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به بهانه ی انتخابات هیأت مدیره

   سيد مصطفی شريفی
کارشناس ارشد راه و ساختمان، )سردبیر(

آغاز سخن

1. محمدتقی بهار )ملک الشعراء(

2. در آن دوره که می توان آن 
را نخستین دوره نامید، در هر 

استان، دو سازمان نظام مهندسی 
»ساختمان و تأسیسات« و »معماری 

و شهرسازی« تشکیل شد و ضمنًا 
نیمی از اعضای شورای انتظامی نیز 

منتخب اعضا بودند و نه منتصب 
هیأت مدیره ها.

»به نام آن که بُرد به سوگند نام لوح و قلم را«

»گذشته پایه و بُنیان حال و آینده است
سوابق است که هر شغل را نظام دهد
به کارنامه ی پیشینیان نگر، بد و خوب

که تلخ کامی ات آرد پدید و کام دهد«1

   در خرداد ماه سال 1370 هجری خورشیدی، »نخستین کنگره ی سراسری سازمان های نظام مهندسی« 
که  کشور  استان  یازده  سازمان های  دوره ی  نخستین  انتظامِی  شوراهای  و  هیأت مدیره ها  اعضای  حضور  با 

سازمان ها در آن ها تشکیل شده بودند2، در شهر اصفهان آغاز به کار کرد.
   چگونگی تشکیل سازمان ها و این که »از کجا باید شروع کرد؟« در دستور کار شرکت کنندگان در کنگره قرار 
داشت. باید برای تشکیالت سازمان هایی که برای نخستین  بار در کشور تأسیس می شدند و هزاران مهندِس 
شیفته و دست اندرکاِر سازندگی منتظر آن بودند، برنامه ریزی می شد. مسایل موجود در چهار گروه کلّی، به 

شرح زیر تقسیم شد:
1 . فرم و تشکیالت سازمان، 2. چگونگی روابط با دستگاه های اجرایی و سایر سازمان ها، 3. چگونگی ارائه ی 

خدمات تخصصی به مردم و جامعه، 4. حمایت از اعضا و عرضه ی خدمات به آن ها.
   کارگروه های چهار گانه تشکیل شد و طی سه روز کارِی بسیار فشرده، بحث و بررسی و جمع بندی آرا انجام 
و برنامه های کاری تدوین شد. برآیند آن دیدگاه ها و تالش های بعدی در راستای تحّقق آن یافته ها، به تدویِن 
قانون آزمایشی تشکیل سازمان ها در دوره ی دّوم انجامید که به دوره ی آزمایشی ُشهره شد. پس از طّی دوره ی 
آزمایشی و اِعمال بازنگری های الزم، قانون فعلِی »سازمان نظام مهندسی و کنترل ساختمان« در سال 1374، 
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3. نگاه کنید به بخش نامه ها 
و دستورالعمل ها و کنش ها و 

واکنش های یک سال اخیر بین 
شورای مرکزی سازمان و مسئوالن 

وزارت راه و شهرسازی.

4. در طی سال هایی که گذشته 
است تا امروز، شش وزیر )و 

مسئوالن دخیل همراه ایشان، 
در سازمان نظام مهندسی( و 

چهار رییس شورای مرکزی با 
گرایش های فکری و سیاسی 

مختلف را داشته ایم.

يکی انگاشتن مفاهيم 
»کنترل ساخت وساز« 
با »کنترل خدمات 
مهندسی« و تداخل 
مفاهيم »حرفه« با 
»صنف« و شفاف 
نبودن حدود 
وظايف و اختيارات 
قانونی دستگاه های 
ذيربط می تواند از 
داليل اصلِی بروز 
ناهنجاری ها 
به شمار آيد.

