بنام خذا
صورتجلسه سومین نشست مشترک کارگروه های تخصصی سامانذهی مشاغل و محصوالت کشاورزی شهرداری های کشور

ویژگی
نشست

تاریخ 62 ٍ 62 :تیرهاُ  8931مکان برگزاری :سازهاى ساهاًذّی هطاغل ضْری ٍ فراٍردُّای کطاٍرزی
ضْرداری قسٍیي
دستورکار :تررسی پیص ًَیس دستَرالعول ّای ؛ ایجاد ٍ راُ اًذازی هراکس عرضِ تْذاضتی دام زًذُ ٍ هراکس
هطارکتی عرضِ هحصَالت کطاٍرزی ٍ هایحتاج هصرفی ،هطاغل زیست ضثاًِ ٍ ساهاًذّی کیَسک
ارائِ گسارش عولکرد سازهاى ّای عضَ در راستای تصَیة ًاهِ ّیأت هحترم ٍزیراى در هَرد هیادیي هیَُ ٍ
هحصَالت کطاٍرزی ٍ اجرای آییي ًاهِ ساهاًذّی هطاغل ٍ اصٌاف هساحن ضْری هصَب ّیات ٍزیراى ٍ تازدیذ
از پرٍشُ ّای ساهاًذّی هطاغل ٍ هحصَالت کطاٍرزی ضْرداری قسٍیي

حاضرین و حاضرین :آقایاى  :سیذ حثیة راضیّ ،اضن ًَرٍزی فرد ،سیذ سعیذ راد ،فتاح رهضاى علی  ،علی عفتی  ،جعفر
تلَک آرری ،سیذ حسیي اعراتی ،صَلت احوذی ،هحوذ هجیری ،هعراج عاضَرلَ ،حسي خسرٍیٍ ،حیذ هقذم سلیوی،
غایبین
علیرضا هظفری ،هحوذ رضا ًظری ،پیام خذاهرادی ،اًَر رحوت زّی ،کیَهرث طَالتی  ،خذا ًَر هحوذ زّی ،علی
اکثر کاظوی ،علی دغاغلِ ،هجیذآقایی ،هسعَدرضَیً ،عیوی ٍ خاًن ّا :زّراسادات ضفیعی ،سخي سٌج
غایبین :هذیرعاهل ضرکت ساهاًذّی صٌایع ٍ هطاغل ضْری ضْرداری تْراى ،رٍسای سازهاىّای ساهاًذّی
هطاغل ضْری ٍ فراٍردُ ّای کطاٍرزی ضْرداریّای کرهاًطاُ ،تثریس ،هطْذ ،ضیراز ٍ ساری
مقرر شذ:
 -1کمیتٍ آمًزش ي فىايری اطالعات بٍ ریاست سازمان ساماوذَی مشاغل ي محصًالت کشايرزی تبریس
مصوبات
نشست

