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بنامخدا
صورتجلسه چهل و هفتمین ( )47جلسه هفتمین دوره هیأت مديره
سازمان نظام مهندسي ساختمان استان تهران
مورخ 95/29/02
مصوبات:

1ـ بند  1دستور جلسه درخصوص گزارش معاونت مالی و پشتیبانی با موضوع مالیات بر ارزش افـزود سـازما
مطرح و موارد زیر به تصویب رسید:
الف  :با پرداخت علیالحساب بدهی مالیاتی ارزش افزود و جرایم از سال  1931تا  1931تا سـفف 00111
میلیو ریال و اخذ حداکثری تخفیف به میـزا حـدود  %31جـرایم در حـدود  01111میلیـو ریـال
مواففت گردید.
ب  :مفرر گردید تمهیدات و اقدامات الزم جهت اخذ مبلغ  %3از  %0درآمد های ناشی از ماد  ،99نظـارت و
بازرسی گاز ،نفشه های تفکیکی ،آبفا ،برق ،کارشناسی های فنی بابت مالیـات بـر ارزش افـزود توسـ
هیات رئیسه سازما صورت گیرد.
ج :مفرر گردید هیأت رئیسه مذاکر الزم جهت بخشودگی یا تخفیف مالیات بر ارزش افـزود بـرای سـالهای
 1900تا پایا  1903با ادار کل مالیات بر ارزش افزود  ،انجام و نسبت به تعیین تکلیف و پرداخت آ
اقدام گردد.
د :جهت ساما بخشید به امور مالیات بر ارزش افزود مفرر شد ایجاد سازوکار الزم به کمیسـیو رـرح و
برنامه ظرف مدت یکما ارجاع گردد.
( 10رأی موافق از  39نفر حاضرا )
3ـ بند  9دستور جلسه درخصوص گزارش کمیسیو مبحـ دوم از تحلیـل ربفـه بنـدی ارجـاع کـار نظـارت
اشخاص حفیفی و حفوقی مطرح و پیشنهاد کمیسیو در این خصوص مطرح و با  0رأی موافق تصویب نگردیـد و
موضوع مجدداً جهت بررسی بیشتر به کمیسیو مبح دوم ارجاع گردید.
9ـ به اتفاق آرای حاضرا مصوب شد بند  9دستور جلسه درخصوص گـزارش عملکـرد رسـانه در هفتـه آینـد
مطرح شود و بند  1دستورجلسه درخصوص تصمیمگیری زما و نحو برگزاری مجمـ عمـومی نوبـت اول و دوم
ساالنه مطرح و مفرر گردید هیأت رئیسه سازما تمهیدات الزم برای برگـزاری جلسـه مجمـ عمـومی نوبـت اول
را فراهم نماید.
اعضای اصلی هیأت مدیر (آقایا  /خانم  /دکتر  /مهندس)
1ـ مهندس حسین اکبریا راد

 0ـ مهندس کامبیز رضوی

10ـ مهندس رامین کرمی

33ـ دکتر علی نبیزاد

3ـ مهندس حبیباله بیطرف

3ـ دکتر مهدی روا شادنیا

11ـ مهندس سعید کروبی

39ـ مهندس جابر نصیری

9ـ دکتر حیدر جها بخش

11ـ مهندس سیدمهدی زرگر

10ـ مهندس علی کریمیآنچه

31ـ دکتر شمس نوبخت

1ـ مهندس احمد خرم

11ـ دکتر حمز شکیب

10ـ مهندس ایرج معزّی

30ـ مهندس سیدمحمد هاشمی

 0ـ مهندس بیژ خطیبی

13ـ مهندس محمد راهری

13ـ دکتر محمود مفدم

 1ـ مهندس امیرحسین دزفولیا

19ـ مهندس مهیار فرنیا

31ـ مهندس فرهام مفدمراد

0ـ مهندس الهه رادمهر

11ـ مهندس حسن قربانخانی

31ـ مهندس بهمن مومنیمفدم

