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هشتمین دورهی انتخابات هیأت مدیرهی سازمان نظام
مهندسی ساختمان فارس با مشارکت  3872نفر از اعضای
سازمان برگزار و اسامی منتخبان اعالم شد.
این انتخابات در شیراز در محل مجتمع رفاهی دانشگاه
شیراز و  18شهرستان به صورت همزمان از ساعت  9صبح
تا  5عصر به صورت کام ً
ال مکانیزه برگزار شد.
در ساعات اولیه بعد از پایان زمان رأیگیری ،شمارش آرا
همزمان در تمام شعب اخذ رأی انجام و بعد از جمعبندی
نتیجهی انتخابات توسط هیأت اجرایی و دستگاه نظارت استان
اعالم شد .منتخبان اعضای اصلی هیأت مدیرهی سازمان نظام
مهندسی فارس  15نفر متشکل از  6نفر در رشتهی عمران،
یک نفر در رشتهی نقشهبرداری ،یک نفر در رشتهی ترافیک،
سه نفر در رشتهی معماری ،یک نفر در رشتهی شهرسازی،
 2نفر در رشتهی برق و یک نفر در رشتهی مکانیک هستند.
در هر رشته یک نفر نیز به عنوان عضو علیالبدل انتخاب
شده است.
فرصت ارائهی شکایات احتمالی کاندیداها از نتایج انتخابات
حداکثر تا  5روز بعد از اعالم نتایج و تا پایان وقت اداری روز
سه شنبه  17مهرماه بود و دستگاه نظارت پس از  7روز مهلت
رسیدگی به شکایات در نهایت با تأیید انتخابات ،نتیجهی
نهایی آن را در روز شنبه  28مهرماه به دستگاه نظارت کشور
اعالم و اعتبارنامههای اعضای منتخب هیأت مدیرهی دورهی
هشتم سازمان به شرح زیر توسط وزارت راه و شهرسازی
*
صادر شد.
* برگرفته از گزارش دستگاه نظارت بر انتخابات

را بیان کرد.
مهندس نامورچی ،رییس پیشین سازمان نظام مهندسی ساختمان فارس ،در
این جلسه تأکید کرد که امکان اصالح شرایط مهندسان ،جامعهی مهندسی
و ساختوساز صرف ًا با همافزایی و همکاری سایر متولیان ساختوساز
امکانپذیر است.

انتخاب اعضای هیأت رییسه
انتخابات اعضای هیأت رییسهی سازمان نظام مهندسی ساختمان فارس در
شامگاه یکشنبه  13آبانماه  1397با حضور اعضای هیأت مدیرهی دورهی
هشتم برگزار شد و نتایج زیر حاصل شد:
آقای مهندس سید مرتضی سیفزاده به اتفاق آرا به عنوان رییس
سازمان؛
آقای مهندس محمدحسین دادخواه بهعنوان نایب رییس اول سازمان؛
آقای مهندس اکبر احمدی بهعنوان نایب رییس دوم سازمان؛
آقای مهندس محمدجواد علویزاده بهعنوان دبیر هیأت رییسه سازمان؛

و آقای مهندس سامان ارجمند اینالو بهعنوان خزانهدار،
قبل از انتخابات از داوطلبان درخواست شده بود که برای معرفی اطالعاتی
از پیشینهی تحصیلی و مدیریتی ،علل و انگیزههای نامزدی ،برنامهها و راهکار
پیشنهادی خود را در صورت انتخاب شدن ،به آگاهی اعضای سازمان برسانند.
برگههای پیوست بهوسیلهی اعضای هیأت رییسهی سازمان تکمیل شده
است و میتواند در طی دوره و پایان دورهی مسئولیت آنان در مورد عملکرد
آنها ،مورد پایش و بُرش قرار گیرد.
گفتنی است برگهی مربوط به آقای مهندس ارجمنداینالو (خزانهدار
سازمان) ،تا زمان چاپ نشریه به دفتر نشریه ارسال نگردید.
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برگزاری جلسهی تودیع و معارفهی هیأت مدیرهی سازمان
نظام مهندسی ساختمان استان فارس
صبح دوشنبه  7آبانماه  1397با حضور مدیران استانی جلسهی تودیع و
معارفهی هیأت مدیرهی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان فارس برگزار
و اعتبارنامههای اعضای هیأت مدیرهی دورهی هشتم به ایشان اهدا شد.
در ابتدای این جلسه ،مهندس شاکرنیا ،عضو هیأت نظارت این انتخابات
به ارائهی گزارش فعالیتهای پنج ماههی این هیأت به منظور برگزاری
انتخابات پرداخت.
در ادامه ،مهندس فالحنیا ،رییس هیأت اجرایی هشتمین دورهی انتخابات
هیأت مدیرهی استان فارس ،با اشاره به سرعت ،دقت و سالمت برگزاری این
دوره از انتخابات به صورت مکانیزه ،در مورد برنامهریزیهای هیأت اجرایی
مطالبی عنوان کرد.
مهندس تکاور ،مدیر کل ادارهی کل راه و شهرسازی استان فارس ،ضمن
خوشامدگویی و تشکر از دستاندرکاران که موجب برگزاری انتخابات سالم
و بیحاشیه شدند ،انتظاراتی که از هیأت مدیرهی دورهی جدید مطرح است
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