اقذام َای زیر را بٍ اوجام رساوذ:
ً -1سجت ثِ تْیِ هحتَی کتبة هزجغ آهَسضی ٍ راٌّوبی سبهبًذّی هطبغل ٍ اصٌبف تب پبیبى تبثستبى اقذام ًوبیٌذ.
ً -2زم افشار ثٌذ  20هبدُ  55قبًَى ضْزداری را ثزای ثْزُ ثزداری سبیز ضْزداری ّب تْیِ ًوبیٌذ.
 -3دستَرالؼول ثْزُ گیزی اس کست ٍ کبرّبی ًَپب ٍ داًص ثٌیبى( ثزاثز هصَثِ ًطست ّفتن کبرگزٍُ تخصصی
سبهبًذّی)تب پبیبى تبثستبى تکویل ٍ ارایِ ضَد.
 -4ثزرسی ٍ طزاحی هذل هفَْهی ثزای هکبًیشُ ٍ الکتزًٍیکی کزدى توبم هشایذُ ّب ٍ هٌبقصِ ّبی هَرد ػول سبسهبى ّب ٍ
ثزگشاری ثِ صَرت غیز حضَری
 -2مقرر شذ سازمان ساماوذَی مشاغل ي محصًالت کشايرزی مشُذ اقذامات زیر را اوجام ي گسارش
مربًطٍ را بٍکمیتٍ فىی ي تجُیساتکارگريٌ محصًالت کشايرزی جُت بررسی ي جمع بىذی ارسال ومایذ:
 -1ثزرسی ٍ ضٌبسبیی الشاهبت ٍ استبًذاردّبی هَرد ًیبس در طزاحی ٍ ایجبد هیذاى هزکشی هیَُ ٍ تزُ ثبر ثب استفبدُ اس
تجبرة داخلی ٍ خبرجی
ًَ -2ع سبختبر ٍ تجْیشات ٍ سیز سبخت ّبی هَرد استفبدُ در هیذاى هزکشی هیَُ ٍ تزُ ثبر ثب استفبدُ اس تجبرة
داخلی ٍ خبرجی
 -3مقرر شذ کمیتٍ فىی ي تجُیسات بٍ ریاست سازمان ساماوذَی مشاغل ي محصًالت کشايرزی شیراز
بصًرت مشترک با سازمان ساماوذَی مشاغل ي محصًالت کشايرزی مشُذ اقذام َای زیر را اوجام دَذ:
 -1چبرچَة طزاحی کیَسک ّب
 -2تجْیشات ٍ هلشٍهبت فٌی طزح سبهبًذّی دست فزٍضبى ٍ هطبغل سیست ضجبًِ

