
ســازمان نظــام مهندســی ســاختمان اســتان یــزد قدم هــای مثبتــی را در 
راستای اجرای طرح های عمرانی بزرگ از جمله پروژه های طرح اقدام ملی 
مســکن با صدور پروانه فعالیت برای دفاتر حقوقی نظارت برداشــته است 
گذاری امر  و معاون عمرانی اســتاندار ضمن اســتقبال از این اقدامات، از وا
نظارت پروژه های بزرگ عمرانی از جمله طرح اقدام ملی مســکن به دفاتر 

حقوقی سازمان خبر می دهد.
گــوی پیــام نظام با مهندس محســن صادقیــان معاون  گفــت و  در ادامــه 
هماهنگــی امــور عمرانــی اســتاندار دربــاره توانمندیهــای ســازمان نظــام 

مهندسی برای اجرای طرح های بزرگ عمرانی با هم می خوانیم.

 چرا ســاخت وســازهای بزرگ از چارچوب نظارت نظام مهندســی اســتان 
عبور نمی کند؟

 اجرای پروژه های بزرگ عمرانی از سوی سازمان نظام مهندسی ساختمان 
بارهــا مــورد بررســی معاونان عمرانــی، مدیــران کل اداره راه و شهرســازی، 

و  ســاختمان  مهندســی  نظــام  روســای 
گرفته اســت تا این پروژه ها  شــهرداران قرار 
مهندســی  نظــام  ســازمان  چارچــوب  در 
مــورد نظارت قــرار گیرد هرچند که اختالف 
نظرهایــی نیــز در این حــوزه وجود داشــته 

است.
بــر  نظــارت  بــرای  کاری  و  ســاز  هیــچ 
ســاختمان های بــزرگ و انبوه ســازی ها در 
اســتان مگــر از طریق شــرکت های حقوقی 
وجــود ندارنــد و در غیــر ایــن صــورت تنهــا 
شــاهد امضا فروشــی و مهر فروشــی در این 

رابطه خواهیم بود.

دلیل این رویکرد چیست؟ 
یکــی از علــل ایــن رویکــرد بــه ســاختار شــهرداری ها و نظــام مهندســی باز 
می گــردد. قانــون نظام مهندســی و آییــن نامه هــای اجرایی ملــزم به این 
که ســاخت و ســازهای شــهری اعم از مســکونی و  قانــون، ایجــاب می کند 
غیرمسکونی در قالب این قانون اجرا شود و پیروی همین برای طرح  های 
عمرانی که از اعتبارات دولتی استفاده می کنند، در چارچوب قوانین برنامه 

و بودجه انجام می شود.
در مورد ساختمانهای کوچک، مسکونی و شخصی سازیها شاید مشکلی 
کنون نیز موفق نبوده ایم  گر تا به لحاظ نظارت نداشته باشیم هر چند که ا
به دلیل بروکراسی های اداری شهرداری و نظام مهندسی و شاید به دلیل 

عدم اعتماد مردم به مجموعه مهندسی باشد.

نظر شما در مورد ساخت و سازهای بزرگ که شاید بعضًا بلندسازی  نیز 
نباشند همچون طرح اقدام ملی که در برخی شهرها به صورت طبقاتی و 
در برخی دیگر به شکل ویالیی به صورت انبوه ایجاد می شود، از سوی 

سازمان نظام مهندسی چیست؟
 این ســاخت و ســازها در قوانین نظام مهندســی به شــکل ساختمانهای 
معمولی قابل انجام نیســت و نیاز اســت تا ســازوکاری برای نظارت بر این 

ساختمانها نیز در نظام مهندسی ساختمان ایجاد شود.
کارهای سازمان برنامه و بودجه در قالب  کار باید مشــابه ســاز و  این ســاز و 
گونه ســاختمانها ایجاد  مشــاور یا شــرکت های حقوقی برای نظارت بر این 
گذشته به همین منظور نیز جلسات متعددی  که البته در ماه های  شود 
کل راه و شهرســازی برگــزار شــده تا  بــا نظــام مهندســی، شــهرداری و اداره 
شــرکت های حقوقــی در نظام مهندســی ایجــاد و ســاختمان های بزرگ و 
انبوه ســازی ها در قالــب ایــن شــرکتها مورد 

نظارت قرار گیرد.

نتیجه امر چه بوده است؟
در  کنــون  ا کار  ســازو  ایــن  خوشــبختانه 
گــر  گیــری اســت ولــی شــاید ا حــال شــکل 
گذشــته آغــاز شــده بــود، االن  از ســالهای 
شــاهد نتیجه بخشی آنها بودیم.معتقدیم 
کــه انبــوه ســازی ها، بلندمرتبــه ســازی ها و 
ســاختمانهای بــزرگ بایــد در قالب مشــاور 
و شــرکت های حقوقــی اجرایــی شــود چــرا 
کــه تعداد زیادی از مهندســان به  کوچک  که برخالف ســاخت و ســازهای 
صــورت مقطعــی بــر آنها نظــارت دارنــد و در نهایت پــای آنها تعــداد زیادی 
امضا خواهیم داشت، طرح های بزرگ نیازمند ناظران تمام وقت در قالب 

شرکتهای حقوقی هستند و مسئولیت باالی حقوقی را باید تقبل کنند.

آیا سازمان را آماده ورود به این مقوله می دانید؟
 هنوز نظام مهندسی ساختمان استان دارای شرکت حقوقی برای نظارت 
بــر ایــن قبیل طرحها نیســت، امیدواریم این ســاختار در نظام مهندســی 

ساختمان استان شکل بگیرد.
در ایــن صــورت حمایت هــای الزم و همــه جانبــه را بــرای شــکل گیری آنها 
خواهیم داشت و تمام طرح ها و ساخت و سازهای اقدام ملی را در اختیار 

آنها برای نظارت قرار خواهیم داد.

