مذاکرات یکصد و بیستمین جلسه هیأت مدیره دوره هشتم به تاریخ 0088/83/80

بسمهتعالی

مذاکراتیکصدوبیستمینجلسههیأتمدیرهدورههشتمبهتاریخ0088/80/80
(حضوری  -مجازی)
جلسه با تالوتی از قرآن کریم آغاز گردید.
آقای مهندس الهیفر:
هر آنکه جانب اهل خدا نگه دارد
حدیث دوست نگویم مگر به حضرت دوست

خدایش در همهی حال از بال نگه دارد
که آشنا سخن آشنا نگه دارد

بانام و یاد پروردگار و با عرض سالم و احترام خدمت اعضای محترم اصلی و علیالبدل هیأت مدیره ،بازرسان محترم و نمایندگان محترم اداره
کل راه و شهرسازی استان تهران و ضمن تبریک زادروز خجسته همکار گرانقدر ،جناب آقای مهندس حسن زیاری و آرزوی طول عمر باعزت و
تندرستی برای ایشان و همه همکاران ارجمند آغاز میکنیم یکصد و بیستمین جلسه هیأت مدیره سازمان نظاممهندسی ساختمان استان تهران
را در تاریخ هشتم خردادماه سال یکهزار و چهارصد خورشیدی.
در خصوص قسمت دوم گزارش بانکها و حسابها در خدمت خزانهدار محترم سازمان جناب آقای مهندس آمرینیا هستیم.
سخنان پیش از دستور:
آقای مهندس آمرینیا :با عنایت بهه گهزارش ارائههشهده در هفتهه گششهته 3 ،پیشهنهاد اول بانهکهها کهه در گهزارش آقهای دوسهت لی بهه
آنها اشاره شد را مجدداً قرائت مینمایم .این  3پیشنهاد ارجحتر هست.
 -0بانک مسکن
پیشنهاد اول :پرداخهت سهود  %02بهه حسهابههای بلندمهدت بها نهرک شکسهت  4ماههه کهه نسهبت بهه بانهک صهادرات بهه
)1-1
میزان  %0بیشتر است.
پیشنهاد دوم :پرداخهت تسههیالت پانصهد میلیهون ریهالی بها نهرک  %12و  33ماههه؛ کهه ایهن مهورد را بههعنهوان یهک آیهتم
)0-1
جهت مقایسه برای بانهکهها قهرار دادیهم کهه بانهک مسهکن در قبهال مسهدود کهردن یهک سهدرده  122میلیهارد ریهالی بهه
ت داد  1552فقره را پیشنهاد داده است.
پرداخت تسهیالت بدون تودیع با نرکهای مصوب بانک مرکزی %11
)3-1
اسههتفاده از وبسههرویس بانههک مسههکن جهههت افتتهها حسههاب و یهها اسههت الم اعضهها و سههایر خههدمات کههه فایههل آن موجههود
)4-1
است.
اسههتفاده از امههاکن گردشههگری ،دریاکنههار شههمال ،هتههل سههالم مشهههد ،چادگههان اصههفهان ،باشههگاه فرمانیههه تهههران کههه
)5-1
پیشنهادات جشاب بانک مسکن است نسبت به شرایط کنونی بانک صادرات به نسبت بهتر است.
 -2بانک ملت
از سهال  1331ت هداد  3فقههره حسهاب سههدرده کوتهاه مههدت و بلنهد مههدت بهه مبله  10میلیهارد ریههال در ایهن بانههک مفتهو گردیههده
است و در تاریخ  1422/21/04ریاسهت محتهرم منهقهه  4بانهک ملهت بهه همهراه ریاسهت محتهرم شه به مهدیریت در سهازمان حضهور
پیدا کرده و این پیشنهادات را ارائه نمودند.
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نرک سود سدرده بلندمدت  %13را پیشنهاد نمودند که از سود بانک صادرات به میزان یک درصد بیشتر است.
راهاندازی درگاههای بانک جهت انجام امورات بانکی سازمان ازجمله پرداخت قبوض و...
پرداخت تسهیالت پانصهد میلیهون ریهالی بها نهرک  %12و  33ماههه بانهک ملهت در قبهال مسهدود کهردن یهک سهدرده 122
میلیارد ریالی به ت داد  0222فقره را پیشنهاد داده است.
انجام کلیه امور بانکی متداول بهصورت خاص جهت سازمان.
اعهههای تسهههیالت متخصصههین خریههد محههل ف الیههت تهها سههق  12میلیههارد ریههال؛ و تجهیههزات دفتههر تهها سههق  3میلیههارد
ریال.

 -3بانک گردشگری
نرک سود  %02تا  %02.52را پیشهنهاد داده اسهت کهه نسهبت بهه بانهک مسهکن نهیم درصهد نیهز بیشهتر اسهت و نسهبت بهه
)1-3
سایر بانکها بیشتر است.
تسهیل و فراهمسازی زیرساختههای موردنیهاز سهازمان بهرای انجهام عملیهات بهانکی واریزهها و دریافهتهها و اخهش گهزارش
)0-3
مربوطه و امکانات الزم برای ارائه خدمات نوین بانکی
استفاده از خدمات سفر ،شرکت سفرهای کهکشانی یا سفرای کیش برای کارکنان سازمان و خانوادههای آنها.
)3-3
بانک صادرات نسهبت بهه  3مهورد اشهاره شهده بهه نسهبت عقهبتهر مهیباشهد .اخیهر ًا پیشهنهاد مههر نمهوده اسهت کهه ههر وقهت ریاسهت
سازمان صال بدانند پیشنهاد مهر شود.
آنچه ارائه شد جمعبندی کلیه مشاکرات بانکی بود که در این مدت با بانکها انجام دادیم.
بانک ملت به لحاظ بستر اینترنتی بسیار بانک م روف و قدرتمندی است.
آقای مهندس میرجعفری :با توجه به اهمیت بحث بودجه ،اگر موافق هستید رأیگیری نماییم تا پس از اخش اکثریت آرا در صدر دستور
جلسه قرار گرفته و ارائه گردد .با اکثریت آرا در صدر دستور جلسه قرار گرفت ،آقای مهندس اکبریان راد توضیحات را بفرمایید.
آقای مهندس اکبریان راد :بودجه سال  1422سازمان با توجه به افزایشهای صورت گرفته در دستمزد و موارد دیگر صورت گرفته در دستور
کار کمیسیون طر و برنامه قرار گرفت و پس از رایزنی با اعضای کمیسیون ،بودجه پیشنهادی به ریاست سازمان فرستاده شد تا در صحن
هیأت مدیره مهر گردد .ابتدای هفته گششته از م اونت محترم طر و برنامه تغییراتی در بودجه مدنظر داشتند که به خاطر عملکردی که در
انتهای سال  33انجام شده بود تغییراتی صورت پشیرد ،چون م اونت مالی و پشتیبانی آخرین عملکرد سال  1333را به دست آورده بودند ،بنده
اعالم نمودم چون از دوستان کمیسیون امضا گرفتهایم و با نظر دوستان برای هیأت رئیسه فرستادیم تا در جلسه هیأت مدیره طر گردد ،تمام
موارد در همین جلسه مهر شود تا اگر تغییراتی باید صورت گیرد در همین جلسه با نظر هیأت مدیره انجام پشیرد.
آقای مهندس میرجعفری :توضیحاتی در خصوص فایل ارائه شده ،منابع و هزینهها بفرمایید.
آقای مهندس اکبریان راد :طبق نظامنامه این موارد باید توسط خزانهدار و م اونت طر و برنامه انجام پشیرد .تغییرات مشخص است .موارد
مهر شده در سال قبل  101میلیارد بوده که با افزایشی که در نظر گرفته شده مبل  132میلیارد پیشنهاد دادهایم 155 .میلیارد عملکردی
بوده که در سال قبل واحد مالی و پشتیبانی ارائه نموده است.
آقای مهندس میرجعفری :دوستان در مورد منابع درآمدی و اصالحی که دوستان کمیسیون طر و برنامه انجام دادهاند نظری ندارند؟

صفحه  2از 01

مذاکرات یکصد و بیستمین جلسه هیأت مدیره دوره هشتم به تاریخ 0088/83/80
آقای مهندس صابر :در خصوص منابع درآمدی سازمان در بند  4کمکهای اهدایی  93میلیارد تومان است.
