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شورای مرکزی و اخالق حرفه ای  

سعید ظریف، مدیرعامل مجتمع رسانه ای 
چند هزارساله  تاریخی  مهندسی  ساختمان- 
مهندسی  نظام مندشدن  اما  دارد؛  کشور  در 
است.  شده  بیست ساله  آن  سازمان یافتن  و 
نظام  قانون  تدوین  از  که  بیست سالی  این  در 
مهندسی و کنترل ساختمان می گذرد، اتفاقات 
مهمی رخ داده و کاربرد مقررات ملی ساختمان 

در ساخت وسازها به امری بدیهی و لازم تبدیل شده است. ساخت بیش از 14میلیون واحد مطابق با 
اصول مهندسی و مقررات ملی ساختمان نیز مبین همین توجه و لزوم است. 

بال دیگر پرواز صنعت ساختمان را می توان اصول اخلاق حرفه  ای مهندسی دانست. اخلاق حرفه ای 
هم سابقه ای به بلندای تاریخ دارد؛ اما تدوین اصول و ضوابط آن، هنوز به درستی تبیین و تدوین 
نشده است. هرچند در بسیاری از کشورها در کنار تدوین قوانین ملی ساخت، اصول اخلاق حرفه ای 
و  آموزشی  برنامه های  اجبار، جزو  لزومًا  نه  و  توصیه ها  و  الزامات  از  به صورت مجموعه ای  را هم 
ترویجی مهندسان قرار داده اند. آموزش این اصول باعث می شود مهندسان در آزمون های اجتماعی 
و دوراهی های پیش رو، جانب اخلاق حرفه ای را بگیرند و در مواردی که تعارض منافع وجود دارد، 
تصمیم گیری اخلاقی داشته باشند.در قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، در ذیل وظایف شورای 
مرکزی و هیئت عمومی، تشکیل سالانه مجمع عمومی در تیر پیش بینی شده است که در بند آخر 
ماده 107، وظایف و اختیارات هیئت عمومی به شرح زیر است: »بررسی و تصویب سایر ضوابط، 

مقررات، نظام نامه ها و پیشنهادهای ارائه شده از سوی شورای مرکزی یا دبیرخانه هیئت عمومی«. 
تاکنون 18 اجلاس سالیانه در نقاط مختلف کشور برگزار شده است که در پایان هر اجلاس، بیانیه ای با 

رأی هیئت عمومی تهیه و در پایان نشست قرائت شده است. 
در بیش از نیمی از این بیانیه ها، یک بند را به اصول اخلاق حرفه ای و ضرورت تدوین اصول آن 
اختصاص داده اند؛ اما فقط در حد بند و بیانیه باقی مانده و هیچ گاه اجرایی نشده است که می توان به دو 

مورد آن اشاره کرد:
قطعنامه اجالس هفدهم، تهران، 4 تیر 1383

بند 1. ارتقای اخلاق حرفه ای در مهندسی ساختمان )اخلاق مهندسی( در ردیف اولویت های ابتدایی 
سازمان و سازمان های استان قرار گیرد و با تشدید فعالیت در دبیرخانه اخلاق مهندسی و تعمیم آن به سازمان های 

استان، اقدامات مختلف در این راستا پیش بینی شود و به طور مستمر به مرحله اجرا و عمل در آید.
قطعنامه اجالس دوازدهم، شیراز، 28 تیر 1387

و  اخلاق حرفه ای  نهادینه کردن  با روش های آموزشی، تشویقی نسبت به  بند 15. شورای مرکزی 
افزایش میزان وابستگی اعضای سازمان ها به اصول اخلاقی حرفه مهندسی اقدام نماید و در ترویج 
نقش اعتلایی و انتظامی سازمان ها به مثابه وظیفه حرفه ای آن اهتمام ورزد تا از این طریق، ارائه 

خدمات بهتر به مردم وظیفه اخلاقی اعضای سازمان در سراسر کشور قرار گیرد.
 اولین همایش ملی اخلاق حرفه ای در سال گذشته برگزار و با استقبال گسترده کمپین اخلاق حرفه ای 
مهندسی روبه رو شد. به دنبال آن، نظام نامه اخلاق حرفه ای در مهندسی ساختمان، در 5 اصل اخلاقی 
و 26 بند، توسط معاون اول محترم رئیس جمهور در اسفند 1394 ابلاغ شد. بنابراین، سازمان های 

نظام مهندسی مکلف به تشکیل کمیته ای برای اجرایی کردن این نظام نامه هستند.
بر اساس آنچه گفته شد، در اجلاس پیش روی شورای مرکزی شایسته است به اقداماتی بیش از 
اختصاص یک بند بیانیه پایانی اجلاس به این موضوع دست بزند و حتی جا دارد یکی از دستور جلسات 
در حرفه مهندسی و صنعت  اخلاق حرفه ای  اجرایی کردن اصول  خود را به چگونگی پیاده سازی و 

ساختمان اختصاص دهد. 
و  فعالان  دست اندرکاران،  که  در صورتی  که  است  گم شده ای  کیمیای  حرفه ای  اخلاق  حقیقت،  در 
نخبگان عرصه ساخت وساز و مهندسان به آن توجه کنند، می توان امیدوار بود صنعت ساخت وساز 

کشور با دو بال »دانش حرفه ای مهندسی« و »اخلاق حرفه ای مهندسی« به اوج قله کیفیت برسد. 
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و  مواض��ع  بیانگ��ر  نش��ریه  در  من��درج  مطال��ب   -
دیدگاه های نشریه نبوده و مسئولیت مطالب بر عهده 

نویسندگان است.
-  اس��تفاده از مطالب مندرج در نش��ریه با ذکر منبع و 

نام نویسنده مجاز می باشد.
-  مجل��ه س��اختمان در ویرایش و کوت��اه کردن مطالب 

ارسالی آزاد است.
-  عالقمن��دان می توانند عکس ه��ا ، نقدها،گزارش ها 
مق��االت و نظ��رات خود را به آدرس واحد نش��ریه و یا 

پست الکترونیکی ارسال نمایند.



اخالق حرفه ای نکته کلیدی مبارزه با فساد

در حوزه ساخت و ساز فرد نباید همزمان در دو طرف میز بنشیند، اخلاق حرفه ای حکم می کند 
که افراد در این حوزه نمی توانند هم ناظر و هم پیمانکار باشند. در ایران بحث تضاد منافع 
در مبادلات بسیار بالا است در حالی که نکته کلیدی در مبارزه با فساد است به بحث اخلاق 
حرفه ای برمی گردد. متاسفانه در ایران به صورت سربسته از اخلاق حرفه ای یاد می شود 
و حتی برخی تلقی رفتارهای فردی و ادب شخصی از اخلاق حرفه ای می کنند در حالی که 
این دو با یکدیگر متفاوت هستند زیرا در اخلاق حرفه ای باید از کسی که سخاوتمند است، 
تجلیل کنیم ولی بخشش از بیت المال عین ظلم است. نقدی که به فرهنگ اجتماعی برخی 
آنها رایج است به نظر من حرف صحیحی است و منشا ریاکاری  ایرانیان درباره ریاکاری 
وقتی است که فرد می خواهد در یک زمان در دو موضع قرار گیرد و وقتی چنین باشد مجبور 

است رفتارهای متضاد داشته باشید. 
اگر قرار باشد در عملیات ساخت و ساز کارفرما و پیمانکار یا ناظر و مجری یکی باشند، فرد باید از منافع شخصی خود دفاع کند لذا مجبور است 
از موضع کارفرما منافع سیستم اداری را حفظ کند که نتیجه آن تضاد منافع و آغازی بر لغزش برای فساد است. برای مثال می توان به تضاد 
منافع در بنگاه های معاملات املاک اشاره کرد که مشخص نیست در این بنگاه ها، بنگاهدار نماینده خریدار است یا فروشنده مگر می شود یک 
نفر همزمان کارگزار دو نفر باشد یا اینکه هم از موجر پول بگیرد هم از مستأجر، این مشکل نشات گرفته از تضاد منافع در ایران است که در 

معاملات روزمره مردم به چشم می خورد. 
در مبحث دوم آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی نیز آمده که ناظر پروژه ساختمانی را سازمان نظام مهندسی تعیین می کند، هزینه نظارت 
مهندس ناظر را مالک پروژه می دهد و ناظر نیز باید گزارش را به شهرداری ارائه دهد. تضاد منافع در این معامله سه وجهی موج می زند، 
مهندس ناظر نمی داند حافظ منافع مالک است یا شهرداری یا کارگزار نظام مهندسی، بعد انتظار داریم این فرد سلامت حرفه ای داشته باشد 

در حالی که این آیین نامه از پایه و اساس دارای ایراد است.
اگر بازرسی از پروژه متعلق به شهرداری است٬ شهرداری یک نفر را برای پروژه انتخاب کند، اگر ناظر پروژه برای مالک کار می کند ناظر خودش 
البته معتقدم  از نظام پزشکی استعلام می گیرید؟  حق دارد یک مهندس صاحب صلاحیت را تعیین کند مگر شما وقتی به پزشک می روید 
مهندسان جزو شریفترین افراد هستند که از نظر ضریب هوشی و شخصیتی هم در جایگاه بالایی قرار دارند، ایراد به سیستم وارد است وقتی 

سیستم به من اجازه می دهد که یک نفر هم ناظر باشد هم عضو هیات مدیره نظام مهندسی معلوم است که مساله ایجاد می شود.
نکته دیگر در کشور وجود دو سیستم مهندسی موازی است که یکی نظام فنی اجرایی و دیگری نظام مهندسی است، سیستم اول صلاحیت را 
به دفتر مهندسی و بنگاه اقتصادی می دهد به این معنا که دولت در واگذاری پروژه ها اساسا صلاحیت فرد را بررسی نمی کند بلکه به دفتر و 
بنگاه مهندسی رتبه می دهد، اما در نظام مهندسی این فرد است که باید صلاحیت داشته باشد بنابر این دو سیستم کاملا متضاد داریم که سبب 
شده نظام فنی ساختمان نداشته باشیم. در واقع ساخت ساختمان های دولتی براساس نظام فنی اجرایی کشور است که یک بنگاه مهندسی 
آن را ساخته و در سیستم دیگر ساخت و ساز در دست یک فرد است و نظام مهندسی مجوز را به فرد می دهد. کسانی که می خواهند دفتر یا 
شرکت مهندسی تاسیس کنند باید کسانی باشند که دارای صلاحیت مهندسی در نظام مهندسی ساختمان باشند این کار یک جراحی سختی 

است که اگر عملی شود نظام ملی ساختمان و ساخت و ساز در کشور شکل می گیرد



درود بیکران خود را به روح پرفتوح بنیان گذار جمهوری اسلامی ایران، حضرت امام خمینی )ره( و  مهندسان شهید و پیش کسوتان مهندسی 
ایران اسلامی تقدیم می کنم و خداوند بزرگ را شاکرم که  نوزدهمین اجلاس هیئت عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان در صدد است 

چکیده ای از  دانش و علم و هنر مهندسان این سرزمین را ارائه نماید. 
مسکن، اصلی ترین و در اکثر موارد، تنها پس انداز خانواده های ایرانی است و بر اساس آخرین آمار  بانک مرکزی جمهوری اسلامی، جمعیت 
صاحب مسکن در شهرهای بزرگ به 64.4 درصد رسیده  است و همان گونه که در مقدمه قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان نیز ذکر 

شده است، سازمان نظام  مهندسی ساختمان را مکلف به صیانت از تنها دارایی ارزشمند خانوارهای ایرانی می کند. 
در تاریخچه تاسیس سازمان های نظام مهندسی ساختمان این سازمان ها موفق شده اند با  رعایت و اجرای مقررات ملی ساختمان، حداقل 
14میلیون واحد مسکونی را با کیفیتی قابل  قبول و متفاوت از گذشته به مصرف کنندگان تقدیم کنند؛ لذا لازم است منتخبان مهندسان کشور 
 با برنامه ریزی صحیح، رعایت اصول و هویت بخشی به معماری و شهرسازی، صرفه جویی مصرف  انرژی در ساختمان، افزایش عمر مفید 
ساختمان ها، استحکام بنا و استفاده از مصالح استاندارد  که از دستاوردهای بیست ساله سازمان نظام مهندسی ساختمان است را  مورد توجه 
و تاکید خود  قرار دهند تا این صنعت مهم کشور در شرایط مناسب به فعالیت ادامه داده و ایمنی، سلامت،  بهداشت، رفاه، آسایش و صرفه 

اقتصادی را برای شهروندان به ارمغان بیاورد. 
یقینًا شرایط امروز حاکی از قرارگیری در مسیر حقیقی رشد و تکامل سازمانی و تعالی صنعت بوده  که در برنامه های سازمان مورد توجه قرار 
گرفته است و در کنار آن، کسب جایگاه ارزشمند  اجتماعی که به واسطه رشد اخلاق حرفه ای در بین مهندسان، در جامعه به دست آمده 
است.  امروز جمعیت 400هزار نفری مهندسان عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان ظرفیت بزرگی از  علم و فناوری را در این سازمان 
پدید آورده اند که از ظرفیت طراحی و نظارت بر ساخت و  ساز مسکن در جغرافیای ایران فراتر است و آمادگی دارد در سایر حوزه های صنعت 
ساختمان و  دیگر طرح های عمرانی کشور و صادرات خدمات فنی و مهندسی ایفای نقش نماید که باید در این  مسیر، بازبینی و توسعه مبحث 
دوم مقررات ملی ساختمان مورد توجه قرار گیرد. چنین رویکردی  سبک کردن بار مسئولیت دولت از امور تصدی گری و اجرایی کشور بوده 
و افزایش مسئولیت  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان ها و نتیجه برون سپاری ارائه خدمات، کوچک و چابک  کردن دولت در محدوده 

سیاست گذاری و واگذاری امور اجرایی به مردم و سازمان های مردم نهاد  خواهد بود. 
نوزدهمین اجلاس هیئت عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور در حالی برگزار می شود که  دستاوردهای ارزشمندی را در طول 

حیات بیست ساله همچون میراثی ماندگار برای جامعه مهندسان  به یادگار می گذارد. 
مطمئنًا با تمامی کوشش های انجام شده و با حمایت هیئت مدیره های دوره هفتم سازمان نظام  مهندسی ساختمان این دوره از اجلاس هیئت 
عمومی نیز در شرایط مطلوبی برگزار خواهد شد و با  انتخاب اعضای محترم شورای مرکزی دوره هفتم سازمان نظام مهندسی ساختمان در 
مسیر رسیدن  به اهداف عالیه نظام جمهوری اسلامی ایران و ذکرشده در قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان  در حوزه امور زیربنایی و 

اقتصادی کشور موثرتر و مستحکم تر گام بر خواهد داشت. 

پیام دکتر اکبر ترکان به نوزدهمین 
اجالس هیئت عمومی سازمان نظام 

مهندسی ساختمان  در کیش

والسالم   / اکبر ترکان

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان

نـوزدهمین اجـالس هـیئت عـمـومی 
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اکنون در برهه ای از تاریخ کشور عزیزمان ایران قرار داریم که به دلیل شرایط خاص پسابرجام و مسائل حادث شده در منطقه خاورمیانه 

نیازمند تلاش بیشتر در راه سازندگی و حرکت در مسیر توسعه پایدار کشور می باشیم.

این مسیر  در  نیست.  پوشیده  بر کسی  راه  این  در  نقش مهندسان  و  است  با حرفه مهندسی عجین شده  توسعه  و  عناوین سازندگی 

ساماندهی و تشکل مهندسان در حرفه های مختلف برای اثربخشی بیشتر و بهره وری بالاتر یک ضرورت است.

در  بزرگ ترین تشکل حرفه ای  به 400 هزار عضو،  نزدیک  با  در کشور  در 7 رشته تخصصی  نظام مهندسی ساختمان  سازمان های 

کشور است که می تواند با افزایش اعتماد اعضا در درون خود و با ارائه خدمات با کیفیت در ساخت وساز شهری به جامعه بهره بردار نقش 

بی بدیل و اثرگذار خود را به درستی معرفی و به انجام رساند.

با گذشت 20 سال از تصویب قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان در حال حاضر در شرایطی قرار داریم که اگر بخواهیم سازمان های 

چابک، حرفه مند و پای بند به اجرای تعهدات و مسئولیت های قانونی و اخلاقی داشته باشیم. ضروری است در سه لایه بازنگری قانون، 

اصلاح آئین نامه و دستورالعمل ها و اصلاح رفتارها، سازمان ها را به روز کنیم تا بتوانیم پاسخگوی نیاز امروز جامعه شویم.

از سال 1392 معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی و به تبع آن دفتر سازمان های مهندسی و تشکل های حرفه ای با آگاهی 

از نیازهای امروز سازمان ها برنامه ریزی لازم برای رسیدن به اهداف تعیین شده در قانون را بعمل آورده است.

از مهم ترین اقدامات صورت گرفته در ماه های اخیر که با مشارکت وسیع دست اندرکاران صنعت ساختمان صورت گرفته و یا در شرف 

انجام می باشد  ابلاغ نظام نامه اخلاق حرفه ای مهندسی و آئین نامه کنترل ساختمان است که این هر دو می تواند تحولی گسترده ر ا در 

سازمان های نظام مهندسی ساختمان و به تبع آن در بهبود محیط کسب و کار و افزایش کیفیت ساخت وساز ایجاد نماید. 

امید می رود با تشکیل شورای مرکزی هفتم سازمان های نظام مهندسی ساختمان کشور که نقش پراهمیتی در هماهنگی و ساماندهی 

فعالیت های سازمان های نظام مهندسی ساختمان در استان ها برای رسیدن به یک وحدت رویه در ارائه خدمات به بهره برداران در 

سراسر کشور برعهده دارد، بتوانیم با مشارکت بیشتر و همراهی افزون تر در عبور از موانع و مشکلات پیش  روی سازمان ها در راه رسیده 

به جایگاه واقعی نظام مهندسی ساختمان در کشور گام های موثرتری برداریم.

موفقیت در انجام اصلاحات پیش روست روی از آن برنتابیم. 

پیام دکتر مظاهریان به نوزدهمین 
اجالس عمومی سازمان های نظام 

مهندسی ساختمان
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»صما« بررسی می کند:

نگاهی به وظایف مهم شورای مرکزی 
نظام مهندسی ساختمان کشور 

صما- از همان ابتدای کار س��ازمان نظام مهندس��ی س��اختمان کش��ور، توافق 
نانوش��ته ای شکل گرفت که ریاست سازمان، فردی سیاسی یا برآمده از دولت 
باش��د تا بتواند از وزنه سیاس��ی خود به نفع پیش��برد اهداف حرفه ای س��ازمان 

بهره ببرد.
به منظ��ور هماهنگ��ی در امور س��ازمان های اس��تان، هیئت عمومی س��ازمان 
نظام مهندس��ی س��اختمان از تمامی اعضای اصلی هیئت مدیره س��ازمان های 
اس��تان در کشور تش��کیل می ش��ود. ش��ورای مرکزی از ۲۵ نفر عضو اصلی و 
۷ نف��ر عضو علی البدل از بین دو برابر اعضای س��ازمان هیئت مدیره تش��کیل 
ش��ده است که هیئت عمومی آنها را انتخاب و به وزیر راه و شهرسازی معرفی 
می کند. وزیر راه و شهرس��ازی نیز معرفی شدگان را برای مدت ۳ سال انتخاب 

می کند.
به گزارش صما شورای مرکزی از اواسط دهه 70 فعالیت خود را آغاز کرد و در 
اولین دوره، س��یدمحمد غرضی که از وزارتخانه پس��ت و تلگراف و تلفن آمده 
بود، به عنوان اولین رئیس س��ازمان برگزیده ش��د تا بتواند این س��ازمان نوپا را 
با اس��تفاده از ارتباطات��ی که از دوران وزارت دارد، به س��مت اهداف مورد نظر 

قانون گذار پیش ببرد.
ایش��ان به مدت 4 دوره، همچنان سمت ریاست سازمان را حفظ کرد تا اینکه 
در دور پنجم، س��یدمهدی هاشمی جایگزین او ش��د. ریاست دوره ششم هم 
ب��ه اکبر ترکان رس��ید. در واقع از همان ابتدا توافق نانوش��ته ای ش��کل گرفت 
که ریاس��ت س��ازمان، فردی سیاسی یا برآمده از دولت باش��د تا بتواند از وزنه 
سیاس��ی خود به نفع پیش��برد اهداف حرفه ای س��ازمان بهره ببرد. البته نحوه 
انتخاب رئیس نیز طبق آیین نامه به گونه ای اس��ت که این امکان را برای وزیر 
وقت راه و شهرس��ازی مهیا می کند که فردی سیاس��ی یا فردی حرفه ای را به 
این س��مت انتخاب کند؛ چون طبق آیین نامه، ش��ورای مرک��زی برای تعیین 
رئیس شورا سه نفر را به وزیر راه و شهرسازی پیشنهاد می کند و وزیر یادشده 
یک نفر را به عنوان رئیس سازمان، برای صدور حکم به رئیس جمهور معرفی 

می کند.
نگاه��ی به اهداف و وظایف ش��ورای مرکزی که در فصل هش��تم قانون نظام 
مهندسی و کنترل ساختمان آمده است، بهتر می تواند نقش، ترکیب و جایگاه 

این سازمان حرفه ای را بیان کند.
اعض��ای ش��ورای مرکزی س��ازمان نظام مهندس��ی بای��د در 3 گ��روه عمران 
)عمران، نقش��ه برداری و ترافیک(، تأسیس��ات )ب��رق و مکانیک( و معماری 
و شهرس��ازی، علاوه بر داش��تن عضویت در هیئت مدی��ره، خوش نام و دارای 

س��ابقه انجام کارهای طراحی، اجرایی، علمی، تحقیقی یا آموزش��ی برجسته 
و ارزن��ده و فاقد محکومیت انتظامی از درجه )3( به بالا در )5( س��ال گذش��ته 

باشند.
وظای��ف و اختی��ارات »ش��ورای مرک��زی« ش��امل بررس��ی مس��ائل مش��ترك 
»نظام مهندس��ی استان ها«  و »س��ازمان« و تعیین خط مش��ی های کوتاه مدت، 
میان م��دت و بلندم��دت در چارچ��وب »قان��ون« و مق��ررات و مصوبات هیئت 
عموم��ی و ابل��اغ آنها، ایج��اد زمینه های مناس��ب برای انج��ام وظایف ارکان 
»س��ازمان« از طری��ق مذاک��ره و مش��اوره ب��ا مراج��ع مل��ی و محل��ی در امور 
برنامه ری��زی، مدیری��ت، اجرا و کنترل طرح های س��اختمانی و شهرس��ازی و 
ب��ا مراجع قضای��ی در مورداجرای مواد »قانون« که به ام��ور قضایی و انتظامی 
مربوط، حل وفصل اختلافات بین ارکان داخلی نظام مهندس��ی استان ها یا بین 
نظام مهندس��ی اس��تان ها با یکدیگر یا بین اعضای نظام مهندس��ی استان ها با 

نظام مهندسی استان خود از طریق داوری است.
اما وظایف دیگر شورای مرکزی شامل همکاری با وزارت مسکن و شهرسازی 
در ام��ر نظ��ارت ب��ر عملک��رد نظ��ام  مهندس��ی اس��تان ها و اصلاح خط مش��ی 
نظام مهندس��ی اس��تان ها از طریق مذاک��ره و ابلاغ دس��تورالعمل ها، همکاری 
با وزارت مس��کن و شهرس��ازی و سایر دس��تگاه های اجرایی در زمینه تدوین 
مقررات ملی س��اختمان و تروی��ج و کنترل اجرای آن، تهیه »شناس��نامه فنی 
و ملکی ساختمان ها«، برگزاری مس��ابقات حرفه ای و تخصصی، همکاری با 
وزارت کار و امور اجتماعی در زمینه ارتقای سطح مهارت کارگران ماهر شاغل 
در »مهندس��ی ساختمان«، تعیین اس��تاندارد مهارت و کنترل آن و تهیه مبانی 
قیمت گذاری خدمات مهندس��ی با توجه به پیشنهاد ها نظام  مهندسی استان ها 
و پیش��نهاد آن به وزارت مس��کن و شهرسازی برای تصویب و بررسی مستمر 
پیش��نهاد های نظام  مهندسی استان ها در این زمینه و انعکاس نظارت مناسب 

به وزارت مذکور است.
البته این ش��ورا علاوه بر موارد بالا و تلاش های مس��تمر برای جلب مش��ارکت 
و تش��ویق به س��رمایه گذاری اش��خاص و مؤسس��ات در طرح های مس��کن و 
تأسیسات و مستحدثات عمرانی عام المنفعه، چندین وظیفه خرد و مهم دیگر 
نی��ز دارد.وظایف این ش��ورا به خوبی نقش و جایگاهی را ک��ه قانون گذار برای 
س��ازمان نظام مهندسی ساختمان کشور در نظر گرفته است، مشخص می کند 
و تجربه 20 س��اله نظام مهندس��ی بیانگر این موضوع است که همواره روندی 
صعودی داشته است. با این حال، بررسی قوت ها و ضعف های 6 دوره گذشته 

می تواند چراغی فراراه شورای مرکزی هفتم قرار دهد. 

نـوزدهمین اجـالس هـیئت عـمـومی 
سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور 10

95
یر

- ت
ش

کی



»صما« تحلیل می کند:

شورای مرکزی و سندی به نام شناسنامه فنی- ملکی ساختمان

از  نام نیست، فقط بخشی  صما- شناسنامه فنی- ملکی ساختمان فقط یک 
نیست  ساختمان  احداث  بر  اضافی  هزینه ای  فقط  نیست،  اداری  بروکراسی 

بلکه شناسنامه فنی- ملکی، سند تایید کیفیت ساختمان است.
نقش  خانوارها،  سرمایه گذاری  مهم ترین  و  بزرگ ترین  به عنوان  ساختمان 
جزو  دیگر،  سوی  از  می کند.  ایفا  خانواده  آرامش  و  آسایش  در  مهمی 
سرمایه های ملی حساب می شود و بیش از 30 درصد اقتصاد کشور را به خود 
افزایش  به ازای هر سال  بادوام،  کالایی  به عنوان  معطوف می کند. ساختمان 
بنابراین،  می شود.  واقع  موثر  ملی  اقتصاد  و  خانواده  اقتصاد  در  مفید،  عمر 
سند  باید  حتمًا  کیفیت  تضمین  و  سنجش  برای  و  است  کیفی سازی  نیازمند 

کیفی آن صادر شود.
ساختمان،  ملکی  و  فنی  شناسنامه   ،31 ماده  در  ارائه شده  تعریف  مطابق 
سندی حاوی اطلاعات فنی و ملکی ساختمان است که سازمان نظام مهندسی 
و  ساختمان  ملی  مقررات  رعایت  چگونگی  می کند.  صادر  استان  ساختمان 

ضوابط  شهرسازی باید در شناسنامه فنی- ملکی ساختمان قید شود.
بر حسن  نظارت  مهندسی،  نظام  سازمان  مهم  وظایف  از  یکی  حقیقت،  در 
انجام  می کنند.  ارائه  سازمان  آن  اعضای  که  است  مهندسی  خدمات  انجام 
کنترل های لازم به صورت کامل یا موردی برای انجام وظایف قانونی سازمان 
که  است  مناسبی  ابزار  ملکی  فنی-  شناسنامه  است.  چارچوب  همین  در  نیز 
قانون گذار در اختیار سازمان قرار داده است تا بتواند به نحو مطلوب و مستند، 

کیفیت ساخت و ساز را بررسی و تایید کند.
و  سازندگان  مهندسان،  جامعه  به  که  آنجاست  از  فنی  شناسنامه  اهمیت 
بهره برداران این فرصت را می دهد تا بر اساس نوع مصالح به کار رفته، نیروی 
پنهان  و  پیدا  ویژگی های  دیگر  و  ساخت  نحوه  و  سازنده  متخصص  انسانی 
امکان پذیر  کیفیت  رتبه  تعیین  و  و درجه بندی  کند  پیدا  انتخاب  سازه، قدرت 

شود.
این مقوله همچنین این امکان را ایجاد می کند که بتوان همه عوامل ساخت 
را، از مصالح تا نیروی کار، پس از بهره برداری ردیابی کرد. این مسئله تعهد 
کاری بسیاری برای عوامل انسانی دخیل در پی خواهد داشت و شخص متعهد 
می شود پاسخ گوی امضا و عملکرد خود باشد و همین احساس مسئولیت عامل 
مهمی در پاسخ گویی به بهره برداران و مراجع قانونی خواهد بود که در نهایت، 

به افزایش کیفیت و ارتقا عمر مفید ساختمان منجر شود.

برگزار می کند، کم و بیش  اجلاس های متعددی که سالیانه  شورای مرکزی در 
به موضوع شناسنامه فنی نیز می پردازد که در قطعنامه های پایانی نمود پیدا 

می کند و چند نمونه آن در ادامه می آید:
مهندسی  نظام  سازمان  عمومی  هیئت  چهارم  اجالس  قطعنامه 

ساختمان
مازندران، بابلسر، 8 تیر 1380

کمك شورای  و  ساختمان ها  تمامی  برای  فنی  شناسنامه  ترویج  و  تهیه   -14
کنترل  جامع  طرح  تهیه  زمینه  در  شهرسازی  و  مسکن  وزارت  به  مرکزی 

ساختمان انجام گیرد.
قطعنامه اجالس هشتم هیئت عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان

اراك، 30 تیر 1384
ملکی  و  فنی  شناسنامه  الحاق  مرکزی  شورای  می شود  پیشنهاد   -21
قوه  از طریق  را  و مسکونی  تجاری  واحدهای  مالکیت  اسناد  به  ساختمان ها 

قضائیه پیگیری نماید.
قطعنامه اجالس دهم هیئت عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان

تهران، هتل استقالل، 3 تیر 1386
11- هزینه بازرسی و نظارت ساختمان )موضوع بند 13-2 مبحث دوم مقررات 
ساختمان  ملکی  و  فنی  شناسنامه  صدور  و  تهیه  هزینه  و  ساختمان(  ملی 
)موضوع بند 17-8 مبحث فوق( به دلیل اینکه در مجموعه وظایف حاکمیتی 

است، توسط دولت تأمین و پرداخت گردد.
قطعنامه اجالس دوازدهم هیئت عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان

شیراز، 28 تیر 1387
19- از سازمان ثبت اسناد درخواست می گردد تا شناسنامه های فنی و ملکی 
در اسناد جدید مالکیت درج گردیده و این شناسنامه به اسناد رسمی در هنگام 

نقل و انتقالات منظم گردد.
 1393 سال  در  ساختمان  ملکی  فنی  شناسنامه  همایش  برگزاری  ضمن  در 
که به ریاست دکتر اکبر ترکان و همت مجتمع رسانه ای ساختمان برگزار شد، 
به خوبی نشانگر اهمیت این سند کیفی ساختمان است که برای اجرایی شدن 
دقیق و واقعی آن باید شورای مرکزی به نمایندگی از جامعه مهندسی کشور 

اجرای تمام و کمال آن را در برنامه های خود قرار دهد.
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صما: شش دوره از عمر شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان 
قرار  مرکزی  شورای  از  دوره  هفتمین  به  ورود  آستانه  در  و  می گذرد  کشور 
شورای  عضو  سمت  در  مختلفی  افراد  دوره،  شش  این  طول  در  داریم. 
مرکزی قرار گرفته اند و چه بسا سیاست هایی که در پیش گرفته و اقداماتی 
که انجام داده اند، اثرات ماندگاری بر جایگاه سازمان نظام مهندسی داشته 
و وضعیت این نهاد حرفه ای را در خصوص میزان تحقق اهداف تعیین شده 

مشخص کرده است.
حال با گذشت حدود دو دهه از نخستین دوره شورای مرکزی، طبیعی است 
که تعدادی از اعضای اثرگذار آن دوره، هم اینک در جمع ما حاضر نباشند اما 
به دلیل اقدامات مفید و موثری که در دوره کاری خود انجام داده اند، امروز 
نام نیکویی در اذهان فعالان نظام مهندسی باقی مانده است. ازجمله این 
افراد مرحوم دکتر مهدی قالیبافان استاد بزرگ بتن ایران، مرحوم مهندس 
استان  از  صیامی  محمود  مهندس  مرحوم  همچنین  و  ادب  بهاءالدین 

کرمانشاه به عنوان اعضای شورای مرکزی دوره اول است.
در این گزارش، خبرنگار »صما« ضمن گفت وگو با تعدادی از دیگر اعضای 
دوره اول شورای مرکزی، به بررسی عملکرد درگذشتگان شورای مرکزی 

پرداخته است.
ناگفته نماند که در فهرست دریافت شده از سوی شورای مرکزی، نام مرحوم 
بهاءالدین ادب به عنوان عضو دوره اول درج شده و این در حالی است که 

مسئولان حاضر در این مصاحبه عنوان کردند که وی جزو اعضای شورای 
مرکزی دوره اول نبوده است.

حق استادی قالیبافان
نظام  مرکزی  شورای  دوره  نخستین  عضو  معزی  ایرج  رابطه،  همین  در 
مهندسی با بیان اینکه دکتر قالیبافان استاد مسلم رشته سازه بود می گوید: 
»وی علیرغم سن بالا و درجه علمی بالایی که داشت، مثل یک عضو ساده 
در جلسات حضور می یافت و از نقطه نظرات سازنده او هم اعضای شورای 

مرکزی و هم دیگر دوستان استفاده می کردند.«
دکتر  اول  دوره  در  اینکه  بیان  با  تهران  مهندسی  نظام  مدیره  هیئت  عضو 
قالیبافان به عنوان مسن ترین فرد، رئیس سنی شورای مرکزی در جلسات 
فراوان  حوصله  با  و  خوب  بسیار  وی  دلیل  همین  »به  می دهد:  ادامه  بود 
جلسات را اداره می کرد و برای بسیاری از افراد حاضر در جلسه حق استادی 

داشت.«
اثرگذاری در پیشبرد اهداف

نظام  مرکزی  شورای  دوره  نخستین  عضو  کوپایی،  عبدالله  همچنین 
مهندسی در گفت وگو با »صما« با بیان اینکه دکتر قالیبافان استاد بنده بود و 
ارادت بسیاری به وی داشتم، می گوید: »سال سوم دانشکده فنی که بودم، 
او برای اولین بار درس بتن تدریس می کرد. قبلا هم مسئول آزمایشگاه بتن 
بود و من این توفیق را پیدا کردم که از نزدیک با دکتر قالیبافان در ارتباط 

گزارش »صما« از درگذشتگان شورای مرکزی:

ماجرای نظام مهندسی و برادر بزرگترش!/ قالیبافان، پیروز 
رقابت با غرضی بود اما انتخاب نشد/ حضور یک حامی جدی 

در کمیسیون عمران مجلس
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باشم و جزوه وی را که در دانشکده تدریس می کرد، تایپ می کردم.«
کوپایی از علاقه بسیار وافر خود به دکتر قالیبافان سخن می گوید و با بیان 
این  را فراموش نمی کنم که  آنها  استاد هستند که هیچ گاه خاطره  اینکه دو 
ویژگی های  به  اشاره  با  هستند،  قالیبافان  دکتر  و  طهامی  مهندس  افراد 
و دوست داشتنی  موجه  بسیار  انسان  ادب می گوید: »وی  رفتاری مهندس 
بود و چون مسئول سندیکای پیمانکاران بود، علیرغم اختلاف نظرهایی که 
دکتر  مانند  داشتیم،  با هم  مرکزی  در شورای  موجود  از مسائل  بعضی  سر 
قالیبافان در پیشبرد اهداف سازمان نظام مهندسی ساختمان که در قانون به 

آنها اشاره شده، بسیارموثر بود.«
رقابت تنگاتنگ قالیبافان و غرضی

اما احمد توسلی، عضو دیگر نخستین دوره شورای مرکزی نظام مهندسی 
است که حرف های بیشتری درباره درگذشتگان شورای مرکزی دارد.

