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سه برگ

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

59/6/13
51

ما امضاء کنندگان زیر از اعضای کانون مهندسین  ...................................به این وسیله اذعان می نماییم؛
هر چند مقررات نظام مند شده حاکم بر ساخت و ساز و صنوف مربوط به آن از سال  3131با تصویب قانون
نظام مهندسی ساختمان کشور شکل گرفت ولی پیش از آن و به منظور تنظیم و تنسیق امور مهندسین و
اعتالی خدمات مهندسی پس از انقالب اسالمی و با رعایت تشریفات قانونی کانون مهندسین تاسیس گردید
که دارای اساسنامه ،مجامع عمومی و هیات مدیره شدند و بیشتر مهندسین دارای پروانه اشتغال به حرف
مهندسی خود خواسته عضو این کانون شدند به نحوی که از سال  3131در واقع کانون ها بودند که سنگ
بنای نظام مهندسی ساختمان استان مازندران را پایه گذاری نمودند و در بسیاری از شهرها به لحاظ کمبود
فضا و امکانات نظام مهندسی دفاتر نمایندگی در داخل ساختمان های ملکی یا استیجاری کانون ها شروع
به فعالیت کردند .هر یک از امضاء کنندگان حاضر شدند تنها بخش اندکی از حق الزحمه خود را و تاکید
می شود حق الزحمه و نه وجهی اضافه از مراجعین و نه از سهم نظام مهندسی به حساب کانون پرداخت می
کردیم تا در امور رفاهی ،ورزشی ،علمی و فنی هر کانون مورد استفاده قرار گیرد و همصدا با ماده  1قانون
نظام مهندسی که سازمان نظام مهندسی ساختمان هر استان را تابع قوانین و مقررات عمومی حاکم بر
موسسات غیرانتفاعی دانسته و یکی از راه های درآمدی را برابر بند « د » ماده  5قانون حق ورودی و حق
عضویت ساالنه اعضاء و سایر منابع درآمدی دانسته با تصویب مجمع عمومی کانون که مطابق اساسنامه
مصوب باالترین مرجع تصمیم گیری در امور کانون است به همین منوال از اعضاء ورودیه و حق عضویت
دریافت داشته است.
اینک ما مهندسین دارای پروانه اشتغال از نظام مهندسی از مقامات عالی وزارت راه و شهرسازی و هیات
مدیره محترم سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مازندران انتظار داریم تا:
 -3با در نظر داشتن ماده  2قانون نظام مهندسی ساختمان که یکی از اهداف و خط مشی این کانون را
حمایت از صنوف و صاحبان حرفه مهندسی دانسته و بند  3ماده  39همان قانون و ماده  13آیین نامه
اجرایی که جلب مشارکت مهندسین را ضروری دانسته به خواست و اراده جمعی که دارای اکثریت
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قاطع (هشتاد درصدی دارندگان پروانه اشتغال) سطح استان می باشند احترام گذاشته و از اقداماتی که
باعث رنجش یا از هم پاشیدگی و بی نظمی در امور کانون ها می شود پرهیز فرمایند.
 -2نادیده گرفتن تشکیالت صنفی مهندسی با قدمتی بیش از سی سال که خود پایه گذار نظام مهندسی
استان بوده و با طی تشریفات قانونی در اداره ثبت به ثبت رسیده و دارای مصوبات قانونی است و در
این سالها دوشادوش نظام به همکاری پرداخته بی آنکه از سوی مراجع قانونی یا قضایی دستوری یا
حکمی بر ابطال اساسنامه یا تصمیمات مجامع عمومی صادر شود با اهداف و خط مشی نظام مهندسی
ساختمان سازگاری ندارد.
 -1به لحاظ طبع غیرانتفاعی بودن کانون هاکه با سرمایه عضویت ناشی از حق الزحمه خدمات مهندسی و
حق عضویت اداره می شود و برای ارائه خدمات رفاهی تاسیساتی را در حال احداث یا بر عهده گرفته
که اقدامات اخیر مراجع یاد شده باعث بروز معضالت حقوقی و مالی و اخالقی خواهد شد .از این روی
درخواست بازنگری در تصمیمات اتخاذی اخیر مبنی بر برهم زدن رویه پیشین را داشته تا امور هم چنان
بر منوال گذشته صورت پذیرد.
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