بسمه تعالی

خالصه مذاکرات شصت و هشتمین جلسه هیأت مدیره دوره هشتم به تاریخ 99/20/31
جلسه با تالوتی از قرآن کریم آغاز گردید .
سخنان پیش از دستور :
مهندس کریمی آنچه :
 الکترونیکی شدن خدمات امر بسیار خوبی است .اما درخواست می نمایم ورود ارباب رجوع به سازمان صورت پذیرد.
 شرکتها و اشخاص چگونه در دفاتر فعال می شوند ،نحوه توزیع کار در دفاتر چگونه و به چه شکلی صورت میپذیرد.

 با توجه به م صوبه هیات مدیره درخ صوص چهار ناظر شدن کلیه کارها و اعالم آمادگی شورای شهر و شهرداری ،دلیل
تعلل سازمان در این خصوص چیست؟
 درخواست پیگیری راه اندازی سامانه جامع نظارت را دارم.

 مبلغ بیمه مسئولیت گروهی ارکان سازمان هنوز پرداخت نشده دلیل تأخیر این موضوع چیست؟
مهندس میرجعفری :
 چرا تعرفه سال  99اعالمی از سوی شورای مرکزی اجرایی نمی شود
 خواهشاٌ نسبت به ساماندهی مرکز تماس سازمان اقدامات الزم صورت پذیرد.
 با توجه به نیاز ضروری برخی از واحد ها به تجهیزات اداری و ضعف سیستم تیکتینگ که ناشی از ضعف در تجهیزات
است و همچنین نوسان قیمت ارز پیشنهاد خرید چندین دستگاه کامپیوتر را دارم.
 میبایست از الکترونیکی شدن خدمات بیش از این حمایت کنیم علیایحال درصورت ورود ارباب رجوع به سازمان خواهش ٌا
نسبت به اخذ تدابیر بهداشتی توجه ویژهای داشته باشیم .
 درخواست ارائه مصوبات هیأت رئیسه را به اعضای هیات مدیره دارم.
 بمنظور استفاده حداکثری از پتانسیل های اعضای هیأت مدیره پیشنهاد جایگزینی اعضا در کمیسیون ها را دارم.
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مهندس خطیبی:
 درخوا ستم ح ضور بموقع اع ضای هیات مدیره در جل سه را دارم همچنین درخوا ست می نمایم که سامانه ورود و خروج را
هر چه سریعتر راه اندازی شود.
 درخ صوص ابالغ تعرفه خدمات مهند سی سال  3199نیاز به م صوبه هیأت مدیره نداریم ،ولی درخوا ست دارم پی شنهاد
افزایش  % 52در صدر دستور کار جلسه قرار گیرد.
 خواهشمند است پیگیری مجری برای رشته های برق و مکانیک و نقشه برداری از وزارتخانه صورت پذیرد.
 پیگیری برگزاری دوره های آموزشی آنالین صورت پذیرد.
 دلیل عدم عملیاتی شدن سامانه سازندگان در دفاتر نمایندگی چیست.
 پیگیری قطعی تلفن سازمان که به دلیل عدم پرداخت صورت حساب بوده است صورت پذیرد.


گزارش امور جاری سازمان :
مهندس سعیدیان :
هفته گذشته تفاهم نامه پنج ساله ای را با سازمان پدافند غیر عامل امضاء نمودیم که امیدواریم یک فرصت مناسبی برای همکاران ما
با توجه به رویکرد جدید در ساخت و ساز شهری ایجاد بشود.
درخصوص ورود و خروج شرکتها در دفاتر این مشکل از ادوار گذشته وجود داشته است در تالش هستیم طی مذاکراتی که با
استانداری و آقای محمودزاده داشتم بتوانیم یک سامانه جامع برقرار کنیم تا کارکرد کلیه اشخاص و شرکتها در شهر تهران و سایر
شهرستانهای استان مشخص باشد.
درخصوص ورود و خروج مراجعان به داخل سازمان برای مدتی ناچاریم این فشار را تحمل کنیم به هر حال باید به این باور برسیم
که رویکرد سازمان در این خصوص قابل تغییر نیست خوشبختانه در حال حاضر دوازده هزار نفر به صورت ثبت تیکت به سامانه
مراجعه نموده اند و باالی  % 99پاسخ گویی داشته ایم.
درخصوص قرارداد بیمه اشکاالت و ایرادات در پیش نویسی قرارداد ارسالی برای سازمان وجود داشت که تناقص هایی با مناقصه
داشت در حال پیگیری هستیم و به زودی مشکالت مرتفع خواهد شد.
تعرفه خدمات مهندسی سال  99مطابق با رقم اعالمی شورای مرکزی ظرف روزهای آینده به فناوران اعالم می شود برای افزایش
 % 52حق الزحمه نیاز است با اخذ مصوبه هیأت مدیره و اخذ مجوز از کمیته پنج نفره موضوع عملیاتی شود.
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جلسه وارد دستور می شود.
 -3اتخاذ تصمیم در خصوص قرارداد اجاره ساختمان شماره  5سازمان
مهندس رادمهر  :با توجه به اشکالی که در نحوه گزارش کارشناس ساختمان وجود داشت مقرر شد گزارش طی
جلسه کمیسیون هدایت و ارزیابی کارشناسان ماده  52سازمان مقرر شد گزارش کارشناس مربوطه تکمیل شده و
براساس چهار چوبی که باید رعایت میشد در اختیار سازمان قرار گیرد .لذا درخواست می کنم این موضوع موقتاً
از دستور خارج شود.
 -5اتخاذ تصمیم در خصوص نامه اداره کل راه و شهرسازی استان تهران
مهندس سعیدیان  :این همان نامه ایی که هفته پیش راجب آن صحبت کردیم درخصوص کمک به موضوع کرونا،
پیرو جلسه ای که ما در استانداری داشتیم استاندار محترم تهران نامه ایی را به آقای اسالمی زد و پارافی فرمودند که
سازمان نظام مهندسی ها تو این قضیه کمک بکند علی ای حال ما هفته پیش موضوع را به کمیسیون رفاه موکول شد
که این موضوع را بررسی کند و طرحی را برای این جلسه بیاورد که من از آقای آمری نیا خواهش می کنم مصوبه
ایی که این کمیسیون داشته را ارائه بدهد و انشاء ا ...اعتماد کنیم برخی از اعضای هیأت مدیره در این کمیسیون
هستند انشاء ا ...بسرعت از این موضوع عبور کنیم
مهندس آمری نیا :
ما هفته گذشته یک جلسه کمیسیون رفاه داشتیم ،واقعه کرونا باعث باال رفتن جایگاه پزشکان و پرستاران شده و
جایگاه اجتماعی مهندسان پایین آمده هفته گذشته بحث و بررسی شد خروجی این جلسه و مصوبه ایی که پیشنهاد
دادند را قرائت می کنم خدمتتون :
 -3بند الف پرداخت هزینه تهیه دستگاه تنفسی تا سقف سیصد میلیون تومان توسط دو بیمارستان درگیر کرونا
ترجیحاً در جنوب تهران و پرداخت هزینه تهیه ماسک و گان برای کادر درمانی بیمارستانهای اصلی شهرستان
های استان تهران تا مبلغ دویست و پنجاه میلیون تومان از پنج میلیون تومان تا پانزده میلیون تومان به نسبت
جمعیت آن شهرستان ما آن جدولی که گرفتیم بیشترین جمعیت را شهرستان اسالمشهر با  994هزار نفر پانزده
میلیون تومان تخصیص پیدا میکنه و کمترین جمعیت احمد آباد مستوفی با  5242نفر پنج میلیون تومان
اختصاص پبدا

