررسي موضوع لغو ممنوعيت برج-باغ 

ها
۶- ارائه گزارش بازديد نامحســوس از محله فرحزاد و بررســي مسائل و 

مشكالت محله فرحزاد واقع در منطقه ۲ شهر تهران
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۷ - بررســي مسائل و مشكالت بافت فرسوده محله اتابك واقع در منطقه 
۱۵ شهر تهران

۸- بررســي راهكارهای تقويت مركز پژوهش ها به عنوان بازوی فكری-
مشورتي شورای اسالمي شهر تهران

۹-بررســي موضوع امكان سنجي تشــكيل و احياء نهاد مطالعات و تهيه 
طرح های توسعه شهری

۱۰- بررســي گزارش عملكرد ۹ ماهه بودجه حوزه معاونت شهرسازی و 
معماری و سازمان ها و شركت های تابعه

۱۱-بررسي و تحليل وضعيت صدور پروانه و بازار مسكن شهر تهران
۱۲-دريافت گزارش در خصوص ميزان تحقق تكاليف طرح جامع و طرح 

تفصيلي شهر تهران
۱۳-دريافت گزارش از آخرين وضعيت ميزان تحقق طرح تفصيلي يكپارچه 

شهر تهران
۱۴- بحث و بررســي پيرامون سازوكار نظارت بر نحوه اجرای احكام طرح 

جامع و طرح تفصيلي 
۱۵. ارائه گزارش در خصوص انطباق ظرفيت جمعيت پذيری مناطق ۲۲گانه 

شهر تهران با مفاد طرح جامع و طرح تفصيلي
۱۶. ميزان تحقق خدمات هفتگانه پيش بيني شــده در طرح تفصيلي به 

تفكيك هريك از خدمات
۱۷. ميزان تحقق تكاليف كمي وكيفي طرح تفصيلي و طرح های موضعي و 

موضوعي پيش بيني شده در طرح جامع و طرح تفصيلي
۱۸-بررسي نتايج بازديدهای اعضاء كميته شهرسازی شورای اسالمي شهر 
تهران از محالت واقع در مناطق ۱۵، ۹، ۱۲، ۸، ۳ و ۲ و دريافت گزارش از 

مديران دفاتر خدمات نوسازی
۱۹-هم انديشي و بررسي در خصوص بودجه پيشنهادی حوزه شهرسازی و 

معماری شهرداری تهران پيش از ارائه اليحه بودجه سال ۱۳۹۷
۲۰-رويكرد ها و برنامه های سازمان نوسازی شهر تهران در دوره پيش روی 

مديريت شهر تهران 
۲۱-گزارش عملكرد سازمان به تفكيك هر يك از بخش ها در سال ۹۶ و 

مقايسه آن با عملكرد در دوره ۵ ساله پس از ابالغ طرح تفصيلي 
۲۲-گزارش هزينه كرد ســازمان به تفكيك هر يك از معاونت ها و با ذكر 

جزئيات در سال ۹۶
۲۳-برنامه و بودجه پيشنهادی سازمان نوسازی شهر تهران برای سال ۹۷

۲۴-بررسي رويكردها و برنامه های شركت نوسازی عباس آباد شهر تهران 
در دوره مديريتي پيش رو

۲۵-گزارش هزينه كرد شركت به ازای پروژه های مختلف در سال جاری 
۲۶-برنامه و بودجه پيشنهادی شركت نوسازی عباس آباد برای سال آتي

۲۷-بررســي رويكردها و برنامه های اداره كل حريم شــهر تهران در دوره 
مديريتي پيش رو

۲۸-گزارش هزينه كرد اداره كل به ازای پروژه های مختلف در سال جاری 
۲۹-برنامه و بودجه پيشنهادی اداره كل حريم برای سال آتي

۳۰-جلسه با كارگروه باغات و فضای سبز كميته شهرسازی شورای شهر
۳۱ - جلســه مشــترک با كارگروه بازنگری اسناد توسعه شهری كميته 

شهرسازی شورای اسالمي شهر تهران
۳۲ - جلســه با كارگروه مشــترک زيســت محيطي-شهرسازی كميته 

شهرسازی شورای اسالمي شهر تهران
۳۳- بحث و بررسي تخصصي-كارشناسي پيرامون مصارف و هزينه های 

بودجه پيشنهادی سال ۹۷ با اولويت ماموريت شهرسازی و معماری 

۳۴ - بررسي و تبادل نظر در خصوص سند تغيير و تحول شهرداری تهران
۳۵-دريافت گزارش از آخرين وضعيت طرح راهبردی فضاهای زيرسطحي 

شهر تهران
۳۶-دريافت گزارش از آخرين وضعيت طرح موضوعي عملكردهای مجاز به 

استقرار در زير پهنه های طرح تفصيلي
۳۷-دريافت گــزارش ۴۸ ماهه از ميزان تحقق مفاد برنامه ۵ ســاله دوم 

شهرداری تهران 
۳۸-دريافت گزارش از آخرين وضعيت تدوين برنامه ۵ ساله سوم شهرداری 

تهران
۳۹-بررسي اليحه رسيدگي به تخلفات ساخت و ساز 

۴۰-بررسي ساختار پيشنهادی نهاد مطالعات و تهيه طرح های شهر تهران
۴۱-دريافت گزارش اقدامات انجام شــده در راستای بند ۲�۱۴�۲ طرح 
جامع شهر تهران و بندهای ف و ل از ماده ۱۰۴برنامه پنج ساله دوم شهر 

تهران
۴۲-هم انديشــي در خصوص شــيوه های بهره گيری كالنشهر تهران از 

الگوهای نوين و مبتني بر خالقيت در حوزه مبلمان شهری
۴۳ - بررسي مسائل و مشكالت كميته های نمای مناطق شهر تهران

۴۴ - جلسه مشترِک كميته های شهرسازی، معماری و حقوقي شورای شهر 
تهران)بررسي راهكارهای حقوقي ضوابط جايگزين باغات پراكنده (برج باغ)

۴۵-بررسي عملكرد بودجه ای سه ماهه كدپروژه های حوزه بافت فرسوده 
و پيگيری اجرای آن

۴۶-بحث و بررسي در خصوص مطالعات انجام شده توسط مركز مطالعات و 
برنامه ريزی شهر تهران در ارتباط با برنامه جامع منظر شبانه و زيست شبانه 

شهر تهران و هم انديشي در خصوص امكان تحقق پذيری آن
۴۷- دريافت گزارشي از اقدامات انجام شده توسط شركت شهربان و حريم 
بان برای جلوگيری از تخلفات ســاخت و ساز به تفكيك مناطق ۲۲گانه و 

حريم شهر تهران.
۴۸- اقدامات انجام شده برای رفع سد معبر ساختماني و دستفروشان توسط 

شركت شهربان به تفكيك مناطق

طرح های ارائه شده به صحن شورا
۱. الزام شهرداری تهران به ارائه برنامه عملياتي ساماندهي و رفع مزاحمت 

از حريم پياده روها
۲. الزام شهرداری تهران به برنامه ريزی و انجام اقدامات الزم برای بسترسازی 

و احياء زيست شبانه در شهر تهران
بازديدها

شورای پنجم شهر تهران از ابتدای شهريور ۱۳۹۶ تكليف و رسالت 
نمايندگي شــهروندان تهران را در پارلمان محلي به عهده گرفت 
و زهرا نژادبهرام به عنوان نماينده شــهروندان كالنشهر تهران در 
شورای اسالمي شهر، لمس مسائل و مشكالت ساكنين از نزديك، 
پيگيری اقدامات انجام شــده توسط شهرداری مناطق، برنامه های 
آتي شركت ها و سازمان ها در مقياس محلي، يافتن راهكاری برای 
تســريع در امر نوســازی و خدمات دهي توسط مديران مناطق و 
تشويق شهروندان به نوسازی امالک و بناهای ناپايدار را در اولويت 
پيگيری و دســتور جلسات هميشگي بازديد تعريف كرد. در طول 
اين مدت كه قريب به يك سال از آغاز به كار دوره جديد مديريت 
شهری ســپری مي شــود، محله هايي از جمله؛ فرحزاد، جواديه، 

اتابك، يافت آباد جنوبي و... مورد بازديد قرار گرفتند.



همچنيــن الزم به ذكر اســت كه در جريــان بازديد، حضور در 
مدارس و هنرســتان هــای دخترانه واقع در همــان محدوده به 
عنوان يكي از دستورجلســه های بازديد انجام مي شــود كه اين 
برنامه دو هدف اساســي دارد: هدف اول؛ اســتماع دغدغه های 
و مســائل محله و شــهر تهران از زبان آينده سازان اين سرزمين 

است. 
هــدف دوم، تالش بــرای تقويت اعتماد به نفــس و افزايش باور 
دختران نســبت به خود و ايجاد انگيزه برای دســتيابي و كسب 
كرســي های مديريتي آينده اســت. در طي اين مدت همراه با 
محله های فرسوده، بازديد از مدارسي همچون مدرسه اميركبير 
واقع در منطقه ۲۰، هنرستان سميه واقع در منطقه ۱۳، مدرسه 
الزهــرا واقع در منطقه ۱۷، دبيرســتان دخترانــه هدی واقع در 
منطقه ۲، بازديد از مدرســه روشنگر شاهد واقع در منطقه ۱۲و.. 

صورت پذيرفته است.

گزارش كارشناسي و ارزيابي طرح ها و لوايح
با توجه به شــرح وظايف كميتة شهرسازی شورای اسالمي شهر 
تهران، طي يك سال گذشــته گزارش های كارشناسي و ارزيابي 
در خصــوص موضوعات مختلف و لوايــح گوناگون انجام پذيرفته 
است كه اين گزارش های كارشناسي بالغ بر ۲۹۰ مورد مي گردد. 
مهم ترين ايــن گونه از فعاليت ها به شــرح ذيل اعالم مي گردد: 
۱. اليحة مطالعات ساماندهي و بهسازی خيابان كارگر (بررسي و 

اظهارنظر كارشناسي در دو نوبت).
۲ .اليحة آئين نامة نحوة واگذاری دفاتر خدمات الكترونيك

۳ .اليحه كمربند سبز حريم شهر تهران
۴ .اليحه بودجه سال ۹۷ شهردای تهران

۵ .اليحه مربوط به نوســازی بلوكي در بافت های فرســوده شهر 
تهران

۶ .اليحه دريافت طرح جامع ايمن سازی بناهای بلندمرتبه سطح 
شهر تهران

۷. طرح الزام شــهرداری تهران بــه انجــام الكترونيكي و اعالن 
عمومي اطالعات معامالت شهرداری

۸ .طرح پيشگام توليد مسكن در بافت فرسوده شهر تهران
۹ .مصوبة الزام شهرداری تهران به تهيه و تدوين برنامه پنج ساله 

سوم شهرداری تهران
۱۰. منشور كميتة حسابرسي شهرداری ها

۱۱ .اليحه شناسنامه دار كردن باغات و اراضي مشجر شهر تهران
۱۲ .اليحــة «تعيين عوارض تردد وســائل نقليه در محدوده های 

مركزی شهر تهران»
۱۳. طرح «خالصــه گزارش مديريتي از نتايــج مطالعات تدوين 

دستورالعمل ساماندهي تابلوهای اماكن غيرمسكوني»
۱۴. گــزارش درخصوص بنــد ح مادة ۸۶ برنامه پنج ســالة دوم 
شــهرداری تهران با موضوع جدول فضاهای مجاز به استقرار در 

مشاعات
۱۵. مصوبة «پيشــنهاد تأمين مالي موردنياز پروژه های توسعه و 
بازسازی آب شهر تهران» و «پيشنهاد تأمين كسری قيمت تمام 

شده تعرفه خدمات آب و فاضالب»
۱۶ .برنامة پنج سالة سوم شهرداری تهران

۱۷. طرح «الزام شــهرداری تهران به تهيــه و ارائه اليحه برنامه 
عملياتي واكنش اضطراری برای مقابله با زلزله شهر تهران»

مشاركت كارشناسان و مشاوران كميتة شهرسازی در 
كارگروه های تخصصي

از ابتدای دورة پنجم فعاليت شورای اسالمي شهر تهران تا كنون، 
كميتة شهرســازی شورای اسالمي شــهر تهران در كارگروه های 
تخصصي متعددی حضور و فعاليت مســتمر و منسجم داشته كه 
هر يــك از اين كارگروه ها، خروجي های مثمرثمری برای شــهر 
تهران و مجموعة مديريت شــهری داشــته است. اين كارگروه ها 

بالــغ بر ۸ نهاد بوده كه مهم ترين آن در ذيل قيد مي گردد.
۱. كارگروه بررســي طــرح تفصيلي ويژه منطقة ۲۲ شــهرداری 

تهران
۲. شهرسازی ستاد مناسب سازی فضاهای شهری

۳. كارگروه امكان سنجي تدوين طرح جامع مبلمان شهری
۴. كارگروه كارشناســي جهت بررســي اصالح اسا سنامه شركت 

شهربان و حريم بان
۵. تعيين راه حل مســائل كليدی برنامه پنج ساله سوم شهرداری 

تهران 
۶. بررسي ســاختار پيشــنهادی نهاد مطالعات و تهية طرح های 

توسعة شهر تهران 
۷. كارگروه بررسي اليحة اصالحية مصوبة موسوم به برج -باغ

۸. كارگروه تهيه و تدوين طرح احيای حيات و زيســت شــبانة 
شهر تهران
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دوره پنجم شورای اسالمي شهر تهران را مي توان شورايي از گونه ديگر 
دانست چرا كه پس از گذشت چهار دوره شورای اسالمي ليست واحد اميد 
شهر تهران با حضور حماسي مردم با اقبال عمومي روبرو شده و شورايي از 
گونه ديگر شكل گرفت. از همان آغاز؛ تفاهم و همدلي جهت ايجاد شهری 

برای زندگي در انديشه اعضای آن متبلور بود.
از وظايف اساســي شورای اسالمي شهر تهران، ری و تجريش مي توان 
به انتخاب شــهردار، تصويب طرح ها و لوايح و بودجه ســاالنه شهرداری و 
همچنين نظارت بر عملكرد مديريت شهری اشاره كرد. هر يك از اعضای 
شوراهای اسالمي مي توانند در تمامي مسائل مرتبط، اظهار نظر، تذكر و يا 
ايراد ســؤال كنند. از سوی ديگر با وجود كميسيون های تخصصي، تمركز 
هر يك از اعضا در حوزه مربوطه بيشــتر است و در كميسيون ها مسائل و 

مشكالت با ديد كارشناسانه تری مورد بررسي قرار مي گيرد. 
 كميســيون عمران و حمل و نقل؛ مســتقيماً در دو حوزه تخصصي 
يعني معاونت های فني و عمراني و حمل و نقل، نظارت و راهبری دارد. در 
حوزه فني و عمراني همواره با معاونين پيشين و فعلي تعامل بسيار سازنده 
و مؤثــری برقرار كرده اند و امور مربوط به گونه ای مناســب در حال انجام 
است و چشم انداز روشني از تعامات متقابل بين اين معاونت و كميسيون 

متصور است. 
در مجموع مي توان مهم ترين دستاوردهای كميسيون را شامل موارد 

ذيل دانست : پيگيری تحقق مصوبه سال ۱۳۹۵ شورای اقتصاد جهت خريد 
۶۳۰ واگن برای متروی تهران و رسيدن آن به انعقاد قرارداد، تهيه و تدوين 
سياست ها و برنامه های كميسيون عمران و حمل و نقل ( ۱۳۹۶ - ۱۴۰۰) 
، پايش و اصالح آمارهای مربوط به حمل و نقل عمومي شهر تهران، نظارت 
و پيگيری مستمر عملكرد شهرداری و رسيدگي به پيشنهادات شهروندان، 
كارشناسي و ارائه پيشنهادات مربوط به ساماندهي پارک حاشيه ای شهر 
تهران و پيــش بيني درآمد حداقل ۱۰۰۰ ميليــارد آن به عنوان يكي از 
درآمدهای پايدار مديريت شــهری و تصويب آن در بودجه ســال ۱۳۹۷، 
تصويب نرخ تردد در محدوده طرح ترافيك سال ۹۷، بازنگری در محاسبه 
و تصويب نرخ كرايه تاكســي در سال ۹۷، تصويب، بازنگری در محاسبه و 
تصويب نرخ كرايه اتوبوس در سال ۹۷، بازنگری در محاسبه و تصويب نرخ 
بليط مترو در سال ۹۷، پيگيری ايمن سازی خط هفت مترو به منظور رفع 
خطرات احتمالي، پيگيری بازآفريني و رونق مجدد پياده راه ۱۷ شهريور و 
ميدان امام حسين (ع)، پيگيری در خصوص طرح ساماندهي پارک حاشيه 
ای، پيگيری طرح تعيين تكليف گره هاي ترافيكي، پيگيری تدوين پيوست 
ترافيكي برای پروژهــای بزرگ تجاری پيگيری در خصوص تدوين و ارائه 
اليحه ايمني و حمل و نقل دانش آموزان از طرف شــهرداری، پيگيری در 
خصوص تدوين و ارائه اليحه طرح جامع حمل و نقل و ترافيك و طرح جامع 

حمل و نقل ريلي.

شورای پنجم؛ از گونه ای دیگر

محمد عليخاني
رئيس كميسيون عمران و حمل و نقل
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#XV

مهمترين اقدامات كميسيون عمران و حمل و نقل 
در آغاز كار

۱-بررســي و پايش آمارهای ارائه شده در حوزه حمل و نقل و 
ترافيك ( واقعي كردن و به روز آوری آن ها )

۲-بررســي پروژه های عمراني شــهرداری تهران از نظر اعتبار، 
درصد پيشرفت و الويت بندی آن ها

۳-تدوين سياســت ها، برنامه ها و مشخص كردن اولويت های 
مهم كميسيون عمران و حمل و نقل

 تكميل و توسعه حمل و نقل عمومي
مديريت جامع و هوشمند ترافيك

توسعه حمل و نقل پاک و كنترل كيفيت هوا
جــذب و تخصيص بهينه منابــع برای پروژه هــای عمراني و 

ترافيكي 
ايجاد درآمد پايدار در حوزه حمل و نقل و ترافيك

اولويت بندی پروژه های عمراني و تكميل آن ها

عناويــن موضوعات و مصوبات مهم و دســتاوردهای 
شاخص كميسيون

۱- بررســي و پايش آمارهای ارائه شده در حوزه حمل و نقل و 

ترافيك ( واقعي كردن و به روز آوری آنها )
۲- بررسي پروژه های عمراني شــهرداری تهران از نظر اعتبار، 

درصد پيشرفت و الويت بندی آنها
۳- تدوين سياست ها ، برنامه ها و مشخص كردن اولويت های 

مهم كميسيون عمران و حمل و نقل
 تكميل و توسعه حمل و نقل عمومي

مديريت جامع و هوشمند ترافيك
توسعه حمل و نقل پاک و كنترل كيفيت هوا

جــذب و تخصيص بهينه منابــع برای پروژه هــای عمراني و 
ترافيكي 

ايجاد درآمد پايدار در حوزه حمل و نقل و ترافيك
اولويت بندی پروژه های عمراني و تكميل آنها

 كارنامه كميسيون يا كميته:
عناويــن موضوعات و مصوبات مهم و دســتاوردهای شــاخص 

كميسيون
 پيگيری تحقق مصوبه ســال ۱۳۹۵ شــورای اقتصاد جهت 
خريد ۶۳۰ واگن برای متروی تهران و رسيدن آن به انعقاد قرارداد

 تصويب نرخ تردد در محدوده طرح ترافيك سال ۹۷
 بازنگری در محاسبه و تصويب نرخ كرايه تاكسي در سال ۹۷
 بازنگری در محاسبه و تصويب  نرخ كرايه اتوبوس در سال ۹۷
 بازنگری در محاسبه و تصويب  نرخ بليط مترو در سال ۹۷

 پيگيری ايمن ســازی خط هفت مترو به منظور رفع خطرات 
احتمالي

خالصه اهم اقدامات صورت گرفته از سوی كميسيون 
عمران و حمل و نقل شورای اسالمي شهر تهران 

 تعداد جلسات كميسيون:  ۵۵ جلسه 
 تعداد طرح هاو لوايح بررسي شده :۲۷

 رســيدگي به درخواســت های حدود ۶۰۰ نفر از اشــخاص 
حقوقي و حقيقي 

 تعداد تذكرات: ۱۰ تذكر 
 تهيه گزارش چشــم انداز، اهداف و رويكردها در حوزه های 

عمراني و حمل و نقل شهر تهران
 تشكيل ۷ كارگروه تخصصي در ذيل كميسيون 

  شروع طرح پايش مناطق تهران و بازديد از مناطق ۲۲ گانه
 تبيين شــاخص هــا و محورهای گزارش تحويــل و تحول 

شهرداری تهران در حوزه ترافيك و فني و عمراني
 ارزيابي كلي برنامه عملياتي ۵ ســاله دوم شهرداری تهران و 
بررسي روند تدوين برنامه پنج ساله سوم شهرداري تهران در حوزه 

عمران و زيرساخت و حمل ونقل وترافيك شهر تهران 

حضور مسئولين شهرداری و عناوين گزارش های ارائه 
شده

تعداد حضور مسئولين شهرداری : ( ۱۰۷ مورد)
عناوين گزارش های ارائه شده: 

  ارائه گزارش جناب آقای دكتر افندی زاده سرپرست محترم 
ســازمان مديريت و نظــارت بر تاكســيراني در خصوص وضعيت 

نوسازی ناوگان تاكسيراني سطح شهر تهران.
  ارائه گزارش جناب آقای مهندس جاويد معاونت محترم فني 
و عمراني شهرداری تهران در خصوص مطالعات شناسايي عوارض 

.GPR زيرساختي به روش
  ارائــه گزارش جناب آقای احمدی بافنده مدير عامل محترم 
شــركت بهره برداری قطارهای شهری تهران و حومه در خصوص 
گزارش عملكرد ســالجاری و وضعيت ايمني خط ۷ و خط واقع در 

محدوده فرودگاه امام خميني (ره).
  ارائــه گزارش جناب آقای احمدی بافنده مدير عامل محترم 
شــركت بهره برداری قطارهای شهری تهران و حومه در خصوص 
گزارش عملكرد ســالجاری و وضعيت ايمني خط ۷ و خط واقع در 

محدوده فرودگاه امام خميني (ره).

آمار واقعي
 آمار ارائه شده از
 سوی مديريت

شهری دوره قبلي
عنوان

٤١ درصد ٦١ درصد
 سهم حمل و نقل عمومي
 از جابجايي های درون

شهری

٩ درصد ١٨ درصد
 سهم مترو از كل جابجايي

 هاي درون شهري

١٠ درصد ٢١ درصد
 سهم سيستم اتوبوسراني

 از كل جابجايي هاي درون
 شهري



  ارائه گزارش جناب آقای دكتر حسيني معاونت حمل و نقل 
و ترافيك در خصوص نحوه ســاز و كار اخــذ معاينه فني و طرح 

ترافيك از موتور سيكلتهای سطح شهر تهران.
  ارائه گــزارش جناب آقای مهندس ســنندجي مدير عامل 
شــركت اتوبوســراني تهران و حومه در خصوص نحــوه عملكرد 
سالجاری و نحوه ايمن سازی مخازن سوخت اتوبوس های گاز سوز 

سطح شهر تهران.
  ارائــه گزارش جناب آقای محمد پورزرندی مدير عامل بانك 
شهر در خصوص نحوه كارسازی و حمايت بانك شهر در ساخت و 

تأمين تجهيزات حمل و نقل ريلي (مترو) شهر تهران.
  ارائه گزارش جنــاب آقاي دكتر نوذرپور در خصوص تحليل 

سند آسيب شناسي حمل و نقل شهري.
  بحث و بررســي در خصوص وضعيت گودهاي پرخطر پروژه 
هاي ساختماني سطح شهر تهران با حضور رئيس محترم سازمان 
نظام مهندسي ســاختمان اســتان تهران و معاونت هاي مربوطه 

شهرداري تهران.
  بررسي آخرين وضعيت چالش ها و برنامه هاي آتي سازمان 

مديريت و نظارت بر تاكسيراني.
  بررســي گزارشات سازمان بازرســي كل كشور در خصوص 

عملكرد شركت هاي مترو و اتوبوسراني.
  بررسي گزارش آخرين وضعيت سامانه هوشمند ترافيك شهر 

تهران و برنامه هاي توسعه آتي آن.
  بررســي گزارش آخرين وضعيت صــدور پروانه مجتمع هاي 

ايستگاهي جهت تامين مالي پروژه هاي زيرساختي حمل و نقل.

كميته ی  حمل و نقل
تشكيل ۸ كارگروه تخصصي و بيش از ۴۰ مورد بازديد از مناطق 

و سازمانها
بررســي طرح الزام شهرداری تهران به ارائه اليحه دستورالعمل 
پشتيباني از خودروهای هيبريدی در فضاهای شهری و پاركينگ ها

بررسي طرح مطالعات جامع حمل و نقل و ترافيك 
بررســي طرح الزام شــهرداری تهران به اجرای بند ۱۰ مصوبه 

شورای عالي شهرسازی و معماری پيرامون حادثه پالسكو
بررســي طرح الزام شــهرداری تهران به ارائــه برنامه عملياتي 

جلوگيری از ورود موتورسيكلت ها به پياده روها 
بررسي طرح الزام شهرداری تهران به شناسايي و رفع گلوگاه های 

ترافيكي
بررسي طرح توسعه مبتني بر حمل و نقل (همگاني)

- بررســي و اعــالم نظر در خصوص اليحــه اصالحيه مصوبات 
تعيين نرخ وروديه و حق توقف پاركينگ های عمومي شهر تهران 
و تعييــن نرخ توقف پاركينگ های عمومــي و نرخ عوارض پارک 
حاشيه ای در شــهر تهران به شــماره ثبتي ۱۶۰/۱۸۹۷۰ مورخ 

۹۶/۸/۱۴
- بررســي و اعالم نظر در خصوص طرح»الزام شهرداري تهران 
به ارايه اليحه دســتورالعمل پشتيباني از خودروهاي هيبريدي در 
فضاهاي شهري و پاركينگها» به شماره ثبتي ۱۶۰/۱۹۱۲۴ مورخ 

۹۶/۸/۱۵
- بررســي و اعالم نظــر در خصوص طرح الزام شــهرداري به 

شناســايي و رفع گره هــاي ترافيكي و نواقص هندســي معابر و 
بزرگراه ها به شماره ثبتي ۱۶۰/۲۹۶۷۵مورخ ۹۶/۱۱/۱۱

- بررسي و اعالم نظر در خصوص اليحه پيشنهادي بودجه سال 
۹۷  شهرداري تهران در حوزه عمران و حمل و نقل

- بررســي و اعالم نظر در خصوص اليحــه تعيين قيمت بليت 
متروي تهران در ســال ۱۳۹۷ به شماره ثبتي ۱۶۰/۲۹۵۶۱ مورخ 

۹۶/۱۱/۱۰
- بررســي و اعالم نظر در خصوص اليحــه تعيين نرخ عوارض 
تردد وســايل نقليه در محدوده هاي مركزي شهر تهران به شماره 

ثبتي ۱۶۰/۲۸۷۴۲ مورخ ۹۶/۱۱/۳
- بررسي و اعالم نظر در خصوص اليحه معرفي اعضاي اصلي و 
علي البدل هيأت عامل سازمان مديريت و نظارت بر تاكسيراني به 

شماره ثبتي ۱۶۰/۴۴۷۴مورخ ۹۷/۲/۲۵
- بررسي و اعالم نظر در خصوص اليحه نرخ كرايه انواع تاكسي 
در تهران در سال ۱۳۹۷ به شماره ثبتي ۱۶۰/۱۸۸۱ مورخ ۹۷/۲/۳

- بررســي و اعالم نظــر در خصوص اليحه تعييــن نرخ كرايه 
خطوط اتوبوسراني و ميني بوسراني شهر تهران در سال ۱۳۹۷ به 

شماره ثبتي ۱۶۰/۱۸۸۲ مورخ ۹۷/۲/۳
- بررســي و اعــالم نظر در خصــوص طرح اصالح مــاده ۴ و 
الحــاق يك تبصره بــه مصوبه «تعيين نرخ عوارض تردد وســايل 
نقليه در محدوده هاي مركزي شــهر تهران « ابالغي به شــماره 

۲۹۷۴۰/۲۴۱۸/۱۶۰ مورخ ۱۲/۱۱/۹۶ و اصالحات بعدي آن.
- بررســي و اعالم نظــر در خصــوص طرح الزام شــهرداري 
تهــران به ارائه اليحه ايمني حمل و نقل دانش آموزان به شــماره 

ثبتي۱۶۰/۶۰۷۴مورخ ۹۷/۳/۷
- بررسي و تصويب آيين نامه طرح ترافيك خبرنگاران به شماره 

ثبتي ۱۶۰/۱۳۸۸ مورخ ۹۷/۱/۲۸

كميته ی عمران
برگزاری جلسات 

۱- جلسات منظم تخصصي كميته عمران با حضور كارشناسان 
و مشاوران كميته عمران 

۲- فروچاله در مناطق ۴ و ۹ و دريافت گزارشات آن و همچنين 
پي گيری علت عدم اسكن دوره ای شرايان اصلي). 

۳- شركت در جلسات هفتگي كميسيون عمران و حمل و نقل 
و ارائه ی نظرات كارشناسي برحسب مورد

۴- تدوين برنامه علمياتي كميته عمران در حوزه عمراني شــهر 
تهران

۵- برگزاری جلسات پيگيری با نهادهای مربوطه پس از بازديد 
از مناطق

۶- برگزاری جلســات تخصصي نظارتي با سازمانها و شركتهای 
تابعه

۷- بررســي و اعالم نظر تخصصــي در خصوص طرح ها و لوايح 
مطروحه

- همــكاری با حوزه برنامه ريزی و تحقيقات شــهرداری مرتبط 
با عمران 

۱- بررسي بودجه سال ۹۷ شــهرداری تهران در حوزه عمراني 



���
����
�	

����
�
���
�
�
���
���

���
�

���
����

��
���

 �
��!
��"
�

#J#

و برگزاری جلســات منظم با معاونتها، ســازمانها، شركتهای تابعه 
شهرداری تهران و مناطق ۲۲ گانه شهرداری تهران

۲- مشــاهده  روند تدوين برنامه توســعه ی پنج ســاله ســوم 
شهرداری تهران و شركت در جلسات و اعالن نظرات تخصصي در 

روند تدوين برنامه پنج ساله سوم در حوزه عمراني.
۳- شركت در همايش ها و سمينارهای علمي مرتبط با حوزه ی 

عمران و تهيه ی گزارش تحليلي از آنها. 

- ارائه ی طرح ها
۱- پيگيــری و الزام ســازی شــهرداری برای به روزرســاني و 
اجرای روندنمای پذيــرش پروژه های جديد (من جمله پروژه های 

مشاركتي). 
۲- تهيــه و ارائــه ی طــرح «جامــع افزايش كيفيت زيســت 
شــهری» متشكل از زيرطرح «مردم ساالری شهری» (سهم دهي و 
مشــاركت دهي مردم در روند تصميم گيری در مرحله ی طراحي و 

تصويب پروژه های شهرداری تهران)
۳- تهيــه و ارائه ی طرح «مســيرياب بر اســاس منافع شــهر/

شهروندان در تهران» با همكاری كميته حمل و نقل شورا.
۴- تهيه و ارائه ی طــرح «برنامه های راهبردی در حوزه ی برق 

شهر تهران»

۳- گزارش ســاليانه فعاليت های كميته ی  ايمن سازی حمل و 
نقل و  TOD تا تيرماه ۱۳۹۷

 تعداد جلسات كميته ايمن سازی حمل و نقل: ۲۰جلسه
 تعداد جلسات كميته TOD : ۲۰جلسه

 تعداد بازديدهای تخصصي: ۴۴ مورد
 تعداد تذكر: ۶

 تعداد نطق پيش از دستور:  ۳

 كميته ايمن سازی حمل و نقل :
۱. بررسي عملكرد حوزه معاونت حمل و نقل و ترافيك بر اساس 

برنامه ۵ ساله و بودجه سنواتي
۲. بررسي طرح الزام شهرداری به ارائه برنامه عملياتي ساماندهي 

فضاهای پارک حاشيه ای معابر اصلي و فرعي 
۳. بررسي بازنگری طرح جامع حمل و نقل و ترافيك

۴. بررسي تاثيرات زيست محيطي وسايل نقليه (مترو- اتوبوس-
تاكسي)

۵. بررسي طرح ترافيك سال ۹۷
۶. بررسي اجرای طرح ترافيك سال ۹۷ و نواقص آن

۷. جستجوی راه حل پايدار برای طرح جايگزيني موتورسيكلت 
های برقي با موتورسيكلت های كاربراتوری

۸. بررسي امكان الزام دارندگان وسايل نقليه گازوييلي به نصب 
فيلتر دوده

۹. مطالعه و بازنگری وضعيت ايمني تهران از منظر زلزله، آتش، 
بافت فرسوده، ايمني حمل و نقل 

۱۰. تهيه چشم انداز ۴ ساله كميته ايمن سازی حمل و نقل 
۱۱. جستجوی راه حل پايدار برای طرح جايگزيني موتورسيكلت 

های برقي با موتورسيكلت های كاربراتوری

۱۲. بررســي امكان الزام دارندگان وســايل نقليه گازوييلي به 
نصب فيلتر دوده

۱۳. مطالعه و تدوين استانداردهای جامع سرويس های مدارس 
و ارائه نطق پيش از دســتور و گــزارش مصور در اين خصوص در 

صحن شورا
۱۴. بررسي ايمني پل های سواره شهر تهران

۱۵. ارائه گزارش برنامه ها و چشــم اندازهای ايمني حوزه های 
حمل و نقل و عمران

۱۶. بررسي اصالحيه برنامه ۵ ساله دوم شهرداری تهران
۱۷. ارائه پيشنهادات در خصوص برنامه ۵ ساله سوم شهرداری 

تهران 
۱۸. بررسي بودجه ايمني حمل و نقل و عمران سال ۹۷

۱۹. بررسي پرداخت الكترونيك در تاكسي ها
۲۰. بررســي طرح الزام شــهرداری به شناسايي و رفع گره های 

ترافيكي و نواقص هندسي معابر و بزرگ راه ها 

TOD كميته
: TOD اهم اقدامات كميته

۱- مطالعه امكان اجرا و پياده ســازی مدل TOD در توســعه 
و اصالح شــهری تهران جهت يافتن راه حلــي پايدار برای تهران 

انسان محور 
۲- ترجمه كتــاب TOD Standard ���� (ITDP) - به 

TOD روز ترين راهنمای
۳- تاليــف كتاب TOD و امكان اجــرای آن در تهران و يا هر 

شهر بارگذاری شده
 Street Design Manual(New York  ۴- ترجمه كتاب
City-NYC) ( بــه عنوان يكي از مراجع طراحي معبر شــهری 

در ايران)
۵- بررسي اجرا و يا عدم اجرای ساختمان بلديه در ميدان امام 

خميني
۶- بررسي مشكالت پياده راه ۱۷ شهريور 

۷- بررسي امكان پياده ســازی الگوی TOD در زون ايستگاه 
مفتح

۸- بررسي الگوی «خيابان كامل» در خيابان شهيد مطهری



گزارش عملكرد جلسات و حضور اعضاء كميسيون عمران و حمل و نقل شورا از شهريور ٩٦ تا كنون 

شماره روزتاريخرديف
جلسه

ساعت 
جلسه

محل 
جلسه

مدعوينموضوع جلسه

طبقه ١٤ الي ١١٦يكشنبه١٩٦/٠٦/٠٥
ششم

-انتخاب هيأت رئيسه 
نايب رئيس و منشي 
كميسيون عمران و 
حمل و نقل شورا.

اعضا كميسيون

طبقه ١٤ الي ٢١٦سه شنبه٢٩٦/٠٦/٠٧
ششم

-ارائه گزارش دكتر 
افندی زاده سرپرست 
سازمان مديريت و 

نظارت بر تاكسيراني 
در خصوص وضعيت 

نوسازی ناوگان 
تاكسيراني سطح شهر 

تهران.

-بررسي اعتراض 
رانندگان تاكسي 
فرودگاه مهرآباد.

اعضا كميسيون و رونوشت برای 
آقايان:

افندی زاده و مازيار حسيني

طبقه ١٤ الي ٣١٦يكشنبه٣٩٦/٠٦/١٢
ششم

-ارائه گزارش مهندس 
جاويد معاونت فني 
و عمراني شهرداری 
تهران در خصوص 
مطالعات شناسايي 

عوارض زيرساختي به 
.GPR روش

-بحث و بررسي در 
خصوص وضعيت ايمني 
گود مجاور برج ميالد 

تهران.

اعضا كميسيون و رونوشت برای 
آقايان:

جاويد و ترک آبادی

طبقه ١٤ الي ٤١٦سه شنبه٤٩٦/٠٦/١٤
ششم

-ارائه گزارش احمدی 
بافنده مدير عامل 
شركت بهره برداری 

قطارهای شهری تهران 
و حومه در خصوص 
گزارش عملكرد سال 

جاری و وضعيت ايمني 
خط ۷ و خط واقع در 
محدوده فرودگاه امام 

خميني (ره).

اعضا كميسيون و رونوشت برای 
آقايان:

مازيار حسيني و افندی زاده
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#JJ

گزارش عملكرد جلسات و حضور اعضاء كميسيون عمران و حمل و نقل شورا از شهريور ٩٦ تا كنون 

شماره روزتاريخرديف
جلسه

ساعت 
جلسه

محل 
جلسه

مدعوينموضوع جلسه

طبقه ١٤ الي ٥١٦يكشنبه٥٩٦/٠٦/١٩
اول

-ارائه گزارش دكتر 
حسيني معاونت حمل 
و نقل و ترافيك در 
خصوص نحوه ساز و 
كار اخذ معاينه فني و 
طرح ترافيك از موتور 
سيكلتهای سطح شهر 

تهران.

-بررسي اليحه 
اصالحيه مصوبات 

تعيين نرخ وروديه و 
حق توقف پاركينگ 
های عمومي شهر 
تهران و تعيين نرخ 
توقف پاركينگ های 
عمومي و نرخ عوارض 
پارک حاشيه ای در 

شهر تهران.

اعضا كميسيون و رونوشت برای 

مازيار حسيني

طبقه ١٤ الي ٦١٦سه شنبه٦٩٦/٠٦/٢١
اول

-ارائه گزارش مهندس 
سنندجي مدير عامل 
شركت اتوبوسراني 
تهران و حومه در 

خصوص نحوه عملكرد 
سال جاری و نحوه 
ايمن سازی مخازن 

سوخت اتوبوس های گاز 
سوز سطح شهر تهران.

اعضا كميسيون و رونوشت برای 
آقايان:

پورسيدآقايي و سنندجي

طبقه ١٤ الي ٧١٦يكشنبه٧٩٦/٠٧/٠٢
اول

-ارائه گزارش محمد 
پورزرندی مدير عامل 
بانك شهر در خصوص 

نحوه كارسازی و 
حمايت بانك شهر 
در ساخت و تأمين 
تجهيزات حمل و 

نقل ريلي (مترو) شهر 
تهران.

اعضا كميسيون و رونوشت برای 
آقايان:

حسيني مكارم و پورسيدآقايي



گزارش عملكرد جلسات و حضور اعضاء كميسيون عمران و حمل و نقل شورا از شهريور ٩٦ تا كنون 

شماره روزتاريخرديف
جلسه

ساعت 
جلسه

محل 
جلسه

مدعوينموضوع جلسه

طبقه ١٤ الي ٨١٦سه شنبه٨٩٦/٠٧/٠٤
اول

-ارائه گزارش دكتر 
نوذرپور در خصوص 
تحليل سند آسيب 
شناسي حمل و نقل 

شهري

-ارائه گزارش سركار 
اماني عضو كميسيون 
عمران و حل ونقل 
در خصوص مباحث 

قابل بررسي در كميته 
ايمني.

اعضا كميسيون و دعوت از نوذرپور

سالن ١٤ الي ٩١٦سه شنبه٩٩٦/٠٧/١١
الغدير

-بحث و بررسي در 
خصوص روند و پيگيري 
مباحث قابل طرح در 
كميسيون عمران و 
حمل و نقل شورا.

اعضا كميسيون

طبقه ١٥ الي ١٠١٧سه شنبه١٠٩٦/٠٧/١٨
اول

-بحث و بررسي در 
خصوص وضعيت 

گودهاي پرخطر پروژه 
هاي ساختماني سطح 
شهر تهران با حضور 
رئيس سازمان نظام 
مهندسي ساختمان 

استان تهران و معاونت 
هاي مربوطه شهرداري 

تهران.

اعضا كميسيون، اعضا كميسيون 
سالمت و دعوت از آقايان: حجت، 

جاويد و قربانخاني

طبقه ١٤ الي ١١١٦يكشنبه١١٩٦/٠٧/٢٣
اول

-بررسي برنامه ها 
و اهداف كميسيون 

در حوزه فني و 
عمراني (ساعت ۱۴ الي 

(۱۵
-بحث و بررسي در 
خصوص وضعيت 

گودهاي پرخطر پروژه 
هاي ساختماني سطح 
شهر تهران با حضور 
رئيس سازمان نظام 
مهندسي ساختمان 

استان تهران و معاونت 
هاي مربوطه شهرداري 
تهران (ساعت ۱۵ الي 

(۱۶

اعضا كميسيون، اعضا كميسيون 
سالمت، اعضا كميسيون معماری 
و شهرسازی و دعوت از آقايان: 

حجت، جاويد و قربانخاني
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#JT

گزارش عملكرد جلسات و حضور اعضاء كميسيون عمران و حمل و نقل شورا از شهريور ٩٦ تا كنون 

شماره روزتاريخرديف
جلسه

ساعت 
جلسه

محل 
جلسه

مدعوينموضوع جلسه

طبقه ١٤ الي ١٢١٦سه شنبه١٢٩٦/٠٧/٢٥
اول

-ارائه برنامه ها و 
طرح هاي معاونت حمل 
و نقل و ترافيك مبتني 
بر رويكرد تحقق اهداف 
چهار ساله كميسيون 
عمران و حمل  و نقل.

اعضا كميسيون و دعوت از 
پورسيدآقايي

طبقه ١٤ الي ١٣١٦يكشنبه١٣٩٦/٠٧/٣٠
ششم

-بررسي عناوين و 
اولويت بندي دستور 

جلسات آتي كميسيون 
در حوزه فني و عمراني.

-ارائه گزارش كميته 
ايمني در حمل و نقل.

اعضا كميسيون

طبقه ١٤ الي ١٤١٦سه شنبه١٤٩٦/٠٨/٠٢
اول

-ارائه برنامه ها و 
طرح هاي معاونت حمل 
و نقل و ترافيك مبتني 
بر رويكرد تحقق اهداف 
چهار ساله كميسيون 
عمران و حمل و نقل.

اعضا كميسيون و دعوت از 
پورسيدآقايي

طبقه ١٤ الي ١٥١٦يكشنبه١٥٩٦/٠٨/٠٧
اول

-بررسي اولويت هاي 
بودجه اي پروژه هاي 
عمراني شهرداري تهران.

اعضا كميسيون و دعوت از آقايان: 
الويری، حناچي، ميرزايي، حسيني 

مكارم

طبقه ١٤ الي ١٦١٦سه شنبه١٦٩٦/٠٨/٠٩
اول

-بررسي راهكارهاي 
افزايش بهره وري و 
ظرفيت مسافرپذيري 

مترو تهران.

اعضا كميسيون و دعوت از آقايان: 
پورسيدآقايي، ربيعي، نوبخت و 

امام

طبقه ١٤ الي ١٧١٦يكشنبه١٧٩٦/٠٨/٢١
هشتم

-بررسي وضعيت، چالش 
ها و معضالت ترافيكي 
و فني و عمراني منطقه 

.۱۲

اعضا كميسيون و دعوت از آقايان: 
محسني، حناچي، پورسيدآقايي و 

سردار مهماندار

طبقه ١٤ الي ١٨١٦سه شنبه١٨٩٦/٠٨/٢٣ 
اول

-بررسي وضعيت فعلي 
و برنامه هاي آتي 

شركت اتوبوسراني شهر 
تهران.

اعضا كميسيون و دعوت از آقايان: 
پورسيدآقايي و سنندجي

١٩
طبقه ١٤ الي ١٩١٦سه شنبه٩٦/٠٨/٣٠

اول

-بررسي برنامه ها و 
اولويت هاي بودجه 

اي حوزه معاونت فني 
و عمراني شهرداري 

تهران.

اعضا كميسيون و دعوت از 
حناچي



گزارش عملكرد جلسات و حضور اعضاء كميسيون عمران و حمل و نقل شورا از شهريور ٩٦ تا كنون 

شماره روزتاريخرديف
جلسه

ساعت 
جلسه

محل 
جلسه

مدعوينموضوع جلسه

سالن ١٤ الي ٢٠١٦يكشنبه٢٠٩٦/٠٩/٠٥
الغدير

-بررسي وضعيت، 
چالش ها و معضالت 

ترافيكي و فني و 
عمراني منطقه ۹ از 
ساعت ۱۴ الي ۱۵

- بررسي وضعيت، 
چالش ها و معضالت 

ترافيكي و فني و 
عمراني منطقه ۱۰ از 

ساعت ۱۵ الي ۱۶

اعضا كميسيون و دعوت از 
مفاخريان شهردار منطقه ۹ 

و صادق زاده شهردار منطقه ۱۰

طبقه ١٤ الي ٢١١٦سه شنبه٢١٩٦/٠٩/٠٧
اول

-بررسي وضعيت فعلي 
و برنامه هاي آتي 

توسعه خطوط متروي 
تهران.

اعضا كميسيون و دعوت از آقايان: 
پورسيدآقايي و امام

٢٢يكشنبه٢٢٩٦/٠٩/١٢

١٤:٣٠

الي 

١٦:٣٠

طبقه 
هشتم

-بررسي وضعيت، 
چالش ها و معضالت 

ترافيكي و فني و 
عمراني منطقه ۷ از 
ساعت ۱۴:۳۰ الي 

۱۵:۳۰

- بررسي وضعيت، 
چالش ها و معضالت 

ترافيكي و فني و 
عمراني منطقه ۱۱ 

از ساعت ۱۵:۳۰ الي 
۱۶:۳۰

اعضا كميسيون و دعوت از 
حاجوی شهردار منطقه ۷ و 
آباديان شهردار منطقه ۱۱

٢٣سه شنبه٢٣٩٦/٠٩/١٤

١٤:٣٠

الي 

١٦:٣٠

طبقه 
اول

-بررسي طرح الزام 
شهرداري تهران به 
شناسايي و رفع گره 

هاي ترافيكي

اعضا كميسيون و دعوت از آقايان: 
پورسيدآقايي و

 سردار مهماندار



���
����
�	

����
�
���
�
�
���
���

���
�

���
����

��
���

 �
��!
��"
�

#J%

گزارش عملكرد جلسات و حضور اعضاء كميسيون عمران و حمل و نقل شورا از شهريور ٩٦ تا كنون 

شماره روزتاريخرديف
جلسه

ساعت 
جلسه

محل 
جلسه

مدعوينموضوع جلسه

٢٤يكشنبه٢٤٩٦/٠٩/١٩

١٤:٣٠

الي 

١٦:٣٠

طبقه 
اول

- بررسي وضعيت، 
چالش ها و معضالت 

ترافيكي و فني و 
عمراني منطقه ۸ از 
ساعت ۱۴:۳۰ الي 

۱۵:۳۰

- بررسي وضعيت، 
چالش ها و معضالت 

ترافيكي و فني و 
عمراني منطقه ۱۳ 

از ساعت ۱۵:۳۰ الي 
۱۶:۳۰

اعضا كميسيون و دعوت از آقايان 
نوری شهردار منطقه ۸ و رحمان 

زاده شهردار منطقه ۱۳

٢٥سه شنبه٢٥٩٦/٠٩/٢١

١٤:٣٠

الي 

١٦:٣٠

طبقه 
اول

-بررسي آخرين 
وضعيت چالش ها و 

برنامه هاي آتي سازمان 
مديريت و نظارت بر 

تاكسيراني.

اعضا كميسيون و دعوت از آقايان: 
پورسيدآقايي و قنادان

٢٦
 ٩٦/٠٩/٢٦

((جلسه مشترک 
با كميسيون 
شهرسازی))

طبقه ١٤ الي ٢٦١٦يكشنبه
اول

-بررسي اليحه  آيين 
نامه نحوه واگذاري دفاتر 

 خدمات الكترونيك“
-بررسي اليحه“ 

اصالحيه مصوبه تعيين 
وظايف شوراي عالي 

فني شهرداري تهران و 
تغيير نام آن به شوراي 

 عالي فني و اجرايي“
- بررسي طرح“الزام 

شهرداري تهران به ارايه 
اليحه دستورالعمل 

پشتيباني از خودروهاي 
هيبريدي در فضاهاي 
شهري و پاركينگها“

اعضا كميسيون و دعوت از آقايان: 
ميرزايي، حجت، پورسيدآقايي، 

حناچي، توكلي و فرجود

٢٧سه شنبه٢٧٩٦/٠٩/٢٨ 

١٤:٣٠

الي 

١٦:٣٠

طبقه اول

- بررسي گزارشات 
سازمان بازرسي كل 
كشور در خصوص 

عملكرد شركت هاي 
مترو و اتوبوسراني.

اعضا كميسيون



گزارش عملكرد جلسات و حضور اعضاء كميسيون عمران و حمل و نقل شورا از شهريور ٩٦ تا كنون 

شماره روزتاريخرديف
جلسه

ساعت 
جلسه

محل 
جلسه

مدعوينموضوع جلسه

٢٨يكشنبه٢٨٩٦/١٠/٠٣

١٤:٣٠

الي 

١٦:٣٠

طبقه هشتم

- بررسي وضعيت، 
چالش ها و معضالت 

ترافيكي و فني و 
عمراني منطقه ۱۴ 

از ساعت ۱۴:۳۰ الي 
۱۵:۳۰

 - بررسي وضعيت، 
چالش ها و معضالت 

ترافيكي و فني و 
عمراني منطقه ۱۵ 

از ساعت ۱۵:۳۰ الي 
۱۶۱۶:۳۰

اعضا كميسيون و دعوت از 
آقايان: فراهاني شهردار منطقه 
۱۴ و اناركي محمدی شهردار 

منطقه ۱۵

٢٩سه شنبه٢٩٩٦/١٠/٠٥

١٤:٣٠

الي 

١٦:٣٠

طبقه اول

-بررسي آخرين 
وضعيت سامانه 
هوشمند ترافيك 

شهر تهران و برنامه 
هاي توسعه آتي آن.

اعضا كميسيون و دعوت از 
پورسيدآقايي

طبقه اول١٦ الي ٣٠١٧يكشنبه٣٠٩٦/١٠/١٧
-تعيين تكليف 

هيئت مديره شركت 
واحد اتوبوسراني.

اعضا كميسيون 

٣١يكشنبه٣١٩٦/١٠/٢٤

١٤:٣٠

الي 

١٦:٣٠

طبقه هشتم

-بررسي طرح 
پيشنهادي معاونت 

حمل و نقل و 
ترافيك در خصوص 

محدوده طرح 
ترافيك.

اعضا كميسيون و دعوت از 
پورسيدآقايي

٣٢سه شنبه٣٢٩٦/١٠/٢٦

١٤:٣٠

الي 

١٦:٣٠

طبقه اول

-بررسي آخرين 
وضعيت صدور 

پروانه مجتمع هاي 
ايستگاهي جهت 
تامين مالي پروژه 
هاي زيرساختي 

حمل و نقل

اعضا كميسيون و دعوت از 
آقايان: حسيني مكارم، حجت، 
پورسيدآقايي، امام، نوبخت و 

ميرزا حسيني

طبقه اول١٤ الي ٣٣١٦شنبه ٣٣٩٦/١٠/٣٠

-بررسي اليحه « 
تعيين نرخ عوارض 

تردد وسايل نقليه در 
محدوده هاي مركزي 

شهر تهران»

اعضا كميسيون و دعوت از 
آقايان: ميرزايي، پورسيدآقايي، 

سردار مهماندار، عليپور، 
محجوب و پروانه مافي و روسای 
كميسيون های شش گانه شورا

طبقه ششم ١٤ الي ١٦ ٣٤يكشنبه ٣٤٩٦/١١/١

بررسي اليحه « 
تعيين نرخ عوارض 

تردد وسايل نقليه در 
محدوده هاي مركزي 

شهر تهران»

اعضا شورا و دعوت از آقايان: 
افندی زاده، پورسيدآقايي
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#JV

گزارش عملكرد جلسات و حضور اعضاء كميسيون عمران و حمل و نقل شورا از شهريور ٩٦ تا كنون 

شماره روزتاريخرديف
جلسه

ساعت 
جلسه

محل 
جلسه

مدعوينموضوع جلسه

١٤:٣٠ الي ٣٥سه شنبه ٣٥٩٦/١١/٣
طبقه ششم ١٦:٣٠

بررسي اليحه 
پيشنهادي بودجه 

سال ٩٧  شهرداري 
تهران در حوزه 

عمران و حمل و نقل

اعضای كميسيون 

١٤:٣٠ الي ٣٦سه شنبه ٩٦/١١/١٠ ٣٦
طبقه ششم١٦:٣٠

الزام شهرداري تهران 
به شناسايي و رفع 
 گره هاي ترافيكي

     - بررسي اليحه 
قيمت بليط مترو

اعضای كميسيون

١٤:٣٠ الي ٣٧يكشنبه ٣٧٩٦/١١/١٥
طبقه ششم١٦:٣٠

بررسي بخش 
هزينه اي اليحه 

بودجه سال 
٩٧ شهرداري در 

حوزه عمران و حمل 
و نقل  

اعضای كميسيون

طبقه ششم ١٤ الي ٣٨١٦شنبه ٣٨٩٦/١٢/٥
بررسي ايرادات 
فرمانداري در 
خصوص طرح 
ترافيك سال٩٧

اعضای كميسيون 

١٤:٣٠ الي ٣٩سه شنبه ٣٩٩٦/١٢/٨
طبقه ششم١٦:٣٠

بررسي روشهاي 
پياده سازي ���  

در تهران
اعضای كميسيون

١٤:٣٠ الي ٤٠سه شنبه ٤٠٩٦/١٢/١٥
طبقه ششم١٦:٣٠

بررسي جابجايي 
خطوط اقماري 
اتوبوسراني و 

تاكسيراني

اعضای كميسيون و آقايان : 
پورسيد آقايي- سنندجي - 

قنادان 

١٤:٣٠ الي ٤١يكشنبه ٤١٩٦/١٢/٢٠
١٦:٣٠

طبقه 
هشتم 

بررسي طرح 
ساماندهي پارك 
هاي حاشيه اي

اعضای كميسيون و آقايان : 
پورسيد آقايي

طبقه اول١٣الي ٤٢١٦:٣٠سه شنبه ٤٢٩٦/١٢/٢٢

بررسي پروژه 
احداث ساختمان 

بلديه واقع در 
ميدان امام خميني 
(ره) از ساعت ١٣ 

 الي ١٤:٣٠
بررسي آخرين 
وضعيت و برنامه 
هاي آتي تأمين 

ناوگان مترو تهران 
از ساعت ١٤:٣٠ 

الي ١٦:٣٠

اعضا شورا و دعوت از آقايان: 
افندی زاده، پورسيدآقايي



گزارش عملكرد جلسات و حضور اعضاء كميسيون عمران و حمل و نقل شورا از شهريور ٩٦ تا كنون 

شماره روزتاريخرديف
جلسه

ساعت 
جلسه

محل 
جلسه

مدعوينموضوع جلسه

٤٣

١٤:٣٠ الي ٤٣يكشنبه٩٧/١/٢٦
طبقه ششم١٦:٣٠

بررسي آيين نامه 
طرح ترافيك براي 

خبرنگاران
اعضای كميسيون

١٤:٣٠ الي ٤٤سه شنبه ٤٤٩٧/١/٢٨
طبقه اول١٦:٣٠

اليحه تعيين نرخ 
اتوبوس و تاكسي 

سال ١٣٩٧
آقايان: سنندجي پور سيد آقايي 

قنادان و اعضای كميسيون

طبقه ششم ١٤ الي٤٥١٦يكشنبه ٤٥٩٧/٢/٢
بررسي موضوعات 

شركت هاي 
خصوصي اتوبوسراني

اعضای كميسيون

١٤:٣٠ الي ٤٦سه شنبه ٤٦٩٧/٢/٤
هشتم ١٦:٣٠

بررسي پروژه هاي 
اولويت دار حوزه فني 

و عمراني
 حناچي و اعضای كميسيون 

ششم١٤ الي٤٧١٦يكشنبه٤٧٩٧/٢/٣٠

 بررسي ايرادات 
فرمانداري در 

خصوص اليحه 
نرخ كرايه تاكسي و 
اتوبوس در سال ٩٧

 سنندجي وقنادان و اعضای 
كميسيون 

هشتم ١٤ الي ٤٨١٦يكشنبه ٤٨٩٧/٣/٢٠
 بررسي نحوه 

بازگشايي پياده راه 
١٧ شهريور

آقايان: يزداني وپورسيد آقايي و 
حناچي و محسني مهماندار و 

اعضای كميسيون 

اول١٤ الي ٤٩١٦سه شنبه ٤٩٩٧/٣/٢٢

بررسي طرح اصالح 
ماده ٤ و الحاق يك 
تبصره به مصوبه 

”تعيين نرخ عوارض 
تردد وسايل نقليه 
در محدوده هاي 

مركزي شهر تهران 
” ابالغي به شماره 

 ٢٩٧٤٠/٢٤١٨/١٦٠
مورخ ١٢/١١/٩٦ و 
 اصالحات بعدي آن

طرح الزام شهرداري 
تهران به ارائه اليحه 
ايمني حمل و نقل 

دانش آموزان

آقايان :پور سيد آقايي و افندی 
زاده و اعضای كميسيون 

ششم ١٤ الي ٥٠١٦سه شنبه ٥٠٩٧/٣/٢٩

 بررسي طرح الزام 
شهرداري تهران به 
ارائه اليحه ايمني 
حمل و نقل دانش 

آموزان    

اعضای كميسيون 
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گزارش عملكرد جلسات و حضور اعضاء كميسيون عمران و حمل و نقل شورا از شهريور ٩٦ تا كنون 

شماره روزتاريخرديف
جلسه

ساعت 
جلسه

محل 
جلسه

مدعوينموضوع جلسه

دوم ١٤ الي ١٦ ٥١يكشنبه ٥١٩٧/٤/٣

 بررسي فلوچارت 
پذيرش پروژه هاي 

 عمراني 
 بررسي چگونگي 
قراردادهاي پروژه 
هاي مشاركتي  

اعضای كميسيون 

طبقه هشتم ١٤ الي ٥٢١٦سه شنبه ٥٢٩٧/٤/٥
     بررسي اعتبارات 
خط ٦ و ٧ متروي 

تهران

اقايان : پورسيدآقايي و امام و 
نوبخت اعضای كميسيون حمل 

و نقل و بودجه 

طبقه اول١٤ الي ٥٣١٦يكشنبه ٥٣٩٧/٤/١٠

ارائه گزارش نحوه 
تدوين برنامه سوم در 
حوزه عمران و حمل 

آقايان : ميرزايي و اعضای و نقل
كميسيون 

طبقه اول١٤ الي ٥٤١٦يكشنبه ٥٤٩٧/٤/١٧

بررسي اليحه 
اصالحيه مصوبه 
تعيين وظايف 

شوراي عالي فني 
شهرداري تهران 
و تغيير نام آن به 

شوراي عالي فني و 
اجرايي شهرداري 
تهران به شماره 

نامه ۶۰۵۱۷۷/۱۰ 
مورخ ۲۸/۵/۹۶ 

آقايان : ميرزايي و معزی و 
اعضای كميسيون عمران 

٥٥

يكشنبه٩٧/٤/٢٤

جلسه 
مشترک 

كميسيون 
بودجه و 
عمران 

طبقه اول١٤

بررسي اليحه 
«اصالحيه مصوبه 
مجوز اخذ عوارض 
حق توقف (ساعتي) 
از وسايط نقليه وارده 
به ميدان مركزي 

سازمان ميادين ميوه 
و تره بار فرآورده هاي 
كشاورزي شهرداري 
تهران و اصالحات و 
الحاقات بعدي آن»

آقايان : افشاني- رحيمي - 
اعضای شورا 



گزارش عملكرد جلسات و حضور اعضاء كميسيون عمران و حمل و نقل شورا از شهريور ٩٦ تا كنون 

شماره روزتاريخرديف
جلسه

ساعت 
جلسه

محل 
جلسه

مدعوينموضوع جلسه

يكشنبه٥٦٩٧/٤/٢٤

جلسه 
مشترک 

كميسيون 
بودجه و 
عمران 

طبقه اول١٥

بررسي موضوع نامه 
فرمانداري تهران در 
خصوص مجوز طرح 

ورود به محدوده 
طرح ترافيك در 

سال ۹۷

آقايان : افشاني- پورسيدآقايي - 
اعضای شورا

دوشنبه ٥٧٩٧/٤/٢٥

جلسه 
مشترک 

كميسيون 
شهرسازی و 

عمران 

اول١٣ الي ١٥
بررسي اليحه ”طرح 
جامع آب خام فضاي 

سبز شهر تهران“

اقايان : معزی و يزداني و 
مختاری و بختياری و فروغي و 

ذالفقاری و اعضا شورا 

سه شنبه ٥٨٩٧/٤/٢٦

جلسه 
مشترک 

كميسيون 
شهرسازی و 

عمران

اول ١٤ الي ١٦ 
بررسي مطالعات 

بازنگري طرح جامع 
ريلي شهر تهران

آقايان : پورسيد آقايي و افندی 
زاده و نويريان و امام و نوبخت 
و ذاكری و معزی و حناچي و 

اعضای شورا 

١٤ الي ٥٥١٦سه شنبه ٥9٩٧/٥/٢
طبقه دوم 
ساختمان 
شماره ٢

-بررسي برنامه هاي 
معاونت فرهنگي و 
اجتماعي شهرداري 
تهران در حوزه حمل 

 و نقل 
- بررسي برنامه هاي 
معاونت فرهنگي و 
اجتماعي شهرداري 
تهران در خصوص 
بازآفريني و رونق 

مجدد پياده راه ۱۷ 
شهريور و ميدان امام 

حسين (ع) 

اقايان شجاع پوريان و اعضای 
كميسيون عمران و كميسيون 

فرهنگي 

�
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شورای اسالمي شهرتهران



پيام اصلي انتخابات ارديبهشت ۱۳۹۶ ضرورت تغيير و تحول در 
رويكرد مديريت شهری در تهران بود.

طي ۱۲ ســال رشــد تك بعدی در ساخت و ســازها و ماشيني 
شدن شهر، زيست مردم را تحت الشعاع قرار داده بود، تغيير رويكرد 
مديريت شــهری از نگرش كالبد محور به نگرش انســان محور، به 
عنوان اولين دســتور كار و دستاورد ملموس كميسيون فرهنگي و 

اجتماعي شورا در دوره پنجم قابل توجه است. 
اهتمام به جلوگيری از كاهش ۳۰۰ ميليارد توماني بودجه ی حوزه 
فرهنگي و اجتماعي از طريق تخصيص ۳,۵ درصد از اعتبارات تملك 
دارايي ســرمايه ای در مصوبه ی بودجه ی ســال ۱۳۹۷ شهرداری 

تهران به امور اجتماعي و فرهنگي يك گام موثر بود.
در ادامه و در جريان تدوين برنامه پنج ســاله ی ســوم شهرداری 

تهران، پايداری فرهنگي، پايداری اجتماعي و آموزش شهروندی به 
عنوان دســتور كار اصلي كميسيون فرهنگي و اجتماعي تصويب و 
ابالغ شــده است كه بر اساس آن عالوه بر تأكيد بر ضرورت فرهنگ 
مبنــا بودن برنامه ســوم، ابعاد فرهنگي و اجتماعــي فعاليت های 
شــهرداری تهران با رويكرد انسان محور و اجتماعي تعقيب خواهد 

شد. 
گذشــته از تغيير رويكرد مبنايي ، اهتمام به موضوعاتي همچون 
ســرمايه اجتماعي و فرهنگي، نشاط اجتماعي و باز توليد فضاهای 

فرهنگي از موضوعات محوری كميسيون بوده است.
ضرورت اهتمام ســاير حوزه های مأموريتي شهرداری به ارزش 
های فرهنگي و اجتماعي موضوع حائز اهميتي اســت كه در دستور 
كار قرار دارد و در گام اول در اجرای تخصيص ۳,۵ درصد از اعتبارات 

پایداری فرهنگی ، 
پایداری اجتامعی 
و آموزش شهروندی

محمدجواد حق شناس
رئيس كميسيون فرهنگي و اجتماعي
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تملك دارايي سرمايه ای بودجه شهرداری تهران به امور فرهنگي و 
اجتماعي محقق شده است. 

اين تغيير رويكرد و برنامه های نشــاط آفرينــي و بازآفريني در 
قالب طرح ها و مصوبات و برنامه های فرهنگي، ورزشــي، اجتماعي، 
گردشگری و سازمان های مردم نهاد و شوراياری ها دنبال شده است. 
كميسيون فرهنگي در حوزه هايي همچون برگزاری مراسم اربعين 
حسيني، نمايشگاه كتاب تهران، مراسم مهر قلم، مراسم ارتحال امام، 
اوقات فراغت تابستاني نقشي كليدی در انجام هماهنگي ها و نظارت 

های الزم ايفا كرده است. 
طرح های خاصي نيز در كميسيون فرهنگي و اجتماعي به صورت 
ويژه در حال پيگيری است كه از آن جمله مي توان به طرح تحقيق 
و تفحص از موسسه همشــهری، طرح پهنه فرهنگي رودكي، طرح 

تبديــل پهنه ی ســرخه حصار به قطب گردشــگری تهران و طرح 
سازوكار نظارتي كميسيون فرهنگي و اجتماعي بر واحدهای حوزه ی 

مربوطه در شهرداری تهران، اشاره كرد.
كميســيون فرهنگي و اجتماعي با برگزاری ۴۹ جلســه عادی و 
حدود ۱۵ جلسه فوق العاده، تصويب ۸۵ مصوبه و فعال سازی يازده 
كميته و ستاد، انجام امور نظارتي و سياست گذاری در برنامه و بودجه 
و مشاركت جدی در صحن شــورا و حضور مستمر در بين مردم و 
سطوح مختلف سازمان گســترده شهرداری افتخار خدمتگزاری به 

مردم را دارد.



الف - معرفي اعضای كميسيون
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ب- معرفي اجمالي كميسيون
از ۲۱ نفر اعضای شــورای اســالمي شــهر تهران، ۵ نفر اعضای 
كميســيون فرهنگي و اجتماعي شورای اسالمي شهر تهران شامل 

را تشكيل مي دهند.
كميسيون فرهنگي و اجتماعي شورای اسالمي شهر تهران، يكي 
از شش كميسيون اصلي شوراست كه معاونت نظير آن در مجموعه 
شــهرداری تهران، معاونت امــور اجتماعي و فرهنگي اســت. اين 
كميسيون از منظر محتوايي دارای ۸ كميته شامل: كميته فرهنگي، 
كميته هنری، كميتــه اجتماعي، كميته مشــاركت های مردمي، 
كميته گردشــگری و ميراث فرهنگي، كميته ورزش، كميته ديني 
و كميته وام فرهيختگان، ۲ ســتاد شامل ستاد توان افزايي سازمان 
های مردم نهاد و ســتاد هماهنگي شــوراياری ها و يك كميسيون 
فرعي تحت عنوان كميســيون فرعي نامگذاری و تغيير نام معابر و 

اماكن عمومي است.
همچنين در امور رويه ای، كارشناســان كميســيون ذيل دبير 
كميســيون با تقســيم كار در ۶ واحد كارشناســي شــامل واحد 
كارشناســي برنامه و بودجه، واحد كارشناسي طرح ها و لوايح، واحد 
كارشناســي حقوقي و امور مجامع، واحد كارشناســي امور مناطق، 
واحد كارشناسي پژوهش و نوآوری و واحد كارشناسي امور رسانه به 

فعاليت مي پردازند.
ساختار كميســيون فرهنگي و اجتماعي شــورای اسالمي شهر 

تهران به قراری است كه در تصوير ذيل مالحظه مي شود.

