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در بیســت و یکمین اجالس هیئت عمومی ســازمان نظام مهندســی، علی الریجانی رییس مجلس 
طی ســخنانی، با اشاره به مناقشات وزارت راه و نظام مهندسی، به واکاوی تبعات انتخاب ناظر توسط 
نظام مهندسی و همچنین ریشه یابی مسائلی نظیر شهرفروشی پرداخت که آخوندی، وزیر سابق راه و 

شهرسازی بروز این مسائل را به سازمان نظام مهندسی نسبت می داد. 
الریجانی همچنین در این اجالس بر ضرورت تولید مســکن، حمایت از نوسازی بافت فرسوده برای 
اشتغال مهندســان، تعریف منابع پایدار برای شــهرداری ها، واگذاری طرح های عمرانی نیمه تمام به 
بخش خصوصی تاکید کرد و وعده بررسی این مسائل را در سطح سران قوا داد که البته میزان اجرایی 

شدن این وعده ها در طول یک سال اخیر جای سوال دارد.
متن زیر، بخشی از اظهارات الریجانی در اجالس سال 97 است:

* فلسفه اصلی که قانونگذار نظام مهندسی ساختمان را تعریف کرد، بر این اساس بود که کارهای حرفه ای را از امور دیوانی جدا کند؛ چراکه 
امور دیوانی ما آنقدر ظرفیت کار تخصصی را ندارد و بهتر است از افراد متخصص این حرفه استفاده کنیم و کار را به مردم بسپاریم. همچنان 

که این فکر در نظام پزشکی هم مطرح بود. ما باید در زمینه کارهای تخصصی تا جایی که ممکن است کار را به صاحبان حرفه بسپاریم.

* نگرانی ها در مورد شهرفروشــی، بعید می دانم مربوط به نظام مهندســی باشــد. از یک زمانی اشــکالی در شهرسازی ما به وجود آمد. اوال 
شهرداری ها که با شوراها اداره می شدند، ضوابط شهرسازی را به درستی رعایت نکردند و یا وزارت شهرسازی قدرت نظارت را نداشت. گفتند 
شهرداری ها روی پای خود بایستند و برای آبادانی شهر، اقدام به شهرفروشی کردند. ما باید منابع پایداری را برای شهرداری ها تعریف کنیم. 

این اشکال در ساختار دولت است که باید حل کنیم.

* اینکه اگر کســی بخواهد ســاختمان بسازد، باید حتما از نظام مهندسی ناظر بگیرد، فشار به مردم است. شما می توانید تعیین صالحیت کنید 
و به افراد بگویید فالن شرکت ها صالحیت نظارت دارند. البته می توانید بگویید برای برج های بزرگ از نظام مهندسی یا شرکت هایی با گرید 
باال اجازه بگیرند، ولی در مورد افرادی که ســاختمان های کوچک می سازند، نباید این سختگیری انجام شود. حکومت گفته کار را به سازمان 
نظام مهندســی واگذار می کند. البته شــرایط باید برای کارهای بزرگ سخت باشــد، ولی اکثریت مردم کارهای معمولی دارند و این ایراد را 

می شود حل کرد. 

* نظام مهندســی واحد دولتی نیست. رفتار سازمان باید مردمی باشد. یعنی کار را برای مردم سهل کند و اعتماد مردم را برانگیزد. می خواهم 
برای سهل کردن کار برای مردم تالش کنید و اگر احتیاجی هم به تفسیر قانون بود ما در مجلس این کار را انجام می دهیم.

* وضع معیشــتی مهندسین در کشور خوب نیست. اکثریت مهندسین وضعیت چندان خوبی ندارند و این تلف کردن یک پتانسیل مهم است. 
در بخش ساختمان باید رونقی ایجاد شود. بخشی که وزارت راه می تواند کمک کند، ساماندهی بافت های فرسوده است. همچنین در شورای 
هماهنگی اقتصادی سران قوا می توانیم تمهیداتی بیندیشیم که به رونق تولید ساختمان با اولویت بافت فرسوده کمک کند. اگر طرحی دارید 

ارائه کنید. ما از آن حمایت خواهیم کرد و مجلس در مورد قوانین کمک می کند.

* ما به دنبال این هستیم که شرایط واگذاری طرح های نیمه تمام عمرانی به بخش خصوصی را آن قدر تسهیل کنیم که بخش خصوصی به 
این ســمت برود و ضوابط کاهش داده شــود. نظام مهندسی باید فکر کند که چطور این طرح ها واگذار شود تا نقدینگی جمع شود و بازارکار، 

تولید و ساختمان سازی رونق گیرد. اگر ایده ای داشتید ما آن را در سطح سران قوا بررسی می کنیم.

رفتار سازمان نظام مهندسی باید مردمی باشد

علی الریجانی، رییس مجلس شورای اسالمی:



ســازمان نظام مهندسی یک انجمن صنفی که مسائل آن صنفی باشد نیست بلکه یک نظام حرفه مند، 
اعتبار ده و صاحب صالحیت اســت باید دقت کرد که این سازمان یک نظام اعتمادآفرین است و اگر 

دچار کاستی و آفت شود طبیعی است که نمی تواند به رسالت خود عمل کند.
امروز کشور در یک مقطع تاریخی خاص قرارگرفته که متعلق به خود نیست و متعلق به آیندگان است. 
باید دقت شــود که چه میراثی را برای آیندگان باقی می گذارد؟ همچنین در این حوزه باید توجه شود 
که چه میزان خلق ظرفیت ها، فرصت ها و قابلیت ها صورت می گیرد تا نســل آینده به آن افتخار کند؟ 

به همین خاطر ما باید خود را در چنین جایگاهی و تکلیفی مشاهده کنیم.
در صورت حل مســائل کالن می توان به اعتالی مهندسی در کشور امیدوار بود بنابراین نیاز است از 
فضای منازعات فاصله گرفته و باید از تنازعات، تقابل و ناسازگاری دور شد و با سبکی بال و تعامالت 

سازنده جهت اثربخشی هر چه بیشتر در مسیر پیش رو گام برداشت.
حتی اگر قانون نظام مهندســی ابهاماتی نیز داشــته باشد بازهم تنها مالک عمل باید این قانون باشد 
البته این مســئله نافی اصالح ابهامات موجود نیســت و اگر می خواهیم به سوی اصالحات در سازمان پیش رویم باید در مرحله اول مشکالت 
فعلی را بر اســاس قانون موجود حل کنیم زیرا نمی توان برای اصالح قانون منتظر ماند و باید دقت کرد که اگر رویه فعلی ادامه یابد همین 

مقدار تأثیری که سازمان نظام مهندسی در جامعه دارد از بین خواهد رفت و شیرازه کار نیز فرومی ریزد.
شیوه های ساختمان سازی در کشور به سوی صنعتی سازی پیش رفته است ولی نظام هوشمندی که این فرآیند را کنترل کند در کشور هم زمان 
با آن جلو نرفته است این امر به این خاطر است که سازمان نظام مهندسی ما به بلوغ نرسیده، مجهز نیست و به سیستم های پیشرفته نظارتی 
تجهیز نشده است تا بتواند بر فرآیند ساخت به صورت برخط نظارت و رفتار عملکردی ساختمان را بر اساس نقشه های تهیه شده ارزیابی کند.

امروزه این فضایی که شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان در آن قرارگرفته نباید ادامه دار باشد و بنده اجازه نمی دهم که این روند 
ادامه یابد زیرا ما یک خانواده هستیم و این مسئله سیاسی نیست.

شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی طبق قانون دارای تکالیف روشن است که باید این تکالیف را به صورت دقیق انجام دهد. البته ما امروز 
به دنبال آن هســتیم تا قانون به طور دقیق در این خصوص اجرایی شــود و از دعواهای شــخصی، نادیده گرفتن حقوق افراد و جوسازی های 

اختالف افکن پرهیز شود.
بســیاری از کشورهایی که درگذشته ازنظر مهندســی عقب تر از کشور ما بودند امروزه تحوالت بزرگی را در حوزه نظام مهندسی آغاز کرده اند 
در این کشــورها کمیت و کیفیت کار مهندســی باال رفته به گونه ای که راندمان کاری آن ها افزایش یافته است و باید ما نیز به سمتی حرکت 
کنیم تا ساختمان ســازی به صورت بهینه و اقتصادی با تکنولوژی روز انجام شــود با ارتقاء دوره عمر ساختمان از مستهلک شدن منابع کشور 

جلوگیری شود.
در پایان باید گفت باید نتیجه فعالیت مهندســان در حوزه ساخت وســاز به پشتوانه ســازمان نظام مهندسی به یک اثر فاخر دارای ارزش برای 

ثبت ملی منجر شود.

اجازه نمی دهم شورای مرکزی از قانون عدول کند

محمد اسالمی وزیر راه و شهرسازی:
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ســازمان نظام مهندســی ســاختمان با دارا بودن ۵۰۰ هزار مهندس، بازوی اجرایی دولت در بخش 
ساخت وساز محسوب می شود. این سازمان خالی از اشکال نیست، اما از سوی دیگر هم نمی توان گفت 

که مملو از اشکال است. حرفه مهندسی حرفه شریفی است و مشکالت باید پاالیش شود. 
شــورای مرکزی سازمان نظام مهندســی باید عصاره فضایل فنی در استان های کشور باشد. شورای 
مرکزی نباید محلی برای تنظیم و تنســیق امور اعضای هیئت مدیره های اســتان  ها باشد. خواسته ما 
این است که ضمن مشــارکت جدی در انتخابات شورای مرکزی، زمینه حضور افرادی صالح در این 
جایگاه فراهم شــود که شرافت مهندســی خود را با هیچ چیز معاوضه نکنند و به دنبال منافع جامعه 

مهندسی و اعتالی جایگاه این حرفه باشند.
روســای سازمان های نظام مهندسی استان ها می توانند در شورای مرکزی حضور داشته باشند، اما در 
صورتی که عضو هیئت رئیسه شورای مرکزی شوند، باید از ریاست سازمان متبوع خود استعفا دهند.

بحث وزارت راه و شهرســازی عدم دخالت در موضوعات شورای مرکزی نظام مهندسی است. منتها 
ما یک خط قرمزی داریم و آن برگزاری انتخابات شورای مرکزی است. اگر موضوعی به برگزاری انتخابات لطمه وارد کند، قاعدتا الزم است 

که ما از موضع نظارت دخالت کنیم.
بنابراین در موضوعات داخلی ســازمان نظام مهندســی ساختمان که نه قانون و نه آیین نامه اجرایی نظام مهندسی، برای آن موضوعی تعریف 
نکرده است، دخالت نخواهیم کرد. با این حال اگر در جایی فساد سیستماتیک وجود داشته باشد، بدون شک با تمام قوا به آنجا ورود خواهیم 

کرد. چرا که نه من و نه هیچ کس دیگر طرفدار فساد نیستیم.
قانون و دســتور مقام عالی وزارت راه، مبنی بر شــروع ارجاع کار اســت که باید هرچه زودتر در سطح کشــور اجرایی شود. در همین زمینه 

کارگروهی در وزارتخانه تشکیل شده تا تمام موارد مربوط به طرح ارجاع کار را در استان های مختلف بررسی کند.
در همین حال بروزرســانی ضوابط و مقررات ملی و کنترل ســاختمان الزامی است و خواسته ما در وزارتخانه استفاده از مهندسان جوان دارای 
ســابقه اجرایی در کمیته های تخصصی تدوین مقررات ملی اســت. هرچند در قانون خأل چندانی احساس نمی شود، اما آئین نامه  های اجرایی 
نیاز به بازنگری و مطالعات فراوانی دارد. آیین نامه ها نباید آنقدر پیچیده نوشــته شــوند که عماًل امکان اجرا نداشته باشند. در بحث آیین نامه ها 
باید مباحث حداقلی به عنوان الزام مطرح شود و موارد بیشتر به صورت پیشنهادی و با توجه به شرایط هر منطقه تعیین گردد. موضوع دیگر، 
در نظر گرفتن شــرایط اقتصادی برای نوشــتن ضوابط و آیین نامه ها است. در هر استان و گاهی در مناطق مختلف شهرها، شرایط اقتصادی 

خانوارها یکسان نیست و این موضوع باید در نحوه تدوین ضوابط اجرایی لحاظ شود.
موضــع وزارتخانه این اســت که اختیارات قابل تفویــض از لحاظ قانونی را به هیأت چهارنفره اســتان واگذار کند، با ایــن حال وزارتخانه 
سیاست گذاری و تعیین ضوابط کالن را برعهده خواهد داشت. در این خصوص و در بحث تعرفه این اختیار کامال به هیئت چهارنفره استان ها 

واگذار شده و ابالغیه وزارتخانه مبنی بر تعدیل 2۵درصدی نیز در همین راستا است.
موضوع مهم دیگر اســتفاده از کاردان های فنی در کنار مهندســان اســت. با توجه به اینکه یکی از ضعف های صنعت ساخت و ساز، کمبود 
تکنیسین ماهر است، این ضعف با استفاده از کاردان های فنی قابل حل بوده و نظام کاردانی و نظام مهندسی به نحوی باید از لحاظ عملکردی 

ادغام شوند تا عالوه بر صرفه  جویی در منابع، نحوه ارائه خدمات نیز مناسبتر شود.

شورای مرکزی باید عصاره فضایل فنی استان ها باشد

مازیار حسینی، معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی:
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اســتفاده از ظرفیت های شــهری در طرح بازآفرینــی باید موردتوجه و در اولویت قــرار گیرد و نباید 
انتظارات را بر بودجه عمومی کشور متمرکز کرد.