آقای مهندس اکبریان راد :کمکهایی که قبالً داده شده و بر اساس فرمت میباشد و شناسنامه فنی و ملکی را نیز شامل میشود .فرمتی
است که به ما داده شده و ما نیز در کمیسیون اعالم نمودیم که فرمت را تغییر دهند بهتر است ولی گفتند فرمت را شورای مرکزی اعالم نموده
و باید با همین فرمت باشد.
آقای مهندس صابر :وجوه حاصل از سودهای شناسنامه فنی و ملکی و کنترل طراحی در یک ردی
پیشبینی بودجه  1422است ولی عملکرد و پیشبینی بهصورت مجزا نیست.

آمده است که یکصد میلیارد تومان

آقای مهندس اکبریان راد :فرمت بر اساس فرمتی است که به ما اعالم نمودهاند.
آقای مهندس صابر :سود حاصل از سدردهگشاری نزد بانکهای عامل نسبت به سال  1333به میزان  %32افزایش یافته است.
آقای مهندس الهی فر :نامهای منقوش به امضا  11نفر از اعضای هیأت مدیره به دست بنده رسیده است که ثبت دبیرخانه سازمان نیز شده
است و فکر میکنم به بودجه نیز مرتبط میباشد .اگر اجازه بدهید متن نامه را بخوانم شاید الزم باشد در جلسه موارد آن منظور گردد.
آقای مهندس میرجعفری :چند مورد وجود دارد:
-1
-0
-3
-4
-5

طبق ماده  9شیوهنامه اداره جلسات قبل از تشکیل رسمی جلسه باید به رئیس جلسه داده شود که به بنده داده نشد.
ما رأیگیری نمودیم و موضوع بودجه در صدر دستور جلسه قرار گرفت.
این مسأله در دستور جلسه ب د باید قرار گیرد و به رأی گشاشته شود.
مسأله بودجه و استمهال حق عضویت جز وظای مجمع است ،مگر هیأت مدیره میتواند تصمیمگیری نماید؟
ماده  44آییننامه اجرایی بهصراحت در مورد حق عضویت سالیانه صحبت نموده است وظای مجمع را اشاره کرده است ،ما نمیتوانیم در
مورد مجمع تصمیمگیری نماییم.
با همه این تفاسیر اگر  11نفر از اعضای هیأت مدیره امضا نمودهاند در اولین دستور جلسه هفته آینده قرار میگیرد.

آقای مهندس تیموری :آقای رئیس تشکر قانونی عرض مینمایم:
قبل از جلسه ثبت سازمان شده و به کارتابل شما هم ارسال شده است و به دبیر هیأت مدیره نیز تحویل گردیده است و تقاضا هم این بوده که
در حین بررسی بودجه انجام پشیرد و مربوط به بودجه و بخش درآمدی بودجه میباشد .همین اآلن باید انجام شود و اینکه شما به جلسه ب د
موکول نمایید بیاحترامی به  11تن از اعضای هیأت مدیره است که این تقاضا را از شما داشتهاند.
آقای دکتر کرمی :تشکر قانونی به اعضای هیأت مدیره اعالم مینمایم :وفق ماده  3قانون مجمع عمومی سازمان ت یین و تصویب حق ورودی،
حق عضویت ساالنه و سایر منابع درآمدی برای سازمان بر اساس پیشنهاد هیأت مدیره از وظای مجمع عمومی است .ای موضوعی که دوستان
امضاء نمودهاند جسارتاً اصالً در صالحیت هیأت مدیره نیست و قابل مهر شدن نمیباشد.
آقای مهندس تیموری :نمیخواهم بحث دو نفره شود ولی همین اآلن جناب بازرس این بودجه را ما تصویب نمینماییم ،بررسی بودجه برای
پیشنهاد به مجمع است و این نامه نیز برای پیشنهاد به مجمع است ،اگر شما فکر میکنید که بودجه دارد تصویب میشود و همینجا اعالم
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میکنید که قابل انجام نیست در حیهه وظای مجمع ،همین بودجه هم که اینجا بررسی مینماییم قرار است به مجمع ارسال شود؛ و تصویب
نیست بلکه استمهال میباشد.
آقای دکتر کرمی :بحث حق عضویت و عقب و جلو انداختن هر موردی که به بودجه سازمان کسری ایجاد نماید اصالً در اختیار هیأت مدیره
نیست.
آقای مهندس تیموری :آیا بودجه سال  1333اآلن تصویب مجمع دارد؟
آقای مهندس میرجعفری :در خصوص بودجه سال  1333طبق مصوبه هیأت مدیره به شورای مرکزی فرستاده شده است و مصوب هیأت
مدیره دارد.
آقای مهندس تیموری :آقای رئیس  11نفر از شما تقاضایی داشتهاند له کنید انجام دهید.
آقای مهندس سعیدیان :تشکر آقای مهندس تیموری بهجا است به دلیل اینکه اصل بودجه مصوب ما هم پیشنهاد به مجمع است.
آقای مهندس میرجعفری :در نامه به بودجه سال  31و  33اشاره شده است مگر ما میتوانیم در مورد بودجهای که خودمان امضا و مصوب
نمودهایم چنین چیزی بگوییم؟
آقای مهندس خطیبی :آقای رئیس آیا موضوع در دستور قرار گرفت یا نه؟ اول این را ت یین تکلی نمایید.
آقای مهندس میرجعفری :دستور اول بودجه است.
آقای مهندس خطیبی :با توجه به اینکه  11امضا دارد قه اً اآلن در صدر دستور جلسه قرار دارد.
آقای مهندس میرجعفری :قبل از جلسه این شیوهنامه به من تحویل نشده است.
آقای مهندس خطیبی :نیاز نیست که تحویل شخص شما شود ،سازمان دبیرخانه دارد؛ و نامه را مسئول دفترتان باید در اختیار شما قرار
میداد .دوستان عزیزی که همین بودجه را نوشتهاند اوالً بودجه سال  1422که اآلن در خصوص آن بحث میشود؛ و این امکان در حق ما هست
و جزو اختیارات هیأت مدیره است چون بودجه را پیشنهاد میدهد و میتواند هم آن را استمهال نماید و هم میتواند بگوید منبع درآمدی را
برای سال  1422نمیخواهم و به سال  1421موکول شود ،در تمام پوسترهای تبلیغاتی شما در فضای مجازی در سال  1333نیز مبل 32
میلیارد تومان تراز مثبت وارد کردهاید  ،بنابراین این موضوع که به تراز ما مشکل ایجاد میکند و منابع درآمدی سازمان را به خهر میندازد
بههیچوجه به این صورت نیست ،عملکرد سال  1333به میزان سه میلیارد تومان میباشد که برای سال  1422به میزان سه میلیارد و سیصد
میلیون تومان برای اشخاص حقیقی دیده شده است ی نی اگر همین امروز به میزان سه میلیارد و سیصد میلیون تومان از این بودجه کم نمایید
هیچ اتفاقی رک نمیدهد .در رابهه با ردی های بودجه این اختیار را هیأت مدیره داده و در مجامع نیز تصویب شده است که ردی ها به میزان
 %05کل است .چهور یک ردی بودجه با توجه به عملکرد خیلی تغییرات اعمال مینمایید .شاید ت دادی از اعضا تاکنون پرداخت نموده باشند.
باید گزارشی از بخش مالی سازمان تهیه نمایید تا مشخص گردد که در سال  1333از سه میلیارد عملکرد به چه میزان باقی مانده است؟
ممکن است کالً پانصد میلیون تومان باقی مانده باشد ،ب د صحبت نماییم که آیا سازمان را کنفیکون مینماید یا نه؟ هیأت مدیره تصمیمگیری
مینماید که مثالً میخواهد هبه نماید یا پول را بدهد و سال ب د بگیرد .سازمان امور مالیاتی با آن عظمت این را انجام داده است ،وزارت راه و
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شهرسازی پروانهها را تمدید نموده است ،هیچ اتفاقی نمیافتد .ریاست محترم همین اآلن به واحد مالی اعالم بفرمایید که گزارشی ارائه نماید
مبنی بر اینکه از عضویت اشخاص حقیقی در سال  1333چه ریالی مانده است که هیأت مدیره بهراحتی بتواند برای آن تصمیمگیری نماید .در
سال  1422نیز میتوانیم از ردی بهعنوان پیشنهاد حشف نماییم و در سال  1421بگیریم.
