سازمان نظام مهندسي ساختمان
استان تهران

بسمه تعالی
خالصه مذاکرات نود و دومین جلسه هیأت مدیره دوره هشتم به تاریخ 99/80/71

جلسه با تالوتی از قرآن کریم آغاز گردید.
سخنان پیش از دستور :
مهندس کریمی آنچه:
بنده قصد دارم خالصه ایی از چند مورد پیش از دستور خودمو که در هیچ جا لحاظ نشده است
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با توجه به اینکه افزایش حق الزحمه البالغ شده است و اصالحش در سال  ، 99هنوز اعمال نشدده اسدت در صدورتی کده
قرار بود ابالغ شود.
 -2استخدام ها و بکارگیری افراد در پست های مختلف به چه شکل است.لطفا رزومده ماداونیج جدیدد را در اختیدار اع دای
هیأت مدیره قرار بدهید.
 -3گزارشی از تمامی شکایاتی که سازمان از اشخاص حقیقی و اشخاص حقیقی از سدازمان در دوره ریاسدت جنابادالی ان دام
داده است را در اختیار اع ای هیأت مدیره قرار دهید.
 -4حذف و پذیرش شرکتها در دفاتر چگونه است؟خیلی از شرکت ها اعالم می کنندد کده مدا تدا دیدروز بدودیم ولدی امدروز
نیستیم.لطفا گزارشی از ایج موضوع هم به هیأت مدیره ارائه نمایید.
 -5مورد بادی بحث چهار ناظره شدن که ما با توجه به اینکه بستر ایج کار را باید از قبل آماده می کردیم نیز تداکنون ان دام
نشده است.
 -6پرونده پانزده میلیاردی به ک ا رسیده است و شکایت سازمان در دادسرا به چه مرحله ای رسیده است؟
 -7بحث خروج از ظرفیت که برای رشته ای عمران و ماماری در مرحله سفت کاری طبق نامه ی وزیر اسبق آقدای سدایدی
کیا ان ام می شود ولی برای مهندسان برق و مکانیک ان ام نشده است.
مهندس اصغری به علت قطع ارتباط به صورت آنالین نتوانستند پیش از دستور خود را ارائه نمایند.
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مهندس گودرزی:
بنده می خواستم گزارشی را ارائه بدهم که بصورت پاورپوینت آماده شده است.
سیستم کارکرد ما با شدهرداری هدا غیدرآنالیج بدوده اسدت و مدا در ایدج دوره برقدراری ارتبداا الکترونیکدی سدازمان بدا
شهرداریهای شهرستانهای استان را استارت زدیم.
 -1اهداف و ضرورت های ایج موضوع  :ساماندهی و تسریع صدور پروانههای ساختمانی و ارائه خدمات مهندسدی در راسدتای
اجرای صحیح و کامل ماده  33قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ،ارتقاء کیفیت نظارت بر ساخت و سدازها ،کداهش
بروکراسی و مراجاات ح وری ،ارائه خدمات الکترونیکی در راستای تکریم ارباب رجوع ،تسهیل کنترلهای الزم (ظرفیدت
و صالحیت اع ای سازمان در ارائه خدمات مهندسی و جلوگیری از بروز تخلفات.
 -2وضایت قبلی ایج موضوع :عدم ارتباا الکترونیکی میان سدازمان و شدهرداریهدای اسدتان (ب دز منداطق  22گانده شدهر
تهران)،ارسال دستور نقشه از سوی شهرداری به دفتر نمایندگی به صورت فیزیکی ،مارفی مهندسان پدروهه توسد دفتدر
نمایندگی به شهرداری از طریق ارسال نامه و ارائه برگده تاهدد ،ای داد ناهمداهنگی و تخلفدات (مدج جملده عددم اجدرای
ماده33درپاکدشت ،رودهج و بومهج و  ، )...عدم تکمیدل پروندده هدای مداده ( 33پرونددههدای بداز) ،ای داد بروکراسدی و
مراجاات مکرر ارباب رجوع
اقداماتی که تاکنون ان ام شده  :از ابتدای شروع فاالیت هیأت مدیره دوره هشتم برقراری ارتباا الکترونیکی با
شهرداریها در دستور کار قرار گرفت و همچنیج جلسات متاددی در سطح کارشناسی و مدیریتی با استانداری تهران
برگزار گردید مکاتباتی را استانداری با سازمان و سازمان با استانداری درخصوص برقراری سامانه الکترونیکی ان ام شده
است.
