سازمان نظام مهندسي ساختمان
استان تهران

خالصه مذاکرات پنجاه و هشتمین ( )58جلسه فوق العاده هیات مدیره دوره هشتم به تاریخ 88/66/61
جلسه با تالوتی چند آیه از قرآن کریم آغاز گردید.
سخنان پیش از دستور:
مهندس فرنیا :از پیش از دستور انصراف دادند.
مهندس خطیبی:
 -1موضوع فیشی شدن حق الزحمه طراحی برای اشخاص حقوقی در جلسات پیشین هیات مدیره مصوب شد و طبقق
این مصوبه مالکان باید در سایت ثبت نام کنند .در حال حاضر ثبت نام اختیاری است و باید اجباری گردد تا نقشقه
ها کنترل شوند و یا طراحان را اجبار کنیم در سایت ثبت نام کنند در غیر این صورت بقه شقورای انتمقامی معرفقی
شوند.
 -2چرا حسابرسی دوره هفتم بررسی نمی شود؟ مشکل چیست؟
 -3درخصوص مصوبه  4گرایش که در واقع برای تمامی رشته ها بوده است گزارشی دهیقد؟ آیقا منتمقر همکقاری بقا
شهرداری هستید؟! سازمان نمام مهندسی بسیار قدرتمند است و نیازی به تفاهم نامه با شهرداری نداریم.
 -4سیستم تعهدی مالی تبدیل به تعهدی شود.در این خصوص برنامه و زمان بندی باید انجام شود.
 -5چرا تاکنون آگهی مجمع اسفند ماه  89صورت نپذیرفته است؟
 -6ما مکلف هستیم که8درصد ارزش افزوده را از مالک بگیریم .ما واسط مالک و ناظر هستیم.به فکر اعضا باشقیم .بقه
شرکت ها گفته می شود 8درصد رو خودشان از مالک بگیرند و این تخلف از سقوی سقازمان نمقام مهندسقی مقی
باشد ..برای اشخاص حقوقی مشکل ایجاد نکنیم.
مهندس نبی ئی :مدارک همراهم نیست و برای روز شنبه پیش از دستور مطرح خواهم کرد.
مهندس راقی:
 -1درخصوص فیشی شدن طراحی ،در ساز و کار آن موانعی وجود داشت که فقط متراژهای2222متقر بقه بقا کنتقرل
طراحی شوند .کارشناسان کمیته در کمیته سازندگان بندی آوردند .طبق ماده بنقد 1کنتقرل ظرفیقت از ایقن بقه بعقد
دست سازمان نمام مهندسی است  .اگر آن مصوبه عملیاتی شود طبق تبصره ماده  24تمامی طراحان موظف به ثبت
قرارداد طراحی در سایت سازمان می باشد واین سازمان است که بایقد کنتقرل ظرفیقت کنقد .اعضقا اجقازه سقریال
پرونده را ندارند مگر اینکه در سیستم ثبت شود و سازمان بالمانع بودن آن را صادر نماید.
 -2درخصوص موضوع 4ناظر مقرر شد که در هیات 5نفره مصوب شود .که در این کمیته نماینقده شقهرداری حضقور
دارند و موضوع تایید می شود و ان شاهلل عملیاتی گردد.
مهندس خطیبی:
شهرداری با دو رشته ترافیک و نقشه برداری موافق می باشد و در صورت تایید هیات 5نفره  ،شهرداری تایید می کند.
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گزارش امور جاری سازمان:
مهندس سعیدیان :اعضای هیات رئیسه جلسه ای را در خدمت آقای مهندس محمقودزاده سرپرسقت محتقرم معاونقت امقور
مسکن و ساختمان و آقای دکتر مانی فر سرپرست محترم توسعه مهندسی وزارت راه و شهرسازی برگزار گردیقد و پیشقنهاد
شد که در جلسات آتی هیات مدیره با دعوت و هماهنگی قبلی حضور داشته باشند تا نقطه نمقرات و مسقائل سقازمان را بقا
وزارتخانه به اشتراک گذاشته شود.
با پیشنهاد ریاست سازمان بند  5دستورجلسه با موضوع تصمیم گیری درخصوص انجام فرآیند مطالباا