آقای مهندس میرجعفری :آقای مهندس خهیبی اوالً طبق ماده  9شیوهنامه اداره جلسات ،قبل از شروع جلسه باید در اختیار رئیس جلسه
قرار گیرد که شما میفرمایید در دبیرخانه ثبت شده است و آیا رئیس جلسه خبر دارد که ثبت شده است؟ طبق رأیگیری بودجه را آوردهایم
در دستور اول .هیچ توق ی از بنده نیست که ناگهان متوجه بشوم که شما چه چیزی را در دبیرخانه ثبت نمودهاید .دوماً وقتی این موضوع
مهر شد دستور جلسه بودجه رأی آورده و آمده است به دستور اول.
آقای مهندس تیموری :آقای رئیس لهفاً مغلهه نفرمایید .تقاضا این بوده که در حین بررسی بودجه این موضوع بررسی گردد و در حین
دستور جلسه از شما تقاضا گردیده است.
آقای مهندس میرجعفری :طبق شیوهنامه اداره جلسات رأیگیری صورت گرفته و موضوع بودجه در صدر دستورات قرار گرفته است .اینکه
مهر نمودید در حین بررسی بودجه موضوع بررسی گردد ،در حین بودجه بهعنوان صحبت میتوانید مهر نمایید اما نمیتوانید بهعنوان
دستور اول قرار دهید ،اگر میخواهید در دستور قرار دهید بار دیگر رأیگیری صورت گیرد.
آقای مهندس تیموری :آقای مهندس یکبار دیگر لهفاً متن نامه را بخوانید نوشته شده در حین بررسی بودجه موضوع مهر و بررسی گردد.
آقای دکتر شکیب :آقای مهندس میرج فری بهعنوان یک عضو خواهش میکنم قوانین را رعایت بفرمایید و به دنبال منافع شخصی خودتان
نباشید.
آقای مهندس میرجعفری :آقای دکتر شکیب بنده بهجز قوانین حرفی گفتم؟
آقای مهندس کریمی آنچه :موضوع حق عضویت پیشنهاد هیأت مدیره به مجمع میباشد ،اآلن این پیشنهاد توسط اعضای هیأت مدیره
دادهشده که پیشنهاد برای امسال نباشد و مهلت داده شود برای سال آینده .حرف بیجایی هم نیست .اآلن اداره کل راه و شهرسازی برای
صدور پروانه هزینهای دریافت مینماید ،اخیراً در بودجه کشور اعالم شده مثالً پروانهای صد هزار تومان ،دویست هزار تومان .اداره کل راه و
شهرسازی و دولت جمهوری اسالمی از این مبال صرفنظر مینماید و میگوید تا آخر تیر تا آخر شهریور م تبر است .همانطور که در یکسال
گششته این اتفاق افتاده است .به چه دلیل دولت از مالیات ماده  113گششت مینماید به همین دلیل هم سازمان برای اعضای خودش این کار
را انجام میدهد؛ ی نی عضوی که به دلیل شرایط کرونا ،درآمدش از سازمان و ...کم است و هزینههایش دو برابر افزایش یافته است ،سازمان هم
این کار را انجام میدهد و پیشنهاد اعضای هیأت مدیره هم همین بوده و هیچ منع قانونی ندارد که هیأت مدیره این پیشنهاد را در صحن
مهر نماید و مصوب مینماید برای امسال یا سال ب د ،کما اینکه در سالهایی مقرر بود افزایش داشته باشد ولی به تأیید هیأت مدیره قرار
نگرفته است .یا قرار بوده افزایش اعمال گردد ولی در مجمع تأیید نگردیده است؛ بنابراین این پیشنهاد هیچ مغایرتی ندارد و بنده هم پیشنهاد
میکنم در حین بررسی بودجه مورد بررسی قرار گیرد.
آقای مهندس عبدالملکی :هیأت مدیره تنها وظیفه پیشنهاد دارد و این پیشنهاد در مرحله ت یین و تصویب میتواند به مجمع مهر گردد و
در آنجا قابلیت رسیدگی به موضوع وجود دارد .در این تقاضایی که داده شده است مستحضر باشید که بودجه سال  31و  33بسته شده است.
بودجه  31تصویب شده و بودجه سال  33برای تصویب به شورای مرکزی ارسال گردیده است .اگر قرار است کاری صورت گیرد صرفاً برای حق
عضویت سال  1422میباشد ،پیشنهاد هیأت مدیره ارائه گردد و برای تصویب به مجمع ارسال شود.
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آقای مهندس تیموری :در تقاضای دادهشده کسی نخواسته است تغییری حاصل نماید و بودجهای را کم یا زیاد نماید و یا حق عضویت
تغییری نماید .دوستانی که تاکنون نتوانستهاند حق عضویت پرداخت نمایند تقاضا داریم تا سال  1421نیز به ت ویق بیفتد .با توجه بهاضافه
درآمدهای حاصله ،نه در اداره سازمان و نه در تخصیص بودجههای انجام شده ،هیچ منافاتی ندارد و صرفاً کمک به اعضا میباشد .فقط در زمان
دیرتری اخش میگردد و قرار نیست ریالی تغییر حاصل شود.
آقای دکتر کرمی :همانهور که آقای مهندس عبدالملکی نیز اشاره نمودند در بودجه سال  31و  33در بحث حق عضویت ،استمهالی که
دوستان فرمودند قابل انجام نمیباشد ولی برای سال  1422تا  1421هم میشود پیشنهاد هیأت مدیره به مجمع ارائه گردد.
آقای مهندس میرجعفری :هرکسی که حق عضویت از سال  31و ...را نداده است میتواند به سایت سازمان مراج ه نموده و حق عضویت را
پرداخت نماید چه مشکلی برای بودجه سال  1422وجود دارد؟ اآلن در خصوص بودجه تصمیمگیری مینماییم مگر در مورد حق رأیگیری
صحبت میشود؟
آقای مهندس اکبریان راد :اوالً راجع به یک رقم  42تا  52هزارتومانی صحبت مینماییم .نمیدانم چه کمک خاصی است برای اعضا و عمالً
افرادی که پرداخت نمودهاند کار اشتباهی انجام دادهاند .بودجه  31و  33را امضا نمودهایم اآلن چه چیزی را میخواهیم تغییر دهیم؟ بگوییم
 52هزار تومان را میخواهیم برای کرونا استفاده نماییم .درباره چه عددی صحبت میکنیم؟ درباره بودجه  1422اگر هم بخواهیم اختصاص
دهیم برای همه باید مساوی باشد ،یک سال حق عضویت را هیچکس پرداخت ننماید .برای کسانی که پرداخت نمودهاند بگوییم اشتباه کردهاند
و برای کسانی که پرداخت ننمودهاند امتیاز در نظر بگیریم؟ به اسم کرونا به نظر من منهقی نیست.
آقای مهندس فرنیا :آقای رئیس پیشنهادی از طرف  11نفر از اعضای محترم هیأت مدیره مهر گردیده است ،به امضا رسیده و قبل از شروع
جلسه تحویل دبیرخانه شده است ،در متن پیشنهاد ذکرشده که تقاضا داریم موضوع در حین بررسی و تصویب بودجه سازمان در اولین جلسه
هیأت مدیره مهر و دریافت حق عضویت اعضا سازمان از سال  31تاکنون استمهال و به سال  1421موکول گردد .دوستان رشته مکانیک که
از این موضوع انتقاد مینمایند ،س ی نماییم نگاه صرفاً رشتهای نداشته باشیم .در شرایط کرونا سازمان بسته بوده و خیلی از ف الیتهایش
متوق شده است .اینجا بحث بودجه و اینکه پولی گرفته بشود یا نشود مهر نیست .مستحضر هستید که وقتی عضوی از سازمان حق عضویت
را پرداخت ننماید به لحاظ قانون عضویتش میتواند باطل شود .درخواست اعضا هیأت مدیره این است که این مبل بدهی و این عدد و رقم
سرجایش باقی بماند ،قبالً هم ا عضا هیأت مدیره له داشتند و اعالم نمودند که به دلیل شرایط کرونا افزایش حق عضویت صورت نگیرد ،این
هم در راستای همان موضوع است و درخواستی که اعضای محترم هیأت مدیره دارند این است که این عدد و رقم بماند و اگر تا سال 1421
ی نی تا پایان امسال ،طی این مدت عدم پرداخت حق عضویت منجر به لغو عضویت اعضا نگردد ،البته در حد پیشنهاد است و در صورت
تصویب اعضای محترم هیأت مدیره ،باید در مجمع تصمیمگیری صورت گیرد و همانطور که آقای مهندس عبدالملکی اشاره نمودند ما صرفاً
جهت تصویب در مجمع مصوب مینماییم.
