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      به نام خدا                                                      

 گاز ضوابط انتظامی بازرسین                                      

 

 )ناظرین(ضوابط انتظامی بازرسین گاز
اقدام  ابالغی های مصوببرگرکاساعت نسبت به بازدیدها مطابق  48ضمن ارجاع نظارت و دریافت پرونده موظفند ظرف مدت ناظرین گاز  -1

 .بازدید و انصراف از نظارت مشمول جرایم ذیل خواهند بودعدم و  ندهپرو تحویل به موقععدم صورت  در نمایند.

 د.گردندرصد کسر سهمیه می10مشمول  سومبرای بار  –الف 

 .دنگرددرصد کسر سهمیه می20و مشمول  خارج شدهماه از سیستم  ارجاع نظارت  به مدت یکچهارم برای بار -ب

 .دنگرددرصد کسر سهمیه می20و مشمول محروم ماه  3به مدت از دریافت کار  پنجمبرای بار -ج

 .دنگردخارج می ،از سیستم ارجاع نظارت در سال بازرسی ،های بعدیبرای نوبت-د

بدین منظور از تایید پرونده نظارتی امتناع  وانین از مالکین و مجریان داشته باشند وی خارج از مقررات و قیهادرخواست ناظرین گاز که- 2

سازمان مشمول جریمه ذیل  حل اختالف و داوریناظر توسط کمیته  و قصور درصورت احراز تخلف دنننمایلک بازدیدی از منمایند و یا 

 .د شدنواهخ

 د.شوگاز ناظر کسر می نظارتیدرصد از سهمیه 10و  محروماز کار ماه 3برای باراول  -الف

 از کار محروم خواهند شد. شورای انتظامی طرف زصدور رای او تا زمان بررسی و معرفیبرای بار دوم به شورای انتظامی  -ب

معرفی نماینده  به توانند نسبتها اقدام نمایند و نمیبت به بازدیدنس شخصاًشهر مورد فعالیت ساکن بوده و  دربایست ناظر می مهندسان -3

ناظر بوده و قراردادن  منحصراً به عهدهها و مدارک مربوطه ولیت تکمیل فرمئهمچنین مس و یا نسبت به نظارت پروژه ناظر دیگر اقدام نمایند.

مهندس به  ،داوری و حل اختالفهای کمیته در اثبات موضوعو تخلف  صورت گزارش درخواهد شد مهر در اختیار دیگران تخلف محسوب 

 شد. جلوگیری خواهد شورای انتظامی معرفی و تا صدور رای از فعالیت نامبرده

تذکر به ایشان در نوبت  بایست در جلسات هماهنگی ناظرین شرکت نماید و درصورت گزارش دفتر گاز مبنی بر عدم حضور نسبت بهناظر می

 گردد.اقدام می در نوبت های بعدی یهسهمکسر  اول و

 10کسر سهمیه به میزان  به نسبت ،مرخصی عاطالکتبی به دفتر گاز اعالم نمایند در صورت عدم را بایست مراتب ناظر هنگام مرخصی می

 .گردددرصد اقدام می

 عدمنماید و در صورت  اقدام ،راه و شهرسازی بازدید سازمان و اداره کل یهاها و گروهبا کمیته و همکاری بایست نسبت به هماهنگیناظر می

  .خواهد شد برخورد همکاری مطابق با قانون

راه اداره کل ها و قوانین ابالغی و بخشنامه مقررات ملی ساختمان( 17بایست با کلیه قوانین و مقررات )علی الخصوص مبحث ناظر می

 های ناظر نخواهد شد.ولیتئگاهی از مقررات باعث سلب مسباشد. عدم ا شهرسازی و سازمان آشنایی داشته

عدم رعایت اصول و قوانین نظارتی بازرسی به سازمان ارسال گردد. پس از بررسی موضوع در کمیته کارشناسی  چنانچه گزارش کتبی مبنی بر

 سازمان، در صورت اثبات تخلف ضمن ممنوعیت از ادامه کار ناظر نسبت به معرفی به شورای انتظامی اقدام خواهد شد. 

مقررات ملی  17زرسین گاز که محکومیت انتظامی از سوی شورای انتظامی داشته باشند موظف به گذراندن مجدد دوره مبحث اکلیه ب

 ساختمان خواهند بود. 
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