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حزب همدلی مردم تحول خواه)همت( در راستای تغییر شکل باستحضار ملت شریف و شهید پرور ایران اسالمی می رساند، 

و تحول در نوع مدیریت پارلمان شهری به سبکی که نقش مردم در نظارت بر عملکرد نمایندگانشان کامال روشن و مشهود 

برای اولین بار  این مطالبه مردمی را مورد حمایت خود، از کاندیداهای و مکتوبات رسمی تعهد اخذ باشد ، قصد دارد تا با

  .هدف قرار دهد ،در عمل

 باشد که این راه مهم نارفته تاکنون را به تقیدی همیشگی در مسیر شفافیت و مطالبه گری رهنمون نموده و مسئولین

  .کشور را مطیع ولی نعمتان خود نماییم پارلمان شهری در

حزب همدلی مردم تحول خواه)همت( با امضای این منشور ، خود را به موارد ذیل شرعا  مورد حمایت دیداهای محترمکان

  و اخالقا متعهد خواهند دانست

الهی که با تمام وجود نسبت به صیانت از تقوی ، پاکدستی  است عضویت در شورای شهر به نمایندگی از مردم امانتی -1

احترام به اصول و ارزش های اساسی نظام دانسته و در راستای و رعایت عملی از تک تک آرا مردم را بر خود فرض واجب 

خالق( و همچنین خطوط قرمز حزب همت)رهبری، مردم، ا اسالمی؛ مانند اسالمیت، جمهوریت، استقالل، آزادی و عدالت

 را با تمام توان، سرلوحه کار خود قرار خواهم داد.

با روحیه  ،اریذمسئولیت چهارساله خدمتگ گردم در تمام مدتبعنوان عضو شورای شهر همتی متعهد می -2

دقیق خواسته ، تشخیص یافتن مشکالت و عارضه یابیدقت در همه تالش خود را در راستای  ،جهادی و بسیجی

 .صرف خواهم نمودرائه بهترین خدمات به مردم برای ا ایهای منطقهتوانمندیشناسایی  ،نیازهای محلیها و 

ریاست شورای شهر و مسئولین  مطلوب در انتخاببعنوان عضو شورای شهر همتی متعهد می گردم   -3

)اعم از موافق و  اصحاب رسانه تمام کمیسیونها و از همه مهمتر در انتخاب شهردار در جلسه علنی با حضور

 .شرکت نمایممخالف( 

 را لیستی از همشهریان داوطلب متخصص مدیریت شهریگردم بعنوان عضو شورای شهر همتی متعهد می -4

 بعنوان مشاورینی امین و البته رایگان برای همراهی با پارلمان شهری به نسبت نیازهای موردی شورای شهر

تا با دعوت از کارشناسان متخصص منطقه ای مرتبط با دستور جلسات  در بدو ورود به شورای شهر تهیه نموده

 استفاده نمایم.ای های آنان قبل از تصویب هر مصوبهشورای شهر در هر جلسه بهره برده و قطعا از مشاوره

را در راستای شفاف سازی  ریاست شورای شهربعنوان عضو شورای شهر همتی متعهد می گردم که   -5

در یکی از سالن ها، مساجد  را از روند جلسات و مصوبات پارلمان شهریای  ماهانه 3 اتگزارشا مکلف نمایم ت

، ارائه و یا ... که جدول زمان و مکان تشکیل این جلسات در اختیار مردم جهت حضور آزاد ایشان قرار گیرد

 () تشکیل اتاق شیشه ای و شفاف شورای شهر نماید
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چراغ  نگه داشتن روشن یتا برارا مکلف نموده  شورا شهردار منتخبِبعنوان عضو شورای شهر همتی متعهد می گردم  -6

شهر را بصورت  یشورااعضای  یدرخواست ی، تمام گزارش ها(مردم است یکه مطالبه اصلی )پارلمان شهر یا شهیاتاق ش

 .قرار دهد ایشان اریدر اخت یشفاف و فور

سازمان های دولتی مرتبط  ، با فرماندار و امام جمعه یعامل نزدیکبعنوان عضو شورای شهر همتی متعهد می گردم ت - 7

برقرار نمایم و نسبت به هرگونه گزارش  ها و ارائه نظرات مختلفامنیتی و انتظامی جهت دریافت دیدگاه و دستگاه های

 تخلفی از سوی هر دستگاهی حساسیت نشان دهم.