آقای مهندس کریمی آنچه :آقای مهندس عبدالملکی هم فرمودید که برای سالهای گششته نیست ،سالهای گششته بودجه تصویب شده
است .مهلتی برای اعضا قائل میشویم  ،وزارت راه و شهرسازی برای تمدید پروانه اعضا سازمان مهلتی قائل شد و اعالم نمود برای تمدید پروانه
الزم نیست مبل  52هزار تومان را پرداخت نمایید و این بدان م نی نیست که کسی پول را پرداخت نکند بلکه مهلتی قائل شدهایم و خالف
مقررات انجام نمیشود.
خانم مهندس رادمهر :من فکر میکنم دستگاههای امور مختل مثالً سازمان امور مالیاتی ،تصمیماتی میگیرند که شامل حال همه میشود.
این تصمیم خیلی خوب است ،مثل قبل که تصمیم گرفتیم حق عضویت را زیاد ننماییم که شامل همه میشود و همه میتوانند استفاده نمایند،
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ولی اآلن در این مقهع میخواهیم تصمیمی بگیریم که شامل حال ت دادی بوده و کسی که منظم بوده و در ابتدای سال حق عضویت را
پرداخت نموده است مشمول نشود ،رقم آنقدر پایین است که بهتر است اگر قرار است تدبیری صورت گیرد بابت اینکه مشکالتی که در زمان
کرونایی پیش آمده است ،تصمیمات دیگری گرفته شود .اینکه موضوع را به مجمع پیشنهاد دهیم ت دادی هم در مجمع حضور دارند و حق
عضویت را پرداخت نمودهاند برایشان خوشایند نخواهد بود .اینکه قرار است به اعضا کمک شود بسیار عالی است ،من شخصاً استقبال مینمایم
ولی بهشرط آنکه شامل همه اعضا گردد.
آقای مهندس سعیدیان :نکات خوبی در صحبت دوستان بود ،آقای اکبریان به این مهلب نمودند اشاره که مبل ناچیز است ،خانم مهندس
رادمهر نیز اشاره نمودند که در صورت انجام شامل عدهای میشود و شامل عدهای نمیشود .اساساً صحبت بخشش نیست صحبت این است که
برای این افراد مهلتی خواسته شده است .موضوع چندان چالشبرانگیز نیست ،ریشه برمیگردد به تصمیمی که در هیأت اجرایی گرفته شده
است و از عزیزان خواهش میکنم در این موضوعات تدبیر بیشتری به خرج دهند و وارد موضوعاتی که بوی مهندسی انتخابات دارد نشوند .بر
اساس شنیدههای خودم ،استناد شده به اینکه حق عضویت تا پایان سال  33این گروه ،این ت داد بیشتر داده شده است .در این دو دوره که
بنده در انتخابات شرکت نمودهام و به یاد دارم ،همیشه در ابتدا اعالم مینمایند که پرداخت حق عضویت برای شرکت در انتخابات الزامی است
و در  41ساعت مانده به انتخابات اعالم شده که بهمنظور رونق مشارکت در انتخابات این شروط برداشته شده است .دوستان تدبیر نمایند و وارد
حوزههایی که شائبه ایجاد مینماید نشوند ،این دست از موضوعات در بیرون از مجموعه هیأت مدیره و سازمان نمود دارد.
آقای دکتر کرمی :بنده اآلن برای پنجمین بار است که تخل دفتری را اعالم مینمایم که یکمیلیون متر کار خارج از سیستم ارجاع شده
است ،هیچیک از  11عضو محترم هیأت مدیره به این موضوع ورود نکردهاید که این شرکتها چه شدهاند و مهر و امضا سازمان و دفتر
نمایندگی ج ل شده است ،ب د برای موضوع حق عضویت که سروته آن نهایتاً چند میلیارد میشود ولی کاری که در آن تخل صورت گرفته
چند ده میلیارد ارزش مالی دارد .بههیچعنوان به وظیفه قانونی که بند  14و  15قانون است ورود نکردهاید .از دوستان هیأت مدیره تقاضا دارم
قوانین و موضوعاتی که جز وظای هیأت مدیره است را مهال ه نمایند.
آقای مهندس خطیبی :آقای مهندس کرمی از دوستان صمیمی بنده هستند ولی موضوعی که اشاره نمودند مشابه صحبتی است که بنده در
مورد هیأت  5نفره گفتم و آقای مهندس عبدالملکی تشکر دادند که ی نی هیأت  5نفره به وظای خود اشراف ندارد؟ و من گفتم نه منظور بنده
این نبود .آقای مهندس کرمی ت تک اعضای هیأت مدیره قه اً قانون را بیشتر از شما نداند کمتر نخواهند دانست و من این را به حساب توهین
به اعضای هیأت مدیره نمیگشارم و بهعنوان گفتمانی میگشارم که شما به اشتباه گفتید .ریاست محترم ،شائبه مهندسی شدن انتخابات ،آنهور
که مهندس س یدیان اشاره نمودند ،ازآنجاییکه شما در گروه هیأت مدیره جدولی را قراردادید و ما اعالم نمودیم که چه چیزی پشت این ماجرا
قرار دارد؟ بین اعضای هیأت مدیره این موضوع شروع شد تا باالخره در هیأت اجرایی به سرانجام رسید .حال اینکه چه اتفاقاتی پشت ماجرا
بوده است را ما نمیدانیم .صورتجلسه را نیز من ندیدهام ولی قصد دوستان این است که این شائبهها از بین برود .خانم مهندس رادمهر بسیار
تالش نمودید ،در نامهای که برای اعضای هیأت مدیره ارسال نمودید و در فضای مجازی منتشر کردید تالش نمودید تا بجنگید که گواهی 113
اعمال نگردد .م نی گواهی  113چیست؟ ی نی دستورال مل اجرایی مالیات انجام ندشیرد .در همین مدت بسیاری از همکاران به دلیل دیر آمدن
همین موضوع ،سه ماه است که میروند دستور مالیات پرداخت میگیرند و مالیاتشان را پرداخت نمودهاند .اگر با همین استدالل پیش برویم
اآلن باید بگوییم برای کسانی که مالیات پرداخت نمودهاند ،اصالً چرا ما رفتیم گواهی  113را نگیریم؟ چون در حق آن افراد نیز اجحاف شده
است .مورد دیگر اینکه سازمان اینهمه سود دارد و از کجا این مشکل بیشتر شد؟ ازآنجاییکه اعالم نمودیم  32میلیارد تومان هم در سال
 1333تراز مثبت داشتیم و این بهغیراز سودهای بانکی است ،خودمان این موارد را منتشر نمودیم ،گرچه افتخاری است برای هیأت مدیره .اگر
آمار بگیریم متوجه میشویم که استمهال  922-322میلیون یا  0-1میلیارد را میگیریم یا استمهال  4میلیارد را؟ با تمام این موارد هیچ
اتفاقی نمیافتد و شما به اهدافتان خواهید رسید ،چون این موضوع تأیید نمیشود و احتماالً مجم ی برگزار نمیگردد و خیلی با رشادت این
موضوع را م وق مینماییم؛ و مورد دیگر اینکه در بند سوم که مهندس اکبریان راد تهیه نمودهاند دقت نمایید ،حق عضویت اشخاص حقیقی
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قبلی و م وقه ،بنابراین سال  1333را هم که نداده هیأت مدیره میتواند در م وقات سال  1421قرار دهد که آنجا پرداخت نمایند .اگر بودجه
 %32افزایش یا کاهش یابد گفته میشود چون بودجه تصویب شده کاری نمیتوانید انجام دهید؟ اصالً هم که قرار نیست در تراز تغییری ایجاد
شود .صرفاً استمهال میشود به سال  1421و هیچ منع قانونی هم ندارد ،موضوع مصوب میشود یا مجمع تشکیل میشود و تائید مینماید ،یا
شورای مرکزی تشکیل میشود و تأیید مینماید یا تأیید نمیکند؛ بنابراین موضوعی که در هیأت اجرایی اتفاق افتاده برای همیشه بسته
میشود که برای دورههای ب د نیز این اتفاق رک ندهد.
