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 موارد مطروحه از سوی رئیس محترم شورا جناب آقای مهندس هاشمی :ده روز تا برگزاری انتخابات
ریاست جمهوری باقیمانده است و امیدواریم فضای بخش قابلتوجهی از جامعه که تاکنون عدم مشارکت در
انتخابات است ،تغییر کند .یکی از عوامل ناامید کردن مردم از صندوقهای رای ،احساس عدم تأثیر و سخن
گفتن از باال به پایین برخی مسئوالن و نهادهای نظارتی است ،عملکرد تبعیضآمیز صداوسیما نیز این احساس
را در مردم تشدید میکند.امیدواریم در روزهای آینده با تغییر رویکردها شاهد مشارکت هر چه بیشتر مردم
باشیم .باوجودآنکه رهبر انقالب در سخنرانی سالگرد امام ،نقش حساس و تعیینکننده مردم در جمهوری
اسالمی را تبیین کردند اما هنوز جریانی قدرتمند وجود دارد که نقش مردم را زینتی و ظاهری میداند و مبنای
شرعی و حقوقی برای نظر و حضور مردم قائل نیست .بخش مهم دیگر سخنان رهبر انقالب در گالیه و انتقاد
از فضای ایجادشده علیه کاندیداهای رد صالحیت شده و تصریح بر جبران توسط دستگاههای مسئول نیز بابی
تفاوتی مخاطبان این انتقاد و مطالبه رهبری مواجه شده است و شاهد هیچگونه اقدام و جبران مسئوالنهای
نبودیم .عبور از توصیهها ،مطالبات و دستورات و سیاستهای ابالغی رهبر انقالب توسط دستگاهها و مسئوالن
مدعی والیتمداری پذیرفته نیست و افکار عمومی انتظار دارد نهادهایی که افراد و شخصیتها را با عنوان عدم
التزام به والیتفقیه رد صالحیت میکنند خود به والیتفقیه ملتزم باشند .از صداوسیما نیز که نقش پررنگی
در فضای سرد و عدم مشارکت جویانِ فعلی در انتخابات دارد ،انتظار میرود در ده روز باقیمانده در عملکرد
خود تجدیدنظر کند و حداقل تا انتخابات فضای چندصدایی را در رسانه ملی حاکم کند.
 نطق پیش از دستور خانم فخاری :دریکی از مهمترین و البته خطیرترین ایام چند دهه گذشته قرار داریم.
در بحبوحه تالطمهای پرفشار و گسترش و شیوع اپیدمی کرونا در ظالمانهترین روزگار تحریمهای ظالمانه در
برههای که نه بهسان ادوار گذشته فقط برهه حساس ،بلکه حساس در حساس است .همهچیز دستبهدست هم
داده که چرخ روزگار برای مردمان شهر و کشورم سخت و طاقتفرسا به چرخش آید .ما در مجموعه مدیریت
شهری شاید بیش و پیش از همگان با این فشارهای ملموس و این مضایقه پرشمار را با گوشت و پوست خود
لمس کردهایم اما سر خم نکردهایم .کنج عافیت نجسته و به کناره ننشستهایم .که شهر جانی دارد و شهروندان
جانی .همکاران کارکنان مدیران کارگران از خرد و کالن در عرصه و پهنه مدیریت شهری کالنشهر پایتخت
در این سالهای سخت نه قصد کوتاه آمدن داشتهاند و نه فرصت و مجالی برای ایستایی و نمویی .هرکدام
بهنوبه خود آستینها را باال زده و به هم دان آمدهاند تا نهفقط کار شهر زیر آوار میراث ناخوشایند به ارث رسیده
بازنماند بلکه به حد وسع و توان در میانه همه سنگالخها و دستاندازها این چرخ به چرخشی موزون
درآورند فارغ از فضاسازیهای صاحبان زر و زور و تزویر و تخریب منفعتطلبان دستبریده از اندوخته و میراث
شهری بیتوجه به سیاه نماییها و تزویرها آنچه که ما در این سالها به مدد یکدیگر به انجام رساندهایم و آنچه
را که نگذاشتهایم تکرار گردد و بر جان شهرمان چنگ و دندان کشد اگر در این وانفسا ازنظرها مغفول ماند بر
تارک این شهر ثبت و جاویدان خواهد ماند و تاریخ گواهی است بر آنچه که شد و توانستیم .ما در این چهار
سال سپریشده بر سرمایههای شهر چوب حراج نزدیم ما شهر را قفسی خوش و رنگ لعاب و با ویترینی دلبرانِ
اما درونی جانکاهانِ ندیدیم .ما حرمت حریم پایتخت را پاس داشتیم ما کرامت نگه انسانمحور تبعیض ردا و
برابری جویانِ به مصاف چالشهای شهری رفتیم که سخت قیافه و نامتوازن در چند دهه قد برافراشته و به
اذعان همگان آنچه که از گستره فرهنگی و تاریخی و تمدنی خود انتظار میرفته نبوده است .ما عزم جزم
کردهایم که محذوفان چند دههای این شهر را گرامی داشته و در عرصه مدیریت شهری آنان را ببینیم .در
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عرصه مناسبسازی ،به حقوق همهی شهروندان ازجمله کودکان ،سالمندان و توانخواهان توجه داشتیم و در
