
کید بر تالش برای  رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد با تا
ارتقاء ســازمان نظام مهندسی ساختمان و مهندســان عضو این سازمان 
کرد اســتقالل و بالندگی ســازمان در جامعه تامین  همه ما تالش خواهیم 
شــود و مســیر راه نیز در هیات مدیره دوره هشــتم مصوب شــده و در حال 

اجراست و حتی دستاوردهای مثبت آن نیز قابل مشاهده است.
علی اصغر زحمتکش اعتماد سازی مردمی، انسجام اعضای هیئت مدیره 
کارکنــان و اعضــای ســازمان را الزمه پیشــرفت ســازمان برشــمرد و افزود:  و 

سازمان نظام مهندسی ساختمان نیازمند توجه ویژه به کیفیت عملکرد، 
سرعت عمل در روند خدمات رسانی و شفافیت در اجرای امور است و همه 

این موارد در دست اجرا می باشد.
وی ســازمان نظــام مهندســی ســاختمان را نهــاد توانمنــدی بــرای ارائــه 
کرد: از هیچ تالشــی  دیدگاه های فنی تخصصی دراســتان دانســت و اظهار 
کــردن صنعــت  در مســیر ارتقــای خدمــات رســانی بــه مــردم و تخصصــی 

ساخت و ساز برنخواهیم داشت.

نشریه داخلی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد

سال یازدهم - شماره صد و نوزده - 21 آبان ماه 1399 سازمان نظام مهندسی ساختمان 
استان یزد

دکتــر احمدعلــی فــالح عضــو هیــات مدیره هشــتمین 
دوره نظــام مهندســی ســاختمان اســتان یــزد دربــاره 
برنامه هــای هیــات مدیــره و ارزیابــی عملکــرد 2 ســال 
اخیــر ســازمان، اتفاقات اخیر ســازمان را تاوان شــفاف 
ســازی و زیرســوال بــردن منافــع و رانت هــای عــده ای 
که دراین دوره محقق نشــده اســت اما  خاص می داند 
که دادیم باز هم شفاف  در عین حال علیرغم هزینه ای 

سازی را دنبال می کنیم.
گو را با هم می خوانیم. ادامه گفت و 

دربــاره برنامه هــای هشــتمین دوره هیــات مدیــره 
ســازمان نظــام مهندســی ســاختمان صحبــت کنیــد. آیــا اهــداف و 

برنامه ها محقق شده است؟
هــدف ایــن دوره از هیــات مدیــره ســازمان نظام مهندســی ســاختمان 
اســتان یزد جلب رضایت مردم و باال بردن اعتماد عمومی اســت. ســازو 
کارهایــی از جمله نظارت بیشــتر بر دفاتــر طراحی مهندســی، راه اندازی 

ســامانه ارجاع نظــارت و مجریان از جملــه اقدامات در 
این راســتا اســت تا بتوانیم خدمات بهتری را به مردم 
کنیــم ودید مردم را نســبت به نظام تغییر دهیم.  ارائــه 
درحــال حاضر مردم به اجبار بر اســاس تکالیف قانونی 
به شهرداری و نظام مهندسی مراجعه می کنند درحالی 
گر خدمات متناســب با نیاز مردم ارائه شــود، مردم  که ا
یکــی از وظایــف خــود در ســاخت وســازها را مراجعه به 
گریزان  شهرداری ونظام مهندسی می دانند و از قانون 

نخواهند بود. 
ازســوی دیگــر شــرایط را برای مراجعه بیشــتر مــردم به 
کــه از جملــه ان می تــوان بــه  ســازمان افزایــش دادیــم 
کــرد. در عیــن اعمــال این  اعمــال تخفیــف 20 درصــدی تعرفه هــا اشــاره 
تخفیف حقوق مهندسان هم به طور کامل پرداخت می شود و سازمان 
از سهم خودش در این حوزه سرمایه گذاری کرده است تا اعتماد عمومی 

را جلب کند و دیدگاه مردم را تغیردهد.
ادامه در صفحه 2

رئیس سابق سازمان نظام مهندسی ساختمان استان 
کــرد: ســازمان نظــام مهندســی اســتان در  یــزد اظهــار 
2ســال اخیر، اقدامات خوب و عملکرد موفقی داشــته 
کــه بــر اســاس آمارهــای مقایســه ای  اســت بــه طــوری 
شاهد ارتقاء و افزایش شاخص های نظام مهندسی در 
کی از اعتماد بیشتر  که حا اســتان هستیم همه این ها 
مهندسان و مردم به سازمان نسبت به سال های قبل 

است.
که به تازگــی از هیات مدیره ســازمان  مهــدی ســاالری 
نظام مهندسی استان کناره گیری کرذه و استعفا داده 

اســت، می گویــد: همچنان عقیــده دارم در صورتی که بتوانیم حمایت و 
پشتیبانی همه جانبه اعضای سازمان را داشته باشیم می توانیم سهم 
بزرگــی از بــازار ســاخت و ســاز را که سالهاســت از گردونه نظام مهندســی 

خارج شده، به مرور وارد چرخه سازمان نماییم.
اعمــال  و  پیگیری هــا  بــا  توانســتیم  ســال   2 ایــن  در  کــرد:  اعــالم  وی 

حساســیت های الزم، چندیــن پــروژه بزرگ در ســطح 
کنار ارائه  اســتان را تحت نظارت ســازمان درآوریم تا در 
کاری حرفه ای و تخصصی، اشتغال و درآمد خوبی عاید 

مهندسان گردد.
وی همچنین به تحوالت بســیار خوبی در فرآیندهای 
که در راســتای تحقق شــعار ســازمان و ایجاد  ســازمان 

شفافیت صورت گرفته است اشاره نمود.
مهندســین  و  اعضــاء  از  گذشــته  همچــون  ســاالری 
خواســت تــا بــا همدلــی و حمایــت از اقدامــات صورت 
گرفته، مســیر توسعه سازمان را هموار ساخته و در این 
مسیر با معدود افرادی که قصد کارشکنی و حاشیه سازی دارند، مقابله 

نمایند. 
گونــه تغییــر و بهبــود در فرایندهــای ســازمان  وی در ادامــه افــزود: هــر 
دارای هزینه است و اعضای هیات مدیره برای دستیابی به شفافیت و 

گونه هزینه را دارند. موفقیت سازمان آمادگی هر 

تاوانشفافسازیرادادیمامامسیرراادامهمیدهیم
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مهرتائید مهندس اولیاء 
بر عملکرد هیات رئیس و 