آقای مهندس میرجعفری :در متن نامه نوشته شده از ابتدای سال  ،31در آن سال که کرونایی وجود نداشته ،اسفند  31کرونا شیوع یافته و
این موضوع اصال میگردید .بودجه  31و  33را مصوب و امضا مینماییم و در آن موقع کرونا نیست ،اصل ماجرا بر سر اقدام هیأت اجرایی
انتخابات است که آقای مهندس س یدیان نیز اشاره نمودند .واژه مهندسی انتخابات نیز اشتباه است که هم آقای مهندس س یدیان و هم
مهندس میرج فری بکار میبرند .این شائبه اشتباهی است .بر اساس ماده  44آییننامه اجرایی ،از شرایط عضویت پرداخت حق عضویت سالیانه
میباشد .بنده هم از تصمیم هیأت اجرایی ب د از تصمیمگیری باخبر شدم .برنامهریزی جدول که آقای مهندس خهیبی اشاره مینمایند ،بنده
جدول را از آقای میرزایی دریافت نمودم و عیناً در گروه هیأت مدیره به اشتراک گشاشتم .هیأت اجرایی چه مهندسی انجام داده است؟ شما
میگویید صندلی هیأت مدیره بر اساس ت داد اعضا میباشد .شما در مورد استمهال صحبت نمیکنید .مگر اآلن کسی مخالفت دارد با پرداخت
م وقه؟ شما امروز در مورد ت داد صندلی هیأت مدیره بحث مینمایید نه در مورد حق عضویت اعضا .مگر اآلن اعضا را تحتفشار گشاشتهایم؟ هر
زمان که بخواهند میتوانند به سایت سازمان مراج ه و نسبت به پرداخت حق عضویت م وقه اقدام نمایند .صندلیهای هیأت مدیره را بر اساس
ت داد عضو ت یین مینمایند و طبق قانون عضو کسی است که حق عضویت سالیانه پرداخت نماید .این نامه و صحبتها در مورد استمهال گفته
میشود که درنهایت به آن حرف برسید ولی اشتباه است چون نمیتوانیم متن قانون را تغییر دهیم.
آقای مهندس رضوی :یک ساعت از زمان جلسه گششته است و من نیز با صحبتهای آقای مهندس میرج فری و آقای مهندس اکبریان راد
موافق هستم واق اً این رقم رقمی نیست و برای اعضا اجباری هم برای پرداخت در نظر گرفته نشده است ،لهفاً این نامه را ت یین تکلی
بفرمایید که اگر قرار است مصوبهای گرفته شود انجام پشیرد  ،هنوز در دستور نیامده و یک سات از وقت جلسه به صحبت در اینخصوص صرف
گردیده است.
آقای مهندس فرنیا :موضوع در حال تکرار است و ب ضاً کلماتی بکار برده میشود که جنبه توهینآمیز دارد .آقای مهندس کرمی گفتند این
 11نفر قانون را مهال ه نمایند .آقای کرمی نامهای که برای اسالمشهر نوشتهاید را بنده حداقل  0الی  3مرتبه پاراف کرده و ارجاع نمودم و
خیلی از دوستان دیگر نیز به طرقی پیگیر پرونده اسالمشهر بودهاند .مهندس فشارکی نیز اشاره نمودند که از ض قانون استفاده شده ،اینکه
ض نیست ،قانون همین است ،در قانون ذکر شده و مجلس شورای اسالمی مصوب نموده است که کسانی که عضو سازمان هستند رأی
بدهند .چه غلط چه درست ،من و شما در جایگاه تصمیمگیری نیستیم و نمایندگان مجلس شورای اسالمی باید در اینخصوص اظهارنظر نمایند.
شاید اگر به شوخی بگوییم که هیأت اجرایی فقط در مورد رشته برق و مکانیک تغییرات میداد و وارد حیهه عمران نقشهبرداری نمیشد این
فضاها هم اتفاق نمیافتاد .خواهش میکنم باهم با احترام صحبت نماییم و شأن هم را حفظ نماییم.
آقای مهندس رستم زاده :آقای مهندس میرج فری تاکنون چندین بار اتفاق افتاده که مهلبی را  11-19نفر از اعضای هیأت مدیره امضا
نمودهاند و به رئیس وقت دادهاند و در دستور جلسه قرار گرفته است .خواهش میکنم به قانون احترام بگشارید 11 ،نفر از اعضای هیأت مدیره
درخواستی داشتند خواهشمندم شأن اعضای هیأت مدیره را حفظ نمایید.
خانم مهندس رادمهر :آقای مهندس میرج فری نزدیک به یک ساعت از وقت در مورد این موضوع صحبت نمودیم خواهشمندم طبق
نظامنامه عمل نمایید .تشکر دوستانهای خدمت آقای مهندس خهیبی بدهم ،بله بنده برای مفاصاحساب مالیاتی برای شرکتهای حقوقی خیلی
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زحمت کشیدهام تا توانستم آنها را نیز مانند اشخاص حقیقی شامل عدم تمدید شوند و مشکلی هم که وجود داشت از طرف سازمان امور
مالیاتی نبود .امور مالیاتی از زمانی که مصوبهاش را داد الزماالجرا بود و برای همه یکسان .اینکه اداره کل میخواست تصمیمی در این خصوص
بگیرد یا رویت نماید بخشنامه را ،در آنجا بود که برای اعضا مشکل پیش آمد نه اینکه سازمان امور مالیاتی این تفکیک را گشاشت.
آقای مهندس سعیدیان :برای اینکه این بحث خاتمه پیدا کند همیشه در بحث بودجه که مهر میشد ،تغییرات زیادی اعمال میگردید ،به
اعتقاد بنده در خصوص این موضوع شاید نیاز به کموزیاد کردن عدد و رقم هم نباشد ،پیشنهاد میکنم تبصرهای اضافه نماییم و بنویسیم با
توجه به وض یت کرونا امکان پرداخت حق عضویت تا سال  1422تمدید میگردد.
آقای مهندس میرجعفری :مگر اآلن اعضا برای پرداخت حق عضویت مهلت ندارند؟
آقای مهندس سعیدیان :انتخابات از رگ گردن به همه ما نزدیکتر است.
آقای مهندس میرجعفری :همین اآلن نیز به اعضا فرصت و مهلت برای پرداخت داده شده است.
آقای مهندس سعیدیان :تبصره بگشاریم و اعالم کنیم با توجه به شرایط کرونا پرداخت حق عضویت تا پایان  1422بالمانع است .به احترام
درخواست  11نفر از اعضای هیأت مدیره.
آقای مهندس عبدالملکی :بنده بهعنوان عضو دستگاه نظارت استان الزم میدانم تشکری خدمت اعضای محترم هیأت مدیره بدهم .موضوعی
که هنوز منتشر و اطالعرسانی نشده است و هنوز بهجایی ابالغ نشده است ،ت جب میکنم چهور اعضای هیأت مدیره راجع به ت داد کرسیها و
ت داد صندلیهای هیأت مدیره صحبت میکنند .این تشکر هم به اعضای محترم هیأت مدیره است و هم به اعضای محترم هیأت اجرایی .این
موضوع مادامی که اطالعرسانی نشود بهعنوان موضوعی محرمانه در هیأت اجرایی بوده است و پس از تأیید دستگاه نظارت استان و کسب نظر
از دفتر توس ه یا دستگاه نظارت کشور ،درحالیکه موضوع را خیلی جامعتر و قانونمندتر در بند ج ماده  34آییننامه آمده است که یکی از
وظای هیأت اجرایی ت یین اعضای هیأت مدیره است و نه درجایی استناد کرده به اینکه از جایی کسب تکلی کند و یا تأییدیه بگیرد ،ت جبم
از این است که این قضیه اآلن چرا باید مهر شود؟! مهلبی که به زعم ما هنوز منتشر نشده و هنوز قه ی نشده است در هیأت اجرایی به
شکل دامن زده میشود.
آقای دکتر شکیب :آقای مهندس میرج فری شما بهعنوان رئیس ،ریاست جلسه را بر عهده دارید ،یک ساعت از وقت جلسه سدری شده
است ،جلسه هزینه دارد وقتمان در حال تل شدن است 11 ،نفر از اعضای هیأت مدیره به درست یا غلط درخواستی دارند شما مکل هستید
درخواست را در دستور قرار دهید ،پس از بحث و بررسی اگر مصوب هم بشود باز به اداره کل میشود و شاید بدشیرد و شاید کالً وتو شود .با این
شیوه مدیریت جلسه یک ساعت است که وقت ما را تل نمودهاید .همین جلسه  152میلیون تومان برای اعضای سازمان هزینه در بردارد.