صورت ادامهی راه ،در سالهای آینده باقی معابر شهری نیز مناسبسازی خواهد شد .در شهری که هر بارشی
تبدیل به سیل و سیالب میشد ،در اوج بارشهای بیسابقه کشور ،نگذاشتیم آب در دل شهروندان تهرانی تکان
بخورد .تجاوز به حریم عمومی و فروش سرمایههای تاریخی شهر نه یکرویه مذموم که مورد اعتبار و افتخار در
مدیریت شهری بود و ما با همه سختی و با فشار بدهی و فقدان درآمدها و کمبود منابع هیچگاه به شهر
دستدرازی نکردیم ،خانه موزههای تاریخی تهران را نه برای دوستانمان که برای شهر حفظ کردیم و درهای
آن را پس از مرمت به روی شهروندان گشودیم .به حد وسع و توان با نهایت تالش و علیرغم همه فشارها
بسیاری ازآنچه در شهر به غیر و به ناروا واگذارشده بود به صحن و سرای شهر بازگردانیم و حلقه خاص خواران
را در هم شکستیم .آنجا که مردمان بیبضاعت و مضعوف سرپناهی نداشته و در زمستان از سرما در رنج و
آسیب بودند سرای گرمایش برایشان فراهم کردیم و آسیب دیدگان شهر از معتادان متجاهل تا کودکان کار را
حتیالمقدور در دایره خدمات شهری موردتوجه و ترمیم و توانمندسازی قراردادیم .علیرغم وقوع حوادث ناگوار
و بالیای طبیعی و حوادث غیرطبیعی که از آن گریزی نیست با نگاه ویژه به عرصه ایمنسازی و تابآوری
شهری در بحرانها ،بازوی کمکی مهار حوادث بودیم و به تجهیز ناوگان آتشنشانی شهر علیرغم کمبود منابع
همت گماردیم .در مقوله حمله به حریم تنفسی شهر تخریب باغات و فضای سبز شهر با جدیت فراوان جلوی
روند تخریب بیامان را گرفتیم و نگذاشتیم چهره شهر بیش از این مخدوش و نمای روحافزای آن خدشهدار
شود .در طول این سالها وضعیتی قاعدهمند و قانونمداران بر عرصه دستفروشی حکمفرما شد و دیگر شاهد
صحنههای دلخراش نبودیم و ساماندهی دستفروشان بدون خدشه به کسبوکار آنان انجام پذیرفت  .هیچ
شهروندی از مأموران شهرداری سیلی نخورد و آرامش را به روان شهروندان بازگرداندیم .خالصه کالم آنکه
بهرغم همه چالشهای درونی ،فشارهای بیرونی ،مضایقه و کاستیها و میراث و رویههای غلط برجایمانده
نهفقط شهر را از ورطه بحرانهای تخت و بسیار خطرناک گذردادیم که به همت همقطاران در عرصه مدیریت
شهری از بخش تقنینی تا نظارتی اجرایی و عملیاتی و دیگر عرصههای کارنامهای از ما برجایمانده که فراتر از
همه زوائد دیر یا زود ثمره و اثر آن بر همگان روشن خواهد شد.
 نطق پیش از دستور خانم نژادبهرام :شهروندان گرامی همکاران عزیز خواهران و برادران عزیز ایران
سالم
«جمهوری یعنی رای مردم و نهاد مردم !»
میزان رای ملت است
این کالمهای ارزنده و قابلتأمل از امام راحل است .در ایام متعلق به امام خمینی بنیانگذار جمهوری اسالمی،
الزم است بار دیگر نگاه امام به مردم را بازخوانی کنیم
امام خمینی رابطه مردم و حاکمیت را چنین تبیین کردهاند که:
مردم ولینعمت ما هستند
ما خدمتگزار مردم هستیم.
در همین رابطه رهبر معظم انقالب اشاره دارند :
سه باور در امام بزرگوار ما وجود داشت ،که همین سه باور به او قاطعیت میداد ،شجاعت میداد و استقامت
میداد :باور به خدا ،باور به مردم ،و باور به خود.
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مردم در چشم امام بزرگوار ،عزیزترین بودند در سیاست داخلی ،اصول امام عبارت است از تکیه به رأی مردم؛
تأمین اتحاد و یکپارچگی ملت
انتخابات مظهر خداباوری و مردمباوری است ،چون انتخابات مظهر ارادهی آحاد مردم است؛ مردماند که
مسئوالن کشور را به این وسیله انتخاب میکنند .و مظهر خودباوری است ،چون هرکسی که رأی در صندوق
میاندازد ،احساس میکند که به سهم خود در سرنوشت کشور دخالت کرده است ،به سهم خود تعیین کرده
است؛
حضور پرشور مردم در انتخابات تأثیر زیادی در قوت و تواناییهای دولت منتخب دارد و موجب افزایش آبرو،
امنیت و قدرت بازدارندگی کشور میشود.
در این راستا نکات زیر را یادآور میشوم
بار دیگر در آستانه انتخابات ،جمهوریت نظام جمهوری اسالمی به آزمون گذاشتهشده است .انتخاباتی حساس
و بااهمیت ازآنجهت که ایران در مواجهه با جنگ تحمیلی و فرسایشی تحریم دچار چالشهای جدی شده و
ازآنجهت که شیوع بیماری کووید  ،91زیرساختهای اجتماعی و اقتصادی تهران ،ایران و جهان را به چالش
کشیده است .
