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 موارد مطروحه از سوی رئیس محترم شورا جناب آقای مهندس هاشمی :ربع قرن از دوم خرداد 6731
و چهار دهه از سوم خرداد سال  ،6716سپریشده است و اکثریت جامعه ،بهویژه نسل جوان خاطرات روشنی
از این مناسبتهای مهم در ذهن ندارند .دوم خرداد ،برای نظام جمهوری اسالمی ،یک تولد دوباره بود ،پیش
از دوم خرداد ،جریانات سیاسی و حاکمیت نسبت به انتخاب دولتها ،پیشبینیهای روشنی داشتند و در
انتخابات ریاست جمهوری ،اتفاق غیرمنتظرهای رخ نمیداد اما در دوم خرداد برای نخستین بار ،کاندیدایی که
از حمایت رسانه ملی و نهادهای حاکمیتی برخوردار بود ،به موفقیت نرسید و شاید یکی از علل مهم این
انتخاب مردم ،احساس عمومی از قبل برنده بودن یک کاندیدا در جامعه بود .در دوم خرداد ،جامعه با همه
عواطف و پیچیدگیهایش ،خود را نشان داد و بکار بردن تعبیر حماسه دوم خرداد از سوی رهبر انقالب ،نشان
داد که تا چه میزان این حضور و مشارکت عمومی در تقویت انقالب و مردمساالری دینی نقش ایفا کرد .نکته
مهم در دوم خرداد ،اعتماد آحاد جامعه به صندوقهای رای است و نقش خطبه تاریخی آیتاهلل هاشمی
رفسنجانی یک هفته قبل از دوم خرداد در حفظ این اعتماد را نباید نادیده گرفت .امروز در فاصله  4هفته تا
انتخابات ریاست جمهوری ،با فضای سردی مواجه هستیم و نظرسنجیهای رسمی نشان از مشارکت حدود 44
درصدی جامعه در انتخابات ریاست جمهوری فعلی میدهد که امیدواریم تا زمان رای گیری این مشارکت باالتر
برود .اگر در دوم خرداد ،تردید بهسالمت صندوقهای رای ،مانع مشارکت بود ،امروز ناامیدی بخشی از جامعه
نسبت به مؤثر بودن صندوقهای رای برای حل مشکالتشان ،موجب سرخوردگی و رکود فضای کشور در آستانه
انتخابات شده است .جامعه بایست احساس کند که پیام رای اکثریت در همه حوزهها و ابعاد عملکرد حاکمیت
شنیده میشود و میتوان از طریق صندوقهای رای ،بر سیاستگذاری کالن و مشکالت داخلی و خارجی ایران
تأثیرگذاری نمود ،مهمترین عامل مشارکت عمومی در انتخابات همین احساس اعتماد وامیداری مردم است
که وظیفه دستگاههای مسئول بهویژه شورای نگهبان ،رسانه ملی و وزارت کشور در این حیطه بسیار خطیر
است .همچنین در آستانه سوم خرداد قرار داریم ،سوم خرداد میراث پدرانی است که همراه فرزندان خود،
حماسه دوم خرداد را آفریدند نباید در افکار عمومی سوم خرداد را در برابر دوم خرداد قرارداد .سوم خرداد،
حاصل وحدت و یکپارچگی رهبر و جامعه ،ارتش و سپاه ،سیاست و اقتصاد برای صیانت از ایران بود و امروز که
فقر ،آسیبهای اجتماعی ،بیکاری ،تورم و تحریم ایران را تهدید میکند .برای عبور از این تهدیدات بار دیگر
به نیازمند همگرایی و همافزایی در جهت ترمیم آسیبها و شکافهای به وجود آمده در اعتماد عمومی یا تعامل
جامعه و حاکمیت هستیم.
 نطق پیش از دستور آقای میالنی :استفاده از دوچرخه سالها است که در بسیاری از کالنشهرهای جهان
که با ترافیک ،آلودگی و معضالت محیط زیستی روبهرو هستند ،متداول شده و مورد اقبال شهروندان قرارگرفته
است .