نوســازی و بهســازی بافت فرسوده به گونه ای است که اگر هر دســتگاهی امکانات خود را به میدان 
نیاورد، این کار عملی نمی شــود، ضمن اینکه این موارد مصوبات قانونی دارد و همه دستگاه ها مکلف 
هســتند برای بهبود شرایط این بافت ها حداقل ۳۰ درصد منابع هرســال خود را الزامًا به این بخش 

تخصیص دهند.
متأســفانه در حال حاضر پیشــنهادات و طرح هایی که آماده می شــود عمدتًا اقتصادی نیست و مورد 
اســتقبال مردم و سرمایه گذاران قرار نمی گیرد، اقتصادی نبودن و سختی کار در این حوزه دومؤلفه ای 
اســت که علی رغم وجود تمام مشــوق ها در طرح بازآفرینی روند انجام این طرح را با کندی مواجه 
می کند و نیازمند حضور و حمایت حاکمیت است؛ بازآفرینی پیش از آنکه مسئله ای عمرانی و مهندسی 
باشــد، یک مقدمه پررنگ اقتصادی و اجتماعی دارد و باید با مردمی که در بافت های فرسوده زندگی 

و فعالیت می کنند در تعامل و همکاری باشیم و آنان را مجاب کنیم که باسیاست های ما همراهی و همکاری کنند.
تا زمانی که تعامل خوبی با مردم و ســاکنان بافت های فرســوده شــکل نگیرد و آنان مشارکت جدی و واقعی نداشته باشند و به میدان نیایند 

کار ما عملیاتی نمی شود.
کارهای اجتماعی و مردمی عمدتًا حمایت حاکمیت را می طلبد؛ از طرفی ســرمایه گذاران و انبوه ســازان در کشور ما عمومًا کار راحت را تجربه 
کرده اند و با توجه به اینکه در طرح بازآفرینی نخست باید نظر مردم را جلب و آنان را مجاب به مشارکت کرد، پیمانکاران و سرمایه گذاران به 

دلیل سختی این کار و قادر نبودن به باز کردن گره های موجود برای تعامل با مردم و زمان بر بودن این کار، وارد میدان نمی شوند.
در این میان دانســتن اینکه دولت در طول طرح تمام قد ایســتاده است، قسمت های ســخت کار را انجام می دهد و از سرمایه گذار و پیمانکار 

پشتیبانی و یک چتر حمایتی جدی روی سر آنان باز می کند، برای آنان شیرین خواهد بود.
به هرحال با کم شدن سایه مزاحمت های دشمنان و باز شدن دست دولت و تأمین منابع کافی باید این منابع را به عنوان یک ضریب اطمینان و 
منابع اضافه ای که می توان از طریق آن کار اضافه ای انجام داد، به حساب آورد، هیئت های اجرایی برای کاستن از تشریفات اداری دستگاه های 
مختلف شــکل می گیرند و همه دســتگاه های استان باید در بحث بازآفرینی پشــتیبان این هیئت و مدیر اجرایی آن باشند تا یک کار بالینی 

شکل گیرد.
در این میان نباید فراموش کرد بازآفرینی تنها وظیفه وزارت راه و شهرسازی نیست و برای هر خدمتی که در این طرح از آنان انتظار می رود 
درخواست منابع و اعتبار می کنند، چنین نگاهی هیچ فرقی با روال عادی ندارد ضمن آنکه زمانی که از دولت سخن می گوییم منظورمان دولت 
با همه جامعیت آن است و هیچ دستگاهی مستثنا نیست؛ بنابراین همیشه برای نظم داشتن کار یک دستگاه متولی می شود و سایر دستگاه ها 

موظف به همکاری هستند.
برای تحرک بخشیدن به بخش مسکن که بحث بسیار مهمی است ظرفیت های موجود در استان را بررسی می کنیم و امیدواریم سایر اقداماتی 

که برای بهبود زندگی ساکنان بافت های فرسوده الزم است انجام گیرد.

رونق بازآفرینی در سایه چتر حمایتی دولت از سازندگان

سید محمد پژمان مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران:
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توســعه تعامالت فنی حرفه ای و تبادل دانش و تجربیات با کمک نهادها و دولت ها به جهت دستیابی 
به اهداف توســعه پایدار SDGs اهمیــت فزاینده ای دارد که یک تالش جهانــی برای کاهش فقر، 
محافظــت از میراث طبیعی کره زمیــن و اطمینان از اینکه تمام مردمان کره زمین در صلح و آرامش 

به سر ببرند است.
در این میان رســیدن به اهداف توســعه پایدار نیازمند همکاری دولت هــا، بخش خصوصی، جامعه 
حرفه ای و همچنین کلیه شــهروندان اســت که تحقق این همکاری به این معناســت که ما توانایی 

ساختن کره زمین به جایی بهتر برای آیندگان راداریم.
پیشینه کهن معماری و شهرسازی ایران هم زمان با ورود مدرنیته به کشور، دچار عدم انطباق با شرایط 

جدید شده و موجب شد شهرهای ایران در وضعیت بغرنجی قرار بگیرند.
ســنت معماری و شهرسازی این سرزمین که هزاران سال ضامن زندگی و زیست پایدار در این کشور 
را فراهم کرده و در رویکرد »اندیشه ایرانشهری« متبلور شده است؛ سعی دارد با توجه به نگرانی های جهانی در حوزه گرمایش، تغییر اقلیم و 
پایداری محیطی از یک سو و از سویی دیگر ضرورت های تحول در حوزه فناوری، معماری و شهرسازی که توسعه تعامالت علمی و حرفه ای 

را در حوزه معماری و ساختمان دارد، به صورت جدی مدنظر قرار دهد.
نباید فراموش کنیم ایران در جغرافیایی خشک قرار دارد و با بحران منابع آبی و کمبود روبه رو است و متأسفانه با مقادیر زیادی اتالف انرژی 
در کشورمان به خصوص در بخش ساختمان مواجهیم که ما را مجبور به بازاندیشی مجدد در حوزه مدیریت و تکنولوژی نحوه استفاده از آب، 

پسآب، انرژی و منابع مختلف می کند.
بر این اســاس شــهرهای جدید می تواند فرصتی برای بسط و گسترش پیوندهای فنی در حوزه معماری، شهرسازی و ساختمان باشد شرکت 

عمران شهر جدید مسئولیت احداث ۱9 شهر جدید را بر عهده دارد که در سراسر کشور در مراحل مختلف توسعه قرار دارند.
شهرهای جدید در اصل برای پاسخ به نیاز جمعیت در حال رشد کشور به مسکن شکل گرفت اما امروز با چالش هایی در تحقق اهداف اولیه 
مواجه اســت ما امروز در مرحله تغییر پارادایم )paradigm shift( شــهرهای جدید قرار داریم و رویکرد نســل دوم شهرهای جدید در حال 

شکل گیری و تکامل است.
در مسیر تشکیل نسل دوم شهرهای جدید تالش می شود تا شهرها با گذار از رویکرد کمی به کیفی، مبتنی بر سرمایه گذاری بخش خصوصی، 
چهارچوب های شهر هوشمند سازگار با محیط با رویکردهای بهینه سازی مصرف انرژی در مقیاس شهر محله و ساختمان، حمل ونقل ایمن، 
ســریع و ارزان، گسترش پیاده محوری در شــهر و توسعه فضاهای عمومی و توجه به کارکردهای نوین )غیرمسکونی( و تالش برای تحقق 

اوج تعامالت فنی حرفه ای در نسل دوم شهرهای جدید

حبیب اهلل طاهر خانی مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید:
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جوانب مختلف شهر خالق و کارآفرین، به بستری جذاب و پویا برای توسعه شهری پایدار و تعادل بخشی به سرزمین و تحقق اهداف کالن 
آمایشــی کشور بدل شوند.بر این اســاس به دنبال این موضوع هستیم که در سال جاری ساخت نســل دوم شهرهای جدید و شهرک های 
مسکونی و اقامتی به عنوان یکی از برنامه های عملیاتی شرکت عمران شهر جدید باشد. البته در سال گذشته عملیات اجرایی تیس و سیراف 

آغاز شد و اساسنامه شرکت عمران ایوانکی به تصویب هیئت وزیران رسید.
امسال عملیات اجرایی شهرهای جدید تابناک، خوارزمی، پارس، کوشک، مکران و سنندج با نگاه حرفه ای و مهندسی و متیک به مفهوم نسل 

دوم شهرهای جدید به در دستور کار قرار خواهد شد.
در این میان اگرچه تحریم ها بد باعث کاهش ســرمایه گذاری در بخش های مختلف اقتصادی به ویژه صنایع خوداتکا مانند صنعت ساختمان 
شده و به شدت این حوزه را مورد تهدید قرار می دهد؛ اما با تمام توان و تالش خود به دنبال ارتقای وضعیت محیط زیست شهروندان خواهیم 
بود چراکه ایمان داریم ارتقا و بهبود شرایط زندگی مردم می تواند باعث توسعه و آبادانی کشور شود؛ و شهروندان با فراغ بال می تواند در بهبود 

جایگاه کشور تالش کنند.
بنابراین تحویل تعهدات مربوط به مســکن مهر، شــروع عملیات اجرایی بخشی از تعهد 2۰۰ هزار واحدی ساخت مسکن، تحقق پروژه های 
کالن حمل ونقل، سرعت دادن به سیاست ارتقای کیفیت زندگی در شهرها و جبران کمبود خدمات را بخشی از برنامه های مهم این شرکت در 
سال ۱۳9۸ است. البته ما در شرایطی برنامه عملیاتی سال 9۸ را شروع کرده ایم که عملکرد نسبتًا موفقی را در سال ۱۳97 پشت سر گذاشتیم، 
عملکرد و نحوه عمل و سازمان دهی سال ۱۳97 سرمایه ارزشمندی است که به اتکای آن می توان به تحقق برنامه سال ۱۳9۸ نیز امیدوار بود.
مطابق برنامه، عرضه 2۰۰ هزار واحد مســکونی تا ســال ۱۴۰۰ بر عهده شــرکت عمران شــهرهای جدید قرارگرفته است، در این برنامه 
بخش های مختلفی ازجمله تعیین  تکلیف پروژه های مسکن مهر در قالب خودمالکی، مشارکت در ساخت، مشارکت در محله سازی، مشارکت 
در پیمانکاری و آماده ســازی و همچنین واگذاری اراضی با تعهد ســاخت باید به کار گرفته شود که ضروری است در واگذاری های جدید نیز 

شرکت ها دقت کنند هرگونه واگذاری منجر به ساخت شده و تضمین ها و مشوق های الزم منظور شود.
خوشــبختانه در ســال 9۸ و در قالب قانون بودجه امکانات مناســبی برای تکمیل سایت مسکن مهر فراهم شــده است و با توجه به شرایط 
ایجادشده امکان افزایش تسهیالت در پروژه های منتخب، هزینه کرد، شرکت از منابع داخلی در پروژه ها و همچنین امکان فروش عرصه و 
واریز آن به حساب شرکت فراهم شده است که فرصت خوبی برای به سرانجام رساندن سایت مسکن مهر در شهرهای جدید محسوب می شود.

در کالم آخر باید گفت هدف از تبیین و ادامه سیاست های ایجادشده در خصوص شهرهای جدید شامل تنوع بخشی به شهرها و شهرک های 
جدید ایجاد فرصت برای اسکان گروه های مختلف اقتصادی و اجتماعی در نسل نوین شهرهای جدید، تحول در دیدگاه های ناظر بر مکان یابی 
شــهرهای جدید با توجه به استعداد کانون های ســکونتی موجود به عنوان هسته هویتی شهر، ضرورت توسعه مشارکت و سرمایه های بخش 
خصوصی در احداث شــهرهای جدید، فراهم کردن زمینه اعمال قدرت نظام مدیریت ســرزمین در جهت تحقق سیاست های کالن شهرهای 
کشــور، امکان سنجی و مکان یابی شــهر جدید مبتنی بر مطالعات دقیق، نیاز واقعی وتوان محیطی و سهولت دسترسی به زیرساخت ها، لزوم 
سرمایه گذاری اولیه در ایجاد زیرساخت های اصلی شهر و ارتباطی بین شهر جدید و شهر مادر، لزوم استفاده از مدل های متنوع مالی در احداث 
شــهرهای جدید و رهایی از مدل عرضه زمین و تأمین هزینه های ســاخت، برنامه ریزی و طراحی منطبق با نیاز اقشار مختلف جامعه هدف، 
ایجاد کارکردهای متنوع در شهرهای جدید برای رهایی از تمرکز سکونت دائم در این شهرها، استفاده حداکثری از انرژی های تجدید پذیر و 

فناوری های نوین در برنامه ریزی، طراحی و ساخت شهرهای جدید و طراحی و اجرای شهرهای جدید در اندازه متوسط است.

بیست ودومین اجالس هیات عمومی سازمان نظام مهندسی کشور
9تهران -تیر 1398



اقدام ملی طرح جدید سیاســت گذاران در حوزه مسکن است که به منظور رونق این بخش و بر اساس 
تقویت هر دو طرف عرضه و تقاضا تدوین شــده اســت. در برنامه اقدام ملی، ساخت ۴۰۰ هزار واحد 
مســکونی در مدت 2 ســال در دســتور کار قرار دارد. در این برنامه مهمترین موضوع کاهش هزینه 

مسکن در قیمت تمام شده است.
با توجه به اینکه زمین بخش عمده ای از هزینه مسکن را به خود اختصاص می دهد، در برنامه »اقدام 
ملی« سیاســت گذار تالش کرده تا با واگذاری زمین های دولتی به ســازندگان، هزینه ســاخت را در 
این طرح کاهش دهد. همچنین عالوه بر زمین های وزارت راه وشهرســازی، بر اســاس دستورالعمل 
رئیس جمهوری تمام دســتگاه های دولتی موظف شــده اند تا زمین های دولتی را برای ساخت وساز در 

اختیار وزارت راه وشهرسازی قرار دهند.
همچنین پروژه های مشــارکتی ســازمان ملی زمین و مسکن بستر ســاز و فراهم آورنده رونق تولید 

مسکن است و ایجاد فرصت های شغلی ناشی از این پروژه ها در راستای منویات مقام معظم رهبری و سایر مسئوالن نظام است.
در راســتای سیاســت های بخش مســکن یکی از اولویت های ما در سازمان ملی زمین و مســکن واگذاری اراضی در اختیار این سازمان به 
مجموعه وزارت راه وشهرسازی از جمله اختصاص زمین برای طرح اقدام ملی، بازآفرینی شهری و ساخت مسکن توسط بنیاد مسکن انقالب 

اسالمی است. 
تاکنون ۱۳۰۰ پروژه در کشــور به صورت مشارکتی اجرا شــده که از این میزان حدود 9۵ درصد آن ها به سرانجام رسیده که این خود اتفاق 
مثبتی است و باید تمام تالشمان را در استفاده از این ظرفیت گسترده به کار گیریم و همه دست به دست هم دهیم تا به نهضت خانه سازی 

که در وزارت راه وشهرسازی آغاز شده است، سرعت بخشیم.
راهبردهای اصلی پروژه های مشــارکتی عدم دخالت مســتقیم دولت در اجرای این پروژه ها و شفافیت و ایجاد فرصت های برابر با برگزاری 
فراخوان های عمومی خواهد بود. در اجرای این مهم ســعی نموده ایم با رفع حداکثری ابهامات قراردادهای پیشــین در نشست های متعدد با 
بخش خصوصی به حداکثر تفاهم و شرایط عادالنه و برابر برسیم. سعی ما در بخش دولتی بر این است که منافع مشترک هر دو طرف را در 

قراردادهایمان لحاظ کنیم تا هم دولت و هم بخش خصوصی بتوانند به حداکثر خواسته هایشان برسند.