آقای مهندس میرجعفری :آقای دکتر شکیب اگر الزم است یکبار دیگر نظامنامه را بخوانم .در نظامنامه گفته شده که مواد قبل از شروع
جلسه به رئیس جلسه داده شود ،مورد دیگر اینکه میگویید نامه را در دبیرخانه ثبت کردهاید ،من از کجا بدانم که نامه را ثبت نمودهاید؟ مورد
دیگر پس از اینکه وارد دستور جلسه و بحث بودجه شدهایم شما نامه را مهر نمودهاید ،بنده نیز اعالم کردم در دستور جلسه هفته آینده قرار
خواهد گرفت ،گفته نشده در دستور اول قرار گیرد .من چه خالفی مرتکب شدهام؟ آقای رستم زاده هم اشاره کردند ،من کجا مرتکب خالف
شدهام؟ طبق نظامنامه موضوع در دستور کار جلسه هفته آینده قرار میگیرد و امروز به ادامه بحث بودجه میپردازیم .بنده تخلفی مرتکب
نشدهام .آقای حسینی در مورد بودجه صحبت بفرمایید.
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آقای مهندس حسینی :در خصوص بودجه سال  1422دو بحث داریم  -1بحث منابع دریافتی  -0مصارف که در کمیسیون طر و برنامه
مصوب گردیده است ،چند مورد است که چون عملکرد سازمان تا پایان اردیبهشتماه مشخص شد و متوجه برخی موارد بحرانی شدیم که
تأمینکننده نیست عددی را اضافه نمودیم که کلیت این موضوع در این جلسه میتواند مهر و تصمیمگیری گردد .اگر آقای مهندس اکبریان
راد اجازه میفرمایند بنده توضیح دهم یا اینکه خودشان به موارد اشاره نمایند.
آقای مهندس خطیبی :چرا فایلی که امروز ارائه گردیده با آنچه هفته پیش ارائه شده بود متفاوت است .در فایل قبلی بودجه پیشنهادی 119
میلیارد بده و در فایل جدید  132میلیارد درج گردیده است.
آقای مهندس میرجعفری :فایل قبلی بودجه پیشنهادی واحد طر و برنامه است و در فایل جدید سه مورد توسط واحد برنامهریزی و
سیستمها اصال گردیده است .هم میشود فایلی که در گروه واتساپی قرار گرفته به نمایش درآید و موارد اصالحی روی همان فایل قبلی
توضیح داده شود و یا اینکه فایلی که حاوی موارد اصالحی است به نمایش و ارائه درآید .آقای مهندس حسینی ردی هایی که اصال نمودهاید
را توضیح دهید.
آقای مهندس حسینی :پس از آنکه در مصارف با عملکرد نهایی که بخش مالی ارائه داد روبرو شدیم عددی اضافه شده که در چند مورد
تفاوت دارند وگرنه اصل داستان همان موردی بوده که در کمیسیون مهر شده و روی همان فایل قبلی آیتمهای اصالحی را توضیح میدهم.
در بخش مصارف با مواردی برخورد نمودیم از ورودیه و حق عضویت اشخاص حقیقی جدید ،عددی که در عملکرد داشتیم حدود سیصد میلیون
تومان است که ما یکصد میلیون تومان به آن اضافه نمودیم تا منابع برای مصارف تأمین شود .یک بند نیز در ارجاع کار نظارت ساختمان است،
در بند کنترل طراحی و وجوه حاصله از شناسنامه فنی و ملکی و کنترل طرا ها که باالنس بودجه برای مصارف بتواند تأمین شود.
آقای مهندس خطیبی :حق عضویت نیز در عملکرد سال  1333تغییر نموده است .عملکردها چهور تغییر میکند؟ حق عضویت اشخاص
حقیقی دو میلیارد و ششصد بوده است که در تغییرات اعمال شده سه میلیارد شده است.
آقای مهندس حسینی :بله به دلیل اینکه عملکردی که قبالً مالی به ما داده بود و خدمت آقای مهندس اکبریان راد نیز عرض کرده بودم تا
پایان سال بود ولی آخرین عملکردی را که مالی به ما ارائه نمود این عدد بود و چون این عدد اتفاق افتاد ما ظرفیت را باال بردیم.
آقای مهندس صابر :تا برج  4نیز ممکن است هزینههایی مت لق به سال قبل نیز به حساب سال قبل زده شود و پرداختی نیز مت لق به سال
جدید باشد ولی در خصوص درآمد مثالً حق عضویت که در آخرین عملکرد سال  1333داشتهایم ،طبق فایل اولیه یک میلیارد و چهارصد بوده
و اآلن سه میلیارد و سیصد در نظر گرفته شده است ،ی نی از انتهای اسفندماه سال  33تا آخر اردیبهشت سال  1422تقریباً دو میلیارد دیگر
نیز دریافت شده است و این را بهحساب سال  33آوردهاید؟
آقای مهندس حسینی :از مالی است الم نمودی و واحد مالی اعالم نمودند که در اسفندماه وقتی که از سمت م اونت توس ه خدمات مهندسی
و خصوصاً بخش عضویت اعالم گردیده است ،عددی که توانستند دریافت نمایند این عدد بوده است.
آقای مهندس صابر :واحد عضویت اصالً اعالم نمینماید .درآمد را که نمیشود بهحساب سال قبل بگشارید .در پایان سال  33بر اساس
عملکردی که واحد مالی به شما در کمیسیون طر و برنامه داده است ،مبل یک میلیارد و چهارصد میلیون داده است و شما پیشبینی
نمودهاید ،ولی اآلن در پایان اردیبهشت سال  ،1422مبل یک میلیارد و چهارصد سه میلیارد و سیصد میلیون شده است؟ و این را به حساب
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سال  33لحاظ مینماید درحالیکه مت لق به سال  1422میباشد ،دریافتی دو ماه ابتدایی  1422میباشد .هزینه ممکن است مت لق به تراز و
عملکرد سال قبل باشد.
آقای مهندس خطیبی :بودجه تغییر نکرده فقط در عملکرد تغییر کرده است .در بودجه هر دو سه میلیارد و سیصد است فقط بودجه در حق
ورودی جدید افزایش مبل سیصد میلیون تومان اعمال شده است.
آقای مهندس کریمی آنچه :در مورد حق ورودی اعضای جدید ی نی آیتم دوم ،بودجه پیشنهادی سال  ،33مبل هشتصد میلیون تومان بوده
است و عملکردش هشتصد و شصت میلیون تومان شده است ،ی نی حدود  5تا  3درصد اضافه شده است .در بودجه قبلی نوشته شده حق
عضویت اعضای حقیقی و حقوقی کلمه م وقه نوشته شده درحالیکه م وقه در آن وجود ندارد .در مورد همین دو بند اعضای هیأت مدیره
درخواستی دادهاند که موارد گفتهشده منوط به استمهال است.
آقای مهندس سعیدیان :در مورد شناسنامه فنی و ملکی عددی حولوحوش صد میلیارد برآورد شده است ،در دو جلسه پیش در پیش از
دستور تشکری دادم مبنی بر این موضع .این از اقدامات خوبی بود که در سال دوم انجام شد و شناسنامه فنی و ملکی گسترش پیدا کرد.
اقدامات بدون مقدمه صورت نگرفت ،بحث کنترل نقشه ،بازرسیها را گسترش دادیم و در حال حاضر در این اوضاع طبق اخبار واصله مسکوت
مانده است ،پول را دریافت میکنیم ولی اقدامات بازرسی و کنترل نقشهها در دفاتر صورت نمیگیرد.
آقای مهندس میرجعفری :مواردی که اشاره کردید در حال انجام میباشد و حتی حقوقشان نیز پرداخت گردیده است.
آقای مهندس خطیبی :یکی از دستاوردهای خوب این دوره این بوده است کل تهران چهارناظره شده است ،هر چه جلوتر میرویم آبفا و برق
اماکن کمتر میشود .اآلن در بودجه افزایش  32تا  42درصدی برای آن میبینیم درحالیکه این مبل باید کم شود چراکه تا یکی دو سال آینده
برق اماکن و آبفا خیلی بهندرت خواهیم داشت .لهفاً کمیسیون طر و برنامه در اینخصوص اعالم نظر نمایند ،ردی بودجه آبفا و برق اماکن را
به ردی بودجه ماده  33منتقل نماییم .حداقل به یک سوم تقلیل نماییم.
