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شماره  مسئول پیگیري
 مصوبات                  مصوبه

ردیف 
وشماره 

 دستور کار

مدیریت محترم 
پروژه با 

هماهنگی ریاست 
محترم 

سازمان(کمیته 
هماهنگی مقاوم 

سازي 
اقدام ساختمان)

  نمایند.

1 

تغییرات در آسانسور آقاي مهندس عباسی گزارشی از اقدامات انجام شده در پروژه ساختمان جدید سازمان را ارائه نمودند و درخصوص اعمال -1
 )ساختمان با توجه به اخذ مشخصات فنی و برآورد اولیه قیمت جهت آسانسور مذکور،هیأت مدیره با خرید و اجراي (طراحی،مونتاژ و نصب اصالح

  موافقت نمودند.و ساختمان آسانسور فوق با توجه به نیاز پروژه 
مقرر شد استعالم مالی براي مشخصات فنی مورد نظر و مورد نیاز اخذ و اقدامات مورد نیاز در این خصوص توسط کمیته تعیین شده براي 

  انجام شود.ساختمان هماهنگی اقدامات مقاوم سازي 
  
  
  

1 

مدیر فنی و 
اجرایی سازمان 

جهت اطالع 
رسانی به 

دفتر  –مجریان 
ریاست جهت ابالغ 

انجمن مصوبه به 
صنفی کارفرمایی 
سازندگان جهت 
اطالع رسانی به 

 سازندگان 

2 

درخصوص بررسی مشکالت کارگاههاي در دست اجراي مجریان در هیأت مدیره حضور یافتند و آقاي مهندس نجار باشی و آقاي مهندس علمی  -2
بشرح صورتجلسه پیوست داشتند که هیأت مدیره ذیصالح (سازندگان مسکن و ساختمان) ایجاد شده به دلیل بیماري کرونا پیشنهاداتی 

پروژه به کل زمان پروژه از روزهاي وجود  اريمجاز بودن تأخیرات مجریان ذیصالح بر مبناي قرمز بودن روزهاي ک«درخصوص پیشنهاد 
روزهایی که وضعیت  %70ان به میزبحث و بررسی نمودند و پیشنهاد می گردد جهت جلوگیري از اختالفات بعدي تأخیرات حاصله » بیماري فوق

زمان تأخیرات مجاز مجریان قرار گیرد و مجریان موظف به اعالم این مورد به کارفرمایان خود بوده و طرفین نیز مختار  ءقرمز اعالم شده جز
  ».هستند درخصوص این مورد توافق نموده و یا از ظرفیت هاي پیش بینی شده در قرارداد استفاده نمایند
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  :میهمانان اسامی

  مهندس حسین صباغ    
  غمهندس محمدرضا بیکی   

  مهندس علمی
  مهندس نجارباشی

 نام و امضاء حاضرین:
  مهندس علی کریمدادي                  مهندس محمد الهامی زاده                       دکتر احمد کاظمیان                       مهندس محمدحسین زراعتکار              حسین عباسی مهندس 

 
  مهندس محمد خوشنام            مهندس بنفشه میرکاظمی                            مهندس وحید ناصري          دکتر سیدرضا سرافرازي 

 
  


