شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر
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دستًرکار -8:بررسی دستًرالعمل ساماوذَی کیًسک َا - 1بررسی دستًرالعمل ساماوذَی مشاغل زیست شباوٍ -3
بروامٍ سال  8371کارگريٌ تخصصی ساماوذَی -4بروامٍ َمکاری شُرداری ي اصىاف در زمیىٍ ساماوذَی صىًف

جٌاب آلای هٌْذس تحػیلی رییس هحتزم وارگزٍُ تخػػی ساهاًذّی ضوي خَش آهذ گَیی تِ اعضا
هحتزم عی سخٌاًی تا ارایِ گشارضی اس الذام ّای اًجام ضذُ عی ضص هاُ دٍم سال  7931دیذگاُ ّا خَد
را تِ ضزح سیز تیاى وزدًذ:
ساهاًذّی تاسارّای هَلت اس عزیك ٍاگذاری اهَر تِ ضزوت ّای ٍاجذ غالحیت اًتظاهی ،ضٌاسٌاهِ دار
وزدى تْزُ تزداراى ٍ ًظارت تز اجٌاس عزضِ ضذُ تخطی اس الذام ّای اخیز ضزوت ساهاًذّی تَدُ است.
تخػیع اعتثار هٌاسة تزای ًَساسی هخاسى جایگاُ ّای  CNGوِ در اختیار ضزوت ساهاًذّی است،
اًتمال فزٍضٌذگاى هَاد ضیویایی،حزوت تِ سَی َّضوٌذساسی ویَسه ّا ٍ افشایص اجارُ تْای اخذ ضذُ
اس تْزُ تزداراى ویَسهٍ ،رٍد عزح "یه داًص آهَس یه رییس ساهاًذّی" تِ هزحلِ اجزایی ٍ وسة ًظز
اس داًطگاُ ّا ٍ وطَرّا تزای وٌتزل جوعیت حیَاًات ضْزی اس جولِ الذام ّای اخیز تَدُ است.
ایطاى هٌاسثت ّای اخیز اس جولٍِ :الدت اهام هحوذ تالز(ع) ،رٍس هٌْذس ،رٍس درختىاری را تِ اعضای
هحتزم تثزیه گفتِ ٍ اس توام حاضزاى خَاستٌذ وِ در تزًاهِ غزس ًْال در هحَعِ ساختواى ضزوت
ساهاًذّی هطاروت داضتِ تاضٌذ وِ ایي اهز پسٌذیذ در پایاى ًطست در حضَر رساًِ ّا اًجام ضذ.
رییس هحتزم وارگزٍُ تخػػی ساهاًذّی تا تاویذ تز ارسش آییي ًاهِ ساهاًذّی وِ تِ تػَیة ّیات
هحتزم دٍلت رسیذ ٍ ًیش همزرات تعذی آى تز اجزای دلیك ٍ واهل ایي هجوَعِ ضَاتظ تاویذ وزدًذ.
آلای دوتز ًَرٍسی فزد ًوایٌذُ هحتزم دفتز ّواٌّگی عوزاًی ٍ خذهات ضْزی ساسهاى ضْزداری ّا ٍ
دّیاریْای وطَر ضوي تثزیه ٍالدت اهام هحوذ تالز(ع) ٍ هٌاسثتْای پیص رٍ عی سخٌاًی تِ اّویت
وارّای اًجام ضذُ در سالً ٍ 7931یش هػَتات هْن در خػَظ ساهاًذّی هطاغل ٍ اغٌاف پزداختٌذ ٍ
تْیِ دستَرالعول ّای جذیذ اس جولِ ساهاًذّی ویَسه ّا ،ساهاًذّی خزیذ ٍ فزٍش خَدرٍ ّای سثه ٍ
سٌگیي ٍ ًیش ساهاًذّی هطاغل الىتزًٍیىی ٍ وسة ٍ وارّای ًَپا(  )start upرا در سال آتی السم ٍ
ضزٍری داًستٌذ .در اداهِ جلسِ ٍارد دستَر وار ضذ .آلای دوتز هجیزی رییس هحتزم ساسهاى ساهاًذّی
هطاغل ضْزی ٍ فزآٍردُ ّای وطاٍرسی ضْزداری اغفْاى ٍ رییس وویتِ حمَلی ٍ تذٍیي همزرات
وارگزٍُ ،گشارضی اس الذام ّای اًجام ضذُ ایي وویتِ را در تْیِ پیص ًَیس دستَرالعول ّا ارایِ وزدًذ .در
اداهِ دستَرالعول ّای تْیِ ضذُ تِ ّوزاُ تمَین اجزایی سال  7931وارگزٍُ هغزح ضذ .اعضا هحتزم
وارگزٍُ ضوي تیاى دیذگاُ ّای خَد هَاردی را تزای اغالح ٍ تىویل هغالة ارایِ ضذُ تیاى وزدًذ.