پیشکسوتان حوزه صنعت ساختمان  از  به عنوان یکی  قالیبافان  از دکتر  او 
استاد  و  داشت  آرمه  بتن  دکترای  قالیبافان،  »آقای  می گوید:  و  می کند  یاد 

دانشگاه دانشکده فنی دانشگاه تهران بود و من از دانشجویان وی بودم.«
توسلی حتی ماجرای کاندیداتوری قالیبافان برای ریاست سازمان را به خاطر 
سازمان  ریاست  برای  مرکزی  در شورای  »او  می گوید:  باره  این  در  و  دارد 
کاندید شد و حتی برای این سمت بالاتر از مهندس غرضی رای آورد، اما 
درنهایت وزیر وقت مسکن یعنی دکتر عبدالعلی زاده، آقای غرضی را برای 

ریاست سازمان انتخاب کرد.«
مرحوم  غربی،  آذربایجان  مهندسی  نظام  سازمان  سابق  رییس  گفته  به 
بود و در جلسات شورای مرکزی،  این سازمان  بنیان گذاران  قالیبافان جزو 
همواره به دنبال یافتن راهی برای اجرای هر چه بهتر قانون نظام مهندسی 
و کنترل ساختمان بود که اولین بار در هیئت عمومی شورای مرکزی تصویب 

شد.
انتقاداتی که قانون را پخته کرد

قانون  مختلف  زوایای  حال شکافتن  در  همواره  »قالیبافان  می افزاید:  وی 
بود و حتی به یاد دارم که این ایراد رابه قانون می گرفت که اصطلاحا وزارت 
مسکن و شهرسازی به برادر بزرگتر سازمان نظام مهندسی تبدیل شده و به 
این سازمان دستور می دهد و اختیارات را کاملا از این نهاد گرفته است. این 
تا  بعد، شورای مرکزی تصمیم گرفت  در دوره های  که  باعث شد  انتقادات 

اصلاحاتی در قانون انجام دهد. یعنی می توان گفت که مبحث دوم و مباحث 
دیگر مقررات ملی ساختمان که در ارتباط با ارائه خدمات مهندسی است، 

زائیده تفکرات قالیبافان بود که به طور مرتب در جلسات مطرح می کرد.«
توسلی معتقد است که پایداری های  قالیبافان باعث شد تا با کار بیشتر روی 
قانون نظام مهندسی، آن را از حالت خام خود خارج و مباحث مقررات ملی 
را تکمیل و اصلاح کنند. حتی وی با همکاری آقای دکتر زاهدی، بنیان گذار 
مبحث نهم مقررات ملی ساختمان بود و بر لزوم استفاده از آن در طراحی و 

اجرای ساختمان های بتن آرمه تاکید داشت.
اقدامات بی دریغ نظام مهندسی

او حتی به یک خاطره از دکتر قالیبافان اشاره می کند و می گوید: »در یک 
و  غرضی  مهندس  قالیبافان،  دکتر  حضور  با  تبریز  در  بین المللی  همایش 
آقای کلانتری وزیر کشاورزی، دکتر قالیبافان با ایراد یک نطق غرا، مجددا 
دوش  روی  را  مسئولیت ها  تمام  که  گرفت  ایراد  مهندسی  نظام  قانون  به 
انداخته است و گفت: »نظام مهندسی یک سازمان غیرانتفاعی  مهندسان 
خودکفا با گردش مالی بسته است که هیچ بار مالی به دولت تحمیل نمی کند؛ 
ولی در عین حال مسئولیت های بسیاری را قبول می کند و بی دریغ و بی منت 
بار مالی، بخش عظیمی از وظایف وزارت مسکن و شهرسازی و  و بدون 

شهرداری ها را انجام می دهد.«
توسلی ادامه می دهد: »تکرار این مباحث موجب شد تا من هم به عنوان 
وزیر،  و  استاندار  با  مذاکرات  در  و  مجامع  تمام  در  بارها  سازمان  رئیس 
صحبت های ایشان را تکرار و عنوان کنم که نظام مهندسی تاسیس شده 
تا با یک گردش مالی بسته، بدون اینکه بار مالی روی دوش دولت داشته 

باشد، فقط برای آبادانی کشور خدمت کند.«
ادب؛ یک حامی جدی در کمیسیون عمران

و  مجلس  نماینده  نیز  ادب  بهاءالدین  مهندس  وی،  های  گفته  اساس  بر 
رئیس سازمان نظام مهندسی تهران بود که برای دوره اول شورای مرکزی 
کاندید شد اما رای نیاورد. اما به دلیل حضور در کمیسیون عمران مجلس، 
آن  در  ندارد؛  که سازمان حامی  امروز  برخلاف  را حمایت می کرد.  سازمان 
دوره سازمان در کمیسیون عمران مجلس حامیانی داشت که به طور جدی 

سازمان را حمایت می کردند.
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تحلیل»صما« از دالیل ورود سیاسیون به نظام مهندسی کشور:

از کرسی وزارت تا صندلی ریاست

صما- نظام مهندسی ساختمان، نهادی حرفه ای و غیرانتفاعی است که وظیفه 
و  راه  وزارت  اجرایی  بازوی  به عنوان  را  ساختمان  ملی  مقررات  اجرایی کردن 

شهرسازی بر عهده دارد.
صرف وجود صدها هزار مهندس در یک سازمان، به خودی خود می تواند نهاد 
قدرتمندی را شکل دهد که توانایی تاثیرگذاری فوق العاده ای در ارکان مختلف 

جامعه داشته باشد.
ترافیک،  نقشه برداری،  عمران،  هفت گانه  رشته های  که  بگیرید  نظر  در 
کشور  مهندسی  نخبگان  از  بخشی  مکانیک  و  برق  شهرسازی،  معماری، 
معاونت های  استانداری،  قبیل  از  مدیریتی  مهم  که عمومًا پست های  هستند 
فنی، شهرداری، زیرمجموعه های وزارتخانه های صنعتی و دانشگاه های مهم 
که قصد حضور  دولت هایی  برای  جایگاه ها می تواند  این  و  دارند  اختیار  در  را 
مجدد در قوه مجریه را داشته باشند، مهم تلقی شود. به همین دلیل، همواره 

انتخابات نظام مهندسی برای آنها حساسیت برانگیز بوده است.
در این سازمان، درصد بسیاری از افراد حرفه ای نیز هستند که در بدنه سازمان 
با فراز و فرودها و قوت ها و ضعف های سازمان  نزدیک  از  و  خدمت کرده اند 
آشنایی دارند. می توان این افراد را اعضای حرفه ای سازمان نظام مهندسی نام 
نهاد که همواره به عنوان نواب رئیس نقش مهمی در پیشبرد اهداف سازمان 

داشته اند.
سودای  وزارت،  کرسی  از  پس  که  بوده اند  وزرایی  گذشته،  سال  بیست  در 
یا  شخصی  دلایل  با  و  داشته اند  را  ساختمان  مهندسی  نظام  سازمان  ریاست 

از  می توان  راستا  این  در  یافته اند.  حضور  مهندسی  نظام  انتخابات  در  حزبی 
سیدمحمد غرضی، وزیر پست و تلگراف و تلفن، عباس آخوندی، وزیر مسکن 
و شهرسازی، سیدمهدی هاشمی، سرپرست وزارت کشور، بیژن نامدار زنگه، 
وزیر نفت، اکبر ترکان، وزیر دفاع و وزیر راه و ترابری، حبیب اله بیطرف، وزیر نیرو 
و احمد خرم، وزیر راه و ترابری، نام برد. همچنین علی نیکزاد، وزیر مسکن که از 

کاندیداتوری انتخابات دوره هفتم نظام مهندسی تهران استعفا داد.
ریاست سازمان تاکنون برعهده افرادی از این صنف بوده است که آنها را دولتی 
با کمی اغماض، ملی خوانده اند و همواره این شائبه ایجاد شده  یا سیاسی و 
بالا را در این سازمان حرفه ای دارند که در  است که دولت و سیاسیون دست 
برخی موارد مثل دوره های اول و دوم شورای مرکزی، حضور این دولت مردان 

نقش مهمی در تثبیت و نزج گرفتن سازمان داشته است.
و  آموزش  دغدغه  و  دارد  از 400 هزار عضو  بیش  سازمان  این  که  اکنون  اما، 
امورات حرفه ای و صنفی آنها بسیار مهم و مورد مطالبه اعضای سازمان است، 
چقدر می توان به افرادی که از کرسی وزارت آمده اند، برای رفع دغدغه های 
اعضا امید داشت و چقدر می توان به مهندسان حرفه  ای که پست های مدیریتی 
و اجرایی در ارتباط نزدیک با حرفه مهندسی را داشته اند، دل بست؟ سوالی که 
بخشی از جواب آن در انتخاب اعضای سازمان و دغدغه های آنها نهفته است 
و بخشی دیگر در اهداف و برنامه های دولت و وزارت راه و شهرسازی که در 

نهایت، ریاست هفتمین دوره شورای مرکزی را بر خواهد گزید.
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اعضای شورای مرکزی ) دوره اول 1380 - 1377 (

عمران : 

1-  سید مصطفی شریفی فارس 

2-  عزت الله ثقفی مازندران 

3-  سعید پور شریفی آذربایجان شرقی 

4-  توسلی آذربایجان غربی 

5-  مهدی قالیبافان تهران

6-  ابوالحسن سمیع یوسفی گیلان 

7-  مهدی نقیبی بیدختی خراسان 

8-  محمد مهدی قهرمانی فارس 

9-  غلام رضا کول سیستان و بلوچستان

10-  احمد تجلیل آذربایجان شرقی 

11-  فرید فیروزی گیلان 

12-  عبدالله کوپایی اصفهان

 بهاء الدین ادب تهران

) عضو علی البدل عمران (

 حمید بهبهانی تهران

) عضو علی البدل ترافیك ( 

 محمد ایثاری تهران

) عضو علی البدل نقشه برداری(

معماری و شهرسازی :

13-  محمد کاظم معین زاده کرمان 

14-  اکبر تقی زاده اصل آذربایجان شرقی

15-  مسعود ناصری بوشهر 

16-  ایرج کاظمیان خراسان 

17-  سیامك مشرف چهارمحال و بختیاری 

18-  ایرج معرفی زنجان

19-  حسین علی فلاحتیان مهرجردی یزد 

دکتر مهیار اردشیری فارس

) عضو علی البدل شهرسازی ( 

 محمد هادی رهبری تهران

) عضو علی البدل معماری ( 

تاسیسات :

20-  علی اصغر ضمیری آذربایجان غربی 

21-  جمال مشتاق کردستان

22-  غلام حسین نجابت فارس 

23-  عباس هلاکوبی خوزستان

24-  سید محمد غرضی تهران 

25-  حسن فتوره چی تهران

 محمود صیامی کرمانشاه

) عضو علی البدل مکانیك (

 حسن صلواتی اصفهان

) عضو علی البدل برق (

اولین  در  مرکزی  شورای  منتخب  اعضای 

محل  در   1377/  9/  4 تاریخ  در  که  خود  جلسه 

اجرای  و  مهندسی  نظام  معاونت  جلسات  تالار 

تشکیل  شهرسازی  و  مسکن  وزارت  ساختمان 

و  یکدیگر  با  معارفه  و  آشنایی  از  پس   ، گردید 

بحث درباره مسائل نظام مهندسی ، تاریخ 17 / 

9 / 1377 را برای جلسه بعدی خود تعیین کردند 

. در این جلسه که با حضور وزیر محترم مسکن 

و شهرسازی برگزار گردید ، اعضای هیأت رئیسه 

شورای مرکزی به شرح زیر برگزیده شدند:

1- سید محمد غرضی رئیس سازمان 

2-  سید مصطفی شریفی دبیر اول اجرایی 

3- اکبر تقی زاده اصل دبیر دوم اجرایی

4- محمد کاظم امین زاده منشی اول

5- فرید فیروزی منشی دوم 

انتخابات تعیین اعضای شورای مرکزی ) اولین دوره ( در تیر ماه سال 1377 در تهران انجام شد و در پی انتخاب داوطلبان عضویت در شورای 
مرکزی توسط هیأت عمومی و معرفی دو برابر تعداد مورد نیاز به وزیر مسکن و شهرسازی، سرانجام  عبد العلی زاده در جلسه معرفی افراد و 
اهدای احکام اعضای اصلی و علی البدل شورای مرکزی اعلام کرد که با توجه به برخی ملاحظات در مورد این که استان های بزرگ کشور ، مانند 
تهران و اصفهان و خوزستان و ... ، حتما نمایندگانی در شورای مرکزی داشته باشند و با احترام به آرای هیأت عمومی افراد منتخب را با کمترین 

تغییر نسبت به افراد معرفی شده گزینش و اعلام کردند.
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64 کاندیدای انتخاب شده در اجالس بابلسر تیرماه 1380
دومین دوره انتخابات شورای مرکزی نظام مهندسی ساختمان در بابلسر برگزار شد. اعضای هیئت عمومی 6 تا 8 تیرماه 1380 در اجلاس چهارم که 

محسن بهرام غفاری مدیر اجرایی آن بود تعداد 64 نفر را انتخاب کردند در صورتجلسه ای که هیئت رئیسه آن اجلاس تهیه کرده بودند آمده است:
در تاریخ 1380/4/6 راس ساعت 15:30 پس از استقرار هیئت رئیسه منتخب هیئت عمومی متشکل از آقای مهندسین سعید پورشریفی )رئیس(، محمد 
)نایب رئیس(، سهراب بهنام )دبیر(، کامبیز نیکزاد و خیرالله خیراللهی )ناظرین( و حضور اکثریت اعضای هیئت عمومی و اعلام رسمیت جلسه از سوی 
هیئت رئیسه انتخابات شورای مرکزی که در دستور کار هیئت عمومی قرار داشت براساس آئین نامه اداره جلسات هیئت عمومی به شرح ذیل انجام گردید:

ابتدا از کاندیداها خواسته شد در صورت تمایل نسبت به معرفی خود به مدت حداکثر سه دقیقه اقدام نمایند که در این خصوص تعدادی از کاندیداها در 
پشت تریبون اجلاس به شرح بیوگرافی و برنامه های خود پرداختند و پس از اتمام این بخش کار رای گیری با استفاده از رایانه در سالن مخصوص از ساعت 
18:40 شروع و در ساعت 22:20 پایان یافت و آراء ماخوذه شمارش شده و به ترتیب اکثریت آراء به پیوست این صورت مجلس می باشد. صحت انتخابات 

مورد تائید هیئت رئیسه قرار گرفت.
از مجموع 64 منتخب، افراد زیر به جمع 32 نفره شورای مرکزی که وزیر وقت مسکن و شهرسازی انتخاب کرد راه یافتند.

         راه یافتگان شورای مرکزی )دوره دوم( 

  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  راه یافتگان به شورای مرکزی دوره دوم (گروه عمران)

  رشته  رای  استان  نام

  ١٣١  خوزستان  بين مھدی حق
نقشه 

  برداری

  عمران  ١۶۴ شرقی آذربایجان احمد تجليل

  عمران  ١٣٩  گيالن  فرید فيروزی

  ابوالحسن

  یوسفی سميع
  ١٣۶  گيالن

نقشه 

  برداری

  عمران  ١۵۴  اصفھان  عبدا... كوپایی

  عمران  ١۴٢  خراسان  محمدحسين مقيمی

  ترافيک  ١۴٩  خراسان  مھدی نقيبی بيدختی

مرتضی 

  دھكردی رئيسی

چھارمحال 

  وبختياری
  عمران  ١۴٠

  عمران  ١٣۴  گلستان  ا... یزدانپور رحمت

  عمران  ١۶٠  شيراز  سيدمصطفی شریفی

  عمران  ١۴٨  تھران  مھدی قاليبافان

  عمران  ١٣٠  لرستان  ا... فيلی عزت

  عمران  ١۶٨  مازندران  اله ثقفی عزت

محمدامين 

  دستمالچی
  عمران  ١۴٨ شرقی آذربایجان

  ترافيک  ۶۵  تھران  دكتر حميد بھبھانی

  

  راه یافتگان شورای مرکزی دوره دوم (معماری و شھرسازی)

  رشته  رای  استان  نام

  معماری ١۵٧  تھران  زاده محمدكاظم معين

  معماری ١٣٨ شرقی آذربایجان عبدا... مولوی

  معماری ١۴۵  اردبيل  زاده عبدالعزیز ابراھيم 

  معماری١٧١ مازندران ابوالفضل ودادی

حسينعلی 

  مھرجردی فالحتيان
  شھرسازی  ١٢۶  یزد

 شھرسازی ١٢٩  اصفھان  عباس صنيع زاده

 شھرسازی ١٢٢  شيراز  دكتر مھيار اردشيری

  معماری ١٣٩  قزوین  سيدمھدی مجابی

  معماری ١١۵  خراسان  محمدرضا محسنين

  

  )تاسيساتراه یافتگان شورای مرکزی دوره دوم (

  رشته  رای  استان  نام

  برق  ١۴٧  تھران سيدمحمد غرضی

  برق  ١۴٩  اصفھان حسن صلواتی

  مکانيک  ١۵۴ غربی آذربایجان اصغر ضميری علی

  برق  ١۴٣  خوزستان  عباس ھالكویی

مکانيک   ١٣۴  كرمانشاه  محمود صيامی

  برق   ١١٣  قم  احمد امينی

مکانيک   ١۴۴  مازندران  حسين صالحی

  برق   ١۵۵  کردستان  جمال مشتاق
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راه نیافتگان  شورای مرکزی )دوره دوم(

در ضمن افراد جداول زیر هم در لیست منتخبان 64 نفره هیئت عمومی قرار داشتند اما نتوانستند به جمع اعضای شورای مرکزی دوره 
دوم راه پیدا کنند.

  
  
  

راه نفره ھيئت عمومی قرار داشتند اما نتوانستند به جمع اعضای شورای مرکزی دوره دوم  ۶۴در ضمن افراد جداول زير ھم در ليست منتخبان 
  پيدا کنند.

  
  شورای مركزی (دوره دوم) راه نيافتگان 

  
  

 ۶۴راه نيافتگان دوره دوم شورای مرکزی (گروه عمران) جزو 

  نفر انتخابی

  رشته  رای  استان  نام

  اصفھان ١۴۵  عمران  حسن نوری

محسن بھرام 

  غفاری
 ١٣۶  عمران

  تھران

  اردبيل  ١٣۵  عمران  محب اله حبيبی

  قم  ١٢٧  عمران  خان احمدلوروح اله 

 ١٢۵  عمران  مسعود مالکی
سيستان 

  وبلوچستان

  تھران ١٢۴  عمران  علی اکبر معين فر

  کرمانشاه١٢۴  عمران مجتبی نيک کردار

  تھران  ١٢٢  عمران  بھاالدین ادب

  مازندران ١٢٠  عمران  احمد شاه کرمی

  کرمانشاه ١١٩  عمران  سيد مجيد نيک نژاد

  قزوین ١١٨  عمران  علی اصفھانی

حسن مجربی 

  کرمانی

نقشه 

  برداری
۵٣  

  تھران

مھدی اسماعيل پور 

  بزاز

نقشه 

  برداری
٣٧  

  تھران

  تھران  ٢٩  ترافيک  عليرضا خرسندی

  آذربایجان غربی ١٣١  عمران  احمد توسلی

  
  
  

  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  راه نيافتگان دوره دوم شورای مرکزی

  نفر انتخابی ۶۴(تاسيسات) جزو 

  رشته  رای  استان  نام

  ١٣١  مکانيک  کرمان  عبدالرضا پوراميری

  ١٢۶  مکانيک  فارس  سيد مھدی علویان

  ١٢٠  برق  گلستان  مھدی عسکری

علی حاجی علی 

  افضلی
  ١١٩  برق  گيالن

  ١٠٣  مکانيک  آذربایجان شرقی  احمد فخاری

  ٩٨  برق  تھران  یونس قلی زاده طيار

  ٩٧  مکانيک  اصفھان  بوزرجمھر قاسمی

عباسعلی شھرکی 

  قدیم

سيستان و 

  بلوچستان
  ٩٧  برق

  
  
  
  
  

  راه نيافتگان دوره دوم شورای مرکزی(معماری و شھرسازی) 

  نفر انتخابی ۶۴جزو 

  رشته  رای  استان  نام

  ١١۵ شھرسازی  گيالن رضا رضایی راد

بھرام حسينی 

 بابادی

چھارمحال 

  وبختياری
  ١١۵  معماری

محمدرضا شاه 

 حسينی
  ١١٢  معماری  یزد

فرامرز تطھيری 

 مقدم
  ١١٠  معماری  خوزستان

  ١١٠  معماری  تھران سيدرضا ھاشمی

  ١٠٨  معماری  ھرمزگان  شھریار مشيری

سيد عالالدین 

  مشيری
  ١٠۵  معماری  زنجان

  ١٠٠ شھرسازی  تھران  حميد ماجدی

  ١٠٠ شھرسازی  خراسان  مسعودرضا مظفری
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»صما« گزارش می دهد:

بازخوانی پرونده اجالس هفتم شورای مرکزی/ کدام استان ها 
دردوره سوم نظام مهندسی کشور نماینده داشتند

صما- اجلاس هفتم شورای مرکزی در تاریخ دوم تیرماه سال 1382 در مشهد برگزار 
شد و 290 نفر از اعضای هیات عمومی با آرای خود 64 نفری که حایز بالاترین آرا شده 
بودند را انتخاب کردند.به گزارش »صما« ریاست این اجلاس برعهده عبداله کوپایی بود 
که طی نامه ای منتخبان را به مهندس علی عبدالعلی زاده؛ وزیر وقت وزارت مسکن 
و شهرسازی اعلام کردند تا از بین آنها 32 نفر را با قید 25 نفر اصلی و 7 نفر علی البدل 
معرفی کند. طبق آمارهای منتشر شده، محمدامین دستمالچی از آذربایجان شرقی با 
150 رای بالاترین رای را در گروه عمران به دست آورد، گروه تاسیسات، سید محمد 
غرضی از تهران با 166 رای و در گروه معماری و شهرسازی هم عبداله مولوی از 
مازندران با 130 رای بالا ترین آرای گروه خود را کسب کردند. در نهایت وزیر مسکن 
و شهرسازی 25 عضو اصلی و 7 عضو علی البدل شورای مرکزی را انتخاب کردند و 

در پایان ریاست این شورا نیز برای سومین دوره پیاپی به سید محمد غرضی رسید. 
در جمع 32 عضو شورای مرکزی سوم، 11 نفر از رشته عمران، 2 نفر نقشه برداری 
و 2 نفر هم از رشته ترافیک حضور داشتند. رشته معماری 6 نفر و رشته شهرسازی 
هم 3 نماینده در این شورا به دست آورند و از رشته برق 5 نفر و رشته مکانیک نیز 3 
نفر به عضویت شورای مرکزی سوم درآمدند.نسبت به تفکیک استانی نیز تهران 5 
نماینده، فارس، آذربایجان شرقی، کرمان و خوزستان هم هرکدام 2 نماینده به این 
شورا فرستادند سایر استان ها هر کدام یک نماینده داشتند.استان های ایلام، بوشهر و 

همدان هم در دوره سوم فاقد نماینده در شورای مرکزی بودند.
در دو جدول زیر اسامی 64 نفر منتخب هیات عمومی و 32 عضوی که از حضور در 

شورای مرکزی بازماندند مشخص شده است. 
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»صما« گزارش می دهد:

بازخوانی پرونده اجالس دهم شورای مرکزی/ راه یافتگان و راه 
نیافتگان به دوره چهارم نظام مهندسی کشور

صما- اجلاس دهم ش��ورای مرک��زی در تاریخ دوم 
تیرماه س��ال 86 در تهران برگزار شد و 290 نفر از 
اعض��ای هیات عمومی  ب��ا آرای خود 64 نفری که 

حایز بالاترین آرا شده بودند را انتخاب کردند.  
به گ��زارش »صما« ریاس��ت این اجل��اس  برعهده 
محسن بهرام غفاری بود که طی نامه ای منتخبان 
را به مهندس محمد سعیدی کیا؛ وزیر وقت وزارت 
مس��کن و شهرسازی اعلام کردند تا از بین آنها 32 
نفر را با قید 25 نفر اصلی و 7 نفر علی البدل معرفی 
کن��د. در این نامه تعداد 30 نفر از گ��روه عمران، 16 
نفر از گروه تاسیس��ات و 18 نفر نیز از گروه معماری و 

شهرسازی معرفی شده اند.

طب��ق آماره��ای منتش��ر ش��ده، بالاتری��ن رای در 
گروه تاسیس��ات را س��ید محمد غرضی از تهران با 
274 رای به دس��ت آورد، در گ��روه عمران؛ حمید 
بدیع��ی از کرمان ب��ا 211 رای و در گروه معماری و 
شهرسازی هم ش��یرزاد یزدانی از مازندران با 216 

رای بالا ترین آرای گروه خود را کسب کردند. 
در نهای��ت طب��ق م��اده 107 و 108 قان��ون نظام 
مهندس��ی، وزیر مس��کن و شهرس��ازی 25 عضو 
اصل��ی و 7 عض��و علی الب��دل ش��ورای مرکزی را 
انتخاب کردند و در پایان ریاست این شورا نیز برای 
چهارمین دوره پیاپی به سید محمد غرضی رسید. 
در جمع 32 عضو شورای مرکزی چهارم، 12 نفر از 

رشته عمران، 2 نفر نقشه برداری و یک نفر هم از 
رشته ترافیک حضور داشتند. رشته معماری 5 نفر 
و رش��ته شهرس��ازی هم 4 نماینده در این شورا به 
دس��ت آورند و از رشته برق 3 نفر و رشته مکانیک 
نی��ز 4 نفر بع عضویت ش��ورای مرک��زی چهارم در 
آمدند.نس��بت ب��ه تفکیک اس��تانی نی��ز تهران 3 
نماینده، قم و خراسان رضوی و آذربایجان شرقی 
هم هرکدام 2 نماینده به این ش��ورا فرستادند سایر 
اس��تان ها هر ک��دام یک نماین��ده داش��تند.در دو 
جدول زیر اس��امی 64 نف��ر منتخب هیات عمومی 
و 32 عض��وی ک��ه از حض��ور در ش��ورای مرکزی 

بازماندند مشخص شده است. 

32 عضوی که نتوانستند به شورای مرکزی چهارم راه یابند و تعداد رای آنها 1386/04/02 

  

  دھد: گزارش می» صما«

  مھندسی کشور به دوره چھارم نظام / راه يافتگان و راه نيافتگاناجالس دھم شورای مرکزیپرونده بازخوانی 

  

با   اعضای ھيات عمومیاز نفر  ٢٩٠در تھران برگزار شد و  ٨۶دوم تيرماه سال تاريخ اجالس دھم شورای مرکزی در  -صما
    .که حايز باالترين آرا شده بودند را انتخاب کردند ینفر ۶۴آرای خود 

مھندس محمد سعيدی عھده محسن بھرام غفاری بود که طی نامه ای منتخبان را به بر  رياست اين اجالس» صما«به گزارش 
لی البدل نفر ع ٧صلی و نفر ا ٢۵نفر را با قيد  ٣٢از بين آنھا اعالم کردند تا وزير وقت وزارت مسکن و شھرسازی  ؛کيا

نفر نيز از گروه معماری و شھرسازی  ١٨و نفر از گروه تاسيسات  ١۶نفر از گروه عمران،  ٣٠در اين نامه تعداد  د.معرفی کن
  معرفی شده اند.

رای به دست آورد، در گروه  ٢٧۴با از تھران باالترين رای در گروه تاسيسات را سيد محمد غرضی طبق آمارھای منتشر شده، 
رای باال  ٢١۶با  از مازندران رای و در گروه معماری و شھرسازی ھم شيرزاد يزدانی ٢١١با از کرمان حميد بديعی  ؛عمران

   ترين آرای گروه خود را کسب کردند.

عضو علی البدل شورای  ٧عضو اصلی و  ٢۵قانون نظام مھندسی، وزير مسکن و شھرسازی  ١٠٨و  ١٠٧در نھايت طبق ماده 
  رياست اين شورا نيز برای چھارمين دوره پياپی به سيد محمد غرضی رسيد.  پايانکردند و در  مرکزی را انتخاب

نفر نقشه برداری و يک نفر ھم از رشته ترافيک  ٢نفر از رشته عمران،  ١٢عضو شورای مرکزی چھارم،  ٣٢در جمع 
نفر و رشته  ٣به دست آورند و از رشته برق نماينده در اين شورا  ۴نفر و رشته شھرسازی ھم  ۵حضور داشتند. رشته معماری 

  نفر بع عضويت شورای مرکزی چھارم در آمدند. ۴مکانيک نيز 

نماينده به اين شورا  ٢نماينده، قم و خراسان رضوی و آذربايجان شرقی ھم ھرکدام  ٣نسبت به تفکيک استانی نيز تھران 
  فرستادند ساير استان ھا ھر کدام يک نماينده داشتند.

عضوی که از حضور در شورای مرکزی بازماندند مشخص شده  ٣٢نفر منتخب ھيات عمومی و  ۶۴ و جدول زير اسامیدر د
  است. 