به تصویب مجلس شورای اسالمی و آیین نامه ی اجرایی آن نیز در سال 1375 به تصویب هیأت وزیران رسید 
و چنان شد که در سال 1376، نخستین دوره ی »سازمان های نظام مهندسی ساختمان« به موجب قانون 

کنونی تشکیل شد و کارهای خود را شروع کردند.
انتخابات  دوره ی  هشتمین  برگزاری  آستانه ی  در  و  می گذرد  تاریخ  آن  از  سال   27 از  بیش  که  اکنون     
هیأت مدیره ها )و با احتساب دوره های آزمایشی، دهمین دوره( قرار داریم، بی مناسبت نیست تا با نگاهی اجمالی 
به عملکرد سازمان ها در این مّدت طوالنی، مروری داشته باشیم به موارد چهارگانه ی یاد شده که از مبانی 

اصلی و اساسی قانون به شمار می روند و ببینیم چه بر سر آن ها آمده است؟:
1. سازمان ها در همه ی استان ها نه تنها در مراکز استان، که در تمامی شهرهای مهم استان ها )به صورت 
این سازمان  روزها کمتر کسی می توانست تصور کند که  آن  در  تثبیت شده اند.  و  نمایندگی(، مستقر  دفاتر 
با توجه به نداشتن قانون و آیین نامه و بودجه و امکانات مورد نیاز، در روزی مانند امروز به سازمانی چنین 

تأثیرگزار در چرخه ی ساخت وساز و آبادانی کشور تبدیل شوند؛
2. در روابط سازمان با سایر دستگاه های اجرایی، فرازها و فرودهای فراوانی را تجربه کرده ایم که عمدتًا 
متأسفانه  است.  بوده  آن  پیوست  مدارک  و  قانون  از  تفسیرهای شخصِی مسئوالن وقت  و  از سالیق  ناشی 
ناهماهنگی و نبود تعامل بین مسئوالن رده ی باالی سازمان و وزارت راه و شهرسازی در این دوره به نقطه ی 
باالیی رسیده و به نوعی تقابل ارتقا یافته است3. تداخل مفاهیم حرفه و صنف )که در نوشتارهای پیشین نشرّیه 
بارها به آن ها پرداخته ایم( و یکی اِنگاشتن )احتمااًل تعّمدی( مفاهیم »کنترل ساخت وسازها« با »کنترل خدمات 
مهندسی و عملکرد مهندسان«، از سوی دستگاه های ذیربط که منجر به صدور دستورالعمل ها و بخش نامه های 
ناهماهنگ و بعضًا بی توجه به حدود وظایف و اختیارات قانونی هر دستگاه شده است، می تواند از دالیل اصلی 

این ناهنجاری ها به شمار آید.
   امید است که بعد از این همه سال، اصالح قانون که در دستور کار مجلس شورای اسالمی قرار دارد، با 

بهره گیری از آرای صاحب نظران و بیش از ُربع قرن تجربه های به دست آمده انجام پذیرد و حدود وظایف و 
اختیارات دستگاه های درگیر به صراحت و شفاف در آن مشخص شود تا از امکان تفسیر آن ها با آرا و سالیق 

شخصِی مسئوالنی که هر از چند سال عوض4 می شوند، جلوگیری به عمل آید.
   امروز آن جمع مهندساِن چند هزار نفری، به چند صد هزار نفر افزایش یافته است. آیا بایستگی برگزاری 
کنگره ی دیگری برای پاسخ به مشکالت و یافتن راه حّل آن ها احساس نمی شود؟ تجربه نشان می دهد که 
هیأت های عمومی که ساالنه تشکیل می شوند نیز بیش از آن که به بازنگری قانون و بررسی عملکردها و رفع 

