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 موارد مطروحه از سوی رئیس محترم شورا جناب آقای مهندس هاشمی :باوجود همه تخریبها و
بیمهریهای رسانه ملی و جناحهای سیاسی ،دستاوردهای شورای پنجم به وعده کاندیداهای ریاست جمهوری
تبدیلشده است و هر هفت کاندیدا وعده شفافیت ،جایگزینی شایستهساالری بجای فامیل ساالری ،کاهش
هزینههای تشریفاتی از بودجه عمومی و تحقق منویات رهبری را میدهند .در آستانه دو انتخابات مهم ریاست
جمهوری و شورای شهر قرار داریم ،با برگزاری مناظرهها و پخش برنامههای کاندیداها ،هنوز با فضای جدی
مشارکت و رقابت در جامعه مانند در دورههای گذشته فاصلهداریم ،که امیدواریم در این چند روز آینده اتفاقات
مثبتی ایجاد شود که بخش قابلتوجهی از جامعه را از ناامیدی و قهر با صندوق رای خارج کند .در انتخابات
شوراهای شهر نیز متأسفانه نیمی از اعضای شورای فعلی تهران که در انتخابات ثبتنام کرده بودند ،رد صالحیت
شدند و تالش برای تائید آنها به نتیجه نرسید ،بااینوجود جبهه اصالحات فهرست  12نفرِ خود برای شهر
تهران را منتشر کرد و از شهروندان تهرانی میخواهیم که با مشارکت در انتخابات ،بستر تقویت و رشد مدیریت
شهری در دوره ششم را فراهم بیاورند .باوجود همه تخریبها و بیمهریهای رسانه ملی و جناحهای سیاسی،
دستاوردهای شورای پنجم به وعده کاندیداهای ریاست جمهوری تبدیلشده است و هر هفت کاندیدا وعده
شفافیت ،جایگزینی شایستهساالری بجای فامیل ساالری ،کاهش هزینههای تشریفاتی از بودجه عمومی و تحقق
منویات رهبری را میدهند .امیدوارم با همه جفاها و ناامیدی بخش قابلتوجهی از جامعه نسبت به صندوقهای
رای ،انگیزه تعیین سرنوشت توسط خود مردم ،موجب تغییر فضای انتخابات و مشارکت باال شود.
 تذکرات پیش از دستور:
 -1خانم نژادبهرام :یک تشکر و تذکر در خصوص تصویب الیحه هیئتوزیران در هفته گذشته در رابطه با
شورایاریها هستش؛
متأسفانه به دلیل شکایت سازمان بازرسی و رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر لغو کلیه مصوبات
و دستورالعملهایی که برای انتخابات شورایاریها انجامشده بود که منجر به توقف فعالیت شورایاریها برای
دورههای بعدی شد ،در یک اقدام بسیار هوشمندانه دولت الیحهای را تهیه کرد که با اضافه کردن یکبند به
ماده  ۰۸بر اساس آن بتواند موضوعیت شورایاریها موردتوجه قرار بگیرد و مسئله انتخابات آنها در دستور کار
وزارت کشور باشد.
این امر در شرایطی محقق شد که باوجوداینکه تعداد کثیری از نمایندگان کنونی مجلس کسانی بودند که در
مدیریت شهری فعالیت میکردند و میدانستند که نقش شورایاریها چقدر مؤثر است در فعالیتهای شهری و
بهضرورت اتصال شورایاریها را به شوراها کامالً واقف بودند و مدعی بودند که حامی شورایاریها هستند ،هیچ
اقدامی در طول این دو سال گذشته انجام ندادند و اقدام بهحق هیئت دولت قابلیت تقدیر و تشکر دارد و من
امیدوارم حداقل مجلس بتواند کوتاهی دو سال گذشتهاش را در تصویب سریع الیحهای که دولت فرستاده به
انجام برساند و موضوع شورایاریها برای همیشه مرتفع بشود و یکی از افتخارات جمهوری اسالمی برای تکمیل
زنجیره ارتباط شهروندان با مراکز تصمیمگیری محقق شود
تذکر دومم به وزیر کشور است؛
وزارت کشور در پی رد صالحیتهای گسترده حیات نظارت شوراها در سطوح شهرستان  ،استان و کشور  ،و
کمتوجهی این وزارتخانه به سوابق و فعالیت افراد رد صالحیت شده در نسبت به انتشار اسامی لیستها کوتاهی
جدی صورت گرفته است.
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در آخرین لحظات که لیست هیئت نظارت به فرمانداری تهران رسیده است اسامی اینجانب زهرا نژاد بهرام و
جناب آقای بشیر نظری در لیست وجود داشت و به اذعان کسانی که لیست هیئت نظارت را مشاهده کردند به
فاصله غروب تا صبح روز بعد که لیست منتشر میشود نامی از اسامی بنده و آقای نظری نیست!