نشریه داخلی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد

سال دوازده - شماره صد و بیست و یک - 13 دی ماه 1399 سازمان نظام مهندسی ساختمان 
استان یزد

بهینه سازی ساختمانهای تجاری 
و مسکونی استان با همکاری 

سازمان نظام مهندسی ساختمان

 2 دفتر حقوقی طراحی و نظارت 
در این راستا مجوز فعالیت 

دریافت کرده اند

نتایج قطعی آزمون های 
ورود به حرفه مهندسی 

اعالم شد 

ح های پژوهشی  نتایج طر
سازمان نظام مهندسی 

تا ۶ ماه دیگر مشخص می شود

کتاب اصول لوله کشی فاضالب 
ساختمان منتشر شد

سامانه امضا دیجیتال و 
الکترونیکی کردن نقشه های گاز 

رونمایی شد

گام بلند نظام مهندسی 
به سمت اقتصاد دیجیتال 

۶۷ میلیارد ریال 
در بخش مسکن مددجویان 

یزدی هزینه شد

برگزاری وبینار آموزشی
آشنایی با استارتاپ »باماتابام« 
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اجرای طرح های بزرگ عمرانی استان
در قالب شرکت های حقوقی 

معاون عمرانی استاندار: 
در صورت تشکیل دفاتر حقوقی در نظام مهندسی، 

نظارت طرح های بزرگ را در اختیار آنها قرار خواهیم داد



 سازمان نظام مهندسی ساختمان استان 
یــزد بــه عنــوان بزرگتریــن نهــاد غیردولتــی 
اســتان با بیش از ۷ هزار نفر عضو، ظرفیت 
باالیی برای اجرای طرح های بزرگ عمرانی 
دارد و انتظار این نهاد از مســئوالن اســتان 
کــه این ظرفیتهــا را مــورد توجه  این اســت 

قرار دهند. 
 رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان 
استان یزد در این خصوص اظهار کرد: نظام 
گذشــته  مهندســی اســتان یــزد تا ســالیان 
قریــب 200 دفتــر طراحــی و نظــارت حقیقی 

داشــته اما مطابق قانون و به صورت رسمی چیزی به عنوان دفاتر حقوقی 
نداشته است، حتی گاها در گذشته دفاتر حقوقی هم تشکیل شده بود اما 

مانند دفاتر حقیقی با آن ها رفتار می شد.
علی اصغر زحمتکش افزود: در دفاتر حقیقی چون شخص مسئولیت پروژه را 
بر عهده می گیرد و ظرفیت شخص حقیقی هم محدود می باشد و دفاتر هم 
نمی توانند بیش از ده نفر عضو داشته باشند عمال جوابگوی پروژه های بزرگ 

و فوق سنگین در استان نیستند.
زحمتکش با اشــاره به گروه های چهارگانه الف، ب، ج و د دفاتر مهندســین 
ساختمانی در استان یزد افزود: علیرغم اینکه درهر گروه پروژه های مختلفی 
تعریف می شــود اما این دغدغه وجود داشــت که ممکن است این ظرفیت 
کــه در اســتان رقم  گروه هــای چهارگانــه، پاســخگوی پروژه هــای ســنگینی 
می خــورد نباشــد، لذا در اواخر ســال گذشــته ایجاد دفاتر حقوقــی نظارت و 
طراحی ساختمان در دستور کار هیئت مدیره نظام مهندسی ساختمان قرار 
گرفت.  وی ابراز کرد: با توجه به عملیاتی شدن طرح های بزرگی چون طرح 
اقدام ملی مسکن برآن شدیم تا با فراخوانی، دفاتر حقیقی که ظرفیت و توان 
بیشتری داشتند را برای تشکیل دفاتر حقوقی دعوت کنیم و خوشبختانه با 
همراهی این دفاتر تا به امروز مجوز تاسیس 2 دفتر حقوقی طراحی و نظارت 

ساختمان صادر شده و 2 دفتر دیگر نیز در آستانه اخذ مجوز قرار دارد.
کید بر اینکه دفاتر حقوقی  رئیس ســازمان نظام مهندســی اســتان یزد با تا
محدودیتی در تعداد مهندسین ندارند گفت: تقریبا عملکرد دفاتر حقوقی 
شبیه به دفاتر مشاورین فعال در حوزه نظام فنی و اجرایی است و این دفاتر 

به گونه ای حقوقی عصاره ای از نظام مهندسی ساختمان هستند.

زحمتکــش با بیــان اینکــه اولین پــروژه این 
دفاتر حقوقی ســال گذشــته اجرا شد گفت: 
هــدف از تاســیس دفاتــر حقوقی این اســت 
کــه با تشــکیل تیم هــای نظــارت دقیــق و با 
کارگاه ها و  کیفیت، حضور فیزیکی بیشتر در 
دقــت بیشــتر در طراحی بتواننــد پروژه های 
ســنگینی چون طــرح اقدام ملی مســکن را 

عهده دار شوند.
وی بــا بیــان اینکــه مهندســین بــرای دفاتر 
حقوقی امتیاز آور هستند و ظرفیت این دفاتر 
منوط به ظرفیت، تعداد و پایه مهندسینی 
است که وارد آن ها می شوند تصریح کرد: در حال حاضرزیرساخت های ورود 
این دفاتر به پروژه های بزرگ استان مانند طرح اقدام ملی مسکن در دست 
پیگیری است و با برگزاری جلساتی با معاون عمرانی استاندار یزد و اداره راه و 
شهرسازی مقرر شده این دفاتر به ستاد اجرایی حضرت امام)ره( جهت ورود 

به این عرصه معرفی شوند.
کید بر اینکه مجوز دفاتر حقوقی باید از اداره راه و شهرسازی استان  وی با تا
گفــت: بــا ایجــاد زیرســاخت تشــکیل دفتر حقوقــی، مــدارک و  صــادر شــود 
مستندات به نظام مهندسی ارائه می شود و نظام آن را جهت صدور پروانه 

فعالیت به اداره کل راه و شهرسازی استان ارائه می کند.
زحمتکش با عنوان اینکه بخش زیادی از پروژه های ســنگین ســاختمانی 
گاهــا در برخــی  کــرد:  یــزد وارد نظــام مهندســی اســتان نمی شــود عنــوان 
پروژه ها، نظارت با نام »ســازمان نظام مهندســی« تمام می شود در صورتی 
کنون  که این ســازمان نه شــخصیت حقیقی تلقی می شود و نه حقوقی و تا
کار ایجاد نشــده بود اما با تشــکیل دفاتر حقوقی،  چهارچوبی هم برای این 

زیرساخت مناسب برای نظام مند شدن این فعالیت ها ایجاد می شود.
رئیــس ســازمان نظــام مهندســی ســاختمان اســتان یزد بــا بیان اینکــه در 
حال حاضر آمادگی مشــارکت در پروژه های دستگاه ها مانند شهرداری ها و 
استانداری به ویژه معاونت عمرانی را داریم ابراز کرد: امروز با ایجاد زیرساخت 
مناســبی چــون دفاتر حقوقی، مشــاورین فنــی و اجرایی ســازمان مدیریت 
کــه پیــش از این به صــورت غیرقانونــی پروژه هــا را عهده دار می شــدند  هــم 
می توانند با گزینش مهندسین خود ازنظام مهندسی ضمن اخذ صالحیت، 

پروژه هایشان با کیفیت و دقت بیشتری اجرایی کنند.