چارت كميسيون فرهنگي و اجتماعي شورای اسالمي شهر تهران
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مراسم تجليل از سيد مصطفي هاشمي طباء (در راستای اقدامات كميته ورزش)  مهر ۹۶

ج) عناوين موضوعات و مصوبات مهم و دستاوردهای شاخص 
كميسيون:

كميســيون فرهنگي و اجتماعي در دوره پنجم از تاريخ ۹۶/۶/۱ لغايت 
۹۷/۵/۸، ۴۹ جلســه ی رسمي عادی و ۱۵ جلسه  فوق العاده تشكيل داده 
كه به موجب آن ۸۵ مصوبه حاصل شده است. اَهم مصوبات مذكور به قرار 

ذيل است:
 مصوبات مربوط به تعيين هيأت رئيســه و نمايندگان كميسيون در 

مجامع عمومي
 مصوبات مربوط به هماهنگي برنامه های استقبال از مهر سال ۹۶

 مصوبه الزام سازمان ها و شركت های زيرمجموعه حوزه  معاونت امور 
اجتماعي و فرهنگي شهرداری تهران به ارائه گزارش اختصاصي مرتبط با 
وظائف محوله (مربوط به تبصره ۲۵ بودجه سال ۹۶) شامل آمارهای كمي 
كيفي عملكرد، هزينه های انجام شده، پيشرفت فيزيكي و ميزان تخصيص 

اعتبارات و تعداد مخاطبين و نتايج اجرای برنامه ها به صورت ۶ ماهه
 فراهم ســازی امكان حضور دانش آموزان نخبه در جلسات صحن با 

هماهنگي آموزش و پرورش
 مصوبات مربوط به عملكرد شهرداری تهران در مشاركت در برگزاری 
اربعين حسيني (ع) (انضباط مالي، تمركز فعاليت ها در خاک ايران، تمركز 

فعاليت ها در مرز مهران)
 مصوبات مربوط به بررسي وضعيت و توقف برخي پروژه های ساختماني 

بزرگ مقياس دارای ابهام
 مصوبه ضــرورت بازنگری در حوزه ســراهای محالت و تدوين طرح 

بازنگری اهداف، مأموريت ها و مديريت سراهای محالت
 مصوبه بازنويسي سند رفاه اجتماعي تحت نظر معاون امور اجتماعي 

و فرهنگي
 مصوبات مربوط به پيگيری مراحل طرح تحقيق و تفحص از موسسه 

همشهری
 انتخاب اعضای هيأت تحقيق و تفحص از موسسه همشهری

 مصوبــه مربوط به پيگيری كاهش بودجه حوزه فرهنگي و اجتماعي 
شــهرداری تهران در اليحه بودجه سال ۹۷ و اختصاص ۳,۵ درصد از كل 

بودجه تملك دارايي سرمايه ای شهرداری تهران در سال ۹۷
 مصوبات مربوط به هماهنگي برنامه های برگزاری نمايشگاه كتاب تهران

 مصوبه مربوط به هماهنگي برنامه های بزرگداشت سالگرد ارتحال امام 
خميني (ره)

 مصوبه پيشنهاد طرح الزام شهرداری تهران به ارائه اليحه تبديل سرخه 
حصار به قطب گردشگری شرق تهران

 مصوبه مربوط به تغيير عناويِن مسائل مورد بررسي شهر تهران در حوزه 
فرهنگي و اجتماعي، در تدوين برنامه سوم شهر تهران



جلسه  كميسيون با افشاني (يكي از ۲ گزينه نهايي شهرداری تهران)   ارديبهشت ۹۷

ديدار اعضا و دبير كميسيون با حجت االسالم سيد محمد خاتمي - خرداد ۹۷

د ) گزارش عملكرد كميته های كميسيون:

۱- كميته فرهنگي :
مبتني بر تغيير سياست های كالن شورای اسالمي شهر تهران 
در دوره پنجم نســبت به ادوار گذشته، بازتعريف نسبت فرهنگ با 
مديريت شهری به عنوان اصلي ترين موضوع در دستور كار كميته 
فرهنگي شــورای اسالمي شهر تهران در سال نخست فعاليت قرار 

گرفت. 
در اين راســتا، كميتــه فرهنگي با احصــای موضوعات چالش 
برانگيز فرهنگي در شهرداری تهران و مواردی كه افكار عمومي در 
ســنوات گذشته نسبت به آن ها نقد و حساسيت نشان داده است، 
ســعي كرده با اتخاذ فرآيندی كه سعي دارد مسائلي از اين دست 

را به صورت ريشه ای حل و فصل كند، به فعاليت پرداخته است. 

۱-۲- اتخاذ رويكرد مسأله يابي:
مبتني بر سياســت كالن كميته فرهنگي كه پيشتر اشاره شد، 
با استفاده از توان كارشناســي و مشورتي صاحبنظران اين عرصه 
تالش بر اين شد تا تركيبي از مسائل شهر و شهرداری تهران از ۲ 
منظر رويه ای و محتوايي در حوزه فرهنگي به قراری كه در جدول 
ذيل به عنوان پيش نويس مقدماتي مالحظه مي شــود، همراه با 
راه حل های بديل آن ها استخراج شود. مبتني بر اين امر، كميته 
فرهنگي ســاير اقدامات خود كه بــه طور خالصه در ادامه گزارش 
به آن ها اشاره شــده است، در سال نخست فعاليت شورای پنجم 

برنامه ريزی و اقدام كرده است.
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۱-۳- كارگروه های كميته فرهنگي:
۱- كارگروه سياســت گذاری: برای حل مســائل احصاء شــده 
كارگروه مشترک ســازمان فرهنگي و هنری، سازمان زيباسازی، 
شــركت توســعه فضای فرهنگي و معاونت فرهنگي و اجتماعي با 
محوريت كميته فرهنگي شــورای شــهر با هدف هم افزايي برای 
تســهيل مسير سياست گذاری در حوزه فرهنگي و اجتماعي شهر 

تشكيل شد 
تا كنون ۴ جلســه مشــترک برگزار شده است كه اهم مصوبات 

آن بدين شرح است :
بررسي اصالح طرح نحوه بهره برداری از اماكن فرهنگي 

كاهش موازی كاری ميان نهادهــای فرهنگي با ايجاد مديريت 
يكپارچه 

بررسي اســناد باالدستي ســازمان فرهنگي و هنری به منظور 
اصالح اساسنامه و سند راهبردی 

بررسي پيش نويس اساسنامه شركت توسعه فضای فرهنگي به 
منظور نهايي كردن آن 

۲- كارگــروه رســانه : ايــن كارگــروه بــا حضــور جمعــي 
متخصــص بــا حــوزه رســانه و ارتباطات تشــكيل شــد كه تا 
كنون ۳ جلســه آن برگزار شــده اســت و رحمانيان با رای اعضا 
 به عنــوان رييس كارگــروه تعيين شــدند. اهداف آن به شــرح 

زير است : 
سياســت گذاری رســانه ای برای حوزه فرهنگي و اجتماعي و 

تعريف نسبت آن با شهر 
نظارت فرايندی بر روابط عمومي شهرداری تهران 

نظارت فرايندی بر موسسه همشهری 
كمك به تدوين نقشه راه برای ارتباط شهر با مديريت شهری 

۳- كارگروه فرهنگ : تركيب پيشنهادی كارگروه فرهنگ نهايي 
شده است كه يكي از علل عدم تشكيل آن تاكنون پيشنهاد كميته 
هنر برای تشــكيل شــورای مشــورتي از افراد موثر در اين حوزه 

فرهنگ و هنر بوده است. 
۴- كارگروه كارشناســي : به منظور بررسي كارشناسي موضوع 
پيــاده راهها گروه كارشناســي با تركيب گروه معماری دانشــگاه 
شــهيد بهشــتي و معاونت فرهنگي و اجتماعــي مركز مطالعات 
شــهرداری تهران تشكيل شده اســت كه تا كنون يك جلسه آن 

برگزار شده است. 
۱-۴- نشست های بين كميته ای:

به منظور هم افزايي ميــان حوزه های فرهنگ و هنر و با توجه به 
قرابت موضوعي جلسات متعدد مشتركي تشكيل شد كه محورهای زير 

در دستور كار قرار گرفت : 
۱- سياست گذاری، ساماندهي خانه موزه های شهرداری تهران 

۲- برگزاری جلسه هم انديشــي بابرخي از روسای موزه ها (يكي از 
مسائل عمده توجه نقش موزه ها، خانه موزه ها درمديريت و توسعه پايدار 

شهری است.) 
۳- سياست گذاری ساماندهي پياده راه سي تير و دريافت مطالعات 

گذر فرهنگي الله زار و پهنه فرهنگي رودكي 
۴- تدوين شاخص های راسته ها و گذرهای فرهنگي شهر تهران 

۵-  با توجه بــه اهميت اصالح آيين نامه مديريت محالت كميته 
فرهنگي در تمامي جلسات مربوط به اين اصالحيه حضور داشته است.

۱-۵- جلسات با سازمان ها:
به منظور بررسي عملكرد و دريافت گزارش های اقدامات و منطبق با 
مسله های شناسايي شده نشست های متعددی را با نهادهای مسئول 

برگزار شده كه به شرح زير است:
الف)ســازمان فرهنگي و هنری : دو نشست با رياست سازمان و دو 
نشست مجزا با معاونت های هنری و برنامه ريزی سازمان برگزار شد 

كه مصوبات آن به شرح زير است: 
۱- تاكيد بر تدوين برنامه تحول مديريتي از سوی سازمان 

۲- تاكيد بر شناسايي بسترهای درآمدزايي سازمان 
۳- تاكيد بر شناسايي ظرفيت های سرمايه ای و تاثير گذار 

۴- توجــه به اصالح رويه مديريتي ســازمان نســبت به ارتباط با 
هنرمندان 

۵- پيگيری تصويب ايين نامه مدون پيشنهادی معاونت هنری درباره 
موزه ها و خانه موزه ها 

۶- دريافت برنامه های آموزشي سازمان فرهنگي و هنری به تفكيك 
موضوعي 

۷- پيگيری طرح استاندارد سازی سازمان درباره كيفي سازی نيروها 
۸- احصاء ماموريت ها طبق سند راهبردی و تطبيق آن با فعاليت ها 

۹- بررسي اصالح اساسنامه سازمان با توجه به شرح ماموريت ها

راه حلمسأله شهرداریمسأله شهر

رويه ای

۱- عدم توازن در توزيع فضايي   مكاني 
زيرساخت های فرهنگي شهر تهران، 

از  بهينه  بهره برداری  ۲-عدم 
زيرساخت های فرهنگي شهر تهران

فضاهای  توسعه  شركت  عملكرد  از  انتقادات   -۱
فرهنگي

۲- گران تمام شدن پروژه های اجراشده توسط شركت 
توسعه فضاهای فرهنگي

نمودن  اداره  نحوه  در  اعمال نظر شورای شهر  ۳-عدم 
شركت توسعه فضاهای فرهنگي

اساسنامه  طرح  پيش نويس  تهيه 
فرهنگي  فضاهای  توسعه  شركت 

شهرداری تهران 

از  برداری  بهره  مصوبه  اصالح 
اماكن فرهنگي

محتوايي

از  شهروندان  آحاد  برخورداری  ۱-عدم 
مقوله نشاط اجتماعي مطلوب

۲-بي رغبتي عام به انديشه ورزی

تفكر  و  ورزی  انديشه  ۳-محدوديت 
دانشجويان  مدارس،  آموزان  دانش  نزد 

دانشگاه

۱-عدم انعطاف و تعامل پذيری ميان شورا و شهرداری 
، با سازمان فرهنگي هنری

فرهنگسرا  زيرساخت های  از  بهينه  بهره وری  ۲-عدم 
در شهر به لحاظ هزينه و درآمد، اثربخشي و كارآمدی 

فرهنگي

با  فرهنگسرا   توسط  فرهنگي  تعامالت  بازتعريف   -۳
مردم

با محوريت  اصالح مصوبه مربوطه 
از  بهره برداری  شيوه  تغيير 

فرهنگسراها



ب) شركت توسعه فضای فرهنگي :
با برگزاری ۵ نشست مجزا با مديرعامل و برپايي نشست های متعدد 
با معاونين شركت موضوعات مختلفي مورد بررسي قرار گرفت كه اهم 

آن به شرح زير است:
شركت توسعه فضای فرهنگي به ارزيابي حداقل ۵۰ پروژه كه توسط 
آن شركت احداث يا احياء شده است با هدف تطبيق بهره وری فعلي 
با هدف اوليه بپردازد و گزارش آن به كميسيون فرهنگي و اجتماعي 

شورای اسالمي شهر تهران ارسال مي گردد 
۱- كميته فرهنگي شورای شــهر تهران جلسه مشتركي را ميان 
شركت توسعه فضای فرهنگي و سازمان فرهنگي و هنری شهرداری 

تهران برای تعين تكليف بهره برداری از تاتر خاوران برگزار نمايد 
۲- شركت توسعه فضای فرهنگي ليست خانه های مشاهير دارای 
الويت برای احياء و مرمت را ذيل بودجه مصوب سال ۹۷ ظرف مدت 
يك هفته به كميسيون فرهنگي و اجتماعي شورای شهر تهران ارائه 

نمايد. 
۳- كارگروه حقوقي ميان شــركت توسعه فضای فرهنگي، سازمان 
فرهنگي و هنری، ســازمان زيباسازی جهت تدوين آيين نامه موزه و 

خانه موزه ها با محوريت شركت توسعه تشكيل گردد 
۴- كارگروه حقوقي ميان شــركت توسعه فضای فرهنگي، سازمان 
فرهنگي و هنری، ســازمان زيباســازی جهت اصالح مصوبه سال ۸۶ 

درباره بهره برداری از اماكن فضاهای فرهنگي تشكيل گردد 
۵- بررسي تغيير ساعت و روز كاری موزه های تهران جهت بازديد 
عموم مردم تهران از سوی كميسيون فرهنگي و اجتماعي در دستور 

كار قرار گيرد 
۶- موضوع راسته كتاب و تعيين مشاور آن پروژه در اسرع وقت مورد 

مذاكره قرار مي گيرد 
۷- مطالعه پرديسهای سينمايي در اولويت كار قرار گيرد

۸- پروژه های معوق جمع بندی و به اتمام برسد
پ) اداره كل فرهنگي معاونت فرهنگي و اجتماعي :

نشســت های متعددی با مدير كل فرهنگي برگزار گرديد كه اهم 
مصوبات آن به شرح زير است : 

بررسي عملكرد اداره كل در تطبيق با برنامه دوم 
تاكيد برای تشكيل دبيرخانه مركزی و دائم طرح شادستان 

سياستگذاری فرهنگي برای تحول فرهنگي شهر
ت) اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزی تهران : طي دو جلسه 
دبير اتاق بازرگاني استان تهران نسبت به اهميت مشاركت اتاق و شورای 
شهر تهران در موضوع مسئوليت اجتماعي تاكيد ورزيد و خواستار اين 
هم افزايي شد كه پيرو آن جلسه ای با حضور دكتر حق شناس برگزار 
شد و مقرر شد تا كارگروه مشترک ميان اتاق و كميسيون فرهنگي و 
اجتماعي شورای شهر به منظور احصاء ماموريت های مشترک تشكيل 
گردد و سپس مقدمات همكاری اتاق تهران با شهرداری تهران در حوزه 

فراهم شود 
پياده راههای فرهنگي :

۱. پيــاده راه الله زار: بازديد از منطقه و مقدمات اوليه اجرای طرح 
صورت گرفته است

۲. پهنه رودكي: سياست گذاری اوليه با هم افزايي سازمان های مرتبط 
صورت گرفته است

۳. پياده راه هفده شــهريور: اعتراضات مردمي گردآوری و بررسي 

بازآفريني طرح آغاز شده است.
۴. راسته فرهنگي كتاب: بررسي و مطالعه طرح از سوی شهرداری 

منطقه ۱۱ صورت مي گيرد.

۱-۶- تدوين برنامه سوم شهرداری تهران:
تدوين برنامه سوم شهرداری تهران از اهميت بااليي برخوردار است 
چرا كه دستورالعمل پنج ساله شهرداری خواهد بود لذا كميته فرهنگي 
در همياری با ساير كميته ها اقدام به تشكيل كارگروهي مشترک نمود 
و موضوعات فرهنگي و اجتماعي برنامه سوم احصاء، پيشنهادات درباره 
مسائل و مولفه ها جمع آوری شد تا در جلسات كميته های برنامه سوم 
گنجانده شود. حضور در جلسات كميته های برنامه ريزی برنامه سوم، 
نشست های مشترک با معاونت فرهنگي و اجتماعي از جمله اقدامات 

است. 

۱-۷- بازديدها:
۱- بازديد از فضاهای فرهنگي منطقه ۶ شهرداری تهران

۲- بازديد از فضاهای فرهنگي منطقه ۲۲ شهرداری تهران
۳- بازديد از فضاهای فرهنگي منطقه ۱۹ شهرداری تهران
۴- بازديد از فضاهای فرهنگي منطقه ۱ شهرداری تهران

۵- بازديد از منطقه ۱۱ شهرداری تهران
۶- بازديد از باغ موزه قصر

۷- بازديد از آرامگاه ابن بابويه شهرری
۸- بازديد از پروژه فرهنگي صبا

۹- بازديد از مجموعه گردشگری سرخه حصار
۱۰- بازديد از مجموعه باغ كتاب تهران

۱-۸- مباحث محتوايي:
الف) توليد محتوای اطالع رساني: گروه رسانه ای ذيل كارگروه رسانه 
كميته فرهنگي تهيه محتوای گزارشي و خبری از جلسات و نشست ها 

با رويكرد اطالع رساني را بر عهده دارد 
ب) پاسخگويي به نامه ها و درخواست ها : در اين بخش بنابر تفكيك 

موضوعي و ماموريت های كميته به نامه ها پاسخ داده مي شود 
ج) تهيه طرح: طرح پخش مســتقيم صحن شــورای شهر از راديو 

تهران تدوين شده است 
د) گــزارش های كارشناســي: گزارش هايي درباره پيــاده راه ۱۷ 
شهريور، بودجه فرهنگي و هنری در سال ۹۷، مطالعات امكان سنجي 
پياده راهها، شاخص های شــهر خالق تا كنون تهيه شده است. اين 

گزارش ها جز محتواهای پشتيبان هستند.

۲- كميته هنر:
كميته هنر شــورای اسالمي شــهر تهران در دوره پنجم، با تمركز 
بر بازتعريف مفهوم فعاليت فرهنگي و هنری در شهر، طي مشورت و 
همفكری با صاحب نظران اين حوزه، نســبِت شهر و مديريت شهری 
با امــر فرهنگي و هنری را بازتعريف كرده و در تالش اســت تا توان 
مديريت شهری تهران در ورود به امور فرهنگي و هنری را به سمت و 
سوی درست تغيير دهد. اين امر اوالً با احصای ظرفيت های فرهنگي و 
هنری پايتخت، ثانياً با احصای ظرفيت های قانوني و اختيارات مديريت 
شــهری در حوزه فرهنگي و اجتماعي و ثالثاً با مشاركت فعال در امر 
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تدوين برنامه سوم شهر تهران كه مي تواند انحرافات گذشته را به شكل 
اساسي اصالح كند، امكان پذير بوده كه كميته هنر سعي كرده است 
در سال نخست از فعاليت شورای پنجم، با برنامه ريزی برای تشكيل 
كارگروه های نظارتي و برنامه ريزی و فراهم ســازی مقدمات تشكيل 
كارگروه های تخصصي هنرهای ۷ گانه، سياست های ۳ گانه ی فوق را 

در دستور كار قرار دهد.

۲-۱- بازديدها:
۱ـ بازديد از خانه نوباوگان مظفری (ايتام)

۲ـ بازديد و نشســت به مناســبت روز خبرنگار (در خبرگزاريهای 
مختلف مهر و ايسنا و... )

۳ـ بازديد از جشنواره فيلم فجر.
۴ـ بازديد از منطقه ۱۱ و ۱۲ ( ۸ نشســت شورای سياستگذاری و 

راهبردی پهنه رودكي ).
۵ـ بازديد از منطقه ۱۳ سرخه حصار شكارگاه ناصری.

۶ـ بازديد از موزه لور.
۷ـ بازديد از جشنواره بين المللي تئاتر فجر در باغ موزه قصر.

۸ـ بازديد از نمايشگاه كتاب.
۹ـ بازديد از نمايشگاه سوزن دوزی سيستان و بلوچستان دختران 

مهتاب.

۲-۲- برنامــه ريزی و حضور كميته هنر در نشســت ها 
رويداهای هنری شهر تهران:

۱ـ جلســه و نشست و هم انديشي با روسأی خانه موزه های استان 
تهران در باغ موزه قصر

۲ـ مراسم بزرگداشت استاد و پيشكسوت موسيقي خانه استاد معين 
در سه مرحله (تابستانه) (زمستانه) و (بهاره).

۳ـ نشست خبری كميسيون فرهنگي و اجتماعي با رويكرد كميته ها، 
تحت پوشش كميسيون در خانه استاد معين.

۴ـ نشست خبری كميسيون فرهنگي و اجتماعي در سالن اجتماعات 
شورای شهر.

۵ـ نشست كميته هنر با حضور رئيس كميته هنر دكتر حق شناس 
با انجمن دولتي ايران و لهستان.

۶ـ نشست و جلسه با كارگردان و تهيه كننده فيلم چاوش در خانه 
هنرمندان.

۷ـ نشست با هنرمندان هنرهای تجسمي.
۸ـ نشست با انجمن تهيه كنندگان سينما.

۲-۳- هم انديشي و سياستگذاری هنری:
۱ـ برگزاری نشست های جشنواره اقوام در تهران.

۲ـ برگزاری جلسات ميراث شهر به همراه بازديد از مراكز هنری.
۳ـ شركت و نظارت بر جشنواره فيلم فجر.

۴ـ برگزاری و نظارت بر مراسم نوروزگاه شهرداری.
۵ـ جلسه و هم انديشــي در خصوص طرح آرامستانهای دوالب با 

معاونت عمران منطقه.
۶ـ جلسه با خليفه گری ارامنه در خصوص آرامستانها.

۷ـ جلسه با خانه موسيقي در خصوص برگزاری برنامه های مشترک 
با شهرداری تهران و خانه موسيقي ايران.

۸ـ جلسه و هم انديشي در خصوص استعداديابي و برگزاری نمايشگاه 
از همكاران شهرداری ( نقاشي سوزن دوزی و غيره... )

۹- نظارت طرح و اجرای برنامه های مختلف هنری و اجرای موسيقي 
سنتي و محلي در پاركها با نگاه نشاط اجتماعي.

۱۰ـ تدوين برنامه سياستگذاری هنر و مديريت شهری در سال ۹۷ 

۳-كميته مشاركت های مردمي:
۳-۱- جلسات برگزار شده توسط كميته:

۱- برگزاری گردهمايي فعــاالن مدني در ارتباط با كارداوطلبانه و 
سازمان های مردم نهاد در ستاد توان افزايي و حمايت از فعاليت سازمان 

های مردم نهاد شهر تهران
۲- برگزاری جلسات كارشناسي كميته تنقيح و كميته مشاركت های 

مردمي
۳- برگزاری جلسه كارشناسي درخصوص سند رفاه اجتماعي

۴- برگزاری جلســات كارشناســي به منظور بازنگــری و اصالح 
دستورالعمل مديريت محله

۵- برگزاری جلســات كارشناسي درخصوص تدوين برنامه بودجه 
سال ۱۳۹۷ ستاد توان افزايي و حمايت از فعاليت سازمان های مردم 

نهاد شهر تهران
۶- برگزاری نشست كارگروه های ســتاد توان افزايي و حمايت از 

فعاليت سازمان های مردم نهاد شهر تهران
۷- برگزاری جلسه كارشناسي درخصوص شهر دوستدار كودک

برگزاری جلسه هم انديشي درخصوص ساختار و فرآيند مشاركت 
اجتماعي در محالت شهر تهران (مديريت محله)

۸- برگزاری جلسه با اداره كل امور بانوان
۹- برگزاری جلسه با ستاد توانمندسازی بانوان

۱۰- برگزاری جلسه كارشناسي درخصوص نشاط اجتماعي
۱۱- برگزاری جلسه كارشناسي درخصوص اليحه پيشنهادی بودجه 
سال ۱۳۹۷ شهرداری تهران، سازمان ورزش، سازمان رفاه، خدمات و 
مشاركت های اجتماعي، اداره كل امور بانوان، دبيرخانه ستاد مديريت 
محله، اداره كل مطالعات اجتماعي و فرهنگي، ستاد گردشگری، شركت 

بهره برداری برج ميالد، اداره كل آموزش های شهروندی 
۱۲- برگزاری جلسه كارشناسي با انجمن بوم پژوهان

۱۳- برگزاری جلســه با معاونت كارآفريني سازمان رفاه، خدمات و 
مشاركت های اجتماعي

۱۴- برگزاری جلســات كارشناســي برای هفته جوان و برگزاری 
گردهمايي جوانان شهر تهران با عنوان «جوانشهر»

۱۵- برگزاری جلســه با كميته ورزش و كميته اجتماعي شورای 
اسالمي شهر تهران و فدراسيون انجمن های ورزشي (انجمن فيسبال 

و سافتبال)
۱۶- برگزاری جلسه كارشناسي مشترک با كميته ورزش و كميته 

اجتماعي شورای اسالمي شهر تهران
۱۷- برگزاری جلسه كارشناسي با ذينفعان مشاغل سيار

۱۸- برگزاری جلســه كارشناسي مشترک با كميته تنقيح شورای 
اسالمي شهر تهران

۱۹- برگزاری جلسه با دبير مجمع سازمان داوطلبان هالل احمر
۲۰- برگزاری جلسه كارشناســي با اداره كل فرهنگي درخصوص 



نشاط اجتماعي
۲۱- برگزاری جلسه با پژوهشگران دانشگاه شهيد بهشتي

۲۲- برگزاری جلسه با شهرداری منطقه ۹

۳-۲- شركت در جلسات:
شركت در جلسات كارشناسي سند رفاه اجتماعي

شركت در جلسه هماهنگي كارداوطلبانه و جهادی
شركت در جلسات دبيران و مشاورين كميسيون فرهنگي، اجتماعي

حضور مستمر در جلسات اصلي كميسيون فرهنگي و اجتماعي و 
نامگذاری و جلسات كارشناسي كميسيون

شركت در جلسات متعدد كميســيون فرهنگي و اجتماعي كه با 
حضور مسئولين ســازمان ها و ادارات كل ذيربط در حوزه فرهنگي و 

اجتماعي درباره بودجه ۹۷ برگزار شد
شركت در جلسه خانه جوانان (وزارت ورزش و جوانان )

شركت جلسه ديدار اعضای كميسيون فرهنگي و اجتماعي شورای 
اسالمي شهر تهران با وزير فرهنگ و ارشاد اسالمي

شركت در جلسه سازمان ورزش و ديدار با رضايي رئيس سازمان 
شركت در ميزگردهای شكوفايي نوآوران شهر تهران (استارتاپ) با 
موضوعاتي از قبيل: معماری شهرسازی   حمل و نقل و ترافيك   فضای 

سبز شهری   درآمد پايدار
شركت در جلسه دبيران كميته های كميسيون فرهنگي و اجتماعي 
شركت در جلسه كميته فرهنگي با موضوع بررسي وضعيت محالت 

منطقه ۴
شركت در جلسه كميته اجتماعي با موضوع آسيب های اجتماعي

شركت در نشست ايران شهر و تجربه توسعه در سده اخير از منظر 
اقتصاد سياسي

شــركت در جلسه مشترک اعضای شــورای اسالمي شهر تهران و 
نمايندگان مجلس با فرماندهي نيروی انتظامي تهران بزرگ به مناسبت 

هفته ناجا
شركت درجلسات معاونت برنامه ريزی و توسعه شهری شهرداری 

تهران درخصوص تدوين برنامه ۵ ساله سوم شهرداری تهران
شركت درجلسات كميسيون فرهنگي و اجتماعي شورای اسالمي 

شهر تهران درخصوص تدوين برنامه ۵ ساله سوم شهرداری تهران
شــركت در جلسه انديشه ورزی ســازمان داوطلبان هالل احمر با 
موضوع بررسي مشاركت و ارائه سازوكارهای مناسب برای برنامه ريزی 

و اجرا در سازمان داوطلبان
شركت در جلسات اداره كل مطالعات اجتماعي فرهنگي شهرداری 

تهران درخصوص نشاط اجتماعي
شركت در نشست مروری بر تجربيات نهمين مجمع جهاني شهری

شــركت در جلسه شــركت ساماندهي مشاغل شــهرداری تهران 
درخصوص بررسي مشاغل سيار

شــركت در جلسه ســاماندهي پهنه رودكي و بازديد از پروژه های 
منطقه ۱۱

UN Habitat شركت در جلسه كارشناسي با موضوع
شركت در جلسه كميته ايمني با موضوع بررسي طرح جامع آموزش 

همگاني مديريت بحران
شركت در جلسه نامگذاری معابر پارک شهر

۳-۳- طرح ها، شيوه نامه ها و گزارشات تهيه شده در كميته:
الف) طرح های تدوين شده:

طرح «ساماندهي مشاغل سيار و بي كانون در شهر تهران» مشتمل 
بر شش ماده و چهار تبصره

طرح «الزام شــهرداری تهران به ارائه اليحه افزايش انتصاب جوانان 
در تصدی پســت های مديريتي و ارتقا سهم و نقش آنان در مديريت 

شهرداری تهران» مشتمل بر ماده واحده
ب) طرح های در حال تدوين:

 طرح «نشاط اجتماعي»
طرح «برنامه ريزی شهری مشاركتي»

۳-۴- شيوه نامه ها و آيين نامه های تهيه شده:
تهيه و تنظيــم اصالحيه آيين نامه داخلي «ســتاد توان افزايي و 

حمايت از فعاليت سازمان های مردم نهاد شهر تهران»
تهيه و تنظيم پيش نويس دستورالعمل نظارتي كميسيون فرهنگي 
و اجتماعي شــورای اسالمي شهر تهران بر حوزه ماموريتي فرهنگي و 

اجتماعي شهرداری تهران
تهيه و تنظيم پيش نويس آيين نامه داخلي «مجمع مشورتي دبيران 

كميته های شورای اسالمي شهر تهران»
تهيه و تنظيم پيش نويس «آيين نامه ســاختار و شــرح وظايف 

كميسيون فرهنگي و اجتماعي شورای اسالمي شهر تهران»
تهيه و تنظيم پيش نويس «نظام نامه نحوه حمايت مديريت شهری 

از سازمان های مردم نهاد»

۳-۵- گزارشات تهيه شده:
تدوين و ارائه گزارش درخصوص نحوه اصالح دستورالعمل ساماندهي 

مشاركت های اجتماعي در محالت شهر تهران

۳-۶- طرح ها، لوايح، گزارشات، شيوه نامه ها و آيين نامه 
های بررسي شده در كميته

الف)طرح های بررسي شده:
بررسي طرح «الزام شهرداری به شناسايي و رفع گره های ترافيكي و 

نواقص هندسي معابر و بزرگراه ها»
بررســي طرح «الزام شــهرداری تهران به ساماندهي واگذاری حق 
بهره برداری امالک، اراضي و اموال غيرمنقول شــهرداری به اشخاص 

حقيقي، حقوقي و موسسات عمومي غيردولتي»
بررسي طرح «سياست های اجرايي و الزامات تدوين اليحه بودجه 

سال ۱۳۹۷ شهرداری تهران»
 بررســي طرح «لغو كليه اختيارات مالي شورا به شهردار طي دوره 

های گذشته»
بررسي طرح «الزام شهرداری تهران به ارائه برنامه عملياتي جلوگيری 

از ورود موتور سيكلت ها به حريم پياده روها»
بررســي طرح «الزام شــهرداری تهران به تهيه و ارائه اليحه برنامه 

عملياتي واكنش اضطراری برای مقابله با زلزله شهر تهران»
بررســي طرح «الزام شهرداری تهران به گزارش ميزان تحقق طرح 

تفصيلي»
بررسي طرح «الزام شهرداری تهران مبني بر تشكيل كميته ارتقاء 
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ايمني ساختمان های شهر تهران جهت پيگيری تحقق خروجي ها و 
پيشنهادات گزارش های تهيه شــده در كارگروه های دولت، مجلس 
شــورای اسالمي و شورای اسالمي شــهر تهران (دوره چهارم) و ساير 

سازمان ها، نهادها پيرامون بررسي حادثه ساختمان پالسكو»
بررسي طرح «الزام شهرداری تهران به ارائه برنامه علمياتي ساماندهي 

فضاهای پارک حاشيه ای معابر اصلي و فرعي سطح شهر تهران»
بررسي طرح «سياست ها، راهبردهای اساسي، اولويت ها و مسائل 
كليدی، الزامات، ويژگي ها و رويكردهای تدوين برنامه پنج ساله سوم 
توسعه شهر تهران و برنامه راهبردی، عملياتي شهرداری تهران (۱۳۹۸-

«(۱۴۰۲
بررسي طرح «الزام شــهرداری تهران به تهيه و ارائه اليحه رويداد 

تهران ۱۴۰۰»
ب) لوايح بررسي شده:

بررسي اليحه «سند جامع رفاه اجتماعي»
بررسي اليحه «بودجه سال ۱۳۹۷ شهرداری تهران و سازمان ها و 

شركت های تابعه (بخش درآمدها و منابع)»
بررسي اليحه «تعيين قيمت بليت متروی تهران در سال ۱۳۹۷»

بررسي اليحه اصالحيه» مصوبه تعيين بهاي خدمات قابل عرضه در 
سازمان بهشت زهرا (س)»

بررسي اليحه « تعرفه هاي اصالحي بهره برداري از اماكن ورزشي 
متعلق به شهرداري تهران و سازمان ها و شركت هاي تابعه آن «

پ) گزارشات بررسي شده:
بررسي اقدامات انجام شده و هماهنگي برنامه های استقبال از مهر 

سال ۱۳۹۶
بررسي گزارش عملكرد ماموريت های فرهنگي و اجتماعي شهرداری 

تهران

بررســي گزارش «فعاليت ها، برنامه های سازمان فرهنگي و هنری 
شهرداری تهران در دوره چهارم»

 بررسي گزارش «حســن اجرای تبصره ۳۵ برنامه و بودجه ۱۳۹۶ 
(عملكرد ۵ ماهه)»

 بررسي نحوه اجرای طرح ساماندهي در حوزه كودكان كار و خيابان 
در شهر تهران

بررســي گزارش «نقد و ارزيابي برنامه پنج ساله دوم و روند تدوين 
برنامه پنج ســاله سوم شهرداری تهران توسط مركز مطالعات و برنامه 

ريزی شهر تهران»
بررسي گزارش «اقدامات شهرداری تهران در برگزاری مراسم اربعين 

حسيني (ع)»
بررسي گزارش «حادثه ساختمان پالسكو»

بررسي گزارش «معاونت فني و عمراني شهرداری تهران درخصوص 
سياست ها و برنامه های آن معاونت»

بررسي گزارش «شهرداری تهران درخصوص مديريت ستاد بحران 
شهر تهران و اقدامات انجام شده در جريان وقوع زلزله اخير شهر تهران»

بررسي گزارش «معاونت برنامه ريزی، توسعه شهری و امور شورای 
شــهرداری تهران درخصوص برنامه ها و اقدامات انجام شده در جهت 

تدوين برنامه پنج ساله سوم شهرداری تهران»
بررســي گزارش «معاونت امور مناطق شهرداری تهران درخصوص 
اقدامات انجام شده در پي بارش برف اخير در شهر تهران (بهمن ۹۶)»

بررسي گزارش «تقاضای تحقيق و تفحص در عملكرد مالي و اجرايي 
موسسه همشهری در فاصله سال های ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۶»
بررسي «روند انتخاب تحقيق و تفحص از همشهری»

بررسي «درخواست فرمانداری در خصوص بودجه مجتمع فوريتهای 
اجتماعي»

بررسي «تصميم گيری در مورد فضاي گردشگري سرخه حصار 

حضور در مراسم رونمايي از تابلوی بلوار كشاورز



منطقه ۱۳»
بررسي «تخريب خانه پدري غالمرضا تختي »

بررسي «بارگزاري نيوجرسي ها جهت پلمپ اماكن مختلف»
بررسي گزارش «ستاد مديريت بحران در خصوص نحوه آموزش و 
مشاركت شهروندان به منظور آمادگي قبل، حين و بعد از وقوع زلزله 

احتمالي در شهر تهران»
بررسي گزارش «برنامه هاي فرهنگي با محوريت بازخواني ادبيات 

كهن در قالب هاي نمايشي با تاكيد بر شاهنامه»
بررسي «گزارش عملكرد و چشم انداز موسسه همشهري»

بررسي گزارش «برنامه اوقات فراغت معاونت امور اجتماعي فرهنگي»
بررسي گزارش «تبصره ۲۶ قانون بودجه سال ۹۷»

ت) شيوه نامه و آيين نامه های بررسي شده
بررسي « دســتورالعمل ساماندهي مشــاركت های اجتماعي در 

محالت شهر تهران»
 بررسي «برنامه و بودجه پيشنهادی سال ۱۳۹۷ ستاد توان افزايي و 

حمايت از فعاليت سازمان های مردم نهاد شهر تهران»
بررسي «برنامه و بودجه پيشنهادی سال ۱۳۹۷ شهرداری تهران»

بررسي «شــيوه نامه گام های راه اندازی و فعاليت شورای انديشه 
ورزی داوطلب هالل احمر»

بررسي «برنامه پنج ساله سوم شهرداری تهران»

۳-۷- ساير اقدامات:
برگــزاری و شــركت در گردهمايي فعــاالن مدنــي در ارتباط با 
كارداوطلبانه و سازمان های مردم نهاد در ستاد توان افزايي و حمايت از 

فعاليت سازمان های مردم نهاد شهر تهران
شركت در مراسم همايش خيابان رودكي در منطقه ۱۰   برنامه پياده 

روی كودكان
 شركت در مراسم روز معلول 

شركت در مراســم پياده روی كاخ گلستان به مناسبت روز بدون 
خودرو 

شركت در بزرگداشت جهان پهلوان تختي به همراه اعضای كميسيون 
فرهنگي و اجتماعي شورای اسالمي شهر تهران در شهرداری منطقه 

۲۰
شركت در كانون پرورش فكری كودكان به همراه تماشای فيلم چهار 
راه استانبول در ايام جشنواره فيلم فجر و توجه به وضعيت ساختمان 

هايي مانند پالسكو
شركت در كمپين حمايت از حقوق معلولين واقع در پارک دانشجو

شــركت در يكي از تاالرهای گفتگوی نمايشگاه مطبوعات با هدف 
ارائه راهكارها، چالش ها و مسائلي كه تهران با آن مواجه است

شركت در جشنواره ورزشي كودكان منطقه ۱۲
برگزاری نمايشگاه و شركت در راهپيمايي و جشن پيروزی انقالب 

اسالمي در سال ۱۳۹۷ 
شــركت در آيين نوروزخواني در خيابان بهشــت با حضور اعضای 

شورای اسالمي شهر تهران
تجديد ميثاق با آرمان بنيانگذار انقالب اسالمي

ديدار با خانواده شــهدای آتش نشــان حادثه ساختمان پالسكو با 
حضور رئيس و اعضای شورای اسالمي شهر تهران

ديدار با سفير سنگاپور با حضور رئيس و اعضای شورای اسالمي 

شهر تهران
شركت در همايش بسيجيان شهرداری تهران

شركت در مراسم تشييع شهدای گمنام در منطقه ۹ تهران
شــركت در آيين گشايش بوستان نفس به ياد اهدا كنندگان عضو 
همراه با كاشت نهال، با حضور ديگر اعضای شورای اسالمي شهر تهران، 
شــهردار تهران، معاون اجتماعي وزير بهداشت و مدير عامل انجمن 

اهدای عضو ايرانيان
برگــزاری شــركت در گردهمايي جوانان شــهر تهــران با عنوان 

«جوانشهر» در باغ كتاب تهران
برگزاری نشســت خبری با موضوع عملكرد ســتاد توان افزايي و 

حمايت از فعاليت سازمان های مردم نهاد شهر تهران
شركت در نشست تخصصي گردشگری در آينه ری

شركت در سمينار نقش شوراها در توسعه شهرستان ری
شركت در نشست مشترک كميســيون های عمران و فرهنگي با 

موضوع معضالت پياده راه امام حسين(ع) به شهدا
نخستين نشست هم انديشي اعضای شورا با مهندس افشاني شهردار 

تهران
شركت در افتتاحيه خانه موزه سيمين و جالل و بازديد از آن

شركت در مركز پژوهش های مجلس شورای اسالمي و سخنراني 
درخصوص برنامه جوانان و قانونگذاری 

شركت در افتتاح سامانه شركت توسعه فضاهای فرهنگي

۴- كميته ورزش:
۴-۱- المپيادهای ورزشي:

بررســي و نظارت بر فعاليت های ورزشي كه با توجه به گستردگي 
اين فعاليت ها، كميته به طور تصادفي به نظارت بر حسن اجرای برخي 
از اين فعاليت ها پرداخته اســت كه اهم فعاليت های رقابتي ورزشي و 

تفريحي به شرح زير است:
الف)المپياد فعاليت های ورزش بانوان:

در سال ۹۶ رقابتهای ورزشي بانوان در قالب ۵۰رشته و در سه سطح 
(محله ای   منطقه ای و المپياد)، با ۷ عنوان المپياد، پارالمپياد، متمركز، 
محله قهرمان، گروه های خاص، المپياد خورشــيد و جام رمضان و با 
مشــاركت بالغ بر ۶۷۰,۹۳۳ نفر از بانوان شهروند در غالب (۳۶ رشته 

انفرادی و ۱۴ رشته تيمي) برگزار شد.
رشــته های المپياد (در مجموع ۲۸۴,۳۵۹ نفر) شــامل: واليبال 
(۴,۳۹۶ تيم - ۳۸,۳۲۲ نفر)، بسكتبال (۵,۴۰۷ تيم - ۳۲,۰۸۳ نفر)، 
فوتسال (۳۶۲ تيم - ۴,۸۵۲ نفر)، داژبال (۴,۸۸۲ تيم - ۳۰,۵۸۸ نفر)، 
ايروبيك استپ (۲۱,۹۵۹ نفر)، آمادگي جسماني (۳۶,۷۶۰)، بدمينتون 
(۱۹,۵۸۳ نفر )، تنيس روی ميز (۳,۴۹۰نفر)، دارت (۵۹,۹۷۰ نفر دو 
و ميداني (۲۳,۱۱۰ نفر)، ژيمناستيك ( ۲,۶۹۹ نفر)، شنا (۴,۰۲۶ نفر)، 
تكواندو (۳,۲۱۵ نفر) و كاراته (۳,۷۰۲ نفر) در ســه ســطح محله ای، 

منطقه ای و فرا منطقه ای است. 
رشته های پارالمپياد در مجموع ۴۲۴ نفر شامل رشته های شنای 
معلولين ۸۰ نفر ، تنيس روی ميز معلولين، كوتاه قامتان، ناشــنوايان 
و كم توان ذهني ۶۰ نفر، شــطرنج نابينايــان ۴۰ نفر، بوچيا ۶۰ نفر، 
ويلچرراني ۴۳ نفر، بهكاپ نابينايان و كم بينايان ۵۰ نفر، دو و ميداني 
نابينايان ۵۰ نفر و دارت معلولين ۴۱ نفر در سطح فرامنطقه ای است. 
رشــته های متمركز در مجموع (۳۱,۱۵۰ نفر) شامل تير اندازی با 
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سالح، تير اندازی با كمان، مسابقات رزمي، فوتبال روی ميز، شطرنج، 
طناب كشي، ووشو، ايروبيك ماراتن، رشته های بومي و محلي و اسكيت 

است. 
رشــته های محله قهرمان در مجموع ۳۲۸,۰۰۰ نفر شامل سپك 
تاكرا (۲,۰۰۰ نفر)، فلوربال (۲,۰۰۰ نفر)، داژبال (۳۰,۰۰۰ نفر)، پينت 
بال (۲,۰۰۰ نفر)، طناب كشي (۴۰,۰۰۰ نفر)، هندبال (۲,۰۰۰ نفر)، 
راگبي (۳,۰۰۰) نفر، گلكوچــك (۱۱,۰۰۰ نفر)، فريز بي (۳۰,۰۰۰)، 
اير هاكي ( ۱۱,۰۰۰نفر)، بهكاپ (۱۰,۰۰۰ نفر)، طناب زني (۱۳,۰۰۰ 
نفر)، فوتبال روی ميز (۲۰,۰۰۰۰ نفر)، ايروبيك (۳۵,۰۰۰ نفر)، شطرنج 
(۱۶,۰۰۰ نفر)، تيراندازی با ســالح (۲,۰۰۰ نفر)، تير اندازی با كمان 
(۲,۰۰۰ نفر)، مچ اندازی (۱۰,۰۰۰ نفر)، اسكواش (۱,۰۰۰نفر)، بولينگ 
(۶,۰۰۰ نفر)، بومي و محلي (۶۵,۰۰۰ نفر)، ميني گلف (۱۰,۰۰۰ نفر)، 

پرثوا (۲,۰۰۰ نفر)، ايرو ژيمناستيك (۳,۰۰۰ نفر) است. 
گروه های خاص (در مجموع ۲۰,۰۰۰ نفر) در رشته های آمادگي 
جســماني، تيراندازی، تنيس روی ميز، دارت، شطرنج و... در مجموع 

است.
المپياد خورشــيد در مجمــوع ۵۰۰۰ نفر در ۱۵ رشــته آمادگي 
جسماني، واليبال، بسكتبال، بدمينتون، تنيس روی ميز، دو وميداني، 
داژبال، فوتبال روی ميز، طناب كشــي، بومــي و محلي، پينت بال، 

بولينگ، دوچرخه سواری، دارت و فريزبي است.
جام رمضان در مجموع ۲۰۰۰ نفر در رشته های واليبال، فوتسال و 

آمادگي جسماني است.
در پايان رقابتها، ارزيابي مناطق برتر، بر اســاس امتيازات حاصله از 
مدال شماری، كيفيت و ديگر آيتم های برگزاری مسابقات صورت مي 

گيرد.

ب) المپياد فعاليت های ورزش آقايان:
در ســال ۹۶ رقابت های ورزشي آقايان در قالب ۵۰ رشته و در سه 
ســطح( محله ای- منطقه ای و فرا منطقه ای) و با مشــاركت بالغ بر 
۸۵۰ هزار نفر از آقايان شهروند در قالب (۳۲ رشته انفرادی و ۱۸ رشته 

تيمي) برگزار شد.
رشــته های المپياد شــامل فوتســال (۵,۲۶۶ تيم   ۶۳,۱۹۲ نفر) 
كشتي ( ۱۰,۲۸۱ نفر) كاراته ( ۶,۲۵نفر تكواندو ( ۸,۸۳۲ نفر) آمادگي 
جسماني ( ۱۲,۷۳۹ نفر) دارت ( ۱۹,۶۵۷ نفر) اسكيت ( ۵,۳۲۷ نفر) 
بدمينتون (۶,۰۰۷ نفر) فوتبال دستي (۱۰,۳۸۷ نفر) شطرنج (۸,۳۶۶ 
نفر) فوتبال گل كوچك ( ۳,۴۲۸ تيم   ۲۳,۹۹۳ نفر) واليبال (۲۸,۷۹۳ 
تيم- ۳۴۵,۵۱۶ نفر) دو و ميداني(۱۴,۶۳۹ نفر) تير و كمان ( ۳,۴۷۳ 
نفر) دوچرخه ســواری (۶,۲۶۸ نفر) كبدی( ۴۸۴ تيم- ۸,۷۲۱ نفر-) 
بسكتبال ( ۲,۶۱۶ تيم- ۱۰,۴۶۴ نفر) كشتي پهلواني (۱,۱۰۰ نفر) شنا 
(۱۰,۴۰۸ نفر) تنيس روی ميز (۶,۷۷۹ نفر) در ســه سطح محله ای، 

منطقه ای و فرامنطقه ای است. 
 مسابقات فرا منطقه ای شامل رزم پرثوآ( ۶۶۰نفر) بسكتبال خياباني 
(۶۶ تيم- ۳۳۰نفر) اســكيت (۱۷۶ نفر) رشته دوچرخه سواری(۲۶۴ 
نفر) شنای بين مجموعه ها( ۳۳۰نفر) رشته اسكای رانينگ( ۶۶ نفر) 
جهت يابي (۹۹تيم-۱۹۸ نفر) داژبال (۵۲ تيم-۲۶۴ نفر) طناب كشي 
(۴۰تيــم-۳۹۸ نفــر) پينت بال ( ۳۵ تيــم- ۱۷۶ نفر) فوتبال چمن 
مصنوعي (۲۶ تيم- ۲۶۴ نفــر) هندبال ( ۳۸ تيم- ۳۰۸ نفر) واليبال 

ساحلي (۳۳ تيم- ۱۳۲ نفر) است

شركت در همايش تجليل از پيشكسوتان تنيس روی ميز تهران

اختتاميه مسابقات فوتسال جام رمضان جوانان

بازديد از پارک آبي مستهلك شده آزادگان



مسابقات معلولين و جانبازان شامل فوتســال جام روابط عمومي 
ها(۲۲ تيم-۲۶۴ نفر) شنای جانبازان(۸۶ نفر) گلبال نابينايان (۷ تيم- 
۴۲ نفر) طناب كشي (۲۰۰نفر) دارت جانبازان (۱۰۰ نفر) دو و ميداني 
(۷۴ نفر) شــطرنج نابينايان (۵۳ نفر) دارت و اير دارت (۶۳ نفر) بوچيا 
(۸۰ نفــر) تير اندازی (۶۸ نفر) فوتبال روی ميز (۶۴ نفر) وزنه برداری 
جانبازان (۶۲ نفر) شــنا جانبازان(۱۴۴ نفر) تنيس روی ميز جانبازان 
(۸۰ نفر) واليبال نشســته (۱۱ تيم- ۱۳۲ نفر) بسكتبال با ويليچر (۴ 

تيم- ۴۸ نفر) است
در پايان رقابت ها، ارزيابي مناطق برتر، بر اساس امتيازات حاصله از 

مدال شماری و كيفيت برگزاری مسابقات صورت مي گيرد. 
پ)المپياد تفريحات ورزشي

فعاليت های تفريحي   ورزشي ســازمان ورزش در قالب برنامه 
های اوقات فراغت و سرگرمي، جشنواره ها و همايش های ورزشي 
در سطح محالت، نواحي و مناطق با مشاركت ۱۰/۵ ميليون نفر از 

شهروندان برگزار مي گردد.
در ســال گذشــته ۷۵۵ جشنواره ورزشــي در قالب ۱۰ عنوان 
(جشنواره استقبال از بهار- جشنواره بادبادک ها- جشنواره تفريحي 
ورزشي شهر آفتاب- جشنواره تفريحي» ورزش، تفريح تندرستي، 
همه جا و برای همه»- جشنواره تفريحي ورزشي پرديس نيايش- 
جشــنواره تفريحي ورزشــي كودک و نوجوان- جشنواره طالب و 
روحانيون- جشــنواره تفريح، ورزش در خانه- جشنواره معلولين 
و جانبــازان- برنامــه برترين های نمايش هنرهای ورزشــي) و با 
مشاركت بالغ بر ۹ ميليون پانصد هزار نفر از شهروندان برگزار شد.

۲۸ همايش ورزشــي در قالب ۴ عنــوان (همايش پياده روی- 
همايش رالي شــهروندی- همايش باستاني كاران- همايش طناب 
زني) با مشاركت ۳۰ هزار نفر از شهروندان به صورت منطقه ای و 

فرا منطقه ای برگزار شد.
۱۹۱۵ برنامه اوقات فراغت و سرگرمي در قالب ۷ عنوان (خيابان 
ورزش- گردشگری ورزشي- بازی های تفريحي مدارس- تفريحات 
دانشجويي- جام هفت سنگ- بازی های فكری- بازی های رايانه 
ای) در ســطح نواحــي و محالت و با مشــاركت ۷۰۰ هزار نفر از 

شهروندان برگزار شد.
۴-۲- بررسي بودجه سال ۹۷:

بررســي بودجه پيشــنهادی ســال ۱۳۹۷ با توجــه به اليحه 
شهرداری و با حضور نماينده كميته ورزش به شرح زير به تصويب 
كميسيون و همچنين به تصويب شورای اسالمي شهر تهران رسيد 

كه توجه را به برخي نكات جلب مي كنيم.
باتوجه به اليحه بودجه پيشنهادی شهرداری تهران و متاسفانه 
كاهــش بودجه كميســيون فرهنگي و اجتماعــي و با نظر مثبت 
كميســيون به ورزش، بودجه ورزش نسبت به اليحه افزايش يافت 

و همچنين چند پروژه جديد نيز تعريف شد. 
نســبت به اليحه شــهرداری با توجه كاهش بودجه كميسيون 
فرهنگــي در حــوزه ورزش بــه صــورت كلي ((توســعه ورزش 
شــهروندی)) افزايش ناچيز داشــت. در خصوص فرهنگ سازی و 
اجــرای ورزش های همگاني با افزايش دو نيم ۲/۵ ميليارد توماني 
معادل حدودا « چهار و نيم» ۴/۵ درصد افزايش نســبت به اليحه 
شهرداری داشــت كه در اين حوزه سه پروژه جدبد ترويج ورزش 
همگانــي (معلولين و جانبازان   كهنســاالن   كــودک و نوجوان) 

هر يــك به مبلغ يك ميليارد انجام شــد و همچنين در خصوص 
ترويــج ورزش همگاني آقايان و بانوان بــا افزايش پانصد ميليون 
 تومانــي هر كدام به مبلغ ۲۸ بيســت و هشــت ميليــارد تومان 

تصويب رسيد.
۵- كميته گردشگری، ميراث فرهنگي و بافت تاريخي:

۵-۱- دستاوردها:
جلوگيری از ســاخت هواكش مترو در مقابل درب فاخرترين موزه 

فرش خاورميانه 
جلوگيری از تخريب خانه ميراثي نيما يوشــيج و نامه نگاری ها و 
بازديد و جلسه به همراه مسئوالن منطقه يك با وكيل ملك مورد اشاره 

و همچنين ثبت ملي مجدد 
پيگيری جدی بندهای بودجه گردشــگری و ميــراث فرهنگي و 

مقايسه آن با سال های گذشته
توقف عمليات عمراني قبرستان تاريخي امام زاده عبدا.. شهر ری به 
بهانه ســاماندهي و همچنين جلسه و بازديد به همراه اعضای شورای 
اسالمي شــهر تهران، ری و تجريش و همچنين شــهردار منطقه و 

مسئولين سازمان اوقاف
تشكيل كميته نخبگان دانشگاهي رشته گردشگری و ميراث موازی 
با كميته گردشگری و ميراث فرهنگي شورای اسالمي شهر تهران، ری 

و تجريش به منظور ايده پردازی در اين دو بخش
پيگيری در تخصيص بودجه ۱۰ ميلياردی به منظور تامين اعتبارات 

مورد نياز برای تكميل پروژه فرهنگسرای طغرل
جلوگيری از به مزايده گذاشتن بخشي از حياط كافه نادری 

پايه گذاری اولين باشگاه علمي و فناوری شهر ری در حوزه نجوم
پيگيری در زمينه الزام شهرداری تهران مبني بر ايجاد اليحه مجوز 
واگذاری حق بهره برداری از دو قطعه زمين به شماره پالک های ثبتي 
۷۰/۱۸۷۸۲ و ۷۰/۱۸۷۸۳ واقع در محدوده منطقه شــش شهرداری 
تهران با حفظ حق مالكيت شهرداری به منظور احداث موزه آثار نقاشي 

«ايران درودی»
تشــكيل جلسه با شــهردار منطقه ۲۰ و دادسرا شهرستان ری به 
منظور ايجاد فضای بيشتر برای بايگاني پرونده ها، پيشنهاد پنج قطعه 
زمين به دادستاني در راستای تعيين تكليف مكان دادسرا و جلوگيری 

از عدم بازپس گيری بودجه اين نهاد به سبب تعويق در تعيين مكان
رايزني با شهرداری تهران به منظور تخليه كارخانه آجرنسوز امين 

آباد و دريافت حكم تخليه و انتقال آن به شهرک صنعتي شمس آباد
پيگيری در زمينه تخصيص بودجه به منظور احيا و مرمت آرامستان 

های تاريخي شهر تهران (امامزاده عبداهللا، ابن بابويه و دوالب)

۵-۲- طرح های بررسي شده در كميته:
قوانين حريم ابنيه و بافت های تاريخي و ميراثي

قوانين مربوط به آيين نامه داخلي شورا و تاسيس كميته ها
قوانين مربوط به تعرفه های مجموعه های ورزشي و فرهنگي و....

قوانين مربوط به تعيين نرخ عوارض طرح ترافيك
قوانين مربوط به شرح وظايف كميته ميراث فرهنگي و گردشگری

قوانين مربوط به حق انتقال توسعه در اماكن تاريخي
قوانين مربوط به تاثير فناوری های نوين در صنعت گردشگری تهران

قوانين مربوط به فرهنگ سازی و آموزش در تفكيك زباله از مبدا
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۵-۳- اليحه های بررسي شده و اصالح شده در كميته:
ارزيابي اليحه تاسيس سازمان گردشگری شهرداری تهران (اعاده شده از 
سوی شورای دوره چهارم جهت رفع نواقص و تامين نظرات اعضای محترم)
ارزيابي اليحه تعرفه اماكن گردشگری مانند برج ميالد، پارک ژوراسيك و...

بررسي اليحه افزايش تعرفه مترو در سال ۱۳۹۷
بررسي اليحه ساماندهي تابلوهای شهری و جايگاه تابلوهای گردشگری 

در آن
بررسي اليحه هزينه سرويس مدارس 

بررســي اليحه بودجه سال ۹۷ شهرداری تهران در حوزه گردشگری و 
ميراث فرهنگي

بررســي اليحه اصالحيه مصوبــه تعيين وظايف شــورای عالي فني 
شهرداری تهران

بررسي اليحه دستورالعمل نحوه اعمال تخفيف و تقسيط هزينه های 
خدمات قابل عرضه در سازمان بهشت زهرا

بررســي اليحــه اصالحيه مصوبــه چگونگــي محاســبه و دريافت 
عمرانــي و  ســاختماني  پســماندهای  مديريــت  خدمــات   بهــای 
بررسي اليحه اصالحيه نحوه محاسبه تعرفه دفاتر خدمات الكترونيكي شهر

۵-۴- مصوبات جلسات:
احيای اليحه سازمان گردشگری

بررسي و جمع بندی طرح ” آثار تاريخي به منظور استفاده بهينه بخش 

خصوصي و احيای اين بناهای ميراثي“
لزوم و تاكيد بر برند سازی گردشگری در شهر تهران

بررسي و جمع بندی طرح ”حفظ آثار و بناهای تاريخي كه ثبت ميراثي 
نشده اند“

تاكيد بر استفاده از نخبگان علمي و اجرايي گردشگری و ميراث
لزوم برگزاری سمينار گردشگری و استفاده از ظرفيت های علمي اين 

سمينار
لزوم برگزاری جلسه كميته تملك بناهای تاريخي شهر تهران

تاكيد بر استفاده حداكثری از ظرفيت های موجود در منطقه گردشگری 
سرخه حصار(منطقه ۱۳)

۵-۵- برخي از بازديدها:
بازديد از ملك تاريخي خازن الملك 

بازديد از اقدامات صورت گرفته در كاروانسرای خانات
بازديد ملك تاريخي مرحوم سقفي

پيگيری در باره گزارش تخريب خانه حسام لشكر به عنوان مركز بافت 
تاريخي در منطقه ۱۲ و بازار

بازديد از سينماهای مترو، شهرزاد و آزيتا در خيابان الله زار
بازديد از ساختمان در حال احداث ساختمان بلديه

بازديد از احداث بنای كارگاهي در مقابل درب موزه فرش تهران
بازديد از ديوار كشي مقابل ساختمان مجلس

بازديد رييس و كارشناسان كميته از خانه تاريخي نيما يوشيج

نشست و بازديد رييس كميته به همراه رييس كميسيون شهرسازی از موزه لوور در تهران

جلسه رييس كميته با فعالين بخش خصوصي در حوزه بافت های تاريخي



اقدامات حين حضورموضوعمكانزمانبرگزار كنندهعنوانرديف

نشست تخصصي تهران ١
بررسي تراز مالي شهر تهران در شهرک غرب٩٦/٥/٣كميته اجتماعياميد دارد١

اجرای طرح های جامع و تفصيلي
سخنراني/ پاسخ به 

سؤاالت

نشست تخصصي تهران ٢
سخنراني/ پاسخ به سنجش و ارتقا عدالت در شهرشهرک غرب٩٦/٥/٨كميته اجتماعياميد دارد٢

سؤاالت

نشست تخصصي تهران ٣
ارزيابي سياست شهری در شهرک غرب٩٦/٥/١٦كميته اجتماعياميد دارد٣

تهران از منظر اقتصاد شهری
سخنراني/ پاسخ به 

سؤاالت

نشست تخصصي تهران ٤
خانه انديشمندان علوم ٩٦/٥/٢٣كميته اجتماعياميد دارد٤

انساني- تاالر خيام
شفاف سازی مناقصه و مزايده 
در بستر شهرداری الكترونيك

سخنراني/ پاسخ به 
سؤاالت

نشست تخصصي تهران ٥
خانه انديشمندان علوم ٩٦/٥/٣٠كميته اجتماعياميد دارد٥

انساني- تاالر خيام
آينده تهران در افق ١٤٠٤، 
بررسي چالش ها، نگاهي به 

راهكارها
سخنراني/ پاسخ به 

سؤاالت

نشست تخصصي تهران ٦
خانه انديشمندان علوم ٩٦/٦/٦كميته اجتماعياميد دارد٦

سخنراني/ پاسخ به تحليل حقوقي حادثه پالسكوانساني- تاالر خيام
سؤاالت

نشست تخصصي تهران ٧
خانه انديشمندان علوم ٩٦/٧/٣كميته اجتماعياميد دارد٧

انساني- تاالر خيام
سنجش سرمايه اجتماعي در 
شهر تهران، روندهای آن، 

فرصت ها و چالش ها
سخنراني/ پاسخ به 

سؤاالت

نشست تخصصي تهران ٨
خانه انديشمندان علوم ٩٦/٧/١٠كميته اجتماعياميد دارد٨

انساني- تاالر حافظ
پخش فيلم ١٠١ سال بلديه 

تهران
سخنراني/ پاسخ به 

سؤاالت

نشست تخصصي تهران ٩
خانه انديشمندان علوم ٩٦/٧/١٧كميته اجتماعياميد دارد٩

انساني- تاالر خيام
كودكان كار و خيابان، مديريت 
شهری و تقسيم كار اجتماعي.و 

پخش فيلم
سخنراني/ پاسخ به 

سؤاالت

نشست تخصصي تهران ١٠
خانه انديشمندان علوم ٩٦/٧/٢٠كميته اجتماعياميد دارد١٠

انساني- تاالر خيام

ارزيابي وضعيت كنوني سالمت 
رواني و اجتماعي در شهر تهران؛ 

تهديدها و فرصت ها، تدوين 
راهكارهای بهبود

سخنراني/ پاسخ به 
سؤاالت

نشست تخصصي تهران ١١
خانه انديشمندان علوم ٩٦/٨/١كميته اجتماعياميد دارد١١

سخنراني/ پاسخ به همه تهران، حامي كودكان كارانساني- تاالر خيام
سؤاالت

نشست تخصصي تهران ١٢
خانه انديشمندان علوم ٩٦/٨/٨كميته اجتماعياميد دارد١٢

انساني- تاالر حافظ
دستفروشان بساط گستر، 

فرصت ها، چالش ها و راهكارها
سخنراني/ پاسخ به 

سؤاالت

نشست تخصصي تهران ١٣
خانه انديشمندان علوم ٩٦/٨/٢٢كميته اجتماعياميد دارد١٣

انساني- تاالر خيام
ارزيابي وضعيت مديريت محله 

در شهر تهران
سخنراني/ پاسخ به 

سؤاالت

نشست تخصصي تهران ١٤
خانه انديشمندان علوم ٩٦/٨/٢٩كميته اجتماعياميد دارد١٤

سخنراني/ پاسخ به شوراياری در آيينه پژوهشانساني- تاالر خيام
سؤاالت

نشست تخصصي تهران ١٥
خانه انديشمندان علوم ٩٦/١٠/١١كميته اجتماعياميد دارد١٥

سخنراني/ پاسخ به كمپين «نفسم گرفت»انساني- تاالر خيام
سؤاالت

نشست تخصصي تهران ١٦
خانه انديشمندان علوم ٩٦/١١/٢كميته اجتماعياميد دارد١٦

انساني- تاالر حافظ
آلودگي هوا، راهكارها و 

چالش ها
سخنراني/ پاسخ به 

سؤاالت

۶- كميته اجتماعي:
۶-۱- جلسات گفتگوی اجتماعي تهران اميد دارد:
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اقدامات حين حضورموضوعمكانزمانبرگزار كنندهعنوانرديف

نشست تخصصي تهران ١٧
خانه انديشمندان علوم ٩٦/١١/٩كميته اجتماعياميد دارد١٧

سخنراني/ پاسخ به طرح ترافيك از منظر حق بر شهرانساني- تاالر حافظ
سؤاالت

نشست تخصصي تهران ١٨
خانه انديشمندان علوم ٩٦/١١/٢٣كميته اجتماعياميد دارد١٨

انساني- تاالر خيام
بودجه ٩٧ شهرداری از منظر 

شهروندان
سخنراني/ پاسخ به 

سؤاالت

نشست تخصصي تهران ١٩
خانه انديشمندان علوم ٩٦/١٢/٧كميته اجتماعياميد دارد١٩

انساني- تاالر خيام
طرح توسعه دانشگاه تهران از 

منظر حق به شهر
سخنراني/ پاسخ به 

سؤاالت

نشست تخصصي تهران ٢٠
خانه انديشمندان علوم ٩٧/٢/٥كميته اجتماعياميد دارد٢٠

انساني- تاالر خيام
گفتگوی نهادهای تخصصي 

ومدني با نامزدهای شهرداری 
تهران

سخنراني/ پاسخ به 
سؤاالت

نشست تخصصي تهران ٢١
سالن شهيد آويني ٩٧/٢/١٠كميته اجتماعياميد دارد ٢١

دانشگاه تهران
پرسش و راهكار ها با نامزدهای 

شهرداری تهران
سخنراني/ پاسخ به 

سؤاالت

نشست تخصصي تهران ٢٢
خانه انديشمندان علوم ٩٧/٢/١٩كميته اجتماعياميد دارد ٢٢

انساني- تاالر حافظ

ارزيابي سياست های زيباسازی 
شهر تهران (بازخواني نقش 
گرافيك شهری در فرهنگ 

شهروندی)

سخنراني/ پاسخ به 
سؤاالت

نشست تخصصي تهران ٢٣
شهرداری منطقه ٩٧/٣/٩٥كميته اجتماعياميد دارد ٢٣

مجتمع های تجاری چند منظوره 
و كيفيت زندگي شهروندان 

نشست اول چالش های فرهنگي 
و اجتماعي

سخنراني/ پاسخ به 
سؤاالت

نشست تخصصي تهران ٢٤
سرای محله سعادت آباد٩٧/٣/٢٣كميته اجتماعياميد دارد ٢٤

مجتمع های تجاری چند منظوره 
و كيفيت زندگي شهروندان 

نشست دوم چالش های 
برنامه ريزی شهری، ميراث 

شهری و حمل و نقل

سخنراني/ پاسخ به 
سؤاالت

نشست تخصصي تهران ٢٥
شهرداری منطقه ٩٧/٣/٣٠١كميته اجتماعياميد دارد ٢٥

مجتمع های تجاری چندمنظوره 
و كيفيت زندگي شهروندان   

نشست سوم : چالش های 
اقتصادی و شهروندی

سخنراني/ پاسخ به 
سؤاالت

نشست تخصصي تهران ٢٦
٩٧/٤/١٣كميته اجتماعياميد دارد ٢٦

ساختمان امام علي 
(ع)   سالن كنفرانس   

منطقه ٢٢

مجتمع های تجاری چندمنظوره 
و كيفيت زندگي شهروندان   

نشست پاياني : جمع بندی 
پژوهش ها و سمينار های 

برگزار شده

سخنراني/ پاسخ به 
سؤاالت

نشست تخصصي تهران ٢٧
شهردلری منطقه ١١- ٩٧/٤/٢٧كميته اجتماعياميد دارد ٢٧

سرای محله راه آهن
نقد و ارزيابي سياست گزاری در 

حوزه آسيب های اجتماعي
سخنراني/ پاسخ به 

سؤاالت

نشست تخصصي تهران ٢٨
بوستان شريعتي ٩٧/٥/٣كميته اجتماعياميد دارد ٢٨

سخنراني/ پاسخ به توان يابان و حق بر شهر- منطقه٣
سؤاالت



اقدامات حين حضورموضوعمكانزمانبرگزار كنندهعنوان

نشست سازمان های شهرهای 
متحد و دولت های محلي غرب 

آسيا و خاورميانه
استانبول٢٦ و ٩٦/٧/٢٧تركيه

سازمان های شهرهای متحد و 
دولت های محلي غرب اسای و 

خاورميانه
سخنراني

بازديدبازديد از ساختار و برنامه هاكوااللمپورمالزیبازديد ميداني

نشست تخصصي 
خواهرخواندگي شهری و ارتقاء 

تعامالت فرهنگي

كميته 
اجتماعي 
شورای 

اسالمي شهر 
تهران

٩٧/٩/١٢
ساختمان شورای 

اسالمي شهر 
تهران

خواهرخواندگي شهری و ارتقاء 
سخنرانيتعامالت فرهنگي

برگزاری جلسه در مركز 
ارتباطات و امور بين الملل 

وزارت كشور
٩٦/١١/١٧

٩٧/٢/٢٤نشست وزارت كشور

فروردين ٩٧ديپلماسي عمومي

بررسي روند همكاری 
كشورهای اروپای شرقي با 
تهران پيرامون ديپلماسي 

شهری و عمومي
آبان ٩٦

برگزاری نشست پيرامون 
اسفند ٩٦مراسم وزارت كشور

نشست در محل سازمان 
كميسيون ملي يونسكو ايران

شركت در اجالس بين المللي 
نقش ديپلماسي ورزش در 

صلح جهاني

٩٦/١٠/١٠نشست كليسای ارامنه

آشنايي با رييس جديد مركز 
ارتباطات شهرداری تهران و 
چگونگي همكاری آن مركز 

با شورا

كميته اجتماعي٩٧/٥/٢ديپلماسي شهری

سالن رسول اكرم ٩٧/٢/٢٤وزارت كشوردبيرخانه ديپلماسي شهری
وزارت كشور

هماهنگي فعاليت های 
مديريت شهری در زمينه 

ديپلماسي شهری
سخنراني

۶-۲- جلسات و بازديدهای بين المللي و ديپلماسي شهری:

جلسه كميته اجتماعي با موضوع ارزيابي اماكن عمومي شهر برای حضور توان يابان
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گيرندهموضوعرديف
نامه پيروشماره و تاريخ

نتايج

شمارهتاريخشمارهتاريخ

۱

درخواست ارائه 
گزارش تشكيل 
جلسات شورای 

اجرايي، دبيرخانه و 
كارگروه های تخصصي 

بر مبنای آيين نامه 
اجرايي مصوبه شهر 

دوستدار كودك

 توكلي مدير كل آموزش 
۹۷/۳/۲۱۶۰/۵۳۹۱۹۷/۴/۳۱۶۰/۸۶۸۳های شهروندی

۲

درخواست تشكيل 
ستاد نظارت و 

هماهنگي محتواي 
تبليغات محيطي شهر 

تهران

دكتر ضرغامي مدير عامل 
سازمان زيباسازي شهر 

تهران
تشكيل ۹۷/۳/۱۱۶۰/۵۳۵۰۹۷/۴/۳۱۶۰/۸۶۸۲

جلسه

۳

ارائه درخواست و 
پيشنهاد مؤسسه 

نيكوكاري رعد الغدير 
مبني بر تشكيل ستاد 
مناسب سازي فضاهاي 

شهري

 دكتر حناچي معاون 
شهرسازي و معماري 

شهرداري تهران
۹۷/۳/۲۳۱۶۰/۷۵۶۲۹۷/۴/۳۱۶۰/۸۶۸۱

۴

درخواست برگزاری 
جلسه كميته برنامه 
ريزی و نظارت در 

پيشگيری و كاهش 
آسيب های اجتماعي 
شهر تهران با دستور 

بررسي وضعيت كنوني 
مجتمع فوريت های 

خدمات اجتماعي شهر 
تهران

 شجاع پوريان معاون 
فرهنگي اجتماعي 
شهرداري تهران

۹۷/۳/۲۱۶۰/۵۳۸۸۹۷/۴/۳۱۶۰/۸۶۸۰

۵
در خصوص درخواست 
موسسه كاهش آسيب 
سيماي سبز رهايي و 

موسسات مشابه

 دكتر شجاع پوريان 
معاون فرهنگي و 

اجتماعي شهرداري تهران
۹۷/۳/۱۹۱۶۰/۶۹۵۱۹۷/۴/۳۱۶۰/۸۶۶۶

۶

تشكيل هر چه زودتر 
پنجمين جلسه شوراي 

هماهنگي فرهنگي، 
اجتماعي، هنري و 

ورزشي

 دكتر شجاع پوريان 
معاون فرهنگي اجتماعي 

شهرداري تهران
تشكيل ۹۷/۴/۵۹۰۷۸

جلسه

۶-۳-پيگيری های نظارتي:

جلسه ۲۶ كميته اجتماعي بررسي اقدامات كميته اجتماعي در خصوص تحقق درآمد های پايدار شهرداری تهران در حوزه خدمات اجتماعي



۷- كميته وام فرهيختگان:
۷-۱- اهداف:

-تالش برای فراهم آوردن امكانات و تسهيالت رفاهي و كمك به تأمين 
معيشتي و رفاهي اصحاب فرهنگ، ادب، هنر، رسانه، ورزش و فعاالن قرآني 
- گراميداشــت تالش پيشگامان و خالقان فعاليت هاي فرهنگي، ادبي، 

هنري و ورزشي و فعاالن قرآني به ويژه در شهر تهران
- شناســايي و حمايت از اصحاب فرهنگ، ادب، هنر، رســانه، ورزش و 

فعاالن قرآني با بهره گيري از بانك هاي اطالعاتي موجود 
- الزام امكان بكارگيری ظرفيت هــای مردمي در انجام مأموريت ها و 

وظايف شهرداری با محوريت مديريت شهری شهروندان 

۷-۲- تعداد جلسات:
از آغاز به كار دوره پنجم شــورای اســالمي شهر تهران تاكنون بيش از 
بيست جلسه كارشناسي و بررسي مسائل كميته وام فرهيختگان تشكيل 

شده است.
چهار جلسه از جلسات فوق الذكر به صورت رسمي و با دعوت از اعضای 
كميسيون فرهنگي و اجتماعي شورای اسالمي شهر تهران تشكيل شده 

است.

