
بیست سوال و  ده ها جواب درباره شورایاری
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 شــورایاری یــک فعالیــت اجتماعی غیــر دولتــی، آگاهانه، 
داوطلبانــه، برنامــه ریــزی شــده، هدفمنــد و غیــر سیاســی 
اســت کــه بــه منظــور تاثیرگــذاری مثبــت بــر تصمیمــات 
مدیریــت شــهری توســط شــورای اســامی شــهر تهــران 
تشــکیل شــده و اعضــای آن بــا رای مســتقیم شــهروندان 
هــر محلــه بــرای مــدت چهــار ســال انتخــاب مــی شــوند.
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ــه  ــهروندان ب ــاد ش ــا رای اعتم ــت ب ــی اس ــورایار کس  ش
ــال  ــار س ــدت چه ــه م ــد و ب ــی کن ــدا م ــورایاری راه پی ش
مســئولیت نمایندگــی مــردم محلــه را خصــوص مســائل 

جــاری محلــه بــر عهــده دارد. 
 فعالیــت شــورایاران بــه صــورت داوطلبانه و غیــر انتفاعی 
اســت. شــورایاران از مســئولیت پذیــری اجتماعــی باالتری 
ــگ  ــق فرهن ــرای گســترش و تعمی برخــوردار هســتند و ب
شــهروندی در میــان مــردم و مســئوالن، عمــران و آبادانــی 
و افزایــش  رفــاه اجتماعــی در محلــه هــای شــهر تــاش 

مــی کننــد.
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 شــورایاران بــه اعتبــار اجتماعــی خــود و بــا پشــتوانه رای 
ــی  ــه هــای شــهر خدمتگذاران ــاد شــهروندان در محل اعتم
ــام  ــردم، شــورای شــهر، شــهرداری و تم ــرای م ــن ب مطمئ

ســازمانها و نهادهــای اجرایــی و خدماتــی هســتند.
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 جلــب مشــارکت واقعــی مــردم بــرای اداره امــور جامعــه 
یکــی از ارکان مهــم در ســامت تصمیــم گیــری مــی باشــد 
ــی  ــای احتمال ــق خطاه ــداد و عم ــب تع ــن ترتی ــا ای و ب

کاهــش مــی یابد. 
ــب  ــرای جل ــی ب ــی و قانون ــازکاری منطق ــورایاری س  ش
مشــارکت آحــاد مــردم در نظام تصمیــم گیــری در مدیریت 
ــی  ــارکت ده ــورت و مش ــت.اصل مش ــران اس ــهری ته ش
مــردم در تعییــن سرنوشــت خــود در قالــب شــورایاری بــه 

عنــوان یــک انجمــن محلــی تحقــق عینــی تــری دارد.
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 بــا توجــه بــه حجــم عظیــم و گســترده مســائل و 
مشــکات مختلــف شــهری در ابعــاد کمی و کیفــی خصوصا 
در کانشــهر تهــران، رفــع ایــن مشــکات و بهبــود شــرایط 
مســتلزم تمرکززدایــی و بهــره گیــری از نظرات و دیــدگاه های 
آحــاد مــردم و مشــارکت عــام و همــه جانبــه شــهروندان می 

باشد. 
 از جملــه ایــن راه هــای مهــم و بــا ارزش جلــب و تقویــت 
مشــارکت واقعی، پایــدار، دائمــی و نهادینه، تشــکیل انجمن 
هــا، ســازمان هــای مدنــی داوطلبانــه و مردمــی اســت. در 
این راســتا شــورای اســامی شــهر تهــران اقــدام به تاســیس 
انجمــن هــای شــورایاری محات شــهر تهــران نموده اســت.
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 مشـــارکت دادن شـــهروندان در تصمیـــم ســـازی ها و 
تصمیم گیری های محله ای

 اســـتفاده از تخصـــص و تجـــارب و تـــوان نخبـــگان و خبـــرگان 
 محلـــی در توســـعه و پیشـــرفت شـــهر تهـــران و محلـــه هـــای آن

 نظارت بیشتر شهروندان بر امورشهری
ـــق  ـــات و مناط ـــطح مح ـــردم در س ـــاط م ـــدن ارتب ـــر ش  بهت