   ٠٢/٠۴/١٣٨۶عضوی که نتوانستند به شورای مرکزی چھارم راه يابند و تعداد رای آنھا  ٣٢

  نفر ۶۴منتخبان گروه تاسيسات(برق و مکانيک) جزو 

  تعداد آرا  استان  رشته  نام و نام خانوادگی
  ١٩٠  فارس  برق  سيد مرتضی سيف زاده

  ١٨۴  مازندران مکانيک  حسين صالحی
سيدخليل مھدی زادگان 

  ١٨١  خراسان رضوی مکانيک  حسينی

  ١٨٠  خوزستان  برق  عباس ھوالکوئی

سيستان و   برق  سعيد درخشنده
  ١٧٩  بلوچستان

  ١٧۴  سمنان مکانيک  حسين ھمتی

  ١۶٩  کرمان  برق  رحيمی نژادعلی 

  ١۶۴  اصفھان  برق  رضا دولت يار

  

  

  ۶۴منتخبان گروه عمران(عمران، نقشه برداری، ترافيک) جزو 

  تعداد آرا  استان  رشته  نام و نام خانوادگی

  ١٩٠ آذربايجان غربی  عمران  جعفر ھاشم زاده

آذربايجان   عمران  طالب مرادی شقاقی
  ١٨۴  شرقی

  ١٨٢  کردستان  عمران  قناعتجمال 

  ١٧۵  مازندران  عمران  محسن قربانی

  ١٧١  گلستان  عمران  حجت اله عامری

  ١۶٨  اصفھان  عمران  عبدهللا کوپايی

  ١۶۵  يزد  ترافيک  محمدرضا جواھری 

سيستان و   عمران  مسعود مالکی
  ١۶٢  بلوچستان

  ١۵٧  مازندران  عمران  محسن مھدوی

  ١۵۴  ھرمزگان  عمران  حسن علی رئيسی

  ١۵٠  خوزستان  عمران  عليرضا بھاری فرد

  ١۴٩  ايالم  عمران  طالب صادقيان

کھگيلويه و   عمران  انتظام سھمگين
  ١۴٨  بويراحمد

  ١۴٨  قزوين  عمران  عبدالقھار ناصحی

ابوالفضل رضايی  سيد
  ١٣۶  قم  عمران  دليجانی

  

  نفر ۶۴منتخبان گروه معماری و شھرسازی جزو 

تعداد   استان  رشته  نام و نام خانوادگی
  آرا

چھار محال و   معماری  علی ابراھيمی
  ١٧٧  بختياری

  ١٧١  اصفھان  معماری  بتول آغا افتخاری

  ١٧٠ خراسان رضوی  شھرسازی  سيدمھدی ميرفندرسکی

  ١۶۶  فارس  معماری  کاظم معمارضياء

  ١۶۵  سمنان معماری  فضل اله اعدل

  ١۵٧  گلستان معماری  ھمنی کمال

  ١۵٣  کرمانشاه معماری  مھرداد ساالری

  ١۴۵  قزوين معماری  حامد مانی فر
  ١٣٠  کرمان معماری  احمد صفری

  

  ۶۴منتخبان گروه عمران(عمران، نقشه برداری، ترافيک) جزو 

  تعداد آرا  استان  رشته  نام و نام خانوادگی

  ١٩٠ آذربايجان غربی  عمران  جعفر ھاشم زاده

آذربايجان   عمران  طالب مرادی شقاقی
  ١٨۴  شرقی

  ١٨٢  کردستان  عمران  قناعتجمال 

  ١٧۵  مازندران  عمران  محسن قربانی

  ١٧١  گلستان  عمران  حجت اله عامری

  ١۶٨  اصفھان  عمران  عبدهللا کوپايی

  ١۶۵  يزد  ترافيک  محمدرضا جواھری 

سيستان و   عمران  مسعود مالکی
  ١۶٢  بلوچستان

  ١۵٧  مازندران  عمران  محسن مھدوی

  ١۵۴  ھرمزگان  عمران  حسن علی رئيسی

  ١۵٠  خوزستان  عمران  عليرضا بھاری فرد

  ١۴٩  ايالم  عمران  طالب صادقيان

کھگيلويه و   عمران  انتظام سھمگين
  ١۴٨  بويراحمد

  ١۴٨  قزوين  عمران  عبدالقھار ناصحی

ابوالفضل رضايی  سيد
  ١٣۶  قم  عمران  دليجانی

  

  نفر ۶۴منتخبان گروه معماری و شھرسازی جزو 

تعداد   استان  رشته  نام و نام خانوادگی
  آرا

چھار محال و   معماری  علی ابراھيمی
  ١٧٧  بختياری

  ١٧١  اصفھان  معماری  بتول آغا افتخاری

  ١٧٠ خراسان رضوی  شھرسازی  سيدمھدی ميرفندرسکی

  ١۶۶  فارس  معماری  کاظم معمارضياء

  ١۶۵  سمنان معماری  فضل اله اعدل

  ١۵٧  گلستان معماری  ھمنی کمال

  ١۵٣  کرمانشاه معماری  مھرداد ساالری

  ١۴۵  قزوين معماری  حامد مانی فر
  ١٣٠  کرمان معماری  احمد صفری
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32عضو راه یافته به شورای مرکزی چهارم نظام مهندسی ساختمان و تعداد آرای آنها  1386/04/02  

  

  

  

 و تعداد آرای آنھا  نظام مھندسی ساختمان چھارمشورای مرکزی عضو راه يافته به ٣٢
٠٢/٠۴/١٣٨۶    

  ترافيک)منتخبان گروه عمران(عمران،نقشه برداری،

تعداد   استان  رشته  نام و نام خانوادگی
  آرا

  ٢١١  کرمان  عمران  حميد بديعی

  ٢١٠  گيالن  نقشه  يوسفیابوالحسن 

  ٢٠٣  خوزستان  نقشه  مھدی حق بين

  ١٨٩  فارس  عمران  محمدرضا راھنما

  ١٨۴  تھران  عمران  عباس احمد آخوندی

  ١٨٣  رضویخراسان   ترافيک  مھدی نقيبی بيدختی

  ١٧۴ کھگيلويه و بويراحمد  عمران  علی بنيادی نژاد

  ١٧۴ چھارمحال و بختياری  عمران  مرتضی رئيسی

  ١٧٣  خراسان شمالی  عمران تاشلواسفنديار تيمور

  ١٧١  ايالم  عمران  مھرداد پورحاتم

  ١۶۶  مرکزی  عمران  مجتبی قادری

  ١۶۶  کرمانشاه  عمران  پيمان قربانی

  ١۶٢  قوم  عمران  وحيد شايسته نيک

  ١۶١  بوشھر  عمران  مسعود راويان

  ١۵٧  سمنان  عمران  منصور صبيری
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  منتخبان گروه تاسيسات(برق و مکانيک)

تعداد   استان  رشته  نام و نام خانوادگی
  رای

  ٢٧۴  تھران  برق  محمد غرضیسيد

  ٢١۶  آذربايجان شرقی  مکانيک  قاسم شاھکار

سيستان و   مکانيک  عليرضا شھرکی
  ١٨٨  بلوچستان

  ١٨۶  گلستان  مکانيک  حسين ويزواری
  ١٨٣  کردستان  برق  موسی مراديانی
  ١٨٢  اصفھان  مکانيک  محمد جواد نخعی
  ١٧۶  خراسان جنوبی  برق  محمدرضا فاطمی

  ١۶١  قزوين  مکانيک  ھا زاده علی فرج

  

 

 

 

  منتخبان گروه معماری و شھرسازی

تعداد   استان  رشته  نام و نام خانوادگی
  رای

  ٢١۶  مازندران  شھرسازی  شيرزاد يزدانی

  ٢٠٣  يزد  شھرسازی  حسينعلی فالحتيان

  ٢١٣  آذربايجان غربی  معماری  ناصر ثبات ثانی
  ٢٠٠  آذربايجان شرقی  معماری  ابوالحسن خواجه ای
  ١٩٠  فارس  شھرسازی  ابراھيم حجری
  ١٧۵  قم  شھرسازی  سعيدخان احمدلو
  ١٨٠  خراسان رضوی  معماری  محمدرضا اسماعيلی
  ١٧٩  تھران  معماری  سيدرضا ھاشمی
    ١٧٠  ھرمزگان  معماری  شھريار مشيری

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  منتخبان گروه تاسيسات(برق و مکانيک)

تعداد   استان  رشته  نام و نام خانوادگی
  رای

  ٢٧۴  تھران  برق  محمد غرضیسيد

  ٢١۶  آذربايجان شرقی  مکانيک  قاسم شاھکار

سيستان و   مکانيک  عليرضا شھرکی
  ١٨٨  بلوچستان

  ١٨۶  گلستان  مکانيک  حسين ويزواری
  ١٨٣  کردستان  برق  موسی مراديانی
  ١٨٢  اصفھان  مکانيک  محمد جواد نخعی
  ١٧۶  خراسان جنوبی  برق  محمدرضا فاطمی

  ١۶١  قزوين  مکانيک  ھا زاده علی فرج

  

 

 

 

  منتخبان گروه معماری و شھرسازی

تعداد   استان  رشته  نام و نام خانوادگی
  رای

  ٢١۶  مازندران  شھرسازی  شيرزاد يزدانی

  ٢٠٣  يزد  شھرسازی  حسينعلی فالحتيان

  ٢١٣  آذربايجان غربی  معماری  ناصر ثبات ثانی
  ٢٠٠  آذربايجان شرقی  معماری  ابوالحسن خواجه ای
  ١٩٠  فارس  شھرسازی  ابراھيم حجری
  ١٧۵  قم  شھرسازی  سعيدخان احمدلو
  ١٨٠  خراسان رضوی  معماری  محمدرضا اسماعيلی
  ١٧٩  تھران  معماری  سيدرضا ھاشمی
  ١٧٠  ھرمزگان  معماری  شھريار مشيری

نـوزدهمین اجـالس هـیئت عـمـومی 
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بررسی »صما«از چگونگی انتخاب رئیس شورای مرکزی پنجم:

سهم هر استان از شورای مرکزی پنجم چند نفر بود؟

صما- دوره پنجم شورای مرکزی، در واقع پایان چهار دوره ریاست متوالی سید محمد غرضی بر سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور بود.
هیئت مدیره های استانی نظام مهندسی ساختمان در تاریخ 1389/4/26 در محمود آباد مازندران گرد هم آمدند و 64 نفر را برای انتخاب اعضای شورای مرکزی 
دوره پنجم برگزیدند و به وزارت مسکن و شهرسازی وقت معرفی کردند. هرچند اعلام اسامی اعضای اصلی و علی البدل توسط وزارتخانه روندی طولانی طی 
کرد و سرانجام پس از چهار ماه، اعضای پنجمین دوره شورای مرکزی نظام مهندسی ساختمان مشخص شد. البته این انتخاب با امضای معاون امور مسکن و 

ساختمان وزارت مسکن و شهرسازی به 32 نفر از کاندیداهای عضویت در شورای مرکزی در تاریخ 1389/09/06 ابلاغ شد. 
اشخاصی که در این دوره بعنوان عضو اصلی شورای مرکزی پنجم بوسیله وزارت مسکن برگزیده شدند برحسب رشته به ترتیب اکثریت عددی عبارت بودند از:

توزیع استانی اعضای اصلی و علی البدل شورای مرکزی پنجم 
در ای��ن دوره برخی از اس��تان ها فاقد نماینده در ش��ورای مرکزی بودند که نام 

استان ها به همراه تعداد اعضای آنها به شرح ذیل است.
استان های تهران و خراسان رضوی هر یک 3 عضو اصلی.

استان فارس 2 عضو اصلی و 1 عضو علی البدل.
استان های سمنان و قزوین هر کدام 2 عضو اصلی.

استان های ایلام، مازندران و یزد هرکدام 1 عضو اصلی و 1 عضو علی البدل.
استان های آذربایجان شرقی، اردبیل، بوشهر، خوزستان، سیستان و بلوچستان، 

کهگیلویه و بویراحمد ، گلستان، قم، مرکزی هرکدام 1 عضو اصلی.

استان های کردستان، گیلان وهمدان هرکدام 1 عضو علی البدل.
در ضم��ن 9 اس��تان  آذربایجان غربی، اصفهان، خراس��ان جنوبی، خراس��ان 
ش��مالی، چهارمحال و بختی��اری، زنجان، کرمان، کرمانش��اه و هرمزگان نیز 

فاقد عضو اصلی یا علی البدل در شورای مرکزی پنجم شدند.
اس��تان تازه تأس��یس البرز نیز ک��ه در آن زمان فاقد س��ازمان نظام مهندس��ی 

ساختمان بود.
چگونگی انتخاب رئیس شورای مرکزی پنجم

در همین سال، ش��ش نفر کاندیدای ریاست سازمان نظام مهندسی ساختمان 
کشور شدند که در پایان، علی فرج زاده ها با 15 رأی، سید مهدی هاشمی با 15 
رأی و محمدرضا اس��ماعیلی با 12 رأی به عنوان س��ه کاندیدای نهایی به وزیر 

وقت مسکن و شهرسازی )علی نیکزاد( معرفی شدند. 
در نهایت علی نیکزاد، س��ید مهدی هاشمی را به عنوان رئیس شورای مرکزی 
پنجم معرفی کرد که با حکم محمود احمدی نژاد به مدت سه سال ریاست دوره 

پنجم را به عهده گرفت. 
داوطلبان ریاست دوره پنجم شورای مرکزی نظام مهندسی ساختمان

:از چگونگي انتخاب رئيس شوراي مركزي پنجم»صما«بررسي 

سهم هر استان از شوراي مركزي پنجم چند نفر بود؟ 
محمد غرضي بر سازمان نظام مهندسي  دوره پنجم شوراي مركزي، در واقع پايان چهار دوره رياست متوالي سيد - صما

.ساختمان كشور بود

نفر را  64ان گرد هم آمدند و آباد مازندر در محمود 26/4/1389هاي استاني نظام مهندسي ساختمان در تاريخ  مديره هيئت
براي انتخاب اعضاي شوراي مركزي دوره پنجم برگزيدند و به وزارت مسكن و شهرسازي وقت معرفي كردند. هرچند اعالم 

اسامي اعضاي اصلي و علي البدل توسط وزارتخانه روندي طوالني طي كرد و سرانجام پس از چهار ماه، اعضاي پنجمين دوره 
مهندسي ساختمان مشخص شد. البته اين انتخاب با امضاي معاون امور مسكن و ساختمان وزارت مسكن  شوراي مركزي نظام

ابالغ شد.  06/09/1389نفر از كانديداهاي عضويت در شوراي مركزي در تاريخ  32و شهرسازي به 

دند برحسب رشته به ترتيب اشخاصي كه در اين دوره بعنوان عضو اصلي شوراي مركزي پنجم بوسيله وزارت مسكن برگزيده ش
اكثريت عددي عبارت بودند از:

  

  ترافيك  برداري نقشه  شهرسازي برق مكانيك معماري  عمران
  نفر 1  نفر 1  نفر1 نفر3 نفر3 نفر 6  نفر10

  

  البدل شوراي مركزي پنجم  توزيع استاني اعضاي اصلي و علي

در اين دوره برخي از استان ها فاقد نماينده در شوراي مركزي بودند كه نام استان ها به همراه تعداد اعضاي آنها به شرح ذيل 
  است.

  صلي.عضو ا 3هاي تهران و خراسان رضوي هر يك  استان

  البدل. عضو علي 1عضو اصلي و  2استان فارس 

  عضو اصلي. 2هاي سمنان و قزوين هر كدام  استان

  البدل. عضو علي 1عضو اصلي و  1هاي ايالم، مازندران و يزد هركدام  استان

، قم، مركزي هاي آذربايجان شرقي، اردبيل، بوشهر، خوزستان، سيستان و بلوچستان، كهگيلويه و بويراحمد ، گلستان استان
  عضو اصلي. 1هركدام 

  البدل. عضو علي 1هاي كردستان، گيالن وهمدان هركدام  استان
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بازخوانی اجالس شانزدهم و تعداد آرای 64 منتخب
 دوره ششم/راه یافتگان و راه نیافتگان

اجلاس شانزدهم هیئت عمومی در جزیره کیش )استان هرمزگان( و در تاریخ 14 تا 16 تیرماه 1392برگزار شد.
در این اجلاس 290 نفر از اعضای هیات عمومی با آرای خود 64 نفر را به وزیر راه و شهرسازی معرفی کردند. گفتنی است که در این دوره 94 نفر کاندیدای 

ورود به ششمین دوره شورای مرکزی نظام مهندسی ساختمان بودند. 
در نهایت 32 نفر با قید اصلی و علی البدل به شورای مرکزی راه یافتند و 32 نفر دیگر نتوانستند به جمع اعضای پارلمان نظام مهندسی ساختمان کشور 
بپیوندد. در دو جدول جداگانه اسامی و تعداد آرای کسب شده توسط این افراد)راه یافتگان و ره نیافتگان( قابل مشاهده است که به تفکیک رشته و استان 

مشخص شده است. 

32 عضو راه یافته به شورای مرکزی دوره ششم و تعداد آرای کسب شده توسط آنها

  

  عضو راه يافته به شورای مرکزی دوره ششم و تعداد آرای کسب شده توسط آنھا ٣٢

 گروه عمران (عمران، نقشه برداری، ترافيک)

 استان رشته رای نام خانوادگی، نام

 کردستانترافيک ١٩١ قناعت، جمال

 خوزستاننقشه ١٨٥ حق بين، مھدی

 تھرانعمران ١٧٤ نامدارزنگنه، بيژن

  سيستانعمران ١٤٤ اژدری مقدم،مھدی

 گيالنعمران ١٤٣ الماسی، ھادی

 کرمانعمران ١٣٩ بدیعی، حميد

 کھکيلویه نقشه ١٢٥ شھامت، عيسی

عمران ١٢٣ رمضانی،علی اکبر
خراسان 

 شمالی

 اردبيلعمران ١١٢ صالحی عالی،فرید

 گلستان عمران ١٠٦ عامری،حجت اله

 لرستانعمران ١٠٥ عبدی پور،علی حيدر

ترافيک  ١٠٢ شيرمحمدی، حميد  
آذربایجان 

 غربی 

 ھمدانعمران ٩٨ یونسيان، محمد

و، کامياربيات ماک  البرزعمران ٩٣ 

 اصفھانعمران ٩٠ پزشکی، علی

  

  

  

  

  

  

  

  

  گروه معماری و شھرسازی

 استان رشتهرای  نام خانوادگی، نام

 مازنداران شھرسازی١٥٢ یزدانی، شيرزاد

 ایالم معماری ١٤٥ بھادری، منصور

 تھران معماری١٠٢ ھاشمی،سيد مھدی

 قم شھرسازی ٩٩ خان احمدلو، سعيد

سيدمحمد،اللھی آیت  یزد معماری ٩٨ 

خراسان  معماری ٩٨ اسمعيلی،محمدرضا
 رضوی

آذربایجان  معماری ٩١ کاظمی، مھروش
 شرقی

 مرکزی معماری ٨٣ اله دادی،غالمحسين

 ھرمزگان معماری ٨٢ مشيری، شھریار

  

  تاسيسات(برق و مکانيک)گروه 

 استان رشتهرای نام خانوادگی،نام

انيکمک١٦٢ ترکان، اکبر  تھران 

 فارس برق١٢٧ ولدان، مجيد

 کرمانشاه برق١٢١ شيرزادی،سليمان

 آذربایجان شرقی برق١١٤ چاووشی،بھرام

 بوشھر برق١٠٨ سنایی،عليرضا

 قزوین مکانيک١٠٧ فرج زاده ھا، علی

 مازندران مکانيک ٩٤ علی نيا،سيف اله

 آذربایجان غربی مکانيک ٨٩ باقرزاده، رسول 

 

 

  انتخابات شرکت داشته عضو در ٢٩٠عضو ھيات عمومی  ٣٠٥از  ٩٢تيرماه در 

نفره دوره ششم که به جمع شورای مرکزی انتخاب نشدند و آرای کسب  ٦٤عضو از مجموع  ٣٢

  شده توسط آنھا
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32 عضو از مجموع 64 نفره دوره ششم که به جمع شورای مرکزی اضافه نشدند و آرای کسب شده توسط آنها

در تیرماه 92 از 305 عضو هیات عمومی 290 عضو در انتخابات شرکت داشته اند

 گروه عمران (عمران، نقشه برداری، ترافيک)

 استان رشته رای نام خانوادگی، نام

ستانخوزعمران ١٢٣ دویده، کمال  

 فارسعمران ١٠٦ رجبی، فرج اله

 اردبيل عمران ١٠٥ ایمانی، ھوشيار

 فارسنقشه  ١٠٢ احمدی، اکبر

 گيالنعمران ١٠٠ قاسميان، عبدالرضا

عمران ٩٣ ھوشيار، یعقوب
آذربایجان 

 شرقی

 مازندرانعمران  ٩١ نایيج پور، تورج

 کرمانشاهنقشه  ٨٩ کوالیی، منوچھر

 ھرمزگانعمران ٨٨ مصفا، مسعود

عمران ٨٥ ریيسی، محمدرضا
خراسان 

 رضوی 

 تھران عمران  ٨١ ترکاشوند علی

 کرمانشاه عمران ٧٦ شرفی، حسن

 یزدترافيک ٧٦ فالح تفتی، مھدی

 قمعمران ٧٣ مقومی، امين

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  گروه معماری و شھرسازی

 استان رشتهرای نام خانوادگی، نام

رجشھين باھر، ای آذربایجان  شھرسازی ١٣٠ 

 شرقی

خراسان  شھرسازی ١٠٨ميرفندرسکی،مھدی

 رضوی

 اردبيل معماری ١٠٥ جوان مجيدی، جواد

 مازندران معماری ٩٩ مھری، سودابه

 تھران معماری ٨٧ رادمھر، الھه

 ھمدان معماری ٧٩ محمدی، بھزاد

 زنجان معماری ٧٣ محمدی، احد

منانس معماری ٧٢ شيخ طاھری، حامد  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  تاسيسات(برق و مکانيک)گروه 

 استان رشته رای نام خانوادگی، نام

 لرستان برق١٠٨ جی افرام،مجيد

 گيالن برق ٩٢ علی پور،کيانوش

سيستان و بلوچستان مکانيک ٩٠ کرد، باقر

 مرکزی مکانيک ٨٩ مصطفوی، محمد

 قزوین برق ٨٨مجابی، سيدکاظم

نيکمکا ٨٨ ویزواری،حسين  گلستان 

 خراسان جنوبی برق ٨٤ غنی، علی

 کھکيلویه و بویراحمد برق ٨١ دیودیده، داریوش

 چھارمحال و بختياری مکانيک ٨٠ باقری، منوچھر

 اصفھان برق ٧٧ صلواتی، حسن
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»صما« بررسی می کند:

دستاوردهای سه ساله شورای مرکزی ششم/ پیامد حضور 
مشاور ارشد رئیس جمهور در رأس هرم نظام مهندسی

صما- با آغاز به کار شش��مین دوره ش��ورای مرکزی س��ازمان نظام مهندس��ی 
س��اختمان، اکبرت��رکان به پیش��نهاد عب��اس آخوندی وزیر راه و شهرس��ازی و 
ب��ا حکم حس��ن روحانی رییس جمه��وری در اج��رای ماده)22( قان��ون نظام 
مهندس��ی و کنترل ساختمان مصوب 1374.11.29 مجلس شورای اسلامی و 
م��اده)115( آئین نامه اجرایی آن قانون مصوب 1375.11.17 هیئت وزیران، 
در بهمن ماه س��ال 92 و به مدت س��ه س��ال ب��ه عنوان رئیس س��ازمان نظام 

مهندسی ساختمان انتخاب شد.
ب��ر این اس��اس حضور ت��رکان به عن��وان رییس در س��ازمان نظام مهندس��ی 
ساختمان کشور و در شرایطی که در سیستم دولتی نیز جایگاه و سمت حساس 
یعنی مشاور عالی رئیس جمهوری را نیز بر عهده داشت، از جنبه های اعتباری 

و ارزشی، جایگاه نظام مهندسی را در محافل ارتقا داد.
این انتخاب در حالی صورت گرفت که وزیر راه و شهرس��ازی در مراسم معارفه 
رئیس س��ازمان نظام مهندسی ساختمان، یکی از اقدامات مهم در دوره ششم 
را یکپارچگ��ی فعالیت های مهندس��ی ای��ران و وجه ممیزی مهندس��ان اعلام 

ک��رد و با تاکی��د بر اینکه باید بت��وان در نظام چندکاره در امر مهندس��ی به یک 
وح��دت رس��ید اظهار امیدواری کرد ک��ه این امر با کمک هاش��می رییس دوره 
پنجم شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی و اکبر ترکان و با تعامل وزارتخانه 
متبوع خود تحقق یابد. به این ترتیب شورای مرکزی دوره ششم رسما فعالیت 

خود را آغاز کرد.
در ابت��دای کار، اعض��ای ش��ورای مرکزی ط��رح اصلاح م��وادی از قانون نظام 
مهندس��ی در کمیس��یون عمران مجلس را که از دوره پنجم ش��روع شده بود، 
ادامه دادند که البته درنهایت علیرغم بررسی های بسیار و جلسات متعددی که 
درخصوص نحوه اصلاح این قانون انجام گرفت، تصویب این طرح در مجلس 

بی حاصل ماند و به نتیجه نرسید.

خط مشی کاری و راهبردهای عملی سازمان نظام مهندسی
تدوین و اعلام خط مشی " سازمان نظام مهندسی ساختمان " به اعضای هیئت 
مدیره س��ازمان نظام مهندسی ساختمان استان ها در 13 بند از دیگر اقداماتی 

نـوزدهمین اجـالس هـیئت عـمـومی 
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بود که ترکان با گذشت حدود سه ماه از ریاست خود به انجام رساند و خواستار 
همفک��ری و همکاری همه مهندس��ان جهت نهایی ش��دن خط مش��ی کلی 

سازمان شد.
درنهایت خط مشی کاری و راهبردهای عملی سازمان نظام مهندسی ساختمان 
در 17 بند و در نشس��ت هیات عمومی اجلاس هفدهم س��ازمان نظام مهندسی 

ساختمان در تیرماه 93 با رای قاطع هیات عمومی به تصویب رسید.
بن��ا ب��ر این گ��زارش، تقوی��ت و توس��عه فرهن��گ و ارزش های اس��لامی در 
معم��اری و شهرس��ازی؛ تقوی��ت ن��گاه مل��ی در موض��وع صرف��ه جویی در 
مصرف انرژی؛ شناس���ایی راه ه�ای جلوگی���ری از تولی�د و مص�رف مص�الح 
س��اختم�انی غی�راس��ت�ان�دارد و نام�رغ���وب و بیان ره آورده��ای آن؛ به روز 
نم��ودن دان��ش فنی اعض��ا و صاحبان حرفه ه��ا؛ تلاش در جه��ت تق�ویت و 
توس��ع�ه آم�وزش های فن��ی و ح�رفه ای به منظ�ور تربی��ت نی�روی کار ماهر 
توس��ط مراجع آموزش��ی ذیربط؛ هدایت صنعت س��اختمان به سمت نیروی 
مول��د متخصص و برخ��وردار از صلاحیت و اهلیت حرفه ای؛ اهتمام در جهت 
ب��از تعریف »نظ��ام فنی، اجرای��ی و کنترلی« متناس��ب ب��ا کارفرمایی بخش 
خصوص��ی؛ حمایت همه جانبه و موثر از س��ازندگان حرفه ای و متخصص و 
معرفی انواع قراردادهای س��اخت؛ فراهم نمودن بازار خدمات مهندس��ی در 
تمام نقاط کشور و از جمله روستاها؛ عملیاتی نمودن موضوع »نظارت مقیم« 
در کارگاه های ساختمانی متوسط به بالا؛ تبیین نوع و نحوه نظارت بر عملکرد 
»ش��رکت های کنترل و بازرس��ی« به عنوان اعضای حقوقی سازمان و تنظیم 
رابطه منطقی آن با صدور »شناس��نامه فنی«؛ اهتمام ویژه در مسیر عملیاتی 
نمودن مفاد »بیمه کیفیت س��اختمان« موضوع ماده 168 قانون برنامه پنجم؛ 
تنظیم رابطه منطقی بین »تس��هیلات بانکی، بیمه کیفیت ساختمان، بازرسی 
فن��ی« و ه��م پیوندی آنها؛ ارائ��ه خدمات متنوع مهندس��ی در مناطق آزاد به 
عنوان مناطق پیش��رو در صنعت س��اختمان؛ تلاش در جهت کاهش حوادث 
س��اختمانی با تأکید ویژه بر تأمین ایمنی و س��لامت منابع انس��انی؛ اهتمام به 
رعای��ت الزام های زیس��ت محیطی در تولید س��اختمان و درنهایت برخورد با 
تخلفات حرفه ای به عنوان تضمین حیثیت حرفه ای عموم مهندسان از اهم 

بندهای این خط مشی است.
بر این اساس، خط مشی شورای مرکزی دوره ششم که در سال اول پیشنهاد 
و توس��ط هیئت عمومی در 17 بند مصوب ش��د، به عنوان اولین اقدام عملی 

این شورای مرکزی به شمار می آید.

پیگیری حرفه ای و تخصصی آئین نامه کنترل ساختمان
اما کارشناس��ان در تشریح گزارش عملکرد دوره ششم شورای مرکزی بر این 
باورن��د که یکی از مهم ترین اقدامات مثبت ش��ورای مرکزی دوره شش��م در 
س��ال س��وم این ش��ورا و طی چند ماه اخیر اتفاق افتاده اس��ت ک��ه آن هم به 
پیگیری بس��یار حرف��ه ای و تخصصی اعضای ش��ورای مرکزی در خصوص 

آئین نامه کنترل ساختمان مربوط می شود.

ب��ه گون��ه ای که نمایندگان ش��ورای مرکزی شش��م در جلس��ات مش��ترک با 
متولیان آئین نامه و تاثیرگذاری بر کمیس��یون زیربنایی دولت، توانستند موارد 
ش��امل مغایرت های قانون��ی را به متولیان امر تش��ریح کنند که مورد پذیرش 
ق��رار گرفت و اکنون این آئین نامه در مرحله ای اس��ت که این مغایرت ها مورد 
بازبین��ی و احصا و اصلاح قرار گرفته و اگرچه هنوز نهایی نش��ده و ادامه دارد، 
ام��ا به هر روی ش��ورای دوره شش��م تاثیرات مثبت خ��ود را در این خصوص 

برجای نهاده است.

تکمیل و تصویب نظام نامه های باقی مانده
به گزارش »صما« علاوه بر این، دس��تاورد دیگر ش��ورای مرکزی ششم را می 
توان چنین تفسیر کرد که این شورا توانست در ادامه حرکت شوراهای مرکزی 
دوره های قبلی، روی باقی نظام نامه هایی که هنوز به تصویب شورای مرکزی 

نرسیده بود، کار کرده و آنها را عملیاتی کند.
از جمل��ه این نظام نامه ها می توان به نظام نامه صندوق مش��ترک اش��اره کرد 
که در هیئت عمومی ارائه و مصوب ش��د. همچنین نظام نامه اداره جلس��ات 
ش��ورای مرکزی، نظام نامه انتخابات شورای مرکزی که مجددا بازبینی شد و 
به تائید هیئت عمومی رس��ید. نظام نامه دفاتر نمایندگی، نظام نامه گروه های 
تخصصی و نظام نامه مالی که به تازگی دردس��ت بررسی و مطالعه قرار گرفته 
است. علاوه بر این نظام نامه های داخلی که شورای مرکزی باید روی آنها کار 

کند و به استان ها ارائه دهد.
برآورد این اقدامات نشان می دهد که درمجموع حجم خوبی از نظام نامه های 
باقی مانده در یک س��ال آخر ش��ورای مرکزی دوره شش��م در دستور کار قرار 
گرفته و در دس��ت اقدام اس��ت که برخ��ی  از این نظام نامه ها حت��ی به اتمام و 

تصویب رسیده است.

نیم نگاهی به نقاط ضعف شورای مرکزی ششم
ب��ا این حال علیرغم نقاط قوت و اقدامات مثبتی که ش��ورای مرکزی شش��م 
در طول فعالیت س��ه س��اله خود انجام داده است، برخی صاحب نظران نقاط 
ضعفی را نیز برای این دوره از ش��ورای مرکزی بر می ش��مرند و بر این باورند 
که به حداقل رس��اندن و تقلیل تع��داد اعضای گروه های تخصصی هفت گانه 

از جمله این ضعف ها بود.
در عی��ن ح��ال هرچند که ام��کان تقلیل گروه ه��ای تخصصی هف��ت گانه را 
نداشتند، اما درمقابل هم تعدد کمیسیون ها و هم اعضای آنها را بسیار کاهش 
دادند و درنهایت نتیجه آن ش��د که در امور حرفه ای مش��ارکت س��ازمان نظام 
مهندس��ی استان ها با ش��ورای مرکزی دوره شش��م به حداقل رسید و این در 
حالی بود که در دوره های قبل ش��ورای مرکزی این مشارکت به دلیل حضور 
حداکثری نماینده اس��تان ها در گروه ها و کمیسیون ها و تعدد این کمیسیون  ها 
و تعداد زیاد اعضای ش��رکت کننده، تعامل حرف��ه ای و تخصصی در حد قابل 

قبولی بود.
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»صما« بررسی می کند:

ترکیب اعضای شورای مرکزی و پرسشی درباره 
سهمیه بندی استانی و رشته ای

شورای مرکزی نظام مهندسی ساختمان را پارلمان نظام مهندسی ساختمان 
400 هزار  از  بیش  بین  از  چند مرحله ای،  انتخاباتی  فرایند  طی  که  دانسته اند 
مهندس دارای پروانه در رشته های هفت گانه )عمران، نقشه برداری، ترافیک، 

برق، مکانیک، معماری و شهرسازی( انتخاب می شوند.
ترکیب اعضای شورای مرکزی و پرسشی درباره سهمیه بندی استانی 

و رشته ای
سوالی درباره ترکیب اعضای 32 نفره مطرح است که آیا در شورای مرکزی، 
باید تعداد مشخصی از نمایندگان تمام استان ها و در همه رشته ها حضور داشته 
باشند؟ پاسخ بلی یا خیر به این سوال چندان منطقی نیست و نیازمند بحث و 

بررسی بیشتر است که در این نوشتار به آن پرداخته می شود.
قانون چه می گوید؟

قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، هیچ قید و شرطی درباره سهمیه بندی 
استانی و تعداد نماینده های هر استان در شورای مرکزی مطرح نکرده است؛ 
اما در مورد رشته ها دو قید محدود کننده وجود دارد. اول اینکه حتمًا باید از گروه 
عمران 12 عضو اصلی، از گروه تاسیسات 6 عضو اصلی و از گروه معماری و 
شهرسازی 7 عضو اصلی در ترکیب شورای مرکزی حضور یابند. دوم اینکه در 
هر گروه باید از هر رشته حداقل 1 عضو اصلی و 1 عضو علی البدل وجود داشته 
باشند. پس طبق قانون هیچ گونه سهمیه بندی استانی ذکر نشده است و برای 

رشته ها هم فقط شرط حضور حداقل 1 عضو مطرح است.
شرح وظایف شورای مرکزی چیست؟

مثل  دارد،  وجود  عباراتی  مرکزی  شورای  وظایف  شرح  در 
استانی،  مهندسی  نظام  مشارکت  جلب  با  اهداف  اجرای 
استان ها  مهندسی  نظام  بین  اختلافات  حل وفصل 
خط مشی  اصلاح  استان،  سازمان  داخلی  ارکان  یا 
ابلاغ  و  مذاکره  طریق  از  استان ها  مهندسی  نظام 
نظام  با  تعامل  از  حاکی  که  و...  دستورالعمل 
تعاملات،  این  انجام  اما برای  مهندسی استان ها است. 
آیا نیاز است حتمًا نماینده ای از هر استان در شورای مرکزی 

عضویت داشته باشد؟
هیئت عمومی چه نقشی دارد؟

ایجاد  به منظور  قانون،   102 ماده  اساس  بر 

هماهنگی در امور نظام مهندسی استان ها، هیئت عمومی متشکل از اعضای 
شنیدن  عمومی،  هیئت  وظایف  از  یکی  می شود.  تشکیل  هیئت مدیره ها 
گزارش عملکرد نظام مهندسی استان ها و حصول اطلاع از فعالیت ها، وضعیت 
و مشکلات و ارائه طریق به آنها است. از آنجا که جلسات عادی هیئت عمومی 
سالی یک بار در تیرماه برگزار می شود، امکان رسیدگی به امور استان ها و رفع 

مشکلات آنها برای شورای مرکزی در قانون پیش بینی شده است.
ترکیب دوره ششم شورای مرکزی چگونه بوده است؟

در دوره ششم شورای مرکزی، 4 استان )سمنان، زنجان، خراسان جنوبی و 
چهارمحال و بختیاری( نماینده ای در این شورا نداشتند؛ در حالی که تهران 
3 نماینده اصلی و آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی و مازندران هریک 2 
نقشه برداری 2  نفر،  نیز عمران 11  نظر سهمیه رشته ای  از  داشتند.  نماینده 
نفر، ترافیک 2 نفر، برق و مکانیک هریک 4 نفر، معماری 7 نفر و شهرسازی 
2 نفر در شورای مرکزی ششم نماینده داشته اند. با توجه به بررسی های بالا و 
انتخابات ادوار گذشته می توان گفت به غیر از حداقل های رشته ای که قانون 
است،  کرده  تبیین  مرکزی  شورای  اعضای  انتخاب  مورد  در  مهندسی  نظام 
انتخاب 32 عضو شورای  یا رشته ای در مسیر  هیچ گونه سهمیه بندی استانی 
مرکزی وجود ندارد. حال می توانیم سوال اول را به این شکل مطرح کنیم که 
با تعریف  از تمام استان ها و همه رشته  ها،  لازم است در شورای مرکزی،  آیا 
تعداد و سهمیه مشخصی نماینده حضور داشته باشند؟ بی شک، پیش کسوتان 
و هیئت مدیره های استانی که از نزدیک با مسائل ملی و استانی نظام مهندسی 

در ارتباط هستند، بهتر می توانند به این سوال پاسخ دهند.
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»صما« بررسی می کند:

انتخابات شورای مرکزی هفتم؛ 
ائتالف محور یا کاندیدا محور؟

بررسی ادوار گذشته انتخابات شورای مرکزی نظام مهندسی ساختمان کشور 
در  بزرگی  ائتلاف  می دهد  نشان  ششم  و  پنجم  چهارم،  دوره های  به ویژه 
را  مرکزی  کرسی های شورای  اکثریت  است  توانسته  و  گرفته  استان ها شکل 

به دست آورد.
در دوره هفتم، تعداد اعضای هیئت عمومی 368 نفر است که باید از بین 117 
راه و شهرسازی  به وزیر  و  انتخاب  را  نفر  کرده اند، 64  ثبت نام  که  کاندیدایی 
معرفی کنند. انتخابات در کمتر از یک ماه آینده در جزیره کیش و هم زمان با 

اجلاس نوزدهم برگزار خواهد شد.
اما جدای از ائتلاف هایی که شکل خواهد گرفت، لازم است برای تمامی 117 
ورود  برای  را  خود  برنامه های  و  اهداف  تا  شود  فراهم  برابر  فرصتی  کاندیدا 
اعضای  از  توجهی  درخور  درصد  زیرا  کنند؛  بیان  هفتم  مرکزی  شورای  به 
هیئت مدیره های استانی برای اولین بار است که چه به عنوان کاندیدا و چه به 
عنوان رأی دهنده، در فرایند انتخابات شورای مرکزی شرکت می کنند. شناخت 
کافی و مناسب از کاندیداها در این فرصت کم باقی مانده می تواند در انتخاب 

صحیح اعضا و تشکیل شورایی قدرتمند و حرفه ای موثر باشد.
گرچه جامعه رأی دهندگان در تمامی استان های کشور پراکنده اند، اما با توجه 

انتشار  الکترونیکی،  رسانه های  و  اجتماعی  شبکه های  گسترش  و  رشد  به 
رزومه و کارنامه حرفه ای کاندیداها به صورت تصویر، ویدئو و مصاحبه می تواند 
در زمانی کوتاه و سرعتی مناسب، شرایطی را فراهم آورد که اعضای هیئت 
عمومی شناخت مناسبی از کاندیداها و اهداف و برنامه های آنها به دست آورند 

و با آگاهی کامل از توانمندی کاندیداها به آنها رأی دهند.