۷-۳- تسهيالت پرداختي:
۵۱۸ نفر از مشمولين، از آغاز به كار شورای پنجم مجموعاً به مبلغ سه 
ميليارد و چهارصد و هفتاد و پنج ميليون (۳,۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰) تومان از اين 
كميتــه وام دريافت كرده اند. از اين تعداد، ۳۴۱ نفر وام ۵ ميليون توماني 

مجموعاً به مبلغ يك ميليارد و هفتصد و پنج ميليون (۱,۷۰۵,۰۰۰,۰۰۰) 
تومان، و ۱۷۷ نفر نيز وام ۱۰ ميليون توماني مجموعاً به مبلغ يك ميليارد و 

هفتصد و هفتاد ميليون (۱,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰) تومان دريافت كرده اند.

۷-۴- وضعيت مطالبات:
مطالبات صندوق كميته، بدين قرار است. در مطالبات فعال، ۳۱۷ فقره وام 
۵ ميليون تومان و ۱۴۹ فقره وام ۱۰ ميليون توماني، در مطالبات سررسيد 
گذشته، ۲۳ فقره وام ۵ ميليون توماني و ۲۵ فقره وام ۱۰ ميليون توماني، و 
در مطالبات معوق نيز ۱ فقره وام ۵ ميليون توماني و ۳ فقره وام ۱۰ ميليون 

توماني، وضعيت كنوني مطالبات كميته وام فرهيختگان را نشان مي دهد.
۷-۵- وضعيت حساب ها:

۷-۵-۱- سپرده های بلند مدت:
سه ســپرده بلند مدت نزد بانك شهر در اختيار كميته وام فرهختگان 

قرار داد.
سپرده شماره ۷۰۰۸۰۶۳۹۶۷۱۲ كه در تاريخ ۹۵/۱/۲۸ افتتاح شده و 
هم اكنون موجودی آن يك ميليارد و سيصد ميليون (۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰) 
تومان است كه با احتساب سود ۱۵ درصد، ماهيانه شانزده ميليون پانصد و 
شصت و يك هزار (۱۶,۵۶۱,۰۰۰) تومان سود به اين حساب واريز مي گردد.

ســپرده شــماره ۷۰۰۷۹۶۳۴۸۸۳۰ كه در تاريــخ ۹۳/۱۲/۴ 
افتتــاح شــده و هم اكنون موجــودی آن دو ميليارد و دويســت 
ميليون (۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰) تومان اســت كه با احتســاب ســود 
۱۵ درصد، ماهيانه بيســت و هشت ميليون و بيست و هفت هزار 

(۲۸,۰۲۷,۰۰۰) تومان سود به اين حساب واريز مي گردد.

۶-۴- بازديدها:

زمانمكانعنوان

بازديد گرمخانه ها

۵   فرحزاد ۱۱   ميدان رازی ۱۲   دروازه غار ۱۳   
بزرگراه دوران ۱۴   اتوبان امام علي ۱۵   خاوران 
۲۲   بانوان ۱۶   بهمن : تغيير كاربری داده شده 

است ۱۹   ورودی اتوبان كاظمي (دپوی نمك 
سابق):آدرس نامفهوم   تغيير كاربری

۲۲ و ۲۳آبان

بازديد مددسرای بانوان دی ماه 
بازديد شد

بازديد از ۵ خيابان منطقه يك در خصوص ساخت بي رويه مال ها 
و بلندمرتبه سازی

خيابان های پاسداران، اندرزگو، دزاشيب و موحد 
دانش خيابان شريعتي حد فاصل بزرگراه صدر تا 

خيابان باهنر
۹۶/۱۱/۱۸

بازديد از ميدان امام حسين و پارک خيام
ميدان امام حسين محل تقاطع خيابان های انقالب، 
۱۷ شهريور و دماوند و چند كوچه و خيابان فرعي 
است و در محدوده دو منطقه ۷ و ۱۳ قرار دارد.

۹۶/۹/۱۸

يادبود حادثه پالسكوميدان حسن آبادبازديد از ايستگاه های آتش نشاني 

بازديد از نمايشگاه كتاب و روند مناسب سازی برای گروه های 
مصليويژه

برج آزادیبازديد از برج آزادی

برج ميالدبازديد از برج ميالد و برنامه های عمومي

نوروز ۹۷منطقه ۱۱نظارت و بازديد از محور های گردشگری نوروزی 

نوروز ۹۷منطقه ۱۲نظارت و بازديد از محور های گردشگری نوروزی

نوروز ۹۷منطقه ۱۷   بوستان واليتنظارت و بازديد از محور های گردشگری نوروزی

نوروز ۹۷بلوار كشاورزنظارت و بازديد از محور های گردشگری نوروزی

نوروز ۹۷پارک چيتگرنظارت و بازديد از محور های گردشگری نوروزی
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سپرده شــماره ۷۰۰۸۲۰۷۷۱۱۷۱ كه در تاريخ ۹۶/۷/۴ افتتاح شده و 
هم اكنون موجودی آن شش ميليارد و پانصد ميليون (۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰) 
تومان اســت كه با احتساب سود ۱۵ درصد، ماهيانه هشتاد و دو ميليون و 
هشتصد و هشت هزار (۸۲,۸۰۸,۰۰۰) تومان سود به اين حساب واريز مي 

گردد.
۷-۵-۲- سپرده سرمايه گذاری عادی:

سود سپرده های بلند مدت، به حساب شماره ۷۰۰۲۲۵۲۹۶۴۶۶۲ كه 
در تاريخ ۹۳/۷/۲ افتتاح شده، واريز مي گردد. مجموع سود واريزی سپرده 
های بلند مدت ۳ گانه طي ۹ ماه از آغاز به كار شورای پنجم، يك ميليارد و 
صد و چهل و شش ميليون و پانصد و هفتاد و پنج هزار (۱,۱۴۶,۵۷۵,۰۰۰) 

تومان بوده است.
۷-۵-۳- ساير حساب ها:

حساب پس انداز شماره ۴۰۰۴۹۴۵۸۰۰ تحت عنوان حساب اصلي رابط 
شــهرداری كه در تاريخ ۸۹/۷/۴ افتتاح شــده و موجودی آن سي و هفت 
ميليون و پانصد و چهل و هشت هزار (۳۷,۵۴۸,۰۰۰) تومان است و در سال 

های ۹۶ و ۹۷ اعتباری دريافت نكرده است.
دو ســپرده قرض الحســنه بــه شــماره هــای ۴۰۰۷۹۲۵۳۴۷۶۶ و 
۷۰۰۷۹۷۱۵۴۰۱۳ اولي در ۹۲/۹/۱۸ و دومي در ۸۹/۱/۱ افتتاح شــده و 
موجودی آن ها صفر است و بر اساس تصميم گيری جلسه چهارم كميته 

وام، دو حساب فوق الذكر به دليل عدم استفاده مسدود شد.

۸-ستاد توان افزايي سازمان های مردم نهاد شهر تهران:
۸-۱- فعاليت های تداركاتي اوليه ستاد (دبيرخانه، واحد 

(IT پشتيباني و
راه اندازی و نصب سيستم های كامپيوتری ستاد و طراحي ساختار اولية 

پرتال ستاد توان افزايي.
ساماندهي ساختار اداری و تجهيز اتاق ها.

بررسي مشكالت شبكه داخلي رايانه ها.
استفاده كاربردی از فضاهای متروكه ستاد.

تكميل امكانات نگهباني ســاختمان از قبيل درب اتوماتيك و افزودن 
كانكس بزرگ نگهباني.

۸-۲- فعاليت های اصلي ستاد:
تشكيل جلسات شورای مركزی ستاد در ۴ نشست؛ دستور كار، مصوبات، 

و شرح كوتاه نشست ها: بررسي وضع موجود.
انتخابات هيات رئيسه ستاد توان افزايي به شرح زير:

 بشير (حجت) نظری به عنوان رييس ستاد.
 شهربانو اماني به عنوان نايب رئيس.

 بابك مغازه ای به عنوان منشي.
ارايه گزارش جامع وضعيت و فعاليت های ستاد در دوره گذشته و چندماه 

دور جديد.
گفتگو درباره برنامه های در دست اقدام.

ارايــه گزارش از بانك اطالعاتي موجــود و آغاز تكميل بانك اطالعاتي 
تشكل ها.

بررسي پيشنهادات اعضای شورا درباره شكل كلي برنامه استراتژيك و 
راهبردی ستاد.

انتخاب بابك مغازهای به عنوان دبير ستاد توان افزايي.

بررسي بودجه مصوب ستاد.
انتخاب دبير و بررسي وضعيت مالي.

جلسات متعدد رييس ستاد با تشكل های مردم نهاد و كارگروه های فعال 
ستاد.

جلسات دوره ای دبير ستاد توان افزايي با تشكل ها.
برنامهريزی و پيگيری برگزاری جلسات با مسئولين سازمان های مربوط:

برگزاری جلسات جداگانه، از جمله برگزاری جلسه با بخش تشكل های 
ســازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگری، سازمان حفاظت از 

محيط زيست، وزارت كشور و....
۸-۳- برنامه ريزی برگزاری نشســت های همانديشي ستاد 
توان افزايي و حمايت از ســازمان های مــردم نهاد با نمايندگان 

تشكل های شهر تهران
اين برنامه طي چندين نشست مشترک ميان ستاد توان افزايي و حمايت 
از سازمان های مردم نهاد با نمايندگان جمعي از تشكل های غيردولتي، پيرو 
حضور رياست ستاد توان افزايي در جلسات كارگروه های ۱۵گانه آغاز شده 
و تا كنون در مجموع موارد ذيل توســط تشكل ها طرح و مورد تاكيد قرار 

گرفت:
تغيير رويكرد صرف حمايت مالي ستاد از تشكل ها.

ضرورت آسيب شناسي ناكارآمدی فعاليت كارگروه ها و بررسي كارشناسي 
ادغام يا تفكيك تخصصي فعاليت كارگروه های ستاد.

.(NGOs) رفع و كاهش موانع بروكراسي پيش پای سمن ها
تدوين راهكارهای حمايتي جدی از كانون های محلي (CBOs) و توجه 

ويژه ستاد به اين كانونها.
اســتفاده از ظرفيت الگوســازی و ورود جدی تر ستاد به فعاليت های 
فرهنگي در راســتای تقويت نقش سمن ها فراهم سازی زمينه های ورود 
ســمن ها به عرصه تصميم سازی و استفاده از تشكل ها به عنوان بازوهای 

مشورتي شورای شهر تهران.
استفاده از پتانسيل تشكل ها و سازمان های مردم نهاد در بازسازی اعتماد 

عمومي.
ضرورت استفاده از توان سمن ها در مديريت سراهای محله.

پيشــنهاد تغيير ساعت كاری ســتاد توان افزايي با توجه به نيازسنجي 
مخاطب آن يعني تشكل ها و نهادهای غير دولتي و فعال بودن ستاد پس از 

ساعت كار عادی اداری.
ضرورت ارائه گزارش های مالي و نتايج طرح ها در راستای ايجاد شفافيت 

پيرامون فعاليت های ستاد در دورۀ جديد.
پيشنهاد حذف كارگروه خيرين از مجموعه كارگروه های ستاد توان افزايي.
ضرورت برقراری تعامل سمن ها با سيستم مديريت شهری توسط ستاد.

پيشنهاد افزودن كارگروهي با نام عدالت ترميمي.
رفع عدم شفافيت در ارائه گزارش كاركرد ستاد در ارتباط با سمن ها.

سياستگذاری واحد از سوی ستاد در قبال كليه سمن های شهر تهران 
(بدون تبعيض و اولويت بندی خاص).

تخصصي شــدن تقســيم بنــدی كارگروه های ســتاد و تغيير بهينه 
كارگروه هــای موجــود و جلوگيــری از كارهــای پراكنــده و تكراری.
 فراهــم كــردن زمينه واگــذاری تصدی های شــهرداری به تشــكل ها.

درخواست حضورتشكل ها در كميسيون ها و كميته های شورای شهر 



۹- ستاد هماهنگي شوراياری های شهر تهران:
۹-۱- اعضای ستاد:

آقايان: مسجدجامعي، ميرلوحي، حبيب زاده، حسيني ميالني، اعطا
 خانم ها: فخاری، آروين 

تعداد ۳۰ جلســه با حضور اعضای ستاد هماهنگي شوراياری ها برگزار 
شده است.

اعضای ستاد ضمن بازديدهای مستمر از مناطق و محالت پس از تشكيل 
كارگروه های تخصصي مناطق در جلسات و نشست های هم انديشي در 

محالت و مناطق حضور پيدا كرده اند.
 

۹-۲- دستور جلسات: 
- بررسي و تصويب جدول زمان بندی انتخاب مرحله دوم هيات رئيسه

- بررسي رويكردهای آموزشي و پژوهشي 
- مكاتبه با شهرداران مناطق با موضوع دفتر دبيران مناطق 

- سرای محالت (آسيب شناسي)
- حضور اعضا در مناطق و تشكيل كارگروه های تخصصي و تحويل احكام 

هيأت رئيسه محالت 
- بررســي محالتي كه انتخابات هيأت رئيســه برگزار نشده با موضوع 

انتصاب هيأت رئيسه ( سرپرست محالت) 
- انتخاب ۲ نفر از اعضای ستاد هماهنگي برای عضويت در كميته تجديد 

نظر ستاد هماهنگي شوراياری ها 
- كارگروه های محالت و كميته های تخصصي و آيين نامه 

- ارائه گزارش مرحله دوم انتخابات هيأت رئيسه محالت 
- بررسي آيين نامه انتخابات دبيران مناطق 
- انتصاب هيأت رئيسه محالت ( سرپرست )

- آيين نامه كارگروه های محالت و مناطق و تشكيل كارگروه ها 
- شرح وظايف نماينده اعضای ستاد هماهنگي شوراياری ها در مناطق 

شهر تهران 
- آيين نامه های كارگروه های تخصصي مناطق

- شورای راهبردی منطقه 
- گزارش وضعيت نيروی انساني و گزارش وضعيت امور مالي 

- گزارش تشكيل كارگروه ها 
- بررسي برنامه های ستاد شوراياری ها در سال ۱۳۹۷

- برنامه زمانبندی سال ۹۷
- موضوع برگزاری انتخابات شوراياری ها

- بررسي وضعيت حقوقي انتخابات شوراياری ها
- بررسي برنامه كاری ستاد شوراياری در سال ۹۷

- هوشمندسازی شوراياری 
- گزارش پيشرفت انتخابات كارگروه  های مناطق

- گزارش اداری شوراياری 
- موضوع كارت طرح ترافيك، كارت ورزش و كارت مترو 

- بررسي سرای محالت شهر تهران با حضور دكتر شجاع پوريان معاون 
امور اجتماعي و فرهنگي شهرداری تهران

- خط مشي كارگروه ها، هيات رئيسه و رابط منطقه 
- اصالح آيين نامه كارگروه های تخصصي محالت 

- برنامه ريزی آموزشي و پژوهشي 
- بررسي بدهي سرای محالت

- آيين نامه پيشنهادی كارگروه های تخصصي محالت شهر تهران 
- شــيوه تعامل كارگروه های تخصصي محالت مناطق با شــهرداری و 

كميسيون های تخصصي شورای اسالمي شهر تهران 

۹-۳- جلســات هيــات اجرايــي ســتاد هماهنگي 
شوراياری ها:

از تاريــخ ۹۷/۰۱/۲۶ تا تاريخ ۹۷/۰۵/۰۸ تعداد ۱۰ جلســه با 
حضور اعضای هيات اجرايي ســتاد هماهنگي شوراياری ها برگزار 

شده است.
۹-۴- برگزاری انتخابات هيات رئيسه محالت:

مرحله اول:
انتخابات هيات رئيسه محالت از۹۶/۰۹/۱۸ الي ۹۶/۰۹/۳۰ برگزار شد و 

در اين مرحله، انتخابات ۲۶۱محله برگزار شد.
مرحله دوم:

۹۱ محلــه به مرحله دوم منتقل شــده كه در تاريــخ ۹۶/۱۰/۱۷ الي 
۲۰/۱۰/۹۶ اقدام شده و از ۹۱ محله ۴۷ محله انجام شده.

مرحله سوم (انتصاب هيات رئيسه توسط ستاد):
انجــام فرايند انتصاب سرپرســت ۴۴ محله از تاريــخ ۹۶/۱۱/۰۱ الي 
۹۶/۱۱/۳۰ انجام فرايند انتصاب سرپرست بر مبنای امتياز بندی (شاخص ها)

۱۰- كميســيون نامگذاری و تغيير نام معابر و اماكن 
عمومي شهر تهران:

۱۰-۱- تعداد جلسات:
از شــروع دوره پنجم شورای اســالمي شهر تهران ۱۸ جلسه با 

حضور قريب به اتفاق اعضا برگزار شده است.
۱۰-۲- مصوبات صحن:

۹-۴- آيين نامه ها و دستورالعمل های اصالح شده:

تصويب شد- اجرا شد آيين نامه برگزاری انتخابات هيات رئيسه محالت ١
تصويب شد- اجرا شد آيين نامه شرح وظايف و نحوه همكاری هيأت رئيسه شوراياری های مناطق ٢٢ گانه ٢

 موادی از آيين نامه داخلي شوراياری ها
تغيير يافت

آيين نامه فعاليت كارگروه های تخصصي محالت ٣

تصويب شد- در حال اجرا آيين نامه فعاليت كارگروه های تخصصي مناطق ٤

تصويب شد- در حال اجرا  آيين نامه شيوه تعامل كارگروه های تخصصي محالت و مناطق
با كميسيون های تخصصي شورای شهر

٥
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تعداد ۵۶ مورد از مصوبات كميسيون نامگذاری در صحن علني 
شورا به قرار ذيل مورد تصويب قرار گرفته است:

۱.   بوســتان شهيد محسنن حججي ۲.   بوستان دامپزشك ۳.   
بوستان توران ۴.   كوچه شهيد علي صبوری ۵.   كوچه شقايق ۶.   
خيابان نعيم فراشــری ۷.   بلوار دكتر حســن حبيبي ۸  . ورودی 
هما ۹.   خيابان دكتر مصدق ۱۰- محله جمشــيد آباد ۱۱.   استاد 
محمدتقي ملك الشــعرای بهار ۱۲.   مجموعه فرهنگي امام هادی 
(ع) ۱۳.   كتابخانه مرحوم باســتاني پاريزی ۱۴.   تونل آرش ۱۵.   
كوچه جماعت ۱۶.   كوچه محبت ۱۷.   كوچه شهادت ۱۸.   كوچه 
رشادت ۱۹.   كوچه شجاعت ۲۰.   كوچه تالوت ۲۱.   كوچه شهامت 
۲۲.   كوچه رضايت ۲۳.   كوچه ســعادت ۲۴.   كوچه كرامت ۲۵.   
كوچه متانــت ۲۶.   كوچه نجابت ۲۷.   كوچه صداقت ۲۸.   كوچه 
ســالمت ۲۹.   كوچه عدالت ۳۰.   كوچه مودت ۳۱.   كوچه قناعت 
۳۲.   كوچه هدايت ۳۳.   ايســتگاه مترو اتمسفر ۳۴.   خيابان سيد 
عبداهللا انوار ۳۵.   ميدان شــيخ صدوق ۳۶.   ايستگاه مترو شهدای 
كن ۳۷.   ميدان هنر ۳۸.   خيابان اميد ۳۹.  كوچه شــهيدان چالي 
۴۰.   خيابان روژان ۴۱.   خيابان راســتين ۴۲.   خيابان آينده ۴۳.   

ميدان آينده
۱۰-۳- مصوبات داخلي آماده طرح در صحن علني شورا:

تا تاريــخ ۹۷/۴/۲۶ تعداد ۳۸ مصوبه داخلي كميســيون آماده 
تصويب و در نوبت طرح در صحن علني شورا مي باشند.

۱   بــازار ميوه و تره بار ونك ۲ - بازار ميوه و تره بار همت ۳ - 
بازار ميوه و تره بار جشــنواره ۴ - بازار ميوه و تره بار جمشيد آباد 
۵- بازار ميوه و تره بار به آفرين ۶ - بازار ميوه و تره بار فدک ۷ - 
بازار ميوه و تره بار فروزش ۸ - بازار ميوه و تره بار سالمت ۹ - بازار 
ميــوه و تره بار نيكنام ۱۰ - بــازار ميوه و تره بار اتابك ۱۱ - بازار 
ميوه و تره بار درياچه ۱۲-   بوستان افشين (يادمان مرحوم افشين 
يداللهي) ۱۳- بوستان پناهي (يادمان مرحوم حسين پناهي) ۱۴-   
كوچه شــهيد علي اشــرف گلزار پور ۱۵-   بوستان نفس ۱۶-   بن 
بست جاويداالثر مرتضوی ۱۷-   پل سردار خلبان شهيد عبدالعلي 
صادقي ۱۸-   خيابان اســتاد محمد بهمن بيگي ۱۹-   محله ولي 
آباد ۲۰-   پل آســمان ۲۱-   خيابان استاد محمد امين قانعي راد 
۲۲-   خيابان همايون شــهنواز ۲۳-   خيابان بهارک ۲۴-   خيابان 
شهيد جعفرزاده ۲۵-   ميدان شهيد مهدی بيدی ۲۶-   پل شهيد 
ابوالقاســم توكلي ۲۷-   پل شــهيد بهرام ابراهيمي ۲۸-   پل كن 
۲۹-   خيابان شــهيد صفری ۳۰-   بوستان شهيد علي خوش لفظ 
۳۱-   شــهرک الماس ۳۲-   خيابان پامچال ۳۳-   خيابان پامچال 
يــك ۳۴-   خيابــان پامچال دو ۳۵-   كوچــه هميار ۳۶-   كوچه 
شــهيد معظمي گودرزی ۳۷-   خيابان شــهيد ورقا ۳۸-   خيابان 

شهيد سپهر

۱۰-۴- نامگذاری های شاخص:
تغييــر نام خيابان نفت (شــمالي و جنوبي) واقــع در محدوده 
منطقه ۳ شــهرداري تهران حدفاصل خيابان شهيد دستگردی تا 

بزرگراه شهيد حقاني به نام دكتر محمد مصدق 
نامگذاري بلوار بي نام واقع در محدوده منطقه ۳ شهرداري تهران 
حدفاصل بلوار شــهيد حقاني تا بلوار شــهيد حقاني (بلوار اطراف 

كتابخانه ملي) به نام دكتر حسن حبيبي

نامگذاري بوستان بي نام واقع در محدوده منطقه ۱۱ شهرداري 
تهران به نشاني بزرگراه شــهيد نواب ميدان ۹ دی خيابان شهيد 

شيخ محمدی نرسيده پل جواديه به نام شهيد محسن حججي
تغيير نام خيابان بهار (شمالي و جنوبي) واقع در محدوده منطقه 
۷ شهرداري تهران حدفاصل خيابان بهار شيراز تا خيابان انقالب به 

نام استاد محمدتقي ملك الشعرای بهار 
نامگذاري كتابخانه تازه تأسيس در محدوده منطقه ۸ شهرداري 
تهران واقع در خيابان جانبازان غربي خيابان شهيد ابراهيم نژاد به 

نام دكتر محمد ابراهيم باستاني پاريزی

۱۰-۵- درخواست های واصله به كميسيون:
تاكنون بيش از ۵۰ در خواســت مســتقيما توسط كميسيون 

نامگذاری مستقر در شورا وصول شده است. 
۱۰-۶- درخواست های واصله به دبيرخانه كميسيون در 

شهرداری: 
تاكنون قريب ۱۵۰ در خواســت توســط دبيرخانه كميسيون 
واقــع در مركز ارتباطات شــهرداری وصول شــده اســت. حدود 
۵۰ درخواســت پس از بررسي در كميســيون شرايط تغيير نام و 

نامگذاری و احراز نكردند و از دستور كار خارج شدند.

۱۰-۷- ساير اقدامات اجرايي:
تطابق نام پيشــنهادی بــرای معبر يا مكان مورد نظر توســط 
كميته های مستقر در مناطق، ادارات و سازمان های مختلف دولتي 
- خصوصي و شهروندان توسط كارشناسان اين كميسيون به دقت 
بررســي شــده و پس از بازديد دقيق ميداني در كميسيون مطرح 

مي گردد.
نظارت بر حســن اجرای دقيق مصوبات صحن علني شــورا كه 
الزم االجرا نيز اســت از مناطق ۲۲ گانه شــهرداری تهران توسط 

كارشناسان اين كميسيون انجام مي پذيرد.
برگزاری پنل تخصصي تحت عنوان «نامگذاری معابر و اماكن عمومي 

شهر تهران سليقه ای، علمي يا مردمي؟»
تهيه اطلس كامل شــهر تهران برای اعضای كميسيون و به روز رساني 

نقشه های موجود در كميسيون
ه) اولويت ها و اهداف كميسيون فرهنگي و اجتماعي در 

سال ۹۷:
 مشاركت فعال و نظارت مستمر بر فرآيند تدوين برنامه پنج ساله سوم 

شهر تهران در حوزه فرهنگي و اجتماعي
 نظارت فرآيندي بر اجراي پروژه هاي تصويب شده حوزه فرهنگي و 

اجتماعي در بودجه سال ۱۳۹۷ شهرداري تهران. 
 تصويب آيين نامه اجرايي دستورالعمل تبصره ي ۲۶ بودجه مبني بر 
اختصاص ۳,۵ درصد از اعتبارات تملك دارايي سرمايه اي واحدهاي ستادي 

شهرداري تهران به آموزش شهروندي.
 پيگيري اجرا و به سرانجام رساندن طرح تحقيق و تفحص از موسسه ي 

همشهري. 
 بازتوليد فضاهاي فرهنگي ســطح شهر با تأكيد بر پيگيري و نظارت 
بر اجراي پروژه ي پهنه ي فرهنگي رودكي توسط شهرداري تهران و ديگر 
نهادهاي ذي مدخل (حدفاصل خيابان هاي انقالب، وليعصر، حافظ و نوفل 

لوشاتو).



آدرس ساعت تاريخ منطقه رديف
شهرداری منطقه ٥ ١٧:٠٠ ٤/١١/٩٦ ٥ ١
ساختمان غني پور ١٦:٠٠ ٧/١١/٩٦ ١٠ ٢

سرای محله شريعتي شمالي ١٦:٠٠ ١١/١١/٩٦ ١٩ ٣
سرای محله شهرآرا ١٧:٠٠ ٥/١٢/٩٦ ٢ ٤
شهرداری منطقه ٩ ١٦:٠٠ ٩/١٢/٩٦ ٩ ٥

ساختمان مختار سليماني ١٧:٠٠ ١٥/١٢/٩٦ ١٨ ٦
سرای محله شميران نو ١٦:٠٠ ٢٨/١/٩٧ ٤ ٧
شهرداری منطقه ١٤ ١٧:٠٠ ١/٢/٩٧ ١٤ ٨

سرای محله ياخچي آباد ١٧:٠٠ ٢/٢/٩٧ ١٦ ٩
سرای محله يافت آباد ١٥:٠٠ ٤/٢/٩٧ ١٧ ١٠
سوله بحران منطقه ٢١ ١٧:٠٠ ٨/٢/٩٧ ٢١ ١١

معاونت اجتماعي و فرهنگي ١٧:٠٠ ٩/٢/٩٧ ٢٢ ١٢
سرای محله زرگنده ١٧:٠٠ ١٩/٢/٩٧ ٣ ١٣
شهرداری منطقه ٧ ١٦:٠٠ ٢٢/٢/٩٧ ٧ ١٤

مجتمع فرهنگي كوثر ١٧:٠٠ ٢٣/٢/٩٧ ١٣ ١٥
معاونت اجتماعي و فرهنگي منطقه ٨ ١٥:٠٠ ٢٤/٢/٩٧ ٨ ١٦

سرای محله وليعصر ١٧:٠٠ ٢٥/٢/٩٧ ٦ ١٧
شهرداری منطقه ١٥ ١٥:٠٠ ٢٥/٢/٩٧ ١٥ ١٨

ساختمان دانشگاه علوم قرآني ١٦:٠٠ ٥/٣/٩٧ ١٢ ١٩
فرهنگسرای انقالب ١٦:٠٠ ٦/٣/٩٧ ١١ ٢٠
سرای محله جماران ١٦:٠٠ ١٩/٣/٩٧ ١ ٢١

سرای محله هاشم آباد- نفر آباد ١٧:٠٠ ٢٢/٣/٩٧ ٢٠ ٢٢

 برگزاری انتخابات كارگروه های تخصصي شوراياران مناطق:

 بازتوليد فضاهاي فرهنگي سطح شهر با تأكيد بر پيگيري و نظارت بر 
اجراي ۵ پروژه ي گذر و راســته ي فرهنگي از جمله گذر فرهنگي الله زار، 
راســته ي ساز و نوا، راسته ي كتاب فروش ها، راسته ي هنرهاي نمايشي و 

راسته ي صنايع دستي.
 بالفعل كردن ظرفيت فضاهاي ســبز گردشگرپذير تهران با اولويت 

اجراي پروژه ي تبديل پارك ملي سرخه حصار به قطب گردشگري. 
 پيگيري تدوين نظام مطالعات امكان سنجي و نيازسنجي پروژه هاي 
شــهري مرتبط با حوزه گردشگري با اولويت نيازسنجِي پروژه هاي بزرگ 

مقياس منطقه ۲۲ شهر تهران.
 بهينه سازي استفاده از زيرســاخت هاي فرهنگي شهرداري تهران 
با اولويت بر اجراي برنامه هاي تئاتر، سينما و موسيقي در فرهنگسراهاي 

سازمان فرهنگي و هنري شهرداري تهران.
 بررســي، اصالح و تصويب اساسانامه ي ســازمان ها و شركت هاي 
زيرمجموعه شــهرداري تهران در حوزه فرهنگــي و اجتماعي با تأكيد بر 

اساسنامه شركت توسعه فضاهاي فرهنگي.
 نظارت بر تشكيل و فعاليت كميته برنامه ريزي و نظارت بر پيشگيري و 
كاهش آسيب هاي اجتماعي شهر تهران با تأكيد بر نظارت بر اجراي مصوبه 

« استفاده از ظرفيت همكاري و مشاركت شهرداري تهران در پيشگيري و 
كاهش آسيب هاي اجتماعي شهر تهران».

 اصالح فرآيند مشــاركت سازمان هاي مردم نهاد با شورا و شهرداري 
تهران با تأكيد بر اصالح مصوبات پيشين شورا در اين زمينه.

 اصالح آيين نامه ي نامگذاري و تغيير نام معابر و اماكن عمومي شهر 
تهران.

 نامگذاري معابر يا اماكن عمومي به نام مفاخر و شخصيت هاي علمي- 
فرهنگي معاصر از جمله مرحوم مهندس بازرگان و مرحوم داريوش شايگان.
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جلسه كميسيون با موضوع بررسي روند تدوين برنامه سوم در حوزه فرهنگي و اجتماعي   تير ۹۷

جلسه مشترک كميسيون های فرهنگي و اجتماعي و حمل و نقل با موضوع برنامه های فرهنگي حوزه حمل و نقل   مرداد ۹۷



تغيير نام خيابان نفت به مصدق (در راستای اقدامات كميسيون فرعي نامگذاری)   اسفند ۹۶

بازديد كميسيون از موزه ايران باستان و موزه لوور در تهران   ارديبهشت ۹۷



�56�23�	����7 �!����"#
شورای اسالمي شهرتهران



كميســيون نظارت و حقوقي به دليل ارتباط حوزه مسئوليت و كار آن 
با دو مقوله بســيار مهم و كلي يعني مساله نظارت از يك طرف و موضوع 
حقوق از طرف ديگر دارای وظايفي اســت كه از تعدد، تنوع و حساســيت 
خاصي برخوردار هستند. به همين جهت اين كميسيون تالش كرده تا با 
تشكيل كميته های تخصصي و با بكارگيری كارشناسان و مشاورين مجرب 
حقوقي و فني در فرآيند امور مرتبط با شورای اسالمي شهر تهران از جمله 
تصويب طرح ها و لوايح و اعمال نقش نظارتي شورا و اعضای آن تأثيرگذار 
بوده و وظيفه كارشناسي و تخصصي الزم و مورد انتظار را در حد مقدور و 

ميسور ايفا كند. 
كميسيون نظارت و حقوقي در دوره پنجم، كار خود را با عضويت ۶ عضو 
از اعضای شورا با تركيب دكتر سيد ابراهيم اميني به عنوان رئيس و سيد 
محمود ميرلوحي به عنوان نايب رئيس كميســيون، دكتر افشين حبيب 
زاده، دكتر علي اعطا، بشير(حجت) نظری و دكتر خداكرمي به عنوان اعضاء 
مشترک با ساير كميسيون های شورا، فعاليت خود را از تاريخ ۱۳۹۶/۰۶/۱۱ 

آغاز نمود.
با عنايت به اينكه ۵ نفر از اعضای اين كميســيون به صورت مشترک با 
ساير كميسيون های تخصصي شورا مشغول به خدمت هستند، مقرر شد 
كميسيون در هفته، يك جلسه رسمي داشته باشد كه تاكنون ۳۳ جلسه 

تخصصي و ۴ جلسه مشترک با ساير كميسيون ها برگزار كرده است كه ۷۷ 
مورد در جلسات تخصصي و مجموعاً قريب به ۸۰ مورد در كل اين جلسات 
مورد بررســي و اظهار نظر و در صورت نياز، گزارش به هيأت رئيسه شورا 

قرار گرفته است.
كميسيون نظارت و حقوقي دارای ۴ كميته تخصصي است كه عبارتند 

از :
 كميته حقوق شهروندی به رياست دكتر سيد ابراهيم اميني
كميته حقوقي و امور بين الملل به رياست دكتر علي اعطا

كميته تنقيح مصوبات به رياست بشير(حجت) نظری
كميته نظارت به رياست دكتر افشين حبيب زاده

اين كميته ها در كميسيون نظارت و حقوقي هر كدام در حوزه تخصصي 
خود انجام وظيفه كرده و عالوه بر كارهای مســتقل و مشخص در برخي 
موارد با تشريك مساعي و انجام كارهای مشترک، موفق شده اند در ايفای 

وظايف و امور محوله به كميسيون، نقش مؤثری داشته باشند.
در گزارش حاضر عالوه بر نگاه كلي و اجمالي به ســاختار، رويكردها و 
تعداد جلســات كميسيون نظارت و حقوقي، عملكرد مربوط به هر كدام از 
كميته های فرعي چهارگانه آن از ابتدای دوره پنجم شورای اسالمي شهر 

تهران، به تفكيك ارائه مي شود.

نقش نظارتی شورا

سيدابراهيم اميني
عضو و رييس كميسيون نظارت و حقوقي
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ب: جلسات تخصصي كميسيون نظارت و حقوقي: 
 در ۳۳ جلسه رسمي كميسيون قريب به ۸۰ موضوع مورد بررسي، 
اظهارنظر و نتيجه گيری قرار گرفته اســت كه اهم آن ها عبارت است 

از :
- برگزاری جلســات متعدد با مسئولين شهرداری از جمله: رؤسای 
اداره حراســت كل و سازمان بازرسي، ســازمان امالک و مستغالت، 
اداره كل حقوقي، معاونت توســعه منابع انساني و.... در راستای اخذ 

گزارش عملكرد 
- پاســخگوئي به اعتراضــات هيأت تطبيق مصوبــات به مصوبات 

شورای اسالمي شهر تهران
- تأسيس و برگزاری افتتاحيه كميته حقوق شهروندی با دعوت از 

دكتر موالوردی، دستيار ويژه رئيس جمهور
- بررسي موانع و مشــكالت موجود جهت برگزاري انتخابات دوره 

آتي ستاد هماهنگي شوراياري هاي شوراي اسالمي شهرتهران 
- بررسي و اظهارنظر در خصوص اليحه «مجوز واگذاري حق بهره 
بــرداري از قطعه زمين متعلق به شــهرداري تهران به منظور احداث 

موزه آثار نقاشي ايراندخت دّرودي»
-  بررســي تغيير نام شورای اسالمي شــهر تهران به تهران، ری و 

تجريش 
- بررسي پيرامون طرح ســاماندهي نحوه و نوع واگذاری امالک و 

اراضي و اموال غيرمنقول شهرداری
- بررسي و تصويب نسخه منقح آئين نامه مكاتبات شورا

- بررســي و اعالم نظر در خصوص انصراف از شــكايات طرح شده 
رياست سابق شورای اسالمي شهر تهران از رسانه ها از جمله پرونده 

مربوط به سايت معماری نيوز و مدير مسئول آن
- بررســي كليه اساســنامه های شركت ها و ســازمان های تابعه 

شهرداری تهران در جهت كاهش تخلفات
- بازنگري در مصوبه «تدوين سياســت هاي برنامه پنج ساله سوم 

شهرداري تهران» (تصويب شده در دوره چهارم شورا)
-  بررســي و تصويب سياســت هاي كالن حاكم بر برنامه پنج ساله 

چهارم شهرداري تهران
- ارائه طريق به دبيرخانه كميســيون های ماده ۱۰۰ شــهرداری با 

توجه به عدم وجود آئين نامه خاص 

موضوعات مطرح شده در جلسات تخصصي:
الزم به توضيح است مشروح موارد مطرح شده در جلسات تخصصي 

كميسيون عبارت است از :
۱- تعيين رؤســای كميته های كميسيون (تنقيح، نظارت، حقوقي 

و حقوق شهروندی)
۲- معرفي نمايندگان كميســيون نظــارت و حقوقي در نمايندگي 

های هفتگانه
۳- بررســي تغيير نام شورای اسالمي شــهر تهران به تهران، ری و 

تجريش
۴- تشكيل كميته حقيقت ياب حادثه پالسكو

۵- بررسي وضعيت اســتخدامي پرسنل شــهرداری تهران از بعد 
نظارتي

۶- بررســي پيرامون طرح ساماندهي نحوه و نوع واگذاری امالک و 
اراضي و اموال غيرمنقول شهرداری

 معرفي اعضای كميسيون
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رويكردهای كميسيون نظارت و حقوقي:
۱. تقويت بعد نظارت در راستای انجام وظايف نظارتي شورا و اعضا 

از طريق :
 آسيب شناسي فرآيندهای عملياتي و اجرايي در شهر تهران 

 پيشــنهادهای اصالحي در خصوص فرآيندهــای موجود و ايجاد 
فرآيندهای جديد 

۲. ايجاد بسترهای حقوقي مناسب برای تصويب طرح ها و لوايح و 
اظهار نظر حقوقي راجع به قوانين و مقررات مربوط 

۳. ايجاد شفافيت الزم برای دسترسي به قوانين و مقررات معتبر از 
جمله مصوبات منقح شورای اسالمي شهر تهران 

۴. مكانيزه شــدن فعاليت ها به منظور تســهيل، تسريع و شفاف 
سازی در انجام وظايف محوله 

برگزار شده توسط كميسيون نظارت  جلسات تخصصي 
و حقوقي

از ابتدای دوره پنجم شــورای اســالمي شــهر تهران، كميسيون 
نظارت و حقوقي ۳۷ بار تشكيل جلسه داده است كه اهم اين جلسات 

عبارتند از: 
الف: جلسات مشترک:

- جلسه مشترک با كميسيون برنامه و بودجه (۲ جلسه): 
 الف: طي جلســه برگزار شده طرح «لغو اختيارات تفويض شده از 

طرف شورا به شهردار تهران» مورد بررسي قرار گرفت.
ب: طي جلســه برگزار شــده طرح «مديريت تعــارض منافع در 

شهرداري تهران» مورد بررسي قرار گرفت.
- جلسه مشترک با كميسيون فرهنگي و اجتماعي (۲ جلسه) :

 طي جلسات برگزار شده اليحه «مجوز واگذاري حق بهره برداري 
از قطعه زمين متعلق به شــهرداري تهران به منظور احداث موزه آثار 
نقاشي ايراندخت دّرودي» مورد بررسي و مداقه قرار گرفت كه نهايتاً 

با اعمال نظرات اين كميسيون ها در صحن علني به تصويب رسيد.



۷- بررســي موضوع ارسال بن های نمايشگاه عطر سيب برای اعضا 
از سوی معاونت اجتماعي و فرهنگي شهرداری

۸- تصميم گيری در خصوص نحوه اقدام شــورا در خصوص نحوه 
اقدام شــورا در خصوص تبصــره ۱ (الحاقي ۱۳۸۵) بند ۳۰ ماده ۷۱ 

قانون تشكيالت، وظايف و انتخابات شورای اسالمي كشور
۹- تعيين نماينده كميســيون نظــارت و حقوقي جهت معرفي به 
صحن شورا به منظور عضويت در كميسيون ماده ۷۷ قانون شهرداری.
۱۰- بررسي سابقه تنقيح مصوبات و عملكرد كميته تنقيح مصوبات 

شورا.
۱۱- بررســي عملكرد كميته تنقيح مصوبات در خصوص كارهای 
انجام شــده راجع به طراحي و تكميل سامانه جامع مصوبات شورای 
اسالمي شهر تهران و تصميم گيری در خصوص نحوه ادامه همكاری 

با كارشناسان كميته تنقيح 
۱۲- مراتب تكميل طرح اصالح آيين نامه داخلي شورا و همچنين 

ارائه نسخه منقح آئين نامه مكاتبات شورا
۱۳- بررســي و پاســخ به اعتراض فرمانداری در خصوص مصوبه 
«الزام شهرداری تهران به ساماندهي واگذاری حق بهره برداری امالک 
اراضي و اموال غير منقول شــهرداری به اشخاص حقيقي، حقوقي و 

مؤسسات عمومي غير دولتي» 
۱۴- انتخاب نماينده ناظر شورا در كميسيون مناقصات بند ب ماده 

۵ جهت معرفي به صحن شورا 
۱۵- انتخاب نماينده كميسيون جهت عضويت در كميته پيگيری و 

نظارت بر اجرايي شدن مصوبه شهر دوستدار كودک
۱۶- انتخاب و معرفي نماينده جهت عضويت در كميسيون موضوع 
مصوبه «الزام شهرداري تهران به انجام مطالعات توجيه فني، اقتصادي، 
زيســت محيطي فرهنگي و اجتماعي و ارائــه برنامه زمان بندي براي 

كليه طرح ها و پروژه هاي شهرداري تهران و اصالحات بعدي آن»
۱۷- بررســي پيشنهاد تأســيس «كميته حقوق شهروندی» ذيل 

كميسيون نظارت و حقوقي
۱۸- بررسي پيشــنهاد تأســيس «كميته روابط بين الملل» ذيل 

كميسيون نظارت و حقوقي
۱۹- بررسي مقدماتي طرح «تشكيل كميته ساماندهي ذيحسابان 
و نظارت به امور حسابرســي» (ناظر به ارجاع موضوع تأسيس ديوان 
محاسبات شوراي اسالمي شهر تهران به كميسيون مشترك، مطروحه 

در دوره چهارم شورا)
۲۰- بررســي طرح «الزام شــهرداري تهران به ارايه اليحه كاهش 

تخلفات ساختماني و افزايش اعتبار مقررات ساخت و ساز»
۲۱- بررســي طرح «اصالح بند ب ماده ۲۹ قانون آئين دادرســي 

كيفري، مصوب ۱۳۹۲» به پيشنهاد مركز پژوهشهاي شورا 
۲۲- بررسي شرح وظايف مصوب كميسيونهاي تخصصي شورا

۲۳- بررسي موضوع «ساماندهي امور ذيحسابي و نحوه حسابرسي 
در شهرداري تهران» با حضور مسئولين مربوطه از شهرداري تهران

۲۴-  بررسي نحوه ورود و تهيه عناوين دستور جهت قرارگيري در 
دستور جلسات كميسيون

۲۵- بررســي «شــيوه نامه چگونگي و فرآيند ارتباط شهرداري و 
شورا»

۲۶- بررســي و پاسخگويي اســتعالم ســتاد هماهنگي و اجرايي 
شوراياری ها بشماره ثبت ۱۶۰/۲۴۶۶۰ در خصوص شوراياری محله 

شهرک رسالت
۲۷- بررسي موانع و مشكالت موجود جهت برگزاري انتخابات دوره 

آتي ستاد هماهنگي شوراياري هاي شوراي اسالمي شهر تهران 
۲۸- بازنگري در مصوبه «تدوين سياست هاي برنامه پنج ساله سوم 

شهرداري تهران» (تصويب شده در دوره چهارم شورا)
۲۹- بررســي و تصويب سياســت هاي كالن حاكم بر برنامه سوم 

شهرداري تهران
۳۰-  بررســي و تصويب عناوين و سرفصل هاي مطالعاتي مد نظر 

كميسيون (به قيد فوريت) جهت اعالم به مركز پژوهشهاي شورا
۳۱- بررســي گزارش كميته تنقيح در خصوص مصوبات ذيربط با 
موضوع تفويض اختيارات شــورا به شهردار تهران (از ابتداي تأسيس 

شورا تاكنون)
۳۲- انتخاب و معرفي نماينده تام االختيار شــورا جهت شركت در 

جلسات شوراي ارزيابي استان تهران
۳۳- تصميم گيري در خصوص نحوه بررســي اليحه بودجه ســال 

۱۳۹۷ شهرداري تهران
۳۴- بررسي گزارش حســابرس منتخب شورا درباره تفريغ بودجه 
ســال ۹۵ شــهرداري تهران و متن پيش نويس مصوبه پيشــنهادي 

توسط كميسيون برنامه و بودجه 
۳۵- بررسي اعتراض فرمانداري به مصوبه «الزام شهرداري تهران به 

تعيين مكان مناسب براي تشكيل اجتماعات اعتراضي»
۳۶-  بررســي پاســخ های فرمانداری به مصوبات شــورا ( مجوز 
تقسيط و چگونگي اخذ مطالبات شهرداری، الزام شهرداری تهران به 

ارائه گزارش ميزان تحقق طرح تفصيلي)
۳۷- بررسي مصارف اليحه بودجه ۹۷ شهرداري تهران

۳۸-  بررســي و اعــالم نظر در خصوص جــدول زمانبندی اليحه 
بودجه سال ۱۳۹۷ شهرداری تهران

۳۹- حضور نماينده شهردار تهران و اداي توضيح و تشريح تخلفات 
صورت گرفته در دوره گذشته مديريت شهري؛ به ويژه تخلف مربوط 

به عقد قرارداد صوري با يكي از شركت هاي نيروي انتظامي
۴۰- بررسي و اعالم نظر در خصوص انصراف از شكايات طرح شده 
رياست سابق شورای اسالمي شهر تهران از رسانه ها از جمله پرونده 

مربوط به سايت معماری نيوز و مدير مسئول آن
۴۱- حضور رئيس سازمان بازرسي، حراست كل و مديركل حقوقي 
شهرداري تهران جهت بررســي عملكرد و طرح تخلفات رخ داده در 

دوره گذشته مديريت شهري
۴۲- بررسي تفاهم نامه سه جانبه في مابين وزارت صنعت، معدن و 

تجارت و شوراي اسالمي شهر تهران و شهرداري تهران
۴۳- بررســي پاســخ فرماندار تهران به مصوبات «اصالحيه مصوبه 

مجوز تقسيط و چگونگي اخذ مطالبات شهرداري تهران» 
۴۴- بررسي «پيشنهاد تهيه شرح وظايف كميسيونها توسط مركز 

پژوهش ها»
۴۵-  بررســي و اعالم نظر در خصوص نامه ســازمان بازرسي كل 
كشور درباره «كاربرد عنوان سازمان براي بازرسي شهرداري تهران» 

با دعوت از رئيس سازمان بازرسي شهرداري تهران
۴۶-  بررسي نامه سازمان بازرسي كل كشور در خصوص «تغيير نام 

شورا به شوراي تهران، ري، تجريش»
۴۷-  انتخاب و معرفي يك نفر از اعضاي كميســيون جهت شركت 
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#%T در جلســات مربوط به پرونده هاي باغات در كميســيون معماري و 
شهرسازي 

۴۸- بررســي نامه ســركار آروين، عضو هيئت رئيسه، در خصوص 
تعداد كميته ها و سقف ساعات اعضاي كميسيون ها

۴۹-  بررســي اليحه «مجوز واگذاري حق بهــره برداري از قطعه 
زمين متعلق به شــهرداري تهران به منظور احداث موزه آثار نقاشي 

ايراندخت دّرودي»
۵۰- معرفي ۲ نفر از اعضاي كميسيون به منظور شركت در جلسات 

هيئت هاي حل اختالف مالياتي
۵۱- بررسي گزارش تحويل و تحول شهردار تهران و مقايسه آن با 

گزارش شهردار قبلي تهران
۵۲- بررســي طرح «الزام شــهرداري تهران به ارايه اليحه كاهش 

تخلفات ساختماني و افزايش اعتبار مقررات ساخت و ساز»
۵۳-  بررســي طرح الزام شــهرداري تهران به معرفي فرصت ها و 
تهيه اطلس جامع ســرمايه گذاري در پروژه هاي شهري (تهيه شده 

توسط مركز پژوهشها)
۵۴-  بررسي طرح ممنوعيت به كارگيري بستگان درجه يك و دو 

مديران ارشد در پست هاي مديريتي شهر تهران
۵۵-  بررســي طرح اصالح مصوبه وضعيت سازمان ها و شركت هاي 
وابســته به شهرداري تهران ابالغي به شــماره ۱۱۶۷۷/۱۴۷۷/۱۶۰ 

مورخ ۱۲/۰۸/۱۳۸۹ و اصالحيه هاي آن
۵۶- بررسي پاسخ ارسالي شــهرداري در خصوص ارسال فهرست 
اسامي معاونين شهردار، مديران عامل و رؤساي سازمان ها و شركتهاي 

تابعه شهرداري تهران به عنوان قائم مقام ذيحساب
۵۷- بررســي طرح ممنوعيت به كارگيري بســتگان درجه يك و 
دو مديران ارشد در پســت هاي مديريتي شهر تهران با حضور دكتر 

ابراهيم شيخ معاون توسعه منابع انساني شهرداری تهران
۵۸-  بررسي پيشنهاد شــرح وظايف كميسيون نظارت و حقوقي، 

ارسالي توسط مركز پژوهش هاي شورا 
۵۹-  بررســي «گزارش ارائه شده از فعاليت هاي سازمان امالك و 

مستغالت شهرداري تهران در سال ۹۶»
۶۰-  حضور مديرعامل ســازمان امالك و مستغالت شهرداري در 

راستاي ارائه گزارش در خصوص امالك نجومي
۶۱- بررســي نامه وزارت كشــور در خصوص خودداري از هرگونه 
افزايش قيمت نرخ عوارض و تردد وســايل نقليه عمومي در محدوده 

هاي مركزي شهر تهران و ارائه خدمات طبق روال سال گذشته 
۶۲-  بررسي و ارســال نظرات درخصوص آئين نامه اجرايي قانون 
الحاق ســه تبصره به بند ۱۲ ماده ۴ قانــون نيروي انتظامي مصوب 
۱۳۷۹ (به اســتناد جلســه ۱۴۴ شــوراي عالي هماهنگي شهرهاي 

كشور(
۶۳-  بررســي و تعيين برنامه و اولويت هاي كميسيون جهت ارائه 

به هيأت رئيسه شورا
۶۴- بررســي مشــكالت اداري - اجرايي شــورا جهت انعكاس به 

رياست شورا
۶۵-  بررســي و معرفي نماينده جهت عضويت در هيأت هاي حل 
اختالف مالياتي موضوع بند سوم ماده دويست و چهل و چهارم قانون 

ماليات هاي مستقيم
۶۶-  بررســي نامه هيات مديره انجمن صنفي كاركنان موسســه 
همشــهري مبني بر درخواست ارجاع پرونده مدير بازرسي همشهري 

به هيات تخلفات شهرداري تهران 
۶۷-  بررســي و اولويت بندي عناوين و ســرفصل هــاي نيازمند 

پژوهش و تحقيق حسب نامه ارسالي مركز پژوهش هاي شورا



۶۸-  بررسي فهرســت اسامي معاونين شــهردار، مديران عامل و 
رؤساي سازمان ها و شركتها تابعه به عنوان قائم مقام ذيحساب

۶۹-  بررســي طرح «اصالحيه مصوبه شــماره ۲۸۲۳/۱۰۶۸/۱۶۰ 
مورخ ۲۴/۰۲/۸۷ با عنوان تشكيل صندوق ذخيره كاركنان شهرداري 

تهران»
۷۰-  بررسي روند تدوين برنامه پنج ساله سوم شهرداري تهران

۷۱-  بررسي طرح پيشنهادي در خصوص «مجوز اعطاي تسهيالت 
تشويقي و عدم دريافت ۵۰درصد  جرايم ديركرد»

۷۲- حضور آقايان اميني و ســميعي رؤســاي ســازمان بازرسي 
و حراســت كل شــهرداري تهران، جهت معارفه، آشــنايي و تبيين 

سياستها و برنامه ها
۷۳-  بررســي اليحه « اعطاي مجوز به شــهرداري جهت پرداخت 
و تســويه  جرايم آراء ريالي صادره از كميسيون هاي ماده صد قانون 

شهرداري مربوط به پرونده هاي ريزدانه»
۷۴- بررســي استعالم و استفســار در خصوص ابهامات موجود در 
تعدادي از تبصره هاي ذيل ماده واحده مصوبه بودجه ســال ۱۳۹۷ 

شهرداري تهران و سازمان ها و شركت هاي تابعه
۷۵-  بررسي طرح كنترل و ساماندهي پرداختهاي حقوق كارگراني 

ايراني و غير ايراني و تاثير آن بر اقتصاد شهري
۷۶-  بررســي طــرح نصب دوربين هــاي مدار بســته در تمامي 
ســاختمانهاي اداري، شــركتهاي خصوصي و مجتمع هاي تجاري و 

مسكوني 
۷۷-  بررسي نامه آقاي دكتر عليخاني در خصوص گزارشات واصله 
مبني بر انعقــاد دو فقره قراردادهاي خريد بدون رعايت تشــريفات 

مناقصه توسط سازمان بازنشستگي شهرداري تهران
۷۸-بررســي و اظهار نظر در خصوص گزارشــات مالي شهرداری 

تهران
۷۹- بررســي طرح تحقيق و تفحص از صنــدوق ذخيره كاركنان 

شهرداري تهران
۸۰- بررسي و اظهار نظر در خصوص پيش نويس گزارش رسيدگي 
به عملكرد مالي اداره كل رفاه، تعاون و خدمات اجتماعي شــهرداري 

تهران، براي سال مالي ۱۳۹۳ 
۸۱-  بررسي و اظهار نظر در خصوص گزارش رسيدگي به عملكرد 
مالي اداره راهنمايي و رانندگي تهران بزرگ، براي ســال مالي براي 

سال مالي ۱۳۹۳ 
۸۲- بررســي و اظهار نظر در خصوص گزارش رسيدگي به عملكرد 

مالي منطقه ۱۹ شهرداري تهران
۸۳- بررســي و اظهار نظر در خصوص گزارش حسابرسي مستقل 

سال مالي ۱۳۹۳ سازمان مديريت پسماند شهر تهران 
۸۴- بررســي و اظهار نظر در خصوص گزارش رسيدگي به عملكرد 

مالي منطقه ۱۶ شهرداري تهران براي سال مالي ۱۳۹۶
۸۵- بررسي و اظهار نظر در خصوص گزارش عملكرد مالي سازمان 

خدمات اجتماعي شهرداري تهران براي سال مالي ۱۳۹۳
۸۶- بررسي و اظهار نظر در خصوص گزارش عملكرد مالي سازمان 

امالك و مستغالت شهرداري تهران براي سال مالي ۱۳۹۳
۸۷- بررسي و اظهار نظر در خصوص گزارش عملكرد مالي سازمان 

حمل و نقل و ترافيك شهرداري تهران براي سال مالي ۱۳۹۳
۸۸- بررسي و اظهار نظر در خصوص گزارش عملكرد مالي سازمان 

بازنشستگي شهرداري تهران براي سال مالي ۱۳۹۳
۸۹- بررسي و اظهار نظر در خصوص گزارش عملكرد مالي سازمان 
فناوري اطالعات و ارتباطات شهرداري تهران براي سال مالي ۱۳۹۳

۹۰- بررسي و اظهار نظر در خصوص گزارش عملكرد مالي سازمان 
بهشت زهرا (س) براي سال مالي ۱۳۹۳

۹۱- بررسي و اظهار نظر در خصوص گزارش عملكرد مالي سازمان 
پيشگيري و مديريت بحران شهر تهران براي سال مالي ۱۳۹۳

۹۲- بررسي و اظهار نظر در خصوص گزارش عملكرد مالي سازمان 
مديريت ميادين ميوه و تره بار شهرداري تهران براي سال مالي ۱۳۹۳

۹۳- بررسي و اظهار نظر در خصوص گزارش عملكرد مالي سازمان 
مهندسي و عمران شهر تهران براي سال مالي ۱۳۹۳

۹۴- بررسي و اظهار نظر در خصوص گزارش عملكرد مالي سازمان 
حمل و نقل و ترافيك شهرداري تهران براي سال مالي ۱۳۹۴

پاسخگويي به مراجعات مردمي و مكاتبه با دستگاههای 
مختلف:

با عنايت به جايگاه مردمي رياســت كميســيون نظارت و حقوقي 
و تصدی همزمان پســت نايب رئيس شورای اســالمي شهر تهران، 
مراجعات شهروندان به اين كميسيون بسيار زياد بوده و پيگيری امور 
مربوط به شهروندان يكي از وظايف اصلي اين كميسيون است كه اهم 

مكاتبات و رسيدگي های انجام شده عبارتند از:
- ۱۴۷ مورد رســيدگي به اعتراض شــهروندان به ميزان افزايش 

مبلغ عوارض پسماند كسب و پيشه
- ۱۳۰ مورد مكاتبه با مراجع قضائي از جمله ديوان عدالت اداری

بررسي موضوعات مربوط به معاونت توسعه منابع انساني شهرداری 
تهران و مكاتبه:

- بررســي مكاتبه نماينده مردم تهران ري و شميرانات در مجلس 
شوراي اسالمي درخصوص درخواست بر جاري شدن حقوق شهداي 

مجرد به والدين
- بررســي درخواست مســاعدت شــهروند جهت تبديل وضعيت 

منطقه ۱۹ 
- بررسي درخواست مساعدت جهت قرارگرفتن در چارت سازماني 

حراست مترو 
- بررســي درخواســت مجدد مركز درماني تخصصي خيريه سوده 

جهت رسيدگي 
- بررسي درخواست رسيدگي به مزايده مجموعه ورزشي 

- بررسي موضوعات مربوط به معاونت برنامه ريزی، توسعه شهری 
و امور شورا و مكاتبه:

- بررسي درخواســت بنياد مســتضعفان درخصوص ضرورت رفع 
موانع احداث ســاختمان مناسب جديد و لزوم تسريع در صدور جواز 

واقع در شهرداري منطقه ۱۲ (ساختمان ۵ طبقه شمالي پالسكو)
- بررسي درخواست هيات امناي حوزه علميه شهيد شيخ فضل اهللا 
نوري درخصوص عدم فروش ملك تاريخي مذكور توســط شهرداري 

تهران
- بررسي درخواســت مجدد ايران درودي مدير موسسه ايراندخت 

درودي مبني بر مشكالت مطروحه
- بررســي نامه ســازمان صنعت ومعدن درخصــوص تعرفه مراكز 

تفريحي 
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- بررسي نامه درخصوص بررسي و اعالم نتيجه نسبت به رفع خطر 
از پاساژ مولوي واقع در چهارراه مولوي

- بررســي و ارســال گزارش اقدامات بعمل آمده درخصوص تهاتر 
بدهي هاي مالياتي شــهرداري با مطالبات احصا شده از بيش ازيازده 
دســتگاه اجرائي كه « بعضا سالهاســت بالتكليف مانده و به تعبيري 
غير قابل وصول تلقي مي گردد و جمع آوري آن ها حدود يكســال و 

بامشقت فراوان به طول انجاميده
 بررسي نامه دبير كميسيون ملي يونسكو مبني بر مساعدت جهت 

صدور دستور نسبت به ممانعت از جمع آوري دكل 
مكاتبه با شركت شهر سالم

مكاتبــات متعــدد با شــهرداران مناطق ۲۲ گانــه در جهت رفع 
مشكالت شهروندان

مكاتبــات متعدد با معاونــت مالي و اقتصاد شــهری در ارتباط با 
پرداخت معوقه مطالبات پيمانكاران شهرداري از سالهاي ۹۴، ۹۵،۹۶

مكاتبــات متعدد با معاونت حمل و نقــل و ترافيك در جهت حل 
مشكالت شهروندان (طرح ترافيك، مترو و...)

كميته حقوقي و امور بين الملل
چشم انداز

كميته حقوقي و امور بين الملل شورا در ترسيم چشم انداز آينده 
خود، بررســي كليه لوايح و طرح هايي كه قرار است در صحن علني 
شورا مطرح شــود را پيش از آن با حضور حقوقدانان بررسي نمايد و 
اشــكاالت و ايرادات حقوقي و تعارضات قانوني آرا را مرتفع نمايد تا با 
كمترين اعتراض از سوی هيات تطبيق مصوبات مستقر در فرمانداری 
مواجه شــود. تعامل با سازمان های مردم نهاد فعال در زمينه حقوقي 

و دريافت نظر كارشناسي ايشان از برنامه های اين كميته است.

شرح وظايف كميته حقوقي و امور بين الملل شورا
- بررسي طرح ها و لوايح وصول شده در شورا

- نظارت بر جريان دعاوي و شكايات له و عليه شورا
- نظارت بر جريان دعاوي و شكايات له و عليه شهرداري

- پيش بيني برنامه هاي آموزش حقوق شهري براي شهروندان
- ارائه خدمات كارشناسي حقوقي به ساير كميسيون هاي شورا 

 كميته حقوقــي و امور بين الملل از ابتدای دوره پنجم تا اين 
تاريخ ۲۷ جلسه تشكيل داده است.

اهم اين دستورات و تصميمات عبارت است از:
- بررسي ماده ۸۰ قانون شوراها و حدود اختيارات شورا

- بررسي چالش ها و جايگاه حقوقي و قانوني شوراياری ها و تهيه 
طرح توجيهي در لزوم برگزاری انتخابات شوراياری ها از منظر قانوني
- تهيه طرح لغو مصوبه موســوم به برج باغ در كميته حقوقي              
و امور بين الملل كه از مهمترين دســتاوردهای اين شورا تا به امروز 

بوده است.
- تشــكيل جلسه مشــترک با اعضای كميســيون فرعي باغات و 
اصالح فرآيند تشخيص باغ با توجه به آيين نامه اصالحي قانون حفظ 

و گسترش فضای سبز
- بررسي جايگاه حقوقي عوارض بهينه

- برگزاری جلسه مشترک با كميته معماری و طرح های شهری با 
حضور صاحب نظران و كارشناسان همچنين معاون و مديران معاونت 

شهرســازی شهرداری تهران در خصوص بررسي اليحه جايگزين برج 
باغ

- تحليل و بررسي حقوقي موضوع مركز آموزش نظامي ۰۶
- بررسي تبصره ۳ ماده ۱۰۱ قانون شهرداری با حضور كارشناسان 

و صاحبنظران اين حوزه
- تهيه جوابيه بــه برخي اعتراضيه های فرمانداری(هيات تطبيق) 
به مصوبات شــورا از جمله پاســخ به ايراد اين هيات به مصوبه طرح 
ترافيك سال ۹۷ همچنين پاسخ به ايراد هيات تطبيق به مصوبه شورا 

در خصوص پيشنهاد محل برای برگزاری تجمعات
- بحث پيرامون نحوه بررسي تشخيص باغات

- بررسي نحوه ساخت و ساز در باغات
- بررسي قوانين و مقررات نحوه استيضاح شهردار

- برگزاری جلســات مشترک با معاون اداره كل حقوقي شهرداری 
در خصوص برخي از شكايات شهروندان

- بررســي آماری باغات موجود در تهــران و اطالع از نحوه تملك 
اين باغات در جلســه با مهندس مختاری مدير عامل سازمان بوستان 

ها و فضای سبز
- بررسي نحوه رسيدگي به تخلفات در كميسيون ماده ۱۰۰

- تشــكيل جلسه مشــترک با معاون وزير نفت به منظور بررسي 
آلودگي هوا در شهر تهران و ارتقای كيفيت سوخت خودروها
- رسيدگي و بررسي وضعيت شركت های تابعه شهرداری 

- بررســي حقوقي وضعيت شهردار تهران و معاونين ايشان و نحوه 
ادامه فعاليتشان با توجه به مصوبه منع به كارگيری بازنشستگان 

 كميته حقوق شهروندی
با توجه به اينكه شــهرداری به عنوان دولت محلي توان و پتانسيل 
بااليي برای ورود به مباحث مرتبط به آموزش و آشــنايي شهروندان 
با حقوق شــهروندی داردوهمچنين شورای شهر نيز به عنوان قانون 
گذار محلي مي تواند الزامات قانوني مرتبط با ورود شــهرداری برای 
فعاليــت در عرصه تحقق حقوق شــهروندی را فراهم كند و از لحاظ 
جايگاه نظارت بر حسن اجرای اين الزامات، نظارتي همه جانبه داشته 
باشــد، لذا ضرورت تشكيل كميته ای جهت رسيدگي به اين امور در 
شورای شهر تهران احساس مي شد. از اين روكميته حقوق شهروندی 
برای پيشبرد اهداف تكاليف و حقوق شهروندی مورخ ۹۶/۹/۱۲ ذيل 
كميسيون نظارت و حقوقي شورای شهر تهران تشكيل شد. هدف از 
تشكيل اين كميته استفاده از تمامي ظرفيت های موجود در شورای 
شهر و شهرداری تهران و تمامي تشكل ها و فعالين حقوق شهروندی 
برای به حركت درآوردن شهروندان به منظور آشنايي و مطالبه گری 
تكاليف و حقوق شهروندی است. پيگيری مصوبات آموزش شهروندی 
از بعد حقوقي در شــورا، تدوين برنامه های آموزش حقوق شهروندی 
در تمام مناطق شــهرداری، نظارت برآموزش، شناسايي آسيب ها و 
چالش های پيش روی اجرای منشــور حقوق شهروندی، همكاری با 
پژوهشــگاه های علوم انساني و بررســي ابعاد مختلف آموزش حقوق 
شــهروندی، ســاماندهي و نظارت بر آموزش در ســراهای مختلف و 
تدوين دايره المعارف حقوق شــهروندی بــرای مناطق و همكاری با 
مركز پژوهش های مجلس و شــورای شهر تهران و... از ديگر اهداف 
كميته حقوق شــهروندی اســت. همچنين در كنار گفتمان سازی و 
جريان سازی با محوريت حقوق شهروندی، اين كميته درصدد خواهد 



 چشم انداز:

۱- ايجاد بخش مرتبط با حقوق شهروندی در شهرداری ها با استفاده از كارشناسان و صاحب نظران اين حوزه و پيش بيني راهكارهای مناسب 
در جهت تعامل و همكاری با كميته حقوق شهروندی شورای اسالمي شهر تهران.

۲- همكاری با بخش های مدني و سمن ها ((NGO در راستای مديريت يكپارچه شهری با تاكيد بر استفاده از شهروندان در جريان تدوين 
برنامه و اجراء.

۳- شناسايي مؤلفه های اثرگذار در تحقق حقوق شهروندی 

۴- بهره گيری از توانايي های پژوهشگران، استادان و دست اندركاران فرهنگي برای گسترش تحقق حقوق شهروندی

۵- معرفي اسطوره های ماندگار و اثرگذار در تحقق حقوق شهروندی

۶- تقويت توانايي علمي پژوهشگران در حوزه حقوق شهروندی

۷- بررسي شيوه های دست يابي به مدل حقوق شهروندی بامحوريت راهبری و هدايت نخبگان و اساتيد و پژوهشگران و...