 -3دستاورد های ایج موضوع :الف )ارسال الکترونیکی دستور نقشهها از شهرداریهای استان به سازمان.
ب) ارسال الکترونیکی مشخصات مهندسان پروهه به شهرداریهای استان.
ج) در مرحله باد :ارسال الکترونیکی گزارشهای مهندسان ناظر به شهرداریهای استان.
 -4وضایت برقراری ارتباا الکترونیکی سازمان با شهرداریهای استان:
اسالمشهر (265پروهه) ،شهریار 22پروهه ،باغستان 22پروهه ،رباا کریم 64پروهه،شهرقدس 12پروهه که تاکنون بطور
کامل ان ام شده است.و شهرداریهای دماوند و پیشوا نیز در مراحل نهایی برقراری ارتباا الکرونیکی میباشند و سایر
شهرداریها نیز درحال ان ام و پیگیری است.
در این ا الزم است از زحمات آقای مهندس صابر هم تشکر ویژه داشته باشیم.
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مهندس صابر:
بنده نیز تشکر ویژه دارم از زحمات آقای مهندس گودرزی چون زحمات اصلی را خودشان ان ام دادند ، .و بنده فق
استارت اولیه ایج موضوع را در سال 99را ان ام دادم و بقیه پیگیری ها توس مهندس گودرزی ان ام شد ایج موضوع .
مهندس گودرزی:
الزم به توضیح است چون همیشه بحث فیشی شدن مطرح می شود با ارتباا الکترونیکی هم می توان ایج کار را ان ام
داد.
لطفا بحث نظامنامه دفاتر که خیلی مهم است حداقل هفته ی آینده در دستور کار قرار گیرد.همچنیج شیوه نامه ورود و
خروج اع ا که در کمیسیون هم مصوب شده است هم در دستور آورده شود.
دکتر شکیب:
ضمج تشکر از زحمات مهندس گودرزی و ارائه مطالب خوبشان بنده چندتا سوال از ایشان دارد
-1آیا امکان دارد کاری به مهندسی واگذار شود ولی رئیس دفتر مطلع نشود؟ علت ایج موضوع چی هست؟ آیا دسترسی
خاصی دارند؟
 -2آیا مااون دفاتر عوض می شود با شما هماهنگ می شود؟ ایج تاویض به چه شکل می باشد؟
مهندس نبی ئی:
لطفا تمامی ایج مواردی که گفته شد شفاف سازی شود و در سایت سازمان قرار گیرد.
مهندس رادمهر:
بنده دو مورد را بیان می کنم
 -1درخصوص نامه ای که خزانه دار محترم سازمان راجع به تراز عملکرد سال 99امروز ارسال کردند باید ایج نکته را بیان
کنم که اگر تراز تا آخر آذرماه به سازمان امور مالیاتی ارائه ندهیم هم 5درصد ارجاع نظارت حذف میشود و هم مالیات
سازمان براساس درآمدهای سازمان محاسبه می شود ،عالوه بر مشمول مالیات بودن عدم ارائه صورتهای مالی موجب
جریمه 22درصدی سازمان می شود.
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 -2جلسه ای برای هیأت مدیره تدارک دیده شده در خصوص نکات کلیدی قانون مالیات های مستقیم و ارزش افزوده که
روز دوشنبه از ساعت 11لغایت  13برگزار میگردد ،اع ای هیآت مدیره اگر تمایل دارند می توانند در ایج جلسه شرکت
کنند.
