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ساختمان

نظر مساعد قالیباف در زمینه استفاده
از کاردانهای فنی ساختمان

رئی��س س��ازمان نظ��ام کاردانی س��اختمان
اس��تان تهران با ش��هردار ته��ران دی��دار کرد و
درب��اره بهکارگیری کاردانهای فن��ی و معماران
تجرب��ی باصالحیت در حوزهه��ای اجرا و نظارت
به تبادلنظر پرداختند .به گزارش روابط عمومی
سازمان نظام کاردانی ساختمان ،مهدی موذن طی
دیداری که با محمدباقر قالیباف ش��هردار تهران
داشت ،ضمن اش��اره به مفاد مواد قانونی  4و 30
قانون نظام مهندسی گفت :طبق این مفاد قانون
همه افراد دارای پروانه اش��تغال میتوانند در حد
صالحیت تعیینشده در امر ساختوساز و نظارت
بر س��اختمانها فعالیت داشته باشند .وی افزود:
متاسفانه در استان تهران سازمان نظام مهندسی
س��اختمان با حمایت بعضی مناطق ش��هرداری
تهران ،این امور را در انحصار خود درآورده که این
امر موجب شده امروز شاهد ساختمانهایی بعضا با
مقاومت کم و عمر کوتاه باشیم .در ادامه محمدباقر
قالیباف ضمن ابراز خرسندی از فعالیت چشمگیر
سازمان نظام کاردانی افزود :باتوجه به صدور پروانه
اش��تغال کاردانها از سوی وزارت راه و شهرسازی
و تعیین صالحی��ت آنها ،حضورش��ان در عرصه
ساختوس��از میتواند بس��یار موثر باشد و نقش
بسزایی را در افزایش کیفیت ساختمانها ایفا کند.
فناوری

تأكيد بر لزوم جذب فناوري
در صنعت قطعهسازی کشور

معاون سیاستگذاری و ارزیابی معاونت علمی و
فناوری ریاستجمهوری گفت :صنايع قطعهسازي
ايران قابليت ايفاي نقش در هدفگذاري توسعهاي
كشور را دارند .به گزارش ايكوپرس ،دکتر الیاسی،
معاون سیاستگذاری و ارزیابی معاونت علمی و
فناوری ریاستجمهوری در ديدار از غرفه ساپكو و
زنجيره تامين ايرانخودرو در نمايشگاه بينالمللي
قطع��ات و مجموعههاي خودرويي ،از پتانس��یل
باالی صادرات محوری در ش��بکه قطعهس��ازی
کشور سخن گفت و افزود :متولیان زنجیره تامین
باید با توس��عه بخشهای دانشی خود پیوند بین
س��ازندگان و ش��رکتهای دانشبنیان را شتاب
بخش��ند .وي با تاكيد بر لزوم جذب فناوري در
صنعت قطعهسازی ،خواستار پيوند ميان معاونت
علمی و فناوری ریاستجمهوری با اين صنعت شد
تا جلوی سرریز فناوری گرفته شود.

وطن امروز

مازندران

پاالیشگاهی که حلقه اکوسیستمی را از بین میبرد

خطر نابودی حیات در پارک ملی «بمو»ی شیراز

پاالیش��گاه دوم ش��یراز در نزدیک��ی پارک ملی
بمو که مس��ؤوالن پیگیر احداث آن هس��تند ،حلقه
اکوسیستمی پارک را از بین میبرد و بهتدریج بمو را به
نابودی میکشاند .پارک ملی بمو یکی از قدیمیترین
پارکهای شیراز است .این نمونه برجسته اکوسیستم
طبیعی نسبتاً بکر که در شمال شهر شیراز و در شرق
ش��هر زرقان ق��رار دارد ش��امل  ۶۲۰گونه گیاهی با
 ۳۰گونه بومی و دهها گونه جانوری شامل پرندگان،
پستانداران و خزندگان اس��ت و یک ذخیرهگاه ژنی
کمنظیر در منطقه محسوب میشود .آهو ،پلنگ ،قوچ
و میش از جمله پس��تانداران معروف این پارک ملی
است .مدتی اس��ت بحث ایجاد پاالیشگاه دوم شیراز
در نزدیکی این پارک مطرحش��ده و هر از گاهی نیز
با پاسخ منفی دوستداران محیطزیست و همچنین
سازمان محیطزیست کشور مواجه شده است .اخیرا ً
نیز دوباره بحث ایجاد پاالیشگاه بر سر زبانها افتاده
و شنیده شده مسؤوالن استان در حال پیگیری این
موضوع هس��تند .از سوی دیگر رئیس محیطزیست
کش��ور نیز اخیرا به شیراز سفر کرد و در جریان این
س��فر انجمنهای زیس��تمحیطی تذکرات خود را
به محیطزیس��ت مبنی بر خطرات این پاالیشگاه بر
زیستمندان منطقه اعالم کردند .یک کارشناس حوزه
محیطزیست در گفتوگو با مهر با اشاره به مشکالت
احداث پاالیشگاه دوم شیراز در نزدیکی زرقان با تأکید
بر اینکه ب��رای احداث این پاالیش��گاه باید قوانین و
مقررات پارکهای ملی و مناطق حفاظت چهارگانه
زیستمحیطی مورد توجه قرار گیرد ،گفت :راهاندازی
پاالیشگاه مش��مول ارزیابی زیستمحیطی میشود.
علمدار علمداری افزود :در دش��ت مرودش��ت حجم
رئیس سازمان ملی بهرهوری در دهمین کنفرانس
ملی کیفیت و بهرهوری با بیان اینکه رشد بهرهوری
کش��ور در سال  92منفی بود ،گفت :باید بنگاههای
غیربه��رهور از چرخ��ه فعالی��ت خارج ش��وند .رویا
طباطبای��ی افزود :برای رش��د بلندم��دت اقتصادی
کشور و افزایش اس��تاندارد زندگی و خوبزیستی،
بهرهوری مهمترین نقش را ایفا میکند .وی تصریح
کرد :بهرهوری با نگرش توسعه پایدار شامل  4عامل
سرمایه انس��انی ،فیزیکی ،اجتماعی و طبیعی است
و رش��د کیفیت ،پیشنیاز بهرهوری اس��ت که باید