پیشتازی نمایندگی اردکان از بودجه مصوب
مســئول دفتر نمایندگی نظام مهندســی شهرســتان اردکان با بیان 
اینکــه تحقــق بودجه این دفتر به نســبت برش 8 ماهــه، 35 درصد 
جلوتر بودجه مصوب است، گفت: تا پایان هشت ماهه سال جاری 

بیش از 89 درصد بودجه این دفتر محقق شده است.
گزارش روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان  به 
یــزد؛ محســن پایــدار با بیان اینکــه تخفیفــات شــهرداری اردکان در 
کننده بــه شــهرداری و نظام مهندســی  بهمــن ماه تعــداد مراجعــه 
را افزایــش خواهــد داد، افــزود: پیش بینی می شــود فراتــر از آنچه در 
بودجه ســال جاری برای این دفتر پیش بینی شــده اســت، تحقق 

یابد.
وی با بیان اینکه بالغ بر ۷8 درصد بودجه بخش نظارت خدمات و 
طراحی در شهرستان تا پایان هشت ماهه سال محقق شده است، 
کید کرد: تحقق بودجه در بخش شناسنامه فنی و ملکی از ابتدای  تا
که  ســال جــاری تــا پایان آبــان ماه عــددی معــادل 92 درصد اســت 

نشان از ظرفیت باالی این حوزه در شهرستان دارد.
کرد: تحقق  مســئول دفتر نمایندگی شهرســتان اردکان خاطرنشان 
گذشــته معادل 98  گاز این دفتر طی هشــت ماه  بودجــه در بخــش 

درصد بودجه مصوب بوده است. 
پایــدار در ادامــه در خصوص هزینه های دفتر نمایندگی شهرســتان 
تقریبــا  موجودهزینه هــا  آماروارقــام  براســاس  کــرد:  عنــوان  اردکان 

بابودجه مطابقت می کند.

بررسی راه کارهای همکاری نظام مهندسی 
مهریز در طرح اقدام ملی

در  ملــی  اقــدام  طــرح  در  مهندســی  نظــام  همــکاری  راهکارهــای 
جلســه ای با حضــور فرمانــدار، امام جمعــه مهریز، مدیــر نمایندگی 
نظام مهندســی ســاختمان مهریز و جمعی از مسئولین شهرستان 

بررسی شد.
گزارش روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان  به 
یزد؛ رئیس دفتر نظام مهندســی شهرســتان مهریز در این جلسه با 
کید بر اینکه ساختمان های انبوهی در گذشته ساخته شده است  تا
کنین ایجاد کرده است، گفت: در حال حاضر  که مشکالتی را بری سا

هیچکس پاسخگوی این افراد نیست.
محســن الحســینی افــزود: بــا توجــه بــه تخلفات ســاخت و ســاز در 
کارگاه های  کاربلد در  شهرســتان به نظر می رسد حضور مهندســین 
کــه نظــام  ســاختمانی از مهمتریــن اقدامــات در ایــن حــوزه باشــد 

مهندسی می تواند در این زمینه نقش خود را ایفا کند.
وی بــا اشــاره بــه نقــش نظارتــی مهندســین عضــو ســازمان نظــام 
کــرد: حضور مهندســین از روزهــای ابتدایی پروژه  کید  مهندســی تا

می تواند در کاهش تخلفات ساخت و ساز موثر باشد.
گفتنی اســت بر اســاس ســهمیه های اعالم شــده شهرســتان مهریز 

مجوز ساخت 500 واحد مسکونی طرح اقدام ملی را داراست.

تشریح طرح تشویقی ارجاع نظارت سازمان 
نظام مهندسی 

طــرح تشــویقی ارجاع نظارت ســازمان نظام مهندســی ســاختمان 
استان یزد در خصوص پروژه های با متراژ کم تشریح شد.

گزارش روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان  به 
که در ســامانه ارجاع نظارت،  یزد؛ براســاس این طرح، مهندســانی 
پروژه های با متراژ کم را در گروه های مختلف انتخاب کنند، مشمول 
امتیاز تشــویقی در سامانه خواهند شــد. مبنای محاسبه امتیازات 
گروه های مختلف، متفاوت است و باعث  تشــویقی در این طرح در 
کم بتوانند  خواهد شد تا در بلند مدت برخی از مهندسین با امتیاز 
گــروه ج و د را انتخــاب  امتیــازات خــود را افزایــش داده و پروژه هــای 
گــروه عمــران و معماری مبنــای امتیــاز 600 و پروژه های با  کننــد. در 
گرفته  کم در نظر  کمتر به عنوان پروژه های با متــراژ  متــراژ 400 متــر و 
شــده اســت. نحوه محاسبه امتیاز تشــویقی بدین صورت است که 
کسر شده و باقی مانده امتیاز به هر مقدار،  امتیاز مبنا از متراژ پروژه 

به امتیاز مهندسین در سامانه اضافه خواهد شد.
گروه برق و مکانیک 800 و پروژه هــای با متراژ زیر 500  امتیــاز مبنــا در 

متر مربع، معیار پروژه های با متراژ کم در نظر گرفته شده است.
گروه نقشه برداری نیز امتیاز مبنا 1000 متر و پروژه های با متراژ زیر  در 

1000 متر، معیار پروژه های با متراژ کم محاسبه می شود.
گر درگروه عمران و  در اطالعیــه صــادره به عنوان نمونه آمده اســت: ا
معماری پروژه ای با متراژ 380 توسط یکی از مهندسان انتخاب شود 
که  که 600 اســت از متراژ پروژه  براســاس طرح تشــویقی؛ امتیاز مبنا 
380 متر است کسر شده و عدد باقیمانده که 220 است به امتیازات 

مهندس در سامانه اضافه می گردد.

