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مکان برگساری :اهواز

دستورکار :گسارش عملکرد کارگروه ها،بررسی دستورالعمل ساماندهی دست فروشی ،بازدید از پروشه
های ساماندهی مشاغل و محصوالت کشاورزی اهواز

گفتگوها

با تالوت آیاتی چند از کالم اله مجید و ترنم سرود جمهوری اسالمی نشست آغاز به کار کرد.
نخست جناب آقای سنواتی رییس محترم شورای اسالم شهر اهواز با برشمردن ویژگی های استان
خوزستان و شهر اهواز و مزیت های نسبی آن بر انجام کار ساماندهی بر مبنای محله محوری تاکید
کردند .ایشان ضرورت استفاده از تجارب شهرهای جهان و دیگر شهرهای کشور را بسیار مهم ارزیابی
کردند و بر داشتن پیوست های محیط زیستی و فرهنگی پروژه ها تاکید کردند.
در ادامه ،جناب آقا نوروزی فرد رییس محترم گروه کارشناسان امور عمرانی و خدمات شهری سازمان
شهرداری ها و دهیاری های کشور با اشاره به شماره شهرهای کشور که  6726شهر می باشد ،بر
اهمیت دانستن قوانین و مقررات مرتبط با ساماندهی مشاغل و محصوالت کشاورزی از سوی مدیران
تاکید کردند.ایشان با ارایه گزارشی از تدوین آیین نامه ها و دستورالعمل های تهیه شده با کمک
کارگروه های تخصصی ساماندهی مشاغل و محصوالت کشاورزی بر اجرای دقیق و کامل مفاد آن
اشاره کردند.
جناب آقای مهندس تحصیلی مدیر عامل محترم شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر تهران و رییس
کارگروه تخصصی ساماندهی صنوف و مشاغل شهرداری های کشور در آغاز نشست طی سخنانی
ضن گرامی داشت چهل سالگی پیروزی شکوهمند انقالب اسالمی با بیان خاطرات تلخ و شیرین از
روزهای حضورشان طی دوران دفاع مقدس در اهواز ،ضمن ابراز خرسندی از پیشرفت شهر ،بر حفظ
محیط زیست بویژه قطع ورود فاضالب های آلوده به رودخانه کارون تاکید کردند .ایشان در ادامه
سخنانشان فعالیت های شرکت ساماندهی در تمام بخش ها آمادگی انتقال تجارب موفق این شرکت به
سایر شهرهای کشور را اعالم کردند.رییس کارگروه تخصصی ساماندهی مشاغل شهرداری های کشور
با اشاره به فعالیت های دبیرخانه کشوری ساماندهی ضمن سپاسگزاری از اعضای کارگروه آنها را به
همکاری بیش از پیش فراخواند.
جناب آقای احمدی مدیر عامل محترم سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی
شهرداری اهواز بعنوان میزبان جلسه گزارشی از اقدامات انجام شده توسط آن سازمان را ارایه کردند.
در ادامه از سوی دبیران کارگروه های تخصصی ( اقایان اعرابی و رمضانعلی) گزارشی از اقدامات
دبیرخانه ارایه شد.
در ادامه هر یک از اعضای محترم ضمن بیان گزارشی از عملکرد سازمان متبوع خود پیشنهادهایی
نیز ارایه کردند.

