خالصه مذاکرات صورتجلسه شانزدهم هيأت مديره سازمان استان تاريخ 92/13/13

آقای دکتر جهانبخش درخواست داشتند گزارش عملکرد سه ماهه پایانی سال  1931و سه ماهه آغاز سال  1931و همچنین
اصالح گزارش  3ماهه سال  1931سازمان توسط کمیسیون طرح و برنامه تدوین شود .همچنین شاخصهای کمی و کیفی و اهداف و
فرایندهای سازمان نیز توسط این کمیسیون تبیین شود .ایشان درخصوص تهیه پیشبینی بودجه سال  1931نیز مطالبی
عنوان نمودند.
آقای مهندس عسگری عنوان نمودند باتوجه به اینکه کمیسیون طرح و برنامه نقش بسیار مهمی در تدوین برنامهریزی
سازمان دارند ،از اعضای هیأت مدیره درخواست داشتند با این کمیسیون همکاری الزم را داشته باشند.
آقای مهندس نصیری اظهار داشتند پیشبینی بودجه سال  1931درحال تهیه و آمادهسازی و در جلسه آینده به اعضای محترم
ارائه خواهد شد.
آقای مهندس زنگنه مطرح کردند بهتر است کمیسیون طرح و برنامه پیشنهاد خود را درخصوص ساختار بودجه سازمان به
کمیتهها و کمیسیونها ارائه نماید ،سپس این کمیتهها نظرات و پیشنهادات خود را در خصوص آن طرح نمایند.
آقای دکتر غفرانی گزارش امور جاری را به شرح زیر ارائه نمودند:
ـ جلسه شورای مرکزی و رؤسای سازمانهای نظام مهندسی استانها در استان قم برگزار گردید و موضوع آئیننامه نظام فنی
اجرائی روستائی درخصوص نحوه حضور مهندسان در روستاها برای طراحی و نظارت مطرح شد و به دلیل وجود ایراد و اشکال این
موضوع به تصویب نرسید .همچنین موضوع افزایش حقالزحمه مهندسان مطرح شد که پس از بحث و بررسی در این خصوص
افزایش چهل درصدی حق الزحمه به تصویب رسید که پس از تأیید وزارت راه و شهرسازی ابالغ خواهد شد .پس از آن بحث مجامع
عمومی و نحوه اداره آن طرح شد که قرار شد پس از آسیبشناسی و بررسی موضوع نظامنامه اداره مجامع تهیه و تنظیم شود.
طرح اولین بند دستور جلسه درخصوص گزارش عملکرد  9ماهه سازمان:

آقای مهندس محمدینژاد عنوان نمودند بهدلیل تعدد گزارشها از مراجع مختلف مانند وزارت راه و شهرسازی و شورای مرکزی
بهتر است یک فرمت کامل و جامع برای تهیه گزارشها تدوین شود تا منبعد جهت ارائه گزارش از فرمت مذکور استفاده شود.
آقای مهندس ترکاشوند اظهار داشتند سازمان به تنها مرجعی که باید گزارش دهد ،مجمع عمومی میباشد و مکلف به ارائه
گزارش به مراجع دیگر نمیباشد.
آقای مهندس زنگنه مطرحکردند درخصوص تهیه فرمت ثابت ایرادی وجود ندارد واتفاقاً تهیه فرمت ثابت بسیار مناسب میباشد
ولی مراجعی مانند ادارات کل راه و شهرسازی استانها نمیتوانند از سازمان استان مربوطه درخواست گزارش نمایند.
آقای دکتر غفرانی پیشنهاد نمودند فرمت عملکرد سازمان و مسؤولیت تغییر و اصالح گزارش عملکرد و ساختار بودجه  31را به
کمیسیون طرح و برنامه بدهیم و آقایان مهندس نصیری و مهندس محمدینژاد به ایشان کمک نمایند.
مصوبه  :1بند  1دستور جلسه درخصوص گزارش عملکرد سازمان مطرح و به اتفاق آرای حاضران مقرر شد تهیه فرمت مناسب
گزارش عملکرد با استفاده از شاخصهای کیفی ،کمی و مقایسهای به کمیسیون طرح و برنامه ارجاع گردد .همچنین درخصوص
ساختار مناسب بودجه  31مقرر شد با همکاری خزانهدار ،دبیر هیأت مدیره و کمیسیون طرح و برنامه پیشنهادات و اصالحات الزم
صورت پذیرد.
آقای دکتر غفرانی موضوعات خارج از دستور ذیل را به دلیل فوریت مطرح نمودند:
موضوع تعیین تکلیف اعضاء کمیته آموزش استان ،برگزاری همایش مالیاتی و برگزاری مراسم بزرگداشت روز زن.
مصوبه  :2به اتفاق آرای حاضران بند  6دستور جلسه درخصوص تعیین تکلیف اعضاء کمیته آموزش استان در اولویت طرح قرار
گرفت و همچنین موضوع برگزاری همایش مالیاتی و بزرگداشت روز زن در دستور جلسه جاری قرار گرفت ودرخصوص ترکیب
اعضای کمیته آموزش استان با اکثریت آرای حاضران مقرر شد نماینده رشتههای عمران ،معماری ،مکانیک و شهرسازی توسط چهار
نفر عضو فعلی کمیته مذکور از بین اساتید واجد شرایط انتخاب شوند.