اشکاالت به وجود آمده بیندیشند، به مسایل صنفی و روزمره توجه داشته اند؛
3. در مورد چگونگی ارائه ی خدمات تخصصی به مردم، کارهای زیربنایی زیادی مانند تدوین و تصویب 
و بازنگری مباحث مختلف مقررات ملّی کشور انجام و آیین نامه ها و دستورالعمل های فراوانی نیز ابالغ شده 
است. این که سازمان ها تا چه حّد در کنترل خدمات مهندسی و مهندسان موفق بوده اند و نیز میزان رضایت 
مردم و جامعه از عملکرد سازمان ها را، باید از مردم جویا شد. به  خاطر نداریم که سازمان ها، شورای مرکزی و 
حّتی وزارت راه و شهرسازی، تاکنون برای دریافت نظرهای مردم در این مورد اقدام مؤثری انجام داده باشند 
و آمار قابل اتّکایی در این باره در دسترس نیست. به اعتراف تمامی دست اندرکاران ساخت وسازها، ارتقای 
کیفی قابل قبول و قابل توجه فراوانی در اثر اِعمال مقررات ملّی و استفاده از خدمات مهندسی در ساختمان ها 
به وجود آمده است. پیشنهاد می شود برای بهبود روش های چگونگی ارائه ی خدمات و جلب رضایت مردم، از 

بهره برداران نیز نظرسنجی انجام شود؛
4. از منظر ارائه ی خدمات به اعضا و حمایت از آن ها، کارهای فراوانی مانند برگزاری دوره های آموزشی برای 
انجام شده و می شود که قابل تقدیر  به اعضا  بیمه، مالیات و مشاوره های حقوقی  به روزکردن دانش اعضا، 
نیز مانند ساخت مهمان سراها، ورزشگاه ها، تشکیل تیم های ورزشی،  است، ولی در مقابل، کارهای دیگری 
خرید و فروش امالک و ... و ُمشابه آن ها در بیش تر استان ها انجام می شود که نه از وظایف سازمان ها و نه 
در محدوده ی اختیارات هیأت مدیره ها است و با غیرانتفاعی بودن سازمان ها )ماده ی 3 قانون( نیز منافات دارد. 
به نظر می رسد اگر سازمان ها فقط به ایفای وظایف قانونی خود بپردازند، مبالغ قابل توجهی از هزینه های 
سازمان ها نیز کاسته خواهد شد که در فرجام می تواند به کاهش هزینه های ساخت وساز )که به سود مردم و 
مهندسان است(، بیانجامد. شایسته است که با توجه به تحریم ها و شرایط اقتصادی کشور، سازمان ها به این 
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5. با توجه به افزایش روزافزون 
تعداد مهندسان، به نظر می رسد 

در بازنگری قانون، شرایط 
انتخاب کنندگان از منظر آشنایی با 
قانون و داشتن تجربه ی کافی نیز 

باید مورد بازنگری قرار گیرد.

به اعتراف تمامِی 
دست اندرکاران 

ساخت وسازها، ارتقای 
کيفی قابل توجه و مورد 

قبول در اثر ِاعمال 
مقررات ملی و استفاده 
از خدمات مهندسی در 

ساختمان ها به وجود 
آمده است.

امر مهم اهتمام ورزند و در بازنگری قانون نیز به صورت صریح به آن تأکید شود.
   رفع نواقص قانون، بهبود عملکرد و روش ها و تحول و تکامل سازمان نظام مهندسی ساختمان که به شدت 
مراتب  سلسله  در  صاحب نظران  و  پیش کسوتان  و  اعضا  مشارکت  و  جمعی  خرد  نیازمند  می شود،  احساس 
سیستمی و از پایین به باال میّسر و مؤثر است. در این فرآیند، نقش اعضای هیأت مدیره ها و نمایندگان استان ها 
در شورای مرکزی )که از میان اعضای هیأت مدیره ها برگزیده می شوند( بسیار برجسته و تأثیرگزار است. و ما 

می رویم تا به زودی افرادی را برای اداره ی سازمان در دوره ی هشتم برگزینیم. باید هوشیار بود.
   آن چه در این میان مایه ی امیدواری است، آن که انتخاب کنندگان، مهندس و با تحصیالت عالی و بعضًا با 
تجربه ی کافی هستند و می توانند با بررسی عملکرد دوره های پیشین سازمان و مشورت با افراد مورد وثوق 

