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 :دکتر، مهندس /آقایان و خانم ،حاضر در جلسه ۀاعضاي اصلی هیئت مدیر

 زهره ترابی قادر باقری فریبرز براتی حمزه علی احمدی

 رامین کیامهر احد محمدی ابراهیم زاد توت آغاج اصغر رسولی

   یحیی نصیرا یاحد محمد زادهحسن مجتبی 

  -: غائب در جلسه ۀاعضاي اصلی هیئت مدیر

 آقای مهندس بزرگمهر: حاضر در جلسه ۀاعضاي علی البدل هیئت مدیر

 - :حاضر در جلسه بازرسان سازمان

 -: مدعوین

 
 آغاز شد.  جلسه با تلاوت آیاتی از کلام ا... مجید

 مصوبات:

آقای دکتر براتی درخواست کمیسیون تاسیسات مکانیکی را مبنی بر اعلام ممنوعیت عبور دودکش از دیوارهای حمام و ابلاغ آن به -1

کلیه دفاتر و طراحان، ناظران و مجریان مربوطه را مطرح کردند و بعد از بحث و تبادل نظرات مختلف مقرر شد متن پیامک به شرح ذیل 

 امی و سامانه پیامکی به کلیه اعضای مرتبط اعلام گردد. در سایت و کانال تلگر

عبور لوله های دودکش از داخل دیوار های حمام با هر شرایطی ممنوع می باشد. برای ساختمانهایی که تاریخ صدور پروانه آنها قبل از  "

د خواهد شد که مهندس ناظر معماری می باشد، در صورتی لوله دودکش در دیوار حمام برای انشعاب گاز تایی 11/11/1311مورخه 

اجرای لوله دودکش داخل دیوار حمام را با اتصالات فنجانی و با پوشش مناسب و دودبند بودن نسبت به فضای حمام  به صورت مکتوب 

  . "گواهی نماید

راف ردیده و کمیسیون بر انصبا توجه به اینکه پرونده ای در رابطه با نظارت گازرسانی به کمیسیون تاسیسات مکانیکی ارجاع گ -1

مهندس ناظر رای داده است ولی ایشان اجرای این رای را نمی پذیرد مقرر شد برای حل مشکلات مشابه از هیات چهارنفره استان مجوز 
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نامه مطرح شده از سوی کمیسیون  ،و تا زمان تشکیل گروه داوری ایجاد گروه داوری مطابق با مفاد مبحث دوم مقررات ملی اخذ شود

 تاسیسات مکانیکی به کمیته حل اختلاف ارجاع گردد.

آقای مهندس محمدی درخواست انجمن صنفی کارفرمایی سازندگان مسکن و ساختمان را مبنی بر اعطای یک خط تلفن مستقل و  -3

 ار انجمن یادشده قرار گیرد.دستگاه کارتخوان اختصاصی مطرح نمودند و مقرر شد یک خط تلفن مستقل در اختی

آقای مهندس مجتبی زاده از کلیه اعضای حاضر درخواست نمودند اعضای کمیته ها و کمیسیون های تخصصی را که در گروه به  -4

تور دساشتراک گذاشته شده را مورد توجه قرار داده و نظرات و پیشنهادات خود را در این خصوص به دبیر هیات مدیره اعلام نمایند تا در 

 کار قرار گیرد.

با توجه به مسائل پیش آمده و بنا به پیشنهاد مدیر امور شهرستانها مقرر شد به طور همزمان تغییرات ذیل در ترکیب رابطان شهرهای  -5

 .خدابنده انجام گیرد شهرستان

 ن رابط شهر نوربهارقای مهندس حیدر نوری به عنواآ-

 شهر سجاس محمد محمدی به عنوان رابطآقای مهندس -

 آقای مهندس محمدجواد خدابنده به عنوان رابط شهر کرسف -

 رماب تعیین شدند.گآقای مهندس علی تقیلو به عنوان رابط شهر  -

و تبعات مالی آن)عملکرد رابطان شهرستانها( ارائه دادند و  در شهرستان ها آقای مهندس علی آبادی گزارشی از گردش کار نقشه ها -6

به سیستم نظامیار تاکید نمودند و نهایتًا مقرر گردید هرچه سریعتر بستر لازم  شهرستان بر تسریع در اتصال فعالیت حرفه  ای رابطان
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ت، نحوه انجام نظارت را در شهرستانها و امکان ضمناً مقرر گردید کمیته نظار. برای ثبت کلیه نقشه ها در سیستم نظامیار فراهم گردد

 .استانی کردن ارجاع نظارت تا پایان بهمن سال جاری مورد بررسی قرار داده و نتایج آن را در هیات مدیره ارائه نماید

    همچنین مقایسه آمار صدور پروانه های صادره در شهرستانها با حجم کار ارجاعی به سازمان مورد تاکید قرار گرفت.

 

 

 با صلواتی خاتمه یافت.   51:  15جلسه در ساعت 


