
 

 ..............................جناب آقاي مهندس 

 ریاست محترم کانون مهندسین شهرستان ..............................

 
 

 ؛با سالم

احتراما، مطابق مصوبات شورای هماهنگی کانون های استان مازندران، به پیوست بیانیه شورا جهت جمع 

اعضای محترم آن کانون به حضور ارسال می گردد. خواهشمند است دستور فرمایند در این آوری امضا از 

 خصوص اقدام بایسته معمول گردد.

  ضمنا به پیوست یک برگ سربرگ شورای هماهنگی جهت جمع آوری امضا ضمیمه می باشد.

 

 

 

 محمد توسلی  

 دبیر شوراي هماهنگی کانون هاي استان مازندران                                                             
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 م؛یینما یاذعان م لهیوس نیبه ا ................................... نیکانون مهندس یاز اعضا ریما امضاء کنندگان ز

قانون  بیبا تصو 3131هر چند مقررات نظام مند شده حاکم بر ساخت و ساز و صنوف مربوط به آن از سال 

ن و یهندسامور م قیو تنس میاز آن و به منظور تنظ شیپ یساختمان کشور  شکل گرفت ول ینظام مهندس

 دیگرد سیتاس نیکانون مهندس یقانون فاتیتشر تیو با رعا یپس از انقالب اسالم یخدمات مهندس یاعتال

پروانه اشتغال به حرف  یدارا نیمهندس شتریشدند و ب رهیمد اتیو ه یاساسنامه، مجامع عموم یکه دارا

ها بودند که سنگ  کانوندر واقع  3131که از سال  یکانون شدند به نحو نیخود خواسته عضو ا یمهندس

ود از شهرها به لحاظ کمب یارینمودند و در بس یگذار هیساختمان استان مازندران را پا ینظام مهندس یبنا

ا شروع کانون ه یجاریاست ای یملک یدر داخل ساختمان ها یندگیدفاتر نما یفضا و امکانات نظام مهندس

 دیاز حق الزحمه خود را و تاک یتنها بخش اندک دنداز امضاء کنندگان حاضر ش کیکردند. هر  تیبه فعال

 یبه حساب کانون پرداخت م یو نه از سهم نظام مهندس نیاضافه از مراجع یشود حق الزحمه و نه وجه یم

قانون  1و همصدا با ماده  ردیهر کانون مورد استفاده قرار گ یو فن یعلم ،یورزش ،یتا در امور رفاه میکرد

حاکم بر  یو مقررات عموم نیساختمان هر استان را تابع قوان ینظام مهندس انکه سازم ینظام مهندس

و حق  یقانون حق ورود 5ماده « د » را برابر بند  یدرآمد یاز راه ها یکیدانسته و  یرانتفاعیموسسات غ

امه نکانون که مطابق اساس یمجمع عموم بیدانسته با تصو یمنابع درآمد ریساالنه اعضاء و سا تیعضو

 تیو حق عضو هیمنوال از اعضاء ورود نیبه هم در امور کانون است یریگ میمرجع تصم نیباالتر مصوب

 داشته است. افتیدر

 اتیو ه یوزارت راه و شهرساز یاز مقامات عال یپروانه اشتغال از نظام مهندس یدارا نیما مهندس نکیا

 تا: میساختمان استان مازندران انتظار دار یمحترم سازمان نظام مهندس رهیمد

کانون را  نیا یاز اهداف و خط مش یکیساختمان که  ینظام مهندسقانون  2با در نظر داشتن ماده  -3

نامه  نییآ 13همان قانون و ماده  39ماده  3دانسته و بند  یاز صنوف و صاحبان حرفه مهندس تیحما

 تیکثرا یکه دارا یدانسته به خواست و اراده جمع یرا ضرور نیکه جلب مشارکت مهندس ییاجرا
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که  یباشند احترام گذاشته و از اقدامات یدارندگان پروانه اشتغال( سطح استان م یقاطع )هشتاد درصد

  .ندیفرما زیشود پره یدر امور کانون ها م ینظم یو ب یدگیاز هم پاش ایباعث رنجش 

 یظام مهندسگذار ن هیسال که خود پا یاز س شیب یبا قدمت یمهندس یصنف التیگرفتن تشک دهیناد -2

است و در  یمصوبات قانون یو دارا دهیدر اداره ثبت به ثبت رس یقانون فاتیتشر یاستان بوده و با ط

 ای یردستو ییقضا ای یمراجع قانون یآنکه از سو یپرداخته ب یها دوشادوش نظام به همکارسال نیا

 ینظام مهندس یصادر شود با اهداف و خط مش یمجامع عموم ماتیتصم اینامه بر ابطال اساس یحکم

 ندارد. یساختمان سازگار

و  یاز حق الزحمه خدمات مهندس یناش تیعضو هیبودن کانون هاکه با سرما یرانتفاعیبه لحاظ طبع غ -1

ه بر عهده گرفت ایرا در حال احداث  یساتیتاس یارائه خدمات رفاه یشود و برا یاداره م تیحق عضو

 یرو نی. از ادخواهد ش یو اخالق یو مال یشده باعث بروز معضالت حقوق ادیمراجع  ریکه اقدامات اخ

ر هم چنان را داشته تا امو نیشیپ هیبر برهم زدن رو یمبن ریاخ یاتخاذ ماتیدر تصم یدرخواست بازنگر

 .ردیبر منوال گذشته صورت پذ
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