می کنه و این مبلغ دقیقاٌ مطابق همان دویست و پنجاه میلیونی شد که مصوب کردند الزم به

ذکر است که اقالم فوق بعد از تهیه آن توسط بیمارستان و ارائه فاکتور رسمی قابل پرداخت

می باشد دوستان

نظرشان بر این بود پولی به جایی پرداخت نشده  ،این اقالم تهیه یشود و فاکتور مبالغ به این مراکز پرداخت بشه
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 -5بند بعدی مصویه :کمک بالعوض به بیماران مبتال به کرونا مقررشد با ارائه مستندات پزشکی و گواهی پزشک
معتمد سازمان مخصوص اعضاء دارای پروانه ،ده میلیون تومان برای بیماران کرونایی بستری در

ICU

اختصاص پیدا بکند  ،پنج میلیون تومان برای بیماران کرونایی بستری در بخش اختصاص پیدا بکند و دو میلیون
تومان برای بیماران کرونایی قرنطینه خانگی اختصاص پیدا بکند بنا بر پیشنهاد کمیسیون این شد که این بند برای
مدت شش ماه ادامه داشته باشیم بعد از شش ماه ممکن است شرایط تغییر کند تعداد نفرات کرونایی بیشتر بشود
یا اگر تغییر کرد دوباره بحث و بررسی در این خصوص در کمیسیون مجدد بررسی خواهد شد.
مهندس میرجعفری :
 -3این سیصد میلیونی که برای دستگاه تنفسی اختصاص خواهید داد ضمن احترام به تصمیم کمیسیون رفاه این تخت های
بیمارستانی که ساخته شده و دارای آرم و نشان نظام مهندسی هم هست می توان با همین مبلغ سیصد میلیون تومان تخت
های بیمارستانی ساخته شود و در چند بیمارستان ها قرار گیرد ،پبشنهاد می کنم بجای تهیه دستگاه تنفسی و رگالتور در
بیمارستانها با همین مبلغ سیصد میلیون تومان می توان با همین مبلغ وسایل ایزوالسیون تهیه گردد و در چند بیمارستان به
عنوان نمونه کار قرار گیرد.
-

تهیه گان و تجهیزات بهداشتی برای بیمارستان ها :