مدیریتهای شهری نیز در این چارچوب ،اهتمام خویش را در توسعه این مد حملونقلی به کار گرفتهاند،
بهگونهای که اکنون دوچرخه بهعنوان یکی از مدهای حملونقلی در بسیاری از شهرهای اروپایی و آسیایی
مطرح است .
این عضو شورای شهر تهران بابیان اینکه دوچرخه درزمانی نهچندان دور در ایران ،همواره جزو مدهای
حملونقلی درونشهری بوده است ،توپوگرافی برخی از شهرهای ایران بهگونهای است که رفتوآمد برای همه
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اقشار و سنین جامعه با دوچرخه ممکن است اما بهجای پاسداشت این سرمایه که با کودکی و نوجوانی بسیاری
از شهروندان گرهخورده ،تیشه به ریشه آن زدیم .
تغییر الگوی سبک زندگی ،رفتهرفته دوچرخه را از زندگی اکثریت مردم حذف کرد و استفاده از آن فقط به
سنین کودکی تقلیل یافت .البته هنوز هستند کسانی که برای رفتن به محل کار و برای انجام کارهای روزانه
از دوچرخه استفاده میکنند .
متأسفانه تغییر الگوی سبک زندگی از انسانمحوری به خودرومحوری ،سالمت شهروندان را با خطر روبهرو
ساخته است زیرا منجر به کاهش فعالیتهای بدنی ،افزایش آلودگی صوتی و هوا از یکسو و راهبندانهای شدید
و ماللآور از سوی دیگر شده است که جسم و جان شهروندان را با خطر روبهرو میسازد .
میلیونها خودرو اعم از اتومبیل و موتورسیکلت در تهران عبور و مرور میکنند که بخش قابلاعتنایی از بودجه
عمرانی و زیرساختی شهر را مختص خودساختهاند .این مسئله موجب شده قسمت زیادی از فضای شهری به
زیرساختهای حملونقلهای خودرویی اختصاص یابد که این امر ،مشکالت اقتصادی و اجتماعی هنگفتی را با
خود به همراه داشته است .
دوچرخه بهعنوان یک مد حملونقلی مناسب ،پاک و کمهزینه نسبت به اتومبیل و موتورسیکلت در تهران
برای سفرهایی کمتر از  64کیلومتر میتواند گزینه راهگشا در شرایط کنونی باشد .درگیر کردن شهروندان با
دوچرخه میتواند روی دیگر هم داشته باشد و آن ،اینکه میتواند نقطه آغازی برای عزم شهروندان برای انجام
مسئولیتهای اجتماعیشان برای تغییر مبلمان شهری از خودرومحوری به زیستمحیطی باشد .در سال
 85 ،6733هزار نفر-سفر از دوچرخه برای تردد استفادهشده اما اکنون این میزان در سال  33به  654هزار
نفر-سفر رسیده و انتظار میرود که میزان استفاده از دوچرخه امسال به  64141هزار نفر-سفر برسد .
سهم دوچرخه در کل سفرهای روزانه شهروندان تهرانی از سهدهم درصد در سال  ،33به  3دهم درصد در سال
 33رسیده و این میزان امسال به  646درصد بر اساس پیشبینیها میرسد .طول سفرهایی هم که با دوچرخه
انجامشده از سه تا هشت کیلومتر و عمده سفرها نیز آموزشی ،شغلی و برای خرید بوده است .
در سال  64 ،6733درصد سفرها با دوچرخه از طریق دوچرخههای اشتراکی بوده یعنی  71هزار نفر-سفر از
طریق دوچرخههای اشتراکی استفاده میکردند که احتماالً سهم استفاده از دوچرخههای اشتراکی امسال به
 74درصد برسد .هماکنون نیز  47هزار نفر در اپلیکیشندوزیهای دوچرخههای اشتراکی ثبتنام کردهاند .
