رییس نظام کاردانی کشور در گفتوگو با «صما»:

ضرورت تعامل سازنده دولت با نهادهای دخیل در نوسازی /تبعات ساختوسازهای حجیم در خارج از شهرها
ثْسبصی ٍ ًَسبصی ثبفتّبی فشسَدُ ضْشی ٍ ثِ عجبستی ثحج ثبصآفشیٌی ضْشّب ،اخیشا ثِعٌَاى یک اٍلَیت هْن ،هَسد تبکیذ سییس جوَْسی ٍ
هسئَالى ٍصاست ساُ ٍ ضْشسبصی قشاس گشفتِ است.

دس ّویي ساستب ًْبدّبی هتَلی تالش خَد سا ثشای اجشایی کشدى ایي سیبست دس سطح کطَس آغبص کشدُاًذ تب اهش
ثْسبصی ٍ ًَسبصی ثبفتّبی فشسَدُ دس سطح ضْشّب ضذت ثیطتشی ثِ خَد ثگیشد.
دس ّویي ساثطِ سییس سبصهبى ًظبم کبسداًی سبختوبى کطَس ًیض تَجِ ٍیظُ دٍلت ثِ احیب ٍ ًَسبصی ثبفتّبی
فشسَدُ ضْشی سا یک الضام هْن ثشای سیبستگزاساى غٌعت هسکي ٍ سبختوبى ثشضوشدُ است .داساة غفشی دس
گفتٍگَ ثب خجشًگبس غوب ّوچٌیي ثب اًتقبد اص سیبستّبی دٍلتّبی گزضتِ دس حَصُ سبختٍسبص هسکي ،ثِ
تطشیح ساّکبسّبیی ثشای خشٍج هسکي اص سکَد ٍ تبهیي هسکي هَسدًیبص جبهعِ ثش پبیِ حزف حبضیًِطیٌی ٍ
جلَگیشی اص تخشیت هحیطصیست پشداختِ است.
تبعات ساختوسازهای حجیم در خارج از شهرها
ثِ گضاسش «غوب» سییس سبصهبى ًظبم کبسداًی سبختوبى کطَس ثب اضبسُ ثِضشٍست تَجِ ٍیظُ دٍلت ثِ احیب ٍ
ًَسبصی ثبفتّبی فشسَدُ ضْشی گفت :دس ایي صهیٌِ ثبیذ هالحظبتی هَسدتَجِ سیبستگزاساى غٌعت هسکي ٍ
سبختوبى قشاس ثگیشد.
داساة غفشی ثبثیبى ایي هطلت تػشیح کشد :ثیص اص سِ دِّ است کِ تَجِ ثِ ثخص هسکي ضْشی ،ثِعٌَاى
یکی اص هطکالت عذیذُ ضْشًٍذاى ،هَسدتَجِ دٍلتوشداى کطَس قشاسگشفتِ است.
ٍی اداهِ داد :دس ایي ساستب هذیشاى اجشایی ٍ هسئَالى غٌعت سبختوبى کطَس ،دس تالش ّستٌذ تب ثب استفبدُ اص
اهکبًبت هَجَد ،گبمّبی اسبسی دس جْت سفع ایي هطکل ٍ تبهیي سشپٌبُ هٌبست ثشای اقطبس ًیبصهٌذ ٍ ثٍِیظُ
ًسل جَاى کطَس ثشداسًذ.
غفشی دس اداهِ ثب اًتقبد اص غفلت هسئَالى ًسجت ثِ ًظشخَاّی اص کبسضٌبسبى هشثَطِ اظْبس داضت :ثِ دلیل
ثیتَجْی هسئَالى ثِ ًظشات کبسضٌبسبى حَصُ ضْشسبصی ٍ اجتوبعی دس دٍلتّبی گزضتِ ٍ کنتَجْی ثِ حفظ
اساضی هلی ٍ هحیطصیست ،عوذُ تَجْبت ثِ سوت ایجبد سبختٍسبصّبی پشحجن دس خبسج اص هحذٍدُ ضْشی
هتوشکض ضذ.
افسایش حاشیهنشینی ،دستاورد مسکن مهر
ٍی ّوچٌیي ثب اًتقبد اص ضیَُ اجشای هسکي هْش دس سطح کطَس اضبفِ کشد :دس ّویي ساستب اقذاهبت قبثلتَجْی
ًیض غَست گشفت ٍ اجشای طشح هلی هسکي هْش ،ثِعٌَاى ضبخعتشیي هػذاق ایي اقذاهبت ثِ اًجبم سسیذ.
طشحی کِ علیشغن حجن ٍسیع آىًِ ،تٌْب تبحیش چٌذاًی دس سفع هطکل ٍ کوجَد هسکي ضْشی ًذاضت ،ثلکِ
ثبعج اتالف قبثلتَجْی دس ثخص هٌبثع ثبًکی ضذ.
غفشی اداهِ داد :اجشای ًبغحیح هسکي هْش ،دسعیيحبل افضایص حبضیًِطیٌی ٍ تقلیل کیفیت سبختٍسبص دس
کطَس سا ثِ دًجبل داضت ٍ عَاقت ًبهطلَة ثسیبسی سا ثش غٌعت سبختوبى ٍ فعبالى ایي حَصُ ثش جبی گزاضت.
سییس سبصهبى ًظبم کبسداًی سبختوبى کطَس دس ثخص دیگشی اص سخٌبى خَد ،ثِ هقبیسِ ًحَُ تبهیي هسکي
هَسدًیبص ضْشًٍذاى دس سبیش کطَسّب پشداخت ٍ تػشیح کشد :تجشثِ کطَسّبی تَسعِیبفتِ دسخػَظ تبهیي

