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ػٌَاى
ضًابط اجرایی کارَای اماوی در پريژٌ َای استاوی ،آییه وامٍ وحًٌ
کار شًرای فىی استان

کبضضٌبس  /هسئَل پیگیطی
گطٍُ ًظبضت هبلی

ج) خالصـه مذاکزات :

زض ضٍظ سِ ضٌجِ تبضید  95/8/18جلسِ ای ثب حضَض هؼبٍى هحتطم ًظبضت هبلی ٍ ذعاًِ هؼیي استبى ،شیحسبثبى ،هؼبًٍیي شیحسبة ٍ
هسیطاى هبلی زستگبّْبی اجطایی تطکیل گطزیس .هغبلجی کِ زض ایي جلسِ عطح گطزیس ثططح شیل هی ثبضس:
الف -مقدمه

 -1قطائت ٍ تبکیس ثط ضػبیت ٍ اجطای ثرطٌبهِ هحطهبًِ ضوبضُ /53/473/42862م هَضخ  95/8/8هؼبٍى هحتطم ًظبضت هبلی ٍ
ذعاًِ زاض کل کطَض زض ذصَظ ذَززاضی شیحسبثبى اظ تحَیل چک ٍ تبییسیِ چک ّبی صبزضُ ثِ شیٌفؼبى ٍ ضػبیت زقیق هفبز
ثرطٌبهِ ّبی هطتجظ ،هٌضن ثِ ًبهِ هؼبٍى فٌی ٍ حسبثطسی اهَض اقتصبزی ٍ ظیط ثٌبیی ػٌَاى هسیطاى ػبهل ثبًک ّبی زٍلتی
زض ذصَظ ذَززاضی اظ پطزاذت ٍجِ چک ّبی صبزضُ (ثبالی پٌجبُ هیلیَى ضیبل) ػْسُ حسبة ّبی زستگبّْبی اجطایی زض
هَاضزی کِ تَسظ شیٌفؼبى ثِ ثبًک اضائِ ضسُ ،لیکي تبییسیِ چک تَسظ ًوبیٌسُ شیحسبثی ٍ اهَض هبلی زستگبّْبی اجطایی
شیطثظ ثِ ثبًک اضسبل ًطسُ است.

 -2تبکیس ثط اّویت ٍضٍز اعالػبت اظ عطیق سبهبًِ سٌبهب ٍ ،اگط چِ ّوِ زستگبّْبی اجطایی  ،حسبة ًْبیی ذَز ضا ثِ صَضت

گعاضش فیعیکی اضائِ کطزُ اًس ،لیکي تب ظهبًی کِ اعالػبت زض سبهبًِ سٌبهب ٍاضز ًطسُ ثبضس تحقق هبزُ ( )95قبًَى هحبسجبت
ػوَهی ،کِ تکلیفی ثطای ّوِ زستگبّْبی اجطایی هی ثبضس ،اًجبم ًطسُ است.

ب-آیین نامه نحوه کار شورای فنی استان

ضَضای فٌی استبى ثِ ػٌَاى یکی اظ ثبظٍاى فٌی کطَض ًقص هْوی زاضتٍِ ،لی تَجِ کوتطی ثِ اّویت آى ضسُ است.

زض ازاهِ اسالیسّبی هطثَط ثِ فبیل  pdfگطز آٍضی ضسُ  ،تَسظ آقبی ظضگبًی اضائِ گطزیس.
ج -ضوابط اجرایی کارهای امانی در پروژه های استانی

ثرطٌبهِ جسیس ضوبضُ  95/805951هَضخ  95/8/4هَضَع ضَاثظ اجطایی کبضّبی اهبًی زض پطٍغُ ّبی استبًی ،اظ ًَع ثرطٌبهِ ّبی
گطٍُ اٍل (الظم االجطاء ) ثَزُ ٍ زض ( )9هبزُ ثِ تصَیت ضسیسُ ٍ اثالؽ ضسُ است .ایي ثرطٌبهِ ًیع زض قبلت فبیل  pdfتَسظ هؼبٍى
هحتطم ًظبضت هبلی ثِ سوغ ٍ ًظط ّوکبضاى ضسیس.
تَضیحبتی اصلی کِ زض ضاثغِ ثب ایي ثرطٌبهِ زض جلسِ عطح گطزیس ،ثططح شیل است:
مادٌ  -2زاهٌِ کبضثطز :زض ذصَظ اػتجبضات هلی ٍ اثالغی زستگبُ هجبظ ثِ اذص هجَظ اهبًی ًجَزُ ٍ زض صَضت لعٍم ضطٍضی است اظ
هطکع زضذَاست گطزز.
ػالٍُ ثط ایي ،ایي ثرطٌبهِ ثطای ذطیس کبال ٍ ذسهبت ،اظ جولِ ذسهبت هطبٍضُ ،هَضَػیت ًساضز.
مادٌ – 9
 -1تب زُ ثطاثط ًصبة هؼبهالت کَچک حست اجبظُ زض هَافقت ًبهِ عطح هجبظ است.
 -2کبضّبیی کِ ثطآٍضز ّعیٌِ اجطای آًْب اظ زُ ثطاثط ٍ حساکثط تب ثیست ثطاثط ًصبة هؼبهالت کَچک است ،اذص هجَظ ضَضای فٌی
استبى ضطٍضی است.
مادٌ -7
هجبزلِ هَافقت ًبهِ پطٍغُ ثِ صَضت اهبًی پس اظ تصَیت هَضَع زض ضَضای فٌی استبى هجبظ است.
تًجٍ  :صطف اضسبل فطم زضذَاست اجطای پطٍغُ ثِ ضٍش اهبًی ،زلیل ثط تصَیت ضَضای فٌی استبى ًوی ثبضس.

ردیف

مرجغ درخًاست کىىدٌ

8

آقای زرگاوی

2

آقای زرگاوی

مًضًع

مرجغ تکلیف شدٌ

قطائت ٍ تبکیس ثط ضػبیت ٍ اجطای ثرطٌبهِ کلیٍ ذیحسابان

هحطهبًِ ضوبضُ /53/473/42862م هَضخ
 95/8/8هؼبٍى هحتطم ًظبضت هبلی ٍ
ذعاًِ زاض کل کطَض زض ذصَظ ذَززاضی
شیحسبثبى اظ تحَیل چک ٍ تبییسیِ چک
ّبی صبزضُ ثِ شیٌفؼبى
دستگاَُای اجرایی
تبکیس ثط تکویل ٍضٍز اعالػبت اظ عطیق
کٍ َىًز حساب وُایی
سبهبًِ سٌبهب
خًد را ثبت وکردٌ اود.
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