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 تذکرات پیش از دستور:
 -1آقای نظری :از عموم مردم دعوت میکنم تا توجه بیشتری به اهدای خون بهویژه در شرایط شیوع کرونا
داشته باشند .چراکه در این ایام اهداکنندگان کمتری به پایگاههای انتقال خون مراجعه میکنند و این عدم
مراجعه ،بانک خون کشور را خالی میکند .تذکر امروز بنده پیرامون سنگاندازیها در مسیر کمک به جامعه
مدنی و توسعه سمن سراها است .حتماً میدانید که در این دوره ،سمن سراها برای اولین بار در تاریخ مدیریت
شهری ایجادشده و میتواند در حوزه فعالیتهای مدنی شهر تهران ،نقشی همردیف فرهنگسراها ایفا کند و
ماندگار شود .اما متأسفانه توسعه آن با برخی تنگنظریها و اقداماتی عجیب از سوی شهرداری تهران روبهرو
شده است.
الزم است توضیح دهم که سمن سراها فضایی اشتراکی است که در هر منطقه از شهر تهران ،به سازمانهای
مردمنهاد اختصاص داده میشود و میتواند بسیاری از مشکالت فعاالن مدنی و سازمانهای مردمنهاد را در
تأمین محل فعالیت و برگزاری رویدادها حلوفصل کند .ستاد سمنها به استناد مصوبه تشکیل خود برای حل
این مشکل اقدام به تدوین برنامه راهاندازی سمن سراها در مناطق ۲۲گانه کرد که از میان امالک در اختیار
شهرداری تهران که بدون استفاده هستند و امالکی که باز پس گرفتهشده است ،یک ساختمان در هر منطقه
طی تفاهمنامهای ،بدون هیچگونه واگذاری و جابجایی مالکیت یا منفعت ،به سمنسرا اختصاص پیدا کند .به
این مفهوم که ملک در اختیار شهرداری منطقه باقی خواهد ماند و همچون دیگر فضاهای اداری خود ،منتها
این بار با کاربری متفاوت از آن ساختمان بهرهبرداری خواهد شد که این ،بههیچعنوان مشمول بند  ۶ماده ۵۵
نمیشود .متأسفانه شهردار تهران تصور درستی از اتفاقی که در حال رقم خوردن است نداشته و ایشان تصور
میکرد که ما باید ملکی را واگذار کنیم .شهردار تهران در سال  ۹۹ابتدا بدون کسب اطالع از چندوچون این
اتفاق مهم ،بدون درک شرایط و لزوم حل این مشکل و تأثیرات اجتماعی آن ،در جلسه شورای شهرداران اعالم
میکند که با ستاد سمنها در این زمینه همکاری نشود .اما جالب است زمانی که پولی به جشنواره فجر دادند
و  ...آقای شهردار مصوبه شورا نگرفتند اما در مورد سمن سرا و جامعه مدنی درخواست مصوبه شورا کردند.
بهویژه آنکه برای ایجاد الزام قانونی ،شورای شهر در بودجه سال  ۰۰۱۱در هر منطقه مبلغی را با عنوان راهبری
و مدیریت سمن سرا اختصاص داد تا دیگر بهانهای برای سرباززدن از کارکرده باقی نماند(.کد پروژههای -۰۰
 ۰۱۰۱۳۱۹۱۰الی  . )۰۱۰۱۳۱۹۲۲-۰۰باوجود مصوبه شورا و نیز عدم واگذاری امالک ،مجدداً چند روز قبل
شهردار تهران به مناطق اعالم کرده که این کار انجام نشود .پرسش اول اینکه آیا شهردار تهران متوجه اثرات
اجتماعی و وجهه شورای پنجم در میان فعاالن اجتماعی و امثال ایشان نیست؟ آیا وجهه شورا برای ایشان
اهمیتی دارد؟
دوماً به چه حقی وقتی شورای شهر الزام قانونی با ردیف و بودجه مشخص برای شهرداری تعیین میکند،
شهردار صراحتاً دستور عدم اجرا میدهد؟ آیا این حد از تالش برای کارنکرده کمی عجیب نیست؟
سوماً شهردار تهران که هیچ قدم مثبتی برای سمنها و رونق فعالیت اجتماعی در شهر برنداشته است ،حال
گام را یکقدم فراتر گذاشته و وقتی شورا خودش پیشقدم میشود ،کارشکنی هم میکند؟ ضمن تذکر به
شهردار تهران بابت تبعات این اقدام در جامعه مدنی ،به همکاران محترم نیز لزوم اعاده حیثیت شورا در قبال
وجههای که از شورای پنجم در میان فعاالن اجتماعی با این کار خراب میشود هشدار میدهم .شهردار تهران
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نیز موظف است بر اساس مصوبه بودجه ساالنه ،به تمام مناطق دستور اختصاص سمن سراها را صادر کند تا
در همین دوره ،شاهد به ثمر نشستن اقدامات دوره پنجم باشیم.
 دستور جلسه:
 -1ادامه بررسی طرح الزام شهرداری به ارایه برنامه عملیاتی احداث پارکینگ عمومی در شهر تهران و پارکینگهای
زیر سطحی با رویکرد مشارکتی :جزئیات با اصالحات انجام شده به تصویب رسید.
 -2بررسی دستورالعمل چگونگی ارائه خدمات و تسهیالت به سالمندان :کلیات به همراه اصالحات انجام شده
به تصویب رسید.
 -3بررسی دو فوریت الیحه شهردار محترم تهران در خصوص الحاق پرونده های توافقات فاقد پروانه ساختمانی به
لیست پیوست (د) مصوبه ( طرح تفصیلی ویژه منطقه  :۲۲یک فوریت الیحه به تصویب رسید.
 -4بررسی یک فوریت الیحه شهردار محترم تهران در خصوص اعطای مجوز به شهرداری تهران جهت اجرای
توافقنامه منعقده با آستان قدس رضوی در خصوص امالک موقوفه واقع در طرح های مصوب شهری به پالک
های ثبتی  ۶6 ، 4۰ ، 4۰اصلی بخش ۰۰تهران :یک فوریت الیحه به تصویب رسید.
 -5بررسی الیحه اصالح مصوبه الزام شهرداری تهران به تغییر الگو و کاهش مصرف کیسهها و محصوالت یکبار
مصرف پالستیکی و جایگزین کردن مواد قابل بازیافت غیر پالستیکی در کلیه مراکز وابسته به شهرداری تهران:
صرفاً کلیات به تصویب رسید.
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