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 :عنوان 

  اي گامی به سوي تحقق مدیریت شيشه ؛انسامانه جامع شفافيت شهرداري همد

 

                  11/04/98  شنبه :برگزاريتاریخ 

  12:00الی  10:00 زمان مراسم:

  هاي قرآنی و بين المللی شهر همدان مرکز همایش – تاالر قرآن: برگزاريمکان 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 و پيشينه موضوع: مسئله طرح 

 مودیریت  .شوود  می محسوب قدرت صاحبان کنترل برای بدیل بی نقشی شفافیت موضوع امروزه مدیریت بنیادین تحوالت میان در     

 اطالعوات  که شرطی به است، مردم به مردم اطالعاتی حق ارائه معنای به شفافیت .نیست مستثنی امر این از امروزی بزرگ شهرهای

 نظور،  مورد مخاطب به و داشته باشند  مناسب را محل در مناسب، کیفیت با مناسب، قالب در مناسب، زمان درهای  ویژگی شده داده

  شوروط،  این از یک هر نبود صورت در و شده حاصل شفافیت  بپیوندد، وقوع هب زمان هم طور هب شروط این تمامی که زمانی. شوند ارائه

 افشوای . نیسوت  افوراد  هموه  به اطالعات همه ارائه معنای به الزاما شفافیت  تعریف، این به توجه با. است نشده حاصل نظر مد شفافیت

 ظواهر  بوه  اینکه وجود با "شفافیت" پدیده. آید نمی حساب به شفافیت  مناسب، زمانی برنامه بدون و نظم بی و یکجا صورت هب اطالعات

 در افوراد  هموه  اینکوه  وجود با و روبروست خود خاص های پیچیدگی با پدیده این توضیحاما  رسد؛ می نظر به بدیهی و ساده ای مسئله

 شوفافیت  مختلوف  های عرصه در است قرار که هنگامی ولی دارند؛ نظر اتفاق ها عرصه تمامی در شفافیت لزوم و وجود در  سطوح، همه

 سوازی  پیاده بودن دشوار و بودن پیچیده از نشان این و شود می ایجاد هزمین این در مختلفی های ممانعت و نظرها اختالف  شود، ایجاد

 فنوی  و اقتصوادی  اجتمواعی،  سیاسوی،  حقووقی،  هوای  دقوت  اموا  ظاهر، سادگی رغم علی شفافیت. است اجتماعی عرصه در مفهوم این

 هور . کنود  مشوخ   را پدیوده  ایون  معنوای  توانود  موی  تور  واضح و بهتر مختلف مصادیق در مفهوم این تعریف لذا دارد؛ نیاز ای گسترده

 و هوا  مکوان  و هوا  زموان  تموامی  بورای  شفافیتی واحد نسخه توان نمی عنوان هیچ به و است خود خاص شفافیتی ابعاد دارای موضوعی

 عمودتا   تغییرات این. است یافته جدی تغییرات( گذشته دهه در ویژه هب) ها سال طول در شفافیت معنای. کرد تجویز موضوعات ی همه

 نیوز  شوفافیت  معنوای  تحووالت،  این استمرار با که پیداست ناگفته. است بوده اجتماعی و فناوری های عرصه در مهم تحوالت از ناشی

 بوا ) «اطالعوات  پوذیری  اسوتفاده » تنهوا  امروزه اما بود؛ شفافیت مترادف «اطالعات به دسترسی» گذشته در نمونه برای. یابد می تکامل

 طوول  در کوه  شوود  موی  حاصول  مختلفی ابزارهای طریق از شفافیت تحقق. است آن مصداق( زیادی فنی و حقوقی های دقت و تعریف

 مصوداق  «رادیوو  طریوق  از اسالمی شورای مجلس مذاکرات ارائه» پیش سال یکصد اگر نمونه برای. شوند می تر کامل ابزارها این زمان

 بوا  وب، طریق از مذاکرات مشروح و خالصه برخط ارائه نیز و تصویری، و صوتی آرشیو ی ارائه و زنده پخش» تنها امروزه بود، شفافیت

 و مسوائل  حول  موجوب  تنهوایی  بوه  ص ورف  شوفافیت  . برد نام شفافیت مصداق بعنوان توان می را «فردی و موضوعی جستجوی قابلیت