ساخت400 هزار واحد فرصتی برای رونق بخش مهندسی کشور

علی نبیان مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن:
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واقعیت زلزله در کشــور وجود دارد و الزم اســت در مقابل این پدیده، همواره آماده باشیم. از طرفی 
کنترل ســاختمان یک فرآیند به هم پیوسته اســت. بخشی از آن به نحوه طراحی و محاسبه، بخشی 
به جنس مصالح کاربردی، بخشــی به نیروی انســانی مجری و ناظر و بخشــی دیگر به چگونگی 
بهره برداری از ساختمان برمی گردد. هنگامی که این فرآیند به درستی صورت نگیرد، هر اتفاقی امکان 
رخداد دارد. کما اینکه بروز این اتفاقات را مالحظه می کنیم. قطعا باید پس از زلزله ها بررســی شــود 
در میان ساختمان های تخریب شده چه تعداد شخصی ساز، دولتی ساز یا مربوط به مجتمع های مسکن 
مهر بوده اند و در ادامه با مراجعه به پرونده می توان دریافت اساســًا مهندس یا مهندسان ناظری وجود 
داشته اند یا خیر؟ آیا آیین نامه کنترل در آنها رعایت شده است؟ آیا نقشه ای برای آنها تهیه شده است؟ 
از طرفی نمی توان کتمان کرد محصول کار مهندس باتجربه و ســواد کافی با محصول کار مهندس 
جوان و با دانش کمتر متفاوت اســت. در حال حاضر مطالعه میدانی که نشــان دهد مهندســان نسل 
جدید از نظر دانش و تخصص رو به افول گذاشته اند، وجود ندارد یا دست کم من سراغ ندارم. اما قطعًا 
هنگامی که حجم آموزش و ظرفیت دانشــگاه ها در حوزه های مختلف افزایش پیدا می کند، دانش و تخصص رو به افول می گذارد. به عنوان 
مثال فرض کنید در یکی از واحدهای دانشگاه آزاد اسالمی در یک شهرستان دورافتاده، ساالنه تعداد 2۰۰ ظرفیت برای رشته مهندسی عمران 
وجود دارد. از ســویی فارغ التحصیالن این دانشــگاه به طور طبیعی قصد ورود به بازار کار این حوزه را دارند، اما مشخص نیست آموزش هایی 
که طی دوره تحصیل گذرانده اند، کامل بوده یا خیر؟ آیا آنها تمام اصولی را که یک مهندس برای کسب تجربه نیاز دارد، فرا گرفته اند؟ زمانی 
که کیفیت فدای کمیت می شود، عارضه کم دانشی در میان مهندسان می تواند تبعات نامطلوبی داشته باشد. توجه داشته باشید که این عارضه 

در همه رشته های تحصیلی وجود دارد و تنها مختص رشته های مهندسی ساختمان در حوزه های مختلف نیست.
نکته مهم این اســت که اگر فرآیندی برقرار باشــد که بر مبنای آن، تعرفه ها افزایش روزانه داشته باشد اما خدمات روشن و ملموس به مردم 
ارائه نشــود، طبیعی اســت که اعتماد دچار خدشه می شود. از همین رو، اگر تعداد مهندســان ناظر و کنترل گر ساختمان بیشتر شود و در عین 
حال تعرفه های نظارت نیز افزایش پیدا کند و همه ســاله به روز شــود، اما از آن طرف کیفیت قابل قبولی در خروجی کار حاصل نشود، ریزش 
اعتماد عمومی اجتناب ناپذیر اســت. اما به نظر می رســد راه حل این مســاله در دست خود مهندسان اســت. به هر حال برای تمامی اجزای 
ساختمان، چک لیست و آیین نامه های کنترلی پذیرفته شده وجود دارد. کنترل های تصادفی بخش های مختلف ساختمان از سوی سازمان های 
نظام مهندســی باید انجام گیرد و در صورت مشاهده تخلف، سازمان در جایگاه مدعی العموم در قبال این موضوع قرار گیرد. این ظرفیت البته 
در قانون فعلی نظام مهندســی وجود دارد. درگیر شدن سازمان های نظام مهندســی با مسائل مالی، تبعًا هم روی انتخابات و هم روی کیفیت 
خروجی کار ممکن اســت اثرگذار باشــد. پیشنهاد من این است که ما باید به ســوی تربیت و پرورش مهندسان درست حرکت کنیم در این 
صورت ســاختمان ها نیز به درستی و بر مبنای اصول ساخته می شــوند. اگر افراد به جهت وجدان، آموزش و اخالق حرفه ای، به وظایف خود 

متعهد باشند، یقینًا محصول خروجی قابل دفاعی خواهد داشت.  

عارضه افزایش کمی تعداد فارغ التحصیالن مهندسی

پیروز حناچی، شهردار تهران 
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شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان جایگاه خاصی در فرآیند نظارت، آموزش و اشتغالزایی 
مهندسان و پاسداشت اصول اخالق حرفه ای ایفا می کند.

اهداف و وظایف شــورای مرکزی که در فصل هشــتم قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان آمده 
است، بهتر می تواند نقش، ترکیب و جایگاه این سازمان حرفه ای را بیان کند: بررسی مسائل مشترک 
»نظام مهندسی استان ها«  و »ســازمان« و تعیین خط مشی های کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت در 
چارچــوب »قانون« و مقررات و مصوبات هیات عمومی و ابالغ آنها، ایجاد زمینه های مناســب برای 
انجام وظایف ارکان »سازمان« از طریق مذاکره و مشاوره با مراجع ملی و محلی در امور برنامه ریزی، 
مدیریــت، اجرا و کنترل طرح های ســاختمانی و شهرســازی، حل وفصل اختالفات نظام مهندســی 
اســتان ها و نظارت بر عملکرد نظام  مهندسی استان ها و اصالح خط مشی ها از طریق مذاکره و ابالغ 
دستورالعمل ها، همکاری اجرایی در زمینه تدوین مقررات ملی ساختمان و ترویج و کنترل اجرای آن، 
تهیه »شناسنامه فنی و ملکی ساختمان ها«، برگزاری مسابقات حرفه ای و تخصصی و همکاری با وزارت کار و امور اجتماعی و وزارت کشور 

و چندین مورد دیگر می بایست به جد پی گیری شود. 
اما رجحان منافع عمومی و حفظ محیط زیست و میراث فرهنگی، رعایت قانون و ترجیح اصول اخالقی بر منافع شخصی، رفتار شرافتمندانه 
و مســوالنه توام با امانتداری، رازداری، حســن نیت و انصاف و به کار گرفتن نهایت دقت و دانش فنی در انجام کار حرفه ای وجه متمایز 
مهندس مســلمان ایرانی اســت و باید به آموزه های اخالق اسالمی و حرفه ای بیاندیشــیم تا شهروندان به جامعه مهندسین اعتماد کنند و 

سرمایه اجتماعی رشد یابد. 
اکنون بار دیگر ۱۱۳ هزار نفر عضو ســازمان نظام مهندســی ساختمان اســتان تهران در کنار اعضای نظام مهندسی دیگر استان ها، نگاه به 
تصمیم گیری و اقدام صحیح این شــورا در نشســت های آتی آن دارند. آسیب شناسی و شناخت نقاط ضعف و همچنین بررسی فرآیندهای 

این موضوع اکنون بیش از گذشته احساس می شود . 
در واقع تکامل در ذات آدمی اســت پس این تکامل در تکمیل و ارتقای تصمیم گیری ها پیرامون مباحث با اهمیت ســازمان نظام مهندسی 

که با کار و معیشت مهندسان هم سر و کار دارد امری است واجب، حرفه ای و اخالقی.  
به همین منظور این نشست می تواند پایه گذار همین آسیب شناسی ها و رفع موانع و محدودیت ها برای مهندسان مومن سرزمین مان باشد. 

اهمیت انتخابات شورای مرکزی 
نظام مهندسی ساختمان در کسب اعتبار اجتماعی 

رضا نگهبان ، مدیر کل راه و شهرسازی استان تهران 
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در دوره هشتم اولویت هایی مدنظر شورای مرکزی قرار دارد و در همین راستا مباحثی در بین اعضای 
شــورای مرکزی دوره هفتم مطرح شده است که مبنای آن انضباط تشکیالتی، شفافیت مالی و ایجاد 

زمینه برای ارتقای خدمات مهندسی است.
به این معنا که ما نظام مســئولیتی را در حوزه ســاخت و ساز کشور تعیین کرده و به صورت روشن و 
شفاف عنوان کنیم که خدمات مهندسی باید چگونه ارائه شود و کیفیت خدمات چیست و نظارت باید 

چگونه انجام شود.
در دوره هفتم شــورای مرکزی، انرژی ســازمان نظام مهندســی صرف تعارضات بین سازمان نظام 
مهندســی و وزارت راه و شهرسازی شد. اما خوشــبختانه در طی ماه های اخیر با آرامشی که بین دو 
نهاد به وجود آمده اســت، اقداماتی در زمینه اصالح امور بررسی می شود. در صورتی که این رویه در 
ماه های آینده تثبیت شود، می تواند در دوره هشتم شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان 

کشور نیز تداوم پیدا کند.
بحث بســیار مهم دیگر این اســت که کمک کنیم تا اخالق حرفه ای قوت و توان بگیرد؛ در شئونات مهندسی کشور مستقر شود و فضایی به 

وجود بیاورد که رابطه بین جامعه مهندسی و مردم و نیز جایگاه مهندسان کشور اعتال پیدا کند.
سازمان نظام مهندسی به عنوان یک سازمان حرفه ای و مرجع در امور فنی و مهندسی در کشور باید بتواند در بسیاری از زمینه ها حرف اول 
را بزند؛ در امور فنی مشکل گشا باشد؛ در تنظیم مقررات و آیین نامه ها راهبری کند و به لحاظ حضور در کل کشور، بتواند بازوی فنی کشور 

چه در حوزه فعالیت های بخش خصوصی و چه در حوزه فعالیت های بخش دولتی و اجرایی باشد.
ظرفیت ســازمان نظام مهندســی شــامل ظرفیت همه مهندسانی است که فعالیت می کنند. ما باید تعلق ســازمانی را در سازمان های نظام 
مهندسی چه در استان ها و چه در نظام مهندسی کشور به وجود بیاوریم. یعنی فضایی را ایجاد کنیم که مهندسان واقعا احساس کنند به این 

سازمان تعلق دارند و نسبت به سرنوشت این سازمان ها حساسیت داشته باشند.
حضور همه جانبه و مشــارکت فعال مهندسان در سازمان نظام مهندسی الزامی است. مهندسان مخصوصا باید در حوزه فعالیت های حرفه ای 
شــامل فعالیت های آموزشــی، پژوهشی، تحقیقاتی و تالیفی مشارکت فعال داشته باشــند و به صنعت ساختمان خدمت کنند و مجموعه این 

مسائل به عنوان یک مجموعه به هم پیوسته باید پیگیری شود.

انضباط تشکیالتی، شفافیت مالی و ارتقای خدمات مهندسی 

فرج اله رجبی، رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

تشریح سه هدف مهم در شورای مرکزی هشتم:
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مجموعه عوامل موثر در ساخت  و سازهای شهری در سه گروه قوانین و مقررات، سازمان ها و نهادها 
و عوامل اجرایی کارگاهی از مهندسان تا کارگران رده بندی می  شوند.

 قانون نظام  مهندسی و کنترل ساختمان در اسفند ۱۳7۴ با اهدافی چون تامین موجبات رشد و اعتالی 
مهندســی در کشــور و وضع مقررات ملی به منظور اطمینان از ایمنی، بهره دهی مناسب، آسایش و 

صرفه اقتصادی ساختمان ها به تصویب مجلس رسیده است.
طبق این قانون وزارت راه و شهرسازی به عنوان مرجع تعیین صالحیت اشخاص شاغل در بخش های 
ساختمان و شهرسازی، شــهرداری مرجع صدور پروانه، کنترل و نظارت بر اجرای ساختمان هاست و 
سازمان نظام  مهندسی نیز برای تامین مشارکت مهندسان در انتظام امور حرفه ای و تحقق بخشی از 
اهداف قانون نظام  مهندسی که متناسب با وظایف این سازمان در ماده ۱۵ است، تشکیل شده است. 
با توجه به مفاد قانون در صورتی که این ســه نهاد وظایف خود را به درستی ایفا ضامن تامین کیفیت 
ساختمان  ها خواهند بود.علت افت کیفیت ساختمان  ها و نبود ایمنی در آنها برای مقاومت در برابر حوادثی همچون زلزله از سه کاستی نشات 
می  گیرد. در حال حاضر افت کیفیت ســاخت و ســازهای کشور از سه کاستی نشــات می  گیرد. اول آنکه بخش عمده ای از فعاالن در حوزه 
ســاخت و ســاز متخصص در این حوزه نیستند. به این معنا که هم  اکنون از اصناف و کسب و کارهای مختلف در حوزه ساخت و ساز مسکن 
وارد شــده اند. این در حالی است که اگر در ســایر حوزه  ها همچون پزشکی فردی بدون دارا بودن تخصص الزم به طبابت بپردازد قطعا از 

طریق مراجع قضایی برخورد صورت می  گیرد؛ اما در حوزه مسکن، ساخت و ساز توسط مجری و متخصص ذی صالح انجام نمی  شود.
دوم آنکه نبود نظارت بر روند ســاخت و ســازها است. در حوزه ساخت و ساز باید رعایت خطوط قرمز ضوابط و استانداردها جدی گرفته شود 
اما چنین روند نظارتی در این حوزه اجرایی نمی شــود. این در حالی اســت که مطابق با قانون باید نوع مصالح مورد اســتفاده، نقشه و سایر 
مشــخصات در هنگام اجرای ســاخت و ساز به صورت دقیق با ضوابط فرادست چک شود و در صورتی که از سوی سازنده رعایت نشود باید 

با آن برخورد شود.
سوم آنکه نظارت اتفاقی و تصادفی به عنوان یک الگوی نظارتی که در سایر کشورها استفاده می  شود در ایران اجرایی نمی  شود.