برای نجات ایران از مسائل چندوجهی و پیچیدهای که در مقیاس ملی و محلی آشکار و پنهان در کمین
نشستهاند ،افراد با دیدگاهها و رویکردهای متفاوت و متنوع پای به عرصه کاندیداتوری ریاست جمهوری و
شوراها گذاشتهاند تا با انتخاب جمهور از بین دیدگاههای مختلف ،افراد واجد صالحیت بهمنظور زمامداری امور
برگزیده شوند .اما ظاهراً برخی مفهومی تحت عنوان جمهور را باور نداشته و درک عمیق ملت را که در برهههای
حساس تاریخ هزاران ساله این مرزوبوم به ظهور و بروز رسیده است ،را زیر سؤال میبرند ! و با اهرم نظارت
استصوابی که در افکار و بیان هیچیک از بزرگان و اندیشهورزان انقالب شکوهمند بهمن  75جایگاهی نداشته
باور به نقش مردم را جدی نمی گیرنده این اندیشهها که امروز از حاشیه به متن آمدهاند دست به عدم احراز
صالحیت جمع کثیری از افراد و نمایندگان گروهها و دیدگاههای مختلف و عالقهمندان به خدمت در عرصه
ملی و منطقهای زدهاند.
در شرایط کنونی بخش بزرگی از مردم نمایندگانی که پاسخگوی سالیق و دیدگاههای ایشان باشد را ندارند
! .آنگونه که رهبر انقالب نیز خواهان بررسی مجدد شدهاند !
بااینحال اینجانب که سالهای سال از عمرم را صرف فعالیت برای اعتال کشور و جمهوریت توأم با اسالمیت
نظام کردهام ،اعالم میکنم که علیرغم آنکه مخالفین حاکمیت جمهور امروز بیش از هر زمان دیگری از ناامیدی
و خستگی مردم خوشحالاند و از اعالم این خرسندی نیز ابایی ندارند ،اما کماکان و کماکان آنچه مهم است،
صندوق رای است .
خواهران و برادران عزیزم اصالح و اصلح گری جز از طریق صندوق رای حاصل نمیشود .صندوق رای مآمن و
فرصت اصالح است .هرچند نمایندگان واقعی نظرها و دیدگاههای مختلف نتوانند دران حضور یابند اما باید آمد
و صندوق را به نام جمهور مزین کرد.
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در این فضای سرد که ناشی از فشار بحرانهای اقتصادی ،بیماری عالمگیر کرونا ،بیکاری و ....است و مردم
شریف ایران بیش از هر چیز نیازمند امید و چشماندازهای بهتر فردا هستند ،هرچند برخی سازوکارهای
انتخاباتی با ابزار نظارت استصوابی در مجلس و ریاست جمهوری امکان حضور را محدود ساختهاند ،اما به یاد
بیاوریم که آنچه انقالب را پیروز کرد مردم بودند و آنچه جنگ را به سرانجام رسانید مردم بودند و آنچه نیارا از
در بحران طاقتفرسای کرونا روبهجلو حرکت میدهد ،مردم هستند
پس بیاید یکبار دیگر در این مقطع حساس دست در دست یکدیگر برای دفاع از حق انتخاب جمهور
صندوقهای رای را خانه خود کنیم و انتخابات  9011را فرصت دوباره ساختن کنیم و قدرت مردم در تعیین
سرنوشت را به رخ همه بدخواهان و دشمنان نشان دهیم و بر تارک این سرزمین نام مردم را حک کنیم !
ای دلسوزان ایران ،ای دغدغه آینده ؛رای حق شماست اگرچه در چارچوب محدود ،اگرچه با نظارت استصوابی.
شما بارأی خود میتوانید بازی قدرت را به نفع قدرت مردم هدایت کنید.
در شورای شهر ما الگو یا پارادایم مدیریت شهری را برهم زدیم .ما با در نظر داشتن برنامهریزی شهری فراگیر
و انسانمحور وارد عرصه مدیریتی پایتخت شدیم .هدف ما این بود و هست که شهروندانی شاد ،سالم و آزاد
داشته باشیم؛ شهروندانی که احساس رضایت از زندگی و خوشبختی دارند .هدف ما این بود و هست که شهری
سالم ،ایمن و امن داشته باشیم .ما شعار «تهران شهری برای همه» امن ،بدون فساد  ،بدون تبعیض  ،را سرلوحه
کار خود قراردادیم تا شهری زیستپایه و امنتر برای همگان مهیا کنیم .اگرچه تا رسیدن به ایدئال فرسنگها
فاصلهداریم اما در حد بضاعت خود تالش نمودیم؛ چراکه شورای شهر هم جزی از کل منسجم است و ما هم
گرفتار عوارض ناخواسته ناشی از کرونا ،تحریمها و  ...شدیم .بااینحال ما پارادایمی را آغاز نمودیم که حرکت
در مسیر رشد و توسعه است و شما عزیزان خوب میدانید که حرکت در این مسیر زمانبر و نیازمند تداوم و
پایداری در مسیر است .ای عزیزان خوب میدانم که همچنان مشکالت شهری بر شما عرضاندام میکند اما ما
هنوز در آغاز راه هستیم ،راهی که با مشارکت شما در سالهای آتی رنگ و بوی تهران را عوض خواهد کرد.
من دغدغه دارم  ،دغدغه مسیر و ادامه ریلگذاری درست انجامشده .راه ناتمامی که ماحصل آن افزایش رضایت
شهروندان و درنتیجه سرمایه اجتماعی شهر نگرانم ساخته است  .من دغدغه دارم که در شورای ششم سرنوشت
فضاهای بیدفاع شهری ،حمایت از زنان شهرم ،همراهی با معلوالن ،دستفروشان و نوسازی بافتهای فرسوده
و ...چه خواهد شد .عزیزان آرمانهای من بلند و بضاعتم محدود و فرصت کوتاه بود .اما قطع بهیقین میگویم
تداوم این مسیر چهره تهران را متحول خواهد کرد.