 اطالعوات  رسیدن برای مناسب بستری و زیرساخت ایجاد با شفافیت اما  شد؛ نخواهد ها کارآمدی عدم و فسادها نظیر جامعه مشکالت

  شوفافیت،  ایجواد  با واقع در. شوند حل هزینه ترین کم و باال کیفیت با مسائل تا شد خواهد موجب  آن، مخاطبین به موقع به و درست

 خلوق  مجورم  فورد  بورای  را زیوادی  هزینه که چرا بود؛ نخواهد صرفه به اصطالح به جرم ارتکاب و رفت خواهد باال جرم ارتکاب هزینه

 جدیود  رویکرد که معنا بدان  است، «پارادایم کالن» یک شفافیت. بود خواهد عموم منظر در گرفتن قرار ها آن جمله از که کرد خواهد

 مجازات و گیری مچ رویکرد جای به شفافیت. دهد می ارائه مسائل حل در جدیدی عینک و کند می ارائه مسائل حل به نسبت کالنی و

 دارد توال   و گیورد  می نظر در خود اصلی رویکرد عنوان هب را ناکارآمدی و فساد ایجاد از یپیشگیر رویکرد  جرم، وقوع از بعد مجرمین

 در سوازمانی  بوین  هوای  همکواری  تسوهیل  ،مردموی  نظوارت  و مشوارکت  افوزایش . کند جلوگیری فساد گیری شکل بسترهای ایجاد از

 اعتمواد  ارتقاء همچنین و فساد ایجاد با مبارزه و رییپیشگ  مسئولین، پاسخگویی الزام و پذیری مسئولیت افزایش اجرایی، های دستگاه

 .آورد شمار هب شفافیت ایجاد نتایج از توان می را حاکمیت اجتماعی سرمایه و

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 ت:ساهداف نش 

 پیرامون شفافیت در مدیریت شهری شهروندانآگاهی بخشی به 

 :شرکت کنندگان 

 ؛مهندس حمید بادامی نجات :سخنران ویژه 

 :عضو شورای اسالمی شهر ) حمید بادامی نجاتمهندس (، شورای اسالمی شهر تهران)عضو  بهاره آرویندکتر خانم  اعضاي پنل

و توسعه  معاون برنامه ریزی) مهندس مرتضی حضرت زادهو ، مسعود کردلو )مدیرعامل مجمع معتمدین والیت مدار همدان( ( همدان

 شهرداری همدان(؛  سرمایه انسانی

  :های مردم نهاد، دانشجویان و عموم مایندگان تشکلان، اصحاب رسانه، نمدیران و کارشناسان شهرداری همد ،متخصصینمخاطبين

 ؛همدانمردم 

 ها(:)سخنرانی گزارش کامل نشست شهر اندیشی 

داشت: شفافيت به  خيرمقدم به حاضرين در جلسه عنوان عرض (:)عضو شورای اسالمی شهر همدان در ابتداي نشست مهندس بادامي نجات ضمن     

هاي گوناگون اعم از اقتصادي و فرهنگي شناخته شده است. موضوع شفافيت در مديريت شهري در  عنوان راهكاري براي حل مشكالت در حوزه

ست و يي نشده اافيت در كل بدنه مديريت شهري اجراشوراي پنجم مطرح شد حال آنكه  با وجود گذشت دو سال از عمر شوراي پنجم هنوز اين شف

شهر همدان  اين هفتمين نشست شهرانديشي است كه با محوريت كالن ايشان در ادامه يادآور شد: .سازي اين امر وجود دارد البته موانع زيادي در پياده

همه  ،ناند تا براي شهر همدا ريزي شده شهروندان در مديريت شهري برنامه با هدف ايجاد مشاركت متخصصين و ها شود اين نشست برگزار مي

 گيري مديريت شهري حضور داشته باشند. شهروندان در تصميم

هاي شهرانديشي مركز به جهت  نشست ضمن عرض خيرمقدم اشاره كرد: نشست (مايلي مدير پژوهشي مركز و مديريت پنل )در ادامه نشست مهندس     

شود. مسائل مهم شهري با بياني  ريزي شهري برگزار مي در عرصه برنامه المللي ات ملي و بينگيري از تجربي مديريت شهري و بهرهطرح مسائل مهم حوزه 