رئیس سازمان در دوره هشتم

زلزله خیز بودن بهاباد لزوم 
مهندسی سازی ساختمان را 

دوچندان کرده است 

فاز اول سامانه سینا به زودی 
در یزد عملیاتی می شود

طرح اصالح و بهینه سازی 
مصرف گاز در موتورخانه ها 

در دستور کار 

نتایج مسابقه طاق خشتانه یزد 
اعالم شد 

لزوم ساختمان سازی 
توسط مجریان ذیصالح

تمدید مهلت تحویل آثار 
مسابقه آزاد ملی طراحی نماد 

شهری پیشگامان سالمت
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17 هزار پرونده شهرداری 
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شفافیت همچنان در اولویت 
سازمان نظام مهندسی ساختمان 

اعضای هیات مدیره سازمان با پرداخت هزینه های شفافیت در امور سازمان به دنبال جلب اعتماد
 مهندسان و رضایت مردم از سازمان نظام مهندسی می باشند



مهندس محسن اولیاء عضو هیات مدیره سازمان نظام 
مهندســی ســاختمان اقدامات ســازمان و عملکــرد آن را 
از هــر نظر مثبــت ارزیابی می کند و می گوید، اتفاقات اخیر 
ارتباطــی به عملکرد ســازمان ندارد و اهداف ســازمان به 

همان منوال 2 سال قبل دنبال خواهد شد.
گو را با هم می خوانیم. ادامه گفت و 

نگرانی هایی وجود دارد که با تغییر ریاست 
سازمان، مشکالتی در مسیر ارائه خدمات و 

ارتقای سازمان ایجاد شود، این را تائید می کنید؟
قطــع یقیــن  قــرار نیســت امورســازمان مختل شــود این 

کار ســازمان  اطمینان را به مردم و مهندســان می دهیم اجازه نمی دهیم 
کثریت هیات مدیره از ســوی اقلیت به  تعطیــل شــود. البته انتقاداتی بــه ا
گیری ها وارد است اما این باعث نمی شد  کمرنگ در تصمیم  جهت نقش 

که عملکرد هیات رئیسه را زیر سوال ببریم.
هرگز قرار نیست همکاری نکنیم و در جلسات هیات مدیره شرکت نکنیم 
کــه این یقین وجــود دارد در این دوره ازهیات مدیره شــاهد پویایی و  چــرا 
نوآوری در عملکرد ســازمان و رویکرد جدید مدیریتی هستیم به ویژه دکتر 

کــه هم ســابقه  مهــدی ســاالری رئیــس ســابق ســازمان 
مدیریتــی و هم دانــش الزم را دارند. از رویکردهای مثبت 
این 2 سال، می توان به شفافیت سازی، استفاده از افراد 
شایســته در پســت های مختلف و مدیریت استراتژیک را 

نام برد.

دستاوردهای هیات رئیسه و رئیس سازمان در 2 
سال اخیر را چطور ارزیابی می کنید.

ارتقــای اطالع رســانی بــه مردم، جلب مشــارکت مــردم و 
طراحــی سیســتم های داخــل ســازمان، ارتقــای روحیــه 
مشارکتی در سازمان ازجمله دستاوردهای هیات مدیره 

دوره هشتم در دوره ریاست دکترساالری است.
برقراری ارتباط با سازمان های مختلف خدمات رسان، شهرداری و شورای 
شهرهمه حکایت از پویایی و تحرک سازمان است. از طرفی شاهد افزایش 

قابل توجه درآمد سازمان بودیم که بسیار قابل توجه است.
اتفاق اخیر هیات مدیره ارتباطی با عملکرد ریاست سازمان ندارد و ناشی از 
شکایت فردی است و با به نتیجه رسیدن این شکایت، این نتیجه حاصل 

می شود که 2 تن از اعضای هیات مدیره خارج شوند.

لزوم ساختمان سازی 
توسط مجریان ذیصالح
فعالیت 202 مجری ذیصالح 

مســئول واحــد ســازندگان ذیصالح 
سازمان نظام مهندسی ساختمان 
ســازنده   202 گفــت:  یــزد  اســتان 
که  ذیصالح در استان فعالیت دارند 
از ایــن تعداد 182 مورد حقوقی و 20 

مورد حقیقی هستند.
گــزارش روابــط عمومی ســازمان  به 
نظام مهندســی ســاختمان استان 
یزد؛ علیرضا محمودی با بیان اینکه 
در شش ماهه اول سال جاری 42 پرونده از این واحد ترخیص شده 
کرد: بالغ بر 117 هزار و 440 متر مربع توســط سازندگان  اســت، اظهار 
که این تعداد پرونده به نسبت  ذیصالح ســاخت و ســاز تعهد شــده 

مشابه سال قبل رشد 33 درصدی را در پی داشته است.
مسئول واحد سازندگان ذیصالح سازمان نظام مهندسی ساختمان 
کید کرد: تعداد قراردادهای سازندگان ذیصالح در شش  استان یزد تا
که ایــن مهم نیز با رشــد 45  ماهــه اول ســال جــاری 4۹ مورد اســت 

درصدی نسبت به سال قبل همراه بوده است. 
محمــودی با اشــاره به اینکــه طبق مقررات ملی ســاختمان تمامی 
عملیات اجرایی ســاختمان می بایســت منحصرا توســط اشــخاص 
که دارای مجوز یا پروانه اشــتغال در زمینه اجرا از  حقوقی یا حقیقی 
کرد: بر اساس  وزارت راه و شــهر ســازی هستند، انجام شود، تصریح 
مصوبه هیئت چهار نفره اســتان، ســاختمان های دارای 4 سقف و 
که زیربنای آنها بیش از هزار و 400 متر مربع اســت  ســاختمان هایی 
)بدون توجه به تعداد ســقف( ملزم به بکارگیری ســازنده ذیصالح و 

سرپرست کارگاه واجد شرایط هستند. 
وی بــا اشــاره به اقدامــات انجام شــده در واحد ســازندگان ذیصالح 
کرد: برنامه ریزی بازدید از پروژه های در دست  سازمان خاطرنشان 
کمیته منتخبین مجریان در  اجرای ســازندگان، تشــکیل جلســات 
جهت رفع مســائل و مشــکالت، الزام سازندگان به تهیه و نگهداری 
کارگاه ها، تمدید اعتبار پروانه اشتغال سازندگان  گزارشــات روزانه در 
کرونا براســاس ابالغ اداره  حقیقی و حقوقی به دلیل شــیوع ویروس 
کل راه و شهرسازی و... بخشی از مهمترین اقدامات انجام شده در 

این واحد است.
مسئول واحد سازندگان ذیصالح سازمان نظام مهندسی ساختمان 
کارتابــل ویژه ســازندگان  کامل  کــرد: راه انــدازی  اســتان یــزد عنــوان 
ذیصالح، تهیه بروشــور های آموزشــی راهنما جهت فرهنگ سازی، 
کیفیت توســط  ارائــه برنامه زمانبندی اجرای پروژه، ارائه بیمه نامه 
گزارشات مرحله ای توسط  کار ارسال  سازنده ذیصالح، اجرای ساز و 
سازندگان، تشکیل پرونده سابقه حرفه ای برای سازندگان ذیصالح 
و رتبــه بنــدی آنهــا و همچنیــن اصالح مــوارد و مشــکالت مربوط به 

سرپرستان کارگاه بخشی از برنامه های جامع این واحد است.

ســازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد در نظر دارد پوشش 
بیمــه ای اعضا و پرســنل را به صورت تجمیعــی از طریق مناقصه به 

گذار نماید. یکی از  شرکت های بیمه یا نمایندگان حقیقی آنها وا
این مناقصه شامل موارد ذیل می گردد:

1-بیمه تکمیل درمان
2-بیمه کرونا

3-بیمه مسئولیت مدنی مهندسین طراح، محاسب و ناظر
4- بیمه مکمل مســئولیت مدنی مهندسین،گا، طراح، محاسب و 

ناظر
5-بیمه آتش سوزی

6- بیمه آسانسور
7-بیمه مسئولیت مدنی مجریان ذیصالح

8-شرایط مناسب بیمه ثالث و بدنه
عالقه مندان واجد شرایط شرکت در این مناقصه می توانند از مورخ 
کثر تا  کناقصه از ســایت ســازمان حدا 18/8/۹۹ بــا دریافــت مدارک 
پایــان وقــت اداری روز یکشــنبه 25 آبان ماه مدارک خــود را به واحد 

رفاهی سازمان تحویل دهند.
از  یکــی  اســت  گفتنــی 
انتخــاب  اولویت هــای 
پیمانــکار، ارائه نرخ مناســب 
و  درمــان  تکمیــل  بیمــه  در 
بــا  ویــژه  پیشــنهادات  ارائــه 
شرایط مرتبط درخصوص هر 

بیمه نامه است.

خبر

فراخوان 

مهرتائید مهندس اولیاء بر عملکرد هیات رئیس 
و رئیس سازمان در دوره هشتم

ادامه از صفحه اول

منسجم شدن فعالیت ها یکی از نقاط مثبت این دوره از هیات 
مدیره است، در این باره توضیح دهید.

تــا قبــل از هیــات مدیــره دوره هشــتم هــر کســی ســاز خــود را مــی زد و هر 
شهرستان به صورت مجزا اقدام می کرد اما در این دوره تمام شهرستان ها 
که سطح  کمک شد  با مرکز استان یک پارچه شده اند و به شهرستان ها 

خدماتشان را به شدت ارتقا ببخشند و این هدف محقق شد.
گیری در گذشته  با توجه به جزیره ای بودن واحدها و اطالعات، تصمیم 
کنون با یکپارچه سازی فرآیندها همه چیز منظم شده است  مشکل ولی ا
وامیدواریم تا پایان دوره هشتم سامانه مهندسان راه اندازی شود که همه 

پروژه ها عادالنه بین مهندسان تقسیم شود.

عملکرد مالی سازمان در این مدت چگونه بوده است؟
یکی دیگر از شــاخص های عملکردی هیات مدیره دوره هشــتم، ارتقای 
ســازمان هــم از لحــاظ عملکــردی و هــم درآمــدی بــود و ایــن اتفــاق را در 
که شاهد رشد  بســیاری از شهرســتان ها استان شــاهد بودیم. به طوری 

100درصدی بودجه و دارائی های سازمان بوده ایم.

درباره اتفاقات اخیر هیات رئیسه بگویید.
که ایــن اتفــاق در اثر عدم  دربــاره اتفاقــات اخیــر هیات رئیســه باید گفت 
کــه همچنان هــم به آن  آشــنایی بــه قانــون در عمــل به شــعار شــفافیت 

پایبندهستیم، رخ داد.
ک هیات مدیره دوره هشــتم شــفافیت اســت وحاضر نیستیم از این  مال
کوتــاه بیاییــم اماعدم آشــنایی مــا به قوانیــن و منفعــت طلبی و  موضــع 
که منافعشان در خطر بود، باعث تغییرات در هیات  سودجویی عده ای 
مدیره شد. قطعا تغییر وشفاف سازی هزینه هایی را به همراه دارد چرا که 
بعضی از این محل منافع دارندو ازاین منظر به اهداف و برنامه ها آسیب 
وارد می کننــد. اتفــاق اخیــر هیــات مدیــره به دلیل شــکایت شــخصی در 
خصوص شــفاف سازی و انتشــار دریافتی ها از رئیس و خزانه دار سازمان 

بود.و با هدف جلوگیری از روند رو به رشد سازمان بود.

آیا این ضعف در هیات مدیره این دوره هم وجود دارد؟
کید کنم حداقل در این دو سال جهت گیری هیات مدیره اصال به  باید تا
سمت سوء استفاده و منافع شخصی نبود و این رویکرد همچنان ادامه 
خواهد یافت، شفافیت هنوز در اولویت برنامه ها است وعلی رغم هزینه ای 
گزارش  که دادیم، قطعا شفافیت را ادامه خواهیم داد ودر پایان سال هم 

عملکرد در راستای شفاف سازی منتشر خواهد شد.
گرفتندکه  البتــه برخــی از اعضــای هیــات مدیره هــای قبلــی ایــن ایــراد را 
کاری هیات مدیره  شفاف ســازی متوقف شوداما این موضوع در اولویت 

دوره هشتم است.
 در هــر صــورت شــفافیت و رشــد ســازمان بایــد در چارچــوب قوانیــن و 
آئین نامه های مربوطه باشد و قانون بر مصوبه هیات مدیره اولویت دارد.

 مسئول واحد دفاتر مهندسی سازمان نظام مهندسی 
ساختمان استان یزد گفت: از تعداد 51 پرونده ارسالی 
به سازمان 40 پرونده مورد بررسی قرار گرفته که پرونده 

20 دفتر آماده صدور مجوز فعالیت است. 
کــه از  کبــر میرکریــم زاده« بــا بیــان ایــن  »ســید علــی ا
گرفتــه، 20 پرونــده آماده  40پرونــده مــورد بررســی قــرار 
کل راه و شــهر ســازی و صــدور مجــوز  ارســال بــه اداره 
فعالیت است، اظهار کرد: از 35 دفتر طراحی مهندسی 
در شــهر یــزد و شهرســتان های ابرکــوه، اردکان، میبد و 

مهریز نیز بازدید شده است.
وی بــا اشــاره بــه اینکه بــرای تســریع در روند بررســی پرونده ها، ســامانه 
کارت بــه صــورت الکترونیــک بــا همــکاری و مســاعدت واحــد  صــدور 
کرد: اطالعات دفاتری  کید  انفورماتیک سازمان راه اندازی شده است، تا
کل راه و  که در ســامانه خدمات مهندســی بارگذاری شــده توســط اداره 
کارت  گرفته و پس از بررسی نسبت به صدور  شهرسازی مورد بررسی قرار 

