
 به نام خدا

 خالصه عملکرد دوساله بهاره آروین

 عضو پنجمین دوره شورای اسالمی شهر تهران

 / تهران  ۱۶۳۱بهاره آروین: متولد 

 (رزومهشناسی دانشگاه تربیت مدرس )استادیار جامعه

گزارش تفصیلی فعالیت بهاره آروین در دو سال عضویت در 

 (لینک)پنجمین دوره شورای اسالمی شهر تهران 

گزارش تفصیلی فعالیت کمیته شفافیت و شهر هوشمند در سال 

 (لینکدوم )

 

 های انتخاباتیوعده

 نخست محقق شده است: سال دووعده آن در  ۶، (لینکای )شیشهوعده انتخاباتی شهرداری تمام ۴از مجموع 

  )+( شورا وبسایت رویبه هریک از مصوبات  آرای هر یک از اعضای شورای شهرعمومی  انتشارشفافیت آرا:  .۱

ای، اعم از هزینهشهرداری تهران  کالناطالعات قراردادهای عمومی و برخط انتشار  :شفافیت قراردادها .2

 وبسایت شفاف )+( رویدرآمدی و مشارکتی 

 اندکرده دریافت پروانه ۷۹ سال ابتدای از که هاییپرونده اطالعاتعمومی  انتشار :شفافیت اطالعات شهرسازی .۶

  )+( شفاف وبسایت ویرهای داری تغییر کاربرد و اطالعات پروانه

 

 دستاوردهادیگر 

o اندازی وبسایت شفاف راهshafaf.tehran.ir 

o  انتشار عمومی 

  مدیران شامل پست سازمانی، وضعیت استخدام، تاریخ انتصاب، مدرک تحصیلی و مبلغ حقوق اطالعات

 (لینک) ای آنروزرسانی دورهمندرج در حکم روی وبسایت شفاف و به

  (لینک) ای آنروزرسانی دورهروی وبسایت شفاف و به ۷۹تا  ۷۴سفرهای خارجی از سال اطالعات 

 (لینک) انجام شده در شهرداری تهرانهای ژوهشپ 
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  (لینککلیه کارکنان شهرداری تهران )اطالعات 

  ( فایل اکسل) استاندارد قالب در ۷۹بودجه و الیحه  ۷۹ و عملکرد بودجه سال مصوب بودجه و بودجهالیحه

 (لینک)

  (لینک) ۷2باغ از سال های صادره برجپروانهاطالعات 

  (لینک) تهران شهر اسالمی شورای وبسایت روی تهران شهر اسالمی شورای صحن مذاکراتمشروح 

  صوت جلسات و  هاآن صحن علنی شورا به همراه ضمایم( لینک) جلساتصورتو  (لینک)دستورجلسات

 تهرانروی وبسایت شورای اسالمی شهر  (لینک) ن شوراعلنی صح

 

 کارنامه آماری حضور در جلسات

 صحن شورا جلسه ۸۵۱جلسه از  ۸۵۱حضور در 

 جلسه 2جلسه    /     ترک موقت صحن:  ۱جلسه        /    تعجیل در خروج:  ۷: ورود در تاخیر

 اندیشیهم جلسه ۸۱۱جلسه از  ۸۱۲حضور در  رئیسههیئت جلسه ۸۲۱جلسه از  ۸۲۱حضور در 

 کمیسیون برنامه و بودجه جلسه ۸۱۱جلسه از  ۸۱۵حضور در  کمیسیون تلفیقجلسه  ۱۱جلسه از  ۱۸حضور در 

 جلسه کمیته شفافیت و شهر هوشمند ۹۱ و اداره برگزاری جلسه شورایاری ۱۱حضور در 

 

 عملکرد صحن 

 ارائه سه طرح مصوب 

o «(لینک) 2۷/۷۹/۷۹ مصوب «شهرسازی اطالعات عمومی انتشار به تهران شهرداری الزام 

o «(لینک) ۱۷/۷۹/۷۹ مصوب «تهران شهرداری در منافع تعارض مدیریت 

o «۷2/۷۶/۷۹  مصوب «شهرداری معامالت اطالعات عمومی اعالن و الکترونیکی انجام به تهران شهرداری الزام 

 (لینک)

http://shafaf.tehran.ir/Default.aspx?tabid=451
http://shafaf.tehran.ir/Default.aspx?tabid=451
http://shafaf.tehran.ir/Default.aspx?tabid=454
http://shafaf.tehran.ir/Default.aspx?tabid=454
http://shafaf.tehran.ir/Portals/1/Documents/Parvaneh/%D8%A8%D8%B1%D8%AC%20%D8%A8%D8%A7%D8%BA13920201%D8%A7%D9%84%DB%8C13980207.xlsx
http://shafaf.tehran.ir/Portals/1/Documents/Parvaneh/%D8%A8%D8%B1%D8%AC%20%D8%A8%D8%A7%D8%BA13920201%D8%A7%D9%84%DB%8C13980207.xlsx
http://shora.tehran.ir/Default.aspx?tabid=1141
http://shora.tehran.ir/Default.aspx?tabid=1141
http://shora.tehran.ir/Default.aspx?tabid=1121
http://shora.tehran.ir/Default.aspx?tabid=1121
http://shora.tehran.ir/Default.aspx?tabid=1122
http://shora.tehran.ir/Default.aspx?tabid=1122
https://www.google.com/url?q=http://shora.tehran.ir/Default.aspx?tabid%3D336%23lt-994325-&sa=D&ust=1534921332766000&usg=AFQjCNFOJ7tA6c8-ZVaFw2XRLbvZdc2rgQ
https://www.google.com/url?q=http://shora.tehran.ir/Default.aspx?tabid%3D336%23lt-994325-&sa=D&ust=1534921332766000&usg=AFQjCNFOJ7tA6c8-ZVaFw2XRLbvZdc2rgQ
http://mglassy.ir/wp-content/uploads/2019/01/%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%A7%D9%85-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-22522.pdf
http://mglassy.ir/wp-content/uploads/2019/01/%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%A7%D9%85-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-22522.pdf
http://mglassy.ir/wp-content/uploads/2019/01/%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%A7%D9%85-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-22522.pdf
http://mglassy.ir/wp-content/uploads/2019/01/%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6-%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B9-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-20355.pdf
http://mglassy.ir/wp-content/uploads/2019/01/%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6-%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B9-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-20355.pdf
http://mglassy.ir/wp-content/uploads/2019/01/%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%A7%D9%85-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D9%88-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D9%88-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C.pdf
http://mglassy.ir/wp-content/uploads/2019/01/%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%A7%D9%85-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D9%88-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D9%88-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C.pdf

