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به نام خدا

کلیات:
به منظور ایجاد هماهنگی در فعالیتهای شورایاری های محالت مناطق  22گانه فراهم شدن زمینه های الزم برای
فعالیت های منطقه ای شورایاران ،اتخاذ تصمیمات مشترک ،تبادل تجربیات و دیدگاه ها در حوزه وظایف
شورایاری و افزایش سطح همکاری و تعامل آنها با مجموعه مدیریت شهری ،شرح وظایف و نحوه تعامل هیأت
رئیسه شورایاریهای مناطق شهر تهران به استناد مصوبات ستاد هماهنگی شورایاریها و آیین نامههای موجود"

آییننامه شرح وظایف و نحوه همکاری هیأت رئیسه شورایاریهای مناطق  22گانه" به شرح ذیل تدوین و به
تصویب ستاد هماهنگی شورایاریها رسیده و از تاریخ تصویب جایگزین دستورالعملهای مندرج در شناسنامه
سند شده و قابلیت استناد به جای کلیه نسخه های قبلی را دارد.
ماده  .1تعریف
هیأت رئیسه شورایاری منطقه .منظور از هیأت رئیسه شورایاری منطقه مجموعه  6نفر دبیران کار گروههای
تخصصی هر منطقه است که از میان اعضای کار گروههای تخصصی محالت آن منطقه با رأی مخفی و به مدت
یکسال انتخاب می شوند.
ستاد :منظور از ستاد ،ستاد هماهنگی شورایاریهای شورای اسالمی شهر تهران می باشد.
تبصره :هیأت رئیسه شورایاری منطقه در اولین جلسه یک نفر از میان خود با رأی مخفی به عنوان رابط هیأت
رئیسه و ستاد انتخاب خواهند کرد .حضور بیش از دو سال متوالی به عنوان رابط ممنوع است و در صورت عدم
توافق اعضای هیأت رئیسه ،ستاد نسبت به تعیین رابط اقدام خواهد کرد.
ماده .2شرح وظایف هیأت رئیسه شورایاری منطقه
 -1هماهنگی و ایجاد انسجام بین فعالیتهای مشترک فرامحلهای شورایاری محالت هر منطقه.
 -2پیگیری مسائل و مشکالت فرامحلهای هر منطقه ای.

 -3تشکیل جلسات مجمع مشورتی دبیران شورایاری محالت حداقل هر ماه بصورت مستمر و منظم با هماهنگی و
حضور نماینده ستاد در یکی از محلههای منطقه.
-4شرکت در جلسات ،نشستها و برنامههایی که در شهرداری منطقه و سایر نهادها و دستگاهها بمنظور پیگیری
مسائل شورایاریها تشکیل میشود.
 -5انتقال تصمیمات ،درخواستها و پیشنهادات شورایاریهای محالت به مسئولین ذیربط با اطالع و نظارت ستاد.
 -6همکاری در فعالیتهای اجرایی ستاد.
 -7همکاری و دعوت از مسئولین دستگاههای ذیربط منطقهای برای حضور در جلسات مجمع مشورتی دبیران
شورایاری محالت.
 -8پیگیری و حل و فصل مسائل مشترک جاری دبیران شورایاریهای محالت منطقه.
 -9نظارت بر حسن تشکیل جلسات شورایاریهای محالت و همچنین انجام فعالیتهای کارگروههای تخصصی
محالت هر منطقه.
 -10تشکیل جلسات هیأت رئیسه منطقه.
 -11ارائه طرح ها و برنامههای سازنده ،گزارش عملکردها و فعالیتهای شورایاری منطقه به ستاد.
 -12پیگیری به منظور حل و فصل مشکالت و مسائل داخلی شورایاریها با هماهنگی ستاد و دبیران شورایاریهای
محالت منطقه.
 -13ارسال صورتجلسات هیأت رئیسه و مجمع مشورتی دبیران به ستاد حداکثر  2هفته پس از برگزاری جلسه.
 -14شرکت در جلسات ،نشست ها و برنامه های ستاد.

ماده  .3شرح وظایف رابط هیأت رئیسه شورایاری منطقه با ستاد
 -1هماهنگی جهت برگزاری جلسات مجمع مشورتی منطقه با هیأت رئیسه.
 -2ثبت و ضبط و نگهداری مکاتبات ،مراسالت ،دستور جلسات و صورت جلسات مجمع مشورتی منطقه با هیأت
رئیسه.
 -3ارسال دعوتنامههای دبیران شورایاری محالت و دعوتنامههای ستاد و شهرداری منطقه.
 -4ثبت چگونگی حضور اعضای مجمع مشورتی دبیران شورایاریها در جلسات مجمع مشورتی با هیأت رئیسه.
 -5پیگیری امور محوله از سوی هیأت رئیسه منطقه.
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 -6نگهداری سوابق ،مستندات و مکاتبات اداری.

ماده  .4چگونگی تعامل هیأت رئیسه با ستاد ،مسئولین شهرداری و دبیران شورایاری محالت
 -1هیأت رئیسه شورایاری منطقه موظف است با رعایت عدالت و بدون اعمال هرگونه تبعیض ،پیگیری مسائل و
مشکالت ارجاعی از سوی دبیران شورایاری و کارگروههای تخصصی محالت را مبتنی بر وظایف و اختیارات
تعریف شده انجام دهد.
 -3رابط هیأت رئیسه هر منطقه در جلسات مجمع مشورتی دبیران شورایاریهای محالت گزارشی از فعالیتهای
انجام شده و تصمیمات متخذه را به اطالع دبیران محالت منطقه میرساند.
 -4هیأت رئیسه شورایاری منطقه موظف است در جلسات منظم و مستمر اعضای هیأت رئیسه مناطق  22گانه که
هر ماه یکبار با دعوت ستاد تشکیل میشود شرکت نمایند.
 -5هیأت رئیسه شورایاری منطقه نسخهای از مکاتبات و صورتجلسات و تصمیمات متخذه را به ستاد و شهرداری
منطقه ارائه خواهد کرد.
 -6چناچه پیشنهادات و سازوکارهای مشخصی از طریق هیأت رئیسه شورایاریهای مناطق برای اصالح آیین نامه
مذکور ارائه شود ،پس از بررسی و تایید در ستاد الحاق خواهد شد.

ماده .5
این آیین نامه در یک مقدمه 5 ،ماده و یک تبصره در جلسه مورخ  98/07/30ستاد هماهنگی شورایاری به تصویب
رسید.
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