از وزارت کشور میخواهم که نسبت به این مهم بررسی الزم را انجام دهد و در پاسخی جدی نسبت به اتفاقاتی
که در فاصله غروب تا صبح روز بعد به وقوع پیوسته است در فرمانداری تهران توضیحات الزم را به اینجانب و
همکارانم بدهند.
 -2آقای نظری :سالم عرض میکنم خدمت همکاران گرامی ،مهمانان محترم و خبرنگاران عزیز
تبریک عرض میکنم والدت حضرت معصومه را و همچنین با گرامیداشت  12خردادماه ،روز جهانی اهدای
خون از عموم مردم دعوت میکنم تا توجه بیشتری به اهدای خون بهویژه در شرایط شیوع کرونا داشته باشند.
تذکر بنده در ارتباط با تبدیل وضعیت ایثارگران شاغل در شهرداری تهران و بهطور عام مدیریت شهری تهران
است .در هفته گذشته بخشنامهای توسط سازمان اداری و استخدامی و نیز سازمان برنامهوبودجه با موضوع
دستورالعمل اجرای بند د تبصره  1۸قانون بودجه  22۸۸ابالغ شد.
موضوع این قانون ،تبدیل وضعیت کارکنان شرکتی و قراردادی ایثارگر با هر نوع قرارداد به رابطه استخدامی
رسمی است .این قانون برای تمام دستگاههای اجرایی است و بهصراحت تمام بخشهای دولتی و نیز عمومی
غیردولتی و حتی شهرداریها هم تحت شمول آن قرارگرفتهاند .حتی بودجه و چگونگی انجام آنهم
پیشبینیشده است .لذا تذکر بنده به شهردار محترم تهران و معاون محترم برنامهریزی و منابع انسانی شهرداری
تهران است که برای تسریع اجرای این قانون در شهرداری تهران تمهیدات الزم را به انجام برسانند .الزم به
ذکر است در صورت استنکاف شهرداری مشمولین میتوانند با شکایت حق خود را پیگیری کنند .لذا انتظار
میرود که مشموالن حق خود را پیگیری کنند.
همچنین انتظار این است که هر آنچه که برای شهرداری تهران و سازمانهای تابعه رخ میدهد برای شورای
شهر نیز اتفاق بیفتند چراکه رابطه استخدامی کارکنان شورا نیز عمالً با شهرداری است و ازاینرو تمام کارکنان
شورا با هر نوع قرارداد نیز میتوانند از این قانون استفاده کنند تا تبدیل وضعیت شود.
 -3آقای میرلوحی :جناب آقای دکتر روحانی
رئیسجمهور محترم جمهوری اسالمی ایران
تشکیالت شوراهای شهر و روستا بخش محدودی از فصل هفتم و اصول متعدد قانون اساسی در موضوع و
جایگاه شوراها را به مرحله اجرا و تحقق رسانده و پنج دوره افتخارآمیز شوراها با خدمات گسترده به مردم و
کشوردر حال سپری شدن و در آستانه برگزاری دوره ششم هنوز مدیریت یکپارچه شهری و منابع پایدار به
قانون تبدیل نشده و حمایت الزم از این رکن قانون اساسی بهصورت جدی به خود نگرفته است.
اما در انتخابات دوره ششم بدعتی آشکار و رویهای آغاز شد که کیان شوراها و قانون اساسی و قانون شوراها را
مورد تعرض قرار داده و بهترین چهرههای خدوم پاک دست و مورد اعتماد و فاقد هرگونه مانع در استعالمهای
چهارگانه را باوجود تائید صالحیت در هیئتهای اجرایی و عمومی در مراکز استانها و شهرهای بزرگ به تیغ
ناصواب عدم صالحیت دچار و از گردونه انتخابات حذف نمودند و باکمال تأسف با تمکین بیچونوچرا به این
رفتار و بدعت هیئتهای نظارت و سکوت بیعملی وزارت کشور همراه شده و حداقل انتظار که تذکر قانون
اساسی و پافشاری و قانون بر تحقق روح قانون بوده نیز مورد اقدام و عمل قرار نگرفته است.
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خدمتگزاران مردم در شورای شهر تهران و بسیاری دیگر از چهرههای خدوم در شوراهای سراسر کشور منتظر
بذل توجه و اقدام جنابعالی در اجرای اصل  22۱قانون اساسی هستند.