۸- ترويج گفتمان حقوق شهروندی به عنوان ضرورت امروز جامعه 

۹- حمايت مالي و معنوی از پايان نامه های دانشگاهي با موضوع حقوق شهروندی (به شرط داشتن جنبه كاربردی و نيز ارائه راهكار عملي)

۱۰- مطالعه تطبيقي نهاد حقوق شهروندی در ديگر كشورها و نظام های حقوقي

۱۱- به كارگيری تجربيات ديگر كشورها و نظام های حقوقي پس از تطبيق با موازين اسالمي در عرصه حقوق شهروندی

۱۲- شناسايي موانع تحقق و اجرای حقوق شهروندی 

۱۳- ارائه راهكار جهت رفع موانع مذكور

۱۴- آشنايي شهروندان با حقوق و تكاليف شهروندی جهت تحقق مفهوم شهروند قانون مدار و شهر شهروند مدار

۱۵-يكي از مهمترين راهكارهای تسهيل و تسريع تحقق حقوق شهروندی، تشريح دقيق موارد و مصاديق قيدهای كلي مطرح شده در بعضي 
از مواد و بندهای قانون اساسي و حقوق شهروندی است. به عنوان مثال در حقوق آزادی های شهروندی بايد به صورت دقيق و موردی تصريح 

شود چه مواردی در چارچوب مخالفت با موازين اسالمي يا مصالح نظام مي گنجد تا از تفسير به رای و چندگانگي برداشت ها كه مي تواند ناقض 
حقوق شهروندی باشد جلوگيری گردد.

۱۶-ايجاد ضمانت های اجرايي متقن و موثر، يكي از راهكارهای مهم پيشبرد و تحقق حقوق شهروندی است. ايجاد ضمانت اجرايي قوی 
مستلزم همكاری و هماهنگي قوای سه گانه مجريه، مقننه و قضاييه برای ايجاد ساز و كارهای قانوني و قضايي و اجرايي برای تنبيه و مجازات 

خطاكاران است كه از نقش مهمي به عنوان عنصر بازدارنده در جلوگيری از تضييع حقوق شهروندان برخوردار است.

۱۷- افزايش سطح آگاهي عمومي از يكسو و آگاهي مسووالن و كاركنان نهادها و دستگاههای حاكميتي و اداری از سوی ديگر، از طريق 
آموزش كاركنان دولت، آموزش عمومي مردم و فرهنگ سازی با كمك رسانه ها و نهادهای آموزشي؛ يكي ديگر از راهكارهای پيشبرد و تقويت 

حقوق شهروندی در جامعه است.

۱۸- فراهم آوردن زمينه ها و حمايت های الزم به ويژه در حوزه حقوقي برای ايجاد و فعاليت های نهادهای مدني در حوزه حفظ و توسعه ی 
حقوق شهروندی و دفاع از آن است.
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 كنگره بين المللي حقوق ايران با رويكرد حقوق شهروندی. برج ميالد سوم آبان ۱۳۹۶

نشست علمي- تخصصي مشاركت موثر شهروندان در مديريت شهری - ۱۳ تير ۱۳۹۷

سخنراني مهندس هاشمي در كنگره بين المللي 
حقوق ايران با رويكرد حقوق شهروندی

سخنراني دكتر اميني در كنگره بين المللي 
حقوق ايران با رويكرد حقوق شهروندی



بود گام های عملي برای تحقق حقوق شهروندی برداشته شود.
حقوق  رويكرد  با  ايران  حقوق  المللي  بين  كنگره  · برگزاری   
از  بيش  حضور  با  ميالد  برج  در  روز  دو  مدت  به  شهروندی، 
۱۰۰۰ حقوقدان از سراسر كشور و با دريافت بيش از ۷۵۰ مقاله 

تخصصي
- پنل تخصصي « جايگاه حقوقي شــورای شهر به عنوان پارلمان 
محلي و تأثير آن در اســتيفای حقوق شهروندان» با تدريس دكتر « 
ســيد ابراهيم اميني» نايب رئيس شورا و رئيس كميسيون نظارت و 

حقوقي شورای شهر تهران.
- پنل تخصصي «تقابل حقوق مالكانه و منافع عمومي در طرح های 
توسعه شــهری با رويكرد شناخت حقوق مكتسبه در اين طرح ها» با 

همكاری وزارت راه و شهرسازی.
- پنــل تخصصــي « بازخواني قوانيــن شــهری از منظر حقوق 

شهروندی» با همكاری وزارت راه و شهرسازی.
- پنل تخصصي « بررســي عملكرد وزارت نيــرو در حوزه حقوق 

شهروندی» با همكاری وزارت نيرو.
- پنــل تخصصي « بررســي نظام حقوقي وزارت نيــرو با رويكرد 

حقوق شهروندی» با همكاری وزارت نيرو.
- پنل تخصصي « حقوق ورزشــي» با همــكاری وزارت ورزش و 

جوانان.
- پنل تخصصي « حق ازدواج و جوانان» با همكاری وزارت ورزش 

و جوانان.
- پنــل تخصصي «حق برخورداری از اقتصاد شــفاف و رقابتي» با 

همكاری وزارت اقتصاد.
- پنل تخصصــي « دعــاوی ارزی و رازداری بانكي»  با همكاری 

بانك مركزی.
- پنــل تخصصي «حق برخــورداری از امكانــات رفاهي و تأمين 

اجتماعي» با همكاری سازمان تأمين اجتماعي.
- پنــل تخصصي «كشــف علمي  جرايم و حقوق شــهروندی» با 

همكاری پليس آگاهي تهران.
- كارگاه آموزشي «حقوق شهروندی در نظام اداری (بر اساس ماده 

۱۹ مصوب شورای عالي اداری)».
- برگزاری كارگاه آموزشي «حقوق شهروندی (بر اساس ماده ۲۳ 

منشور حقوق شهروندی)».
- چاپ كتاب « مجموعه مقاالت كنگره بين المللي حقوق ايران»

 وظايف كميته حقوق شهروندی
۱- مشــخص كردن گســتره حقوق شــهروندی و دايره شمول و 
مصاديق آن حقوق: بدين معنا كه بايد به طور دقيق تكاليف شهروندان 
در قبال يكديگر، تكاليف شهروند در قبال حاكميت و دولت و تكاليف 
حاكميت و دولت در قبال شــهروندان به صورت موردی و مصداقي و 

به طور شفاف در اسناد حقوقي تبيين و تعيين شود.
۲-فراهم نمودن بستر الزم به منظور تعامل شورا با كليه دستگاهها 

و نهادهای ذيربط در راستای حفظ و رعايت حقوق شهروندی.
۳-برنامه ريزی در راستای ترويج و توسعه رعايت حقوق شهروندی 
نســبت به كليه اشخاص موضوع خدمات شــهرداری و نيز كاركنان 

مجموعه شهرداری.
۴-پيگيری لحاظ حقوق شــهروندی در كليــه حوزه های فعاليت 

شــهرداری اعم از عمراني ، حقوقي، فرهنگي ، گردشــگری، محيط 
زيست، سالمت و ارتقای سالمت.

۵-بررســي و تصويب پيشــنهادها و برنامه های مرتبط با توسعه 
حقوق شهروندی در چارچوب وظايف و مسئوليت های شهرداری به 
منظور ارتقاء جايگاه كالنشــهر تهران در اين حوزه در سطوح ملي و 

بين المللي 
۶-ارائه طرح هــای قانوني با موضوع شناســايي و پيگيری حقوق 
شهروندی از طريق تشكيل كميته های استاندارد سازی ارائه خدمات 
به شهروندان و كميته معاضدتي در مناطق شهرداری به منظور ارائه 
خدمات مشــاوره ای و دفاع از حقوق شــهروندی در راستای كاهش 
تعارض بين منافع شــهروندان و شهرداری با لحاظ ضوابط و مقررات 

قانوني و ساختار تشكيالت اداری شهرداری 
۷-تعريف، تصويب و اختصــاص رديف بودجه ای در جهت تحقق 

وظايف كميته و ارائه به شورای اسالمي شهر جهت تصويب نهايي
۸-پيشنهاد برگزاری همايش ها ، توسعه آموزش حقوق و تكاليف 
شــهروندی، تهيه و چاپ نشــريه به منظور آگاه سازی شهروندان از 

حقوق و تكاليف شهروندی به شورای اسالمي شهر و شهرداری
۹-فراهم نمودن زمينه دسترســي شــهروندان به اطالعات كامل 

اقتصادی از جمله مزايده ها و مناقصه ها.
۱۰-پيگيری اجــرای موارد مصوب حقوق شــهروندی مذكور در 
قانون اساسي، قوانين و مقرات الزم االجراء، منشور حقوق شهروندی 
قانون انتشــار و دسترســي آزاد به اطالعات و قانون احترام به آزادی 
های مشروع و حفظ حقوق شهروندی به ويژه مواد : ۹، ۱۹، ۲۰، ۲۱، 
 ،۷۷ ،۷۰ ،۶۸ ،۴۵ ،۴۴ ،۴۱ ،۳۸ ،۳۶ ،۳۴ ،۳۱ ،۳۰ ،۲۸ ،۲۴ ،۲۳ ،۲۲

۷۹، ۸۲، ۸۳، ۱۱۲و ۱۱۴ منشور حقوق شهروندی.

كميته نظارت
يكي از مهمترين اركان مديريت نوين در همه سيستم ها، موضوع 
نظارت است. اهميت و ضرورت اين ركن در مديريت به گونه ای است 
كه به واســطه آن، حصول اطمينان از صحت حركت همه عوامل به 

سمت اهداف تعيين شده محقق مي گردد.
بر اين اســاس نظارت و بازرســي عبارتند از تمهيــد راهكارهای 
عملي و انســاني برای حصول اطمينان از انطباق فعاليت ها با قوانين 
و مقررات مورد عمل آن هــا به منظور: اقتصادی بودن فعاليت ها، پي 
بــردن به نقاط ضعف و قوت عملكردها، ارائه راه حل های اصالحي و 

افزايش بهره وری.
بر اين اســاس كميته نظارت در راستای وظايف نظارتي خود، سه 

شيوه عملياتي را در دستور كار خود قرار داده است:
- نظارت و بازرسي قبل از شروع كار يا آينده نگر: اين نوع بازرسي 

جنبه پيشگيرانه دارد.
- نظارت و بازرسي حين انجام كار يا زمان فعاليت.

- نظارت و بازرســي بعد از اجرای كار يا گذشــته نگر: در اين نوع 
نظارت نتيجه كار در زمينه های مختلف بررسي مي شود.

بر اســاس چنين رويكردهايي اقدامات ذيل تاكنون انجام پذيرفته 
شــده است و برای برنامه های آتي نيز دستورالعمل اجرايي عملياتي 

تدوين شده است.
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اقدامات انجام شده توسط كميته نظارت:

۱- حضور مداوم نماينده كميته نظارت در سلسله جلسات هفتگي كميته شفافيت و شهر هوشمند

۲- بررسي پرونده های ارجاع شده از طريق ساير اعضا و اعالم نظر درخصوص موضوعات مطرح

۳- پيگيری و پاسخگويي به بيش از ۱۰۰ درخواست مردمي، ارسال شده از طريق معاونت نظارت و پيشگيری شورای اسالمي شهر تهران

۴- بررسي و پيگيری قراردادهای منعقده مركز مطالعات مطالعات و برنامه ريزی شهر تهران

۵- بررسي و اعتبار سنجي درآمد های شركت اتوبوسراني تهران و حومه از طريق اطالعات دريافتي از شركت، سازمان فاوا و شركت توسن

۶- بررسي قرارداد منعقد مابين شهرداری تهران و شركت توسعه سامانه های نرم افزاری نگين(سهامي خاص) «توسن» با موضوع واگذاری شبكه 
پذيرش كارت بليت الكترونيك شهر تهران

 بازديد های ميداني از مناطق و سازمان ها:

۱- بازديد از شهرداری منطقه ۲ به همراه معاونت برنامه ريزی و توسعه شهری جهت بررسي پروژه های عمراني و بررسي موارد خاص

۲- بازديد از شهرداری منطقه ۳ به همراه معاونت برنامه ريزی و توسعه شهری جهت بررسي پروژه های عمراني و بررسي موارد خاص

۳- بازديد از شهرداری منطقه ۵ به همراه معاونت برنامه ريزی و توسعه شهری جهت بررسي پروژه های عمراني و بررسي موارد خاص

۴- بازديد از شهرداری منطقه ۱۰ به همراه معاونت برنامه ريزی و توسعه شهری جهت بررسي پروژه های عمراني و بررسي موارد خاص

۵- بازديد از شهرداری منطقه ۱۱ به همراه معاونت برنامه ريزی و توسعه شهری جهت بررسي پروژه های عمراني و بررسي موارد خاص

۶- بازديد از شهرداری منطقه ۱۴ به همراه معاونت برنامه ريزی و توسعه شهری جهت بررسي پروژه های عمراني و بررسي موارد خاص

۷- بازديد از شهرداری منطقه ۱۵ به همراه معاونت برنامه ريزی و توسعه شهری جهت بررسي پروژه های عمراني و بررسي موارد خاص

۸- بازديد از شهرداری منطقه ۱۸ به همراه معاونت برنامه ريزی و توسعه شهری جهت بررسي پروژه های عمراني و بررسي موارد خاص

۹- بازديد از شهرداری منطقه ۱۹ به همراه معاونت برنامه ريزی و توسعه شهری جهت بررسي پروژه های عمراني و بررسي موارد خاص

۱۰- بازديد از شهرداری منطقه ۷ به همراه معاونت برنامه ريزی و توسعه شهری جهت بررسي پروژه های عمراني و بررسي موارد خاص

۱۱- بازديد از شهرداری منطقه ۲۱ به همراه معاونت برنامه ريزی و توسعه شهری جهت بررسي پروژه های عمراني و بررسي موارد خاص

۱۲-  بازديد و بررسي اسناد مالي و قرادادهای شركت شهربان و حريم بان 

۱۳- بازديد و بررسي اسناد مالي و قرادادهای سازمان بازنشستگي شهرداری تهران 



كميته تنقيح مصوبات
تكميل سامانه جامع مصوبات شورای اسالمي شهر تهران: 
به روز رســاني و رفع نواقص سامانه جامع مصوبات شورای شهر 
تهران با همراهي اداره مصوبات شــورای اســالمي شهر تهران از 
اقدامات يك ســال گذشــته  كميته تنقيح بوده است. مطابق اين 

عمليات اقدامات ذيل در سامانه جامع مصوبات انجام شده است:
۱. بارگذاری۱۹۱ مصوبه جديد در سامانه

۲. تكميل مشخصات ۷۳۰ مصوبه جديد و پيشين
۳. تاييد ۲۰۸۷ مصوبه جديد و پيشين
۴.  مقابله  متن و تصوير ۲۰۵۹ مصوبه

۵. تهيه متن نهايي ۲۲ مصوبه اعتراضي
۶. الحاق ۴۵۳ تصوير مصوبه جديد و پيشين

۷. تطبيق متن و تصوير ۴۵۹۰ مصوبه جديد و پيشين
۸. تاييد صفحه ی متن و تصوير ۳۷۰۰ مصوبه

۹. ساختاری بندی مقدماتي ۴۸۰۲ مصوبه
۱۰. شناســه گذاری ۳۱۰۰۰ صفحه از تصاوير مصوبات جديد و 

پيشين كه مربوط به ۴۵۹۳ مصوبه است.

آغاز به كار مقدماتي تنقيح مصوبات: 
بررسي كامل مصوبات شورای اسالمي شهر تهران (بيست سال) 
و مطالعــه  همه مصوبات اين ادوار و جداســازی ابتدايي مصوبات 
نيازمنــد به تنقيح از مصوباتي كه نياز به تنقيح ندارند و همچنين 
بازنگری و  بررســي مجدد و تجميع آن ها در فايل-های مشخص 
از ديگر اقدامات كميته ی تنقيح بوده اســت. در نهايت با يك نگاه 
حداكثری از مجموع ۴۹۳۸ تعــداد ۱۵۶۹ مصوبه نيازمند تنقيح 
در گام اول شناســايي شــد. الزم به ذكر است گزيده گيری از اين 
مجموعه تا ســه مرحله ديگر ادامه پيــدا خواهد كرد تا در نهايت 
بتوان به مرحله آغاز به تنقيح رســيد.  شــايان ذكر است، گزارش 

وضعيت تفكيكي ساليانه نيز تهيه شده است.
بررسي ها و ارائه گزارش های كارشناسي:

۱. ســه گزارش تفصيلي در ارتباط با برنامــه و فعاليت كميته 
تنقيح در چند سال اخير

۲. دو گزارش تفصيلي ناظر بر متن اصالحي تهيه شــده توسط 
كميته تنقيح مصوبات برای آيين نامه مكاتبات شــورای اســالمي 

شهر تهران
۳. گزارش تفصيلي درباره نمودار جديد ســازماني پيشــنهادی 

برای شورای اسالمي شهر تهران
۴. گزارش تفصيلي درباره نحوه اصالح دستور العمل ساماندهي 

مشاركت های اجتماعي در محالت تهران
۵. گزارش درباره شيوه نامه چگونگي و فرايند ارتباط شهرداری 

و شورای اسالمي شهر تهران
۶. گزارش درباره بازنگری سياســت های كالن برنامه پنج ساله 

سوم شهرداری تهران
۷. گزارش مقدماتي درباره متن جامع تنقيحي تهيه شده توسط 
كميته تنقيح مصوبات برای آيين نامه داخلي شورای اسالمي شهر 

تهران
۸. تكميل گزارش نهايي درباره متن جامع تنقيحي تهيه شــده 

توســط كميته تنقيح مصوبــات برای آيين نامه داخلي شــورای 
اسالمي شهر تهران

۹. گزارش طرح تعارض منافع شهرداری 
۱۰. گزارش سوابق طرح تعارض منافع 

۱۱. گزارش سوابق طرح  آبياری فضای سبز شهری 
۱۲. گزارش ســوابق مصوبات شــورای اسالمي شــهر تهران در 
خصوص انجمن شوراياری  محالت، اعتراضات وارده و پاسخ های آن 
۱۳. تدوين و تهيه پيشنويس طرح حقوق، مزايا و ساعت كاری 

كميسون ها، مشاوران وكارشناسان 
برگزاری جلسات: 

 بيش از ۳۰ جلســه كارشناســي كميته تنقيح مصوبات برای 
طراحي و ساماندهي و تكميل قسمت های باقيمانده سامانه جامع 

مصوبات شورای اسالمي شهر تهران.
تشكيل ۹ جلســه كميته به مدت ۲۴ ساعت با موضوعات: تهيه 
شــرح وظايف پيشــنهادی، برنامه ريزی برای فعاليت دوره جديد 
كميته، تقســيم وظايف اعضا، تجميع نواقص ســامانه بر اســاس 
گزارش های اعضاء، تدوين اولويت های كميته تا پايان سال جاری و 
بررسي قوانين، مقررات مربوطه و جايگاه مصوبات شوراهای اسالمي.

شركت در جلسات: 
۱- برگزاری ۲ جلســه با اداره تدوين، تنقيح و انتشــار قوانين 

شهرداری 
۲- شركت در ۸ جلسه از جلسات مديريت محله

۳- برگزاری جلسه مشترک با معاونت تنقيح قوانين مجلس
تهيه پيش نويس شرح وظايف كميته:

به دليل عدم وجود شــرح وظايف كميته در سال های پيشين، 
پيش نويس شــرح وظايف با همكاری كارشناســان و حقوقدانان 

خبره تهيه و تدوين شد. 
تعيين اولويت های كاری كميته:

بنا به درخواست كميسيون نظارت و حقوقي، اولويت های كاری 
كميته تدوين شد و تقديم اعضای كميسيون قرار گرفت. 
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شورای اسالمي شهرتهران



فعاليت های شاخص معاونت توسعه منابع انساني : 
 شــورای اسالمي شــهر تهران در طول قريب به يك سال اخير، 
با فراز و نشــيب و مصايب بســياری رو به رو شــده اســت. از يك 
ســو با تورم نيروی مازاد و غيرماهر مواجه اســت و از ســوی ديگر 
با كمبود نيــروی متخصص و كيفي، از طرفي وجود يك ســاختار 
مبهم و چيدمان نامتقارن تشكيالتي و اداری، خود به اين معضالت 
دامن زده اســت و لذا ابتدا نيازمند يك تحول و اصالح اساســي در 
فرآيندهاســت و اين امر مي بايست به سرعت مورد مطالعه، بررسي 

و مداّقه قرار گيرد.
معاونت توســعه منابع انساني، در طول مدت زمان كمتر از شش 
ماه، ســه بار با تغيير مديريتي رو به رو شد و بيش از نيمي از زمان 
خود را اينگونه ســپری نمود. پس از تثبيت معاونت، شفاف سازی 
اطالعات مديريت و همچنين آماده سازی بسترهای فعاليت در دور 
جديد به ســرعت آغاز شــد و حركت به ســمت برنامه ريزی های 

بلندمدت در دستور كار قرار گرفت. 
گــزارش عملكرد پيــش رو، ماحصل و چكيــده برخي اقدامات 
اساســي و فعاليت های روزمره و روتيــِن ادارات اين معاونت بوده و 
قرار بر اين اســت تا هر اداره در مدت زمــان كوتاهي، برنامه های 
كوتاه و ميان مدت خود را آغاز نموده و ارائه و تصويب نمايد. اما به 
طور كلي اهم فعاليت های سال گذشته معاونت توسعه منابع انساني 

را مي توان در سه دسته كلي ارائه نمود :
۱- بررســي و پاسخ به درخواستها جاری كاركنان اعم از اداری به 
ويژه انجام فرآيند بكارگيری مستقيم مشاورين و كارشناسان ساعتي 
جديدالورود توســط شورای شــهر و...، انجام امور رفاهي، انگيزشي 
همچون برنامه ريزی پرداختهای رفاهي، بهره وری كاركنان، اجرای 
دوره های آموزشي كاركنان، انجام امور دبيرخانه ای و بايگاني اسناد 

و...
۲- بررســي و تدقيق در فرآيند های اداری و اجرايي و تصميم و 

اقدام به اصالح، بهبود و بازنگری آنان. 
۳- برنامــه ريزی به منظور ايجاد مســير تحول و توســعه منابع 

انساني در حوزه بهبود عملكرد و توسعه فردی و سازماني و....
فعاليت های شاخص واحد اداری و كارگزيني: 

۱- شــايد مهمترين فعاليت امور اداری در دوره پنجم شورا را كه 
بــه نوعي بتوان آن را از جمله با اهميت ترين فعاليت های اداره كل 
اداری و اجرايي نيز به شــمار آورد، انجام فرآيند جذب و بكارگيری 
مستقيم كارشناسان و مشاوران حق الزحمه ساعتي از طريق شورای 
اســالمي شهر تهران است. شايان توجه آنكه كليه مراحل انجام اين 
فرآيند پس از معرفي كارشــناس و مشاور از ســوی اعضا، شامل : 
تشــكيل پرونده و اخذ مدارک بكارگيری، استعالم اصالت مدارک ( 
تحصيلي، پايان خدمت، معافيت و گواهي تحصيلي )، تهيه و تنظيم 
قرارداد، پيگيری و اخذ كاركرد ماهانه از ســوی اعضاء شورا و ارسال 
آن به معاونت مالي بدون هرگونه جذب نيرو و هزينه مازاد و صرفاً با 

استفاده از توان نيروهای اندک كارشناسي در حوزه اداری
صــورت گرفته اســت. در حال حاضر با ۱۹۷ نفر از مشــاوران و 
كارشناســان كميسيون ها و كميته ها و... قرارداد ساعتي منعقد شده 

است.
۲- بررســي و تدقيق در فرآيند های اداری و اجرايي و تصميم و 
اقــدام به اصالح، بهبود و بازنگری آنان با صدور دســتورالعمل ها و 

بخشــنامه های اداری و انضباطي ( از جمله دســتورالعمل ثبت اثر 
انگشت و ورود و خروج، ساماندهي وضعيت مامورين و... ). 

۳- شفاف سازی در بخش گزارشات مديريتي ( اطالعات مديريت 
) به ويژه در حوزه آمار و اطالعات نيروی انساني با ارايه گزارشات به 

روز از آخرين وضعيت نيروی انساني شورا. 
۴- برنامه ريزی و اجرای مقدمات طراحي و پياده ســازی سامانه 

اطالعات جامع منابع انساني با كمك همكاران فاوای شورا.
۵- مكاتبه و پيگيری مراحل ارتقاء گروه كاركنان، گروه تشــويقي 
مديران، برقراری حق جذب، برقراری حق اوالد، برقراری فوق العاده 
های ويژه، آخرين مدرك تحصيلي و...كارمندان تمام وقت و رسمي 
واجد شــرايط از اداره كل منابع انساني، شركت خدمات اداری شهر 

و موسسه هاديان شهر.
۶- به روزرســاني بانك جامع منابع انســاني شامل گزارش هاي 
متغير فردی و شغلي برای كليه كاركنان رسمي، نيروهای قراردادي 
(خدمات اداري شهر و هاديان شهر)، مأموران، كارشناسان و مشاوران 
حق الزحمه ســاعتي، همچنين كنترل و اصالح اطالعات ورودی در 
بانك جامع پرســنلي بر اساس احكام و قراردادهاي ارجاعي از اداره 
كل منابع انساني شهرداري و شركت خدمات اداري شهر و مؤسسه 

هاديان شهر 
۷- تهيه گزارش های آماری در حوزه پرســنلي شــوراي اسالمي 
شــهر تهران براســاس آخرين تغييرات وضعيــت كاركنان ورودي 
و خروجي و ارســال به صــورت ماهانه به اداره كل منابع انســاني 
شهرداري تهران و درخواســت های ارسالي درون سازماني شوراي 

اسالمي شهر تهران. 
۸-  ثبت، اصالح و ويرايش ورود اطالعات پرســنل و ثبت احكام 

پرسنلي در سامانه سجا با همكاري اداره فناوري اطالعات.
۹- گزارش گيری از سيســتم تــردد ( حضور و غياب ) به صورت 
ماهيانه برای محاســبه مرخصي های اســتحقاقي، اســتعالجي و 
كسركارها جهت ثبت و ارســال كاركرد كاركنان رسمي و كاركنان 

شركت خدمات اداري شهر و موسسه هاديان شهر.
فعاليت های شاخص اداره آموزش: 

۱- برگــزاری دوره آموزش تخصصي نظــام تحول اداری به مدت 
۱۶ ســاعت از تاريخ ۹۶/۰۶/۱۱ لغايــت ۹۶/۰۶/۲۶ برای ۱۳ نفر از 

همكاران رسمي واحد اداری.
۲-  برگــزاری دوره آموزش مجــازی ICDL۱ از تاريخ۹۶/۰۶/۰۴ 

لغايت ۹۶/۰۷/۳۰ برای ۳۱ نفر از كاركنان شورا.
۳-  برگــزاری دوره آموزش مجــازی ICDL۲ از ۹۶/۵/۰۴ لغايت 

۹۶/۰۷/۳۰ برای ۱۰ نفر از كاركنان.
۴-  برگزاری دوره آموزش تخصصي آشنايي با نرم افزار مرتبط با 
سيستم جامع مالي شهرداری (فاينانس) به مدت ۸ ساعت از تاريخ 
۹۶/۰۷/۱۷ لغايت ۹۶/۰۸/۰۱ برای ۱۳ نفر از همكاران واحد مالي.

۵- برگــزاری دوره آموزش عمومي اصول و مباني مديريت بحران 
به مدت ۱۶ ساعت از تاريخ ۹۶/۰۷/۱۵ لغايت ۹۶/۰۸/۰۸ برای ۹۹ 

نفر از همكاران رسمي و قراردادی. 
۶- برگزاری ۲ دوره آموزش عمومي شخصيت شناسي در دو بازه 
زماني در تاريخ های ۲۹ و ۳۱ ارديبهشت ماه دوره ی اول و ۹ و ۱۲ 
خرداد ماه، به مدت ۴ ســاعت با همكاری جهاد دانشگاهي عالمه 

طباطبايي برای ۶۳ نفر از همكاران.
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فعاليت های شاخص معاونت پشتيباني: 
واحد فناوری اطالعات:

۱- راه اندازی و توسعه اتوماسيون اداری
نظر به اينكه گردش مكاتبات در شــورای اســالمي شهر تهران 
به صورت سنتي و دســتي انجام مي شد و در مجموعه شهرداری 
تهران از ســالهای گذشته نســبت به راه اندازی اتوماسيون اداری 
اقدام شــده بود و صرفاً دبيرخانه شورا به اتوماسيون مذكور متصل 
بود، لذا با توجه به شــروع فعاليت پنجمين دوره شورای اسالمي 
شــهر تهران و تاكيد رياست و اعضای شورا بالفاصله نسبت به راه 
اندازی اتوماســيون اداری و برگزاری كالســهای آموزشي عمومي 
و اختصاصــي برای كاربران رده مختلــف مطابق با چارت مصوب 

سازماني اقدام شد.
۲- راه اندازی، عيب يابي و بهينه ســازی سيســتم رای گيری 

صحن علني شورا
۳- ســامانه رای گيری و ثبت حضور و غياب شورا كه هم اكنون 
مورد اســتفاده است، در ســال ۱۳۹۳ از شركت نرم افزاری طلوع 
خريداری شده كه در دوره چهارم اعضای شورا فقط از سامانه ثبت 

ورود و خروج آن استفاده مي كردند.
با توجه به دشــوار بودن شمارش آرا توســط منشي و احتمال 
وجود خطا، ابتدای دوره پنجم (مهرماه ۱۳۹۶) طي دستور رئيس 
شــورا استفاده از رای گيری الكترونيكي در دستور كار قرار گرفت. 
با توجه به گذشــت زمان تقريبي ۳ سه سال از تهيه نرم افزار رای 
گيری و عدم پشتيباني نرم افزار قديمي نسخه به روز شده و مورد 

استفاده قرار گرفت.
 ۴- تعويض و ارتقاء سيســتم صوت صحن علني شورا و احداث 

اتاق مانيتورينگ 
پشــتيباني از جلسات صحن علني شورا بر عهده اداره فن آوری 
اطالعات شورای اسالمي شــهر تهران است. به دنبال تذكر برخي 
از اعضای شــورا مبني بر وجود مشــكالت در امور صوت و تصوير 
صحن، با توجه به قديمي بودن سيســتم صوت صحن و مستهلك 
بودن باندها و كابلها اين اداره با بررســي های كارشناسانه تصميم 
به تغييرات اساسي در اين خصوص نمود كه منجر به تعويض كليه 
باندها، ميكسرصدا، ميكروفن ها و اصالح كلي سيستم صوت شد.

بــه منظور برقراری ارتباط بصــری اتاق فرمان و صحن پيش از 
نصب تجهيزات دراتاق فرمان از لحاظ فيزيكي تغييراتي رخ داد كه 
منجر به جابجايي درب ورودی و شيشــه ای شدن بخشي از ديوار 

جهت ديد مستقيم به سالن جلسات شد.
 ۵- تأمين و ارتقاء پهناي باند اينترنت 

به علت وجود مشــكالت در اينترنت شوراو عدم همكاری يكي 
از شــركت های تامين كننده و درخواست اعضای شورا نسبت به 
بهبود وضيعت اينترت و نياز به استفاده ايشان از نرم افزار دوركاری 
اداره فن آوری اطالعات و ارتباطات نسبت به اصالح و ارتقاء پهنای 

باند به عنوان بستر اين ارتباط اقدام نمود.
۶- تهيه RFP پورتال رسمي شورا

با آغاز شورای پنجم و به دنبال اعالم نياز معاونت ارتباطات و امور 
بين الملل نسبت به ضرورت باز بيني و رفع مشكالت پورتال فعلي، 

اداره فناوری اطالعات و ارتباطات به منظور رفع اين مشكل رايزني 
با ســازمان فناوری اطالعات شهرداری تهران را آغاز نمود. پس از 
بررسي های بعمل آمده مشخص شــد به دليل برونسپاری پروژه 
پورتال از ســوی ســازمان فناوری و عدم ظرفيت های الزم جهت 
توســعه، امكان ارتقای پورتال كنوني وجود نداشــته و اين پروژه 
مي بايســت مجددا بازطراحي شود.پس از انعكاس موارد مطروحه 
به هيات رييســه شواری اسالمي شهر تهران و بنا به دستور ايشان 
اداره فنــاوری اطالعات و ارتباطات با همكاری معاونت ارتباطات و 
امور بين الملل شــورا اقدام به تهيه RFP جهت برونســپاری پروژه 
مذكور نمود. بدين جهت كارشناســان اداره فناوری طي جلساتي 
با كارشناســان معاونت ارتباطات و امور بين الملل نســبت به نياز 
ســنجي اين معاونت اقدام و بر اســاس روش های علمي اقدام به 

تهيه RFP كردند.
 پورتال شــورا با هدف معرفي فعاليت ها و بخش های مختلف 
شــورا، معرفي اعضای و تالش های ايشــان در حوزه های محوله، 
بخش های مختلف شورا، سامانه جامع مصوبات و اطالع رساني به 

ذينعفان طراحي مي شود.
۷- راه اندازي و استقرار سامانه های نرم افزاري

ارتقاء سامانه سجا
 با توجه به نياز شــورا و اســتقبال واحدهای اداری و پرســنل 
شــاغل در شــورا و نظر به طراحي و پياده ســازی سيستم جامع 
پرســنلي و تجميع و يكپارچه سازی اطالعات مجموعه شورا ، تيم 
نرم افزار همواره به پشتيباني از سامانه مذكور هنگام بروز مشكالت 
و دريافــت نيازها جهت بروزرســاني و اعمال در آن كوشاســت و 
اقدامات الزم در اين حوزه كه طي چند ماه گذشــته انجام شــده 

است عبارت است از:
 (رفع مشــكل حضور و غياب و چارت سازماني / بروزرساني نرم 
افزار حضور و غياب با دســتگاه های جديــد /امكان قطع همكاری 
يكپارچه /امكان بروز رســاني اطالعات از سامانه های ديگر /امكان 

اتصال به تلگرام /امكان ثبت اطالعات ايثارگری) 
- برنامه رزرو ژتون غذای رستوران

- برنامه مديريت احكام
- مديريت تنخواه تداركات 

 -برنامه بايگاني اسناد
۸- تهيه آمار جامع سيستم های سخت افزاری شورا و شناسايي 

نياز واقعي كاركنان جهت خريد سيستم های جديد
آمار كامل از مشــخصات كامل سيســتم ها و تجهيزات تحويل 
شــده به كاربران در شورای اسالمي شــهر تهران توسط اداره فن 
آوری اطالعات شــورا تهيه گردد كه مي تواند در زمينه تصميمات 

مديريتي راهگشا باشد.
با تجزيه و تحليل اين داده های آماری، اداره فناوری فهرســتي 
از سيســتم های مستهلك را تهيه و در چند اولويت جهت ارتقا و 

تعويض به مديران ارشد شورا ارائه كرد.
در همين خصوص نســبت به تعيين سرانه سيستم های مورد 
نياز برای كميســيون ها و كميته ها و همچنين ســاير واحد های 

اجرايي اقدامات الزم صورت گرفت.
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نكته : بيش از ۵۸ درصد كاركنان شورا در كميسيون ها، كميته ها و دفاتر اعضا مستقر هستند.
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آمار نيروی انساني شاغل در شورای اسالمي شهر تهران به تفكيك نوع استخدام و مدرک تحصيلي در مردادماه ۹۷
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 نكات :
۱ - بيش از ۷۹ درصد نيروی انساني شورای اسالمي شهر تهران، دارای مدرک تحصيلي ليسانس و باالتر هستند و در اين ميان، بيشترين فراواني 
در بين كارشناسان و مشاورين ساعتي است كه بيش از ۴۴ درصد نيروهای شورا را تشكيل مي دهند، همچنين ۳۱ درصد كاركنان شورا قراردادی، 

۱۹ درصد كارمند رسمي، و ۵ درصد مأمور به شورا هستند. 
۲- نيروهای شورای اسالمي شهر تهران متشكل از ۱۱۸ نفر زن ( ۲۶ درصد ) و ۳۴۱ نفر مرد ( ۷۴ درصد ) مي باشند.

آمار نيروی انساني شاغل در شورای اسالمي شهر تهران به تفكيك نوع استخدام و مدرک تحصيلي در مردادماه ۹۷
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نكات : 
 ۱- در دوره پنجم شورا، از نيروی انساني تمام وقت شورا، ۱۹ درصد و از مجموع نيروی انساني شورا ( اعم از رسمي، قراردادی، مامور و ساعتي) 

۴ درصد كاسته شده است. 
 ۲- علي رغم افزايش ۲۵ درصدی تعداد نيروی انساني ساعتي در دوره پنجم نسبت به دوره چهارم شورا، نه تنها سقف مجوز ساعات مصوب شورا 
در خصوص كميسيون ها و كميته ها رعايت شده، بلكه از لحاظ ميزان ساعتي، مجموعاً ۱۹ درصد تا سقف مجاز فاصله دارد، در واقع برخي اعضاء به 

جای استفاده از يك نيرو از چند نيرو با سقف ساعت كمتر استفاده كرده اند. 
۳- بيشترين كاهش نيرو در بخش مأمورين به شورا، با ۴۳ درصد كاهش بوده است.

نكته : 
رويكرد بكارگيری نيروها در دور پنجم شــورا، اســتفاده از نيروهای با مدرک تحصيلي فوق ليسانس و دكترا بوده است، به طوری كه علي رغم 

كاهش ۴ درصدی تعداد نيروی انساني نسبت به انتهای دوره چهارم، بكارگيری نيرو در مقاطع فوق به ترتيب ۳۴ و ۸۰ درصد رشد داشته است 

نكات : 
 ۱- خروجي ها شــامل نيروهای بازنشســته، پايان قراردادی، انتقالي دايم، پايان مأموريتي از شــورا و نيز كاركنان مأمور شده از شورا هستند، 
ورودی ها نيز شامل جذب نيروی قراردادی  از طريق شركت خدمات اداری شهر و هاديان شهر ( عمدتاً مربوط به مجوز اعضاء برای جذب راننده، 

مسول دفتر و انتصاب افراد در مشاغل مديريتي ) و نيز مأموريت افراد مورد نياز به شورا هستند.
  ۲- شورای پنجم به منظور كاهش هزينه های جذب و استخدام نيرو، سياست بكارگيری بخشي از كارشناسان تمام وقت مورد نياز خود را مبتني 
بر استفاده از مأموريني( عمدتاً با حقوق و مزايا از مبدأ ) قرار داده است، هر چند در همين خصوص نيز كاهش تعداد مأمورين در دور پنجم به ميزان 

۴۳ درصد، مد نظر قرار گرفته است. 
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مقايسه نوع استخدام نيروی انساني شاغل در شورای اسالمي شهر تهران در انتهای دوره چهارم و سال اول دوره پنجم 

مقايسه مدرک تحصيلي نيروی انساني شاغل در شورای اسالمي شهر تهران در انتهای دوره چهارم و سال اول دوره پنجم  

مقايسه آمار خروجي ها و ورودی ها به شورای اسالمي شهر تهران در مردادماه ۱۳۹۷
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نظر باهميت ونقش  تمركز جمعيت غالب شهرنشــين كشــور در 
۳۱ شــهر مركز استان به ايفای نقش موثر مجمع مشورتي روسای 
شــوراهای اسالمي كالنشهرها وشــهرهای مراكز استان ها در ارائه 
اولويت های موجود پيرامون فرصت ها و چالش های كالنشــهرها 

وشهرهای مراكز استان ها مي توان اشاره نمود.
همچنين برگزاری بيش از شــصت اجالس طي ۱۵ ســال اخير و 
تشــكيل اجالس مشــترک اين مجمع بعضا با حضور نمايندگان 
مجلس شورای اسالمي، رياست شورايعالي استانها و روسای شورای 
اســتان ها وشهرداران كالنشهرها و شــهرهای مراكز استان هارا از 

ديگر اقدامات موثر اين نشست ها عنوان نمودند. 
 رويكرد اصلي مجمع را تخصصي شدن امور و توانمند سازی اعضای 
مجمع برای غلبه بر مشكالت جاری در حوزه مديريت شهری دانسته 
و دبيرخانه مجمع مشورتي روسای شوراهای اسالمي كالنشهرها را 
در تعامل نزديك با شــورايعالي استان ها و مجلس شورای اسالمي 
و كميسيون خاص كالنشــهرهای هيئت دولت و دبيرخانه مجمع 
شهرداران كالنشهرهای كشور وساير نهادهای ذيربط مطرح نمودند.

اهداف مجمع مشــورتي با لحاظ پيشنهادهای مطروحه و مصوبات 
منتج از نشستهای تخصصي در كميسيون ها، اقدامات و هماهنگي 
الزم با مراجع ذيربط تاكنون در اين خصوص صورت پذيرفته است. 
همچنين در راستای افزايش فرصت های همكاری و كاهش چالش 
های شهرهای مراكز اســتان ها و كالنشهرها تفاهم نامه همكاری 
في مابين مجمع مشــورتي با وزارت خانه ها وسازمان هانيز تنظيم 

گرديده است.
جناب آقای مهندس هاشمي رفسنجاني،  رياست  مجمع مشورتي 

روسای شوراهای اسالمي كالنشهرها ومراكز استانها است.
الف) هم افزايي و تعامل ويژه دبيرخانه مجمع مشــورتي روســای 
شــوراهای اســالمي كالنشــهرها ومراكز اســتان ها با شورايعالي 
اســتان ها، كميســيون خاص كالنشــهرها هيأت دولت، دبيرخانه 
شــهرداری كالنشهرها وكميسيون های شورای اسالمي شهر تهران 

گزارش عملکرد دبیرخانه مجمع مشورتی روسای 
شوراهای اسالمی کالنشهرها و مراکز استان ها

در راســتای ارتقا نقش موثر مجمع مشــورتي روســای شوراهای 
اسالمي كالنشهرها و مراكز استان ها در تحقق اهداف-ارديبهشت 

ماه۹۷ 
ب) تهيه و ارسال گزارش جامع چالش ها و فرصت های كالنشهرها 

و مراكز استان ها به نهاد های موثر اجرايي و نظارتي -تيرماه۹۷
ج) هدف گذاری خاص اجالس مجمع مشــورتي روسای شوراهای 

اسالمي كالنشهرها به صورت فصلي-ارديبهشت ماه۹۷
د) پي گيری مباحث خاص مبتالبه كالنشهرها ومراكز استان ها از 

طريق نهادها ذيربط-ارديبهشت ماه۹۷
و) برگزاری پنجاه ونهمين اجالس مجمع مشورتي روسای شوراهای 

اسالمي كالنشهرها و مراكز استان ها تهران آذر ماه ۹۶
ز) برگزاری شصتمين اجالس مجمع مشــورتي روسای شوراهای 

اسالمي كالنشهرها و مراكز استان ها سمنان اسفندماه ۹۶
ح) برگزاری شــصت ويكمين اجالس مجمع مشــورتي روســای 

شوراهای اسالمي كالنشهرها و مراكز استان ها اروميه تيرماه ۹۷
ط) برگــزاری اولين اجالس هيأت رئيســه شــوراهای اســالمي 

كالنشهرها و مراكز استان ها مشهداسفند۹۶
ی) برگزاری دومين اجالس هيأت رئيســه شــوراهای اســالمي 

كالنشهرها و مراكز استان ها شيراز ارديبهشت ماه ۹۷
ک) برگزاری ســومين اجالس هيأت رئيســه شــوراهای اسالمي 

كالنشهرها و مراكز استان ها اروميه تيرماه ۹۷
ل) تشــكيل كميسيون های تخصصي هيأت رئيسه شورای اسالمي 

كالنشهرها 
الف) شهرهوشــمند ب) درآمد پايدار ج) رونق بر ســاخت وساز د) 

حمل ونقل وآلودگي هوا
م) تشكيل كميســيون های تخصصي روسای شــوراهای اسالمي 

كالنشهرها ومراكز استان ها
الف) توسعه عمران ب) حمل ونقل ومحيط زيست وخدمات شهری 

ج)حقوقي، اقتصادی د) فرهنگي، اجتماعي 
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شورای اسالمي شهرتهران



معرفي  
بهاره آروين

 متولد ۱۳۶۱

سوابق تحصيلي  
 دكترای جامعه شناسي از دانشگاه تهران 

دارای دو مدرک كارشناسي ارشد در رشته های جامعه شناسي و علوم 
سياسي

سوابق كاری  
عضو هيأت علمي دانشگاه تربيت مدرس از ۱۳۹۲

مدير گروه تخصصي روش شناسي و روش تحقيق انجمن جامعه شناسي 
ايران

پژوهشگر ارشد مركز تحقيقات استراتژيك مجمع تشخيص مصلحت 
نظام

فعاليت های سياسي  
عضو شورای جوانان بنياد باران از ۸۴تا۸۶ 

حضور و مشاركت در شورای جوانان و حلقه زنان جبهه مشاركت ايران 
اسالمي

عضويت در ستادهای انتخاباتي اصالح طلبان ۸۴، ۸۶ و ۸۸

كارنامه صحن
تعداد نطق پيش از دستور و عناوين موضوعات:

كودكان كار، به تاريخ ۹۶/۰۷/۰۲
آلودگي هوا، به تاريخ ۹۶/۰۸/۰۷

شــفافيت پنجمين دوره شورای اسالمي شهر تهران، به تاريخ 
۹۶/۰۸/۳۰

تنظيم و ارائه سه طرح
طرح مصوب: الزام شهرداری تهران به انجام الكترونيكي و اعالن 

عمومي اطالعات معامالت شهرداری
طرح با يك فوريت مصوب: مديريت تعارض منافع

طرح با يك فوريت مصوب: الزام شهرداری تهران به انتشار عمومي 
اطالعات شهرسازی

اعالم نظر درباره طرح ها و لوايح
۸۷ مورد اعالم نظر شــامل مخالفت، موافقت، ارائه پيشنهاد و طرح 

سوال بر روی طرح و لوايح مورد برررسي در صحن علني
۱۱ مورد ارائه گزارش به عنوان مخبر كميسيون برنامه و بودجه

كارنامه عضويت در هيأت رئيسه 
حضور در جلسات

حضور در ۷۲ جلسه هيأت رئيسه و ابالغ مكتوب مصوبات اين جلسات.
حضور در ۵۸ جلسه هم انديشي شورای اسالمي شهر تهران.

حضور در ۱۴ جلسه كميسيون تلفيق.
دستاوردها

انتشــار دستورجلسات صحن علني شورا به همراه ضمايم آن بر روی 
وبسايت شورای اسالمي شهر تهران

انتشــار صورت جلسات صحن علني شورا به همراه ضمايم آن بر روی 
وبسايت شورای اسالمي شهر تهران 

پيگيری ثبت آراء موافق و مخالف اعضای شــورای شــهر به هريك از 
موضوعات مطروحه در صحن علني در صورت جلسات و انتشار عمومي 

آن ها بر روی وبسايت شورای اسالمي شهر تهران
انتشار عمومي صوت جلسات علني صحن شورای اسالمي شهر تهران 

بر روی وبسايت شورای اسالمي شهر تهران
پيگيری تهيه و انتشار عمومي مشروح مذاكرات صحن شورای اسالمي 
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شهر تهران بر روی وبسايت شورای اسالمي شهر تهران
پيگيری انجام الكترونيكي رای گيری در صحن شــورای اسالمي شهر 

تهران و ارتقای آن
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حضور در ۷۰ جلسه از ۷۲ جلسه كميسيون برنامه و بودجه و 

اظهارنظر و تصميم گيری در خصوص:
 اولويت ها و سياست های حاكم بر برنامه پنج ساله سوم شهرداری تهران

بودجه سال ۹۷ شهرداری تهران
بررســي و انتخاب حسابرســان و ذيحسابان در شــهرداری تهران و 

واحدهای تابعه
تعيين تعرفه خدمات مختلف در شهرداری تهران 

پيگيری تنظيم صورت جلسات كميسيون برنامه و بودجه و تاييد آن ها

كارنامه كميته شفافيت و شهر هوشمند 
پيشنهاد تشكيل كميته شفافيت و شهر هوشمند ذيل كميسيون برنامه 

بودجه و تصويب آن در تاريخ ۹۶/۷/۱۶
برگزاری و اداره ۳۶ جلسه كميته شفافيت و شهر هوشمند

دستاوردها
�shafaf.tehran.ir�� ����!"�#	$��%��&��'������(�)

پيگيری انتشار عمومي اطالعات قراردادهای كالن شهرداری بر روی 
وبسايت شفاف

پيگيری انتشار عمومي اليحه بودجه و بودجه مصوب سال ۹۷ در قالب 
استاندارد بر روی وبسايت شفاف

طراحي، تدوين سه طرح به منظور ارايه به صحن شورا
طرح مصوب: الزام شهرداری تهران به انجام الكترونيكي و اعالن عمومي 

اطالعات معامالت شهرداری
طرح با يك فوريت مصوب: مديريت تعارض منافع در شهرداری تهران

بند مرتبط با انتشــار عمومي اطالعات مربوط به ســفرهای خارجي 
كاركنان شهرداری 

 بند مرتبط با انتشار عمومي اطالعات مديران شهرداری
طرح با يك فوريت مصوب: الزام شــهرداری تهران به انتشار عمومي 

اطالعات شهرسازی

فعاليت ها و اقدامات
نظارت بر حســن اجرای مصوبه «الزام شهرداری تهران به انجام 
الكترونيكي و اعالن عمومي اطالعات معامالت شهرداری تهران»

پيگيری تصويب و اجــرای دو طرح «مديريت تعارض منافع در 
شــهرداری تهران» و «الزام شــهرداری تهران به انتشار عمومي 

اطالعات شهرسازی»
ارتقای كيفي اطالعات منتشرشده بر روی وبسايت شفاف

پيگيری انتشار عمومي اطالعات سامانه كنترل پروژه
پيگيری تحقق پرداخت الكترونيك كرايه تاكسي تا پايان تابستان 

۹۷
پيگيری اجرای پروژه پژوهشــي «تدوين شــاخص شفافيت  در 

شهرداری تهران»

ارتقای سامانه های نظارت همگاني ۱۳۷ و ۱۸۸۸

كارنامه عضويت در ستاد شوراياری 
حضور در ۳۱ جلسه ستاد شــوراياری و اظهارنظر و تصميم گيری در 
خصــوص بازنگری آيين نامه ها و برگزاری انتخابات هيأت رئيســه در 

محالت 
حضور در مناطق ۷، ۱۴، ۲۱ و ۲۲ و تشــكيل كارگروه های تخصصي 

شوراياری در اين مناطق
ارائه گزارش «چهار دوره شــوراياری: چالش هــا و راهبردها (خالصه 
يافته هــای مصاحبه های انجام شــده با تعــدادی از صاحب نظران و 

شوراياران فعال)» در تاريخ ۹۷/۰۴/۳۰
بازديد از آب و فاضالب منطقه ۲۲ شهرداری تهران در تاريخ۹۷/۴/۲۰

بازديدها 
بازديدها با محوريت اســتفاده از اطالعات توليدشــده در 

بخش های مختلف شهرداری
بازديد از مركز رصد شهری تهران ۹۶/۰۹/۰۵

مركز مطالعات و برنامه ريزی شهر تهران به تاريخ ۹۶/۰۹/۲۵
بازديد از نظرخواهي عمومي در ايستگاه های مترو در تاريخ ۹۶/۰۹/۲۷

بازديدها با محوريت آسيب های اجتماعي
*+,+,+�-"��.��/����0.�1	�����/�0��'������	���&����234�%���"/%�	
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بازديد به همراه اعضای كميسيون
بازديد از نمايشــگاه مطبوعات به همراه اعضای كميســيون در تاريخ 

۹۶/۸/۱۰
بازديد از خط ۷ مترو تهران ۹۷/۴/۴

بازديد با محوريت شهر هوشمند
بازديد از نمايشگاه الكامپ در تاريخ ۹۷/۵/۹

نشست ها و همايش های تخصصي و مراسم 
رونمايي از سامانه های شهرداری

همايش فصلي مديران، رونمايي از وبسايت شفاف ۹۷/۱/۲۱
رونمايي از سامانه جامع منابع انساني در تاريخ ۹۷/۰۴/۱۲

مراسم فرهنگي
شركت در آيين گشايش بوستان نفس ۹۶/۱۲/۱۶

شركت در كمپين درختكاری بوستان مادران ۹۶/۱۲/۱۸
بازديد از نوروزگاه بلوار كشاورز ۹۷/۱/۸

ديدار با مسئولين 
ديدار اعضای شورای شهر با رئيس مجلس در تاريخ ۹۶/۷/۲۶

ديدار اعضای شورای شهر با رئيس جمهور در تاريخ ۹۶/۰۸/۱۵
ديدار با معاون عمران و توسعه شهری و روستايي وزارت كشور در تاريخ 

۹۶/۰۸/۱۳
نشست مشترک اعضای شورای شهر با رئيس نيروی انتظامي و رئيس 



پليس راهور تهران در تاريخ ۹۶/۰۸/۱۳
نشست مشترک اعضای شورای شهر با استاندار تهران ۹۶/۹/۲۱ 

شركت در چهار جلسه اعضای ۵۱ نفره مجمع اميد 
همايش ها و نشست های با موضوع شفافيت

حضور و ســخنراني در پنل شــفافيت، ابعاد و راهكارها در كنفرانس 
حكمراني و سياست گذاری عمومي در تاريخ ۹۶/۱۰/۱۴

سخنراني در ميزگرد نقد و ارزيابي گزارش تحويل و تحول شهرداری 
تهران در تاريخ ۹۶/۱۱/۰۴

حضور و ســخنراني در پنل حكمراني هوشمند و تنظيم مقررات در 
جهت حركت به سمت شهر هوشمند در همايش تهران هوشمند در 

تاريخ ۹۶/۱۲/۱۴
حضور در نشست بررســي اليحه تعارض منافع در مركز بررسي های 

استراتژيك رياست جمهوری در تاريخ ۹۷/۵/۸

ارتباط با رسانه
انتشــار يادداشــت «اعتياد همراه با كارتن خوابي به مثابه يك سبك 
زندگي، درباره رويكرد جايگزين به مســأله آسيب های اجتماعي» در 

شهر تهران در تاريخ ۹۶/۰۷/۱۱
مصاحبه با خبرگزاری خبرآنالين در خصوص عملكرد زنان شــورا در 

تاريخ ۹۶/۷/۱۵
انتشــار يادداشت «صد روز قابل دفاع و انتظارات پيش رو» در روزنامه 

اعتماد در تاريخ ۹۶/۰۹/۲۳
گفتگو با خبر ۱۸:۳۰ شبكه تهران درباره «دسترسي عمومي به اطالعات 

قراردادهای شهرداری تهران» در تاريخ ۹۶/۱۰/۱۹
انتشار يادداشت «در دفاع از حق مردم بر شهر، در دفاع از حذف رانت» 

در روزنامه اعتماد در تاريخ ۹۶/۱۱/۰۱
مصاحبه با خبرگزاری مهر با عنوان «هدف از شفافيت سيستماتيك، 

پيشگيری از فساد است» در تاريخ ۹۶/۱۱/۰۴
گزارش ســخنراني در ميزگرد نقــد و ارزيابي گزارش تحويل و تحول 
شــهرداری تهران با عنوان «شــهرداری تهران بايد مسأله محوری را 

جايگزين پروژه محوری كند» در خبرگزاری مهر در تاريخ ۹۶/۱۱/۶
مصاحبه با مجله تجارت فردا با عنوان «مديريت تعارض منافع از جنس 

افشاگری نيست» در تاريخ ۹۶/۱۱/۲۱
انتشــار يادداشت «احياء خاطره شــهر؛ درباره چنارهای وليعصر» در 

روزنامه همشهری در تاريخ ۹۶/۱۲/۱۹

مصاحبه با راديو تهران، بخش خبری ۱۴:۳۰ درباره «سامانه شفاف» 
در تاريخ ۹۷/۱/۲۲

برگزاری نشست خبری درخصوص انتشار اطالعات قراردادهای كالن 
شهرداری در تاريخ ۹۷/۱/۲۶

انتشــار يادداشت «برای تحقق نظارت همگاني؛ درباره انتشار عمومي 
اطالعات قراردادهای كالن شهرداری تهران» در روزنامه همشهری در 

تاريخ ۹۷/۱/۲۶
انتشــار يادداشت «افشاگری يا شفافيت» در روزنامه دنيای اقتصاد در 

تاريخ ۹۷/۱/۲۸
مصاحبه با خبرگزاری ايلنا در خصوص شفافيت در تاريخ ۹۷/۳/۲۲

انتشار يادداشت «شاه كليد شفافيت» به عنوان سرمقاله در روزنامه ايران 
در تاريخ ۹۷/۴/۱۰

مصاحبه با خبرگزاری ايســنا با عنوان «پايــان انتصابات فاميلي در 
شهرداری تهران» در تاريخ ۹۷/۵/۱

انتشــار يادداشــت «پايش مداوم بودجه پايتخت» در روزنامه دنيای 
اقتصاد در تاريخ ۹۷/۵/۱۱
مكاتبات و پيگيری ها 

مكاتبه با شهردار تهران در خصوص: 
اطالع رساني قراردادهاي باالي يك ميليارد تومان در تاريخ ۹۶/۰۸/۲۰

انتشار عمومي بخشــي از اقالم اطالعاتي سامانه شهرسازي در تاريخ 
۹۶/۱۰/۲۷

انتشــار عمومي اطالعات مديران ارشــد شــهرداري تهران در تاريخ 
۹۷/۰۳/۱۲

۱۴ عنوان مكاتبه با معاونان شهرداری و سازمان فاوا در خصوص 
دريافت گزارش های نظارتي با محوريت:

كيفيت اطالعات ســامانه های مختلف شهرداری از جمله سامانه های 
قرادادها و مالي

نظارت بر حسن اجرای مصوبه الزام شهرداری تهران به انجام الكترونيكي 
و اعالن عمومي معامالت شهرداری

برنامه های سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات
ايجاد دسترسي به سامانه های مختلف شهرداری

مالقات ها
�;�%���������;!�?��������'%�>��/�@28A4�����'$�B��	���CD4�5
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معرفي
علي اعطا

فرزند شهيد محمد اعطا (از شهدای جنگ تحميلي)
متولد ۱۳۵۹ اهواز

سوابق تحصيلي
پژوهشگر دوره دكتری معماری (دانشكده هنر و معماری دانشگاه 

آزاد اسالمي واحد علوم تحقيقات تهران)
كارشناسى ارشد پيوسته مهندسي معماری(دانشكده هنرهای زيبا 

دانشگاه تهران)
سوابق كاری

مسئول معماری شبكه جامع هنر و معماری ايران جهاد دانشگاهي 
دانشكده هنرهای زيبا ۱۳۸۱

مدير پروژه های خدمات مشــاوره مهندسي در حوزه شهرسازی و 
معماری در بخش خصوصي ۱۳۸۲

كارشناس حوزه شهری، معماری و ميراث فرهنگي شبكه سراسری 
فرهنگ صدا و سيما ۱۳۸۵

مديرعامل و عضو هيأت مديره در شركت مهندسين مشاور معمار و شهرساز
 مشــاور معاون شهرســازی و معمــاری وزارت راه و شهرســازی 

(مشاور دبير شورای عالي شهرسازی و معماری ايران) ۱۳۹۳
عضو شورای اسالمي شهر تهران ۱۳۹۶

عضو هيأت رئيسه و سخنگوی شورای اسالمي شهر تهران ۱۳۹۶
عضو كميسيون شهرســازی و معماری و رئيس كميته معماری و 

طرح های شهری شورای اسالمي شهر تهران ۱۳۹۶
 عضــو كميســيون نظــارت و حقوقــي و رئيس كميتــه حقوقي 

و امور بين الملل شورای اسالمي شهر تهران ۱۳۹۶
فعاليت های رسانه ای

مؤسس و اولين مديرمسئول نشريه دانشجويي ديدار ارگان انجمن 
اسالمي دانشجويان دانشكده هنرهای زيبا دانشگاه تهران ۱۳۸۱

ســردبير خبری شبكه جامع هنر و معماری ايران جهاد دانشگاهي 
دانشكده هنرهای زيبا سازمان اشتغال جهاد دانشگاهي ۱۳۸۱

همكار تحريريه فصلنامه تخصصي معماری و شهرسازی آبادی- مركز 
تحقيقات شهرسازی و معماری وزارت مسكن و شهرسازی ۱۳۸۳

همكار ســرويس فرهنگ و هنر روزنامه شــرق نويسنده و منتقد 
حوزه شهر و معماری ۱۳۸۴

برنامه ريزی محتوايي، كارشناسي و اجرای برنامه های «پنجره ها»، 
« هفت اقليم»، « در ســايه سار سيمرغ» و « خشت و خيال» (در 
حوزه معماری، شهرسازی و ميراث) شبكه سراسری راديو فرهنگ 

صدا و سيما ۱۳۸۵ - ۱۳۹۶
نويسنده صفحه آخر در حوزه شهر روزنامه اعتماد ۱۳۹۶

عضويت در انجمن ها و مجامع تخصصي
عضو سازمان نظام مهندسي ساختمان استان تهران

عضو جامعه مهندسان معمار ايران
عضو جامعه مهندسان مشاور ايران
عضو انجمن مفاخر معماری ايران

عضو اتاق فكر معاونت خدمات مهندســي سازمان نظام مهندسي 
ساختمان استان تهران ۱۳۹۵

تأليف
مؤلــف كتــاب «روزگار برزخي معماری مــا» - مجموعه مقاالت 
منتشر شده در مطبوعات با موضوع نقد معماری و شهر، انتشارات 

كتابكده كسری

كارنامه صحن
تعداد نطق پيش از دستور و عناوين موضوعات:

يك نطق با موضوع «نظارت همگاني، ميوه مشاركت اجتماعي»
تعداد تذكرات و عناوين موضوعات

 تذكــر به ســازمان حفاظت محيط زيســت در خصــوص توجه 
دســتگاه های مســئول به اهميت انجام تكاليف قانوني شــان در 
خصوص كنترل آلودگي هوای شــهر تهران در بيســت و يكمين 
 جلســه رســمي پنجمين دوره شــورای اســالمي شــهر تهران

 روز يكشنبه به تاريخ: ۱۳۹۶/۰۸/۲۱
 تذكــر به معاونــت شهرســازی و معمــاری و مركــز ارتباطات

 و امــور بيــن الملل شــهرداری تهران در خصوص لــزوم آگاهي 
 افــكار عمومــي و شــهروندان در خصوص تصميم گيــری درباره 

مركز آموزش نظامي ۰۶ 



 تذكر بــه معاونت شهرســازی و معمــاری شــهرداری تهران و 
شــهرداری منطقه ۷ تهران درباره تسريع در اجرای مصوبه تبديل 

خانه هنرمندان ۲ به خانه معمار (استاد لرزاده) 
 تذكر به شــهردار تهران در خصوص صدور پروانه ساختماني برج 
باغ پس از لغو مصوبه موســوم به برج باغ و درخواســت برخورد با 

مديران متخلف در هفتاد و يكمين جلسه رسمي 
 تذكر به وزارت ورزش و جوانان و معاونت امور اجتماعي و فرهنگي 
شــهرداری تهران درباره لزوم تعيين و تجهيز فضای مناســبي به 
عنوان نمازخانه در ورزشــگاه آزادی تهران و اماكن ورزشي متعلق 

به شهرداری تهران در هفتاد و يكمين جلسه رسمي 
 تذكر به شهرداری تهران در خصوص لزوم توسعه انرژی های نو و 

تجديدپذير در هفتاد و نهمين جلسه رسمي 
تذكر به معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران درباره نحوه 

محاسبه تراكم ساختماني در پروانه های ساختماني
طرح های پيشنهادی

الزام شــهرداری تهران به ارائه اليحه «برنامه عملياتي ايمن سازی 
ســاختمان های نا ايمن بلند مرتبه شهر تهران (اعم از مسكوني و 

غير مسكوني) و رفع خطر احتمالي»
الزام شــهرداری تهران به ارائه اليحه «برنامه عملياتي ايمن سازی 
ســاختمان های نا ايمن بلند مرتبه شهر تهران (اعم از مسكوني و 

غير مسكوني) و رفع خطر احتمالي» 
طرح «الزام شهرداری تهران به ارائه گزارش ميزان تحقق طرح تفصيلي»

طرح «الزام شــهرداری تهران به ارائه گــزارش ميزان تحقق طرح 
تفصيلي» 

طرح «الزام شهرداری تهران به ارائه اليحه تعيين ساختار و حدود 
اختيارات شورای معماری مناطق» 

پيشنهادات ارائه شده
 ارائه پيشــنهاد اصــالح در خصوص «تغيير واحــد اجرايي پروژه 
پاركينــگ عمومــي در بافت فرســوده با شــماره طبقــه بندی 
۲۰۳۰۶۰۱۳۷ از ســازمان نوســازی شــهر تهــران به ســازمان 
 عمرانــي امور مناطــق معاونت فني و عمراني شــهرداری تهران» 

در چهل و ششمين جلسه به تاريخ ۱۳۹۶/۱۱/۲۵
ارائه پيشــنهاد اصالح در خصــوص «تغيير واحــد اجرايي پروژه 
احداث و تكميل پايگاه های پشتيباني و سوله های مديريت بحران 
مناطق ۲۲ گانه با كد رديف ۴۰۲۰۳۰۷۴۲ از ســازمان پيشگيری 
و مديريت بحران شــهر تهران به معاونت فني و عمراني شهرداری 

تهران» در چهل و ششمين جلسه به تاريخ ۱۳۹۶/۱۱/۲۵
ارائه پيشــنهاد اصالح در خصوص «اختصاص مبلغ بيست ميليارد 
ريال ذيــل كد رديــف ۵۰۴۰۰ بــرای اجرای مصوبه شــورا در 
 زمينــه راه اندازی خانه معمار در عمارت تاريخي اســتاد لرزاده» 

در چهل و ششمين جلسه به تاريخ ۱۳۹۶/۱۱/۲۵
 و چنديــن پيشــنهاد اصالحــي در خصــوص طرح هــا و لوايح

بررسي شده در صحن شورای اسالمي شهر تهران

تعداد ارائه گزارش و عناوين
ارائــه گزارش كميســيون نظــارت و حقوقــي در خصوص«الزام 
شــهرداری تهران به ساماندهي واگذاری حق بهره برداری امالک، 
اراضي و اموال غيرمنقول شــهرداری به اشخاص حقيقي و حقوقي 

و مؤسســات عمومي و غيردولتي » در دوازدهمين جلسه به تاريخ 
۱۳۹۶/۷/۱۸

ارائه گزارش «طرح دو فوريتي الزام شهرداری تهران به ارائه برنامه 
عملياتي ايمن سازی ساختمان های نا ايمن بلند مرتبه شهر تهران 
 ( اعم از مســكوني و غيرمســكوني) و رفع خطــر احتمالي آن)» 

در چهاردهمين جلسه به تاريخ ۱۳۹۶/۷/۲۵
ارائه گزارش در خصوص «بررسي طرح الزام شهرداری تهران به گزارش 
ميزان تحقق طرح تفصيلي» در سي امين جلسه به تاريخ ۱۳۹۶/۹/۲۶
ارائه گزارش در خصوص «بررســي طرح الزام شهرداری تهران به گزارش 
ميزان تحقق طرح تفصيلي» در سي و يكمين جلسه به تاريخ ۱۳۹۶/۹/۲۸

ارائه گزارش كميســيون نظارت و حقوقــي در خصوص «اعتراض 
هيــأت تطبيق بــه مصوبه الــزام شــهرداری تهران بــه تعيين 
 مكان مناســب برای تشــكيل اجتماعات اعتراضي شــهروندان» 

در چهل و دومين جلسه به تاريخ ۱۳۹۶/۱۱/۱۰
ارائه گزارش كميســيون های مشــترک شهرســازی و معماری و 
ســالمت، محيط زيست و خدمات شــهری در خصوص «بازنگری 
مصوبــه دســتورالعمل ضوابــط اجرايــي مربــوط بــه چگونگي 
 اجرای ماده يكم قانون حفظ و گســترش فضای ســبز شــهرها» 

در پنجاه و سومين جلسه به تاريخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۳
ارائه گزارش كميسيون های مشترک فرهنگي و اجتماعي و نظارت 
و حقوقــي در خصوص «اليحه مجوز حق بهــره برداری از قطعه 
زمين به پالک هــای ثبتــي ۷۰/۱۸۷۸۲ و ۷۰/۱۸۷۸۳ واقع در 
محدوده منطقه ۶ شــهرداری تهران به منظــور احداث موزه آثار 
نقاشــي خانم ايراندخت درودی» در شصت و چهارمين جلسه به 

تاريخ ۱۳۹۷/۲/۳۰
ارائه گزارش نظارت و حقوقي در خصوص «اعتراض هيأت تطبيق 
به مصوبه مجوز حق بهره برداری از قطعه زمين به پالک های ثبتي 
۷۰/۱۸۷۸۲ و ۷۰/۱۸۷۸۳ واقع در محدوده منطقه ۶ شــهرداری 
تهران به منظور احداث موزه آثار نقاشي خانم ايراندخت درودی» 

در هفتاد و يكمين جلسه به تاريخ ۱۳۹۷/۴/۳
ديدار با خانواده معظم شهدا و ايثارگران

۱. ديدار با خانواده معظم شهيد علي قدياني -۲۳ آذرماه ۱۳۹۶
۲. ديدار با خانواده معظم شهيد رضا خرمي از شهدای مدافع حرم 

- ۷ دی ماه ۱۳۹۶
برخي ديدارهای مردمي

مالقات مردمي با شــهروندان عزيز منطقه ۱۷ شهرداری تهران – 
۲۳ آذرماه ۱۳۹۶

 مالقات مردمي با شــهروندان عزيز منطقه ۲۲ شهرداری تهران – 
۷ دی ماه ۱۳۹۶

مالقات مردمي با شــهروندان عزيز منطقه يك شهرداری تهران – 
۲۸ دی ماه ۱۳۹۶

۴. مالقات با شهروندان ساكن محدوده طرح توسعه دانشگاه تهران 
به همراه سركار خانم دكتر فخاری – ۱۸ اسفندماه ۱۳۹۶

۵.  بيش از صد مالقات در قالب مراجعات مردمي  

بازديد از مناطق، سازمان ها و شركت ها
بازديد از رصدخانه شهری تهران – ۲۹ شهريور ماه ۱۳۹۶

بازديد از تكايای تاريخي شهر تهران – ۷ مهر ماه ۱۳۹۶
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بازديد از ايســتگاه شماره يك آتش نشاني شهر تهران به مناسبت 
روز آتش نشان – ۷ مهر ماه ۱۳۹۶

 بازديد از بيست و سومين نمايشگاه مطبوعات – ۸ آبان ماه ۱۳۹۶
 بازديد از انتشــارات شركت سهامي انتشار، نشر ثالث، نشر چشمه 