تر ديده  شود تا مبناهاي علمي براي حل مسائل مهم شهري در حلقه مديريت شهري پررنگ مطرح مي مديران شهريو علمي در سطح اساتيد دانشگاه 

هايي كه موسسات مختلف در جهان پيرامون  شود. مطابق با شاخص ار ميشود. موضوع نشست با عنوان سامانه جامع شفافيت در شهرداري همدان برگز

اند شفافيت و پاسخگويي يكي از اركان حكمراني خوب شهري است و به عالوه اين شاخص به طورغير مستقيم  بندي كرده حكمراني خوب شهري دسته

 گيري اثرگذار است. محق تصمي و اثربخشي، عدالت وكارآيي  ،ها از جمله كنترل فساد بر ساير شاخص

 



 

 
 

شفافيت با كاركردي آشكار كارآمدي يك سازمان و با كاركردي پنهان ميزان فساد را كنترل خواهد كرد. اعتماد وي در ادامه افزود: 

 اجتماعي را در سطح سازمان و مردم باالخواهد برد و زمينه ساز مشاركت شهروندان براي حل مسائل شهري خواهد بود.

 ادامه از اعضاي پنل براي حضور در جايگاه دعوت به عمل آمد.در 

شهرها موضوع شفافيت را در دستور كار خود  داشت: شهرهاي مختلف و كالن عنواننجات مهندس بادامي در ادامه نشست       

 ،يزد ،ر محدوده پنج شهر تهراندر همدان نيز مركز مطالعات در سال گذشته مطالعاتي پيرامون شفافيت و الزامات آن د ؛اند قرارداده

وري است به همين منظور  كه مخفف شفافيت شوراي شهر همدان ابزار بهره "شهاب"شيراز و اصفهان انجام داده است. طرح  ،مشهد

 انداري اين طرح سه ماه درت تطبيق فرمتغييرات در هيئ با كه متاسفانهوب شدمص 1397تدوين شده است. اين طرح در اسفندماه سال 

ي اجراي اين طرح فراهم ها نبوده است و زيرساختح شهاب رابالغ ط منتظربود. شهرداري هم در اين زمنيه به انتظار تصويب  تاين هيئ

ي شهر تهران تشكيل  ه رياست خانم دكتر آروين در شورابا عنوان كميته شفافيت ب اي كميته همچنين در شوراي شهر تهران شده است.

 .شوراي شهر تهران به جد در حال پيگيري است و موضع شفافيت در شد

نشست و مروري بر اندركاران  : ضمن تقدير و تشكر از دست)عضو شوراي اسالمي شهر تهران( اشاره كرد دكتر آروينخانم سپس      

داري تهران شهرگذرد و در زمينه شفافيت  مي شوراي پنجمعمر  از حدودا بيست و يك ماهاي عنوان داشت:  طرح شهرداري شيشه

محقق مي تواند  رو رغم همه موانع پيش اي علي شهرداري شيشه .انجام داده است اقدامات موثري ي اسالمي شهر تهرانشورا همسو با

دارد؛ مطالبه عمومي براي قدم نهادن  هزار ميلياردي 18هزار نيرو و بودجه  65حدود  شود براي شهري مانند شهر تهران كه شهرداري آن

  قابل تحقق است.و عزم نمايندگان مردم يابد كه اين مهم با اراده  در مسير شفافيت اهميت بيشتري مي

وقتي در شهر تهران با انواع اقسام مشكالت  ؟نياز داريمشفافيت  به اين است كه چرا پرسش نخستايشان در ادامه يادآور شد:       

آيا شفافيت مطالبه تجملي ؟ را به شفافيت اختصاص دهد ي خودها ا شهرداري بايد انرژي و بخشي از تالشچر اجه هستيممو هرروزم

ست يا اني له اصلي جامعه ما آيا مسئله تورم و گرادر جهت حل مسائل بايد برداشت. مسئترين گامي است كه  است؟ شفافيت ضروري

ارآمدي عنوان يك شاخص در ناك بحراني ملي به ايران تبديل بهدر و مشكالت روزمره سائل چرا م ؛وجود دارد تري نيز مسئله بنيادي

