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رت  حرکت به سمت کاهش خسا
ناشی از حوادث طبیعی

مهندس رمضانی رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مطرح کرد:

 مهندس »علی اکبر رمضانی«
مهندس رمضانی رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مطرح کرد:

حرکت به سمت کاهش خسارت ناشی از حوادث طبیعی
ساختمان  مهندسی  نظام  ســازمــان  رئیس 

خراسان شمالی نخستین سخنران چهارمین 

همایش زلزله، مدیریت بحران، دور نمای آینده 

بود. به گزارش روابط عمومی این سازمان،   

وی در این همایش در خصوص حرکتی که در 

استان انجام شده تا خسارت ناشی از حوادث 

طبیعی در بناها کاهش پیدا کند و نیاز به نگاه 

تخصصی در حــوزه ساخت و ساز سخنرانی 

کرد. این مسئول در ابتدای سخنان خود از 

رویکرد جدید این همایش با توجه به حادثه 

سیل در سال جاری و اواخر سال ۹۷ خبر داد و 

اعالم کرد: تالش شده است تا با نگاه تخصصی 

در ساخت و ساز مقاوم و متناسب با حوادث 

طبیعی ورود شود که تحقق این امر مستلزم 

همکاری و تعامل تمام دستگاه های اجرایی 

استان است که امروزه با مدیریت استانداری 

محقق شده است.

مهندس »رمضانی« با ابراز امیدواری از این 

که در آینده گام های خوبی در حوزه 

ضوابط  اجـــرای  و  پیشگیری 

و مــقــررات برداشته شــود، 

افزود: توجه به این موضوع 

منجر به کاهش خسارت 

ــود و  ــوادث طبیعی مــی ش ــای ناشی از حـ ه

خوشبختانه با آگاهی دادن به مردم، آموزش 

مهندسان و تدبیر مسئوالن حرکت ها به این 

سمت بوده است.وی خاطر نشان کرد: اگر با 

فلسفه روزمرگی پیش برویم و به دنبال ارائه 

آمارهای کذب باشیم و اگر در حوزه مسکن 

به اقتصاد مسکن و در حوزه تولید مسکن به 

موضوع صرفه جویی انرژی توجه نکنیم به طور 

حتم با بحران مواجه می شویم که خسارات 

برخی از بحران ها را تا چند سال نمی توان 

جبران کرد.عالی ترین مقام نظارتی بر ساخت 

و ساز استان در ادامه با اشاره به وجود 4 هزار 

و 200 مهندس عضو سازمان نظام مهندسی 

ساختمان استان گفت: وجود این مهندسان 

ظرفیت بزرگی است که اگر از این ظرفیت به 

درستی استفاده کنیم درجه ای از اعتال در 

جامعه را برای مردم به ارمغان می آوریم.

مهندس رمضانی افــزود: در حال حاضر 50 

درصد مهندسان دارای پروانه اشتغال هستند 

و بالغ بر 15 درصد این مهندسان در رده های 

مدیریتی در سطح استان قرار دارند.

ــادآور شــد: بــا پیگیری و تــالش جامعه  وی یـ

مهندسی پیوست 6 استاندارد 2800 جهت 

ارتقای کیفیت خدمات مهندسی ابالغ شد 

ایمنی  ضریب  اخیر  دهــه  در  خوشبختانه  و 

ساختمان ها افزایش پیدا کرده است.

وی با بیان اینکه جامعه مهندسان در مواقع 

ــد، خــاطــر نــشــان کــرد:  ــ بــحــران حــضــور دارن

جامعه مهندسان استان در سیل اخیر و زلزله 

اردیبهشت ۹6 به صورت رایگان و داوطلبانه 

به مردم خدمات ارائه می دادند که این موضوع 

نمادی از تعهد در جامعه مهندسان است.

ساختمان  مهندسی  نظام  ســازمــان  رئیس 

خراسان شمالی در ادامه گفت: درچهار ماهه 

ابتدای سال جاری نسبت به 4 ماهه سال قبل 

در حوزه آموزش مهندسان 284 درصد رشد 

داشتیم که این موضوع نشان دهنده استقبال 

مهندسان در به روز رسانی دانش است.

مهندس رمضانی افزود: در زلزله اردیبهشت 

۹6 هیچ خسارتی در حــوزه ســازه نداشتیم 

که تحقق ایــن امرهمه آورده تفکر و حضور 

مهندسان در حوزه ساخت و ساز است.

وی خاطر نشان کرد: برگزاری این همایش ها 

به ارتقای دانش مهندسی و مرور عملکرد دوره 

آموزی که در زلزله و مدیریت بحران داشتیم 

کمک می کند و همچنین یک آموزش عمومی 

برای مردم محسوب می شود.

اگر در حوزه مسکن به 
اقتصاد مسکن و در 

حوزه تولید مسکن 
به موضوع صرفه 

جویی انرژی توجه 
نکنیم به طور حتم 

با بحران مواجه 
می شویم


