حقــوق کــار

قسمت دوم

شـورایـاری و لـﺰوم نﻘـﺶ پررنـﮓتر

در قسمت قبل به برخی از وﻇایﻒ و ساختار اداری شورا یاری به طور کلی اشاره شد.
در ایـن ﺟـا بـه تـوان و متقابـال ﺿعیﻒ بـودن اقدامـات الزم و لـزوم نقـش پررنگتر
شـورایاریها در ﻋرﺻـه کار اشـاره مینماییـم.
کمیتـه سـاماندهی مشـارکتهای اﺟتماﻋی و یا هیـات امناء مﺤالت شـامل  ۱3نفر
به شـرح ذیل میباشـند:
  ۷تن شامل اﻋﻀاء اﺻلی شورایاری مﺤله  ۲تن شامل مسﺌولین کارگروههای تﺨصصی مردمی به انتﺨاب شورایاری مﺤله  ۱تـن نماینـده سـازمان دولتـی یـا ﻋمومـی کـه در سـطﺢ مﺤلـه بـه شـهروندانخدمت رسـانی می کنند
  ۱تن نماینده شهرداری تهران به انتﺨاب شهردار ناحیه  ۲تـن ازنماینـدگان داوطلـب سـازمانهای مردمـی دارای مجـوز قانونـی فعالیت درمﺤـل (شـامل خیریـه هـا ،مسـاﺟد و سـازمانهای مردم نهاد)

وﻇایﻒ و اختیارات هیات امناء محله
 - ۱انتﺨاب مدیر مﺤله و بازرس
 - ۲کمک به پیشبرد وﻇایﻒ و مسﺌولیتهای مدیریت مﺤله
 - 3بسترسـازی بـرای ﺟلب مشـارکت سـاکنان مﺤلـهای در ﻋرﺻه هـای فرهنگی و
اﺟتماﻋی
 - ۴کمک به ارتقاء فعالیتهای کارگروههای تﺨصصی مردمی
 - ۵بررسی و تصویب برنامهها و نﺤوه اﺟرای وﻇایﻒ مدیریت مﺤله
 - ۶شناسایی ﻇرفیت و توانمندیهای مردمی در مقیاس مﺤله
 - ۷تالش برای ﺟلب مشارکت فعال و همکاری سایر نهادها و دستگاههای ذیربﻂ مﺤلهای
وﻇایﻒ قابﻞ واگﺬاری از طرف شﻬرداری به هیات امناء محله
 - ۱اداره واحدهـای مربـوط به سـالمت ،امور ورزشـی ،تفریﺤی ،آموزشـی ،فرهنگی،
مذهبـی و کتابﺨانههـا در مقیاس مﺤله
 - ۲مشارکت در کنترل و کاهش آسیبهای اﺟتماﻋی در مﺤله
 - 3شناسایی و کمک به گروههای آسیبپذیر مﺤله
 - ۴مشارکت در حفﻆ و ارتقای زیباسازی مﺤله
 - ۵مدیریـت و سـاماندهی امـور مربـوط بـه مدیریـت بﺤـران در مقیـاس مﺤلـه و
سـازماندهی و مشـارکت شـهروندان در مدیریـت بﺤـران
 - ۶مشارکت در حفﻆ و بهرهبرداری آﺛار قدیمی مﺤله

۱2

شمـاره  l۲۰۶اسفند  ۱3۹۸و فروردین ۱3۹۹

 - ۷نظـارت بـر اﺟرای سـند توسـعهای مﺤلـه و نیازسـنجی و امکانسـنجی اﺟرای
فعالیتهـای مﺨتلـﻒ شـهرداری در مقیـاس مﺤله
 - ۸مشارکت و همکاری در آموزش و افزایش سطﺢ آگاهی شهروندان
سـاکنین مﺤلـه میتواننـد نیـاز بـه اﺟـرای هـر یـک از مـوارد یـاد شـده را کتبـا به
شـورایاری اطـالع داده و پیگیـر اﺟـرای آن شـوند.

کارگروههای تﺨصصی مدیریت محالت
به منظور کمک به اﺟرایی شدن طرحها و ﺟلب مشارکت اهالی مﺤالت ۶ ،کارگروه
تﺨصصی به ﻋنوان بازوی مشورتی و اﺟرایی مدیریت مﺤالت و هماهنگ با مدیر مﺤله
با ﻋناویل ذیل در مﺤالت تشکیل و اقدام به ﺟلب همکاری اهالی متﺨصﺺ در قابل
برنامههای کاری طرحهای ﺟاری شهرداری و هیات امناء مﺤالت مینمایند.
 - ۱کارگروه اﺟتماﻋی ،آموزش و توانمندسازی
 - ۲کارگروه سالمت و مﺤیﻂزیست
 - 3کارگروه فرهنگی و هنری
 - ۴کارگروه مدیریت بﺤران و ایمنی
 - ۵کارگروه ورزشی و اوقات فراﻏت
 - ۶کارگروه امور خدماتی و رفاهی
البتـه هـر کارگروهی حیطه مسـﺌولیت خـود را دارد ولی شـرح وﻇایـﻒ و اختیارات
آنها بطور شـفاف اطالعرسـانی نشـده و متاسـفانه از هر شـهروندی در مورد رویت
نشـریه یـا هـر اطالﻋیـه و اطالعرسـانی کـه حـاوی مسـاﺋل مورد نظر باشـد پاسـﺦ
منفـی میدهد.
در ایـن کـه شـهرداری بـا ایفـای نقـش خـود در قالـب بسـیاری از کارگروههـا یـا
مسـﺌولیتها خیلـی از نیازهـا را بـرآورده نمـوده شـکی نیسـت امـا مهمتـر از آن
اطالعرسـانی کارهـای انجـام شـده تﺤـت قوانیـن تصویـب شـده مطالبـه اطالﻋات
کسـبه از اتﺤادیههـا و برنامهریزیهـای در حـال مطالعـه و اﺟرا و مشـارکت اسـت.
سـازمانها و مراکـز تجـاری و خصوﺻـا اتﺤادیههـای منطقه کـه تعداد آنهـا در این
منطقـه بسـیار زیـاد اسـت باید ملزم بـه ارایه آمار مرتـب اﻋﻀا و کارگاهها نمـود و در
ﺻـورت لـزوم از کانالهـای اداری و دولتـی ایـن امـر را مطالبه نمـود و همانگونه که
در ابتـدای ایـن مبﺤـﺚ ذکـر شـد چنانﭽه منابـع اطالﻋاتـی و آمـاری در هر منطقه
در کارگـروه آنالیـز ﻋلمـی و برنامهریـزی مبتنی بر مطالعـات مورد بررسـی و تجزیه
و تﺤلیـل قـرار گیـرد میتوانـد اطالعرسـانی کاملتـر و متعاقـب آن درخواسـت
منطقیتـر از شـهروندان را در برداشـته باشـد.

