سازمان نظام مهندسي ساختمان
استان تهران

بسمه تعالی
خالصه مذاکرات صد و دومین جلسه هیأت مدیره دوره هشتم به تاریخ 22/01/92
جلسه با تالوت آیاتی چند از قرآن کریم آغاز گردید.
سخنان پیش از دستور :
مهندس هاشمی:
ضمن تسلیت شهادت حضرت زهرا(س) و ایام فاطمیه مواردی را راجع به اهمیت زمان و حضور به موقع در جلسات هیأت مدیره مطرح نمودند
و در ادامه راجع به عدم جاب جایی پرسنل در واحد های محتلف سازمانی و کمک به خرید مسکن و تسهیالت به اعضا و کارکنان در کمیسیون
رفاه و شرکت در پروژههایی که شورای مرکزی تصویب کرده و میخواهد بعنوان سرمایه گذاری ابالغ نماید ،تأکید نمودند.
مهندس نبی ئی:
چند مورد را می خواهم ارائه نمایم
 -1لطفا گزارشی از روند فیشی شدن طراحیها ارائه شود.
 -2عملکرد دفاتر و کارهای گرفته شده چه نظارت و چه طراحی بصورت شفاف ارائه شود و در سایت سازمان نیز قرار گیرد
 -3به توجه به مشکالت معیشتی که برای مهندسان ایجاد شده است درخواست دارم بحث مابه التفاوت مجدداٌ در دستور کار قرار گیرد.
 -4عملکرد یکساله کمیته ایمنی تهیه و تا چند روز آینده در کارتابل اعضای محترم هیأت مدیره قرار میگیرد.
 -5پخش آنالین جلسات در جهت شفاف سازی کمک خوبی می تواند داشته باشد.
مهندس کریمی آنچه:
بنده این درخواست را مدتی است که ارائه نموده بودم ولی متاسفانه انجام نشده است
 -1لیست و موضوع شکایات سازمان از اعضاء در شورای انتظامی طی نامه رسمی تحویل بنده و اعضای محترم هیأت مدیره نمایید.
 -2گزارشات مرحلهای در رشتههای مختلف با نظر سازمان بازنگری شود.
 -3با توجه به مطالعات شرکت مهندسی شهریگ ،حق الزحمه مهندسان برای اول سال آینده تصمیم گیری شود.
 -4در بعضی از شهرها نظارت برق و مکانیک وجود ندارد و با توجه به تعداد مهندسینی که در این رشته ها هست لطفاً رسیدگی شود.
خروج از سهیمه در مرحله پایان سفتکاری برای مهندسان برق و مکانیک نیز انجام شود.
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مهندس خطیبی:
آقای رئیس درخواست دارم به این موارد نیز توجه ویژهای داشته باشید.
 -1گزارش حسابرسی دوره هفتم تاکنون انجام نشده است لطفا گزارش آن ارائه شود.
 -2موضوع بعدی تعرفه و شهریگ است .ما اسفند مکلف هستیم پیشنهاد خودمان را برای تعرفه به شورای مرکزی ارائه نماییم.
 -3با پیگیری که برای مجری در پروانه اشتغال تأسیسات برق و مکانیک و نقشه برداری شده است و با لطفی که آقای مهندس خرم در
شورای مرکزی و آقای مهندس مومنی مقدم نیز پیگیری نمودند و دستور وزیر را گرفتند بنده پیگیری نمودم ولی تاکنون اقدامی
صورت نگرفته است..
 -4تعهدی شدن امور مالی تاکنون انجام نشده است لطفا رسیدگی شود.
 -5بودجه سال 1411را نیز در صحن هیأت مدیره قرار دهیم.
 -6موضوع بعدی این است که خیلی از کمیتههای سازمان در انتظار طرح در هیأت مدیره هستند ولی متاسفانه در دستور کار گرفتن
برخی از کمیتهها سلیقهای عمل می شود لطفا این موضوعات را نیز رسیدگی نمایید.
