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دکتر» مصطفی زاده «
مدیر کل راه و شهرسازی خراسان شمالی اعالم کرد:

 قوانین حوزه ساخت و ساز
 باید اصالح شود

مهندس »جواد نظری«
مدیرکل دفتر مدیریت بحران استانداری خراسان شمالی خبر داد:

 استان در ردیف
 10 استان حادثه خیز

مدیر کل راه و شهرسازی خراسان شمالی نیز 

از سخنرانان چهارمین همایش زلزله، مدیریت 

بحران، دور نمای آینده در خراسان شمالی 

بود. »مصطفی زاده« در این همایش به الزام 

تغییر قوانین حوزه ساخت و ساز و ضرورت ریشه 

یابی خسارت های ناشی از حوادث در استان 

پرداخت و افزود: خراسان شمالی در 3 سال 

گذشته حوادثی مانند سیل و زلزله را تجربه 

کرده است و بهار امسال نیز استان شاهد جاری 

شدن سیل بوده است. وی برگزاری این همایش 

را بررسی دلیل رخ دادن این حوادث در استان 

و راه های پیشگیری از خسارت های احتمالی 

ذکر و اعالم کرد: نکته ای که باید در این همایش 

ها بیشتر مورد توجه قرار گیرد، خسارت هایی 

است که از قبل این حوادث بر مردم تحمیل می 

شود و سرمایه های آن ها از دست می رود.

وی با اشاره به خسارت هایی که در این حوادث 

به مساکن وارد می شود، اضافه کرد: ما در این 

خسارت ها دخیل هستیم زیرا آماری که در پس 

این حــوادث منتشر می شــود، نشان می دهد 

که هزاران واحد مسکونی تخریب می شوند و 

میلیاردها  تومان سرمایه مردم به هدر می رود.

وی با بیان اینکه به نوعی ما در خسارات وارده به 

مردم شریک هستیم و این ساختمان ها ساخته 

دست مهندسان است، اظهار کرد: وقوع زلزله 

و سیل یک حادثه تکراری است بنابراین وظیفه 

ما این است که در این همایش ها با ارائه مطالب 

تخصصی سعی کنیم از ایــن پــس، خسارات 

کمتری در حوادث طبیعی داشته باشیم.

وی به استناد سخنانی که مطرح می کند، معتقد 

است که باید تحلیل درستی از این آمار وجود 

داشته باشد و همه مدیران و اساتید باید در این 

تحلیل و واکاوی مشارکت کنند.

وی زلزله را حادثه ای طبیعی و مکرر دانست و 

ادامه داد: باید بدانیم چه باید بکنیم که پس از 

حادثه کمترین خسارت ها را متحمل شویم، 

زیــرا بار مالی این حادثه بر دوش مــردم است.

وی مطالبه ای دارد و آن را در جامعه شناسی 

زلزله مطرح می کند و محتوای سخنانش ریشه 

یابی خسارت های ناشی از این حوادث است. 

وی در بخش دیگری از سخنان خــود قانون 

سرمایه  از  یکی  را  ساختمان  مهندسی  نظام 

های اجتماعی ذکر کرد و افزود: سرمایه های 

انسانی نیز بخشی از این سرمایه های اجتماعی 

هستند، اما کمتر به مسئولیت های اجتماعی 

توجه می شود.

باید قوانین نظام مهندسی 
ساختمان اصالح شود و 

کمیسیون ماده ۱۰۰ از وجه 
حقوقی به وجه کیفری تغییر 
کند تا با داشتن قوانین محکم 

ساختمان های محکم تری 
داشته باشیم

وی به این موضوع نیز اشــاره می کند که اگر 

به  ــان  ــت اس ساختمان  مهندسان  مجموعه 

عنوان یک سیستم با دیگر سیستم ها مانند 

شهرداری،  مسکن،  بنیاد  شهرسازی،  و  راه 

بخشداری، استانداری و... نظام کارکردی 

درســتــی نــداشــتــه بــاشــنــد، نتیجه آن تولید 

ــود.وی نبود  محصولی غیر مــقــاوم خــواهــد بـ

مسئولیت اجتماعی در سیستم های مذکور و 

قوانین ضعیف در مقابله با تخلفات را به عنوان 

دو کاستی در این حوزه نام برد و اعالم کرد: باید 

قوانین نظام مهندسی ساختمان اصالح شود 

و کمیسیون ماده 100 از وجه حقوقی به وجه 

کیفری تغییر کند تا با داشتن قوانین محکم 

ساختمان های محکم تری داشته باشیم.

استانداری  بــحــران  مدیریت  دفتر  مدیرکل 

خراسان شمالی در چهارمین همایش زلزله، 

مدیریت بحران، دور نمای آینده گفت: این 

استان جزو 10 استان حادثه خیز کشور است 

به طوری که سال گذشته 84 حادثه و رخداد 

طبیعی در این خطه از کشور گزارش شده است.

»جــواد نظری« اعــالم کــرد: خراسان شمالی، 

یکی از 25 استان کشور است که بهار امسال 

درگیر سیل بود البته با تالش مسئوالن به ویژه 

اســتــانــدار، کمترین خــســارت هــا را متحمل 

شد.وی با اشاره به نقش مهندسان در پیشرفت 

و توسعه استان تصریح کرد: طی زلزله  ای که در 

سال ۷5 در استان رخ داد شاهد از دست دادن 

84 نفر از هم استانی  هایمان بودیم اما همان 

شدت زلزله در سال ۹6 دو کشته در بر داشت 

که امیدواریم در آینده همان تعداد را نیز نداشته 

خراسان  بــحــران  مدیریت  مدیرکل  باشیم. 

شمالی خاطرنشان کرد: مقایسه زلزله  های 

رخ داده در گذشته کشور با حال، نشان از توجه 

و اهتمام ویژه تمام سطوح مدیریتی، مهندسان 

برای انجام درست ساخت سازه هاست.

وی با بیان این که افزایش تاب آوری جامعه 

ــری بخشی از ایـــن ۷  ــذی و کــاهــش ریــســک پ

اســاس بــوده که به کلی در کشور و در استان 

درحال اجرایی شدن است، افزود: امیدواریم 

با بــرگــزاری ایــن همایش ها بتوانیم از توان 

مهندسان و شرکت  های دانش بنیان نهایت 

استفاده را داشته باشیم.