هسکي هَسدًیبص ضْشًٍذاى ،ثیبًگش ایي ٍاقعیت است کِ دس هسیش تَسعِ غٌعت سبختوبى ،هحَسیت ایي اقذام ثش
عذم تَسعِ طَلی ضْشّب ،حزف حبضیًِطیٌی ٍ جلَگیشی اص تعشؼ ثِ هحیطصیست ٍ ثٍِیظُ هٌبثع طجیعی ٍ
جٌگل قشاس داسد.
غفشی تبکیذ کشد :ایي ّوبى هسئلِای است کِ طی سبلّبی گزضتِ دس کطَس هب تَجِ چٌذاًی ثِ آى ًطذُ ٍ
ّویي اقذاهبت غیشکبسضٌبسی دس تَسعِ غٌعت هسکي ٍ سبختوبى ،ثبعج ضذُ تب هطکالت ضْشی دس کطَس هب
دٍچٌذاى ضَد.
السام به نوسازی با توجه به فرهنگ و مطالبات شهرنشینی
ٍی دس اداهِ احیب ٍ ًَسبصی ثبفتّبی فشسَدُ سا ساّکبس ثشٍىسفت اص سکَد هسکي ٍ تبهیي هسکي هَسدًیبص کطَس
ثشضوشد ٍ ثیبى کشد :اص ّویي سٍ تَجِ ثِ ثبفت فشسَدُ ضْشی دس دٍلت دٍاصدّن ،دسغَستیکِ ثب هحَسیت تَجِ
ثِ ثْیٌِسبصی ثبفت ضْشی ٍ دسًظش گشفتي فشٌّگ ٍ هطبلجبت ضْشًطیٌی غَست ثگیشد ،هیتَاًذ صهیٌِ گطبیص
حَصُ هسکي ٍ خشٍج غٌعت سبختوبى اص سکَد سا فشاّن کٌذ.
غفشی ثب اضبسُ ثِ دیگش هضایبی ًَسبصی ٍ ثْسبصی ثبفتّبی فشسَدُ اظْبس کشد :اص طشفی ،ثبصسبصی ثبفت ضْشی
دس ثلَکّبی ثضسگ ٍ حجن ٍسیع هیتَاًذ عالٍُ ثش تجویع خذهبت ضْشی دس هحالت هسکًَی ٍ توشکضصدایی اص
صًذگی ضْشی ،هَججبت سفع سفشّبی غیشضشٍسی ضْشی ،کبّص تشافیک ٍ آلَدگی َّا سا فشاّن کٌذّ .وچٌیي
صهیٌِ ثبصسبصی خطَط اًتقبل ًیشٍ ثِ جْت سفع اتالف اًشطی ٍ کبستي اص هخبطشات حَادث طجیعی ،ثٍِیظُ صلضلِ
سا تب حذ قبثلتَجْی کبّص دّذ.
سییس سبصهبى ًظبم کبسداًی سبختوبى کطَس ثب اثشاص اهیذٍاسی اص ایٌکِ ثب ٍسٍد کبسضٌبسی ٍ هٌطقی دٍلت ثِ
هقَلِ ثبصسبصی ٍ ًَسبصی ثبفتّبی فشسَدُ ضْشی ثبة جذیذی دس هسیش تَسعِ هعقَل غٌعت سبختوبى کطَس
گطَدُ ضَد ،اداهِ داد :دس ایي هسیش تعبهل سبصًذُ دٍلت ثب ضْشداسیّب ٍ سبصهبىّبی ریسثط ثٍِیظُ سبصهبى
ًظبم کبسداًی کطَس هیتَاًذ هَحش ٍاقع ضَد ٍ سًٍذ ًَسبصی ثبفتّبی فشسَدُ ضْشی سا تسشیع ثجخطذ.
غفشی دس پبیبى خبطشًطبى سبخت :الصم است دس کٌبس تَجِ ثِ لضٍم تَسعِ کوی تَسعِ ضْشیً ،گبُ ٍیظُ ثِ
ضبیستِسبالسی ٍ تَجِ ثِ تخػع ٍ تَاًوٌذی دستاًذسکبساى ایي غٌعت ثشای استقبی کیفیت سبختوبىّب ًیض
هذًظش قشاس ثگیشد.