 -7چند روز پیش خبری را در فضای مجازی شنیدم که در سه روز آخر تغییرات هیأت رئیسه تعدادی کارها در دفاتر نمایندگی ارجاع
شده است .لطفاً هیأت رئیسه جدید این موضوع را به جد پیگیری کنند که اگر این موضوع انجام شده است با خاطی برخورد شود و
اگر انجام نشده است لطفاً به هیأت مدیره و رئیس قبلی تهمت نزنیم و شفاف سازی شود.
در طرح اقدام ملی مسکن در کمیسیون رفاه تصمیمات خوبی گرفته شده است و اگر واحد حقوقی ما تأیید نماید تفاهمنامه اقدام
ملی مسکن که آقای مهندس صابر نیز خیلی پیگیری نمودند به سرانجام میرسد.هتلها در مشهد و شمال نیز در دستور اول
کمیسیون هست و بعد از آن نیز اصفهان،شیراز و کیش است و انشااهلل تا هفتهی دیگر به صحن هیأت مدیره آورده می شود.
آقای رامین کرمی(بازرس علی البدل سازمان)
بنده دو تذکر آیین نامه ای بدهم
 -1در جلسه  99/12/21با حضور مدیر کل محترم در خصوص تخلفات انجام شده در اسالمشهر نامهای داده شده است و بیش از هشت
ماه سه بار این نامه پیگیری شده است و بیش از هشت ماه این نامه در کارتابل معاونین بدون هیچ دلیل خاصی چرخش دارد و
رسیدگی هم نشده است و تخلفات نیز محرز است .لطفاً رئیس محترم این موضوع را در دستور قرار بدهید.
 -2موضوع بعدی بازرسان وفق اطالع رسانی نامه شماره 1364و وفق ماده  22آییننامه اجرایی و بند ت ز  ،با اطالع به هیأت مدیره
جهت بررسی وضعیت دفاتر ورود کردند ،متاسفانه دو هفته پیش با آقای مهندس شیرکوهی به دفتر اسالمشهر رفتیم و رئیس دفتر
ابراز بیاطالعی کردند ما گردش نامه را چک کردیم که رئیس محترم سازمان در تاریخ 99/11/12به معاونت دستور دادند که اطالع
رسانی کامل انجام شود ولی معاونت عین معاونتهای قبلی بدون گردش کار نامه را نگه داشتند و امروز به ریاست بازگردانده شده
است.این امر موجب اخالل در انجام وظایف رکن بازرسی است .لطفاً دستور صریح بدهید که بازرسان بتوانند وظایف خود را بخوبی
انجام نمایند.
موضوعی که آقای مهندس خطیبی فرمودند در خصوص ارجاع کار در اسالمشهر نیز باید به اطالع برسانم روز جمعه ساعت  7:11دقیقه
عصر یک کار  26هزار متری در سیستم ثبت شده است سوال اینجاست معاونت ما نامه ای که یک ماه در کارتابل بوده است را بدون
گردش بازگردانده است چطور روز جمعه این کار را انجام داده است؟
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مهندس سعیدیان:
موضوعی را که جناب مهندس فرمودند در خصوص اسالمشهر شکایت انجام شده است و شما می توانید از مشاور حقوقی استعالم بگیرید که
چه اقداماتی در این خصوص انجام شده است و این موضوع در فرآیند دادگاه نیز قرار گرفته است و بنده از مشاور حقوقی خواستم که این
پیام ها برای رئیس جدید ارسال شود تا در جریان این موضوع قرار گیرد .ما تمامی کارهای ارجاعی انجام شده را چه حقیقی و حقوقی را هر ماه
در سایت سازمان قرار دادیم و هیچ کار خارج از عرفی انجام نشده است.
امور جاری :
مهندس میرجعفری:
شهادت حضرت فاطمه(س) را تسلیت عرض مینمایم و مجدد از اعضای محترم هیأت مدیره بابت اعتماد به بنده و هیأت رئیسه تشکر مینمایم.
ابتدا بنده گزارشی از هفته قبل را ارائه می نمایم .