امور جاری :
مهندس سعیدیان :
میالد ح رت رسول اکرم(ص) را تبریک عرض میکنم خوشبختانه ما روز قبل میالد برنامه تبادل قرارداد ساختمان ارغوان
را با پیمانکار داشتیم انشااهلل بسرعت ایج موضوع را اجرایی نماییم.
 -1آقای مهندس کریمی آنچه بحث تارفه را مطرح کردند که چرا تارفه را ابالغ نمی کنیم  ،ما منتظر ابالغ رسدمی از طدرف
آقای مهندس محبت خواه هستیم.ما حتی با توجه به دستور شفاهی آقای عبدی جدول تارفده را اسدتخراج کدردیم ولدی
برای ابالغش منتظر دستور رسمی هستیم .روال قبل به ایج شکل بوده که براس فاال سازی نامه میزدند بده فنداوران کده
االن نیازی به ارسال ایج نامه نیست.انشااهلل دوشنبه یا سه شنبه ایج هفته فیش کلیه ناظریج را خودمان صادر می کنیم و
مالکیج می توانند وارد درگاه شوند .و توی ایج هفته که ایج موضوع عملیاتی مدی شدود تمدامی حدق الزحمده را براسداس
افزایشی که داشتیم خودمان اعمال میکنیم.
 -2درخصوص رزومه مااونیج هم پیگیری می کنم که مااونان جدید(آقای سرور نیدا و حسدینی) و بقیده ماداونیج رزومده ی
خودشان را به هیأت رئیسه ارائه نمودند وما در اختیار شما دوستان قرار دادیم.
 -3بحث شکایات سازمان از اشخاص و بالاکس هم بزودی به همه ی اع ای هیأت مدیره اطالع رسانی خواهیم کرد.
 -4درخصوص حذف و پذیرش شرکتها در دفاتر باید یه اطالع دوستان برسانم که در ایج یکی دوماه گذشته به نددرت اتفداق
افتاده است .یک مورد چند وقت پیش بود که آقای مهندس محبت خواه با بنده تماس گرفتج کده شدرکتی اعدالم نمدوده
است که حذف شده است،بنده پیگیری کردم که شخص مدیرعامل از سازمان درخواست کرده است که از کلیه شهرهایی
که آن شرکت درخواست نموده حذف شود که به دلیل مشکالت خود مدیرعامل با شرکت داشته،بوده است.
 -5چهار ناظره شدن پرونده ها نیز تازه ابالغ شده است که خوشبختانه ایج موضوع جزء مواردی بود کده سدالیان سدال جدزء
مطالبه و خواسته ی اع ای هیأت مدیره و اع ای سازمان بوده که ان ام شد.که ایج موضوع مدی تواندد باندوان دسدتاورد
مهم و ارزشمند دوره هشتم به یادگار بماند.
فیش هایی که قرار است سازمان برای مالکیج بابت نظارت ها صادر نماید انشااهلل برای زیدر  3522متدر چهدار نداظر هدم
فیش ص ادر می نماییم .هماهنگی با شهرداری ان ام داده ایم و ایج موضدوع را هدم بسدرعت عملیداتی خدواهیم کرد.تمدام
زیرساخت ها را آماده کرده ایم با شهرداری هم مذاکرات درحال ان ام است.
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 -6در خصوص پرونده پانزده میلیاردی هم حساب کتابشان نزد سازمان صفر شده است ولی پرونده در مرحلده ی دادخواسدت
و نزد قوه ق اییه است و سازمان هم شاکی است و پیگیری ایج موضوع بوده و هست.

مهندس خطیبی:
بررسی که ان ام شده کیفر خواست صادر شده و برای دادگاه ارسال شده است.
مهندس سعیدیان :
بنده راجع به ایج موضوع حتما از آقای اسادی پیگیر می شوم.آقای مهندس گودرزی درخصوص الکترونیکی شدن رابطده
ی ما با شهرداری های استان گزارشی را ارائه دادند که زحمت ایج کار را آقای صابر و بقیه دوستان زمان ریاست مهنددس
طاهری به عهده داشتند که ایج اتفاق با پیگیری های که شد در حدال اجرایدی شددن اسدت.هفته ی پدیش ایدج ارتبداا
درکلیه مناطق اسالمشهر برقرار شد.
