
 

 

 بسمه تعایل

ک های تشکل دعوت"  "ت در انتخاباتمهندیس ساختمان از مردم برای شر

کت همه آحاد در انتخابات پیش رو و اهمیت حضور جامعه تخصیص  ی در مورد شر با توجه به بیانات مقام معظم رهبر

ی مهندیس ساختمان استان تهران در قالب تشکل هاو کانون شاشی کشوری  مهندیس انجمن 15، صنعت ساختمان 

ساخت و ساز شهر تهران که موجب ماده ای نسبت به وضعیت موجود و سیاست های حاکم بر  10با صدور بیانیه ای 

 یع حقوق بهره برداران ساختمان یم گردد هشدار دادند. تضی

حوزه های مختلف صنعت در مشکالت وجود عنایت به با ختمان استان تهران افزود دکبر حیدریون رئیس تشکل های سا

ن  سنتر  ساخت و سازهای مسکن ، شیوه خرید و فروش  تولید ، آشفتهبازار  از جمله ، ساختمان در  ضعفو همچنی 

 نایسر از اعمال سیاست های نادرست و ایمتن استحکام 
ً
شورای وزارت راه و شهرسازی و ساختمان های احداثی که عمدتا

 خود  صنفن صنعت ساختمانهای انجمن  تعدادی از یم باشد، شهر 
ی

ره برداران و جهت استیفای حقوق بهرا  آمادگ

ن  ایجاد زمینه گفتمان مهندیسسب و دستیاثر به مسکن منا از جمله شمایه گذاران ، مختلف صنعت ساختمان ارکان بی 

ن حق مسکن ، مهندسان و مردم  سازندگان  د. ناستاندارد اعالم یم دار در جهت مطالبه داشیر

و  گفتمان مهندیسکه محوردر شهر تهران  بخش ساختمان  و چالش های معضالت ، رئوس مشکالتدر ادامه 

ح ذیل یم باشد  گرفته استقرار  تشکل این مطالبه   :  به شر

از  در زمینه مسکن شورای شهر و سایر نهاد های مربوطه وزارت راه و شهرسازی ، سیاست گذاری های نادرست -1

 ناتواثن در مهار قیمت لجام گسیخته مسکنو در نهایت  مالیات بر واحدهای خایل صحیح عدم اجرای جمله

ن مسکن ایمن  -2  و مقاوم در برابر زلزله برای تمام بهره برداران ساختمانحق داشیر

جوانان مستعد ازدواج در سال میلیون نفر از  12تولید مسکن ارزان با هدف خانه دار شدن بیش از ناتواثن در  -3

 های آثر 

 فرسوده های % از بافت  10عدم تحقق برنامه دولت و شورای شهر در زمینه بازسازی و احیاء سالیانه  -4

 و مهاجرت شهروندان به شهرک های حاشیه ایتوسعه حاشیه نشیتن ، بد مسکتن و بافت های ناکارآمد  -5

یو سایر ارگان شورای عایل شهرسازی  ناکارآمدی -6 احداث ساختمان های بلند مرتبه بر در  های مربوطه در جلوگب 

 نروی گسل های فعال تهرا
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ده نایسر از تطویل پروسه اخذ پروانه فساد   -7  شهرداری ساختماثن در های گسبر

 طول عمر ساختمان هاکیفیت و توسط افرادفاقدصالحیت و کاهش  پروژه های ساختماثن % از  65بیش از  ساخت -8

ن در تخصص های مرتبط  40اشتغال فقط  -9  حوزه ساختمانبا % از مهندسی 

 فرسوده های % از ساختمان های شهر تهران در مقابل زلزله بویژه در بافت 34 حداقل اسایسضعف  -10

نایسر از تصمیمات  که  ساز بودهسندی بر ناکارآمدی سیاست های موجود در عرصه ساخت و ،  ثر تردید مشکالت اشاره شده 

 پارلمان شهریبه عنوان شهر تهران  شورای در سیایس  با رویکرد اقداماتحوزه ساختمان در  و بدون نگاه کارشنایسیکجانبه 

 یم باشد. و وزارت راه و شهرسازی 

ن و  حل مشکالت فوقلذا جهت   گذار از مسئولی  درک موقعیت با تا در انتخابات شورای شهر تقاضا یم گردد  احزاب تاثب 

زمینه گفتمان مهندیس به  در جهت تقویت ،بندی های انتخاباثر  یهفارغ از سهم و  حساس کنوثن و مشکالت بیشمار مردم

 حضور ایده های تخصیص در مدیریت شهری کمک نمایند. 

 ماست.  امید به فردایی بهتر برای آحاد جامعه در بستر شهری 
ی

  آرام و ساختمان هایی مستحکم آرزوی همیشگ

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 انجمن مهندسان معمار تهران

 انجمن خدمات آزمایشگاهی تهران

 انجمن مهندسان عمران تهران

  روابط عمویم 

 تشکل های مهندیس ساختمان استان تهران
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