آقای مهندس کریمی آنچه :در یک سال اخیر واحد برق اماکن و آبفا به سیستمی دست پیدا کردهاند که با اطالعرسانی به مالکین ،ناظران
تک ناظره ،منجر به این شد که ساختمانهایی که از قبل نیز مانده بودند چهار ناظره شوند ،حتی مواردی که تک ناظره هستند .این کار
مستقیماً توسط سازمان در حال انجام است مستقل از آبفا و برق اماکن .بهشدت کاهش پروانه صادره داریم ،در سال  33ت داد  9222پروانه
داشتهایم ولی چون در سالهای گششته ت داد پروانههای صادره زیاد بوده است بنابراین تتمه کاهش نمییابد و با همین شیب وجود دارد و به
مرور زمان کاهش مییابد با توجه به دانشی که خدمات مهندسی دارند این اتفاق امسال کاهش نمییابد .آقای مهندس میرج فری در خصوص
آیتم م وقه که اشاره نمودم ،در سالهای گششته این آیتم نبوده و لهفاً آن را حشف نمایید و موضوع دیگر بحث استمهال حق عضویتها
میباشد.
آقای مهندس خطیبی :بحث درآمد حاصل از فروش ضای ات ارغوان یا باید در عملکرد سال  33دیده شود یا در سال .1422
آقای مهندس اکبریان راد :اعدادی که واحد مالی به ما اعالم مینماید که در حسابهای سازمان نشسته است را واحد طر و برنامه در
بودجه اعمال مینماید.
آقای مهندس میرجعفری :آقای مهندس حسینی یکی از آیتمهایی که اصال گردد بحث درآمد حاصل از فروش ضای ات ارغوان میباشد.
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آقای مهندس صابر :سود حاصل از سدردهگشاری نزد بانکهای عامل  104میلیارد تومان است؟
آقای مهندس اکبریان راد :در مصوبه مجامع سالهای قبل در بند دوم ذیل بودجه همیشه عنوان میشده که اقداماتی که برای امور رفاهی
اعضا صورت میگیرد مثل بیمه مسئولیت و ...را میتوانیم از سود حاصل از سدردهگشاری برداشت نماییم ،مجمع هم هرسال این را مصوب نموده
است .امسال تصمیم داشتیم که جز مصارف آورده نشود بلکه از سود بانکی کسر نماییم  ،این مورد را مهر نمودیم و واحد مالی موافقت نکرد و
عنوان نمود که حسابرس زیر بار این موضوع نمیرود و عمالً این کارها جزو مصارف ما قرار گرفته است ،این نکته مهمی است که مصارف ما را
عمالً باال میبرد.
آقای مهندس صابر :آقای مهندس اکبریان فرمودید که فرمت بودجه فرمت مصوب شورای مرکزی میباشد و هر سال هم این فرمت وجود
دارد ولی اصالحی رک نمیدهد مثالً نقشه تفکیکی را در دفاتر نمایندگی داریم ولی در دفتر مرکزی چیزی با این نام نداریم .یک ردی بهعنوان
شناسنامه فنی و ملکی کنترل طراحی با ردی بودجه یکصد میلیارد تومان داریم بدون توضیح خاصی که درآمد حاصله از شناسنامه فنی در
تهران به چه میزان است و در شهرستان چقدر است و درآمد حاصله از نقشههای تفکیکی و ...چقدر است؟ در فرمت برای این ردی هیچ
زیرمجموعهای در نظر گرفته نشده است.
آقای مهندس میرجعفری :نقشههای تفکیکی و گاز فشار ض ی و قوی همگی ذیل م اونت دفاتر نمایندگی میباشد.
آقای مهندس صابر :اآلن چیزی حدود  %32افزایش سود حاصل از سدردهگشاری پیشبینی گردیده است با توجه به هزینههایی که در سال
 1422بابت خرید دفاتر و ساختمان ارغوان داریم احتماالً میزان سدردههای ما را کاهش خواهد داد و میزان سود بانکی را نیز ب ید میدانم
افزایش چشمگیری داشته باشد.
آقای مهندس اکبریان راد :مواردی اعالمی در فایل جدید بودجه اصال گردیده است.
آقای مهندس آمری نیا :در خصوص سود حاصل از سدردهگشاری بانکهای عامل ،امسال بر اساس بخشنامه بانک مرکزی میزان سودهای
بانکی تقلیل یافته است از  %02به  %13رسیده است .با توجه به تقلیل یافتن سودهای بانکی ،بودجه پیشنهادی را باالتر از سال گششته که این
محدودیتها را نداشتیم در نظر گرفتهشده است ،آقای مهندس حسینی در اینخصوص تجدیدنظر نمایید.
آقای مهندس حسینی :عددی که در عملکرد سال  33آمده است و برای بودجه پیشبینی گردیده عدد دور از انتظاری نمیباشد به میزان %3
میباشد در نتیجه حتی اگر این عدد را بانک مرکزی در نظر بگیرد ما مازاد درآمد در سود بانکی خواهیم داشت کما اینکه در سال جاری
نزدیک به  03میلیارد مثبت بودیم ی نی مشکلی برایمان ایجاد نمیکند.
آقای مهندس اکبریان راد :ممکن است بانک مرکزی اعالم کند سود بانکی  %3است این مورد را که نمیتوانیم در بودجه لحاظ نماییم ،ما
وضع موجود را تحلیل نمودهایم و به این عدد رسیدهایم حاال اگر کمتر و بیشتر شود بهصورت جداگانه باید رسیدگی گردد.
آقای مهندس کریمی آنچه :در خصوص برآورد درآمد حاصله از ارجاع کار عدد  32میلیارد تومان برای سال  33و عدد  31میلیارد تومان در
سال  1422میباشد ،حقالزحمه که به میزان ناچیزی افزایش پیدا کرده است ،میزان پروانههای صادره در حد  3تا  9هزار در شهر تهران
میباشد و در خارج از تهران نیز به همین میزان کاهش یافته است ،به نظرم پیشبینی افزایش درآمد اجرا نظارت اشتباه میباشد ی نی نهایتاً
همان  32میلیارد در نظر گرفته شود و افزایش در نظر نگیریم و دلیلش کاهش شدید پروانههای صادره توسط شهرداریها میباشد.
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آقای مهندس میرجعفری :آقای مهندس کریمی بر چه اساسی میگویید امسال کاهش خواهیم داشت درحالیکه تمام کاندیداهای ریاست
جمهوری اعالم نمودهاند که میخواهند در عرصه زمین و مسکن رونق ایجاد نمایند ،م موالً در سالی که رئیسجمهور تغییر مینماید بهمنظور
تحقق وعدههای انتخاباتی م موالً رونق خواهیم داشت.
آقای مهندس کریمی آنچه :سال گششته کاهش چشمگیری داشته و امسال نیز در دوماهه اول نسبت به زمان مشابه در سال گششته کاهش
داشتهایم ،چهور پیشبینی نماییم که درآمد افزایش مییابد؟
آقای مهندس میرجعفری :در خصوص مصارف نظری دارید بفرمایید.
آقای مهندس حسینی :در سال جاری در حدود  %33افزایش حقوق داریم که طب اً روی همه موارد تأثیر میگشارد و حدود  32نفر افراد
جدید هم برای دفاتر نمایندگی و نیازمندیهای سازمان اضافه گردیدهاند که ت داد  415نفر خواهد بود و بهصورت میانگین حدود  %42افزایش
در نظر گرفته شده است.
آقای مهندس میرجعفری :افزایش حقوق در سازمان نظام ساختمان استان تهران طبق بخشنامه وزارت کار بین  34تا  %44بوده است.
آقای مهندس خطیبی :در بند مربوط به هزینههای جاری ،پاداش و حقوق و مزایای رئیس ،ازنظر بنده رئیس اگر رئیس باشد باید ماهیانه 32
تا  92میلیون حقوق دریافت نماید .در ردی بودجه  419میلیون در نظر گرفته شده است که اگر بر  10تقسیم گردد ،ماهیانه  42میلیون
تومان خواهد شد که با هم منافات دارند.