داوطلبان  تبلیغاتی  استفاده  اجرایی  هیئت   ،3 شماره  اطلاعیه  به  توجه  با 
عضویت در شورای مرکزی از امکانات سازمان های استانی یا شورای مرکزی 
)شامل سایت  ها، مجلات، نشریات و کانال های خبری وابسته( به نفع خویش 
یا دیگران را در خلال فرایند انتخابات، از مصادیق تخلف انضباطی محسوب 
که  آورند  فراهم  امکانی  می توانند  مستقل  رسانه های  بنابراین،  است.  کرده 
برابر،  فرصتی  و  در فضایی شفاف  اندک،  با هزینه ای  بتوانند  داوطلبان  همه 
اهداف و برنامه های خود را تشریح کنند و به قضاوت رأی دهندگان بگذارند؛ 
بدون اینکه از امکانات و ابزارهای عمومی سازمان های استانی برای تبلیغات 
شخصی هزینه کرده باشند. در این صورت، همه کاندیداها جدای از حضور یا 

عدم حضور در ائتلاف، فرصتی برابر برای معرفی خود خواهند یافت.

95
یر

- ت
ش

نـوزدهمین اجـالس هـیئت عـمـومی کی
27سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور



»صما« گزارش می دهد:

تعداد کرسی رشته های هفت گانه در
 شش دوره شورای مرکزی 

صما- سهم هرداوطلب از رشته های مهندسی برای حضور در سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور در هر شش دوره گذشته به ترتیب رشته برق 26کرسی، رشته 
مکانیک 20 سهمیه، رشته شهرسازی 17 کرسی ، نقشه و ترافیک نیز 12 کرسی بوده است.

به گزارش »صما« در تمام شش دوره ای که از تشکیل سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور گذشته است، سهم هرداوطلب از رشته های مهندسی برای حضور در 
ش��ورای مرکزی س��ازمان نظام مهندسی ساختمان کشور به ترتیب رشته برق 26کرسی، رشته مکانیک 20 سهمیه، رشته شهرسازی 17 کرسی و نقشه و ترافیک 

نیز 12 کرسی بوده است.
تعداد کرسی نقشه برداری از شورای مرکزی

رشته نقشه برداری 12 سهمیه در شورای مرکزی داشته است که از استان های تهران، گیلان، خوزستان و کهگیلویه و بویر احمد توانستند به سازمان راه یابند. 
افرادی که با رشته نقشه برداری به شورای مرکزی وارد شدند شامل مهدی حق بین 5 دوره، ابولحسن سمیع یوسفی 4 دوره، محمد ایثاری، نادر پروانه و عیسی 

شهامت هر کدام یک دوره بودند.
در این دوره نیز 9 نفر از این رشته داوطلب ورود به سازمان مرکزی هستند و ثبت نام کرده اند.

حضور دونماینده از ترافیک در هر دوره
همچنین در کل شش دوره گذشته 12 سهمیه از شورای مرکزی را مهندسان ترافیک به دست آورده اند یعنی در هر دوره دو نماینده از رشته ترافیک انتخاب شده 
اند. در مجموع ادوار گذشته؛ حمید بهبهانی 3 دوره، مهدی نقیبی بیدختی 3 دوره، وحید شایسته نیک 3 دوره، جمال قناعت 2 دوره، و حمید شیرمحمدی یک 

دوره عضو شورای مرکزی بوده اند. 
در واقع کرسی های رشته ترافیک را 5 نفر بین خود تقسیم کرده اند. 

استان های خراسان، تهران، قم، کردستان و آذربایجان غربی در ترافیک شورای مرکزی نقش داشته اند. 
برای دوره هفتم شورای مرکزی نظام مهندسی نیز 5 کاندیدا برای رشته ترافیک ثبت نام کرده اند. 

انحصار شهرسازی شورای مرکزی در دستان 6 استان
به علاوه تا کنون نیز مهندسان شهرسازی توانسته اند 17 کرسی از سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور را به دست آورد. 

البته در مجموع فقط 9 نفر در شش دوره گذشته به عنوان مهندسان شهرساز وارد شورای مرکزی شده اند. 
اسامی این اعضا به ترتیب بیشترین حضور در شورای مرکزی؛ حسینعلی فلاحتیان مهرجردی 4 دوره، مهیار اردشیری 3 دوره، شیرزاد یزدانی 3 دوره، سعید خان 

احمدلو 2 دوره و ایرج کاظمیان، عباس صنیع زاده، سیمین حناچی، ابراهیم حجری و مهدی میرفندرسکی هر کدام یک دوره عضو شورای بوده است. 
این 9 شهرساز از استان های خراسان، یزد، فارس، اصفهان، تهران، قم، و مازندران توانسته اند به عضویت این شورا انتخاب شوند. در واقع این 6 استان انحصار 

رشته شهرسازی شورای مرکزی را در اختیار داشته اند. 
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رشته برق و سهم 26 نفری از نظام مهندسی کشور
بر اساس این گزارش همچنین در تمام شش دوره ای که از تشکیل سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور گذشته است 26 سهمیه برای حضور مهندسان برق 

به این شورا حاصل شده است.
البته برخی مهندسان بیش از یک دوره عضو شورای مرکزی بوده اند به همین خاطر این 26 سهمیه را 17 نفر به دست آورده اند. 

سید محمد غرضی 5 دوره، عباس هلاکویی 3 دوره، حسن صلواتی 2 دوره، مجید ولدان 2 دوره، موسی مرادیان 2 دوره و جمال مشتاق، غلامحسین نجابت، 
احمد امینی، علی حاج علی افضلی، مرتضی سیف زاده، محمدرضا فاطمی، علیرضا شهرکی، داریوش دیودیده، سید کاظم مجابی، علیرضا سنایی دشتی، 

سلیمان شیرزادی، بهرام چاوشی هر کدام یک دوره عضو شورای مرکزی نظام مهندسی ساختمان بوده اند.
استان های تهران، اصفهان، کردستان، فارس، خوزستان، قم، گیلان، خراسان جنوبی، سیستان و بلوچستان، کهگیلویه و بویر احمد، قزوین، بوشهر، کرمانشاه 

و آذربایجان شرقی نمایندگانی در دوره های مختلف شورای مرکزی در رشته برق داشته اند.

مکانیک های شورای مرکزی چه کسانی بودند؟
همچنین تا کنون 20 سهمیه از شورای مرکزی در طی شش دوره گذشته به مهندسان مکانیک اختصاص یافته است. تعداد مهندسان مکانیک در دوره های اول 

تا سوم از مهندسان برق کمتر انتخاب می شد اما در دوره های بعدی 4 نفر از مهندسان مکانیک انتخاب شده اند. 
در مجموع 13 نفر از رشته مکانیک عضو شورای مرکزی بوده اند که علی فرج زاده ها با سه دوره عضویت، با سابقه ترین آنها محسوب می شود و نامدارترین آنها 

نیز اکبر ترکان است که توانسته ریاست شورای ششم را به دست آورد. 
این مهندسان از استان های آذربایجان غربی، کرمانشاه، مازندران، مرکزی، اصفهان، قزوین، آذربایجان شرقی، گلستان، سمنان، ایلام، تهران و مازندران بوده اند. 

علی فرج زاده ها 3 دوره، علی اصغر ضمیری 2 دوره، محمود صیامی 2 دوره، حسین صالحی 2 دوره، جواد نخعی 2 دوره، محمد مصطفوی 2 دوره، قاسم 
نظام  به عضویت سازمان  دوره  ترکان هرکدام یک  اکبر  و  نیا  اله علی  باقری محاسفی، سیف  ویزواری، مسعود سنگی، سعید کرمی، رسول  شاهکار، حسین 

مهندسی ساختمان کشور انتخاب شده اند. 
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در آستانه ثبت نام داوطلبان عضویت در شورای مرکزی»صما« بررسی می کند:

پارلمان نظام مهندسی و ترکیب کاندیداها
صما- معرفی 64 نفر از مجموع هیئت مدیره های استانی به وزیر راه و 
علی البدل شورای  و  اصلی  نفر عضو  انتخاب 32  به منظور  شهرسازی 
مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور، فرایند معمولی است 
نظام  پارلمان  در  حضور  تب  و  می افتد  اتفاق  یک بار  سال   3 هر  که 

مهندسی را افزایش می دهد.
تا کنون 6 دوره انتخابات شورای مرکزی برگزار شده است و اواخر تیرماه 
شورای مرکزی هفتم معرفی خواهند شد. طبق سازوکار تعریف شده در 
قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، »اعضای شورای مرکزی باید 
سابقه  دارای  و  خوش نام  هیئت مدیره،  در  عضویت  داشتن  بر  علاوه 
برجسته  آموزشی  یا  تحقیقی  علمی،  اجرایی،  کارهای طراحی،  انجام 
 5 در  بالا  به   3 درجه  از  انتظامی  محکومیت  فاقد  و  باشند  ارزشمند  و 
تمامی 267  گفت  قانونی می توان  تعریف  این  با  باشد«.  سال گذشته 
نفر اعضای هیئت عمومی اگر منع قانونی نداشته باشند، واجد شرایط 

کاندیداتوری هستند.
اما طبق تجربیات ادوار گذشته، همه اعضای هیئت مدیره های استانی 
یا  که  گفت  می توان  که  نمی شوند  یا  نیستند  مرکزی  شورای  داوطلب 
شخصًا تمایلی به کاندیداتوری ندارند یا با تصمیم و اجماع هیئت مدیره 
به  آنها  انتخاب  و  ورود  احتمال  که  می کنند  معرفی  را  افرادی  استانی، 
پارلمان نظام مهندسی کشور که متشکل از 25 عضو اصلی و 7 عضو 

علی البدل است، بیشتر باشد.
به  نزدیک  و  می شد  تشکیل  64 نفره  ائتلافی  عمومًا  گذشته،  ادوار  در 
100 درصد آن ها رای می آورده اند. در این دوره )هفتم( هیئت اجرایی 
هیئت  اعضای  همه  کاندیداتوری  حق  از  صیانت  به منظور  انتخابات 
عمومی، در اطلاعیه شماره 4 خود تاکید کرده است که فارغ از هرگونه 

می توانند  هیئت مدیره  اعضای  همه  رشته ای،  و  استانی  سهمیه بندی 
زمینه  این  در  محدودیتی  و  شوند  مرکزی  شورای  در  حضور  داوطلب 

وجود ندارد.
دهد  افزایش  را  داوطلبان  تعداد  است  ممکن  اطلاعیه ای  چنین  صدور 
نیز  افراد مستقل  یا  منجر شود  ائتلاف  از یک  بیش  به تشکیل  و حتی 
سودای حضور در پارلمان نظام مهندسی را جدی تر دنبال کنند. البته 
دوره  در  بار  اولین  برای  که  افرادی  تعداد  که  داشت  دور  نظر  از  نباید 
هفتم به هیئت مدیره های استانی راه یافته اند، درخور توجه و تامل است 
کنند.تا  ایفا  هفتم  مرکزی  شورای  ترکیب  در  مهمی  نقش  می تواند  که 
پایان روز اداری 27 اردیبهشت که آخرین نفرات نیز ثبت نام خواهند 
کرد، نمی توان به دقت دانست که تعداد کل داوطلبان این دوره چند نفر 
خواهد بود؛ اما آمارهایی که برخی استان ها به صورت غیررسمی اعلام 
داوطلب  نفر در دوره هفتم  تقریبًا حدود 100  کرده اند، نشان می دهد 
ورود به شورای مرکزی خواهند بود و از هر هیئت مدیره استانی، تعداد 
محدودی کاندیدا شده اند که شامل اغلب روسای نظام مهندسی استان 
نیز می شود. برای تحلیل و بررسی بیشتر ترکیب داوطلبان باید منتظر 
ماند تا اسامی کامل کسانی که واجد شرایط لازم هستند، مشخص شود 
تا بتوان گفت چه تعداد از ترکیب هیئت مدیره شورای مرکزی قبل برای 

دوره جدید نیز کاندیدا هستند.
آمارهای شش دوره گذشته سازمان نشان داده است در مجموع ادوار 
قبلی، بیش از 70 درصد اعضای جدید وارد شورای مرکزی شده اند و 
بوده اند.  از یک دوره عضو شورای مرکزی  نیز بیش  حدود 30 درصد 
اگر همین روال ادامه داشته باشد، در دوره هفتم نیز باید منتظر ورود 

چهره های جدید به سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور باشیم.

نـوزدهمین اجـالس هـیئت عـمـومی 
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گزارش آماری»صما« از حضور اعضای شورای مرکزی در شش دوره گذشته:

تقلیل افراد مشترک در هر دوره از شورای مرکزی /70 درصد 
منتخبان تنها در یک دوره حضور داشتند

صما– تا کنون 131 نفر در شورای مرکزی نظام مهندسی عضو بوده اند که 92 
نفر فقط در یک دوره عضو شورای مرکزی بوده اند. این آمارها مبین این نکته 

مهم است که در هر دوره احتمال حضور افراد جدید 70 درصد است.
سازمان  عمومی  هیئت  استان،  سازمان های  امور  در  هماهنگی  به منظور 
نظام مهندسی ساختمان از کلیه اعضای اصلی هیئت مدیره سازمان های استان 

در سطح کشور تشکیل می شود.
به گزارش»صما« شورای مرکزی متشکل از ۲۵ نفر عضو اصلی و ۷ نفر عضو 
هیئت  توسط  که  هیئت مدیره  سازمان  اعضای  برابر  دو  بین  از  علی البدل 
عمومی، انتخاب و به وزیر راه و شهرسازی معرفی می شوند و توسط وزیر راه 

و شهرسازی برای مدت ۳ سال انتخاب می شوند.
بر اساس آمارهای به دست آمده از شش دوره )هر دوره سه سال است( تاکنون 
131 نفر عضو شورای مرکزی بوده است. اگرچه این تعداد باید 192 نفر می شد 
از نفرات در دوره های متوالی این تعداد تقلیل یافته  اما به دلیل تکرار برخی 

است.

افراد  تعداد  دوره  هر  در  که  است  این  ارائه شده  آمارهای  در  قابل توجه  نکته 
مشترک تقلیل یافته است.

بر طبق این آمارها افراد مشترک در دوره اول و دوم 15 نفر، در دوره دوم و 
سوم 13 نفر، در دوره چهارم و پنجم 8 نفر و در دوره پنجم و ششم 9 نفر بوده 

است.
از آمار منتخبان شورای مرکزی )شش دوره( نشانگر این  اعداد به دست آمده 
که عبارت  داشتند  دوره حضور  در چند  منتخبان  از  تعدادی  که  است  موضوع 
است از: دو نفر در پنج دوره )یک درصد(، دو نفر در چهار دوره )دو درصد(، 

12 نفر در سه دوره )نه درصد( و 24 نفر در دو دوره )18 درصد(
شایان ذکر است از بین این 131 نفر 92 نفر یعنی 70 درصد از منتخبان تنها 
در یک دوره از شورای مرکزی بودند. این آمارها مبین این نکته مهم است که 
در هر دوره احتمال حضور افراد جدید قوی تر است. به نظر می رسد احتمال 

حضور افراد جدید در دوره هفتم نیز پررنگ تر است.
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»صما« بررسی می کند: 

جایگاه فارغ التحصیالن مهندسی در بیانه های شورای مرکزی
صما- ایران جزو س��ه کش��وری اس��ت که بیش��ترین تعداد مهندس را در سال 
گذش��ته داش��ته اس��ت. مطابق آمار، حدود 400هزار مهندس عضو س��ازمان 
نظام مهندسی س��اختمان کشور بوده اند که در هفت رشته مرتبط با ساختمان 

متقاضی کار هستند.
شاید در گذشته ای نه چندان دور، رشد کمی مهندسان نیز یکی از دغدغه های 
مدیران کش��ور بود؛ زیرا در مسیر توس��عه نیازمند نیروهای متخصص بودند و 
ش��اید همین نیاز، مجوزی برای جذب دانشجویان به رشته های مهندسی را 
فراه��م آورد و البت��ه جذابیت، جای��گاه اجتماعی و درآمد مناس��ب نیز مزید بر 

علت کشش عبورکنندگان از سد کنکور بود تا به مهندسی روی آورند.
اما گذشت زمان نشان داد کیفیت آموزش در پای کمیت دانشجویان مهندسی 
ذبح ش��رعی ش��د و رکود و رونق های گاه  و بیگاه صنعت ساختمان، بیشتر به 
این بی سامانی ها دامن زد و مطالبات را به سمت سازمان نظام مهندسی سوق 

داد. 
بدین ترتیب، س��ازمانی که وظیفه حرفه ای و حس��ن نظ��ارت اجرای مقررات 
ملی ساختمان را به عهده دارد، خواسته و ناخواسته به سمت سازمانی صنفی 
حرکت کرد که اعضای آن از سازمان انتظار ایجاد اشتغال و تقسیم کار داشتند.
در واق��ع، نظام مهندس��ی به کارگاه یا دانش��گاهی کاربردی تبدیل ش��ده بود 
ک��ه فارغ التحصیلان دروس انتزاعی دانش��گاه ها را تحوی��ل می گرفت و بدون 
دریاف��ت هیچ بودجه دولتی، به آنها آموزش ه��ای کارگاهی می آموخت تا بعد 
از چند س��ال بتوانند دانش تئوری دانشگاه را با واحدهای عملی بگذرانند و در 

سیستم ارجاع نظام مهندسی تلفیق کنند.
 البته این آموزش در کارگاهی به نام خانه های مردم تکمیل می شد. در واقع، نظام 
مهندسی ساختمان جور کوتاهی انجام وظایف دانشگاه ها را به دوش می کشید و 
نامه نگاری ها و هشدارهای مدیران و روسای سازمان برای متناسب کردن جذب 
دانشجویان رشته های مهندسی با نیاز بازار کار هیچ گاه جدی گرفته نشد و  حتی 

شرایط ورود بدون کنکور به این رشته ها نیز فراهم شد.
نگاهی به چند بند از قطعنامه های اجلاس های گذش��ته شورای مرکزی نشان 
می دهد این موضوع همواره دغدغه هیئت مدیره های س��ازمان بوده است که 

در ادامه، چند نمونه از آنها ذکر می شود:
قطعنامه اجالس پنجم؛ گیالن، زیباکنار، 2 تیر 1381

بن��د 5 . درخواس��ت از وزارت علوم، فنون، تحقیق��ات و فناوری درخصوص 
بازنگری تعداد پذیرفته شدگان رشته عمران با توجه به نیازهای جامعه.

قطعنامه اجالس هشتم؛ اراك،30 تیر 1384  
بند 6.  با عنایت به افزایش روزافزون تعداد فارغ التحصیلان ایرانی دانشگاه های 
داخل��ی و خارجی و ملحق ش��دن آنها به جامعه حرفه ای مهندس��ی، ضروری 
است کمیسیون های داخلی شورای مرکزی و سازمان های استان ها طرح های 

مش��خصی در زمینه اشتغال نوپیوستگان به س��ازمان به ویژه مهندسان جوان 
تهیه و از طریق دولت و مجلس ش��ورای اسلامی تحقق قانونی و اجرایی آنها 
را مس��تمراً پیگیری کنند. همه برآوردها نش��ان دهنده آن اس��ت که نیاز کشور 
ب��ه عمران و توس��عه کالبدی و نرم اف��زاری به حدی زیاد اس��ت که برای همه 

دانش آموختگان مهندسی می توان اشتغال مولد و آبرومند به وجود آورد.
قطعنامه اجالس دهم؛ تهران، هتل استقالل، 3 تیر 1386

بن��د 8. در راس��تای وظای��ف قانون��ی س��ازمان نظام مهندس��ی س��اختمان، 
هماهنگی ه��ای جدی و موثر با وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، دانش��گاه 
آزاد اس��لامی و س��ایر موسس��ات آموزش عالی معمول گردد تا نسبت به ایجاد 
تعادل در تعداد پذیرفته شدگان رشته های هفت گانه مهندسی و هماهنگ کردن 
تعداد پذیرفته شدگان با نیاز جامعه اقدام اکید معمول گردد. همچنین در زمینه 
ارتقای کیفی برنامه ریزی های آموزش��ی رشته های فنی و مهندسی با وزارت 

علوم، تحقیقات و فناوری همکاری شود.
قطعنامه اجالس پانزدهم؛ کرمانشاه، 21 تیر 1391

بن��د 8. با توجه به رش��د روزاف��زون فارغ التحصیلان در رش��ته های هفت گانه 
موضوع قانون نظام مهندس��ی، همچنین رشته های مرتبط با آنها، از شورای 
مرکزی ساختمان نظام مهندسی ساختمان کشور خواسته می شود با هماهنگی 
با وزارت محترم علوم، تحقیقات و فناوری، نس��بت به تعدیل دانشجویان این 

رشته ها به نحوی که نیاز جامعه برآورده شود، اقدام لازم را به عمل آورد.
قطعنامه اجالس شانزدهم؛ جزیره کیش، 17 تیر 1392

بند 12. مس��تند به ماده 21 قانون نظام مهندس��ی و کنترل ساختمان شورای 
مرکزی مأموریت دارد با مکاتبات و برگزاری نشس��ت های لازم با وزارت علوم 
تحقیق��ات و فناوری، خواس��تار تنظی��م برنامه های پذیرش دانش��جو مطابق 
تقاضای مورد نیاز در بخش های مختلف اش��تغال کش��ور از جمله ساخت و ساز 

گردد.
قطعنامه اجالس هفدهم؛ تهران سالن اجالس سران، 4 تیر 1383

بند 18. درخواس��ت تنظی��م برنامه پذیرش دانش��جو در رش��ته های مختلف 
مهندسی ساختمان با توجه به نیاز بازار آتی صنعت ساختمان به همراه ارتقای 
س��طح کیفی آموزش، از خواس��ت های قطعی این هیئت عمومی اس��ت که با 
تعامل لازم با وزارت علوم، تحقیقات و فناوری پیگیری لازم برای سامان دهی 

آن به عمل آید.
با توجه به نکات گفته شده به نظر می رسد رسیدگی به موضوع فارغ التحصیلان 
رشته های هفت گانه مهندسی و تناسب ورود این رشته ها به دانشگاه با میزان 
اشتغال و دغدغه آموزش های کاربردی و عملی در کنار دروس تئوری باید در 
صدر  دس��تور کار شورای مرکزی هفتم قرار گیرد تا این سازمان بهتر بتواند به 

وظایف خود جامع عمل بپوشاند.
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رئیس دوره پنجم شورای مرکزی نظام مهندسی درگفتگو با »صما«

فرد تک بعدی برای ریاست سازمان نظام مهندسی مفید 
نیست/ ارجاع کار برای کمک به عدالت در توزیع کارها بود 

اهداف  عمده  مهندسی،  نظام  مرکزی  شورای  پنجم  دوره  رئیس  گفته  به 
اعتقاد  به  نظام مهندسی در دوره پنجم شورای مرکزی محقق شده است؛ 
و  برنامه  بر مبنای  نظام مهندسی  این دوره حرکت  سید مهدی هاشمی در 
پیدا کرد و  با دستگاه های مرتبط توسعه  تعامل حداکثری  و  بود  چارچوب ها 

جایگاه و شأن ان ارتقاء یافت.
اهداف  عمده  مهندسی،  نظام  مرکزی  شورای  پنجم  دوره  رئیس  گفته  به 
اعتقاد  به  نظام مهندسی در دوره پنجم شورای مرکزی محقق شده است؛ 
برنامه  مبنای  بر  مهندسی  نظام  حرکت  دوره  این  در  هاشمی  مهدی  سید 
پیدا  توسعه  مرتبط  دستگاه های  با  حداکثری  تعامل  و  بود  چارچوب ها  و 
ماحصل  می خوانید  ذیل  در  یافت.آنچه  ارتقاء  ان  شأن  و  جایگاه  و  کرد 
مرکزی  پنجم شورای  دوره  رئیس  مهدی هاشمی،  با سید  گفتگوی»صما« 

نظام مهندسی است.
آقای دکتر هاشمی! ارزیابی شما از عملکرد 20 ساله نظام مهندسی ساختمان 

در صنعت ساخت و ساز کشور چگونه است؟
در  مهندسی  نظام  تثبیت  و  شکل گیری  از  اخیر  بیست ساله  دوره  طی 
ازآنجاکه  است.  آمده  وجود  به  زیادی  نشیب های  و  فراز  کشور  ساخت وساز 
گسترش تمکین به قانون در طول سال ها و به ویژه در سال های گذشته موردتوجه 
مردم و اعضای نظام مهندسی بوده، باید اظهار داشت که نظام مهندسی به رشد 
و بالندگی رسیده است، ولی هنوز به بلوغ مورد نظر نائل نشده است. برای این 
بلوغ لازم است حداکثر تلاش برای ایمنی کامل ساخت وساز و تعهد مداوم به قانون 
و پایش مستمر بر فعالیت ها و فرآیند موردتوجه قرارگرفته و از آلوده کردن ی به 

مطامع شخصی و گروهی جلوگیری به عمل آید.
به عنوان ریاست دوره پنجم شورای مرکزی، این دوره را چگونه ارزیابی می کنید؟ 

و آیا به اهدافی که مدنظر شورای مرکزی و شخص شما بود رسیدید؟
موفق  دوره های  از  یکی  پنجم  دوره  همکاران،  از  بسیاری  و  بنده  نظر  به 
شناخته می شود و بخش عمده اهداف محقق شد و حرکت بر مبنا برنامه و 
تعیین چارچوب ها و تعامل حداکثری با دستگاه های مرتبط تقویت و توسعه 

پیدا کرد و جایگاه و شأن ان ارتقاء یافت.
ترکیب نفرات شورای مرکزی در دوره پنجم را چطور دیدید؟

مهندسین  سلایق  و  طیف ها  نظرات  عمده  شامل  گذشته  دوره های  به مانند 
بود، بسیاری از افراد همان افراد دوره قبلی بودند و برخی نیز به تازگی وارد 
و  بهتر  هدایت  که  گرفت  صورت  اعضاء  سوی  از  خوبی  تلاش های  شدند. 
هماهنگ تر آن ها می توانست نتایج و ثمرات بهتری برای آن نظام مهندسی 

ساختمان به ارمغان داشته باشد.

آیا در دوران ریاست شما ارتقای کیفیت ساخت وسازه ها را شاهد بودید؟
پاسخ این سؤال را من نباید بدهم. بهتر است به کارشناسان مراجعه کرد و 
از آن ها پرسید. می توانید به شهرها و روستاها بروید و کیفیت ساخت وساز 
و توسعه نظامات فنی واداری آن را مورد ارزیابی قرار دهید. قضاوت را به 

خودتان می سپارم.
ارجاع کار در دوره شما تصویب شد، آیا این مصوبه توانست تأثیر مثبتی در 

جامعه نظام مهندسی کشور داشته باشد؟
شفاف  مهندسین،  عملکرد  بر  نظارت  توسعه  برای  کار  ارجاع  نظام  مطمئنًا 
کردن کارنامه حرفه ای همکاران و کمک به عدالت در توزیع کارهای موجود 
بوده است. این ها محورهای اصلی شکل دهنده به نظام ارجاع کار بوده و به 
نظر می رسد رقابت ناسالم و قیمت شکنی ها را که آسیب آن به کل جامعه ی 
وارد می شد را مهار کرد و شأن و منزلت اجتماعی مهندسین را ارتقاء بخشید.
با توجه به اینکه قبل از ریاست شما چهار دوره آقای غرضی عهده دار این 

سمت بود ریاست شما چگونه شکل گرفت؟
نقاط ضعفی در  البته  و  آقای غرضی در طول مدت ریاست خدماتی داشته 
کارنامه شان قابل مشاهده است. به نظرم ایشان زحمت خود را کشیدند و بعد 
از تثبیت نظام مهندسی زمینه بهتری برای حضور دیگران در عرصه فراهم 
کردند. بالطبع انتخاب رئیس بر پایه انتخابات و با سازوکار مشخص شده در 

قانون پیش رفته و تاکنون مسیر خلاف آن مشاهده نشده است.
در مورد شورای هفتم چه پیشنهادی دارید؟ و بر اساس تجربیات ریاست در 
دوره پنجم، آیا ریاست سازمان بر عهده فرد حرفه ای باشد بهتر است یا سیاسی؟
سازوکارهای  با  هم  باشد  حرفه ای  هم  باید  مهندسی  نظام  سازمان  رئیس 
سیاسی آشنا باشد. یک فرد تک بعدی نه تنها برای سازمان مفید نخواهد بود 
که به سازمان و اهداف و چشم انداز آن ضربه می زند. چون نظام مهندسی 
نهادهای  با  ارتباط مستقیم و چندگانه  ارائه می دهد که در  به مردم  خدمتی 
و  ادبیات تخصصی  با  نمی توان صرفًا  و  است  و خصوصی  دولتی، عمومی 
با دیگر نهادها صبحت کرد. باید فن گفت وگو را شناخت و ترجمان مناسب 
از گفتمان ی به جامعه ارائه داد. برای دوره جدید هم آرزوی موفقیت دارم. 
امیدوارم به ارتقای ایمنی و کیفیت در ساخت وساز بپردازید. شناسنامه فنی 
و ملکی ساختمان را دنبال کنند. با مهندسین مختلف برخورد کنند و جایگاه 
ایرانی  الگوی  به  ببرند. اهتمام  بالا  از پیش  را بیشتر  و منزلت اجتماعی ین 
فناوری های  با  را  خود  و  باشند  داشته  شهرسازی  و  معماری  در  اسلامی  و 
روز همگام ساخته و سازوکار قانونی و حقوقی آن را به ویژه در مباحث فنی 

ساختمان دنبال کنند. 
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علی بنیادی نژاد در گفت وگو با صما: 

به  هیچ  عنوان از نظر قانونی و فنی امکان  
ثبت نام افراد جدید  وجود ندارد

در  مرکزی،  شورای  انتخابات  اجرایی  هیئت  رئیس  بنیادی نژاد،  علی 
مصاحبه ای اختصاصی با صما از روند بررسی پرونده داوطلبان عضویت در 
شورای مرکزی خبر داد و اعلام کرد: »امسال فرایند انتخابات طبق نظام نامه 
مصوب سال گذشته هیئت  عمومی اجرا شده است. بدین صورت که ثبت نام 
انجام  و مدارک داوطلبان بررسی شده وتکمیل مدارک در جریان است و تا 
هفته اول تیر، لیست نهایی و کتابچه حاوی اسامی و دیدگاه های داوطلبین 

منتشر خواهد شد.« 
هیات  مصوب  نظام نامه  طبق  انتخابات  روند  اینکه  بیان  با  بنیادی نژاد   
عمومی دوره هجدهم )که سال گذشته در اردبیل برگزار شد( در حال انجام 
است، به صما گفت: »کلًا در بحث انتخابات شورای مرکزی، چیزی به اسم 
انتخابات اعضای شورای مرکزی در قانون نظام مهندسی وکنترل ساختمان 
و آیین نامه اجرایی آن وجود ندارد؛ بلکه بحث معرفی افراد مورد نظر هیات 
عمومی است. به عبارتی، اختیاری در قانون و آیین نامه به هیئت  عمومی 
داده  شده است که دو برابر افراد مورد نیاز کرسی های شورای مرکزی را به 

وزیر راه و شهرسازی معرفی کنند.« 
وی در این خصوص تصریح کرد: »بحث برگزاری انتخابات توسط بزرگان 
آن  در  شد.  انجام  عمومی  هیئت  تشکیل  دوره  اولین  از  مهندسی  نظام 
زمان تا کنون این  گونه تصمیم گرفتند که در روندی دموکراتیک، انتخاب 

داوطلبان به خود هیئت عمومی و اعضایش واگذار شود.«
هیئت  جلسات  اداره  نظام نامه   در  راستا،  همین  »در  افزود:  ادامه  در  وی 
و  راه  وزیر  به  و معرفی  انتخاب  انتخابات جهت  برگزاری  عمومی  مبحث 
شهرسازی در راستای ماده 19 قانون و ماده 108 آیین نامه پیش بینی شد . 
؛ در حالی  که برگزاری فرایند انتخابات و چگونگی اجرای آن )از مرحله ثبت 
نام تا انتهای برگزاری انتخابات (تا سال گذشته فاقد مصوبه عمومی بود،  و 
شورای مرکزی بر اساس وظایف ذاتی خویش و نظام نامه های داخلی  و 
زیر نظر هیئت رییسه هیئت  عمومی انتخابات را برگزار میکرد و روند ثبت نام 

و بقیه مسائل را پیش می برد.«  

بنیادی نژاد در ادامه اظهار داشت: »به  هر حال امسال فرایند انتخابات طبق 
مدارک  و  انجام   ثبت نام ها  و   شده  اجرا  عمومی  هیئت  مصوب  نامه  نظام 
کتابچه  و  نهایی  لیست  تیرماه  اول  تا هفته  و  است  بررسی شده  داوطلبان 

اسامی اعضا منتشر خواهد شد.«
امکان  انتخابات،  نزدیکی  در  آیا  که  سؤال  این  به  پاسخ  در  بنیادی نژاد 
کاهش و افزایش تعد داوطلبین وجود دارد، گفت: »در سال های گذشته، به 
علت نبود نظام نامه مصوب هیئت عمومی، اعضای هیئت عمومی )گاهی 
طی جلسات هیئت عمومی( بعضًا اجازه ثبت نام افراد جدید صادر میکرد 
داوطلبین  لیست  به  را  آنان   ، لازم  مدارک   دریافت  با  نیز  اجرایی  هیات  و 
اضافه می کرد؛ اما با توجه به تصویب نظام نامه انتخابات و طراحی برنامه 
نرم افزاری  انتخابات، در این دوره از انتخابات به  هیچ  عنوان از نظر قانونی 

و فنی امکان  ثبت نام افراد جدید  وجود ندارد.« 
این مقام مسئول ادامه داد: »در این مورد تنها امکان کاهش اعضا توسط 
هیئت اجرایی یا انصراف داوطلبان به هر علت که مایل باشند، قابل انجام 
دارای  بایستی  انتخابات  زمان  در  داوطلبین  که   است  ذکر  به  لازم  است.« 
و  باشد  گذشته  آنان  پروانه  اعتبار  که  کسانی  و  باشند  معتبر  اشتغال  پروانه 

تمدید نشده باشند از لیست داوطلبین حذف خواهند شد. 
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با تشکیل اولین جلسه شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی در دوره ششم 
ک��ه با حض��ور وزیر راه و شهرس��ازی و در آذرماه 1392 برگزار ش��د 2 نفر از 

اعضای اصلی غایب بودند. 
در پایان این جلس��ه  ترکان،  زنگنه و  هاش��می به عنوان س��ه نامزد ریاست 
سازمان نظام مهندسی ساختمان، به ترتیب با 15 رای، 14 رای و 11 رای 
بیش��ترین آرا را کس��ب کردند و جهت ریاست ش��ورای مرکزی به وزیر راه و 

شهرسازی معرفی شدند . 
 لازم به ذکر اس��ت که در آن جلس��ه، هاشمی ، ترکان ، زنگنه ، فرج زاده ها 

، عامری ، بیات ماکو ، بهادری و اژدری مقدم به عنوان کاندیدای ریاس��ت 
ش��ورای مرکزی سازمان نظام مهندسی س��اختمان کاندید شدند . که تعداد 
آرای کس��ب ش��ده توس��ط نامزدها ش��امل ترکان 15رای، زنگنه 14 رای، 
هاش��می 11رای، بیات ماک��و 7رای، بهادری 6رای، عام��ری 6 رای، فرج 

زاده ها 5 رای و اژدری مقدم 3 رای بود.  
در نهای��ت اکبر ت��رکان با حکم رئیس جمهوری به ریاس��ت شش��مین دوره 

شورای مرکزی نظام مهندسی ساختمان منصوب شد. 

