سازمان نظام مهندسي ساختمان
استان تهران

خالصه مذاکرات پنجاه و هفتمین ( )57جلسه هیات مدیره دوره هشتم به تاریخ 89/22/21
جلسه با تالوتی چند آیه از قرآن کریم آغاز گردید.
سخنان پیش از دستور:
مهندس الهی فر:
 -1اعضای هیات رئیسه مصوبه ای داشته باشد در خصوص تعهدات قبل  ،حین و بعد از اجرای صددور جدواز جهد
جلوگیری از امضا غیرضروری از مهندسان ناظر و برای جلوگیری از مشکالت بعد از آن داشته باشند.
 -2بررسی تعرفه سال  99در دستور کار هیات مدیره قرار بگیرد.
 -3عل

تنظیم مجدد و ارسال نامه معرفی جه

پایش اخالق حرفه ای به اعضای هیات مدیره برای چیس ؟!

مهندس گودرزی:
 -1بررسی نظام نامه تاسیس دفاتر در دستور کار هیات مدیره قرار بگیرد وهمینطور مستندات کامل در اختیار کمیسیون
قرارداده شود.
 -2نقش کمیسیون ها و کمیته های سازمان پررنگ تر شود.
غذای سازمان رسیدگی شود ،کیفی

 -3کیفی

همچنان پایین می باشد.

مهندس خطیبی:
 -1با توجه در صف قرار گرفتن بسیاری از دستورات در دستورکار هیات مدیره نیاز بده جلسدات فدوق العداده هیدات
مدیره می باشد.
 -2حسابرسی مالی دوره هفتم باالخره شروع شد یا خیر؟!بنده بارها این موضدوع را دوره قبدل و ایدن دوره بده تکدرار
جه

پیگیری و بررسی مطرح کرده بودم.

 -3پیگیری و بررسی مالیات برارزش افزوده با توجه به بدهی  33میلیارد تومانی به سازمان امور مالیاتی صورت پذیرد.
مهندس فرنیا:
 -1از اعضای هیات رئیسه جه

قرار دادن موضوع برگزاری هشتمین دوره انتخاب شیوه نامه مرکدزی در دسدتور کدار

هیات مدیره تشکر می کنم.
 -2پیشنهاد تشکیل جلسات هیات رئیسه خارج از ساعات اداری سازمان در دفاتر نمایندگی شهرستان های تهران دارم.
 -3بسیاری از کمیسیون های سازمان غیر فعال هستند .پیشنهاد تعطیلی کمیسیون های غیر فعال سازمان را دارم.
 -4در تاریخ هفتم بهمن سال 99نامه ای در خصوص ارجاع نظارت انتخابی شرک

های حقوقی به آقای دکتر نگهبدان

ارسال گردید .این نامه بر مبنای مشاوره با کدامیک از عزیزان بوده اس ؟
گزارش امور جاری توسط ریاس :
 -1درخواس

کمک از آقای مهندس خرم در خصوص بحث مالیاتی داریم که بتوانیم موضوع را متوقف کنیم.
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 -2از سال آینده تمدید پروانه به صورت سیستمی انجام خواهد شد.
 -3تعرفه سال  99در دستور کار هیات مدیره قرار خواهد گرف .
که نقش کمیسیون ها پررنگ تر و گروههای تخصصی به صورت جدی فعال باشند.

 -4امید اس

 -5جلسات فوق العاده هیات مدیره را برگزار خواهیم کرد.
 -6در خصوص تشکیل جلسات هیات رئیسه در دفاتر نمایندگی ،حتما یک نفر از اعضدای هیدات رئیسده در سدازمان
جه

بررسی به امور سازمان حضور خواهد داش .

 -7در خصوص نامه ارجاع کار انتخابی براساس جلسده ای کده بدا آقدای مهنددس عبددالملکی ننمایندده وزارت راه و
شهرسازی در سازمان) منجر به مکاتبه با آقای دکتر نگهبان شد.
 -9در خصوص موضوع جلوگیری از تعهدات غیرضروری اعضا نخطاب به مهنددس الهدی فدر) خودتدان موضدوع را
پیگیری و در پیش از دستور جلسات هیات مدیره گزارش دهید تا بتوانیم موانع را از بین ببریم.
بند....................با رای گیری در دستور قرار گرف .
جلسه وارد دستور شد:
مهندس خرم :موضوع مالیات بر ارزش افزوده ،اگر در شورای مالیاتی رای گرفته باشد درخواس