توانمندی سازمان نظام مهندسی استان برای اجرای پروژه های بزرگ اخبار

 2 دفتر حقوقی طراحی و نظارت در این راستا 
مجوز فعالیت دریافت کرده اند 

گاز در نــود و  کــردن نقشــه های   ســامانه امضــا دیجیتــال و الکترونیکــی 
چهارمیــن جلســه هیــات مدیــره ســازمان نظام مهندســی ســاختمان 
گاز استان،  استان یزد با حضور مدیرعامل و معاون بهره برداری شرکت 
مدیرکل ارتباطات و فناوری اطالعات و رئیس اتحادیه تاسیسات حرارتی 
گزارش روابط عمومی ســازمان نظام مهندســی  و برودتی برگزار شــد.  به 
ســاختمان اســتان یــزد؛ »علــی اصغــر زحمتکــش« بــه موضــوع امضای 
کرد و افزود: این موضوع از  کاغذی اشــاره  دیجیتال و حذف نقشــه های 
اوایل سال 99 در راستای پیاده سازی دولت الکترونیک پیگیری و تالش 
شد تا خدمات غیر حضوری در سازمان اجرایی شود که این مهم از دفتر 
گردید. وی با بیان اینکه بیش از دو  توســعه و تکنولوژی ســازمان شــروع 
هزار توکن امضای دیجیتال خریداری شده است تا در اختیار مهندسین 
کــرد: از این تعداد 600 توکــن در اختیار مجریان و  گیرد، خاطرنشــان  قرار 

گاز قرار گرفت تا این طرح اجرایی شود. ناظرین 
گفت: با اجرایی  رئیس ســازمان نظام مهندســی ساختمان اســتان یزد 
شــدن این ســامانه بیــش از 100 هــزار تردد کاهش می یابــد و حجم قابل 

توجهی از سوخت مصرف نمی شود. 

زحمتکش در ادامه با اشاره به راه اندازی سامانه پیشنهاد طراحی اظهار 
کرد: فرایند اجرایی این ســامانه از مرحله دســتور نقشــه توســط مالک یا 
که در  دفتــر مهندســی آغاز و تا انتخــاب دفتر طراحی ادامه پیــدا می کند 
فاز اول انتخاب دفتر طراحی از لیست ارائه شده توسط سامانه براساس 

صالحیت و ظرفیت انجام می شود.

سامانه امضا دیجیتال و الکترونیکی کردن نقشه های گاز رونمایی شد

ســازمان نظام مهندســی ساختمان اســتان یزد در چارچوب توافق نامه 
منعقده با جمعیت هالل احمر، با هدف ارتقاء خدمات مهندسی و سطح 
تاب آوری جامعه اقدام به تشکیل کمیسیون مدیریت بحران و راه اندازی 
خانــه هــالل نمــوده اســت. اعضــای محتــرم ســازمان نظــام مهندســی 

ســاختمان می تواننــد بــا عضویت در خانــه هــالل و شــرکت در دوره های 
آموزش امدادی و تخصصی، صالحیت الزم برای ارائه خدمات مهندسی 
کسب نمایند.  فراخوان حاضر با هدف شناسایی اعضای  در بحران ها را 

داوطلب برای عضویت در خانه هالل طراحی شده است.

فراخوان عضویت مهندسین ساختمان در خانه هالل
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گاز استان یزد از اجرای فاز اول  مدیرعامل شرکت 
اصالح و بهینه سازی موتورخانه ساختمان های 

تجاری و مسکونی در استان خبر داد.
گو بــا خبرنگار  گفــت و  کبــر میدانشــاهی در  علــی ا
گروه اســتان های باشگاه خبرنگاران جوان از یزد، 
گفــت: بــا توجــه بــه شــروع فصــل ســرما و افزایش 
گاز طبیعی در اســتان و اهمیت مدیریت  مصرف 
کلیه بخش ها به خصوص  گاز طبیعی در  مصرف 
خانگی، فاز اول اصالح و بهینه ســازی موتورخانه 
ساختمان های تجاری و مسکونی در استان اجرا 

می شود.
گاز در موتورخانه های واحد های  او افــزود: اصالح و بهینه نمودن مصــرف 
کار شرکت  کاهش حداقل ده درصد در دستور  مسکونی-تجاری با حذف 

گاز استان است.
کیفیت پایین ســاخت و ســاز و نبود رعایت اســتاندارد  گفــت: بــه دلیــل  او 
در تولیــد مصالــح و ســاخت و ســاز )مبحث 22( متوســط انــرژی در بخش 

ساختمان در ایران در حدود 3 برابر متوسط جهانی است.
میدانشاهی با اشاره به طرح پایش دمای ساختمان دستگاه های اجرایی 
گاز اســتان، از دســتگاه های  اســتان، ادامــه داد: تیم هــای نظارتی شــرکت 

دولتی بازرسی و در صورت تخلف به دستگاه  ها اخطار داده می شود.
کننــده و چهارمین مصرف  میدانشــاهی ادامــه داد: ایــران دومیــن تولیــد 
کننده گاز طبیعی در سطح جهان است و با این مصرف خصوصا در بخش 
کمتر و هوای آلوده تر نصیب هموطنان می شــود و  گرمایشــی ارزش افزوده 
که ساختمان های مسکونی  با مطالعات انجام شده مشخص شده است 

یکی از بخش های پر مصرف انرژی در کشور است.
گفت: همشهریان چه پیمانکاران وچه مشترکین می توانند  میدانشــاهی 
گاز ایران به نشانی www.nigc.ir قسمت  با مراجعه به سایت شرکت ملی 

بهینــه ســازی موتورخانه هــا نســبت به ثبــت نام 
کنند تا در  و درج اطالعــات مــورد نیاز خود اقــدام 

ع وقت به درخواست آن ها رسیدگی شود. اسر
وی خواســتار همراهــی نظام مهندســی در طرح 
بهینه ســازی مصرف شــد و اشتغال زایی،کاهش 
مصرف گاز و میزان آالیندگی را از فواید طرح بهینه 
ســازی مصــرف موتــور خانه هــای مجتمع هــای 
نظــام  افــزود: ســازمان  و  کــرد  عنــوان  مســکونی 
مهندســی ســاختمان نیــز آمادگــی خــود در ایــن 

زمینه را اعالم کرده لست.
گاز اجرایی  وی گفت: این طرح ارزشــمند به صورت رایگان توســط شرکت 
گیــری، عایــق کاری و تنظیم مشــعل  کــه در ســه بخــش رســوب  می شــود 

صورت می گیرد.
گاز اســتان یــزد افــزود: در راســتای اجــرای ایــن طــرح  مدیرعامــل شــرکت 
توانســتیم نمایندگــی یکی از شــرکت های مطــرح در این حــوزه را برای یزد 

بگیریم که یکی از اتفاقات خوب به شمار می رود.
گاز و میزان آالیندگی را از فواید  میدانشــاهی اشــتغال زایی،کاهش مصرف 
کامال علمی در  کرد و اظهار داشــت: این طــرح به صورت  ایــن طرح عنوان 
کاهش coرا  حــال انجام اســت یعنی تعمیرکار باید میزان ذخیره مصــرف و 
که در موتورخانه ها با پرت مصرف روبرو هستیم ضمن  کند چرا  مشــخص 