ایج موضوع هم میتواند یکی دیگر از دستاوردهای خوب دوره ی هشتم باشد.
با ان ام ایج ارتباا جلوی یکسری از ناهن اری ها و جال ها گرفته می شود.و به طور شفاف برای سدازمان دسدتور نقشده
ای که توس شهرداری صادر می شود بصورت انالیج قابل رویت می باشد.
پ یگیری میکنم ایج موضوع برای کلیه استان عملیاتی شود که بتوانیم صالحیت ها و ظرفیدت هدای مهندسدان را کنتدرل
کنیم.
در بحث تاویض ناظر کلیه تاویض ها توس سازمان ان ام می شود.در ارجاع اولیه با اً در دفاتر ان ام مدی شدود کده در
مقاطع مختلف متفاوت است .مثال با ی وقتا باالی  5222متر را محدود می کردند .ما توی ایج دوره باد از نامده ای کده
اداره کل برای کار انتخابی ارسال کردند ما ایج متراه را آوردیم روی 3522متر،با توجه به اینکه مدا تدوی تهدران کارهدای
انتخابیمون  3522متر بود برای اینکه شرکتی که کاری را می گیرد اگر باالی  3522متر باشد برای اینکه دو تا کدار را در
تهران می گرفتند و عالوه برایج در شهرستان ها هم کار میگرفتند.باب  3522متر برای ایج هست کده شدرکتی کده دوتدا
کار را در تهران می گیرند در شهرستان ها کار نگیرند.
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وارد دستور می شویم:
مهندس سعیدیان :
موضوع تراز چون حساسیت دارد اگر دوستان موافق هستند رأی گیری نماییم.
مهندس خطیبی:
موضوع تراز چون مهم است برای هفته های بادی بزاریم.صورتهای مالی را حسدابرس داخلدی رسدیدگی نکردندد ،کفایدت
افشاء براساس ارائه ی ما بوده است و فق بصورت شکلی ان ام شده و مذاکره کردیم.یدک نامده بندده بده شدما و اع دای
محترم هیأت مدیره ارسال کردم ،از شما(ریاست) و خزانه دار محترم سازمان درخواست دارم ما  92میلیارد بودجه جداری
را داریم ام اء می کنیم که با توجه به موضوعات مالی نیاز هست یک حسابرس هم کارشو ان ام دهد .شخص رئیس مهدم
نیست ما  25نفر هیأت مدیره مسئول هستیم.اگر نیاز به مصوبه هیأت مدیره سریااً مصوب شود.
با نظر دوستان بحث تراز برای هفته های بعد گذاشته شد.
مهندس رضوی:
ش نبه هفته پیش پیگیر بحث اصالح تراز بودیم لطفا آقای مهندس خطیبی راهکار را بصورت مشخص اعالم نمایندد چدون
بصورت شفاهی هم اعالم شود کفایت می کند.
مهندس خطیبی:
بنده با حسابرس صحبت کردم که چرا برای صورت های مالی سازمان فق یک نامه زدن و تایید نکردند ،حسابرس اعالم
که مج برم میبینم که چه چیزی نوشته اند که بنده دیدم و نوشته بودد کفایت افشداء یعنی می ا رای رر یی کی یی ریی
صورتهای مالی درست است و مج فق بصورت شکلی بررسدی کردم.چدون تدوی قدرارداد بندده نبدوده اسدت.از حسدابرس
درخواست کردم که صورت های مالی را یکبار بررسی کنند بدیج ترتیب صورتهای مالی را به دفتر حسابرس ارسال کردیم
و ایشا ن باد از یک هفته اعالم کردند که ایدج موضدوع دومداه زمدان میبدرد و دویسدت میلیدون تومدان هدم هزینده دارد
بخاطراینکه ایج موضوع را از سرباز کند ایج اعداد و ارقام رااعالم کردند.