ـــازمانها ـــایر س ـــهرداری و س ـــورا ، ش ـــا ش ـــران ب ته
ـــه  ـــر وســـریع تـــر مشـــکات و مســـائل محل  حـــل راحـــت ت

از طریـــق پیگیـــری شـــورایاری هـــا 
ـــه منظـــور کمـــک  ـــه ب ـــاد مردمـــی در هـــر محل  تشـــکیل نه

ومشـــارکت در مدیریـــت شـــهری 
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 نظارت بر عملکرد و پرسشگری از مسؤوالن مدیران شهری

 مشارکت در تصمیم گیری و برنامه ریزی در سطح محله

 نقد تصمیمات و عملکرد مدیریت شهری

 داشتن ارتباط نزدیک و صمیمی و سازنده با شهروندان

 دسترسی آسان تر به مسؤوالن و مدیران شهری در سطوح باالتر

 ارتباط سازمان یافته با شورای شهر 

 برخورداری از حمایت های قانونی
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 برخوداری از حمایت های الزم برای اجرای مصوبات و 
اعمال پیشنهادات

 امکان دسترسی به اطاعات و اسناد

 کمک به شناسایی، طبقه بندی، اولویت بندی و پیگیری 
مشکات و معضات اجتماعی فرهنگی، خدماتی، رفاهی، 

آموزشی و بهداشتی محله

 مشارکت و همکاری در امکان سنجی طرحها و برنامه های 
محله ای مدیریت شهری 

 پیشنهاد طرح ها وابتکارات محله ای به مدیریت شهری 
در زمینه توسعه و آبادانی محات

 مشارکت، برنامه ریزی و همکاری در اداره سراهای محات 
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 بــا پیگیــری شــورایاری هــا تاکنــون هــزاران مســاله و مشــکل 
ــه هــای شهرســازی، خدمــات شــهری، خدمــات   ــی در زمین محل
اجتماعــی، ورزشــی، رفاهــي ، عمرانــی، زیســت محیطی،آموزشــی 
و بهداشــتی در محلــه هــای تهــران حــل یــا کاهــش یافته اســت.
 شــورایار هــا در پاســخگو کــردن ســازمان هــا بویــژه شــهرداری 

هــا توفیقــات نســبی خوبــی داشــته انــد
 در زمینــه توســعه و گســترش ســرانه هــای خدماتــی، ورزشــی، 
ــن  ــرای ای ــه ب ــص بودج ــری وتخصی ــی و هن ــی، اجتماع رفاه
پروژه هــا، پیگیــری و ســماجت شــورایاری هــا بســیار کارســاز بوده 

اســت.
ــی و  ــای اجتماع ــت ه ــری فعالی ــش چندبراب ــعه و افزای  توس
ــش  ــه  بخ ــات ک ــراهای مح ــژه در س ــات بوی ــی در مح فرهنگ
عمــده آن بــا پیگیــری  ومشــارکت شــورایاری هــا صــورت گرفتــه 

اســت.
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ــه مشــارکت شــهروندان و وجــود  ــرای اداره بهتــر شــهرمان ب  ب
نهــادی مردمــی ماننــد شــورایاری نیــاز داریــم. 

 بــرای اینکــه اتفاقاتــی کــه در شــهرمان مــی افتد نیازهــای حقیقی 
ســاکنین هر محلــه را بــرآورده کند.نیــاز بــه شــورایاری داریم. 

 بــرای اینکــه از فکــر واندیشــه نخبــگان و معتمدیــن محلــی در 
بهبــود امــور محلــه اســتفاده بهتــر و بیشــتری داشــته باشــیم.

 بــرای اینکــه فرهنــگ پرســش گری و مطالبه گــری شــهروندی را 
بیشــتر کنیــم بــه شــورایاری نیــاز داریم.

ــتگی  ــه همبس ــه ب ــت محل ــای هوی ــرای احی ــه ب ــرای اینک  ب
ــم.  ــاز داری ــورایاری نی ــایه ش ــی در س ــاد محل واعتم

 بــرای اینکــه بــرای بهبــود وضعیــت محلــه خودمــان نیــاز بــه 
نظــارت مردمــی در قالــب نهــادی مردمــی و محلــی هســتیم.