یک زمانی این بحران بود ولی االن به قدری ماسک و ملزومات بهداشتی تولید کردند که وزیر بهداشت اعالم کرده که ما آمادگی
داریم که مازاد را صادر کنیم تولید ما از یک حدی هم باال رفته که می توانیم صادر کنیم نظر بنده اینکه زمان بحران که در اسفند
ماه بود پایان یافته و این پبشنهاد پیشنهاد خوبیه ولی با توجه به شرایط فعلی زمانی میتوانیم به این طرح جایگزین رو داشته باشیم
اگر اصرار به تهیه ماسک و گان خریداری شود یک بحث جداگانه است
بحث دو میلیون تومان قرنطینه و ده میلیون تومان که به  ICUداده می شود درسته پنج میلیون تومان به بخش داده می شود درست
است الیته یکی از دوستان هیأت مدیره پیشنهاد کرده بود که این به صورت وام قرض الحسنه باشد اون به جای خودش اما این دو
میلیون تومان که به افرای که در قرنطینه هستند داده شود به نظر برام عجیب است و این خودش منجر به ایجاد یک بحران می گردد
که به عنوان مثال ممکن است فرد ادعا کند خانواده یا بستگانم و یا حتی همسایه من در قرنطینه هست این دو میلیون تومان اختصاص
برای قرنطینه به نظر من جالب نیست.
آقای مهندس سعیدیان
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سه تا پیشنهاد شد  -3کمک به بیمارستان بابت خرید تجهیزات دستگاه تنفسی  -5کمک به یک سری بیمارستانها در اطراف تهران
 -1کمک به اعضاء و خانواده درجه یک شان که دچار کرونا شده اند یک سقف ده تومان  ،یک سقف دو تومان داشتیم
نظر بنده این است که موضوع اینکه ما حتما یک دستگاهی بخریم وضعیت بازار ممکنه عدد را مشخص نکنه شکل کمک هزینه
باشه به یک بیمارستان داده شود چه کمک به بیمارستانها بکنیم یا اینکه ماسک و دستکش و گان  ،در حرفه خرید وارد نشویم
بهتراست اگه بناست به بیمارستانی کمک کنیم ما یک شماره حساب می گیریم واریز می کنیم به آن بیمارستان ،تو بحث کمک هزینه
اش هم به همین صورت ما می توانیم به بیمارستان کمک کنیم در بیمارستان های جنوب شهر در تهران پیشنهاد بنده در مورد سوم
هم که ما حتماً این کار را انجام بدیم به جهت اینکه ما مواجه هستیم با حدود سیصد نفر اعالمی که حدود هفتاد یا هشتاد نفر مستند
برای ما نسخه آورند و مدارک پزشکی آورند الزمه به اینها تا جایی که امکانش هست کمک کنیم حتی بعضی مراجعین اعالم کردند
که ما در حال حاضر دچار مشکل هستیم خواهشم این است که این موضوع را به سرعت تصمیم بگیرم و از آن عبور کنیم
در خصوص خرید تجهیزات نکته ایی که وجود دارد این است که خودمان تجهیزات را خریداری کنیم یا مبلغ را واریز کنیم ؟
مهندس رستم زاده :
مورد کرونا نوش دارو پس از مرگ سهراب داره میشه ،نظر بر اینکه این موضوع جایی نداره ما به جای ستاد کرونا داریم تصمیم می
گیرم با وجود احترام به کمیسیون قائل هستم به نظر بنده این موضوع را به ستاد کرونا واگذار کنیم پیشنهاد من این که است سیصد
میلیون تومان که کمیسیون زحمت کشیده کارشناسی کرده به ستاد کرونا در استان تهران کمک بشه مبلع دویست و پنجاه تومان
متناسب با جمعیت شهرها به ستاد کرونا در شهرستان ها کمک شود.
در خصوص بند کمک مبلغ ده میلیون تومان کمک بالعوض که مهندس آمری نیا فرمودند ما یک تصمیمی در اعطای وام دو درصدی
برای اعضاء در نظر گرفتیم با توجه به پایین بودن سود این وام ،واقعبتش این است که چنین تصمیمی منجر به اعطای وام به افراد
که واقعاً واجد شرایط نیودند گردید بنده با وام قرض الحسنه بیشتر موافقم تا بالعوض
دکتر فشارکی :
ضمن تشکر از کمیسیون رفاه پیرو صحبتهای مهندس میرجعفری با وجود اینکه از پیک بحران کرونا رد شدیم ولی گان و ماسک که
ملزومات مصرفی هست که چه در شرایط کرونا و چه در شرایط غیر کرونا پر مصرف در بیمارستانهاست
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 -3اینکه همان گونه که مستحضرید و دولت هم اعالم کرده که همه دارند برای اپیدمی پاییز آماده می شوند و همه برای
اپیدمی پاییز خودشان را تجهیز می کنند این ملزومات خریداری شده در انبار بیمارستانها نگه داری می شود به نظر
بنده درصدی از این مبلغ کسر گردد تا به ستاد کرونا کمک شود
 -5مورد بعدی که بهتراست انجام شود این هست که اگه بخواهیم نسیت به تهیه ماسک و یا گان اقدام کنیم حتما لگو
سازمان نظام مهندسی درج گردد تا بیمارستانها نسیت به کمک سازمان نظام مهندسی مطلع شوند
دکتر شکیب :
بنده در این خصوص سه تا پیشنهاد دارم
 -3حتما در مصوبه طوری باشد که ردیف بودجه و مجوز از مجمع داشته باشیم تا به مشکل برنخوریم.
 -5اگر بنا به خرید یا کمک در این زمینه باشد  ،اقالم مصرفی مانند ماسک که فقط به مصرف کوتاه مدت می رسد نباشد،
دستگاه تنفسی خریداری گردد که ماندگار باشد
 -1دو میلیون تومان که پیشنهاد کردند من با این دو میلیون تومان موافق نیستم حتی اون پنج میلیون و ده میلیون این پول به
عنوان امانت به ما داده شده و متعلق به اعضاء است
مهندس کریمی آنچه :
-

نکته حائز اهمیت مشخص شدن ردیف یودجه اختصاصی برای این موضوع است

مهندس گودرزی :
به نظر من پیشنهاد من اینکه است که مبلغی رو مشخص کنید و این تفویض بشود به خود کمیسیون رفاه و اجازه بدیم
خود کمیسیون با توجه به حضور هفت نفر از اعضاء هیأت مدیره در این خصوص تصمیم بگیرد
مومنی مقدم :
من پیشنهاد میکنم در زمینه خرید تجهیزات ما می توانیم با هماهنگی ستاد کرونا در استان و این وسیله ماندگاری که قرار
بود بخریم با هماهنگی خرید انجام شود ما باید بررسی کنیم کدام بیمارستان چه تجهیزاتی الزم داردو این امر منجر به
نقش وظایف اجتماعی سازمان خواهد شد
در قسمت کمک به اعضاء به نظر بنده  ،بند یک و دو مناسبه و خوبه مثل  ICUو یستری ،ولی اگر فوتی داشته باشه از
این بیماری به خانواده فوتی ها کمک بشه محل ردیف بودجه باید مشخص گردد
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مهندس نبی ئی
با توجه به اعالم دولت مبنی بر پرداخت ده میلیون تومان به اعضای خانواده های فوت شده کرونا ،ضمن تایید صحبت
سایر اعضاء با توجه به اختصاص ردیف بودجه مشخص شده در این زمینه در صورت پرداخت وام به اعضاء با یهره کم
صورت گیرد تا قابل برگشت به سازمان باشد
چون احتمال داره ما دوباره این اپیدمی را داشته باشیم و تعداد این نفرات آنقدر زیاد بشه ما به جایی برسیم که باید کلی
در واقع هزینه کنیم از جیب اعضا ء  ،ولی اگر این برگرده در واقع با درصد پایین قابل برگشت باشه دوستان گفتند اگر
چیزی که میخواهیم خرید کنیم با لگوی سازمان باشه و زیر نظر تاییدهای الزم
مهندس رادمهر :
کمیسیون رفاه بخاطر این مخصوصا مشخص کرد که حتما بیمارستانها باشه که کمک براساس واقعا نیاز مردم باشه و
ترجیح داد که به ستاد کرونا نباشه چون به جاهای دیگه ممکن است تعلق بگیره هدف کمیسیون رفاه این بود که حتما به
استان تهران و بیمارستان های این استان انجام بشه
مهندس صابر در خصوص بودجه اگر صحبتی دارید بفرمایید:
مهندس مجتبی صابر
با توجه به سرفصل هزینه های بالعوض و تشویقی
که یک درصد مصوبه مجامع  3142یک درصد از درامدهای سازمان مصوبه مجامع باید برای مهندسین صرف بشود در
این سر فصل دیده شده که در بودجه ای پیشنهاد سال  99حدود یک میلیارد و ششصد و شصت میلیون تومان هست با
توجه به میزان درآمد سال  94داشتیم یک درصدش پیش بینی شده یک میلیارد و ششصد میلیون تومان و برای هزینه کرد
برای مهندس انجام بشه
-