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مهندس سعیدیان:
ما اگر بخواهیم برگردیم به گذشته باید این ا مصوب کنیم که یک حسابرس ویدژه بگیدریم کده در حدال حاضدر هدم ایدج
حسابرس ویژه که هیأت مدیره در سال قبل مصوب کرده بودندد در سدازمان مسدتقر هسدتند و اتداق هدم در اختیارشدان
گذاشته شده است و طی یک فرصت چهار ماهه که توی قراردادشان هم قید شده است بررسی اسناد از سدال 94تدا االن
را ان ام می دهند .حسابرس براساس قراردادی که هرسال داشتند بررسی را ان ام می دادند ایج حسدابرس رسدیدگی بده
اسناد را ان ام می دادند و تقریباض زیر تمام اسناد و مدارک سازمان را مهر و ام اء کردند و فرآیند پرداختشون هم ان ام
شده است.
به نظره بنده ما این ا باید مصوب کنیم که صرفاً سال  99را بررسی کنند.

مهندس رستم زاده:
صرفا نگرانی آقای مهندس خطیبی برای صحت تراز است و تردید دوستان هم در صحت ایدج موضدوع اسدت .لطفدا یدک
جلسه ای با ح ور شما(ریاست سازمان) و خزانه دار محترم و آقای مهندس خطیبی به نماینددگی اع دای هیدأت مددیره
تشکیل شود و در آن جلسه نتی ه گیری شود که آبا نیاز به بستج قرارداد هست یا خیر؟
مهندس سعیدیان:
بنده هیچ مقاومتی در خصوص ایج موضوع ندارم درحال حاضر حسابرس مستقر است و کارها را ان ام می دهد .بنده هدم
مشتاق هستم که مصوب کنیم که ما یک قرارداد با ایج شدرکت یدا شدرکت دیگدری ببنددیم کده صدورتهای مدالی  99را
رسیدگی کندو بحث بنده ایج است که تراز را منوا به ایج موضوع نکنیم چون ممکج است زمان زیادی ببرد.
مهندس آمری نیا:
باید به اطالع برسانم جلسه ایی که آقای مهندس رستم زاده فرمودند یک ماه قبل جهت رفع ابهام و شفاف سدازی برگدزار
شد ولی متاسفانه رفع ابهامات صورت نپذیرفت.
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مهندس رستم زاده:
جلسه ی قبل با ح ور اع ا ی هیأت مدیره بود ولی در ایج جلسه افراد موثر ح ور خواهند داشدت و جلسده کارشناسدی
است
مهندس سعیدیان:
وارد بند  2دستور جلسه با موضوع بررسی پیش نهادات بانک رسدالت و صدادرات در جهدت اعطدای تسدهیالت بده اع دای
سازمان می شویم .آقای مهندس یزدان و توضیحات الزم را ارائه فرمایید.

مهندس سعیدیان:
دوستان برای اینکه بند دو در صدر دستور جلسه قرار گیرد باید رأی گیری نماییم.
رأی گیری انجام شد(به اتفاق آرا)
معاونت توسعه سرمایه مهندسی:
بنده گزارشی را در خصوص تسهیالت خدمت اع ای محترم هیأت مدیره ارائه می دهم و باد وارد بحث پیشنهادات باندک
ها می شویم.
بانک رسالت از سال  92با سازمان همکاریشان را شروع کردند که تا مرداد  99تقریباً چهارصد و پن ا و دو میلیارد تومان
تسهیالت در اختیار اع اء قرار گرفته است که اعتباری بالغ بر نهصد و هفتاد و پنج میلیارد تومان از سازمان هزینده شدده
است.
تا سال  99تقریباً بیست و پنج هزار نفر از خدمات بانک رسالت استفاده کرده اند ،که سال  99چهارصد و چهل و دو نفدر
موفق شدند وام دریافت کنند.
در سال  99هشت هزار و هفتصد نفر ثبت نامی داشتیم که پنج هزار و دویست نفر به بانک مارفی شدند.