 بــرای اینکــه مشــکات و نیازهــای محــات را بهتــر وســریع تــر 
پیگیری وحــل و فصــل کنیــم. 

ــری  را در  ــاون و یاری گ ــارکت، تع ــگ مش ــه فرهن ــرای اینک  ب
جامعــه گســترش دهیــم. 

برای اینکه ... 
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 بــرای اینکــه مــا در محلــه زندگــی مــی کنیــم و نیازهــای 
واقعــی محلــه خودمــان را مــی شناســیم.

 بــرای اینکــه مشــکات و نیازهــای محلــه مــان را بهتــر 
ــم. ــر پیگیری وحــل و فصــل کنی وســریع ت

 بــرای اینکــه احســاس مــی کنیــم فکــر و ایــده ای بــرای 
بهبــود محلــه خودمــان داریم.  

ــه  ــه ب ــارکت در اداره محل ــق مش ــه از طری ــرای اینک  ب
ــم. ــک کنی ــهرمان کم ــر ش ــت بهت مدیری

ــه  ــانی ب ــاید کس ــویم ش ــزد نش ــر نام ــه اگ ــرای اینک  ب
شــورایاری واردشــوند کــه توانایــی و آگاهــی مــا را نداشــته 

باشــند.



15

 داشتن حداقل22 سال وحداکثر ۷۵ سال سن 
 به شرط داشتن اشتغال و جواز کسب
 داشتن حداقل مدرک تحصیلی دیپلم

ــا  ــم ی ــت دائ ــا معافی ــت ی ــان خدم ــتن کارت پای  داش
ــربازی ــت س ــی از خدم تحصیل
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 از طریق ثبت نام الکترونیکی با ورود به وب سایت :  

 www.shorayari.tehran.ir
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 بلــه  بعــد از تمــام شــدن مرحلــه تاییــد صاحیــت هــا، 
در زمانــی کــه توســط ســتاد انتخابــات اعــام مــی شــود 
ــا  ــردی ی ــورت ف ــد بص ــی توانن ــا م ــدام از کاندیداه هرک
ــه معرفــی و  ــی، ب ــب شــیوه نامــه تبلیغات گروهــی در قال

ــد. ــغ خــود بپردازن تبلی
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 در حال حاضر تهران شامل ۳۵۲ محله است.
ــات شــورایاری، یــک روز مشــخص ویکســان   روز انتخاب

بــرای همــه محــات تهــران  اســت
ــزار  ــه برگ ــه جداگان ــود محل ــه در خ ــات هرمحل  انتخاب

می شــود.
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 هــر محلــه 9 عضــو اصلــی و 4 عضــو علــی البــدل خواهد 
داشت.
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 4 سال
ــق اساســنامه  ــد وطب ــت نمــی کنن ــی دریاف ــر حقوق  خی
شــورایاری هــا، عضویــت در شــورایاری داوطلبانــه اســت.
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ــا مســاجد  ــه ی ــر شــورایاری محل ــن جلســات در دفت  ای
ــه برگــزار مــی شــود واماکــن عمومــی محل
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 بلــه شــورایاری بــرای پیگیــری امــور محلــه بــا نهادهایی 
ماننــد بســیج، کانتــری، آمــوزش و پــرورش، ســمن هــا، 
مســاجد، ادارات آب، بــرق، گاز، مخابــرات، بهزیســتی، 

ــکاری دارد. ــاط و هم ــداد و... ارتب ــه ام کمیت
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 تنها شرط داشتن حداقل ۱۸ سال سن
 کلیــه شــهروندان در هــر محلــه و شــعبه ای کــه عاقمنــد 

باشــند مــی تواننــد  بــه 9 نفــر رأی دهنــد.
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 ســتاد هماهنگــی شــورایاری های شــورای اســامی شــهر 
تهــران کــه متشــکل از 7 نفــر از اعضــای شــورای اســامی 
ــر  ــری و نظــارت ب ــران هســتند مســئولیت راهب شــهر ته
شــورایاری هــا و رســیدگی بــه تخلفات آنهــا را بعهــده دارد.



مــا هــم می توانیــم در اداره شــهر و محلــه خودمــان 
ــازیم  ــده اش را بس ــیم و آین ــته باش ــش داش نق
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