تعداد دوچرخههای اشتراکی در سال  6744 ،6733دستگاه بوده 34 ،پارکینگ دوچرخه ساختهشده و ساخت
و بهرهبرداری از  688کیلومتر مسیر دوچرخه محقق شده است .همچنین  15خانه دوچرخه در سطح بوستانها
فعال است .
فراز و نشیبهای متوالی اقتصادی بر میزان استفاده از دوچرخه در خانوار مناطق شهری ایران در جهت گسست
میان خانوارها و دوچرخه تأثیرگذار بوده است .بر اساس آمار منتشرشده طرح آمارگیری هزینه و درآمد
خانوارهای شهری و روستایی ،سهم دوچرخه در سال  6758خورشیدی ،در سبد لوازمخانگی خانواری شهری
 6646درصد بوده است .این آمارها هرساله افت نگرانکنندهای داشته بهگونهای که در کمتر از  67سال ،آن
آمار بیش از پنجاهدرصد کاهش داشته و سهم دوچرخه در سبد خانوار در سال  35به هشت درصد رسیده
است .
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کمک مدیریت شهری میتواند نقش مؤثری در بهبود سهم دوچرخه در سبد خانوار شهروندان داشته باشد.
تقبل بخشی از هزینه اشتراک یا شارژ دوچرخههای اشتراکی میتواند در شرایط دشوار فعلی حمایت مؤثری از
گسترش امکان دوچرخهسواری برای اقشار کمتر برخوردار باشد .شیوع و همهگیری ویروس کرونا میتوانست
فرصت مناسبی برای توسعه دوچرخهسواری برای تهران باشد .بسیاری از کشورها در شرایط کرونا ،حملونقل
عمومی را به علت شیوع ویروس محدود کردند و طرحهای محدودیتهای ترافیکی با شدت بیشتری به اجرا
درآمد ،اما در تهران برعکس این اتفاق افتاد .طرح ترافیک برای تشویق مردم به استفاده از خودروی شخصی
بهجای عمومی برداشته شد .
ما برای توفیق در گسترش دوچرخه نیازمند طراحیهای درست و در نظر گرفتن شرایط ترافیکی و اجتماعی
هستیم .طراحیها در شهرهای موفق بهگونهای انجامشده است که شعاع دسترسی به مراکز عمده شهری
بهعنوان محرکهای توسعه به فاصله پنجتا هفت کیلومتر برای استفادهکنندگان بهویژه دانشجویان و جوانان در
اولویت نخست قرار گرفت و بنابراین امکان دسترسی به این مکانها برای آنها بهآسانی و راحتی فراهمشده.
این شرایط در تهران اکنون فراهم نیست .
سیستم دوچرخه اشتراکی هوشمند یکی از اقدامات نوآورانه و مفیدی بوده است که در طی سه سال گذشته
توانسته نقش اثرگذاری در افزایش استفاده از دوچرخه داشته باشد اما این سیستم ،بیشتر زمینه استفاده
شهروندان را در محدوده مرکزی شهر فراهم ساخته است .
یکی از راهکارهای اصلی توسعه دوچرخه در تهران توجه به شبکه محالت است .تردد ایمن و پیوسته دوچرخهها
در محدوده محالت ،زمینه فراگیر شدن دوچرخهسواری را فراهم میسازد .برای دستیابی به این هدف ،ایجاد
یک شبکه متصل و ایمن برای تردد دوچرخهسواران ضروری است .