از طریق همین سامانه اقدام می شود.
مسئول واحد دفاتر  طراحی مهندسی سازمان نظام مهندسی ساختمان 
گرفته در این واحد، تصریح  استان یزد با اشاره به سایر اقدامات صورت 
کرد: در حال حاضر ارتباط واحد دفاتر طراحی مهندسی با مسئول دفاتر 
از طریق سامانه اتوماسیون اداری میروفایلر برقرار است و برای یکپارچه 
ســازی مکاتبــات دفاتــر با ســازمان، بــه زودی ســربرگ واحد بــرای دفاتر 

طراحی ارسال و تمام مکاتبات از طریق سامانه انجام می شود.
این مسئول همچنین با بیان این که سیاست سازمان درخصوص دفاتر 

کیفیــت ارائــه خدمــات  طراحــی مهندســی، باالبــردن 
گفت: تشــکیل دفاتر شــخص حقوقی  به مردم اســت، 

کمک شایانی در تحقق این امر خواهد کرد.
 وی با بیان این که پرونده دومین دفتر شخص حقوقی 
کل راه و شهرســازی طی  مراحل نهایی خود را در اداره 
می کنــد و به زودی مجوز آن صادر خواهد شــد، افزود: 
از دفاتــر بــا تعداد عضو کم دعوت می شــود تا با تجمیع 
دفاتر و تشــکیل دفاتر شــخص حقوقی نســبت به ارائه 

خدمات مهندسی به پروژه های بزرگ اقدام کنند.
که یکی از مشــکالت پیــش روی دفاتر زمان بر  میرکریــم زاده بــا بیان این 
کرد: برای رفع این موضوع  کید  بودن پاراف نقشه های صنعتی است، تا
با هماهنگی به عمل آمده با شرکت شهرک های صنعتی استان و واحد 
انفورماتیــک ســازمان بــه زودی ســامانه اتوماســیون اداری بــرای پاراف 
الکترونیکی نقشه های صنعتی و نیز مکاتبات اداری فی ما بین راه اندازی 

می شود. 
کــرد: امکان ارتباط ســریع و راحت دفاتر با مســئول واحد در  وی عنــوان 
فضای مجازی ایجاد شده تا اطالعیه ها و خبرهای مربوطه از این طریق 
گیرد و ســواالت و ابهامــات خود را مطرح  در اختیار مســئولین دفاتر قرار 
کننــد. میرکریــم زاده در پایان گفت: از دفاتــر طراحی به دلیل  و پیگیــری 
مشکالتی که در طول این مدت در بارگذاری فرم ها و نحوه تکمیل و ارائه 
آنهــا بــه وجود آمده پــوزش می طلبیم و امیداریم با مشــارکت و همراهی 
دوجانبه با دفاتر طراحی مهندسی بتوانیم خدمات مهندسی مطلوبی 

به مردم استان ارائه کنیم.

تاوانشفافسازیرادادیمامامسیرراادامهمیدهیم

عزمراسخنظاممهندسیساختمانیزدبرایسازماندهیدفاترطراحیمهندسی
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که  رئیــس ســازمان نظام مهندســی ســاختمان اســتان یــزد با بیــان این 
تســت برخــی فرایندهــا در ســامانه یکپارچــه نظــام مهندســی »ســینا« با 
گفت: فاز اول این سامانه به زودی رونمایی  موفقیت انجام شده است، 

خواهد شد. 
که برنامه ریزی برای ایجاد ســامانه  »علــی اصغــر زحمتکش« با بیــان این 
کرد: این  سینا از اوایل دوره هشتم هیات مدیره انجام شده است، اظهار 
ســامانه تمامی فرایندهای ســازمان را به صورت متمرکز در اختیار اعضا و 

کنندگان قرار می دهد. مراجعه 
وی با بیان این که تمامی فرایندهای سازمان بررسی و بهینه سازی شده 
کید کرد: بالغ بر دو ماه است که این سامانه توسط شرکت مشاور  است، تا
کنون سه فرایند ثبت نام، تمدید و ارتقا پروانه  وارد فاز عملیاتی شده و تا 

اشتغال بر این بستر پیاده سازی شده است.
که  رئیــس ســازمان نظام مهندســی ســاختمان اســتان با اشــاره بــه این 
ســامانه ســینا بــا توجــه بــه حجــم بــاالی فرایندهــا بــه صــورت فاز بــه فاز 
کرد: با انتقال اطالعات و داده های  رونمایی و عملیاتی می شود، تصریح 
گفته شــده بــه صورت پایلــوت روی  موجــود بــه این ســامانه فرایندهای 
که نهایتا تا هفته آینده به عنوان فاز اول ســامانه  ســامانه فعال می شــود 

سینا رونمایی می شود.
زحمتکــش همچنیــن با اشــاره بــه اینکه در شــش ماهه اول ســال جاری 
بالغ بر 340 هزار مترمربع شناســنامه فنی و ملکی توســط ســازمان نظام 
مهندسی صادر شده است، خاطرنشان کرد: این شناسنامه سند هویتی 

و یکی از الزمات مقررات ملی ساختمان است.
وی بــا اشــاره بــه اینکه شناســنامه فنــی و ملکی حــاوی اطالعــات فنی از 
کرد:  جملــه نوع مصالح، تیپ و دیگر جزئیات ســاختمان اســت، عنــوان 
کــردن این ســند هویتــی بــه تمامــی ســاختمان ها اعم از  بــا تســری پیــدا 
پروانه دار و بدون پروانه، ضمن حفظ ارزش ساختمان برای ملک ارزش 
گیری  افــزوده ایجــاد می کند تا خریدار و فروشــنده به نحو بهتری تصمیم 

کنند.
گــزارش ایســنا و بــه نقــل از روابــط عمومــی ســازمان نظام مهندســی  بــه 
ســاختمان اســتان یــزد، زحمتکــش در پایان نیز با اشــاره به طــرح اقدام 
گفت: در اســتان یزد چندین پروژه در قالب این طرح تعریف شــده  ملی 
که خوشــبختانه با اقدامات و پیگیری های انجام شده و هماهنگی های 
گرفتــه بــا مجریــان و متولیــان امــر ســازمان درقالــب تفاهــم نامه  صــورت 
شــورای مرکزی به شــکل مطلوبی  همه ظرفیت و توان تخصصی خود را 

در اختیار طرح اقدام ملی قرار خواهد داد.