 نطق پیش از دستور آقای اعطا :امروز و در واپسین هفتههای دشوار شورای پنجم پایتخت ،قصد دارم از
کسانی تقدیر و یادآوری کنم که اگرچه کمتر در محل توجهاند ،اما بیحضور و خدمت خالصانه و بیدریغ آنها
نه شورا و نه مدیریت ارشد شهری سیاستها و برنامههای مدنظر شهروندان را پیش نخواهند برد  .منظور
کارکنان حوزههای مختلف شهرداری تهران است که زحمات شبانهروزی و بیدریغ آنها بهحق ،در دوران
سخت کمبود منابع و شیوع بیماری کرونا موجب سربلندی شورا و شهرداری بود؛ اگرچه بهدرستی کادر درمان
را خط مقدم مقابله با ویروس کرونا میدانیم ،اما نیک میدانیم که اگر زحمات شبانهروزی کارکنان شهرداری
تهران خواه در بخشهای خدمات شهری خواه در سایر حوزههای مأموریتی نبود ،بیتردید شاهد آسیبهای
بیشتر و گستردهتر از این بحران همهگیر بودیم  .امروز اینجانب بهعنوان نماینده مردم شریف تهران ،ری و
تجریش در شورای شهر از این فرصت استفاده میکنم تا بگویم مفتخر به داشتن همکارانی هستم که باوجود
تهدیدهای جانی و مالی اجازه ندادند کرونا تهران را مختل کند  .موفقیتهای مدیریت شهری در مهار
آسیبهای شیوع کرونا یا سایر بحرانهای فراگیر که در چهار سال گذشته کم نبودهاند ،مرهون زحمات بیدریغ
پرسنل شهرداری است و شایان یادآوری است که این خدمات در حالی ارائه شد که شهرداری بهصورت مستقل،
خودگردان و هزینه -درآمدی اداره میشود و بخش عمدهای از منابع درآمدی آن بهواسطه بحران کرونا
کاهشیافته است  .بااینحال کارکنان شهرداری ،آسیبهایی همچون کاهش ساعات اضافهکاری مجاز را به
جان خریدند و خدمات درخور تحسینی را ارائه دادند و درراه شریف خدمت گذاری برخی از این عزیزان سالمتی
یا جانشان را از دست دادند .
باوجود تمام محدودیتها و نامالیمات شهرداری تهران اقداماتی انجام داد که حتی برخی از نهادهای دولتی از
آن عاجزند و فداکارانه برای تسهیل امور شهروندان از برخی درآمدهای خود گذشت .ارائه خدمات بهصورت
برخط(آنالین) تنها یکی از این اقدامات است که بهعنوان میراث این مجموعه ادامه و توسعه خواهد یافت از
کارکنان خدمات شهری که در خط مقدم مانع حتی یک روز تعطیلی در خدمات شهری چون دفع پسماند،
تدفین اموات ،نگهداری زیرساختهای شهر ،فضاهای عمومی ،مقابله با حوادث و دفع آفات و همچنین کارکنان
بخشهای دیگر نظیر شهرسازی ،حملونقل ،ساماندهی مشاغل ،حوزه بحران و ایمنی ،شهربان تحریم بان که
اجازه ندادند کرونا در امور جاری و روزمره مردم خللی ایجاد کنند  .همچنین کارکنان حوزههای فرهنگی و
اجتماعی باوجود تمام محدودیتهای ناشی از کرونا ،از سنگرهای نشاط و امید را برای عبور از بحران کرونا
صیانت و پاسداری کردند و حتی کارکنان بخشهای مطالعاتی که زحماتشان کمتر دیده شد اما میدانیم درایت
و هوشمندی این همکاران باعث شد مدلهای روز و حسابشدهای برای اداره شهر در شرایط بحرانی به دست
آید که تجارب غنی در ادامه مسیر افزایش تابآوری شهر تهران خواهد بود  .اینجانب در طول دوره نمایندگی
تالش کردهام مصوباتی که بدون توجه به واقعیت معیشت شما بود تصویب نشود؛ اگرچه در بسیاری از موارد با
اصل موضوع موافق بودم؛ بهطور مثال طرحها و لوایحی که برای اصالح ساختار شهرداری ارائه شدند ،اگرچه
اصل موضوع اصالح ساختار را مهم میدانستم  .اکنون قصد دارم بهپاس تقدیر از زحمات شما به بیان برخی از
مطالبات پرسنلی کارکنان شهرداری بپردازم به امید اینکه در ماههای باقیمانده تجربه این چند سال و پشتیبانی
همکاران باعث تحقق برخی از آنها شود .مطالبات عمومی مانند فراهمسازی مسکن مناسب ،شکلدهی
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تعاونیهای خدماتی-رفاهی کارآمد و همچنین تخصیص یارانهها برای جبران استهالک جانی مالی طول خدمت،
ازجمله مسائل کارکنان است .توجه به کارکنان شاغل در فعالیتهای سخت و زیانآور و پرداخت مابهالتفاوت
حق بیمه کارکنان شهرداری شاغل در این حوزه پیشنهادی در دسترس برای برخورداری همکاران از مزایای
آن را از دیگر مسائل کارکنان شهرداری است .مواردی نظیر بازنگری در طرح طبقهبندی مشاغل شهرداری
تهران که به علت گذشت زمان بسیار از تنظیم آن ،اکنون کارکرد مناسبی ندارد و این مسئله سبب اجحاف در
حقوق بسیاری از نیروهای متخصص شاغل در شهرداری شده است .ضمن تأکید بر لزوم چابک سازی سازمانی
باید گفت روش ایجاد قراردادهای حجمی برای کاهش اسمی تعداد پرسنل شهرداری باعث تضییع حقوق مالی
این همکاران شده است و باید این قراردادها را به سمت مراکز هزینه آنها هدایت کرد .همانطور که سابقاً
همکاران محترم در این شورا خاطرنشان کردند این مسئله سبب شده است در بخشهایی نظیر رانندگان خودرو
سرویس حتی فداکاری آنها درراه خدمت به شهرداری تهران در دوره کرونا دیده نشود و حمایتهای الزم از
آنها حین بیماری یا در صورت فوت نسبت به خانواده آنها انجام نشود.