هیات  251می کنیم .حتما

باید پیگیری انجام شود تا رای قطعی بگیریم.
مهندس رادمهر :در خصوص جریمه مالیاتی بنده جلسه ای با آقای دکتر نیک چهره نمددیر کدل امدور مالیداتی غدرب تهدران
داشتم و موضوع را پیگیری کردم .با توجه به توضیحات کارمند امور مالی ،مقدمات کدار بدرای ارسدال پروندده عملکدرد بده
هیات  216دستور خورد.درخصوص جریمه حقوق و صورت معامالت با توجه به بخشنامه های سازمان امور مالیداتی اصدل
شود و می توان بخش جریمه را ازتخفیف باالیی استفاده کرد .بنده موضوع راشخصا پیگیری می کدنم و

مالیات باید پرداخ

گزارش آن را به هیات مدیره ارائه خواهم داد .
دکتر شکیب :طی نامه وزیر محترم در خصوص اینکه به هیچ وجه اقدامی خارج از قوانین وزارتخانه انجام نشود .اگر کداری
در خصوص ارجاع کار نظارت انتخابی دوم و سوم و  ...انجام پذیرد تمامی مسئولی

آن به عهدده ریاسد

سدازمان و دکتدر

نگهبان خواهد بود.
دکتر فشارکی :تالش کنیم تا جریمه بخشیده شود.
میرزایی نمعاون
اس

مالی و پشتیبانی سازمان)  :عمده مشکل مالیات سازمان استفاده شناسه ملی سدازمان توسدط نداظرین بدوده

که چندین سال اس

تکرار می شود . .متمم سال های  91و  95کشیده شده اس

اما در سال  96به دستور وزیر وق

دستور داده شد که  5درصد گرفته نشود و مجددا وزیر بعدی دستور گرفتن  5درصد را اعالم کردند کده علد

عمدده بدروز

این مشکل همین موضوع  5درصدها می باشد .با توجه به ایدن مدوارد حددود جریمده  31/733/333تومدان مدی باشدد کده
 15/733/333تومان اصل جریمه و مابقی جزا می باشد .تا تاریخ  23ماه جاری فرص
پیش رو داریم.
مهندس موسوی:

اعتراض داریم و کدار بسدیار سدختی
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 -1معاون امور مالی در خصوص استفاده شناسه سازمان در خصوص ناظرین توضیحات بیشتری دهند.
 -2چنین موضوع مهمی با این زمان طوالنی آن هم در مراحل مختلف تکرار شده اس

و نظارت رکن مالی سازمان در

این سال ها چگونه بوده اس ؟!
معاون مالی و پشتیبانی سازمان  :برای استفاده از شناسه ملی سازمان در حال حاضر هیچ کاری نمی توانیم بکنیم.پیگیدری در
 3مرحله صورت گرف  :ابتدا تماس تلفنی  ،سپس ارسال نامه و مرحله آخرکه به پیشدنهاد شدورای وقد
برخورد قهری صورت گرف
مهندس خطیبی :با شرک

مهنددس طداهری

که هیچکدام به نتیجه نرسید.
ها باید دوسویه برخورد کرد  .سامانه های مالی سازمان را ثب

ومنابع مشخص شدود .بدرای ایدن

موضوع باید گزارش کارشناسی و جلسه ای تشکیل شود.
مهندس صابر :متاسفانه سوء استفاده از شناسه ملی سازمان از سال  91آغاز شده اس

و پیگیری توسط واحدد مدالی سدازمان

در ادوار گذشته صورت نپذیرفته اس  .در سال جاری با پیگیری واحد مالی حدود  433الی  533نفر از اعضدا شناسدایی کده
شامل اشخاص حقیقی هم بوده اند را به واحد حقوقی معرفی شده اند .بلوکه کردن حساب ،عددم ارجداع کدار و ارجداع بده
شورای انتظامی به این اشخاص صورت پذیرد.
آقای حبیب زادگاننبازرس) :جریمه مالیاتی باید ریشه یابی و کارشناسی گردد و مقصر اصلی پیدا شود.
مهندس رستم زاده:گردش کار باید اصالح گردد .
معاون مالی و پشتیبانی سازمان :تنها راه حل ،مذاکره با سازمان دارایی اس  .امکان اثبات به دلیل نقدص اسدناد و مددار در
سازمان ،نداریم .ما نمیتوانیم اطالعات صاحب کار را از شهرداری و ارگان هدای دیگدر بگیدریم و مدوانعی در ثبد

مددار

داریم.
مهندس خطیبی:
 -1امکان تبادل مالی بین مالک و ناظر امکان پذیر نمی باشد و سازمان مسئولی

این جابجای را عهدده دار اسد

و بدا

توجه به این موضوع باید مالیات های را به دارایی اعالم کنیم که نیازمند اسناد و مدار می باشد.
 -2مشکالت شرک ها و اعضا باید ارجح از مشکالت سازمان اس .
با پیشنهاد کتبی  17نفر از اعضای محترم هیات مدیره " برگزاری مجمع عمومی بطور فوق العاده در اسدفند مداه سدال 1399
با دستور کار بودجه سال  " 1399وارد دستور شد :ن 23رای موافق از  25نفر حاضر)
مهندس میرجعفری:
 -1گزارش بودجه هفته آینده توسط مهندس اکبریان راد آماده می باشد ،اعضا به دق