کاندیداهای ریاست شورای مرکزی ششم چه کسانی بودند؟

باسابقه ترین اعضای شورای مرکزی چه کسانی هستند؟ 

 در کل شش دوره شورای مرکزی 127 نفر عضو بوده اند که 41 نفر از آنها 
بیش از 2 بار سابقه عضویت در شورای مرکزی را دارند.  

  یشترین دوره عضویت را سید محمد غرضی و مهدی حق بین دارند که هر 
کدام 5 دوره عضو شورای مرکزی بوده اند. 

دوره   4 با  نیز  مهرجردی  فلاحتیان  حسینعلی  و  یوسفی  سمیع  ابوالحسن   
عضویت در رده دوم با سابقه ها قرار دارند.  

 تعداد سیزده نفر نیز 3 دوره عضو شورای مرکزی بوده اند که می توان از 

علی فرج زاده ها، محمد کاظم معین زاده، 
مهدی نقیبی بیدختی، عباس هلاکویی، 
اردشیری،  مهیار  بهبهانی،  حمید 
حسن صلواتی، محمد حسین مقیمی، 
مشیری،  شهریار  فیلی،  اله  عزت 

یزدانی، محمدرضا  شیرزاد  بدیعی،  حمید 
اسماعیلی نام برد.

در شورای مرکزی ششم کدام استان ها فاقد نماینده بودند؟ 

توسط  مرکزی  شورای  اصلی  عنوان عضو  به  دوره ششم  در  که  اشخاصی 
اکثریت  ترتیب  به  رشته  برحسب  شدند  برگزیده  شهرسازی  و  راه  وزارت 

عددی عبارت بودند از:  
نفر(،  نفر(، رشته مکانیک )3  نفر(، رشته معماری )6   رشته عمران )10 
رشته برق )3 نفر(، رشته شهرسازی )1 نفر(، رشته نقشه برداری )1 نفر( 
و رشته ترافیک )1 نفر(، از هر یک از رشته های هفتگانه فوق نیز یک نفر 

بعنوان عضو علی البدل شورای مرکزی برگزیده شد. 
 توزیع استانی اعضای اصلی و علی البدل شورای مرکزی ششم

در این دوره برخی از استان ها فاقد نماینده در شورای مرکزی بودند که نام 
استان ها به همراه تعداد اعضای آنها به شرح ذیل است.

استان  تهران 3عضو اصلی.   

استان های آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی و مازندران هر کدام 1عضو 
اصلی و 1عضو علی البدل.

استان های قزوین، اردبیل، البرز، ایلام، بوشهر، خراسان رضوی، خراسان 
کرمانشاه،  کردستان،  فارس،  بلوچستان،  و  سیستان  خوزستان،  شمالی، 
کرمان، گلستان، گیلان، لرستان، هرمزگان، همدان و یزد هر کدام 1عضو 

اصلی.
استان های قم، کهگیلویه و بویراحمد، مرکزی و اصفهان 1عضو علی البدل.
در ضمن 4 استان  خراسان جنوبی، زنجان، چهارمحال و بختیاری و سمنان 

نیز فاقد عضو اصلی یا علی البدل در شورای مرکزی ششم بوده اند.  
استان تازه تأسیس البرز نیز برای اولین بار صاحب یک کرسی نمایندگی در 

شورای مرکزی شد. 
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مرکزی  شورای  در  سهمیه   12 برداری  نقشه  رشته  گذشته  دوره  شش  در 
داشته است که از استان های تهران، گیلان، خوزستان و کهگیلویه و بویر 

احمد توانستند به سازمان راه یابند. 
افرادی که با رشته نقشه برداری به شورای مرکزی وارد شدند شامل مهدی 
حق بین 5 دوره، ابولحسن سمیع یوسفی 4 دوره، محمد ایثاری، نادر پروانه 

و عیسی شهامت هر کدام یک دوره بودند.  
در این دوره نیز 9 نفر از این رشته داوطلب ورود به سازمان مرکزی هستند 

و ثبت نام کرده اند.
ترافیک در شورای مرکزی چقدر است؟ 

به  ترافیک  ان  را  مرکزی  شورای  از  12 سهمیه  گذشته  دوره  کل شش  در 
انتخاب  ترافیک  رشته  از  نماینده  دو  دوره  هر  در  یعنی  اند  آورده  دست 

شده اند.   
بیدختی  نقیبی  مهدی  دوره،   3 بهبهانی  حمید  گذشته؛  ادوار  مجموع  در 
حمید  و  دوره،   2 قناعت  جمال  دوره،   3 نیک  شایسته  وحید  دوره،   3
شیرمحمدی یک دوره عضو شورای مرکزی بوده اند. در واقع کرسی های 

رشته ترافیک را 5 نفر بین خود تقسیم کرده اند. 
استان های خراسان، تهران، قم، کردستان و آذربایجان غربی در ترافیک 

شورای مرکزی نقش داشته اند. 
برای دوره هفتم نیز 5 کاندیدا برای رشته ترافیک ثبت نام کرده اند.

چه کسانی با نقشه به شورای مرکزی راه یافتند؟ 

انحصار شهرسازان شورای مرکزی در اختیار 7 استان 
نظام  سازمان  از  کرسی   17 اند  توانسته  شهرسازی  مهندسان  کنون  تا 

مهندسی ساختمان کشور را به دست آورد. 
البته در مجموع فقط 9 نفر در شش دوره گذشته به عنوان ان شهرساز وارد 

شورای مرکزی شده اند. 
اسامی این اعضا به ترتیب بیشترین حضور در شورای مرکزی؛ حسینعلی 
 3 یزدانی  شیرزاد  دوره،   3 اردشیری  مهیار  دوره،   4 مهرجردی  فلاحتیان 

زاده،  صنیع  عباس  کاظمیان،  ایرج  و  دوره   2 احمدلو  خان  سعید  دوره، 
سیمین حناچی، ابراهیم حجری و مهدی میرفندرسکی هر کدام یک دوره 

عضو شورای بوده است. 
این 9 شهرساز از استان های خراسان، یزد، فارس، اصفهان، تهران، قم، 
این  انتخاب شوند. در واقع  این شورا  به عضویت  اند  توانسته  و مازندران 

6 استان انحصار رشته شهرسازی شورای مرکزی را در اختیار داشته اند.

برق شورای مرکزی را کدام استان ها تامین کرده اند؟ 
در تمام شش دوره ای که از تشکیل سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور گذشته است 26 سهمیه برای حضور ان برق به این شورا حاصل شده است. البته 

برخی ان بیش از یک دوره عضو شورای مرکزی بوده اند به همین خاطر این 26 سهمیه را 17 نفر به دست آورده اند. 
سید محمد غرضی 5 دوره، عباس هلاکویی 3 دوره، حسن صلواتی 2 دوره، مجید ولدان 2 دوره، موسی مرادیان 2 دوره و جمال مشتاق، غلامحسین نجابت، 
احمد امینی، علی حاج علی افضلی، مرتضی سیف زاده، محمدرضا فاطمی، علیرضا شهرکی، داریوش دیودیده، سید کاظم مجابی، علیرضا سنایی دشتی، 

سلیمان شیرزادی، بهرام چاوشی هر کدام یک دوره عضو شورای مرکزی نظام مهندسی ساختمان بوده اند. 
بویر احمد، قزوین، بوشهر،  بلوچستان، کهگیلویه و  استان های تهران، اصفهان، کردستان، فارس، خوزستان، قم، گیلان، خراسان جنوبی، سیستان و 

کرمانشاه و آذربایجان شرقی نمایندگانی در دوره های مختلف شورای مرکزی در رشته برق داشته اند. 
می توان گفت این 14 استان برق شورای مرکزی را تامین کرده اند.

نـوزدهمین اجـالس هـیئت عـمـومی 
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مکانیک های شورای مرکزی چه کسانی بودند؟

ت��ا کنون 20 س��همیه از ش��ورای مرک��زی در طی ش��ش دوره گذش��ته به ان 
مکانیک اختصاص یافته اس��ت. تعداد آن مکانیک در دوره های اول تا سوم 
از ان برق کمتر انتخاب می ش��د اما در دوره های بعدی 4 نفر از ان مکانیک 

انتخاب شده اند. 
در مجموع 13 نفر از رش��ته مکانیک عضو ش��ورای مرک��زی بوده اند که علی 
فرج زاده ها با س��ه دوره عضویت، با س��ابقه ترین آنها محس��وب می ش��ود و 
نامدارترین آنها نیز اکبر ترکان اس��ت که توانس��ته ریاس��ت شورای ششم را به 

دست آورد. 
ای��ن ان از اس��تان های آذربایج��ان غربی، کرمانش��اه، مازن��دران، مرکزی، 

اصفه��ان، قزوین، آذربایجان ش��رقی، گلس��تان، س��منان، ایل��ام، تهران و 
مازندران بوده اند. 

عل��ی ف��رج زاده ها 3 دوره، عل��ی اصغر ضمی��ری 2 دوره، محمود صیامی 2 
دوره، حس��ین  صالح��ی 2 دوره، ج��واد نخعی 2 دوره، محم��د مصطفوی 2 
دوره، قاسم ش��اهکار، حسین ویزواری، مسعود سنگی، سعید کرمی، رسول 
باقری محاسفی، سیف اله علی نیا و اکبر ترکان هرکدام یک دوره به عضویت 
سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور انتخاب شده اند. در واقع این 13 نفر 

مکانیک های شورای مرکزی بوده اند

کدام شهرها میزبان اجالس هیات عمومی نظام مهندسی بوده اند؟ 

اجلاس اول؛ تهران تیر ماه 1377  
اجلاس دوم؛تبریز 30و 31 تیر 1378

اجلاس سوم؛ اصفهان 9 تیر 1379 
اجلاس چهارم؛ مازندران – بابلسر 8 تیر ماه 1380
اجلاس پنجم؛ گیلان – زیبا کنار - 2 تیر ماه 1381

اجلاس ششم؛شهرکرد 26تیرماه 1382
اجلاس هفتم؛ مشهد مقدس- 26 تیرماه 1383

اجلاس هشتم؛ اراك 30 تیر 1384 

اجلاس نهم؛ اصفهان 15 تیر 1385
اجلاس دهم؛ تهران- هتل استقلال3 تیرماه 1386

اجلاس یازدهم؛ تهران 30 تیرماه 1387
اجلاس دوازدهم؛ شیراز – 28 تیرماه 1388

اجلاس سیزدهم؛ محمودآباد ساری  28  تیر 1389
اجلاس چهاردهم؛ تهران سالن سران 18 تیر1390

اجلاس پانزدهم؛ کرمانشاه21 تیرماه 1391
اجلاس شانزدهم؛ جزیره کیش – 17 تیرماه 1392 

اجلاس هفدهم؛تهران سالن سران 4 تیرماه 1393
اجلاس هجدهم؛ اردبیل – 30 تیرماه 1394

در این 18 دوره، تهران 5 مرتبه، اصفهان 2 مرتبه 
و تبریز، بابلسر، زیبا کنار، شهرکرد، مشهد، اراک، 
اردبیل هر  و  شیراز، محمودآباد، کرمانشاه، کیش 
مهندسی  نظام  اجلاس  میزبان  مرتبه  یک  کدام 

ساختمان بو ده اند.
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معماران شورای مرکزی چه کسانی بوده اند؟

ت��ا کن��ون 35 س��همیه از کرس��ی های ش��ورای 
مرکزی در طول ش��ش دوره گذشته به مهندسان 
معمار اختصاص یافته اس��ت که با احتس��اب این 
مورد ک��ه برخی افراد بیش از ی��ک دوره انتخاب 
ش��ده اند در مجموع 26 نفر توانسته اند در رشته 

معماری به شورای مرکزی راه یابند. 
ای��ن افراد از اس��تان ه��ای، آذربایجان ش��رقی، 
کرمان، زنجان، بوشهر، تهران، اردبیل، قزوین، 
آذربایج��ان  هرم��زگان،  خراس��ان،  مازن��دران، 
غربی،خراس��ان رضوی، یزد، س��منان، فارس، 

همدان، ایلام و مرکزی بوده اند. 
ب��ه ای��ن ترتیب محمدرض��ا اس��ماعیلی 3 دوره، 
محمدکاظم معین زاده 3 دوره، ش��هریار مشیری 
3 دوره، عبدالعزی��ز ابراهی��م زاده  2 دوره، ناصر 
تق��ی زاده،عبدال��ه  ثان��ی 2 دوره واکب��ر  ثب��ات 
مولوی،سید مهدی هاشمی، سید محمد حسین 
آی��ت اللهی، ابوالحس��ن خواج��ه ای، ابوالفضل 
ودادی، مهدی مجابی، س��یامک مشرف، ایرج 

معزی، مس��عود ناصری، محمد هادی رهبری، 
محمدرضا محس��نین، سید رضا هاشمی، محمد 
رضا ش��اه حسینی، حامد ش��یخ طاهری، محمد 
رض��ا عیدی بارنج��ی، کاظم معمار ضی��ا، بهزاد 
محم��دی، منصور بهادری، مه��روش کاظمی و 
غلامحسین اله دادی هر کدام یک دوره عضویت 

شورای مرکزی را تجربه کرده اند. 

ای��ن 26 مهن��دس، معماران ش��ورای مرکزی تا 
سال 1395 محسوب می شوند. 

در انتخاب��ات دوره هفتم ش��ورای مرکزی نیز 25 
نفر در رشته معماری ثبت نام کرده اند. 

سید مهدی هاشمی نیز از رشته معماری توانست 
در دوره پنجم ریاست سازمان را به دست آورد

52  مهندس عمران که داعیه ریاست نداشتند 

مهندس��ان عم��ران هر چند هیچگاه نتوانس��ه  اند 
جایگاه ریاست س��ازمان را کسب کنند اما از لحاظ 
نف��رات 41 درص��د و از لحاظ س��همیه 35 درصد 
کرس��ی های س��ازمان نظام مهندس��ی ساختمان 

کشور را در ادوار گذشته به دست آورده اند. 
از اعض��ای ش��ورای مرکزی که رش��ته عم��ران را 
در کارنام��ه حرفه ای خود داش��ته ان��د می توان به 
نام های��ی چون؛ ، حمید بدیع��ی 3 دوره ، محمد 
حسین مقیمی3 دوره ، مرتضی رئیسی دهکردی 
3 دوره، عزت اله فیلی 3 دوره، مصطفی ش��ریفی 
2 دوره، مه��دی اژدری مق��دم 2 دوره، عبدال��ه 
کوپای��ی 2 دوره، عزت اله ثقف��ی 2 دوره، مهدی 
قالیبافی��ان 2 دوره، فرید فی��روزی 2 دوره، کامیار 
بی��ات ماکو 2 دوره، عباس احمد آخوندی 2 دوره، 
حجت اله عامری 2 دوره، محمد امین دستمالچی 
2 دوره، هوشیار ایمانی، سعید پور شریفی، محمد 

رضا راهنما، محسن قربانی، احمد توسلی، احمد 
تجلی��ل، غلامرضا ک��ول، بهاالدی��ن ادب، محمد 
مه��دی قهرمان��ی، رحم��ت ال��ه یزدانپ��ور، جعفر 

جعفری، محمد س��عیدی کی��ا، منصور قلعه نوی، 
علی بنیادی نژاد، مرتضی رئیسی، اسفندیار تیمور 
تاش��لو، مه��رداد پور حات��م، علی اکب��ر رمضانی، 
محمد پاکزاد، بیژن نامدار زنگنه، ذبیح اله حبیبی، 
فرید صالحی عالی، مس��عود راوی��ان، علی حیدر 
عبدی پور، هادی الماس��ی، محمد رضا رئیس��ی، 
مجتبی ق��ادری،  پیمان قربانی، بهرام چاوش��ی، 
محمد یونسیان، محمد رضایی، منصور صبیری، 
وحید شایس��ته نی��ک، مجتبی نیک کردار، س��ید 

هاشم موسوی ، اشاره کرد. 
 این افراد به نمایندگی از 27 استان مختلف راهی 
س��ازمان نظام مهندسی کشور ش��دند در ضمن  4 
اس��تان خراس��ان جنوب��ی، قزوی��ن، کردس��تان و 
هرمزگان تا کنون در رش��ته عم��ران هیچ نماینده 

ای در این شورا نداشته اند
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سید مسعود ریاضی مظلومی

سید رضا سرافرازی

حسن شرفی

حمزه شکیب

علی صادقی

محسن قربانی

حسین کامران دیسفانی

محمد خسرو کندی

عبداله کوپائی

شهرام کوسه غراوی

محمدرضا ماهینی

امیرهوشنگ آخویسی

مهدی اژدری مقدم

مجید اسماعیلیان

هوشیار ایمانی کله سر

اردشیر بنائی بروجنی

علی رضا بهاری فر

حبیب اله بیطرف

حسین پناهی فر

حسن پورحسینی

ایرج پورنصیری

بهلول تقی زاده

مجید توتونچی

حلیمه جرجانی

محمد رضا جواهری تفتی

محمد رضا حریری اردبیلی

احمد خرم

محمد حسین دادخواه تیرانی

فرج اله رجبی

حسین رضایی

مهدی رضایی سردره

علی اکبر رمضانی

مهدی روانشادنیا

اسامی کاندیداهای رشته عمران

کرمانشاه

سیستان و بلوچستان

کرمان

اردبیل

چهارمحال و بختیاری

خوزستان

تهران

خوزستان

خراسان رضوی

گیالن

آذربایجان شرقی

خراسان رضوی

گلستان

یزد

اردبیل

تهران

فارس

فارس

لرستان

هرمزگان

خراسان شمالی

تهران

خراسان رضوی

خراسان جنوبی

کرمانشاه

تهران

کهگیلویه و بویراحمد

مازندران

خراسان رضوی

مرکزی

اصفهان

گلستان

بوشهر

لیست کاندیداهای نوزدهمین اجالس هیات عمومی
 سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور
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اسامی کاندیداهای رشته تاسیسات برقی

اسامی کاندیداهای رشته نقشه برداری

اکبر احمدی

احمد اسدی

سعید بدوی

فارس

خراسان رضوی

گیالن

طیب حیدری

علی طوماری

کامران کبیری باالجاده

جواد مهجوریان نماری

بهمن مومنی مقدم

شمس نوبخت دودران

کرمانشاه

آذربایجان شرقی

گلستان

مازندران

تهران

تهران

عبداله امراللهی

فریدون بهلول خیبری

مجید جی افرام

حمید رمضان دهنوی

آذربایجان غربی

خراسان رضوی

لرستان

قم

مهدی شایان

کیانوش علی پور

محمد رضا فاطمی

بهرام فرهخت

علی کریمی آنچه

سید مجید مزینانی

سید محمد هاشمی

سیستان و بلوچستان

گیالن

خراسان جنوبی

آذربایجان شرقی

تهران

خراسان رضوی

تهران

زنجان

البرز

آذربایجان شرقی

قم

حسن مجتبی زاده

علی رضا مجربی کرمانی

طالب مرادی شقاقی

امین مقومی

سید مجتبی موسوی

تورج نائیج پور

علی نبی زاده

جعفر هاشم زاده

گلستان

مازندران

تهران

آذربایجان غربی

فریدون واحد

محمد یونسیان

چهارمحال و بختیاری

همدان

نـوزدهمین اجـالس هـیئت عـمـومی 
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سعید خان احمد لو

ابراهیم زاد توت آغاج

احمد زارعی

سید فتح اله فواد مرعشی

قم

زنجان

بوشهر

آذربایجان غربی

شهاب آدم نوه سی

ابوالحسن اسالنی کتولی

آذربایجان شرقی

گلستان

اسامی کاندیداهای رشته تاسیسات مکانیکی

اسامی کاندیداهای رشته شهرسازی

اسامی کاندیداهای رشته معماری

اردشیر آرش

محمدرضا آلوستانی مفرد

حسین اکبریان راد

رضا رفیعی

قاسم شاهکار

اردبیل

گلستان

تهران

هرمزگان

آذربایجان شرقی

علی فرج زاده ها

محمدرضا طالب زاده

احمد رضا طاهری اصل

سیف اله علی نیا

علی صادقی دزکی

علی رضا قزوینی پور اکبری

رضا کرانی

محمد مصطفوی

کاوه نوری کوپائی

قزوین

خوزستان

اصفهان

مازندران

چهارمحال و بختیاری

کرمان

کرمانشاه

مرکزی

قم

هوشنگ کاتب احدی

ابراهیم کریمی

عمران کهزادی سیف آباد

کورش لطفی

ناصر محسنی

سید مسعود موسوی

عباس وثیق نیا

البرز

گلستان

کهگیلویه و بویراحمد

خوزستان

خراسان رضوی

گیالن

قزوین

دایان ایگدری

غالمحسن اله دادی

منصور بهادری

حیدر جهانبخش

گلستان

مرکزی

ایالم

تهران
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جواد جوان مجیدی

احمد چورکه یشکوه
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معرفی کاندیدا

شمس نوبخت ، عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت ایران مطرح کرد:

ضرورت حل وفصل اختالف های احتمالی بین
 نظام مهندسی استان ها و ارگان داخلی 

کاری  سوابق  که  است  کاندیداهایی  از  نقشه بردار(  مهندس  و  ترابری  و  راه  )دکترای  نوبخت  شمس  دکتر 
حرفه ای، تحقیقاتی و آموزشی گسترده ای در حوزه های مربوط به نظام مهندسی دارد. او از سال 1355 عضو 
هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت ایران بوده است. همچنین مدیر امور دانشجویان دانشکده عمران دانشگاه 
علم و صنعت، معاون دانشکده عمران به مدت 8 سال، مدیر کل اداره خدمات دانشگاه علم و صنعت و مشاور 

قسمت نقشه برداری مهندسین مشاور ایران پویش بوده است.
مبناگستر  شرکت  هیئت مدیره  عضو  کرد:  اشاره  زیر  سمت های  به  می توان  ایشان  حرفه ای  سوابق  دیگر  از 
با وزارت  ایران، همکاری  پارسیان، عضو ارشد مهندسین مشاور طرح و نظارت در نقشه برداری و کاداستر 
راه و ترابری )راه و شهرسازی( در تدوین دوره های بازآموزی و آموزشی مهندسین شاغل در آن وزارتخانه، 
عضو هیئت مدیره دوره پنجم نظام مهندسی استان تهران، عضو کمیسیون آموزش و پژوهش شورای مرکزی 

و... .
از:  است  عبارت  آنها  که شاخص ترین  است  مهندسی  در حوزه  متعددی  تالیف های  دارای  نوبخت  مهندس 
1. کتاب نقشه برداری مهندسی که بیش از 40 بار توسط انتشارات دانشگاه علم و صنعت ایران تجدید چاپ شده است؛ 2. کتاب نقشه برداری برای 
آموزش و پرورش که تاکنون بیش از 25 بار تجدید چاپ شده است؛ 3. کتاب اصول مربوط به تملک، نقشه برداری و طرح هندسی بزرگراه ها؛ 4. کتاب 
برای آزمایش های روسازی راه )به نام آزمایشات روسازی(؛ 5. ترجمه سه جلدی کتاب تونل سازی در سنگ های سست؛ 6. کتاب تکنولوژی روسازی 

راه؛ 7. کتاب نقشه برداری زیرزمینی و... .
تکنولوژی  تونل سازی–  زیرزمینی،  نقشه برداری  مسیر،  نقشه برداری  نقشه برداری،  دروس  تدریس  به  می توان  نوبخت  مهندس  آموزشی  سوابق  از   
روسازی و مباحث ویژه در مقاطع مختلف تحصیلی در دانشگاه های علم و صنعت ایران، صنعتی شریف، امام علی و سیستان و بلوچستان، پیام نور، 

علم و فرهنگ و علاالدوله و... اشاره کرد.
نهادی  بر 400هزار عضو مهندس نخبه دارد،  بالغ  او درباره نقش سازمان نظام مهندسی ساختمان در عرصه عمرانی کشور می گوید: »سازمانی که 
به  ارائه خدمات  برای  هماهنگی  ایجاد  که  باشد  داشته  بسزایی  نقش  مشکلات  و حل  مردم  به  و خدمت  کشور  آبادانی  در  می تواند  که  است  قدرتمند 
هماهنگ کننده نیاز دارد که همان شورای مرکزی نظام مهندسی است. اعضای این شورا باید افرادی باشند که بتوانند این همدلی را بر اساس ماده 102 

قانون نظام مهندسی ایجاد کنند.«
نوبخت در ادامه اظهارات خود درباره مهم ترین انگیزه اش از ورود به شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور تاکید می کند: »جلب مشارکت 
هیئت مدیره استان ها برای ارتقای کیفیت ساخت وساز و ارائه خدمات بیشتر به مردم، تعامل با نظام مهندسی استان ها برای پیشبرد اهداف مشترک، اقدام 
عملی و اجرایی برای نظارت کیفی بر عملکرد نظام مهندسی استان ها بر وفق قانون، جلب مشارکت نظام مهندسی استان ها، اجرای دقیق قانون نظام 

مهندسی، تعامل و همکاری با متولیان ساخت وساز و سایر امور مهندسی از دلایل بنده برای ورود به این عرصه بوده است.«
و  مهندسی  فن  ارتقای  و...،  دستورالعمل ها  و  شیوه نامه ها  بازنگری  شیوه نامه ها،  اصلاح  نحوه  و  فرایندها  تسهیل  حال،  همین  »در  می افزاید:  وی 
اختلاف های  حل وفصل  مهندسی،  اخلاق  اشاعه  آموزشی،  سمینارهای  برگزاری  و  تخصصی  بازآموزی های  اجرای  مهندسان،  اطلاعات  به روزرسانی 
احتمالی بین نظام مهندسی استان ها و ارگان داخلی سازمان استان ها، تلاش برای بومی کردن صنعت ساختمان سازی و رعایت اصول و مقررات ملی، 

برگزاری کنفرانس و سمینارهای تخصصی ملی و بین المللی از دیگر دلایل بنده برای حضور در این عرصه است.«
او در پایان همکاری با وزارت راه و شهرسازی را در امر نظارت بر عملکرد سازمان نظام مهندسی استان ها و اصلاح خط مشی آن سازمان، همکاری 
با مراکز تحقیقاتی و دانشگاه ها و وزارت علوم برای تدوین سیلابس های درسی مورد نیاز علم ساختمان سازی، همکاری با وزارت کار و امور اجتماعی 
در مورد تربیت و آموزش کارگر ماهر ساختمانی، دفاع از حقوق مهندسان، همکاری با وزارت راه و شهرسازی برای آزمون های ورود به حرفه، ایجاد 
زمینه کارآموزی برای مهندسان که تازه فارغ التحصیل شده اند یا وارد حرفه می شوند، از دیگر دلایلی و انگیزه های خود برای ورود به شورای مرکزی 

می شمارد.«
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معرفی کاندیدا

علی نبی زاده ، مدرس دانشگاه صنعتی امیر کبیر:

 ایجاد شفافیت الزمه اصلی ارتقای جایگاه 
جامعه مهندسی است

دکتر علی نبی زاده عضو هیئت مدیره نظام مهندسی ساختمان استان تهران، کارشناسی ارشد رشته عمران 
را از دانشگاه صنعتی شریف اخذ کرد و در گرایش ژئوتکنیک از دانشگاه علم و صنعت ایران دکترای گرفت. 
وی که مدرس دانشگاه صنعتی امیرکبیر است یکی از اهداف خود را از کاندیداتوری شورای مرکزی  بررسی 
مسایل مشترک و مبتلابه سازمان های نظام مهندسی ساختمان استان ها می داند تا از طریق این شورا بتوانند 

راهکارهای کوتاه مدت و بلند مدت مناسبی را برای رفع این مشکلات فراهم آورد.
وی که ایجاد شفافیت را از لوازم اصلی ارتقای جایگاه جامعه مهندسان می داند معتقد است که یکی از راه 
های این شفافیت بسترسازی مناسب به منظور سیستمی کردن تمام امور فنی و مهندسی در سطح کشور 
است که باید از طریق شورای مرکزی فراهم شود. دکتر نبی زاده با اشاره به یکپارچگی فرایند ساخت و ساز 
با نهادها و سازمان های مرتبط با صنعت ساختمان  کشور می گوید فقط در سایه تعامل سازنده  و مستمر 
می توان به اهداف سازمان نظام مهندسی ساختمان از قبیل تدوین مقررات ملی ساختمان و ترویج و کنترل 

اجرای آن دست یافت.
 

این عضو هیئت مدیره نظام مهندسی استان تهران با اشاره به نقش اعضا در رشد تعالی سازمان یکی از وظایف مهم اعضای شورای مرکزی- که خود به 
آن اعتقاد دارد- را حمایت اجتماعی از اعضای سازمان نظام مهندسی ساختمان استان ها و دفاع از حیثیت و حقوق حقه آنها می داند و تمام تلاش خود را 

برای تحقق بخشیدن به این هدف مبذول می دارد.

 علی نبی زاده ضمن رد هرگونه تمرکز گرایی در سیستم مدیریت شورای مرکزی، تاکید دارد که باید تفویض اختیار به افراد شایسته و کاردان صنفی و 
دانشگاهی توام با کنترل و ارزیابی عملکرد اعضا باشد تا اهداف تصریح شده در قانون برای این سازمان حرفه ای فراهم آید.

وی هدف دیگر خود به عنوان فردی دانشگاهی از ورود به عرصه انتخابات شورای مرکزی را همکاری و ارتباط تنگاتنگ با مراکز علمی، آموزشی و 
تحقیقاتی جهت تهیه مواد درسی و محتوای آموزشی متناسب با نیازهای ساخت و ساز در کشور می داند و معتقد است که آموزش یکی از الزامات اصلی 

است که بدنه مهندسی کشور بدان نیازمند است و می تواند به رشد صنعت ساختمان کشور کمک شایانی داشته باشد.
از مهمترین مقالات علمی وی می توان به »تحلیل و بررسی اندرکنش تونل و گسلش نرمال در خاک های ماسه ای خشک« اشاره کرد که در اولین 
کنفرانس مکانیک خاک ایران در سال 2014 ارائه شده است و همچنین کتاب » پایدار سازی گودها با نگرش ویژه به روشهای نیلینگ و انکراژ« که توسط 

دانشگاه علم و صنعت ایران در دست انتشار است.
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معرفی کاندیدا

ابراهیم کریمی، عضو هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی استان گلستان

قصد دارم فاصله ها را از بین ببرم

ابراهیم کریمی، کارشناس ارشد رشته شهرسازی است. از سوابق فنی و تخصصی این کارشناس می توان به 
فعالیت های زیر اشاره کرد: کارشناس شهرسازی، مشاور شهرسازی و معماری زیست تهران، عضو جامعه 
مهندسان شهرساز ایران، عضو هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی استان گلستان، رئیس کمیته تخصصی 
و  گلستان  استان  شهرداری های  همیاری  سازمان  هیئت مدیره  عضو  گلستان،  استان  شهرسازی  گروه 

کارشناس رسمی دادگستری در رشته شهرسازی.
دیگر سوابق ابراهیم کریمی عبارت است از: شهردار گالیکش )۱۳81-۱۳77(، فرماندار بندر گز )۱۳۸۱-۱۳۸۳(، 
شرکت  عامل  مدیر   ،)۱۳۸۳-۱۳۸۵( گلستان  استان  ژیمناستیک  هیئت  رئیس   ،)۱۳۸۳-۱۳۸۴( کلاله  فرماندار 

تولیدی آذرنور )۱۳۸۸-۱۳۸۵( و رئیس هیئت امنای شهرک صنعتی مینودشت )۱۳۸۶-۱۳۸۸(.
در رزومه این فرد می توان به خدمات آموزشی گسترده ایشان اشاره کرد که از جمله آنها عبارت است از: 
عضو کمیسیون پژوهش استانداری گلستان، مدیریت مرکز آموزش مدیریت دولتی استان گلستان، مدرس 
میلاد  عالی  آموزش  موسسه  دانشجویی  معاون  گلستان،  استان  شهر  شوراهای  شهرداران  آموزشی  دوره 

گلستان، مدرس دانشگاه پیام نور گرگان و گنبد.
وی یکی از اهداف و برنامه های مهم خود را از حضور در این انتخابات، ارتقای صنفی و حرفه ای جایگاه مهندسان در سازمان بر شمرد و گفت: 
»سازمان نظام مهندسی به عنوان بزرگ ترین تشکل غیردولتی و )N.G.O( مردمی است که با هدف تامین نیازهای صنفی جامعه مهندسان ایجاد شده 
است؛ اما متاسفانه در دوره های گذشته، به دلیل نفوذ و دخالت بیش از حد ارگان های دولتی و شهرداری تهران در تصمیم گیری های سازمان، این نهاد 

صنفی و مردمی از مسیر واقعی خود خارج شده و بسیاری از قوانین  بایدها و نبایدهای حرفه ای در سازمان نادیده گرفته شده است.« 
این مقام مسئول در مورد عمکرد شورای مرکزی در دوره قبل گفت: »در سال های اخیر، روند و مسیر حرکت نظام مهندسی صعودی بوده است؛ اما 

متاسفانه در برخی از موارد قدرتمند عمل نکرده و نتوانسته تعامل خوبی بین دستگاه ها و مردم داشته باشد.«
کریمی در پاسخ به این سوال که می خواهید در رشته ای که کاندیدا شده اید، چه مسائلی را از طریق شورای مرکزی پیگیری کنید، گفت: »متاسفانه در 
سال های اخیر رشته شهرسازی نتوانسته است با رشته های دیگر مانند معماری و عمران قرابت خوبی داشته باشد. بنده قصد دارم این فاصله ها را از 

بین ببرم و رابطه مناسبی بین رشته ها در نظام مهندسی ایجاد کنم.«
وی در پایان گفت: »امیدوارم با انتخاب درست و با اتحاد و انسجام صنفی بتوانیم افق چشم انداز واقعی سازمان را به تصویر بکشیم و در پایان دوره 

سه ساله فعالیت هیئت مدیره، ره آورد و الگوی مناسبی را برای سال های آتی سازمان تثبیت کنیم.«
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معرفی کاندیدا

علی فرج زاده ،نایب رئیس شورای مرکزی ساختمان کشور مطرح کرد:

جای خالی وظایف قانونی نظام مهندسی در 
آیین نامه کنترل ساختمان

مهندس علی فرج زاده که دارای مدرک کارشناسی مهندسی مکانیک از دانشگاه علم و صنعت و کارشناسی 
ارشد مدیریت شهری از دانشگاه آزاد تهران- مرکز است، بیش از دو دهه در عرصه نظام مهندسی ساختمان 

کشور فعالیت داشته است.
او که از سال 1385 عضو اصلی شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور بوده است، در حال 
حاضر  نایب رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور و رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان 
قزوین است. البته از دی  سال 1389 تا پایان سال 1392 نیز نایب رئیس اول سازمان نظام مهندسی ساختمان 

کشور بوده است.
مهندس علی فرج زاده در کارنامه حرفه ای خود مشاغلی نظیر زیر را داشته است:

مدیر عامل سازمان همیاری شهرداری های استان قزوین از ابتدای سال 1393 تا پایان شهریور 1394؛
مدیر مهندسی شرکت سرماآفرین ایران از ابتدای سال 1373 تا خرداد 1379؛

مدیر تولید شرکت نیرو محرکه ایران از خرداد 1379 تا آبان 1380؛
کارشناس ماده 27.

