اﺳـﺘﺎﻧﺪار اﺻـﻔﻬﺎن:وﺟﻮد ﻧﮕـﺎه ﺗﻤـﺪن ﺳـﺎز در
ﻃﺮاﺣﯽ ﮐﺎﻟﺒﺪﻫﺎی ﺷﻬﺮی ﺿﺮوری اﺳﺖ
ﺑــﻪ ﮔــﺰارش اداره ﮐــﻞ رواﺑــﻂ ﻋﻤــﻮﻣﯽ واﻣﻮرﺑﯿﻦاﻟﻤﻠــﻞ
اﺳـﺘﺎﻧﺪاری اﺻـﻔﻬﺎن ،دﮐﺘـﺮ ﺳـﯿﺪ رﺿـﺎ ﻣﺮﺗﻀـﻮی ﺷﺎﻣﮕـﺎه
ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ در دﯾﺪار ﺑﺎ رﺲ ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﻈﺎم ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﮐﺸﻮر
اﻓﺰود :ﮔﺎﻫﯽ ﺑﺮﺧﯽ ﻧﺎﻫﻤﮕﻮﻧﯽﻫﺎ در ﻃﺮاﺣﯽﻫﺎ ﺑﺎ ﺑﺎﻓﺖ و
ﻓﺮﻫﻨﮓ ﯾﮏ ﻣﻨﻄﻘﻪ وﺟﻮد دارد و ﺧﻼء ﻫﺎﯾﯽ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ
ﻫﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺪﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.
وی اداﻣـﻪ داد :ﮔـﺎﻫﯽ ﻧﮕـﺎه ﻣﻬﻨﺪﺳـﯽ ذﯾـﻞ اﻗﺘﺼـﺎد ﻓـﺪا
ﻣﯽﺷﻮد وﻟﺬا ﺿﺮوری اﺳﺖ ﻧﻈﺎم ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺑﺎ ﭘﺮﻫﯿﺰ از
ﺣﺮﮐﺖ ﺻﻮری در ﺗﻬﯿﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص
ﺗﻮﺟﻪ وﯾﮋه داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و اﮔﺮ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮراﺗﯽ وﺟﻮد
دارد در ﻋﻤﻞ ﺑﻪ آن اﻫﺘﻤﺎم وﯾﮋه داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﺮﺗﻀـﻮی اﻇﻬـﺎر ﮐﺮد :ﮔـﺎﻫﯽ در ﻣﺤﺎﻓـﻞ ﻋﻠﻤـﯽ و در ﺑﯿـﻦ
ﻣﺮدم ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻧﻈﺎم ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ،وﻇﺎﯾﻒ و ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎی اﯾﻦ

ﺳﺎزﻣـﺎن ﺑـﻪ ﺧـﻮﺑﯽ ﺷﻨـﺎﺧﺘﻪ ﺷـﺪه ﻧﯿﺴـﺖ و ﻟـﺬا ﻣـﺮدم و
ﻣﺴﻮوﻻن ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ از اﯾﻦ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ اﺳﺘﻔﺎده
ﮐﻨﻨﺪ.
وی اداﻣـﻪ داد :در زﻣﯿﻨـﻪ ﺟﻤـﻊ آوری و ﺑﺎزﭼﺮﺧـﺎﻧﯽ آب در
ﻣﺠﺘﻤﻊﻫﺎی ﺑﺰرگ و اﻣﮑﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻬﯿﻨﻪ از آن اﻗﺪاﻣﺎت
ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺻﻮرت ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﻈﺎم ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﻃﺮاﺣﯽﻫﺎ و آﻣﻮزشﻫﺎ در اﻣﺎﮐﻦ ﻓﺮﺻﺘﯽ ﺑﺮای
ﺟﻤﻊ آوری آﺑﻬﺎی زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﻨﺪ.
اﺳﺘﺎﻧﺪار اﺻﻔﻬﺎن ﺑﻪ ﺿﺮورت ﻣﺼﺮف ﺻﺤﯿﺢ ﺳﻮﺧﺖ و
ذﺧﯿﺮه اﻧﺮژی اﺷﺎره ﮐﺮد و اﻓﺰود :ﻧﻘﺶ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ
در اﯾﻦ ﻋﺮﺻﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ اﺳﺖ.
وی ﻫﻤﭽﻨﯿـﻦ ﺑـﺎ اﺷـﺎره ﺑـﻪ وﺟـﻮد ﺑﺮﺧـﯽ از ﺑﺎﻓﺖﻫـﺎی
ﻓﺮﺳﻮده در اﺻﻔﻬﺎن ،ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﻧﯿﺎز اﺳﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﻈﺎم
ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ در ﺧﺼﻮص ﻣﻘﺎوم ﺳﺎزی ﺗﻮﺟﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮی داﺷﺘﻪ
و ﺗﺮوﯾﺞ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد.
رﺲ ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﻈﺎم ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﮐﺸﻮر ﻧﯿﺰ در اﯾﻦ دﯾﺪار،

ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻧﺘﯿﺠﻪﮔﺮا را ﻻزﻣﻪ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﻮﻓﻖ داﻧﺴﺖ و ﮔﻔﺖ:
اﯾﻦ ﺷﯿﻮه ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ  ۱۴۰۰ﺳﺎل ﺗﻮﺳﻂ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ )ص( ﺑﺎ اﯾﻦ
ﺑﯿﺎن ﮐﻪ ﻣﻼک ﻋﻤﻞ ﻧﺘﯿﺠﻪ آن اﺳﺖ ،ﻣﻄﺮح ﺷﺪه اﺳﺖ.
اﺣﻤـﺪ ﺧـﺮم ﺑـﺎ اﺷـﺎره ﺑـﻪ ﭘﯿﺸﯿﻨـﻪ اﺻـﻔﻬﺎن در ﻣﻌﻤـﺎری و
ﺳـﺎﺧﺖ و ﺳـﺎز اﻓـﺰود :اﺻـﻔﻬﺎن در ﺷﻬـﺮ و زﯾﺮﺑﻨـﺎ ﻣﻌﺮﮐـﻪ
اﺳﺖ و  ۲ﮐﻤﺮﺑﻨﺪ ﺣﺎﺷﯿﻪای ﻣﻮﺟﺐ ﻧﺠﺎت ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ آن
و ﮐﺎﻫﺶ ﻣﺴﯿﺮ ﺷﻤﺎل – ﺟﻨﻮب ﮐﺸﻮر ﺷﺪه اﺳﺖ.
وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻇﺮﻓﯿﺖ  ۵۸۰ﻫﺰار ﻧﻔﺮی اﻋﻀﺎی ﺳﺎزﻣﺎن
ﻧﻈـﺎم ﻣﻬﻨﺪﺳـﯽ در ﮐﺸـﻮر و  ۳۵ﻫـﺰار ﻧﻔـﺮی در اﺳـﺘﺎن
اﺻــﻔﻬﺎن در ﺑﻬﺮهﮔﯿــﺮی از اﯾــﻦ ﻇﺮﻓﯿــﺖ در ﻋﺮﺻــﻪﻫﺎی
ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﺣﻞ ﻣﺸﮑﻼت زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ ،ﻓﺮوﻧﺸﺴﺖ و
آﻟﻮدﮔﯽ ﻫﻮا ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد.
رﺲ ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﻈﺎم ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﮐﺸﻮر اﻓﺰود :ﺑﻬﺮهﮔﯿﺮی از
اﯾﻦ ﻇﺮﻓﯿﺖ در ﺳﺘﺎد ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺤﺮان ،اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن را ﺑﻪ
ﯾﺎر رﺳﻤﯽ اﺳﺘﺎﻧﺪار و ﻣﻌﺎون ﻋﻤﺮاﻧﯽ و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺤﺮان
ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.

وی ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﺗﺎﻣﯿﻦ زﻣﯿﻦ ﺑﺎ ﮐﺎرﺑﺮی ﮔﺮدﺷﮕﺮی
ﺑـﺮای ﺗﺎﺳـﯿﺲ ﺧـﺎﻧﻪ ﻣﻬﻨـﺪس ﺑـﺮای ﺧـﺪﻣﺖ رﺳـﺎﻧﯽ ﺑـﻪ
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻬﻨﺪﺳﺎن اﺳﺘﺎن اﺻﻔﻬﺎن ﺷﺪ.
ﺧﺮم ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ  ۲۲دﻓﺘﺮ ﻧﻈﺎم ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ در اﺳﺘﺎن
اﺻــﻔﻬﺎن ،اﻇﻬــﺎر ﮐــﺮد :از اﯾــﻦ ﺗﻌــﺪاد  ۱۰دﻓﺘــﺮ در
اﻣﺎﮐﻦاﺟـﺎرهای اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﻻزم اﺳـﺖ در ﺗـﺎﻣﯿﻦ زﻣﯿـﻦ و
ﻣﻨﺎﺑﻊ آن اﻗﺪام ﺷﻮد.
وی اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد :ﺑﺮﻏﻢ ﻧﻈﺎرت ﻋﺎﻟﯽ ﺗﻮﺳﻂ وزارت ﻣﺴﮑﻦ و
ﺷﻬﺮﺳـﺎزی ،ﻧـﺎﻇﺮ ﻣﺸﺨﺼـﯽ ﺑـﺮای ﻃﺮحﻫـﺎی ﻣﺼـﻮب و
ﻫﺎدی روﺳﺘﺎﯾﯽ ﻧﯿﺴﺖ و ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﺎ آن اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ
ﻧﻈﺎرت ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﻈﺎم ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ واﮔﺬار ﺷﻮد.
وی ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﺰاری ﺑﻨﯿﺎد ﻣﺴﮑﻦ در ﻃﺮح
اﻗﺪام ﻣﻠﯽ ﻣﺴﮑﻦ در ﻣﻨﺎﻃﻖ روﺳﺘﺎﯾﯽ ،ﺑﺮ اﻋﻼمآﻣﺎدﮔﯽ
ﺳﺎزﻣـﺎن ﻧﻈـﺎم ﻣﻬﻨﺪﺳـﯽ ﺑـﺮای ﻣﮑـﺎن ﯾـﺎﺑﯽ و ﺗﺼـﺪی
ﮐﺎرﮔﺰاری در ﺑﺮﺧﯽ ﺷﻬﺮکﻫﺎی ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ اﻃﺮاف اﺻﻔﻬﺎن
ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد.