در قالب پويش كتابگردی – ۲ آذر ماه ۱۳۹۶
بازديد از كافه و هتل نادری – ۱۶ آذرماه ۱۳۹۶

بازديد از ساختمان تاريخي خانه لرزاده – ۲۰ آذر ماه ۱۳۹۶
بازديد از منطقه ۱۷ شهرداری تهران و نشست با مديران شهرداری 

منطقه – ۲۳ آذرماه ۱۳۹۶
 بازديــد از ســازمان پيشــگيری و مديريــت بحــران شــهر تهــران

بازديد از منطقه ۲۲ شهرداری تهران و نشست با مديران شهرداری 
منطقه – ۷ دی ماه ۱۳۹۶

بازديد از مراكز مرتبط با مديريت بحران شامل:
ساختمان فرماندهي مديريت بحران شهر تهران – ۸ دی ماه ۱۳۹۶

سازمان امداد و نجات جمعيت هالل احمر – ۸ دی ماه ۱۳۹۶
سازمان زمين شناسي و اكتشافات معدني ايران – ۸ دی ماه ۱۳۹۶ 

بازديد از مجموعه بام لند – ۲۴ دی ماه ۱۳۹۶
بازديد از منطقه ۱ شهرداری تهران و نشست با مديران شهرداری 

منطقه – ۲۸ دی ماه ۱۳۹۶
بازديد از مركز مطالعات و برنامه ريزی شهر تهران – ۴ بهمن ماه ۱۳۹۷

 بازديد از خانه موزه سيمين و جالل – ۴ بهمن ۱۳۹۶ 
 بازديد از مجموعه باغ كتاب – ۴ بهمن ۱۳۹۶

 بازديد از عمليات مهار آتش سوزی ساختمان برق حرارتي وزارت 
نيرو در ميدان وليعصر(عج) – ۱۷ بهمن ۱۳۹۷

بازديد از موزه بانك ملي ايران و خانه سردار اسعد بختياری – ۱۸ 
بهمن ماه ۱۳۹۶

بازديد از  خانه موزه های شهيد بهشتي ، شهيد مطهری و استاد معين 
 بازديد از پياده راه هفده شــهريور  به همــراه آقای حبيب زاده و 
ســركار خانم اماني و آقای محسني شهردار منطقه ۱۲ به منظور 

بررسي مسائل و مشكالت ساكنان و كسبه 
 بازديد از نمايشگاه بين المللي كتاب تهران – ارديبهشت ۱۳۹۷

 بازديد از ساختمان تاريخي تئاتر نصر – ۱۶ خرداد ماه ۱۳۹۷
بازديد از خانه تاريخي معين التجار بوشهری – ۱۶ خرداد ماه ۱۳۹۷

 بازديد از كوچه لوالگر و ساختمان های در حال مّرمت 
 بازديد از ساختمان كتابخانه ملي ايران واقع در اراضي عباس آباد 
 بازديد از ملك موصوف به باغ برره در پي اعالم تخريب شبانه باغات 

– ۱۱ تيرماه ۱۳۹۷
بازديــد از آرامــگاه روزنامــه نــگاران شــهيد عصر مشــروطه 
(ملك المتكلمين و صوراسرافيل) – ۹ تيرماه و ۱۴ مردادماه ۱۳۹۷
بازديــد از مجموعــه باغ فردوس و موزه ســينما به همراه اعضای 

كميته معماری و طرح های شهری – ۱۹ مرداد ماه ۱۳۹۷

نشست ها و همايش های تخصصي
نشست مشترک مجمع نمايندگان تهران در مجلس شورای اسالمي و 

شورای اسالمي شهر تهران ( مجمع اميد) – ۲۹ شهريور ۱۳۹۶
 نشســت با انجمن اسالمي دانشــجويان دانشــكده هنرهای زيبا 

دانشگاه تهران

 نشســت مشــترک اعضــای شــورای اســالمي شــهر تهــران با 
 فرماندهــان نيروی انتظامي تهران بزرگ به مناســبت هفته ناجا – 

۲۰ مهرماه ۱۳۹۷
عضو پنل تخصصي نخســتين كنگره بين المللي حقوق شهروندی 

– ۴ آبان ماه ۱۳۹۶
 نشست « شهر، حاشــيه در متن» از سلسله نشست های دانشگاه 

هنر و معماری پارس – ۱۳ آبان ماه ۱۳۹۶
بازديد از آرامستان تاريخي لهستاني ها در محله دوالب منطقه ۱۴ 

شهرداری تهران – ۲ آذرماه ۱۳۹۶
 شركت در گردهمايي ميانكار مســابقه كارگاهي دربند با موضوع 

رود دره های شهر تهران – ۲ آذرماه ۱۳۹۶
 نشست تخصصي وقف با حضور اعضای شورای اسالمي شهر تهران 
و مديران ارشــد اداره كل اوقاف و امور خيريه اســتان تهران – ۲ 

آذرماه ۱۳۹۶
 هم انديشي با نخبگان جامعه تخصصي حوزه معماری و شهرسازی 

شهر تهران – ۳ آذر ماه ۱۳۹۶
هم انديشــي با نماينــدگان انجمن  های علمي دانشــجويي حوزه 

معماری و شهرسازی دانشگاه های تهران – ۲۲ دی ماه ۱۳۹۶
 هم انديشــي مديران ارشد ديوان عدالت اداری، دادگستری استان 
تهران، شــورای اسالمي و شــهرداری تهران پيرامون رويه قضايي 
ديــوان عدالت اداری در خصوص آرای صادره از كميســيون های 

ماده ۱۰۰ قانون شهرداری -  ۴ بهمن ماه ۱۳۹۶
شركت در مراســم « ميالد مطهر» نود و هشتمين سالروز والدت 

استاد شهيد مرتضي مطهری – ۱۳ بهمن ۱۳۹۶
شــركت در مراسم رونمايي كتاب شــهرک اكباتان در محل موزه 

ارتباطات – ۱۵ اسفند ماه ۱۳۹۶
 شركت در جشن شكرانه شركت شهر سالم – ۱۷ اسفند ماه ۱۳۹۶

شــركت در دومين همايش جايزه شهيد دادمان – سالن اجالس 
سران كشورهای اسالمي- ۲۲  اسفند ماه ۱۳۹۶

نشســت مشــترک مجمع نمايندگان تهران در مجلس شــورای 
 اســالمي و شــورای اســالمي شــهر تهــران ( مجمــع اميد) –

 ۲۴ اسفند ماه ۱۳۹۶
 شــركت در مراســم افتتــاح خانــه مــوزه ســيمين و جالل –

 ۹ ارديبهشت ۱۳۹۷
 نشست مشاركت شــهروندان در مديريت شهری و افتتاح كميته 
حقوق شهروندی شورای اسالمي شهر تهران – ۱۳ تير ماه ۱۳۹۷
 نشســت مجتمع هــای تجــاری چندمنظوره و كيفيــت زندگي 
 شــهروندان از سلسله نشســت های اجتماعي تهران اميد دارد –

 ۱۳ تير ماه ۱۳۹۷
  نشســت تخصصي بــاغ های گمشــده، چالش هــا و راهكارها –

 سالن اجتماعات جامعه مهندسان مشاور ايران – ۲۶ تيرماه ۱۳۹۷ 
 شــركت در ســومين اجالس هيأت رئيســه شــوراهای اسالمي 

كالنشهرهای كشور – اروميه – ۲۷ تيرماه ۱۳۹۷
  نشســت كدام هويت برای فضای سبز شــهر تهران – پژوهشكده نظر –

۲ مرداد ماه ۱۳۹۷
  شــركت در آييــن شــب   فرهنگي خوزســتان – بــرج ميالد –

۲۳ مرداد ماه ۱۳۹۷



 نشست ها و هم انديشي با  شوراياری ها
 نشســت هم انديشــي با دبير و اعضای شــوراياری محله طيب و 

معتمدين محالت منطقه ۱۵ شهرداری تهران
 نشست هم انديشــي با دبيران شوراياری محالت ۱۴ گانه منطقه 

۱۷ شهرداری تهران – ۲۳ آذرماه ۱۳۹۶
 نشست هم انديشــي با دبيران شوراياری محالت ۱۲ گانه منطقه 

۲۲ شهرداری تهران -  ۷ دی ماه ۱۳۹۶
 نشست هم انديشــي با دبيران شوراياری محالت ۲۷ گانه منطقه 

يك شهرداری تهران – ۲۸ دی ماه ۱۳۹۶
 نشست بررسي مسائل و مشكالت طرح توسعه شهر تهران با حضور 

شوراياری و اهالي محله وصال شيرازی – ۱۸ اسفندماه ۱۳۹۶
 حضــور در انتخابــات هيأت رئيســه كارگــروه هــای چهارگانه 

شوراياری های منطقه ۴ شهرداری تهران – ۲۸ فروردين ۱۳۹۷
 حضــور در انتخابــات هيأت رئيســه كارگــروه هــای چهارگانه 
شوراياری های منطقه ۶ شهرداری تهران – ۲۸ ارديبهشت ۱۳۹۷

 حضور در انتخابات هيأت رئيسه كارگروه های چهارگانه شوراياری های 
منطقه ۱۵ شهرداری تهران – ۲۳ ارديبهشت ۱۳۹۷

 نشســت مشــترک كارگروه های تخصصي مناطــق ۴، ۶ و ۱۵ با 
حضور شهرداران و معاونين اجتماعي و فرهنگي مناطق به ميزباني 

شهرداری منطقه چهار – ۶ تير ماه ۱۳۹۷
 هم انديشي كميسيون شهرسازی و معماری شورای اسالمي شهر 
تهران و كارگروه های تخصصي عمران و شهرســازی شــوراياری 
مناطق ۲۲ گانه با حضور معاونين شهرسازی و معماری مناطق به 

ميزباني منطقه ۱۵ شهرداری تهران – ۲۵ تيرماه ۱۳۹۷ 
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#VV

معرفي: 
مرتضي الويری

متولد: ۹/۲ /۱۳۲۷
سمت: رئيس كميسيون برنامه و بودجه شورای اسالمي شهر تهران 

و رئيس شورای عالي استان ها
سوابق تحصيلي: 

كارشناسي مهندسي برق دانشگاه شريف
 كارشناسي ارشد مديريت دولتي مركز آموزشي مديريت دولتي

سوابق كاری و اجرايي:
سالسمتدستگاه اجرايي

مجمع تشخيص 
مصلحت نظام

عضو شورای 
مشاورين رئيس مجمع 

تشخيص مصلحت 
نظام مرحوم آيت اهللا 

هاشمي رفسنجاني

۱۳۸۹-۱۳۹۶

سفير ايران در وزارت خارجه
اسپانيا

۱۳۸۲-۱۳۸۵

۱۳۸۰-۱۳۷۸شهردار تهرانشهرداری تهران

مشاور رئيس مناطق آزاد
جمهور و دبير شورای 

عالي مناطق آزاد

۱۳۷۱-۱۳۷۸

مجلس شورای 
اسالمي

نماينده تهران، 
رئيس كميسيون برنامه 
و بودجه و عضو هيات 

رئيسه مجلس

۱۳۶۷ -۱۳۷۱

سازمان برنامه و 
بودجه كشور

معاون پارلماني و 
حقوقي سازمان برنامه 

و بودجه كشور

۱۳۶۳-۱۳۶۷

مجلس شورای 
اسالمي

نماينده مردم 
دماوند، رئيس 

كميسيون صنايع و 
معادن و عضو هيات 

رئيسه مجلس

۱۳۵۹-۱۳۶۳

سپاه پاسداران 
انقالب اسالمي

عضو شورای 
فرماندهي سپاه 

پاسداران انقالب 
اسالمي

۱۳۵۸

كميته موقت انقالب 
اسالمي

عضو شورای مركزی 
كميته انقالب اسالمي

بهمن و اسفند 
۱۳۵۷

فعاليت های سياسي:
 عضو مجمع نمايندگان ادواری مجلس شورای اسالمي

 عضو شورای مشاورين رئيس دولت اصالحات (سيد محمد خاتمي)
 عضو سازمان مجاهدين انقالب اسالمي از سال ۱۳۵۸ تا ۱۳۶۲

 عضو گروه سياسي، نظامي ( فالح) ۱۳۵۳ تا ۱۳۵۷
 عضو سازمان مجاهدين خلق ۱۳۵۰ تا اسفند ۱۳۵۱

 اسارت در زندان های سياسي قبل از انقالب در فاصله سال های 
۱۳۵۰ تا ۱۳۵۷ «پنج بار»

خالصه فعاليت و اقدامات در سال اول دوره پنجم: 
در خصوص فعاليت و اقدامات اعضای شورای شهر الزم است، توجه 
گردد كه هرگونه اقدام و فعاليت در شــورای شهر مستلزم مشاركت 
فعال اعضای كميسيون، اعضای شورای شهر، مشاورين و كارشناسان 
و همچنين ساختار اجرايي شورا، شــهرداری، سازمان ها، شركت ها 
و موسســات تابعه آن اســت. لذا ارائه فعاليت و اقدام هر عضو شورای 
شــهر بدون توجه به تالش ها و همكاری های ديگر اعضای شــورای 
شــهر و ساير همكاران، غير كارشناسي و اشتباه است. از همين منظر 
هرگونه فعاليت در شورای شهر تهران اقدامي جمعي و مشاركتي است.

در همين رابطه برخي از اقدامات و فعاليت ها كه با مشــاركت اعضای 
كميسيون و ساير اعضای شورای شهر تهران و مشاورين پيگيری شده 

است به شرح ذيل است:
۱- اداره و راهبری كميسيون برنامه و بودجه و تعيين اولويت ها و 

دستور كارها
۲- تعامل و پيگيری مســتمر با كميســيون ها، فراكســيون ها، 



نمايندگان و رئيس مجلس شورای اسالمي جهت تقويت ساز و كارهای 
قانوني نظام مالي و اقتصادی مديريت شــهری (اين موضوع از طريق 
پيشــنهادات و پيگيری های مكرر در لوايح» ماليات بر ارزش افزوده» 
، »درآمدهای پايدار شــهرداری ها و دهياری ها»، «اليحه بودجه سال 

۱۳۹۷ دولت» محقق شده است)
۳- تعامل با و پيگيری مســتمر هيات دولت جهت تقويت و ارتقاء 
مديريت شهری از طريق پيگيری «اليحه مديريت يكپارچه شهری»، 
تامين منابع مورد نياز شوراهای اسالمي كشوری، اصالح مقررات و آيين 

نامه های مرتبط با شوراهای اسالمي كشوری.
۴- پيگيری و همكاری در خصوص تعامل پايدار و مستمر با رئيس 
ديوان عدالت اداری، معاونين ايشــان و هيــات عمومي ديوان جهت 

جلوگيری از ابطال مصوبات شورای شهر تهران.
۵- تعامل مســتمر با روسای شوراهای اســتان ها، شهرستان ها، 
شــهرداران مراكز اســتان ها جهت اصالح ضوابط و مقررات مديريت 

شهری و ناحيه ای و پيگيری موارد در شورای عالي استان ها.
۶- انتقال طرح ها و لوايح مديريت شــهری تهران به شورای عالي 
استان ها و پيگيری تصويب اين موارد در شورای عالي استان ها(نمونه 
اين موارد تصويب طرح شــيوه نامه انتخاب حسابرسان در شوراهای 
اسالمي كشور است اين طرح در كميته بودجه و نظارت شورای شهر 

تهيه شده بود)
۷- پيگيری تهيه و تصويب طرح ســند تحويل و تحول شهرداری 
تهران در شهريور ماه ۱۳۹۶ در راستای رصد و پايش وضعيت موجود 

شهر از همه ابعاد و ساختار ها
۸- پيگيری تصويب طرح اصالح سياست های اجرايي تدوين برنامه 

سوم شهرداری تهران
۹- پيگيری تصويب طرح سياست های اجرايي تدوين بودجه سال 

۱۳۹۷ شهرداری تهران
۱۰- پيگيری و تذكر در خصوص ارسال لوايح درآمدی «عوارض و 

بهای خدمات» قبل از ارسال بودجه سال ۱۳۹۷
۱۱- سياســت گذاری جهــت كاهش مصارف غير ضــروری در 

شهرداری تهران 
۱۲- پيگيری و همكاری در خصوص ساماندهي به مقوله نظارت بر 
بودجه و عمليات مالي در شــهرداری از طريق تدوين شيوه نامه های 

انتخاب حسابرسان و ذيحسابان شهرداری تهران 
۱۳- پيگيری و همكاری در خصوص توســعه مقوله شــفافيت در 

شهرداری تهران
۱۴- برنامه ريزی برای ســهم درآمدهای پايدار از رقم ۲۵ درصدی 

سال ۱۳۹۶ با رقم ۳۱ درصدی در سال ۱۳۹۷
۱۵- پيگيری موضوع كاهش تكيه درآمد و منابع شهرداری به تغيير 
كاربری و فروش تراكم مازاد( به ميزان ۱۵۰۰ ميليارد تومان) و فروش 

امالک شهرداری در بودجه سال ۱۳۹۷
بازديد ها و نشست ها:

 بازديد از پروژه های عمراني مترو و ايستگاه های در حال احداث 
«خط ۶ و ۷»

 بازديد از پروژه های نيمه تمام و ســرمايه گذاری های شهرداری 
منطقه ۱۷

 بازديد از مركز لرزه نگاری شهرداری تهران
 بازديد از كتابخانه و مجموعه باغ كتاب تهران و موزه دفاع مقدس

 بازديــد از نــوروزگاه هــای شــهر تهــران در ايــام نــوروز 
سال ۱۳۹۷

 برگزاری ۷ نشست تخصصي در خصوص رفع تعارضات ديوان با 
شهرداری و شورای شهر تهران

 برگزاری ۳ نشســت تخصصي در خصوص نظام مالي شهرداری 
و ساز و كارهای جذب سرمايه گذاری خارجي به ويژه در حوزه مترو

 برگزاری نشســت با كميسيون های تخصصي شــورای شهر در 
خصوص دستور كارهای مشترک
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XZ# معرفي عضو  
شهربانو اماني

مدرک تحصيلي  
كارشناسي مديريت دولتي

 سوابق اجرايي و مديريتي 
حوزه فعاليت دولتي و بخش عمومي 

 رياســت مجتمع های خدمات حمايتي سازمان بهزيستي استان 
آذربايجان غربي (قدس و شهيد جعفری) به مدت ۱۶ سال

 مشاور رياست سازمان بهزيستي استان آذربايجان غربي به مدت 
۷ سال

 دبير كميسيون بانوان شهرستان اروميه به مدت ۲ سال
 دبير مشــاركت های مردمي بهزيستي استان آذربايجان غربي به 

مدت ۷ سال
 رئيس هيات ورزشي معلولين و نابينايان بانوان استان آذربايجان 

غربي به مدت ۳ سال
 نماينده مجلس شــورای اسالمي و عضو هيات رييسه كميسيون 

اقتصاد، دارايي و تعاون مجلس پنجم  
 نماينده مجلس شــورای اســالمي و عضو كميســيون برنامه و 
بودجه و تلفيق مجلس ششم و عضو هيات رييسه كميته اجتماعي 

كميسيون تلفيق 
 عضو هيات رييسه مجلس ششم 

 نماينده رييس مجلس در كميته فرهنگي اجتماعي زنان شورای 
عالي انقالب فرهنگي–  دو دوره

 رئيس هيات نظارت بر دومين دوره انتخابات شهر و روستا استان 
آذربايجان غربي در دوره دوم انتخابات شورا

 معاون آموزش و تحقيق و توسعه سازمان صنايع دستي كشور- از 
خرداد ۸۳ تا پايان دولت اصالحات 

 مشــاور وزير بازرگاني در امور زنــان و خانواده-  از خرداد ۸۳ تا 
پايان دولت اصالحات و دبير اجرايي اولين همايش ملي نقش زنان 

در تجارت و  بازرگاني كشور
 نايب رئيس فدراسيون سواركاری سال ۸۴ تا ۸۸

 مشــاور رييس سازمان محيط زيست ســال ۹۲ تا ۹۵ و مسئول 
اجرايي پروژه تاسيس و آموزش جوامع محلي

 نماينده ســازمان محيط زيست در ســتاد احيای درياچه اروميه 
سال ۹۳ تا استقرار شورای پنجم

 عضو گروه پژوهشــي برنامه و  بودجه مركز تحقيقات استراتژيك 
مجمع تشخيص مصلح نظام به مدت ۳ سال و نيم تا ۸۸

 عضور شورای اسالمي شهر تهران- دوره پنجم
 عضو كميسيون عمران و حمل و نقل شورای اسالمي شهر تهران
 رئيس كميته ايمن سازی حمل و نقل شورای اسالمي شهر تهران

 رئيس كميته TOD شورای اسالمي شهر تهران
 عضو كميته پيگيری و نظارت مصوبه شهر دوستدار كودک

 نايب رئيس ستاد توان افزايي سمن ها

سوابق علمي و پژوهشي  
۱. ترجمــه كتاب ( ITDP) ���� TOD Standard - به روز 
ترين راهنمای TOD و  ابالغ به مناطق شــهرداری تهران توسط 

معاونت حمل و نقل و ترافيك



۲. تاليف كتاب TOD و  امكان اجرای آن در تهران و يا هر شــهر 
بارگذاری شده

 Street Design Manual(New York) ۳. ترجمه كتــاب
City-NYC  ) بــه عنوان يكي از مراجع طراحي معبر شــهری 

در ايران)
۴. زنان و مشاركت سياســي در مجلس پنجم- گزارشي آماری و  
تحليلي بر مشاركت سياسي زنان در تاريخ ايران-  در سمينار ملي 

زنان در تاريخ مجالس ايران
۵. همــكاری در تاليف كتاب ”شــيوه نامه راه انــدازی و فعاليت 
سازمان های محلي“ با موضوع سازمانهای محلي-  نشر دشتستان 

و نشر هامون نو
۶. همــكاری در تدوين كتاب ”نقش زنان روســتايي در تحوالت 
اجتماعــي“ با موضــوع ظرفيت های تاثير گذاری زنان روســتا بر 

تحوالت جامعه - نشر هزار رنگ

سوابق حزبي و تشكيالتي  
۱-  عضو شــورای مركزی مجمع زنان اصالح طلب از بدو تشكيل 

تا ۹۵
۲-  عضو مجمع نمايندگان ادوار مجلس

۳-  رياست شورای هماهنگي اصالح طلبان كشور- يك دوره
۴-  عضو شورای مركزی و رييس كميته اطالع رساني و سخنگوی 

خانه احزاب- دوره پنجم
۵-  عضو شورای مركزی حزب كارگزاران سازندگي ايران اسالمي 

– از سال ۹۲ تاكنون

كارنامه صحن 
نطق پيش از دستور و عناوين موضوعات: 

۱. ارائه نطق « به مناسبت سالروز حماسه ۲۹ ارديبهشت »
۲. ارائــه نطق وگزارش مصــور در مورد « عــدم رعايت قوانين و 

مقررات در باغ های شهر تهران »
۳. ارائه نطق در خصوص« ايمني سرويس مدارس»

تذكرات و عناوين موضوعات  
۱. تذكر در خصوص ايمن نبودن خط ۷ مترو تهران

۲. تذكر در خصوص بحران كمبود آب و ممانعت از اسراف آب 
۳. تذكر در خصوص آلودگي هوای شهر تهران 

۴. تذكر در خصوص استفاده شــركت اتوبوسراني از اتوبوس های 
 BRT فرســوده در ساعات پاياني شــب تا اوايل صبح در خطوط

وتاثيرات منفي آن بر آلودگي هوا  
۵. تذكر در خصوص ديوارنگاره ميدان وليعصر

۶. تذكر در خصوص حادثه فوت ۵ تن از كارگران شهرداری تهران 
در اتوبان بابايي

طرح و عناوين  
۱. طرح الزام شــهرداری تهران بــه ارائه اليحه ايمني حمل و نقل 

دانش آموزان.

ارائه گزارش و عناوين  
۱. ارائه گزارش در كميســيون عمــران و حمل و نقل در خصوص 

مباحث قابل بررسي در كميته ايمن سازی حمل و نقل.
۲. ارائه گزارش كميته ايمن ســازی حمل و نقل در كميســيون 

عمران و حمل و نقل در خصوص حمل و نقل و آلودگي هوا.
۳. ارائه ۲ گزارش كميته TOD طي ۲ جلســه كميسيون عمران 
 TOD و حمل و نقل در خصوص بررســي روشــهای پياده سازی

در تهران.
۴. ارائه گزارش كميته TOD در كميسيو ن عمران و حمل و نقل 
در خصوص بررســي پروژه احداث ساختمان بلديه واقع در ميدان 

امام خميني (ره).
۵. ارائه گزارش كميته TOD در كميســيو ن مشــترک عمران و 
حمل و نقل و شهرســازی و معماری در خصوص بررســي پروژه 

احداث ساختمان بلديه واقع در ميدان امام خميني (ره). 
۶. ارائــه گزارش كميته ايمن ســازی حمل و نقل در كميســيون 
عمران و حمل و نقل در خصوص بودجه ســال ۹۷ شــركت های 

كنترل كيفيت هوا و واحد اتوبوسراني.
۷. ارائه ۳ گزارش طي ۳ جلســه كميسيون عمران و حمل و نقل 
در خصوص طرح الزام شهرداری تهران به ارائه اليحه ايمني حمل 

و نقل دانش آموزان.
۸. گزارش در صحن شــورا در خصــوص ايمن نبودن خط ۷ مترو 

تهران.
۹. گزارش در صحن شورا در خصوص بحران كمبود آب و ممانعت 

از اسراف آب. 
۱۰. گزارش در صحن شورا در خصوص آلودگي هوای شهر تهران. 
۱۱. ارائه گزارش مصور در صحن شورا در خصوص مطالعه و تدوين 

استانداردهای جامع سرويسهای مدارس.
۱۲. گزارش در صحن شورا در خصوص طرح الزام شهرداری تهران 

به ارائه اليحه ايمني حمل و نقل دانشĤموزان.

ديدارهای مردمي در شورا 
تعداد :  ۳۳۱  نفر               

عناوين كلي پيگيری شده در مالقات های مردمي: 
 اشتغال

 ارتقای پستي زنان
 تغيير وضعيت شغلي

 انتقال و  جابه جايي شغلي
 موضوعات شهرسازی

 عوارض شهرسازی
 اعتراضات طرح ترافيك (وانت بارها و آژانس ها)

 مالقاتهای كارشناسي در چارچوب كميتههای ايمن سازی حمل 
و نقل �TOD ( تاكسيراني، اتوبوسراني، مسائل ترافيكي، عمراني، 

شهرسازی و ...)
 اعتراضات به سراهای محالت

 بررسي مشكالت زنان تاكسيران
 مراجعين در خصوص مسائل و آسيب های اجتماعي

 پيگيری مشكالت پياده راه ۱۷ شهريور
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بازديدها، حضور در نشست ها و همايش ها 
تعداد:  ۱۱۷

موارد بررسي شده به عنوان عضو شورا:
 بررســي مشكالت حمل و نقل و عمران مناطق ۱۰-۹-۸-۷-۱-

 ۲۱-۱۴-۱۳-۱۲-۱۱
 بررسي نامه ها، شكايت ها و پيشنهادهای واصله

 بررســي صالحيت و انتخاب شهردار تهران با تهيه و استفاده از 
جداول عملكردی كانديدای شهرداری تهران

 بررســي طرح الزام شورا مبني بر تشــكيل كميته ارتقاء ايمني 
ساختمان های شهر تهران 

 بررسي طرح الزام شهرداری به تدوين پيوست مديريت بحران و  
پدافند غير عامل در پروژه های بزرگ عمراني 

 بررســي اليحه اصالحيه بند يكم مصوبه اصالحيه مصوبه مجوز 
تقسيط و چگونگي اخذ مطالبات شهرداری تهران  

 بررسي عملكرد بودجه سال ۱۳۹۶- شهرداری تهران و سازمان ها 
و شركت های تابعه

 بررســي اليحــه رويكردهای پيشــنهادی تدوين برنامه ســوم 
شهرداری تهران ( ۱۴۰۲- ۱۳۹۸ )  

 بررســي بودجه پيشــنهادی سال ۱۳۹۷- شــهرداری تهران و 
سازمان ها و شركت های تابعه

 بررســي طرح الزام شهرداری تهران به تهيه و ارائه اليحه رويداد 
تهران ۱۴۰۰ 

 بررسي طرح تحقيق و تفحص در عملكرد مالي و اجرايي مؤسسه 

همشهری  
 بررسي مشكالت آب و فاضالب تهران

 بررســي طرح بازنگری مصوبــه دســتورالعمل ضوابط اجرايي 
 مربوط بــه چگونگي اجرای مــاده يكم قانون حفظ و گســترش 

فضای سبز  
 بررســي اليحه تعيين بليت مترو- اتوبوس و  تاكســي تهران در 

سال ۱۳۹۷ 
 بررســي طرح الزام شــهرداری تهران به ارائــه برنامه عملياتي 

جلوگيری از ورود موتورسيكلت ها به حريم پياده روها 
 بررســي طرح الزام شــهرداری به گزارش ميــزان تحقق طرح 

تفصيلي
 بررســي طرح الزام شــهرداری به ارائه اليحه تعيين ســاختار و 

حدود اختيارات شوراهای معماری مناطق 
 بررســي طرح الزام شهرداری به ارائه گزارش از ميزان آمادگي و 

ايمني زير ساخت های امدادی  
 بررسي اليحه مصوبه اصالحيه مجوز اخذ حق توقف (ساعتي) از 
وسائط نقليه وارده به ميدان مركزی سازمان  ميادين ميوه و تره بار 
 بررســي طرح الزام شــهرداری به ارائه اليحــه كاهش تخلفات 

ساختماني و افزايش اعتبار ساخت و ساز  
 بررســي طرح الزام شهرداری به ارائه اليحه اولويت اجرای طرح 

بلوكي بافت فرسوده 
 بررسي اليحه اصالحيه مصوبه چگونگي محاسبه و دريافت بهای 

خدمات مديريت پسماندهای ساختماني 



معرفي  
دكتر سيد ابراهيم اميني
متولد : ۱۳۳۸/۰۱/۰۲ 

سوابق تحصيلي 
كارشناسي حقوق از دانشگاه تهران

كارشناسي ارشد حقوق خصوصي از دانشگاه شهيد بهشتي
دكترای حقوق خصوصي از دانشگاه تربيت مدرس

سوابق اجرايي 
وكيل پايه يك دادگستری و عضو كانون وكالی دادگستری مركز
عضو هيأت علمي دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه شيراز

عضو هيأت رئيسه دوره ششم مجلس شورای اسالمي
نائب رئيس كميســيون قضايي و حقوقي مجلس شورای اسالمي 

دوره ششم
عضو هيأت موسس حزب اعتماد ملي

عضو هيأت پيگيری و نظارت بر اجرای قانون اساســي به حكم حجت 
االسالم و المسلمين سيد محمد خاتمي

عضو شورای مركزی و رئيس كميته حقوقي، قضايي و داوری خانه احزاب 
ايران

عضو و نايب رئيس شورای شهر پنجم حوزه تهران
رئيس كميسيون حقوقي و نظارت شورای اسالمي شهر تهران

رئيس كميته حقوق شهروندی شورای اسالمي شهر تهران

اقدامات، پيشنهادات و نظرات 
با عنايت به انتخاب دكتر اميني به عنوان نايب رئيس ســال اول دوره 
پنجم شورای اسالمي شهرتهران، اداره تعداد ۳۵ جلسه از جلسات شورا، 

در غياب رياست شورا توسط ايشان انجام شده است.

ايجاد و راه اندازی كميته «حقوق شهروندی» كميسيون نظارت و حقوقي
تشكيل كارگروه مشترک شورای اســالمي شهر تهران و شورای عالي 

استان ها با ديوان عدالت اداری
تهيه پيش نويس آيين نامه نظارتي شــورای اســالمي شهر تهران بر 
شــهرداری در راستای نظارت بهتر كميسيون و كميته نظارت بر نحوه 
عملكرد شهرداری تهران به صورتي كه دخالت در اجرا محسوب نگردد.

طرح «مجوز اعطاي تســهيالت تشويقي و عدم دريافت ۵۰%  جرايم 
ديركرد»

پيشنهاد تشكيل كميسيون ترک تشريفات موضوع ماده ۱۴ آيين نامه 
معامالت شهرداری تهران

نظارت بر عملكرد اعضاء در كميته ها و كميسيون ها 
برگزاری جلسات كميسيون ماده ۷۷ هر ۲ هفته يكبار

۱۳۰ مورد مكاتبه با مراجع قضائي از جمله ديوان عدالت اداری
نظارت بر عملكرد ستاد توانمند سازی سازمان های مردم نهاد (سمن ها) 
نگارش و انتشار مقاالت متعدد مرتبط با شورای شهر و فعاليت های آن در 

نشرياتي از جمله همشهری، آرمان، اعتماد و شرق و ...

نشست ها و همايش های تخصصي 
برگزاری كنگره بين المللي حقوق ايران با رويكرد حقوق شهروندی، برج 

ميالد (سخنران اصلي مراسم افتتاحيه)
برگزاری نشست حقوق ايرانيان (نهاد وكالت، چالش ها و فرصت ها)

حضور در همايش هم انديشي بررسي مسائل مهم شهر تهران
حضور در مجمع مشورتي رؤسای شوراهای اسالمي شهر ها در ارتباط با 

مسائل و مشكالت شوراها
حضور به عنوان مدرس دوره و سخنران در پنل تخصصي جايگاه حقوقي 
شــورای شــهر به عنوان پارلمان محلي و تاثير آن در استيفای حقوق 
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شهروندان
حضور در جلسات كميسيون ماده ۷۷ ( معموالً هر دو هفته يكبار)

حضور در همايش سالگرد استقالل كانون وكال در وزارت كشور
حضور در همايش چشم انداز شهر تهران در افق برنامه پنج ساله 

حضور در همايش انسان و ســرطان با حضور وزير بهداشت با موضوع 
سالمت و حقوق شهروندی 

مشاركت در اكران حقوقي فيلم پشت ديوار سكوت (با موضوع حمايت از 
بيماران مبتال به ايدز و با همكاری با انجمن حقوق شناسي و شهرداری 
حضور در جلسه مشترک اعضای شورای شهر با فرمانده نيروی انتظامي 

به مناسبت هفته ناجا
حضور در نشست رؤسای كميسيون ها با اساتيد حقوق دانشگاهها

حضور در جلسه هم انديشي در راستای تمركز زدايي 
حضور در جلسه ديدار اعضای شورا با فرماندهي راهنمائي و رانندگي

حضور در جلسه ديدار اعضای شورا با رياست جمهور
حضور و ســخنراني در سلسله نشست های حكمروايي خوب و توسعه 

پايدار شهری

ديدار با مقامات و مسئولين
تعدادی از ديدارها با مقامات و مسئولين جهت انجام امور مرتبط با شورا

رئيس ديوان عدالت اداری
استاندار تهران
فرماندار تهران
بخشدار تهران

رئيس كانون وكالی دادگستری مركز
رئيس سازمان امور مالياتي كشور

مديرعامل برق استان تهران
رئيس اداره سالمت وزارت بهداشت و تعدادی از مديران اين وزارتخانه

ديدارهای مردمي در شورا
پاسخگويي به مراجعات مردمي و مكاتبه با دستگاههای مختلف:

با عنايت به جايگاه مردمي نايب رئيس شــورای اسالمي شهر تهران و 
تصدی همزمان پســت رياست كميسيون نظارت و حقوقي، مراجعات 
شــهروندان به اين كميسيون بسيار زياد بوده و پيگيری امور مربوط به 
شــهروندان يكي از وظايف اصلي ايشان است كه شامل بيش از ۲۱۰۰ 

مورد مراجعه مردمي است. موضوعات اصلي اين ديدارها عبارتند از :
برگزاری جلسات با مديران حوزه های مرتبط با وظايف و اختيارات شورا

برگزاری جلسات با سازمان تعزيرات حكومتي در خصوص پرونده طرح 
ترافيك و حل معضل شكايت از شورا و شهرداری در اين خصوص

برگزاری جلسات متعدد مالقات مردمي با حضور همكاران و شهروندان
بررسي موضوعات مربوط به معاونت توسعه منابع انساني شهرداری تهران:

بررسي مكاتبه نماينده مردم تهران ري و شميرانات در مجلس شوراي 
اسالمي درخصوص درخواست بر جاري شدن حقوق شهداي مجرد آتش 

نشان به والدين
بررســي درخواســت های همكاران مأمور مبني بــر انتقال قطعي به 

شهرداري تهران
بررسي درخواست های همكاران مبني بر بازگشت به محل خدمتي قبلي 
بررسي درخواست های تغيير وضعيت همكاران شاغل در شركت شهربان 
بررسي درخواست های همكاران مبني بر تقاضاي جابجايي به مناطق 

مختلف
بررسي درخواست های همكاران مبني بر تقاضاي بازگشت به كار 

بررسي درخواست مساعدت همكاران جهت تبديل وضعيت 
بررسي درخواست مساعدت جهت قرارگرفتن در چارت سازماني 

بررسي درخواست مركز درماني تخصصي خيريه سوده جهت رسيدگي 
به مشكالت

بررسي درخواست رسيدگي به مزايده مجموعه ورزشي 
- بررسي موضوعات مربوط به معاونت برنامه ريزی، توسعه شهری و امور 

شورا و مكاتبه:
بررسي درخواست شهروندان مبني بر جلوگيري از تخريب ناشي از رأي 

كميسيون ماده ۱۰۰
بررســي درخواست بنياد مســتضعفان درخصوص ضرورت رفع موانع 
احداث ســاختمان مناسب جديد و لزوم تسريع در صدور جواز واقع در 

شهرداري منطقه ۱۲ ( ساختمان ۵ طبقه شمالي پالسكو)
بررسي درخواست اهالي محله شهران مبني بر نصب دكل هاي مخابراتي 

در بوستان شيما واقع در شهرداري منطقه ۵ 
بررسي درخواست شهروند مبني بر طرح بيمه ملي حوادث كل كشور 

بررسي درخواست شركتهای پيمانكار شهرداري مبني بر طلب وصول 
ايشان از شهرداري

بررسي نامه درخواست سرمايه گذار بازار مشاركتي زيبادشت درخصوص 
صدور دستور مســاعدت جهت جباران خسارات وارده و حل مشكالت 

مطروحه
بررسي درخواست هيات امناي حوزه علميه شهيد شيخ فضل اهللا نوري 

درخصوص عدم فروش ملك تاريخي مذكور توسط شهرداري تهران
بررسي درخواست شهروند در خصوص پالك ثبتي ۱۸۰۸/۱ و ۱۸۰۹/۱ 
واقع در شــهرداري منطقه يك بررسي درخواست جلوگيري از تخلف 

صورت گرفته منطقه ۱
بررســي درخواست شــهروندان درخصوص مســاعدت نسبت به رفع 

مشكالت مطروحه 
بررسي درخواست مجدد ايران درودي مدير موسسه ايراندخت درودي 

مبني بر مشكالت مطروحه
بررسي و ارسال گزارش اقدامات بعمل آمده درخصوص تهاتر بدهي هاي 
مالياتي شهرداري با مطالبات احصا شده از بيش ازيازده دستگاه اجرائي 
كه بعضا سالهاست بالتكليف مانده و به تعبيري غير قابل وصول تلقي 
مي گردد و جمع آوري آن ها حدود يكســال و بامشقت فراوان به طول 

انجاميده
بررسي نامه دبير كميسيون ملي يونسكو مبني بر مساعدت جهت صدور 

دستور نسبت به ممانعت از جمع آوري دكل 
بررسي درخواست اهالي شهيد باهنر خيابان حكمت اله اميدوار كوچه 

آقاخاني پالك ۱۲ 
بررسي درخواست شهروند مبني بر مساعدت جهت صدور دستور نسبت 

به تمديد قرارداد ملك سازماني 
بررسي درخواست شهروند مبني بر مساعدت و صدور دستور نسبت به 

شروع بكار مجدد و فعاليت در شهرداري 
بررســي درخواســت همكاران مبني بر عدم پرداخت عيدي و پاداش 

كاركنان اتوبوس هاي تندرو
بررسي نامه درخصوص بررسي و اعالم نتيجه نسبت به رفع خطر از پاساژ 



مولوي واقع در چهارراه مولوي
مكاتبه با شركت شهر سالم 

ارسال درخواست متعدد شهروندان مبني بر تقاضاي مساعدت مالي به 
منظور تأمين هزينه درمان 

ارسال درخواست درخصوص همكاري مجدد با شركت شهر سالم 
ارسال درخواست مساعدت مالي به جهت بي خانماني و بيماري سرطان 

فرزند 
مكاتبات متعدد با شــهرداران مناطق ۲۲ گانه در جهت رفع مشكالت 

شهروندان:
مكاتبات متعدد با معاونت مالي و اقتصاد شــهری در ارتباط با پرداخت 

معوقه مطالبات پيمانكاران شهرداري از سالهاي ۹۴ و ۹۵ و ۹۶
مكاتبات متعدد با معاونت حمل و نقل و ترافيك در جهت حل مشكالت 

شهروندان (طرح ترافيك، مترو و...)
بازديدهای انجام شده 

بازديد از مجتمع نمايشگاهي شهر آفتاب جهت رسيدگي به مشكالت 
بازديد از نمايشگاه گل و گياه منطقه ۲

بازديــد از نحوه انجام عمليات اطفای حريق ســاختمان وزارت نيرو در 
ميدان وليعصر (عج)

بازديد از منطقه ۱، ۲، ۳ و ۲۲ جهت اخذ گزارش اقدامات انجام شده و 
بررسي مشكالت منطقه

شركت در مراسم هيئات مذهبي مناطق ۱۳ و ۱۴ جهت بررسي و حل 
مشكالت هيئات مذهبي منطقه

بازديد از سازمان زيباسازی شهرداری تهران و اخذ گزارش اقدامات انجام 
شده

بازديد از موسسه ميراث باستان پارسيان و بررسي آثار موسسه 
بازديد از انتشارات دارالخالفه و بررسي انتشارات آن

بازديد از درمانگاه شهر سالم منطقه ۵ و اخذ گزارش و بررسي مشكالت 
پرسنل

حضور در مراسم درگذشت پدر شهيدان اسماعيلي
حضور در مراسم روز جهاني حمايت از كودكان يتيم (برج ميالد)

حضور در برنامه فرهنگي سيستان و بلوچستان (برج ميالد)
حضور در دايره المعارف بزرگ اسالمي (بنياد باران) و بررسي مشكالت 

حضور در بيمارستان سينا و مالقات با حادثه ديدگان زلزله كرمانشاه در 
راستای كاهش آالم ايشان

حضور در همايش آيت اهللا هاشمي و هشت سال دفاع مقدس
بازديد از نمايشگاه مطبوعات

بازديد از مركز مطالعات و برنامه ريزی شهرداری تهران و بررسي معضالت 
و مشكالت پژوهشي

بازديد از نمايشگاه محصوالت ارگانيك (بوستان گفتگو)
مشــاركت در برگزاری گلريزان جمع آوری كمك بــه مردم زلزله زده 

كرمانشاه
بازديد از مترو تهران و اخذ گزارش پيشرفت و اقدامات انجام شده

بازديد از ايستگاه آتش نشاني منطقه ۱۹ به مناسبت روز آتش نشاني
بازديد از ايستگاه مترو دولت آباد و اخذ گزارش از روند پيشرفت پروژه

شركت در برنامه روز كتاب گردی و بازديد از انتشارات و كتابفروشي ها 
به منظور ترويج فرهنگ كتابخواني

حضور در مراسم توديع و معارفه مديرعامل شركت شهرسالم

برگزاری جشنواره فرهنگي بلوط با همكاری و مشاركت دانشگاه تهران
حضور در مراسم تجليل از خيرين مدرسه ساز

حضور در مراسم پويش مبارزه با سرطان و ديدار با مديران وزارت بهداشت
حضور در مراسم شهدای آتش نشان در حادثه پالسكو

حضور در آئين رونمائي از آلبوم موسيقي برمدار يكدم در فرهنگسرای 
ارسباران

حضور در مراسم افتتاحيه و اختتاميه جشنواره فيلم فجر
بازديد از سازمان اوقاف و امور خيريه 

حضور در مراسم تجليل از خيرين مدرسه ساز
بازديد از فعاليت های مجتمع داروئي درماني هالل ايران

 حضور در نشســت حفظ كرامت وكيل و استقالل نهاد وكالت در پرتو 
هم افزايي وكال

حضور در آيين نكوداشت خدمات ارزشمند آموزش و پرورش عشايری
حضور در همايش توانمندی های روستاها و عشاير كشور

حضور و سخنراني در مراسم تجليل از دكتر هومن اردبيلي، با عنوان الله 
برای مادران

حضور در مراسم تجديد ميثاق با آرمان های امام راحل
ديدار با يادگار امام در آستانه روز شوراها

ديدار با معاون اول رئيس جمهور 
 حضور در منزل شــهيد رسانه شهيد مجيد عسكر و خانواده سه شهيد

حضور در ورشو لهستان به همراه شهردار تهران و ديدار با نايب 
رئيس مجلس سنا و شورای شهر ورشو 

ايشــان در مالقات با اِوا ماسني نايب رييس شوراي شهر ورشو با اشاره 
روابط ديرينه دو كشور خواستار توسعه همكاري ها با هدف تعميق روابط 

شد.
نايب رييس شوراي شهر تهران با تاكيد بر ضرورت تبادل تجارب گفت: 
اعضاي شوراي شهر به عنوان نمايندگان مردم با توسعه ارتباطات دو شهر 
مهم تهران و ورشو مي توانند در ارتقاي خدمات شهري با بهره مندي از 

ظرفيت ها ي شهرداري هاي يكديگر كمك كنند.
دكتر اميني ضمن تشــريح ساختار، وظايف و راهكارهاي اعمال نظارت 
شــوراي شهر در تهران افزود: نهادينه شدن قوانين در فرهنگ مردم به 

توسعه كشور در سطح كالن كمك مي كند.
وي با اشاره به ميزباني شايسته مردم ايران از مهاجران لهستاني در زمان 
جنگ جهاني دوم خواستار احداث موافقت شوراي شهر ورشو با احداث 

بناي يادبودي به افتخار ايران در مركز شهر ورشو شد.
نايب رييس شوراي شهر ورشــو ضمن تمجيد از ميهمان نوازي مردم 
ايران در جنگ جهاني دوم كه در ياد و خاطره مردم لهستان باقي مانده 
است، از پيشنهاد اميني استقبال كرد و وعده بررسي آن در شوراي شهر 

ورشو را داد.
  ديدار با گروه بيوالكترا Bioelektra در ورشــو به همراه دكتر حجت 

معاون شهرسازی شهرداری
دكتــر اميني ضمن ديدار با گروه بيوالكترا Bioelektra كه با فناوري 
پيشرفته بازيافت موفق شده اند تقريبا تمامي اجزاي پسماند را با حذف 
لندفيل بازيافت كنند و پسماند را كه بيشترين هزينه براي جمع آوري 
و دفع آن بر مديريت شــهري تحميل مي شود به فرصتي براي كسب 

درآمد تبديل كنند.
حضور در همايش تجاری در كشــور لهستان به همراه شهردار تهران و 

سفير ايران
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معرفي  
افشين حبيب زاده

 متولد ۱۳۴۸ در محله جواديه تهران 
سوابق تحصيلي  

دانش آموخته رشته مهندسي مكانيك در مقطع كارشناسي
دانشجوی رشته علوم سياسي در مقطع دكترا با گرايش مسائل ايران 

(در مرحله تدوين رساله)
توجه به طبقه كارگر و نيز فقر و محروميت در جامعه از دغدغه ها و زمينه های 
اصلي فعاليت او در دوره فعاليت های سياســي و اجتماعي بوده است به نحوی 
كه در حوزه دانشــگاهي نيز به اين مقوله توجه جدی داشته است و انتشاركتاب 
مشاركت سياسي طبقه كارگر در ايران توسط ايشان و نيز نگارش مقاالت متعدد 
علمي و ژورناليستي در اين حوزه مبين اين امر است. از اينرو در دوره پنجم شورای 
اسالمي شهر تهران نيز رياست فراكســيون كارگری را عهده دار شد تا در كنار 
وظايف ديگر، توجه به مســائل و دغدغه های اين قشر را در محور اصلي فعاليت 

های خود قرار دهد.
سوابق اجرايي و مديريتي  

عضو هيات اجرايي مركزی خانه كارگر
مدير عامل و عضو هيات مديره اتحاديه تعاونيهای مسكن كارگران ايران (اسكان)

عضو پايه ارشد سازمان نظام مهندسي ساختمان استان تهران (در طراحي، نظارت 
و اجرا در رشته تاسيسات مكانيكي ساختمان)

عضو هيات علمي و رئيس موسسه آموزش عالي كار واحد تهران
عضو هيات موسس و هيات مديره خبرگزاری كار ايران (ايلنا)

مسئول امور اعضا و آموزش خانه كارگر
تاسيس و فعاليت در چند شركت در حوزه فني و مهندسي ساختمان

كارنامه صحن  
تعداد نطق پيش از دستور و عناوين موضوعات:

۱- لزوم رعايت مقررات ملي ساختمان 
۲- حكمروايي شهری و لزوم استفاده از ظرفيت شورای محله

۳- مشكالت آتش نشانان و ايستگاه های آتش نشاني
۴- روز جهاني كارگر

تعداد تذكرات و عناوين موضوعات:

۱- تذكر به شهردار تهران درباره « تعيين تكليف مراودات في ما بين شهرداری و 
شركت های كارگزاری»

۲- تذكر به رييس شورای اسالمي شهر تهران درباره « لزوم ثبت مشروح جلسات 
شورای شهر»

۳- تذكر به شــهردار تهران درباره « ارائه گزارش عملكرد ۱۲ ســاله از طرح و 
دســتورالعمل های مرتبط با ارائه خدمات فرهنگــي، اجتماعي، رفاهي درماني، 

تفريحي و ورزشي به كاركنان شهرداری تهران و سازمان ها و شركت های تابعه»
۴- تذكر به معاونت حمل و نقل و ترافيك شهرداری درباره « غفلت از مصوبات 

شورای عالي هماهنگي ترافيك شهرهای كشور»
۵- تذكر به ســازمان ها و شركت های وابسته به شــهرداری تهران درباره « عدم 
تصويب اساسنامه برخي از موسسات مرتبط با شهرداری در شورای شهر و لزوم 
واريز هرنوع درآمد حاصل از فعاليت ها و اخذ  جرايم به حساب خزانه شهرداری 

مركز»
۶- تذكر به شهردار منطقه ۱۸ درباره « سهل انگاری ماموران شهرداری آن منطقه 

در تخريب ملكي كه منجر به فوت يكي از شهروندان شد»
۷- تذكر به سازمان ها و شركت های تابعه شهرداری تهران درباره «جلوگيری از 

پرداخت ديون بدون مصوبه شورای شهر»
۸- تذكر به مســئوالن مربوطه درباره «لزوم رعايت موازين ايمني برای پرهيز از 

تكرار حادثه آتش سوزی پااليشگاه تهران و جان باختن چند كارگر»
۹- تذكر به شــهردار تهران درباره « لزوم تســريع در پرداخت حقوق كارگران 

پيمانكاران شهرداری»
۱۰- تذكر به معاونت فني و عمراني شهرداری تهران درباره « لزوم تسريع در تهيه 

دستگاه های اسكن برای پايش معابر»
۱۱- تذكر به شــهردار تهران درباره «لزوم تسريع در پرداخت مطالبات كارگران 

بازنشسته شهرداری تهران»
طرح و عناوين 

طرح های پيشنهادی مصوب عضو:
۱- طرح الزام شــهرداری تهران به ساماندهي واگذاری حق بهره برداری امالک، 

اراضي و اموال غيرمنقول شهرداری به اشخاص
۲- طرح الزام شــهرداری به شناسايي و رفع گره های ترافيكي و نواقص هندسي 

معابر و بزرگراه ها



۳- طرح بازنگری مصوبه دستورالعمل ضوابط اجرايي مربوط به چگونگي اجرای 
ماده يكم قانون حفظ و گسترش فضای سبز

۴- عنوان الزام شهرداری تهران به تهيه و اجرای دستورالعمل های ارائه خدمات 
فرهنگي و اجتماعي رفاهي بهداشــتي درماني تفريحي و ورزشــي به كاركنان 

شهرداری و سازمان های تابعه
طرح های مشاركتي  

۱- طرح الزام شــورای اسالمي شهر تهران مبني بر تشكيل كميته ارتقاء ايمني 
ساختمان های شهر تهران

۲- طرح الزام شــهردای تهران به احياء شــركت مطالعات جامع حمل و نقل و 
ترافيك تهران

۳- طرح الزام شهرداری تهران به شناسايي، اندازه گيری و گزارش گری بدهي ها، 
تعهدات و ذخاير

۴- طرح الزام شــهرداری تهران به ارائه برنامه عملياتي جلوگيری از ورود موتور 
سيكلت ها به حريم پياده روها

۵- طرح الزام شهرداری تهران به تهيه و ارائه اليحه برنامه عملياتي برای مقابله 
با زلزله 

۶- طرح الزام شهرداری به گزارش ميزان تحقق طرح تفضيلي 
۷- طرح الزام شــورا مبني بر تشكيل كميته ارتقای ايمني ساختمان های شهر 

تهران
۸- طرح الزام شهرداری به تدوين پيوست مديريت بحران و پدافند غيرعامل در 

پروژه های بزرگ عمراني
۹- طرح الزام شهرداری به ارائه برنامه عملياتي ساماندهي فضاهای پارک حاشيه ای 

معابر اصلي و فرعي
۱۰- طرح سياست ها، راهبردهای اساسي، اولويت ها و مسايل كليدی برنامه ۵ 

ساله سوم توسعه توسعه شهر تهران
۱۱- طرح الزام شهرداری به انجام الكترونيكي و اعالن عمومي اطالعات معامالت 

شهرداری رديف
۱۲- - طرح الزام شهرداری به ارائه اليحه ايمني حمل و نقل دانش آموزان

۱۳- - طرح الزام شــهرداری به ارائه اليحه كاهش تخلفات ساختماني و افزايش 
اعتبار ساخت و ساز

۱۴- طرح الزام شهرداری تهران به ارائه اليحه كاهش تخلفات ساختماني و افزايش 
اعتبار مقررات ساخت و ساز

۱۵- طرح الزام شهرداری به ارائه اليحه اولويت اجرای طرح بلوكي بافت فرسوده
۱۶- طرح الزام شهرداری تهران به ارائه اليحه تعيين ساختار و حدود اختيارات 

شورای معماری مناطق
۱۷- طرح مديريت تعارض منافع در شهرداری تهران

۱۸- طرح ساماندهي مشاغل سيار و بي كانون در شهر تهران
۱۹- طرح اصالح الگوی مصرف ( آب، برق و سوخت) در شهرداری تهران

۲۰- طرح اصالح مصوبه ساماندهي سازمان و شركت های وابسته به شهرداری 
تهران

تعداد پيشنهاد و عناوين 
۱- پيشنهاد تشكيل شورای اداری شهر تهران

۲- پيشنهاد برای عضويت شهردار تهران در شورای عالي آب كشور
۳- پيشنهاد تعيين سقف مشخص برای كمك به زلزله زدگان كرمانشاه

۴- پيشنهاد ســاماندهي كليه فعاليت های عمراني شــهرداری تهران از سوی 
سازمان های تابعه در معاونت فني و عمراني

۵- پيشنهاد عضويت نماينده شورای شهر در شركت آبفا

ديدارهای مردمي در شورا
 جلسه و رسيدگي به درخواست های مردمي كه منجر به ۸۷۵ مكاتبه با مديران 

شهری شده است
عيادت از كارگران آسيب ديده در پروژه های شهری

بازديدها
۱۶۶ مورد بازديد از پروژه های شهری، سازمان ها و شركت های تابعه، نمايشگاه های 

مربوط به حوزه شهری از جمله
۱- بازديد از ۱۲۵ ايستگاه آتش نشاني شهر تهران

۲- بازديد از ميدان مركزی ميوه و تره بار و برخي از ميادين محلي
۳- بازديد از ســازمان ورزش شهرداری، ســتاد مديريت بحران، سازمان بسيج 

شهرداری، مراكز درماني شهر سالم، دفتر پژوهش های تاريخي شهر تهران
۴- بازديد از ستاد ساماندهي كارگران فصلي

۵- بازديد از مصلي، پالسكو، مجتمع تجاری ايران مال، مگامال، فاز دوم برج ميالد
۶- بازديد از نمايشگاه های عمران شهری، تهران هوشمند، گل و گياه، مطبوعات 

و...
۷- بازديد از پروژه های ترافيكي منطقه ۲۱، تونل آرش، پاركينگ طبقاتي نيايش، 
پروژه های آب و فاضالب منطقه ۲۲، ســاختمان در حال احداث دانشــگاه علوم 

پزشكي، 
۸- بازديد از شركت واگن سازی مترو

۹- بازديد از رسانه های همشهری، ايرنا، شرق و پانا
۱۰- بازديد از برخي مراكز فرهنگي شــهر تهران از جمله رصدخانه شهر تهران، 

انتشارات دارالخالفه و...

نشست ها و همايش های تخصصي
۱- نشســت هم انديشي درباره مسائل پالسكو با حضور مديران شهری و رييس 

بنياد مستضعفان
۲- نشست بررسي مطالبات كارگران شركت واحد

۳- نشست بررسي مشكالت و درخواست های رانندگان تاكسي با حضور رييس 
سازمان تاكسيراني

۴- نشست با هيات امنای شرق بازار تهران
۵- نشست با سنديكای شركت های ساختماني ايران

۶- نشست روز جهاني شهرها
۷- نشست با مسئوالن شهری و نمايندگان كسبه و سكنه خيابان ۱۷ شهريور

۸- نشست ارتقای ايمني بازار بزرگ تهران
۹- نشست تخصصي گفتمان شهر درباره چالش كمبود پاركينگ

۱۰- نشست ستاد توان افزايي و حمايت از فعاليت های سازمان های مردم نهاد
۱۱- همايش چشم انداز شهر تهران

۱۲- نشست هم انديشي با قضات ديوان عدالت اداری
۱۳- همايش علمي بررسي چالش ها و ارائه راهكارهای نوين مديريت شهری

۱۴- دومين كنفرانس بين المللي نقش مهندسي مكانيك در ساخت و ساز شهری
۱۵- نشست هيات رييسه كارگروه های تخصصي شوراياری مناطق ۲، ۱۰، ۱۷ 

و ۱۹ 
۱۶- نشست پديده رانت و تخلف در مديريت شهری

۱۷- نشست مديران شهری درباره كودكان كار
۱۸- نشست با دبيران و اعضای شوراياری محالت و سمن های محلي
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معرفي
 محمد جواد حق شناس 

 فرزند آيت اهللا حســين حق شناس تنگســتانى (نماينده حضرت امام 
دراستان بوشهر در ابتداى انقالب)

 نواده ايت اهللا العظمى سيد مرتضى علم الهدى اهرمى
 متولد ۱۳۳۹ آبادان

سوابق تحصيلي
 تحصيالت ابتدايى ، راهنمايى و دبيرستان تهران

 كارشناسى علوم سياسي (دانشكده حقوق دانشگاه تهران)
 كارشناسى ارشد روابط بين الملل (دانشكده حقوق دانشگاه تهران)

 دكترای روابط بين الملل (دانشگاه آزاد علوم و تحقيقات تهران)
 عضو هيأت علمي دانشــگاه آزاد اسالمي واحد تهران مركزی (دانشكده 

علوم سياسي)
 هيات مديره انجمن ايرانى روابط بين الملل 

سوابق ايثارگری
 فعال سياسي دوره انقالب

 جانباز دوران انقالب
 همكارى با قرارگاه حمزه سيد الشهداء

 حضور در جبهه دفاع مقدس
 عمليات مرصاد 

 عضو شوراى مركزى انجمن اسالمى دانشكده حقوق
 عضو شوراى انجمن اسالمى دانشگاه تهران

سوابق كاری
 ورود به دولت امورتربيتى اموزش و پرورش ناحيه ١٣ تهران ١٣٥٨

 ورود به وزارت كشور در كابينه مهدوی كني ١٣٦٠
 فرماندارى مغان١٣٦٠

 مسئول امور جنوب كشور اداره كل سياسي وزارت كشور١٣٦٢
 مسئول امور استان های اداره كل سياسي وزارت كشور١٣٦٥

 معاون سياسي امنيتى استانداری تهران ١٣٦٧

 مسئول هسته گزينش استاندارى تهران /همزمان ١٣٦٧
 مسئول ستاد آزادگان استان تهران /همزمان ١٣٦٩

 معاون سازمان ثبت احوال كشور ١٣٧٠
 معاون برنامه ريزی دفترامور عمومي سازمان برنامه و بودجه ١٣٧٥

 مدير كل هسته گزينش سازمان برنامه و بودجه كشور
 مدير كل سياسي و مشاور امور بين الملل وزارت كشور١٣٧٧

 دبير كميسيون ماده۱۰احزاب/همزمان
 دبير كميسيون هاى دانشجويي و كارگری شورای امنيت كشور/همزمان

 معاون امور حقوقي، مجلس و امور اســتان های وزارت فرهنگ و ارشاد 
اسالمي١٣٨٠

 مشاور رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزی كشور١٣٨٤
 مشــاور معاون رئيس جمهور و رئيس سازمان ميراث فرهنگي ، صنايع 

دستي و گردشگری ١٣٩٥
 عضو شورای شهر تهران و رييس كسيون فرهنگى و اجتماعى

كارنامه صحن
تعداد نطق پيش از دستور و عناوين موضوعات:

۱. نطق با موضوع «اهميت رای مردم در انتخابات، رسالت شورای پنجم، 
مذمت شهرفروشي، اصالح مسير مديريت شهری گذشته» در نوزدهمين 

جلسه به تاريخ ۹۶/۸/۱۴ 
۲. نطق با موضوع «توجه به سرمايه های فرهنگي مشور، اهميت نشاط 
اجتماعي و توجه به ميراث نوروز» در چهل و نهمين جلســه به تاريخ 

۹۶/۱۲/۸
۳. نطق با موضوع «نقش فرهنگ در مديريت شــهری و لزوم توجه به 
فرهنگ در برنامه ســوم شــهر تهران» در شصت و ششمين جلسه به 

تاريخ ۹۷/۳/۶
تعداد تذكرات و عناوين موضوعات

۱. تذكر در خصوص «تعليق عضويت سپنتا نيكنام عضو زرتشتي شورای 
شهر يزد» در سيزدهمين جلسه به تاريخ ۹۶/۷/۲۳

۲. تذكر در خصوص «بررسي عدم تأييد صالحيت سپنتا نيكنام از طريق 
مجلس و شورای نگهبان» در هفدهمين جلسه به تاريخ ۹۶/۸/۷



۳. تذكر در خصوص «اخبار منتشر شده در فضای مجازی پس از جلسه 
نوزدهم شورا با عنوان درگيری در شورای شهر» در بيستمين جلسه به 

تاريخ ۹۶/۸/۱۶
۴. تذكــر در خصوص «بهبود وضعيت خدمات دهي بــه زوار اربعين و 
انضباط مالي شهرداری تهران در برگزاری مراسم اربعين حسيني (ع)» 

در بيست و يكمين جلسه به تاريخ ۹۶/۸/۲۱
۵. تذكر در خصوص «ارائه گزارش از نحوه هزينه كرد بودجه در اختيار 
ســازمان فرهنگي و هنری شــهرداری تهران در رابطه با كتابخانه ها و 
قرائت خانه های سطح شهر در سال ۹۶ و همچنين ارائه گزارش عملكرد 
واحدهای فرهنگي-اجتماعي زير مجموعه شــهرداری» در بيســت و 

سومين جلسه به تاريخ ۹۶/۸/۳۰
۶. تذكر در خصوص «لزوم پايش و تفكيك هزينه های اداره شهر از هزينه 

های اداره پايتخت» در بيست و پنجمين جلسه به تاريخ ۹۶/۹/۷
۷. تذكر در خصوص «انتقاد از ضرب و شتم يك دستفروش توسط عوامل 
سد معبر شهرداری و تقاضای برخورد با مأموران خاطي-يادآوری ۲۷ آذر 

روز جهاني عاری از خشونت» در سي اُمين جلسه به تاريخ ۹۶/۹/۲۶
۸. تذكر در خصوص «جلوگيری از تخريب خانه پدری غالمرضا تختي 
و تبديل زورخانه پوالد به موزه پهلواني» در ســي و ششمين جلسه به 

تاريخ ۹۶/۱۰/۱۷
۹. تذكر در خصوص «تعدد مشــاغل معاون وقت فرهنگي و اجتماعي 

شهرداری تهران» در سي و هشتمين جلسه به تاريخ ۹۶/۱۰/۲۶
۱۰. تذكر در خصوص «شناســايي عوامل تخريب ســازماندهي شده ی 

عملكرد شورای پنجم» در چهلمين جلسه به تاريخ ۹۶/۱۱/۳
۱۱. تذكر در خصوص «وضعيت بودجه فرهنگي و اجتماعي شهرداری 
تهران در ســال ۹۷ و مقايسه نسبت به سال قبل» در چهل و سومين 

جلسه به تاريه ۹۶/۱۱/۱۵
۱۲. تذكر در خصوص «تجديد نظر دادستان تهران جهت دخالت در امر 

استعفای شهردار تهران» در پنجاه و پنجمين جلسه به تاريخ ۹۷/۲/۹
۱۳. تذكر در خصوص «اطالع رساني مسئولين در رابطه با هويت جسد 
موميايي شده در شهر ری، دستگيری مدير مسئول روزنامه شرق» در 

پنجاه و نهمين جلسه به تاريخ ۹۷/۲/۹
۱۴. تذكر در خصوص «تســليت درگذشت مرحوم ناصر چشم آذر» در 

شصتمين جلسه به تاريخ ۹۷/۲/۱۶
۱۵. تذكــر در خصوص «رعايت زمانبندی ارائــه گزارش تفريغ بودجه 

ساليانه» در شصت و نهمين جلسه به تاريخ ۹۷/۳/۲۲
۱۶. تذكر در خصوص «تسليت درگذشت استاد محمد امين قانعي راد» 

در هفتادمين جلسه به تاريخ ۹۷/۴/۳
۱۷. تذكر در خصوص «تأخير در اجرای تبصره ۲۶ بودجه ســال ۱۳۹۷ 
شهرداری تهران، ارسال آيين نامه اجرايي موضوع بند الف تبصره مذكور، 
ارســال ريز برنامه های متناظر با هر يك از رديف های اعتباری حوزه 
مأموريتــي فرهنگي و اجتماعي» در هفتاد و يكمين جلســه به تاريخ 

۹۷/۴/۳
پيشنهاد روی دستورها

۱. ارائه پيشــنهاد اصالح در خصوص «تبصره دوم طرح الزام شهرداری 
تهران به ساماندهي واگذاری حق بهره برداری امالک، اراضي و اموال غير 
منقول شهرداری به اشخاص حقيقي و حقوقي» در سيزدهمين جلسه 

به تاريخ ۹۶/۷/۲۳
۲. ارائه پيشــنهاد اصالح در خصوص «طرح تعييــن نرخ عوارض تردد 

وســايل نقليه در محدوده های مركزی شهر تهران» در چهل و دومين 
جلسه به تاريخ ۹۶/۱۱/۱۰

۳. ارائه پيشــنهاد «افزايش رديف درآمدی ۱۴۰۱۰۴ از ۱ به ۵ ميليارد 
تومان در اليحه بودجه سال ۱۳۹۷ شهرداری تهران» در چهل و سومين 

جلسه به تاريخ ۹۶/۱۱/۱۵
۴. ارائه پيشــنهاد «اضافه نمودن يك جزء به تبصره ۲۰ بودجه مبني بر 
تأمين مالي برای احداث پارک علم و فناوری شهرداری تهران» در چهل 

و چهارمين جلسه به تاريخ ۹۶/۱۱/۱۷
۵. ارائه پيشنهاد «اصالح بند ب تبصره ۲۸ بودجه مبني بر اختصاص ۳,۵ 
درصد از اعتبارات تملك دارايي ســرمايه ای شهرداری تهران به حوزه 

آموزش شهروندی» در چهل و پنجمين جلسه به تاريخ ۹۶/۱۱/۲۴
۶. ارائه پيشنهاد «اصالح تبصره ۲۹ بودجه مبني بر در اختيار قرار گرفتن 
گزارشات نظارتي عملكرد تبصره های بودجه در اختيار تمامي اعضای 

شورا» در چهل و پنجمين چلسه به تاريخ ۹۶/۱۱/۲۴
۷. ارائه پيشنهاد در خصوص «اولويت ها و مسائل كليدی شهر تهران در 
طرح سياســت های تدوين برنامه سوم با عنوان افزودن مسأله كيفيت 

زندگي» در چهل و نهمين جلسه به تاريخ ۹۶/۱۲/۸
۸. ارائه پيشــنهاد «ابقاء نظر شورا در خصوص بند ۸ اعتراض فرمانداری 
به تبصره های بودجه (تبصره ۲۶)» در پنجاه و سومين جلسه به تاريخ 

۹۶/۱۲/۲۲
ارائه گزارش در صحن:

۱. ارائه گزارش «بازديد از ساخت و ساز اطراف مجلس شورای اسالمي» 
در چهاردهمين جلسه به تاريخ ۹۶/۷/۲۵

۲. ارائه گزارش «عملكرد شهرداری در برگزاری مراسم اربعين حسيني 
(ع)» در هفدهمين جلسه به تاريخ ۹۶/۸/۷

۳. ارائه گزارش در خصوص «مصوبات كميســيون نامگذاری و تغيير نام 
معابر و امان عمومي شهر تهران جهت تصويب در صحن شورا» در بيست 

و نهمين جلسه به تاريخ ۹۶/۹/۲۱
۴. ارائه گزارش در خصوص «مصوبات كميســيون نامگذاری و تغيير نام 
معابر و امان عمومي شهر تهران جهت تصويب در صحن شورا» در سي 

و دومين جلسه به تاريخ ۹۶/۹/۲۱
۵. ارائه گزارش «كميســيون فرهنگي و اجتماعي در خصوص تغييرات 
پيشنهادی مصوب اين كميسيون بر اليحه بودجه در حوزه ی فرهنگي و 

اجتماعي» در چهل و ششمين جلسه به تاريخ ۹۶/۱۱/۲۵
۶. ارائه گزارش در خصوص «مصوبات كميســيون نامگذاری و تغيير نام 
معابر و امان عمومي شهر تهران جهت تصويب در صحن شورا» در شصت 