او به یکی از رویدادهای جنجالی تاریخ نظام مهندسی کشور اشاره می کند و یکی از اشکالات مهم آیین نامه کنترل ساختمان را تعریف نشدن وظایف 
سازمان استان در آن معرفی می کند.

 به باور مهندس فرج زاده ها، با تلاش شورای مرکزی پیشنهاد اصلاحی به تایید کارگروه کمیسیون زیربنایی دولت رسیده که موضوع آن افزودن ماده ای 
تحت عنوان وظایف قانونی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان ها وفق ماده 15 قانون است.

رئیس فعلی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قزوین بر این باور است ائتلاف بزرگ استان ها تا عملی شدن این پیشنهاد، پیگیری های لازم را انجام 
خواهد داد.

او می گوید: »ما اعتقاد داریم اگر وظایف قانونی نظام مهندسی در آیین نامه کنترل ساختمان لحاظ شود، تمامی تناقض های قانونی این آیین نامه یکجا 
برطرف خواهد شد.«

مهندس فرج زاده در ادامه اظهارات خود به دلایل توفیق نیافتن نظام مهندسی در دستیابی جامع به اهداف قانونی و حرفه ای خود اشاره می کند و می گوید: 
»تخصصی نبودن شوراهای قبلی یا به عبارتی، ورود افراد غیرمتخصص به مدیریت غیرحرفه ای آن از دلایل ناکارآمدی شورا بوده است؛ اما در دوره هفتم 

شورای مرکزی، ائتلاف بزرگ استان ها به دنبال انتخاب افراد صرفًا متخصص و مدیریت حرفه ای شورای مرکزی است.«
او همچنین به اهداف ائتلاف بزرگ استان ها برای شورای مرکزی دوره هفتم اشاره می کند و می گوید: »اهداف مهم ائتلاف بزرگ استان ها برای شورای 
مرکزی عبارت است از: دفاع قانونی، حرفه ای و تخصصی از کیان سازمان نظام مهندسی ساختمان، ارتقای کیفیت خدمات مهندسی ارائه شده وفق قانون 
و آیین نامه اجرایی، پیگیری درخصوص تعیین دوره مسئولیت خدمات مهندسی، اقدام عملی و واقعی درخصوص نظارت کیفی بر عملکرد نظام مهندسی 
ساختمان استان ها وفق قانون، تلاش در راستای بومی سازی مباحث مقررات ملی ساختمان در راستای افزایش کیفیت ساخت و سازها و کوشش در جهت 

به روز کردن علم مهندسی ساختمان اعضا از طریق آموزش های کیفی و کاربردی مناسب و تاییدشده.«
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معرفی کاندیدا

حبیب اهلل بیطرف، رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران:

قانون نظام مهندسی آثار گسترده ای بر کیفیت 
ساخت وسازها داشته است

 رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران با اشاره به اینکه در دوره حاکمیت قانون نظام مهندسی و 
کنترل ساختان، شاهد اثرهای گسترده ای بر ساخت وسازهای شهری در کشور هستیم، گفت: »طبیعتًا این آثار در 
مراکز استان ها و کلان شهرها بیشتر بوده و در عرضه خدمات مهندسی در همه بخش های طراحی، نظارت و اجرا 

نسبت به قبل از تصویب قانون تحولاتی رخ داده است.«
 وی گفت: »در دو دهه گذشته، بیش از یک ونیم میلیارد مترمربع پروانه ساختمانی توسط شهرداری های کشور صادر 
شد و این ساختمان ها با وجود مقررات ملی ساختمان و تحت نظارت مجری ذی صلاح، از کیفیت بسیار مطلوبی در 

مقایسه با گذشته برخوردار بودند.«
بیطرف خاطرنشان ساخت: »ساختمان هایی که در حال حاضر ساخته می شوند، در قیاس با ساختمان هایی که قبل 
از دهه هفتاد ساخته می شدند، به لحاظ طراحی، سازه، استحکام و تاسیساتی به هیچ وجه قابل مقایسه نیستند و 
این امر بیان کننده آن است که قانون نظام مهندسی آثار گسترده ای بر کییفت ساخت وسازها داشته است.«وی تاکید 
کرد: »سازمان های نظام مهندسی و شورای مرکزی نیز در این تغییرات نقش بسزایی داشته اند. البته تا رسیدن به 

استانداردهای ملی و رعایت مقررات ملی ساختمان فاصله زیادی داریم.«
بیطرف گفت: »برای ایجاد تغییر و تحول در فرایند ساخت وساز لازم است تحولاتی اساسی در مراحل اجرای ساخت و به خصوص در ماده 4 قانون نظام مهندسی 

ساختمان صورت بگیرد که مداخله افراد غیرمتخصص در ساخت وسازها را منع می کند.«
او درباره انتخابات شورای مرکزی نظام مهندسی ساختمان گفت: »شورای مرکزی انتخابات هفتم رسالت های سنگینی را به دوش دارد و از طرفی، باید عملکرد 

و جمع بندی واقع بینانه ای از اجرای قانون در طول دوره بیست ساله داشته باشد.«
وی افزود: »از طرف دیگر، باید چالش ها و مشکلات وضع موجود را به خوبی تجزیه وتحلیل کند و راهکارهای مناسب را برای برون رفت در نظر بگیرد و برای دوره 

سه ساله خود نیز برنامه ریزی جامع و عملی انجام دهد تا تاثیرگذاری مناسبی در سه سال آینده داشته باشد.«
 رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران تاکید کرد: »امیدواریم این اجلاس با انتخاب اعضای شایسته و کارآمد، شورای مرکزی توانمندی انتخاب 

شود و مدیریت شورای مرکزی نیز بتواند به صورت فعال نسبت به پیگیری اهداف مورد نظر خود اقدام کند.«
شایان ذکر است حبیب الله بیطرف که در حال حاضر، کاندیدای عضویت در شورای مرکزی نظام مهندسی کشور است، دارای مدرک فوق لیسانس راه و ساختمان 
از دانشکده فنی دانشگاه تهران است.از شاخص ترین سوابق شغلی و اجرایی ایشان می توان موارد زیر اشاره کرد: همکاری در راه اندازی مرکز تحقیقات آب جهاد 
سازندگی، استاندار استان یزد، عضو هیئت علمی دانشگاه دولتی با مرتبه مربی، معاون آموزش و سازندگی وزارت نیرو، رئیس هیئت مدیره سازمان سازندگی و 
آموزش وزارت نیرو، مجری طرح های ملی کارون 3 و 4، عضو هیئت مدیره شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران، وزیر نیرو طی سال های 1384-1376، مشاور 
ارشد پژوهشگاه نیرو، عضو هیئت علمی پژوهشی پژوهشگاه نیرو، عضو هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران، عضو اتاق فکر اقتصاد آب 

و برق وزارت، مدیر عامل بنیاد حامیان دانشکده فنی تهران و رئیس سازمان نظام مهندسی استان تهران.
علاوه بر این، مهندس بیطرف در زمینه های علمی نیز به ارائه مقالات و ایراد سخنرانی در کنفرانس های ملی پرداخته است؛ نظیر نهمین همایش کمیته ملی 
آبیاری و زهکشی، دومین همایش ملی انرژی، دومین سمینار هیدرولیك ایران، سمینار دستاوردهای پژوهشی و تحقیقات صنعتی، دومین همایش بررسی  و 
تحلیل آموزش های علمی-کاربردی، همایش سراسری همکاری های دولت، دانشگاه، صنعت در توسعه ملی، همایش نقش آموزش های فنی و حرفه ای در 

توسعه کاربرد انرژی های جدید و... .
گفتنی است حبیب الله بیطرف در دوره مدیریت وزارت نیرو اقدامات ارزنده ای انجام داده است که از مهم ترین آن می توان به موارد زیر اشاره کرد: توسعه چشمگیر 
تاسیسات آب و برق کشور از جمله ساخت 50 سد مخزنی بزرگ ملی و 17هزار مگاوات نیروگاه و 560هزار هکتار شبکه مدرن آبیاری و زهکشی و افزایش ظرفیت 
تامین آب مصارف شهری به میزان 3میلیارد مترمکعب با اجرای طرح های مختلف آب رسانی و انتقال آب، ساخت 27 تصفیه خانه آب، ساخت 50 تصفیه خانه 
فاضلاب طی 8 سال، توسعه دانایی از طریق گسترش مراکز آموزشی و پژوهشی وزارت نیرو، افزایش مهارت های علمی و مهارتی کارکنان، گسترش فعالیت های 
پژوهشی، نوآوری، انتقال و جذب فناوری های جدید، گسترش ساخت داخل، تکمیل زنجیره صنایع نیروگاهی و اصلاح هرم نیروی انسانی.او تاکنون موفق به 
دریافت تقدیرنامه های متعددی شده است که از جمله آن کسب عنوان استاد نمونه دانشکده مهندسی عمران دانشگاه امام حسین)ع( و کسب رتبه برتر در ارزیابی 

عملکرد وزارتخانه ها است.
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رادمهر، عضو هیئت مدیره نظام مهندسی ساختمان استان تهران:

ضرورت تأمین امنیت، صیانت و حمایت حرفه ای 
مهندسان ساختمان در عرصه ساخت وساز

اعضای  نفر   25 میان  در  تهران،  استان  ساختمان  مهندسی  نظام  سازمان  هیئت مدیره  در  خانم  یک  حضور 
دولتی  نهادهای  برتر  رده های  در  زنان  بیشتر  هرچه  حضور  برای  امیدوارکننده  اتفاقی  سازمان،  هیئت مدیره 
و ارتقای جایگاه آنان است. خانم مهندس الهه رادمهر، عضو هیئت رئیسه سازمان نظام مهندسی ساختمان 
استان تهران، دارای مدرک تحصیلی کارشناسی مهندسی معماری و مهندسی پایه یک طراحی، نظارت و اجرا 

است.
در کارنامه حرفه ای، اجرایی و آموزشی خانم رادمهر سوابقی نظیر موارد زیر درخشان است: 29 سال سابقه 
نظارت و طراحی در ساخت وساز شهری، نظارت بر اجرای خانه های سازمانی سازمان مدیریت و برنامه ریزی 
استان تهران، نظارت بر اجرای ساختمان اداره کل پست جمهوری اسلامی ایران )منطقه پستی صفاری(، عضو 
هیئت مدیره دوره چهارم، ششم و هفتم سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران، عضو هیئت رئیسه و 
دبیر سازمان در سال اول دوره چهارم و سال سوم دوره ششم سازمان نظام مهندسی ساختمان استان، عضو و 
دبیر گروه تخصصی معماری دوره سوم، چهارم و ششم هیئت مدیره، دبیر و مشاور شورای انتظامی دوره سوم و 
پنجم هیئت مدیره، عضو کمیته تخصصی نما در شهرداری تهران، عضو کمیته تخصصی نما در اداره کل راه و 
شهرسازی، دبیر کمیسیون بانک، بیمه، بازرسی و مالیات سازمان نظام مهندسی کشور و دبیر شورای مالیاتی سازمان استان در دوره ششم هیئت مدیره.
ناظر  امور مهندسان  در  نماینده هیئت مدیره  و چهارم هیئت مدیره،  دوره سوم  تهران  امن شهرداری  در شورای  انتظامی  نماینده شورای  او همچنین 
شهرداری تهران دوره سوم هیئت مدیره، عضو کمیسیون حقوقی سازمان دوره چهارم و ششم هیئت مدیره، نماینده کمیسیون حل اختلاف مالیاتی استان 
تهران از دوره سوم تا هفتم هیئت مدیره، عضو کمیسیون مبحث دوم مقررات ملی ساختمان دوره چهارم و ششم هیئت مدیره، مشاور امور بانوان سازمان 

نظام مهندسی ساختمان استان تهران، عضو کمیسیون مشورتی بانوان کشور و مدیر گروه منطقه البرز جنوبی بانوان کشور بوده است.
به کارنامه کاری مهندس رادمهر باید مواردی نظیر امور زیر را افزود: عضو هیئت تحریریه نشریه پیام نظام مهندسی دوره چهارم و ششم هیئت مدیره، 
  D.V.D تهیه و تدوین و آموزش قوانین و مقررات امور مالیاتی کشور برای مهندسان ناظر دارای پروانه اشتغال، تدوین و آموزش و تهیه بروشور و تهیه
آموزشی قوانین مقررات ماده 169 مکرر امور مالیاتی کشور، تدوین و آموزش و تهیه D.V.D آموزشی نحوه تنظیم دفاتر، تدوین و آموزش و تهیه بروشور 
و D.V.D آموزشی نحوه ارسال اظهارنامه الکترونیکی سازمان امور مالیاتی کشور، تدوین و آموزش و تهیه بروشور آشنایی با قوانین و تکالیف مالیاتی، 
آموزش مهندسان طراح و ناظر در زمان رسیدگی پرونده مالیاتی به صورت علی الراس، آموزش مهندسان طراح و ناظر برای تهیه لایحه دفاعیه و آشنایی 
با کمیسیون های حل اختلاف مالیاتی، دبیر همایش قوانین و تکالیف مالیاتی، سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران در سال 91، دبیر همایش 
معماری و نظام مهندسی، سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران در سال92، دبیر همایش بزرگداشت روز زن، سازمان نظام مهندسی ساختمان 

استان تهران در سال 92 و دبیر همایش یادبود زاها حدید در سال 94.
به منظور  نظام یافته  زمینه ها و شرایط  نظام مهندسی کشور می گوید: »فراهم آوردن  کاندیداتوری عضویت در شورای مرکزی  از  اهداف خود  درباره  او 
امنیت، صیانت و حمایت  تأمین  ایشان،  امور حرفه ای خود و مسئولیت پذیری حرفه ای- صنفی  انتظام  در  حضور هرچه وسیع تر مهندسان ساختمان 
حرفه ای مهندسان ساختمان در عرصه ساخت وساز کشور، ایجاد زمینه های تولید و توسعه اشتغال در حرفه مهندسین، ارتقای کیفی ساخت وساز کشور 
و تلاش برای احیای هویت معماری و شهرسازی ایرانی- اسلامی، تلاش برای ارتقای دانش فنی اعضای سازمان و شاغلان فعال در صنعت ساخت وساز 
و فراهم آوردن زمینه اجرایی فناوری های پیشرفته صنعت ساختمان در ساخت وساز شهری از اهداف اصلی بنده برای مشارکت در شورای مرکزی نظام 

مهندسی کشور است.«
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کامبیز رضوی، عضو سه دوره هیئت رئیسه گروه تخصصی ترافیك استان تهران مطرح کرد:

آرزوی مهندسان  اجرای کامل قانون نظام مهندسی 

کامبیز رضوی، عضو سه دوره هیئت رئیسه گروه تخصصی ترافیك سازمان نظام مهندسی ساختمان استان 
برنامه ریزی  گرایش  عمران  مهندسی  ارشد  کارشناسی  عمران،  مهندسی  کارشناسی  مدرک  دارای  و  تهران 

حمل ونقل و دانشجوی دوره دکتری رشته برنامه ریزی شهری است.
مهندسین  جامعه  عضو  ترافیک،  رشته  در  مهندسی  نظام  سازمان  ماده 27  رسمی  کارشناس  همچنین  وی 
حمل ونقل ایران، مجری مطالعات عارضه سنجی ترافیکی کاربری های جاذب سفر )تجاری، اداری و مسکونی( 
در شهر تهران و عضو هیئت کارشناسی بررسی طرح های سیویل سازمان مشاور فنی و مهندسی شهرداری 

تهران )سال 1387( بوده است.
از دیگر فعالیت های گسترده وی می توان به سرپرست دفتر فنی پروژه ساخت برج مراقبت فرودگاه بین المللی 
امام خمینی، مدیر پروژه تعریض جاده کناره ساحلی قطعه تنکابن– نشتارود، مهندس ناظر و مدیر شبکه، نماینده 
سازمان در پروژه ساخت تونل رسالت، تونل توحید و نظارت، ساخت 30000 مترمربع ساختمان های مسکونی و 
اداری در مناطق 22گانه تهران، دبیر اجرایی سومین همایش جایگاه مهندسی ترافیک در ساخت وساز شهری 
بهمن 1394 و عضو هیئت اجرایی دومین همایش جایگاه مهندسی ترافیک در ساخت و ساز شهری آبان 1393 

اشاره کرد.
وی هدف خود را از ورود به انتخابات هفتمین دوره شورای مرکزی چنین مطرح کرد: »هدف بنده در گام اول، اجرای کامل قانون نظام مهندسی و کنترل 

ساختمان و استفاده از ظرفیت هفت رشته اصلی در ارتقای کیفیت ساختمان و شهرسازی است.«
وی در ادامه گفت: »هدف های بعدی بنده شامل تداوم حضور پررنگ نظام مهندسی ساختمان در عرصه ساخت وساز کشور و تلاش در جهت ایجاد وحدت رویه 

و شرایط همسان در پروژه های عمرانی و بخش خصوصی است که هریک از آنها از اهمیت بسیاری برخوردار است.«
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معرفی کاندیدا

سعید  خان احمدلو، رئیس سابق سازمان نظام مهندسی ساختمان قم مطرح کرد:

بحث اصالح آیین نامه اجرایی قانون، مهم ترین 
دغدغه نظام مهندسی 

سعید خان احمدلو، رئیس سابق سازمان نظام مهندسی ساختمان قم، بازرس اولین دوره سازمان استان 
قم، عضو هیئت مدیره به مدت 12 سال و دارای مدرک تحصیلی کارشناسی عمران، معماری، حقوق و 

کارشناس ارشد شهرسازی است.
چهارم،  دوره  هیئت رئیسه  عضو  شهرسازی،  رشته  از  چهارم  دوره  مرکزی  شورای  اصلی  عضو  وی 

خزانه دار شورای مرکزی و عضو علی البدل رشته شهرسازی در دوره ششم شورای مرکزی بوده است.
و  در شورای مرکزی  ماموریت ها  آیین نامه  اولین  تدوین  به  فعالیت های گسترده وی می توان  دیگر  از 
تصدی سمت »شهردار« در شهرهای زابل، بندر چابهار در استان سیستان و بلوچستان و خرم آباد در 

استان لرستان اشاره کرد.
وی هدف خود را از ورود به انتخابات هفتمین دوره شورای مرکزی چنین مطرح کرد: »شورای مرکزی 
به عنوان تشکل ستادی و ملی نظامات مهندسی و منتخب آحاد اعضای محترم هیئت مدیره استان ها، 

باید ضمن توجه به نظرها و پیشنهادهای موکلین خود و دغدغه های آنها، پاسخ گوی ایشان باشد. «
باید ضمن  تشکیلات سازمان،  از  رده  عالی ترین  به عنوان  مرکزی  داشت: »شورای  ابراز  ادامه  در  وی 
استفاده از توان استان ها و تلاش برای جلب توجه کامل تصمیم گیران به تفاوت های بین استان ها، فرهنگ ها و پتانسیل ها، نسبت به شناسایی نیازهای 
فعلی و آتی و دسته بندی آنها و در نهایت، در تعامل با مراکز تصمیم گیر نهایی از جمله مجلس شورای اسلامی و کمیسیون های مربوطه، وزارت راه و 

شهرسازی، به رفع نگرانی های استان ها و ارائه پیشنهادهای اجرایی ضمن حفظ استقلال آنها و در حد هماهنگی بپردازد.«
وی در ادامه در این باره تاکید کرد: »این مهم جز با حضور فعال و بدون وقفه در تعاملات مربوط مورد نیاز و ارتباط تنگاتنگ دائمی و نه موردی با 

استان ها میسر نمی شود.« 
خان احمدلو در ادامه به اصلی ترین موضوع و دغدغه  جامعه مهندسی پرداخت و در این باره گفت: »بحث اصلاح آیین نامه اجرایی قانون، به عنوان 

یکی از دغدغه های اصلی جامعه مهندسی می تواند محور اصلی تعامل با وزارت راه و شهرسازی باشد.« 
وی در این باره متذکر شد: »بخش وسیعی از جامعه مهندسی بر این باورند وضع موجود، ایده آل و حتی در خور شأن مهندسان نیز نیست. هرچند 
نقش مهندسان در این وضعیت در مقایسه با عوامل دیگر از جمله وضع اقتصادی و... جزئی است و در بعضی موارد مانند کیفیت و میزان بهره مندی 
شهروندان از حضور ناظران محترم نیز )به هر دلیل( قابل دفاع نیست. در نتیجه، سازمان در طول زمان در مواردی از اهداف خود فاصله معنی داری 

پیدا کرده است، لکن چاره این مشکل را در سپردن امور ذاتی خود به نهاد شهرداری نمی دانند که خود به دلایلی، دچار مشکلات جدی است.
وی در نهایت گفت: »شورای مرکزی می تواند به عنوان نماینده جامعه بزرگ مهندسی کشور در تعاملی مثبت و سازنده و در محدوده زمانی مناسب، 
برای کسب نظر از اعضای خود اقدام کرده، راه حلی برای رفع دغدغه های به حق هر دو طرف تهیه کند که هریک از زاویه ای، برای موضوع دلسوزی 

می کنند.«
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معرفی کاندیدا

ایرج پورنصیری، نایب رئیس اول سازمان نظام مهندسی ساختمان گیالن در دوره ششم مطرح کرد:

ایران دارای بیشترین استاندارد اجباری با کمترین بازده

ایرج پورنصیری، نایب رئیس اول سازمان نظام مهندسی ساختمان گیلان در دوره ششم، عضو هیئت مدیره 
سازمان نظام مهندسی ساختمان گیلان در دوره هفتم، دارای مدرک کارشناسی عمران از دانشگاه خواجه 

نصیرالدین طوسی و کارشناسی ارشد معماری از دانشگاه علوم و تحقیقات گیلان است.
گیلان( و مدیر عامل شرکت مهندسین  استان  پورنصیری، سرپرست نشریه فن و هنر )نشریه تخصصی 

مشاور طرح هندسه نو است.
از فعالیت های گسترده وی می توان به موارد زیر اشاره کرد: عضو کمیسیون بانک و بیمه، بازرسی شورای 
استان  ماده 27  کمیسیون  رئیس  دوره هفتم،  در  رئیس کمیسیون شورای سیاست گذاری سایت  مرکزی، 
و رئیس کمیسیون توسعه و  گیلان در دوره ششم و هفتم، رئیس کمیسیون دفاتر طراحی در دوره ششم 

خدمات مهندسی در دوره ششم.
مشارکت های  و  روابط  نبود  را  مهندسی  نظام  سازمان  هفتم  دوره  انتخابات  به  ورود  دلیل  مهم ترین  وی 
منسجم و مدیریت شده توسط سازمان نظام مهندسی می داند و معتقد است سازمان نظام مهندسی نیازمند 

مشارکت بیشتر اعضای کمیسیون و شورای مرکزی است.
وی در این باره متذکر می شود صنعت امروز ساخت وساز به تغییر نگاه نیاز دارد. نگاهی که در آن مهندسانی پایبند به ارزش ها و آرمان های مهندسی و 
برآمده از نظام ارزش یابی کارآمد، صلاحیت فعالیت یابند و کارفرمایانی با هدف توسعه و آبادانی توأم با کسب منفعت اقتصادی، یکه تازان عرصه باشند 

و در این شرایط است که اعتمادها جلب می گردد، فضا آرام می شود و استعدادها رشد و نمو می یابند.
پورنصیری مهم ترین دغدغه ایران را بی توجهی به استاندارد می داند و معتقد است در مقایسه  با سایر کشورها، در زمره  کشورهای برخوردار از بیشترین 
مسائل  در حل  ریشه ها  به  توجه   و  فرهنگ سازی  اهمیت  از  نشان  موضوع  این  استانداردهاست.  پیاده سازی  در  بازده   کمترین  و  اجباری  استاندارد 
دارد. مسلمًا حوزه  ساختمان نیز از سایر مسائل جدا نیست و با اشاعه  فرهنگ »خودنظارتی« در عرصه  ساخت وساز و تهیه و تصویب قوانین کارآمد و 

بازدارنده، می توان به آرمان های جامعه  مهندسی جامه  عمل پوشاند.
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معرفی کاندیدا

سیدمحمد هاشمی، عضو هیئت مدیره نظام مهندسی تهران مطرح کرد:

مدیر شایسته نباید از سیاست و تخصص دور باشد

تهران،  برق  توزیع  شرکت  عامل  مدیر  و  تهران  مهندسی  نظام  هیئت مدیره  عضو  هاشمی،  سیدمحمد 
دارای مدرک فوق لیسانس مهندسی صنایع از دانشگاه صنعتی شریف و لیسانس برق از دانشگاه صنعتی 

امیرکبیر است.
 از سوابق اجرایی ایشان می توان به عضو هیئت مدیره، معاون فنی و قائم مقام مدیر عامل شرکت برق 
زنجان، رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت توزیع برق قم، رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت 
توزیع برق شمال غرب تهران، رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت برق منطقه ای مازندران، رئیس 
هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ، عضو گروه تخصصی نظام مهندسی در 

دوره پنجم و عضو گروه تخصصی نظام مهندسی در دوره ششم اشاره کرد.
برنامه های مهم سیدمحمد هاشمی در انتخابات دوره هفتم شورای مرکزی نظام مهندسی عبارت است از: 
همکاری درباره بهینه سازی مصرف انرژی و حفظ محیط زیست، توزیع مناسب کار و کنترل عملکرد در 
جهت دریافت حقوق قانونی اعضا، برنامه ریزی برای آموزش اعضای رشته برق سازمان نظام مهندسی 
برای ارتقای کیفیت استفاده از تجهیزات برقی و تاسیسات الکتریکی در ساخت وساز ساختمان و بازرسی 
برق ساختمان و ارتقای سطح دانش انرژی، محیط زیست و بهینه سازی مصرف، همکاری با سایر هم صنفان فرارشته ای در جهت تحول و توسعه 
تفکر مهندسی انرژی در نظام مهندسی، پیگیری محل های قانونی برای برطرف کردن ضعف های نظام مهندسی و تبدیل به فرصت در جهت اجرای 

قانون و رعایت عدالت و در نهایت، اصلاح تعرفه مهندسین ناظر برای واقعی شدن خدمات مهندسی برق.
وی ضمن تاکید بر اینکه اخلاق حرفه ای یکی از مسائل حوزه نظام مهندسی ضعیف است، اذعان داشت: »مهندسی به معنای واقعی جایگاه خودش 
را در حرفه پیدا نکرده است که این مهم باید مورد توجه مهندسان قرار گیرد. در این صورت، اعتماد بهر ه برداران هم به حوزه مهندسی افزایش خواهد 

یافت.«
به گفته این نامزد انتخاباتی، تخصص و سیاست مکمل همدیگر هستند و در واقع برنامه ریزی قوی، سیاستمداری و تخصص از ویژگی های بارز یک 

مدیر موفق محسوب می شود.
وی در ادامه یادآورشد: »سازمان نظام مهندسی ساختمان به عنوان نهادی غیرانتفاعی دارای وسعت زیادی است و طبیعتًا هدایت این سازمان نیاز 

به تدبر و سیاست ویژه ای دارد. همگامی با تخصص اعضا، موقعیت و پیشرفت سازمان در ابعاد مختلف باید مد نظر مدیران نظام مهندسی باشد.
هاشمی در پایان خاطرنشان ساخت: »یک مدیر شایسته نباید از سیاست و تخصص دور باشد و آشنایی با علم مدیریت از دیگر ویژگی های مدیر 

محسوب می شود. در نهایت، اینکه توسعه مهندسی، اجرای قانون و احترام به حرفه، سه محور اصلی سازمان نظام مهندسی است.«
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معرفی کاندیدا

سید فتح اله فوادمرعشی، عضو گروه تخصصی شهرسازی شورای مرکزی مطرح کرد:

گروه گرایی و بخش نگری، جایگاهی در نظام مهندسی ندارد 

سید فتح اله فوادمرعشی، کارشناس ارشد شهرسازی، برنامه ریزی شهری و منطقه ای از دانشکده هنرهای 
زیبای دانشگاه تهران )1355( است. ثمره کار 40 ساله وی به عنوان مدیر عامل مهندسین مشاور شهر 
فردا، تهیه بیش از 185 طرح شهرسازی در حوزه های مختلف برنامه ریزی و طراحی شهری و منطقه ای، 
غربی،  آذربایجان  استان های  در  روستایی  طرح های  و  گردشگری  مسکونی،  و  صنعتی  شهرک های 

کرمانشاه، سیستان و بلوچستان و زنجان است.
در حوزه نهادها و سازمان های مهندسی نیز علاوه بر عضویت در جامعه مهندسان مشاور ایران و سازمان 
نظام مهندسی ساختمان، سابقه شش دوره عضویت در هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان 
به عنوان عضو شهرساز و دو دوره نماینده استان در گروه تخصصی شهرسازی شورای مرکزی مشغول بوده 

است.
وی همچنین عضو گروه تخصصی شهرسازی شورای مرکزی »ارتباط با مجلس شورای اسلامی«، عضو 
کارگروه تدوین مقررات ملی جامع شهرسازی )مبحث 25( شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان 

و رئیس دفتر نمایندگی جامعه مهندسان مشاور ایران در استان آذربایجان غربی است.
از فعالیت های وی در حوزه آموزش  می توان به پژوهش به منظور انتقال تجربیات علمی و اجرایی به نسل جدید  به عنوان مدرس دانشگاه و عضو 

هیئت موسس موسسه آموزش عالی صبا اشاره کرد.
مرعشی هدف خود را از ورود به انتخابات دوره هفتم این گونه بیان می کند: »در حال حاضر، جایگاه بخش شهرسازی نظام مهندسی مطلوب نیست و 
حق و حقوق این بخش دچار چالش شده است. این بخش به زبان ساده، همیشه مفلوک و مظلوم بوده است. به هر حال، قصد داریم در دوره جدید، 

این بخش را تقویت کنیم و تدوین تمام قوانین برزمین مانده را به اتمام برسانیم.«
وی با بیان این مطلب که شورای مرکزی باید وظایف خود را به عنوان خانواده بزرگ انجام دهد، افزود: »نظام مهندسی باید بداند گروه گرایی و بخش  نگری، 

جایگاهی در نظام مهندسی نداشته و ندارد و اگر در سال های گذشته، بخشی مغفول مانده است، به خاطر همین دیدگاه بخش نگری است.«
این مقام مسئول در ادامه گفت: »نظام مهندسی باید به قدرت تصمیم گیری و مدیریتی برسد تا در مقابل شهرداری و سازمان های دیگر قدرتمند عمل 
کند. در حال حاضر، وضعیت نظام مهندسی به هیچ عنوان درخور تقدیر نیست. در سال های اخیر، حرکت های مثبتی نیز انجام داده است، اما برخی 

از آنها تعاملی و مردمی نبوده است.« 
این استاد دانشگاه در پاسخ به این سوال که آیا دانشجویان مهندسی پس از گذراندن واحدهای تخصصی، توانایی ورود بلادرنگ به بازار کار را ندارند؟ 
و اینکه مدارك معتبر دانشگاهی، صلاحیت آنها را تایید نمی کنند؟ و سوال بعدی آنکه آیا برنامه تدارك دیده شده توسط نظام مهندسی، واقعًا برنامه ای 
است که می توان با تکیه بر آن از کسب حداقل های علمی توسط مهندسان اطمینان یافت و به آنها اجازه ورود به بازار کار را داد؟ گفت: »برای پاسخ 

به دو سوال فوق باید ماهیت و محتوای آموزش ارائه شده در دانشگاه و سازمان و نکات کاستی هریك را بررسی کرد.«
اگر وارد سایت اینترنتی سازمان نظام مهندسی شوید، می توانید لیست کتبی را مشاهده نمایید که در هریك از آزمون ها )محاسبات، نظارت و...( 

به عنوان منبع سوالات مطرح است. اغلب این لیست ها، آیین نامه های کاربردی از قبیل بتن، فولاد، پی، بارگذاری و آیین نامه 2800 و... هستند.
در واقع، مروری بر دروس در طول دوره دانشجویی یك مهندس، همان مباحث تئوری و از همان منابع که می توان به صورت فشرده همانند امتحانات 
دانشگاهی آنها را مطالعه کرد. حلقه گم شده در این بین،  فاصله سه ساله تعریف شده بین دوره فارغ التحصیلی و دریافت پروانه اشتغال است. در 
جست وجوی فلسفه وجودی این فاصله زمانی، می توان دریافت طراحان این سیستم، بر این باور بوده اند که هر مهندس تازه فارغ التحصیل، چون 
از نظر عملی تجربه اندکی دارد، او باید در این سه سال بتواند تجربه اجرایی لازم را اگرچه به صورت حداقل کسب کند. در نتیجه، نظام آموزش عالی 
کشور نیاز به تجدید نظر اساسی خواهد دارد؛ زیرا در طول مقطع کارشناسی از پرورش مهندسی که شغل اصلی او مهندسی است! موفقیت درخور 

توجهی به دست نیاورد، و به دوره سه ساله دیگری نیاز است.
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معرفی کاندیدا

علی صادقی ، رئیس سابق سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کهگیلویه و بویراحمد مطرح کرد:

سازمان نظام مهندسی به بلوغ رسیده است

علی صادقی، کاندیدای رشته عمران هفتمین دوره انتخابات شورای مرکزی، رئیس سابق سازمان نظام مهندسی 
ساختمان استان کهگیلویه و بویراحمد و دارای مدرک تحصیلی کارشناسی مهندسی عمران و کارشناسی ارشد 

مهندسی زلزله است. در ضمن، وی دانشجوی دکتری تخصصی مهندسی زلزله است. 
این قرار است: چهار دوره متوالی عضویت در هیئت مدیره و هیئت رئیسه سازمان نظام  از  سوابق اجرایی وی 
مهندسی ساختمان استان، عضو هیئت مدیره کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان )در حال حاضر(، عضو 
گروه تخصصی عمران شورای مرکزی )دوره پنجم( به مدت سه سال، عضو کمیسیون آموزش پژوهش و پروانه 
اشتغال شورای مرکزی حدفاصل سال های 89 تا 92، رئیس کمیته آموزش سازمان استان به مدت حدود 7 سال 
ابتدا تاکنون، عضو  از  از سال 85 تا 92، عضو هیئت تحریریه و سردبیر فصلنامه تخصصی مهندسان زاگرس 
کمیته نظارت بر پروژه های عمرانی استانداری حدفاصل سال های 85 تا 88، عضو کمیته نظارت عالیه اداره کل 
راه و شهرسازی حد فاصل سال های 91 و 92، عضو گروه کنترل سازه سازمان به مدت حدود 4 سال، عضو و 
رئیس گروه تخصصی عمران سازمان استان )دو دوره(، عضو کمیته پژوهش و فناوری سازمان )دوره پنجم(، 
مسئول دفتر فنی پروژه مسکونی- آپارتمانی مبعث شیراز به مدت حدود دو سال، کارشناس رسمی ماده 27 قانون 

نظام مهندسی و کنترل ساختمان و مهندس محاسب و ناظر پایه یک.
از سوابق  اجرایی وی می توان به پروژه های زیر اشاره کرد: احداث قطعه اول محور یاسوج- شیراز، احداث تقاطع غیرهم سطح یاسوج- سپیدان- بابامیدان، 
احداث قطعه سوم محور یاسوج– شیراز، احداث قطعه اول محور پاتاوه- دهدشت5، اجرای باند دوم محور بابامیدان- یاسوج- سمیرم، احداث مجتمع فرهنگی 
تفریحی ایثارگران یاسوج، احداث پروژه های دانشگاه علوم پزشکی و امور اقتصادی و دارایی، مدیر پروژه شرکت سازه پایدار استان کهگیلویه و بویراحمد 
وابسته به بنیاد تعاون ناجا، انجام کارهای نظارت عالیه، تهیه و تنظیم مستندات فنی پروژه ها شامل انجام مطالعات پروژه ها در فازهای مختلف و تهیه دفترچه 

مشخصات فنی خصوصی و برآورد پروژه ها وتهیه و تنظیم اسناد مناقصه. 
سوابق آموزشی و پژوهشی ایشان نیز به قرار زیر است: مدرس دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی استان، اجرای طرح پژوهشی با موضوع سازه های متناسب 
برای اجرا در شهر یاسوج با درنظرگرفتن وضعیت فرکانس زمین لرزه )در حال اجرا( ودارای مقالات متعدد علمی در مجلات علمی پژوهشی، مقالات کنفرانسی و 

کنفرانس های بین المللی با موضوعات زلزله های حوزه نزدیک، دینامیک سازه، اندر کنش خاک و سازه و تحیل خطر زلزله است.
شایان ذکر است ایشان دارای سوابق طراحی انواع ساختمان های بلند، متوسط و کوتاه در حوزه ساخت و ساز شهری، طراحی ابنیه فنی و پل های رودخانه ای 

از جمله پل تقاطع غیرهم سطح یاسوج- سپیدان– بابامیدان وطراحی ساختمان مرکزی شهرداری یاسوج نیز هست.
علاوه بر موارد بالا، وی مولف کتاب کاربرد نرم افزار  Mathematica در دینامیک سازه های خطی و غیرخطی )در شرف چاپ( است.