ردیف دیگر حمایت از تشکل ها و مهندسی داریم که دویست و پنجاه میلیون تومان می باشد ردیف دیگری بابت
این موضوع نداریم و معموال این ردیف های تراز و بودجه ردیف هایی که استاندارد ابالغی شورای مرکزی هست
ردیف جدیدی بایستی پرهیز کنیم که براش ایجاد بکنیم برای همین موضوع کرونا یک ردیف جدید پیش بینی بکنیم
به فرمت یکنواخت که از سوی شورای مرکزی ابالغ کرده باید پرهیز کنیم.

 -3یک میلیارد و ششصدو شصت تومان در بودجه  99دیده شده
با توجه به مصوبه  3142مجمع عمومی این بایستی توسط هیات مدیره برای این قضیه آیین نامه ایی تدوین می شده و
نحوه هزینه کرد این یک درصد هزینه سازمان برای خود مهندسین در یک چهارچوب مدونی مصوب شده ایی درمی آمد
ما بایستی قضیه رو خارج از بحث کرونا ببینیم از جهات مختلف برای مهندسین مساعدهایی که بخواهیم ایجاد کنیم کمک
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بالعوض و وام بالعوض اینها و سایر موارد اعضاء نیازهای دارند به جهت رفاهی و غیره و بیمه بازنشستگی و این این
موارد بایستی از بودجه استفاده بکنیم
در ادامه خانم مهندس رادمهر به مهندس آمری نیا تاکید کرد یکی از مواردی که باید در دستور کار قرار دهید تهیه شیوه
نامه در کمیسیون رفاه است.
مهندس آمری نیا:
با توجه به اعالم محل درآمد ازسوی مهندس صابر( خطاب به مهندس میرجعفری ) در خصوص بند ج دو میلیون تومان
که قرنطینه خانگی را شامل می شود گفتیم در قبال ارائه مستندات پزشکی و تایید پزشک معتمد سازمان  ،به طوری که به
ازای هر پروانه یکبار پرداخت می شود ،علت پرداخت این وام هم نداشتن منبع درآمد در مدت قرنطینه است به لحاظ
اینکه بیمار کرونایی مجبور به قرنطینه هست تا بهبودی کامل در قبال ارائه مستندات پزشکی و تایید مشاور حتی چنین
فرد از لحاظ معیشتی هم دچار مشکل است
مورد آخر به جز ماسک  N95و گان برای بیمارستان بیشتر از این چیزی برای خرید ضروری نیست
خانم مهندس رادمهر پیشنهاد خرید کیت آزمایشگاهی را دارم.
مهندس خطیبی :
(خطاب یه رئیس ) موضوعات را تفکیک کنید رای گیری مشخص شود اول کمک به اعضاء تا هفته گذشته نزدیک به
هفتادو هشت نفرثبت نام رسمی در سایت سازمان کردند برای کرونا پس از بررسی ها نزدیک شصت نفر حائز شرایط
شدند از این شصت نفر دو یا سه نفر  ICUیودند که رفتند منطقه نزدیک سکونتشان پنجاه نفر هم قرنطیته بودند باید
تست مثبت کرونا بیاورد عکس سی تی اسکن ریه باید بیاورد پزشک معتمد ما هم این رو تایید کند بنابراین کسانی که در
روزهای اول گرفتند ترس داشتند به طوری در اسفند جلسات هیأت مدیره تعطیل شد ولی امروز با قدرت در جلسات
حاضریم بخاطر اینکه از لحاظ روحی و روانی آمادگی مان بیشتر شده بنابراین در اسفند و فروردین تا به امروز حدود
پنجاه تا پنجاه و پنج تا دو میلیونی و هفت یا هشت پنج میلیونی و دو تا ده میلیونی زیر دویست میلیون تومان هست
پبشنهاد می کنم اول کمک به اعضاء را عملیاتی کنیم و از ریاست محترم خواهش می کنم مبالغ ده ،پنج ،دو میلیون تومانی
رای گیری کند
مهندس سعیدیان
ما به پبشنهاد کمیسیون احترام می گذاریم و گذاشتیم برای رای گیری
مهندس فرنیا
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تاکید می کنم تمام موارد باید مصوبه مجمع را حتما داشته باشد ما هر پرداختی میخواهیم بکنیم غیر از مصوبه مجمع ( با
توجه به تذکر بازرس سازمان ) تخلف محسوب می شود
مورد دوم هم به شدت مخالفم با آقای مهندس خطیبی و موافقم با آقای مهندس میرجعفری در رابطه با بیماران کرونایی
در قرنطینه با توجه به مشاهده عالئم بیماری در برخی افراد و توصیه هایی که توسط رسانه ها و ستاد ملی کرونا اعالم
شده این است که در خانه بمانید و این موارد را رعایت کنید من با این مبلغ دو میلیون موافق نیستم
مهندس کریمی آنچه
خزانه دار اعالم کرد که یک ردیف بودجه یک میلیارد و ششصد و شصت میلیون تومانی در پیش بینی بودجه اومده در
صورتی در این خصوص بودجه ایی نداریم پیش بینی بودجه بعنی در مجمع باید تصویب گردد دو دوازدهم یک میلیارد
و ششصد می شود دویست و هفتاد میلیون تومان با توجه به جمع بندی صورت گرفته می شود هفتصد میلیون تومان
براساس دو دوازدهم سقف هزینه کرد میشه دویست و هفتاد میلیون تومان هست تازه همه اینها به شرط تحقق درامد که
به نظر تحقق درآمد را نداشتیم