اینکه تربیت نیروی ماهر نیز اتفاق خواهد افتاد.
وی در ادامــه از تامیــن اعتبار اجرای این طرح خبــر داد و گفت: در ابتدای 
شــروع طــرح نگرانــی بابت تامیــن اعتبار وجود داشــت ولی امــروز با افتخار 

می گویم که استان یزد در زمینه تامین اعتبار طرح پیشتاز است.
کرد: امیدواریم با همراهی و مســاعدت ســازمان نظام  کید  میدانشــاهی تا
گام مهمــی را در زمینــه مدیریت  مهندســی در اجــرای ایــن طــرح بتوانیم 

گاز در استان رقم بزنیم. مصرف 

نتایج قطعی آزمون های 
ورود به حرفه مهندسی اعالم شد 

پیرو اطالعیه های قبلی اعالم نتایج آزمون های ورود به حرفه مهندسی 
مهرماه 99، بدینوسیله به اطالع کلیه شرکت کنندگان محترم آزمون های 
یاد شــده می رســاند، با عنایت به بررسی های مکرر انجام شده پیرامون 
بازنگــری در نتایــج آزمون هــای ورود بــه حرفــه در کمیته هــای طراحــی 
کیدات مقام عالی وزارت  سواالت و کمیته های تجدیدنظر و در اجرای تا
راه و شهرسازی ضمن استماع دالیل نمایندگان داوطلبان در رشته های 
گردیده که پس  مختلــف مراتب مجددًا در کمیته های بازنگری مطــرح 
از بررســی های نهایــی، نتایــج قطعــی آزمون هــای موصوف اســتخراج و 
کلیه داوطلبان محترم  کارنامه ها اعمال شــده اســت و  تغییرات الزم در 
 inbr.ir می تواننــد بــا مراجعه به ســامانه آزمون ها بــه آدرس الکترونیکــی

نسبت به دریافت کارنامه خود اقدام نمایند.
به گزارش روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان و نقل 
از تارنمای معاونت مسکن وساختمان وزارت راه و شهرسازی؛ در اجرای 
دســتورالعمل ثبت نــام آزمون هــای مهرمــاه 99 با توجه به بررســی های 
دقیــق صــورت گرفته، نتایج اعالم شــده قطعی می باشــد و صرفًا قبولی 
شــرکت کنندگانی کــه کلیه شــرایط شــرکت در آزمون را مطابــق راهنمای 
ثبت نــام آزمون هــا احــراز نموده اند مــورد تائید بوده و نتایج یاد شــده به 
مدت 3 سال از تاریخ برگزاری آزمون دارای اعتبار است. نظر به موافقت 
کم بر جامعه به  مقام عالی وزارت راه و شهرسازی، با توجه به شرایط حا
واسطه همه گیری بیماری کرونا و در جهت مساعدت، صرفا در این دوره 
که دارای نمرات 48 و 49 می باشــند مشــروط به  از آزمون  ها داوطلبانی 
گذرانــدن دوره آموزشــی و موفقیت در آزمــون مربوطه که محتوا و میزان 
آن متعاقبا به ســازمان های نظام مهندسی اســتان ها ابالغ خواهد شد 
به عنوان قبول در آزمون تلقی خواهند شــد. بدیهی اســت این تصمیم 
صرفا مربوط به این آزمون بوده و قابل تسری به آزمون های دوره های آتی 
نخواهد بود و آن دسته از شرکت کنندگانی که موفق به کسب حد نصاب 
قبولــی نشــده اند می تواننــد در آزمون هــای دوره بعد شــرکت نمایند. در 
خاتمه خاطر نشان می سازد، گواهی قبولی صرفًا یکی از مدارک الزم برای 
صدور پروانه اشتغال به کار بوده و سایر مدارک مورد نیاز توسط ادارات کل 
راه و شهرسازی و واحدهای صدور پروانه اشتغال به کار، کنترل و بررسی 
خواهد شد. بدیهی است ِصرف قبولی در آزمون بدون احراز سایر شرایط، 

تعهدی برای صدور پروانه اشتغال به کار ایجاد نمی کند.

گام بلند نظام مهندسی 
به سمت اقتصاد دیجیتال 

فنــاوری  و  ارتباطــات  مدیــرکل 
گفــت:  یــزد  اســتان  اطالعــات 
باید نظام مهندســی به ســمت 
اقتصاد دیجیتــال حرکت کند تا 
از یکســو از رفــت و آمدهــای زیاد 
کــرده و موجب  مــردم جلوگیری 
رعایت حقوق شــهروندی شــود 
و از ســوی دیگر میزان اســتفاده 
مــردم را از حــوزه  آی تــی افزایــش 

داد. به گزارش روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان 
کدل با اشــاره به اینکه متاســفانه در بحث انشــعاب  یــزد؛ محمدرضــا پا
گاز، مردم با مشــکالت عدیده ای روبرو هســتند گفت: در جلســه کارگروه 
پیشخوان دولت با بررسی علل نارضایتی مردم دریافتیم که متقاضیان 
که بعضا ضروری نیســت و  کنند  گاز باید اســتعالماتی دریافت  انشــعاب 
یا می توان با توســعه ای تی مشــکل را برطرف ساخت بر همین اساس با 
جلساتی که با نظام مهندسی داشتیم زیرساخت های این حوزه در حال 
فراهم شدن است و در خصوص راه و شهر سازی هم جلساتی برگزار شده 

تا تصمیماتی اساسی در این زمینه گرفته شود.
مدیرکل ارتباطات و فناوری اطالعات استان ادامه داد: باید شرایطی را به 
گر در ابتدا شخصی  وجود اوریم که شان و شخصیت مردم حفظ شود و ا
متوجــه وجــود مشــکل در زمین خود بشــود قطعا به فکر رفــع آن قبل از 
ساخت و ساز خواهد افتاد نه اینکه در زمان درخواست انشعاب متوجه 

این قضیه شده و دچار مشکل شود.
کم جمعیت موجب رشد ای تی می شود اظهار کرد:  وی با بیان اینکه ترا
کم پایین جمعیت در استان یزد که طبیعتا باید منجر به رتبه  علی رغم ترا
آخر ما در حوزه ای تی باشد اما برخالف تصوراز نظر دسترسی و مهارت در 
کشور جایگاه دوم را دارا هستیم اما متاسفانه از نظر استفاده رتبه ششم 
بنابرایــن یکــی از راه هایی که می توانیم میزان اســتفاده را افزایش دهیم 

حرکت به سمت اقتصاد دیجیتال و سیستماتیک کردن امور می باشد.
کید کرد: بنابراین باید نظام مهندسی به این سمت حرکت کند  کدل تا پا
تــا از یکســو از رفت و آمدهای زیاد مردم جلوگیــری کرده و موجب رعایت 
حقوق شــهروندی شــود و از ســوی دیگر میزان اســتفاده مردم را از حوزه 

 آی تی افزایش داد.