زیادی از صنایع کوچک و بزرگ وجود دارد به همین
دلیل راهاندازی پاالیشگاه دوم شیراز میتواند آلودگی
هوا در این منطقه را تش��دید کند .وی با اش��اره به
اینکه قرار است از سروستان به این منطقه نفت منتقل
ش��ود ،تأکید کرد :بهتر اس��ت بهجای راهاندازی این
پاالیشگاه در دشت زرقان و سپس انتقال نفت از وسط
پارک ملی بمو ،این پاالیش��گاه را در خود سروستان
راهاندازی کنند .وی افزود :اگر این پاالیشگاه در منطقه
سروستان راهاندازی شود دیگر نیازی به انتقال خدمات
از جمله آب ،برق و ...به منطقه نیس��ت زیرا در دشت
سروستان امکانات الزم وجود دارد و توجیهپذیر است.
علمداری در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به
مشکالت زیستمحیطی راهاندازی این پاالیشگاه برای

زیستمندان پارک ملی بمو تأکید کرد :طبق قوانین
و مق��ررات انجام هرگونه فعالیتی در پارکهای ملی
براساس پیوست زیستمحیطی امکانپذیر است به
همین دلیل براساس این قوانین راهاندازی پاالیشگاه
در دش��ت زرقان و عبور خط نفت از پارک ملی بمو
کام ً
ال غیرکارشناسانه است .وی با تأکید بر اینکه در
مناطق حفاظتشده باید دخالت انسانی در سیستم را
به حداقل رساند ،افزود :بهطور حتم عبور خط نفت از
پارک ملی بمو روی حیاتوحش و منطقه اثر منفی
دارد .دبیر موسسه  ۱۳فروردین نیز در این خصوص
گفت :خط لوله نفت از سمت شرق شهر زرقان و غرب
پ��ارک ملی بمو از تنگه «آببز» با عب��ور از باغات و
تخریب آنها به پش��ت فنس پارک ملی بمو میرسد.

بنگا ههای غیربهر هور باید از چرخه فعالیت خارج شوند
مورد توجه انس��انها و سازمانها قرار گیرد تا بتواند
بس��تر بهرهوری را فراهم کند و در ای��ن راه باید به
مسائلی مثل عملکرد ،ویژگی عمل ،قابلیت اعتماد،
انطباق ،قوام و زیباییشناس��ی توجه کرد .وی افزود:
سرمایهگذاری در کیفیت قطعا ارتقای بهرهوری را به
دنبال دارد و مدیریت کیفیت فراگیر ،موثرترین عمل
در پیش��برد اهداف بهرهوری است ،چرا که کیفیت