در مناطق مختلف تهران مسیرهای دوچرخه ایجادشده اما صرف ساخت مسیرهای دوچرخه بدون در نظر
گرفتن شرایط ترافیکی و اجتماعی نمیتواند به افزایش دوچرخهسواری در شهر منجر شود .متأسفانه هماکنون
میبینیم که برخی از مسیرهای دوچرخه به محل و معبری برای تردد موتورسیکلتسواران تبدیلشدهاند که
خود میتواند خطر بزرگ و جدی برای دوچرخهسواران باشد .رویکرد حناچی در حمایت از دوچرخهسواری
اقدام بسیار ارزشمندی بوده و است که توانسته جنبوجوش جدیدی برای دوچرخه در شهر ایجاد کند ،عنوان
کرد :مدیران شهری نیز به تبعیت آقای شهردار با درجات مختلف در این امر مهم مشارکت داشتهاند و
زیرمجموعههای شهرداری اقداماتی را دراینباره انجام دادند .
حمایت حناچی میتواند نقطه شروعی برای مشارکت دیگران در پویش دوچرخه باشد .نقطه کانونی این پویش
باید آن باشد که اقتصاد دوچرخهسواری در کنار ایمنسازی مسیرهای منطبق با نیازهای مردم در سطح محالت
در مدیریت شهری آینده موردتوجه قرار گیرد.
 تذکرات پیش از دستور:
 -1آقای فراهانی :متأسفانه به علت بیتدبیری و عدم مدیریت صحیح ما شاهد تعرض به حقوق عامه و نادیده
گرفتن حق به شهر شهروندان محترم محله کوثر در تخریب و تغییر کاربری زمین فوتبال بوستان ری و تبدیل
آن به محل آموزش و آزمون موتورسواران هستیم.
مردم محالت محروم جنوب شهر تهران از شهرداری انتظار توسعه زیرساختهای شهری و ایجاد امکانات
فرهنگی،ورزشی و تفریحی جدید رادارند نه آنکه شهرداری با سوء مدیریت و بهمنظور بهرهبرداری اقتصادی تنها
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زمین فوتبال موجود در محله را تخریب و آن را با تغییر کاربری به محلی برای آموزش و آزمون موتورسواری
تبدیل کند که ترافیک،آسیبهای اجتماعی و آلودگی صوتی ناشی از آن زمینهساز بالاستفاده شدن بوستان و
دیگر امکانات شود .متأسفانه به علت بیتدبیری و عدم مدیریت صحیح ما شاهد تعرض به حقوق عامه و نادیده
گرفتن حق به شهر شهروندان محترم محله کوثر در تخریب و تغییر کاربری زمین فوتبال بوستان ری و تبدیل
آن به محل آموزش و آزمون موتورسواران هستیم.
مردم با پرداخت بهای خدمات و عوارض بودجه شهرداری را تأمین کردند و بوستان ری و زمین فوتبال آن با
پول مردم برای مردم ساخته شد؛ اما مدیرانی که تنها هنرشان کنار گذاشتن مردم است بدون توجه به اینکه
سالها طول کشید تا مردم شاهد ساخت این زیرساختها باشند با یک تصمیم غلط تنها دلخوشی نوجوانان
و جوانان محله را به محلی برای کسب درآمد تبدیل کردهاند ،درآمدی که البته باید بررسی شود که به خزانه
شهرداری واریز میشود یا خیر!
این اقدامات و از بین بردن زیرساختهای شهری محالت محروم شهر تهران ظلم است و سکوت در برابر ظلم
به مردم محله انقالبی کوثر جایز نیست؛ بر همین اساس بر اساس بند  7ماده  54قانون شوراهای اسالمی کشور
درباره «لزوم بازسازی زمین فوتبال بوستان ری در محله کوثر و بازگرداندن آن به مردم برای محله»به شهردار
محترم تهران تذکر میدهم .انتظار دارم ضمن تسریع در بازگرداندن زمین ورزش به اهالی محله،تدابیری
اندیشیده شود تا ازتغییرکاربری و دستاندازی به زیرساختهای محلی به بهانه تصمیمات مدیریتی جلوگیری
شود ،تا دیگر شاهد اتالف سرمایههای عمومی شهر و محروم کردن مردم در استفاده از زیرساختهای شهری
به علت تغییر کاربری نباشیم.