مشکلی که در حال حاضر وجود دارد ایج است که تقریباً سه هزارو چهارصد و پن اه نفر موفق شدند وام دریافت نمایندد و
سه هزارو پانصد نفر در صف انتظار هستند که ایج تادادی که وام دریافت نکرده اندد مشدکالتی را بدرای مااوندت توسداه
سرمایه به وجود آورده اند.آخریج نفری که ما پیش بینی کردیم در سال  1425وام را ز بانک رسالت دریافت می نماید.
از پنج هزار و دویست نفر هزار و هفتصد نفر یا مشکالت بانکی داشتند و یا تمایلی به دریافت وام ندارند.
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پیشنهاد بنده راجع به ایج موضوع ایج است که ما برای هزار و هفتصد و پن اه یک مهلت سه ماهه برای هر نفری که بده
بانک مارفی می کنیم در نظر بگیریم که اگر در ایج مهلت اعالمی مراحل وام را ان ام ندداد مدا نفدر دیگدری را بده باندک
مارفی نماییم.
ادامه گزارش از روی پاورپوینت پیوست
مهندس آمری نیا:
پیشنهاد بانک انصار برای چهر هزار و چهارصد نفر پیشنهاد قدیمی است که برای دویست میلیارد ،پنج هزار و دویست و
هشتاد نفر و برای صد میلیارد ،دوهزار و ششصد و چهل نفر را پیشنهاد داده اند.

ادامه گزارش از روی پاورپوینت پیوست
مهندس آمری نیا:
همانطور که در جریان هستید سال گذشته بانک صادرات به خاطر پیشنهاد خوبشان مورد تأیید هیأت مدیره قرار گرفدت.
در حال حاضر یک فرقی بیج پشنهاد قبلی و جدید بانک صادرات است که ایج است که پیشنهاد قبلی13درصددی بدوده و
پیشنهاد اخیرش 12درصدی است ولی ایدج پشدنهاد سدال گذشدته بده دالیلدی اجرایدی نشدد .و در سدال جدیدد م ددد
پیشنهادات جدیدی ارائه داد که بانک صادرات و انصار در کمیسیون بانوان پیشنهادات برتر انتخاب شدند.ما کاری کدردیم
که کسانی که احتیاج دارن در صف قرار بگیرند چون وامی که مبلغش زیاد و بهره اش کدم باشدد را همده ثبدت ندام مدی
کنند و سازمان هم نمی تواند پاسخگو باشد .به همیج دلیل جلوی ثبت نام را گرفتند.
از آقای خطیبی درخواست دارم صحبت هایی که با بانک ان ام داده اند را ارائه نمایند.
مهندس خطیبی:
بحث اول در کمیسیون ایج بود که وقتی وامی بدون بهره پرداخت می شود هرکسی ثبت نام می کج.
در کم یسیون طی شش جلسه با ح ور اع ای کمیسیون در ایج مورد بحث شد که اسدتاالم هدا براسداس بهدره ی %12
ان ام شود که بتوانیم تاداد بیشتری در سال پاسخگو باشیم.
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بانک رسالت اعالم کرد که پن اه میلیارد دیگر واریز کنیم تا اعتبار سازمان دویست و پن اه میلیارد شود و یکصد و شصت
و شش میلیارد اعتبار در سال می دهد.
در بانک انصار یکصد میلیارد بگذاریم یکصدو چهل میلیارد اعتبار می دهد.
در بانک صادرات یکصد میلیارد بگذاریم یکصد و سی و سه میلیارد اعتبار می دهد .که اگر ایدج مبلدغ را  2/5برابدر کندیم
اعتباری فراتر از بانک رسالت با بهره  %12می شود.
در حال حاضر بهتریج پیشنهاد را بانک انصار داده است.

مهندس آمری نیا:
با توجه به مذاکراتی که ما با بانک انصار داشتیم اعالم نمودند که پیشنهاد سدال گذشدته مدا بده قدوت خدود بداقی اسدت
پیشنهاد سال گذشته چهار هزار و چهارصد نفر بود و طی مذاکره م دد پیشنهاد اخیرش را به دو هزار و ششصدد و چهدل
نفر افزایش داد که برای یکصد میلیارد تومان  ،شش هزار و ششصت و چهل نفر می شود که پیشنهادش از بانک صدادرات
ارجح تر بود.

