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شماره  مسئول پیگیری

 مصوبات                  مصوبه

ردیف 

وشماره 

 دستور کار

ارزیابی  کمیته

عملکرد مجریان 

جهت هماهنگی و 

اقدام الزم )آقای 

 مهندس تلواری(

1 

در ابتدای جلسه آقای مهندس الهامی زاده گزارشی از فعالیت های انجام شده در کمیته ارزیابی عملکرد مجریان ذیصالح )سازندگان مسکن و -1

از عملکرد کمیته فوق پس از اعمال تغییرات  آقای مهندس تلواری گزارشی هادامشروع بکار نموده اند ارائه نمودند در  1831ساختمان( که از سال 

شرکت مورد  88را ارائه نمودند ) 1813و بازنگری )بررسی کیفی،بررسی فیزیکی و بررسی فرآیندی (نحوه بررسی عملکرد مجریان برای سال 

بر روی لوح  هشد ارائه(فایل گزارش  شده است و برخورد انتظامیمورد عملکرد نامطلوب  11مورد عملکرد مطلوب و تشویق و  11بازدید که 

 فشرده به پیوست می باشد.

سیمنار آموزشی جهت آشنایی سازندگان حقیقی و حقوقی  ،مقرر شد انجمن صنفی کارفرمایی سازندگان با همکاری کمیته ارزیابی عملکرد مجریان

و موارد و احکام صادر شده جهت  نمایندکرار مشاهده شده در بازدیدهای کمیته فوق برگزار ایرادات مشاهده و اشتباهات پرت ارائه نکات فنی و با

ا بآشنایی مجریان در سمینار فوق ارائه گردد . ضمناً پیشنهاد می گردد که برای مطالب آموزشی فوق بصورت مکتوب و جهت اشتباهات پرتکرار 

و در اختیار سازندگان و سایر استانها قرار گیرد کرد سازندگان سازمان یا انجمن تهیه لعمتوسط کمیته ارزیابی ذکر نکات فنی و مقررات مربوطه 

 بازخورد مناسبی خواهد داشت.

 

1 

کمیسیون معامالت 

اقدام الزم در این 

در اسرع  زمینه 

 انجام نمایند.وقت 

2 

الهامی زاده درخصوص بودجه سال آینده،درمورد فروش ساختمان )تیمورپور( بحث  مهندس با توجه به گزارش مالی ارائه شده توسط آقای-2

و بررسی شد و با توجه به مصوبه مجمع عمومی پس از رأی گیری در هیأت مدیره در اینخصوص مقرر شد ساختمان فوق در پایان سال جاری 

 استفاده گردد. سازمان مالی برای سال آینده بفروش برسد و آورده نقدی آن بعنوان سپرده بانکی جهت تأمین منابع کسری

 

2 

کمیسیون معامالت 

اقدام الزم در اسرع 

وقت در این زمینه 

 انجام نمایند.

8 

درخصوص انتخاب پیمانکار جهت بهینه سازی و مقاوم سازی و اصالح نمای ساختمان جدید )سعیدی غربی( در هیأت مدیره بحث و بررسی -8

پیمانکار حقیقی یا حقوقی که دارای سابقه و روزمه موفق خوب در زمینه موضوع یا شش گردید و مقرر شد با مناقصه محدود با انتخاب پنج 

 اشند توسط کمیسیون معامالت شناسایی و اقدام الزم با توجه به آئین نامه معامالت انجام شود.انجام کار فوق ب

 

8 

 :اسامی میهمانان

     مهندس حسین صباغ

 غ   مهندس محمدرضا بیکی
 

 نام و امضاء حاضرین:  

  مهندس علی کریمدادی                   محمد الهامی زادهمهندس                       دکتر احمد کاظمیان                                     مهندس محمدحسین زراعتکار            حسین عباسیمهندس 

 

   محمد خوشناممهندس             مهندس بنفشه میرکاظمی                               وحید ناصریمهندس             دکتر سیدرضا سرافرازی  
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شماره  مسئول پیگیری

 مصوبات                  مصوبه

ردیف 

وشماره 

 دستور کار

روابط عمومی 

سازمان اقدام الزم با 

 هماهنگی ریاست

4 

بازرسین سازمان و آئین نامه مربوط ارائه نمودند که پس از معرفی افراد مختلف انتخاب آقای مهندس عباسی توضیحاتی درخصوص شرایط  -4

بازرسین سازمان  توریگیری انجام شد که افراد ذیل به ترتیب جهت کاندیدارأی افراد واجد شرایط پیشنهادی،نفر  11توسط هیأت مدیره از بین 

انتخاب گردیدند و مقرر شد روابط عمومی با هماهنگی ریاست سازمان اقدامات الزم جهت پس از مذاکره و هماهنگی و بررسی شرایط اولیه افراد 

 ومی انجام نماید:نفر کاندیدا انجام و اطالع رسانی الزم جهت انتخابات در مجمع عم 1

-1مهندس فرید فروزانفر-1مهندس بهروز حسین آبادی-4مهندس حسین بهشتی نژاد-8مهندس محمدرضا بیکی-2آقای مهندس حسین صباغ-1

 مهندس مهدی هاشمی مقدم-1مهندس احمدرضا ناصری-3مهندس رحمان محمودی -1مهندس حمیدرضا غالمی
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 :اسامی میهمانان

 مهندس حسین صباغ    

 غمهندس محمدرضا بیکی   
 

 نام و امضاء حاضرین:  

 مهندس علی کریمدادی                  مهندس محمد الهامی زاده                       دکتر احمد کاظمیان                                 مهندس محمدحسین زراعتکار              حسین عباسی مهندس 

 

 مهندس محمد خوشنام              مهندس بنفشه میرکاظمی                            مهندس وحید ناصری               دکتر سیدرضا سرافرازی  

 

 