 -2خانم نژادبهرام :جناب آقای شهردار تهران؛
شورای اسالمی شهر تهران در راستای اجرای ماده ( )6قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها مصوب
سال  6783شورای انقالب و اصالحیه آن و همچنین ماده یکم ( )6مصوبه ساماندهی صیانت و حفاظت از باغات
و اراضی مشجر شهر تهران ابالغی به شماره  3618/6743/614مورخ  ،6731/44/47مصوبه «شناسنامه تک
باغات و اراضی مشجر» را در تاریخ  63آذر  6733به تصویب رسانید.
این تصمیم در تداوم رویکرد حفاظت و توسعه فضای سبز در پایتخت توسط شورای شهر اتخاذ شد و یکی از
قطعات کلیدی تکمیل پازل عملکردی دوران کنونی در مدیریت شهری تهران است .مطابق با بند یکم این
مصوبه ،شهرداری تهران موظف شد از طریق کمیسیون ماده ( )3آییننامه اجرایی ماده یکم ( )6قانون حفظ و
گسترش فضای سبز در شهرها ،مصوب  6753/46/68شورای عالی استانها و اصالحات بعدی آن ،نسبت به
اظهارنظر کارشناسی در خصوص نوعت اراضی مشجر برداشتشده اقدام نموده و گزارش نتایج حاصله را ظرف
مدت شش ( )1ماه از تاریخ الزماالجرا شدن این مصوبه بهمنظور بررسی فرآیند کارشناسی تشخیص باغات و
تصویب در صحن شورا ،به شورای اسالمی شهر تهران ارائه نماید .همچنین با توجه به اهمیت فوقالعاده موضوع
و گام مهمی که در خصوص تعیین نوبت اراضی مشجر (شناسایی  1657پالک مشجر و تهیه شناسنامه برای
 7465قطعه آن تا زمان مصوبه مذکور) برداشته شد ،انتظار میرفت که در طی این مدت گزارش مدون و
جامعی به شورای شهر ارائه شود .
متأسفانه باگذشت حدود  64ماه از پایان زمان تعیینشده برای انجام تکلیف شهرداری تهران طبق مصوبه
مذکور و علیرغم پیگیریهای مکرر ،هنوز هم اقدام مشخصی در این خصوص صورت نپذیرفته است .لذا با
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توجه به اتمام مهلت مقرر در مصوبه و نقش بیبدیل تهیه شناسنامه باغات و اراضی مشجر در حفاظت و صیانت
حداکثری از ریههای تنفسی پایتخت  ،از جنابعالی انتظار میرود هرچه سریعتر نسبت به ارائه گزارش و نتایج
اقدامات صورت گرفته به اعضای شورای شهر جهت طی سیر قانونی ،اقدام فرمایید.
 -3آقای نظری :سالم عرض میکنم خدمت همکاران گرامی ،مهمانان محترم و خبرنگاران عزیز
در میان  66ماه از سال ،نام خرداد بیش از دیگر ماهها بانام مردم گرهخورده است .از دوم خرداد که حماسهای
بزرگ در عرصه سیاسی کشور بود و به دست مردم رقم خورد ،تا سوم خرداد که با مقاومت جانانه مردم،
خرمشهر عزیز ما از حصر دشمن بعثی آزاد شد و به کشور برگشت .در بسیاری از روزهای این ماه نشانهای مردم
و حضور آنان را میتوان یافت و امیدوارم که سلحشوری ملت بزرگ ایران در خردادها و خردادها تـکرار شود.
همچنین به بهانه سالمرگ ناصر خان حجازی ،یاد این اسطوره بزرگ فوتبال کشورمان که فراتر از رنگها و
تیمها ،محبوب و مورداحترام ملت ایران است را گرامی میدارم.
همچنین جا دارد یکبار دیگر یاد کنیم از حادثه ناگواری که برای یکی از خبرنگاران حوزه شهری رخ داد.
