به نام خدا
خالصه عملکرد يکساله بهاره آروين
عضو پنجمين دوره شوراي اسالمي شهر تهران (گزارش مشروح :لينک)

بهاره آروين :متولد /1361تهران
استاديار جامعهشناسی دانشگاه تربيت مدرس  -رزومه (لينک)

وعدههای انتخاباتی
از مجموع  4وعده انتخاباتی شهرداري تمامشيشهای (لينک) 2 ،وعده آن در يکسال نخست محقق شده است:

.1

شفافيت آرا :انتشار آرای هر يک از اعضاي شورای شهر به هريک از مصوبات که در وبسايت شورا ()+
قابل دسترسی است.

 .2شفافيت قراردادها :انتشار اطالعات قراردادهای باالی يک ميليارد تومان شهرداری تهران که در
وبسايت شفاف ( )+قابل دسترسی است.

خالصه عملکرد و دستاوردها
صحن

 طرح مصوب :الزام شهرداری تهران به انجام الکترونيکی و اعالن عمومی اطالعات معامالت شهرداری

شورا

(لينک)
 طرح با يک فوريت مصوب :مديريت تعارض منافع در شهرداري تهران (لينک)



طرح با يک فوريت مصوب :الزام شهرداری تهران به انتشار عمومي اطالعات شهرسازی (محور سوم
شهرداری تمام شيشهای) (لينک)

هيئت

رييسه

 انتشار عمومی دستورجلسات (لينک) و صورتجلسات (لينک) صحن علنی شورا به همراه
ضمايم آنها بر روی وبسايت شورای اسالمی شهر تهران
 پيگيری انجام الکترونيکی رايگيري در صحن شوراي اسالمی شهر تهران و ارتقاي آن
 ثبت آراء موافق و مخالف اعضاي شورای شهر به هريک از موضوعات مطروحه در صحن
علني در صورتجلسات و انتشار عمومی آنها بر روي وبسايت شورای اسالمی شهر تهران
 انتشار عمومی صوت جلسات علني صحن شوراي اسالمي شهر تهران بر روي وبسايت
شورای اسالمی شهر تهران (لينک)

 پيگيري تهيه و انتشار عمومی مشروح مذاکرات صحن شورای اسالمي شهر تهران بر روی
وبسايت شورای اسالمی شهر تهران (لينک)
کميته

شفافيت و
شهر

هوشمند

 تشکيل کميته شفافيت و شهر هوشمند ذيل کميسيون برنامه بودجه (لينک)
 پيگيری راهاندازي وبسايت شفاف ()shafaf.tehran.ir
 پيگيری انتشار عمومی اطالعات قراردادهاي کالن شهرداری بر روي وبسايت شفاف (لينک)



پيگيری انتشار عمومی اليحه بودجه و بودجه مصوب سال  97در قالب استاندارد بر روی وبسايت
شفاف (لينک)

مشروح گزارش( :لينک)
کارنامه آماری
تعداد غيبت هاي جلسات صحن0 :

تعداد جلسات صحن علنی ۸1 :

تعداد تعجيل (خروج از صحن) 0:

تعداد تاخير :در  2جلسه
حضور در  60جلسه از  60جلسه هم انديشي

حضور در  ۷۲جلسه از  ۷3جلسه هيئترئيسه

حضور در  1۴جلسه از  1۴جلسه کميسيون تلفيق

حضور در  ۷۰جلسه از  ۷۲جلسه کميسيون برنامه و بودجه

حضور در  3۹جلسه کميته شفافيت و شهر هوشمند

حضور در  31جلسه از  31جلسه شوراياری

گزارش مالی

دريافتي ماهيانه (ميليون تومان)
سال
1396
سال
1397

شهريور
7.560
فروردين
5.552

مهر

آبان

آذر

7.560

7.560

5.490

ارديبهشت
5.570

خرداد
5.570

تير
5.570

دی
5.490
مرداد
5.570

بهمن
5.490

اسفند
5.490

عيدی

آخرسال
5.460

بن رفاهي شهروند :در مجموع 1ميليون و  1۰۰هزار تومان
انواع بن و کمک در قالب ماده  16و  :1۷نپذيرفتم
ماشين اختصاصی  :نپذيرفتم (در امور مرتبط با شورا از خدمات نقليه شورا استفاده میکنم)
راننده :ندارم (به جاي دراختيار داشتن راننده از امکان استفاده از  120ساعت خدمات کارشناسی در کميته شفافيت
بهره بردهام)
تبلت :استفاده کردم

سه طرح ترافيک سيار :نپذيرفتم

سفر کاري (خارجی و داخلی) :نرفتهام
اهم برنامه هاي سال آينده:


پيگيری تصويب و اجراي سه طرح مصوب در سال نخست



الکترونيک کردن کامل فرآيند دريافت پروانه ،پايان کار ،استعالمها و عوارض به گونهای که تمامي خدمات ارايه
شده در دفاتر الکترونيک ،بدون مراجعه به اين دفاتر ،توسط خود متقاضی و از طريق وبسايت شهرداری تهران قابل
انجام باشند.



شفافيت بودجه شهرداري در قالب انتشار جزئيات عملکرد بودجه شامل کليه دريافتها و پرداختهای شهرداری
تهران (انتشار عمومي کمکها -چهارمين محور شهرداري تمام شيشهای)



پيگيری اجرای نظام دادهباز در مورد دادههای حمل و نقل در شهر تهران



ارتقاي سامانههاي نظارت همگانی  137و 1888

