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قسمت اول

شـورایـاری و لـﺰوم نﻘـﺶ پررنـﮓتر

بـا ﻋنایـت بـه حجـم ﻋظیـم و گسـترده مسـاﺋل و مشـﮑالت مﺨتلـﻒ
شـهری در ابﻌـاد کمـی و کیفـی خصوﺻـاً تهـران ،رفـﻊ ایـن مشـﮑالت و
بهبود شـرایﻂ مسـتلزم تمرکززدایـی و بهرهگیری از نظـرات و دیدگاههای
آحـاد مـردم و مشـارکت واقﻌـی ،پایـدار ،داﺋمـی و نهادینـه ،تشـﮑیل
انجمنهـا و سـازمانها و نهادهـای مدنـی داوطلبانـه و مردمی اسـت.یﮑی
از ایـن نهادهـا شـورای شـهر و زیـر مجموﻋـه آن یﻌنـی شـورا یاریهـا و
وﻇیـﻒ مﺤولـه بـه آنهاسـت .ﻋدم اطـالع کافی از ایـن مجموﻋـه وﻇایﻒ و
اختیـارات آن ،تبﻌـا ماننـد تمـام ﻏفلتها به بـیارزش ﺟلـوه دادن و وﺟود
ﺻـرف یـﮏ هویـت اداری ﻇاهـری منتهی میگـردد ،اما این دانسـتهها هر
چنـد انـدک میتوانـد وﻇیفهخواهـی و اﺟـرای مسـﺌولیتها را بـه دنبـال
داشـته باشد.
اگرچـه ایـن مبﺤـﺚ وسـیﻊ و گسـترده اسـت امـا در اینجـا فقـﻂ بـه
توﺿیـﺢ هویـت شـورایاری و حیطـه اختیـارات و تواناییهـای اقدامـی آن

اشـاره میکنیـم:
شـورایاریها نهادهایـی مﺤلـی هسـتند کـه در دهـه  ۱3۸۰در ایران
بـا تﻌریـﻒ وﻇایفـی امـور از قبیل پیگیـری مطالبـات مردمی ،امـور خیریه
و حل مشـﮑالت شـهری پدیـد آمدند.
ایـن نهـاد نیز مانند بسـیاری از پتانسـیلها و ابـزار کارهـای مفید ،در
ﻏربـت فقـدان اطالعرسـانی مﺤصـور شـده و ﺻرفـا بـرای شـهروندان یﮏ
مفهـوم انتزاﻋـی و ﺻنـدوق دریافت پـول و درآمدزا برای دولـت دارد .این
انجمـن متاسـفانه در ذهن مـردم مﺜل برخی ادارات دیگـر از قبیل اتﺤادیه
یـا بیمـه فقـﻂ بـه ﻋنـوان یـﮏ پـول گیرنـده میباشـد .اگرچـه بـه ایـن
ذهنیـت نمیتـوان ایرادی گرفـت اما متاسـفانه ما ﻋادت بـه وﻇیفهخواهی
در چارچوبهـای تﻌریـﻒ شـده ولـو ﺻـوری و آییننامـه پرکـن نداریـم.
طبﻌـا گرایـش و ﻋالقـهای هـم در فراگیری اﺻـول و مقـررات مرتبﻂ در ما
ایجاد نشـده اسـت انجمـن شـورایاری ،انجمنـی ﻏیردولتـی ،ﻏیرمتمرکز،
شمـاره  l۲۰۵بهــمن ۱3۹۸