تصحیح ساختار بودجه شهرداری تهران بهنحویکه شهرداری بتواند ضمن تصفیه بهموقع هزینههای درمان
باعث تداوم پوشش بیمههای کارکنان شهرداری در مراکز خدمات درمانی معتبر باشد را از دیگر مسائل این
کارکنان است.
مطالبه کارکنان قهرمان سازمان آتشنشانی در لحاظ کردن مداومت کاری یا ضریب فنی بهصورت دائمی و
همچنین مطالبه کارکنان زحمتکش شرکت شهربان تحریم بان در همطراز سازی مزایا و حقوق انواع مختلف
قراردادی شایان توجه و پیگیری است.
در پایان با یاد همکارانی که در این مدت و در مسیر خدمت جانشان را از دست دادند و ضمن ابراز همدلی با
تمامی همکارانی که سوگوار عضوی از خانواده و عزیزان خود بودند و با آرزوی سالمتی برای تمامی شما که
اجازه ندادید حتی یک روز شهر از رونق و نشاط تهی شود ،سخن خود را با ذکر این جمله به اتمام میرسانم
که انشا اهلل در آیندهای نزدیک شاهد پایان بحران کرونا خواهیم بود .
لذا فرایند بهبود و بازپروری شهر و شهروندان در دستور کار قرار خواهد گرفت اما نمیتوان به بازپروری موفق
و جامعی امیدوار بود ،اگر به فکر جبران آسیبهای این بحران به کارکنان فداکار شهرداری تهران نباشیم.
درنتیجه از همکاران محترم در شورای شهر تهران و شهردار محترم تهران تقاضا دارم ضمن توجه ویژه به
مطالباتی که در عرایض بنده بازگو شد زمینه جبران زحمات این کارکنان ارجمند را فراهم آورد.
 دستور جلسه:
 -1بررسی یک فوریت طرح الزام شهرداری تهران به حفاظت از میراث طبیعی در بخشی از اراضی حریم جنوبی
رشته کوه توچال :یک فوریت طرح به تصویب رسید.
 -2بررسی یک فوریت طرح الزام شهرداری تهران به ارتقاء نظام فنی و اجرایی نگهداشت و بهره برداری از
بوستانهای فرا منطقه ای :یک فوریت طرح به تصویب رسید.
 -3بررسی یک فوریت طرح الزام شهرداری تهران به تعیین " روز پارکبان " و " روز باغبان " در تقویم شهری
تهران :یک فوریت طرح به تصویب رسید.
 -4بررسی یک فوریت طرح الزام شهرداری تهران به جلوگیری از ایجاد و توسعه مراکز نگهداری از گونههای حیات
وحش در شهر تهران :یک فوریت طرح به تصویب رسید.
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 -5بررسی یک فوریت طرح الزام شهرداری تهران جهت احداث بنای یادمان و بازسازی مزار مطهر شهدای قبل از
پیروزی انقالب اسالمی واقع در بهشت زهرا (س) :یک فوریت طرح به تصویب رسید.
 -6بررسی طرح اصالح رویه ها و فرآیندهای حاکم بر نحوه انجام فعالیت های خدمات شهری برای کاهش تلفات
انسانی و تحوه حمایت از خانواده های متوفیان :یک فوریت طرح به تصویب نرسید.
 -7بررسی طرح الزام شهرداری به ارایه برنامه عملیاتی احداث پارکینگ عمومی در شهر تهران و پارکینگ های
زیرسطحی با رویکرد مشارکتی :صرفاً کلیات به تصویب رسید.
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