وع بحران خواهد شد. اگر اين موض ائل عادي و روزمره تبديل بهبرخي مس افكار عمومي، اعتمادعدم شود. به دليل  ي مينهادهاي اجراي

ه موثري كه برداشت هاي گامود ش بيني باعث مياعتمادي و بد بيد. تر خواهد بو حل شده و كنار گذاشته شود رسيدگي به مسائل آسان

 كه آيااين است پيرامون شفافيت وجود دارد همراه نشود. ايشان در ادامه يادآور شد: سو برداشتي كه شهروندان  راهيهم با شود مي

كردن  اي رسانه شفافيت افشاگري نيست ودر اين خصوص بايد توجه داشت  فيش حقوقي است؟ خبررساني و انتشارمعني  شفافيت به

 رود؛ چون ماهيت شفافيت با افشاگري متفاوت است. در راستاي نيل به شفافيت هاي كشف شده شفافيت به شمار نمي فسادها و تخلف

ر باشند. شهروندان دهد كه در كشف فساد موث فيت به شهروندان اين امكان را مي. شفاآيند باشيميد با يك افق بلند به دنبال اصالح فربا

ساز فعال شدن نظارت  خود بهترين ناظر و بازرس بر عملكرد مديريت شهري هستند و نيل به شفافيت در مجموعه مديريت شهري سبب



 

 
 

ها به نهادهاي آكادميك جهت ارائه نظرات كارشناسي  همگاني خواهد شد. كاركرد ديگر شفافيت در اختيار قراردادن اطالعات و داده

 هاي عمراني خواهدبود. هاي مديريت شهري از جمله پروژه مجموعه اقدامات و پروژهپيرامون 

شفافيت شهرداري به بارگذاري  تاندازي ساي شهرداري تهران با اره 1397در فروردين ماه سال   ايشان در ادامه عنوان داشت:     

دهاي شهرداري را  به قراردا مود و دسترسي آنالين شهروندانهايي با قراردادهاي بيش از يك ميليارد تومان مبادرت ن اطالعات پروژه

ميليون تومان نيز در سايت  250ممكن ساخت. در مرحله بعد سقف قراردادهاي منتشر شده كاهش پيدا كرد و قراردادهاي با بيش از 

 97ا نيز بارگذاري شد و در اسفند  دي شرح خدمات قراردادهبع   رفت كه در گام  دامنه انتشار اطالعات تا آنجا پيش بارگذاري شد.

گذاري و درنهايت قراردادهاي ملكي انتشار يافت و براي دسترسي  قراردادهاي درآمدي و پس از آن قراردادهاي مشاركتي و سرمايه

اندازي  و راهها  افتد و نياز به زيرساخت شفافيت يك فرآيند است كه در يك لحظه اتفاق نمي آنالين شهروندان در سايت بارگذاري شد.

با متحلفين به مراجع ري حركت كند كه كشف تخلف و مبارزه يكرد مبارزه با فساد بايد در مسيجامع و كامل دارد. روهاي مالي  سامانه

 قضايي واگذار شود و نهادهاي اجرايي نقش پيشگيرانه در كنترل فساد ايفا كنند.

ها و  شهرسازي نيز پس از انتشار و بارگذاري اطالعات در اين حوزه نظير پروانه  ايشان در ادامه عنوان داشت: شفافيت در حوزه      

 ها نيز به صورت الكترونيكي ميسر شد. مجوزهاي صادر شده عملي شد و ثبت درخواست

م عدم رغ وي درادامه يادآور شد: شفافيت در عملكرد مالي و بودجه از ديگر اركان تحقق شفافيت در مديريت شهري است. علي     

جهت مديريت تعارض منافع و جلوگيري از  ها، به نفع نبودن مديران در برخي شركت اجراي كامل قانون منع مداخله و شفاف نبودن ذي

تا شهروندان اطالعات مربوطه را  شد ده همسوشدن منافع ناظر و مجري با انتشار اسامي و اطالعات مديران در سامانه همت گماري

بعدي سعي در انتشار اطالعات سفرهاي خارجي   ايشان در ادامه افزود: در گام خلف موارد را گزارش دهندمشاهده و در صورت ت

اي به الكترونيكي كردن آراي اعضاي شوراي شهر و انتشار  شوراي شهر تهران به جهت تحقق مديريت شيشه مديران هستيم. همچنين

 مشروح دستورجلسات و صورتجلسات شوراي شهر همت گمارد.