ماجرای شکسته شدن انگشت خانم فائزه مؤمنی که متأسفانه وزارت بهداشت در برابر آن سکوت کرده و هنوز
هم موضعی اتخاذ نکرده و در بالتکلیفی است .انتظار میرود مسئوالن این وزارتخانه هرچه زودتر نسبت بهاتفاق
رخداده ورود کرده و واکنشی درخور و متناسب نشان دهند.
تذکر امروز بنده در مورد پدیده قطع ناگهانی و طوالنیمدت برق است که متأسفانه چند روزی است در مناطق
مختلف پایتخت رخ میدهد و موجب اعتراض و نارضایتی مردم تهران شده است .اعتراضی که به طرق مختلف
به بنده نیز منتقلشده و وظیفه خود میدانم که به نمایندگی از مردم تهران ،آن را به گوش مسئوالن مربوطه
برسانم .
مردم از قطع ناگهانی و طوالنیمدت برق که عمدتاً در ساعات اوج گرما و در طول روز رخ میدهد گالیه دارند
و از آن بدتر اینکه این قطع برق ،بدون جدول زمانبندی و اعالم قبلی رخ میدهد و قطع اینچنینی برق،
مشکالت مردم را دوچندان کرده است.
حتماً مسئوالن محترم در وزارت نیرو مطلع هستند که کالسهای درس و همچنین امتحانات پایانی دانشجویان
و دانشآموزان عمدتاً به شکل آنالین و در بستر اینترنت انجام میشود .همچنین در جریان هستند که برخی
کارمندان و مشاغل در حال دورکاریاند ،لذا قطع ناگهانی برق سبب بروز مشکل برای این افراد شده و با آغاز
امتحانات ،مشکالت را دوچندان نیز خواهد کرد .بهخصوص اینکه در حال حاضر نیز این اقدام سبب استرس و
سردرگمی دانشآموزان ،دانشجویان و خانوادههای آنان شده و بیم آن رادارند که در حین برگزاری آزمون ،با
قطع برق مواجه شده و نتیجه ماهها درس خواندن و تالش از بین برود .
همچنین گزارشهایی وجود داشته که متأسفانه با قطع برق ،سرویسدهی اینترنت همراه برخی از اپراتورهای
تلفن همراه نیز دچار اخالل میشود که الزم است وزیر محترم ارتباطات پیگیری الزم را نسبت به حل آن انجام
دهند.
در پایان به نمایندگی از مردم تهران ،ری و تجریش از وزارت نیرو میخواهم که از قطع برق تا جای ممکن
خودداری کرده و اگر به دالیلی نظیر افزایش مصرف و امثال آن مجبور به این کار هستند ،عمالً ساعات خاموشی
در هر منطقه را از قبل اعالم کرده و ثانیه حتماً آن را در ساعاتی اعمال کنند که آسیبی به روند فعالیت حرفهای
شهروندان ازجمله آزمونهای دانشجویان و دانشآموزان و نیز فعالیت کسبوکارها وارد نشود.
6

مرکز مطالعات و ربانهم رزیی شهر تهران

گزارش جلسه  692شورا مورخ 0011/3/6

 -4آقای رسولی :لم یشکر المخلوق ،لم یشکر الخالق .مهندس اکبر ترکان برادر دو شهید و فارغالتحصیل دانشگاه
شریف متأسفانه در سن  13سالگی از میان ما رفت .مهندس ترکان بیتردید یکی از چهرههای ماندگار و صاحب
سبک در مدیریت و توسعه متوازن و همهجانبه کشور به شمار میرود .
پایهگذار جهاد سازندگی لرستان ،استاندار ایالم استاندار ،استاندار هرمزگان ،مدیرعامل سازمان صنایع دفاع،
وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ،وزیر راه و ترابری ،جانشین رئیس ستاد انتخاباتی آقای روحانی در سال
 ،36مدیر فرآیند تحویل و تحول دولتهای قبلی و فعلی ،مدیرعامل سازمان گسترش صنایع ایران ،مشاور
رئیسجمهور و دبیر مناطق آزاد تجاری و صنعتی کشور تنها بخشی از حوزههای خدمتی این مدیر برجسته و
خالق جمهوری اسالمی است.
