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حاضران در نشست:
آقایان محترم:
صادق نجفی شهردار تبریز ،علی مدبر معاون خدمات شهری و اجرایی شهرداری تبریز،کامران زنگیشه مدیرعامل شرکت
ساماندهی صنایع و مشاغل شهرداری تهران ورییس کارگروه، ،هاشم نورزی فرد رئیس گروه دفتر هماهنگی عمرانی و خدمات
شهری سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور و عضو کارگروه ،جواد صدیقی مدیرعامل سازمان ساماندهی مشاغل و
فراورده های کشاورزی شهرداری ،ابراهیم محمدی مشاور شهردار تبریز در امور صنوف و صنایع ،بهروز ورمهمدی
مدیرعامل سازمان ساماندهی مشاغل و فراورده های کشاورزی شهرداری کرج ،فرهاد فرهودی مدیرعامل سازمان ساماندهی
مشاغل و فرآورده های کشاورزی شهرداری کرمانشاه،حسین عمویی مدیرعامل سازمان ساماندهی مشاغل و فراورده های
کشاورزی شهرداری قزوین،علیرضا اعالیی مدیرعامل سازمان ساماندهی مشاغل و فراورده های کشاورزی شهرداری
رشت،علی خانواده محجوب معاون سازمان ساماندهی مشاغل و فراورده های کشاورزی شهرداری رشت، ،فتاح رمضانعلی دبیر
کارگروه تخصصی ساماندهی

جلسه با قرائت قران کریم آغاز شد.نخست جناب آقای مهندس صدیقی با عرض خیر مقدم به مهمانان محترم،اهمیت مشارکت در
رویداد تبریز  2142را یاد آور شده و ضمن اشاره به اقدام های انجام شده از سوی سازمان متبوع،همکاری تمام اعضای محترم
کارگروه را درخواست کردند.آقای دکتر زنگیشه رییس محترم کارگروه تخصصی ساماندهی رویداد تبریز  2142را در مقیاس
ملی ارزیابی کرده و شهرداری را در تامین نیازها و رفاه گردشگران وظیفه مند دانستند.ایشان با اشاره به تجارب شهرداری
تهران و همچنین شرکت ساماندهی از جمله تبدیل میدان امام حسین علیه السالم و خیابان  41شهریور به محور گردشگری با رفع
مزاحمت مشاغل و انتقال صنوف مزاحم و جایگزینی با مشاغل مورد نیاز گردشگری ،آمادگی الزم برای انتقال تجارب یاد شده
به شهرداری تبریزرا اعالم کردند.ایشان یکی از ثمرات گفتگوی مدیران محترم ساماندهی شهرداری های کشور را تبادل
تجارب ،کاهش هزینه ها ،پرهیز از تکرار و آزمون و خطا دانسته و با بیان تدوین آیین نامه ساماندهی درهیات محترم دولت آنرا
گامی مهم برای ایجاد وحدت رویه در سامان بخشی به مشاغل و صنوف ارزیابی کردند.
در ادامه نشست ،آقای دکتر مدبر معاون محترم خدمات شهری و اجرایی شهرداری تبریز نخست از حضور مدیران محترم
سازمان های حاضر سپاسگزاری کرده و سپس فرصت باقی مانده تا آغاز رویداد تبریز  2142را برای نیازسنجی و جلب
همکاری و مساعدت شهرداری ها مغتنم شمردند.ایشان با اشاره به اهمیت تبریز در همجواری با کشورهای دیگر که نقش منطقه
ای به آن داده ،پیشنهاد کردند برای استفاده از ظرفیت کامل ،با پهنه بندی کشور و گماردن هر یک از شهرداری ها و سازمان
های متبوع آنها به پیگیری یکی از ماموریت ها اقدام شود .ایشان از تعیین  41محور گردشگری در تبریز خبر داده و خواستار
همفکری برای رفع مزاحمت مشاغل از این محورها و جایگزینی با مشاغل سازگار با نیازهای گردشگری شدند .ایشان برای
سامان بخشی مشاغل ،مشارکت بخش خصوصی را الزم دانسته و بر توجه کافی به ایمن سازی مشاغل محورهای گردشگری
تاکید کردند.
