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 شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه 2گزارش و فرم نظر سنجی شماره یک تعاونی مسکن شماره 

 2اعضای محترم تعاونی مسکن شماره 

 مسالم علیک

، بدون تعاونی مسکن را بدون نقشه   1397در نیمه دوم سال   ،پیرو اطالعیه های صادره هیات مدیره فعلی تعاونی  احتراماً

 سال اقدامات ذیل را انجام داده است. 2پروانه و پرونده باز قضایی تحویل گرفته و در طول حدود 

هزار متر مربع و پروانه تغییر نقشااه با متراک  167 حدود  طراحی و اخذ دو پروانه ساااختمانیرپروانه اوهیه با متراک  ل (1

 .(هزار متر مربع 190 حدود  ل

ا در نتر گرفتن منافع اعضاااای محترم تعاونی  ه دورده قابل تو بی برای پروکه پیگیری و انتخاب دساااتگاه نتارت ب (2

 ایجاد  رده است.

ض     پیگی (3 ضبط  ضایی و  سایر پرونده   27مانت نامه دو پیمانکار باهغ بر ری و حل پرونده های ق میلیارد ریال و پیگیری 

 عاونی بوده است.نحوی  ه در تمام پرونده های قضایی احکام صادره به نفع ته های قضایی ب

 از بابت ترا م، نتارت و غیره برای اعضای تعاونی ایجاد نموده است. دامات فوق دورده قابل تو بی اق

 ثری در زمان تحویل زمین مطرح و طبق مفاد قرارداد طراحی انجام و طرح و اطرح تغییر نقشااه به منتور اخذ ترا م حد

طرح با مدیریت     ،مقرر گردید به موازات شاااروم عملیات ا رایی   اب و ح با نتر مسااااعد طرفین قرارداد انتخ   امشااااور طر

طرح  99نمایندگان طرفین قرارداد نبایی و به تایید  میته معماری گروه سرمایه گذاری مسکن برسد. در خرداد ماه سال     

تایید نمایندگان  وارده در قسمت شرقی پروکه رفع و پس از   سرمایه گذاری مسکن مطرح و ایرادات  در گروه معماری گروه 

 پردیس نسبت به دپلود نقشه ها در شبرداری اقدام گردید.مسکن معماری شر ت سرمایه گذاری 

سفانه  شر ت   متا سازنده خارج گردید  سرمایه گذاری مسکن   پس از تغییر مدیر عامل  پردیس پروکه تعاونی از اهویت های 

بررساای های انجام شااده توسااط  ارگروه، تصاامیمات  بطوری  ه در خصااوت تعیین تکلیت تاساایسااات پروکه با تو ه به

سال  مدی سب    99ریتی اتخاذ نگردید و تعاونی در پایان  ساً ن ضای محترم      ترا ستای منافع اع صمیم گیری اقدام و در را به ت

سبت به اخذ پروانه تغییر ن  شه اقدام نمود. و  تعاونی ن شی ق سازه ا    از بخ شکالت  شی از عدم تعیین تکلیت  م ی مطروحه نا

 اسیسات و طراحی هحته دخری تاسیسات و .......... بوده است.ت

سکن  گذاری سرمایه  شر ت   دید عامل مدیر ،پس از ابالغ پروانه صورت    در پردیس م سات ب  صرفه  عدم از هدفمند  ل

 شااروم عدم طرح، قبول عدم فنی، های  ارگروه خصااوت در قبلی مدیریت تصاامیمات قبول عدم سااازنده، برای طرح

 و مطرح را طراحی فرایند در خود نمایندگان نقش گرفتن نتر در بدون ها نقشااه ایرادات و قرارداد مطابق ا رایی عملیات

با هدف  اهش مشاعات موضوم تغییر نقشه و ببینه سازی       و در ادامهنمود  متوقت را ا رایی  ار ماه اردیببشت  اواسط  از

از تعاونی  ساابیل پیش فرور را طی مکاتبه رساامیانتقال سااند و تدر نبایت تغییر مفاد قرارداد در خصااوت و را مطرح 

 درخواست نمود.

ارسال مکاتبه در خصوت  همچنین و مدیر عامل بانک مسکن و مسکن گذاری سرمایه گروه از تعاونی های پیگیری از پس

و طی  لسه ایی   شروم  بصورت نمایشی    21/07/1400از تاریخ  عملیات خا برداری ،شرایط فسخ   یا شدن بم و تاخیرات



درخواست تشکیل  ارگروه های فنی و قراردادی به منتور ببینه سازی نقشه ها و اصالح مفاد قرارداد نمود و هیات مدیره    

 نیز شرایط تعاونی را در خصوت موارد مذ ور عنوان نمود.

 شاار ت عامل مدیر گفتار و فتارر در تناقض. اساات اوهیه شاار  اعتماد مشااار ت، قرارداد در شااده ذ ر  لیات به تو ه با

 ساخت  فرایند ادامه در مشابه  موارد تکرار از  لوگیری و نگری دینده با مسکن  تعاونی مدیره هیات گردیده مو ب پردیس

و الزمه  داند می راه ترین مطمئن را رور این و شااود مذا ره وارد مسااکن گذاری ساارمایه گروه و باالدسااتی مقامات با

  می باشد.با طرف مقابل مذا ره قوی پشتیبانی اعضا و عدم و ود دوگانگی در مذا رات 

اخذ مجوزهای  ا تماعی و همچنین های شاابکه در ای حاشاایه موضااوعات طرح ا تو ه به پایان دوره هیئت مدیره،هذا ب

شته برمبنای  این هیا اوهیه  بت برگزاری مجمع سی با     ت مدیره  بت ادامه روند گذ شنا صول و عقالنیت و انجام  ار ار ا

 هحاظ مصاهح و منافع اعضا تا برگزاری مجمع دتی نیاز به نتر اعضا  بت ادامه فعاهیت با اختیارات قانونی می باشد.

بمنتور  لوگیری از اتالف وقت اعضا در مرا عه   ذ ر شده و سوابق مو ود  خواهشمند است با تو ه به خالصه موضوعات     

از قسمت فرم های پیشنویس سامانه اتوماسیون اداری، تائید و ارسال از  ارتابل عضو       فرم ذیل به تعاونی نسبت به تکمیل  

  فرمایید. در گروه عمومی شر ت اقدام 2به  ارتابل مدیرعامل تعاونی مسکن شماره 

 ارتابل راعم از بازنشستگان و اعضای شاغل در راه دهن شبری تبران و حومه( و سایر         شایان ذ ر می باشد، اعضای فاقد   

 اعضا در صورت تمایل می توانند بصورت حضوری نسبت تحویل فرم اقدام فرمایند.
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 توضیح: درج امضا و اثر انگشت در فرمهای ارسالی از طریق کارتابل عضو در اتوماسیون اداری الزامی نیست.


