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کارگروه تخصصی ساماوذهی

ویژگی وشست
دستورکار -0:بررسی شیوه وامه کارگروه ملی ساماوذهی -9بررسی دستورالعمل ساماوذهی پذیذه دست فروشی -1تعییه
روسای های تخصصی سه گاوه کارگروه

گفتگوها

آقای دکتر افشار رییس محترم کارگروه تخصصی ساماندهی ضمن خوش آمد گویی به اعضا محترم طی
سخنانی دیدگاه ها خود را به شرح زیر بیان کردند:
اهمیت تبادل تجارب میان سازمان های ساماندهی
ضرورت تغییر نگرش و پارادایم شیفت در امور شهری و ساماندهی با توجه به تغییر شرایط
توجه ویژه با اهمیت شبکه های اجتماعی و توسعه آموزش و آگاهی های شهروندان محترم برای
مشارکت در فرآیند ساماندهی
ضرورت شناخت کامل اجزای اکوسیستم شهری و در نظر داشتن مسوولیت اجتماعی سازمان متبوع
اهمیت رصد مستمر فعالیت های اقتصادی و شرایط اجتماعی برای پیش بینی و آمادگی مواجهه با
رویداد های نو پدید شهری
بکارگیری روشهای مدیریت هسته ای و اداره مشارکتی شهرها
توجه به حیات شبانه شهرها و استفاده از ظرفیت مشارکت ها در فروش اغذیه سیار
اصالح ذهنیت های گذشته در مورد پدیده دست فروشی
آقای دکتر راضی مدیرکل محترم امور عمرانی و خدمات شهری سازمان شهرداری ها طی سخنانی به
ضرورت انجام کار مشارکتی از طریق همکاری در کارگروه های تخصصی از جمله کارگروه
ساماندهی تاکید کردند .ایشان همفکری و ارایه مشورت های اعضا محترم کارگروه برای تدوین
دستورالعمل های اجرایی از سوی مقام عالی وزارت کشور را مهم دانسته و بر تالش و جدیت اعضای
محترم تاکید کردند.
در ادامه هر یک از اعضای محترم ضمن اعالم نظر در مورد  2دستور کار اصلی جلسه ،دیدگاه های
خود را در موضوعات متنوع ساماندهی ارایه کرند.
در پایان احکام عضویت اعضای محترم کارگروه از سوی مدیرکل محترم امور عمرانی و خدمات
شهری سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور و آقای دکتر افشار مدیر عامل محترم شرکت
ساماندهی صنایع و مشاغل شهر تهران و ریاست کارگروه تخصصی به ایشان اعطا شد.

 -1شیوه نامه کارگروه ملی ساماندهی مطرح شده و به اتفاق به تصویب رسید .مقرر شد دبیرخانه
کارگروه اقدام های زیر را در این باره انجام دهد:
 -1-1تشکیل نشست های کارگروه ملی با طرح دستورکارهای مقید درشیوه نامه
 -2-1تهیه دستورالعمل برگزاری کارگروه های محلی و ارسال آن به سازمان شهرداری ها و
دهیاری های کشور برای ابالغ به استانداری ها
 -2ریاست کمیته های سه گانه کارگروه تخصصی ساماندهی به شرح زیر تعیین شد:
سازمان ساماندهی مشاغل و فرآورده های کشاورزی اصفهان مسوولیت کمیته حقوقی و تدوین مقررات

تصمیم جلسه

حاضران وشست

سازمان ساماندهی مشاغل و فرآورده های کشاورزی شیراز مسوولیت کمیته فنی و تجهیزات
سازمان ساماندهی مشاغل و فرآورده های کشاورزی کرج مسوولیت کمیته آموزش و فناوری اطالعات
2-1مقرر شد برابر روال گذشته احکام کیمته های تخصصی از سوی ریاست محترم کارگروه
تخصصی صادر شود.
 -2-2روسای محترم هر یک از کمیته های تخصصی برابر شیوه نامه مربوطه نسبت به تشکیل
جلسات اقدام و نتیجه را به دبیرخانه کارگروه ارسال کنند.
 -3از سوی دبیرخانه کارگروه ،تجربه شرکت ساماندهی در خصوص طرح ساماندهی دست
فروشی به اعضای محترم ارسال شود.
 -4هر یک از اعضا محترم کارگروه طرح ها،دیدگاه ها و پیشنهاد های مورد نظر خود را به
دبیرخانه کارگروه ارسال کنند.
 -5هر یک از اعضای محترم نسبت به پیگیری تشکیل کارگروه محلی ساماندهی موضوع ماده
 6آیین نامه ساماندهی مصوب  79/11/11هیات محترم دولت اقدام کرده و صورتجلسه
تنظیمی را برای ارایه به کارگروه ملی تصویب نامه یاد شده ،به دبیرخانه ارسال فرمایند.
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