آقای مهندس حسینی :عدد نهایی با پاداش و مزایا محاسبه گردیده است.
آقای مهندس میرجعفری :به حقوق رئیسی سازمان  02تا  32درصد مالیات ت لق میگیرد.
آقای مهندس خطیبی :قرار بودجهای که برای صدور پروانه در نظر گرفته شده است و سازمان در اینخصوص هزینه مینماید مشخص گردد.
دولت امسال صدور پروانه برای همه صنوف را بین  022تا  422هزار تومان در نظر گرفته است .در ست هم هست چراکه هم برای ما و هم اداره
کل هزینهبر است .اآلن چون  3هزار تومان است کسی مدعی نیست ولی وقتی به  022هزار تومان برسد اداره کل ممکن است فردا روز اعالم
نماید که خودش میخواهد مسئولیت را برعهده گیرد ،پس ردی باید مشخص گردد .لهفاً آقای اکبریان راد و بخش مالی نیز اظهارنظر نمایند
واق اً فاج ه است که  119میلیارد بودجه جاری که با سود نزدیک به  422میلیارد ترنور مالی داریم ،با  132میلیون تومان حسابرسی نماید؟! و
یا برای حسابرس سوم عددی حدود  102میلیون تومان در نظر گرفته شده است که نشاندهنده آن است که ماشین امضایی بیش نیست.
حسابرس داخلی هم  412میلیون تومان است؛ که در  10ماه حدوداً  05میلیون تومان میشود .پیشنهاد مینمایم حقوق و دستمزد باالتری در
نظر بگیریم.
مورد دیگر در خصوص هزینه دیون میباشد .در ردی  00در عملکرد سال  33اشاره شده است که  522تا پیشبینی شده و یک میلیارد
عملکرد سال  33بوده است و امسال  522تا مانده است و میتواند استمهالهای سال  31و  33اعضا در اینجا بهعنوان دیون دیده شود .در
خصوص سررسید و جشب اسدانسر امسال اعالم نمودیم که تمام هزینهها از محل اسدانسر تأمین گردیده است و مقداری نیز اضافه باقی مانده
است .سررسیدی درخور و شأن سازمان طراحی نماییم .در ردی بودجه چرا  012میلیون در نظر گرفته شده است درحالیکه منابع مالی از
طریق اسدانسر تأمین گردیده است .این تناقضات ما را در مجمع دچار مشکل خواهد کرد.
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آقای مهندس میرجعفری :آقای مهندس حسینی این نقد وارد است چراکه در جریان هستم منابع مالی از طریق اسدانسر تأمین گردیده
است.
آقای مهندس حسینی :عملکردی که واحد مالی در اختیار ما قرار داده است که ظاهراً بخشی مربوط به م وقاتش بوده است.
آقای مهندس خطیبی :برای سال آینده دوباره  012میلیون در نظر گرفته شده است ،باالخره یا از محل اسدانسر تأمین میگردد و اگر
اینگونه نیست بودجه درخوری برای چاپ سررسید اختصاص دهیم که در اختیار هیأت مدیره ب دی قرار گیرد.
آقای مهندس میرج فری :مبل  349میلیون م وقه سال  31بوده است که در سال جاری آمده است .با توجه به تجربه سال  33و تأمین
هزینهها از محل اسدانسر تأمین گردید این عدد را برای  1422میتوانیم صفر در نظر بگیریم و این فرهنگ را الزام نماییم که بودجه سررسید را
از محل اسدانسر تأمین نماییم.
 119میلیارد تومان میزان هزینههای جاری ما است 411 ،میلیارد تومان سرمایهای است  34میلیارد تومان دیگر سایر مصارف در نظر گرفته
شده است .این سایر مصارف از کجا لحاظ گردیده است؟ یا باید در جاری باشد یا در سرمایهای.
آقای مهندس حسینی :در فصل سوم در سایر مصارف ،بحث استهالک را داریم که عمالً عددی از آن در نمیباید .وجوه سدرده رهن برای
ساختمان ،وجوهی است که سدرده میشود و ب د بهحساب برمیگردد و هزینه نیست .بحث دیگر پیشبینی مالیات و عملیات سنوات قبل را
داریم.
آقای مهندس خطیبی :یک درآمد داریم و یک هزینه کرد .یک هزینه کرد  119میلیارد جاری داریم بین  19تا  02میلیارد مالیات داریم و
این مالیات را رئیس سازمان و خزانه دار از کدام منبع مالی باید تأمین نماید؟ از سرمایهای باید پرداخت نماید یا از جاری؟ اگر از درآمد جاری
باشد که همخوانی ندارد چون درآمدها را روی  119میلیارد بستهایم .اگر از سرمایهای بدهیم کار بسیار اشتباهی است .مالیات جز هزینه کرد
جاری است .این مبل باید در هزینه کرد جاری لحاظ گردد.
آقای مهندس نبیئی :در بخش کمیتهها با توجه به اینکه ت داد کمیتهها زیاد شده است و حتی کمیتهای مثل کمیته ایمنی مصوبه هیأت
مدیره را ندارد ،ولی در دستورجلسه قرار دارد ،تأمین بودجه این موارد را در نظر گرفتهایم؟
آقای مهندس میرجعفری :فقط کمیتههای مصوب و میشود ردی بودجه را ب داً در نظر گرفت و جابهجا نمود.
آقای مهندس نبیئی :در خصوص هزینه ایاب و ذهاب با توجه به کرونا میزان سفرها کاهش یافته ولی بودجه چرا افزایش یافته است؟
آقای مهندس میرجعفری :ت داد سفرها کم شده است ولی هزینه انجام سفرها افزایش یافته است.
آقای مهندس حسینی :هزینهی تمام سفرهای داخل و برون شهری را شامل میشود .بازدید از نمایشگاهها و شرکت در کنفرانسها ،اسنپ و
تدسی و تاکسی و ...همه مواردی که به ما عملکرد دادهاند را لحاظ نمودهایم.
آقای مهندس نبیئی :در خصوص ارائه خدمات مشاورهای حقوقی و مالیاتی به اعضا .در سال  33که برنامهای نداشتهایم آیا در سال جدید
برنامهای خواهیم داشت؟ چند سال است که بنا داریم واحد مشاوره حقوقی برای اعضا راهاندازی نماییم آیا این موضوع محقق میگردد؟

صفحه  00از 01

مذاکرات یکصد و بیستمین جلسه هیأت مدیره دوره هشتم به تاریخ 0088/83/80
آقای مهندس میرجعفری :از سال  1422عملیاتی میگردد.
آقای مهندس نبیئی :آیا در قسمت بحران و هزینههای پیشبینینشده اضهراری میتوانیم هزینهای برای واکسن در نظر بگیریم؟
آقای مهندس میرجعفری :امروز  3عضو محترم هیأت مدیره در حال پیگیری بحث واکسن هستند .آقای مهندس نبیئی خود شما که اعالم
نمودید یکمیلیون دوز واکسن پشت مرز در انتظار آزادسازی قرار دارد و سازمان هزینه را پرداخت نماید .هم آقای خهیبی که با شرکت روسی
صحبت کردهاند و هم آقای مهندس فرنیا که قصد دارند برای چند شرکت واردکننده واکسن فراخوان اعالم نمایند.
آقای مهندس سعیدیان :واکسن رایگان است و دولت موظ است به کل ملت ایران این واکسن را تزریق نماید.
خانم مهندس رادمهر :ما با پول اعضای سازمان نمیتوانیم چنین کاری انجام دهیم.
آقای مهندس میرجعفری :ما برای انجام چنین اقدامی نیاز به مصوبه مجمع داریم.
آقای مهندس نبیئی :میتوانیم به مجمع پیشنهاد دهیم ،با توجه به اینکه کرونا م لوم نیست تا چه زمانی ادامه داشته باشد.
پرداخت تسهیالت به کارکنان صفر است .برای کارکنانی که پروانه ندارند و دچار کرونا شدهاند برای این دوستان هم باید تسهیالتی در نظر
گرفته شود .چون پروانه ندارند نه تسهیالت به آنها ت لق میگیرد نه کمکهای بالعوض.
آقای مهندس میرجعفری :این نقص در شیوهنامهای است که مصوب نمودهایم که برای اعضای دارای پروانه میباشد .آقای اکبریان راد از
بودجه اعضای سازمان آیا میتوانیم این کار را انجام دهیم؟

صفحه  01از 01