اداره مالیاا

از سازمان در عملکرد مالیاتی سالهای  15 ، 19و  19در صدر دستور کار جلسه قرار گرفت (به اتفاق آرا)
مهندس سعیدیان :طی نامه ارسالی از سوی سازمان امور مالیاتی اعتراض و در واقع هشدار خود را نسبت بقه عقدم پرداخقت
جریمه اعالم نمودند .در این خصوص با مشاوران حاذق مشورت شد تقا کقار را بقه سقرانجام برسقانیم .دو پیشقنهاد مطقرح
هست:
 -1پرداخت حق الزحمه این مشاور بابت پیگیری کار و پرداخت درصدی از اصل مبلغ تخفیف جریمه .
 -2اعضای هیات مدیره این اختیار را به ریاست تفویض کنند تا بتوانیم تصمیم گیری در خصقوص انتخقاب مشقاور و
میزان درصد حق الزحمه مشاور داشته باشیم.
میرزایی (معاون امور مالی و پشتیبانی) طبق فایل پیوستی به شرح پرداختند:
مهندس رادمهر :طبق اظهار امور مالی سازمان علت برگ قطعی عملکرد سازمان عدم ثبت اعتراض بوده و اینجانب روز شقنبه
جهت بررسی و پیگیری پرونده به حوزه امور مالیاتی غرب تهران رفتم و پرونده سازمان همانجا مورد بررسی ققرار گرفتقه و
سوال بنده از آنها این بود که چرا بدون ثبت یحه اعتراض سازمان ،برگه قطعی کشیده شده اسقت و چقرا یحقه اعتقراض
سازمان را ثبت نکرده اند .چرا از 3مورد یحه اعتراض فقط 2مورد آن پذیرفته شده است؟ طبق صحبت با معقاونین و ممیقز
مالیاتی اعالم کردند  :علت عدم پذیرش مورد سوم این بود که یحه اعتراض عملکرد باید از طریق سقامانه ثبقت مقی شقدو
سازمان پس از ارائه اعتراض ردیف دوم و سوم برای ردیف اول عملکرد  4روز مهلت داشت تا در سامانه اریس ثبت کنقد و
سازمان نمام مهندسی در مدت زمانی که فرصت داشت ،ثبتی انجام نداده است.لذا برگ قطعی صادر شد.
مهندس موسوی:این تعلل سازمان امور مالیاتی از سازمان نمام مهندسی برای چیست؟آیا کیسه ای بقرای سقازمان پرپقول مقا
دوخته است؟! برای بنده قابل قبول نیست که این مشکل از سال 81تا کنون زمان ببرد.
مهندس گودرزی:
 -1چرا چنین موضوع مهمی چندین سال مکرر در سازمان اتفاق میفتد.به جای پرداختن به اصل موضقوع بقه جزییقات
پرداخته ایم .آیا در سازمان شخصی که تخصص آن فقط بررسی و پیگیری چنین اموری باشد ،نداریم؟
مهندس خطیبی :چنین مشکالتی باید اساسی حل کنیم و به حل مشکل پس از ایجقاد آن نپقردازیم و علقت آن را بقه گقردن
اشخاص دیگر نندازیم.
 -2یک نماینده مسئول پیگیری این کار باشد و مسئولیت آن را بپذیرد.
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 -3مسئولیت این موضوع به عهده هیات مدیره است .اشخاصی دارای شرکت حقوقی هستند و کامال بقه ایقن موضقوع
آگاه هستند زمان اظهار مالیاتی ،ممیز میپرسد که پول را از چه کسی گرفته ای و بایقد آن را احقراز کنی.بقا سقازمان
امور مالیاتی باید صحبت کنیم و بگوییم که این پول واسط بین مالک و ناظر در دست ما امانت می باشد ،در نتیجقه
اعضای سازمان باید اسم مالک را احراز کنند که شناسه ندارد .با این شرایط به اعضقا اطقالع رسقانی گقردد کقه در
صورت وارد کردن اطالعات نادرست با آن ها برخورد خواهد شد و در این صورت مشکل سقازمان رفقع خواهقد
شد.
مهندس صابر:
 -1این موضوع باید در  2بخش پیگیری و بررسی شود .بخش اول حل مشکل ایجاد شده که ضروریست.
 -2بخش دوم آسیب شناسی و تشخیص علل و نهایتا رفع آن می باشد که باید ریشه ای و توسط افراد متخصص حل
شود.
مهندس مومنی مقدم:
 -1موضوع اول فرآیند و پروسه چه ایراداتی داشته است و چرا چنین مشکلی بوجود آمده است .در واقع ایقن کقاری
