به نام خدا

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

بهاره آروین :متولد ۱۳۶۱
استادیار جامعهشناسی دانشگاه تربیت مدرس
(رزومه)
گزارش تفصیلی فعالیت بهاره آروین در سه سال
عضویت در پنجمین دوره شورای اسالمی شهر
تهران (لینک)
گزارش تفصیلی فعالیت کمیته شفافیت و شهر
هوشمند (لینک)

دستاوردهای تحقق شفافیت در شهرداری و شورای شهر
 oسال سوم

 برقراری دسترسی به سوابق طرح تفصیلی روی نقشه اطالعات مکانی شهر تهران


انتشار عمومی تفریغ بودجه سالهای  ۸۷تا  ۹۶در قالب اکسل (لینک)

 انتشار عمومی صورتهای مالی ،اساسنامه و آییننامه معامالتی و شرکتها و سازمانهای شهرداری
(لینک)
 امکان ثبت درخواست صدور پروانه تخریب و نوسازی به صورت تمامالکترونیک از طریق حساب
شهروندی درگاه تهران من
 راه اندازی کارتابل شهروندی و امکان دسترسی افراد به اطالعات پروندههای فعال خود در حوزه
شهرسازی از طریق آن
 ایجاد دسترسی به سامانه  ۱۳۷از طریق درگاه تهران من و ایجاد امکان ارسال عکس و لوکیشن در
هنگام ثبت پیام در سامانه ۱۳۷

 انتشار دادههای خام پیامهای ثبت شده در سامانه  ۱۳۷از سال  ۹۶تا ( ۹۸لینک)

 انتشار مشروح مذاکرات جلسات 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)
 oدوسال نخست

 انتشار عمومی و برخط اطالعات قراردادهای کالن شهرداری اعم از هزینهای ،درآمدی ،مشارکتی و
سرمایهگذاری (لینک)

 انتشار عمومی اطالعات پروندههایی که از ابتدای سال  ۹۷پروانه دریافت کردهاند و اطالعات
پروانههای دارای تغییر کاربرد از سال  ۹۷تا ( ۹۹لینک)
 انتشار عمومی اطالعات مدیران شامل پست سازمانی ،وضعیت استخدام ،تاریخ انتصاب ،مدرک
تحصیلی و مبلغ حقوق مندرج در حکم روی وبسایت شفاف و بهروزرسانی دورهای آن (لینک)
 انتشار عمومی اطالعات سفرهای خارجی از سال  ۹۴تا ۹۸روی وبسایت شفاف و بهروزرسانی دورهای
آن (لینک)
 انتشار پژوهشهای انجام شده در شهرداری تهران (لینک)
 انتشار اطالعات کلیه کارکنان شهرداری تهران (لینک)

 انتشار عمومی الیحه بودجه و بودجه مصوب سالهای ۹۷تا ۹۹و عملکرد بودجه سالهای  ۹۷و ۹۸
در قالب استاندارد (فایل اکسل) (لینک)
 انتشار اطالعات پروانههای صادره برجباغ از سال ( ۹۲لینک)

 انتشار دستورجلسات صحن علنی شورا به همراه ضمایم آنها (لینک) و انتشار صوت جلسات علنی
صحن شورا (لینک) روی وبسایت شورای اسالمی شهر تهران

کارنامه آماری حضور در جلسات
حضور در  ۲۲۴جلسه از  ۲۳۲جلسه صحن شورا

حضور در  ۱۶۶جلسه از  ۱۷۷جلسه هیئترئیسه

حضور در  ۳۸جلسه از  ۴۷جلسه کمیسیون تلفیق

حضور در  ۱۸۳جلسه از  ۱۹۳جلسه کمیسیون برنامه و بودجه

حضور در  ۸۵جلسه شورایاری

برگزاری و اداره  ۱۰۵جلسه کمیته شفافیت و شهر هوشمند

عملکرد صحن
ارائه پنج طرح مصوب
« oاصالحیه مصوبه مدیریت تعارض منافع در شهرداری تهران» مصوب ( ۹۸/۱۰/۱۰لینک)
 oتصویب مصوبه «الزام شهرداری تهران به ارائه الیحه در خصوص عرضه سهام شرکتها ،سازمانها و
موسسات تابعه در بازار سرمایه»( ۹۸/۰۷/۲۱ ،لینک)
« oالزام شهرداری تهران به انتشار عمومی اطالعات شهرسازی» مصوب ( ۹۷/۰۷/۲۹لینک)
« oمدیریت تعارض منافع در شهرداری تهران» مصوب ( ۹۷/۰۷/۱۰لینک)
« oالزام شهرداری تهران به انجام الکترونیکی و اعالن عمومی اطالعات معامالت شهرداری» مصوب
( ۹۷/۰۳/۰۲لینک)
ارائه یک طرح در دست بررسی
« oالزام شهرداری تهران به رفع سد معبر ساختمانی غیرمجاز و ایمنسازی حصار کارگاهی»۹۸/۱۱/۲۰ ،
(لینک)