آقای دکتر نجفی شهردار محترم تبریز با حضور در نشست کارگروه طی سخنانی مطالب زیر را بیان کردند:
ایشان با تشکر از مدیران محترم سازمان شهرداری های کشور ،آقای دکتر زنگیشه رییس محترم کارگروه و نیز مدیران محترم
عامل سازمان های ساماندهی مشاغل و فرآورده های کشاورزی شهرداری های کشور ،از آنها خواست توان و تجارب ارزشمند
خود را درحوزه مشاغل و صنوف بویژه فعالیت هایی که با حوزه گردشگری در ارتباط است ،در اختیار شهرداری تبریز
بگذارند .آقای دکتر نجفی مشاغل شهر را رکن مهم توسعه گردشگری و ارتقای کیفیت خدمت رسانی به شهروندان و گردشگران
داخلی و خارجی دانسته و ساماندهی آنها را زدن دو هدف با یک تیر تعبیر کردند .با ساماندهی مشاغل بویژه مشاغل مزاحم در
محورهای گردشگری عالوه بر بهبود محیط زیست ،می توان مشاغل خدمت رسان به شهروندان و گردشگران را جایگزین کرد.
ایشان یکی از راهبرهای اساسی در تحقق اهداف ساماندهی را تعامل سازنده با تشکل های صنفی از جمله اتاق اصناف و اتحادیه
ها دانستند .همچنین جلب همکاری بخش صنعتی و انتقال صنایع و صنوف به شهرک های صنعتی را یکی از روشهای استفاده از
ظرفیت های موجود برشمردند .همچنین از ابتکارات شهرداری تبریز در این زمینه و ایجاد مدیریت همکاری شهرداری با
صنوف و صنعت زیر نظر مستقیم شهردار تبریز سخن گفتند که گام موثری در راه تحقق اهداف ساماندهی می باشد.آقای دکتر
نجفی به کارگروه تخصصی ساماندهی پیشنهاد کردند که تجارب هر یک از شهرها در حوزه ساماندهی را گردآوری و منتشر کند
تا مورد استفاده مدیریت دیگر شهرها قرار گیرد.یکی از راه های ساماندهی حذف زواید بصری و تابلوهای ناهنجار مراکز

صنفی و صنعتی است  .این طرح بایستی با اولویت در محورهای گردشگری انجام شود.
در ادامه جناب آقای نورزوی فرد رییس محترم گروه کارشناسی دفتر هماهنگی عمرانی و خدمات شهری سازمان شهرداری ها
و دهیاری های کشور و عضو کارگروه با بیان علت و ضرورت تشکیل کارگروه تخصصی ساماندهی به الزام مدیران محترم
عامل سازمان های ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی که حکم رسمی عضویت در کارگروه از سازمان
شهرداری ها دارند برای حضور در نشست های کارگروه تاکید کردند.ایشان با بیان اینکه حضور شخص مدیر عامل سازمان
بعنوان یکی از معیارهای ارزیابی عملکرد آنها خواهد بود ،اعالم کردند بزودی با تحلیل نشست های برگزار شده اعم از کمیته
های تخصصی و کارگروه اصلی کارنامه اعضا تهیه و عالوه بر اعضای محترم به شهرداران محترم شهرهای متبوع نیز اعالم
خواهد شد.آقای نوروزی فرد یکی از اهداف تشکیل کارگروه تخصصی ساماندهی را تحقق اساسنامه جدید و شرح وظایف
ابالغی سازمان ها از سوی وزیر محترم کشور اعالم کردند .هر بار چند مورد از این وظایف در کمیته های تخصصی بررسی
و در کارگروه اصلی مورد تصمیم سازی قرار گرفته و پس از نهایی شدن از سوی سازمان شهرداری های کشور ابالغ خواهد
شد .بر این اساس دو موضوع مهم زیر برای نشست آتی کارکروه پیشنهاد می شود :اول موضوع توانمند سازی عوامل اجرایی
ساماندهی در سازمان ها دوم موضوع شناسایی و مدیریت زنجیره تامین در ساماندهی با اولویت پروژه های ساماندهی با
رویکرد معرفی بسته های سرمایه گذاری
در ادامه هر یک از مدیران محترم سازمان های ساماندهی مشاغل شهری و فرآوردهای کشاورزی حاضر در جلسه نسبت به
طرح دیدگاه های خود پرداختند.