 -1جلسه ای با آقای مهندس محبتخواه مدیر کل محترم اداره راه و شهرسازی داشتیم و از ایشان خواستیم در خصوص بحث تعارض
منافع نامهای شفاف به سازمان ارسال نمایند که این ابهام برای همیشه رفع شود.
 -2موضوع بعدی آتشنشانی است که این موضوع نیز ابهام دارد و سازمان آتش نشانی به شرکتهایی صالحیت داده است و شهرداری از
ناظران ما امضاء و تعهد میگیرد و آقای محبت خواه نیز همین نظر را داشتند تا زمانی که این تخلف قانونی توسط شهرداری و
سازمان آتشنشانی شکل میگیرد ناظران ما نباید امضاء نمایند.
 -3موضوع بعدی بحث تمدید پروانه اشتغالها تا عید است که بنده درخواست دادم که نامه آن ارسال شود.
 -4با آقای مهندس خرم جلسهای داشتیم و چ ند موضوع را با ایشان مطرح نمودم که اولی حقوق هیأت مدیره است که از ابتدای سال
باید افزایش پیدا کند که به دلیل عدم برگزاری مجمع این اتفاق نیفتاده است و طبق شیوهنامه جدیدی که ابالغ میشود این موضوع
در حال رفع می باشد .تعرفه سال 1411را نیز پیگیری نمودم که تعرفه سال 1411با جبران تعرفه سال  1399باشد و زودتر از سال
 1411فرآیند آن طی شود و در سال 1411این موضوع عملیاتی شود.
 -5بحث پیشخوان دولت را صحبت کردم و بنده زمان گرفتم و گفتند در  11بهمن ماه این موضوع انجام میشود .
 -6موضوع امضاء دیجیتال نیز پیگیری نمودم و تأکید نمودم که باید انجام شود و قول دادند تا  31بهمن ماه فعال میشود.امضاء
میشود.
دیجیتال به دو روش توکن و اپلیکیشن موبایل انجام 
 -7موضوع چهارناظره شدن را نیز اعالم نمودند  22بهمن مصادف با سالروز پیروزی انقالب جمهوری اسالمی ایران به بنده تحویل
میدهند.

 -2با مدیران و معاونین سازمان جلسه گذاشته شد و بحث نظم سازمانی تأکید شد و ورود و خروج کارکنان باید منظم باشد.
 -9موضوع بعدی تماس تعدادی از همکاران با وزارت بهاشت در خصوص عدم رعایت پروتکلهای بهداشتی در سازمان و خواستار
بازگردانی دورکاری بودند که.بنده پیگیری نمودم که از چه بخشی این تماس انجام شده است همینجا اخطار می دهم که اگر این
مورد یکبار دیگر تکرار شود با این دوستان جور دیگری برخورد می شود.
 -11ثبت ورود و خروج اعضای محترم هیأت مدیره الکترونیکی خواهد بود این نرمافزار بدون هزینه تهیه شده است و هم در سایت
سازمان و هم در جلسات هیأت مدیره اعالم میشود و بعد از این از منظمترین عضو هیأت مدیره در جلسات تقدیر و تشکر میشود.
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 -11یکی از ایدههایی که در هیأت رئیسه سال سوم توسط بنده پیگیری میشود این است که اعضای محترم هیأت مدیره باید در انجام
عملکرد فعال باشند .بحث فیشی شدن طراحیها به سرکار خانم مهندس جمالی واگذار گردید و ایشان متولی این امر هستند و قرار
شد یک ماهه این موضوع را انجام و تحویل نمایند.
 -12بحث ساماندهی واحد عضویت به سرکار خانم مهندس رادمهر واگذار گردید و خانم مهندس رادمهر با دلسوزی و توانمندی که دارند
قطعاً این واحد را و همچنین پیشخوان دولت را ساماندهی مینمایند.
 -13بحث سامانه سازندگان به آقای مهندس صابر واگذار گردید.
 -14درخواست دارم کمیسیون ها هر هفته یک گزارشی را به هیأت مدیره ارائه نمایند.