تصمیم جلسٍ

 -1ولیات دستَرالعول ساهاًذّی ویَسه ّا ٍ ساهاًذّی هطاغل سیست ضثاًِ تِ اتفاق تِ تػَیة رسیذ.
همزر ضذ الذام ّای سیز را در ایي تارُ اًجام پذیزد:
 -7-7اعضای هحتزم وارگزٍُ تخػػی ساهاًذّی تا هغالعِ پیص ًَیس ٍ هغالثی را وِ اس سَی
دتیزخاًِ وارگزٍُ ارسال هی ضَدً ،ظزات اغالحی ٍ تىویلی را تا پایاى فزٍدیي هاُ سال  7931تِ دتیزخاًِ
وارگزٍُ اعالم وٌٌذ.
 -2-7دتیزخاًِ وارگزٍُ تخػػی ساهاًذّی تا وسة ًظز اعضای هحتزم وارگزٍُ ٍ تزرسی ّای ّوِ
جاًثِ تَیژُ اس حیث حمَلی ٍ لاتلیت اجزایی ،پیص ًَیس ًْایی دستَرالعول ّای یاد ضذُ را تْیِ وزدُ ٍ
تِ ساسهاى ضْزداری ّا ٍ دّیاریْای وطَر جْت تزرسی ٍ عی هزاحل لاًًَی تزای اتالغ ارسال وٌذ.
دتیزخاًِ وارگزٍُ تخػػی ساهاًذّی در اجزای تٌذ  2-7دستَرالعول اجزایی ساهاًذّی هطاغل ٍ اغٌاف
هشاحن اتالغی ٍسیز هحتزم وطَر هثٌی تز لشٍم تْیِ تزًاهِ ساهاًذّی تزای ّز ضْز ،پیص ًَیس ضزح
خذهات ایي تزًاهِ را تْیِ وزدُ ٍ تزای عزح در وارگزٍُ هلی ساهاًذّی( هَضَع هادُ  6تػَیة ًاهِ ّیات
هحتزم ٍسیزاى ) تِ ساسهاى ضْزداری ّا ٍ دّیاریْای وطَر ارسال وٌذ.
 -2پیص ًَیس دستَرالعول هزاوش خزدیذ ٍ فزٍش خَدٍرّای سثه ٍ سٌگیي اس سَی ووتیِ حمَلی ٍ
تذٍیي همزرات تِ ریاست ساسهاى ساسهاًذّی اغفْاى تا ًیوِ اٍل اردیثْطت هاُ  7931تْیِ ٍ تزای عی
هزاحل تػَیة تِ دتیزخاًِ وارگزٍُ تخػػی ساهاًذّی ارسال ضَد.
 -3چگًَگی ّذایت ٍ ساهاًذّی وسة ٍ وارّای ًَپا (  ، )start upداًص تٌیاى ٍ الىتزًٍیىی اس سَی
وویتِ آهَسش ٍ فٌاٍری اعالعات تِ ریاست ساسهاى ساهاًذّی تثزیش تا پایاى اردیثْطت هاُ سال 7931
تْیِ ضذُ ٍ تِ دتیزخاًِ وارگزٍُ ساهاًذّی ارسال ضَد.
 -4تِ هٌظَر اعویٌاى اس اجزای دلیك آییي ًاهِ ساهاًذّی ،دستَرالعول اجزایی آى ،ضَایظ تطخیع
هطاغل ٍ اغٌاف هشاحن ٍ ضیَُ ًاهِ وارگزٍُ هحلی ،همزر ضذ دتیزخاًِ وارگزٍُ تخػػی ساهاًذّی،
عولىزد ضْزداری ّای هزاوش استاى ٍ ضْزّای تشرن را ارسیاتی وزدُ ٍ ًتیجِ را تِ وارگزٍُ هلی
ساهاًذّی گشارش دّذ تا هطىالت ٍ ًماط ضعف در اجزا ضٌاسایی ضذُ ٍ تزاتز ٍظیفِ وارگزٍُ هلی
ساهاًذّی ،وِ ّذایت ٍ ًظارت تز اجزای آییي ًاهِ ساهاًذّی است  ،راّىارّای السم اًذیطیذُ ضَد.
 -5تِ پیطٌْاد دتیزخاًِ وارگزٍُ تخػػی ساهاًذّی ٍ تػَیة اعضای هحتزم همزر ضذ تِ سثة فعالیت
ّای ارسضوٌذ رییس هحتزم وویتِ حمَلی ٍ تذٍیي همزرات ٍ واروٌاى هزتثظ تا هَضَع( اس جولِ آلای
عثذالْی ،خاًن ّادی هْز در هعاًٍت ساهاًذّی ٍ خاًن غادلی رییس هحتزم ادارُ حمَلی) در ساسهاى
ساهاًذّی هطاغل ضْزی ٍ فزآٍردُ ّای وطاٍرسی ضْزداری اغفْاى تِ گًَِ همتضی تمذیز تِ عول آیذ.
ً -6طست آتی وارگزٍُ در ًیوِ دٍم خزداد هاُ ّ 7931وشهاى تا تزگشاری ًطست هطتزن وارگزٍُ ّای
ساهاًذّی هطاغل ٍ هحػَالت وطاٍرسی تِ هیشتاًی ساسهاى ساهاًذّی هطاغل ضْزی ٍ فزآٍردُ ّای
وطاٍرسی ضْزداری لشٍیي تزگشار هی ضَد
 -7دستَر وار ًطست آتی:
گشارش هیشاى اجزا ٍ ًتایج الذام ّای اًجام ضذُ تزاتز هػَتات ًطست ّفتن
گشارش رٍسای هحتزم وویتِ ّای سِ گاًِ وارگزٍُ اس فعالیت ّای غَرت گزفتِ
آلایاى :هٌْذس تحػیلی ،دوتز ّاضن ًَرٍسی فزد ،فزّاد فزَّدی،رضا هجیزی،هعزاج عاضَرلٍَ،حیذ همذم
سلیوی ،غَلت احوذی،هحوذ رضا ًظزی،اًَر رحوت سّی  ،عثذالْی،دغاغلِ ،فتاح رهضاًعلی ،خاًن ًسزیي

حاضران وشست جوطیذی
غایثاى :آلایاى تْزٍس ویاًی ،اتزاّین هحوذی ،رسَل عثاسی ،حسي خسزٍی

