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بسمه تعالی
مصوبات
 -1مقرر شد ،دبیرخانه ی کارگروه تخصصی چکیده ای از مطالعات انجام شده راجع به " ساماندهی دست فروشی،
دوره گردی و بساط گستری" را که توسط شهرداری تهران( مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران) تهیه شده است را
که حاوی تجارب شهرهای کشور و دیگر کشورهای جهان ،دالیل گرایش به این پدیده و راهکارهای پیش بینی شده را
تهیه و ارایه کند.
 -2مقرر گردید روسای محترم کمیته های تخصصی سه گانه اقدامات زیر را انجام دهند:
 -2-1برابر شیوه نامه اجرایی هر کمیته ،نسبت به تهیه و ارایه تقویم یک ساله کمیته به همراه معرفی دستورکارها بر حسب
اولویت ها اقدام شود.
 -2-2هر یک از دستور کارها در کمیته مطرح شده و نتیجه نهایی در قالب صورتجلسه تنظیمی به دبیرخانه کارگروه
ارسال شود تا در نشست اصلی کارگروه تخصصی ساماندهی مطرح و نسبت به آن تصمیم گیری شود.
 -2-3به منظور افزایش سرعت کار و کاهش هزینه ها ،برای طرح مسایل در کمیته ها صرفاً به نشست های حضوری اکتفا
نکرده و از روشهای غیر حضور از جمله استفاده از فضای مجازی اقدام شود.
 -3مقرر شد کمیته حقوقی و تدوین ضوابط موارد زیر را در دستور کار خود قرار داده و اقدام کند:
 -3-1نسبت به تدوین ساختار سازمانی شامل :نمودار سازمانی ،شرایط احراز کارکنان ،شرح وظایف و دیگر شاخص های
سازمان های" ساماندهی مشاغل شهری و فرآوردهای کشاورزی" اقدام کرده و با اخذ نظر بخش برنامه ریزی سازمان
شهرداریها و دهیاری های کشور به منظور تطبیق با ضوابط  ،نتیجه را در نشست آتی کارگروه تخصصی ساماندهی ارایه
کند.

 -3- 2راهنمای اجرایی متناسب برای هدایت شهرداری های کشور به منظور اجرای قوانین  3گانه * مربوط به بازارچه ها
را تهیه و برای نهایی کردن آن به دبیرخانه کارگروه ارسال کرده تا پس از جمع بندی نظر دو کمیته تخصصی دیگر،پیش نویس
نهایی تهیه و در نشست آتی کارگروه مطرح شود (*.ماده  58قانون نظام صنفی مصوب  2351ماده  22قانون ساماندهی حمایت از
مشاغل خانگی مصوب  ،2351ماده  21قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب )2311
 -0مقرر شد کمیته آموزش وفناوری موارد زیر را در دستور کار خود قرار داده و اقدام کند:
 -0- 1برای تکمیل راهنمای اجرایی بازارچه های موضوع قوانین  3گانه دفترچه آموزشی برای گروه های هدف
 -0-2شرایط فنی بانک اطالعات برای بازارچه های موضوع قوانین سه گانه را با مشخصات زیر تهیه و به دبیرخانه ارایه نمایند:
ثبت نام متقاضیان مشمول قوانین ،سوابق فردی و مدارک افراد ،سوابق مالی شامل  :اجاره بها ،میزان بدهی ،قرارداد ،جرایم ،نوبت
دهی و تمدید( برای یک دوره)
 -5مقرر شد کمیته فنی و تجهیزات موارد زیر را در دستور کار خود قرار داده و اقدام کند:
 - 5-1تعیین چگونگی مکان یابی بازارچه های موضوع قوانین  3گانه از جمله استفاده از روش تجزیه و تحلیل
سلسله مراتبی( )AHP
 -5-2تعیین نوع سازه ( دایم و موقت) و تاسیسات و تسهیالت بهداشتی برای برپایی بازارچه های موضوع قوانین
 3گانه
 -9دبیرخانه کارگروه تخصصی ساماندهی به منظور استفاده از ظرفیت قانون برای تامین منافع شهرداری و جلب رضایت
بیشتر شهروندان محترم با جمع بندی نظرکمیته های کارگروه  ،نظام نامه مشارکت شهرداری در برپایی بازارچه های
موضوع قوانین  3گانه را تهیه و برای ابالغ از سوی سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور ارایه کند.
 -7دبیرخانه کارگروه تخصصی ساماندهی موظف است با ایجاد هماهنگی و هدایت کمیته های تخصصی  ،عملکرد هر
یک از کمیته ها را ارزیابی کرده و نتیجه را در نشست های کارگروه تخصصی ساماندهی ارایه کند.

 -8بنا به پیشنهاد جناب آقای مهندس جواد صدیقی مدیرعامل محترم سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های
کشاورزی شهرداری تبریز ،مقرر شد ،اعضای محترم کارگروه پیشنهاد های الزم برای همفکری ،همکاری و مشارکت
در برگزاری هرچه باشکوه تر برنامه "ساماندهی مشاغل گردشگری" در اجرای طرح تبریز پایتخت گردشگری جهان
اسالم در سال  ،1125را به دبیرخانه کارگروه تخصصی ساماندهی ارایه کنند.
 -6با پیشنهاد های مدیران محترم عامل سازمان های ساماندهی مشاغل شهری و فرآوردهای کشاورزی وداوطلب مقرر شد،
میزبانی نشست آتی در نیمه اول تیرماه سال جاری در تبریز برگزار شود.
میزبانان بعدی به ترتیب شهرهای کرج(مرداد ماه) بیرجند( شهریورماه) قزوین ( مهرماه) اصفهان ( آبان ماه) شیراز ( آذر ماه)
بندرعباس( دی ماه) مشهد ( بهمن ماه) رشت ( اسفند ماه) تعیین شدند.

