
به نام خدا

مصوبات جلسات هیأت مدیره
( دوره هفتم )

فوق العاده ::اصلیسازمانمحل جلسه: ساختمان مرکزي تاریخ جلسه:
طرح موضوع تعیین تکلیف-مصوبه قبلی هیأت مدیره طرح مجدد موضوع تعارض منافع همکاران با توجه به-گزارش رئیس سازمان، نطق پیش از دستوردستور جلسه:

-طرح برخی نامه هاي وارده-نفره استان4پیشنهاد تغییرات در کارگروه هیات -شوراي مرکزي و اتخاذ تصمیم		/ د /ش م8827طرح نامه شماره -بدهی هاي مالیاتی 

سایر موارد.

گزارش جلسه: 
گزارشی از اقدامات هفته گذشته از جمله جلسه ارائه نرم افزار جامع ظرفیتها، تدقیق بودجه و ویرایش در ابتداي جلسه آقاي مهندس کامران-1

ین همچنوبرگزاري جلسه کمیته استخدام و عقد قرارداد سالن دانشکده علوم ، نهائی آن، برنامه ریزي براي جلسه کارگروه هیأت چهار نفره
د حسن  ارائه خدمات مهندسی ارائه دادند.گزارشی از تعریف دفاتر منطقه اي جهت رص

در نطق پیش از دستور آقاي مهندس باغبانزاده پیشنهاد دادند که با توجه به افزایش قیمت مجریان ذیصالح گزارشی از نحوه عملکرد )1-1
ضمن اینکه بهتر است از مالکین و ارباب رجوع و مهندسین ارائه دهنده خدمات مهندسی از جمله شرکت هاي مجري و ایشان تهیه شود. 

ناظران حقوقی و دفاتر مهندسی نسبت به نظر سنجی و سنجش میزان رضایت از عملکرد سازمان انجام شود. 
و نحوه عمل در خصوص مانده و موجودي 97بودجه سال دمورآقاي مهندس آهوي در خصوص تصمیم جلسه قبلی هیأت مدیره در )2-1

مهندسان سوال کردند که توضیحات الزم از حق الزحمه درصد از 5حساب سازمان از سال گذشته و همچنین نحوه عمل در خصوص اخذ 
جانب آقاي مهندس کامران ارائه شد.

ناظرین محترم معمار مبنی بر خصوص مکاتبات و درخواستهاينسبت به عدم اقدام حوزه فنی سازمان در آقاي مهندس پیراسته )3-1
از عملیات ساختمانی تذکر داد که آقاي مهندس کامران قول پیگیري دادند.جلوگیري

مهندسان جدید الورود به حرفه، عدم عملکرد تایید سوابق آقاي دکتر موسوي تقی آبادي در خصوص حذف تعهد محضري در خصوص )4-1
در مورد مهندسین برق و تاسیسات در گروه ساختانی الف و عدم تشکیل جلسات 24ماده 2عمل به شیوه نامه تبصره یکسان در خصوص 

کمیته پیگیري مطالبات سازمان تذکر دادند.
مطرح مهندس کامران آقايموضوع بررسی شرایط همکاران محترم سازمان در عمل به بخشنامه منع تعارض منافع توسط در ادامه جلسه -2

الم سازمان این ممنوعیت رفع شود.شد. ایشان پیشنهاد دادند که با توجه به عدم پاسخ از طرف راه و شهرسازي در خصوص استع
برخورد و درج در پرونده با ایشانتوبیخت مدیره تخلفی داشته اند سوال شد و پیشنهاد گردید که با هیأمصوبهدر خصوص پرسنلی که از )1-2

شود .
:نهایت با توجه به عدم پاسخ از طرف راه و شهرسازي و مصوبه قبلی هیأت مدیره مصوب شددر 

همکاران محترم امکان ارائه خدمات مهندسی داشته باشند ضمن اینکه با همکارانی که از مصوبه هیأت مدیره در این مصوبه:
.)راي13ازموافقراي13(تبی و درج در پرونده برخورد شود خصوص تبعیت نداشته اند بصورت توبیخ ک

در ادامه جلسه با حضور مدیر محترم امور مالی سازمان دستور بررسی وضعیت بدهی هاي مالیاتی سازمان مطرح شد. -3
آقاي مهندس ایرانی اشاره کردند که یکی از دالئل افزایش مالیات سازمان نحوه بودجه نویسی بوده است. )1-3
ي مهندس توتونچی پیشنهاد دادند که یک مشاور مالیاتی سطح باال به جهت پیگیري وضعیت مالیاتی سازمان مشخص شود و بهتر قاآ)2-3