-6نشست آتی کارگروه ساماندهی در اوایل اسفند سال جاری به میزبانی شرکت ساماندهی برگزار می
شود.
-7نشست آتی کارکروه تخصصی محصوالت کشاورزی در نیمه اول اردیبهشت سال  89به میزبانی
سازمان مدیریت میادین میوه و تره بار تهران برگزار می شود.
 -8دبیرخانه های ساماندهی مشاغل و محصوالت کشاورزی محتوی کتاب راهنمای ساماندهی مشاغل
و محصوالت کشاورزی با محوریت قوانین و مقررات را تهیه کنند.
-4سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورد های کشاورزی شهرداری قم کتاب راهنمای ساماندهی
مشاغل و محصوالت کشاورزی از چاپ و منتشر شود.
 -5دبیرخانه کشوری ساماندهی مشاغل دستورالعمل های ساماندهی کیوسک ها و مشاغل زیست شبانه
شهرها را تهیه و برای اعالم نظر اعضا و سپس ابالغ از سوی وزیر محترم کشور آماده کند.
 -6دبیرخانه کشوری ساماندهی مشاغل برنامه اجرایی با رویکرد تعامل سازنده با اتاق اصناف با
محوریت قانون نظام صنفی و قانون شهرداری را تهیه کند.
-2دبیرخانه محصوالت کشاورزی شیوه نامه ایجاد بازار مشارکتی خویش مالک برای عرضه
محصوالت کشاورزی و مایحتاج مصرفی با تایمن منابع مالی از سوی بخش خصوصی  ،تعاونی و
دولتی را تهیه کند.
 -9دبیرخانه محصوالت کشاورزی شیوه نامه الزامات ،زیر ساخت و خدمات مورد نیاز و چگونگی
نظارت بر فعالیت های مراکز ثابت عرضه بهداشتی دام زنده را تهیه کند.
 -8دبیرخانه محصوالت کشاورزی انجام و تکمیل مطالعه نیاز سنجی ایجاد میدان جدید مرکزی میوه و
تره بار در کالن شهرها و مراکز استان ها را تهیه کند.
 61سازمان های ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی موضوع هماهنگی  ،پیگیری و
انجام تفاهم نامه طرح عرضه مستقیم محصوالت کشاورزی در قطب های عمده تولید را با همکاری
جهاد کشاورزی را انجام دهند.
 -66سازمان های ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی موضوع الزام خالص فروشی،
صدور فاکتور الکترونیکی ،تجهیز حجره ها به وسایل تخلیه و بار گیری در میدان های مرکزی را از
سازمان صنعت ،معدن و تجارت و اتاق اصناف پیگیری کرده و نتیجه را به دبیرخانه کارگروه
محصوالت کشاورزی اعالم کنند.
- 67شهرداری کالن شهرها و مراکز استان ها نسبت به تامین زیر ساخت الزم مربوط به صنایع
تبدیلی ،تکمیلی ،نگهداری و سرخانه را در میادین مرکزی اقدام کنند.
- 68شهرداری کالن شهرها و مراکز استان ها نسبت به شناسایی و اطالع رسانی تولید کنندگان عمده
محصوالت شاخص منطقه خود برای عرضه مستقیم تک محصولی در ایام و مناسبت ها در سایر
میادین میوه و تره بار دیگر شهرها اقدام کنند.
-64سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری اصفهان پیرو بند 8مصوبه
نشست گذشته اقدام کند( .به منظور توسعه و تنوع بخشی منابع درآمدی جدید ؛ کمیته تخصصی امور
حقوقی به محوریت سازمان اصفهان ؛ موضوع برقراری و اخذ عوارض از مواد پروتئینی در شهرها
را با بررسی سوابق آن از لحاظ و امکان احیاسازی اجرای آن رسیدگی و در صورت تایید جهت طرح
و پیگیری بعدی به سازمان شهرداری ها و دهیاری ها منعکس نماید)
-65سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور با توجه به غیبت سه جلسه پی در پی جناب آقای
وحیدی مدیر عامل محترم سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری کرج
در نشست های کارگروه ها ،حکم عضویت ایشان را باطل کرده و مدیرعامل محترم سازمان ساماندهی
مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری زاهدان به عضویت کارگروه تخصصی ساماندهی
مشاغل در آید.
 -66از سوی ریاست کارگروه تخصصی ساماندهی حکم ریاست کمیته آموزش و فناوری اطالعات(
از سازمان کرج) به سازمان تبریز صادر شود.
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حمید رضا تحصیلی ،هاشم نوروزی فرد ،سید حسین اعرابی ،صولت احمدی،رضا مجیری ،محمد
رسول عباسی ،ابراهیم محمدی ،معراج عاشورلو ،حسن خسروی ،انور رحمت زهی ،وحید مقدم
سلیمی،علیرضا مظفری ،پیام خدا مرادی  ،آقای کیانی  ،محمد رضا نظری ،نعمت اله معینی ،فتاح
رمضانعلی