است درون سازمانی است و باید توسط هیات رئیسه بررسی شود.
 -2موضوع دوم باید در سطح با تر و در حد مشکالت کشوری بررسی و رفع شود.
مهندس میرجعفری:
 -1جهت یادآوری به اعضا اینکه در دوره هفتم ،هیات مدیره کارگروه شورای مالیاتی توسط هیات مدیره منحل شد تقا
زیرنمر کمیسیون رفاه بررسی شود و هیچوقت هم تشکیل نشد و مشکل ا ن ما ،از اینجا نشات می گیقرد .در دوره
هشتم با هزار زحمت کارگروه شورای مالیاتی مجدد راه اندازی شد.
 -2از آقای هوشمندی به عنوان متخصصی مجرب در این زمینه کمک بگیریم .متاسفانه ایشان  6ماه است کقه حکقم و
حقوقشان سازمان به ایشان پرداخت نکرده است.
 -3اگر کارگروه شورای مالیاتی به این نتیجه برسند که آقای هوشمندی نمی تواند مشکل را حقل کنقد  ،بقه دنبقال راه
حل دیگری باشیم.
مهندس سعیدیان:
 -1این موضوع با توجه به خاص بودن آن باید ریشه ای حل شود و باید تا تاریخ  23بهمن ماه یحه بدهیم.
 -2آقای هوشمندی بیشتر تمایل به مشاوره دارند تا پیگیری شخصی امور از سازمان امور مالیاتی.
مهندس موسوی :طبق قوانین مالیاتی کشو ر به خدمات نمام مهندسی ارزش افزوده تعلق می گیرد و بعید می دانم که سازمان
امور مالیاتی خود را از چنین ارزش افزوده ای مبرا کند.
مهندس رستم زاده :از حضور و پتانسیل مهندس خرم در شورای مرکزی درجهت رفع آن استفاده کنیم.
مهندس آمری نیا:
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 -1با دوستانی متخصص در این زمینه صحبت کردم .اولین قدم باید تمام پول به حساب سازمان امقور مالیقاتی واریقز
شودو در صورتی که رای به نفع ما باشد بازگرداندن این پول بسیار سخت خواهد بود.
 -2جهت جلوگیری از پیشرفت این مشکل به تشکیل کمیته ای شامل ریاست ،خزانه دار و مهنقدس خقرم بپقردازیم و
مشکل را ریشه ای حل کنیم.
مهندس اصغری:
 -1در گام اول یک تصمیم شجاعانه بگیریم و سازمان را از مباحث مالی جدا کنیم.در شان اعضای هیات مدیره نیسقت
که پیگیر مباحث مالی سازمان باشند.
 -2گام دوم تفویض اختیار به ریاست با حضور مهندس خرم صورت پذیرد.
مهندس کریمی آنچه:
 -1سازمان اعتراض را حتی ثبت نکرده است!رسید موجود می باشد اما ثبت سیستمی صورت نپذیرفته است.می تقوان
نتیجه گرفت چنین موضوعاتی در واحد مالی جدی گرفته نمی شود.
 -2در ابتدای امر باید یحه را بنویسیم و در سازمان امور مالیاتی ثبت کنیم و سپس وارد ماده  215،251و  216شویم.
 -3خواهش می کنم آقای مهندس هوشمند یحه را بنویسند و ازمشاوره ایشان استفاده کنیم.
مهندس گودرزی :پیشنهاد سازمان امور مالیاتی در این خصوص چیست؟
مهندس نبی ئی :ظاهرا فردی مسلط در این امور در سازمان نداریم و باید به زمان کوتقاهی کقه پقیش رو داریقم گروهقی بقا
حضور ریاست،خزانه دار و مهندس خرم قبول زحمت بفرمایند .و در صورت لزوم از مشاور و وکیل کمک گیرند تقا سقریعا
به نتیجه برسیم.
مهندس رادمهر:
 -1در خصوص وظایف کارگروه شورای مالیاتی تاکنون وظایف این شورا فقط مربقو بقه حقل مسقائل ،مشقکالت و
مشاوره برای اعضای حقیقی سازمان بوده است .در حال حاضر شروع به مشاوره به اعضای شرکت هقای اشقخاص
حقوقی نیز نموده است ولی در امور مالی سازمان تاکنون شورا دخالتی نداشته است.
 -2در همان تاریخ ثبت اظهار نامه ،در زمان ریاست وقت سازمان نامه ای به آقای هوشمندی ارسال گردید(.پیوست)