بررسی نمایند تدا در هفتده آتدی

مصوب شود.
 -2زمان برگزاری مجمع را در این جلسه تعیین کنیم.
مهندس رضوی:
 -1طی هماهنگی های بعمل آمده با معاون

برنامه ریزی و کمیسیون طرح و برنامه  ،آمادگی الزم برگدزاری مجمدع را

داریم.
 -2زمان برگزاری مجمع را طبق نظام نامه به اطالع اعضا می رسانیم.
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مهندس مومنی مقدم :پیشنهاد برگزاری مجمع دراواخر فروردین ماه سال  99را دارم.
مهندس طاهری :در روزهای پایانی اسفند و با شرایط پیش رو حتما دچار اشکال خواهیم شد.
مهندس رستم زاده :حق الزحمه اعضای هیات مدیره با توجه به مجمع پیشین باطل شده اس

یا خیر؟

مهندس رادمهر نخطاب به مهندس رستم زاده)  :هنوز کتبا به هیات مدیره اعالم نشده اس .
مهندس کریمی آنچه :برگزاری مجمع از لحاظ تاریخ شدنی اس

اما از لحاظ اجرا نمی دانم.

دکتر شکیب :پیشنهاد برگزاری مجمع در هفته چهارم فروردین ماه سال  99را دارم.
مهندس میرجعفری:
 -1اگر درخصوص حقوق ارکان سازمان سال  99از جمله هیات مدیره  ،بازرسین و  ...بررسی و تصدمیم گیدری شدود
مجمع فوق العاده را قبل از سال  99تشکیل بدهیم در غیر این صورت در سال آینده تشکیل شود.
 -2عدم مشکل در زمان ،بودجه و مکان برگزاری مجمع مشکلی نخواهیم داش .
مهندس شیرکوهینبازرس):
 -1ماده  19و  23شیوه نامه مجمع صراحتا اشاره به این موضوع دارد که کوچکترین دخل و تصدرفی در کدم یدا زیداد
کردن کلمه ای را ندارد و خالف این مصوبه ابطال می باشد .این صورتی اس

که در مجعع پیشین گزینه ای به ندام

هیچکدام بود که خالف شیوه نامه بوده اس .
 -2توصیه بنده برای رسیدن به اکثری

رای مطلق  2گزینه آری و خیر اس .

مهندس شیرکوهی :چرا در مجمع انتخاب بازرسین از گزینه هیچکدام استفاده نکردید؟!
مهندس خطیبی :شیوه نامه قوانین را صراحتا بیان می کند و جایی برای شبهات نمی گذارد.
مهندس سعیدیان :از آقای مهندس خرم که عهده دار ریاس

شورای مرکزی اس  ،خواهشمندیم کده شدیوه نامده را اصدالح

نمانید.
دستور با موضوع " برگزاری مجمع عمومی بطور فوق العاده در اسفند ماه سدال  1399بدا دسدتور کدار بودجده سدال 1399
" مطرح و مقرر شد کلیه ترتیبات قانونی ،تنظیم و تعیین دستور جلسده مجمدع فدوق و مقددمات برگدزاری آن بده ریاسد
سازمان تفویض شد .ن17رای موافق از  25نفر حاضر )
بند دستور جلسه با موضوع " تصمیمگیری درخصوص عقد تفاهمنامه با بانک پیشدنهادی جهد

اعطدای تسدهیالت وام بده

اعضای سازمان" وارد دستور گردید:
مهندس آمری نیا :یه شرح گزارش نطبق پیوس ) پرداختند.
مهندس میرجعفری :شما به فاجعه ای که در ساختمان شماره دو سازمان رخ می دهد توجه کرده ایدد؟! دادو فریداد اعضدایی
که ثب

نام کرده اند و منتظر دریاف

وام شان هستند.

مهندس نبی ئی:
 -1به اعضا در سای

درخصوص شرایط 2بانک رسال

و صادرات به صورت شفاف اطالع رسدانی شدود و اعضدا بدا

توجه به شرایط خویش بانک مورد نظر را انتخاب نمایند.
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 -2زمان پرداخ

از  36به  46ماه افزایش دهیم.

مهندس کریمی آنچه:
 -1بانک صادرات برای دادن وام به اعضای هیات مدیره مشکالت عدیده ای را بوجود آورد  ،چه برسد به دادن وام به
اعضا سازمان.
 -2شرایط ضامنین بسیار سخ

اس

و شرایط بررسی شود.