اخبار بهینه سازی ساختمانهای تجاری و مسکونی استان 
با همکاری سازمان نظام مهندسی ساختمان

1- صیانت از سرمایه ملی و تحویل این ثروت به نسل های آینده 
2- صرفــه جویــی و مصــرف در بخش صنعــت و ایجــاد ارزش افــزوده در 

استان 
3- کاهش هزینه های مردم با توجه به رایگان بودن این طرح در سقف 
مشخص )کمک به اقتصاد خانواده در شرایط کنونی( و نیز کاهش گازبها 

گاز پس از اجرای طرح به دلیل کاهش مصرف 
کاهــش آالیندگی  گاز بــه عنــوان ســوخت باعــث  کاهــش مصــرف  4- بــا 
خروجی از موتورخانه ها باعث حفظ محیط زیست و جلوگیری از آلودگی 

هوای استان را در بر خواهد داشت.

و  نیرو هــا  توانمندســازی  و  ماهــر  نیــروی  تربیــت  و  آمــوزش  5-زمینــه 
شرکت های مجرب در سطح استان 

شرکت گاز استان در تالش است با تقبل هزینه و اجرای رایگان )در سقف 
مصــوب( و در 3 مــورد خــاص در موتورخانه های واحد های مســکونی و 

تجاری نسبت به کاهش مصرف حداقل ده درصدی اقدام نماید.
این اقدامات عبارتند از:

1( اصالح و ترمیم عایقکاری لوله های موتورخانه ها
2( نصب و یا اصالح سیستم ضد رسوب در موتورخانه ها

3( تنظیم بهینه مصرف سوخت مشعل

نتایج مدیریت مصرف گاز عبارتند از:

عضو هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد گفت: 
کاهش مصرف انرژی به عنوان یک اصل در هوشمند سازی ساختمان 
مطرح است. به گزارش روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان 
استان یزد؛ رضا طالیی پور در توضیح این مطلب گفت: امتیازاتی چون 
کمتر، عمــر طوالنی و صرفه جویی هــای اقتصادی، عماًل  مصــرف انرژی 
موجب شده است تا معماران داخلی ساختمان ها روی هوشمند سازی 

کنند و آن را به عنوان یک اصل در نظر داشته باشند. کار 
گفت:   وی در در مــورد انتخــاب پروتکل مناســب برای هوشمندســازی 
کــه از نظر اقتصادی و تحریم با مشــکالت زیــادی روبرو  در شــرایط فعلــی 
هستیم، بهتر است از برندهای دارای مبدل و بهای کمتر استفاده شود و 
آنچه مهم است، عالوه بر مرغوبیت و استاندارد کاال، امکانات پشتیبانی و 
تامین قطعات آن است که در دراز مدت از نظر اقتصادی به صرفه باشد.

طالیی پور که به گفته خودش بیشتر در نظارت یا طراحی فعالیت داشته 
اســت، می افزاید: در صورت نیاز به هوشــمند ســازی ســاختمان، باید از 
کاری، هزینه های  گرفته شــود و نباید با دوبــاره  ابتــدای طراحــی در نظر 

اضافه را به خود تحمیل کرد. 
کن عمومی ضروری  وی هوشمند سازی ساختمان را در مورد هتل ها و اما
دانست و گفت: بهتر است ساختمانهایی که در محوریت گردشگری قرار 
دارند، از طرح های هوشــمند ســازی برای روشنایی و تجهیزات داخلی 
برخوردار باشند و ساختمان هایی که در آن ها طرح های هوشمندسازی 

پیاده شده در هنگام فروش از امتیاز باالتری برخوردارند.
عضو هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد توصیه 
کــرد: بــرای انتخــاب پروتکل هــای مناســب هوشــمند ســازی، عــالوه بر 

مطالعه بروشورها، با طراحان و مجریان خبره مشورت شود.

مصرف بهینه انرژی با هوشمند سازی ساختمان ها
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نایــب رییــس اول ســازمان نظام مهندســی ســاختمان 
اســتان یــزد از بــه نتیجــه رســیدن طــرح پژوهشــی ایــن 

سازمان تا شش ماه آینده خبر داد.
گــزارش خبرگزاری خبرآنالیــن در یــزد؛ محمد فروغی  بــه 
پیرامون اقدامات پژوهشــی این ســازمان گفت: با اینکه 
کــه از اضافه شــدن واحــد پژوهش و  کمــی اســت  مــدت 
ترویــج بــه کمیتــه آموزش ســازمان می گــذرد امــا بودجه 
بســیاری خوبی برای این واحد در مجمع مصوب شــده 
که امیدواریم بتوانیم در مسیر توسعه صنعت ساختمان 

گام های خوبی برداریم.
نائب رئیس اول ســازمان نظام مهندســی ساختمان یزد با اشاره به اینکه 
طرح هــای پژوهشــی از ســوی کمیســیون های تخصصــی به ســازمان یا از 
کمیته های تخصصی ارائه می شــود، اظهار داشــت: در  ســوی ســازمان به 
حــال حاضر پنج پروژه از ســوی کمیســیون عمــران به واحــد پژوهش ارائه 

شده که یکی از مهمترین آن ها طرح دکتر میرجلیلی است.
وی ادامه داد: این طرح که شامل چک لیست جامعی از لحظه طراحی تا 
آخرین لحظه نظارت بر سازه های بتن آرمه را در برمی گیرد برای اولین بار در 
کشور ارائه شده و می تواند مورد استقبال متخصصان داخل و خارج استان 

در رشته های مختلف این سازه ها قرار گیرد.
فروغــی در تشــریح این طــرح ابراز داشــت: این طرح در قالب یــک نرم افزار 
کنترل طراحی  که عمده مبحــث آن در خصوص طراحــی و  طراحــی شــده 
است که در اختیار طراحان قرار گرفته و زمانی که یک طراح می خواهد دفتر 
محاسبات را تحویل دهد این نرم افزار به صورت هوشمند سواالت مربوطه 
کند اخطار داده و اشــتباهات طراح را  گر تناقضی مشــاهده  کرده و ا را ِچک 
گوشزد می کند و طراح پس از رفع ایراد می تواند چک لیست را تکمیل کند.
کنندگان نقشه  کنترل  کار برای  کردن  وی مزیت این چک لیست را راحت 
گفت: این چک لیســت راهنمایــی خوبی در این زمینــه بوده و  دانســت و 
نقشه را دقیق بررسی می کند که قطعا می تواند در مرحله نظارت هم کاربرد 
داشته باشد، بنابراین پس از نهایی شدن این نرم افزار دوره آموزشی آن را 

برای طراحان و کنترل کنندگان نقشه برگزار خواهیم کرد.
کرد: احتماال این  نماینده هیات مدیره درکمیته پژوهش سازمان تصریح 
کمیسیون عمران تا اواخر آذرماه یا  نرم افزار به عنوان اولین طرح پژوهشی 

اوایل دیماه تحویل سازمان خواهد شد.

