به نام خدا

خالصه عملکرد چهارساله بهاره آروین
عضو پنجمین دوره شورای اسالمی شهر تهران

بهاره آروین :متولد ۱۶۳۱
استادیار جامعهشناسی دانشگاه تربیت مدرس (رزومه)
گزارش تفصیلی فعالیت بهاره آروین در چهار سال
عضویت در پنجمین دوره شورای اسالمی شهر تهران
(لینک)
گزارش تفصیلی فعالیت کمیته شفافیت و شهر هوشمند
(لینک)

دستاوردهای تحقق شفافیت در شهرداری تهران
 انتشار عمومی و برخط اطالعات معامالت کالن و متوسط شهرداری اعم از هزینهای ( ،)+درآمدی ( ،)+مشارکتی و
سرمایهگذاری ( ،)+حوالهها ( )+و قراردادهای ملکی ()+
 انتشار عمومی صورتهای مالی سازمانها ( )+و شرکتها (( )+گزارش حسابرس داخلی و گزارش حسابرس مستقل
شورا)
 انتشار عمومی الیحه بودجه ( ،)+بودجه مصوب ( )+و عملکرد بودجه ( )+سالهای ۷۹تا ۱۰۱۱در فرمت اکسل
 انتشار گزارشهای تفریغ بودجه شهرداری تهران از سال  ۷۹تا سال  ۷۹در فرمت اکسل (لینک)
 انتشار عملکرد ماهانه درآمد و هزینه سالهای  ۷۹تا (۷۷لینک)

 انتشار عمومی اطالعات پروندههایی که از ابتدای سال  ۷۹پروانه ساختمانی دریافت کردهاند (لینک) و اطالعات
پروانههای ساختمانی دارای تغییر کاربری از سال  ۷۹تا ( ۷۷لینک)
 برقراری دسترسی به سوابق طرح تفصیلی روی نقشه اطالعات مکانی شهر تهران از طریق درگاه تهران من

 امکان ثبت درخواست صدور پروانه تخریب و نوسازی به صورت تمامالکترونیک از طریق حساب شهروندی درگاه تهر ان
من
 الکترونیکی و سیستمی شدن مرحله تایید نقشه در فرایند صدور پروانه

 راهاندازی کارتابل شهروندی و امکان دسترسی افراد به اطالعات پروندههای فعال خود در حوزه شهرسازی از طریق آن
 انتشار عمومی اطالعات مدیران شامل پست سازمانی ،وضعیت استخدام ،تاریخ انتصاب ،مدرک تحصیلی و مبلغ حقوق
مندرج در حکم و بهروزرسانی دورهای آن (لینک)
 انتشار عمومی اطالعات سفرهای خارجی از سال  ۷۰و بهروزرسانی دورهای آن (لینک)
 مسدود کردن نام مهندسان شاغل در حوزههای مرتبط در شهرسازی در شهرداری تهران در سامانه شهرسازی
 انتشار اطالعات کلیه کارکنان شهرداری تهران (لینک)
 انتشار عمومی نسخه کامل گزارش پژوهشها و مطالعات انجام شده (لینک) و کتابهای چاپشده در شهرداری تهران
(لینک)
 ایجاد امکان درخواست  APIدر حوزه حمل ونقل عمومی ،خدمات شهری و الیههای جغرافیایی شهری روی سایت
api.tehran.ir
 انتشار دادههای شهرداری تهران در ۱۷حوزه شهری روی سایت data.tehran.ir
 انتشار دادههای خام پیامهای ثبت شده در سامانه  ۱۶۹از سال ( ۷۳لینک)
 انتشار دادههای خام پیامهای ثبت شده در سامانه  ۱۷۷۷از سال ( ۷۳لینک)
 ایجاد دسترسی به سامانه  ۱۶۹از طریق درگاه تهران من و ایجاد امکان ثبت بازخورد و ارسال عکس و لوکیشن
هنگام ثبت پیام در سامانه۱۶۹
 ایجاد دسترسی به سامانه  ۱۷۷۷از طریق درگاه تهران من و ایجاد امکان ثبت بازخورد و ارسال عکس و لوکیشن
هنگام ثبت پیام در سامانه
 انتشار عمومی اطالعات کیوسکهای مطبوعاتی و کیوسکهای گل و گیاه و بهرهبرداران آنها (لینک)
 انتشار عمومی اطالعات روزبازارها و پیمانکاران مجاز در آنها (لینک)
 انتشار عمومی اطالعات پروانههای صادره برجباغ از سال  ۷۹تا زمان لغو مصوبه برجباغ (لینک)