 -15موضوعی که آقای مهندس کریمی آنچه در خصوص خروج از ظرفیت در مرحله سفتکاری برای مهندسان برق و مکانیک فرمودند و
موضوعات دیگر از جمله مجری و تعهدی شدن امور مالی را قطعاً پیگیری مینمایم .قبل از اینکه وارد دستور شویم از زحمات هیأت
رئیسه قبل تقدیر و تشکر مینماییم.
وارد دستور می شویم:
مهندس میرجعفری:
موضوعی که خیلی مهم است تفویض اختیار رئیس و هیأت رئیسه است اگر دوستان موافق هستند رأی گیری برای در صدر دستور قرار گرفتن
موضوع انجام شود.
تفویض اختیار رئیس و هیأت رئیسه سال سوم دوره هشتم با اکثریت آراء در صدر دستور قرار گرفت.
در خصوص اختیارات رئیس و هیأت رئیسه سال سوم بنده خواهش دارم اقای الهی فر مصوبه ای که در سال گذشته تائید شده بود را روی
مانیتور قرار دهند که اگر دوستان موافق هستند همین مصوبه را برای سال سوم هم تائید نماییم و رأی گیری را انجام نماییم .
دکتر شکیب :
ما یک قانون و یک آیین نامه اجرایی داریم ،در حال حاضر در این بند نوشته شده است طبق ماده 76آیین نامه اجرایی وظایف و اختیارات
مندرج در ماده  72ایین نامه که به شرح جدول پیوست به هیأت رئیسه و رئیس سازمان تفویض میگردد .چرا ما باید اختیارات قانونی خودمان
را به هیأت رئیسه بدهیم ؟
مهندس صابر :
جناب دکتر فرمایشات شما در چارچوب قانون و مبانی قانونی کامال درست است ولی درخواست دارم اگر تشخیصی دارید راهکار قانونی آن را
نیز ارائه فرمائید
مهندس میر جعفری :
اقای دکتر شکیب میشود به بنده بفرمایید کدام یکی از تشکیالت مملکت مثل مجلس شورای اسالمی  ،شورای شهر  ،دولت است که بتوانند
عزل و نصب یک مدیر را به صحن مجلس بیاورند .در حال حاضر یکسری موضوعات را داریم که هنوز در جلسات هیأت مدیره وقت نمیکنیم به
انها رسیدگی نماییم علت این امر تسریع در امور سازمان است .
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دکتر شکیب :
اقای مهندس صابر موضوع خوبی را بیان کردند این که چگونه می شود این موضوع را عملیاتی نمود پیشنهاد بنده این است که اختیاراتی را که
قانون به ما داده است را به سه بخش تقسیم کنیم یک بخش به ریاست  ،یک بخش آن به هیأت رئیسه ،یک بخش آن را به هیأت مدیره
تفویض نماییم .یک کمیته مشخص شود و موضوع در آن بررسی شود و بعد تصمیم گیری شود.
مهندس خرم:
قوانین یک اختیارات و وظایفی را داده است و سیاست های کالن و برنامه کلی آن را نیز در کنار آن به ما داده است.در برنامه توسعه و در
سیاست های کلی نظام که با تأیید مقام معظم رهبری رسیده سه اصل آمده است اصل اول اصل عدم تمرکز با تفویض اختیار ،عدم تمرکز افقی
و عمودی ،در سطح ستاد عدم تمرکز افقی و در سطح صف عدم تمرکز عمودی.
اصل دوم اصل خصوصی سازی ،هر امر تصدی گری را باید به بخش خصوصی واگذار نمود .اصل سوم برونسپاری در امور حاکمیتی است که باید
واگذار شود .این مورد که امر داخلی است و من ندیدم در سازمانی ،شرکتی ،بنگاهی رئیس هیأت مدیره یا مدیرعامل هیچ اختیاری نداشته
باشد .مواردی که بنده ار اصالح قانون پیگیری مینمایم این است که رئیس سازمان استانها باید اختیار داشته باشند و هیأت مدیره نیز باید
اختیار داشته باشند.این ا مر که هر موضوعی که در اختیار رئیس سازمان یا شورای مرکزی قرار گرفت دیگر قابل تفویض نیست امر درستی
نمی باشد .به نظر بنده باید اعتماد کرد و هیأت مدیره باید نظارت خودش را باال ببرد .دست و پای مدیر را بستن در راستای رشد و توسعه
سازمانی نیست.