با جدیت ایستادگی  و تهدید صاحبان ثروت و قدرت مقابل تطمیعدر بعنوان عضو شورای شهر همتی متعهد می گردم  -8

ه برخورد نموده و گزارش مالی دریافتی های خود توصیه، سفارش و اخذ هر گونه هدیاداری از جمله با مظاهر فساد نموده و 

 از محل این مسئولیت را به مردم ارائه دهم.

نسبی خود را  اقوامخود هیچیک از که درطول مسئولیت بعنوان عضو شورای شهر همتی متعهد می گردم  -9

مگر آنکه سیر  مبه استخدام شهرداری در نیاورو خارج از ضوابط  بصورت رابطه ای )هیچ نوع رابطه استخدامی(

و چنانچه در این خصوص تخلفی را از  د... را طی نماین، مصاحبه و استخدامی طبیعی همانند دیگران مانند آزمون

 ارائه خواهم داد.مشاهده نمایم ، قطعا گزارشات مقتضی را به حزب همت و مردم شهر  یشورا یاعضاسایر 

و  یشهر تیریاز جنس مد ییدر کارها نکهیبا توجه به ا میگردم متعهد همتی شهر شورای عضو بعنوان -10

شجاعت ، وجود دارد زین یمخالفان یهر طرح یبرا عتاًیوجود داشته و طب یسالئق مختلف ،شهر کی خدمات به مردمِ

داشته و خواهد بود  یالزمه قدرت پارلمان شهررا که  شهر یشورا یکارها شرفتیپ یدر راستا یو اقتدار عمل

مهم آن است که برآیند نهایی کار به نفع مردم بوده بنحویکه هدف غایی خود را بر انجام کار به نفع مردم قرار دهم. 

 وشایندی داشته باشند.نیز پس از نتایج مصوبات احساس خمخالفین مصوبات 

 نیکه ا کاندیداهای منتخب خود ستیتا از ل داندیخود را مکلف م، همت در همه استانها و شهرها حزب 

شورا و  نی، منتخبداوندخ نیمابفی  ثاقیمنشور را بعنوان م نینموده و ا تیحما نموده اند،منشور را امضا 

دقیق و کامل الزامات  نقض یا عدم رعایتدر صورت مشاهده و یا دریافت گزارش ی نماید و مردم نگهدار

منشور توسط هر یک از امضا کنندگان آن، پس از بررسی دقیق و صحت سنجی گزارشات  در این مندرج

واصله، برخورد با فرد یا افراد خاطی را طی سه مرحله به شرح ذیل در دستور کار تیم حقوقی حزب قرار 

 دهد : 
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 تذکر خصوصی به فرد یا افراد خاطی توسط کمیته حقوقی حزب همت –مرحله اول 

در صورت عدم توجه به تذکر شفاهی و تکرار تخلفات، ،اعالم مراتب تخلف طی اطالعیه ای به مردم توسط  –مرحله دوم 

 کمیته حقوقی حزب همت 

اعالم عمومی و رسمی عدم حمایت و اخراج رسمی در صورت عدم توجه به دو تذکر قبلی و تکرار تخلفات ،  -مرحله سوم 

 فرد یا افراد خاطی از حزب همت توسط کمیته حقوقی حزب و معرفی فرد به عنوان متخلف به مردم حوزه انتخابیه.

گزارشات مرتبط با نقض منشور توسط هر یک از امضا کنندگان آن عالوه بر اعالم از طریق کمیته حقوقی حزب ـ ۱تبصره

احتمالی و ارائه مستنداتِ مورد قبول  طرح شکایاتتواند از طریق مراجعه حضوری مردم به دفتر مرکزی حزب و همت ، می

 نیز صورت پذیرد. 

کلیه شکایات اعالم شده می بایست ابتدا به تائید رسمی، توسط تیم حقوقی حزب همت رسیده باشد تا دستورات  ـ۲تبصره

 افراد خاطی توسط دبیرکل حزب صادر گردد.  مقتضی در خصوص بررسی برخورد با فرد یا
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