شهروندان عزیز شمارا دعوت به همبستگی ،اتحاد و مشارکت در مسیر انتخابات پیشرو میکنم .باور داشته
باشیم که با رای دادن میتوانیم در آبادانی و توسعه تهران گام برداریم .باور داشته باشیم که دفن تجارب
کسبشده در این چهار سال ،سرمایه انسانی و تجربی شهر را کاهش میدهد .بیایید کنشگری پویا باشیم و
فرصت ادامه مسیر را فراهم کنیم .بیاید به شفاف شدن معامالت شهرداری که سامانه شفاف در معرض دید
همگان قرارگرفته و مانع فساد شده بیندیشیم ،بیاید به صدور پروانه ساختمانی الکترونیکی که در برابر هر نوع
تخلفی در طرح تفصیلی شهر تهران توقف میکند ،بیندیشیم .بیاید به شهر نفروشی بیندیشیم  ،بیایید به احیا
 01باغ در محالت کم برخوردار بیندیشیم .بیاید به مناسبسازی  711کیلومتر معبر پیادهرو بیندیشیم  ،بیاید
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به حمایت از دستفروشان و ایجاد سامانه ساماندهی آنها و حمایت از آنها در ایام کرونا بیندیشیم  ،بیاید به
 0111پروژه خرد مقیاس در سطح محالت بیندیشیم  ،بیاید به حذف امضاهای طالیی با ساماندهی شوراهای
معماری و کمیسیونهای داخلی مناطق بیندیشیم  ،بیاید به حمایت از حق شهروندان و جلوگیری از
زیادهخواهیهای نهادهای مختلف در پیرامون دانشگاه تهران بیندیشیم  ،بیاید به باغراه  1کیلومتری به مساحت
 71کیلومترمربع در عمق بافتهای فرسوده و کم برخوردار مناطق  95و  91بیندیشیم  ،بیاید به احداث 01
کیلومتر مترو و خرید  711دستگاه اتوبوس و مینیبوس بیندیشیم بیاید به  01ایستگاه جدید مترو
مناسبسازی شده بیندیشیم  ،بیاید به ایجاد  0گرمخانه برای بیخانمانها و افزایش ظرفیتی بالغبر سه هزار
نفر در آنها بیندیشیم بیاید ببینید که در طول چهار سال گذشته با تدابیر این مدیریت شهری یک نفر
بیخانمان جان شیرین و عزیزش را در سرمای زمستان از دست نداد  ،بیاید به رفع  9111نقطه بیدفاع شهری
که امنیت زنان و کودکان شهرمان را به خطر میانداخت بیندیشیم  ،بیاید به اقدام یگانه مدیریت شهری در
برابر شیوع بیماری کرونا در ماههای نخست آنکه موردتکریم ستاد کرونا بود بیندیشیم بیاید به مقابله مؤثر
مدیریت شهری با خطر دو سیل در سالهای  11و  15که در فروردین شهر تهران را تهدید میکرد بیندیشیم
بیاید به مزین کردن نامآوران میهن و شهدا بر سر کوچه و برزن بیندیشیم بیاید به شفافیت شورا در تنظیم
بیوجه عدالت محور برای مناطق کم برخوردار بیندیشیم بیاید به شهرسازی متکی بر حق شهر و حق شهروند
بیندیشیم که این مدیریت شهری آن را فراهم کرد.
پس پرنشاط بیاید و خواهران و برادران همفکر ما را برای نمایندگی مجدد انتخاب کنید و صندوق رای را تنها
نگذارید .صندوق رای تنها مآمن اصالح و بهبود است .
باور من این است که کنشگری و مشارکت شما آینده روشنی را برای شهرها و ایران عزیزتر از جانمان رقم
خواهد زد .بیاید  01خرداد را با آراء خود شهر و کشور خود را حفاظت کنیم
شادباشید و سربلند ؛ پیروز باشید و سالمت ؛خداوند یاورتان
 تذکرات پیش از دستور:
 -1آقای خلیلآبادی :طی چهار سال گذشته از آقایان آرش حسینی میالنی ،حجت نظری و خواهرانم زهرا نژاد
بهرام و زهرا صدراعظم نوری که صالحیتشان موردتردید قرارگرفته است ،جز پاکی ،صداقت و مردمدوستی
ندیدم و با تالش خود در راستای حفظ حقوق شهروندان و ارتقاء کیفیت شورا گام برداشتند ،لذا ناسپاسی است
اگر صالحیتشان در عضویت در شوراها مورد تائید قرار نگیرد.
امیدوارم همانگونه که مقام معظم رهبری ،از شورای نگهبان خواستند که اشتباه درروند تائید صالحیتها
جبران شود و جبرانی صورت نگرفت ،حداقل نمایندگان محترم مجلس که خود برآمده از رای مردم هستند،
در حق نمایندگان مردم در شوراها جفا نکنند.
قرار گرفتن دو پاالیشگاه ،تأسیسات نفتی و مخازن گازی در محدوده جغرافیایی شهرستان ری ،مشکالت متعدد
ایمنی و زیستمحیطی اعم از آالیندگی آب ،هوا و خاک را پدید آورده است.
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حضور این تأسیسات ،خطرات جانی برای ساکنان و خطرات مالی را برای همگان خصوصاً شهروندان ری،
باقرشهر ،کهریزک و روستاهای اطراف را به دنبال دارد .متأسفانه اخیراً نیز در پاالیشگاه مذکور شاهد یک
آتشسوزی مهیب بودیم که این حادثه در محوطه پاالیشگاه رخ داد.
خوشبختانه با سرعت عمل آتشنشانان محترم و سایر مسئوالن حریق اطفاء شد ،اما در صورت عدم مهار آتش،
میتوانست یک فاجعه عظیم انسانی را رقم زند.