سامانه سینا جریان اطالعات بین بخشی را روان سازی می کند
گفت: ســامانه  رئیــس ســازمان نظام مهندســی ســاختمان اســتان یــزد 
یکپارچه سازمان با عنوان »سینا« جریان روان اطالعات بین بخش های 

مختلف سازمان را فراهم می کند.
علــی اصغــر زحمتکــش با اشــاره بــه مزیت های ســامانه ســینا به نســبت 
گانه  ســامانه های قبلی ســازمان اظهارکرد: سامانه ســینا فرایند های 54 

ارائه شده در 13 سامانه مجزا در نظام مهندسی را به صورت تجمیع شده 
کیفیت بهتر در اختیار مهندسان قرار می دهد. و با 

که  گونه ای است  وی با بیان اینکه معماری و ساختار این سیستم ها به 
یکپارچگی و جامعیت اطالعات ســطح ســازمان را فراهــم می کند، افزود: 
بزرگترین مزیت این ســامانه ایجاد جریان روان اطالعات بین بخش های 

مختلف سازمان است.
کــرد: این  کید  رئیس ســازمان نظام مهندســی ســاختمان اســتان یــزد تا
کــه تمامی منابع اطالعاتی ســازمان  گونه ای توســعه می یابد  ســامانه بــه 
که اجرای ماموریت های سازمان  کرده به طوری  یکپارچگی خود را حفظ 

کیفیت بهتری ارائه می شود. با سهولت و 
زحمتکش با اشــاره به برخی دیگر از مزیت های سامانه سینا خاطرنشان 
کاهــش هزینه هــا، دسترســی بهتــر و ســریعتر بــه داده هــا، افزایــش  کــرد: 
شــفافیت، بهبود هماهنگی بین بخشــی، اســتاندارد ســازی فرایندهای 
کاری و تســهیل در توســعه خدمات بخشــی از مزایای این ســامانه ســینا 

تلقی می شوند.
که با استفاده  گونه ای طراحی شده است  کرد: این سامانه به  وی عنوان 
از وب ســرویس قابلیــت اتصــال بــه ارگان هــای دیگــر از قبیل شــهرداری، 
کاربردی ســازمان  گاز، راه شهرســازی و حتــی دیگــر ســامانه های  شــرکت 

مانند سامانه نوسا و اتوماسیون اداری را دارد.
 رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد افزود: سامانه سینا 
کرد و باعث خواهد شــد  نقــش مهمــی در تکریم ارباب رجــوع ایفا خواهد 
کمتری خدمات مورد نظر خود را از ســازمان  تا مهندســین با صرف زمان 

دریافت کنند.

نتایج مسابقه طاق خشتانه یزد اعالم شد 
با پایان یافتن داوری مسابقه 
طــاق خشــتانه یــزد، اســامی 
برندگان این مســابقه منتشر 

شد.
کــه بــا حمایت  ایــن مســابقه 
مهندســی  نظــام  ســازمان 
ســاختمان اســتان یــزد و بــا 

گــروه برگزار شــده بود با انتخاب ســه  مشــارکت 64 نفــر در قالــب 42 
برگزیــده در بخــش »فنــی« و یــک برگزیــده در بخــش »خالقیــت در 

کار خود پایان داد. ساخت« به 
براساس آزمایشات انجام شده طاق خشتانه »کسری شرافت« از یزد 
با تحمل بار 1020 کیلوگرم و وزن 4۹8۹ گرم، امتیاز 450/204را کسب 

کند. و موفق شد رتبه اول این رقابت را ازآن خود 
کیلو  طاق خشــتانه »هــادی میبدیــان« از یزد نیز با تحمل بــار 360 
کسب و توانست مقام دوم  گرم، امتیاز108/043 را  گرم و وزن 3332 

مسابقه طاق خشتانه یزد را بدست آورد.
ک باطــن« از یــزد هــم بــا تحمــل بار  طــاق خشــتانه »مجیدرضــا پــا
کســب و به مقام  گرم، امتیاز8۹/017 را  ۹/470کیلوگــرم و وزن 52۹0 

سوم رسید.
براســاس رای داوران طاق خشــتانه »مهدی فارســی نژاد« از یزد نیز 
موفق به کسب بیشترین امتیاز خالقیت در ساخت شد و جایزه این 

بخش را به دست آورد.
کننده  داوران همچنین جایزه آثار تقدیر شده را به 10 تیم مشارکت 
در این مسابقه که در مجموع بیشترین امتیاز بخش فنی و خالقیت 

را آورده بودند، اختصاص دادند.
کننــدگان در ایــن رویــداد بــا اســتفاده از محصــول فرهنگــی  شــرکت 
خشتانه که شامل هزار و 200 خشت پخته شده، مالت ماسه بادی و 
چسب چوب و ابزار تخصصی است، طاقی با دهانه ثابت 30 سانتی 
کثر ارتفاع 25 سانتی متر بر روی صفحه ام دی اف هشت  متر و حدا

میلی متر با ابعاد 25 در 45 سانتی متر سازه های را ایجاد کردند.
کارگاه مرمت آثار، اختتامیه مســابقه و  گفتنــی اســت پس از برگــزاری 
اهدای جوایز، نمایشــگاه طاق خشــتانه یزد به مــدت یک هفته در 

محل گالری خانه مهندس برگزار خواهد شد.

زلزله خیز بودن بهاباد لزوم مهندسی سازی 
ساختمان را دوچندان کرده است 

در  ســاختمان  مهندســی  نظــام  ســازمان  نمایندگــی  دفتــر  مدیــر 
شهرســتان بهابــاد بــا اشــاره بــه زلزلــه اخیــر 5.2 ریشــتری در ایــن 
گفــت: زلزلــه خیــز بــودن بهابــاد لــزوم مهندسی ســازی  شهرســتان 

ساختمان ها را دوچندان کرده است.
کرد:  جعفر فالح با اشــاره به زلزله اخیر 5.2 ریشــتری در بهاباد اظهار 
خوشبختانه این زلزله آسیبی به ساختمان ها نرسانده و مرکز وقوع 

زلزله نیز خالی از سکنه بوده است.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه رعایــت اصول مهندســی بــه ویــژه در بخش 
کثری ساختمان ها در مقابل زلزله در شهرستان بهاباد  مقاومت حدا
کثر ساختمان های این شهرستان  جدی گرفته نشده است، افزود: ا
که بیم آن  کار شــده بــه طوری  بــدون رعایت اصول آیین نامه 2800 
کانون  می رونــد براثــر تعــدد زلزله هــا در ایــن منطقــه، ســاختمان ها 

آسیب های جدی جانی و مالی باشد.
در  ســاختمان  مهندســی  نظــام  ســازمان  نمایندگــی  دفتــر  مدیــر 
کرد: برای پیشــگیری از وقوع حوادث تلخ،  کید  شهرســتان بهاباد تا
ساختمان سازی با اسکلت بتنی در شهرستان بهاباد ضرورتی انکار 

ناپذیر است.
کرد: با توجه به وضعیت اقتصادی جامعه ســاختمان  فالح تصریح 
گرانتــر از روش هــای دیگر  ســازی با اســکلت بتنــی حــدود 30 درصد 
تمام می شــود اما، امنیت و آســایش خانواده ها در زمــان وقوع زلزله 