مهندس رادمهر:
آقای مهندس آمری نیا با توجه به نواقصی که ایج گزارش دارد لطفا پیشنهاد شفافتان را بانوان رئیس کمیسیون به هیأت
مدیره ارائه نمایید.

معاونت توسعه سرمایه مهندسی:
ما به سه هزار و پانصد نفر پارسال تاهد دادیم که وام با بهره  %2بدهیم ایج موضوع وام با بهره  %12بدرای هیدأت مددیره
حاشیه ساز نشود .ما به کمیسیون پیشنهاد دادیم یکصد میلیارد را در بانک دیگری بزارند که دوستانی که احتیاج دارندد
از ایج وام با بهره  %12استفاده کنند و بقیه که احتیاج ندارند در همان صف بانک رسالت منتظر بمانند.
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مهندس نبی ئی:
اع ایی هستند که بازپرداخت ایج وام با بهره  %12برایشان سخت است.به نظره بنده ایدج موضدوع ترکیبدی باشدد ،یاندی
دوستانی که وام کتری می خواهند مثال  12تا 22میلیون بهره کمتی پرداخت نمایند و اع ای که وام بیشتری نیاز دارندد
بهره بیشتری پرداخت نمایند.
دکتر شکیب:
در حال حاضر ما سه بانک(رسالت،انصار و صادرات) را بررسی کردیم به دلیل اینکه پایده ی سدود باندک هدا برابدر نیسدت
امکان مقایسه وجود ندارد.
پیشنهاد بنده ایج است که یکبار دیگر کمیسیون ایج موضوع را بررسی و از بانک ها بخواهد کده بدا بهدره  %4بده سدازمان
گزارش اعالم نمایند تا بتوانیم مقایسه را ان ام نماییم.
مهندس صابر:
ایج وام پن اه میلیون تومانی قبل از افزایش تورم در سال جاری مشکالت اع ا را حل میکرد ولی در حال حاضر به غیر از
تادادی از اع ا که مشکالت شخصی و پزشکی دارندد اسدتفاده ای نددارد .پیشدنهاد بندده ایدج اسدت کده ایدج طدرح در
کمیسیون رفاه بصورت ترکیبی و با نگاه تأمیج مسکج برای اع اء بررسی شود.
مهندس طاهری:
ما در سال گذشته مصوبه ایی داشتیم که مقرر شد دویست میلیارد در بانک صادرات قرار دهیم و بانک صادرات سودیی را
که در دوازده ماه سال تالق می گرفت را در سه ماهه اول سال بصورت یک ا پرداخت کند کده ان بدار ترافیکدی کده بدیج
اع اء هست رفع شود.
مهندس فرنیا:
در حال حاضر ما داریم تادادی بانک های را باهم مقایسه می کنیم که سود هدای مختلفدی دارندد.بانک رسدالت  %4را بدا
بانک صادرات  %12مقایسه می کنیم.
به نظره بنده ایج موضع به کمیسیون مرجوع گردد مبلغی که در بانک رسالت داریم را برای افرادی که نیازمنددتر هسدتند
در نظر بگیریم و برای وام هایی که مبلغ بیشتری دارند از بانک رسالت استفاده نکنیم.
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مهندس آمری نیا:
بحث وام رسالت در سال گذشته هیأت مدیره مصوب شود و قرار شد که سازمان یکصد میلیارد تومدان در باندک رسدالت
سپرده گذاری نماید و یکصد میلیارد بادی را از بانک رسالت برداریم و رسالت بماند برای کسانی که احتیاج دارندد .آقدای
دکتر شکیب ما درکمیسیون رفاه مصوب کردیم به دلیل اینکه که انگیزه ی گرفتج وام را برای اع اء از بدیج ببدریم وام را
از  %2به  % 12آوردیم که بتوانیم تاداد بیشتری را پاسخگو باشیم.ما درحال حاضر کارها را براساس مصدوبه ی کمیسدیون
ان ام می دهیم.بیش از ده جلسه با مااونت توساه سرمایه و دوستان کمیسون داشتیم که نتی ه ی ایدج جلسدات همدیج
جدولی هست(پاورپوینت) که مالحظه می فرمایید.وام  %12در کمیسیون محور مذاکرات قرار گرفت.