مهندس صابر
بودجه سال گذشته حدود سه میلیارد و دویست مثبت بوده هزینه ها کمتر از درآمدهایمان هست و داریم ردیف هایی که
انجام نشده چون فرمت بودجه فرمت استاندارد اضافی هست ما ردیفی بابت کرونا نداریم مهندس سعیدیان
از محل صرفه جویی اختصاص داده شود
مهندس اکبریان راد
من باتمام موارد موافقم که کمک قطع به بقین بشود ما اگه یک درصد کمک به اعضاء بند ج هست مایقی که بخواهیم به
بیمارستانها کمک کنیم بند دوازدهم امده کمک به مراجع ذیصالح ما با استانداری یا ستاد مقابله با کرونا با آنها هماهنگ
کنیم و با مصوبات آنها به جلو حرکت کنیم تا اینکه به صورت سلیقه ای به یک بیمارستان خاص کمک کنیم بعداً مشکل
قانونی پیش خواهد آمد.
مهندس طاهری :
در خصوص یک درصد فکر می کنم که فهم درستی از بودجه نرسیدیم بودجه ایی که اینجا یک درصد نوشته شده پیش
بینی شده نیست یک درصد درآمدهای سازمان باقی مانده از سال  92هست و در ردیف بودجه سال  94نیامده این پیش
بینی شده نیست آن چیزی هست یعنی یک درصدی هایی است که تا پایان  92باقی مانده کمک های تسهیالت بالعوض
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که انجام شده به یک میلیارد و ششصد باقی مانده حتی یک درصد درآمد سال نود و هشت هم در آن نوشته نشده و این
یک درصد که در مجمع مصوب شده صراحتاً در راستای کمک به اعضاء است شیونامه داشته یاشه در راستای این شیوه
نامه ردیف بند الف با ردیف های بند ب و ج باید متفاوت باشد حتما یاید برای یند الف یک ردیف دیگر هم مشخص
بشود به هیچ عنوان به عقیده بنده از آن یک درصد قابل پرداخت نیست ودر صورت داشتن شیوه نامه مصوب کمیسیون
رفاه بند ب و ج می تواند قابلیت پرداخت داشته باشد
مهندس آمری نیا :
این شیوه نامه ایی که در گروه گذاشته شده پیشنهاد کمیسیون رفاه مخصوص بیماری های صعب العالج ازدواج و فوت
هست و ربطی به مصوبه کرونا ندارد
در نهایت ما یاید محل بودجه را برای این موضوع تامین کنیم که حل شود و محل درآمدش رو تخصیص بدهید این کار
انجام شود
مهندس طاهری:
دوباره بر مشخص کردن ردیف بودجه بند الف تاکید کردند
مهندس صابر:
( خطاب به مهندس طاهری ) این مبلغ مانده سال  92هست این طور نیست بودجه یک درصد درامد سازمان را محقق
شده با توجه به درامد محقق شده سال قبل برای بودجه سال بعد پیش بینی می کنند االن چون در بودجه  99پیش بینی
شده در اواسط سال  94بوده درامد محقق شده ما دویست و دوازده میلیارد تومان هست یک درصد میشود دو میلیارد و
صدو بیست تومان هست این که این موبوط به سال  92بوده  ،وقتی بودجه پیش پیش می شود و درآمد هزینه نمی شود
این کال صفر می شود و این نیست که یک درصدی که بیاید در در یک حساب معینی انباشت یشه اگر هم برداشت نشه
منتقل شود به سال بعد در واقع چون در مصوبه سال  42یک درصد درامدهای سازمان باید اختصاص داده شود به
درآمدهای مهندسین این مبلغ الباقیش برگشت داده بشه به سال بعد و انباشت نمی شود
مهندس اکبریان راد:
من پبشنهاد می کنم به نظر من این را بند بند بیاورید تا همه یتواند متفق القول نظر بدهند
مهندس خطیبی:
بند ج وفق قانون و مجمع است سال گذشته ما صد نفر کمک بالعوض دادیم به نظر بنده کمک به اعضاء رو رای گیری
کنیم بعدش می رویم سراغ کمک به ستاد کرونا
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مهندس شیرکوهی :
با توجه به اطالعات که بنده دارم انباشت پولی صورت نمی گیره هنوز هم در سال  99تصویب نشده پس بنابراین ما به
شرط اینکه درآمد عملیاتی داشته باشیم می توانیم برداشت کنیم صرفا جهت کمک به اعضاء
مهندس سعیدیان:
واقعیت قضیه اینکه بحث کرونا غیر منتظره برای کل دنیا و کشور ما بوده اگر ما همه چیز رو در قالب خشک قانون که
من خودم معتقدم مسیر ما نباید غیر قانونی باشد ولی باید کمک کنیم یک مسیرهای منطقی و قانونی براش پیدا کنیم که ما
در این مسیر از جامعه عقب نمانیم .ما وظیفه داریم کمک کنیم  ،ده ها سازمان نظام مهندسی در سطح کشور به این موضوع
وارد شدند به سهم خودشون کمک کردند هیچ کدام هم توان مالی شون به اندازه سازمان نبود ما باید در این امر خداپسندانه
قدم خیر برداریم
مهندس شیرکوهی:
من مخالف کمک کردن نیستم باید با همفکری قانونی رو پیدا کنیم االن در بانک هزاران نفر حساب دارند این پول مال ما
نیست که بخواهیم به کرونا کمک کنیم این پول مال اعضاست که باید اجازه داشته باشیم
مهندس حبیب زادگان:
ما حدود  95نفر اعضای ارکان سازمان را داریم یک ماه حقوشان را اهدا کنند ماده قانونی هم دارید که یک سری هدایا
را به اعضاء پرداخت می کنید می توانید از آن محل به آنها پرداخت کنید این قانونی می شود
مهندس آمری نیا
بند هفت این مصوبه سال  42در این مصوبه واگذار کرده به هیأت مدیره آیین نامه ایی که توسط هیأت مدیره تهیه و
تصویب گردد با اکثریت رای حاضر در مجمع مصوب گردید یک درصد از درآمد سازمان درخصوص مساعدت مهندسان
در مورد مسائل پیش بینی نشده و بیماری های صعب العالج در اختیار هیأت مدیره سازمان قرار گیرد و مورد استفاده
واقع شود نگفته یکبار ؛ آخر این بند به نظر هیأت مدیره واگذار گردیده است در خصوص انباشت به موردی اشاره نشده
است
مهندس سعیدیان
ما باید کمک کنیم با همین مصوبه در این امر خیر شریک شویم.
آقای کریمی آنچه
( خطاب به مهندس صابر )
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لطفا نسبت به بودجه سال گذشته بفرمایید تعهد درآمدها چطور بوده ؟ و خواستار گزارش درآمد شد
مهندس صابر
گزارش درآمدی که دادند کامل نبوده و ارائه نشده در حال حاضر فقط سود بانکی بوده گزارشی مبنی بر درامدهای سال
 99هنوز ارائه نشده است ولی گزارش هزینه ها دادند که در چهارچوب یک دوازدهم ( به شرط تحقق درآمد )
مهندس رادمهر :
من شخصاً پبشنهاد میدهم که این مصوبه فقط مربوط به اعضاء سازمان باشد کسانی که دارای پروانه اشتغال هستند و چه
برای  ، ICUبخش و قرنطینه خانگی بودند هیأت مدیره مصوب کند و کمک به ستاد کرونا با توجه به نامه بازرس
سازمان از دستور خارج شود
مهندس یگانگی
پیشنهاد می کنم کمیته رفاه اگر راهکارهای قانونی دارد استخراج کند
مهندس میرجعفری
مصوبه کمیسیون را هم لحاظ گردد در مصوبه کمیسیون درج شده بند  1کمک بالعوض ستاد کرونا به اعضاء دارای پروانه
می باشد
مهندس آمری نیا
ما در این کمیسیون پبشنهاد خانواده دیده نشده فقط عضو ما در خصوص بیماران صعب العالج ما در این افراد تحت
شمول را
رئیس
افراد خانواده در واقع افراد تحت تکفل را هم شامل می شود
مهندس میرجعفری
اگر به همین روال پیش رود در بودجه ما دچار اختالل خواهیم شد
مهندس صابر
با توجه به تاکید همه اعضای هیأت مدیره مینی بر رعایت چهارچوب های قانونی بخصوص مهندس کریمی آنچه به تحقق
درامدها تاکید کرده لذا مصوبه مجمع  42در مورد درامدهای سازمان یک درصد از شصت میلیون تومان در نهایت ما در
این قالب می توانیم هزینه کنیم یک دوازدهم را ما رد نکردیم هزینه هایی هم که انجام شده با توجه به که کمتر یم دوازدهم
بودجه بوده مصوب سال  94بوده
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مهندس سعیدبان
بازم هم تاکید کرد این موضوع پیچبده نکنیم.ما یک مبلغی به ستاد کرونا کمک بکنیم به جای در واقع آن دو تا یندی که
کمیسیون پیشنهاد داده
مهندس خطیبی
بنده در  9سالی که در کمیته رفاه هستم بیش از صد تا پرونده اومده که پدر و مادر و خواهر من تحت تکفل هستند بیش
از صد تا یک نفر بیشتر از دادگاه نتوانست تحت تکفل بیاورد فکر نکنید آمارش خیلی میره باال فقط همسر فرزندان تحت
تکفل تلقی می شود فقط حکم دادگاه یا بیمه
مهندس صابر
ما ردیف هایی داشتیم که هزینه نداشتیم ما کسر بودجه داشتیم جناب رئیس به نسبت سی هفتاد اعضاء بدون پروانه 22
مهندس سعیدیان
با توجه به اینکه نظر کمیسیون بوده من خواهش می کنم
خانم مهندس رادمهر
موضوع اتخاذ تصمیم درخصوص نامه شماره /99/0404/1111ص اداره کل راه و شهرسازی استان تهران مطرح و پس از بحث
و بررسی پیرامون مصوبه کمیسیون رفاه در این خصوص موارد ذیل مصوب گردید.
الف -کمک به بیماران کرونایی اعضا دارای پروانه اشتغال و همسر و فرزند تحت تکفل ایشان به شرط ارائه مدارک پزشکی معتبر
و تایید پزشک معتمد سازمان با شرایط زیر فقط برای یکبار برای یک دوره شش ماهه از محل بودجه یک درصد از درآمد های
سازمان مطابق با بند  7مصوبه مجمع مورخ :77/40/40