موضوعی نیست که با ترازوی مالی سنجیده شود.
کرد: در حال حاضر با راه اندازی دفتر نظام مهندســی در  وی اضافــه 
شهرستان بهاباد بخشی از ساخت و سازها از مسیر این سازمان عبور 

می کند و ضمن دریافت پروانه، اصول مهندسی را رعایت می کنند.
فالح با بیان اینکه برای مقام سازی و مهندسی سازی ساختمان ها 
کار پــر حجم فرهنگــی و اطالع رســانی نیاز  در شهرســتان بهابــاد بــه 
گاه ســازی عمومی با برگزاری دوره های آموزشی  کرد: آ داریم، عنوان 
که امیدواریم به زودی به عموم  برای ناظرین ساختمانی آغاز شده 

مردم تسری پیدا کند.
کرد: انجام اقدامات اصالحی در این حوزه نیازمند  وی خاطرنشــان 
عــزم همگانــی در بخش هــای مختلــف دولتــی و خصوصی اســت و 
ســازمان نظام مهندسی با همکاری و پشتیبانی سایر ادارات موفق 

به انجام اقداماتی قابل توجه خواهد شد.

خبر رئیس نظام مهندسی ساختمان یزد:

فاز اول سامانه سینا به زودی در یزد عملیاتی می شود

شــهردار اشــکذر در جریــان بازدیــد از پــروژه ســاماندهی 
بایگانــی شــهرداری اشــکذر، آرشــیو الکترونیکــی را یــک 
راهکار جامع و هوشــمندانه بــرای حرکت از بایگانی های 
اقــدام  ایــن  گفــت:  و  دانســت  الکترونیــک  بــه  ســنتی 
کنتــرل دسترســی  دسترســی ســریع، مدیریــت بهینــه، 
هزینه هــای  کاهــش  همچنیــن  و  اطالعــات  امنیــت  و 
شهرداری در نگهداری اسناد را به همراه خواهد داشت.
پــروژه  اینکــه  بیــان  بــا  علــی دهقــان منشــادی  احمــد 
گذشته  ســاماندهی بایگانی شــهرداری اشــکذردر ســال 

آغــاز و پــس از گذشــت 18 ماه با تکمیل 17 هزار پرونده به پایان رســید، 
ک داخــل محدوده و هم چنین  افــزود: با اجــرای این پروژه تمامی امال
ک واقــع در حریــم و تمــام عرصه و اعیان شــهرک  درصــد باالیــی از امــال

صنعتی نیکو اشکذر الکترونیکی شده است.
وی اظهار داشــت: ایجاد پایگاه یکپارچــه الکترونیک داده ها و مکانیزه 
کردن سیســتم مدیریت مستندات شهرداری در جهت دسترسی بهتر 
کاغذ از  کردن هزینه های  کم  به پرونده ها از طریق اتوماســیون اداری و 
که با اجرای این پروژه در شهرداری اشکذر محقق  جمله اهدافی بوده 

شده است.
شــهردار اشــکذر هزینه اختصاص داده شــده جهت اجرای این پروژه را 

کرد. بالغ بر 600 میلیون تومان عنوان 
کــه در زمینــه  دهقــان منشــادی در پایــان بازدیــد، از دســت اندرکارانی 
اجرای پروژه ســاماندهی بایگانی شــهرداری اشــکذر همــکاری نمودند 

تقدیر کرد.

ضرورت هوشمند سازی خدمات شهرداری اشکذر
شــهردار اشکذر با اشاره به مصوبه ستاد استانی مقابله با 
کرونا مبنی بر ارائه خدمات غیر حضوری و تلفنی  ویروس 
گفت: ســامانه 137 شهرداری در مدت دو  ادارات دولتی، 
هفته اعالم شده پاسخگوی شهروندان در رابطه با مسائل 

واحد های مختلف شهرداری خواهد بود.
احمــد علــی دهقــان منشــادی بــا بیــان اینکــه ســامانه 
کاملــی از تمامی  137 مدیریــت شــهری، ســاختار جامع و 
خدمات قابل ارائه توسط شهرداری را برای شهروندان عزیز ارائه خواهد 
کرد، افزود: به دنبال راه اندازی سیســتم مرکز تماس و مکالمات ســامانه 
137شهرداری جهت مکانیزه کردن نظام پاسخگویی به درخواست های 

شهروندان هستیم.
شهردار اشکذر تشخیص اولویت های شهری از نگاه شهروندان و برنامه 
ریزی بر مبنای آن، دریافت شــبانه روزی درخواســت های شــهروندان و 
ایجاد پل ارتباطی هوشــمند بین شــهروندان و مجموعه شــهرداری را از 
جمله اهداف دیگر راه اندازی سیستم مرکز تماس سامانه 137 شهرداری 

عنوان کرد.
کــردن خدمات  کرونا باعث شــد تا الکترونیک  وی بــا بیــان اینکه بحران 
گفــت:  گیــرد،  کار قــرار  ادارات بــه عنــوان یــک موضــوع مهــم در دســتور 
شــهرداری اشــکذر هوشمندســازی خدمــات را یک الــزام و نیاز دانســته 
و تــالش می شــود تا ضمن حرکــت در این راســتا، سیاســت گذاری ها را بر 

مبنای تشویق مردم به استفاده از خدمات الکترونیک سوق دهد.

اتمامپروژهالکترونیکیکردن17هزارپروندهشهرداریاشکذر
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ثبت نام وام 500 میلیون ریالی، ویژه 
اعضای سازمان آغاز شد 

بــا عنایــت بــه تفاهم به عمــل آمده بــا بانک صــادرات، از این پس 
اعضــای ســازمان می توانند از تســهیالت500 میلیــون ریالی بانک 

استفاده نمایند.
بــه منظور مســاعدت به اعضای ســازمان و براســاس برنامه ریزی 
گردیده اســت اعضای دارای پروانه اشــتغال  گرفتــه، مقرر  صــورت 
بتوانند از تســهیالت تاســقف 500 میلیون ریال با ســود 18درصد و 

کنند. بازپرداخت 3 ساله استفاده 
که  در مرحلــه اول، تنهــا اعضــای دارای پروانــه اشــتغال و افــرادی 
قبــال از تســهیالت ســازمان اســتفاده نکرده انــد امــکان اســتفاده 
از ایــن تســهیالت را دارنــد و برای ســایر اعضاء نیز براســاس توافق 
که بدهی معوق نداشته  عمل خواهدشد مشروط به این موضوع 

باشند.
متقاضیــان وام جهــت ثبــت نــام بــه ســامانه تیکتینــگ مراجعــه 

نمایند

سامانه پرسش و پاسخ تیکتینگ 
راهکاری برای ارائه خدمات 

غیرحضوری 
گســترش خدمــات غیرحضوری،  کرونا و لــزوم  بــا توجــه به شــیوع 
ســامانه تیکتینگ راه اندازی شــد تا تمامی خدمات ســازمان را در 