صادقی مهم ترین هدف خود را از ورود به انتخابات دوره هفتم شورای مرکزی، تقویت نقش تصمیم سازی شورای مرکزی در تدوین آیین نامه ها و دستورالعمل ها 
و موارد مرتبط با وزارت راه و شهرسازی دانست و ادامه داد: »اهداف بعدی، ایجاد بسترهای لازم در راستای آسیب شناسی مشکلات استان ها، تلاش در جهت 
حل مشکلات آنها، تلاش در شناساندن ظرفیت های علمی و تخصصی جامعه مهندسی کشور و استفاده بهینه از این ظرفیت عظیم در سطوح ملی و فراملی 
است.«رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کهگیلویه و بویراحمد به دو شغله بودن اعضا نیز اشاره داشت و در این باره گفت: »اشتغال اعضای هیئت مدیره 
به مسئولیت سازمانی ها آنها لطمه می زند.«در جایگاه هیئت مدیره با قبول مسئولیت اجرایی، وظیفه محوله سازمانی به درستی صورت نمی گیرد. بنابراین، 
ممنوعیت این مورد با دیدگاه وزیر کاملًا منطقی است.«صادقی با تاکید بر تغییر دیدگاه به نظامات مهندسی افزود: »ما باید دیدگاه خود را فراتر از آنچه موجود 

است، به سازمان های نظام مهندس داشته باشیم؛ زیرا سازمان ها تنها میز کار نیستند.«
وی با اشاره به حذف نگرش بنگاه های اقتصادی در نظامات مهندسی تاکید کرد: »دیدگاه بهره برداران به این سازمان به عنوان ارائه دهنده خدمات مهندسی با 

عملیاتی شدن این نظریه ها واقع بینانه تر می شود و ما با فرهنگ سازی درست می توانیم نگرش بنگاه اقتصادی را کم رنگ کنیم.«
صادقی با بیان اینکه گردش پول در نظامات مهندسی، آسیب جدی برای این سازمان ها محسوب می شود، افزود: »حدود وظایف سازمان های نظام مهندسی 

در سراسر کشور فراتر از آن است که بخواهد به عنوان بنگاه اقتصادی فعالیت کنند.«
بنابراین،  رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کهگیلویه و بویراحمد تصریح کرد: »این سازمان ها بی شک جایگاه فرهیختگان و نخبگان است. 
اگر بخش هایی که در شأن این سازمان نیست، با اجرای این ابلاغیه حذف شود، قطعًا افراد متفکر جامعه می توانند در این سازمان حضور یابند.« صادقی در 
پایان خاطرنشان ساخت: »خوشبختانه سازمان های نظام مهندسی در سراسر کشور به حدی از بلوغ رسیده  اند که از مرز خطر عبور کنند. بنابراین، می طلبد 

فرهنگ سازی در اجرای قانون و مشخص شدن جایگاه قانونی نظامات برای مردم نیز تبیین شود.« 

نـوزدهمین اجـالس هـیئت عـمـومی 
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معرفی کاندیدا

محمدحسین پناهی فر، عضو هیئت مدیره نظام مهندسی ساختمان خوزستان:

نظام مهندسی؛ نیازمند تعامل بیشتر 

محمدحسین پناهی فر، عضو هیئت مدیره نظام مهندسی ساختمان خوزستان در رشته عمران، دانشجوی 
فوق لیسانس در رشته سازه است. از سوابق وی می توان به کارشناس رسمی دادگستری و معاونت فنی اداره 

کل نوسازی مدارس خوزستان اشاره کرد.
پناهی فر معتقد است سازمان نظام مهندسی وظیفه دارد بر حسن ساخت وساز نظارت کند و شهرداری ها 
وظیفه دارند پروانه ساختمانی صادر کنند. به همین علت، در روند ساخت وساز و کیفیت آن، دو ارگان نقش 
دارند که افزایش کیفیت ساخت وساز را بر عهده دارند و زمانی کار با کیفیت ارائه خواهد شد که این دو نهاد 

در کار هم تداخل و دخالتی نداشته باشند.
وی به ضرورت عدم حضور مدیران شهری در سازمان نظام مهندسی اشاره و اظهار کرد: »شهرداری از 
عوامل ساخت وساز محسوب می شود و نباید مدیران آن در هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی ورود پیدا 

کنند؛ در غیر این صورت، تضاد منافع به وجود می آید که به نفع شهر نخواهد بود.«
و  وزارتخانه  بین  مطلوبی  »تعامل  گفت:  و  دانست  ضعیف  را  وزراتخانه  و  مهندسی  نظام  بین  تعامل  وی 
نظام مهندسی وجود ندارد. این سازمان باید در تصمیم گیری های وزارت راه و شهرسازی دخیل باشد و با 

جایگاهی که دارد، قوانین را آماده و پخته کند.«
این عضو نظام مهندسی ساختمان خاطرنشان کرد: »اگر تعامل بین مجموعه های مرتبط با ساخت وساز برقرار باشد، نواقص و اشکالاتی هم که در 

قانون وجود دارد، رفع خواهد شد.«
وی خاطرنشان کرد: »نظام مهندسی به دلیل حیطه کاری گسترده باید با تمام ارگان های مرتبط با ساخت وساز تعامل داشته باشد که از جمله می توان 

به شهرداری ها، مسکن و شهرسازی، جهاد کشاورزی، ادارات آب و برق اشاره کرد.«
پناهی فر با بیان اینکه قوانین برای اجرا وضع شده اند، افزود: »بسیاری از قوانین موجود به دلایل گوناگون اجرایی نمی شود و در حد قانون در کتاب ها 
باقی می ماند، اما التزام افراد در بخش های مختلف از جمله مدیریت شهری به اجرای قانون، باعث ایجاد فضایی پاک و عاری از هرگونه فساد خواهد 

بود.«
این عضو نظام مهندسی عمکرد شورای مرکزی در دوره قبل را مناسب دانست، اما گفت: »نظام مهندسی طی این سال ها، تعامل مطلوبی با وزراتخانه 

و شهرداری نداشته و سهم نظام مهندسی در تصمیمات مهم وزراتخانه بسیار کم رنگ است.«
وی در پاسخ به این سوال که برنامه شما به عنوان کاندیدای هفتمین دوره شورای مرکزی چیست و چه سیاست هایی را از این جایگاه دنبال خواهید 

کرد، گفت: »بنده تنها به ارتقای جایگاه مهندسی فکر می کنم؛ زیرا جایگاه حاضر درخور نظام مهندسی کشور نیست.«
با بازبینی بهتر در شرح وظایف، عملکرد بهینه تری داشته باشیم. همچنین سازمان نظام مهندسی ساختمان  پناهی فر در پایان گفت: »امیدواریم 

می تواند در ارتباط با جامعه مهندسی کشورهای پیشرفته دنیا قوی تر از این عمل کند.«
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معرفی کاندیدا

عبداله امراللهی، نایب  رئیس اول سازمان نظام مهندسی ساختمان استان آذربایجان غربی مطرح کرد:

سازمان نظام مهندسی ساختمان در پرچالش ترین
 مقطع زمانی قرار گرفته است

عبداله امراللهی، نایب رئیس اول سازمان نظام مهندسی ساختمان استان آذربایجان غربی و کاندیدای هفتمین 
دوره انتخابات شورای مرکزی نظام مهندسی ساختمان است. وی دارای مدرک مهندسی برق قدرت از دانشگاه 
صنعتی شریف و کارشناس ارشد مهندسی صنایع، مدیریت سیستم و بهره وری از دانشگاه علم و صنعت است.

علاوه بر موارد بالا، وی دارای پایه ارشد طراحی و نظارت، اجرا و کارشناس رسمی دادگستری و ماده 27 نظام 
مهندسی ساختمان است.

مهندسی  نظام  سازمان  هیئت مدیره  اصلی  عضو  کرد:  اشاره  زیر  موارد  به  می توان  ایشان  حرفه ای  سوابق  از 
ساختمان استان در دوره های پنجم، ششم و هفتم، عضو هیئت رئیسه سازمان نظام مهندسی ساختمان استان 
نظام  سازمان  برق  گروه تخصصی  رئیس  و  )7 سال(، عضو  هفتم  و  پنجم، ششم  دوره  در  غربی  آذربایجان 
مهندسی ساختمان استان آذربایجان غربی در دوره چهارم، پنجم، ششم و هفتم، عضو گروه تخصصی برق 
و  آزمون  پژوهش،  آموزش،  کمیسیون  پنجم، عضو  دوره  در  کشور  ساختمان  مهندسی  نظام  مرکزی  شورای 
انتشارات شورای مرکزی نظام مهندسی ساختمان کشور در دوره ششم، نماینده سازمان استان در کمیسیون 
حل اختلاف مالیاتی در دوره پنجم و ششم و هفتم، مسئول کمیته هماهنگی تفاهم نامه سه جانبه برق و اجرای 

.)IAEE( کامل آن در استان و عضو هیئت مدیره انجمن مهندسین برق و الکترونیک استان
سوابق اجرایی آقای امراللهی عبارت است از: 22 سال سابقه مدیریت در پروژه های عمرانی و صنعتی قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا)ص( در اجرای 73 پروژه 
خاتم  سازندگی  قرارگاه  کعبه  موسسه  پروژه  کنترل  و  برنامه ریزی  مدیر  خودکفایی(،  جهاد  )سازمان  ارومیا  ماشین سازی  کارخانجات  فنی  مدیر  بزرگ،  ملی 
الانبیا)ص( در اجرای پروژه های متعدد ملی استانی و کشوری،  مدیر برنامه ریزی و کنترل پروژه موسسه امین قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا)ص( در اجرای 
پروژه های متعدد ملی استانی و کشوری، مدیر پروژه شبکه اصلی آبیاری و زهکشی طرح سد اردبیل، مدیر پروژه سیستم انحراف موقت سد کانی سیب و 
ساختمان های پشتیبانی پیرانشهر، جانشین مدیر عامل موسسه امین قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا)ص( در اجرای پروژه های متعدد ملی استانی و کشوری، 

عضو و دبیر هیئت مدیره موسسات صنعتی و عمرانی و مدیر پروژه های شهرداری ارومیه.
وی در پاسخ به این سوال که عملکرد شورای مرکزی در دوره قبل را چطور ارزیابی می کنید و چه ضعف هایی در دوره جدید نیازمند بررسی و رفع است؟ گفت: 
»تمامی ادوار شورای مرکزی دارای قوت ها و ضعف هایی بوده است. دوره ششم هم قوت های فراوانی داشته؛ از جمله اینکه هیئت رئیسه فعال داشته است. از 
ضعف های اصلی این دوره، تقلیل تعداد اعضای کمیته و کمیسیون های شورای مرکزی است که به عنوان اتاق فکر و بازوی مشورتی شورای مرکزی خروجی 
شورای مرکزی را کمتر کرده است. همچنین عدم استفاده بهینه از پتانسیل و ظرفیت جناب آقای مهندس ترکان در دولت یازدهم برای پیشبرد بهتر اهداف 

سازمان نظام مهندسی کشور می توان نام برد.
امراللهی در مورد این سوال که مهم ترین مسائل و اقداماتی که باید شورای مرکزی انجام آن را در دستور کار قرار دهد، کدام است؟ گفت: »با عنایت به اینکه 
باید  از تاسیس قرار گرفته است، اولین قدم شورای مرکزی دوره هفتم  از مقاطع زمانی حساس  و پرچالش پس  سازمان نظام مهندسی ساختمان در یکی 
اثرگذاری مثبت بر تدوین آیین نامه کنترل ساختمان و مبحث دوم در جهت تقویت جایگاه نظام مهندسی و ارائه رهکارهای بهتر برای ارتقای خدمات مهندسی 
توسط اعضا است. قدم دوم تعامل مثبت با دولت در جهت رفع رکود حاکم بر بخش صنعت ساختمان در جهت رفع معضل بیکاری قدم سوم تعامل سازنده با 

دولت مخصوصًا وزارت علوم برای سامان دهی فارغ التحصیلان رشته های هفت گانه عضو سازمان متناسب با نیاز فعلی جامعه.«
وی با بیان این مطلب که سیاست منتخبان شورای مرکزی در ارتباط با مسئولان باید سیاست تعامل  باشد، افزود: »البته این سیاست باید با حفظ جایگاه و 

منزلت سازمان نظام مهندسی ساختمان در چارچوب قانون و ارائه خدمات بهتر با حفظ حقوق تمام ذی نفعان صنعت ساختمان باشد.«
این مقام مسئول در پاسخ به این سوال که در رشته ای که کاندیدا شده اید، چه مسائلی را مهم می دانید که از طریق شورای مرکزی پیگیری کنید؟ گفت: 
»استفاده از تجارت استان های موفق برای راه اندازی کامل تفاهم همه جانبه در تمام کشور، بازنگری در تعرفه ها رشته برق با عنایت به تکنولوژی جدید در 
رشته برق، یکسان سازی ضوابط و مقررات ملی در همه استان ها و اجرای تفاهم نامه های جدید از جمله بازرسی و تأیید استاندارد آسانسور و... در جهت 

حمایت از اعضای رشته برق از مسائلی است که تصمیم به اجرای این موارد دارم.«
وی در مورد برنامه کاری گفت: »اهم اهداف بنده عبارت است از: پرهیز از تمرکززدایی، واگذاری اتخاذ تصمیمات به استا ن ها با عنایت بومی سازی مقررات 
ملی ساختمان با درنظرگرفتن شرایط هر استان، جلب مشارکت فعال استان ها در تصمیم گیری کلان شورای مرکزی و فعال کردن کمیته و کمیسیون های شورای 

مرکزی به عنوان بازوان فکری شورای مرکزی با برنامه ریزی منسج است.«
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معرفی کاندیدا

شهرام کوسه غراوی، نماینده مینودشت در مجلس دهم مطرح کرد:

چالش سخت مهندسان و نظام  مهندسی، وضعیت 
بحرانی ساخت وساز در کشور است 

ارشد  کارشناسی  عمران،  کارشناسی  وی  است.  دهم  مجلس  در  مینودشت  نماینده  غراوی  کوسه  شهرام 
مدیریت اجرایی MBA و کارشناسی ارشد مطالعات منطقه ای دارد و دانشجوی دکتری کارآفرینی دانشگاه 
آزاد علی آباد و فارغ التحصیل DBA از دانشگاه خوارزمی تهران است. شایان ذکر است کوسه غراوی ناظر و 

طراح حوزه علمیه شهرستان کلاله نیز است. 
از دیگر فعالیت های وی، طراحی و نظارت سایبان مسجد مالای شیخ گنلیک و چندین مسجد دیگر است. 
برخی دیگر از سوابق و فعالیت های وی از این قرار است: رئیس هیئت مدیره شرکت خدماتی یورت گستر 
شمال، عضو انجمن پیمانکاران استان گلستان، عضو نظام مهندسی و پایه یکم عمران، عضو کمیته کنترل 

نقشه های نظام مهندسی شهرستان گنبد و مدیر عامل صندوق رفاه نظام مهندسی گنبد.
در  تعیین کننده ای  نقش  ۳۰۰هزار مهندس،  از  بیش  با وجود  نظام مهندسی ساختمان  است  معتقد  غراوی 

آسایش شهروندان ایرانی دارند و می تواند به عنوان برند اجتماعی قابل اعتماد معرفی شود.
وی مشکل مهم سازمان نظام مهندسی را در بی اعتمادی مردم به این سازمان دانست و گفت: »سازمان 
نظام مهندسی باید در برخی از فعالیت هایش بازنگری کند تا بتواند با اعتمادسازی، شاهد آشتی دوباره بین 

مردم و نظام مهندسی باشیم.«
وی معتقد است: »اعتمادسازی در جامعه، زمینه افزایش کیفیت ساخت وساز را به دنبال خواهد داشت.«

غراوی بزرگ ترین آفت نظام مهندسی را در بازنگری مبحث دوم دانست و در این مورد گفت: »قوانین نظام مهندسی در کاهش دغدغه های مردم 
در امور مربوط به ساختمان نقش اساسی دارند که می توانند با تعهد به وظایف خود، اعتماد جامعه به نظام مهندسی را افزایش دهند. اعتمادسازی 
ضرورتی جدی برای تحقق اهداف نظام مهندسی است و سازمان های نظام مهندسی، خواسته یا ناخواسته، در بخشی از جایگاه مدیریت شهری 

قرار گرفته اند. اصلاح و بازنگری در قانون و مقررات نیز ضرورتی جدی در جهت اعتمادسازی است.«
وی در مورد عملکرد شورای مرکزی در دوره های قبل گفت: »تمام اعضای دوره های قبل زحمت شایانی کشیده اند؛ اما همیشه نقاط ضعفی نیز وجود 

دارد که باید برای رسیدن به هدف اصلی، یعنی ارتقای جایگاه مهم نظام مهندسی اصلاح شود.«
 غراوی در نهایت در مورد وضعیت کنونی و توجه به جامعه کار جوان گفت: »چالش سخت مهندسان و نظام  مهندسی وضعیت بحرانی ساخت وساز در 
کشور است و پرواضح است که از نظر تعداد کار و پروژه، وضعیت مناسبی در کشور حاکم نیست و سیستم دچار بحران شده است. از دیگر سو، تعداد 
اعضا در حال افزایش است و این یعنی سرانه کار هر مهندس در حال کاهش است. همچنین از آمارها پیداست طی سال های آتی، سونامی خروجی 

مهندسان فارغ التحصیل دامان سازمان را می گیرد.« 
همین مسئله باعث شد تمرکز نظام از حوزه نظارت بر ساخت وساز برداشته شود و نظام مندکردن سیستم اجرای ساخت وساز نیز جزو حوزه های نظام 

تعریف شود. 
وی در مورد بزرگ ترین هدف خود برای ورود به انتخابات شورای مرکزی دوره هفتم گفت: »یکی از اهداف مهم بنده، اعتمادسازی و ایجاد دوستی 

بین مردم و نظام مهندسی است.«
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معرفی کاندیدا

کورش لطفی، رئیس سازمان نظام مهندسی خوزستان مطرح کرد:

لزوم برنامه ریزی و ایجاد سیستم یکپارچه
 نرم افزاری در استان ها

کورش لطفی، رئیس سازمان نظام مهندسی خوزستان، عضو هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی خوزستان در 

دوره های پنجم و ششم، عضو کمیته مشورتی حمل ونقل و ترافیك شهر ادمونتون کانادا و دارای مدرک تحصیلی 

دکترای شهرسازی از دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، فوق لیسانس برنامه ریزی شهری و 

دوره تخصصی برنامه ریزی محیطی و مدیریت پروژه از تورنتوی کانادا است.

معاون  و  معماری  و  شهرسازی  معاون  دانشگاه،  هیئت علمی  عضو  لطفی،  کورش  کرد  اشاره  باید  ادامه  در 

حمل ونقل و ترافیك شهرداری اهواز است.

از 40 مجله  از دیگر فعالیت های گسترده وی می توان به چاپ مقالات علمی و پژوهشی، سخنرانی در بیش 

علمی و همایش های خارجی و داخلی، کسب مقام استاد نمونه برای 2 بار از دانشگاه و چاپ دو کتاب اشاره کرد.

شهرساز،  دوستان  بسیار  تلاش  علی رغم  »متاسفانه  است:  معتقد  شهرسازی  رشته  مطالبات  درخصوص  وی 

حمایت ها کافی نبود و در بسیاری از استان ها حقوق شهرسازان نادیده گرفته شده است. شورای مرکزی باید 

تلاش بیشتری کند تا مهندسان شهرساز بتوانند در صلاحیت های قانونی خود فعالیت کنند.«

وی در ادامه  افزود: »مبحث 25 مقررات ملی که مربوط به تدوین مقررات شهرسازی است، باید سریع تر تدوین 

و مراحل تصویب آن طی شود تا خلأهای آن پر شود. در ضمن، باید صلاحیت های جدیدی برای شهرسازان تعریف شود تا در آینده برای مهندسان جدید 

شهرسازی کارآفرینی شود.« 

وی مهم ترین  دلیل ورود خود را به انتخابات دوره هفتم شورای مرکزی، تلاش در جهت اعمال نظر نظام مهندسی در پیش نویس مبحث دوم معرفی کرد 

و افزود: »باید شورای مرکزی  تعامل بیشتری با مقامات دولتی در جهت ارتقای کیفیت ساخت وساز در کشور داشته باشد.«

وی همچنین به لزوم  برنامه ریزی در جهت ایجاد سیستم یکپارچه نرم افزاری در استان ها اشاره کرد و متذکر شد: »این سیستم یکپارچه باید با مشارکت 

سازمان نظام مهندسی استان ها انجام گیرد تا بتواند با کاهش  اتلاف منابع، بهره وری را در کشور افزایش دهد.«

نـوزدهمین اجـالس هـیئت عـمـومی 
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معرفی کاندیدا

چندشغله بودن مهندسان؛ دلیل اصلی فعالیت های غیرحرفه ای 

مهدی شایان، عضو سه دوره هیئت مدیره نظام مهندسی سیستان و بلوچستان، عضو دو دوره هیئت مدیره 
انجمن صنفی پیمانکاران و سازندگان استان و دارای مدرک برق است.

ماشین آلات  برق  رشته  در  دادگستری  رسمی  کارشناس  به  می توان  وی  گسترده  فعالیت های  دیگر  از 
کارخانجات، بازرس کانون کارشناسان رسمی استان و مدیر عامل شرکت مهندسی فرانیر اشاره کرد.

مهدی شایان معتقد است یک مهندس حرفه ای هیچ گاه بدون پذیرفتن مسئولیت  های قانونی خود مهر و 
امضای خود را پای پروژه ای خرج نمی کند. در واقع، مهندسان عاقل هیچ گاه غیرحرفه ای و بی مسئولیت 

فعالیت نمی کنند.
وی واقعی شدن تعرفه های مهندسی در کشور را یکی از راهکارهای مناسب برای رعایت اخلاق حرفه ای 
برای  مهندسان  دیگر  مهندسی،  خدمات  تعرفه های  واقعی شدن  »با  گفت:  و  دانست  مهندسی  حوزه  در 
امرارمعاش خود، مجبور به کارکردن هم زمان در چند حوزه نیستند و با این کار، خدمات مهندسی واقعی و 

اخلاق در این حوزه رعایت می شود.«
به  خدمات  ارائه  بر  را  خود  توجه  تمام  که  است  فردی  حرفه ای  مهندس  که  دارد  تاکید  اصل  این  بر  وی 

شهروندان طبق قانون متمرکز می کند و این امر موجب ارتقای کیفیت ساخت وساز می شود.
آقای شایان چندشغله  بودن مهندسان را آفت نظام مهندسی می داند و معتقد است: »چندشغله بودن باعث غیرحرفه ای کارکردن آنها شده است و 
آنها زمان کمی را برای ارائه خدمات خود صرف می کنند؛ کما اینکه سازمان ها از تصویب تعرفه های قانونی خدمات مهندسی ممانعت کنند و همین 

باعث صوری جلوه کردن خدمات مهندسی و عدم رعایت اخلاق در این حوزه شده است.«
شایان با بیان اینکه نهادینه شدن اخلاق حرفه ای در جامعه مهندسی و تبلور آن در ارتقا و ساخت وساز نیازمند نهضت عمومی میان تمام سازمان های 
نظام مهندسی دارد، اذعان داشت: »تمام سازمان ها باید مهندسان را از مسئولیت های قانونی خود آگاه سازند و با آموزش های صحیح این مسائل 
فرهنگی را گوشزد کنند. همچنین گام بعدی سازمان برای نهادینه کردن اخلاق حرفه ای در جامعه مهندسی، شناسایی مواردی از خلأهای قانون 

است و باید برای اصلاح آن اقدام کنند.«
وی هدف خود را از ورود به انتخابات هفتمین دوره شورای مرکزی در اینفوگرافی زیر به صورت واضح بیان کرده است.

مهدی شایان
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معرفی کاندیدا

امیرمحسن نیکزاد، رئیس نظام مهندسی سمنان مطرح کرد:

سازمان های نظام مهندسی نباید چندگانه عمل کنند 

قرار  به  ایشان  کاری  س�وابق  است.  صنعت  و  علم  دانشگاه  از  معماری  ارشد  کارشناس  نیکزاد،  امیرمحسن 

زیر است: طراحی سلف سرویس مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود، طراحی سازمان مرکزی دانشگاه صنعتی 

شاهرود، طراحی مسجد پیامبر اعظم دانشگاه صنعتی شاهرود، طراحی پارک )بوستان( مرکزی دانشگاه صنعتی 

شاهرود، طراحی دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه صنعتی شاهرود، طراحی دانشکده معدن، نفت و ژئوفیزیک 

طراحی  شاهرود،  صنعتی  دانشگاه  شقایق های  تالار  و  فرهنگی  مجموعه  طراحی  شاهرود،  صنعتی  دانشگاه 

شاهرود،  دانشگاه صنعتی   2 ورزشی شماره  سالن  شاهرود، طراحی  دانشگاه صنعتی  آبی  مجموعه  و  استخر 

دانشگاه صنعتی  آزمایشگاه های جابر بن حیان  آبشار شاهرود و طراحی ساختمان  تفریحی  طراحی مجموعه 

شاهرود. 

علاوه بر موارد بالا، طراحی مجموعه های مسکونی کارکنان دانشگاه صنعتی شاهرود، لکه گذاری و طراحی اولیه 

قلعه شاهرود، طراحی مسجد  مدرسه  و حسینیه  دانشگاه صنعتی شاهرود، طراحی مسجد   2 پردیس شماره 

امام  از 100هزار مترمربع، طراحی سایت میدان  بیش  شهرک گل های شاهرود، طراحی واحدهای مسکونی 

رضا)ع( شاهرود و طراحی سایت مجموعه تفریحی و گردشگری دالاهو از فعالیت های شاخص این کارشناس 

ارشد معماری است.  

وی طی سال های مختلف، مسئول دفتر نمایندگی نظام مهندسی ساختمان شهرستان شاهرود، عضو هیئت رئیسه دفتر نمایندگی نظام مهندسی ساختمان 

شهرستان شاهرود، مسئول دفتر نمایندگی نظام مهندسی ساختمان شهرستان شاهرود و ریاست سازمان نظام مهندسی ساختمان استان سمنان )مقطعی از 

دوره ششم- دوره هفتم لغایت تاکنون( است.

وی در مورد مهم ترین برنامه خود به عنوان کاندیدای هفتمین دوره شورای مرکزی گفت: »ارتقای جایگاه حرفه ای سازمان به عنوان موتور مولد ثروت، رفاه، 

دانش و هنر برای اعضای آن، ارتقای توان سازندگی و نوآوری در صنعت ساختمان در سطح ملی و منطقه ای و ایجاد بستری برای رقابت های بین المللی از 

اهداف مهم من است.« 

نیکزاد گفت: »اهداف دیگر شامل تعامل با دستگاه های اجرایی به منظور تحقق اهداف قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و اجرای دقیق تر مقررات ملی 

ساختمان و ارتقای سطح کیفی ساختمان سازی، تعامل و کمک به ایجاد بازار اشتغال برای مهندسان جوان، شفاف سازی در فعالیت های سازمان و در نهایت، 

کاهش بوروکراسی اداری در زمینه صدور جواز ساختمانی و جلوگیری از تطویل زمان است.«

امیرمحسن نیکزاد با اشاره به مورد عملکرد 20ساله سازمان نظام مهندسی گفت: »سازمان نظام مهندسی در این 20 ساله به صورت نسبی کارنامه قابل  قبولی 

دارد. یکی از بخش های موفق این عملکرد، آموزش یکی از موضوعاتی است که سازمان نظام مهندسی بیشترین سرمایه گذاری و دخالت را داشته است. البته 

باید سرمایه گذاری بیشتری انجام شود؛ چون سرفصل آموزش دانشگاه، سرفصل های اجرایی نیست. همین مسئله تقاضا را برای آموزش فارغ التحصیلان 

پررنگ می کند.«نیکزاد افزود: »البته جا دارد سازمان نظام مهندسی بر روی کنترل بر ساخت وساز بازنگری انجام دهد و بر نظارت دقیق قوانین و مقررات 

سازمان نظام مهندسی دقت بیشتری اعمال کند. فکر می کنم این از طریق پررنگ شدن نقش سازمان نظام مهندسی در امر آموزش ممکن می شود؛ چون 

بقیه امور گذرا است و بیشترین نقیصه ها ناشی از نظام آموزشی است.«

رئیس سازمان نظام مهندسی استان سمنان گفت: »با توجه به عهده دار بودن پست های آموزشی این تجربه را دارم که ما در دانشکده معماری درخواست 35 

نفر دانشجو در این رشته را به آموزش عالی اعلام می کردیم؛ ولی سازمان ظرفیت 60-55 دانشجو را اعلام می کرد. علاوه بر این، دانشگاه های دیگر نیز با 

امکانات ضعیف و نداشتن مدرسان لازم، به پذیرش دانشجو در رشته های ساخت وساز مبادرت می کردند. خب این وضعیت تبعات ناشی از همین سیاست های 

غلط آموزشی است.«

وی افزود: »برخی دیگر از مشکلات ما هم ناشی از اشتباهات مدیریتی در سطح هیئت های مدیره بود. متفاوت و چندگانه عمل کردن سازمان های نظام 

مهندسی در هریک از استان ها با وجود یک قانون، از دیگر معضلات و مشکلات سازمان های نظام مهندسی است. ما نباید فقط به دنبال اشتباهات دیگران 

و بهانه جویی باشیم؛ بلکه باید بپذیریم که مرتکب اشتباهاتی هم شده ایم.«
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جعفر هاشم زاده، عضو هیئت مدیره دوره هفتم استان آذربایجان غربی مطرح کرد:

در فضای تنازع، اهداف سازمان محقق نخواهد شد 

جعفر هاشم زاده، عضو هیئت مدیره دوره هفتم آذربایجان غربی و دارای مدرک کارشناسی عمران است. سوابق 

کاری ایشان عبارت است از: مسئول اداره راه قدس پیرانشهر و سردشت )67-65(، مسئول دفتر فنی شهرداری 

نیرو( )79-72(، سرناظر سد  آبیاری و زهکشی دشت سلماس )مشاور آب  پروژه  سلماس )71-68(، سرناظر 

مخزنی زولا )مشاور زیستاب( )88-80(، مدیر عامل شرکت ساختمانی ارویل سازه )75 تا به حال( است. 

نمایندگی سلماس  اشاره کرد: موسس و مسئول دفتر  زیر  به موارد  ایشان می توان  اجتماعی  از مسئولیت های 

در دوره های اول و دوم )80-74(، عضو هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی استان در دوره های دوم، چهارم، 

پنجم و هفتم، رئیس سازمان نظام مهندسی استان در دوره پنجم )91-88(، عضو گروه تخصصی عمران نظام 

مهندسی استان از دوره اول تا پنجم، عضو گروه تخصصی عمران شورای مرکزی در دوره چهارم و پنجم، عضو 

و دبیر کمیسیون خدمات مهندسی شورای مرکزی در دوره های پنجم و ششم، ریاست کانون کارشناسان رسمی 

نظارت  ارجاع  کارگروه  عضو  و  مهندسی  نظام   27 ماده  رسمی  کارشناس  حاضر(،  حال  )در  استان  دادگستری 

شورای مرکزی )در حال حاضر(.