و پنجمين جلسه به تاريخ ۹۷/۳/۱
۷. ارائه گزارش در خصوص «مصوبات كميســيون نامگذاری و تغيير نام 
معابر و امان عمومي شهر تهران جهت تصويب در صحن شورا» در شصت 

و ششمين جلسه به تاريخ ۹۷/۳/۶
۸. ارائه گزارش در خصوص «مصوبات كميســيون نامگذاری و تغيير نام 
معابر و امان عمومي شهر تهران جهت تصويب در صحن شورا» در هفتاد 

و دومين جلسه به تاريخ ۹۷/۴/۵
برخي ديدارهای مردمي در شورا:

۱. مالقات با نمايندگان پژوهشكده تاريخ اسالم با موضوع تخصيص اعتبار 
در بودجه های سنواتي شهرداری تهران

۲. مالقات با نمايندگان بنياد فردوســي بــا موضوع تخصيص اعتبار در 
بودجه های سنواتي شهرداری تهران
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۳. مالقات با نماينده مركز دايره المعارف بزرگ اسالمي با موضوع پرداخت 
اعتبار مصوب اين مركز در بودجه های سنواتي شهرداری تهران

۴. مالقات با رئيس خانه فلسفه با موضوع رسيدگي به مسائل اين موسسه
۵. مالقات با دبير شوراياری شــادآباد، با موضوع پيگيری احداث مركز 

بهداشت در شادآباد
۶. مالقات با رضوی فرد (كتابدار)، با موضوع همكاری مشترک با سازمان 

فرهنگي و هنری در حوزه كتابخانه ها
۷. مالقات با ميرسلطاني (فعال حوزه ی فرهنگي)، با موضوع حل مسأله 

في ما بين ايشان و شركت بهره برداری مترو
۸. مالقات با همســر مرحوم نادر ابراهيمي (داســتان نويس) با موضوع 

اختصاص فضای فرهنگي برای نگهداری كتب به جا مانده از ايشان
۹. مالقات با كريمي (مســئول موسســه خيريه مالئك) و كودكان بي 

سرپرست تحت تكفل ايشان با موضوع مساعدت 
۱۰. مالقات با ايران درودی (نقاش معاصر) جهت مشــاركت در ايجاد و 

بهره برداری از موزه نقاشي های ايشان
 بازديدها:

۱. بازديد از مجموعه نمايشگاهي شهر آفتاب 
۲. بازديد از مجموعه بام لند 

۳. بازديد از خانه موزه استاد انتظامي 
۴. بازديد از سازمان زيباسازی 

۵. بازديد از موزه های شريعتي، يهشتي و مطهری و مجموعه موزه تمدن
۶. بازديد از موزه حرم مطهر امام خميني (ره) 

۷. بازديد از ديواركشــي مقابل سازمان مجلس به همراه آقايان ساالری 
و نظری

۸. بازديد از موزه صلح تهران 
۹. بازديد از بيست و سومين نمايشگاه مطبوعات

۱۰. بازديد از دهكده تفريحات ورزشي سازمان ورزش شهرداری تهران
۱۱. بازديد از نمايشگاه بين المللي كتاب تهران

۱۲. بازديد از موزه ملي (ايران باستان) و موزه لوور در تهران
۱۳. بازديد از برج ميالد (يادمان ملي ايرانيان)

۱۴. بازديد از منطقه ۱۸ شهرداری تهران و نشست با مديران شهرداری 

منطقه 
۱۵. بازديد از منطقه ۱۳ شهرداری تهران و نشست با مديران شهرداری 

منطقه 
۱۶. بازديد از منطقه ۱۶ شهرداری تهران و نشست با مديران شهرداری 

منطقه 
۱۷. بازديد از منطقه ۲ شــهرداری تهران و نشست با مديران شهرداری 

منطقه 
۱۸. بازديد از موزه انقالب اسالمي و دفاع مقدس 

۱۹. بازديد از حسينيه ی تاريخي دركه
برخي نشست ها و همايش های تخصصي:

۱. نشست مشترک شورا و استانداری با موضوع ساماندهي كودكان كار
۲. نشست با مسئولين خانه هنرمندان 

۳. سلسله نشست های پهنه ی فرهنگي رودكي (۸ جلسه) 
۴. نشســت با مجموعه های حوزه فرهنگي شــهرداری تهران پيرامون 

برنامه های نورزو ۹۷
۵. نشست با انجمن دوستي ايران و لهستان پيرامون آرامستان لهستاني ها 

در خانه موزه استاد معين 
۶. نشســت صميمانه كميسيون فرهنگي شورای اسالمي شهر تهران با 

اصحاب رسانه 
۷. نشست مشــترک كميسيون فرهنگي و اجتماعي شــورای شهر با 

شهرداران مناطق ۲۱، ۱۲، ۹ و ۱۶ 
۸. نشست هماهنگي نمايشگاه بين المللي كتاب 
۹. نشست های دفتر اجتماعي حزب اعتماد ملي 

۱۰. نشست با كسبه بازار تجريش 
 ۱۱. نشســت خبــری با اصحــاب رســانه بــرای گــزارش عملكرد 

صد روزه
۱۲. نشست تخصصي جايگاه شهروندان و كار آفريني در شهر هوشمند

۱۳. نشست تخصصي خواهر خواندگي شهرها
۱۴. نشست تخصصي بررسي نامگذاری و تغيير نام معابر و اماكن عمومي 

شهر تهران
۱۵. نشست تخصصي انجمن صلح ايران



معرفي: 
سيد آرش حسيني ميالني

 متولد ۱۳۵۱
سوابق تحصيلي :

كارشناس ارشد مهندسي آبخيزداری از دانشگاه تهران
سوابق كاری :

مدير برنامه ريزی آب دفتر برنامه ريزی تلفيقي وزارت نيرو
مديــر طرح های مطالعات محيط زيســت و آبخيزداری در شــركت 

مهندسي مشاور مهاب قدس
عضو كميته برنامه ريزی آب در برنامه سوم توسعه

عضو اتاق فكر فراكسيون محيط زيست مجلس دهم
عضو انجمن علوم مهندسي منابع آب ايران 

عضو پويش پاسداری از ميراث فرهنگي و طبيعي
عضو انجمن مديران و متخصصين صنعتي و اقتصادی ايران

عضو كميسيون ملي آبشناسي، كميته تخصصي فرسايش و رسوب

كارنامه صحن:
ـ نطق پيش از دستور:

نطق با موضوع معضالت زيست محيطي شــهر (آلودگي هوا، اصالح 
الگوی كشت، از بين رفتن باغات و...) در جلسه ۱۳ اسفند ۹۶

نطق با موضوع تاكيد بر بحراني شــدن شرايط آب در جلسه ۲۴ تير 
ماه ۹۷

تعداد تذكرات و عناوين موضوعات:
تاريخعنوان تذكر

۹۶/۷/۱۸آلودگي هوای تهران

ميزان پيشرفت طرح كاهش يا (LEZ) در 
شهر تهران

۹۶/۸/۹

۹۶/۹/۱۹برنامه ساماندهي رود دره ها

۹۶/۱۰/۳كارگروه اضطراری آلودگي هوا

صرفه  و  سبز  فضای  كاشت  الگوی  تغيير 
جويي در مصرف آب 

۹۶/۱۱/۱۷

ضرورت صيانت از اردوگاه آموزشي شهيد 
باهنر (منظريه)

۹۷/۴/۳۱

ـ طرح ها و لوايح 
طرح ها و لوايح بررسـي شــده 

مصوبــه حفاظــت پــارک پرديســان و بررســي حــدود مصوبات 
 (۱۶۰/۱۸۵۸/۲۸۹۳۲)

طرح لغو مصوبه برج باغ و بندهای اصالحي 
 طرح الزام شــهرداری تهران به ارائه اليحه دستورالعمل پشتيباني از 

خودروهای هيبريدی در فضاهای شهری و پاركينگها
 مصوبه ساماندهي صيانت و حفظ از باغات و اراضي مشجر شهر تهران 

(شناسنامه باغات) 
 مصوبه دســتورالعمل آموزش و فرهنگسازی شــهروندان در زمينه 

چگونگي جمعĤوری بازيافت زباله 
مصوبه تجهيز سيستمهای ديزلي در ناوگان حمل و نقل شورای تهران 

به فيلتر به منظور كاهش آلودگي هوا 
مصوبه الزامات به شهرداری و پيشنهادات به دستگاههای اجرايي ذيربط 

جهت كاهش آالينده های آلي فرار در هوای شهر تهران 
مصوبه پيشنهاد به دولت و مجلس شورای اسالمي در خصوص بازنگری 

و رويكرد زمين در برنامه كاهش آلودگي هوای شهر تهران 
مصوبه الزام شــهرداری تهران به ساماندهي موتورهای ديزل با كاربرد 
زميني، ماشين آالت عمراني و ناوگان خدمات و حمل و نقل عمومي 

و خدمات شهری 
مصوبه چگونگي محاسبه و دريافت بهای خدمات مديريت پسماندهای 

ساختماني و عمراني
طرح جامع مديريت پسماند

اليحه آب خام 
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اليحه پيشنهادی مديريت شهری وزارت كشور
اليحه برنامه و بودجه پيشنهادی حوزه معاونت خدمات شهری و محيط 
زيست شهرداری تهران و همانديشي در خصوص رويكردهای سال ۹۷

اليحه اصالحيه بند الف مصوبه اصالحيه تعيين بهای خدمات و چگونگي 
اعمال نظارت بر جمع آوری و دفع پسماندهای ويژه پزشكي صنعتي و 
كشاورزی در شهر تهران «ابالغي به شماره ۱۶۰/۱۰۰۳/۱۸۲۳۷ مورخ 

«۸۶/۱۰/۳۰
اليحه اصالحيه چگونگي محاســبه و دريافت بهای خدمات مديريت 
پسماندهای ساختماني و عمراني» ابالغي به شماره ۱۶۰/۱۹۹۹/۳۰۱۲۹ 

به تاريخ ۹۳/۱۱/۵»
اليحه « اصالحيه مصوبه تعيين بهای خدمات قابل عرضه در سازمان 
بهشــت زهرا(س) « «ابالغي به شــماره ۱۶۰/۲۰۴۵/۳۸۵۷ به تاريخ 

«۹۴/۰۲/۲۱
اليحه «دستورالعمل نحوه اعمال تخفيف و تقسيط هزينه های خدمات 

قابل عرضه در سازمان بهشت زهرا(س) 
اليحه پيشــنهادی تأمين كسری قيمت تمام شده تعرفه خدمات آب 

و فاضالب

پيشنهادات ارائه شده 
افزايش بودجه احداث و تجهيز معابر ويژه دوچرخه سواری در چهل و 

ششمين جلسه شورا
تغيير در ضرايب و مبالغ طرح ترافيك به تناسب ورود به آن در جلسه 

چهل ودوم

شركت در همايش ها و نشست ها:
برگزاری كارگاه تســهيلگری تشــكل های مردم نهاد با موضوع طرح 

ترافيك در دی ماه ۹۶
برگزاری نشســت همفكری سمن ها و فعاالن زيست محيطي درباره 

معضالت و مشكالت شهر در اسفند ۹۶
همكاری و شــركت در همايش نحوه اجرايي نمودن قانون هوای پاک 

در تاريخ ۹۶/۱۰/۲۷
همكاری و شــركت در همايش ملي مديريــت آلودگي هوا و صدا در 

تاريخ ۹۶/۱۱/۳
همكاری و شركت در همايش روز ملي دماوند

همكاری و شركت در همايش تهران باغ های گمشده 
همكاری و شركت در همايش روز جهاني دوچرخه
همكاری و شركت در جلسات كمپين آلودگي هوا

همكاری و شركت در نشست « اگر آبها را در تهران جاری كنيم « 

بـازديدهــــــا:
بازديد از طرح پيشنهادی تقاطع بزرگراه نواب صفوی، تندگويان، بعثت 

بزرگراه شهيد شوشتری منطقه حفاظت شده سرخه حصار 
بررسي واحدهای صنفي آالينده 

سازمان آتشنشاني
پارک پرديسان 

بازديد از مجتمع كوی پليس واقع در نازی آباد
نمايشگاه های ماشين و كارواش و بررسي وضعيت انتقال و ساماندهي 

واقع در منطقه ۲

 بررسي و امكانسنجي استقرار و ايجاد مراكز عرضه دام بهداشتي توسط 
سازمان ميادين ميوه و ترهبار و اصالح گزارش طرح توجيهي

 بررسي و پيگيری شكايات بازار گل خاوران و پرندگان زينتي واقع در 
منطقه ۱۵

 بررســي و پيگيری شكايات اتحاديه چوب فروشان تهران در شهرک 
صنفي و صنعتي خاوران واقع در منطقه ۱۵

 بررسي و پيگيری شكايات دستفروشان واقع در منطقه ۴ 
 بررسي شكوائيه علل جابجايي بازار ميوه و ترهبار اكباتان

 ارائه گزارش سازمان مديريت بحران و بازديد از سازمان مديريت بحران 
به تاريخ ۹۶/۰۸/۱۴

بازديد از تجهيزات و امكانات شــركت آب و فاضالب استان تهران به 
تاريخ ۹۶/۰۹/۲۸

 بازديد از ســايت مجتمع پردازش آراد كوه سازمان مديريت پسماند 
شهرداری تهران به تاريخ ۹۷/۰۱/۲۹

بازديد از پروژه های در دســت اقدام شــهرداری منطقه ۴ (با اولويت 
پروژههای محيط زيستي)۹۷/۰۳/۲۹

بازديد از پروژه های در دســت اقدام شهرداری منطقه ۲۲ (با اولويت 
پروژه های محيط زيستي) ۹۷/۰۴/۰۷

 بازديد از پروژه های در دســت اقدام شهرداری منطقه ۱۸ (با اوليت 
پروژه های محيط زيستي). ۹۷/۰۴/۱۲

بازديد از پروژه های در دســت اقدام شهرداری منطقه ۱۲ (با اولويت 
پروژه های محيط زيستي )۹۷/۰۴/۲۶

بازديد از پروژه های در دست اقدام شهرداری منطقه ۲ (با اولويت پروژه 
های محيط زيستي )

بازديد از پروژه های در دســت اقدام شهرداری منطقه ۱۵ (با اولويت 
پروژه های محيط زيستي ) 

دفتر پژوهش های تاريخي شهر تهران
نمايشگاه مطبوعات

كنترل ترافيك پليس راهور
جامعه مهندسين مشاور

روزنامه شرق
روزنامه همشهری
سازمان بوستان ها

مركز مديريت محيط زيست شهرداری
مركز فرماندهي و مديريت بحران

دادستاني تهران
سازمان مديريت پسماند

شركت ساماندهي صنايع و مشاغل
بازديدها از محالت

منطقه ۵محله اكباتان۳ دی ۹۶
منطقه ۳محله زرگنده۱۹ ارديبهشت ۹۷

منطقه ۱۱محله سالمت و انقالب۶ خرداد ۹۷
منطقه ۱۲محله فردوسي۵ خرداد ۹۷

منطقه ۱۳محله حافظيه۲۳ ارديبهشت ۹۷
منطقه ۱۶محله ياخچي آباد۲ ارديبهشت ۹۷

منطقه ۲۵۱۵ تير ۹۷
منطقه ۱۶محله نازی آباد۲۰ بهمن ۹۶



شركت در جلسات خارج از شورا :
شركت در جلسات كارگروه آلودگي هوای استانداری تهران

 جلسه مورخ ۹۶/۶/۲ با موضوع «كارگروه حمايتطلبي كنترل آلودگي 
هوا و كاهش تبعات آن بر سالمت» 

جلســه مورخ ۹۶/۸/۱۵ با موضوع «شــورای سياستگذاری همايش 
آتشنشاني»

جلسه مورخ ۹۶/۹/۸ با موضوع «شورای هماهنگي مديريت بحران شهر 
تهران»

جلسه مورخ ۹۶/۹/۲۲ با موضوع»كنترل كيفيت هوای شهر تهران»
جلسه مورخ ۹۶/۱۰/۹ با موضوع «كيفيت سوخت»

جلســه مورخ ۹۶/۱۰/۲۶ با موضوع «ارزيابي اثرات توســعه بر محيط 
زيست پروژههای شهرداری تهران»

جلسه كارگروه مورخ ۹۶/۱۱/۱ با موضوع «كاهش آلودگي هوای استان 
تهران»

جلسه مورخ ۹۶/۱۰/۵ با موضوع «ساماندهي مشاغل كميته راهبردی 
خاورشهر»

جلسه مورخ ۹۶/۱۰/۲۷ با موضوع «همايش ملي مديريت آلودگي هوا 
وصدا»

جلســه مورخ ۹۶/۱۲/۶ با موضوع «بررسي اليحه پيشگيری از وقوع 
آتشسوزی و برنامه ايمني شهر»

اقــدامات جهت نظــــارت بر اجرای مصــــوبات 
پيگيری اجرای احكام طرح جامع شــهر تهران، برنامه پنج ساله دوم 

شهرداری و مصوبات شورا درحوزه مديريت پسماند 
پيگيری اجرای احكام طرح جامع شــهر تهران، برنامه پنج ساله دوم 
شهرداری و مصوبات شورا درحوزه توسعه و نگهداری از انواع فضاهای 

سبز شهری 
پيگيری اجرای احكام طرح جامع شــهر تهران، برنامه پنج ساله دوم 

شهرداری و مصوبات شورا درحوزه HSE تاريخ 
پيگيری اجرای احكام طرح جامع شــهر تهران، برنامه پنج ساله دوم 

شهرداری و مصوبات شورا درحوزه مديريت ميادين ميوه و تره بار
پيگيری اجرای احكام طرح جامع شــهر تهران، برنامه پنج ساله دوم 
شهرداری و مصوبات شورا درحوزه ساماندهي صنايع و مشاغل شهری ۲

پيگيری اجرای احكام طرح جامع شــهر تهران، برنامه پنج ساله دوم 

شهرداری و مصوبات شورا درحوزه حمل و نقل و ترافيك شهری 
پيگيری اجرای احكام مصوبات شورا درحوزه انرژيهای نو و تجديدپذير 
بررسي و پيگيری مصوبه ساماندهي صيانت و حفظ از باغات و اراضي 

مشجر شهر تهران (شناسنامه باغات) 
مصوبه دســتورالعمل آموزش و فرهنگ ســازی شهروندان در زمينه 

چگونگي جمعĤوری بازيافت زباله 

حضور در رسانه ها
نگارش يادداشــت متعدد برای روزنامه های همشــهری و شــرق با 
موضوعات : بحران آب، آلودگي هوای تهران، روز شهرها، برنامه ريزی 

و مديريت شهری و...
مصاحبه های تفصيلي با موضوعات مديريت شهری و مشكالت زيست 

محيطي تهران با خبرگزاری ايلنا و روزنامه شرق و...
مصاحبه با خبرگزاری مهر، ايسنا، باشــگاه خبرنگاران جوان، روزنامه 

دنيای اقتصاد و... 

ديدارهای مردمي شورا
ـ تعداد: ۷۳ ديدار مردمي

با عناوين كلي مشكالت و معضالت محالت در قالب شورايان و...، سيستم 
دوگانه ســوز خودروهای ديزلي، موتور برقي، ، باغات در حال تخريب، 
پيشنهادات محيط زيستي اساتيد دانشگاه و سمن ها، ارائه طرح های 
زيست محيطي، رود درهها، آلودگي هوا، سفيد بالك، دوچرخه و حمل 
و نقل پاک و انسان محور، بافت فرسوده، مديريت محالت، كمپين بدون 

پالستيك، حمايت از حقوق حيوانات، توليد سوخت از پسماند 
رسيدگي به مراجعـــات مـردمي

رسيدگي به مشكالت مزاحمت آلودگي های صوتي و ترافيك 
رسيدگي به درخواست های مردمي درباره نارسايي های جمع آوری و 

تفكيك ضايعات و پسماند
رسيدگي به درخواستهای مردمي درباره خشك و بريده شدن درختها 

و باغات 
رسيدگي به درخواست های مردمي در خصوص تخريب و گودبرداری 

فضای سبز 
ارجاع طرح ها جهت بررسي به مراجع ذيربط
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معرفي
ناهيد خداكرمي

رييس كميته سالمت
مدارج علمي

دكتری تخصصي علوم بهداشتي(كنترل سرطان) دانشگاه علوم پزشكي 
شهيد بهشتي ۱۳۹۰

عضو هيأت علمي بازنشسته دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي
عضو هيأت علمي افتخاری مركز تحقيقات بهداشت باروری ناباروری و 

مركز تحقيقات سرطان شهيد بهشتي ۱۳۸۸ تا كنون
عضو هيأت علمي گروه مامايي دانشــگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي 

۱۳۸۰-۱۳۹۰
فعاليت های حرفه ای و اجتماعي

رئيس انجمن علمي مامايي ايران ۱۳۸۵ تا كنون 
دبير كار گروه سالمت معاونت زنان و خانواده رياست جمهوری 

عضو هيأت مديره مجمع انجمن های گروه پزشكي ۱۳۹۱ تا كنون
دارای كرسي مشــورتي پزشكي در كنفدراسيون بين المللي سالمت 

خانواده ۲۰۰۸-۲۰۱۵
عضو شــورای فرهنگي و اجتماعي زنان شــورايعالي انقالب فرهنگي 

 ۱۳۹۵
عضو هيأت مديره نظام پزشكي تهران ۱۳۸۴-۱۳۹۱

عضو هيات بدوی و هيات عالي رســيدگي به تخلفات گروه پزشــكي 
سازمان نظام پزشكي ۱۳۸۴ تا كنون

عضو كميته كشــوری بارداری ايمن و سالمت مادران وزارت بهداشت 
۱۳۸۵ تا كنون

مربي ارشد كشوری كالسهای آمادگي برای زايمان وزارت بهداشت
عضو كميته درمان سازمان تأمين اجتماعي ۱۳۹۲

همكاری مســتمر با واحدهــای مختلف وزارت بهداشــت در تدوين 
گايدالين ها و پروتكل های كشوری

فعاليت های علمي و تĤليفات
راهنمايي و مشاوره بيش از ۲۰ پايان نامه دانشجويي تحصيالت تكميلي
انتشار بيش از ۳۰ مقاله علمي پژوهشي در مجالت داخلي و خارجي 

تأليف و ترجمه بيش از ۱۰ عنوان كتاب
گزيده ای از كتب منتشر شده:

راهنمای ملي سالمت(گايدالين كشوری سرطان دهانه رحم)۱۳۹۱
راهنمای كامل بارداری سالم انتشارات دانشگاه شهيد بهشتي ۱۳۸۷

بارداريهای پرخطر راهنمای ماما و پزشك ترجمه ۱۳۸۷
آموزشهای دوران بارداری و آمادگي برای زايمان وزارت بهداشت ۱۳۸۸

زايمان فيزيولوژيك وزارت بهداشت ۱۳۸۵
بارداری و زايمان ويليامز ترجمه ۱۳۸۵

بيماريهای داخلي و جراحي ترجمه (دستگاه تناسلي زنان) ۱۳۸۴ تقدير 
شده توسط وزارت ارشاد كتاب سال 

ساير فعاليت ها
دبير علمي كنگره بين المللي بارداری ايمن ۱۳۸۸ و ۱۳۹۰

دبير علمي مامايي كنگره بين المللي زنان و مامايي ۱۳۳۸۸-۱۳۹۲-
۱۳۸۶

عضو كميته علمي كنگره های بين المللي و داخلي
ارايه سخنراني های متعدد ساالنه در كنگره های بين المللي و داخلي 

برگزاری كارگاه های آموزشي 
پژوهشگر برتر سال ۱۳۸۸ دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي

مامای نمونه كشوری ۱۳۹۱، ۱۳۸۹، ۱۳۸۰، ۱۳۶۷



كارنامه صحن 
تعداد نطق پيش از دستور و عناوين و موضوعات 

عنوانتاريخرديف
به مناسبت شروع كار به صورت رسمي در شورا١١٣٩٦/٠٨/٠٢
مردم نگران كهريزگ ديگری هستند٢١٣٩٦/١٠/١٧
بمناسبت روز اهدای عضو، روز زندگيخرداد ٣١٣٩٧
تهران شهر بدون پالستيك٤١٣٩٧/٠٤/١٩

تعداد تذكرات و عناوين و موضوعات 
عنوانتاريخرديف

عدم ارائه طرح ها و لوايح الزام آور از جانب شهرداری تهران در موعد مقرر ١١٣٩٦/٠٣/٢٢
مشخص شدن منشاء فروش طرح شناور در بازار آزاد٢١٣٩٧/٠٣/٠١
عدم گزارش در سند تحويل و تحول شهرداری در خصوص عملكرد اداره كل امور زنان شهرداری ٣١٣٩٦/١٠/٢٦

تهران
محيط ٤١٣٩٦/٠٨/١٦ حفاظت  سازمان  و  انتظامي  نيروی  رانندگي  و  راهنمايي  معاونت  و  معدن  صنعت،  وزارت 

زيست نسبت به جايگزيني موتورسيكلتهای برقي به جای بنزيني
نگران افزايش آسيب های اجتماعي، افسردگي و تهديد سالمت رواني شهروندان هستيم٥٢ جلسه علني شورا٥

از مديريت بحران شهر عقب افتاده ايم٦١٣٩٦/٠٩/٠١
صدا و سيما٧
تبليغات روی اتوبوس ها بر خالف حقوق شهروندی٨

شهرداری منطقه ٢ در خصوص ساخت و ساز بي رويه تجاری در منطقه سعادت آباد ٩

ارائه طرح رويداد تهران ١٠١٤٠٠

تعداد جلسات 
تعداد جلسات عنوان رديف

٢٠ كميسيون بند ٢٠ ١
١ كميسيون ماده ٧ ٢
٧ سمن ها ٣
٩ شورای شهرستان ری، تجريش ٤

١٠٥ كارگروه صدور مجوز نصب و بهره برداری دكل، آنتن و ايستگاه های ارتباط راديويي ٥
٣٧ كميسيون نظارت و حقوقي ٦

بازديدها و حضور در جلسات و همايش ها
انجمن شاعران ايران

معاونت علمي و فناوری رياست جمهوری
منطقه ۹ شهرداری تهران

بوستان گفتگو در رابطه با توانمندسازی زنان خانوار 
بازديد شبانه از بيمارستان لقمان و امام خميني

بازديد شــبانه با پرسنل آتش نشــاني و اورژانس در پايگاه مشترک 
آتش نشاني و اورژانس

كشتارگاه خاک سفيد در عيد قربان
ايستگاه های آتش نشاني (پارک وی-شهرآرا-۸۸ امام رضا-۲۵شهرک 

غرب)
�������	
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بهشت زهرا
مجلس شورای اسالمي

مركز تحقيقات راه
دفتر پژوهشهای تاريخي شهر تهران

موزه هنرهای معاصر
نمايشگاه خطاطي
سازمان بهزيستي

بازديد از مركز زنان آســيب پذير پرنيان و مركز شكوفه های بهشتي 
بمناسبت روز جهاني منع خشونت عليه زنان

بازديد از زمينهای كشت منطقه ۲۰
متر و واگن سازی شهر ری 

دكل نصب شده در منطقه ۲ ناحيه ۵
بازديد از نوروزگاه برج ميالد

نمايشگاه مطبوعات
كتابخانه ملي و باغ كتاب

خانه سالمت صادقيه
بازديد ازموزه آبگينه

بازديد از بيمارســتان مفيد و اهدای گل به پرســتاران به مناســبت 
گراميداشت روز پرستار

����������������������������������
غرف ميوه و تره بار صادقيه

غرف ميوه و تره بار محله دريا
غرف ميوه و تره بار آزادگان

غرف محصوالت ارگانيك در بوستان گفتگو
مددسراها و سامانسراها

بوستان راضيه
بازديد از بيمارستان خيريه مكتب الزهرا منطقه ۱۴

بازديد ازمجمع اميد ايران
اداره كل حقوقي دادگستری در ارتباط با سالمت و محيط زيست

باغ كتاب با حضور شهردار
همايش راه آينده سالمت شهرداری تهران در محل برج ميالد

دكه های صرف غذا در خيابان ۳۰ تير
برگزاری كارگاه توانمندسازی زنان شاغل در شورا در هفته پويش ملي 

سرطان
نشست محيط زيست و مسئوليت اجتماعي انجمن اسالمي در دانشكده 

اقتصاد دانشگاه شهيد بهشتي
نشست زنان، عرصه عمومي يا عرصه خصوصي؟ به مناسبت روز جهان 

زن در دانشگاه تربيت مدرس
بازديد و سخنراني در باغ كتاب

مركز آسيبهای اجتماعي در محل فرمانداری
��� !�"��#��$%��"�&

بوستان گفتگو باغ گل و گياه 
فرودگاه امام خميني روز شوراها

خيريه در فرمانيه
انجمن اهدای عضو در دربند

منطقه ۲۲ شهرداری تهران
منطقه ۱۸شهرداری تهران
منطقه ۱۵ شهرداری تهران

بيمارستان شهدای هفتم تير
بيمارستان زنان مهديه

بيمارستان شهيد مدرس
سازمان اطالعات استان تهران به همراه اعضاء

سران اجالس به دعوت دكتر واعظي
سازمان نظام پزشكي

ستاد توسعه پايدار
���'�()����!��#�

ستاد مديريت بحران منطقه ۲۲
منطقه ۱۲ شهرداری تهران

جشنواره شادستان منطقه ۱۰ شهرداری تهران
بوستان گفتگو در رابطه با آلودگي هوا

باغ كتاب با حضور نمايندگان و سفرای سياسي
نظام پرستاری

ستاد مردمي رسيدگي به امور ديه و كمك به زندانيان
خيريه كهريزک

بازديد خانه های سالمت مناطق شوش، حكيميه، فرمانيه و پيروزی
بازديد از شــعب فروشگاه های شــهروند و ميادين ميوه و تره بار به 

مناسبت روز بدون كيسه پالستيك
بازديد منطقه ۴ نواحي ۵ و ۶

شركت در مراسم ويژه روز دختر در منطقه ۷
بازديد از خانه خورشيد منطقه ۱۲

شركت در مراســم رونمايي از شماره ويژه مجله نشنال جئوگرافيك 
فارسي

(*��+%����#�������,���
كانال آب مملو از زباله های تجزيه ناپذير پالستيكي منطقه ۱۸

نخستين كنگره سراسری جمعيت حمايت از حقوق زنان
بازديد از اولين كتابخانه اوتيسم ايران

بازديد از كافه دانتيسم و گروه سندرم دان و اوتيسم
سمينار تخصصي نقش شوراها در توسعه شهرستان ری

بازديد از مراكز پرتو منطقه ۱۷
موسسه زنان سرزمين خورشيد

شركت در همايش روز جهاني مبارزه با ايدز
نشست شورای هماهنگي ششمين سمپوزيوم بين المللي فدراسيون 

انجمن های آسيايي باكتری های اسيد الكتيك



معرفي
حسن خليل آبادی 

زاده و ساكن ری
متولد ۱۳۳۵ 

 سوابق تحصيلي
دارای مدرک كارشناسي مشاوره از دانشگاه عالمه طباطبايي

 سوابق كاری
عضو علي البدل شورای چهارم اسالمي تهران

عضو شورای مركزی انجمن اسالمي معلمان ايران
معاون مديركل ترويج مشاركت و امور شوراهای وزارت آموزش و پرورش

 رياست آموزش و پرورش شهرستان پاكدشت
 مشاور مدير كل آموزش و پرورش شهرستان های استان تهران

مشاور معاون استاندار و فرماندار ويژه شهرستان رى 
 كارنامه صحن

تعداد تذكرات و عناوين موضوعات :
طي برگزاری ۷۹ جلسه رسمي در پنجمين دوره از شورای اسالمي شهر تهران، ری 

و تجريش تعداد ۱۱ تذكر با عناوين ذيل مشاهده مي گردد.
يكشنبه ۲۳ مهرماه، سيزدهمين جلسه رسمي شورای اسالمي شهر تهران: تذكر 
نسبت به «ديواركشي نمای ساختمان قديمي مجلس شورای اسالمي در خيابان 

بهارستان
سه شنبه ۱۶ آبان ماه، بيستمين جلسه رسمي شورای اسالمي شهرتهران: تذكر 
نسبت به « تخريب بنای خازن الملك كه يكي از معدود بناهای تهران بوده كه دارای 

تاالر آينه است»
سه شنبه ۳۰ آبان ماه، بيست و سومين جلسه رسمي شورای اسالمي شهر تهران: 
تذكر نسبت به « احداث كارگاه و هواكش خط شش مترو در نزديكي درب ورودی 

موزه فرش تهران در خيابان اميرآباد»
سه شنبه ۷ آذرماه، بيست و پنجمين جلسه رسمي شورای اسالمي شهر تهران: 

نسبت به «حفظ شان و منزلت كاروانسرای خانات در چهارراه مولوی»

سه شنبه ۳ بهمن ماه، چهلمين جلسه رسمي شــورای اسالمي شهر تهران: در 
خصوص «نرخ گذاری سليقه ای مجموعه های شهرداری و عدم رعايت تعيين نرخ 

خدمات گردشگری شهر بدون مجوز شورا»
يكشنبه ۲۹ بهمن ماه، چهل و هفتمين جلسه رسمي شورای اسالمي شهر تهران: 
تذكر به «سازمان اوقاف مبني بر جلوگيری از تخريب مجموعه گورستان امام زاده 

عبداهللا (ع) شهرری»
۶ اســفند ماه، چهل و هشتمين جلسه رسمي شورای اسالمي شهر تهران: تدكر 
نسبت به» پيگيری وضعيت قطعه زمين و احداث موزه آثار نقاشي بانو ايراندخت 

درودی»
سه شنبه ۲۲ اسفندماه، پنجاه و سومين جلسه رسمي شورای اسالمي شهر تهران: 
تذكر خطاب به « شــركت مترو نسبت به خشك شدن آب چشمه علي به سبب 

توسعه خط مترو»
يكشنبه ۳۰ ارديبهشت ماه، شصت و پنجمين جلسه رسمي شورای شهر تهران: 
درخواســت از «رئيس شورای شهر تهران مبني بر قدرداني از سميع اهللا حسيني 

مكارم، سرپرست وقت شهرداری تهران»
يكشــنبه ۶ خرداد ماه، شصت و ششمين جلسه رسمي شورای شهر تهران: تذكر 
مجدد خطاب به « شــركت بهره برداری مترو تهران نســبت به خشك شدن آب 

چشمه علي به دليل توسعه خط مترو»
 ۱۱-يكشنبه ۱۴ تير ماه، هفتاد و چهارمين جلسه شورای اسالمي شهر تهران: تذكر 
به «برگزاری نمايشگاه لباس در كاخ نياوران و عدم توجه به ارزش های تاريخي آن»

 تعداد طرح و عناوين
تعداد ۳ طرح پيشــنهادی با عناوين ذيل جهت بررسي و انجام فرآيند تصويب در 

حال پيگيری است.
الزام شــهرداری به ارائه اليحه برنامه عملياتي اوقات فراغت، گردشــگری و نشاط 

اجتماعي در شهر تهران
الزام شهرداری به استانداردسازی فضاها و خدمات گردشگری شهر تهران

طرح الزام شهرداری به شناسايي، ســاماندهي و اصالح تابلوهای راهنمای مراكز 
تاريخي و گردشگری شهر تهران
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X#V

تعداد پيشنهاد و عناوين
۵ پيشنهاد با عناوين زير جهت بررسي و انجام فرآيند تصويب در حال پيگيری است:

پيشنهاد ارتقاء ستاد گردشگری شهر تهران
پيشنهاد تبديل پارک سرخه حصار به زون گردشگردی شرق تهران

پيشنهاد احيای حيات شبانه به منظور افزايش نشاط اجتماعي و توجه به برنامههای 
گروهي و خانوادگي.

پيشنهاد هماهنگي دريافت بهای خدمات گردشگری در كليه مراكز گردشگردی و 
تاريخي شهرداری تهران.

پيشنهاد اصالح فعاليت رستوران های شبانه در خيابان سي تير 

ديدارهای مردمي در شورا
برگزاری۲۸۶ مالقات مردمي در شهرستان ری و ۳۹۴ مالقات مردمي تهران

جلسه با كسبه و بازاريان محله تجريش به منظور بررسي مسائل محله 
ديدار با قهرمانان ملي و المپيكي افتخار آفرين ورزش های رزمي منطقه ۱۵

حضور در آيين گراميداشت پنجاهمين سالگرد جهان پهلوان تختي
ديدار با خانواده شهيدان سليمي در منطقه ۲۰

بازديد از فعاليت شوراياران منطقه ۱۳ (محله پيروزی)
جلسه با شورايان منطقه دو به منظور حل مسائل و مشكالت محدوده

بازديد از روحانيون مبارز و تاثير گذار سال ۱۳۵۷ به مناسبت سالروز قيام ۱۸ دی 
مردم شهرری

جلسه با شوراياری و معتمدان منطقه ۱۶ به منظور حل مسائل و مشكالت محدوده
حضور در جمع پيشكسوتان و قهرمانان ورزش كشتي شهرری

بازديد از محله تختي در منطقه ۱۲ با شوراياری و معتمدان محله به همراه فراهاني 
در رابطه با معضالت محله.

حضور در ايستگاه مركزی آتش نشاني به منظور بزرگداشت آتش نشانان ساختمان 
پالسكو

جلسه با شوراياری و معتمدان منطقه ۱۵ به منظور حل مسائل و مشكالت محدوده.
بازديد با دبيران و شوراياری منطقه ۲۰ تهران

حضور در جشــن و مسابقات ورزشي در آسايشگاه جانبازان اعصاب و روان نيايش 
منطقه دو همزمان با ايام اهللا دهه فجر

حضور در جلسه شورای اسالمي شهرستان ری با حضور رياست اداره صنعت، معدن، 
تجارت و محيط زيست شهرستان ری

جلسه با شوراياری و معتمدان محله يافت آباد در منطقه ۱۸ به منظور حل مسائل 
و مشكالت محدوده

حضور در هنرستان فني و حرفه ای پايگاه انقالب در منطقه ۱۳ به مناسبت آغاز 
سال تحصيلي (اول مهر ۹۶)

حضور در مدرسه استثنايي تراب منطقه ۳ تهران در روز آغاز سال تحصيلي
حضور در ايستگاه شماره ۹ آتش نشاني شهر ری به همراه شهردار منطقه ۲۰ 

حضور در جلسه مالقات مردمي شهرداری منطقه ۳ 
حضور در بين پويش گران حامي توان يابان در چهارراه وليعصر(عج)

حضور در آيين افتتاح ۵۳ پروژه برای ارتقای كيفيت زندگي شهروندان منطقه ۱۱
ديدار با اهالي ناحيه يك منطقه ۱۴ در مسجد زيبای ارباب پيرامون مشكالت منطقه 

مذكور
حضور در مراسم افتتاحيه سالن شهيد حيدرزاده روستای درسون آباد بخش كهريزک

بازديدها
ملك تاريخي خازن الملك 

 اقدامات صورت گرفته در كاروانسرای خانات
 ذبح بهداشتي دام در منطقه ۲۰ شهرداری 

 ملك تاريخي مرحوم سقفي
 كارخانه روغن مارگارين شهر ری

پيگيری درباره گزارش تخريب خانه حسام لشكر به عنوان مركز بافت تاريخي در 
منطقه ۱۲ و بازار

 سينماهای مترو، شهرزاد و آزيتا در خيابان الله زار
 ساختمان در حال احداث ساختمان بلديه در ميدان امام خميني(ره)

 احداث بنای كارگاهي در مقابل درب موزه فرش تهران
 ديوار كشي مقابل ساختمان مجلس

بازديد ملك موقوفه فرمانفرمائيان(انستيتو پاستور)
 خانه موزه شريعتي

 پروژه در دست اقدام خانه تاريخي اتحاديه
 روند پيشرفت ساخت دروازه های تهران(دروازه غار و شاه عبدالعظيم)

 موزه مقدم
 روند ساخت مركز فرهنگي در حال ساخت برج طغرل

 كافه نادری به منظور جلوگيری از تخريب آن
 رستوران غير قانوني در داخل محوطه باغ نگارستان 

 اولين باشگاه علمي و فناوری شهرری
 خانه نيما يوشيج به منظور جلوگيری از تخريب آن به همراه كارشناسان و مديران 

منطقه يك شهرداری تهران
 بخش های مختلف و خدمات ارائه شده گردشگری موجود در برج ميالد

 شركت ايران چوب با حضور ايده پردازان صنعت گردشگری ايران
 اماكن تاريخي منطقه ۲۰ 

 آثار و خانه نقاش برجسته، ايران درودی 
 موزه شهيد بهشتي

 ملك ميراثي پرويزی و تاريخ نگاری مجموع رويدادهای رخ داده در اين خانه
 دادسرای شهرستان ری به همراه سيدابراهيم اميني نائب رئيس شورای شهر تهران 
و همچنين محل نگهداری اســناد و مدارک بايگاني شده و محل حضور مراجعه 

كنندگان به دادسرا
 باستاني كاران زورخانه شهدای قلعه نو از توابع شهرستان ری

 مناطق مختلف شهرستان ری در خصوص آلودگي هوا، آب و خاک منطقه ۲۰ و 
حومه به همراه احمد مسجدجامعي(توقفگاه شركت اتوبوس راني (ابتدای امين آباد)، 
نهر سرخه حصار، كارخانه آجر نسوز (جاده امين آباد)، كارخانه ذوب مس وابسته به 
وزارت دفاع، كارخانه ســيمان تهران، روستای زمان آباد و محمود آباد ری، بناهای 
تاريخي اينانچ و نقار خانه (مربوز به دوره های آل بويه و سلجوقي)، كوره های محل 
تفكيك پسماند و زباله در امين آباد، خيابان بازار و اطراف حرم عبدالعظيم حسني 
(ع)، تكيه نفر آباد و هاشم آباد به منظور جمع آوری آالينده های زيست محيطي 

برای كاهش آلودگي شهرری (منطقه ۲۰)
 مراكز تاريخي و گردشگری منطقه ۱۳ (سرخه حصار)

۲۹- گورستان تاريخي امام زاده عبداهللا (ع) شهرری
 بيست و سومين نمايشگاه مطبوعات و خبرگزاری ها

۳۱ جشنواره اقوام ايراني حسن آباد
۳۲ تصفيه خانه بزرگ آب و فاضالب جنوب استان تهران به همراه شهردار منطقه 

۲۰
 ستاد گردشگری شهرداری تهران

بازديد بيمارستان روانپزشكي رازی در امين آباد شهرری
 مراكز خدمات سالمت محور ساكنان كوره های آجر پزی

 دفتر مشاهير و مفاخر معاصر ری
بازديد مشترک به همراه نمايندگان مجلس و اعضا شورای شهر از داروخانه ۱۳ آبان



 پروژه عمراني توسعه بيمارستان شهدای هفتم تير در منطقه ۲۰ 
 بخش های مختلف سازمان بهشت زهرا (س)

 چشمه علي شهرری
 روستای چهلقز شهر قيامدشت

 برج طغرل شهر ری
 موزه آبگينه تهران

 امام زاده يحيي و سرای كاظمي
 موزه ملك

 مجموعه ميدان مشق، موزه ايران باستان و موزه لوور
 نماد مزار شهدای۳۰ تير و نماد دكتر مصدق در آرامستان ابن بابويه

 بيمارستان شهدای يافت آباد، موزه شهداء و موسسه خيريه رعد
 آسايشگاه خيريه سالمندان كهريزک

 مقبره شهدای مشروطه (ميرزا جهانگيرخان شيرازی (صور اسرافيل) و ميرزا نصراله 
بهشتي(ملك المتكلمين))

 پروژه های شاخص به ويژه طرح جداره سازی خيابان حرم حضرت عبدالعظيم (ع) 
در منطقه ۲۰ 

 دفتر پژوهش های تاريخي شهر تهران
 فضای پيراموني بقعه بي بي شهر بانو با همراهي شهرداری منطقه ۲۰

بازديد و بررسي ميداني خط شش مترو در دولت آباد شهر ری 
 روند مرمت و بازسازی كاروانسرای شاه عباسي شهر ری

 خيابان حرم حضرت عبدالعظيم الحسني(ع)، بازار سنتي و ميدان كوچك شهر ری
 كالنتری ۱۳۱ شهر ری و پليس امنيت شهر ری 

 باغ ملك و حسينيه مسلم بن عقيل شهر ری
 دبيرستان كشاورز بمناسبت نوزدهمين دوره انتخابات شهردار مدرسه

 معاونت فرهنگي آستان مقدس حضرت عبدالعظيم(ع) 
 پژوهش سرای بصيرت شهر ری

حضور در مراسم كلنگ زني خانه بهداشت دهياری جاده نظامي در ری
حضور در مراسم بوستان شهيد حججي در منطقه ۱۱ 

حضور در مراسم بهره برداری از پروژه های تقاطع غير همسطح بزرگراه شهيد خرازی 
با محور ۴۵ متری شهيد باقری

 سامانسرای اسالمشهر به همراه مسئوالن شهرداری تهران و اسالمشهر 
 اورژانس خدمات اجتماعي شهرداری تهران

 مددسرای منطقه ۱۲
 محوطه اثر تاريخي قلعه گبری شهر ری

 مركز پژوهش های گردشگری دانشگاه تهران 
بازديد نوروزی از پرسنل شهرداری ناحيه ۶ منطقه ۲۰

 جشن تابستانه منطقه ۹ در بوستان شمشيری
حضور در مراسم رونمايي از سامانه جامع منابع انساني شركت نوسازی 

 طرح حيات شبانه در محوطه باغ موزه دفاع مقدس 

نشست ها و همايش های تخصصي
برگزاری سمينار تخصصي نقش شوراها در توسعه شهرستان ری 

برگزاری نشست تخصصي گردشگری « ميراث فرهنگي، گردشگری، توسعه پايدار « 
؛ در تاريخ ۲۴ ارديبهشت ۱۳۹۷ به همراه بازديد از موزه لوور

برگزاری نشست تخصصي « گردشگری در آينه ری « ؛ در تاريخ ۱۳ تيرماه ۱۳۹۷ 
به همراه بازديد از برج طغرل

حضور در همايش بين المللي گردشگری نوين 

حضور در نخســتين گردهمايي اعضای شوراهای اسالمي شهر و روستا با موضوع 
توسعه پايدار استان تهران

حضور در جشنواره تابستاني سازمان فرهنگي و هنری در فرهنگ سرای انديشه
حضور در نشست تخصصي گردشگری شهری با تاكيد بر گردشگری شبانه 

حضور در همايش اصالح طلبان پهنه شمال 
حضور در همايش تصويب قانون شوراهای آموزش و پرورش در منطقه دو آموزش 

و پرورش شهر تهران در خصوص آسيب شناسي كاركرد اين شورا بعد از ۲۴ سال
حضور در جشنواره اقوام كاروانسرای عباسي در حسن آباد فشافويه

حضور در يازدهمين نمايشگاه بين المللي گردشگری در محل دائمي نمايشگاه های 
بين المللي تهران

حضور در اختتاميه جشنواره تابستاني تهران و اهدای لوح يادبود به شاعر نامي ايران 
مصطفي رحماندوست

حضور در افتتاح نمايشگاه جلوه سوگ در ميدان امام حسين (ع) همزمان با ماه محرم
حضور در همايش حسيني(ع) در باقر شهر

حضور در مراسم بزرگداشــت ميالد حضرت زهرا(س) و روز زن در مسجد بعثت 
شهرک اكباتان

حضور در دومين مجمع عمومي شبكه انجمن های ميراثي
حضور در همايش ضرورت توسعه رويكرد كودک و طبيعت در شهر تهران

حضور در همايش خانوادگي پياده روی در بي بي شهر بانو 
حضور در نشست صميمانه كميسيون فرهنگي شورای شهر تهران، ری و تجريش 

در خانه موزه معين
حضور در بيستمين سالگرد تاسيس شوراهای دانش آموزی در مدرسه صديقه طاهره 

شهر ری
دومين كنگره سراسری حزب همبستگي دانش آموختگان ايران(هدا)

حضور در نشست هم انديشي انبوه سازان و فعاالن حوزه ساخت و ساز منطقه ۲۰ 
(شهرری) 

حضور در نشست انجمن دوستي ايران و لهستان پيرامون آرامستان لهستاني ها 
دوالب

حضور در نمايشگاه عرضه محصوالت ارگانيك شهرداری تهران
حضور در همايش دوچرخه سواری در اماكن تاريخي 

حضور در آيين اختتاميه اولين نمايشگاه و جشنواره عكس گردشگری تهران در باغ 
موزه قصر

حضور در دومين نمايشگاه آثار نقاشي تجسمي استاد رضا كوهي در فرهنگسرا والء 
شهر ری منطقه ۲۰ 

حضور در نمايشگاه اقوام و ملل ايراني 
حضور در مراسم تجليل و تكريم از بازنشستگان فرهيخته آموزش و پرورش منطقه 

۱۴
حضور در نشست استاندار تهران با فرهيختگان و نخبگان شهرستان ری

حضور در اولين همايش ورزشي پيشكسوتان و ورزشكاران روستای قمصر شهرستان 
ری

حضور در گردهمايي مرسوم به پنج هيأت قديمي شهر ری به مناسبت اعياد شعبانيه 
حضور در هشتمين همايش نكوداشت خيران مدرسه ساز منطقه ۱۹ تهران

حضور در چهلمين نشست تخصصي تهران شناسي با موضوع تهران و ديپلماسي 
شهری

حصور در اولين كنگره انجمن روزنامه نگاران زن ايران و جمعيت حمايت از حقوق 
بشر زنان

حضور در دومين برنامه از سلسله نشست های پژوهش های مديريت شهری مركز 
مطالعات و برنامه ريزی شهر تهران در خصوص نام گذاری معابر و اماكن
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معرفي 
سيد حسن رسولي 

 متولد ۱۳۳۷ از كاشمر
سوابق تحصيلي 

 كارشناسي جامعه شناسي از دانشگاه عالمه طباطبائي در سال ۱۳۶۴ 
كارشناسي ارشد مديريت دولتي، مركز آموزش مديريت دولتي ۱۳۷۴

سوابق كاری 
كارشناس سياسي وزارت كشور 

مديركل سياسي استانداري سيستان و بلوچستان و فرماندار زاهدان 
معاون سياسي اداري استانداري لرستان و استانداري همدان 

عضو هيأت مديره و معاون بازرگاني سازمان حمل و نقل و پايانه هاي كشور 
استاندار لرستان و خراسان بزرگ

معاون برنامه ريزي و پشتيباني وزارت كشور 
عضو هيأت مديره راه آهن جمهوري اسالمي ايران 

عضويت در شورايعالي اداري كشور 
عضويت در هيأت رئيسه مجمع استانداران جمهوري اسالمي در دوره اول 

و دوم 
عضو هيأت امناء  دانشگاههاي غرب كشور 

تدريس در دانشگاه لرســتان، دانشگاه آزاد اســالمي واحد جنوب تهران، 
دانشكده مديريت و حسابداري، مركز آموزش وزارت كشور 

عضو شورايعالي و هيأت مديره بنياد باران و عضو شورايعالي بنياد اميد ايرانيان
عضو، خزانه دار، نائب رئيس كميسيون برنامه و بودجه و رئيس كميته منابع 

انساني شورای اسالمي شهر تهران

كارنامه صحن
تعداد نطق پيش از دستور و عناوين موضوعات:

نطق درباره جايگاه و كاركرد شورای عالي استان ها و درخواست برای استفاده 
از ظرفيت های اين شورا برای تعيين تكليف موضوعات مهم شهری و بهره 

مندی از ظرفيت جوانان و زنان و تشكيل اتاق فكر.

نطق درباره تحقق توســعه نشــاط اجتماعي در فضای كنوني اقتصادی و 
سياسي كشور توســط حوزه مديريت شهري(شوراي شهر و شهرداري) از 
قبيل اقدامات صورت گرفته با آيين نوروزی و انعكاس رويدادهای فصل جام 

جهاني، تاكيد بر تداوم اين اقدامات در شهر تهران.

تعداد تذكرات و عناوين موضوعات 
تذكر در خصوص «عدم ارائه گزارش ماهانه از درآمد و هزينه های شهرداری 
تهران و تذكر به شهردار وقت برای ارائه اين گزارش ها به صورت ماهانه طبق 
ماده قانوني ۷۹ قانون شــهرداريها/ اين تذكر مجددا بعداز انتخاب شهردار 

جديد مطرح شد»
 تشــكر برای «شفاف سازی و انظباط بخشي مالي با ابالغ بخشنامه توقف 
صدور هولوگرام ها در شهرداری تهران و تاكيد بر استمرار اين رويه و انتشار 
تمامي قراردادهای باالی يك ميليارد توماني شهرداری بر روی سايت برای 

اطالع عموم «
تذكر نسبت به «تعيين مصاديق نامزدهای شهردار تهران و تشكر از انصراف 

محسن هاشمي از كانديداتوری برای كرسي شهرداری تهران «
تذكر به «محمدجواد شيرازی رئيس سابق سازمان بازرسي شهرداری تهران 
درباره درخواســت اعضای شورای شــهر برای اغماض در مبارزه با فساد و 
تخلفات در شــهرداری تهران / تذكر دوم به شهردار تهران درباره عدم ارائه 

گزارش از وضعيت پرونده مالي قائم مقام شهردار اسبق تهران «
تذكر نســبت به «وضعيت منطقه ۱۰ شهر تهران درباره كمبود پاركينگ، 
وضعيت ترافيكي منطقه، عدم انطباق موضوعات شهرسازی منطقه با طرح 

تفصيلي و مشكالت امنيتي منطقه به دليل نبود روشنايي «
«با اشــاره به اصل ۵۷ قانون اساسي و همكاری ساير اركان نظام با مديريت 
شهری برای اداره شهر درخواست ديدار با رهبری و بهره از توصيه های ايشان 
را دارم./ تشكر از دعوت شهردار برای حضور در جلسات هيات دولت و تقاضا 

برای تسهيل برگزاری جلسات مشترک بين شهردار و ساير سران نظام «
تذكــر به « نحوه صرف اموال عمومي تهــران در عراق با توجه به اينكه در 
سال ۹۵ حدود ۴۰ ميليارد تومان در برای مراسم اربعين هزينه شده است»
تذكر به دادستان كل كشور در اجرای نص صريح قانون در انتخاب شهردار



تشكر از « سردار رحيمي برای رفع نقاط آسيب پذير در محدده نواب واقع 
در منطقه ۱۰ شهر تهران»

تعداد پيشنهاد و عناوين 
الزام شهرداری برای تهيه گزارش سند تحول و تحول در شهرداری تهران و 

ارائه گزارش در ماموريت های ۶گانه شهرداری از سوی شهردار
تاكيد بر عدم بهره وری سياسي از ظرفيت های شهرداری تهران در انتخابات 

رياست جمهوری
تبصره ۴ بودجه سال ۹۷؛ تاكيد بر اجرای ماده ۱۱۷ مصوب برنامه پنج ساله 
دوم و افزايش ۲درصدی بازنشســتگي پيــش از موعد يا بازخريدی نيروی 
انساني غيركارشناسي و تاكيد بر عدم به كارگيری نيروی انساني جديد خارج 

از قوانين و مقررات
تاكيد بر خودكفايي مراكز ورزشــي شهرداری تهران مبني بر تامين هزينه 

های جاری 
پيشنهاد تشكيل كارگروه سه جانبه (دولت، مديريت شهری و اتاق بازرگاني) 
برای بهره گيری از ظرفيت بخش خصوصي به منظور استفاده از منابع مالي 
خارجي به ويژه به صورت BOO (سرمايه گذار و بهره برداری صاحبان منابع) 

در پروژه های سودآور شهری
ارسال گزارش تحويل و تحول شهرداری تهران به صورت مستقيم خدمت 
رهبری معظم انقالب برای سالم سازی نظام اداری كشور، ارسال اين گزارش 

به سران قوا، مراجع نظارتي به خصوص قوه قضاييه
« الزام شهرداری تهران به اعالم همكاری با نهادهای ذيربط برای تعيين مكان 

ابراز اعتراضات اجتماعي» 
جلب و جذب مشــاركت بخــش خصوصي در حوزه بخــش حمل ونقل 

درون شهری

 تعداد ارائه گزارش و عناوين 
گزارش درآمد و هزينه های ماهانه شــهرداری تهران از شــهريورماه ۹۶ تا 

خرداد ۹۷ 

ساير فعاليت ها 
شركت در جلسات كميسيون برنامه و بودجه شورای شهر تهران: ۷۴ جلسه

شركت در جلسات كميته تشكيالت و منابع انساني: ۳۵ جلسه
شركت در جلسات شورای شهرستان تهران: ۶ جلسه

بررسي پرونده های ماده ۷۷ : ۳۷۴ پرونده و بررسي پرونده های ماده ۱۰۰ 
شعبه ۵

حضور در ۱۳ جلسه كميته راهبردی مجمع اميد (در اين مجمع ۵۱ نفر از 
ليست اميد در مجلس و شورای پنجم؛ ۳۰ نماينده مردم تهران در مجلس 
شورای اسالمي، ۲۱ عضو شورای شهر تهران، شهردار و استاندار تهران حضور 
دارند) از دستاوردهای مهم اين كميته آثار آن در بودجه سال ۹۷ است كه 
مي توان به افزايش نسبت سهم شهرداری تهران  و ساير شهرهای مشابه از 
محل ارزش افزده (كاال و خدمات)استان از ۷۰ درصد مصوب در برنامه ششم 
به ۸۸درصد، اجازه انتشار اوراق مالي اسالمي تا سقف ۵۵هزار ميليارد ريال 

به شهرداری ها اشاره كرد. 
حضور در نخستين «كميته ارتباطات مردمي مجمع اميد تهران» و طراحي و 
تدوين جدول بندی مشخص بر اساس اولويت از مناطق ۲۲گانه شهر تهران. 

فعاليت ها به عنوان خزانه دار شورای اسالمي شهر تهران
انجام امور ذيحسابي مربوط به وظايف خزانه دار شورای اسالمي شهر تهران 

و برقراری شــفافيت و انضباط مالي و معامالتي در تمامي مراكز هزينه به 
صورت تمام وقت

عضويت در كميسيون معامالت و مناقصات شورای اسالمي شهر تهران
ديدارهای مردمي در شورا:

 ديدارهای مردمي بر اســاس درخواست های مكتوب و يا به صورت ديدار 
حضوری بالغ بر ۱۵۰ مورد در اين مدت بوده كه پس از بررسي، جهت رفع 
مشكالت مردمي به بخش های مربوطه در شورای شهر و شهرداری تهران 

ارجاع شده است.
بازديدها :

بازديد از مجموعه شهرآفتاب 
بازديد از شهرداری منطقه ۲ و بررسي مشكالت اين منطقه 

بازديد از بخش مركزی تهران و جلسه با مسئوالن محلي 
بازديد از رسانه های مختلف (خبرگزاری مهر، روزنامه فرهيختگان، سايت 

تحليلي تين نيوز)
بازديــد از خطــوط ۶ و ۷ متروی تهران (برگزاری دو جلســه مشــترک 
كميسيون های برنامه و بودجه و كميسيون عمران و حمل و نقل شورای شهر 
با معاونت های مالي و حمل و نقل شــهرداری تهران و شركت بهره برداری 

مترو و بانك شهر) 
بازديد از نمايشگاه های مطبوعات، كتاب و گل و گياه 

بازديد از برنامه نوروزی شهرداری تهران 
بازديد از كتاب فروشي های شهر به مناسبت هفته كتاب

برنامه تهران ۲۰، شبكه راديويي گفت و گو 
نشست ها و همايش ها : 

جلسات كميته راهبردی مجمع اميد
جلسات كميسون مشترک بررسي درآمد پايدار شهرداری ها در مجلس 

كميته راهبردی استانداری 
جلسه شورای اداری استان تهران 

نشست هم انديشي بررسي مسايل مهم تهران با حضور وزير اطالعات 
نشست جلسه مجمع اميد با شوراياران منطقه ۱۰ شهردرای تهران / بررسي 

مشكالت منطقه 
همايش فصلي مديران شهرداری 

جلسه با شهرداران مناطق ۱۳، ۲، ۸، ۱۶ 
مالقات با رئيس سازمان امور اداری و استخدامي كشور برای بررسي وضعيت 

تشكيالت و منابع انساني شهرداری تهران
اجالس هيأت رئيسه شوراهای كالن شهرهای كشور ( مشهد و شيراز )

جلسات شورای عالي استان ها 
نشست مركز مطالعات استراتژيك رياست جمهوری 

ديدار با خانواده های شهدای منطقه ۱۳ شهرداری تهران 
مراسم تجليل از شهدای تاكسيراني 

مراسم همايش علمي بسيج 
مراسم بزرگذاشت نابينايان

سلسله نشست های مديريت شهری دانشگاه تهران 
برنامه هفته درختكاری با حضور كودكان كار 
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معرفي 
محمد ساالری 

متولد: ۲۰ آبان ۱۳۴۷ شهرستان سبزوار 

سوابق تحصيلي  
دانش آموخته دكترای رشته شهرسازی، گرايش برنامه ريزی شهری 

سوابق اجرايي، مديريتي و اجتماعي
الف: شورای شهر 

عضو شــورای اسالمي شــهر تهران و رئيس كميسيون شهرسازی و 
معماری (در دوره چهارم و پنجم)

رئيس كميسيون تشخيص باغات شورای اسالمي شهر تهران (در دوره 
چهارم و پنجم)

نماينده شورای اسالمي شهر تهران در شورای ساماندهي مساجد شهر 
تهران(دوره چهارم پنجم)

نماينده شــورای اسالمي شهر تهران در شــورای راهبردی طرح ويژه 
اراضي عباس آباد (دوره پنجم)

نماينده شورای اسالمي شهر تهران در كارگروه واگذاري امتياز فعاليت 
و بهره برداري دفاتر خدمات الكترونيك شهر تهران(دوره چهارم پنجم)

نماينده رئيس شورای اسالمي شهر تهران در كميسيون ماده ۵ شهر 
تهران(دوره چهارم)

عضو كميســيون ماده ۶۴ قانون ماليات مستقيم (تقويم امالک) شهر 
تهران(دوره چهارم)

دبيــر ســتاد هماهنگي كميســيون های ماده صد شــهرداری های 
تهران(دوره پنجم)

عضو شورای ارتقای كيفي شهر تهران (دوره چهارم)
 عضو هيات امناء مركز پژوهش های شــورای اســالمي شــهر تهران

(دوره چهارم)

نماينده شورای اسالمي شهر تهران در كميسيون های ماده صد شهر 
تهران(در دوره چهارم و پنجم)

 رئيس هيات نظارت انتخابات شــوراياری های محالت شــهر تهران
(دوره چهارم)

ب: فعاليت های اجتماعي 
عضو موســس، عضو هيات امنا و مدير عامل سازمان خيريه مردمي 

حمايت ازمحرومان وآسيب پذيران بهزيستي
عضو هيات امنا انجمن اُتيسم

عضو هيات مديره فدراسيون بين المللي كشتي باچوخه
عضو هيات امنا مجتمع فقهي و پژوهشــي و مســجد جامع احمديه 

نارمك(شرق تهران)
عضو فراكسيون كارگری شورای اسالمي شهر تهران(دوره چهارم)

عضو هيات امنا و نائب رئيس هيات مديره خانه سبزوار
عضو انجمن خراسانيان مقيم مركز

ج: سوابق بخش دولتي و خصوصي
عضو كميته مديريت شــهری در دبيرخانه مجمع تشخيص مصلحت 

نظام 
مشاور رئيس اسبق سازمان بهزيستي كشور 

عضو سابق هيأت مديره موسسه بهزيست بنياد (كل موقوفات سازمان 
بهزيستي كشور)

عضو ســابق هيأت مديره جامعه نيكوكاران مســكن سازی سازمان 
بهزيستي استان تهران 

عضو و رئيس هيأت مديره ســابق شــركت خدمات فني و مهندسي 
مهندسان مشاور هاديان شهر

د: سوابق فرهنگي و رسانه ای
مدير مسئول روزنامه همبستگي

دبير سابق شورای سياست گذاری روزنامه همبستگي
سردبير سابق روزنامه اسرار



مدير مسئول سابق روزنامه اسرار
صاحب امتياز و مدير مسئول روزنامه روايت روز

عضو انجمن مديران مسئول روزنامه های غيردولتي كشور
مشاور سابق رئيس هيات مديره دانشگاه المعي گرگاني

ه: سوابق فعاليت های سياسي، حزبي و تشكيالتي
قائم مقام دبير كل و رئيس هيات اجرايي حزب همبستگي ايران اسالمي

عضو شورای مركزی حزب همبستگي ايران اسالمي
رئيس كميته استان های حزب همبستگي ايران اسالمي

عضو شورای عالي حزب همبستگي ايران اسالمي
عضو شــورای هماهنگي جبهه اصالحات شــورای هماهنگي جبهه 

اصالحات
عضو شورای عالي سياست گذاری اصالح طلبان كشور

و: سوابق علمي و پژوهشي
تدوين ۱۰ كتاب در حوزه مديريتي و مديريت شهری و تدوين بيش از 

۲۵ مقاله و گزارش در حوزه مديريت شهری

كارنامه صحن
نطق های پيش از دستور  

۱. اولويت شورای پنجم در حوزه اقدام و عمل در طول ۴ سال پيش رو 
۱۳۹۶/۶/۵

۲. تعيين مدل احياء و نوســازی بافت های فرســوده شــهر تهران- 
۱۳۹۶/۱۲/۲۰

۳. لزوم اصالح نظام و ساختار سازماني شهرداری- ۱۳۹۶/۱۲/۲۰
۴. پيشــنهادهايي برای درآمدزايي مديريت شهری در دوره پنجم - 

۱۳۹۷/۵/۲

عناوين تذكرات 
۱. تذكر در خصوص طوالني و پيچيده بودن بيش از حد فرآيند صدور 

پروانه ساختماني در شهرداری تهران 
۲. تذكر در خصوص ســاخت و ساز های بدون مجوز در محوطه برج 

ميالد 
۳. تذكر در خصوص ابطال مصوبات شــورای شهر تهران توسط ديوان 

عدالت اداری
۴. تذكــر در خصوص بالتكليفي نحوه ارائه خدمات فني مهندســي 
(انتخاب ناظر ســاختماني )و اجرای مقررات ملي ساختمان به دليل 

اختالف دو وزارتخانه راه و شهرسازی و وزارت كشور
۵. تذكر در خصوص ايجاد محدوديت جدی اختيار شــهرداری تهران 
در فروش امالک و اراضي متعلق به شهرداری تهران و پيشنهاد ايجاد 

محدوديت در بودجه سال ۹۷
۶. تذكر در خصوص عدم رعايت شــان و جايگاه پارلمان شــهری در 

فرايند تصويب طرح ترافيك جديد و تصويب زودهنگام اين طرح
۷. تذكــر در خصوص پيگيری حقوقي قرارداد پروژه پاالديوم از جمله 

جمع آوری پل و تونل ايجاد شده
۸. تذكر در خصوص بارگذاری در پادگان ۰۶ 

۹. تذكر در خصوص تصميم كميسيون تلفيق مجلس در فرآيند بررسي 
اليحه بودجه سال ۹۷ كشور مبني بر تغيير كاربری امالک آموزش و 

پرورش بدون پرداخت عوارض
۱۰. تذكر به شهردار تهران و رياست آموزش و پرورش شهر تهران در 

خصوص استفاده از فضاهای مسكوني فرسوده بجای مدرسه
 ۱۱. تذكر در خصوص پخش گزينشي و سوگيرانه اخبار شورای پنجم 

توسط صدا و سيما
۱۲. تذكر در خصوص نحوه گزارش دهي معاون ســابق شهرسازی و 
معماری شــهرداری تهران پيرامون رويكردهــا وبرنامه های معاونت 

مربوطه در دوره پنجم شورا
۱۳. تذكر در خصوص تشكيل شورای سرمايه گذاری شهرداری تهران 

بدون تصويب شورا
۱۴. تذكر در خصوص عدم پرداخت يارانه بليت مترو و اتوبوس توسط 

دولت 
۱۵. تذكر در خصوص نحوه فعاليت دفاتر خدمات الكترونيك شهرداری 
تهران و تشكيل نشدن كميته انضباطي برای رسيدگي به تخلفات دفاتر

۱۶. تذكر در خصوص پروژه مركز تجارت جهاني گلريز و توقف پروژه 
بدليل عدم توجه به تكاليف مصوبه كميســيون ماده ۵ و گودبرداری 

غير مجاز
۱۷. تذكر در خصوص انجام ساخت و ساز در باالی تونل رسالت

۱۸. تذكر در خصوص ديواركشي و نصب موانع عمودی مقابل مجلس 
شورای اسالمي و مجلس شورای ملي

۱۹. تذكر در خصوص رسيدگي به مشكالت كسبه پالسكو
۲۰. تذكر در خصوص استعفای مديران شهرداری تهران در مرحله گذار 
۲۱. تذكر در خصوص نحوه ارائه گزارش حسابرسان شهرداری و عدم 
ارائه استنادات و همچنين عدم بررسي محتوايي عملكردهای مالي مورد 

بررسي در گزارش های حسابرسان
۲۲. تذكر در خصوص عدم حضور شوراياران به منظور ارائه گزارش در 

صحن علني شورای شهر تهران در دوره پنجم
۲۳. تذكر در خصوص بداخالقي ها نسبت به شورای شهر در خصوص 

انتخاب شهردار
۲۴. تذكر در خصوص عدم همكاری دولت در توسعه و بازسازی شبكه 

آب و فاصالب تهران

عناوين طرح های پيشنهادی
طرح های ارائه شده به شورا 

طرح تحقيق و تفحص از صندوق ذخيره كاركنان شهرداری تهران 
طرح الزام شــورا مبني بر تشكيل كميته ارتقاء ايمني ساختمان های 
شهر تهران جهت پيگيری تحقق خروجي ها و پيشنهادات گزارش های 
تهيه شــده در كارگروه های دولت، مجلس شورای اسالمي و شورای 
اسالمي شــهر تهران (دوره چهارم) و ساير سازمان ها، نهادها پيرامون 

بررسي حادثه ساختمان پالسكو 

عناوين بخشي از پيشنهادات در صحن شورا
اصالح ساختار سازماني معاونت شهرسازی و معماری و ارتقاء و پژوهش 

محورد كردن آن  
حضور شوراياران برای ارائه گزارش در جلسات شورای شهر 

لزوم تعيين تكليف مديريت حريم شهر تهران
 احياء نهاد مطالعات وبرنامه ريزي طرح هاي توســعه شهري تهران در 

بودجه ۹۷ شهرداري تهران 
 تشكيل كارگروه ويژه درشورای شهر به منظور پيگيری عملياتي شدن 
پيشنهادات و نتايج گزارشات پيرامون حادثه پالسكو با هدف ارتقا ايمني 
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ساختمانها
 تهيه طرح جامع مجموعه برج ميالد

 پيشــنهاد در خصــوص تبصره هايي در بودجه ســال ۹۷ به منظور 
ســاماندهي راه آهن تهران -تبريز توسط شهرداری تهران با مشاركت 
بخش خصوصي و جلوگيری از خام فروشي اراضي شهرداری و بررسي 

ليست فروش و تهاتر امالک در شورای شهر  
 ابالغ دستورات الزم برای جلوگيری از تخلفات شهرسازی در مناطق 

توسط شهردار تهران 
 ارائــه برنامه و اقدامات الزم در حوزه های نرم افزاری شــهر توســط 

شهرداری
 لزوم نظرسنجي و نظرخواهي از كارشناسان، نخبگان و ذينفعان برای 

تصويب و اجرای طرح ترافيك جديد
بررسي وضعيت ايمني و مديريت بحران پايتخت با حضور مسئولين 
حوزه بافت فرسوده، مسئولين وزارت راه و شهرسازی، مركز تحقيقات 

مسكن وزارت راه و شهرسازی و مديريت بحران در شورای شهر 
فراهم شدن زمينه ديدار اعضای شورای شهر و شهردار تهران با مقام 

معظم رهبری 
تعيين تكليف دفاتر خدمات الكترونيك توسط شهردار تهران 

شفاف سازی لغو مصوبه ارائه تسهيالت ۲۰ ميليون توماني در زمان اخذ 
پروانه ساخت و ساز برای كاركنان شهرداری 

ارائه برنامه عملياتي برای رفع مشــكالت حوزه حمل و نقل و ترافيك 
توسط معاونت حمل و نقل و ترافيك شهرداری  

تشكيل شورای سرمايه گذاری شهرداری تهران با شرح وظايف مشخص 
و تصويب آن در صحن شورای شهر تهران 

ارائه گزارش از نحوه هزينه كرد مبالغ تبصره ۳ قانون ايجاد تسهيالت 
برای توســعه طرح های فاضالب و بازسازی شبكه های آب و فاضالب 

شهری به شورای شهر توسط شركت آب و فاضالب تهران
بررسي روند صدور پروانه و گواهي های ساختماني و اصالح فرآيندهای 

موجود با حضور شهرداران و معاونين شهرسازی مناطق 
بررســي فرايند نحوه ارجاع كار و ارائه خدمات فني مهندســي و رفع 
بالتكليفي  ها با حضور مسئوالن وزارت راه و شهرسازی و وزارت كشور 
و كميسيون های مربوطه شورا و مديران سازمان نظام مهندسي توسط 

شورای شهر و....