مهندس کریمی آنچه:
بنده چند نکته را اعالم می نمایم
 -1تادادی از مهندسان که ثبت نام کرده اند در صف وام بانک رسالت با سود  %4هستند.
 -2وقتی بانک رسالت که از سال  92به اع ا وام می دهد با همه ی سختی های ایج سالها به یک فرمول رسدیده اسدت و بدا
یک ضامج به مهندس وام می دهد.تاداد وام مهم نیست نحوه برخود بانک با ضامج برای مهندس مهم است.تاویض باندک
رسالت به آینده ،انصار ،صادرات و  ...مشکالت زیادی را در خصوص ضامج به وجود آورد.
 -3بانک رسالت اعالم کرده است که پن اه میلیارد بگذارید صف انتظار از بیج می رود تاهد داده است .باندک صدادرات اعدالم
کرده است که دوهزار و چهارصد نفر را تا اخر سال وام پن اه میلیونی می دهد اگر ضرب کنیم می شدود یکصدد و بیسدت
میلیارد با احتساب اینکه  %32هم وام نمی گیرند یانی اگر یکصد میلیارد در بانک صادرات بگذاریم باندک تدا اخدر سدال
هنوز از پولی که سازمان گذاشته است وام می دهد ایج کار یکبار با بانک رسالت هم اتفاق افتاده بود.
مهندس فشارکی:
بنظره بنده باید سازمان موجودی پول در بانک رسالت را دو برابر نماید .و یک وام اضدطرای هدم بدرای کسدانی کده نمدی
توانند در صف انتظار بمانند با هر درصدی در هر بانکی که کمیسیون بررسی می کند هم توافق کنند.
وام خرید مسکج ،دفتر و ت هیزات هم داشته باشیم.
دکتر شکیب:
بهتریج کار ایج است که به کمیسیون برگردد و پایه ی سودها را یکی کنیم.
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مهندس تیموری:
جناب آقای رئیس با عنایت به اینکه آقایان دکتر شکیب و مهندس صابر ،مهنددس فرنیدا وبندده درخواسدت بازگشدت بده
کمیسیون را داریم ایج موضوع به کمیسیون برگشت داده شود.
مهندس سعیدیان:
کفایت مذاکرات را اعالم می نمایم و با توجه به اینکه تاداد زیادری در صف انتظار هستند با مالحظه ی ایدج موضدوع بده
کمیسیون برگشت داده شود تا انشااهلل نتی ه ی بهتری اتخاذ شود.
مهندس نبی ئی:
ماندگاری ایج سپرده ها چقدر است.
مهندس آمری نیا:
ظرف یک یا دو ماه باد از سپرده گذاری تسهیالت پرداخت می شود.
مهندس یزدان جو:
شیوه نامه ای در مااونت توساه سرمایه مهندسی تهیه شده است بنام شیوه نامه الویت بندی اع ا جهت اخدذ تسدهیالت
مبانی برای وام اع ای سازمان براساس(شرکت در م امع،مشارکت در امور سازمان و )...می شود.

و در آخر با پیشنهاد ریاست سازمان بند  2صورت لسه با موضوع بررسی و پیشنهادات بانک ها جهت اعطای تسهیالت بده
اع ای سازمان در صدر دستور جلسه قرار گرفت و پس از بحث و بررسی مقدرر گردیدد کمیسدیون رفداه پیشدنهاد نهدایی
براساس نظرات اصالحی هیأت مدیره حداکثر ظرف دو هفته آینده ارائه نماید(.به اتفاق آراء)

با ذکر صلوات خاتمه جلسه را اعالم می نمایم.
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