این نظارت توسط تشکل  های مهندسی و مراکز پژوهشی فنی و مهندسی انجام می  شود. به این معنا که یک نهاد نظارتی عالی  تر بر روند 
فعالیت نهاد نظارتی، ورود می  کند تا مشــخص شــود که آیا امور نظارتی در مســیر صحیح انجام می  شود یا خیر؛ اما چنین نظارتی در ایران 
وجود ندارد. نکته مهم دیگر آنکه هم  ضوابط و مقررات فرادست در این حوزه نیز با وجود گذشت سال  ها از تصویب آنها اجرایی نمی  شود.

 به عنوان مثال مقررات ملی ساختمان که بیش از 2۰ سال از زمان تصویب و ابالغ می  گذرد مورد توجه قرار ندارد. فقط در مبحث 22 این 
مقررات که به مبحث بهره برداری، نگهداری و مرمت مربوط می  شــود که پس از ســال ها کمیسیون آن مربوط به این مبحث تشکیل شده 

است. به نظر می  رسد مجموعه این عوامل در کاهش کیفیت ساخت و سازهای کشور ما تاثیرگذار است.

سه علت افت کیفیت ساختمان  ها 
نظارت اتفاقی و تصادفی درساخت وسازمعنا ندارد

احمد خرم عضو شورای مرکزی هفتم سازمان نظام مهندسی کشور:

بیست ودومین اجالس هیات عمومی سازمان نظام مهندسی کشور
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مرکزی  شورای  اولویت های  و  برنامه ها   
هشتم از دیدگاه شما چه مواردی است؟

ازآنجایی که ساخت وسازهای ناهنجار محصول 
درخصوص  گام  مهم ترین  است،  امروز  قانون 
اولویت کاری شورای مرکزی هشتم مربوط به 
است.  ساختمان  نظام مهندسی  قانون  اصالح 
باید  و  است   7۴ سال  به  مربوط  فعلی  قانون 
به روزرسانی شود. قانون خوب می تواند ما را به 
سمت پویایی سازمان های استانی، شفاف سازی 
در عملکردهای نظارت، طراحی و اجرا و تعمیر 

و نگهداری هدایت کند.
گام دوم توجه به بخش نرم افزاری سازمان است. باید سامانه های انفورماتیکی 
در  کار  ارجاع  و  حرفه ای  کارنامه  آموزش،  عضویت،  جامع  سامانه  همانند 

نظام مهندسی نهادینه شود.
نظام مهندسی،  قانون   2 ماده  در  مندرج  مفاد  اصولی  و  صحیح  سیاست گذاری 
توجه به ایجاد ساختمان های سازگار با محیط زیست، توجه به کیفیت ساختمان و 
بازرسی فنی و احیای نقش مهندسان، می تواند از دیگر فعالیت های دوره هشتم 

محسوب شود.
عملکرد  و  سرنوشت  در  نقشی  و  تأثیر  چه  مرکزی  شورای  تصمیمات   

سازمان های نظام مهندسی استان ها دارد؟
مسائل  و حل  رویه  ایجاد وحدت  و  ساماندهی  مرکزی،  اصلی شورای  وظیفه   
ایجاد  زمینه  در  باید  شورا  این  است.  استان ها  نظام مهندسی  سازمان های  بین 
ارتباط وسیع تر با استان ها جهت انتقال تجربیات و افزایش ضریب نفوذ قانون 

نظام مهندسی به اقصی نقاط کشور هماهنگی بیشتری را انجام دهد.
صندوق  کردن  فعال تر  مانند  کلیدی  نکات  به  باید  مرکزی  شورای  ضمن  در 
کاری  حوزه  در  مالی  انضباط  و  شفافیت  نظام مهندسی،  سازمان  در  مشترک 
سازمان ها، ایجاد محدودیت حساب های سازمان ها و پرهیز از تداخل امور مالی 
فردی و سازمانی در استان ها توجه شایانی داشته باشد. البته در این میان نباید 

فراموش کرد استقالل سازمان های نظام مهندسی استان ها بسیار مهم است.
 شورای مرکزی در دوره هشتم باید در چه مواردی با وزارت راه و شهرسازی 

تعامل برقرار کند؟
حوزه  با  مرتبط  سازمان های  باید  شهرسازی  و  راه  وزارت  و  مرکزی  شورای 
آموزشی،  مختلف  حوزه های  در  را  سازمان  که  کنند  هماهنگ  را  ساخت وساز 

اعتالیی که در  اهداف واال و  ترویجی و دانشگاهی همراهی کنند. طوری که 
قانون برای سازمان نظام مهندسی دیده شده است، محقق شود.

آموزش  استانداردسازی،  اجرای  و  ترویج  های  زمینه  در  شورا  این  است  نیاز 
همکاری های خوبی با وزارت آموزش وپرورش، وزارت علوم و تحقیقات، وزارت 
صنعت، معدن و تجارت، وزارت راه و شهرسازی و سازمان استاندارد داشته باشد.
مانند  هایی  زمینه  در  و شهرسازی  راه  وزارت  با  شورا  این  است  نیاز  همچنین 
با شرایط فنی، عملیاتی شدن  بروزرسانی آیین نامه ها و دستورالعمل ها متناسب 
مبحث 22 مقررات ملی ساختمان، اجرای صحیح قانون نظام مهندسی، تنسیق 
امور حرفه ای مهندسان، بومی سازی مقررات، بازگرداندن اعتماد اعضای نسبت 
به نظام مهندسی، تدوین و انتشار مباحث 2۳ و 2۴ و 2۵ مقررات ملی در رابطه با 
رشته های ترافیک، شهرسازی و نقشه برداری، تهیه مبانی قیمت گذاری خدمات 
داشته  تنگاتنگی  تعامل  مهندسی  خدمات  تعرفه های  کردن  واقعی  و  مهندسی 

باشد.
مهم  بسیار  نظام مهندسی  سازمان های  استقالل  شود  فراموش  نباید  ضمن  در 
است و جایگاه قانونی سازمان و شورای مرکزی در چارچوب نظام اداری و نظام 

تشکیالتی کشور باید مشخص شود.
 در دوره هفتم عملکرد شورای مرکزی را چگونه ارزیابی می کنید؟

سازمان  بین  تعارضات  صرف  نظام مهندسی  سازمان  انرژی  هفتم  دوره  در 
نظام مهندسی و وزارت راه و شهرسازی شد. انتظاراتی که از شورای مرکزی در 
دوره هفتم داشتیم، محقق نشده و شورا از رسالت واقعی خود فاصله گرفت و 

نقش خود را به خوبی اجرا نکرد.
 به عنوان کاندید ای شورای مرکزی چه برنامه ی را در دستور کاردارید؟

خدمات  تعرفه های  کردن  واقعی  مهندسی،  خدمات  کمیت  و  کیفیت  توسعه 
مهندسی، تبدیل سازمان به یک  نهاد مرجع تخصصی علمی در صنعت ساختمان، 
اجرای طرح مهندس کارآموز برای مجریان ذی صالح )سرپرست کارگاه(، اعتالی 
از  صیانت  مهندسان،  شغلی  امنیت  و  حرفه ای  اعتبار  افزایش  حرفه ای،  اخالق 
سازمان،  در  آموزشی  و  فنی  علمی،  پایگاه های  ایجاد  مهندسی،  حرفه  کیان 
بروزرسانی اطالعات علمی و اجرایی اعضاء، تعامل با کلیه دست اندرکاران صنعت 
ساختمان، اجرای ظرفیت های مغفول مانده قانون، ایجاد گفتمان سازنده و مؤثر 
با نهادهای مربوطه، پیگیری اصالح و ترمیم قانون سازمان نظام مهندسی، بهبود 
خدمات رفاهی، اجتماعی و تشویقی مهندسان، ایجاد بستر جهت تحقق فعالیت 
کارشناسان ماده 27 و توجه به انرژی های تجدیدپذیر، جزو موارد مهمی است که 

باید در دوره هشتم اجرایی شود.

شورای مرکزی هشتم فرصت سوزی نکند
عضو هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی کرمانشاه:

ضرورت توسعه کیفیت و کمیت خدمات مهندسی در دوره هشتم

انرژی  اینکه در دوره هفتم  با تأکید بر  سلیمان شیرزادی- نماینده رشته برق و عضو هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی کرمانشاه 
سازمان نظام مهندسی صرف تعارضات بین سازمان نظام مهندسی و وزارت راه و شهرسازی شد، گفت: انتظاراتی که از شورای مرکزی 
در دوره هفتم داشتیم، محقق نشده و شورا از رسالت واقعی خود فاصله گرفت و نقش خود را به خوبی اجرا نکرد. مشروح گفتگوی ما 

با این کاندیدای هشتمین انتخابات شورای مرکزی را در ادامه می خوانید:

بیست ودومین اجالس هیات عمومی سازمان نظام مهندسی کشور
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از  هشتم  مرکزی  شورای  اولویت های   
دیدگاه شما چه مواردی است؟

است.  گروهی  کار  گویای  خود  شورا  واژه 
با خرد جمعی و  اولویت ها و برنامه ها را گروه 
استفاده از تجارب ارزنده پیشین تعیین می کند. 
آسیب سنجی  و  پایش  با  باید  راستا  این  در 
کوتاه  برنامه  تدوین  به  مبادرت  موجود  وضع 
به  بکند.  خود  بلندمدت  و  میان مدت  مدت، 
به  عمل  و  برنامه ها  این  ردپای  که  نحوی 
آنها در دوره های بعدی نیز وجود داشته باشد. 
درخصوص برنامه های کوتاه مدت می توان به نرخ خدمات مهندسی اشاره کرد که 
با توجه به تورم موجود و تغییر قیمت ها، از مسائل مهم و جاری مهندسان کشور 
کیفی خدمات  افزایش  رسید.  رویه ای  وحدت  به  این خصوص  در  باید  و  است 
مهندسی و نگاهی منصفانه به بهره برداران و کارفرمایان در این خصوص الزم 
به استحکام  بلندمدت  تبیین دقیق ماهیت حقوقی سازمان در  به نظر می رسد. 

آن خواهد افزود.
سازمان های  عملکرد  در  نقشی  و  تاثیر  چه  مرکزی  شورای  تصمیمات   

استانی دارد؟
هماهنگی  مرکزی  شورای  ذاتی  وظیفه  مهندسی،  نظام  قانون  ماده2۱  حسب 
امور سازمان استان ها، تعیین خط مشی ها و ابالغ آن به استان ها و حمایت های 
اجتماعی الزم از آنها است. در این بین نقش تعاملی شورا با وزارتخانه های مربوط 
در بدنه دولت بسیار تعیین کننده است. الزم است شورا عالوه بر امورات جاری، 
افق های کالن را نیز بنگرد. به طور مثال با تیم های تخصصی و مشورتی خود 
وضعیت های متفاوت رکود، تورم، رونق و نیازهای آتی ساخت را پیش بینی کرده 
و تصمیم های هوشمندانه بگیرد. هرگونه تصمیم گیری در این خصوص مستقیمًا 
در وضعیت معیشت مهندسان، کیفیت ساخت و ایجاد جو مثبت یا منفی حاکم 

تأثیرگذار خواهد بود.
 شورای مرکزی باید در چه مواردی با وزارت راه و شهرسازی تعامل برقرار کند؟

تعامالت و هم افزایی ها با وزارت راه و شهرسازی را می توان به سه حوزه مرتبط 
با هم تفکیک کرد. حوزه اول، برنامه ها و مسائل پیش آینده مربوط به تغییرات 

قانون نظام مهندسی است که ماهیتًا چالش بزرگی با تبعات مثبت و منفی پیش 
روی سازمان خواهد گذاشت.

حوزه دوم، تصمیم سازی های عمدتًا میان مدت و بلندمدت شورا است که الزمه 
عملی سازی آنها کنش گری و کنش پذیری مثبت با وزارتخانه خواهد بود. 

ترویج،  تدوین،  نظیر  قانونی  ُمصرح  مواد  و  سازمان  جاری  امورات  سوم،  حوزه 
کنترل اجرا و اصالحات الزم مقررات ملی، شناسنامه فنی ملکی، دستمزد، ارجاع 

و... است.
   عملکرد شورای مرکزی را در دوره هفتم چگونه ارزیابی می کنید؟

واژه های “چگونگی و ارزیابی” در طرح این سؤال دو جنس مختلف دارند؛ یکی 
کیفی است و دیگری کمی. بنابراین نمی توان پاسخی قطعی به آن داد.

 آنچه می توان گفت این  است که رخدادها و مؤلفه های حاکم بر دوره گذشته 
شورا، گسترده و با دامنه تأثیر بسیار زیاد و حتی ساختاری بوده اند و برای هرگونه 

ارزیابی باید این مؤلفه ها را باهم در نظر داشت. 
مسائلی نظیر اختالف نظرها و تغییرات مدیریتی کالن، جهش ناگهانی قیمت ها 
و تورم سرسام آور، بحران زلزله و سیل که به شکلی کم سابقه بحران  ساز شدند، 

همه و همه مواردی هستند که در هرگونه قضاوت باید در نظر گرفته شوند. 
اما در هر وضعیت، انتظار عمومی جامعه مهندسی، دوری از سیاست زدگی، احترام 

به تشکل های حرفه ای، تمکین به قانون و دوری از غوغاساالری است.
 به عنوان کاندیدای انتخابات شورای مرکزی چه برنامه هایی را در دستور 

کار دارید؟
تعیین برنامه، خط مشی و اولویت که مهمترین و بدیهی ترین رسالت ابتدای راه 
شورا خواهد بود، توسط این جمع انجام شده و ضمن آنکه هرگونه تک روی و 
رفتارهای قیم مآبانه امری مذموم است، ارائه فردی برنامه نیز نقض غرض رسالت 

شورا است. 
شود.  پیش بینی  نیز  آن  تبعات  و  بررسی  گوناگونی  وجوه  از  باید  برنامه ای  هر 
اما روح حاکم بر هر برنامه  و تصمیمی باید منبعث از این موارد باشد: نگاه به 
اعتالی حرفه ای، حفظ و گسترش دستاوردهای نزدیک به ربع قرن پیشینه نظام 
مهندسی، نگاه عمیق به حقوق مهندسی، انتقادگری و انتقادپذیری، هم افزایی و 
تعامالت سازنده، تمکین به قانون، اخالق حرفه ای، وحدت سازمان استان ها در 

عین استقالل عمل نسبی در حوزه جغرافیایی خود و... .