وی در پاسخ به این سوال که عملکرد شورای مرکزی در دوره قبل را چطور ارزیابی می کنید، گفت: »عملکرد 

شورای مرکزی نظام مهندسی کشور در دوره ششم مطابق ادوار گذشته، ضعف ها و قوت هایی دارد. به نظر اینجانب، مهم ترین قوت ارتباط مستمر با استان ها 

و سفر هیئت رئیسه محترم شورا به استان ها بود که موجب تقویت جایگاه نظام مهندسی خصوصًا در استان ها گردید. از ضعف های عمده عملکرد دوره ششم، 

استفاده نکردن کامل از ظرفیت جناب آقای مهندس ترکان با عنایت به جایگاه ویژه ایشان در دولت یازدهم و تضعیف کمیته ها و کمیسیون های تخصصی با 

تقلیل اعضای آن است که موجبات تضعیف اتاق های فکر شورای مرکزی گردید.«

هاشم زاده در مورد مهم ترین اقداماتی که باید شورای مرکزی انجام آن را در دستور کار قرار دهد، گفت: »با توجه به چالش های پیش روی سازمان نظام 

مهندسی، خصوصًا بحث آیین نامه کنترل و مبحث دوم و لزوم بازنگری قانون نظام مهندسی، با عنایت به شرایط جدید و پس از بیست سال ضرورت تام، 

ارائه خدمات مهندسی توسط اعضا را  اقتدار سازمان نظام مهندسی در روند تغییرات جدید، کیفیت  باید شورای مرکزی دوره هفتم ضمن حفظ جایگاه و 

ارتقا دهد و از حجم آسیب پذیری به اعضا بکاهد. سپس موجبات اشتغال تمام وقت اعضا را در این بخش فراهم سازد، با تعامل مثبت با بدنه دولت از حجم 

فارغ التحصیلان فنی بکاهد و به رفع رکود حاکم بر بخش مسکن در جهت اشتغال حرفه مندان با تعامل مثبت با وزارت راه و شهرسازی کمک کند.«

این مقام مسئول در پاسخ به این سوال که منتخبان شورای مرکزی دوره هفتم باید چه سیاست هایی را در ارتباط با مسئولان و نهادهای مرتبط با بخش 

ساختمان انجام دهند تا اهداف شورای مرکزی محقق شود، گفت: »منتخبان شورای مرکزی دوره هفتم  باید روش تعامل مثبت را در پیش گیرند و از بروز 

هرگونه زاویه با حاکمیت، خصوصًا وزارت راه و شهرسازی بکاهند؛ زیرا در فضای تنازع اهداف سازمان محقق نخواهد شد. همچنین سازمان نه تنها مدافع 

اعضا است، بلکه باید مدافع مصرف کننده نهایی )یعنی مردم( نیز باشد تا منافع بلندمدت اعضا حفظ شود.«

وی با بیان اینکه قرار است در رشته تحصیلی خودم پیگیر موارد متعدد باشم، گفت: »بنده مهندس عمران هستم و به رشته خود افتخار می کنم. همچنین 

تجربه 30 سال فعالیت حرفه ای و عمرانی در پروژه های کشور و عضویت در گروه تخصصی عمران شورای مرکزی )دو دوره( دارم. به نظر من، مهندسان 

عمران در بین رشته های هفت گانه سازمان، مسئولیت سنگینی بر عهده دارند و لازم است شورای مرکزی متناسب با این مسئولیت خطیر و حجم بسیار 

فارغ التحصیل این رشته، تمهیدات ویژه ای برای آن بیندیشند و به عنوان ستون فقرات اصلی سازمان به این رشته نگریسته شود. همچنین از هرگونه استفاده 

ابزاری از اعضای این رشته اجتناب و این را در عمل ثابت کنند یا به عبارتی، رشته عمران فصلی و انتخاباتی نباشد.«

کلان شورای مرکزی  استان ها در تصمیم گیری های  کاندیدای هفتمین دوره شورای مرکزی گفت: »مشارکت فعال  به عنوان  برنامه های خود  وی در مورد 

به عنوان بازوان اجرایی، پرهیز از تمرکزگرانی در شورا با تفویض اختیارات متناسب به اقلیم و بوم به استان ها و فعال کردن کمیته ها و کمیسیون های شورای 

مرکزی به عنوان بازوان فکری و تقویت جایگاه سازمان از اولویت های اینجانب خواهد بود.«
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علیرضا مجربی ، رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرز :

شورای مرکزی از حقوق صنفی اعضا صیانت و حمایت کند

علیرضا مجربی کرمانی از مهمترین مسائلی را که شورای مرکزی باید به آن بپردازد را ایجاد وحدت رویه در 

سازمان های استان ها بر اساس قانون می داند و معتقد است که با تهیه شیوه نامه ها و نظام نامه های مختلف 

می توان به این هماهنگی و یکپارچگی دست یافت. همچنین سازمان ضمن استقلال استان ها باید به وظایف 

نظارتی خود به خوبی عمل کند.

رئیس نظام مهندسی البرز با اشاره به حقوق صنفی اعضای نظام مهندسی کشور، وظیفه شورای مرکزی می 

داند که در تعامل با وزارت راه و شهرسازی از حقوق اعضا به عنوان اساس تشکیل دهنده سازمان حمایت و 

صیانت کند.

از شرکت در مجموعه شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور می گوید:   وی درباره هدفش 

در  عضویت  دوره  سه  تجربیات  اشتراک  از:  عبارت اند  زمینه  این  در  مشارکت  برای  اینجانب  اصلی  »اهداف 

تاثیر  مهندسی،  نظام  سازمان  کارکرد  اعتلای  راستای  در  استان ها  دیگر  تجربیات  با  البرز  استان  هیئت مدیره 

مضاعف در ارتقای کیفیت و کمیت صنعت عمومی ساختمان در کل کشور به عنوان صنعت مادر، استفاده بهینه 

از سرمایه های ملی که در ساخت وساز کشور استفاده می شود و استفاده از ظرفیت هم افزایی شورای مرکزی 

نظام مهندسی ساختمان در راستای ارتقا و مسائل صنفی مهندسان ساختمان.«

گفتنی است رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرز که دارای مدرک کارشناسی عمران دانشگاه بین المللی امام خمینی)ره( و کارشناسی ارشد 

عمران سازه های هیدرولیکی از دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران- جنوب است، موارد زیر را در سوابق حرفه ای خود دارد: سه دوره عضویت در هیئت مدیره 

سازمان البرز، رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرز، نایب رئیس اول سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرز، دبیر کمیسیون خدمات 

مهندسی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرز، عضو کمیسیون تشخیص صلاحیت مجریان، عضو هیئت رئیسه گروه تخصصی عمران سازمان نظام 

مهندسی ساختمان، عضو کمیته آموزش سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرز، عضو کمیسیون آموزش کانون مهندسان ساختمان شهرستان کرج، 

عضو کمیسیون منابع انسانی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرز و عضو هیئت موسس و هیئت مدیره جامعه اعتلای مهندسی البرز از 1386 تاکنون 

)مردم نهاد(. 

علاوه بر این، سوابق اجرایی و کاری مهندس مجربی به قرار زیر است: مجری پروژه 147 واحدی مسکن مهر هشتگرد، مجری پروژه گسترش راه  رود 

دره دارآباد و پارک جمشیدیه تهران، پروژه احداث بوستان فردوسی واقع در استان تهران، پروژه عملیات مرمت و تعمیر و بازسازی، سازمان بازیافت شهر 

کرج، پروژه احداث سردر دانشگاه تربیت مدرس تهران، پروژه تکمیل و اجرای حسینیه محلات 11 و 25 فاز 360 هکتاری شهر جدید اندیشه، پروژه اجرای 

فونداسیون سازه چادر آذرآبادگان، سازمان بازیافت شهر کرج، پروژه مرکز معاینه فنی خودرو الغدیر یافت آباد، پروژه مرکز معاینه فنی خودرو آب شناسان، 

پروژه مرکز معاینه فنی خودرو سراج نیایش، پروژه بازار روز میوه و تره بار کوثر واقع در فردیس کرج و مجری پروژه 440 واحدی تعاونی انرژی اتمی ایران 

واقع در مهرشهر کرج.

اجرای تعداد زیادی از پروژه های مسکونی و اداری شهرستان کرج و حومه از جمله احداث پروژه 12واحدی گلایل واقع در گلشهر کرج، پروژه 10 واحدی 

بوستان واقع در عظیمیه کرج و احداث پروژه 8 واحدی جمالپور واقع در خیابان طالقانی کرج نیز را باید به موارد مذکور افزود.

 از دیگر سو، سوابق آموزشی رئیس فعلی سازمان نظام مهندسی استان البرز شامل مواردی نظیر تدریس در دانشگاه آزاد اسلامی واحد محلات، تدریس 

در دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شرق، تدریس در دانشگاه آزاد اسلامی واحد رباط کریم، تدریس در دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج و عضو هیئت علمی 

دانشگاه آزاد اسلامی واحد رباط کریم است.

سوابق پژوهشی وی عبارت است از: استفاده و بررسی مدل ریاضی بارش- رواناب برای تعیین ابعاد سرریز اوجی و نیلوفری )همایش ملی سد و سازه های 

هیدرولیک( و کاربرد شبکه بیزی در تدوین قوانین بهره برداری کمی و کیفی از مخزن سد در زمان واقعی در همایش تخصصی مهندسی محیط  زیست در 

آبان  1389.
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عضو هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران با اشاره به اینکه  همزمان با آغاز دهه 
سوم فعالیت نظام مهندسی ایجاد  تحول اساسی در اهداف و جایگاه این سازمان امری ضروری است گفت: 
من معتقدم بخشی از مواردی که جزو ضرورت های سازمان  نظام مهندسی ساختمان بوده و در دوره اول و 
دوم می بایست تحقق پیدا کند، هنوز تحقق پیدا نکرده است و این امر ناشی از نبود انسجام در فعالیت های 

شورای مرکزی و نیز سازمان نظام مهندسی ساختمان ا ستانها است.
حیدر جهانبخش با تاکید براین امر که  متولیان پیشبرد این  اهداف  ازکارآمدی لازم دراین زمینه برخوردار 
نبوده اند تصریح کرد:  انتظار می رفت  در دهه سوم فعالیت نظام مهندسی  بسیاری از مشکلات  موجود در 
این زمینه حل می شد تا نظام مهندسی در مقیاس اجتماعی و تخصصی بسیار کارآمدتر و فعال تر از شرایط 

فعلی بود. 
شناسنامه  بحث  تحقق  مهندسی  نظام  فعالیت  دوم  دهه  از  مانده  باقی   موضوعات  از  یکی  بخش  جهان 
فنی- ملکی است که علی رغم اینکه بسیاری درباره آن صحبت کرده و به صورت شعار درباره آن صحبت 
به صدور شناسنامه فنی منجر نشده است،  نکرده و ساخت وسازهای شهری  پیدا  می کنند، چون تحقق 

خیلی از فعالیت های سازمان بی ثمر خواهد بود. لذا به نظر من شورای مرکزی در این دروه بسیار جدی است و شناسنامه فنی باید تحقق یابد.
وی با اشاره به شرایط اجتماعی حرفه ای مهندسان از ابعاد مختلف بیمه مشاغل و بیمه مهندسی گفت در واقع تمام فعالیت نظام مهندسی در ابعاد 
ملی باید تمرکز کند روی ارتقای کیفیت ساختمان و جایگاه مهندسی که واقعا علی رغم اینکه به نظر می آید یک گوشه  هایی از این اهداف را به دست 
آورده ایم ولی نسبت به سن نظام مهندسی بسیار ناکافی است  که بخشی مربوط به مداخلات شهرداری و بخشی مربوط به ناکارآمدی دستگاه هایی 

است که قانون و جزئیات آئین نامه را تنظیم می کنند که در شورای مرکزی لازم است بر روی آن فکر شود.
باشد و در حوزه  ایران  این می تواند خطری برای سیر قهقرایی معماری  پیدا کرده است و  وی معتقد است کیفیت ساخت وساز شهری بسیار تنزل 

تخصصی رشته خود، هدفش را ارائه راهکارهایی برای برون رفت از این شرایط عنوان می کند.
وی کارشناسی ارشد معماری و شهرسازی را در سال 1374 و دکتری معماری گرایش برنامه ریزی  را در سال 1389 از دانشگاه علم و صنعت ایران 

اخذ کرده است. و دارای سوابق اجرایی زیادی از جمله موارد زیر است:
عضو هیئت مدیره نظام مهندسی ساختمان تهران،

عضو کمیته تخصصی ارتقای کیفی نما و سیمای شهرداری تهران 
 معاونت معماری و شهرسازی شهرداری تهران

عضو هیئت علمی و استادیار دانشگاه، رئیس بخش علمی هنر و معماری دانشگاه پیام نور کشور
عضو شورای تخصصی گروه معماری و شورای آموزشی، مدیر گروه معماری و مدیر گروه و مسئول راه اندازی رشته مهندسی عمران در دانشگاه آزاد 

اسلامی قزوین
سرپرست بخش هنر و معماری دانشگاه پیام نور کشور

حیدر جهانبخش ، استادیار و رئیس بخش علمی هنر و معماری دانشگاه پیام نور کشور:

شناسنامه فنی- ملکی از موارد معطل 
مانده نظام مهندسی است
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کاندیدای رشته معماری استان فارس

دبیری علمی نخستین همایش ملی معماری و شهرسازی که در شهر شیراز برگزار شد برعهده دکتر طاهره 
نصر  بود که همان موقع عنوان کرد برگزاری این همایش با رویکردی کاملًا علمی و تخصصی و با حضور اساتید 

دانشگاه، صاحب نظران و نخبگان حوزه های مختلف معماری و شهرسازی است.
برگزاری جلسه شورای مرکزی نظام مهندسی کشور  را  برنامه های جنبی آن همایش  از مهم ترین  وی یکی 
عنوان و گفته بود؛ تا کنون شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی کشور 80 جلسه برگزاری کرده که تمام این 
جلسات به شکل متمرکز در تهران برگزار شده است و این اولین جلسه ای است که در یك استان کشور برگزار 

خواهد شد.
وی اکنون خود کاندیدای حضور در هفتمین دوره شورای مرکزی از استان فارس است که از سوابق علمی و 

اجرای او می توان موارد زیر را برشمرد:
استادیار مهندسی معماری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز

عضو شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده هنر و معماری دانشگاه آزاد اسلامی شیراز 
عضو شورای پژوهش دانشکده هنر و معماری دانشگاه آزاد اسلامی شیراز 

معاون پژوهشی دانشکده هنر و معماری دانشگاه آزاد شیراز 
معاون گروه معماری دانشگاه آزاد اسلامی شیراز 

عضو شورای پژوهشی اساتید زن منطقه یك دانشگاه آزاد اسلامی 
سمت های اجرایی:

عضو موسس جامعه مهندسان معمار ایران  1380 
عضو هیأت رئیسه گروه تخصصی معماری سازمان نظام مهندسی ساختمان استان فارس 

عضو کمیته ارتقای کیفی سیما و منظر شهری اداره راه و شهرسازی استان فارس، نماینده سازمان نظام مهندسی ساختمان 
استان فارس

مشاور کمیسیون معماری و شهرسازی شورای اسلامی شهر شیراز 
عضو کمیته ارزیابی استحکام ساختمان کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان فارس 

عضو شورای پژوهش و برنامه ریزی معاونت پژوهشی شهرداری شیراز 
مدرس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان فارس )دوره بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده 

عضو جامعه مهندسان شهرساز ایران 
عضو اصلی هفتمین دوره هیأت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان فارس 

کارشناس رسمی دادگستری در رشته راه و ساختمان 
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انتخابیه بندرعباس، حاجی آباد، قشم و ابوموسی  شهریار مشیری )زاده ۱۳۳۶ در بندرعباس( نماینده حوزه 
و  ایتالیا  از  معماری  دکتری  تحصیلی  مدرک  دارای  وی  بوده  است.  اسلامی  مجلس شورای  هفتم  دوره  در 
دکتری شهرسازی از دانشگاه علوم و تحقیقات است. مشیری، طراح و موسس زیباترین دانشگاه جهان اسلام 

)دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بندرعباس( است.
مشیری به مدت 18 سال طی دوره های یک تا ششم نظام مهندسی به عنوان رئیس نظام مهندسی استان 

هرمزگان و از دوره دوم تا ششم عضو شورای مرکزی بوده است.
بیان  چنین  مرکزی  شورای  انتخابات  در  پررنگ تر  حضور  برای  را  خود  هدف  و  دلیل  بزرگ ترین  مشیری 
می کند: »در تمام جهان از جمله کشورهای اروپایی و آمریکایی، مهندسان یک شغله هستند و تمام خدمات و 
تلاش های خود را صرف شغل مهندسی و ارتقای شهر و کشور خود می کنند؛ در حالی که در کشور ما مهندسان 
بعد از کسب پروانه مهندسی علاوه بر استخدام دولتی به مشاغل ها مختلف می پردازند. این موضوع تناقض 

زیادی را در این حرفه و سلامت حرفه ای ایجاد کرده است.«
بودجه  از  که  اداراتى  و همه  ارگا ن ها  نهادها،  وزارتخانه ها،  »کارمندان  کرد:  این خصوص تصریح  در  وی 

عمومى استفاده مي کنند، نباید هم زمان شغل دیگری در سازمان های نظام مهندسی داشته باشند؛ زیرا این کار، عملکرد این سازمان ها را در حوزه 
ساخت وساز زیر سوال می برد.«

این دانش آموخته دانشکده پلی تکنیک تورنتو ایتالیا و دانشگاه علوم تحقیقات با بیان این مطلب که عرصه و میدان ساخت وساز جای بازی و کسب 
درآمدهای کلان نیست، گفت: »مهندسان دارای پروانه مهندسی خادمان ملت و کشور هستند و نباید از زمان و انرژی خود برای کارهای غیرمرتبط 

سوءاستفاده کنند.«
مشیری تاکید کرد: »بی توجهی به این مسائل و دوشغله بودن افراد در دستگاه های اجرایی و سازمان های نظام مهندسی و یکی شدن ناظر با مجری در 

این حوزه، بسیار بر کیفیت ساخت وساز تاثیرگذار است.«
شهریار مشیری در پاسخ به این سؤال که انتظار دارید در این دوره انتخابات شورای مرکزی چه کسانی برگزیده شوند، گفت: »از رأی دهندگان انتظار 
دارم اشخاص را برحسب سوابق کاری، اجرایی و توانمندی انتخاب کنند و به زبان ساده، دنبال افراد صالح باشند تا شاهد پیشرفت و تحقق اهداف نظام 

مهندسی دوره هفتم باشیم.«

عرصه و میدان ساخت وساز جای بازی و کسب 
درآمدهای کالن نیست

شهریار مشیری
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خرم، عضو هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران:

ریشه های فساد در نظام مهندسی باید خشکانده شود

عضو هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران با اشاره به اینکه ریشه های فساد در نظام 
کاری  پاکدست هستند و وجدان  »اکثریت اعضای جامعه مهندسی  باید خشکانده شود، گفت:  مهندسی 

دارند. بنابراین، نباید فضای رخوت و دلسردی ادامه یابد و امید از جامعه مهندسی کشور رخت بر بندد.«
خرم افزود: »امروز بحث فساد مالی و امضافروشی مطرح است و این زیبنده جامعه مهندسی نیست که 
از فساد در آن صحبت شود؛ باید سرچشمه فساد را خشکاند. این امر تحقق نمی یابد، مگر آنکه عملکرد 
نظام مهندسی شفاف باشد و عناصری وارد صحنه شوند که منافع ملی را بر نفع شخصی ترجیح می دهند.«
این عضو نظام مهندسی گفت: »شنیده شده است یک میلیون مترمربع را در قالب 750 پروژه بین 23 نفر 
تقسیم کرده اند. اخباری از این دست مهندسان را دلسرد می کند و همین تعداد اندک مهندسان شرکت کننده 

در انتخابات هم برای حضور بی رغبت می شوند.«
از پرونده های قضایی، پرونده های ساختمانی است. در سال 92،  از 30 درصد  وی گفت: »امروز بیش 
حدود 50 درصد پرونده های مالی مربوط به مهندسان و پیمانکارانی بود که نتوانسته بودند مطالبات خود 
تا  افراد حمایت حقوقی کند  این  از  باید  بود. سازمان  از دولت دریافت کنند و چکشان برگشت خورده  را 
پیمانکارانی که به فروشنده مصالح و پیمانکار دست دوم بدهکار شده اند، مطالبات خود را از دولت دریافت کنند؛ ولی حمایت صنفی صورت نگرفته و 

سازمان از مسیر اصلی خود که حمایت از حیثیت و حقوق صنفی مهندسان است، منحرف شده است.«
وی افزود: »سازمان نظام مهندسی برای سامان دهی امور مهندسی تشکیل شده است و در سه رشته اصلی فعالیت می کند: طراحی، اجرا و نظارت. 
در همه این موارد ضعف جدی وجود داشته است؛ به خصوص در بخش نظارت که برگه فروشی به رویه ای عادی تبدیل شده است. به همین دلیل هم 

بسیاری از افراد سالم و پیش کسوت از حضور در آن امتناع می ورزند.« 
مهندس احمد خرم که در حال حاضر، کاندیدای حضور در شورای مرکزی نظام مهندسی کشور است، از لحاظ سوابق تحصیلی و حضور در دوره های 
آموزشی، دارای مدرک مهندسی راه و ساختمان از دانشکده فنی دانشگاه تبریز است و دوره کارشناسی ارشد مدیریت دولتی را نیز در مرکز مدیریت 

دولتی گذرانده است.
از سوابق اجرایی آقای خرم می توان به موارد زیر اشاره کرد: همکاری با ستاد اجرایی انقلاب فرهنگی، عضویت شورای  عالی نظارت بر دانشگاه ها، 
همکاری با کمیته انقلاب اسلامی، عضویت شورای فرماندهی سپاه پاسداران آذربایجان شرقی، همکاری با جهاد دانشگاهی، دبیر شورای ستاد انقلاب 
فرهنگی و عضویت شورای عالی نظارت بر دانشگاه ها، معاون عمرانی و معاون برنامه ریزی استانداری هرمزگان و معاون سیاسی استانداری بوشهر، 
معاون عمرانی و معاون برنامه ریزی استان همدان، استاندار هرمزگان، استاندار همدان، استاندار خوزستان، معاون امور عمرانی وزارت کشور، وزیر 

راه و ترابری و مشاور رئیس جمهور.
گفتنی است در سوابق حرفه ای مهندس بیطرف، فعالیت هایی نظیر رئیس هیئت مدیره شرکت پاسارگاد سبک سازه، فعال در تولید قطعات بتن سبک 
و ساختمان سازی، مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره شرکت کیمیاآفرینان پاسارگاد فعال در زمینه راه و ساختمان، رئیس هیئت مدیره شرکت سامان 
گزار، فعال در زمینه ساختمان، عضو هیئت مدیره منطقه آزاد چابهار، رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی تولیدکنندگان و فن آوران ساختمانی، عضو 
هماهنگی  در شورای  اجرایی  هیئت  رئیس  تهران،  مسکن  انبوه سازان  انجمن  هیئت مدیره  ایرانیان، عضو  توسعه شهرسازی  هیئت مدیره شرکت 

تشکل های مهندسی و رئیس هیئت مدیره شرکت پتروکیش وجود دارد.
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حمزه شکیب ،مهمترین هدف این کاندیدای شورای مرکزی:

تنظیم رابطه مناسب کارفرمایان، اعضای نظام مهندسی، 
وزارتخانه و شهرداری ها

او  تحصیلی  سوابق  در  که  است  تهران  استان  ساختمان  مهندسی  نظام  مدیره  هیات  حمزه شکیب عضو 
مهندسی عمران، فوق لیسانس سازه و دکتری دینامیك سازه و مهندسی زلزله دیده می شود وی از هداف 
کاندیداتوری خود را تلاش در ایجاد فضای همدلی صنفی و حرفه ای فی ما بین اعضای هیات مدیره استان 
بین  مناسب  رابطه  تنظیم  در  بتوانند  هفتم  دوره  مرکزی  شورای  اعضای  که  است  امیدوار  و  داند   می  ها 
کشور  و شهرداریهای  حاکمیت  و شهر سازی،  راه  وزارت  مهندسی ساختمان،  نظام  اعضای  کارفرمایان، 

موفق باشند.
این عضو سابق شورای شهر تهران با اشاره به وضعیت ساخت و ساز در کشور هدف دیگر خود از ورود به 
شورای مرکزی را تلاش در جهت ارتقاء کیفیت ساخت و ساز و افزایش طول عمر مفید ساختمان ها می داند 

و معتقد است که این مهم فقط در سایه همکاری و همدلی اعضای به دست خواهد آمد.
نظام  در سازمان  ای  ایجاد فضای تخصصی حرفه  است  فنی ملکی  کنندگان شناسنامه  تدوین  از  که  وی 
مهندسی استان ها را لازمه رشد و تعالی سازمان های استانی قلمداد می کند اعتقاد دارد که یکی از اهداف 
و  ارتقاء شان  و  توانمندسازی  برنامه ریزی در جهت  تواند  به شورای مرکزی هفتم می  یافتگان  راه  مهم 

منزلت اعضای جامعه بزرگ مهندسی ساختمان کشور باشد.
از دیگر سوابق مهندس شکیب می توان به موارد زیر اشاره کرد:

استاد تمام و رئیس دانشکده عمران و محیط زیست دانشگاه تربیت مدرس
دارای بیش از 200 مقاله در ژورنال ها و کنفرانس های ملی و بین المللی

 عضو دومین و سومین دوره شورای اسلامی شهر تهران از سال 1392-1382
رئیس سابق کمیسیون عمران و توسعه شورای اسلامی شهر تهران از سال 1392-1386 

عضو کمیته تدوین استاندارد 2800 و مبحث 6 و 8 مقررات ملی ساختمان
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معرفی کاندیدا

محسن قربانی، رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مازندران:

کارآمدی نظام مهندسی در گرو تعامل با وزارتخانه است 

ارتقای  و  اثرگذاری  لازمه  اینکه  به  اشاره  با  مازندران  استان  ساختمان  مهندسی  نظام  سازمان  رئیس 
جایگاه حرفه ای شورای مرکزی نظام مهندسی ساختمان کشور، برقراری تعامل مطلوب به وزارتخانه 
نظام مهندسی ساختمان، وزارتخانه  قانون  بر اساس  اینکه  به  توجه  »با  راه و شهرسازی است، گفت: 
راه و شهرسازی در جایگاه نظارتی نظام مهندسی ساختمان قرار دارد، چنانچه بین نظام مهندسی و این 

وزارتخانه تعامل برقرار شود، می توان امیدوار بود تمامی چالش های حوزه ساخت وساز مرتفع شود.«
به گزارش خبرنگار ما، مهندس محسن قربانی ضمن اعلام مطلب فوق و با بیان اینکه هر زمان که بین 
دو نهاد مذکور تقابل وجود داشته است، معضلات حوزه ساخت وساز نیز تشدید شده است، گفت: »با توجه 
به اینکه نظام مهندسی، سازمانی مردم نهاد است، برای اینکه از کارآمدی مطلوبی برخوردار باشد، باید 
حتمًا با نهاد ناظر خود که وزارتخانه راه و شهرسازی است، ارتباط مطلوبی برقرار کند و از رهگذر این امر، 

با ایجاد هم افزایی، زمینه اثرگذاری خود را بر صنعت ساختمان مضاعف کند.«
قربانی در ادامه، با اشاره به آیین نامه کنترل ساختمان و با بیان اینکه نشست های مشترکی تاکنون در این 
راستا برگزار شده است، گفت: »خوشبختانه مسیرهای خوبی برای اصلاح این آیین نامه ایجاد شده است 

و مسئولان وزارتخانه، آقای دکتر مظاهریان، شیبانی و مهندس بهرام غفاری، گام های ارزنده ای در این مسیر برداشته اند.«
وی درباره دلایل کاندیداتوری خود در مجموعه شورای مرکزی نظام مهندسی ساختمان کشور گفت: »با توجه به اینکه بنده شناختی کامل از قانون 
با درنظرگرفتن اینکه سالیان سال تجربه کاری خود را در این سازمان گذرانده ام  و حدود 14 سال در هیئت مدیره  نظام مهندسی ساختمان دارم و 
نظام مهندسی ساختمان استان مازندارن و در دوره ای، عضو شورای مرکزی بوده ام، به دنبال آن هستم که با ورود به شورای مرکزی نظام مهندسی 

ساختمان، در موضوع صنعت ساختمان اثرگذار باشم.«
به قرار زیر است: عضو هیئت مدیره سازمان  از سوابق کاری وی  مهندس محسن قربانی دارای مدرک کارشناسی ارشد عمران سازه است. برخی 
نظام مهندسی ساختمان استان از دوره سوم و عضو سابق هیئت مدیره کانون مهندسین قائم شهر چهار دوره، مدیر اجرایی طرح کنترل مقررات ملی 
ساختمان در استان مازندران، مدیر اجرایی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان، مدیر عامل شرکت پیمانکاری و همکاری مستمر با مهندسان 
مشاور در طراحی و نظارت پروژه های استان و دارای سابقه فعالیت با مهندسین مشاور با عناوین ناظر مقیم، ناظر عالیه و سرپرست دستگاه نظارت در 
پروژه های ساختمانی و تاسیساتی، شهردار اسبق رامسر و کارشناس رسمی، مدرس دانشگاه، عضو هیئت رئیسه و خزانه دار شورای مرکزی سازمان 

نظام مهندسی ساختمان کشور.
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معرفی کاندیدا

عضو هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مازندران با بیان اینکه سازمان نظام مهندسی 
کشور باید از موضع انفعالی خارج شود و با تکیه بر پشتوانه عظیم مهندسی کشور در موضوعات مرتبط 
و  بخشنامه ها  مبنای  بر  مهندسی  نظامات  فعالیت های  تمام  »تاکنون  می گوید:  کند،  عمل  فعالانه 
موضوعات  به  موارد می توان  این  از جمله  که  است  اداره شده  و شهرسازی  راه  وزارت  آیین نامه های 

مهمی همچون ارجاع کار، آموزش، پروانه اشتغال، انتخابات و... اشاره کرد.« 
مهندس نائیج پور ضمن بیان مطلب افزود: »یکی از موضوعات مهم مهندسی کشور، یعنی آیین  نامه 
کنترل ساختمان در فضایی غبارآلود در حال حرکت است. این در حالی است که باید تدوین این آیین نامه 

در شرایطی خاص و با اجماع کلی از جامعه مهندسی باشد.«
او در ادامه، مقررات ملی کشور و آموزش های مهندسی قابل کاربرد برای صدور خدمات مهندسی را 
ناکارآمد  معرفی می کند و می گوید: »آزمون های مقررات ملی نقش مناسبی برای سنجش مناسبی برای 
ورود به حرفه  ندارند و آنچه مسلم است، بعد از بیست سال، علی رغم توفیقات انکارناپذیر نظامات، نیاز 
به بازنگری جدی در مباحث مهندسی از جمله قانون مشهود وجود دارد. همچنین باید با آسیب شناسی 
علمی، واقع بینانه و غیرجانب دارانه به رفع اشکالات پرداخت و از این فضا برای آسیب شناسی بهره برد 

تا اصلاح از درون صورت گیرد.«
نائیج پور که در حال حاضر، کاندیدای شورای مرکزی نظام مهندسی کشور است، سال 1365 از دبیرستان دکتر شریعتی نور، دیپلم ریاضی و فیزیک 
کسب کرده است و فروردین 1370، از دانشکده مهندسی دانشگاه شیراز، مدرک کارشناسی مهندسی عمران گرفته است. وی در مهر 1374، در 

مقطع  کارشناسی ارشد در رشته مهندسی عمران– سازه های هیدرولیکی از دانشکده فنی دانشگاه تبریز فارغ التحصیل شده است. 
از سوابق کاری مهم او می توان به مدیر اجرایی پایگاه دریایی سپاه چابهار با شرکت دبله، کارشناس دفتر فنی شهر جدید سهند تبریز، ناظر عالی 
پروژه های وزارت ارشاد، مدیر پروژه 12 نیروگاه برق آبی در منطقه گیلان و مازندران، سرپرست کارگاه مجتمع سیاحتی آبادگران کلارآباد، اجرای 
پروژه های متعدد با مساحتی بیش از 20000 مترمربع پروژه در منطقه، مشاور و ناظر پروژه ها و شهرک های مختلف در منطقه مازندران، مدیر دفتر 
فنی دانشگاه تربیت مدرس واحد بین الملل نور، ریاست سازمان نظام مهندسی استان مازندران، نایب رئیس سازمان نظام مهندسی استان مازندران 

و مدیر عامل شرکت تعاونی مازند نظام.
اختلاف  حل  شورای  عضو  زمین،  سبز  نور  غیردولتی  تشکل  هیئت مدیره  رئیس  از:  است  عبارت  نائیج پور  جناب  حرفه ای  فعالیت های  مهم ترین 

دادگستری شهرستان نور، عضو هیئت مدیره دور اول جمعیت هلال احمر استان مازندران و عضو مجمع خیرین مدرسه ساز شهرستان نور. 
مهندس نائیج پور در عرصه عملی نیز سوابق مختلفی را در کارنامه خود دارد که از جمله آن می توان به موارد زیر اشاره کرد: ارائه تحقیقاتی درخصوص 
نوسانات سطح دریای خزر و مهندسی حفاظت سواحل تحت عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد، ارائه مقاله درخصوص روش های مقاوم سازی سازه ها 
با الیاف کربن، تدریس در تعدادی از دانشگاه های استان، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد نوشهر و چالوس، عضو کمیته آموزش استان مازندران، 

عضو کمیته آموزش سازمان نظام مهندسی کشور و مدرس دوره های ارتقای پایه مهندسین استان مازندران. 
استان  مهندسی  نظام  هیئت مدیره سازمان  نور، عضو  مهندسی شهرستان  نظام  نظارت  هیئت  است: مسئول  زیر  قرار  به  نیز  او  فعالیت حرفه ای 
مازندران در دوره چهارم و پنجم، نایب رئیس انجمن صنفی تولید و توزیع بتن آماده استان مازندران، دارنده پروانه اشتغال پایه یک سازمان نظام 
مهندسی و پروانه کارشناسی عمومی موضوع ماده 27 قانون نظام مهندسی، کارشناس رسمی دادگستری، عضو انجمن انبوه سازان استان مازندران  

و مدیر عامل شرکت مهندسی ارکان سازه مازندران )پایه یک طراحی و نظارت(.

نائیج پور، عضو هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مازندران:

نظام مهندسی باید از موضع انفعالی خارج شود
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