۱5

ﻏیرسیاسـی ،داوطلبانه و مشـارکتی و از ﺟهت اقتصادی خودگردان اسـت،
اطالعرسـانی افـراد حاﺿـر در مﺤـدوده (اﻋـم از سـاکن و شـاﻏل ) زمانـی
میتوانـد ﻋملـی گـردد کـه اقدامات قیـد شـده در وﻇایﻒ و اختیـارات در
چشـم آنهـا مرﺋـی و قابل دید باشـد.
اسـتفاده از رسـانههای ﺟمﻌـی و اینترنـت از موقﻌیـت مناسـبی بـرای
قشـر مبتـال بـه مشـﮑالت مذکـور کـه ﻏالبـا از طبقـه کارگـران هسـتند
برخـوردار نیسـت و اگـر بـا اطالعرسـانی ﻏیرالﮑترونیﮑـی و مطبوﻋاتی که
تقریبـا حیطـه مﺨاطبـان مﺤـدود امـا نیازمنـد و کارگـر دارد این مسـاﺋل
بازگـو و روشـن شـود ،میتوانـد نهادهایـی از این قبیـل را ملزم بـه رﻋایت
قوانیـن و مطالبـه انجـام وﻇایـﻒ نماید .
در ایـن نوشـته نیازی به تﻌریﻒ شـرایﻂ کاندیداها و مسـاﺋل انتﺨاباتی
نیسـت و اﺻـل هدف این مقالـه چگونگی اتصال وﻇایﻒ تﻌریﻒ شـده برای
مجریـان از قبیـل شـورایاری با مردم و شـهروندان اسـت .اگراهـداف ﺟامﻊ
و کلـی از تشـﮑیل شـورایاریها شـﮑلگیری روابـﻂ ایجـاد اﻋتمـاد ،ایجاد
حـس شـهروندی و از همـه مهمتر بهوﺟـود آوردن سـرمایه اﺟتماﻋی ذکر
شـود ،ماهیت وﻇایﻒ شـورایاري ﺻرفاً ﺟنبه شناسـایﯽ ،نظارتﯽ ،مشـورتﯽ
و همـﮑاري پررنـگ تر ﺟلـوه میکند.
از مهمتریـن اهـداف تشـﮑیل شـورایاریها ،اسـتفاده از تجربـه و
تﺨصـﺺ شـهروندان هـر مﺤلـه و واگـذاری اداره امـور مﺤـالت بـه خـود
مـردم میباشـد .بـه بیـان واﺿﺢتـر وﻇایـﻒ یـﮏ شـورایاری همـﮑاري بـا
شـوراي اسـالمﯽ شـهر براي مﻌرفﯽ و آموزش حقوق و وﻇایﻒ شـهروندي
و مشـارکتهاي مردمـﯽ و آگاهسـازي همگانـﯽ اسـت .نقـش و حﻀورایـن
نهـاد فرهنگسـازی مشـارکت را توسـﻌه میدهـد ،هزینههـا را کم میکند
و از مشـﮑالت اﺟرایـی پروژههـا میکاهـد و پروژههـا اﺛرگـذار میشـوند .با
تﻌامـل مﺤالت ،نقاط مشـﮑل سـاز مﺤلـه –اﻋتیـاد نیازمنـدان و فرﺻتها
و تهدیدهـا شناسـایی و بـا اسـتفاده از فرﺻتهـا تهدیدهـا کماﺛـر و رفـﻊ
شو ند .
طبـق اﻋالم شـورای شـهر تهـران بیـش از ۱۸وﻇیفـه و اقدامـات و به
مـوازات آن اختیاراتـی برای شـورایاریهای این کالن شـهر تﻌریﻒ گردیده
اسـت .بدیهـی اسـت کـه انجـام درﺻـد هرچه بیشـتر ایـن کارها مسـتلزم
تقسـیم کار بهتـر و واگـذاری تﺨصصـی باالتـر این موارد میباشـد .
از اهـداف مزبورمـواردی توسـﻂ شـورایاری ها بـه مرحله اﺟـرا درآمده
ولـی بـرای تاکید بر شـروع و اﺟـرای چند وﻇیفـه حیاتی دیگر مـوارد زیر
را بـرای مﺤـور این مبﺤـﺚ و تﻌریﻒ چارچوب مسـﺌولیتخواهی برﺟسـته
نمـوده و نیـاز همیـاری سـازمان یا اشـﺨاص مرتبﻂ را ﻋنـوان میکنیم:
 nهمـﮑاري بـا شـوراي اسـالمﯽ شـهر تهـران در ﺟهـت توسـﻌه
موسسـات ﻋامالمنفﻌـه و فﻌالیتهـاي داوطلبانـه
 nبررسـﯽ و شـناخت کمبودهـا ,نیازهـا و نارسـاﺋﯽهاي اﺟتماﻋـﯽ،
فرهنگـﯽ ،آموزشـﯽ ،بهداشـتﯽ ،اقتصادي ،رفاهـﯽ و ﻋمرانـﯽ مﺤله .تﺤقق
ایـن هـدف بـا رﺻـد سـاکنان و شـاﻏالن مﺤلـه و آمـار نیـاز آنـان میسـر
اسـت .نارسـاییهای فرهنگی به وسـیله تﻌامل با فرهنگسـراها ،آموزشـی