اکنون بدینوسیله به وزارت نفت و سازمان محیطزیست تذکر میدهم بهمنظور پیشگیری از هرگونه حادثه
جانی و مالی برای مردم خصوصاً ساکنان اطراف پاالیشگاههای نفتی و انبارهای حجیم گاز که در مجاورت این
پاالیشگاه قرار دارند ،تدابیر الزم را اتخاذ کنند.
کوچکترین اتفاق میتواند یک انفجار بزرگ و خطرات جانی فراوان را به دنبال داشته باشد .ازاینرو از دو
دستگاه مذکور و سایر مسئوالن ملی و محلی درخواست دارم ضمن پیشگیری از چنین رخدادی رعایت اصول
ایمنی و مسائل زیستمحیطی را نیز حائز اهمیت برشمارند .
چراکه فاضالب نفتی پاالیشگاه ری در زمینهای مجاور خود رسوبکرده و منجر به تخلیه و تخریب یکی از
روستاهای اطراف خود شده و آبوهوای روستاهای دیگر را نیز دچار معضل کرده است ،همچنین گازهای
متصاعد شده از پاالیشگاه هوای شهر را نامطبوع کرده است .از وزارت نفت میخواهم توسعه در آن منطقه برای
فعالیت صنایع پرخطر اینچنینی را متوقف کند و برای انتقال این صنایع به خارج از محیطهای مسکونی
تدابیری بی اندیشد ،همچنین سازمان محیطزیست بر فعالیت این صنایع و نصب فیلترهای ویژه اقدام کند و
گزارشات الزم را به مسئوالن ارائه دهد.
آتشنشانان در این آتشسوزی همچون گذشته جانبرکف ایستادگی کردند ،امیدوارم دیگر شاهد هیچ حادثهای
در آن تأسیسات نباشیم.
 -2آقای حبیبزاده :موضوع تذکر امروز ،مسئلهای تکراری است که از ابتدای دوره تاکنون بیش از تعداد انگشتان
دودست درباره آن تذکر داده و خواستار نظارت جدیتر مسئوالن شهرداری شدهام .طبق ماده  09قانون کار،
حداقل مزد کارگر باید بهاندازهای باشد تا زندگی یک خانواده را تأمین نماید و بر همگان واضح و مبرهن که با
دریافت حدود  0میلیون تومان فقط میتوان زنده ماند تا اینکه زندگی کرد .متأسفانه برخی از پیمانکاران طرف
قرارداد با شهرداری ،ضمن استثمار کارگران  ،تا جایی که امکان دارد از پرداخت اضافهکاری ،شبکاری ،تعطیل
کار و دیگر حقوق متعلق به آنها امتناع میورزند تا به سود بیشتری دست پیدا کنند حالآنکه حقوق کارگر
خوردن ندارد .از فردای روزی که حقوق فروردینماه سال جاری به کارگران نیروهای پیمانکار واریزشده است،
خیل تماس کارگران شریف آغاز شد که برخی پیمانکاران نهتنها عیدی و پاداش سال گذشته را تسویه نکردهاند
بلکه برخالف مصوبه شورای عالی کار ،همچنان حقوق سال گذشته را پرداخت میکنند .اغلب کارگران به دلیل
ترس از دست دادن شغل خود و بیکاری تن به این ظلم داده و از پیگیری حقوق خود منصرف میشوند.
درحالیکه این امر که کارگران طبق شورای عالی کارمزد دریافت کنند از حداقل حقوق شناختهشده کارگران
است که در قانون کاربری کارگران لحاظ شده است و جنبه آمرانه داشته و نمیتوان از اجرای آن سرباز زد.
باوجودآنکه نظارت بر حسن اجرای بخشنامه "بهسازی وضعیت قرارداد نیروهای پیمانکاری حجمی موجود"
ابالغی از سوی معاونت منابع انسانی شهرداری تهران در کلیه واحدهای تابعه با عالیترین مقام واحدهایی است
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که متقاضی انجام کار پیمانکاری هستند ،اما متأسفانه نظارت جدی از سوی آنها صورت نمیپذیرد و با اهمال
آنها حقوق کارگران شریف شهرداری پایمال میشود که در صورت ادامه این رویه ،حتماً نام پیمانکارانی که
این تخلفات را انجام میدهند ،منتشر خواهم کرد .اگر این روند ادامه یابد بر تبدیل وضعیت تمام کارگران
پیمانکاران به قرارداد مستقیم با خود شهرداری اصرار خواهم کرد و از همکارانم نیز در شورا درخواست میکنم
که با این مسئله همراهی کنند چراکه به این نتیجه میرسم که برای شهرداری امکان نظارت بر رعایت قانون
در شرکتهای طرف قرارداد وجود ندارد.
 -3آقای نظری :به نام خدا
سالم عرض میکنم خدمت همکاران گرامی ،مهمانان محترم و خبرنگاران عزیز
عرض تبریک دارم بابت والدت حضرت فاطمه معصومه سالماهللعلیه و همچنین روز جهانی صنایعدستی را
گرامی میدارم .بار دیگر فوت عزیزانمان آقایان سید علیاکبر محتشمی پور و علی مراد خانی و دکتر ایرج
گلدوزیان گرانقدر را به خانوادههای داغدار و دوستداران ایشان تسلیت عرض میکنم.
قبل از بیان تذکرم ،ضمن خیرمقدم به آتشنشانان عزیز ،قدردان زحمات ایشان هستم که در تمام سال در
آمادهباش کامل هستند و اخیراً گوشهای از ایثارگریشان در اطفای حریق پاالیشگاه تهران به چشمها آمد .بار
دیگر به این عزیزان و خانواده بزرگوارشان خدا قوت عرض میکنم.