 فروغــی درادامــه بــه طرح پژوهشــی دکتر پورحســینی در 
کــرد  خصــوص چــک لیســتی ســازه های نگهبــان اشــاره 
کلــی در رابطه  گفــت: این چک لیســت شــامل ضوابط  و 
گــود برداری ها به ویژه  که در  با ســازه های نگهبان اســت 
گودبرداری در ســاختمان های بلند مرتبه اهمیت دارد و 
می توانند مانع از بروز خطرات فرو ریزی ســاختمان های 
کارگران پروژه ها شده و جلوی  اطراف برای همسایگان و 

تلفات جانی در این زمینه را بگیرد.
عضو هیات مدیره ســازمان نظام مهندســی ســاختمان 
کــرد: یــک طرحی توســط دکتر  اســتان یــزد خاطر نشــان 
ک مناطق استان انجام شده  حاذقیان در زمینه ژئوتکنیک و مکانیک خا
که منجر به پهنه بندی زمین های شهر و ثبت مشخصات آنان خواهد شد 
همچنین طرحی مشابه طرح دکتر میرجلیلی توسط دکتر رحیمی در رابطه 
بــا ســاختمان های فلزی ارائه شــده که به نظر می رســد نتایــح تمامی این 

طرح ها تا 6 ماه آینده مشخص خواهد شد.
وی در بخش دیگری از سخنانش به ارائه طرحی از سوی کمیسیون عمران 
در خصوص چک لیست ساختمان های بنایی در استان اشاره کرد و اظهار 
داشت: این طرح که از سوی کمیسیون عمران به مهندس جاللیان ارجاع 
شده مشابه چک لیست ساخت و ساز بنایی است و به دلیل اینکه معموال 
در این خصوص ضوابط به درســتی رعایت نمی شــود و چک لیست ها هم 
جامــع و بــروز نیســتند در حــال بررســی اســت، اما ایــن طــرح از طرح های 
مصوب سازمان نبوده و توسط کمیسیون عمران و با مشورت گروه در حال 
کرد: قطعا این طرح نسبت به سایر طرح هایی  کید  انجام است. فروغی تا
که در کشور در حال تدوین است سرآمدتر بوده و مورد استقبال استان های 

دیگر هم قرار خواهد گرفت.
نائــب رئیــس اول ســازمان نظــام مهندســی ســاختمان یــزد در رابطــه بــا 
طرح های پژوهشــی انجام شــده در سازمان گفت: طرح آقای دکتر زینی با 
موضوع مقاوم سازی خشت و سازه خشتی نیز در سال گذشته پایان یافته 

و پس از دفاع نهایی، تحویل سازمان شده است.
وی در پایان از تمامی مهندســان صنعت ســاختمان در رشــته های هفت 
کــرد ایده های خــود را در  گانــه تحت پوشــش نظام مهندســی درخواســت 
گشــایی از مشــکالت این صنعت و ارتقای آن به این سازمان  گره  راســتای 

ارائه دهند.

برگزاری وبینار نرم افزارهای شبیه سازی 
انرژی در ساختمان

افزارهــای  نــرم  کاربــرد  و  ســازی  بهینــه  اهمیــت  آموزشــی  وبینــار 
شبیه سازی انرژی در ساختمان با محوریت واحد آموزش سازمان 

نظام مهندسی ساختمان استان یزد برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی نظام مهندسی ساختمان استان یزد؛ دکتر 
محمدعلی صباغی دکترای مهندسی مکانیک، مدرس دانشگاه و 
کمیسیون انرژی  طراح سیســتمهای تاسیسات ســاختمان و دبیر 

سازمان تدریس این دوره را بر عهده داشت.
که بــرای تمــام مهندســان آزاد و رایــگان بود.  ایــن وبینــار آموزشــی 
ســرفصل وبینــار مذکــور شــامل وضعیــت انــرژی در ایــران، ضرورت 
بهینــه ســازی مصرف انرژی در ســاختمان، اهمیت شــبیه ســازی 
مصرف انرژی با نرم افزار، معرفی نرم افزارهای شــبیه ســازی انرژی 
و قابلیت هــای آنهــا، نحوه تهیه فایل هــای آب و هوایی اقلیم های 
کاربــرد مبحــث 19 مقــررات ملــی ســاختمان در شــبیه  مختلــف، 
سازی، تحلیل جریان انرژی و اتالفات حرارتی ساختمان و تحلیل 

اقتصادی بهینه سازی مصرف انرژی در ساختمان بود.

برگزاری وبینار آموزشی
آشنایی با استارتاپ »باماتابام« 

وبینار آموزشی آشنایی با استارتاپ »باماتابام« با برنامه ریزی واحد 
آموزش ســازمان نظام مهندسی ســاختمان استان یزد و همکاری 

مجموعه باماتابام برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان 
کارهــای عمرانی،  یزد؛ تخصصی بودن در مســئله ســاخت وســاز و 
ایجاد شــبکه ســازی بین تمامی متخصصین حوزه ســاخت و ســاز 
کننــدگان مصالــح و ماشــین آالت، دسترســی ســریع بــه  و تامیــن 
متخصصین در هر نقطه از کشور و برقراری تماس و رویت اطالعات 
گواهی صالحیــت، ارزیابی ســریع برای  کارهــا و  مــورد نیــاز و نمونــه 
کار برای شهر مورد  برآورد هزینه خدمت طرح و اجرا، ثبت سفارش 
درخواســت و ارســال همزمان بــه پنل متخصصان و امتیــاز دهی و 
کنندگان بخشــی از  ثبــت نظــرات در ارتباط با متخصصین و تامین 

مزیت های این استارتاپ بود.