ديدارهای مردمي در شورا 
از آنجاييكه بيشــترين مراجعه مردم به حوزه شهرســازی و معماری 
شــهرداريها است و بيشترين مشكالت و فســاد و رانت نيز در فرايند 
تصميم گيری های اين حوزه شكل مي گيرد. در طول يك سال گذشته 
شاهد حضور طيف های گســترده ای از شهروندان تهراني به صورت 
فردی و گروهي و بعضا در غالب تعاوني های مســكن مناطق ۲۲ گانه 
شــهر تهران، هيأت امناء مساجد و حسينيه های شهر تهران، هيأت 
مديره شهرک های مستقر در تهران، نمايندگان اصناف مختلف توزيع 
و توسعه ی شهر تهران، نمايندگان دفاتر الكترونيك شهر تهران، دبيران 
و اعضای شوراياری محالت مناطق ۲۲ گانه، در كميسيون شهرسازی و 

معماری و دفتر عضو شورا بوديم.
و عالوه بر ارجاعات رسمي از سوی هيأت رئيسه و روابط عمومي شورا 
بيش از پانصد درخواســت مردمي به دفتر ارائه شده است كه پس از 
بحث و بررسي و گفتگو نسبت به تعيين تكليف در رسيدگي به بخشي 

از درخواست ها اقدام شده و البته بسياری از درخواست ها نيز در قالب 
ارجاعات شخصي، و تقاضای مساعدت بر خالف مقررات شهرسازی و 

معماری بوده است كه مورد رسيدگي و پيگيری واقع نشده است.

نشست های تخصصي 
نشست های گفتمان شهر: سلسله نشست های تخصصي گفتمان شهر، 
با هدف بيان چالش های روز كالنشهر تهران و مناطق ۲۲ گانه آن در 
حوزه مسائل شهری در تبادل نظر با مجموعه ای از مديران، كارشناسان، 
دانشگاهيان، صاحبنظران، دانشجويان، پژوهشگران و شهروندان شهر 
تهــران جهت تبيين رويكردها و راه حل های برون رفت از آن چالش ها 
راه اندازی شده و تا به امروز شش نشست از آن در مناطق به شرح زير 

برگزار شده است:
نشست اول : «بلندمرتبه سازی و طرح تفصيلي منطقه ۲۲»- ۲ آذرماه 

۱۳۹۶
نشســت دوم: «چالش كمبود پاركينگ و سرانه های خدماتي در شهر 

تهران»-۹ آذر ۹۶
نشست سوم : « ســاختمانهای ناايمن و تاب آوری شهر تهران «-۱۸ 

آذر ۹۶
نشست چهارم : « زلزله تهران: بايد ها و نبايدها «-۱۳ دی ماه ۹۶

نشست پنجم : « گردشگری شهری با تاكيد بر گردشگری شبانه «-۱۹ 
اسفندماه ۹۶

نشست ششم : «ساماندهي مبادی دروازه ای شهر گامي موثر در هويت 
بخشي به پايتخت»-۱۳ تيرماه ۹۷

اهم بازديد ها و نظارت ميداني پروژه های شهری 
۱- پروژه های مجموعه اراضي عباس آباد

۲- محدوده برج ميالد
۳- بازديد از پروژه ايران مال۲ (منطقه ۲) و رسيدگي به تخلفات پروژه 

۴- بازديد از پروژه پاالديوم و رسيدگي به تخلفات پروژه 
۵- بازديد از پروژه ساختمان بورس (منطقه ۲) و رسيدگي به تخلفات 

۶- بازديد از پروژه اوپال (منطقه ۲) و رسيدگي به تخلفات پروژه 
۷- بازديد از باغ وثوق الدوله منطقه ۱۴

۸- بازديد از باغ برره (منطقه ۲) 
۹- بازديد از پروژه تعاوني مســكن كاركنان شــورای اسالمي شهر و 

ساختمان طبيعت و بررسي تخلفات آن ها(منطقه ۲۲)
۱۰- بازديد از مجموعه برج آزادی و اقدامات بهسازی برج آزادی 

۱۱- بازديد از ســاختمان های ناايمن (ساختمان كفش ملي و پاساژ 
خواجه نوری)

۱۲- بازديــد و نظارت ميداني منطقه ۱، ۲، ۱۰، ۲۲، ۱۶، ۹، ۱۷، ۱۲، 
۱۵ ،۸ ،۱۴

۱۳ - بازديد از فرايند خدمات رســاني شــهرداری تهران در برگزاری 
مراســم اربعين در نجف و كربال و موكب هــای بين راهي و نظارت بر 

عملكرد شهرداری به عنوان نماينده منتخب شورای شهر تهران



معرفي
زهرا صدراعظم نوری
متولد: ۱۳۴۱- تهران

تحصيالت
- دكتری تخصصي مديريت محيط زيست 

- دوره تخصصي توليد پاک تر سوييس
- دوره تخصصي هوای پاک ژاپن

- دوره تخصصي مديريت عالي منابع انساني سوئد
سوابق علمي، مديريتي، اجرايي و سياسي

- عضو پنجمين دوره شوراي اسالمي تهران، ري و تجريش
- رييس كميسيون سالمت، محيط زيست و خدمات شهري شوراي اسالمي 

شهر تهران
- رييس كميته ايمني و مديريت بحران

- نماينده شورا در كميسيون ماده ٧ قانون حفظ و گسترش فضاي سبز و 
باغات

- عضو كميسيون بند ٢٠ ماده ٥٥ قانون شهرداري ها
- عضو كميسيون ماده ١٠٠ قانون شهرداري ها

- استاد دانشگاه فرهنگيان
- استاد مدعو دانشگاه آزاد

- رييس كميته علمي پژوهشي شورای راهبردی دانشگاه آزاد اسالمي
- عضو شورای راهبردی زنان فرهيخته دانشگاه آزاد اسالمي

- عضو كميسيون تخصصي فرهنگي معاونت فرهنگي دانشگاه آزاد اسالمي
- مشاور معاون رييس جمهور و رييس سازمان حفاظت محيط زيست كشور

- عضو كميته محيط زيست مجمع تشخيص مصلحت نظام
- مشاور اجتماعي معاون وزير كشور و رييس سازمان شهرداری های كشور

- عضو كميته آموزش شورای عالي انقالب فرهنگي
- مدير كل برنامه ريزی و توسعه شهری

- شهردار منطقه ۷ تهران
- رييس محيط زيست شهر تهران

- عضو شورای عالي سياستگذاری كميسيون های وزارت كشور
- عضو شورای سياست گذاری كميسيون های وزارت آموزش و پرورش كشور

- عضو شورای بررسي مسايل اجتماعي شهر تهران

- عضو هيات رييسه شورای عالي سياستگذاری اصالح طلبان
- عضو بنياد آزادی و آبادی ايران (باران)

- قائم مقام مجمع زنان اصالح طلب
- عضو شورای مركزی حزب اتحاد ملت ايران اسالمي

افتخارات
- مدير نمونه كشوری جشنواره شهيد رجايي سال ٧٦ و دريافت لوح تقدير از 

رياست جمهوری
- مدير نمونه كشوری جشنواره شهيد رجايي سال ٨٣ و دريافت لوح تقدير از 

معاون رييس جمهور و رييس سازمان مديريت و برنامه ريزی
- مدير نمونه كشوری جشنواره شهيد رجايي سال های ٨٦- ٩٠-٩١

عملكرد نماينده شورا در كميسيون ها، كميته ها و سازمان ها
۱- عضويت در كميسيون ماده صد (شعبه هفتم)

- تعداد جلسات برگزار شده: ۴۰ جلسه
- پرونده هاي بررسي شده منجر به صدور راي بدوي ۵۷۹ فقره
- پرونده هاي بررسي شده منجر به راي تجديد نظر ۲۱۸ فقره

- پرونده هايي كه نظريه شده ۱۹۶ فقره
- كارشناسي پرونده ها ۴۹ فقره

- بازديد ۹
۲- عضويت در شعبه اول كميسيون موضوع بند بيستم ماده ۵۵ قانون 

شهرداري ها
- تعداد جلسات برگزار شده : ۲۰ جلسه 

-  تعداد پرونده هاي بررسي شده ۱۴۲ فقره 
۳- عضويت در كميسيون موضوع بند يك ذيل ماده هفت (كميسيون حفظ و 

گسترش فضاي سبز و باغات)
- تعداد جلسات تشكيل شده: ۲۹ جلسه

- تعداد پرونده هاي بررسي شده (فرم الف) ۱۶۵ فقره
- تعداد پرونده هاي بررسي شده (فرم ب) ۱۹۹ فقره

- تعداد پرونده هاي بررسي شده (فرم ب اعتراضي) ۵۹۰ فقره
- تعداد پاسخ به درخواست هاي مردمي ۶۰ فقره

- تعداد نامه هاي اصالح ساختاري كميسيون ماده ۷ و سامانه ماده ۷ ۵۴ مورد
- نظارت و اعمال كارشناسي مضاعف بر پرونده هاي كارشناسي شده سازمان 

بوستان ها و فضاي سبز ۲۰۰ نفر ساعت
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* كاهش ميانگين مدت زمان بررسي پرونده هاي وارده از ۱۶۵ روز به ۲۵ روز 
در شش ماهه دوم سال ۱۳۹۶

* كاهش ميانگين مدت زمان بررسي پرونده هاي وارده از ۲۵ روز به ۱۸ روز 
در سه ماهه نخست سال ۱۳۹۷

۴- عضويت در هيات امنا سازمان پيشگيري و مديريت بحران
۵- عضويت در كميته پيگيري و نظارت موضوع بند «ز» ذيل ماده واحده 

مصوبه «شهر دوستدار كودك» 
۶- عضويت در شوراي سياستگذاري تدوين طرح جامع مديريت بحران شهر 

تهران
نطق پيش از دستور

دو نطق پيش از دستور با عناوين زير انجام شده است
- سيزده آبان، مبارزه با امريكا از منظری ديگر

- زلزله مردم و شهر تهران را لرزاند. مسئولين را چطور؟
تذكرات 

تعداد ۱۲ تذكر در صحن علني شورا به شرح زير داده شده است:
۱- «عدم پخش برنامه ها و مصاحبه های شهردار تهران از طريق صدا و سيمای 

جمهوری اسالمي ايران» حوزه پيگيری سازمان صدا و سيمای جمهوری 
اسالمي ايران

۲- «سازمان پيشگيری و مديريت بحران» حوزه پيگيری شهرداری تهران
۳- «ساماندهي باغ موزه های شهر تهران» حوزه پيگيری سازمان ميراث 

فرهنگي و گردشگری و صنايع دستي
۴- «جلوگيری از تخريب باغ و پيگيری حقوقي و قضايي» حوزه پيگيری بنياد 

مستضعفان و جانبازان
۵- «رسيدگي به خانواده های آسيب ديده حوادث دی ماه ۱۳۹۶» حوزه 

پيگيری شورای اسالمي شهر تهران
۶- «عدم حمايت از ايجاد تشكل های ايمني و آتش نشاني و مديريت بحران 
به ويژه با محوريت زنان و كودكان» حوزه پيگيری شورای شهر تهران / ستاد 

توان مند سازی سمن ها و شهرداری تهران
۷- «لزوم توجه به چهارشنبه سوری ايمن» حوزه پيگيری سازمان صدا و سيما
۸- «مبارزه با سفيد بالك ها در داخل باغ سفارت ها» حوزه پيگيری اداره كل 

امور بين الملل و روابط عمومي شهرداری تهران
۹- «نحوه تخصيص جرايم قانون حفظ و گسترش فضای سبز شهر تهران» 

حوزه پيگيری شهردار تهران / مالي و اقتصادی
۱۰- «جلوگيری از شماره گذاری موتورسيكلت های كاربراتوری و درخواست 

اقدامات الزم جهت توليد موتورسيكلت های برقي و انژكتوری يورو ۳ و يورو ۴» 
حوزه پيگيری هيأت دولت / معاون اول رييس جمهور

۱۱- «حمايت از حقوق دختران» حوزه پيگيری معاونت امور اجتماعي و 
فرهنگي شهرداری تهران

۱۲- «ضرورت اخذ پايان كار هنگام خريد امالک» حوزه پيگيری شهرداری 
مناطق ۲۲ گانه شهرداری تهران

بازديدها و نظارت ميداني
۱- بازديد از موسسه همشهری

۲- بازديد از سازمان آتش نشاني
۳- بازديد از سازمان بوستان ها و فضای سبز شهر تهران

۴- بازديد از مجموعه برج ميالد
۵- بازديد از عرضه دام مناطق ۲ و ۴ شهرداری تهران

۶- بازديد از سازمان پسماند
۷- بازديد از مجموعه آراد كوه محل پردازش و دفن پسماند

۸- بازديد از سازمان بهشت زهرا (س) و شركت در مراسم مختلف
۹- بازديد از پروژه های سازمان زيباسازی 

۱۰- بازديد از سازمان پيشگيری و مديريت بحران 
۱۱- بازديد از پروژه های شهرداری منطقه ۴

۱۲- بازديد از پروژه های شهرداری منطقه ۱۸
۱۳- بازديد از شركت ساماندهي صنايع و مشاغل شهر تهران

۱۴- بازديد از پروژه های شهرداری منطقه ۱۵
۱۵- بازديد از پروژه های شهرداری منطقه ۲

۱۶- بازديد از پروژه های شهرداری منطقه ۱۲
۱۷- بازديد از پروژه های شهرداری منطقه ۲۲

۱۸- بازديد از مانور آتش نشانان و نحوه خدمات رساني در حريق و حوادث
۱۹- بازديد از دايره المعارف جهان اسالم

۲۰- بازديد از كتابخانه ملي
۲۱- بازديد از نمايشگاه صنايع دستي

۲۲- بازديد از نمايشگاه زنان و توليدات ملي
۲۳- بازديد از نمايشگاه مطبوعات - محيط زيست

۲۴- بازديد از نمايشگاه تاريخ بلديه تهران
۲۵- بازديد از مقر پليس راهور (نيروی راهنمايي و رانندگي)

۲۶- بازديد از جشنواره محصوالت ارگانيك
۲۷- بازديد از دانشگاه امام صادق (ع) رونمايي از دستاوردهای زيرساختي دانشگاه

۲۸- بازديد از اداره كل حقوقي عامه دادگستری
۲۹- بازديد از ديوان عدالت اداری

۳۰- حضور و بازديد از افتتاح مخزن آب اضطراری
۳۱- حضور در اولين استارت آپ های محيط زيست

۳۲- حضور در مراسم درختكاری در گردنه قوچك با حضور رييس جمهور
۳۳- حضور در مراسم درختكاری خيابان ولي عصر (عج)

۳۴- حضور در مراسم شركت شهر سالم
۳۵- بازديد از بيمارستان هفت تير

۳۶- حضور در مراسم پاكسازی روددره كن
۳۷- بازديد از شركت آب و فاضالب و بررسي نحوه نظارت و كنترل آب شرب

همايش ها و نشست ها:
۱- سخنراني در همايش جوانان سازندگان صلح

۲- آينده تهران در افق ۱۴۰۴ بررسي چالش ها، نگاهي به راهكارها
۳- نشست با جامعه مدني انتظارات

۴- برابری جنسيتي در مديريت شهری
۵- نشست با جامعه مهندسين مشاور

۶- نشست با شورای راهبردی نشر اثار دفاع مقدس در حوزه زنان
۷- حضور در مراسم جايزه سپيدار آثار بچه های دوستدار محيط زيست

۸- همايش بزرگداشت شهدای آتش نشان
۹- همايش مشترک ديوان عدالت اداری و اداره كل اجرايي كميسيون های 

ماده صد قانون شهرداری
۱۰- نشست راجع به سند تحول شهرداری تهران

۱۱- نشست با شورای شهر شهرستان ری
۱۲- همايش برترين های پژوهش و نوآوری در مديريت شهری

۱۳- همايش شهر هوشمند
۱۴- نشست درخصوص پسماند ويژه با استاندار، سازمان حفاظت محيط 

زيست، وزارت بهداشت و درمان و دانشگاه های علوم پزشكي
۱۵- نشست مجمع مشورتي روسای شوراهای اسالمي كالن شهرها و مراكز استان 



معرفي 
محمد عليخاني 

سوابق اجرايي و مديريتي  
حوزه فعاليت دولتي و بخش عمومي 

پست اجرايينام دستگاه اجرايي

مدير صدور طرح ترافيكشهرداری تهران - سازمان ترافيك

قائم مقام مدير عاملشهرداری تهران - سازمان ترافيك

عضو هيات مديرهشهرداری تهران - سازمان ترافيك

عضو هيات مديرهشهرداری تهران - سازمان پايانه ها

نماينده مردم قزوين، آبيك و البرزمجلس شورای اسالمي

عضو كميسيون اجتماعيمجلس شورای اسالمي

دبير فراكسيون مديريت شهریمجلس شورای اسالمي

عضو فراكسيون محيط زيستمجلس شورای اسالمي

مشاور معاونت حمل نقل و ترافيكشهرداری تهران

مشاور مدير عامل مترو در تامين شهرداری تهران
منابع مالي مترو اقماری

مشاور پارلماني وزير وزارت نفت

رئيس هيات مديرهشركت كوير تاير 

 مدير امور مديرانشركت سرمايه گذاری تامين اجتماعي 
(انتصابات، ارزشيابي و صيانت)

كنفرانس بين المللي مهندسي حمل 
نقل و ترافيك 

عضو هيات اجرايي

كنفرانس بين المللي مهندسي حمل 
نقل و ترافيك

عضو هيات علمي 

مدرس دانشگاهدانشگاه آزاد اسالمي 

عضوشورای اسالمي شهر تهران

رئيس كميسيون عمران و حمل و شورای اسالمي شهر تهران
نقل

نماينده ناظر شوراسازمان تاكسيراني

نماينده ناظر شوراسازمان پايانه ها

۲ - فعايت در عرصه رسانه يا فضاهای فرهنگي و اجتماعي
سمت و مسووليتنام موسسه يا رسانه

عضو هيات تحريريهمجله تازه های ترافيك

مدير مسئول و صاحب امتيازهفته نامه تابان 

عضو شوراشورای آموزش فرهنگ ترافيك 

 
۳- فعاليت در عرصه ها و تشكل های سياسي

سمتنام حزب

عضومجمع نمايندگان ادوار مجلس

عضو هيات رئيسهشورای اصالح طلبان استان قزوين 

فعال ستاد انتخاباتي ستاد آيت اهللا هاشمي

رئيس شورای سياستگذاری استان ستاد مهندس مير حسين موسوی 
قزوين و رابط ستاد استان با مركز

رئيس ستاد استان قزوين و رابط ستاد آيت اهللا هاشمي 
ستاد استان با مركز
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رابط ستاد مركزی با استان قزوينستاد دكتر حسن روحاني 

عضوفراكسيون اصالح طلبان مجلس هفتم

رئيس ستاد انتخاباتي استان قزوينستاد دكتر حسن روحاني

۴- حضــور موثر در انجمنهــا ، اتحاديه های دانشــجويي ، كارمندی ، 
كارگری، صنفي و انجمن ها و ســمن ها ی مرتبــط با امور اجتماعي و 

مسايل شهری و موسسه های عام المنفعه
سمتنام انجمن يا...

عضوانجمن زيست محيطي پاز شهر

عضوجامعه مهندسين حمل و نقل و ترافيك

 pkuعضو موسسانجمن خيريه

۵- سوابق جبهه و جنگ
۳۱ ماه حضور در جبهه های جنگ و افتخار جانبازی

۶- سوابق علمي و پژوهشي 
الف- مدارک تحصيلي و علمي

رشته تحصيليمدرک تحصيلي

علو م سياسيكارشناسي

علوم سياسيكارشناسي ارشد

مهندسي ترافيكگواهينامه پايان دوره آموزشي

مديريت بحران گواهينامه پايان دوره آموزشي

ساماندهي صنايع و مشاغل گواهينامه پايان دوره آموزشي

طرح تفصيلي شهر تهرانگواهينامه پايان دوره آموزشي

امنيت مليگواهينامه پايان دوره آموزشي

 مديريت امنيت اطالعاتگواهينامه پايان دوره آموزشي 
ISMS

ب- سوابق پژوهشي
محل انتشارعنوان پژوهش يا مقاالت علمي

نشريه تازه های ترافيكبررسي محدوده طرح ترافيك 

نشريه تازه های ترافيكبررسي محدوده زوج و فرد

تهيه طرح و تامين منابع مالي اتصال خط ٣ 
مترو تهران به لواسان

گزارش كاربردی مترو 
تهران

مشكالت شهر تهران و راهكار های بهبود 
وضعيت ترافيك 

نشريه تازه های ترافيك

تفكيك پايتخت سياسي از اقتصادی و 
انتقال و خروج مرحله ای وزرات خانه ها و 

نهاد های اقتصادی به ساير استان ها

نشريه تابان

بررسي نقش توسعه جايگاههای كوچك در 
تامين سوخت و كاهش آلودگي در كالن 

شهر ها

نشريه تابان

بررسي عوامل موثر بر پذيرش خدمات 
اينترنتي در سازمان تامين اجتماعي 

 چاپ در ژورنال ٢٠١٥
 international

 research journal
 of management
 sciences.3.2015

بررسي داليل انقراض احداث بزرگراه دو 
طبقه در معابر درون شهری 

نشريه تابان

سوزاندن زباله ها بزرگترين مانع استفاده 
مجدد از مواد در طبيعت 

نشريه تابان

مديريت پسماند و معضل تفكيك زباله 
از مبدا

نشريه تابان 

و ده ها مقاله و ياداشت های سياسي، 
اجتماعي و فرهنگي 

در روزنامه های شرق، 
ايران و نشريات تابان، 

پايتخت و سايت ها
كارنامه صحن

نطق با موضوع - ارائه گزارش مشكالت حمل و نقل و ترافيك
موافقت و مخالفت با طرح ها و لوايح

تعداد تذكرات و عناوين موضوعات
تعداد تذكرات ۱۱ مورد با عناوين زيربوده است: 

- تذكر در خصوص -عدم همكاري ســازمان پايانه ها و پارك سوارهاي 
شــهرداري تهران نســبت به اعمال وظايف نظارتي نماينده شورا مورخ 

-۹۷/۲/۳۱
- تذكر در خصوص -عدم شــركت و حضور برخــي معاونين و مديران 
شهرداري در جلسات كميسيون هاي تخصصي شورا مورخ ۹۶/۱۲/۲۲-

- تذكر در خصوص -مشــكالت ناشي از اجراي طرح موسوم به پياده راه 
آئيني در خيابان ۱۷ شهريور و ميدان امام حسين (ع) مورخ ۹۶/۱۲/۱۶-
- تذكــر در خصوص - پيگيری رفع تصرف غيرقانوني اردوگاه شــهيد 

ميرحسيني واقع در منطقه ۲۲ مورخ ۹۶/۱۰/۲۶-
- تذكر در خصوص -رســيدگي قانوني به گزارشــات واصله از سازمان 

بازرسي كل كشور از سال ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۶ مورخ ۹۶/۸/۲۹-
- تذكر در خصــوص -ضرورت ارائه مطالعات ترافيكي و اجتماعي طرح 

جديد ترافيك به شوراي اسالمي شهر تهران مورخ ۹۶/۱۰/۲۶-
- تذكر در خصوص -رســيدگي به تخلفات برخي از مديران ســازمان 

تاكسيراني شهر تهران مورخ ۹۶/۱۱/۴-
- تذكر در خصوص - عدم پرداخت و تخصيص اعتبار به شــركت مترو 

تهران و حومه مورخ ۹۶/۹/۷ -
- تذكــر در خصوص- ممنوعيت به كارگيري بازنشســتگان يا بازخريد 

شدگان مطابق قانون مصوب مجلس شوراي اسالمي مورخ ۹۶/۷/۲ -
- تذكــر در خصوص - قصور در اجراي بند الف تبصره ۲ بودجه ســال 
۱۳۹۷ شــهرداري تهران توســط معاونت حمل و نقل و ترافيك مورخ 

- ۹۷/۴/۱۷
- تذكر در خصوص -جلوگيري از عقد قرارداد غيرقانوني در حوزه معاونت 

حمل و نقل و ترافيك مورخ ۹۷/۵/۳ -

تعداد طرح و عناوين
۱- بررسي طرح ها و لوايح به عنوان كميسيون اصلي: 

( ۱۲ مورد)
- بررســي و اعالم نظر در خصوص اليحه اصالحيه مصوبات تعيين نرخ 
وروديه و حق توقف پاركينگ های عمومي شهر تهران و تعيين نرخ توقف 
پاركينگ های عمومي و نرخ عوارض پارک حاشيه ای در شهر تهران به 

شماره ثبتي ۱۶۰/۱۸۹۷۰ مورخ ۹۶/۸/۱۴
- بررســي و اعالم نظر در خصوص طرح»الزام شهرداري تهران به ارايه 
اليحه دستورالعمل پشتيباني از خودروهاي هيبريدي در فضاهاي شهري 

و پاركينگها» به شماره ثبتي ۱۶۰/۱۹۱۲۴ مورخ ۹۶/۸/۱۵
- بررسي و اعالم نظر در خصوص طرح الزام شهرداري به شناسايي و رفع 



گره هاي ترافيكي و نواقص هندسي معابر و بزرگراه ها 
- بررســي و اعالم نظر در خصوص اليحه پيشــنهادي بودجه سال ۹۷  

شهرداري تهران در حوزه عمران و حمل و نقل
- بررسي و اعالم نظر در خصوص اليحه تعيين قيمت بليت متروي تهران 

در سال ۱۳۹۷ 
- بررسي و اعالم نظر در خصوص اليحه تعيين نرخ عوارض تردد وسايل 

نقليه در محدوده هاي مركزي شهر تهران 
- بررسي و اعالم نظر در خصوص اليحه معرفي اعضاي اصلي و علي البدل 

هيأت عامل سازمان مديريت و نظارت بر تاكسيراني 
- بررسي و اعالم نظر در خصوص اليحه نرخ كرايه انواع تاكسي در تهران 

در سال ۱۳۹۷
- بررســي و اعالم نظــر در خصوص اليحه تعيين نــرخ كرايه خطوط 

اتوبوسراني و ميني بوسراني شهر تهران در سال ۱۳۹۷
- بررسي و اعالم نظر در خصوص طرح اصالح ماده ۴ و الحاق يك تبصره 
به مصوبه «تعيين نرخ عوارض تردد وسايل نقليه در محدوده هاي مركزي 

شهر تهران  و اصالحات بعدي آن.
- بررســي و اعالم نظر در خصوص طرح الزام شــهرداري تهران به ارائه 

اليحه ايمني حمل و نقل دانش آموزان
- بررسي و تصويب آيين نامه طرح ترافيك خبرنگاران 

۲- بررســي طرح ها و لوايح ارجاع شده به عنوان كميسيون فرعي: (۱۴ 
مورد)

-  بررسي و اعالم نظر در خصوص طرح  الزام شهرداري تهران به تهيه و 
ارائه اليحه رويداد تهران ۱۴۰۰ به صورت عادي 

-  بررسي و اعالم نظر در خصوص طر ح سياست ها، راهبردهاي اساسي، 
اولويت ها و مسائل كليدي، الزامات، ويژگي ها و رويكردهاي تدوين برنامه 
پنج ساله سوم توسعه شهر تهران  و برنامه راهبردي، عملياتي شهرداري 

تهران ( ۱۴۰۲-۱۳۹۸)
- بررسي و اعالم نظر در خصوص «طرح الزام شوراي شهر تهران مبني بر 

تشكيل كميته ي ارتقاء و ايمني ساختمان هاي شهر تهران »
- بررســي و اعالم نظر در خصوص طرح « الزام شهرداري به ارائه اليحه 
كاهش تخلفات ســاختماني و افزايش اعتبارات مقررات ساخت و ساز « 

با قيد عادي 
-  بررسي و اعالم نظر در خصوص اليحه«طرح جامع آب خام فضاي سبز 

شهر تهران (آب براي مصارف غيرشرب شهرداري تهران)»
-  بررسي و اعالم نظر در خصوص «طرح الزام شهرداري تهران به تدوين 
پيوست مديريت بحران و پدافند غير عامل در پروژه هاي بزرگ عمراني 

- بررسي و اعالم نظر در خصوص اليحه» اصالحيه مصوبه تعيين وظايف 
شــوراي عالي فني شهرداري تهران و تغيير نام آن به شوراي عالي فني 

و اجرايي» 
-  بررسي و اعالم نظر در خصوص اليحه» آيين نامه نحوه واگذاري دفاتر 

خدمات الكترونيك» 
- بررســي و اعالم نظر در خصوص اليحه اصالحيه مصوبه تعيين بهاي 
خدمات قابل عرضه در سازمان بهشت زهرا (س)ـ  و اصالحات و الحاقات 

بعدي آن
- بررسي و اعالم نظر در خصوص اليحه « تامين كسري قيمت تمام شده 
تعرفه خدمات آب و فاضالب مورد نياز شركت آب و فاضالب شهر تهران 
پيشنهاد به دولت محترم ( وزارت نيرو) بموجب اختيارات ناشي از ماده 

۷ مصوبه جلسه مورخ ۹۴/۶/۱۶ شورای اقتصاد» 

- بررســي و اعالم نظر در خصوص طرح الزام شــهرداري تهران به ارائه 
گزارش از ميزان آمادگي و ايمني زيرساخت هاي امدادي شهر تهران 

- بررسي و اعالم نظر در خصوص طرح « الزام شهرداري تهران به تهيه و 
ارائه اليحه برنامه عملياتي واكنش اضطراري براي مقابله با زلزله در شهر 

تهران » به شماره ثبتي۱۶۰/۲۲۸۰۴   مورخ ۹۶/۹/۱۹
- بررســي و اعالم نظر در خصوص طرح «الزام شهرداري به ارائه اليحه 

اولويت اجراي طرح بلوكي بافت فرسوده»
- بررســي و اعالم نظر در خصوص طرح «مديريــت تعارض منافع در 

شهرداري تهران»
۳- بررسي طرح ها و لوايح به عنوان كميسيون مشترک ( ۱ مورد)

- ارجاع اليحه اصالحيه مصوبه مجوز اخذ عوارض حق توقف (ســاعتي) 
از وســايط نقليه وارده به ميدان مركزي ســازمان ميادين ميوه و تره بار 
فرآورده هاي كشاورزي شهرداري تهران و اصالحات و الحاقات بعدي آن 

به شماره ثبتي ۱۶۰/۹۶۰۹ مورخ ۹۷/۴/۱۰

تعداد پيشنهاد و عناوين
- ارائه طرح الزام شــهرداری تهران به ارائه برنامه عملياتي ســاماندهي 
فضاهای پارک حاشيه ای در معابر اصلي و فرعي و تصويب آن در صحن 

شورا
- طــرح دوفوريتي تخفيف مجوز طرح ترافيك به خبرنگاران ، آژانس ها 

و وانت بارها
تعداد ارائه گزارش و عناوين – (۴ گزارش )

-  گزارش روند برگزاري مناقصه تامين ۶۳۰ دستگاه واگن مترو تهران به 
شماره ثبتي ۱۶۰/۳۴۲۴۷ مورخ ۹۶/۱۲/۲۱

- گزارش بررســي برنامه ششم توسعه شــركت آب و فاضالب در شهر 
تهران ( ۱۴۰۰-۱۳۹۶ ) به شماره ثبتي ۲۷۴۵۹ /۱۶۰مورخ ۹۶/۱۰/۲۵

-  گزارش بررسي محورهاي گزارش تحويل و تحول شهرداري تهران به 
شماره ثبتي ۱۶۰/۲۲۴۷۳ مورخ ۹۶/۹/۱۴

- گزارش بررســي پيشنهاد طرح آبرســاني اضطراري شهر تهران براي 
تصويب در شوراي اسالمي شهر تهران با شماره سند ۹۸۰۷۱۲۲ مورخ 

۹۶/۱۱/۱۸

كارنامه كميسيون
تعداد جلسات كميسيون ( ۵۶ جلسه )
موضوعات پيگيری شده در كميسيون 

  انتخاب هيئت رئيسه نايب رئيس و منشي كميسيون عمران و حمل 
و نقل شورا.

 ارائه گزارش جناب آقای دكتر افندی زاده سرپرســت محترم سازمان 
مديريت و نظارت بر تاكســيراني در خصوص وضعيت نوســازی ناوگان 

تاكسيراني سطح شهر تهران.
 بررسي اعتراض رانندگان تاكسي فرودگاه مهرآباد.

 ارائه گزارش جناب آقای مهندس جاويد معاونت محترم فني و عمراني 
شهرداری تهران در خصوص مطالعات شناسايي عوارض زيرساختي 

 ارائه گزارش جناب آقای احمدی بافنده مدير عامل محترم شــركت 
بهره برداری قطارهای شهری تهران و حومه در خصوص گزارش عملكرد 
ســالجاری و وضعيت ايمني خط ۷ و خط واقع در محدوده فرودگاه امام 

خميني (ره).
 بحث و بررســي در خصوص وضعيت ايمني گــود مجاور برج ميالد 
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تهران.
 ارائه گزارش جناب آقای احمدی بافنده مدير عامل محترم شــركت 
بهره برداری قطارهای شهری تهران و حومه در خصوص گزارش عملكرد 
ســالجاری و وضعيت ايمني خط ۷ و خط واقع در محدوده فرودگاه امام 

خميني (ره).
 ارائه گزارش جناب آقای دكتر حسيني معاونت حمل و نقل و ترافيك 
در خصوص نحوه ســاز و كار اخذ معاينــه فني و طرح ترافيك از موتور 

سيكلتهای سطح شهر تهران.
 بررســي اليحه اصالحيــه مصوبات تعيين نــرخ وروديه و حق توقف 
پاركينگ های عمومي شــهر تهران و تعيين نرخ توقف پاركينگ های 

عمومي و نرخ عوارض پارک حاشيه ای در شهر تهران.
 ارائــه گزارش جناب آقای مهندس ســنندجي مدير عامل شــركت 
اتوبوســراني تهران و حومه در خصوص نحوه عملكرد سالجاری و نحوه 

ايمن سازی مخازن سوخت اتوبوس های گاز سوز سطح شهر تهران.
 ارائه گــزارش جناب آقای محمد پورزرندی مدير عامل بانك شــهر 
در خصوص نحوه كارســازی و حمايت بانك شــهر در ساخت و تأمين 

تجهيزات حمل و نقل ريلي (مترو) شهر تهران.
 ارائه گزارش جناب آقاي دكتر نوذرپور در خصوص تحليل سند آسيب 

شناسي حمل و نقل شهري.
 ارائه گزارش ســركار خانم اماني عضو محترم كميسيون عمران و حل 

ونقل در خصوص مباحث قابل بررسي در كميته ايمني.
 بحث و بررســي در خصوص روند و پيگيــري مباحث قابل طرح در 

كميسيون عمران و حمل و نقل شورا.
 بحــث و بررســي در خصوص وضعيت گودهــاي پرخطر پروژه هاي 
ســاختماني ســطح شــهر تهران با حضور رئيس محترم سازمان نظام 
مهندسي ساختمان استان تهران و معاونت هاي مربوطه شهرداري تهران.
 بررســي برنامه ها و اهداف كميسيون در حوزه فني و عمراني (ساعت 

۱۴ الي ۱۵).
 بحــث و بررســي در خصوص وضعيت گودهــاي پرخطر پروژه هاي 
ســاختماني ســطح شــهر تهران با حضور رئيس محترم سازمان نظام 
مهندسي ساختمان استان تهران و معاونت هاي مربوطه شهرداري تهران 

(ساعت ۱۵ الي ۱۶).
 ارائــه برنامه ها و طرح هاي معاونت حمل و نقل و ترافيك مبتني بر 

رويكرد تحقق اهداف چهار ساله كميسيون عمران و حمل  و نقل.
 بررسي عناوين و اولويت بندي دستور جلسات آتي كميسيون در حوزه 

فني و عمراني.
 ارائه گزارش كميته ايمني در حمل و نقل.

 ارائــه برنامه ها و طرح هاي معاونت حمل و نقل و ترافيك مبتني بر 
رويكرد تحقق اهداف چهار ساله كميسيون عمران و حمل و نقل.

 بررسي اولويت هاي بودجه اي پروژه هاي عمراني شهرداري تهران.
 بررســي راهكارهاي افزايش بهره وري و ظرفيت مســافرپذيري مترو 

تهران.

ديدارهای مردمي در شورا
مراجعه صنوف و اقشار مختلف به منظور پيگيری مشكالت ناشي از :

۱- اجرای طرح پياده راه ۱۷ شهريور ( تعداد جلسه و مراجعه متقاضيان 
و كسبه محل ۱۰ مورد )

۲- نحــوه توزيع طرح ترافيك خبرنگاری (تجمع و مراجعه انجمن های 

نمايندگان رســانه ها ، وزارت ارشاد و خبرنگاران و عكاسان و ...) تعداد 
۱۵۰ مورد و ۲۰ جلسه 

۳- نحوه محاسبه نرخ طرح ترافيك آژانس ها ( تجمع رانندگان و صاحبان 
آزانس ها به تعداد ۱۴ مورد و صدها نفر و ۳۰ مورد تشكيل جلسه 

۴- نحوه محاسبه نرخ طرح ترافيك وانت بارها ( تجمع رانندگان به تعداد 
۱۲ مورد و صدها نفر تجمع و ۱۸ مورد تشكيل جلسه )

۵- نحوه توزيع طرح ترافيك بيماران خاص و معلولين و روشــندالن - 
صدها مراجعه و ۲۰ مورد تشكيل جلسه

۶- نحوه صدور طرح ترافيك سرويس مدارس – صدها مراجعه و ۵ مورد 
تشكيل جلسه

۷- نحوه محاسبه نرخ طرح ترافيك تاكسي فرودگاهي – ده ها مراجعه 
و ۵ مورد تشكيل جلسه 

۸- مشكالت رانندگان تاكســي – صدها مراجعه و شكايت و ۳۰ مورد 
تشكيل جلسه 

۹- مشكالت شركت های خصوصي تاكســيراني و ده ها مراجعه و ۲۰ 
مورد تشكيل جلسه 

۱۰- مطالبات پيمانكاران – صدها مراجعه و ده ها تشكيل جلسه
۱۱- مالقات شوراياران مناطق ده ها مورد 

۱۲- ساير مشكالت مردمي و مراجعات – ۱۲۰۰ مورد
۱۳- مشكالت كاركنان شهرداری و مراجعه ۲۵۰ مورد

نشست ها و همايش های تخصصي
شــركت در نهمين اجالس مجمع جهاني شهرها (
	��) در كشور 

مالزی شهر كواالالمپور- فوريه ۲۰۱۸ ( بهمن ۹۶)
شركت در كنفرانس بين المللي حمل و نقل و ترافيك

گزارش عملكرد به عنوان نماينده شــورا در كميســيون ماده صد قانون 
شهرداری تهران

تعداد جلسات :  ۳۶
آراء صادره (بدوی) : ۶۴۳

آراء صادره ( تجديد نظر) : ۲۵۹
نظريه: ۸۳

كارشناسي: ۱۶                        
جمع كل :۱۰۳۷

نماينده شورا در سازمان تاكسيراني
- رســيدگي به تخلفات و يا عملكرد مناسب شركت های تاكسيراني به 

عنوان عضو شورا در هيأت رسيدگي
- تشكيل ۱۰ جلسه و صدور ۶ رأی در هيأت

گزارش عملكرد به عنوان نماينده ناظر شورا در سازمان پايانه ها و پارک 
سوارها

به علت عدم همكاری مدير عامل ســازمان پايانــه ها و همچنين عدم 
پاســخگويي به مكاتبات كميســيون در خصوص نظارت بر عملكرد آن 
ســازمان اعم از قراردادها ، واگذاری ها و پيشــرفت پروژه ها متاسفانه 
بــا وجود تذكر به شــهردار تهران مشــكل همچنان در اين ســازمان 
پابرجاســت لــذا تمامــي اقدامات بخصــوص قراردادها مــورد ابهام و 
زير ســوال مي باشــد كه ضــرورت دارد متخلفين از اجــرای وظايف 
 نظارتي شــورا به تخلفــات اداری معرفــي و اقدامــات قانوني صورت

 پذيرد.



معرفي 
 الهام فخاری

سوابق تحصيلي 
كارشناسي؛ زيســت شناســي ( علوم جانوری)، دانشگاه اصفهان 

۱۳۷۴-۱۳۷۹
كارشناسي ارشد؛ روانشناسي تربيتي، دانشگاه الزهرا ۱۳۸۸-۱۳۸۶
دكتری تخصصي؛ روانشناسي تربيتي، دانشگاه الزهرا ۱۳۹۵-۱۲۸۹

سوابق كاری  
كارشناس آموزش سازمان فرهنگي - تفريحي شهرداری اصفهان، 

۱۳۸۰ تا ۱۳۸۱
كارشناس ارشد آموزشي - پژوهشــي دانشگاه اصفهان، ۱۳۸۲ تا 

۱۳۸۹
مدير اجرايي مجله علمي - پژوهشي علوم انساني دانشگاه اصفهان، 

۱۳۸۳ تا ۱۳۸۸
مشاور دفتر مشاوره دانشجويان دانشــگاه علمي - كاربردی واحد 

صنايع و معادن، ۱۳۸۸ تا ۱۳۸۹
مدرس واحدهای تخصصي روانشناسي در دانشگاه آزاد اسالمي

مشــاور همكار با واحد روانشناسي مركز بهداشت و تندرستي بلور، 
مركز دكتر معنوی پور، مركز زعفرانيه ۱۳۸۹ تاكنون

مشاور آموزشي - روانشناختي آموزشگاه موسيقي و هنركده نواک، 
۱۳۹۰ تا كنون

همكار علمي و داور مقاالت علمي پژوهشي
عضو اتاق فكر نوآفرينان و كارآفرينان اتاق بازرگاني، صنايع، معادن 

و كشاورزی تهران
عضو كارگروه دختران، مديريت مشاركتهای اجتماعي وزارت ورزش 

و جوانان، آذر ماه ۱۳۹۳ تا كنون
موسس و رئيس هيات مديره موسسه مطالعاتي پويا پژوهش بصيرت 

۱۳۸۱ تا كنون
مشــاور علمي گروه آســمان (آموزش تفكر سيستمي)، دانشكده 

مديريت و اقتصاد دانشگاه صنعتي شريف ۱۳۹۲ تا كنون
همكار علمي مجموعه های تلويزيوني (ســكه) شبكه سوم سيما؛ 
(ثروت آفرينان) گروه دانش شبكه تهران؛ (زن واقتصاد) راديو اقتصاد و 

راديو گفتگو صدای جمهوری اسالمي ايران از ۱۳۹۲ تا كنون
كارشــناس علمي پروژه طراحي پارک فناوری نيرو، شهرک علمي 

تحقيقاتي اصفهان (دفتر تهران)۱۳۹۳
همكار علمي بخش روان شناسي مجموعه انسان شناسي و فرهنگ 

۱۳۹۳ تا كنون
عضو كميته علمي داوران جشــنواره ازدواج و خانواده جوان، وزارت 

ورزش و جوانان ۱۳۹۵
عضو جمعيت توسعه علمي ايران
عضو انجمن روان شناسي ايران

عضو سازمان نظام روان شناسي و مشاوره جمهوری اسالمي ايران
عضو انجمن مطالعات برنامه ريزی درسي ايران
عضو انجمن علوم وفناوری های شناختي ايران

عضو انجمن آموزش مهندسي ايران

كتاب
نارسايي يادگيری: ناتواني يا ناهمانندی، تاليف

ترجمه نظريه های معاصر يادگيری، ويراسته ناد الريس
ترجمه خستگي: ديگر نه، جك چلم

ترجمه تدريس و يادگيری مرتبط با كار، هادلســتون و سنتلي از 
انتشارات routledge با همكاری سارا رباط جزی

اموزش همه ساالری در مدرسه تاليف نشر جادوی انديشه
روان شناسي شخصيت در سپهر سياست تاليف

تكه های روز مجموعه سرودها
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نطق پيش از دستور و اظهارنظر در صحن علني شورا

موضوعزمانعنوانرديف

خوانش فرازی از نيايش های امام سجاد در رابطه با مديريت شهر٩٦/٦/١٤نطق پيش از دستور١

توان يابان٩٦/٩/١٢نطق پيش از دستور٢

مبارزه با خشونت عليه زنان٩٦/٩/١٦پويش روبان نارنجي٣

پيرامون سخنان دكتر حجت معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران٩٦/٩/١٤اظهارنظر در صحن علني شورا٤

نفسم گرفت (بحران آلودگي هوای شهر تهران)٩٦/٩/٢٨نطق پيش از دستور٥

ابعاد اجتماعي زندان، زنداني ها و خانواده آنان در شهر تهران به مناسبت ٥ خرداد روز ٩٧/٣/٦نطق پيش از دستور٦
ملي نسيم مهر (روز حمايت از خانواده زندانيان)

كودكان كار و خيابان٩٧/٣/٢٢نطق پيش از دستور٧

تذكرها 
تاريخعنوانرديف

٩٦/٦/٢٥اعالم طرح های فاقد مصوبه شورای اسالمي شهر تهران در حوزه مديريت شهری ازجمله به كارگيری تراموا در آينده١

٩٦/٧/٤توقف و خودداری از هرگونه همكاری شهرداری در طرح جمع آوری كودكان كار و خيابان با ساير دستگاه ها و نهادهای دولتي٢

٩٦/٨/٢٢ضرورت مرمت و بازسازی آرامگاه شهدای مشروطه و لزوم جلوگيری از ساخت وساز در محدوده ملك مذكور٣

٩٦/٨/٢٢ضرورت جلوگيری از ساخت وساز بي رويه مال ها باألخص در خيابان های پاسداران، اندرزگو، دزاشيب و موحد دانش٤

٩٦/٩/٥فراخوان برای آموزش، درمان، پيشگيری و مبارزه با همه شكل های خشونت و تبعيض عليه زنان۵

٩٦/٩/٨لزوم توقف و جلوگيری از ساخت وسازهای غيراصولي باألخص در محوطه مكان های تاريخي شهر تهران٦

٩٦/٩/٢٩كاستي و كندی مديريت شهری و اقدامات پيشگيرانه وضعيت اضطرار آلودگي هوای شهر تهران٧

٩٦/١٠/٣ضرورت ارائه برنامه عملياتي توسط شهرداری تهران در خصوص نحوه مديريت خودروهای ديزلي در شهر تهران٨

٩٦/١٠/٤ضرورت بازبيني مجدد در چرخه رسيدگي به درخواست ها و شكايات شهروندان در سامانه ١٣٧ شهرداری تهران٩

ضرورت نظارت و پيگيری دقيق و جدی از جانب شهرداری منطقه ٢ در كاهش رويدادها و خسارات ازجمله حادثه ريزش نما و مصالح ساختماني 10
٩٦/١٠/٢٦روبروی بيمارستان آتيه و جان باختن دو تن از شهروندان

ضرورت تصويب پيشنهادها و طرح های شهرداری تهران در شورای اسالمي شهر تهران و عدم اعالم پيشنهادهای غير مصوب توسط مديران 11
٩٦/١٠/٢٦محترم شهرداری

٩٦/١٢/٢٢عدم هماهنگي و انسجام و برنامه ريزی ديرهنگام برای بزرگداشت آيين نوروز در ايام تعطيالت نوروزی12

٩٧/١/٢٦تأخير در ايجاد آمادگي های الزم جهت اجرای طرح ترافيك سال 13٧٩

٩٧/٢/٢بررسي مجدد طرح ساماندهي پرديس دانشگاه تهران و علوم پزشكي تهران14

٩٧/٣/٩ممانعت از به كارگيری كودكان در خدمات جمع آوری، دفع و تفكيك پسماند توسط پيمانكاران شهرداری تهران15

٩٧/٣/٢٧توضيح علل توقف عمليات اجرايي پروژه احداث بوستان زندگي (فرا منطقه ای) در محله آسيب خيز هرندی (منطقه ٢١)16

٩٧/٤/٣ارزيابي كاركرد ها و نظارت بر فعاليت سراهای محله در راستای تحقق اهداف اجتماعي مديريت شهری17



جلسات  گفت وگوی اجتماعي تهران اميد دارد
ســخنراني و پاسخ به ســواالت در ۲۹ نشست تخصصي تهران 

اميد دارد با موضوعات :
بررســي تراز مالي شــهر تهران در اجرای طرح هــای جامع و 

تفصيلي
سنجش و ارتقا عدالت در شهر

ارزيابي سياست شهری در تهران از منظر اقتصاد شهری
شفاف سازی مناقصه و مزايده در بستر شهرداری الكترونيك

كودكان كار و خيابان، مديريت شــهری و تقسيم كار اجتماعي. 
و پخش فيلم

ارزيابي وضعيت كنوني سالمت رواني و اجتماعي در شهر تهران؛ 
تهديدها و فرصت ها، تدوين راهكارهای بهبود

آينده تهران در افق ۱۴۰۴، بررسي چالش ها، نگاهي به راهكارها
تحليل حقوقي حادثه پالسكو

سنجش سرمايه اجتماعي در شهر تهران، روندهای آن، فرصت ها 
و چالش ها

پخش فيلم ۱۰۱ سال بلديه تهران
كودكان كار و خيابان، مديريت شــهری و تقسيم كار اجتماعي 

و پخش فيلم
ارزيابي وضعيت كنوني سالمت رواني و اجتماعي در شهر تهران؛ 

تهديدها و فرصت ها، تدوين راهكارهای بهبود
ارزيابي وضعيت مديريت محله در شهر تهران

همه تهران، حامي كودكان كار
دست فروشان بساط گستر، فرصت ها، چالش ها و راهكارها

ارزيابي وضعيت مديريت محله در شهر تهران
شوراياری در آيينه پژوهش

كمپين «نفسم گرفت»
آلودگي هوا، راهكارها و چالش ها

طرح ترافيك از منظر حق بر شهر
مجتمع های تجاری چندمنظوره و كيفيت زندگي شــهروندان 

نشست اول چالش های فرهنگي و اجتماعي
بودجه ۹۷ شهرداری از منظر شهروندان

طرح توسعه دانشگاه تهران از منظر حق به شهر
 گفت وگوی نهادهای تخصصي و مدني با نامزدهای شــهرداری 

تهران
پرسش و راهكارها با نامزدهای شهرداری تهران

ارزيابي سياســت های زيباسازی شــهر تهران (بازخواني نقش 
گرافيك شهری در فرهنگ شهروندی)

مجتمع های تجاری چندمنظوره و كيفيت زندگي شــهروندان 
نشســت دوم چالش های برنامه ريزی شــهری، ميراث شــهری و 

حمل ونقل
مجتمع های تجاری چندمنظوره و كيفيت زندگي شهروندان - 

نشست سوم: چالش های اقتصادی و شهروندی
مجتمع های تجاری چندمنظوره و كيفيت زندگي شــهروندان 

نشست اول چالش های فرهنگي و اجتماعي
مجتمع های تجاری چندمنظوره و كيفيت زندگي شــهروندان 
نشســت دوم چالش های برنامه ريزی شــهری، ميراث شــهری و 

حمل ونقل

مجتمع های تجاری چندمنظوره و كيفيت زندگي شهروندان - 
نشست سوم: چالش های اقتصادی و شهروندی

مجتمع های تجاری چندمنظوره و كيفيت زندگي شــهروندان 
- نشست پاياني: جمع بندی پژوهش ها و سمينارهای برگزارشده

نقد و ارزيابي سياست گزاری در حوزه آسيب های اجتماعي
توان يابان و حق بر شهر

 تدوين مشــاركتي برنامه عملي مديريت شــهری سال ۹۷ در 
حوزه سالمت روان

بازديدها
بازديد از بيست و سومين دوره نمايشگاه مطبوعات

بازديد از موسسه همشهری
بازديد از انجمن نابينايان

بازديد از بافت فرسوده و محله باغ آذری
بازديد از كانون گردشگری توان يابان

بازديد خانه نوباوگان مظفری
بازديد از مانور مديريت بحران دريكي از مدارس شهر تهران

بازديد از خانه هنرمندان با همراهي دكتر حق شناس و ديدار و 
 گفت وگو با عوامل دو نمايش در حال اجرا

بازديد از بيست و سومين دوره نمايشگاه مطبوعات
بازديد از محور كتاب فروشــي های خيابان انقالب و  گفت وگو با 

فعاالن صنفي كتاب
ديدار با ســيد احمد رضا دســتغيب و ابراهيم صبوری رئيس و 

نايب رئيس شورای اسالمي شهر شيراز
 گفت وگو با شهروندان با موضوع نفسم گرفت

(بحران آلودگي هوای شهر تهران)
مالقات با تعدادی از آتش نشــانان در خيابان سهروردی جنوبي 

هنگام خدمت
بازديد از كليسای سركيس در آستانه سال نو ميالدی

بازديد از مجتمع آموزشي دخترانه رباني (زنگ هوای پاک)
ديدار با عوامل نمايش (ايستاده، منتظر)

بازديد محله وصال
بازديد از بيمارستان روان پزشكي ايران

بازديد از مركز فرهنگي
ايران باستان - موزه لوور

افتتاح نمايشگاه منتخب هنر اسالمي ايراني - موزه ملك
بازديد از آسايشگاه شهيد بهشتي

بازديد از تعاوني زنان ۱۳ آبان
بازديد از كارگاه كامپوزيست

بازديد از خط ۶ مترو
افتتاحيه موزه سيمين و جالل

نمايشگاه بين المللي كتاب
اختتاميه تئاتر و موسيقي

نمايشگاه گل و گياه
موزه رضا عباسي

بازديد باغ موزه سينما و موزه سينما
مقبره شهدای روزنامه نگار مشروطه

مسابقه و بازی های سالمندان
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آيين گشايش
المپياد ورزشي بازنشستگان شهرداری تهران

بازديد آسايشگاه جانبازان شهيد بهشتي
جشنواره جهاني فيلم فجر (۲ نوبت)

روزنامه شهروند
بررســي وضعيت منزل تاريخي محل دفــن ملك المتكلمين و 

صوراسرافيل
بازديد از دفتر مركزی پليس راهور

ديدار با دانش آموزان منطقه ۵
آيين نكوداشت سينمای ايران

بازديد از منطقه شميرانات
بازديد از خانه بوم گردی مردم شناسي بوميان كيش 

بازديد از روزنامه شهروند
بازديد موزه هنرهای معاصر

بازديد بازارچه كتاب خيابان انقالب
بازديد دوساالنه مجسمه سازی ايران

بازديد از بهشت زهرا
بازديد از مجتمع رعد

بازديد از نوآوری های فني (خودروی خورشيدی)
بازديد از روزنامه قانون

بازديد از آرامستان ارامنه
بازديد از آرامستان آشوريان

بازديد از آرامستان لهستاني ها و كاتوليك ها
بازديد از آرامستان ارتدكس روسيه

طرح ها و پيشنهادهای ارائه شده در صحن علني
طرح تحقيق و تفحص از موسسه همشهری

پيشنهاد تشكيل كميته آموزش
الزام سازمانهای شهرداری به صرفه جويي در مصرف آب و برق

اهم پيشــنهادات در زمان بررســي و تصويــب بودجه ۱۳۹۷ 
شــهرداری تهران كه رديف و كد اعتباری به آن ها اختصاص داده 

شده است
حمايت از تأســيس بازارچه های دست فروشــي توسط تعاوني 

دست فروشان
استقرار طرح جامع بهداشت روان شهری

تأمين فضای ارائه بهداشــتي غذا و آب برای حيوانات شهری در 
بوستان ها و پارک های شهری

كاهش خطرپذيری فضاهای شهری برای بانوان تهران
احياء مرمت آرامستان های تاريخي شهر تهران

ساماندهي و حمايت از كودكان كار
حمايت از ســازمان های مردم نهاد در راســتای ترويج توجه به 

حقوق كودک در شهر
 ايجاد خانه های اسباب بازی با اولويت مناطق محروم

ايجاد موزه بازی و اسباب بازی های قديمي ايراني
ايجاد شهرک مينياتوری بر اساس ضوابط سازمان صنايع دستي، 

گردشگری و ميراث فرهنگي
انجام پژوهش های كاربردی درزمينه مسائل فرهنگي و اجتماعي 

تحقق شهر دوستدار كودک
نصب چراغ هوشــمند و عالئم هشــداردهنده و خط كشي گذر 

دانش آموزان از خيابان ها
اجرای طرح اتوبوس پياده (SWB) ويژه دانش آموزان

ارائــه بليط يا كارت رايگان وســايل حمل ونقل عمومي به افراد 
زير ۱۲ سال

ايجــاد فضای امن حاشــيه مدرســه (فضای پارک ســرويس، 
ايمن سازی مسير خروج از مدرسه تا سرويس)

ايمن سازی پياده روهای شــهری برای كودكان و مادران همراه 
كودک

مناسب سازی وضعيت حمل ونقل و ترافيك برای كودكان
اجرای پژوهش های كاربردی ترافيكي كودكان در راستای تحقق 

شهر دوستدار كودک
ايجاد مزرعه كودک «باغچه آموزشــي كودكان» در حريم شهر 

تهران

ديدارهای مردمي در شورا
تعداد ديدار های مردمي در شــورا در حدود ۱۰۰ مورد بود كه 
غالبا پيرامون خدمات شهری و ارائه طرح های گروه های دانشجويي 
در حوزه اجتماعي بوده است. مواردی كه نياز به پيگيری و يا تامل 
بيشــتری داشتند در دســتور كار كميته اجتماعي و كارگروه های 

مربوطه قرار گرفتند.

حضور در رسانه
در مدت يك سال عضويت در شورای شهر تهران بيش از ۲۵۰ 
مصاحبه با رسانه های مكتوب، تصويری و خبرگزاری ها انجام شده 
است. همچنين در يك سال گذشته ۲۰ بار در برنامه های مختلف 
صدا و سيما (شامل برنامه های راديويي و تلويزيون) حضور داشته 
است. الزم به ذكر است در اين مدت حدود ۳۰ يادداشت از ايشان 

در روزنامه های معتبر كشور به چاپ رسيده است.



معرفي 
دكتر مجيد فراهاني (متولد دی ماه ســال ۱۳۵۲)، عضو شورای شهر 
تهران، ری و تجريش و رئيس شورای مركزی حزب ندای ايرانيان است.

وی دارای مدارک دكتری ��� دانشكده مديريت دانشگاه تهران و 
دانش آموخته دكتری رشته مديريت پروژه و ساخت از دانشگاه تربيت 
مدرس، فوق ليســانس مديريت اجرايي از دانشگاه علم وصنعت ايران 
و ليسانس مهندسي صنايع از دانشگاه صنعتي شريف است. تخصص 
اصلي وی در حوزه مديريت پروژه هاســت و از سال ۱۳۷۷ تاكنون در 

اين حوزه فعاليت مي كند.
مجيد فراهاني مؤســس و عضو هيئت مديــره انجمن مديريت پروژه 
ايران و عضويت شورايعالي فرهنگي،اجتماعي وزارت علوم،تحقيقات و 
فناوری را در سوابق خود دارد  و در حال حاضر عضو شورايعالي انجمن 
مديريت پروژه ايران (۱۳۸۹ تاكنون) بوده و سابقه مشاوره و نيز تدريس 
موضوع مديريت پروژه در دانشــكده مديريت دانشگاه تهران، انستيتو 
نفت و گاز دانشكده فني دانشگاه تهران، دانشكده فني دانشگاه پيام نور 

تهران،دانشگاهها و سازمانهای مختلف را داشته است.
وی اولين رئيس جايزه ملي مديريت پــروژه در ايران (۱۳۸۸) بوده و 
دارای مدارک بين المللي مديريت پروژه حرفه ای ��� از انســتيتو 
مديريت پروژه اياالت متحــده آمريكا ��� و گواهينامه بين المللي 
مديريت پروژه پايــه �
	��� ۲ از مركز دولتي مديريت بازرگاني 

� انگلستان است ، و قريب به هفت سال مسئوليت برنامه ريزی 
و كنترل پروژه های پارس جنوبي در شركت پترو پارس و بيش از ۱۲ 
ســال رئيس كميته صنعت كنفرانس بين المللي مديريت پروژه را بر 

عهده داشته است.
دكتر مجيد فراهاني با رای اعضاء شــورای اســالمي شــهر تهران به 
عنوان نماينده شورا در كميسيون ماده ۳۸ آئين نامه مالي و معامالتي 
شــهرداری تهران انتخاب شد و در كميســيون برنامه و بودجه شورا 
مسئوليت و رياست كميته بودجه و نظارت مالي را برعهده گرفته است. 

 كارنامه صحن
۴ نطق پيش از دستور 

- نطق پيش از دســتور با موضوع تبيين انتظارات شورا از شهرداری و 
الزامات تحقق مطالبات مردم از شورا 

- نطق پيش از دستور با موضوع بررسي روند ماليه شهری تهران از سال 
۱۳۸۴ تا ۱۳۹۶ و لزوم اصالح روند موجود 

- نطق پيش از دســتور با موضوع لزوم اصالح  و بهبود بودجه ســال 
۱۳۹۷ و تحول در نظام ماليه شهری

- نطق پيش از دستور با موضوع لزوم توجه و اعتماد به جوانان در اداره 
امور شهر و كشور 

تعداد تذكرات و عناوين موضوعات 
۲۴ تذكر به شهرداری:

تسريع در انتخاب شهردار منطقه ۱۸
لزوم تسريع در تكميل و تعيين تكليف انتقال پايانه شرق 

توجه به مسائل كودكان و اجرای مصوبه شهر دوستدار كودک توسط 
شهرداری تهران 

توجه به مسائل نابينايان و تحقق شهر دسترس پذير از طريق اجرای 
مصوبات شورا 

توجه شــهرداری تهران به خزانه داری واحد بر اســاس دستورالعمل 
ابالغي وزير كشور 

لزوم توجه به معرفي مشاهير فرهنگي، مذهبي و شخصيت های ملي 
مدفون در عتبات عاليات و قبرستان وادی السالم نجف اشرف 

الزام شهرداری تهران به در اختيار قرار دادن كليه پايگاههای پشتيباني 
مديريت بحران به سازمان پيشگيری و مديريت بحران شهر تهران 

پيگيری بدهي های في ما بين دولت و شــهرداری و پيش بيني نحوه 
پرداخت در اليحه بودجه سال ۱۳۹۷

لزوم تسريع تحويل پايگاه های پشتيباني و مديريت بحران بر اساس 
مصوبه شورا به سازمان مديريت بحران 
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ضرورت ارائه اليحه شهرداری به شورای شهر جهت تغيير در نرخ و نوع 
عوارض تردد در محدوده طرح ترافيك 

اجرای به موقع بند ۲ مصوبه شورای پنجم درباره -سياست های اجرايي 
و الزامات تدوين بودجه سال ۱۳۹۷ شهرداری تهران-

اجرای بند -ب- تبصره ۳۷ بودجه ســال ۱۳۹۶ شــهرداری تهران در 
ترميم حقوق كاركنان عملياتي سازمان آتشنشاني 

قصور شــهرداری در برنامه ريزی و ارائه خدمات شــهری مناسب به 
شهروندان و غافلگيری شهرداری تهران در پي بارش برف

لزوم آمادگي شهرداری برای مقابله با آب گرفتگي معابر و خيابانها در 
پي بارش های فصلي 

ضرورت شايســته ســاالری در هيأت مديره شــركت ها، موسسات و 
سازمان ها و پرهيز از عضويت افراد به صورت هم زمان در هيأت مديره 

بيش از يك شركت
ساخت و ســاز برج در باغ ۲۲ هزار متری ســعادت آباد توسط بنياد 

مستضعفان 
خدمت رساني به شهروندان و توجه ويژه به مساجد، حسينيه ها و تكايا 

در شب های قدر 
تعيين تكليف پروژه تقاطع غير همسطح خيابان آزادی و استاد معين 

تسريع در انتشار اوراق مشاركت تامين مالي مترو برابر مصوبه شورا و 
قانون بودجه سال ۱۳۹۷ كل كشور

توجه به اجرای مصوبات شورا در تامين مالي توسعه مترو 
بهره برداری بهينه از اعتبارات و درآمدها و منابع نقد و غير نقد با تعيين 
اولويت مصارف و تخصيص اعتبارات مبتني بر ارزيابي پروژه ها و فعاليت 

ها 
گزارشگری شــهرداری تهران درباره مصوبات شورا با موضوع تشكيل 
صندوق ذخيره كاركنان شهرداری و تعيين تكليف بازپرداخت كمك به 

اين صندوق توسط سازمان بازنشستگي
 مقابله باخويشــاوند گزيني و توجه به شايسته ساالری در شهرداری 

تهران 
لزوم تعيين تكليف روابط مالي دولت و شهرداری تهران و ارائه اليحه 

مربوط بر اساس ماده ۱۳۸ برنامه پنج ساله دوم شهرداری تهران 
يك تذكر به ساير دستگاههای اجرايي

توجه به همبستگي و انسجام ملي از طريق تسهيل حضور خانواده ها 
برای تماشای بازی های تيم ملي در اماكن ورزشي 

۱۰ طرح پيشنهادی به عنوان طراح و ارائه كننده اصلي 
الزام شهرداری تهران به شناسائي ، اندازه گيری و گزارشگری بدهي ها، 

تعهدات و ذخائر
الزام شــهرداری تهران به ارائه اليحه حمايت و كمك به زلزله زدگان 

كرمانشاه 
الزام شــهرداری تهران به ارائــه گزارش از ميــزان آمادگي و ايمني 

زيرساختهای امدادی شهر تهران
نظام نامه اجرايي انتخاب حسابرس، راهبری و مديريت حسابرسي از 

شهرداری، سازمان ها، شركت ها وموسسات وابسته وتابعه 
نظام نامه انتخاب، ارزيابي و نظارت بر عملكرد ذيحساب و قائم مقامان 

ذيحساب شهرداری تهران
الزام شورای اسالمي شهر تهران به امكان سنجي و تدوين مقررات مورد 
نياز برای تشكيل نهاد مسئول محاسبات شهری(ديوان محاسبات شهر)

الزام شهرداری تهران به شناسائي و معرفي فرصت های سرمايه گذاری 
شهر تهران

رويه رسيدگي وبررسي برنامه های پنج ساله و بودجه ساالنه در شورای 
اسالمي شهر تهران 

سياست ها و الزامات تدوين بودجه سال ۱۳۹۷ شهرداری تهران 
سياست ها، راهبردهای اساسي ، اولويت ها و مسائل كليدی، الزامات، 
ويژگي ها و رويكردهای تدوين برنامه پنج ساله سوم توسعه شهر تهران 

و برنامه راهبردی، عملياتي شهرداری تهران (۱۴۰۲-۱۳۹۸)

تعداد ارائه گزارش و عناوين 
 ۸گزارش تحليلي، تخصصي

گزارش ارزيابي از وضعيت بودجه شهرداری تهران طي سالهای ۱۳۸۴ 
تا ۱۳۹۶ 

گزارش بررسي وضعيت عملكرد و اجرای بودجه سال ۱۳۹۵ شهرداری 
تهران و تفريغ بودجه سال ۱۳۹۵ بر اساس گزارش حسابرس منتخب 
شــورا و ارائه پيش نويس مصوبه شورا در تصويب تفريغ بودجه سال 

۱۳۹۵
گزارش بررسي وضعيت پيشرفت فيزيكي پروژه های شهرداری تهران 

در سال ۱۳۹۶
 گزارش بررســي بودجه پيشنهادی سال ۱۳۹۷ در سطح معاونت ها، 

واحدهای ستادی، مناطق، سازمان ها، شركت ها و موسسات وابسته 
گزارش بررسي پيشنهادات اعضاء شورا در تدوين سياست ها و الزامات 

تدوين بودجه سال ۱۳۹۷ شهرداری تهران 
گزارش بررسي و ارزيابي اليحه اصالحيه ماليات بر ارزش افزوده با تاكيد 

بر اثرات آن بر ماليه شهری 
گزارش بررسي وضعيت اقتصادی سال ۲۰۱۸ كشور و اثرات آن بر ماليه 

شهری تهران با تاكيد بر گزارش صندوق بين المللي پول 
گزارش پيشــنهاد تدوين ســناريوهای اصالح بودجه ســال ۱۳۹۷ 

شهرداری تهران 

كارنامه كميسيون برنامه و بودجه
تعداد جلسات كميسيون:۷۴ جلسه 

موضوعات پيگيری شده در كميسيون:
بودجه سال ۱۳۹۷ 

انتخاب حســابرس منتخب شورا برای حسابرسي از شهرداری تهران، 
سازمان ها، شركت ها و موسسات وابسته برای سال مالي ۱۳۹۶

ارزيابي و تاييد بكارگيری ۳۰ نفر از كاركنان شهرداری به عنوان قائم 
مقام ذيحساب ۲ 

سياست ها، الزامات و مسائل كليدی تدوين برنامه پنج ساله سوم شهرو 
شهرداری تهران 

كارنامه كميته بودجه و نظارت مالي
تعداد جلسات كميته:

۴۲ جلسه عادی و ۱۵ جلسه فوق العاده بررسي بودجه سال ۱۳۹۶
موضوعات پيگيری شده در كميته:
بررسي عملكرد بودجه سال ۱۳۹۶

بررسي بودجه پيشنهادی سال ۱۳۹۷ 
كاهش هزينه در شهرداری تهران 



انضباط مالي و ارتقاء نظارت مالي از طريق انتخاب ذيحســاب و قائم 
مقامان ذيحساب و حسابرس منتخب شورا 

اصالح نظام بودجه ريزی در شــهرداری تهران با تاكيد بر سازمان ها، 
شركت ها و موسسات 

بررسي و ارائه گزارش درباره ۶۴ طرح و اليحه ارجاع شده به كميسيون 

ديدارهای مردمي
مالقات مردمي باتعداد ۴۰۹ نفر از شهروندان در ۱۴ منطقه شهرداری 

تهران با حضور درسطح مناطق 
ديدار و نشست با شوراياران در ۱۴ منطقه شهرداری تهران 
رسيدگي و پاسخ به۴۰۹ درخواست شهروندان معزز تهراني

بازديدها
بازديد از عملكرد اجرايي ۱۴ منطقه شهرداری تهران و نظارت ميداني 

بر بيش از ۱۰۰ پروژه در حال اجرای شهرداری در سطح مناطق 
بازديد از عملكرد اجرايي ۶ ســازمان، موسســه و شــركت وابسته به 

شهرداری تهران و نظارت ميداني بر پروژه های در حال اجرا

نشست ها و همايش های تخصصي
حضور و ســخنراني در دبيرخانه مديريت شهری و توسعه پايدار بنياد 

آباداني و رشد ايران 
حضور و سخنراني در نمايشگاه شهر ايده آل

حضور و سخنراني در سومين كنفرانس بين المللي مديريت شهری 
حضور و سخنراني در هشتمين كنفرانس ملي سازه و فوالد 

حضور و سخنراني در جشن يكسالگي باشگاه كارآفريني تيوان 
حضور و سخنراني در همايش بزرگ روز دانشجو؛دانشگاه آزاد اسالمي 

واحد تهران جنوب
حضور و سخنراني در همايش بزرگداشت قهرمان مبارزه با استعمار و 
استبداد ميرزا تقي خان فراهاني ملقب به اميركبير؛آموزش و پرورش 

منطقه ۱۹ 
حضور و سخنراني در كارگاه تخصصي فرآيند و اصول مديريت پروژه 

های استاراتاپ؛همايش و نمايشگاه تهران هوشمند
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معرفي
احمد مسجدجامعي

تعداد پيشنهاد و عناوين
در طي يك سال گذشته در مجموع ۵۰ طرح و اليحه مشتمل بر ۲۰ اليحه و ۳۰ 
طرح مورد بررسي قرار گرفته است و عالوه بر آن تعداد ۲ گزارش عملكرد نيز در 
جلسات تشكيل شده مورد بررسي و ارزيابي قرار گرفته و نتايج حاصل از بررسي ها 

نيز در صحن مطرح و يا به صورت گزارش منتشر شده است. 
عالوه بر بررســي طرح ها و لوايح پيشنهاد شده توسط كميسيون ها و شهرداری، 
تعداد ۲ طرح با عنوان «الزام شهرداری تهران به تعيين مكان مناسب برای تشكيل 
اجتماعات» و «الزام شهرداری تهران به تهيه پيوست های مديريت بحران و پدافند 
غير عامل در پروژه های بزرگ عمراني» نيز پيشنهاد شد كه اولي با حداكثر آرا در 

صحن مصوب شد و طرح دوم برای اصالح مرجوع شد. 
تعداد تذكرات و عناوين موضوعات

درطي يك ســال گذشته تعداد ۲۳ تذكر پيرامون موضوعات مختلف شهری به 
شــهرداری تهران و يا سازمان های دولتي دخيل در اداره شهر داده شده است. از 
مجموع اين تذكرات ۱۵ تذكر به شهرداری، ۲ تذكر به شورای شهر، يك تذكر به 
سازمان حفاظت محيط زيست، يك تذكر به قوه قضائيه، يك تذكر به وزارت امور 
خارجه، ۳ تذكر به سازمان مديريت بحران شهر تهران و يك تذكر به وزارت فرهنگ 
و ارشاد بوده است. جدول زير محتوا و موضوع تذكرات ارائه شده را نشان مي دهد.