قالب یک درگاه اینترنتی به مردم و مهندسی ارائه شود.
گاهی و استفاده  سامانه تیکتینگ مرجعی مطمئن و سریع برای آ
که از فروردیــن ماه ۹۹ به منظور  از خدمات جدید ســازمان اســت 
کمک به پیشگیری از شیوع  کاهش حجم مراجعات به سازمان و 

گرفته است. کار سازمان قرار  کرونا در دستور  ویروس 
در 7 ماهه سال جاری هزار و 31 درخواست به این سامانه ارسال 
که بیشــترین آنها به درخواست تســهیالت بانکی، اقدامات  شــده 
کار، پیگیری های دوره های آموزشــی  مربوط به پروانه اشــتغال به 

و سامانه ارجاع نظارت مربوط می شود.
گزارش؛ مهندســان و مالکان از این پــس می توانند  براســاس ایــن 
کــه دارای قابلیت آپلــود مدارک  بــا اســتفاده از ســامانه تیکتینــگ 

کنند. است، نسبت ارسال درخواست های خود اقدام 
گفتنی است؛ اعالم درخواست در این سامانه برای حوزه ریاست، 
کمیســیون های تخصصی، واحــد حقوقی  واحــد روابط عمومــی، 
و مشــاور عمرانــی، مســئول پیگیری هــای ویــژه، واحــد خدمــات 
کنتــرل و نظــارت واحد  مهندســی، واحــد امــور مشــترکین، واحــد 
مالی، واحد منابع انســانی، واحد رفاهی، واحد آموزش واحد آمار 

و فناوری اطالعات و شورای انتظامی امکان پذیر است.

گنجینه یزد  شماره جدید فصلنامه 
چاپ و منتشر شد 

که در دوره جدید انتشــار خود، هر شــماره  گنجینــه یزد  فصلنامــه 
را بــه یک موضوع اختصاص داده اســت، در این شــماره با عنوان 
نظــام  ســازمان  توانمندیهــای  معرفــی  بــه  هوشــمند"  "ســازمان 
نــوآوری  و  فنــاوری  یــزد در حــوزه  اســتان  مهندســی ســاختمان 

پرداخته است.
علــی اصغــر زحمتکــش اظهــار داشــت: شــماره جدیــد فصلنامــه 
گنجینــه یــزد در 1۹6 صفحــه بــا مقدمــه ای از اســتاندار یــزد آغــاز 
کــه طــی آن از آمادگی ســازمان برای محوریــت و تصدی  می شــود 

کشور تقدیر شده است. شبکه نوآوری صنعت ساختمان 
ج دیدگاه هــای معــاون هماهنگــی امــور عمرانی  گفتــه وی، در بــه 
اســتانداری یــزد، مدیــرکل راه و شهرسازی،شــهردار یــزد، رئیــس 
پــارک علــم و فنــاوری اســتان یــزد و چنــد تــن از اســاتید برجســته 
دانشــگاه در زمینه هــای مرتبــط بــا توســعه فنــاوری اطالعــات در 
ســازمان نظام مهندســی ســاختمان اســتان یــزد، از جذاب ترین 

گنجینه یزد است. بخش های خواندنی فصلنامه 
رئیــس ســازمان افــزود: پیشــرفت های امــور آموزشــی ســازمان و 
گزارش مبســوطی از توانمندی های خانه مهندس، محل استقرار 
مرکز نوآوری صنعت ساختمان و مرکز آموزش این سازمان، از دیگر 

بخش های متنوع این مجله است.
عالقه مندان می توانند برای دریافت رایگان نســخه مکتوب آن به 

سازمان مراجعه نمایند.

خبر

مدیــر برگــزاری مســابقه آزاد ملــی طراحــی نمــاد شــهری 
تجلیــل از پیشــگامان عرصــه ســالمت از تمدیــد مهلــت 

شرکت و تحویل آثار تا تاریخ 27آبان ماه خبرداد.
الهام اسماعیلی با بیان اینکه پیش از این قرار بود درتاریخ 
کــرد: با توجه  18 آبــان نتایــج مســابقه اعالم شــود، اظهار 
به درخواســت های مکرر شرکت کنندگان مبنی بر تمدید 

مهلت تحویل آثار، این درخواست پذیرفته شد.
وی بــا اشــاره به اینکه شــرایط ناشــی از شــیوع بیمــاری و 
کنندگان را برای  تعطیل های پیش بینی نشده، شــرکت 
ارســال آثــار از طریــق پســت بــا محدودیت ها و مشــکالت 

کــرده اســت، افــزود: بر همیــن اســاس دبیرخانه جشــنواره  زیــادی مواجــه 
تصمیم بر تمدید مهلت تحویل آثار به مدت دو هفته گرفت و آخرین زمان 

تحویل آثار 27 آبان اعالم شد.

مدیــر برگــزاری مســابقه آزاد ملــی طراحــی نمــاد شــهری 
تجلیل از پیشــگامان عرصه سالمت با قدردانی از شرکت 
کنندگانی که آثارشان به موقع به دبیرخانه رسیده است، 
کید کرد: جهت رعایت انصاف، برای این دسته از شرکت  تا
کنندگان امتیازی ویژه ای در داوری ها منظور خواهد شد.

اسماعیلی خاطرنشان کرد: افرادی که پیش از این موفق 
بــه ثبت نام نشــده بودنــد نیز می تواننــد در زمان تحویل 
آثار به دبیرخانه، تصویر مدارک شناسایی خود را تحویل 

داده و کد رهگیری دریافت نمایند.
گفتنی است عالقه مندان جهت شرکت در این مسابقه و 
کســب اطالعات بیشــتر به سایت مســابقه مراجعه نموده و در صورت لزوم 
با مســئول دبیرخانه مســابقه )آقای مهندس توکلی با شــماره تلفن همراه 

0۹126۹824۹1( تماس حاصل نمائید.

تمدید مهلت تحویل آثار مسابقه آزاد ملی طراحی نماد شهری 
پیشگامان سالمت 

عملیات اجرایی 733 واحد مسکونی طرح اقدام ملی مسکن در شهر یزد 
با حضور استاندار یزد و جمعی از مسئولین استان آغاز شد.