محصوالت ،راه را برای ارتقای بهرهوری هموار میکند.
طباطبایی ادامه داد :بهبود در کیفیت ،اشتباه در تولید
کاالهای معیوب و هزینه را کاهش میدهد و کارایی
و به��رهوری را ب��ه دنبال دارد .رئیس س��ازمان ملی
بهرهوری گفت :مطالعه قدمت و طول عمر بنگاهها در
 70تا  80سال گذشته نشان میدهد عمر این بنگاهها
بش��دت و به یکپنجم قبل کاه��ش یافته و به طور
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علیاکبر کاظمینی اظهار داشت :این خط نفت درست
در جایی که چش��مه آب بز محل آبشخور قوچ ،پازن
و میش ش��یرازی اس��ت عبور میکند و بهطور حتم
روی حیات زیس��تمندان این منطقه حفاظتش��ده
تأثیر میگذارد .وی با اش��اره به اینکه راهاندازی این
پاالیشگاه آلودگی منطقه را بیشتر میکند ،بیان کرد:
شهر زرقان به دلیل اینکه در جوار صنایع متعدد قرار
دارد براساس تحقیق دانشگاه شیراز یکی از آلودهترین
شهرهای کشور است .وی با بیان اینکه پاالیشگاه یک
صنعت آببر است ،گفت :در صورتیکه این پاالیشگاه
در منطقه یادش��ده واقع ش��ود بهطور حتم به دلیل
آببر بودن وضعیت دشت زرقان را که در حال حاضر
برای تأمین آب شرب مشکل دارد با بحران جدیتری
روبهرو میکند .کاظمینی گفت :آبشخور و زیستگاه
آه��وان پارک ملی بمو درس��ت چس��بیده به محل
احداث پاالیش��گاه دوم اس��ت که با احداث آن ،اینها
از بین میروند و حلقههای اکوسیس��تمی یکییکی
ازهمگسسته میشود .وی افزود :در صورت عملیاتی
شدن این اقدام بهتدریج اکوسیستم پارک کارایی خود
را از دستداده و باعث میشود پارک ملی بمو از بین
برود .مدیرکل محیطزیست اس��تان فارس پیرامون
موضوع چگونگ��ی حفاظت از حلقه اکوسیس��تمی
پارک ملی «بم��و» گفت :راهاندازی پاالیش��گاه دوم
ش��یراز من��وط به دریافت مجوز از س��وی س��ازمان
محیطزیس��ت اس��ت .حمزه ولوی اظهار داشت :در
حال حاضر هیچگونه استعالمی از محیطزیست گرفته
نشده و بهطور حتم تا زمانی که راهاندازی پاالیشگاه
پیوست زیستمحیطی نداشته باشد نمیتوان نسبت
به راهاندازی آن اقدام کرد.

متوسط عمر هر بنگاه در حال حاضر  15سال است.
وی افزود :بنگاههایی که نتوانند بهرهور باشند باید از
چرخه اقتصاد خارج شوند ،چرا که استفاده از فناوری
و دانشبنیان بودن اقتصاد ،این بنگاهها را در ارتقا به
سطوح باالی کیفیت کمک میکند .طباطبایی افزود:
تا زمانی ک��ه فرهنگ پذیرش فن��اوری و بهرهوری
نباشد نمیتوان انتظار داشت بهرهوری ارتقا یابد .در
پایان این همایش همچنین تندیس و گواهی ارتقای
بهرهوری ،به موثرترین فعالیتهای اقتصادی در زمینه
ارتقای بهرهوری و کیفیت تقدیم شد.

برخورد جدی با هرگونه
ساختوساز غیرمجاز در بابلسر

بخش��دار مرکزی بابلس��ر گفت :با هرگونه
ساختوساز غیرمجاز در شهرستان بابلسر بشدت
برخورد میش��ود .به گ��زارش فارس ،علیاصغر
قلیپور در نشس��ت با دهی��اران بخش مرکزی
بابلسر با تأکید به اینکه از هرگونه ساختوساز
غیرمجاز در داخل و خ��ارج از بافت جلوگیری
شود ،گفت :دهیاران در صورت مشاهده هرگونه
ساختوساز غیرمجاز با متخلفان برخورد کرده و
اجازه ندهند ،روستاها محل و مأمنی برای جوالن
متخلفان باشد .وی با بیان اینکه قوه قضائیه با
ورود به بحث ساختوساز تاکید کرده است که
همه روستاها به ریز باید لیست ساختوسازها
را مشخص کنند ،افزود :شهرستانهای بابلسر،
فریدونکنار و محمودآباد پایلوت اجرای این طرح
شدند .بخشدار مرکزی بابلس��ر هدف از اجرای
این طرح را مشخص کردن نحوه ساختوساز در
روستاها دانست و گفت :قوه قضائیه درصدد است
به طور جدی با موضوع ساختوساز غیرمجاز در
خارج و داخل بافت روستایی برخورد کند و در
این بحث با کسی شوخی ندارد .قلیپور با بیان
اینکه تشکیل پلیس ساختمان در سطح روستاها
میتواند در این امر کمک کار باش��د ،بیان کرد:
دهیاران با کمک پلیس ساختمان میتوانند با
قدرت بیشتری به مقابله با ساختوساز غیرمجاز
بپردازند.
تولید

تندیس مدیر نمونه به مدیرعامل
شرکت صنعتی زرماکارون رسید

در نهمی��ن جش��نواره مل��ی مدی��ران و
تولیدکنن��دگان جوان ،آرش س��لطانی ،مدیر
شرکت صنعتی زرماکارون بهعنوان مدیر نمونه
جوان معرفی ش��د .در این مراسم که با حضور
علی ش��مخانی ،نماینده مقام معظم رهبری و
دبیر شورایعالی امنیت ملی و حسین هاشمی
استاندار تهران برگزار شد ،آرش سلطانی ،مدیر
ش��رکت صنعتی زرماکارون تندیس و شمایل
مدیر نمون��ه جوان را دریافت کرد .انتخاب این
مدیر جوان در پی موفقیتهای پیشین مدیران
گروه توسعه صنعتی و پژوهشی زر رقم خورده
كه نش��ان از توانمندي مدي��ران اين مجموعه
عظی��م را دارد .آرش س��لطانی پیش از این در
سال  92هم موفق به اخذ اين عنوان شده بود.