تذكرات و مباحث مطرح شده در صحن شورای اسالمي شهر تهران 
۱- نامعلوم بودن محل برگزاری نمايشگاه بين المللي كتاب در سال ۹۷

۲- نقدی به شيوه مديريت اجرايي شهری در روزهای برفي زمستان 
۳-  نقد و نظر درباره بودجه سال ۹۷ شهرداری تهران و ذكر نقاط ضعف و قوت آن 
۴-  عملكرد دســتگاه های اجرايي در پيشگيری و مقابله با بحران از جمله زلزله 

مطابق با اسناد فرادستي
۵-  تاكيد بر اولويت های اصلي شهر تهران؛ مصوبه زدايي، پاسخگويي به نيازهای 

محلي و توجه به بافت تاريخي فرهنگي طبيعي تهران 
۶-  توجه به سند حقوق شهروندی در برنامه ۵ ساله سوم شهرداری

۷-  اعتراض به نامگذاری ايستگاه اتمسفر كرج ( البرز) با توجه به ريشه های تاريخي 
و فارسي و ايراني آن

۸-  درخواست ارائه گزارش عملكرد دستگاه های مختلف درحادثه پالسكو
۹-  پي گيری و هشدار به حوادثي مانند ساختمان پالسكو

۱۰-  هشدار نسبت به آلودگي هوا در برخي مناطق تهران
۱۱- درخواست انتشار گزارش عملكرد شهرداری به صورت ساالنه و با رصد نهادثالث

۱۲- تذكر به شهرداری و دستگاه ها در خصوص باغات تهران  
۱۳- تذكربه شهرداری درباره نمايشگاه شهر آفتاب و اختصاص آن به كتاب و انتقال 

نمايشگاه اتومبيل
۱۴- تذكردرخصوص اليحه تعيين نرخ كرايه خطوط اتوبوسراني و ميني بوسراني 

شهر تهران
۱۵- تذكر نسبت به اعتراض فرمانداری به افزايش سنواتي وضريب خدماتي (تعيين 

نرخ كرايه تاكسي)
۱۶- درخواست از قوه قضاييه برای بازبيني در احكام صادره قضايي عليه دانشجويان 

دانشگاه ها و اتخاذ شيوه ای متفاوت در سلوک با دانشجويان 
۱۷- پيشنهاد فراهم آوردن امكانات برای استفاده عمومي شهروندان از ميدان مشق 

و باغ ملي
۱۸- تذكر به معاونت حمل و نقل و ترافيك شهرداری برای حفظ حرمت و شان 

اعضای شورا و ضرورت همدلي و همكاری در اداره شهر طي دوره ۴ ساله 
۱۹- توضيح درباره ســوء تفاهم وزارت امور خارجه در خصوص فضاهای عمومي 
شــهر و پيشنهاد فراهم آوردن امكانات برای استفاده عمومي شهروندان از ميدان 

مشق و باغ ملي 
۲۰- اعتراض هيات تطبيق به مصوبه تعيين نرخ كرايه انواع تاكسي(افزايش سنواتي 

و ضريب خدماتي)
۲۱- تذكر درخصوص مصوبات پيشين شورا درباره آب (بحران آب در شهرها)

۲۲- پي گيری اجرای توسعه گذر فرهنگ و هنر برنامه چهارم در سالگرد چهلمين 
سال انقالب اسالمي

۲۳- پي گيری و پيشنهاد مجدد ساماندهي مزار شهدای مشروطه و پيشگيری از 
تخريب آن به مناسبت روز خبرنگار

۲۴- حضور آشكار نيروهای امدادرسان و مرتبط با مديريت بحران در صحنه 
ارائه پيشنهاد

بخشي از فعاليت سال گذشته بر اساس بند دوم قانون انتخابات شوراهای اسالمي 
كشور به ارائه پيشنهادات اصالحي در حوزه های مختلف مديريت شهری بوده است. 
در طي سال اول دوره پنجم شورای شهر در مجموع ۲۳ پيشنهاد به مديريت شهری 
ارائه شده است كه از اين مجموع ۱۱ پيشنهاد به شورای شهر تهران و زير مجموعه 
های آن، ۸ پيشــنهاد به شهرداری تهران و سازمان ها و بخش های ذيربط آن، ۲ 



پيشنهاد مشترک به شورا و شهرداری، يك پيشنهاد به اتاق بازرگاني تهران و يك 
پيشنهاد به راه آهن جمهوری اسالمي ايران بوده است. 

پيشنهادات به شورا، شهرداری و ساير سازمان ها مسئول در اداره 
شهر

۱- ضرورت گردآوری اسناد تاريخ تجارت و ايجاد ظرفيت تجارت گردی و مسوليت 
پذيری اجتماعي در تهران

۲-  پيشنهاداتي درباره برنامه مقابله با زلزله 
۳- تجهيز آتش نشاني به امكانات بيشتر

۴- جدايي راه توسعه از خشونت 
۵- پيشنهاد ثبت ســاختمان قديمي راه آهن به عنوان ميراث تاريخ پهلواني به 

مناسبت سالروز وفات تختي
۶- نظام بخشيدن به مطالبات شهروندان و پاسخگو كردن مسووالن 

۷- پيشنهاد نامگذاری سالن اصلي شورای شهر به نام دكتر عباس شيباني
۸- پيشنهاد تشكيل كارگروه يا كميته بررسي استعفای شهردار تهران 
۹- سخناني پيرامون جلسات انتخاب سرپرست برای شهرداری تهران 

۱۰- بررسي استعفای دكتر نجفي
۱۱- پيشنهاد تشكيل كميته صيانت از حقوق شهروندی در شورا و دفاع از حريم 

شهروندان
۱۲- پيشنهاد محله محور كردن نظام اجرايي مقابله با بحران و زلزله 

۱۳- طرح الزام شــهرداری تهران به تهيــه و ارائه اليحه برنامه عملياتي واكنش 
اضطراری برای مقابله با زلزله

۱۴- پيشنهاد اضافه كردن بندهايي با در نظر گرفتن شوراياری ها و فرهنگ سازی 
برای پيشگيری از تخلفات شهرداری در طرح كاهش تخلفات ساختماني 

۱۵- درخواست از سازمان فضای سبز برای تهيه شناسنامه باغات 
۱۶- (موضوع ماده ۱ قانون اصالح اليحه قانوني حفظ و گسترش فضای سبز در 

شهرها و گزارش كميسيون معماری)
۱۷- پيشنهاد قاعده مند كردن گزارش دهي كميسيون های شورا 

۱۸- پيشنهاد بازنگری در آيين نامه نامگذاری
۱۹- پيشنهاد تهيه دستورالعمل های اجرايي برای حمل و نقل دانش آموزان 

۲۰- (طرح الزام شهرداری تهران به ارائه اليحه ايمني حمل و نقل دانش آموزان)
۲۱- پيشنهاد پيش بيني ساختار مديريت شهری برای جلوگيری از فساد 

۲۲- پيشنهاد نامگذاری ميداني به نام رشديه به مناسبت روز قلم
۲۳- پيشنهاد اضافه كردن بندی با عنوان مطالعه پيرامون طرح جامع گورستان های 

شهر تهران و احداث گورستان جديد 
۲۴- پيشنهاد ايجاد و تاسيس ديوان محاسبات شهری

۲۵- امكان گفتگو با مردم و برای مردم به عنوان نشانه های توسعه شهری
۲۶- نامگذاری مكاني به نام استاد انوار و يادآوری مسائل و مشكالتي در خصوص 

نامگذاری های شخصيت ها
۲۷- تسليت درگذشت ملوانان نفت كش ايراني سانچي و همدردی با خانواده های 

ايشان 
تسليت به مناسبت درگذشت ۵ تن از كارگران شهرداری در حادثه تصادف اتوبان 

بابايي و ضرورت توجه به حقوق و خانواده های آن ها 
دفاع از طرح های شهری

در سال اول دوره پنجم طرح های مختلفي از سوی اعضاء و كميسيون ها مطرح 
شد. در اين راستا ضمن بررسي و كارشناسي طرح ها و لوايح فوق، در خصوص ۹ 

طرح نطق دفاعيه بعمل آمد كه فهرست آن در جدول شماره ۵ ارائه شده است.
نطق های دفاعيه از طرح های پيشنهادی ارائه شده از سوی كميسيون های شورای 

اسالمي شهر تهران

۱- دفاع از طرح دو فوريتي الزام شهرداری تهران به تدوين پيوست مديريت بحران 
و پدافند غيرعامل در پروژه های بزرگ عمراني

۲- پيشنهاد و دفاع از طرح دو فوريتي الزام شهرداری به فراهم كردن مكان های 
مناسب تجمعات اعتراضي مردم 

۳- دفاع از طرح ترافيك برای خبرنگاران و جامعه رسانه 
۴- مخالفت با افزايش كرايه های بليت مترو برای شهروندان حومه تهران 

۵- دفاع از كاركنان روزنامه همشهری در تحقيق و تفحص
۶- دفاع از شهروندان حومه تهران در خصوص افزايش نرخ كرايه های مترو

۷- دفاع از مصوبه شــورای شهر درخصوص افزايش های مالياتي به دليل مصوبه 
صادره از دولت

۸- دفاع از تغيير نام خيابان امام هادی عليه السالم به شيخ صدوق با توجه به تاريخ 
محلي و ديني آن منطقه و درخواست شهروندان و نامگذاری خياباني در ری به نام 

امام هادی عليه السالم 
۹- دفاع از مصوبه تجمعات قانوني در دولت و اصل ۲۷ قانون اساسي و پيشنهاد 
افزودن حمايت و نحوه مشاركت مديريت های شهری و محلي در مصوبه مذكور 
به لحاظ مالكيت شهرداری در فضاهای عمومي و شناخت بيشتر نمايندگان شورا 
از مطالبات اجتماعي عمومي مردم(مصوبه مكان تجمعات اعتراضي مردم توسط 

هيات دولت)
۱۰- تصويب طرح پيوست مديريت بحران و پدافندغيرعامل 

۱۱- پيشنهاد و تصويب ايجاد بستر و امكانات گفتگو برای انتقاد و اعتراض مردم
طرح سوال

در طي سال تحت دوره پنجم تعداد ۷ سوال در ۷ جلسه متفاوت از شورا، شهرداری 
و ســازمان های مختلف ذيل شــهرداری تهران رسيده شده است موضوع اصلي 
پرسش های مطرح شده در صحن علني شورا غالباً پيرامون حقوق شهروندی، حفظ 
محيط زيست و حفظ منابع شهر بوده است. جدول زير فهرست و محتوی سوال 

های مطرح شده مسجدجامعي را در سال اول دوره پنجم نشان مي دهد.
سوال های مطرح شده در صحن علني

۱- سوال درباره آمادگي شهر آفتاب برای برگزاری نمايشگاه
۲- پرسش درباره اجرای پروژه های شهری و كاهش هزينه ها و ايجاد ذخيره

۳- (گزارش خزانه دار شورای شهر درباره ميزان درآمدها و هزينه های شهرداری )
۴- طرح پرسش متولي اصلي مديريت بحران در شهرهای بزرگ ازجمله تهران 

كيست؟
۵- طرح سوال درباره درآمدهای پايدار و انتقاد به گران اداره شدن شهر و دفاع از 

شهروندان دربرابر فشار هزينه ها
۶- طرح پرسش هايي پيرامون برنامه های كانديداهای شهرداری تهران (آقايان 

انصاری و افشاني و مكارم)
۷- طرح سواالتي پيرامون درآمدهای پايدار، باغات و اسناد فرادستي( حناچي)

۸- انتقاد به هرم وارونه مديريت شــهری و لزوم اداره نامتمركز شهر تهران(آقايان 
حسيني و حجتي)

بازديدهای ميداني
بازديدهای ميداني كه از دوره چهارم شورای شهر تهران در قالب تهرانگردی شروع 
شده بود تأثيرات قابل تأمل در شناسايي و انتقال مسائل و مشكالت شهر و شهروندان 
تهران در دوره پنجم نيز با سبك و سياقي جديد ادامه پيدا كرد. تهرانگردی در دوره 
چهارم بيشتر منطقه ها بود اما در دوره جديد موضوع محور شده است. بعبارتي در 
يك سال گذشه موضوعات مهم و مسائل شهری شناسايي و بازديدهای ميداني 

پيرامون آن ها انجام گرفته است.
بر اين اســاس در طي يك سال گذشته بيش از ۱۰۰ مكان در شهر تهران مورد 

بازديد قرار گرفته است.
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معرفي
سيد محمود ميرلوحي

سوابق تحصيلي 
كارشناسي علوم پايه از كشور هندوستان

كارشناسي ارشد مديريت بازرگاني از دانشگاه تهران

سوابق اجرايي
معاون حقوقي و امور مجلس وزارت كشور

استاندار آذربايجان غربي
استاندار سمنان

معاون حقوقي و برنامه ريزی بنياد شهيد 
قائم مقام فرماندهي كل كميته انقالب اسالمي

عضو موسس هيأت رييسه مجمع استانداران جمهوری اسالمي ايران
عضو موسس حزب همبستگي 

عضو هيات موسس حزب دانش آموختگان ايران اسالمي 
عضو هيات موسس اتحاديه انجمن های اسالمي دانشجويان ايراني هند

عضو شورای مركزی حزب اتحاد ملت ايران اسالمي
ناظر رئيس شورای اسالمي شهر تهران در امور اداری و اجرايي
رييس كميته اقتصاد و تنظيم مقررات شورای اسالمي شهر تهران

عضو كميسيون برنامه و بودجه شورای اسالمي شهر تهران
نائب رييس كميسيون حقوقي و نظارت شورای اسالمي شهر تهران

رييس كارگروه تخصصي شهر هوشمند هيأت رييسه شوراهای اسالمي 
كالنشهرهای كشور

كارنامه صحن
تعداد نطق پيش از دستور و عناوين موضوعات:

۱. نطق با موضوع « بررســي اجمالي عملكرد شورای پنجم با تشريح 
سياســت ها و ميثاق بسته شده با مردم و لزوم پايبندی بر اين عهد و 
پيمان و تاكيد بر موضوع بافت فرسوده بر لزوم بازسازی و بازآفريني اين 

بافت ها به صورت پايدار» در بيست و چهارمين جلسه
۲. نطق با موضوع « لزوم شفافيت در فعاليت های مديريت شهری به 
عنوان يك راهبر حياتي نه يك شعار سطحي « و نيز» ضرورت مبارزه 
با فساد و تشريح و تبيين راهكارهای مبارزه با آن « در هفتاد و نهمين 

جلسه

تعداد تذكرات و عناوين موضوعات
سيد محمود ميرلوحي تاكنون بيش از ده تذكر در صحن علني شورا 
نسبت به مسائل گوناگون شهری داده است و در اين تذكرات بر رعايت 
حقوق شــهروندی و لزوم توجه به ســليقه و نيازهای شهروندان در 
سياستگذاری شــهری و ملي، تسريع فرايند خصوصي سازی و ايجاد 
فضای رقابتي-مشاركتي در عقد قرارداد با بخش خصوصي تاكيد كرده 

است اهم تذكرات وی در صحن علني شورا به شرح زير است:
۱ - تذكر در خصوص « علت تاخير در اجرای مصوبه نحوه محاســبه 

تعرفه دفاتر خدمات الكترونيك شهر تهران» 
۲ - تذكر و پيشنهاد در خصوص « دعوت از رئيس سازمان صدا و سيما 
جهت ارائه گزارش از رويكرد صدا و سيما نسبت به نحوه انعكاس اخبار 

و فعاليت های مديريت شهری در دوره جديد»
۳ - تذكــر در خصوص « تعلل در حفظ پاركهــا و لزوم جلوگيری از 
تخريــب و قطع درختان و گودبرداری ملك واقع در خيابان بوســتان 

پنجم پاسداران و از بين رفتن پارک قديمي واقع در منظقه ۱۹»
۴ - تذكر در مورد « تشريح داليل تاخير در تفكيك از مبدا پسماند»

۵- تذكر در خصوص « واريز سهم دولت در رابطه با جرايم مربوط به 
راهنمايي رانندگي و بليط مترو»

۶ - تذكر در خصوص « ادغام طرح رفت و روب و برفروبي در ســطح 
شهر تهران»

۷ - تقدير و تشكر از اقدامات شهرداری منطقه ۱۰ در راستای «مناسب 
ســازی پارک ۲۲ بهمن برای معلوالن و جانبازان حركتي و همچنين 
همكاری در برگزاری مراسم ديد و بازديد نوروزی معلوالن در روز ۲۳ 

فروردين»



۸ - تذكر در خصوص «تســريع در واگذاری مجموعه های ورزشــي 
مناطق ۲۲ گانه به سازمان ورزش شهرداری تهران» 

۹ - تذكر در خصوص» در خصوص رفع پاره ای از نواقص امور مربوط 
به نگهداشت منطقه۱۳ و تقدير از اقدامات انجام شده»

۱۰ - تذكــر در خصوص» دفاع از ارزش پول ملي و حفاظت از قدرت 
خريد جامعه و مردم»

۱۱ - تذكر در خصوص « ضرورت حل مسأله اسناد مالكيت شهرک ها

طرح ها و عناوين تقديمي
طرح كاهش تخلفات ســاختماني با محوريت جــرم انگاری تخلفات 

ساختماني 
طرح نوســازی بلوكي بافت فرســوده با تاكيد بر سه ماموريت ايجاد 
فضای فرهنگي، ايجاد فضای سبز پيرامون آن و ايجاد معابر مورد نياز و 

اختصاص ۵۰ درصد مابقي به ساخت و ساز 

تعداد پيشنهاد و عناوين
كميته اقتصادی و تنظيم مقررات با برگزاری بيش از ۶۰ جلسه و نشست 
كارشناسي به ارائه راهكار در حوزه تسهيل فرايند سرمايه گذاری شهر 
تهران، افزايش درآمدهای پايدار، كاهش هزينه های غير ضروری و غير 
ماموريتي شهرداری تهران، ترويج گفتمان بهره وری منابع و... پرداخت 

و پيشنهادات سياستي زير را ارائه داده است:
 

اهم فعاليت ها به عنوان ناظر رياســت شورای اسالمي 
شهر تهران در امور اداری و اجرايي

طراحي و برنامه ريزی در جهت چابك ســازی ساختار اجرايي شورای 
شــهر و افزايش سطح دانش و كارشناسي مشــاورين شورا و اصالح 

فرآيندهای رسيدگي و تصويب
نشست هم انديشي با دبيران كميسيون ها شورای اسالمي شهر تهران

نشست هم انديشي با دبيران كميته های شورای اسالمي شهر تهران
نشست هم انديشي با كاركنان شورای اسالمي شهر تهران

برگزاری جلسات منظم و مداوم با مديران اداری و اجرايي در راستای 
ارتقای كيفي عملكرد اداری و اجرايي شورای 

بازديد نوروزی از واحدهای اداری و اجرايي شورای اسالمي شهر تهران

اهم فعاليت ها به عنوان رياست كارگروه تخصصي شهر 
هوشمند شوراهای اسالمي كالنشهرهای كشور

۱- تشكيل شورای راهبری شهر هوشمند به منظور هم افزايي، تعامل، 
استفاده از تجارب موفق و هماهنگي 

۲- تبادل اطالعات، پلتفرم و پروتكل های مشترک در جهت يكپارچه 
سازی بسترهای نرم افزاری و پرهيز از موازی كاری 

۳- تسهيل فرايند سرمايه گذاری بخش خصوصي و حمايت از استارتاپ 
ها در جهت توسعه هوشمند سازی شهری، توسعه منابع درآمدی پايدار 

و ايجاد اشتغال
۴- تجميع و تبديل ديتا به ارزش افزوده و بكارگيری فرايند ديتاماينينگ 
۵- ايجاد درآمدهای پايدار شهری و صرفه جويي و كاهش هزينه ها از 

طريق بهره گيری از فناوری اطالعات و ارتباطات 
۶- تبيين جايگاه و الزامات قانوني شهر هوشمند از طريق شورای عالي 

استان ها و كميسيون كالنشهرهای دولت

۷- تدوين برنامه راهبردی - عملياتي هوشمندسازی و اولويت بندی 
اقدامات و تعيين شاخص های ارزيابي استاندارد

۸- تعيين رديف اعتباری و تخصيص درصدی از درآمد شــهرداری به 
حوزه شهر هوشمند 

۹- اقتصاد هوشمند، شهروند هوشمند، حمل و نقل هوشمند، محيط 
هوشــمند، زندگي هوشمند و حكمروايي هوشــمند به عنوان ابعاد و 

محورهای حوزه شهر هوشمند

برخــي از فعاليت ها بــا عنوان عضو ســتاد هماهنگي 
شوراياريهای شهر تهران 

منطقه ۵:
۱- برگزاری انتخابات كارگروه های تخصصي منطقه ۵ 

۲- بازديد از محالت پونك جنوبي و باغ فيض به همراه شــوراياران و 
مديريت شهری منطقه

۳- برگزاری جلسه مشترک با روسای كارگروه های تخصصي مناطق 
۵، ۹، ۱۸ به ميزباني منطقه ۵

۴- شركت در جشن محله شهر زيبا و بازديد از محله فوق و باغات كن 
به همراه شوراياران و مديريت شهری منطقه

۵- بازديد از شهرک های اكباتان و آپادانا به همراه شوراياران و مديريت 
شهری منطقه 

۶-برگزاری جلســه با هيأت رئيسه كارگروه های تخصصي شوراياران 
منطقه با حضور اسدی شهردار منطقه و معاونين ايشان

منطقه۹:
۱-حضور در جلسه برگزاری انتخابات كارگروه های تخصصي منطقه ۹

۲- بازديد ازمحله اســتاد معين به ويژه طرح مزرعه خانواده به همراه 
شوراياران و مديريت شهری منطقه 

۳- برگزاری جلسه با هيأت رئيسه كارگروه های تخصصي شوراياران 
منطقه با حضور مفاخريان شهردار منطقه و معاونين ايشان

منطقه ۱۸:
۱-برگزاری انتخابات كارگروه های تخصصي منطقه ۱۸

۲- حضور در مراســم نواختن زنگ تحرک شهروندی در بوستان قائم 
(عج) منطقه ۱۸

۳- بازديد ازمحله شادآباد به همراه شوراياران و مديريت شهری منطقه 

 ديدارهای مردمي در شورا
ديدار با كانون هنرمندان آذربايجان

ديدار با دانش آموزان شهردار مدرسه
ديدار با خبرنگاران و اصحاب رسانه

ديدار با اعضای دفتر اسكان بشر سازمان ملل در ايران
بازديدها

۲۲ بازديد از سطح محالت و مناطق، سازمان های زيباسازی، مديريت 
پسماند، بوستان ها و فضای سبز، بازديد از پروژه های عمراني منطقه 

۱۷، ۱۸، ۱۵، ۲، ۱۹، ۱۶، ۲۱، ۸ و خطوط ۶ و ۷ مترو.
۴۵ بازديد متفرقه

نشست ها و همايش های تخصصي
۲۴ مورد نشست و همايش تخصصي و عمومي از برنامه های سيدمحمود 

ميرلوحي در طول يك سال حضور در شورای شهر تهران بوده است.
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معرفي 
زهرا نژاد بهرام 

تاريخ تولد :۱۳۴۲
دارای دو فرزند

سوابق تحصيلي
دكتري علوم سياسي دانشگاه بين المللي علوم اسالمي لندن ۱۳۸۷

سوابق سياسي، اجتماعي و اجرائي 
- عضو هيأت مديره و نايب رئيس بنياد باران از پاييز ۹۵ تاكنون 

- عضو شورای مركزی انجمن روزنامه نگاران زن ايران۸۲- تاكنون 
- نخســتين معاون زن فرماندار از سال ۸۰تا ۸۳فرمانداری تهران و مشاور امور 

بانوان 
- دبير ستاد جذب سرمايه گذاری خارجي از سال ۸۳ تا ۸۵ استانداری تهران 

- مدير كل دفتر اجتماعي و انتخابات از سال ۸۳ تا ۸۵ استانداری تهران 
- مدير مســوول وصاحب امتياز وســردبير دو فصلنامه فرهنگي و اجتماعي 

"تشكل" ۱۳۸۴ تاكنون
-مديريت و راهبري دفاتر خدمات نوسازي از سال ٨٩-٩٥ (در مناطق ١٢ و٧)

- دبير شورای اطالع رساني معاونت زنان رياست جمهوری از سال ۱۳۹۳ تاكنون 
- مدير طرح ملي آموزش توانمند سازی تشكل ها ی غير دولتي زنان در كشور با 

همكاری وزارت كشور و مركز امور مشاركت زنان از سال ۸۰ تا ۸۱ 
-رئيس اداره اطالعات و مديريت خبرگزاری جمهوری اسالمي ايران ۷۳-۷۹

مدير مددكاری بنياد شهيد آذربايجان غربي ۷۰-۷۳
- عضو كميته علمي شورای زنان فرهيخته دانشگاه آزاد اسالمي ۱۳۹۵

- عضو موسس جمعيت مديران زن پيشرو ۸۲- تاكنون
- تدريس در كار گاههای توانمند ســازی تشكل های غير دولتي در شهرهای 
تهران /مشهد/اردبيل /شــيراز / يزد /بوشهر /قم /اراک /زاهدان / اروميه /تبريز / 

اسالم شهر / شهر كرد 
كتابهای تاليفي

- موانع مشاركت سياسي زنان در ايران نشر رسانش ۱۳۸۷
- بررسي تطبيقي مشاركت اقتصادی زنان درايران و تركيه و مالزی ۱۳۹۰ اتاق 

بازرگاني تهران 

- شبكه های اجتماعي كانون نوآوری ( مشترک با اقای اردشير منصوری)نشر 
تبلور ۱۳۹۱

- وضعيت اجتماعي زنان در دهه ۸۰(مشترک با ۲۰ نويسنده ديگر ) موسسه 
رحمان، نشر ني ۱۳۹۴

 century iran 21 Women ,powerand politics in -
- ۲۰۱۲ مشــترک با هفت نويسنده ديگر به كوشش الهه رستمي از دانشگاه 

soas
ليست تذكرات 

تذكر در خصوص اعالم علل بروز و ضرورت مبارزه با ســفيد بالك های موجود 
در شهر تهران

تذكــر در خصوص بررســي آخرين وضعيت اســتخدامي نيروهای جديد در 
شهرداری تهران

تذكر در خصوص ضرورت ايمن سازی ساختمان های بلندمرتبه شناسايي شده 
در مناطق ۱۱ و ۱۲

تذكر در خصوص تغيير كاربری ملكي با مســاحت ۳۰۰۰ متر مربع با كاربری 
فضای سبز تثبيت شده در خيابان پاسداران، بوستان پنجم

تذكر در خصوص ربوده شــدن مجسمه كودک از ميدان ونك و ضرورت ايجاد 
ظرفيت های مناسب برای حفاظت از اين مجسمه ها از سوی شهرداری تهران و 

سازمان زيباسازی و همكاری مشترک با نيروی انتظامي
تذكر در خصوص لزوم همكاری شــهرداری تهران با اداره راهنمايي و رانندگي 
در خصوص جلوگيری از ورود موتورسوارهای به سطح پياده روهای شهر تهران

تذكر در خصوص ضرورت همكاری شهرداری تهران و سازمان ميراث فرهنگي، 
گردشگری و صنايع دستي در زمينه حفظ خانه حسام لشگر با قدمت بيش از 

يك قرن
تذكر در خصوص تخريب و خشك شدن درختان باغ اراج واقع در محله اراج

تذكر در خصوص ضرورت ارائه برنامه عملياتي جهت رفع خطر دكل های برق 
فشار قوی واقع در منطقه ۱۶ شهر تهران

تذكر در خصوص پيشبيني كانون هايي برای تجمعات قانوني اعتراضِي شهروندان 
تهراني در راستای اجرا و احياء اصل ۲۷ قانون اساسي

تذكر در خصوص ضرورت ايمن سازی سازه ای بيمارستان های شهر تهران



تذكر در خصوص لزوم توجه شــهرداری تهران به رفع تبعيض و خشونت عليه 
زنان

تذكر در خصوص اقدام عاجل شــهرداری تهران در رفع ۵۰۰۰ فضای بي دفاع 
شناسايي شده در شهر تهران

تذكر در خصوص لزوم اليروبي مسيل ها، واريز به حوضه های مشرف به تهران و 
تسريع در اجرای طرح احياء و ساماندهي رود دره های شهر تهران

تذكر در خصوص لزوم ارائه گزارش عملكرد شهردار تهران پيرامون وقوع زلزله 
در شهر تهران

تذكر در خصوص رسيدگي به مشكالت محله جوانمرد قصاب از جمله معضالت 
ناشي از كارخانه روغن نباتي ورامين و دكل های برق فشار قوی

تذكر در خصوص كمبود مراكز تفريحي و فراغتي در شهر تهران و لزوم تكميل 
و افتتاح نهايي پروژه هزار و يك شهر

تذكر در خصوص ضرورت ارائه اسناد و مدارک تخلفات ذكر شده در دوره پيشين 
مديريت شهری به مراجع ذيربط قضايي(اسناد ارائه شده در قالب سند تحويل 

و تحول شهرداری تهران)
تذكر در خصوص سد معبر پيمانكاران و سازندگان امالک

تذكر در خصوص تخلفات غيرقانوني پاساژ آزاد واقع در منطقه ۱۱ شهر تهران
تذكر در خصوص عدم آماده ســازی شــهر تهران برای استقبال از بهار توسط 
مديريت شهری و ضرورت ترويج شادی و نشاط با تزئين خيابان ها و گل كاری 

معابر و جشن های مربوط به آن
تذكر در خصوص ضرورت اجرای مصوبه ســال ۱۳۸۵ در زمينه ســاماندهي 

دستفروشان شهر تهران و تهيه دستورالعمل های مربوطه
تذكر در خصوص لزوم بهره گيری از ظرفيت تابلوهای تبليغاتي شهرداری تهران 

در مسير ارتقاء هويت فرهنگي و اجتماعي شهر تهران
تذكر در خصوص لغو اخذ عوارض در ورودی كتابخانه ملي ايران بدون هماهنگي 

و اخذ مجوزات الزم از شورای اسالمي شهر تهران
تذكر در خصوص لغو بخشنامه شهرداری تهران به شماره ۱۰۸/۱۰۸۶۷۷۲ كه 
منجر به كندی نوســازی در امالک قولنامه ای در منطقه ۱۸ شهر تهران شده 

است.
تذكر در خصوص ضرورت ســاماندهي سوله های مديريت بحران منطقه ۱۸ 
و تدويــن برنامه ويژه برای بهره گيــری از اراضي روباز منطقه در هنگام وقوع 

مخاطرات طبيعي
تذكر در خصوص كمبود فضاهای تفريحي و گذران اوقات فراغت برای دختران 

و بانوان تهراني
تذكر در خصوص طوالني شدن روند مرمت مجموعه شهربانو در منطقه ۸ شهر 

تهران
تذكر در خصوص ضرورت تسريع در تكميل ساخت كتابخانه عمومي در حال 
احداثي كه توسط استاد هوشنگ سيحون طراحي شده و در پارک شهر واقع در 

منطقه ۱۲ شهر تهران در حال تكميل است.
تذكر در خصوص عدم تشــكيل ستاد بازآفريني كالنشهر تهران كه نقش بي 
بديلي در تصويب بسته های تشــويقي و بازبيني محدوده بافت های فرسوده 

مصوب دارد.
تذكر در خصوص بي توجهي وزارت صنعت، معدن و تجارت و شهرداری تهران 
به مصوبات و قوانين مربوط به ممنوعيت برگزاری نمايشــگاه های پر مخاطب 

در خيابان سئول به منظور جلوگيری از ايجاد مزاحمت برای شهروندان تهراني

نطق های پيش از دستور
نطق با موضوع " لزوم تغيير نگاه در نوسازی بافت های فرسوده " 

نطق با سه محور اساسي به طرح موضوعات پرداخت:
نگاهي به اسفند شورای شهر پنجم 

روز زن و روز جهاني زن
 ضرورت نشر عدالت در شهر

يك سالگي شورا (با عنوان پوزش مي خواهيم)

طرح های ارائه شده به صحن شورا
الزام شهرداری تهران به ارائه برنامه عملياتي ساماندهي و رفع مزاحمت از حريم 

پياده روها
الزام شــهرداری تهران به برنامه ريزی و انجام اقدامات الزم برای بسترسازی و 

احياء زيست شبانه در شهر تهران
طرح الزام شــهرداری به تخصيص دو دهــم درصد بودجه هر منطقه زير نظر 

شهرداری برای زنان در حوزه های
  رفع فضاهای بي دفاع

  ارتقا مهارتهای اجتماعي
  حمايت از كارآفريني

عملكرد به عنوان نمايندگي از جانب شورای شهر تهران
۱- ستاد بازآفريني كالنشهر تهران

۲- ستاد مناسب ســازی فضاهای شهری برای جانبازان و معلولين جسمي و 
حركتي

۳-عضويت در كميســيون تقويم امــالک موضوع مــاده ۶۴ اصالحي قانون 
ماليات های مستقيم مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱

۴- رييس كميسيون رونق ساخت و ساز هيأت رييسه كالنشهرها
۵- عضو هيأت رييسه شورا 

۶- عضو كميته برنامه ريزی مجمع ۵۱ نفره اميد
 برنامه ريزی جهت بازديد از مناطق ۲۲ گانه شهر تهران با حضور نمايندگان 

مجلس، فرمانداری، اعضای شورا برای سال ۹۷
اقدامات انجام شده در خصوص ستاد بازآفريني كالنشهر تهران

به منظور رفع مشــكل عدم برگزاری جلســات در تاريخ های ۱۳۹۶/۹/۲۴ و 
۱۳۹۷/۳/۳۰ اقدام به نامه نگاری مستقيم با شهردار تهران نموده 

همچنين در جريان هفتاد و هشتمين جلسه رسمي شورای اسالمي شهر تهران 
نسبت به بي توجهي مديريت شهری به فعال سازی اين ظرفيت ويژه در زمينه 
تصميم سازی و تصميم گيری برای بافت های فرسوده(اعم از تصويب بسته های 

تشويقي محله ای، بازنگری محدوده بافت های فرسوده و...) تذكر كتبي داد. 
همچنين در جريان جلسه با استاندار تهران نيز اين موضوع و ضرورت هماهنگي 
مجموعــه های تحت فرمان قوه مجريه با شــهرداری تهران در اين زمينه اين 

موضوع مطرح و مورد تاكيد قرار گرفت.
اقدامات انجام شــده در خصوص ستاد مناسب سازی فضاهای 

شهری برای جانبازان و معلولين جسمي و حركتي
اين ستاد تاكنون سه جلسه رسمي ستاد برگزار كرده و اقدامات انجام شده طي 
ساليان گذشته و اولويت های اجرايي معاونت ها برای ساليان آتي گردآوری شده 
و برنامه زمان بندی برگزاری منظم جلسات تا پايان سال ۱۳۹۷ تنظيم و ارائه 

شده است

اقدامات انجام شــده در خصوص عضويت در كميسيون تقويم 
امالک موضوع ماده ۶۴ اصالحي قانون ماليات های مســتقيم 

مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱
به منظور اجرای ماده ۶۴ قانون ماليات های مستقيم در جريان سه جلسه فشرده 
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با حضور زهرا نژادبهرام به نمايندگي از شــورای اسالمي شهر تهران، نماينده 
سازمان ثبت اسناد و امالک كشــور، نماينده وزارت راه و شهرسازی، نماينده 
وزارت جهاد كشاورزی و نماينده سازمان امور مالياتي، تصميم مهمي مبني بر 
مالک عمل قرار دادن ۴% ميانگين قيمت های روز بلوک های مناطق ۲۲ گانه 
شــهر تهران به تصويب رسيد. اين اقدام ميتواند سهم قابل توجهي در افزايش 
سهم منابع درآمدی پايدار «عوارض نوسازی» از سبد درآمدی شهرداری تهران 
داشته باشد و به نوعي در جهت جايگزين سازی كسب درآمد از محل ساخت و 

ساز، فروش تراكم و تغيير كاربری ايفای نقش داشته باشد. 
بازديدها

 زهرا نژاد بهرام از آغازين روزهای مسئوليت، برنامه بازديد از مناطق ۲۲ گانه، 
پروژه ها و طرح های توســعه شهری را به عنوان يكي از برنامه های مهم، در 

دستور كار قرار داد. 
در طي اين مدت همراه با محله های فرســوده، بازديد از مدارسي همچون 
مدرســه اميركبير واقع در منطقه ۲۰، هنرستان سميه واقع در منطقه ۱۳، 
مدرسه الزهرا واقع در منطقه ۱۷، دبيرستان دخترانه هدی واقع در منطقه ۲، 

بازديد از مدرسه روشنگر شاهد واقع در منطقه ۱۲و.. صورت پذيرفته است.
الف)تشريح بازديد از محله های فرسوده و ناپايدار شهر تهران:

بازديد از غرفه های مطبوعاتي از جمله همشــهری، فارس، اقتصاد آنالين، 
تدبير۲۴ و.... به مناسبت بيست وسومين نمايشگاه مطبوعات 

بازديد از رصدخانه شهر تهران و تصميم گيری برای روند استمرار فعاليت اين 
نهاد و لزوم هماهنگي و همكاری مضاعف تر با معاونت شهرسازی و معماری.

حضــور در مالقات مردمي ســاكنين محله منيريه واقــع در منطقه ۱۱ با 
شهرداری منطقه و بررسي مسائل و مشكالت ساكنين

بازديد اختصاصي ازدبيرستاندخترانه هدی واقع در منطقه ۲ شهرداری تهران 
و گفت و گو با مدير و مسئوالن مدرسه 

بازديد مشترک با اعضای شورای شهر و ديدار با كسبه بازار تجريش, با موضوع 
بررســي معضالت و ظرفيت های بازار تجريش، كسبه و مساله ساماندهي 

مشكالت مشاغل غيرسمي و دستفروشان و مزاحمت آنان برای بازاريان.
ديدار با خانواده شهيد روبرت الزار از شهدای آشوری

بازديد از ايستگاه های كارآفريني ايستگاههای امام خميني- تمجيد از زناني 
كه علي رغم تمامي مسائل و مشكالت حاكم در مسير اشتغال زايي آنان به 

طور جدی وارد عرصه كارآفريني شده اند.
بازديد از پروژه تكميل شبكه فاضالِب شركت خاكريز آب واقع در منطقه۱۴. 
در اين بازديد گزارشي از آخرين وضعيت پروژه و پاره ای از مسائل و مشكالت 

پيمانكاران مطرح شد.
بازديد از منطقه ۲۲، در تاريخ به منظور هم انديشي و تاكيد بر لزوم بهره مندی 

از ظرفيت های گردشگری اين منطقه در ايام نوروز.
زهرا نژادبهرام در يك عيدديدني سرزده با كاركنان و نيروهای شهری منطقه 
۲۱ تهران و حضور در محالت اين منطقه برای بررســي اقدامات شهرداری 

منطقه در ايام نوروز
بازديد از موزه لوور در خيابان سي تير

بازديد از چاپخانه روزنامه اطالعات به مناسبت روز كارگر و تبريك اين روز به 
كارگران اين چاپخانه.

بازديد از نمايشگاه كتاب و حضور در غرفه سازمان ورزش شهرداری تهران
ج)بازديدهای مشترک همراه با ساير اعضای شورای شهر:

بازديد مشترک اعضای شورای شهر از مجتمع فرودگاهي امام خميني
بازديد مشترک از روند تكميل و آماده سازی خط ۶ متروی تهران به همراه 

دكتر فخاری 

بازديد مشترک به مناسبت روز كتابخواني از كتابفروشي های محدوده انقالب 
وگفتگو با فروشندگان

بازديد از نوروزگاه هنر در پياده راه بلواركشاورز تهران
برگزاری جلسه مشترک و حضور در منطقه دو همراه با ساير اعضای كميسيون 
شهرسازی و معماری در خصوص مسائل و مشكالت محله فرحزاد، تخلفات 

ساختمان بورس، باغ معروف به برره
همايش ها و نشست های تخصصي

الف)تعدادی از مهمترين نشست های تخصصي در حوزه شهرسازی
عنوان نشست

نشســت "تهران اميد دارد“ با موضوع كمپين برای اجرای قانون حمايت از 
معلوالن توسط مديريت شهری

جلســه مشترک ميان روسای مراكز استان ها و هيات رئيسه كالنشهرها در 
شهر اروميه

نشســت هم انديشي كارگروه های تخصصي عمران و شهرسازی شوراياری 
های مناطق ۲۲گانه شــهر تهران با اعضاء كميسيون معماری و شهرسازی 

شورای اسالمي شهر تهران
ششمين نشست از سلسله نشست های دفتر هفدهم با موضوع «برنامه ملي 

بازآفريني شهری پايدار»
دومين جلســه بررسي طرح توســعه دانشــگاه تهران از منظر حقوقي در 

پژوهشگاه نظر
دومين همايش تقدير از چهره های ماندگار و برترين های راه و شهرســازی 

(جايزه شهيد دادمان)
نشست تخصصي جامعه مهندسين مشاور

اولين كنفرانس و نمايشگاه بين المللي صنعت ساخت(پنل شهر هوشمند)
نشست تخصصي رويكردهاي توسعه گري و نوسازي مسكن

نشست تخصصي سنجش ميزان تاب آوری كالنشهرها در ايران
نشست تخصصي استارت آپ های حوزه شهرسازی و معماری

نشست ”به سوی كنشگری شهرسازی در عرصه عمومي“
سلســله نشست های ستاد ســاماندهي كميســيون های ماده ۱۰۰ قانون 

شهرداری
ب)تعدادی از مهمترين نشســت در حوزه های زنان، مديريت شهری و امور 

فرهنگي- اجتماعي
۱.عضويت و مشاركت در جلسات كارگروه بررسي طرح تحقيق و تفحص از 

موسسه همشهری
۲.نخستين كنگره سراسری روزنامه نگاران زن ايران

۳.حضور در نشست ستاد بزرگداشت زنان در دفاع مقدس (زير مجموعه ستاد 
كل نيروهاي مسلح) در راستای حمايت از زنان رزمنده، جانباز، همسران شهدا 

و جانبازان و دختران و مادران آن ها
۴.جشن يكصدسالگي دانشگاه خوارزمي

۵.سخنراني به مناسبت هفته زن در دانشگاه عالمه طباطبايي
۶.جلسه مشترك ليســت اميد در مجلس و شوراي شهر تهران در مجلس 

شوراي اسالمي
۷.مجمع اميد تهران

۸.سومين نشست فراغت و زنان در دانشگاه تهران و تبيين تفاوت ميان زن 
و مرد در جامعه

۹.دومين كنگره زنان موفق ايران
۱۰.پنل زنان، صلح و امنيت پايدار در نشست هفته زن

۱۱.كنگره ملي مديريت و برنامه ريزی شهری نوين



معرفي 
بشير (حجت) نظری

متولد ۱۳۶۶

سوابق سياسي، اجتماعي و اجرائي 
كارشناس ارشد حقوق عمومي از دانشگاه تربيت مدرس

مشاور معاون ساماندهي امور جوانان وزارت ورزش و جوانان از ۱۳۹۳ 
تا ۱۳۹۴

عضو شــورای سياستگذاری و نيز هيات اجرايي تشكيل پارلمان ملي 
جوانان از ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۴

مشــاور حقوقي نماينده رشت در مجلس شورای اسالمي از ۱۳۹۴ تا 
۱۳۹۶

عضو شورای مركزی انجمن اسالمي دانشجويان دانشگاه تربيت مدرس 
از ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۴

عضو و دبير دفتر سياسي حزب اعتماد ملي از ۱۳۹۴ تا كنون
عضو شورای سياستگذاری ســتاد اطالح طلبان در انتخابات مجلس 

تهران ۱۳۹۴
عضو شورای سياستگذاری ستاد جوانان دكتر روحاني ۱۳۹۶

مسئوليت ها در شورای اسالمي شهر تهران
عضو و سخنگوی كميسيون فرهنگي و اجتماعي شورای شهر تهران

عضو كميسيون نظارت و حقوقي شورای اسالمي شهر تهران
رئيس كميته مشاركت های مردمي 

رئيس كميته ورزش
رئيس كميته تنقيح مصوبات

رئيس ستاد توان افزايي و حمايت از سازمان های مردم نهاد شهر تهران
عضو شورای اسالمي شهرستان ری

عضو كميته نامگذاری شهر تهران
عضو كميته وام فرهيختگان

عضو كميسيون بند ۲۰ ماده ۵۵ شهرداری تهران
نماينده شــورای اسالمي شهر تهران در هيأت بدوی رسيدگي كفالت 

نظام وظيفه عمومي

كارنامه صحن
نطق پيش از دستور به مناسبت روز جهاني معلوالن مورخ ۱۳۹۶/۹/۱۲

نطق پيش از دستور به مناسبت هفته جوان مورخ ۱۳۹۷/۲/۹
طرح ها

الزام شهرداری تهران به ارائه اليحه افزايش انتصاب جوانان در تصدی 
پست های مديريتي و ارتقا ســهم و نقش آنان در مديريت شهرداری 

تهران
طرح ساماندهي مشاغل سيار و بي كانون در شهر تهران

تذكرات 
ساخت و ساز غير مجاز در حريم منظر ميدان مشق خطاب به معاونت 

فني و عمراني منطقه ۱۲ مورخ ۱۳۹۶/۷/۳۰
جذب كودكان كار خياباني خطــاب به معاونت فرهنگي و اجتماعي 

شهرداری و سازمان خدمات اجتماعي تهران مورخ ۱۳۹۶/۷/۳۰
جلوگيری از تخلفات ساختماني مربوط به پروژه برج دزاشيب خطاب 
به معاونت معماری و شهرسازی شهرداری منطقه ۱ مورخ ۱۳۹۶/۸/۳

برچسب های تبليغاتي اتوبوس ها خطاب به سازمان زيباسازی شهرداری 
تهران مورخ ۱۳۹۶/۸/۹

نصب تابلوی مشــخصات بلوار كشــاورز خطاب به سازمان زيباسازی 
شهرداری تهران مورخ ۱۳۹۶/۹/۲۶

حمايت از كتابفروشي های سيار در سطح شهر تهران خطاب به معاونت 
فرهنگي و اجتماعي شهرداری تهران ۱۳۹۶/۸/۲۴

غير قانوني بودن اخذ عوارض علي الحســاب صــدور پروانه خطاب به 
معاونت معماری و شهرسازی شهرداری تهران

مرمت سنگ يادبود دكتر مصدق خطاب به اداره كل اوقاف شهر تهران 
مورخ ۱۳۹۷/۲/۴
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مديريت واحد موزه ها، گورستان ظهيرالدوله، مقبره لطفعلي خان زند 
خطاب به سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگری و سازمان 

اوقاف و امور خيريه شهرداری تهران مورخ ۱۳۹۷/۲/۳۰
نحوه توزيع سهميه طرح ترافيك خبرنگاران و مشكالت در سامانه ثبت 
نام طرح ترافيك خطاب به معاونت حمل و نقل و ترافيك شــهرداری 

تهران مورخ ۱۳۹۷/۳/۲۰
مسجد اهل سنت خطاب به استانداری تهران مورخ ۱۳۹۷/۳/۲۷

ســهميه طرح ترافيك خبرنگاران خطاب بــه معاونت حمل و نقل و 
ترافيك شهرداری تهران مورخ ۱۳۹۷/۴/۱۰

پيشنهادات
نصب تابلوی مشخصات بلوار كشاورز شمال نام طراح، سال احداث و...

ارائه گزارش
نتايج بررســي مقدماتي گزارش موسسه همشــهری به عنوان مخبر 

كميسيون فرهنگي و اجتماعي مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۸
ديدارهای مردمي در شورا

درخواست محسن نقي لو رئيس هيئت مديره موسسه خيريه مردم نهاد 
حاميان قائم آل محمد (ص) مبني بر تقاضاي اختصاص مركز بهاران 
در منطقه ۱۸ جهت انتقال مركز نگهداري ۷۰ كودك يتيم از ميدان 

خراسان به منطقه مذكور
درخواست دبيرخانه همايش جوانان و قانون گذاري

تخصيص زمين براي ايجاد خدمات محلي در محله شاهد
مرمت يادمان مرحوم مصدق به درخواست آقاي باربد گلشيري 

درخواست جمعيت دانشجويي- مردمي امام علي (ع) براي اختصاص 
فضاي تبليغات محيطي

ارائه پروپزال جامع ايستگاه هاي شارژ خودرو برقي و ارائه طرح بهبود 
تاكسي هاي شهر تهران

درخواست همكاري آقاي احمد بختياري، سازمان مردم نهاد خانه نجات ايران 

بازديدها
بازديــد از عمليات اطفا حريق آتش ســوزی انبارهای كاال در خيابان 

فداييان اسالم 
بازديد از نمايشگاه «ايران نوشت» در سالن حجاب كه به لوازم التحرير 

ساخت داخل اختصاص داشت
بازديد از ديواركشي مقابل ساختمان قديم مجلس

بازديد از موزه صلح تهران 
بازديد از مجموعه ورزشي شهيد كشوری در منطقه ۳

بازديد از منطقه ۱۶ و تجهيز مدرسه خيريه اتباع غيرايراني
بازديد از خيريه شريعتي

بازديد از يازدهمين دوره نمايشگاه زنان و توليد ملي
بازديد از رونامه همشهری

بازديد از شهرداری ناحيه۲ منطقه ۶ تهران
بازديد از فروشگاه شهروند (سازمان مركزی)

بازديد ازمعاونت اجتماعي شهرداری منطقه ۱۳ تهران
بازديد از شهرداری منطقه ۲۰ تهران

بازديد از نمايشگاه ابزار ورزش شهر آفتاب
بازديــد از بام لنــد (مجموعه فرهنگي گردشــگری) به عنوان قطب 

گردشگری شهری
بازديــد از باغ موزه قصر با هدف بازديد از اختتاميه دســت آوردهای 

انقالب اسالمي و دفاع مقدس و جلسه با مديريت باغ موزه رشيد
بازديد از امام زاده عبدا... شهر ری با هدف راهكار سنجي مشكالت در 

امام زاده عبدا...
بازديد از مراكز و برنامه های فرهنگي هنری شهرداری منطقه ۷ تهران

بازديد از مجموعه ورزشي شهيد كشوری در منطقه ۳ تهران
بازديد از نمايشگاه مطبوعات

بازديد از ديواركشي مقابل ساختمان مجلس شورای اسالمي 
بازديد از نصب تابلو بلوار كشاورز

بازديد از خبرگزاری ايسنا
بازديد از كهريزک

بازديد از محل برگزاری جام جهاني فوتبال در جواديه (مسابقات گل 
كوچك)

بازديد از پروژه های سازمان زيباسازی شهر تهران
بازديد از برج طغرل و خانه مشاهير شهر ری

بازديد از نمايشگاه عكس مرضيه ابراهيمي (قرباني اسيدپاشي)
بازديد از بازديد از سي و يكمين نمايشگاه بين المللي كتاب تهران

بازديد از آتش سوزی ساختمان برق حرارتي
بازديد از م وزه لوور با اعضای كميسيون فرهنگي

بازديد از خانه موزه دكتر معين و استاد امير جاهد
بازديد از نمايشگاه استاد مهتاب نوروزی (سوزن دوزی بلوچ)

بازديد از خبرگزاری آنا
بازديد از منطقه ۱۵ شــهر تهران (قبرستان ارامنه، آرامگاه سيدملك 

خاتون و پرديس تئاتر تهران)
بازديد از منطقه ۱۴ شهر تهران (مجموعه قبرستان لهستاني ها و ارامنه)

بازديد از منطقه ۱۳ شهر تهران (پارک سرخه حصار)
بازديد از منطقه ۱ شهر تهران (باغ الهيه)

بازديد از خانه پدری فروغ فرخزاد
بازديد از خبرگزاری های ايلنا، ايســنا، پانا و روزنامه های همشهری و 

اعتماد به مناسبت روز خبرنگار

نشست ها و همايش ها
برگزاری گردهمايي فعاالن مدني در ارتباط با كارداوطلبانه و سازمان های 
مردم نهاد در ستاد توان افزايي و حمايت از فعاليت سازمان های مردم 

نهاد شهر تهران
برگزاری جلسات رسمي كميته های مشاركت های مردمي، ورزش و 

تنقيح مصوبات
برگزاری جلســه هم انديشي درخصوص ســاختار و فرآيند مشاركت 

اجتماعي در محالت شهر تهران (مديريت محله)
برگزاری جلسه كارشناســي درخصوص برنامه و بودجه سال ۱۳۹۷ 

سازمان ورزش
برگزاری جلسه كارشناســي درخصوص برنامه و بودجه سال ۱۳۹۷ 

سازمان رفاه، خدمات و مشاركت های اجتماعي
برگزاری جلسه كارشناسي درخصوص برنامه و بودجه سال ۱۳۹۷ اداره 

كل امور بانوان
برگزاری جلسه كارشناســي درخصوص برنامه و بودجه سال ۱۳۹۷ 

دبيرخانه ستاد مديريت محله
برگزاری جلسه كارشناسي درخصوص برنامه و بودجه سال ۱۳۹۷ اداره 

كل مطالعات اجتماعي و فرهنگي



برگزاری جلسه كارشناسي درخصوص برنامه و بودجه سال ۱۳۹۷ ستاد 
گردشگری

برگزاری جلسه كارشناســي درخصوص برنامه و بودجه سال ۱۳۹۷ 
شركت بهره برداری برج ميالد

برگزاری جلسه كارشناسي درخصوص برنامه و بودجه سال ۱۳۹۷ اداره 
كل آموزش های شهروندی

برگزاری جلسه با مديرعامل سازمان سرمايه گذاری و مشاركت های 
شهرداری تهران

برگزاری جلسه با معاونت كارآفريني سازمان رفاه، خدمات و مشاركت 
های اجتماعي

برگزاری گردهمايي جوانان شهر تهران با عنوان ”جوانشهر“
برگزاری نشست به مناسبت هفته جوان

برگزاری جلسه با كميته ورزش و كميته اجتماعي شورای اسالمي شهر 
تهران و فدراسيون انجمن های ورزشي (انجمن فيسبال و سافتبال)

برگزاری جلسه با شركت ساماندهي مشاغل شهرداری تهران درخصوص 
مشاغل سيار

برگزاری جلســه كارشناســي با اداره كل فرهنگي درخصوص نشاط 
اجتماعي

برگزاری جلســه مشــترک با اداره كل فرهنگي، اداره كل مطالعات، 
سازمان ورزش، معاونت برنامه ريزی و توسعه شهری و اداره كل آموزش 

و مشاركت های اجتماعي درخصوص نشاط اجتماعي
برگزاری جلسه با پژوهشگران دانشگاه شهيد بهشتي

برگزاری جلسه با شهردار منطقه ۹

شركت در جلسات
حضور مستمر در جلسات اصلي كميسيون فرهنگي و اجتماعي

حضور مستمر در جلسات كميسيون نامگذاری
شركت در جلسات متعدد كميسيون فرهنگي و اجتماعي كه با حضور 
مسئولين سازمان ها و ادارات كل ذيربط در حوزه فرهنگي و اجتماعي 

درباره بودجه ۹۷ برگزار شد
شركت در جلسه خانه جوانان (وزارت ورزش و جوانان )

شركت جلســه ديدار اعضای كميسيون فرهنگي و اجتماعي شورای 
اسالمي شهر تهران با وزير فرهنگ و ارشاد اسالمي

شركت در جلسه سازمان ورزش و ديدار با رئيس سازمان
شركت در نشســت ايران شهر و تجربه توسعه در سده اخير از منظر 

اقتصاد سياسي
شــركت در جلسه مشــترک اعضای شورای اسالمي شــهر تهران و 
نمايندگان مجلس با فرماندهي نيروی انتظامي تهران بزرگ به مناسبت 

هفته ناجا
شركت در جلسه انديشه ورزی سازمان داوطلبان هالل احمر با موضوع 
بررسي مشاركت و ارائه سازوكارهای مناسب برای برنامه ريزی و اجرا 

در سازمان داوطلبان
شركت در جلسه اداره كل مطالعات اجتماعي فرهنگي شهرداری تهران 

درخصوص نشاط اجتماعي
شركت در نشست مروری بر تجربيات نهمين مجمع جهاني شهری

شركت در جلسه ساماندهي پهنه رودكي و بازديد از پروژه های منطقه ۱۱
UN Habitat شركت در جلسه كارشناسي با موضوع

شركت در جلسه كميته ايمني با موضوع بررسي طرح جامع آموزش 
همگاني مديريت بحران

شركت در جلسه نامگذاری معابر پارک شهر
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معرفي 
 نام: محسن هاشمي رفسنجاني

 تحصيالت: فوق ليسانس مهندسي مكانيك 
 ( نيمه تمام گذاشتن تحصيالت در مقطع دكتري و بازگشت به كشور 

در دوران دفاع مقدس ) 
 متولد: دوم آبان ۱۳۴۰

 مسلط به زبان هاي فرانسه، انگليسي و آشنا به زبان عربي
سوابق سياسي، اجتماعي و اجرائي
 الف- از سال ۱۳۶۶ تا سال ۱۳۷۱

 اشتغال در مجتمع صنعتي شهيد همت سپاه پاسداران
 عضويت در هيأت مديره سازمان صنايع دفاع

 معاونت هماهنگي گروه موشكي سازمان صنايع دفاع
 ب - از سال ۱۳۶۹ تا سال ۱۳۷۶

 رئيس دفتر بازرسي ويژه رئيس جمهور
 رئيس دفتر رئيس جمهور

 عضو هيات مديره شركت ملي فوالد
 عضو هيأت مديره شركت راه آهن شهري تهران و حومه (مترو)

 ج - از سال ۱۳۷۶ تا سال ۱۳۹۶ 
 سرپرست دفتر رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام

 رئيس هيأت مديره و مديرعامل شركت راه آهن شهري تهران و حومه 
 رئيس مجمع شركت واگن سازي تهران 

 مشاور شهردار تهران در امور توسعه پايدار
 معاون عمران دانشگاه آزاد اسالمي

 د- از شهريور ماه سال ۱۳۹۶ تاكنون
 رئيس شورای اسالمي شهر تهران

ساير فعاليت ها و مسئوليت : 
 مديريت دفتر نشر معارف انقالب

 مديريت كتابخانه، مركز اسناد و موزه يادمان رئيس جمهور
 عضو هيأت امناء و هيأت مديره بنياد فرهنگي و مدرســه و دانشگاه 

رفاه، مدرسه انديشه و قلم
 عضو هيأت امناء جهاد دانشگاهي

 عضو اتحاديه انجمن هاي اسالمي دانشجويان اروپا و امريكا
تقديرنامه ها و جوايز:

 دريافت لوح هاي تقدير و سپاس در امر صنايع نظامي 
 دريافت لوح هاي تقدير و ســپاس در مديريت، راه اندازي و توسعه 

خطوط متروي تهران
 دريافــت تقديرنامه هاي كنفرانس هــا و همايش هاي بين المللي 

مهندسي حمل و نقل ريلي ايران
 دريافت لوح هاي تقدير و سپاس از جشنواره هاي حفاظت و نگهداري 

محيط زيست شهري
 دريافت لوح هاي تقدير و ســپاس در تدوين و نشــر تاريخ معاصر و 

سازماندهي اسناد تاريخي. 



تاليفات
 كتاب «آناليز قالب هاي تزريقي به كمك كامپيوتر»، ۱۳۷۵

 كتاب «توسعه پاك »(از مجموعه كندوكاوي در مسائل توسعه پايدار 
ايران)، ۱۳۸۹

 كتاب «خورشــيد، انرژي پاك» (از مجموعه كندوكاوي در مسائل 
توسعه پايدار ايران)، ۱۳۹۰

 كتاب «عبور از البرز» (از مجموعه كندوكاوي در مسائل توسعه پايدار 
ايران)، ۱۳۹۱ 

 نظارت بر تدوين مجموعه كارنامه و خاطرات حضرت آيت اهللا هاشمي 
رفسنجاني 

 (از سال ۱۳۱۳ تا ۱۳۶۹ با بيش از ۵۰ مجلد) 
 كتاب «ماجراي مك فارلين (فروش سالح، آزادي گروگان ها)»، ۱۳۸۶

 نــگارش مقاالت علمي در مجالت تخصصــي و فني حمل و نقل و 
مسايل شهري.

كارنامه صحن
 حضور در ۷۹ جلسه از ۸۱ جلسه صحن علني

تذكرات
 ايراد ۱ تذكر با موضوع

 تذكر به موضوع پاســخگويي پورســيد آقايي معاون حمل و نقل و 
ترافيك شــهرداری تهران به تذكر عضو شــورای اسالمي شهر تهران 

محمد عليخاني، به تاريخ ۹۷/۰۵/۰۷
طرح ها 

 مشاركت در تدوين ۱۳ طرح با همكاری ساير اعضای شورا 
كارنامه عضويت در هيأت رئيسه

 اداره كردن ۷۳ جلسه هيأت رئيسه شورا
 اداره كردن ۶۰ جلسه هم انديشي شورای اسالمي شهر تهران.

 اداره كردن ۱۲ جلسه كميسيون تلفيق بودجه شهرداری تهران

كارنامه عضويت در كميسيون عمران و حمل و نقل 
 حضور در ۴۰ جلســه كميسيون عمران و حمل و نقل و اظهارنظر و 

تصميم گيری در خصوص مصوبات كميسيون
بازديدها

 بازديد با محوريت گسترش زيرساخت های شهری
 بازديدهای مختلف از خطوط مترو و پايانه ها و مراكز جانبي

 بازديد از پروژه های عمراني شــهری در حوزه احداث معابر، پل ها، 
تونلها و تقاطع های غير همسطح

 بازديد از مراكز خدمات شهری از جمله جمع آوری و بازيافت زباله و 
تبديل به انرژی

 بازديدها و شركت در مراسم با محوريت فرهنگي و مذهبي
 شركت در برنامه های مذهبي، فرهنگي و هنری از جمله حضور در 

مساجد شاخص تهران، جشنواره های هنری و ورزشي، نمايشگاهها و 
فعاليت های اجتماعي

 شــركت در پويش های فرهنگي و اجتماعي با مشاركت نهاد های 
مدني

 ديدار با خانواده های شهدا و جانبازان
 بازديدها و شركت در مراسم با محوريت گسترش ارتباطات بين الملل 

 ديدار با رئيس يونيدو 
 ميزباني از سفرای خارجي در شورای شهر از جمله سفيران آلمان و 

سنگاپور
 ديدار با وزير حمل و نقل فرانسه 

 سخنراني در نشست احزاب آسيايي در تهران با موضوع نقش احزاب 
در مديريت شهری

 بازديد به همراه اعضای شــورا از پروژه های شهری، مناطق مختلف 
شهر، 

نشست ها و همايش های تخصصي و مراسم 
 مديريت جلسات هيات رييسه و مجمع روسای شوراهای كالنشهرها 
ومراكز اســتان كه به صورت فصلي در مراكز استان های كشور برگزار 

مي گردد.
 شركت در كميسيون های تخصصي دولت و مجلس شورای اسالمي و 
جلسات مرتبط با تهران در نهادهای تصميم گيرنده نظام، وزرات كشور، 

وزرات اطالعات و ساير دستگاههای مرتبط
مالقات ها

 ۷۷۰ مالقات تخصصي و مردمي با اشخاص حقيقي، حقوقي و گروه ها 
در خصوص ايده ها، پيشنهادات، مشكالت و درخواست ها
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ديدار از بازديد مناطقنام عضو
موسسات

حضو در 
همايش ها

مجموع 
فعاليترسانه هابازديد ها

 خارج از شورا
طرح های 
پيشنهادی

۴۱۱۱۵۳۰۱۲۴۲۳آروين

۳۳۱۰۱۵۵۸۳۲۰۵۱۲اعطا

۱۸۱۸۱۰۵۲۶الويری

۳۶۱۱۷۱۲۶۴۱ ۲۶۵۵اماني

۱۶۳۹۳۱۸۶۱۲۵۲۵اميني

۲۴ ۱۶۶۱۸۱۸۴۱۳۲۷حبيب زاده

۸ ۲۵۸۴۱۳۹۵ ۲۹۳۰حق شناس

۲ ۸۱۹۹۹۹۷۸۴حسيني ميالني

۴ ۹۵۸۲۰۸۷۱۲۴۳خداكرمي

۴۴۹۳۳۶۱۷۳۱۳۵۴۸خليل آبادی

۵۱۰۱۶۳۱۱۷۹۵۸رسولي

۲۵۸۸۲۹۵۴۳ ۶۰۱۳ساالری

۹۷۳۱۵۶۱۱۶۲۷۱۲نوری

۶ ۱۰۵۰۲۵۸۵۱۳۳۷عليخاني

۲۷۴۴۵۵۱۲۶۳۰۰۴۱۹الهام فخاری

۱۴۱۰۶۸۱۲۸۱۸۱۷۱۰فراهاني

۱۱۰۲۸۵۵۱۹۳۱۰۹۲۲۳مسجد جامعي

۲۲۴۵۲۴۹۱۱۳۵۵۲ميرلوحي

۳۶۲۶۲۴۸۶۱۲۶۳۲نژاد بهرام

۲۲۱۸۲۳۶۳۱۴۵۴۲نظری

۱۰۴۷۵۶۲۴۳۵۵۱۳هاشمي