مهندس بادامي نجات عنوان داشت: عزم جدي در شوراي شهر هدان براي ايجاد شفافيت وجود دارد و اين مهم با در ادامه نشست،     

هاي نظارتي كشف شده و بيش  تنها سه درصد از فسادهايي كه وجود دارد توسط دستگاه .تصويب طرح شهاب بيش از پيش نمايان شد

هاي نظارتي بيايند، در  هاي نظارت عمومي كشف شده است. اگرخود مردم به كمك دستگاه دستگاه از چهل درصد اين فسادها توسط

پيشبرد اهداف موثر خواهند بود. شوراي شهر همدان اقدامات اوليه پيرامون اين موضوع را با تصويب شش ماده در شورا انجام داد و 

ام شود. تهيه و راه اندازي سامانه در اين حجم به لحاظ مالي براي شهرداري پيش بيني شده است از اول مهر ماه سال جاري اقداماتي انج

شوراي شهر همه اعضاء اتفاق نظر دارند تهران مسئله خاصي نيست؛ در حالي كه تأمين آن براي شهرداري همدان بسيار دشوار است. در 

ي همدان در اولويت باشد. پس از ابالغ طرح شهاب هاي فعلي شهر همدان و توسعه حوزه فناوري اطالعات شهردار پروژه كه اتمام

شود. شوراي شهر همدان  اندازي اين سيستم احساس مي ي راههاي اساسي برا هايي را ارائه داد. نياز به زيرساخت شهرداري نيز برنامه



 

 
 

بيني شده است تا آنجا كه از  بند پيش 12ده است؛ در اين زمينه شهرداري را ملزم به تهيه سامانه جامع شفافيت شهرداري همدان كر

آگهي فراخوان مناقصه تا مشخصات مجريان و ناظران طرح قابل ارائه باشد. همچنين شهرداري همدان بايد در مدت زمان مشخص به 

كند شروع  ياي كه آن را الزام م سامانه ستاد بپيوندد و ارائه مناقصات از طريق اين سامانه ميسر شود. شفافيت بايد هميشه از خود مجموعه

شود؛ لذا در شوراي شهر طرحي براي ايجاد سامانه جامع مصوبات درنظر گرفته شده است و در ظرف چهار ماه سامانه جامع مصوبات 

 قابل دسترسي خواهد بود و اكثر مواردي كه در شورا مطرح خواهد شد براي عموم به انتشار در خواهد آمد.

عنوان داشت: پرسش نخست آن است كه علت غيبت  ( )مدیرعامل مجمع معتمدین والیت مدار همدانکردلو شست آقاي در ادامه ن    

هاي مديران ارشد شهري و اعضاي  در صحبتاعضاي شوراي شهر همدان در اين نشست چيست؟ اين مباحث ساليان متمادي است 

. روند پيشرفت بحث شفافيت در شهرداري همدان اما نحوه و زمان اجرايي شدن آن كماكان مبهم است؛ شود شوراي شهر مطرح مي

پرونده تخلف در  150ها حدود  اند و در طي اين سال ين واليت مدار انفعال پيشه نكردهبسيار كند بوده است؛ با اين وجود معتمد

كوهمند اسالمي انقالب شسال از  40اسفانه هنوز پس از گذشت اند. مت شهرداري همدان را كشف و به مسئولين شهري گزارش داده

روند و اصل هفتم قانون اساسي منصه بروز نيافته است. شهروندان بايد توجه داشته باشند كه مسئوالني  شمار نمي مردم محرم حاكميت به

 كنند مجرم محسوب شده و بايد دادستان محترم در اين خصوص ورود كند. در عملكرد خود نمي كه مبادرت به شفافيت

عنوان داشت: شهرداري  و توسعه سرمایه انسانی شهرداری همدان( معاون برنامه ریزیزاده )زاده  مهندس حضرتدر ادامه نشست      

حساب  بههاي پيشرو در كشور  دهي از جمله شهرداري همدان به عنوان يك موسسه عمومي غيردولتي به لحاظ حجم باالي خدمات