برگزاری وبینار آموزشی آشنایی با سامانه 
جامع صنعتی شمستا

 وبینار آموزشــی آشــنایی با سامانه جامع صنعتی شمستا با برنامه 
ریزی واحد آموزش ســازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد 

و همکاری پژوهشکده امیرکبیر ایرانیان برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان 
کلی با سامانه و  یزد؛ این وبینار آموزشــی با ســرفصل های آشــنایی 
کارآموزی،  کاربردهای آن برای مهندســان و آشــنایی با بخش های 

کاریابی، سرمایه گذاری و متخصصان در صنعت برگزار شد.
کــه روز دوشــنبه 8 دی ماه از ســاعت 18 الی 20  تدریــس ایــن دوره 
برگزار شــد، برعهده دکتر مسلمان یزدی بنیانگذار سامانه شمستا 

بود.

برگزاری پنل تخصصی بررسی راهکارهای 
مقابله با آسیب های ناشی از زلزله

 پنــل تخصصــی بررســی راهکار های مقابله با آســیب های ناشــی از 
زلزله به صورت غیرحضوری و با حضور اساتید مجرب کشوری برگزار 

شد.
گــزارش روابــط عمومــی ســازمان نظــام مهندســی ســاختمان  بــه 
که عبارت  اســتان یزد؛ این پنل تخصصی در پخش مجزا ارائه شــد 
از مقاوم سازی و بهسازی لرزه ای ساختمان های موجود با تدریس 
دکتــر محمــد شــکرچی زاده، رئیــس مرکــز تحقیقــات راه مســکن و 
شهرســازی، بررســی عملکــرد ســاختمان های فــوالدی در زلزلــه با 
کیفیت  تدریس دکتر حســینعلی رحیمی، تاثیر خطاهای اجرایی و 
مصالح بر آســیب پذیری ساختمان های بتنی در زلزله های اخیر با 
تدریــس دکتر محمدرضا میرجلیلی دبیر نشســت، ضوابط طراحی 
گم ها بــر زلزله با تدریس دکتر محمدحســین  و رفتــار لرزهــای دیافرا
اخــوان ســیگاری، روش های مقاوم ســازی ســاختمان های بافت 

تاریخی با تدریس دکتر حامد عزیزی، بود.

نتایج طرح های پژوهشی سازمان نظام مهندسی پنل ها و وبینارها
تا ۶ ماه دیگر مشخص می شود

گفت:  کمیته امداد یزد  مدیر تأمین مســکن و امور مهندسی ساختمان 
ایــن نهــاد در 9 ماهه امســال برای خدمت  رســانی بــه مددجویان تحت 
حمایــت و اقشــار نیازمند 629 مــورد خدمات عمرانی ارائــه و 6۷ میلیارد 

ریال در بخش مسکن مددجویان هزینه کرد.
کمیته امداد تأمین ســرپناه  یزدفــردا: ســید رضا اللــه زاری بابیان اینکــه 
گــذران زندگــی  کــردن محلــی امــن بــرای آســایش و  مطمئــن و فراهــم 
مددجویان تحت حمایت را همواره در اولویت برنامه ریزی های خود قرار 
داده اســت افزود: هزینه های انجام شــده در بخش مسکن مددجویی از 
محــل اعتبارات دولتی، صدقات، کمک های مبتنی بر نیاز، زکات، آورده 

مددجو، کمک خیران و وام قرض الحسنه بوده است. 
وی افــزود: ایــن نهــاد انجام خدمــات عمرانی مختلفی از جمله ســاخت 
مسکن برای مددجویان فاقد مسکن، تعمیر، تکمیل، بازسازی منازل، 
ســاخت فضاهــای جانبــی، ســرویس بهداشــتی، حمــام، آشــپزخانه و 

حصارکشی منازل مددجویان تحت حمایت را در دستور کار دارد. 
گفــت: تأمیــن مســکن نیازمنــدان بــا رعایت الگــوی اســالمی ایرانی  وی 
کمک به تعمیرات، بهســازی، مقاوم ســازی، ســاخت، خرید،  از طریــق 
ودیعــه و اجــاره واحدهــای مســکونی بــا اولویــت تعمیــرات، بهســازی و 

مقاوم سازی است.
کرد: ارائه خدمات عمرانی به مددجویان تحت حمایت  کید  الله زاری تأ
با مشارکت خیران، فعاالن عرصه صنعت ساختمان و مؤسسات دولتی و 
غیردولتی مرتبط با امر مسکن و همچنین نقش آفرینی ویژه خانوارهای 
کــرد: این نهاد اولویت تأمین  تحت حمایت امکان پذیر اســت. وی بیان 
مسکن را برای مددجویان مناطق روستایی، محروم، شهرستان های زیر 
100 هزار نفر جمعیت و مناطق در معرض آســیب بالیای طبیعی و ایجاد 

مشوق های الزم برای مهاجرت معکوس قرار داده است.
کمیته امداد استان یزد  مدیر تأمین مسکن و امور مهندسی ساختمان 
یادآور شــد: طبق نیازســنجی انجام شــده از جامعه هدف تحت حمایت 
کمیتــه امداد اســتان، منــازل ۷50 مددجوی روســتایی و شــهری تحت 
حمایت این نهاد نیازمند لوله کشی گاز، سرویس بهداشتی و حمام است، 
که منــازل 395 مددجــوی تحت حمایــت نیازمند  ایــن در حالــی اســت 
لوله کشی گاز، 198 منزل نیازمند سرویس بهداشتی و 15۷ واحد مسکونی 
نیاز به ساخت حمام دارند، کمیته امداد برای تحقق این برنامه نیازمند 
همراهی و مشــارکت خیــران، کمک های مردمــی و همچنین هم افزایی 

نهادهای انقالبی و گروه های جهادی است.

۶۷ میلیارد ریال در بخش مسکن مددجویان یزدی هزینه شد

کتاب اصول لوله کشی فاضالب ساختمان منتشر شد
اثــر  ســاختمان  فاضــالب  کشــی  لولــه  اصــول  کتــاب 
عضــو  و  ســازمان  اعضــای  از  صباغــی  محمدعلــی 

کمیسیون انرژی منتشر شد.
گــزارش روابــط عمومــی ســازمان نظام مهندســی  بــه 
کتــاب در پنــج فصل به  ســاختمان اســتان یــزد؛ ایــن 
رشته تحریر در آمده و در ابتدا به معرفی اجزای شبکه 
فاضالب ســاختمان پرداخته شــده، پــس از آن اصول 

نقشه خوانی تاسیسات فاضالب ساختمان به همراه 
گردیده و ســپس روش طراحی و  عالئم و نمادها بیان 
کاربردی  سایزینگ شبکه فاضالب به همراه مثالهای 

آورده شده است. 
کتاب نیــز به توضیح روشــهای  در فصــل چهــارم ایــن 
کشی و تست شبکه و در خاتمه، به نکات  اجرای لوله 

و موارد ایمنی حین کار پرداخته شده است.