طرح موضوع برگزاری مراسم بزرگداشت روز زن:
آقای دکتر غفرانی از خان م مهندس رادمهر درخواست کردند درخصوص بودجه برگزاری همایش و همچنین چهارچوب این
همایش مطالب خود را ارائه نمایند.
خانم مهندس رادمهر عنوان نمودند ابتدا قرار بود این مراسم مختص بانوان باشد ولی چون زمان کم بود و حتماً باید در تاالر
وحدت برگزار میشد ،هنوز مکان آن مشخص نشده است .همچنین گزینههای برگزاری موسیقی نیز گروه رستاک و آقای
خواجهامیری میباشد.
آقای دکتر غفرانی اظهار داشتند باتوجه به اینکه مراسم در روز یازدهم اردیبهشت ماه بوده و روز زن میباشد ،مراسم مختص
بانوان باشد بهتر است.
آقای مهندس نصیری مطرح کردند برای برگزاری همایشها و سیمنارها تا آخر سال  31مبلغ سیصد میلیون تومان بودجه
درنظر گرفته شده است.
آقای دکتر جهانبخش عنوان نمودند این مبلغ بودجه در ردیف بودجه رفاهی قرار گرفته است ،در صورتی که همایش مالیاتی
بُعد آموزشی و ارشادی برای مهندسین دارد و بهتر است جشنها از همایشهای آموزشی جدا شود.
آقای مهندس ترکان اظهار داشتند به دلیل اینکه سازمان استان یک سازمان حرفهای صنفی است بنابراین همایش بزرگداشت
روز زن با محوریت معرفی هویت بانوان مهندس در جامعه و تواناییهای جامعه زنان در حوزه فناوری برگزار گردد.
آقای مهندس گلزار عنوان نمودند ابتدا هزینههای همایشها تا آخر سال  31برآورد شود ،سپس برای بودجه این مراسم
تصمیمگیری شود.
آقای مهندس زندهدل مطرح کردند باید برای برگزاری بزرگداشت روز زن بودجه باز درنظر بگیریم تا همایش مذکور با کیفیت
باالیی و مناسبی برگزار شود.
مصوبه  :3موضوع جشن بزرگداشت روز زن در روز والدت حضرت زهرا (س) مطرح و با  13رأی از  11نفر حاضر در جلسه
مقرر شد با محوریت جایگاه بانوان مهندس در نظام مهندسی ساختمان و نقش ایشان در سازندگی کشور با لحاظ محدودیت بودجه
در سقف هزینه پانصد میلیون ریال برگزار گردد.
طرح موضوع برگزاری همایش مالیاتی:
خانم مهندس رادمهر عنوان نمودند درخصوص همایش مالیاتی قرار است اعضای و نمایندگان مالیاتی سازمان آموزش الزمه را
ببینند تابرای آموزش وراهنمایی اعضای سازمان بنحو احسن عمل نمایند واین آموزش قرار است هرهفته و به طور مستمر ادامه یابد.
آقای مهندس قربانخانی اظهار داشتند آموزش فیزیکی به دلیل حضور مراجعهکنندگان بسیار زیاد مالیاتی در سازمان
جالب نیست و قرار است اعضای سازمان سؤاالت خود را در سایت مطرح کنند و مشاورین مالیاتی در همان سایت پاسخ دهند به
نحوی که دیگر اعضاء نیز آن را مشاهده نمایند .همچنین بروشورها و اطالعیههای مالیاتی به همراه نشریهها ارسال خواهد شد.
درهرحال الزم است یکبار اطالعرسانی کلی به اعضا داده شود.
آقای مهندس زنگنه مطرح کردند بهتر است آموزش و راهنمایی مالیاتی از طریق فیلم و سی دی به اعضا ارائه شود.
آقای مهندس جعفری عنوان نمودند همایش آموزشی یک بحث و موضوع متفاوت است .سازمان امور مالیاتی باید خود همایش
برگزار نموده و آموزش بدهد .اگر بحث ارتقای سطح آموزش قوانین مطرح است ،از طریق ارسال پیامک نیز میتوان این آموزشها را
ارائه داد .همچنین میتوان باتشکیل یک کالس آموزش حرفهای یا( )workshopبه باالبردن سطح اطالعات مالیاتی اعضاء مؤثر بود.
آقای مهندس نصیری اظهار داشتند اکثر مراجعهکنندگان به سازمان مشکل مالیاتی دارند که اگر آموزشها منظم باشد بسیاری
از مشکالت اعضا حل خواهد شد .نکته دیگر اینکه نظر دبیران کمیسیونها برای پیشبینی بودجه سازمان بسیار مؤثر و مفید
خواهد بود و از ایشان درخواست شد نسبت به ارسال نظرات خود در این خصوص به کمیسیون طرح و برنامه اقدام نمایند.