 رود. مي

هاي جامع شفافيت شهرداري همدان فعل خواستن بايد سرلوحه  به شفافيت و تحقق سامانهايشان در ادامه متذكر شد: در خصوص نيل      

شفافيت در  مديران شهري قرار گيرد؛ از اين رو بايد يك برنامه جامع و استراتژيك و يكپارچه براي شهر تدوين شود و بر مبناي آن

سخگويي در مجموعه مديريت شهري شوراي شهر همدان اقدامات روند پا 137اندازي سامانه  عملكردها محقق شود. خوشبختانه با راه

 الزم جهت نيل به شفافيت در عملكرد مجموعه مديريت شهري را انجام دهد.

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 پرسش و پاسخ     

 ؟شوراي شهر چگونه قابل كنترل است شفافيت و رانت اطالعاتي در .1

جلسات غيرعلني كاهش و جلسات شوراي شهر علني برگزار شود. تا عموم پاسخ خانم دكتر آروين: بايد نظارت همگاني انجام شود، 

تواند در  مردم بر محتوي جلسات نظارت داشته باشند. در اين خصوص پخش آنالين جلسات شورا از صدا و سيماي مركز شهرها مي

 دستور كار قراربگيرد.

 بوده است؟ نحوه چينش اعضاي پنل طبق چه فرآيندي. 2

هاي مربوطه، از پتانسيل همه اساتيد و  گيري از تخصص اي است كه ضمن بهره امي نجات: انتخاب اعضاي پنل به گونهپاسخ مهندس باد

پذيرد. روند  استفاده شود. انتخاب افراد طي يك فرآيند شفاف با نظر رياست مركز مطالعات شوراي شهر صورت مي نظران صاحب

نكته ديگري كه بايد به  توانند حضور داشته باشند. ها مي وده و عموم مردم و رسانههاي شهرانديشي هك كامال شفاف ب برگزاري نشست

پرسنل و حجم باالي گردش مالي ممكن است مانند ساير نهادها  3500آن توجه داشت اين است كه در شهرداري همدان با حدود 

يت پرسنل شهرداري و روند مديريت شهري عاري از ها محدود است و اكثر برخي افراد تخلفاتي را مرتكب شوند كه البته تعداد آن

  باشند. فساد مي

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 نتايج نشست: 

اي تهدران كده توسدط خدانم      هاي انجام شدده در طدرح شدهرداري شيشده     شفافيت شهرداري همدان گام در طرح سامانه جامع* 

 آروين ارائه شد لحاظ شود:

 ؛ لحاظ شود و اتمام آنها در سامانه ها فرآيند برگزاري مناقصات و اجرا و نظارت بر پروژه 

 گذاري و قراردادهاي ملكي شهرداري همدان در سامانه جامع شفافيت قرار داده شود؛ قراردادهاي مشاركتي سرمايه 

 هاي ساخت در شهرداري همدان به صورت الكترونيكي درآيد؛ هاي اخذ مجوزها و پروانه فرآيند ثبت درخواست 

 ؛شود  ت كامل در سامانه قرار دادهبودجه مالي شهرداري به صور 

 ؛ها در سامانه قرار داده شود ه به تفكيك پروژهي الزم ساخت و ساز مرحله به مرحلنحوه اخذ پروانه و مجوزها 

 ؛اطالعات كامل مديران در سامانه در نظر گرفته شود 

 اطالعاتي تكميلي نظير سفرهاي خارجه مديران نيز در سامانه ارائه شود. 

 قرار گيرد؛ شهرداري همدان مدان در دستور كارطرح سامانه شفافيت شهرداري ه ناجرايي شد هاي الزم براي زيرساخت* 

نجات به تصويب شدوراي اسدالمي شدهر همددان رسديد در       هاي مهندس بادامي * روند اجرايي شدن طرح شهاب كه با پيگيري

 اولويت شهرداري همدان قرارا گيرد؛   

 ؛هاي جلسات صحن شورا ايجاد شود صورتجلسهها و  * سامانه جامع مصوبات شوراي اسالمي شهر همدان شامل تمام پيوست

 وقت در دسترس شهروندان قرار گيرد.* ترتيبي اتخاذ شود طرح سامانه جامع شفافيت شهرداري همدان در اسرع 
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