مهندس صابر:
بنده قبل از رأی گیری موضوعی را ارائه دهم که از  34ردیف اختیارات  6ردیف اختیار متعلق به ریاست سازمان و  12ردیف آن متعلق به
هیأت رئیسه و  21ردیف آن متعلق به هیأت مدیره می باشد.
تفویض اختیار رئیس و هیأت رئیسه سازمان با  22رأی موافق از  22نفر حاضر تصویب گردید.

مهندس رادمهر:
نکته ای را تذکر بدهم که در بحث آییننامه ادر ای استخدامی در دو دوره گذشته این موضوع رعایت نشده است شما لطفاً رعایت نمایید.
همچنین بحث شرایط احراز ساختار سازمانی را نیز رعایت نمایید.
مهندس میرجعفری:
موضوع بعدی که از دوستان درخواست دارم توجه نمایند تغییر در اعضای کمیسیونها است.ما از هیأت رئیسه سال دوم بارها خواهش کردیم
که از کمیسیونهایی که هستند استعفا بدهند ولی انجام نشد و امروز بنده از تمام کمیسیونهایی که دارم استعفا می دهم .لطفاً برای در صدر
دستور قرار گرفتن موضوع رأی گیری نمایید.
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در کمیسیون رفاه آقای مهندس الهی فر استعفا دادند و آقای مهندس طاهری با اکثریت آراء جایگزین شدند.
کمیسیون مبحث  22آقای مهندس میرجعفری و هاشمی و مهندس رئیسی استعفا دادند و آقای مهندس نبی ئی و مهندس موسوی و خانم
مهندس رادمهر با اکثریت آراء جایگزین شدند.
کمیسیون انجمن و تشکلها آقای مهندس الهی فر استعفا دادند و خانم دکتر امینی با اکثریت آراء جایگزین شدند.
کمیسیون طرح و برنامه آقای مهندس الهی فر و آقای مهندس هاشمی استعفا دادند و آقای مهندس مومنی مقدم و آقای مهندس طاهری با
اکثریت آراء جایگزین شدند.
کمیسیون تلفیق آقای مهندس میرجعفری استعفا دادند و آقای مهندس فشارکی با اکثریت آراء جایگزین شدند.
کمیسیون انرژی و محیط زیست آقای مهندس آمری نیا و آقای مهندس آزاد استعفا دادند و آقای مهندس موسوی و مهندس فشارکی با
اکثریت آراء جایگزین شدند.
کمیسیون صدور خدمات م هندسی آقای مهندس میرجعفری و آقای مهندس آمری نیا استعفا دادند و آقای مهندس نبی ئی و خانم دکتر امینی
با اکثریت آراء جایگزین شدند.
کمیسیون ارزیابی ماده  27آقای مهندس یگانگی استعفا دادند و آقای مهندس رضوی با اکثریت آراء جایگزین شدند.
کمیسیون آموزش آقای مهندس اکبریان راد استعفا دادند و آقای مهندس مومنی مقدم با اکثریت آراء جایگزین شدند.
شورای رابط آقای مهندس میرجعفری و آقای مهندس رئیسی استعفا دادند و آقای مهندس صابر و آقای مهندس کریمی آنچه با اکثریت آراء
جایگزین شدند.
دکتر شکیب:
علت اینکه برخی از کمیسیون ها تشکیل نمی شود را توضیح دهید.
مهندس میرجعفری:
بنده همینجا اعالم می نمایم اگر بعضی از کمیسیون ها تشکیل نشود حق الزحمه پرداخت نمی گردد.