آقای دکترورمهمدی مدیر عامل محترم سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی کرج بعنوان ریاست کمیته
آموزش و فناوری اطالعات از اقدام هایی که می بایست در اجرای مصوبه نشست دوم راجع به بازارچه ها صورت می گرفت
گزارشی ارایه کردند .این گزارش فاقد مستندات الزم وفق شیوه نامه بوده و عمال اقدام خاص قابل ارایه ای انجام نشده بود که
تذکر الزم برای اقدام به موقع و موثر داده شد همچنین در حاشیه نشست راهنمایی الزم به کارشناسان و مدیران این سازمان
برای انجام دقیق و کامل کار ارایه شد .ایشان پیشنهاد کردند نشست هایی ویژه کارشناسان و معاونت های مرتبط سازمان ها
برگزار شود.همچنین خواستار اصالح ساختار سازمانی موجود سازمان کرج شدند.
به علت درگذشت پدر گرامی جناب آقای مهندس منصوری مدیرعامل محترم سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآروده های
کشاورزی ،ایشان در این نشست حضور نداشتند .ضمن تسلیت به ایشان و آرزوی مغفرت و آمرزش الهی برای آن مرحوم ،نتایج
اقدام های انجام شده آن سازمان بعنوان ریاست کمیته تخصصی فنی و تجهیزات کارگروه ساماندهی که منطبق بر شیوه نامه و
بصورت کامل با مستندات الزم انجام شده و به دبیرخانه ارسال شده بود ،از سوی دبیر کارگروه به استحضار اعضای محترم و
حاضران در نشست رسید.
گزارش نتایج اقدام های کمیته حقوقی و تدوین مقررات کارگروه که به ریاست جناب آقای مهندس کشاورز مدیرعامل محترم
سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآرده های کشاورزی شهرداری اصفهان به علت عدم حضور ایشان در نشست کارگروه به
سبب حضور در بیمارستان برای عمل جراحی پدر گرامی شان ،از سوی دبیر کارگروه ارایه شد .این گزارش بخشی از وظایف
آن کمیته در تدوین ساختار سازمانی بود که شامل چارت سازمانی ،عنوان سمت ها ،شرح وظایف و شرایط احراز هر یک از
سمت ها را شامل می شود .حاضران محترم کارگروه ضمن دعای خیر و شفای عاجل برای ابوی گرامی ایشان ،مقرر کردند در
اسرع و قت نسبت به تکمیل بخش راهنمای اجرایی برپایی بازارچه ها که از مصوبات نشست دوم بود ،اقدام الزم از سوی آن
سازمان انجام شده و نتیجه بصورت کتبی به دبیرخانه کارگروه ارسال شود.
آقای مهندس عمویی مدیرعامل محترم سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی قزوین با بیان مشکالت
شهرهایی که فاقد سازمان اجرایی در حوزه ساماندهی می باشند ،پیشنهاد کردند برای راهبری موضوع ساماندهی مشاغل مزاحم
اینگونه شهرها تدابیر اندیشده شده و ساختار سازمانی متناسب پیش بینی شود.
آقای مهندس فرهودی مدیرعامل محترم سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی کرمانشاه با بیان تجارب
سازمان متبوع در جلب همکاری دستگاه های متولی و ذیربط ،مرتبط با موضوع ساماندهی مشاغل ،از تحویل گرفتن زمین
مناسب برای انتقال صنوف مزاحم شهر کرمانشاه خبر دادند .مقرر شد روشهای جلب همکاری دستگاه ها بعنوان مستند سازی
تجارب و فرایند ساماندهی گردآوری شده و در اختیار شهرداری ها قرار گیرد.
آقای مهندس اعالیی مدیرعامل محترم سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی شهر رشت با بیان تجارب آن
سازمان در شهر رشت که بعنوان کانون خوراک و غذاهای سنتی کشور شناخته می شود برای انتقال این تجارب به سازمان
تبریز در اجرای رویداد تبریز  2142اعالم آمادگی کردند.ایشان از اجرای طرح مطالعات ساماندهی مشاغل مزاحم شهر رشت
خبر دادند که از سوی شکرت مهندسان مشاور اجرا می شود و در مراحل پایانی قرار دارد.