 -3با همکاری بانک صادرات موافق نیستم.
مهندس خطیبی:
 -1بحث اقتصادی سازمان را در نظر بگیریم تا دارایی سازمان با توجه به تزریق پول به بانک به خطر نیفتد.
 -2به نظر کمیسیون ها توجه شود  ،آیا کمیسیون موافق این درصد بانک هاس

یا خیر؟

مهندس صابر :به شرایط بانک ها از جمله نحوه ارائه خدمات ،تشکیل پرونده،میزان دوره انتظار و  ...حتما توجه شود.
مهندس مومنی مقدم:
 -1پیشنهاد میدهم که در ابتدا شرایط کلی را بپذیریم و مصوب کنیم و سپس به نحوه ارائه راهکدار و چگدونگی انجدام
کار بپردازیم.
 -2برای حل این مشکل وام چاره ای نداریم جز اینکه بهره  13درصد را جایگزین کنیم تا پاسخگوی اعضا باشیم.
مهندس میرجعفری:
 -1رسال

اعطای وام ،برگش

پول اعضا به خودشان بوده اس .

 -2پیشنهاد می دهم که به مبلغ  233میلیارد بانک رسال

دس

نزنیم ومبلغ  133میلیارد دیگر را از خرده حساب هدای

سازمان بانک های دیگر نبانک تجارت و آینده) برداریم تا بتوانیم به اعضا وام دهیم.
مهندس اصغری:
 -1ما از فلسفه ی اصلی اعطای وام به اعضا خارج شده ایم.
 -2بهره  13درصد را باید در نظر بگیریم.
مهندس خطیبی :کل پول را به بانک تزریق نکنیم که بعدها پول بلوکه شود .مبلغی حدود  53میلیارد قبل سدال بده باندک هدا
تزریق کنیم و در صورت عملکرد بهتر و ارزیابی بین دو بانک رسال

و صادارات مابقی پول را واریز کنیم.

مهندس آمری نیا:
 -1در تفاهم نامه شرایط جز به جز و کامل ضامنین را مشخص کنیم تا بانک نظر شخصی خود را اعمال نکند.
 -2پیشنهاد بعدی بانک انصار می تواند باشد.
مهندس صابر :به منابع مالی سازمان توجه کنیم و حساب های اصلی را خالی نکنیم.
دکتر فشارکی:
 -1از ابتدا مسیر را اشتباه آمده ایم.
 -2به اعضای فاقد پروانه وام ندهیم.
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مهندس آمری نیا :پیشنهاد می کنم که بانک صادرات مورد ارزیابی قرار گیرد .قبل از عید مبلغ  53میلیدارد تومدان بده هدر دو
بانک واریز کنیم و هر کدام عملکرد بهتری داش

با آن همکاری کنیم.

مهندس طاهری:
 -1بانک انصار پول را تا  36ماه بلوکه می کند ولی بانک صادرت با تمام ناجوانمردی هایی که به سازمان داشدته اسد
پول را بلوکه نمی کند.
 -2سطح درآمد سازمان کاهش پیدا کرده اس .
 -3توصیه میکنم یکبار دیگر بودجه و تراز سازمان را بررسی نمایند تا در پایان سال از لحاظ مالی دچار مشکل نشویم.
مهندس راقی:
 -1وظیفه اصلی سازمان تهیه وام به اعضا نیس

بلکه باید سازمان در حد توان به اعضا کمدک کندد و وام بدا بهدره 13

درصد مطلوب تر اس .
 -2منابع مالی را با مبلغ  133میلیارد شروع کنیم و پول کمی به بانک واریز کنیم تا بانک تعهداتش را انجام دهد.
موضوع " تصمیمگیری درخصوص عقد تفاهمنامه با بانک پیشنهادی جه

اعطای تسهیالت وام به اعضای سدازمان مطدرح

و پس از بحث و بررسی پیرامون موارد پیشنهادی کمیسیون رفاه" مطرح و مقرر گردیدد در باندک صدادرات مبلدغ دو هدزار
میلیار د ریال در دو مرحله جه
جه

اخذ تسهیالت وام با شرایط پیشنهادی تفاهم نامه پیوس  ،سدپرده گدذاری گدردد همچندین

تامین اعتبار مبلغ یاد شده ،در مرحله اول هزار میلیارد ریال از محل حساب های کم بهره زیر  15درصد و در صورت

تمکین به تعهدات ظرف مدت دو ماه از زمان شروع پرداخ
محل سپرده بانک رسال
جلسه در ساع

تسهیالت به اعضا ،مبلدغ هدزار میلیدارد ریدال مرحله دوم د از

انجام پذیرد.ن 17رای موافق از  23نفر حاضر )

؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ با صلوات برمحمد و آل محمد به پایان رسید.