ضرورت ایجاد وحدت رویه در بخش نرخ خدمات مهندسی
عضو هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی استان کرمانشاه:

انتظار مهندسان از شورای مرکزی، دوری از سیاست زدگی و غوغاساالری است

از  از شورای مرکزی، دوری  انتظار عمومی مهندسان  نظام مهندسی کرمانشاه گفت:  افشاری، عضو هیئت مدیره سازمان  نورمحمد 
سیاست زدگی و غوغاساالری، احترام به تشکل های حرفه ای و تمکین به قانون است. مصاحبه ما با افشاری کاندیدای رشته معماری 

هشتمین انتخابات شورای مرکزی را در ادامه می خوانید:
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درحال حاضر چه مشکالتی      
در سازمان های نظام مهندسی 
وجود دارد که شورای مرکزی 
آنها  رفع  به  نسبت  می تواند 

اقدام کند؟
سازمان های  در  مشکل  چند 
دارد  وجود  نظام مهندسی 
نارضایتی  تا  شده  باعث  که 
بیاید  به وجود  زیادی  عمومی 
نتوانند  سازمان ها  همچنین  و 
به وظیفه خود عمل کنند. اول اینکه در سازمان ها با بروکراسی 
در  تکثر  و  پیچیدگی ها  به  آن هم  که  درگیریم  اداری  طوالنی 
سازمان ها  در  ما  هرچند  یعنی  برمی گردد.  آیین نامه ها  یا  قانون 
و  نظارت  طراحی،  در  بهتری  نحو  به  کار  که  می کنیم  کمک 
اجرا انجام شود، اما  ارباب رجوع و افرادی که قصد ساخت وساز 
می شوند.  گرفتار  فرساینده  و  پیچیده  پروسه  این  در  دارند، 
چرخه،  این  تا  شود  رفع  باید  موجود  اداری  بروکراسی  بنابراین 
اداری  بروکراسی   به خود اختصاص دهد. رفع  را  زمان کمتری 
نیازمند آن است که قوانین موجود در مجلس اصالح شود. در 
همین راستا شورای مرکزی می تواند پیشنهاداتی به وزارت راه 

ارائه دهد که فرآیند قانونی آن طی شود. 
اولویت دوم، ضرورت تغییر بنیادی در ساختار اداری سازمان ها 
امور  دنیا  کل  در  امروز  است.  دستی  و  سنتی  عمدتا  که  است 
نیاز  ما  می شود.  انجام  الکترونیک  به صورت  سازمان ها  تمامی 
امور  الکترونیکی شود و همه  داریم که نظام مهندسی سازمانی 
گزارشات،  ارائه  و  مکاتبات  درخواست ها،  ازجمله  مهندسان 
مبادالت مالی، واریزی ها و... به شیوه الکترونیکی انجام پذیرد. 
در این حالت، ضمن اینکه سرعت و دقت کارها باالتر می رود، 

سازمان ها می توانند کوچکتر و چاالک تر شوند. 
 چه اولویت دیگری در شورای مرکزی می تواند مورد توجه 

قرار گیرد؟
موضوع بعدی، تغییر تفکر در شیوه ساخت وسازها با رویکرد توجه 
به بهینه سازی مصرف انرژی است. هرچند در این زمینه قانون 

وجود دارد، اما این قوانین پراکنده است و اجرایی نمی شود. 
در کشور ما کمتر تفکری در طراحی ساختمان به ذخیره سازی 

مبانی  اصلی ترین  از  پیشرفته  جوامع  در  می  کند.  توجه  انرژی 
طراحی ها اولویت موضوع انرژی است که به دلیل گرانی انرژی، 
همه به سمتی می روند که کمترین انرژی را مصرف کنند. در 
کشور ما هم انرژی ارزان نیست؛ اما از آنجایی که دولت سوبسید 
زیادی به این بخش می دهد، بنابراین همه انرژی زیادی مصرف 
می کنند و کسی به فکر کاهش CO2 نیست. در حالی که بر 
این  پذیرفته ایم که  را  تعهدات سنگینی  پاریس،  اساس معاهده 

تعهدات الزام آور است.
استان  چند  در  تنها  ملی  مقررات  مبحث۱9  انرژی،  بخش  در 
به صورت خودجوش اجرایی می شود و هیچ الزامی برای اجرای 
انرژی اهمیت  باید به موضوع  آن وجود ندارد. شورای مرکزی 
دهد و بیشتر از قبل به قانون دست وپا شکسته مبحث۱9 بپردازد 
کند.امروز  تالش  آن  اجرای  حداقل  یا  اصالح  راستای  در  و 
باید به سمت طراحی و معماری پایدار و  مانند کل دنیا ما نیز 
احداث ساختمان های پایدار حرکت کنیم. در حالی که متاسفانه 
سازمان های  در  جایگاهی  کوچکترین  زیست محیطی  مباحث 
تخریب  سرعت  متاسفانه  ندارند.  قانون  و  نظام مهندسی 
ضروری  و  گرفته  زیادی  شتاب  اخیر  سنوات  در  محیط زیست 
است شورای مرکزی در قبال این موارد اقدام سازنده ای انجام 
دهد. از سوی دیگر، توجه به سیما و منظر شهری، یکی دیگر 
از الزامات شورای مرکزی هشتم است. در قانون نظام مهندسی 
توجه به ارزش های معماری اصیل ایرانی اسالمی به عنوان اولین 
هدف مورد تاکید قرار گرفته است. در این بخش باید تحوالت و 

اقدامات اساسی انجام گیرد. 
 تصمیمات شورای مرکزی چه تاثیری بر عملکرد سازمان های 

نظام مهندسی دارد؟ 
در  است،  باالدستی  نهاد  یک  که  آنجایی  از  مرکزی  شورای 
هدایت به سمت وسوی درست می تواند تاثیرگذار باشد. به طور 
شدن  الکترونیکی  در خصوص  می تواند  مرکزی  شورای  نمونه 
سازمان ها سیاست گذاری کند یا در بخش معماری و شهرسازی، 
که  کند  ارائه  را  پایدار  شیوه نامه ساختمان های  و  نما  شیوه نامه 

الزم  االجرا باشند. 
هر  به  راه  وزارت  مثل  حاکمیتی  و  دولتی  دستگاه های  وقتی 
دلیلی به این سمت نرفته اند، شورای مرکزی باید خط  مشی های 

صحیحی را پیش روی مهندسان قرار دهد.

سازمان الکترونیک، نیاز امروز نظام مهندسی ساختمان
عضو هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی استان گلستان:

شورای مرکزی هشتم بروکراسی  اداری خدمات مهندسی را رفع کند

دایان ایگدری، عضو هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی گلستان با اشاره به چند چالش عمده در سازمان های 
نظام مهندسی ساختمان، رفع این چالش های مهم را از مهمترین اولویت های شورای مرکزی دوره هشتم 

برشمرد. متن مصاحبه ما با این کاندیدای رشته معماری انتخابات شورای مرکزی را در زیر می خوانید.
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لزوم مشارکت جدی شورای مرکزی در تعیین مبانی
 قیمت گذاری خدمات مهندسی

عضو هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی استان البرز:

ابهام در حدود مسئولیت حقوقی، ظلمی آشکار به مهندسان است

علی رفیعی، نماینده رشته برق و عضو هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی البرز با تاکید بر ضرورت استقرار سیستم بیمه فراگیر برای 
مهندسان، گفت: نامشخص بودن حدود و مدت زمان مسئولیت خدمات مهندسی، ظلمی آشکار به مهندسان است. مشروح گفتگوی ما 

با این کاندیدای هشتمین انتخابات شورای مرکزی را در ادامه می خوانید: 

اولویت های  و  برنامه  ها  شما  دیدگاه  از   
شورای مرکزی هشتم چه مواردی است؟

و  راه  وزارت  بین  سال97  کشمکش های 
مهندسی  نظام  جایگاه  که  شد  باعث  سازمان 
به عنوان یک نهاد قانونی که وظیفه آن تامین 
امور  در  مهندسان  بیشتر  هرچه  مشارکت 
قرار  خدشه  مورد  است،  ساختمان  مهندسی 

گیرد. 
و  نقش  بازیابی  باید  مرکزی  شورای  اولویت 

شأن سازمان باشد. 
در این مسیر باید هویت سازمان در ارتباط با مجموعه وزارت راه، سازندگان و 

بهره برداران صنعت ساختمان با تکیه بر قانون بازتعریف شود. 
اولویت دیگر مشارکت فعال در تعیین مبانی قیمت گذاری خدمات مهندسی است. 
با توجه به اینکه پس از سال ها وزارتخانه تصمیم به تعیین مبانی قیمت گذاری 
و  دقیق  قیمت گذاری  مبانی  تعیین  به  کمک  در  مرکزی  شورای  نقش  دارد، 

واقع بینانه بسیار مهم است. 
اولویت دیگر شورای هشتم، باید تعیین حدود مسئولیت و مدت زمان مسئولیت 
حقوقی ارائه دهندگان خدمات مهندسی باشد. این مقوله باید با تعامل با نهادهای 
حقوقی و قضایی مشخص شود. با توجه به ابالغ مبحث22 مقررات ملی، تعیین 

حدود مسوولیت ها بسیار ضروریست.
نظام  سازمان های  عملکرد  بر  تاثیری  چه  مرکزی  شورای  تصمیمات   

مهندسی دارد؟
شورای مرکزی را پارلمان نظام مهندسی قلمداد می کنند. از این رو تصمیمات 

این شورا مستقیمًا بر سازمان استان ها تاثیر می گذارد. 
طبق ماده 2۱ قانون و ماده۱۱۴ آیین نامه اجرایی قانون، عملکرد این شورا باید به 
صورت فراگیر موجب گسترش نظام مهندسی از طریق تصمیم گیری درخصوص 

خط مشی های کوتاه مدت، میان  مدت و درازمدت شود. 
اگر شورای مرکزی منعکس کننده مشکالت موجود در استان ها به وزارت راه و 
امور  به رفع موانع و تسهیل  باشد، می تواند  قانونگذاری  و شهرسازی و مراجع 

کمک نماید. 

 شورای مرکزی در دوره هشتم باید در چه مواردی با وزارت راه و شهرسازی 
تعامل برقرار کند؟

رابطه سازمان و وزارت راه باید براساس تعامل پویا بازتعریف شود. با توجه به 
اینکه طبق قانون، وزارت راه مسئول عالیه بخش ساختمان در کشور است؛ الزم 
است سازمان در عین اینکه استقالل خود را هم در ساختار و هم در رای حفظ 
می کند، به عنوان بازوی فنی- تخصصی وزارتخانه در حوزه ساختمان عمل کند. 
نمونه فعلی این تعامل بحث مبانی قیمت گذاری خدمات مهندسی می باشد که 
در حال حاضر در جریان است. الزم است که شورای هشتم به شکلی فعال و 
تخصصی وزارت راه را در تعیین مبانی دقیق و متناسب با شرایط روز و براساس 

شرح خدمات رشته های مختلف ساختمان، یاری کند.
 در دوره هفتم عملکرد شورای مرکزی را چگونه ارزیابی می کنید؟ 

شورای مرکزی هفتم اگر مجموعه ای پویا و تعاملی می   بود، بسیاری از مشکالت 
برای سازمان ایجاد نمی شد. در موضوع اختالف میان دکتر آخوندی و مهندس 
رجبی، شورای مرکزی منفعل عمل کرد و بی عملی اعضای شورا باعث شد که 
یک اختالف نظر، به مرور به کشمکش و تقابل تبدیل شود. در حالی که شورای 
میلیون  نیم  از  بیش  نمایندگی  که  نفره   2۵ مجموعه  یک  عنوان  به  مرکزی 
مهندس سراسر کشور را دارد، می توانست با تعامل و مذاکره، در عین پافشاری 

بر مواضع منطقی و مستدل خود از شخصی شدن این اختالف جلوگیری کند. 
 به عنوان کاندیدای شورای مرکزی چه برنامه هایی را در دستورکار دارید؟

بود،  آن خواهم  پیگیر  به جد  انتخاب شدن  برنامه هایی که در صورت  از  یکی 
اجرایی شدن مجری ذیصالح در همه رشته ها است. برنامه دیگر بنده، پیگیری 
جهت تعیین حدود مسئولیت و مدت زمان مسئولیت ناظران و سایر ارائه دهندگان 
خدمات مهندسی است. نامحدود بودن و یا نامشخص بودن حدود و مدت زمان 

مسئولیت خدمات مهندسی ظلمی آشکار به همه مهندسان است.
به طوری  است.  مهندسان  برای  فراگیر  بیمه  استقرار یک سیستم  برنامه سوم 
که مهندسان بتوانند از بیمه بازنشستگی، بیمه مسوولیت مدنی و سایر مزایای 
آن استفاده کنند. همچنین تعامل با مراجع قضایی جهت بکارگیری کارشناسان 
ماده27 همچون کارشناسان رسمی دادگستری و مرکز کارشناسان قوه قضائیه از 
دیگر برنامه ها است. برنامه دیگرم استفاده از تمام ظرفیت تخصصی رشته برق 

جهت اعتالی نقش این رشته در صنعت ساختمان است.
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شــاید بتوان در اولین نگاه آسیب شناسانه به شورای مرکزی دوره هفتم، نبود نگاه ارزشی به مهندسی 
ساختمان را موضوعی قابل توجه دانست که باید در جامعه تسری یابد.