دستاوردهای تحقق شفافیت در شورای شهر
 انتشار مشروح مذاکرات ۱۶۱جلسه شورای شهر در فرمت ماشینخوان ( XMLمطابق با استاندارد سند-باز) به همراه
آراء افراد در تمام رایگیریهای انجام شده (لینک)
 راهاندازی صفحه اعضای شورای شهر به همراه اظهار نظرها و آراء ایشان در رایگیریهای انجام شده در هر جلسه
شورا (لینک)
 انتشار دستورجلسات صحن علنی شورا به همراه ضمائم آن روی وبسایت شورای اسالمی شهر تهران (لینک)

 انتشار صوت  ۹۱۱جلسه علنی صحن شورای اسالمی شهر تهران روی وبسایت شورای اسالمی شهر تهران (لینک)
 راهاندازی سامانه متمرکز گردش کار تصویب طرحها و لوایح
 انجام الکترونیکی رایگیری در جلسات شورای شهر و نمایش آرای موافق و مخالف در هر رایگیری روی نمایشگر
صحن شورا
 راهاندازی نوبتدهی سیستمی در شورای شهر برای تذکر ،نطق پیش از دستور و نطق موافقان و مخالفان در بررسی
طرحها و لوایح
 ترجمه دو متن راهنمای وبسایتهای پارلمانی ( )+و راهکارهای فنی برای ثبت و گزارش جلسات پارلمانی ()+

کارنامه آماری حضور در جلسات
حضور در  ۶۹۲جلسه از  ۵۱۳جلسه صحن شورا

حضور در  ۱۲۲جلسه از  ۱۱۱جلسه هیئترئیسه

حضور در  ۵۳جلسه شورایاری

حضور در  ۶۶۱جلسه از  ۶۴۳جلسه کمیسیون برنامه و بودجه
برگزاری و اداره  ۱۵۱جلسه کمیته شفافیت و شهر هوشمند

عملکرد صحن
طرحهای مصوب
o

«الزام شهرداری تهران به انجام الکترونیکی و اعالن عمومی اطالعات معامالت شهرداری» مصوب ( ۷۹/۱۶/۱۹لینک)

« oمدیریت تعارض منافع در شهرداری تهران» مصوب ( ۷۹/۱۹/۱۱لینک)
« oالزام شهرداری تهران به انتشار عمومی اطالعات شهرسازی» مصوب ( ۷۹/۱۹/۹۷لینک)
« oحمایت و صیانت از گزارشگران تخلف و فساد در شهرداری تهران» مصوب ( ۱۰۱۱/۱۰/۹۷لینک)
« oالزام شهرداری تهران به ارائه الیحه در خصوص عرضه سهام شرکتها ،سازمانها و موسسات تابعه در بازار سرمایه»،
( ۷۷/۱۹/۹۱لینک)
« oدستورالعمل چگونگی فعالیت و فرآیند تهاتر در بازار الکترونیکی تهاتر منابع غیر نقد شهرداری تهران» مصوب
( ۱۰۱۱/۱۰/۹۹لینک)
« oاصالحیه مصوبه مدیریت تعارض منافع در شهرداری تهران» مصوب ( ۷۷/۱۱/۱۱لینک)
« oهوشمندسازی ثبت مشارکتها و نحوه تشویق شهروندان» مصوب ( ۷۷/۱۱/۱۹لینک)
« oالزام شهرداری تهران به رفع سد معبر ساختمانی غیر مجاز و ایمن سازی حصار کارگاهی» مصوب ۱۰۱۱/۱۱/۱۱
(لینک)