ترکان سادهزیست ،توسعهگرا و تحولآفرین بود .چاپلوسی در مرام او نبود .سریع و شجاع ،بیادعا و دلسوز ایران
بود .بااینوجود مالحظه کردیم که صداوسیما که رئیس محترم فعلی این سازمان در دورهای کارمند این مدیر
برجسته بود و نیز دولت و شخص آقای روحانی که مدیون او هستند و سایر مقامات کشور کمترین اقدامی در
جهت تکریم این بردار مرحوم و عزیز انجام ندادند .البته مرحوم ترکان و دوستان و خانواده این عزیز هیچ توقعی
از کسی ندارند اما وظیفه ماست که بزرگان خود را تکریم کنیم .بر این اساس از کمیته نامگذاری شورا تقاضا
دارم بهپاس خدمات ایشان در کشور و نیز حوزه مدیریتی شهر تهران نسبت به شناسایی معبری اصلی و
درخورشان و منزلت این بردار اقدام کند.
 -5آقای اعطا :یکی از اشکاالت قانونی و حقوقی که به ماده  644وارد است ،این است که دبیرخانه این کمیسیون
نزد شهرداری است و شهرداری نیز یکی از طرفهای پروندهها کمیسیون ماده  644و در جایگاه شاکی است.
این موضوع موجب میشود ،علیرغم استقالل اعضای کمیسیونها،گاهی تفاهمهای غیرمتعارفی در جهت هدایت
محتوا و فرایندها بین اداره کل ماده صد بهعنوان دبیرخانه و مناطق شهرداری بهعنوان شاکی صورت گیرد.
اگرچه اعضای کمیسیونها مستقلاند و هر کمیسیون متشکل از سه عضو است (قاضی ،نماینده وزارت کشور،
عضو شورای شهر)؛ و با استقالل عمل میکنند و رای میدهند .اما بدنه کارشناسی ،تنظیم شکایت ،فرایندها و
 ...در اختیار مجموعه دبیرخانه است .یعنی در اختیار شاکی است .در چهار سال گذشته ،اینجانب به نمایندگی
از شورای شهر تهران عضو کمیسیون ماده 644بودهام .به نظر من یکی از مشکالت کمیسیونهای ماده644
احتمال تضییع حقوق شهروندان در برخی پروندههاست 76 .اردیبهشتماه مهلت ارسال گزارش تحویل و تحول
شهرداری تهران بود .شهرداری تهران در پی مصوبه  64فروردینماه به ارسال سند تحمیل و تحول موظف شده
است .ارسال این سند را بهگونهای پیش ببرند که به تأخیر نیفتد.
 -6آقای مسجدجامعی :همه جای دنیا آثار جنگ حفظشده اما ما در پایتخت از این دوران آثاری نمیبینیم.
تهیه سردیس و تندیس خیلی کار ویژهای است اما خود آثار جنگ وجود ندارد .ایجاد آمار و رج زدن برخی
کارها فایدهای ندارد .خیابان اقبال در زمان جنگ از اولین خیابانهایی بوده که موشک خورده بود .هیچ آثاری
از آن نمانده و شهر ما هیچ نسبتی با جنگ ندارد .در سالهای گذشته حتی آثار نقاشی دیواری بسیار معدود
است درحالیکه در دنیا به این مسائل اهمیت زیادی میدهند ولی ما بسیار کلیشهای کار میکنیم.
 دستور جلسه:
 -1ادامه بررسی الیحه شماره  476657/64مورخ  34/4/67شهرداری تهران در خصوص آیین نامه مصوبه شهر
دوستدار سالمند :کلیات به همراه اصالحات به تصویب رسید.
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