در قانون نظام مهندســی، اهدافی برای ســازمان تعریف شده که از آن جمله می توان به تنسیق امور 
مربوط به مشــاغل و حرفه های فنی و مهندسی در بخش های ساختمان و شهرسازی، تأمین موجبات 
رشد و اعتالی مهندسی در کشــور، باالبردن کیفیت خدمات مهندسی و نظارت بر حسن اجرای آن، 
ارتقــای دانش فنی صاحبان حرفه، حمایت از مردم به عنوان بهره برداران از ســاختمان ها و فضاهای 
شــهری، حفظ و افزایش منابع مواد و انرژی و سرمایه های ملی، فراهم ساختن زمینه همکاری کامل 
میان وزارت راه و شهرسازی و شهرداری ها و تشکل های مهندسی و حرفه ای ساختمان و... اشاره کرد.

در این میان شاید بتوان وظیفه فراموش شده سازمان های نظام مهندسی را فراموش کردن »حرفه« 
دانســت. زیرا با تعریفی که از واژه »مهندســی« در دایره المعارف های مختلف آمده است، مهندسی 
یعنی »به کار بردن علوم و فنون به منظور طراحی و یا توســعه ســاختارها، از طریق درک کامل ساختمان آنها و یا به منظور پیش بینی کردن 

رفتار آنها تحت شرایط و موقعیت های ویژه و معین.«  
ضمن اینکه مهندس باید با تمام جنبه های مرتبط با موضوع ازجمله هدف و کاربرد یک ابزار، مسائل مالی و اقتصادی مرتبط با آن، چگونگی 
حفظ سالمتی و امنیت انسان و طبیعت حین طراحی، توسعه یا به کارگیری ابزار و وضعیت حقوقی و مالکیت آن، آشنایی کافی داشته باشند.«

اما می توان گفت توجه به حمایت از مردم به عنوان بهره برداران فضاهای شهری، قربانی توسعه های بی رویه و یک جانبه شهری شده است. 
از دیگر ســو، مردم به عنوان بهره برداران ساختمان ها باید مورد توجه بیشتر باشند. قطعا تخصص مهندسان در تأمین آسایش و ایمنی مردم 

کارساز است. این مورد در ساخت، تعمیر و نگهداری ساختمان ها همواره مورد توجه است. 
اگر بتوان در اجرای این مواد از قانون با برنامه ریزی صحیح و اصولی در مســیری ســازنده حرکت کرد، فرایند بهبود عملکرد ســازمان نظام 
مهندســی تســریع یافته و موضع محکمتری از این سازمان را شــاهد خواهیم بود و اگر این رویکرد را در پیش بگیریم، اهداف ذکر شده در 

قانون نیز دور از دسترس نیست. 
در هدف دیگر قانون به حفظ و افزایش منابع مواد و انرژی و ســرمایه های ملی اشــاره شــده است. سازمان نظام مهندسی در این خصوص 
تشکیالتی فوق العاده و حائز اهمیت است. حمایت از ایده پردازان و مخترعان داخلی، ایجاد فضاهای تحقیقاتی و پژوهشی، اعطای گواهینامه 
های تأیید فنی برای تکنولوژی های وارداتی و تصویب شــیوه نامه های بومی ســازی فناوری ها، ازجمله اقدامات مؤثر و مفید سازمان نظام 
مهندســی در دو دهه اخیر بوده است. قطعا مهندســان حرفه مند به این مورد اشراف دارند. توجه به آموزش پایدار برای مهندسان قابل توجه 

است.
بنابراین جایگاه حرفه ای سازمان نظام مهندسی کامال آشکار است. نگاه حرفه مند به سازمان نظام باید در جامعه تسری یابد. برای این منظور 

نیز سازمان ها باید در زمینه فرهنگ سازی مهندسی گامی جدی بردارند؛ تفکری که متأسفانه کمتر مورد توجه بوده است.
از ســوی دیگر باید دفاع مؤثر از حقوق مهندسان، مدنظر اعضای شورای مرکزی باشد. این حقوق برای مهندسان هفت رشته یکسان است. 
بخشی از این دفاع می تواند در تعامل با سایر ارگان ها، در بازتعریف و تبیین اصول اخالق حرفه ای و همچنین تنسیق امور حرفه مهندسی به 
حرفه مندان باشد. به نظر می رسد تعامل، راهکاری بهتر از تقابل خواهد بود. چراکه در قانون نظام مهندسی هم به صراحت از فراهم ساختن 

زمینه همکاری کامل میان وزارت راه و شهرداری ها و تشکل های مهندسی و حرفه ای ساختمان نام برده شده است. 
به گونه ای که جلب مشــارکت حرفه ای مهندســان در تهیه و اجرای طرح های توسعه آبادانی کشور مدنظر باشد که این مورد نیز به وضوح 

در بند۱۰ از ماده 2 قانون نظام مهندسی مورد توجه قرار گرفته است. 
همچنین انتشــار مطالب در زمینه مهندســی و ساخت وســاز و نیز سیمای شهر، نوعی فرهنگ ســازی در زمینه مهندسی و آشنایی با افکار 
مهندسی خواهد بود. باید توجه داشت که رعایت و اجراي مقررات ملي ساختمان در جامعه، مستلزم اطالع رساني صحیح و مستمر است که 
باید با مطالعه ساختاري و تولید دانش و از طریق اقدامات و برنامه ریزي هاي کارشناسانه، خالقانه و آگاهانه توسط هیئت مدیره ها به سمت 
فرهنگ ســازي براي اقشار مختلف جامعه گام برداشت. نبود پایگاه خبری مهندسی در بزرگترین سازمان مردم نهاد مهندسی را می توان یکی 
از نقاط ضعف دانســت که هرچند بارها تشــکیل آن را پیشنهاد داده ام، اما هنوز اقدامی صورت نگرفته است. متأسفانه سازمان نظام مهندسی 

دچار روزمرگی هایی شده که بعضی از وظایف ارزشی خود را به دست فراموشی سپرده است.

دفاع مؤثر از حقوق مهندسان، اولویت شورای مرکزی هشتم است

طاهره نصر،  عضو شورای مرکزی دوره هفتم سازمان نظام مهندسی

آسیب شناسی شورای مرکزی هفتم و انتظارات از دوره هشتم:
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تعریف صالحیت های جدید، دستور کار مهم شورای مرکزی هشتم
عضو هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی استان مازندران:

سیف اله علی نیا، نایب رییس و عضو هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مازندران گفت: شورای مرکزی به عنوان 
یک مرجع می  تواند نقش نظارتی خود را بر عملکرد استان ها به درستی انجام دهد و نیز یک مرجع کارشناسی برای بسیاری از مسائلی 
باشد که در آنجا قابل حل است. مشروح گفتگوی ما با این کاندیدای رشته تاسیسات مکانیک در هشتمین دوره از انتخابات شورای 

مرکزی را در ادامه می خوانید.

تاثیری  چه  مرکزی  شورای  تصمیمات   
مهندسی  نظام  سازمان های  عملکرد  بر 

استان ها دارد؟
در قانون، سازمان های نظام مهندسی مستقل 
وظیفه  یک  آن  کنار  در  اما  شده اند.  دیده 
مشخص  مرکزی  شورای  برای  هم  نظارتی 
مرکزی  شورای  می رسد  نظر  به  است.  شده 
آن  در  استان ها  عموم  که  مرجعی  عنوان  به 
نماینده دارند، می  تواند نقش نظارتی خود را که 
درستی  به  است،  استان ها  عملکرد  بر  نظارت 
انجام دهد. از طرف دیگر شورای مرکزی می تواند یک مرجع کارشناسی برای 
بسیاری از مسائلی باشد که در آنجا قابل حل است. یعنی به لحاظ اینکه استان ها 
بسیاری از موضوعات خود را نمی توانند از طریق استانداری، معاونت عمرانی و 
دارد که  را  قابلیت  این  ببرند، شورای مرکزی  راه و شهرسازی پیش  اداره کل 
دغدغه ها و خواسته های بحق استان ها را از طریق وزارتخانه پیگیری کند. طبق 
قانون، شورای مرکزی اختیاراتی دارد که می تواند در پیشبرد اهداف قانون نظام 

مهندسی، به استان ها کمک کند. 
 در دوره هفتم عملکرد شورای مرکزی را چگونه ارزیابی می کنید؟

در دوره هفتم شورای مرکزی درگیر حاشیه و اختالفات با وزارت راه و شهرسازی 
و اختالفات داخلی بین اعضا بود و عمال نتوانست نقش خود را ایفا کند.

در  را  هایی  اولویت  و  ها  برنامه  چه  باید  مرکزی  دوره هشتم شورای  در   
دستور کار خود قرار دهد؟

طبیعتا شورای مرکزی به عنوان باالترین رکن در حوزه سازمان نظام مهندسی 
کشور می تواند نقش بسیار موثری را در اجرای قانون، آیین نامه ها و دستورالعمل 

های مربوط به حوزه ساخت و ساز کشور داشته باشد.
یک بحث مهم در ماده ۴ قانون تعریف صالحیت ها است. بعد از 22 سال که از 
عمر سازمان نظام مهندسی می گذرد، سازمان همچنان در تعریف صالحیت ها 
خالصه شده  است. درست است که صالحیتی مانند بازرسی گاز و از این قبیل 
موارد در برخی از استان ها اجرایی شده و یا قرار است در موضوعاتی مثل بازرسی 

تعریف  در  متاسانه  که  است  آن  واقعیت  اما  شود؛  کار  دیگر  حوزه های  و  برق 
صالحیت ها نتوانسته ایم هیچ اقدامی در طول این سال ها انجام دهیم. 

در حرفه پزشکی بر این باورند که یک متخصص نمی تواند از پس هر عضو از 
بدن بربیاید و برای هر عضوی از بدن باید چند تخصص ایجاد شود. حال سوال 
مهندس  یک  که  باشیم  این  به  قائل  همچنان  می توانیم  چطور  که  است  این 
معماری  عمران،  برق،  مکانیک،  حوزه های  در  بخش ها  همه  عهده  از  می تواند 
بگیرد،  قرار  دستورکار  در  باید  مهمی  موضوعات  از  یکی  بنابراین  بربیاید.  و... 
تعریف صالحیت های جدید است که در قانون به طور کامل درج شده است. به 
خصوص مباحثی مانند پدافند غیرعامل، تعمیر و نگهداری ساختمان و رعایت 
ازجمله  انرژی  بهینه سازی مصرف  بحث  با  درارتباط  ملی  مقررات  مبحث ۱9 

موارد مهم است.
سال ها از تدوین مقررات مربوط به این مباحث سپری شده است؛ اما متاسفانه 
آن شیوه نامه اجرایی که می تواند حفظ سرمایه های ملی و خدمت به حوزه محیط 
زیست را به همراه داشته باشد و همچنین صالحیت و اشتغال را در وضعیت فعلی 

بیکاری، برای جوانان ایجاد کند، وجود ندارد.
ظرفیت  از  تا  کرد  اتخاذ  مرکزی  شورای  در  می توان  راهکارهایی  چه   

مهندسان بیشتر استفاده شود؟
حوزه دیگری که می توان از ظرفیت سازمان نظام مهندسی در آن بخش استفاده 
کرد، این است که بسیاری از پروژه هایی را که در سطح ملی و در قالب بودجه 
های عمومی و دولتی اجرایی می شود و شاید دولت توان اجرای این بخش را 
ندارد، می توان به راحتی به ظرفیت عظیمی از مهندسان واگذار کرد که حاضر 

هستند بدون توقع در این بخش کار کنند.
به طور نمونه در حوزه بازرسی گاز اگر قرار بود این مسئولیت که امروز توسط 
2۵ هزار مهندس مکانیک دارای صالحیت انجام می شود، در بدنه دولت انجام 
باید امکانات زیادی مانند فضا جهت  بگیرد، دولت برای این نیروهای انسانی، 
فعالیت و خودرو فراهم می کرد که در این صورت بار سنگینی را به دولت تحمیل 
برابر هزینه  با صرف چندین  در حالی که هم اکنون کاری که دولت  می کرد. 
می توانست انجام دهد، به راحتی توسط ظرفیت جامعه مهندسی انجام می شود، 

بدون اینکه هزینه سنگینی را به مردم تحمیل کند.
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استقالل نظام مهندسی، اهم اولویت شورای مرکزی هشتم است
رییس سازمان نظام مهندسی استان اصفهان:

هر استانی در اجرای مقررات ملی ساختمان ساز جداگانه می زند

استقالل  را  هشتم  مرکزی  شورای  نخست  اولویت  اصفهان،  استان  ساختمان  مهندسی  نظام  سازمان  رییس  عسگری،  غالمحسین 
باید در سیستم دولتی تعریف شود. کاندیدای هشتمین دوره  نظام مهندسی برشمرد و گفت: جایگاه شورای مرکزی  سازمان های 
انتخابات شورای مرکزی همچنین با انتقاد از اینکه سازمان نظام مهندسی در بسیاری از کمیسیون ها و کارگروه ها حضور دارد؛ اما حق 

رای ندارد، گفت: این برخورد در شأن یک سازمان حرفه ای نیست. متن زیر ماحصل گفتگوی ما با وی است:

 به نظر شما مهمترین اولویت های شورای 
مرکزی در دوره هشتم چیست؟

بحث  هشتم  مرکزی  شورای  اول  اولویت 
مرکزی  شورای  دادن  سوق  و  قانون  اصالح 
و  سمت  به  مهندسی  نظام  سازمان های  و 
نداشتن  که  چرا  است.  بیشتر  استقالل  سوی 
پیش رو  چالش های  از  یکی  کافی،  استقالل 
بوده و سازمان های نظام مهندسی در گذشته 
نیز ضربه های مهلکی از این موضوع خورده اند.

قانون باید به نحوی اصالح شود که سازمان و 
شورای مرکزی را به عنوان یک مجموعه فنی قوی با ۵۰۰ هزار عضو بپذیرند و 
اگر این اتفاق بیفتد، هم برای مملکت و هم برای شورای مرکزی بسیار راهگشا 

خواهد بود.
قرار  مدنظر  را  برنامه هایی  چه  مرکزی  شورای  کاندیدای  عنوان  به  شما   

داده اید؟
یکی از مباحث مهم آن است که جایگاه شورای مرکزی باید در سیستم دولتی 
تعریف شود، در حالی که اکنون این جایگاه تعریف نشده است. در بسیاری از 
کمیسیون ها و کارگروه ها جهت حضور از سازمان نظام مهندسی بدون داشتن 
حق رای دعوت می  شود؛ در حالی که این برخورد در شأن یک سازمان حرفه ای 
نیست که در یک کارگروه فنی شرکت کند، اما حق رای نداشته باشد و صرفا به 

عنوان مستمع حضور داشته باشد. 
باید در این جلسات از پتانسیل سازمان نظام مهندسی نیز استفاده شود.