موضوع بعدی بودجه هست که گزارشات زیادی ارائه شده است و اصالحات نیز انجام شد و باید رأی گیری انجام شود.
همینجا اعالم می کنم که تالش می کنم تا جلسات سازمان بصورت آنالین پخش شود و اعضا این تالشهای سازمان را ببینند.
مهندس فرنیا:
به نظر بنده ابتدا این موضوع باید بررسی شود و کارشناسی حقوقی راجع به موضوعات آن انجام شود و بعد تصمیمگیری نماییم.
مهندس میرجعفری:
ما می توانیم قبل از جلسه با توجه به موضوعات جلسه تصمیم گیری نماییم که جلسه آنالین باشد یا نباشد.
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مهندس سعیدیان:
جناب رئیس بنده خودم یکی از موافقین این موضوع هستم و ابتدای جلسات قبل نیز تمام امکانات و اقدامات انجام شده بود ولی بعد اعالم
کردیم که نیاز به بررسی بیشتری دارد .اگر تصمیم بگیریم که این موضوع انجام شود دیگر نمیتوانیم بگوییم که این موضوع پخش شود یا
نشود.
مهندس خطیبی:
این موضوعی است که از دوره هفتم مطرح می کنیم و ابتدای هر دوره ریاست اعالم مینماید که برای هفته بعد باشد و دیگر نیز مطرح
نمیشود ،یا ما میخواهیم این موضوع مطرح شود یا نشود باید تصمیم بگیریم.
مهندس میرجعفری:
دوستان اگر موافق هستند برای در دستور اول قرار گرفتن این موضوع رأی گیری نماییم.
معاونت برنامه ریزی و سیستم ها:
آخرین اصالحات در بخش بودجه براساس نظرات اعضای محترم هیأت مدیره در جلسه قبل مطرح نموده است و در بودجه لحاظ گردیده است
و شما آن را مالحظه می فرمایید پیش بینی ما این است تا پایان سال  145میلیارد تومان درآمد داشته باشیم ولی آن چیزی که در بحث
مصارف نیاز داریم  1222میلیارد ریال معادل  122میلیارد تومان برای تأمین نیازهای جاری سازمان است .این عدد قبالً  1129میلیارد ریال
معادل 112میلیارد تومان بود ولی در جهت نیازهای که اعضای محتر م هیأت مدیره در هفته قبل مطرح نمودند ما این عدد را اصالح نمودیم.
در بحث منابع تنها اتفاقی که افتاده است در قسمت سرجمع است که  1129میلیارد به  1222میلیارد ریال تغییر کرده است .جزئیات آن را
هم روی مانیتور مشاهده می نمایید.فرمتی که در حال حاضر بودجه با آن تنظیم شده است فرمتی است که شورای مرکزی ابالغ نموده است.
مهندس کریمی آنچه:
لطفاً توضیح دهید اینکه نوشته شده است کمکهای اهدائی داخل پرانتز اعضای دارای پروانه اشتغال چه چیزی است؟ در حالی که در سطر بعد
حق عضویت آنها نوشته شده است.
معاونت برنامه ریزی و سیستم ها:
این موضوع در جلسه قبل نیز مطرح شده است عنوانی که در فرمت سال های قبل نیز لحاظ شده است تحت عنوان کمک اهدائی به اعضای
دارای پراوانه اشتغال دقیقاً عین همان عنوانی است که شورای مرکزی ابالغ نموده است و در این چند سال نیز انجام شده است.
ادامه توضیحات از روی فایل پیوست
مهندس کریمی آنچه:
ردیف درآمد کنترل طراحی و ردیف درآ مد معرفی ناظر فرق می کند .چون این دو مورد باهم ادغام شده است در آینده قابلیت تفکیک ندارد.