یکصد میلیون ریال جهت بیماران کرونایی بستری در بخش ICU



پنجاه میلیون ریال جهت بیماران کرونایی بستری در بخش



بیست میلیون ریال جهت بیماران کرونایی قرنطینه

( 17رای موافق از  50نفر حاضر )

مهندس سعیدیان :
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من پیشنهادم این است که یک مبلغی را به ستاد کرونا کمک کنیم یک عددی را مشخص کنیم جای آن دو تا بندی که خود کمیسیون
پیشنهاد داده به عنوان یک پیشنهاد
مهندس کریمی آنچه :
خزانه دار ردیف و محل بودجه را مشخص کنید
( مهندس سعیدیان خطاب به مهندس صابر ) از محل صرفه جویی ها این ردیف را مشخص کنید.
مهندس کریمی آنچه :
چنین محل و ردیفی نداریم
مهندس سعیدیان
یکی از مواردی که ما االن داریم و صرفه جویی شده است همین توزیع ناهار هست که هر ماه برایش یک مبلغی دیده
شده است یک مبلغی ساالنه در بودجه برای ناهار دیده می شده است .که اگر تقسیم کنیم بر  35ماه سال شود خودش
یک عددی می شده است
مهندس رادمهر
آیا این مبلغ ناهار االن به کارکنان داده نمی شود ؟
مهندس صابر :
به دلیل ارسال عملکرد سال  94تا ساعت  1فرصت مطالعه نداشتم ولی ردیف هایی داشتیم که هزینه کرد نداشتیم و در
نتیجه برگشت بودجه داشتیم
مهندس نبی ئی :
به پیشنهاد بنده ما کال همه رو یک بندش کنیم بگیم  2میلیون تومان به شرطی ارائه مستندات پزشکی برای بیماران کرونایی
مهندس خطیبی
پبشنهاد من این است که در این مصوبه مبلغ را مشخص کنیم به عنوان مثال سیصد تهران دویست و پنجاه شهرستان در
مصوب قید شود که از محل کمیسیون طرح و برنامه مکلف شده است در بودجه  99از محل صرفه جویی ها انجام بدهند
با ارائه بودجه توسط کمیسیون طرح برنامه به عنوان مثال پنجاه میلیون همایش داشتیم از آن محل صرفه جویی کردیم این
باید در بودجه سال  99گذاشته شود.
مهندس کریمی آنچه :
یک دوازدهم یا دو دوازدهم هزینه کنی به شرط تحقق درآمد
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اکبریان راد
از اول سال دارید شروع می کنید پیش بینی نشده را اگر نیاز داشته باشی استفاده نمی کنی؟
مهندس صابر
( مهندس صابر خطاب به مهندس اکبریان راد ) هزینه های پیش بینی نشده و اضطراری در بخش هزینه های اداری عمومی
است ما تنها جایی که می توانیم تو بحث های این چنینی وارد شویم در بند ج هزینه های بالعوض و تشویقی است ما
ردیفی به عنوان پیش بینی نشده نداریم .یک درصد درامد است و یک جای هم تحت عنوان مربوط به مسائل قانونی و
مناسبتها است که تقریباً دومیلیارد و هفتصد میلیون تومان است
مهندس هاشمی :
من پیشنهادم بر این است که مهندس اکبریان راد با مهندس صابر خواهشم این است با توجه به آیتم های موجود بررسی
کنند مشکلی که مهندس سعیدیان می فرمایند را حل کنند.
مهندس خطبیبی :
در بودجه ما به شما هیات مدیره تکلیف می کند که کمیسیون طرح و برنامه به همراه خزانه دار این را از محل بودجه 99
تأمین کند
مهندس اکبریان راد
این مورد مصوب نشد
مهندس خطبیی
اگر شما می گویید که مصوب نشد چطور شما حقوق گرفتی و چطور حقوق کارمندان را دادی ؟
مکلف شده در بودجه  99از محل صرفه جوی ها انجام شود
مهندس رستم زاده
کرونا جزو هزینه های پیش بینی نشده بود
مهندس آمری نیا
دو ماه که همایش ها تعطیل است از محل همایش ها پرداخت شود
مهندس اکبریان راد :
در ماده قانون ماده  32بند  35آمده است همکاری با مراجع استان ذیصالح در هنگام وقوع سیل و زلزله و بالیای طبیعی
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مهندس خطیبی خطاب به مهندس رادمهر شما قبال در هیأت رئیسه بودید زمان شما هم کمک شد چنین هزینه ای چه
محلی بوده است
مهندس رادمهر
ما از اختیارات هیأت رئیسه پرداخت کردیم و ردیف بودجه آن توسط خزانه دار مشخص شد ما این اختیار را داریم به
شما دادیم که بجای ما هزینه کنید و از یک ردیف بودجه مشخصی خرج کنید.
مهندس صابر
تذکر مهندس خطیبی کامالً به جاست در تبصره  1ماده  35اختیاراتی پیش بینی کرده در تبصره ذکر کرده برای رئیس و
هیأت رئیسه مشخص کرده که در این گونه موارد با توجه به بودجه مصوب
مهندس صابر
پیشنهاد می کنم دو میلیارد و ششصد میلیونی تومانی از بودجه سال  99ردیف  ) 31225 ( 52داریم که قدردانی بابت
مناسبتها است که جزو مباحث قانونی سازمان است و در بخش هزینه های بالعوض می باشد بودجه  94هم دو میلیارد
بوده که دو میلیون و سیصد هزینه شده است
مهندس خطیبی
شما از سال  94مداسازی می کنید یک دوازهم هر ماه را می بینید
مهندس لشکری
موضوعی که مطرح کردید موضوع کرونا دامن کشورمان را گرفته و به این زودی ها رخت بر نمی کند پیشنهادم این است
می توانید در بودجه سال  99دیده شود در ایند بعد از اینکه مجمع تصویب کرد اگر خواستید کمک کنید از آن ردیف می
توانید استفاده کنید ولی در حال حاضر بگردید ردیفی را که در سال  94پیدا کنید که از آنجا بشود پرداخت کنید
مهندس سعیدیان :
پیشنهاد بنده این است که به این شکل در مصوبه قید شود از محل همان پیش بینی نشده که االن میشود دو دوازدهم و
با در نظر گرفتن ورود به ماه سوم می شود سه دوازدهم این عدد میشود جابه جایی این بیست درصدی که خواهشم این
است که این اختیار را به هیأت رئیسه بدهید که با بررسی این موضوع این مورد را انجام بدهیم و مبلغ پانصد میلیون
تومانی به ستاد کرونا کمک کنیم به عقیده بنده سازمان باید در این کار خیر کمک کند.
مهندس خرم
مالک سقف را حداکثر قرار دهید تا افزایش پیدا نکند اگر حداقل بگذارید جا برای افزایش وجود دارد
حداکثر پانصد میلیون تومان برای این موضوع در نظر گرفته شود
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مهندس صابر
بودجه  94مصوبش  48میلیارد تومان بوده  ،یک دوازدهم می شود هفت میلیارد و مصدو پنجاه تومان هزینه ایی که تا
االن داشتیم با در نظر گرفتن هزینه یک ماه و نیم  2میلیارد  222میلیون تومان بوده  ،که یک میلیارد  142مبلبون تومان
کمتر از مجوزی هست که اگر بودجه مصوب نشود ما یک میلیارد و سیصدو هشتاد میلیون تومان یماه اول ماه