این دوره از مدیریت شهری افتخار این را دارد که علیرغم تمام مسائل و مشکالت مالی و تا حد توان خود،
امکانات و تجهیزات آتشنشانی را بهروزرسانی کرده است .مردم تهران فراموش نکردهاند که در دورههای قبل،
در حوادثی نظیر آتشسوزی در ساختمان خیابان جمهوری ،حریق ساختمان پالسکو و امثال آن ،چه فشار
روانی و روحی سنگینی بر آتشنشانان عزیز وارد کرد و ما تالش کردیم تا از این مشکالت بکاهیم .هرچند که
وسع ما بهاندازه ایثار آتشنشانان عزیز نبوده و نیست.
اما تذکر امروز بنده ،به مناسب  00خرداد ،روز جهانی مبارزه باکار کودکان است.
حتماً میدانید که مبارزه باکار کودک امری چندوجهی و نیازمند مشارکت چندین دستگاه و نهاد ازجمله وزارت
رفاه ،وزارت کشور ،وزارت آموزشوپرورش ،بهزیستی ،شهرداریها و دیگر نهادها و دستگاهها است .اما پیش از
آن باید مسئوالن امر و متولیان ،درکی درست از کار کودک و کودک کار داشته باشند که متأسفانه به نظر
میرسد این شناخت همچنان در یکسری از متولیان امر ایجاد نشده است.
باید بدانیم که کار کودک تنها شامل اشکال خیابانی و در معرض دید نمیشود و بسیاری از کودکان در کارگاهها
و محیطهایی مشغول به کار هستند که از دید مردم پنهان بوده و همین موضوع بر رنج و مشکالت آنان ازجمله
محرومیت از حق تحصیل افزوده است.
در این شرایط وجود یک نظارت مردمی و البته دقیق ،ضروری به نظر میرسد .اینکه مردم بتوانند برای مقابله
باکار کودک و تحقق چشمانداز سازمان ملل متحد در حذف تمام اشکال کار کودک طی سالهای پیشرو
مشارکت کنند ،نیازمند بسترهایی است که امکان نظارت آنان بر کار کودک را فراهم و تسهیل کند.

8

مرکز مطالعات و ربانهم رزیی شهر تهران

گزارش جلسه  033شورا مورخ 8033/0/81

ازاینرو با توجه به نبود سامانهای برای رسیدگی و گزارش اشکال مختلف بهرهکشی اقتصادی از کودکان توسط
برخی کارفرمایان ،بهعنوان نماینده مردم از وزارت کار میخواهم تا سامانهای را برای گزارش موارد بهکارگیری
کودکان در کارگاهها ،واحدهای صنفی و دیگر فضاهای کاری ایجاد کند.
قطعاً وجود شمارهای سهرقمی که امکان گزارش تخلف را برای شهروندان فراهم کند ،میتواند در کاهش میزان
بهکارگیری کودکان در مشاغل مختلف و نیز حمایت ثانویه از آنان مؤثر باشد .بهاینترتیب مبارزه با «کار کودک»
نه متوجه «کودکان کار» بلکه متوجه کسانی خواهد شد که باوجود قوانین ملی و بینالمللی ،مرتکب این جرم
میشوند  .نکته مهم اینکه متأسفانه شماره اورژانس اجتماعی  900فاقد این کارکرد بوده و حتی در تماسی که
خود بنده اخیراً در همین زمینه داشتم ،اپراتور مربوطه اطالعات الزم و امکان انجام کاری را نداشته و پس از
دقایقی مشورت به دریافت صرف گزارش بسنده کرد .
امیدوارم روزی تمام جهان و ایران عزیز ما بهجایی بهتر برای کودکان و بهجایی بدون کار کودکان بدل شود.
 -4آقای فراهانی :به سهم خودم از فداکاری و ایثارگری آتشنشانانی که با تالش بیوقفه از بروز حوادثی مانند
بیروت در تهران جلوگیری کردند تشکر میکنم .این عزیزان با اطفا حریق پاالیشگاه شهید تند گویان تهران
عمالً فرشتگان نجات برای تهران بودند  .متأسفانه روزهای تلخ کرونایی ادامه داشته و روزانه شاهد مرگ صدها
هموطن عزیز هستیم .در این روزها دکتر قره یاضی از دانشمندان بنام کشور در حوزه ایمنی زیستی،
حجتاالسالموالمسلمین محتشمی پور از علماء و امناء انقالب اسالمی ،استاد مراد خانی از مدیران ارشد هنری
کشور ،استاد گلدوزیان از اساتید مبارز حقوقی و جمع دیگری جان باختند و به سرای باقی شتافتند  .اینجانب
ضمن اعتراض شدید به روند کند واکسیناسیون کشور ،تقاضا دارم دولت و کلیه نهادهای حاکمیتی حفظ حقوق
شهروندی که در رأس آن مراقبت از سالمتی و حیات شهروندان است را در دستور کار خود قرار دهند ،که در
فرهنگ دینی ما مرگ یک انسان بهمثابه کشتن تمام انسانها و جامعه ماست .امیدوارم هر چه سریعتر جشن
پیروزی بر کرونا را در کشور بگیریم  .انتخابات مظهر مردمساالری و تبلور خون شهیدان و مبارزه یکصد ساله
ملت ایران در دستیابی بهحق سرنوشت خود است  .از  90نفر عضو شورای شهر تهران که در انتخابات شورای
شهر ثبتنام کردند متأسفانه نیمی از آنها توسط نمایندگان مجلس که خود نمایندگی مردم را گرفته و قسم
یادکردند تا حافظ حقوق شهروندان باشند احراز صالحیت نشدند  .با شناختی که از تعهد ،تخصص و دلسوزی
این عزیزان برای مردم و پیگیری آنان برای احقاق حقوق شهروندان داشته به این روند شدیداً اعتراض دارم.