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معاونت برنامه ریزی و سیستم ها:
ما کنترل طراحی و شناسنامه فنی را از یک درگاه در بانک ملت دریافت می کردیم و قرار بر این است و با امور مالی سازمان صحیت کردیم و
اساساً دریافت سهم سازمان که آن  %5است و خود شناسنامه فنی در بانک صادرات براساس رویه جدید در سال آینده تفکیک خواهد شد و
دقیقاً این موارد را منفک از هم میکنیم و گزارش آن را نیز به هیأت مدیره ارائه میدهیم و این گزارش را نیز اصالح مینماییم.
مهندس کریمی آنچه:
وصول درآمد در آینده یعنی انجام شده است به عبارتی کنترل طراحی که وصول شده است یک ردیف جدا و معرفی ناظر نیز وصول شده است
یک ردیف جدا شوند.ماهیت این دو با هم فرق دارند.
معاونت برنامه ریزی و سیستم ها:
این موارد براساس فرمت قبلی از یک مسیر و در یک حساب جمع شده است.در حال حاضر ترتیبات جدیدی دادیم و در حساب بانک صادرات
که وصولیها انجام میش ود درخواست کردیم که حساب این موارد را جدا محاسبه نماییم و با امور مالی سازمان و بانک صادرات نیز مذاکره
نمودیم که بعد از این منفک از هم گزارش ارائه نماییم.
مهندس اکبریان راد:
بودجه را طبق نظام نامه آقای خزانه دار باید ارائه نمایند.
مهندس کریمی آنچه:
ماهیت کنترل طراحی و معرفی ناظر فرق میکند و باید تفکیک شود.
مهندس طاهری:
در منابع دریافت ی در ردیفی که برای دبیرخانه صادرات خدمات مهندسی است باید یک ردیف هزینه و یک ردیف درآمد داشته باشیم .چون اگر
یک ردیف هزینه باشد و عین همان عدد برای درآمد باشد کامالً باالنس می شود.
معاونت برنامه ریزی و سیستم ها:
از سال  1391تاکنون کنترل طراحی و معرفی ناظر در یک ردیف است .ما میتوانیم برای دفعات بعد موضوع را رفع نماییم.

مهندس خطیبی:
شورای مرکزی یک فرمت کلی می دهد و دوستان در طرح و برنامه با امور مالی جمع کردند که سالی  4میلیارد بحث صدور پروانه برای استان
تهران هزینه دارد .شما یک تفاهم نامه مثل بهینه سازی را می آورید و ردیف بودجه  11میلیونی برای آن لحاظ میکنید ولی  4میلیاردی که
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به اداره کل کمک می کنید را ندیده اید ،این موضوع را نیز قید نمایید .این تفکیک نیز اعمال شود .در بودجه هیچ فرقی نمیکند ولی ردیف آن
جدا شود.
مهندس میرجعفری:
دوستان اگر بودجه رأی آورد در اصالحات آن نیز موضوعی که آقای خطیبی فرمودند را نیز لحاظ نمایید.
مهندس کریمی آنچه:
فصل دوم سایر دریافتیها ردیف 3و  4دریافتی حاصل از واگذاری یا فروش محل و اجاره ساختمان و سود حاصل از سرمایهگذاری در سهام
شرکتها ،پیشنهاد میکنم  51میلیون ردیف درآمدی برای این موضوع در نظر بگیریم .بنده اخیراً متوجه شدم که که سازمان سهام نیز دارد .اگر
چنین موضوعی است باید یک حداقلی برای آن در نظر بگیریم.
مهندس رستم زاده:
آقای کریمی آنچه فرمودند سازمان سهام دارد اگر این موضوع مستنداتی دارد باید بررسی شود ،چون این موضوع هم بار حقوقی و هم بار مالی
دارد.
مهندس میرجعفری:
بنده نیز بی اطالع هستم آقای صابر شما به عنوان خزانهدار سال دوم سازمان از این موضوع اطالع داشتید؟
مهندس صابر:
بنده مستندا ت و اطالعات این موضوع را در گروه هیأت مدیره نیز قرار دادم و در تراز سال  1392نیز ذکر شده 91میلیون در صندوق مشترک
استان ها آمده است ولی در خصوص شرکت آرمان موضوعی نبوده است.