 -3چبرچَة تذٍیي طزح جبهغ سبهبًذّی هطبغل ضْز( ضزح خذهبت هطبٍر ،دستبٍردّب)
-4کمیتٍ حقًقی ي تذيیه مقررات بٍ ریاست سازمان ساماوذَی مشاغل ي محصًالت کشايرزی اصفُان:
 -1ثزرسی جٌجِ ّبی حقَقی ٍ قبًًَی ٍ الشاهبت هَرد ًیبس در ثزگشاری غیز حضَری ٍ هکبًیشُ کزدى ثزگشاری هشایذُ ٍ
هٌبقصِ ّب ( در ثخص هیبدیي هیَُ ٍ تزُ ثبر)
 -2ثزرسی ٍ ضٌبسبیی ٍ هؼزفی هذل ّب ٍ رٍضْبی ٍاگذاری اهبکي ثب استقبدُ اس ظزفیت ّبی قبًًَی هَجَد اس جولِ هبدُ
ٍاحذُ هصَة ضَرای اًقالة ٍ آئیي ًبهِ اجزایی هصَة ّیئت هحتزم ٍسیزاى
ٌ) دبیرخاوٍ کارگريٌ تخصصی ساماوذَی ًسجت ثِ پیگیزی اجزای آییي ًبهِ سبهبًذّی هطبغل ٍ اصٌبف هشاحن در
ضْزّب اقذام کزدُ ٍ گشارش آًزا ثصَرت هبّبًِ ثِ سبسهبى ضْزداری ّب ارایِ کٌذ.
َ )6مٍ اعضا ًسجت ثِ پیگیزی تطکیل هزتت جلسبت کبرگزٍُ هحلی سبهبًذّی هطبغل ٍ اصٌبف هشاحن ثزاثز ضیَُ ًبهِ
هزثَطِ ،تذٍیي ثزًبهِ سبهبًذّی ّز ضْز ،جلت ّوکبری سبسهبى ّبی هتَلی سبهبًذّی ،طزح هَضَع در کویسیَى ًظبرت
ضْزستبى اقذام کزدُ ٍ گشارش آًزا ثِ دثیزخبًِ کبرگزٍُ تخصصی سبهبًذّی ارایِ کٌٌذ.
 )7مقرر شذ ؛ ًطست ّبی کویتِ ّبی تخصصی ّز دٍ کبر گزٍُ تخصصی ثب ثْزُ گیزی اس اهکبًبت ٍ ظزفیت ّبی
الکتزًٍیکی (فٌبٍری اطالػبت)  ،ثصَرت راُ دٍر ٍ اس طزیق فضبی هجبسی اًجبم ضَد.
 )8مقرر شذ ؛ کویتِ تذٍیي دستَرالؼول ّبی کوی ٍ کیفی ػزضِ هحصَالت کطبٍرسی ثب ریبست سبسهبى هذیزیت هیبدیي
تْزاى ٍ ػضَیت ضْزّبی هطْذ  ،اصفْبى  ،ضیزاس ،رضت ٍ قشٍیي تطکیل ٍ ثِ کویتِ ّبی کبرگزٍُ تخصصی هحصَالت
کطبٍرسی اضبفِ ضَد.
 )9مقرر شذ ؛ حذاکثز تب تبریخ  89/05/20ضْزّب ًقطِ ًظزات تکویلی ٍ اصالحی خَد را در خصَظ دستَرالؼول ّبی
هطزح ضذُ در ًطست ضبهل هَارد سیز را ثِ دثیزخبًِ کبرگزٍُ ّب ٍ دفتز ّوبٌّگی ػوزاًی ٍ خذهبت ضْزی سبسهبى ضْزداریْب
ٍ دّیبری ّبی کطَر هٌؼکس ًوبیٌذ:
ایجبد ٍ راُ اًذاسی هزاکش ثبثت ػزضِ ثْذاضتی دام ٍ هزاکش هطبرکتی ػزضِ هیَُ ٍ تزُ ثبر ٍ فزآٍردُ ّبی کطبٍرسی ،هطبغل
سیست ضجبًِ ٍ سبهبًذّی کیَسک
 )11سبسهبى ّبی هطبغل ضْزی ٍ هحصَالت کطبٍرسی ًسجت ثِ جوغ ثٌذی اقذاهبت صَرت پذیزفتِ ٍ ًتبیج آى در اجزای
سٌذ آسیت ضٌبسی هیبدیي هیَُ ٍ هحصَالت کطبٍرسی ٍ آئیي ًبهِ سبهبًذّی هطبغل تصَیت ًبهِ ّیئت هحتزم ٍسیزاى ،ثْوزاُ
ثیبى هطکالت کبر ٍ پیطٌْبدات جْت رفغ ٍ تؼذیل هطکالت هطبثق جذٍل ارسبل ضذُ قجلی حذاکثز تب تبریخ  89/5/15ثِ
سبسهبى ضْزداری ّب ٍ دّیبری ّبی کطَر ثوٌظَر اًؼکبس ثِ دفتز ّیئت هحتزم دٍلت (کویسیَى هزثَطِ ) ارسبل ًوبیٌذ .
 )11سبسهبى ّبی سبهبًذّی هطبغل ضْزی ٍ فزآٍردُ ّبی کطبٍرسی کالًطْزّب ٍ هزاکش استبىّب ؛ هَارد ٍ هَضَػبتی را کِ
ًیبسهٌذ حفظ ٍحذت رٍیِ ٍ اجزای یکپبرچِ اس طزیق دستَرالؼول ٍ یب ضیَُ ًبهِ هی ثبضٌذ را حست هَرد ثِ کبرگزٍُّبی
تخصصی هزثَطِ جْت رسیذگی ٍ طی هزاحل ثوٌظَر تٌظین دستَرالؼول یب ضیَُ ًبهِ کتجبً هٌؼکس ًوبیٌذ.
ً طست آتی کبرگزٍُ ت خصصی هحصَالت کطبٍرسی در هْزهبُ سبلجبری ثِ هیشثبًی سبسهبى هذیزیت هیبدیي هیَُ ٍ تزُ ثبر
زمان

ضْزداری تْزاى ثزگشار خَاّذ ضذ.

نشست های ً طست آتی کبرگزٍُ سبهبًذّی هطبغل در آثبًوبُ سبل جبری ثِ هیشثبًی سبسهبى سبهبًذّی هطبغل ضْزی ٍ فزاٍردُ ّبی
کطبٍرسی ضْزداری رضت ثزگشار خَاّذ ضذ.
آتی
 چْبرهیي ًطست هطتزک کبرگزٍُ ّب در دیوبُ سبل جبری ثِ هیشثبًی سبسهبى سبهبًذّی هطبغل ضْزی ٍ فزاٍردُ ّبی
کطبٍرسی ضْزداری قن ثزگشار خَاّذ ضذ.