ضمن اعتراض شدید به این روند ،معتقدم که چنین اتفاقاتی سبب سرمایه سوزی و محرومیت شهر و کشور از
سرمایههای انسانی کارآمد میشود و مصرانه خواستار توقف آن و دلجویی از این افراد هستم.
 -5آقای مسجدجامعی :زندهیاد شجریان میگفت موسیقی ایرانی مثل یک آینه میماند که تاریخ و حال مردم
را در ادوار مختلف این سرزمین نشان میدهد و یکی از کارهای خوب آقای مردا خانی توجه به موسیقی نواحی
و برگزاری جشنواره موسیقی نواحی بود  .شجریان نکته دیگری هم میگفت مبنی بر اینکه فضای موسیقی
ایرانی بیشتر غمگین است چراکه بیان حال و تاریخ مردم این سرزمین است .اما در ردیفهای موسیقی ایرانی
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بخشهای شادمانه نیز وجود دارد که گوشهای از آن به نام مردا خانی است  .مرحوم مراد خانی همکار ما در
شهرداری تهران نیز بود و مدیریت موزه موسیقی را سالهای طوالنی بر عهده داشت و در فضای عبوس و
خشک مدیریتی مراد خانی چهره متفاوتی داشت و مانند نغمات دستگاه ماهور به یاد اهل فرهنگ و هنر خواهد
ماند .امیدوارم موزه موسیقی که گنجینه ارزشمندی از آثار تهران را در خود جمع کرده است ،همچنان بتواند
به کار خود ادامه دهد  .پیمانکاران طرف قرارداد با شهرداری حقوق معوقه سال گذشته را به کارگران برخی از
مجموعههای خود ازجمله مجموعهای در منطقه  90پرداخت نکردهاند  .از حقوق معوقه گروهی که با آنها
صحبت کردم ۶ ،میلیون و  011باقیمانده بود و اعالم کردند پایه حقوق آنها  0میلیون است اما دریافتیشان
 0میلیون و  111است و دو میلیون برای کرونا از آنها کم کردند که این موضوع جدیدی است .تاکنون نشنیده
بودم برای کرونا از حقوق کم کنند  .خواهش میکنم کمیسیون کارگری این مسئله را پیگیری کند و تحت
عنوان کرونا اگر قرار است اتفاقی رخ دهد باید در جریان آن باشیم و چنین ردیفی را نداریم.
 -6آقای ساالری :در این اتفاق صحنههای زیبایی از مسئولیتپذیری و ازخودگذشتگی عزیزان برای نجات شهر
و شهروندان به تصویر کشیده شد که شایسته تقدیر و احترام همیشگی است .همچنین بهنوبه خودم ارتحال
انبوه بار روحانی مجاهد ،سیاستمدار اصالحطلب ،عضو روحانیون مبارز ،حجتاالسالم محتشمی پور را خدمت
همکاران و مردم تسلیت میگویم ،ایشان در کارنامه درخشان خود مسئولیت وزارت کشور را در کابینه دوم
مهندس موسوی بر عهده داشته و همچنین مسئولیت نمایندگی ادوار مجلس سوم و شش ،سفیر ایران در
سوریه ،عضو کمیته مشاوران رهبر معظم انقالب و مشاور اجتماعی دولت اصالحات را داشتند .در ادامه الزم
میدانم از اعضای کمیسیون ماده  7شهر تهران تشکر کنم که بعد از سالها پیگیری با همکاری در شورای شهر
و مدیران شهرداری در جلسه دیروز باالخره کلیات اجرای یکی از مهمترین طرحهای موضوعی ،طرح جامع
شهر تهران ،انتقال حق توسعه برای جبران عدم النفع بسیاری از شهروندان عزیز تهرانی به تصویب رسید .کاری
که ساعتها زمان برده بود و جلسههای کارشناسی برای آن گذاشتهشده بود ،تا محدودههایی از شهر ،برای
شهروندانی که حقوقشان را از طرحهای شهری نمیتوانند بگیرند و دچار عدماصالح میشوند ،بررسی شود،
چون باید دولت یعنی وزارت کشور و وزارت راه و شهرسازی الیحههایی را که طی این سالهای گذشته ارائهشده
موردبررسی قرار میداد ،اما متأسفانه علیرغم پیگیریها این اتفاق انجام نشد ولی شورا و شهرداریهای تهران
با حمایت اعضای کمیسیون ماده  7دیروز این موضوع را به تصویب رساندند .امیدواریم تا شاهد جبران عدم
النفع امالک و اراضی در محدودههای تاریخی شهر تهران و کسانی که نسبت به احداث باغ و باغداری اقدام
میکنند باشیم و اقدام اساسی را انجام دهیم .از رئیس شورا تقاضا دارم تذکرات اعضای شورا در این روزها
پیگیری بفرمایید و دستور دهید شهردار محترم تهران پیگیری کنند ،ما تذکری در مورد مدیران محالت داشتیم
و با آنها یک بخش اقناعی را هم داشتیم و نهایتاً پذیرفتند باید مدیران محالت کارفرمای سرای محالت نباشند
که اموال آنها توقیف شود .همچنین تذکری در مورد بازگرداندن حدود یک هکتار سرانهی خدماتی در منطقه
خاک سفید گلشن که متأسفانه طی ماههای گذشته علیرغم اینکه آنجا سرای محله ساختهشده است و
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درحالیکه از سالن ورزشی آن استفاده میشود اما واگذارشده؛ البته مالکیتش برای شرکت توسعه لویزان بوده
است ،شهرداری پول آن سرای محله را گرفته و این کار اساساً با رویکرد استراتژی آقای حناچی و مدیران
شهرداری و شورای شهر سنخیتی ندارد .تقاضای من از شما این است که این موضوع را پیگیری کنید و نکته
آخر اینکه رسیدگی به مشکالت کارگران و رانندگان واحد اتوبوسرانی است که این دوستان طی چندین جلسه
در دفتر شما حضور پیدا کردند ،در کمیسیون حملونقل ترافیک حضور پیدا کردند ،همکاران ما دکتر حبیب
زاده ،خانم امانی و مهندس علیخانی حرفهای اینها را گوش دادند و نهایتاً با حضور مسئولین شرکت واحد و
معاونت منابع انسانی مصوبهای تصویب شد که این موضوع اجرایی شود اما هنوز متأسفانه به نتیجه نهایی
نرسیده است و اینها فقط حقوق قانونی خودشان که در قانون آمده را میخواهند و هیچچیزی فراتر از آن
نمیخواهند.