مهندس طاهری:
اگر منظورتان سهام صندوق مشترک است باید بگویم این صندوق مشترک در شورای مرکزی است و نظام نامه نیز دارد و موضوع آن با شرکت
آرمان فرق می کند .شرکت آرمان در سال  1326تأسیس شد و در مجمع دوره چهارم نیز بسیار جنجالی شد .آخرین چیزی که بررسی کردم
این است که تنها سرمایه این شرکت ،آپارتمانی در خیابان سعادت آباد تهران است که درب آن نیز قفل است.بخش سهام این شرکت متعلق به
استان ها و بخش بیشتر آن متعلق به استان تهران است.
مهندس صابر:
طبق صورتهای مالی ،سازمان دارای سهام بازرسی خدمات فنی مهندسی (شرکت آرمان) فاقد فعالیت به مبلغ  22میلیون  645هزار تومان
معادل  4/52درصد سهام شرکت در این صندوق می باشد.
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مهندس میرجعفری:
دوستان اگر موافق هستند همین االن آقای مهندس طاهری را به عنوان پیگیری کننده این موضوع انتخاب نماییم.
مهندس صابر:
جناب رئیس ما یک طلبی از شهرداری منطقه  3در سالهای قبل داریم که االن چند سال هست این موضوع در تراز بارها تکرار شده است
لطفاً این موضوع را نیز رسیدگی نمایید.
مهندس رضوی:
این طلبی که از شهرداری منطقه  3داریم را باید خودتان با شهردار آقای حناچی موضوع را پیگیری نمایید.
دکتر شکیب:
در جلسات قبل این موضوع مطرح شد ولی االن برای بسیج و ایثارگران دو ردیف مجزا هرکدام  31میلیون در نظر گرفته شده است .چرا این دو
ردیف باهم ادغام نشده است؟ و برنامه این نهادها چه چیزی هست؟
مهندس میرجعفری؟
چون این دو نهاد مجزا هستند و ممکن است در بعضی موارد اختالف نظرهایی داشته باشند ترجیح دادیم برای هرکدام ردیف بودجه مجزا در
نظر گرفته شود.
دکتر شکیب:
قبالً برنامههای هر دو نهاد مطرح شده بودو قرار بود مجموعاً  31میلیون در نظر گرفته شود چرا  61میلیون شده است؟ چه برنامه هایی را ارائه
نموده اند که این عدد  61میلیون شده است چرا  21میلیون نشده است؟
مهندس اکبریان راد:
این بودجه را دو ماه قبل طرح و برنامه ارائه داده است و در بودجهای که ارائه شده بود این موضوع نبود و در جلسه قبل هیأت مدیره مصوب
شد برای بسیج نیز یک ردیف بودجه در نظر گرفته شود .آقای رئیس سابق این موضوع را ارجاع نمودند به معاونت طرح و برنامه و از ما
خواستند این اعداد را قرار دهیم و فقط از ما نظر خواستند و ما گفتیم که هر ردیف براساس چه برنامه و چه عددی گذاشته شود .ما یک عددی
را پیشنهاد دادیم و آقای رئیس و خزانه دار و طرح و برنامه این اعدادد را یک تغییراتی دادند و به این اعداد رسیدند.
مهندس کریمی آنچه:
خ رید زمین و ساختمان مرکزی و مجتمع رفاهی مهندسان در آن عملکردمان 1میلیارد و  411بوده چطوری در این دوماه  21میلیارد می
شود؟
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مهندس اکبریان راد:
چون قرارداد تازه بسته شده است و قرار شد ظرف دو ماه  21میلیارد انجام شود.
مهندس خطیبی:
شما سپرده برای خدمات رفاهی و گردشگری اعضا در نظر گرفتید باید به اطالع برسانم مبلغ  1/5میلیارد برای این موضوع کفایت نمیکند.

مهندس میرجعفری:
آیا با کلیت بودجه موافق هستید.
بودجه سال  1399با اکثریت آراء مصوب شد.

با ذکر صلوات خاتمه جلسه را اعالم می نمایم.
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