محمدعلی طالبی استاندار یزد در این مراسم با اشاره به اقدامات انجام 
شــده بــرای تحقــق این طرح اظهــار کرد: هــر چند هفته ای یکبار شــاهد 
کی  که حا آغاز پروژه ای جدید در قالب طرح اقدام ملی مســکن هســتیم 
از عــزم جــدی دســتگاه ها و دیگر دســت اندرکاران امر بــرای تحقق هر چه 
ســریعتر این طرح اســت. وی افزود: با تمهیدات در نظر گرفته شده هیچ 
محدودیتی برای تامین زمین نداشته و برای ساخت مسکن برای تمام 

متقاضیان واجد شرایط در استان زمین تامین شده است.
اســتاندار بــا ابراز امیدواری نســبت بــه اتمام هر چه ســریعتر پروژه ها برای 
کــرد: در اجرای  خانه دار شــدن تعداد قابل توجهی از شــهروندان، عنوان 

پروژه ها باید توجه به کیفیت ساخت و ساز در اولویت قرار گیرد.
طالبی با بیان اینکه یکی از مهمترین بخش ها برای رونق اقتصاد استان، 
کرد: تحرک حوزه عمرانی استان  حوزه ســاخت و ساز است، خاطرنشــان 
موجب ایجاد هم افزایی در استان و رونق بخش های مختلف اقتصادی 

استان می شود.
براساس این گزارش، از 733 واحد آغاز به کار شده در شهر یزد، 125واحد 
آن فاز یک مسکن فرهنگیان با مشارکت آموزش و پرورش و 608 واحد آن 

با مشارکت ستاد اجرایی فرمان امام )ره( است.
گفتنــی اســت تمامــی خدمــات مهندســی در پروژه هــای اقــدام ملــی بــا 
50درصد تخفیف از ســوی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان به 

متقاضیان ارایه می شود.

آغازعملیاتاجرایی733واحدمسکونیطرحاقدامملی
 ارایه خدمات مهندسی با 50 درصد تخفیف 

و  گفــت: طــرح اصــالح  یــزد  گاز  مدیــر عامــل شــرکت 
که جمعیت  گاز در موتورخانه ها  بهینه ســازی مصــرف 
کثیــری را شــامل می شــود در حــال راه انــدازی اســت و 

بیشتر شامل ساختمان های مسکونی می شود.
کشور  گفت:  کبر میدانشــاهی در نشســت خبری  علی ا
ایران دومین تولیدکننده گاز و چهارمین مصرف کننده 
که این مصرف بیشتر در حوزه خانگی  گاز جهان اســت 
که  گاز انجام می شــود و این در حالی اســت  و ســوختن 
گاز حاصــل  کمتریــن ارزش افــزوده از طریــق ســوختن 

می شود.
گاز به  گفــت: اتــالف انــرژی و مصرف زیــاد  میدانشــاهی 

کیفیت مصالح ساختمانی و عدم رعایت استانداردهای الزم  علت عدم 
بیشــتر در ســاختمان ها رخ می دهد بر همین اساس هم اتالف انرژی در 

ایران سه برابر متوسط جهان بیان شده است.
گاز در موتورخانه ها  وی در ادامه به طرح اصالح و بهینه ســازی مصرف 
کثیری را شــامل می شــود در  که جمعیت  کــرد و افــزود: این طرح  اشــاره 

حال راه اندازی است و بیشتر شامل ساختمان های مسکونی می شود.
کرد: با اجرای صحیح این طرح می توانیم حداقل 10  میدانشــاهی بیان 
گاز را رقم بزنیم و این صرفه جویی نقش  درصد صرفه جویی در مصرف 

مهمی در توسعه کشور خواهد داشت.
گاز در  میدانشــاهی افــزود: اجــرای طــرح اصالح و بهینه ســازی مصــرف 
گاز در اجرای  گاز یزد است و شــرکت  کار شــرکت  موتورخانه ها در دســتور 

مسئولیت اجتماعی به دنبال اجرای بهینه این طرح است.
گاز یزد در خصوص هدف و دستاورد این طرح عنوان  مدیرعامل شرکت 
کرد: صیانت از سرمایه ملی و تحویل آن به نسل های آینده، استفاده از 
انــرژی حاصــل از صرفه جویی در صنعت و حمایت از محیط زیســت و.. 

می باشد.
میــدان شــاهی در خصــوص رونــد و نحوه اجــرای این طــرح گفت مردم 
هزینــه ای بابت اصالح و بهینه ســازی موتورخانه هــا پرداخت نخواهند 

کرد.

گاز می تواند مجری طرح خود  وی افــزود: هر مشــترک 
گاز  کنــد و ســپس مجری طرح را به شــرکت  را انتخــاب 
کار شرکت گاز جهت نظارت  کرده و پس از پایان  معرفی 
بر عملکرد انجام شده مراجعه می کند و هزینه را طبق 

دسته بندی تعیین شده به مجری طرح می پردازد.
کــرد: بــر اســاس مطالعــات انجام شــده نوع  وی بیــان 
عملکــرد توســط مجریــان طــرح بــرای موتورخانه هــا 
کاری  که شامل اصالح و ترمیم عایق  پیش بینی شده 
لوله هــای موتورخانــه، نصب سیســتم ضد رســوب در 

موتورخانه و تنظیم بهینه مصرف مشعل است.
کار در انجــام  میدانشــاهی بــا بیــان اینکــه مهمتریــن 
گفت:  صحیــح ایــن طــرح آمــوزش و معرفی مجریــان متخصص اســت، 
اهمیت ویژه ای به احراز صالحیت مجریان طرح داده ایم، چون نتیجه 
ایــن طرح بســتگی مســتقیم بــه توانایــی و تخصــص مجری طــرح دارد 
جلســات متعددی برای ثبت نام مجریان طــرح با اتحادیه های مرتبط 
کافی ثبت نام  کردیم ولی همچنان مجریان واجد شرایط به اندازه  برگزار 

نکرده اند.
گاز یزد 252 هزار مشترک خانگی بود دارد و این طرح  گفت: شرکت  وی 
شامل مشترکینی است که 2500 متر مکعب میانگین مصرف آنها در سال 

۹7 و ۹8 باشد که غالبا در ساختمان ها سکونت دارند.
گاز یزد گفت: با تکمیل  میدانشــاهی در خصوص ســایر اقدامات شرکت 
گازدار می شوند  گازرســانی ها تا پایان امسال، ۹۹ درصد جمعیت استان 
گاز دار  کــه 100درصــد جمعیت شــهری و ۹2 درصــد روســتاها  بــه طــوری 
گازرسانی در روستاها را خواهیم  شدند و تا پایان سال بهره برداری پروژه 

داشت.
گازرســانی در دولــت تدبیــر و امیــد گفت: 43  وی در خصــوص وضعیــت 
گازرســانی در شــبکه گذاری 30 درصد رشــد در انشــعاب 36  درصد رشــد 
ک و 71 درصد رشد روستاهای گازدار شده داشتیم عالوه  درصد در اشترا
گلخانه های  گاز رســانی به واحدهای صنعتی 53 درصد و به  بر آن رشــد 

گاز دار شده 60 درصد است.

مدیر عامل شرکت گاز استان یزد:

طرحاصالحوبهینهسازیمصرفگازدرموتورخانههادردستورکار