یکسری بخشنامه ها و دستورالعمل هایی باید به کمک وزارت راه و شهرسازی 
تدوین شود و شورای مرکزی باید به صورت فعاالنه در تدوین دستورالعمل ها و 

بخشنامه های مرتبط با امر مهندسی شرکت کند.
 نه اینکه این ضوابط تدوین و ابالغ شود و سپس شورای مرکزی درخصوص 

مزایا و معایب آن نظر دهد.
باید وقت زیادی برای این شورا  افرادی که منتخب شورای مرکزی می شوند، 

صرف کنند. اینکه اعضای شورا بخواهند به صورت ماهانه و آن هم به صورت 
نمی رود.  پیش  از  کاری  کنند،  اظهارنظر  و  شوند  حاضر  جلسات  در  فی البداهه 
در  وقت  تمام  صورت  به  باید  مرکزی  شورای  رئیسه  هیئت  اعضای  دست کم 
جلسات حاضر شوند و به مسائل رسیدگی کنند.  در عین حال سازمان باید از 

جنبه های سیاسی دور شود و بیشتر به سمت و سوی مباحث فنی حرکت کند.
نظام  سازمان های  عملکرد  بر  تاثیری  چه  مرکزی  شورای  تصمیمات   

مهندسی استان ها دارد؟
بسیار  استانی  بر عملکرد سازمان های  به طور قطع تصمیمات شورای مرکزی 
بنابراین  می زند.  سازی  یک  خود  برای  استانی  هر  حاضر  حال  در  است.  موثر 
زمینه  در  کشور  کل  در  تا  دهد  انجام  را  الزم  هماهنگی  باید  مرکزی  شورای 
رعایت مقررات ملی ساختمان به صورت یکسان و یکپارچه، عمل کنند. مقررات 
ملی ساختمان یک قانون همگن و یکنواخت در سراسر کشور است و اگر هر 
استانی به دلخواه و سلیق خود آن را اجرایی کند، به ماهیت سازمان ها آسیب 

وارد می شود.
از همین رو تصمیماتی که در شورای مرکزی گرفته می شود، باید از عقالنیت 
کافی برخوردار و همچنین جهان شمول باشد تا اجرای آنها در تمام نقاط کشور 
امکانپذیر باشد. یعنی در این زمینه صرفا تهران و یا سایر کالنشهرها مدنظر قرار 
نگیرند و شهرهای کوچک نیز مورد توجه قرار گیرند. در این صورت تصمیمات 
شورای مرکزی می تواند در زمینه روان سازی امور سازمان های نظام مهندسی و 

یکسان سازی آنها تاثیرات مثبتی داشته باشد.
 شورای مرکزی در دوره هشتم باید در چه مواردی با وزارت راه و شهرسازی 

تعامل برقرار کند؟
به نظر می رسد تنها راه موفقیت شورای مرکزی تعامل با وزارت راه است. یعنی 
اگر ما در جبهه تقابل برویم، به هیچ نتیجه ای نمی رسیم و نیروهای هم را خنثی 
می کنیم. بهتر است که در دوره هشتم، افرادی که انتخاب می شوند، از ابتدای 
امر این موضوع را نصب العین خود قرار دهند که تعامل دوطرفه ای را در ارتباط 
با امور سازمان  های نظام مهندسی، با وزارت راه و شهرسازی داشته باشند تا 
سازمان ها بتوانند به ماموریت و رسالتی که در کشور دارند، جامعه عمل بپوشانند.
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۱- علی طوماری
2- مهدی نوری

۳- شهاب آدم نوه سی

۱-جعفر هاشم زاده
2-عبداله امرالهی

۳-حمید شیرمحمدی
۴-سیدفتح اهلل فواد مرعشی

۱- کاظم شاکری
2- طاهر کیافر

۳- اردشیر آرش
۴- مهدی خان محمدیان

۱- غالمحسین عسگری
2- احمدرضا طاهری اصل

۳- مجتبی ربیع زاده

۱- فرهاد غالمی
2- شهروز قنبری

۳- سیداکبر زنورزاده
۴- محمدرضا ریاحی خواه

۵-کوروش غفاری
6- پرویز سیروسی

7- حسن ذوقی
۸- محمدرضا گلپور شیرازی

9- علی رفیعی
۱۰- مصطفی هژیر یوسفی
۱۱- هوشنگ کاتب احدی

۱- علیرضا سنایی دشتی
2- مسعود راویان

۳- بهروز فرح شیرازی

۱- عبدالرضا ابوقداره
2- غالمرضا رفیعی

۱- محمد طاهری
2- بهمن مومنی مقدم

۳- سیدعلیرضا 
میرجعفری

۴- علبی اکبر نبی ئی
۵- علی کریمه آنچه

6- بیژن خطیبی
7- مهیار فرنیا
۸- احمد خرم

9- مجتبی صابر
۱۰- حمزه شکیب

۱۱- حسام الدین راقی
۱2- حسن یگانگی
۱۳- سعید سعیدیان

۱۴- الهه رادمهر
۱۵- حسین اکبریان راد
۱6- سیدمحمد هاشمی

۱7 - کامبیز رضوی

نقشه برداری
عمران

معماری

تاسیسات برق
عمران
عمران

عمران
معماری
عمران

معماری
شهرسازی

معماری
عمران

عمران
تاسیسات برق

عمران
نقشه برداری

عمران
معماری

معماری
نقشه برداری

معماری
تاسیسات برق

عمران
عمران
عمران
عمران
عمران
عمران

معماری
معماری
معماری
معماری

تاسیسات 
مکانیک

تاسیسات برق
ترافیک

عمران
تاسیسات برق

ترافیک
شهرسازی

عمران
معماری
مکانیک

نقشه برداری

عمران
تاسیسات مکانیک

نقشه برداری

عمران
معماری

عمران
معماری

تاسیسات برق

عمران
عمران

عمران
عمران

معماری
عمران
عمران

معماری
تاسیسات برق
تاسیسات برق
تاسیسات برق

تاسیسات مکانیک
شهرسازی

نقشه برداری
عمران

۱- مهران کوهی کمالی
2- معصومه کیانپور

۱- حسن جامی االحمدی
2- کامران جنتی پور
۳- سیدمجید مزینانی

۱- علی اکبر رمضانی
2- مهدی میان آبادی

عمران۱- سیدرضا سرافرازی

عمران ۱- کمال دویده

۱- یحیی نصیرا
2- زهره ترابی

۳- حسن مجتبی زاده
۴- احد محمدی

۵- ابراهیم زاد توت آغاج

۱- فضل اهلل اعدل
2- حمید بیرقی

۱- مهدی اژدری مقدم
2- مهدی شایان

۱- محمدحسین دادخواه تیرانی
2- اکبر احمدی

۳- غالمرضا نامورچی
۴- طاهره نصر

لیست نهایی داوطلبان هشتمین دوره انتخابات
 شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور
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رشتهنام نام خانوادگی                       
آذربایجان شرقی

رشتهنام نام خانوادگی                       
رشتهنام نام خانوادگی                       بوشهر

خراسان جنوبی

رشتهنام نام خانوادگی                           
تهران

رشتهنام نام خانوادگی                       
خوزستان

رشتهنام نام خانوادگی                       
زنجان

رشتهنام نام خانوادگی                       
سمنان

رشتهنام نام خانوادگی                       
سیستان و بلوچستان

رشتهنام نام خانوادگی                       
فارس

رشتهنام نام خانوادگی                       
آذربایجان غربی

رشتهنام نام خانوادگی                       
اردبیل

رشتهنام نام خانوادگی                       
اصفهان

رشتهنام نام خانوادگی                       
چهارمحال بختیاری

رشتهنام نام خانوادگی                       
خراسان رضوی

رشتهنام نام خانوادگی                       
خراسان شمالی

رشتهنام نام خانوادگی                       
البرز

رشتهنام نام خانوادگی                       
ایالم



عمران
عمران

معماری
معماری

تاسیسات مکانیک

تاسیسات برق
عمران
عمران

معماری
تاسیسات مکانیک

عمران
نقشه برداری

تاسیسات برق

عمران
معماری
مکانیک

معماری
نقشه برداری

عمران
شهرسازی

عمران
تاسیسات برق

معماری

ترافیک

تاسیسات برق
شهرسازی

ترافیک

عمران
شهرسازی

مکانیک

ترافیک

۱-  سیدکاظم مجابی
2- عباس وثیق نیا

۳- کامران زندی

۱- امین مقومی
2- امیر خسروخودکار
۳- کاوه نوری کوپایی

۱- جمال قناعت

۱- علیرضا گلستانی
2- پیمان ترک زاده

۳- علی داوری
۴- ابوذر ورزنده

۵- علیرضا قزوینی پور اکبری

۱- سلیمان شیرزادی
2- علی محمدپناه

۳- حمیدرضا کارگر
۴- نور محمد افشاری

۵- کیومرث اسدی

۱- احمدرضا خورشیدی
2- عیسی شهامت

۳- داریوش دیودیده

۱- سید مجتبی موسوی
2- دایان ایگدری

۳- حسین ویزواری

۱- مجتبي احمدزاده 
2- سعید بدوي

۳- ایرج پورنصیري
۴- سید مسعود موسوي

۱- حسین رضایی
2- مجید جی افرام

۳- محمد خدامی

۱- فرشیدرضا حقیقی
2- سیف اله علی نیا

۳- محسن قربانی
۴- تورج نائیج پور
۵- سودابه مهری
6- مهران فرصت

۱- مجید ثاقبی
2- محمدخسرو کندی

۳- ابراهیم دژدار

۱- مهدی رضایی سردره
2- مسعود مصفا

۱- سعید یزدانی
2- سیدمحمد جعفر نقیبی

۱- مهدی ساالری
2-علی اصغر زحمتکش

۳- محمد رضا جواهری تفتی

تاسیسات مکانیک
عمران
عمران

معماری
معماری

تاسیسات برق
عمران
عمران

عمران
عمران

نقشه برداری
معماری

عمران
تاسیسات مکانیک

عمران
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رشتهنام نام خانوادگی                       
کرمان

رشتهنام نام خانوادگی                       
مرکزی

رشتهنام نام خانوادگی                       
هرمزگان

رشتهنام نام خانوادگی                       
همدان

رشتهنام نام خانوادگی                       
یزد

رشتهنام نام خانوادگی                       
کرمانشاه

رشتهنام نام خانوادگی                       
کهکیلویه وبویر احمد

رشتهنام نام خانوادگی                       
گلستان

رشتهنام نام خانوادگی                       
گیالن

رشتهنام نام خانوادگی                       
لرستان

رشتهنام نام خانوادگی                       
مازندران

رشتهنام نام خانوادگی                       
قزوین

رشتهنام نام خانوادگی                       
قم

رشتهنام نام خانوادگی                       
کردستان



 آینده ای روشن در انتظار شهر جدیدپردیس
سید مهدی هدایت مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید پردیس:

تهیه شناسنامه فنی و ملکی ساختمان از مهمترین اولویت ها است

کیفیت زندگی شهری یکی از مهمترین حوزه های مطالعات شهری در کشورهای مختلف است. این مفهوم زمانی 
محقق می شود که سیاست گذاران بتوانند مسائل اقتصادی، اجتماعی و محیطی را در نقاط مختلف شهری یکپارچه 
و هماهنگ سازند. با توجه به افزایش جمعیت مناطق کالنشهری و لزوم سرریز این جمعیت به شهرهای جدید، این 

مهم، قوت بیشتری به خود می گیرد.

ارتقای  در حال حاضر چهار مسئله 
کیفیت ساخت وساز، جذب سرمایه 
و  حقوق شهروندان  به  توجه  گذار، 
هویت بخشی به محل زندگی چهار 
جدید  شهر  در  مهم  بسیار  موضوع 

پردیس است.
ساز،  و  ساخت  کیفیت  ارتقای   
مهمترین راهبردشهر جدید پردیس

پردیس  شهر  این که  به  توجه  با 
مطالعات  است  نزدیک  گسل  به 
انجام  به خوبی  واحدهای مسکن مهر  از ساخت  قبل  زلزله  ریزپهنه 
اجرای  در  عمران  شرکت  شد  باعث  مطالعات  این  وخروجی  شده 
پردیس  ساز  و  ساخت  در  کند.  عمل  و  توجه  توصیه ها  به  پروژه ها 
تمام آئین نامه های مربوط به 2۸۰۰ را رعایت و تمام پروژه ها از طریق 
سازمان نظام مهندسی ساختمان به طور مستمر نظارت شده است در 
با  نقشه ها و محاسبات ساخت و ساز  بار  به صورت چندین  مجموع 

عناوین کنترل مضاعف در پروژه های پردیس مورد بازبینی و بازنگری 
قرار گرفته و در حال حاضر واحدهای مسکن مهر پردیس کامال در 

برابر زلزله مقاوم هستند.
ارتقای  نیازمند  همچنان  ما  شهرهای  تمام  شود  فراموش  امانباید 
کیفیت ساخت وساز هستند و.ابالغیه ساخت ۴۰۰ هزار واحد مسکونی 
می تواند میدان عملی برای ارتقای کیفیت ساخت وساز و بازگشت به 
پیشنه قوی ایران در عرصه معماری و ساخت وساز کشور قلمداد شود.