خود، به شناخت نسبی از نامزدهای عضویت در هیأت مدیره دست یابند.5
بنابر سابقه، در هر دوره ی جدید حدود نیمی از اعضای هیأت مدیره های دوره ی پیش تغییر می کنند و افراد 
جدید جایگزین آنان می شوند. تلفیق تجربه و دانسته های پیشینیان با انرژی تازه واردان و ایده های نوی آنان 

می تواند موجبات حل مشکالت درون و بیرون سازمانِی پیش روِی سازمان ها را بیش ازپیش فراهم آورد.
به  شهرت  و  کارآزمودگی  و  تخصصی  پیشینه ی  داشتن  افزون بر  باید  انتخاب شوندگان  که  کنیم  دقت     
پاسداشت موازین حرفه ای، از روحیّه ی باالی کار جمعی، مدیریت، پذیرش دیدگاه های نو و نقد سازنده و 
تعّهد به اختصاص زمان کافی برای ایفای نقش خود در مسئولیت سنگینی که در انتظار آنان است، برخوردار 

باشند.
   نامزدها باید در چارچوب وظایف و اختیارات هیأت مدیره ها که به صراحت در قانون و آیین نامه ی اجرایی آن 
آمده است و با پرهیز از دادن وعده هایی که برآوردن آن ها در اختیارات هیأت مدیره نیست، برنامه ی خود را 

ارائه کنند و راهکارهای عملی، پیشنهاد دهند.
   آشنایی با قانون و آیین نامه ها و ارائه ی نظراتی که بعضًا در قانون و مدارک کنونی از نظر دور مانده است و 

می تواند راه گشای اصالحات و تحوالتی مثبت در عملکرد سازمان ها باشد، ضروری است.
   هوشیار باشیم! مبادا نام کسی را در شمار نام های انتخابی مان بیاوریم که به قول زنده یاد »قیصر امین پور«،:

»یک نفر که تاکنون
رّد پای خویش را

شاعر سروده های خویش را نمی شناخت
یک نفر که تا همین دو روز پیش

ُمنکر نیاز ُگنِگ سنگ بود
گریه ی گیاه را نمی سرود
شعر شانه های بی پناه را

حرمت نگاه بی گناه را
در میان راه، نمی سرود!«

   در مراسم انتخابات های گذشته دیده شده که بعضی از اعضای سازمان، در هنگام انتخابات، برای پشتیبانی 
از دوستان خود و کسب چند رأِی بیش تر، به تخریب سایرین پرداخته و می نویسند و می گویند آن چه را که 

زیبنده و هم خوان با منش و اخالق مهندسی نیست.
   شایسته و بایسته آن است که با پرهیز از تخریب رقیبان، با نگرش به پیشینه ی عملکرد آنان که قباًل در 
کسوت هیأت مدیره خدمت کرده اند و با بررسی برنامه های سایر نامزدها و شناخت نسبی از آن ها )تا حدودی 
که مقدور است(، درست انتخاب کنیم. مهم آن است که در روز انتخابات با حضور ُپرشور و آگاهانه در انتخاب 

افرادی که سّکان هدایت سازمان را به دست آنان خواهیم سپرد، مشارکت فّعال داشته باشیم.

»نسیم صبح که بر سرزمین ما گذرد
ز خاِک پاِک نیاکان تو را سالم دهد

به علم خویش بکن تکیه و به عزِم درست
که علم و َعزم، تو را عّزت و مقام دهد.«

خن
س

از 
آغ

در اين دوره،
ناهماهنگی و 

نبود تعامل ميان 
مسئوالن رده باالی 

سازمان و وزارت 
راه و شهرسازی، 

به نوعی، 
تقابل ارتقا يافته 

است.