مهندس سعیدیان :فرصت زیادی باقی نمانده است و از تمامی دوستان نمرات و پیشنهادات خود را ارائه دادند و با تفاق بقه
این نتیجه رسیدیم که مشاوره ای در این خصوص استخدام و کمک بگیریم.
مهندس موسوی :بحث مالیاتی یک بحث عمومی و حاکمیتی است  .غیر از راه قانونی راه دیگری را نرویم حتی اگر به ضرر
سازمان تمام شود.
مهندس رادمهر :ایرادی که در دوره ششم و ریاست وقت انجام شد این بود که به شرکت اشخاص حققوقی اجقازه داده شقد
مبلغ ارزش افزوده را شخصا از مالک دریافت کنند از شورای مالیاتی گرفتیم و بنده پیگیر آن بودم.اشتباه در ایقن بقود کقه در
مبحث دوم مقرر شده رابطه مالی بین ناظر و مالک حذف شود درحالیکه سازمان در ایقن بقین بقا دریافقت ارزش افقزوده از
مالک این دستور را صادر کرد.
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مهندس سعیدیان :در سال  85مصوبه ای در مجمع با موضوع ایجاد حسقاب واسقط داشقتیم کقه پقول مسقتقیم بقه حسقاب
مهندسان واریز شود.
مه ندس کریمی آنچه :این پول در واقع در دست سازمان امانت است و اگر این پول به حساب واسط واریز گردد این مشکل
اساسا حل خواهد شد و پول کمتری هم به سازمان وارد خواهد شد.
مهندس تیموری:
 -1پیشنهاد خوبی است و عملکردی باید انجام شود و یک راه بیشتر ندارد و آن ثبقت اعتقراض مقاده  216کقه تقا 23
همین ماه می باشد و فرصتی باقی نمانده است.
 -2تمامی اختیارات به ریاست تفویض شود و در مراحل بعد کمیته ای با اعضایی مشخص تشکیل شود.
مهندس خطیبی:ریاست محترم با اعضای هیات مدیره روراست باشد  .اعضای هیات مدیره بدانند و آگاه باشندکه ما با تاییقد
این مصوبه به ریاست و خزانه دار اختیار می دهیم مبلغ حدودی  31میلیارد تومان را ضمانت کنند و در واقع این پول بلوکقه
خواهد شد! آیا با این موضوع موافق هستید؟
دکتر فشارکی :پرونده ای که وارد اجرا می شود تا یک ماه فرصت پرداخت و تسویه تمام پول را دارید و پس از آن بقه طقور
اتوماتیک وارد مرحله اجرایی می گردد و اقدامات اجرایی به طور خودکار انجام خواهد گرفت .پرونده ای که وارد اجرا مقی
شود با  3روش می توان جلوی آن گرفت:
 -1اقدام از طریق ماده  216که فقط به نحوه ی ابالغ می توان اعتراض کرد.
 -2به موازات ماده  216میتوان  251مکرر را مطرح کرد و قانونا باید ضمانت نامه بگذارید و یا چک و ....
 -3دیوان عدالت اداری را باید انجام دهید که در این صورت نمیتوان به موازات آن  251مکرر مطرح کرد.
مهندس میرجعفری:
 -1در متن مصوبه سقف اختیارات ریاست و اعضای کمیته باید مشخص شود.
 -2خانم مهندس رادمهر جزو اشخاص پیگیر کننده این موضوع باشد.
مهندس خطیبی :پیشنهاد بنده این است قبل از اجرایی شدن ماده  216مذاکره با آقای خرم صورت پذیرد  .اگر اجرایقی شقود
پول بلوکه می شود.
مهندس موسوی  :ماده  251مکرر را ارجح به ماده  216می دانم.
مهندس سعیدیان :این مسئولیت ذاتا بر عهده ریاست می باشد و این تیم هم در کنار ما باشند تا مشقکالت بقه طقور اساسقی
حل کنیم.
مهندس صابر :در بخش حل آسیب شناسی من در خدمت هستم و در بخش راهبرد مشکل در کنار دوستان خواهم بود.
دکتر شکیب :من شخصا قویا با موضوع واسط یا د ل یا همان مشاور مخالف هستم .در این صورت بایقد مبلغقی از پقول را
به عنوان حق الزحمه در اختیار مشاور (د ل)قرار دهیم  .اگر تمام این پول به حساب سقازمان امقور مالیقاتی کقه از سقازمان
های دولتی است واریز شود در جهت آبادی کشور صرف خواهد شد.
مهندس مومنی مقدم:

سازمان نظام مهندسي ساختمان
استان تهران

 -1آنچه مسلم است یحه باید نوشته شود.
 -2کمیته یا شخصی جهت پیگیری قانونی تشکیل شود تا پول اضافی به شخصقی دیگقر نقدهیم و راه را ققانونی طقی
کنیم.
مهندس رستم زاده :سقف حق مشاوره در متن مصوبه مبلغ 1میلیارد تومان در نمر گرفته شود.
مهندس رضوی:
 -1سقف حق مشاوره مبلغ 1میلیارد در نمر گرفته شود.
 -2خانم مهندس رادمهر جزو اعضای کمیته پیگیری باشد.
مهندس خطیبی :ساده ترین موضوع در سازمان مالیات حقوق هاست  ،بعد موارد مالیات ،تکلیفی ،عملکقرد و  ...آققای
رئیس لطفا مقصر را پیدا کنید تا پاسخگو باشد .بابت حقوق چگونه این اتفاق افتاده است.
مهندس سعیدیان :می توانیم کمیته حقیقت یاب را مصوب کنیم تا مقصر را پیدا کنند.
مهندس آمری نیا :اگر از طریق ماده  251مکرر و  216به نتیجه نرسیدیم ،با توجه به ارتبا خوب خانم مهندس رادمهقر
و مهندس خرم با سازمان امور مالیاتی از این طریق در جهت رفع آن بربیاییم.
باتوجه به اتمام زمان جلسه ،با پیشنهاد ریاست سازمان  96دقیقه به مد زمان جلسه افزوده شد(به اتفاق آرا)
مهندس سعیدیان :تمامی مفاصا حساب های سال های پیشین قطعی شده است .این موضوع توسط اداره مالیات تازه کشقف
شده است.فاز اول مصوب کنیم.فاز دوم ریشه ای مشکل را حل کنیم.
مهندس فرنیا :اتفاقا برعکس ،در ابتدا باید موضوع ریشه ای حل شود.
مهندس رستم زاده :دوستان لطفا گروه حقیقت یاب تشکیل شود تا مشکل اساسی حل شود.
مهندس فرنیا:
 -1اعداد و ارقام کم نیست و فقط حدود مبلغ  15میلیارد  ،ارزش افزوده سال  86است که در سال های آتی این مبلقغ
قطعا بیشتر خواهد شد.
 -2به عنوان وکالی مهندسی از حقوق مهندسین دفاع کنیم.
 -3کمیته حقیقت یاب تشکیل شود و افراد مقصر در سال های پیشین شناسانی شود.
مهندس مومنی مقدم :مقصران اصلی شرکت های حقوقی می باشند نه سازمان  .ممکن است بعضی از شرکت هقای حققوقی
عامدانه شناسه ملی را با نام سازمان احراز کرده باشند  ،لطفا این افراد شناسانی و به شورای انتمامی معرفی گردند.
مهندس رادمهر (خطاب به مهندس مومنی مقدم) :به تمامی اعضای حقیقی و حقوقی به طرق مختلف از جمله تلفنی ،ارسقال
نامه به کارتابل و اطالع رسانی در سایت انجام شده است .سازمان می تواند با توجه به عدم رعایت دستورالعمل ها ،ابالغیقه
ها و ....آنان را به شورای انتمامی معرفی کند و حتی میتوان پس از رای قطعی شورای انتمقامی از ایقن شقرکت هقا سقازمان
درخواست ضرر و زیان نماید.
مهندس یگانگی :چه ایرادی داشت که در این جلسه یک نفر متخصص حضور داشت تا تمامی صحبت ها ،نقطقه نمقرات و
دغدغه های اعضا هیات مدیره را در این خصوص می شنیدند و پاسخی قانونی می دادند تا بهتر بتقوانیم تصقمیم بگیقریم و
مصوب کنیم.
مهندس خطیبی  :آیا سازمان امکان ثبت اعتراض برای  6برگه را دارند یا خیقر ؟ مقن خواهشقمندم کقه بقا همقاهنگی آققای
هوشمندی و آقای میرزایی ثبت ماده  216را انجام دهند و بعد از آن یک ماه فرصت باقی است که جلسه ای بقا آققای خقرم
در سطح کالن برگزار کنیم .در این جلسه نمر کمیسیون را بیاوریم و آن موقع اعضا هم موافقت خواهند کرد.
مهندس طاهری:

سازمان نظام مهندسي ساختمان
استان تهران

 -1اداره امور م الیاتی پس از بررسی به این نتیجه رسقیده اسقت عقالوه بقر گقزارش سقازمان بقه اداره امقور مالیقاتی،
اظهارنامه های دیگری به نام سازمان ثبت شده است .حل روش به این صورت می باشد که آن اشخاص و شقرکت
های حقوقی اطالعات را اصالح کنند .در زمان ریاست اینجانب به  3روش  :تلفنی ،ارسال نامه و اطالع رسقانی در
سایت انجام شد و هیچکسی این کار را انجام نداد.
 -2در مرحله اول در مورد اشخاص حقیقی و حقوقی فکر جدی کنیم تا در سقال  89و  89مجقدد دچقار ایقن مشقکل
نشویم.
 -3باید به اعضای حقیقی و حقوقی فشار بیاوریم تا اطالعات را اصالح نمایند در غیر این صورت جریمقه شقوند یقا
مبالغ آنها در سازمان بلوکه شود و یا از روش های دیگری استفاده کنیم تا اصالحیه ها صادر گردد.
مهندس میرجعفری:
 -1پیشنهاد اول در مورد مسائل مطرح شده بنا به صالحدید و صرفه صالح سازمان نیاز به جذب مشقاور مقی باشقد و
مبلغ حق الزحمه در مصوبه نوشته شود.
 -2پی شنهاد دوم اینکه خانم مهندس رادمهر با توجه به روابطی که بقا سقازمان امقور مالیقاتی دارنقد در کمیتقه پیگیقری
موضوع باشد.
مهندس خطیبی :اگر خانم مهندس رادمهر کمک کنند تا ماده  216را اجرایی کنیم مشکل رفع خواهد شد و دیگر نیقازی
به گرفتن مشاور و پرداخت حق الزحمه نخواهد بود.
طی تماس با آقای هوشمندی در جلسه و مطرح کردن این موضوع که  :اجرایی کردن با ماده  699کار را متوقا
می کند یا خیر؟
جواب آقای هوشمندی به اعضای هیا مدیره :متوق نمی کند و برای ماده  659باید وثیقه گذاشت.
معاونت امور مالی و پشتیبانی :نمر بنده با ماده  251مکرر می باشد.
مهندس سعیدیان :برای تسرع انجام امور نیاز به گرفتن مشاور هستیم .لطفا دوستان رای بدهند تا مصوب بگیریم.
مهندس کریمی آنچه :کمیته حقیقت یاب تشکیل شود وگزارش با نمر مشاوران حقوقی انجام شود تا کار اساسقی انجقام
شود تا پول را بتوانیم بازگردانیم .با ارجاع اعضای خاطی به شورای انتمامی پولی به سازمان بازنخواهد گشت.
موضوع " تصمیم گیری درخصوص انجام فرآیند مطالبا

اداره مالیا

از سازمان در عملکارد مالیااتی ساالهای ، 19

 15و  " 19بمنظور پیگیری آن به آقایان مهندس خرم ،مهندس سعیدیان ،مهندس صابر تفاوی
صور

نیاز به مشاور تا سق

گردیاد همیناین در

مبلغ حداکثر هفت میلیارد ریال در این خصوص تصامیم گیاری نمایناد ضامنار مقارر

گردید در این خصوص کمیته حقیقت یابی با ترکیب اشخاص فوق و خانم مهندس رادمهر تشکیل گاردد تاا پاز از
بررسی موارد گزارش مربوطه را حداکثر ظرف مد
حاضر )
جلسه با صلوات برمحمد و آل محمد به پایان رسید.

یک ماه به هیا
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