آقای ابراهیم محمدی مشاور محترم شهردار تبریز و مدیر هماهنکی شهرداری و واحدهای صنعتی و صنفی ضمن استقبال از
طرح برگزاری جشنواره مشاغل در رویداد تبریز  2142از اقدام های شهرداری تبریز در پیشبرد موضوع انتقال صنوف به
شهرک های صنعتی تبیز خبر دادند.
در پایان مباحث از تالش های ارزنده همکارن محترم در سازمان تبریز از جمله آقایان  :محمد زارع ،بهرام محمودی حسین
فرهنگی ،نادرمحمودی ،شهرام احمدی و دیگر عزیزان فعال در برگزاری شایسته نشست کارگروه ،تقدیر و تشکر شد.
در پایان با جمع بندی مطالب و پیشنهاد های ارایه شده موارد به اتفاق آرا به به قرار زیر تصویب رسید:
تصمیم کارگروه:
ا -مقرر شد موضوع توانمند سازی عوامل اجرایی ساماندهی در سازمان ها از سوی کمیته های تخصصی  3گانه برابر روش
شیوه نامه مورد بررسی قرار گرفته و نتیجه طی صورتجلسه به همراه مستندات به دبیرخانه کارگروه ازارسال شود.

 -2موضوع شناسایی و مدیریت زنجیره تامین در ساماندهی با اولویت پروژه های ساماندهی با رویکرد معرفی بسته های
سرمایه گذاری از سوی کمیته های تخصصی  3گانه برابر روش شیوه نامه مورد بررسی قرار گرفته و نتیجه طی صورتجلسه
به همراه مستندات به دبیرخانه کارگروه ازارسال شود.
 -3با توجه به درخواست برخی سازمان های ساماندهی شهرهای کشور و نیزبه منظور عدالت در توزیع جغرافیایی اعضای
کارگروه مقرر شد ضمن افزودن برخی سازمان ها دیگر به عضویت کارگروه اقدام های زیر صورت گیرد:
 )3-4هر یک از اعضای محترم که شهر آنها مرکز استان می باشد ،راهبری شهرداری های استان در حوزه ساماندهی را بر
عهده گیرند .راهنمای اجرایی این ماموریت از سوی دبیرخانه کارگروه تهیه و اعالم خواهد شد.
) 3-2کشور به پنج پهنه شمال ،جنوب ،شرق  ،غرب و مرکز تقسیم شده و مسوولیت راهبری استان های هر پهنه بر عهده
سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی استان منتخب می باشد .راهنمای این ماموریت از سوی دبیر خانه
کارگروه تهیه و اعالم خواهد شد.
 -4برابر روش معمول در کارگروه های تخصصی سایر حوزه های شهرداری ،مقرر شد برنامه ریزی برگزاری همایش ملی
ساماندهی صنایع ،صنوف و مشاغل و فعالیت های شهری از سوی دبیرخانه با استعالم از اعضای محترم کارگروه انجام شده و
در نشست آتی به تصویب برسد.
 -5به منظور دانش افزایی مدیران محترم عامل سازمان های عضو کارگروه از طریق بازدید گروهی از شهرهای منتخب و
موفق کشورهای پیشرو ،مقرر شد هماهنگی های الزم در این باره از سوی سازمان شهرداری های کشور انجام شود.
 6بنا به پیشنهاد های مطرح شده از سوی اعضای محترم مقرر شد نشست های ویژه معاونان محترم و کارشناسان محترم مرتبط
با موضوع در سازمان ها از سوی دبیرخانه با تدوین شیوه نامه مربوطه ،برگزار شود تا بعنوان یکی از روشها ی توانمند
سازی عوامل اجرایی ساماندهی (موضوع بند  4این صورتجلسه ) نیز تحقق یابد.
 -1با توجه به تقویم برگزاری نشست ها و نوبت بندی میزبانی سازمان های عضو کارگروه ،مقرر شد نشست بعدی کارگروه در
روز چهارشنبه  45شهریور ماه  4336به میزبانی شهرداری کرج برگزار شود.

