ﭘﺎﯾﺎن اﻧﺘﺼﺎﺑﺎت ﻓﺎﻣﯿﻠﯽ در ﺷﻬﺮداری ﺗﻬﺮان/
ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ ﻋﻘﺪ ﻗﺮارداد ﺑﺎ ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪان در
ﺷﻬﺮداری
رﺋﯿﺲ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان
ﺟﺰﯾﯿﺎت ﻃﺮح ﺗﻌﺎرض ﻣﻨﺎﻓﻊ در ﺷﻬﺮداری ﺗﻬﺮان را
ﺗﺸﺮﯾﺢ ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :در ﻃﺮح ﺗﻌﺎرض ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺑﯿﺎن
ﺷﺪه ﮐﻪ ﺑﺴﺘﮕﺎن ﻣﺪﯾﺮان ارﺷﺪ در ﺷﻬﺮداری اﻣﮑﺎن
ارﺗﻘﺎء در ﺳﻄﺢ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ارﺷﺪ و ﻧﯿﺰ اﺳﺘﺨﺪام در
دوره ﺗﺼﺪی وی را ﻧﺪارﻧﺪ.
ﺑﻬﺎره آروﯾﻦ در ﺗﺸﺮﯾﺢ ﻃﺮح ﺗﻌﺎرض ﻣﻨﺎﻓﻊ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻓﻮرﯾﺖ آن ﭼﻨﺪی ﭘﯿﺶ در ﺻﺤﻦ ﻋﻠﻨﯽ ﺷﻮرای ﺷﻬﺮ ﺑﻪ
ﺗﺼﻮﯾﺐ رﺳﯿﺪ ﮔﻔﺖ :ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﭼﻨﺪی اﺳﺖ اﺧﺒﺎری در ﺧﺼﻮص اﻧﺘﺼﺎﺑﺎت ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪی در ﺷﻬﺮداری ﺗﻬﺮان
ﮐﻪ در دورهﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ،ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﻃﺮح ﺗﻌﺎرض ﻣﻨﺎﻓﻊ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻋﺪم
اﺳﺘﺨﺪام ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪان ﻣﺪﯾﺮان ارﺷﺪ در ﺑﺪﻧﻪ ﺷﻬﺮداری ﺗﺎﮐﯿﺪ دارد ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﭘﺎﯾﺎن
دﻫﺪ.
وی اداﻣﻪ داد :ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ در دوره ﻫﺎی ﻗﺒﻞ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺴﺘﮕﺎن و آﺷﻨﺎﯾﺎن ﻣﺪﯾﺮان
ارﺷﺪ در ﺑﺨﺶ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﻬﺮداری ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ ﺷﺪﻧﺪ و اﯾﻦ اﻗﺪام ﯾﮑﯽ از ﻣﺼﺎدﯾﻖ ﺗﻌﺎرض
ﻣﻨﺎﻓﻊ اﺳﺖ؛ ﭼﺮا ﮐﻪ ﻣﺪﯾﺮان ارﺷﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮ روی ﻫﻤﮑﺎران ﺧﻮد در دﯾﮕﺮ ﺑﺨﺶﻫﺎی ﺷﻬﺮداری اﻋﻤﺎل
ﻧﻔﻮذ ﮐﺮده ﺗﺎ ﺑﺴﺘﮕﺎﻧﺸﺎن در آن ﺑﺨﺶﻫﺎ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﮐﺎر ﺷﺪه و ﯾﺎ ﺑﻪ ﺳﻄﺢ ﻣﺪﯾﺮان ارﺷﺪ ارﺗﻘﺎء

ﯾﺎﺑﻨﺪ.
ﻋﻀﻮ ﺷﻮرای ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﻃﺮح ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺗﻌﺎرض ﻣﻨﺎﻓﻊ در راﺳﺘﺎی ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ ﭼﻨﯿﻦ
اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ اﺳﺖ ،ﮔﻔﺖ :اﻋﻤﺎل ﻧﻔﻮذ ﻣﺪﯾﺮان ارﺷﺪ ﺑﺮای ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﺮﻓﺘﻦ آﺷﻨﺎﯾﺎن و دوﺳﺘﺎﻧﺸﺎن در
ﺷﻬﺮداری ﺳﺒﺐ از ﮐﺎر اﻓﺘﺎدن ﻣﮑﺎﻧﯿﺰم ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ﺳﺎﻻری ﻣﯽﺷﻮد.
وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ در ﻃﺮح ﺗﻌﺎرض ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺑﯿﺎن ﺷﺪه ﮐﻪ ﺑﺴﺘﮕﺎن ﻣﺪﯾﺮان ارﺷﺪ در ﺷﻬﺮداری اﻣﮑﺎن
ارﺗﻘﺎء در ﺳﻄﺢ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ارﺷﺪ و ﻧﯿﺰ اﺳﺘﺨﺪام در دوره ﺗﺼﺪی وی را ﻧﺪارﻧﺪ ،ﮔﻔﺖ :اﻟﺒﺘﻪ ﺗﺒﺼﺮه
اﺳﺘﺜﻨﺎﯾﯽ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ اﮔﺮ ﺑﺴﺘﮕﺎن اﯾﻦ ﻣﺪﯾﺮان ارﺷﺪ از ﻃﺮﯾﻖ آزﻣﻮن ﻓﺮاﮔﯿﺮ و رﺳﻤﯽ وارد
ﺷﻬﺮداری ﺷﻮﻧﺪ ،اﺳﺘﺨﺪام اﯾﺸﺎن ﺑﻼﻣﺎﻧﻊ اﺳﺖ .در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﺻﻮرت اﺳﺘﺨﺪام و ارﺗﻘﺎء ﺑﺴﺘﮕﺎن ﺑﻪ ﺳﻄﺢ
ﻣﺪﯾﺮان ارﺷﺪ ﻣﻤﻨﻮع اﻋﻼم ﺷﺪه اﺳﺖ.
آروﯾﻦ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ زودی اﯾﻦ ﻃﺮح در ﺻﺤﻦ ﻋﻠﻨﯽ ﺷﻮرای ﺷﻬﺮ ﻣﻄﺮح ﻣﯽﺷﻮد و انﺷﺎءاﻟﻠﻪ دﯾﮕﺮ
ﺷﺎﻫﺪ ﭼﻨﯿﻦ اﻧﺘﺼﺎﺑﺎت ﻓﺎﻣﯿﻠﯽ در ﺷﻬﺮداری ﻧﺨﻮاﻫﯿﻢ ﺑﻮد در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺳﻮاﻟﯽ در ﻣﻮرد اﺳﺘﺨﺪام
آﺷﻨﺎﯾﺎن ﻣﺪﯾﺮان در دوره ﮔﺬﺷﺘﻪ ﮔﻔﺖ :ﻣﻌﻤﻮﻻ در ادﺑﯿﺎت ﺣﻘﻮﻗﯽ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﻋﻄﻒ ﺑﻪ ﻣﺎ
ﺳﺒﻖ ﻧﻤﯽﺷﻮد .اﻟﺒﺘﻪ اﻣﯿﺪوارﯾﻢ اﮔﺮ در دوره ﭘﯿﺶ از ﺗﺼﻮﯾﺐ اﯾﻦ ﻃﺮح ﻣﻮارد ﻏﯿﺮ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ
ﺳﺎﻻراﻧﻪای رخ داده اﺳﺖ ،ﻓﺸﺎر اﻓﮑﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﻪ اﺻﻼح آن ﻣﻮارد ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ.
وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻦ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻃﺮح ﭼﻨﺪ ﻓﺼﻞ دارد ،ﮔﻔﺖ :در ﻓﺼﻞ اول ،ﺑﻪ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪه
اﺳﺖ و در ﺑﻨﺪ دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ در ﻣﻮرد ﻣﺠﺎزاتﻫﺎ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺗﮑﻠﯿﻒ ﺷﺪه و در  5ﺑﻨﺪ ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه دﯾﮕﺮ
ﻣﺼﺎدﯾﻖ ﺗﻌﺎرض ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و ﻣﻤﻨﻮع اﻋﻼم ﺷﺪه اﺳﺖ.
آروﯾﻦ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻦ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﻣﺼﺎدﯾﻖ ﺗﻌﺎرض ﻣﻨﺎﻓﻊ ،ﻋﻘﺪ ﻗﺮارداد ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺘﯽﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺑﺴﺘﮕﺎن ﻣﺪﯾﺮان ارﺷﺪ ﺷﻬﺮداری در آنﻫﺎ ﺳﻬﺎﻣﺪار ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﮔﻔﺖ :ﺑﺮ اﺳﺎس اﯾﻦ ﻃﺮح ﻋﻘﺪ ﻗﺮارداد
ﻣﯿﺎن ﺷﻬﺮداری ﺗﻬﺮان و واﺣﺪﻫﺎی ﺗﺎﺑﻌﻪ ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ ﭼﻬﺎرم ﺳﻬﻢ آن در اﺧﺘﯿﺎر
ﻣﺪﯾﺮان ارﺷﺪ و ﯾﺎ ﺑﺴﺘﮕﺎﻧﺸﺎن اﺳﺖ ﻣﻤﻨﻮع اﻋﻼم ﺷﺪه اﺳﺖ.
وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺮواﻧﻪ ﻧﻈﺎم ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان در اﯾﻦ ﻃﺮح
دﯾﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ ﮔﻔﺖ :ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر در ﺧﺼﻮص ﺳﻔﺮﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ﻣﺪﯾﺮان ارﺷﺪ ﺷﻬﺮداری
ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه و ﺗﻤﺎم اﯾﻦ ﺳﻔﺮﻫﺎ ﺑﻪ اﻃﻼع ﻣﺮدم ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﯿﺪ ﺗﺎ اﮔﺮ ﺧﺪاﯾﯽ ﻧﮑﺮده ﺳﻔﺮی ﻏﯿﺮ
ﺿﺮور ﺑﺎﺷﺪ و ﯾﺎ از ﻣﺤﻞ ﻫﺎی ﺷﺒﻬﻪ ﻧﺎک اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ  ،ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ رﺻﺪ ﺗﺨﻠﻒ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻋﻀﻮ ﺷﻮرای ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ از اﯾﻦ ﻃﺮح اﺳﺘﻘﺒﺎل ﺧﻮﺑﯽ ﺷﺪ اﻓﺰود :ﯾﮏ ﻓﻮرﯾﺖ ﻃﺮح ﻣﺬﮐﻮر
ﺑﺎ  13اﻣﻀﺎء ﺑﻪ ﺻﺤﻦ ﻋﻠﻨﯽ آﻣﺪ و ﺑﺎ  17اﻣﻀﺎء از  19ﻧﻔﺮ ﺣﺎﺿﺮ در ﺟﻠﺴﻪ ﯾﮏ ﻓﻮرﯾﺘﺶ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ
رﺳﯿﺪ و اﻣﯿﺪوارﯾﻢ در اوﻟﯿﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﺑﻌﺪ از ﺗﻌﻄﯿﻼت ﺷﻮرای ﺷﻬﺮ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ اﯾﻦ ﻃﺮح را ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ
ﺑﺮﺳﺎﻧﯿﻢ.
وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻦ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻃﺮح در راﺳﺘﺎی ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ ﻣﺼﻮب ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﮔﻔﺖ :ﺷﻮرای ﺷﻬﺮ ﭘﻨﺠﻢ اﻟﮕﻮ و
ﭘﯿﺸﮕﺎم در اﯾﻦ ﺣﻮزه اﺳﺖ و ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ در دوﻟﺖ ﻧﯿﺰ اﯾﻦ ﮔﻔﺘﻤﺎن ﻓﺮاﮔﯿﺮ ﺷﺪه و رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر
دﺳﺘﻮر دادﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﻟﻮاﯾﺢ ﺗﻌﺎرض ﻣﻨﺎﻓﻊ و ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ در اوﻟﻮﯾﺖ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد و از اﯾﻦ ﺑﺎﺑﺖ ﺑﺎﻋﺚ
ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻮرای ﺷﻬﺮ ﭘﻨﺠﻢ ﭘﯿﺸﮕﺎم ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻃﺮح ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺗﻌﺎرض ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺑﻮده اﺳﺖ.
آروﯾﻦ در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺳﻮاﻟﯽ درﺑﺎره ﺿﻤﺎﻧﺖ اﺟﺮاﯾﯽ
ﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه ﮐﻪ ﺣﺴﻦ اﺟﺮای ﻣﺼﻮﺑﻪ ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﺳﺎزﻣﺎن
ﻫﺎ در ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺨﻠﻔﺎت اداری ﺑﺮای ﻧﻘﺾ ﻣﻔﺎد اﯾﻦ
ﺷﺪن ﻧﻈﺎرت ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ ،ﺣﺴﻦ اﺟﺮای اﯾﻦ ﻣﺼﻮﺑﻪ ﻣﺤﻘﻖ
اﻧﺘﻬﺎی ﭘﯿﺎم
ﻣﻨﺒﻊ  :اﯾﺴﻨﺎ

اﯾﻦ ﻃﺮح ﭘﺲ از ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :در ﻃﺮح ﭘﯿﺶ
ﺑﺎزرﺳﯽ ﺷﻬﺮداری ﺗﻬﺮان اﺳﺖ و ﺷﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ ﻣﺠﺎزات
ﻣﺼﻮﺑﻪ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ و اﻣﯿﺪوارﯾﻢ ﺑﺎ ﻓﻌﺎل
ﺷﻮد.