بـا خانههـای فرهنـگ ،بهداشـتی بـا خانههـای بهداشـت رفﻊ میشـود که
دسترسـی و همـﮑاری بـا شـهرداری بﺨـش ﻋمـدهای از موارد یاد شـده را
مﺤقـق میسـازد.
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 nهمـﮑاري بـا شـوراي اسـالمﯽ شـهر تهـران در ﺟهت تاسـیس انواع
انجمنهـاي داوطلبانـه در زمینههـاي امـدادي ،اﺟتماﻋـﯽ ارشـادي و
تشـﮑیل تﻌاونﯽهـاي تولیـد ،توزیـﻊ و مصـرف ارزاق ﻋمومـﯽ .بـا توﺟـه به
انقﻀـای زمـان توزیـﻊ کاالهـای ارزاق ﻋمومـی ایـن مبﺤﺚ ﺟایـگاه ﻋملی
نـدارد امـا تﻌاونیهـای تولیـد ،توزیـﻊ و تﻌامـل بـا ﻋرﺻـه کاری اﺻنـاف
گوناگـون ،میتوانـد پوسـیدگی و زنگزدگـی نقـش این ﻋنصـر را زدوده و
سـاختاری ﺟدیدتـر اراﺋـه نماید.
زمانـی میتـوان مشـارکت مردمـی در اداره امـور شـهررا افزایـش داد
کـه توانمندیهـا و ﻇرفیتهـای مـادی و مﻌنوی آنان و اسـتفاده مناسـب
از امﮑانـات مﺤلـی بـه کار بـرده شـود .ﻋـالوه بر افزایـش اﻋتمـاد و ارتباط
متقابـل بین شـهرداری و اهل مﺤـل ،یﮏ کارگروه اﺟرایی در سـطﺢ مﺤله
متناسـب بـا رکـن مشـورتی و نظارتـی شـورایاری ایجـاد نمود .بـا افزایش
اﻋتمـاد و ارتبـاط متقابـل بیـن شـهرداری و سـاکنین ،بیشـتر تصمیمات،
برنامههـا و فﻌالیـت هـای شـهرداری بـا خواسـتهها و مطالبـات اﺻلـی و
مهـم مـردم تطبیـق شـده و تالش بـرای احیـا و ارتقای ﺟایـگاه مﺤلهای و
نتیجتـا همـﮑاری مشـترک شـهروندان و شـهرداری در تﺤقـق اهـداف یاد
شـده را تﺜبیت کرد .شـورایاریهای میبایسـت در راسـتای شـناخت وﺿﻊ
موﺟـود منطقـه مسـﺌولیتش ،بانـﮏ اطالﻋـات مﺤلـه را تشـﮑیل بدهنـد و
امﮑانـات را شناسـایی نماینـد ،ﺟمﻌیت سـاکن منطقه را بشناسـند که چه
توانمندیهـا و چـه مشـﮑالتی دارند.
البتـه در سـاختار این شـورایاری سـتاد اﺟرایی وﻇایفی به شـرح ذیل
را ایفـا مینماید:
 -۱پیگیری و اﺟرای برنامههای ابالغ شده از سوی ستاد هماهنگی
 -۲ایجـاد تﻌامـل بیـن شـورایاریها و دسـتگاههای اﺟرایـی در ﺟهت
رفﻊ مشـﮑالت شـورایاریها
 -3پیگیری امور ﺟاری و مالی شورایاریهای مﺤلهها
 -۴اراﺋه گزارش به ستاد هماهنگی
 -۵انجـام امـور مربـوط بـه انتﺨابات شـورایاریها مطابـق تصمیمات و
ابالغ سـتاد هماهنگی
 - ۶همﮑاری با شـورای اسـالمی شـهر بـرای مﻌرفی و آمـوزش حقوق
و وﻇایـﻒ شـهروندی و مشـارکتهای مردمی و آگاهسـازی همگانی
همـﮑاری بـا شـورای اسـالمی شـهر تهـران بـرای برقـراری آرامش وامنیـت شـهری و مبـارزه بـا آسـیبهای اﺟتماﻋـی و زمینههـای ﺟرمخیز
 بررسـی و شـناخت کمبودهـا ،نیازهـا و نارسـاﺋیهای اﺟتماﻋـی،فرهنگـی ،آموزشـی ،بهداشـتی ،اقتصـادی ،رفاهـی و ﻋمرانـی مﺤلـه
 تهیه طرح و پیشنهاد در زمینههای مﺨتلﻒ زندگی شهری همـﮑاری بـا شـورای اسـالمی شـهر تهـران در ﺟهت تﺄسـیس انواعانجمنهـای داوطلبانـه در زمینههـای امـدادی ،اﺟتماﻋـی ارشـادی و
تشـﮑیل تﻌاونیهـای تولیـد ،توزیـﻊ و مصـرف ارزاق طریـق هماهنگـی بـا
سـتاد اﺟرایـی شـورایاری انجـام خواهد شـد.

ادامه دارد...