است که با استناد به روح قانون سازمان زیر بار این مالیات نرود. 
کلیف وضعبت مالیاتی مشخص شود. آقاي مهندس پور حسینی پیشنهاد دادند که تیمی در این خصوص به جهت رایزنی و تعیین ت) 3-3
کمیته اي با همین منظور تشکیل شده بود که متاسفانه با وجود پیگیریها و جلسات 94آقاي مهندس قاسمیان اشاره کردند که در سال ) 4-3

بسیار هیچ فرجامی نداشته است.
مربوط به بحث ارزش افزوده بوده که بهتر است مصوبات همان کمیته 94آقاي مهندس اسدي اشاره کردند که کارگروه مصوب سال )5-3

و در خصوص مالیات بر درآمد کمیته جدید تشکیل شود. پیگیري شود 
در نهایت پس از بحث و تبادل نظر به شرح ذیل اخذ تصمیم شد. 
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بررسی هببهلول، بشیر، قاسمیان، آهوي و دکتر فرشیدیانفر نسبت ین متشکل از آقایان مهندسمصوبه : مصوب شد کارگروهی 
ان و مدیر محترم مالی ضعیت مالیاتی و در صورت لزوم برگزاري جلسه با مدیران امور مالیاتی با همکاري مشاور محترم سازمو

.)راي13ازموافقراي13(تشکیل شود 
متر مربع با توجه 400ي زیر اپیشنهاد آقاي مهندس کامران و موافقت اعضاء جلسه بحث نحوه عمل در خصوص پروژه هدر ادامه جلسه با -4

به مطالبه ارباب رجوع در جلسه مطرح شد.
تعداد کار منجر به می باشد یا خیر؟ ضمن اینکه محدودیت ) آقاي دکتر سیفی سوال کردند که آیا این موضوع در اختیار هیأت مدیره 1-4

تخفیفهاي غیر منطقی شده است.کاهشایط شربهبود 
مترمربع که عموماً مربوطه به مناطق ضعیف و حاشیه 400) آقاي مهندس بهلول تاکید کردند که عدم وجود مهندس براي پروژه هاي زیر 2-4

.شهر است منجر به افزایش ساخت و سازهاي غیر مجاز شده است
د شدن ااستانی عمل شود ضمن اینکه بحث آززنده دالن پیشنهاد دادند که بر اساس قانون، طراحی بر اساس ضوابط بصورت) خانم دکتر 3-4

متر مربع منجر به شکست تعرفه خواهد شد. 400تعداد کار پروژه هاي زیر 
متر مربع و 400اي زیر موضوع پروژه هموجود مبنی بر عدم تخفیف در تعرفه،) آقاي مهندس باغبانزاده ضمن تاکید بر حفظ شرایط 4-4

معضل جدي و از مشکالت هیأت رئیسه ارزیابی کردند.کوچک را یک
ی به فراخوانتوانآقاي مهندس توتونچی پیشنهاد دادند که دفتري به جهت راهنمائی مالکین کم اطالع تشکیل شود ضمن اینکه می )5-4

در پروژه هاي کوچک انجام داد.مات جهت شناسائی مهندسان متمایل به ارائه خد
و تبادل نظر مقرر شد مراتب از طرف ریاست محترم سازمان از شوراي مرکزي و راه و شهرسازي پیگیري گردد و نتیجه در نهایت پس از بحث 

به هیأت مدیره منعکس شود. 
توسط آقاي مهندس ضویت شوراي انتظامیشوراي مرکزي در خصوص صالحیت یکی از کاندیداهاي ع8827وع نامه در ادامه جلسه موض-5

کامران مطرح شد.
تدر شورراي انتظامی را دارند و هیأآقاي مهندس صالحی پویا تاکید کردند که با صراحت قانونی آقاي مهندس شرکاء صالحیت عضویت )1-5

مدیره می بایست از عملکرد و راي خود دفاع نماید.
کردند که عالوه بر مهندس شرکاء، آقاي مهندس حسینی مهر فاقد صالحیت عضویت در شورا هستند و ) خانم دکتر زنده دالن تاکید 2-5

خصوص هر دو نفر تعیین تکلیف شود.بهتر است در
ایشان 7/4/97مورخ97-23در نهایت مقرر شد با توجه به مکاتبه بازرسین با شوراي مرکزي تا زمان پاسخ به نامه شماره 

موضوع مسکوت بماند.
مدیریت حراست در خصوص افزایش یک نفر نیرو به قرارداد شرکت حفاظتی تحت قرارداد سازمان در جلسه /م 131/97نامه شماره ادامه در -6

گرفت و به شرح ذیل اخذ تصمیم شد.مطرح و مورد تبادل نظر قرار 
.راي)11راي موافق از 11قرار گرفت (تصویببا افزایش یک نفر نیرو به قرارداد شرکت حفاظتی همیاران فهیم طوس مورد مصوبه :