هزینه

کرد اضافی داشته باشیم.فقط باید ردیف آن مشخص شود
مهندس اکبریان راد
ما در اسفند ماه یک نامه دادیم و تذکرات رو به شما دادیم االن همین ردیف قانونی بعدا ما این استعالم را از رئیس

می

گیریم که بابت این موضوع ردیف تعیین شود به جای اختصاص ردیف بودجه برای همایش ها و مراسم های مختلف با
موضوعات این چنینی هم ردیف بودجه مشخص گردد
مهندس سعیدیان
مهندس ردیف را به بنده و خزانه تفویض کنید
مهندس صابر
درآمد این مدت ما پنج میلیارد و ششصد بوده است و ذکر کردید یک درصد درامد سازمان
با توجه به اینکه در مصوبه مجمع قید شده یک درصد درآمد سازمان و تفکیک نکرده آیا از در آمد جاری یا از محل
درآمد سرمایه در مصوبه سازمان قید شده درامد سازمان
مهندس کریمی آنچه
درامد سرمایه فقط باید برای سرمایه و رفاه اعضاء هزینه گردد
مهندس رادمهر
باید ردیف بودجه مشخص شود.
مهندس اکبریان راد
من پیشنهاد می کنم ردیف بودجه را به عهده رئیس و خزانه دار محترم بگذاریم من نظرم از هدایا و پیش بینی نشده است
مهندس اکبریان راد
همکاری با مراجع ذیصالح در استان هنگام بالیای طبیعی و مترقبه
مهندس صابر
در بند  35ماده  32هست جلسه ای هم که در استانداری  52اسفند داشتیم بر همین مبنا بوده است
مهندس کریمی آنچه
17

مجد تاکید دارم که خزانه دار محل و ردیف را هم عنوان نماید
مهندس سعیدیان
خطاب به خزانه دار قرار بود از ردیف محل صرفه ها به این بودجه اختصاص باید
مهندس سعیدیان
با توجه به عدم توزبع ناهار به پرسنل می توان از ردیف همان بودجه استفاده کرد
مهندس اکبریان راد
این یک آیتم جدید است این ربطی به یک دوازدهم ندارد
مهندس آمری نیا
مهندس رادمهر پیشنهاد می کنم با توجه به اخطار بازرس این موضوع از دستور خارج بشویم
مهندس صابر
با توجه به ارائه عملکرد سال  94ما ردیف هایی داشتیم که هزینه کرد نداشتیم متاسفانه چنین ردیف بودجه ایی وجود
ندارد به هر حال آنچه که می توانیم صرفه جویی کنیم
بند  35ماده  32که ردیفش هم من پیشنهادم اینکه مهندس اکبریان و صابر مهندس مهندس رادمهر
خانم مهندس رادمهر :
مقرر شد ردیف بودجه مشخص گردد
مهندس رادمهر
در خصوص کمک به ستاد کرونا مخالفم و کمک به اعضای سازمان انجام شود

مهندس سعیدیان
پیشنهاد بنده این است که در اختیار هیات رئیسه قرار گیرد تا شبه در کمیسیون رفع شود و این اختیار به هیأت رئیسه داده
شود ما سعی می کنیم براساس پیشنهاد کمیسیون این موضوع را انجام دهیم.
مهندس مومنی مقدم
خواهشا ردیف قانونی مناسب پیدا کنید
مهندس میرجعفری
ردیف بودجه با تایید بازرسان
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مهندس لشکری
ما در اسفند ماه یک نامه دادیم و تذکرات رو به شماها دادیم االن همین ردیف قانونی بعدا ما این استعالم از رئیس می
گیریم بعدا بابت این موضوع ردیف تعیین شود به جای اختصاص ردیف بودجه برای همایش ها و مراسم های مختلف
با موضوعات این چنینی هم ردیف بودجه مشخص گردد .
مهندس لشکری
در بودجه سال  99خواهشاً ردیفی از االن بایت چنین موضوعاتی در نظر بگیرید.
موضوع اتخاذ تصمیم درخصوص نامه شماره /99/9292/3383ص اداره کل راه و شهرسازی استان تهران مطرح و
پس از بحث و بررسی پیرامون مصوبه کمیسیون رفاه در این خصوص به استناد بند  35ماده  32قانون نظام مهندسی و
کنترل ساخنمان با تفویض به ریاست و خزانه دار جهت پرداخت مبلغ حداکثر پنج میلیارد ریال از ردیف مرتبط بودجه،
کمک تجهیزات پزشکی به بیمارستانهای استان تهران با هماهنگی ستاد مبارزه با کرونا استان موافقت شد.
( 39رای موافق از  52نفر حاضر )
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