همچنین :کارگران و رانندگان شرکت واحد اتوبوسرانی تاکنون چندین جلسه در دفتر ریاست شورای شهر و
کمیسیون حملونقل داشتهاند که نهایتاً کمیسیون مربوطه طی جلسهای با مسئولین شرکت واحد و معاونت
منابع انسانی ،مصوبهای را مبنی بر در اولویت قرار گرفتن اجرای طرح طبقهبندی مشاغل شرکت واحد
اتوبوسرانی داشتند اما هنوز به نتیجه نهایی نرسیده است .در این جلسه مقرر شد که اجرای طرح طبقهبندی
مشاغل شرکت واحد اتوبوسرانی در اولویت قرار گیرد و نتیجه مطالعات مشاور طرح بهمنظور طی مراحل
تصویب در شورای عالی کار ،حداکثر تاپیان تیرماه سال جاری ،ارائه شود .همچنین بهصورت کوتاهمدت تا
تصویب طرح طبقهبندی ،پیشنهاد افزایش علیالحساب  01درصدی حقوق کارگران و رانندگان تابع قانون کار
در هیئتمدیره شرکت مطرح و اجرایی شود .کارگران و رانندگان شرکت واحد اتوبوسرانی ،صرفاً به دنبال
حقوق قانونی خود هستند و چیزی فراتر از حقوق قانونی نمیخواهند لذا درخواست میکنم هم ریاست شورا و
هم شهرداری تهران این موضوع هرچه سریعتر این موضوع را پیگیری کنند تا مشکالت این قشر زحمتکش
حل شود.
 دستور جلسه:
 -1بررسی پالک ثبتی  9/00090/0910به شماره پرونده شهرسازی  :0119097۶با نظر کمیسیون معماری و
شهرسازی مبنی بر باغ بودن به تصویب رسید.
 -2بررسی پالک ثبتی  9/5۶51/51به شماره پرونده شهرسازی :9117770۶با نظر کمیسیون معماری و
شهرسازی مبنی بر باغ نبودن به تصویب نرسید.
 -3بررسی پالک ثبتی  9/07/0501به شماره پرونده شهرسازی  :911010۶0با نظر کمیسیون معماری و
شهرسازی مبنی بر باغ بودن به تصویب رسید.
 -4بررسی پالک ثبتی  1/710به شماره پرونده شهرسازی :91110015با نظر کمیسیون معماری و شهرسازی
مبنی بر باغ بودن به تصویب رسید.
 -5بررسی پالک های ثبتی  0/90700/۶5و  9/90709/۶5به شماره پرونده شهرسازی :911۶7017با نظر
کمیسیون معماری و شهرسازی مبنی بر باغ بودن به تصویب رسید.
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 -6بررسی پالک ثبتی  051۶/9۶101/900به شماره پرونده شهرسازی  :71977507با نظر کمیسیون معماری
و شهرسازی مبنی بر باغ نبودن به تصویب رسید.
 -7بررسی پالک ثبتی  1/۶95/11به شماره پرونده شهرسازی :91179900با نظر کمیسیون معماری و
شهرسازی مبنی بر باغ بودن به تصویب رسید.
 -8بررسی پالک ثبتی  91۶/5به شماره پرونده شهرسازی :91111۶791با نظر کمیسیون معماری و شهرسازی
مبنی بر باغ بودن به تصویب رسید.
 -9بررسی پالک ثبتی  9/7/9901به شماره پرونده شهرسازی :91107171با نظر کمیسیون معماری و
شهرسازی مبنی بر باغ بودن به تصویب رسید.
 -11بررسی پالک ثبتی  9/۶۶1/11به شماره پرونده شهرسازی :0119۶۶10با نظر کمیسیون معماری و
شهرسازی مبنی بر باغ بودن به تصویب رسید.
 -11بررسی پالک ثبتی  177/۶1به شماره پرونده شهرسازی :911975۶0با نظر کمیسیون معماری و شهرسازی
مبنی بر باغ بودن به تصویب رسید.
-12بررسی پالک ثبتی  0011/00به شماره پرونده شهرسازی :01171۶07با نظر کمیسیون معماری و
شهرسازی مبنی بر باغ بودن به تصویب رسید.
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