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 صبح       7:30 ساعت شروع:                           07/12/1396    تاریخ جلسه:       42شماره جلسه:      

 نفر 19  تعداد اعضا حاضر در جلسه:                اتاق بازرگانی،صنایع،معادن و کشاورزی خراسان رضوی   محل تشکیل جلسه:

 

  )دستور کار( ورد بررسیــموضوع م 

 بررسی مشکالت انجمن ژئوتکنیک استان در خصوص عدم بکار گیری مشاورین این انجمن در مطالعات ژئوتکنیک کارهای شهری استان 

 ینامده  وزارت راه و شهرسازی در خصوص صددور گواه  11/9/91مورخ  91/400/5574بواسطه بخشنامه شماره  ارائه راهکار جهت رفع موازی کاری ایجاد شده

اعطدای   سازمان برنامه و بودجه کشور کده وییهده تاییدد  و    23/4/83مورخ  28437ت /40637صالحیت شرکت های عضو انجمن ژئوتکنیک استان با آیین نامه شماره 

 این سازمان می داند.گواهینامه صالحیت را بر عهده 

 طرح موضــوع دستور جلسه:

 مطالب زیر در جلسه طرح شد: مشکالت انجمن ژئوتکنیک استانب(در خصوص 

 روعش 90 سال از ن حوزهشرکت های فعال در ای تایید و تشخیص صالحیت  در اداره کل راه و شهرسازی و ریزی و مدیریت استان برنامه بین سازمان کاری موازی

 طی سالهای اخیر مکاتبات متعددی صورت گرفته است.و  شده

 فعالیت اعضای این انجمن بدون مشکل بود.  90 سال تا و خود را شروع کرده فعالیت 60دههاز  ژئوتکنیک انجمن اعضای

طرح  نیروگاهی، حوزه سدسازی، های پروژه نظیر عمرانی و دولتی پروژه های ی دو سازمان برنامه ریزی و مدیریت و راه و شهرسازیکاری ها موازی شروع  از پس

 تشخیص بودجه و برنامه سازمان از که کسانی و ژئوتکنیک انجمن عضو شرکت های توسط... و تونلها و بیمارستان ها شهرسازی، و راه وزارت های مربوط به
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 و راه وزارت سوی از که شرکت هایی توسط است، خصوصی بخش به متعلق که مشهد شهر سطح هایپروژه ها و طرح و می شود انجام اند، شده صالحیت

 . گیرد می صورت اند، شده صالحیت تشخیص شهرسازی

 بخش اعظمی از اعضای انجمن ژئوتکنیک بیکار می باشند.ندارد،  وجود زیادی دولتی پروژه های با توجه به اینکهدر شرایط فعلی 

 با دان شده تعیین بودجه و برنامه سازمان سوی از که ژئوتکنیک مهندسی شرکت های آزمایشگاه های و متخصصان نماینده سازمان مدیریت و برنامه ریزی معتقدند 

 .اند شده صالحیت تشخیص ای سختگیرانه ضوابط

 و اهر وزارت از که ضر افرادیحادر حال  کنند، عمل آن براساس همه و داشته وجود جامع و کامل قانون یک باید کشور نماینده اداره کل راه و شهرسازی معتقدند در

 30هم اکنون حدود . شوند می تایید ریزی برنامه و مدیریت سازمان به نسبت تری سختگیرانه شرایط با و بوده خصوصی بخش از اند گرفته فعالیت پروانه شهرسازی

 شرکت از اداره کل راه و شهرسازی مجوز فعالیت دریافت کرده اند.

 مصوبات:جمع بندی و

 مهلت پیگیری مسئول پیگیری مصوبات جلسه ردیف

 مشکالت انجمن ژئوتکنیک استانمسائل و  1

موازی کاری بین دو دستگاه سازمان برنامه ریزی و مدیریت استان و اداره کل راه و  90نظر به اینکه از سال 
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 و دولتی هایتایید و تشخیص صالحیت شرکت های ژئو تکنیک صورت گرفته است و پروژه شهرسازی پیرامون 

پروژه ها و  و می شود انجام اند، شده صالحیت تشخیص بودجه و برنامه سازمان از که شرکتهایی توسط عمرانی

 اند، شده صالحیت تشخیص شهرسازی و راه وزارت سوی از که شرکت هایی توسط مشهد شهر سطح هایطرح

 :گردیدمقرر با توجه به مسائل و مشکالت ایجاد شده ، لذا گیرد می صورت

اه و رداره کل ابرنامه ریزی و مدیریت و الف( موضوع جهت ایجاد توافق و تهاهم استانی بین دو دستگاه سازمان 

 شهرسازی در شورای گهت و گوی دولت و بخش خصوصی استان طرح گردد.

ت الحیص ب(طی مکاتبه ای با امضای استاندار محترم به وزیر محترم راه و شهرسازی موضوع تشخیص و تایید

 دد.یگیری گربرنامه ریزی به استناد نظام فنی و اجرایی( پمدیریت و شرکتها تنها توسط یک دستگاه) سازمان 

پس از طرح موضوع در شورای گهتگوی دولت و بخش خصوصی استان، موضوع تشخیص و تایید صالحیت ج(

رای ب ،شده در شرایط فعلی شرکتهای فعال در این زمینه تنها توسط یک دستگاه و مسائل و مشکالت حادث

 ی کشوراستحضار جناب آقای دکتر نوبخت معاون محترم رییس جمهور و ریاست سازمان مدیریت و برنامه ریز

 منعکس گردد.

 

 

 

 

 

 

 دبیرخانه شورا

 

دفتر هماهنگی امور 

 اقتصادی استانداری 
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