  شهر پردیس مناسب سرمایه گذاری
در طرح جامع جدید حدود 7۴۰ هکتار از اراضی شهر در ناحیه جنوب 
غرب تحت عنوان دره بهشت و کاربری توریستی- تفریحی تعریف 
شده که اگر محقق شود عامل شکوفایی عظیمی در منطقه خواهد 
بود. از طرف دیگر موقعیت خاص طبیعی پردیس آب و هوای مطبوع 
پروژه های  و  برنامه ها  انواع  است  زده  رقم  آن  برای  زیبا  طبیعتی  و 
زیرساختی و روبنایی اجرا شده یا در حال اجرا باعث شده این شهر 
مامن مطلوبی برای بخش سرمایه گذاری قلمداد شود. احداث آزادراه 
مترو  احداث  طرح  و  آب  انتقال  لوله  خط  اجرای  تهران-پردیس، 
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 آینده ای روشن را برای پردیس به ارمغان خواهد آورد.
  هویت بخشی رویکرد مهم در شهر جدید پردیس

یک شهر جدید نیز عالوه بر اسکان به دنبال تعریف یک نقش واقعی و درخور 
گردشگری،  اقتصادی،  از  اعم  خود  نسبی  مزیت های  و  ظرفیت ها  به  توجه  با 
دانشگاهی، درمانی، صنعتی و نظایر آن در سطح منطقه، کشور و حتی بین الملل 
است. شادابی و سرزندگی در یک شهر ایرانی - اسالمی برگرفته از ویژگی های 
شهری  فضاهای  فیزیکی  شاخص های  چارچوب  در  مطلوب  شهر  یک  اساسی 
اجتماعی آن  و  تفریحی، فرهنگی  بازارها، مساجد و فضاهای  به ویژه میدان ها، 
فراوان  آرامش خاطر و روزی  امنیت روانی و  باید سه مولفه  این فضاها  است. 
کنند.  فراهم  انسان  تعالی  و  خلقت  هدف  به  رسیدن  برای  شهروندان  برای  را 
شهر جدیدپردیس در میان شهرهای جدید ساخته شده به لحاظ هویتی، ارتباط 
بیشتری با ساکنان برقرار کرده است چرا که اهتمام الزم را برای شکل گیری 
فضاهای مذکور به خرج داده است، ساخت مراکز، محالت و مساجد و بازارهای 
بزرگ و بوستان های متعدد نقش خود را در این زمینه ایفا کرده اند. البته برای 
هویت بخشی بیشتر به این شهر به دنبال راهکارهای مطالعاتی و اجرایی متعددی 
هستیم. اگرچه فروش عرصه می تواند تا حدودی تعلق خاطر را در شهروندان 
ایجاد کند اما توجه به معماری و استفاده از الگوهای ایرانی می تواند مامنی با 

هویت را به شهروندان ارائه دهد.
  اقدامات موثر در زمینه حقوق شهروندی

فروش  از  واگذار می شد. هدف  مالکان  به  ساله  به صورت 99  درگذشته عرصه 
عرصه ارائه سند مالکیت هم زمان عرصه و عیان به ساکنان است و این مورد 
به درخواست خود متقاضیان صورت گرفته است چراکه مالکان مسکن مهرشهر 

جدید پردیس همواره مصرانه به دنبال خرید عرصه بودند.
به منظور کمک به مالکان پروژه های مسکن مهر و با توجه به ظرفیتی که در 
فروش  ایجادشده،  مهر  مسکن  مالکان  از  حمایت  برای  امسال  بودجه  الیحه 
خود  کار  دستور  در  آسیب پذیر  اقشار  از  حمایت  به منظور  را  عرصه  اقساطی 
قراردادیم؛ و در حال حاضر عرصه های پروژه مسکن مهر را باقیمت های پایین 
نسبت به قیمت روز، به مالکان مسکن مهر واگذار می کنیم. در این یمان عملکرد 

شرکت عمران شهر جدید در خصوص عرضه عرصه کاماًل حمایتی است.
در حال حاضر قیمت های اعالم شده، یک پنجم قیمت واقعی زمین است و با توجه 
به اینکه فقط مالکان اعیان امکان خریداری عرصه رادارند و بخشی از اراضی 
دولت با منابع مالکان دارای ارزش افزوده شده فرصت خوبی است تا خریداران از 

سند عرصه و اعیان منتفع شوند.
مهر  مسکن  عرصه های  واگذاری  بخش  به  کارشناسی  قیمت های  اکنون  هم 
به صورت دقیق اعالم می شود و مالکان مسکن مهر پردیس روزانه به این بخش 

مراجعه و عرصه موردنظر خود را خریداری می کنند.
فروش عرصه مسکن مهر یک برد دوطرفه برای ساکنان و دولت است چراکه 
ساکنان با خرید این زمین ها به مالکیت عرصه و عیان که حقوق شهروندی آن 
برای  حاصله  درآمد  از  می تواند  هم  دولت  و  رسیده  توأمان  به صورت  است  ها 

تکمیل پروژه ها بهره ببرد.
هم اکنون طالیه دار فروش عرصه شهر جدید پردیس است برای رسیدن به 
پردیس  جدید  شهر  عمران  شرکت  توسط  گسترده ای  فعالیت های  عنوان  این 
صورت گرفته و بافرهنگ سازی توانسته ایم اهمیت خرید عرصه را به مالکان 
این شهر اطالع رسانی کنیم. مالکان می دانند خرید عرصه به چه میزان می تواند 

ارزش افزوده برای ملک های خود داشته باشد.
اقساطی،  درروش  می شود،  انجام  اقساطی  و  نقدی  به صورت  عرصه  فروش 
متقاضیان اولیه اگر توانایی پرداخت را نداشته باشند 2۰ درصد از مبلغ عرصه را 
به صورت نقد پرداخت می کند و ۸۰ درصد باقیمانده بر اساس قیمت کارشناسی 

عینًا بدون کارمزد طی ۵ سال دریافت خواهد شد.
درروش نقدی نیز متقاضی اولیه عالوه بر ۱۵ درصد تخفیف دستورالعمل واگذاری 
عرصه مشمول ۳۰ درصد تخفیف خوش حسابی خواهد شد.حال پس از استقبال 
چشم گیر از طرح فروش عرصه مسکن مهر در شهر جدید پردیس، در روزهای 
فضای  گسترش  به  اقدام  ارباب رجوع،  تکریم  به منظور  پردیس  شرکت  گذشته 
اداری فروش عرصه در کارگزاری مسکن مهر کرده است. به زودی و ظرف چند 
روز آینده، فضای جدید تکمیل خواهد شد تا متقاضیان محترم با آرامش بیشتری 

امور خود در ارتباط با فروش عرصه را مورد پیگیری قرار دهند.
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شهر جدید هشتگرد، فضایی بکر برای سرمایه گذاران
داود صفدری مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید هشتگرد:

شهرهای جدید از ظرفیت باالیی برای سرمایه گذاری برخوردار هستند. بر اساس برآورد اولیه در 17 شهر جدید در حال احداث 
تعداد 150 پروژه سرمایه گذاری شناسایی شده اند. این پروژه ها شامل احداث واحد مسکونی ویالیی و آپارتمانی، خدمات تجاری، 
از محله ای، ناحیه ای، شهری و فرا شهری است. دالیل  اداری، ورزشی، تفریحی، صنعتی و... در مقیاس های عملکردی مختلف اعم 

زیادی وجود دارد که سرمایه گذاری در شهرهای جدید را به عنوان یک فرصت طالیی در اختیار سرمایه گذاران قرار می دهد.

برای  بکر  فضایی  هشتگرد،  جدید  شهر   
سرمایه گذاری

در شهرهای جدید موجود و در دست احداث 
فرصت های سرمایه گذاری کوچک و بزرگ و 
متنوع ازنظر موضوع وجود دارد که زمینه ورود 
فراهم  را  سرمایه گذاران  گسترده  طیف  برای 
می سازد. از طرفی احداث یک شهر کامل در 
از  متشکل  جدید  شهرهای  دوم  نسل  قالب 
احداث مسکن با کلیه زیرساخت ها و خدمات 

موردنیاز برای سرمایه گذاری مهیا شده است.
دو  به  نفر  هزار   ۸۰۰ حدود  از  جدید  شهرهای  جمعیت  پیش بینی ها  اساس  بر 

این  پیدا خواهد کرد که  افزایش  آینده  نفر طی ۵ سال  پانصد هزار  و  میلیون 
و  تأسیسات  احداث  زمینه  در  را  فوق العاده ای  سرمایه گذاری  جمعیت،  افزایش 

ارائه خدمات می طلبد.
 جمعیت بسیاری از شهرهای جدید در دست ساخت بالغ بر پانصد هزار نفر خواهد 
بود که ارائه خدمات به این میزان جمعیت طبیعتًا نیازمند سرمایه گذاری کالن 
نفوذ  حوزه  دارای  زیاد،  جمعیت  بر  عالوه  جدید  شهرهای  اغلب  بود.  خواهد 

گسترده و به تبع آن بازار مصرف وسیع است.
در این میان شهر جدید هشتگرد در شهرستان ساوجبالغ از استان البرز و مجاور 
شهر هشتگرد )قدیم( به دلیل مکان یابی بسیار خوب و نزدیکی به کالن شهر 

تهران می تواند فضای بکری برای جذب سرمایه گذاران باشد.
این شهر از نخستین شهرهای جدید کشور در سال های اخیر به دلیل مشکالت 



در تأمین آب شرب و ترافیک سنگین مسیر تهران به هشتگرد، با کاهش تقاضا 
آمدن  پایین  موجب  مسئله،  همین  که  بود  شده  مواجه  سرمایه گذاران  آورده  یا 
و  مداوم  با تالش های  اما  بود؛  این شهر شده  در  و مسکن  زمین  ارزش افزوده 
مستمر پرونده دو چالش زیر در حال بسته شدن است و مترو شهر هشتگرد تا 

پایان سال جاری به اتمام می رسد.
 129 فرصت با حجم سرمایه گذاری در هشتگرد

در حال حاضر ۱29 فرصت با حجم سرمایه گذاری ۳۵ هزار میلیارد ریال در شهر 
هشتگرد شناسایی و مشخص شده است. این فرصت ها در زمینه مسکن، خدمات 

و زیرساخت های شهری برای اجرا به مشارکت گذاشته می شود.
شرکت عمران شهر جدید هشتگرد در چارچوب رویکردهای قانونی آمادگی دارد 
تا با تسهیل شراکت های عمومی- خصوصی گام مؤثری برای بهبود فضای این 
شهر بردارد. در تالش هستیم تا فرصت های سرمایه گذاری شهر جدید هشتگرد 

را تا سه ماهه دوم سال 9۸ به بخش خصوصی واگذار کنیم.
بخش  مشارکت  با  مسکونی  واحد  هزار   ۱۸ تعداد   ۱۴۰۰ سال  تا  است  قرار 
عملیات  امسال  تعداد،  این  از  شود.  ساخته  هشتگرد  جدید  شهر  در  خصوصی 

ساخت ۱۳ هزار واحد آغازشده است.
 طرح فروش عرصه، گامی برای جذب سرمایه گذاران

با  گرفت  تصمیم  دولت  و  خورد  کلید  مهر  مسکن  در  یک طرح  پیش  مدت ها 
حذف عنوان »99 ساله«، مالکیت کامل مسکن مهر را به مردم واگذار کند. تا 
پیش ازاین عرصه )زمین( مسکن مهر متعلق به دولت و اعیان )واحد مسکونی( 
مربوط به افراد بود که ازاین پس با واگذاری عرصه به مردم، مالکیت آن ها تام 

خواهد بود.
امر سبب  این  داشتند  را  اعیان  مالکیت  تاکنون  مهر  ازآنجاکه صاحبان مسکن 
دلسرد شدن آن ها شده بود زیرا محدودیت هایی برای ساکنان مسکن مهر داشت 

که اکنون با واگذاری عرصه ها به مردم این مشکالت برطرف می شود.
تکمیل  باهدف  ساله«   99 زمین های  »فروش  نخست  مرحله  راستا  همین  در 
با  اجرا درآمده است و  به  پروسه مالکیت مسکن مهر، در شهر جدید هشتگرد 
ساختمان ها  تکمیل  و  ساخت  به  تنها  را  خود  اقدامات  دولت  طرح  این  اجرای 

خانه ها،  این  صاحبان  واقعی«  »مالکیت  تکلیف  تعیین  با  بلکه  نکرده  منتهی 
اصل مالکیت متقاضیان را محرز می کند.مدت ها قبل مطالعات کارشناسی برای 
واگذاری مالکیت زمین های 99 ساله در پروژه های مسکن مهر انجام شد و در 
آغازشده است.تاکنون ۱۵ هزار  پایان رسیده و مرحله واگذاری  به  زمان حاضر 
و  ساله   99 زمین های  مالکیت  انتقال  برنامه  که  شده  متقاضیان  تحویل  واحد 
مسکن مهر برای سه هزار متقاضی اجراشده که در صورت استقبال فروش زمین 
را به سایر واحدها نیز تعمیم خواهیم داد. با تثبیت مالکیت عرصه و اعیان ملک 
متقاضیان مسکن مهر عالوه بر سهولت نقل وانتقال زمینه افزایش ارزش افزوده 
مالی  منابع  ساله،   99 زمین های  مالکیت  انتقال  آمد.با  خواهد  فراهم  هم  ملک 
قابل توجهی برای دولت و وزارت راه  و شهرسازی آزاد می شود که به کمک آن 
می توان هزینه توسعه خدمات رفاهی و سکونتی محله های مسکن مهر را تأمین 
تأکید شده که  به خود مالکی  تبدیل مسکن مهر 99 ساله  کرددر دستورالعمل 
متقاضیان مسکن مهر هیچ اجباری برای این کار ندارند.با توجه به اقداماتی که 
در بحث توسعه فضاهای فرهنگی و تفریحی و بحث متروی شهر جدید هشتگرد 
در حال انجام است، به طور طبیعی در آینده نه چندان دور ارزش افزوده ملک در 
این شهر افزایش خواهد یافت و به همین دلیل بهترین زمان برای بحث ورود در 

تملک در عرصه، مقطع کنونی است.
متقاضیانی که بخواهند به صورت نقد هزینه عرصه را پرداخت کنند بین ۳۰ تا 
۵۰ درصد مشمول تخفیف خواهند شد و اگر بخواهند به صورت اقساطی اقدام 
به خرید زمین نمایند می توانند با پرداخت 2۰ درصد هزینه تمام شده مابقی را در 

اقساط بین ۴۸ تا 72 ماه پرداخت کنند
درآمد حاصل از فروش عرصه این ملک ها طبق برآورد انجام شده چیزی در حدود 
فضاهای  توسعه  درآمد صرف  این  که  بود  خواهد  ریال  میلیارد  و ۵۰۰  هزار   2

عمومی سطح پروژه مسکن مهر خواهد شد.
پیش ازاین در طرح مسکن مهر فردی که صاحب یک واحد مسکونی مهر می شد، 
فقط مالک »اعیان« واحد بود و مالکیت زمینی که این واحد در آن بناشده نزد 
دولت باقی می ماند و آپارتمان های مسکن مهر مالکیت دوگانه داشتند و این مورد 

باعث شده بود در جذب سرمایه گذار ضعیف عمل کنیم.