مصوبه  :4موضوع برگزاری همایش مالیاتی مطرح و به اتفاق آرای حاضران مقرر شد به منظور آموزش اعضاء و آشنایی بیشتر با
مقررات مالیاتی حداکثر تا اول تیرماه یک کارگاه تخصصی ( )Workshopبا استفاده از اساتید مجرب تشکیل و ضمن تهیه نسخه
تصویری ،امکان آموزش مجازی اعضاء از طریق اطالعرسانی در سایت سازمان و سایر روشهای غیرحضوری فراهم شود.
طرح بند  4دستور جلسه درخصوص درخواست مساعدت یکی از اعضای سازمان:

آقای مهندس زندهدل اظهار داشتند خالء سازمان در محاکم قضـایی بسـیار مشـهود اسـت و نیازمنـد یـک برنامـه اساسـی در
اینخصوص هستیم .اگر درآینده بازهم این اتفاقات تکرار شود ،سازمان باید به چه نحوی و چه مقدار باید کمک کند؟ پـس بایـد یـک
رویه مشخص و با به خدمت گرفتن وکالی مجرب تعیین شود.
آقای مهندس جفعری عنوان نمودند بهتر است یک شعبه مختص تخلفات نظام مهندسی در دادگاه تأسیس شود.
مصوبه  :5به اتفاق آرای حاضران بند  4دستور جلسه درخصوص درخواست مساعدت یکی از اعضای سازمان در اولویت طرح قـرار
گرفت و مقرر شد کمیسیون ح قوقی در رابطه با نحوه حمایتهای حقوقی از اعضای سازمان رویه یکسـان تـدوین و بـه هیـأت مـدیره
پیشنهاد نماید.
جلسه با ذکر صلوات رأس ساعت  13خاتمه یافت.

