
  13388/99: هشمار ی                                       تعالبسمه                                                                

  20/6/99: خیتار                                                                                                                                                                          
  ........................ وست:یپ

  ساختمان یسازمان نظام مهندس
  زدیاستان               

  
  

  38260801-5 تلفن: 89165-811 یزد: صندوق پستی

 
  11 شماره جلسه:  18/6/99ل: کیخ تشیتار  معماري تخصصی کمیسیون صورتجلسه: 
  21: ساعت خاتمه  18 ساعت شروع:  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد :يمحل برگزار

  »جلسه شنهادات مصوب شدهیپ«
  د.)یخواهد گرد ییره اجرایئت مدیا هیسه یئت رئیب هی(پس ازتصو

  دستور جلسه:
  
  :ونیسیمصوب شده کم يهاشنهادیپ
جلسه اي بـا حضـور مـدیرگروههاي دانشـگاههاي معمـاري و رئـیس و دبیـر کمیسـیون شهرسـازي برگـزار و           مقرر شد -1

  درخصوص اولویت هاي پژوهشی نظام مهندسی و زمینه هاي همکاري فی ما بین صحبت شود . 
شوراي شهر یـزد درخصـوص روش هـاي ارتقـاء     مقرر شد جلسه اي با حضور آقاي دکتر عباسی رئیس کمیسیون عمران -2

کیفیت در ساخت و سازها برگزار گردد . قبل از این جلسه مقرر شد جلسه اي بین خـود اعضـاي کمیسـیون جهـت تـدوین      
  انتظارات و مبانی جلسه با ایشان تشکیل گردد . 

ن مصـوبات کمیسـیو  -2نمـا   نماهـاي شـهري و کمیتـه   -1مقررشد بیانیه هایی جهت مطالبه مـوارد ذیـل تهیـه گـردد :     -3
 -5الزام شهرداري به رسیدگی بـه گزارشـات نـاظرین    -4جریمه هاي ساختمانی -3درخصوص اطالع رسانی به اعضاي دفاتر 

  تعرض منافع
یابی درمورد شیوه نامه ارجاع کار و ارزیابی و امتیازدهی دفاتر تبادل نظر شد و مقرر گردید شیوه نامه حتما روش هاي ارز-4

  و امتیازدهی مناسبی داشته باشد تا هدف ارتقاء کیفیت دفاتر تأمین شود . 
مقرر شد برنامه مسابقه ساختمان نظام مهندسی بافق توسط خـانم اسـماعیلی و آقـاي جعفربیگـی تنظـیم شـود و بـراي        -5

  تصویب به کمیسیون ارائه شود . 
  ژه پژوهش مطرح شود . مقرر شد موضوع دفترچه اطالعات ساختمان به عنوان پرو-6

  »حاضرین«
 دس عالقه بند(مدعو)نآقاي مه .1
 (مدعو)خانم مهندس چنگیزي .2
 مهندس پسران(مدعو)آقاي  .3
  مهندس بخشش  يآقا .4

  یلیخانم مهندس اسماع .5
 يآقاي مهندس نور .6
 آقاي مهندس جعفربیگی .7
 آقاي مهندس میروکیلی .8

  
 



  11786/99: هشمار ی                                       تعالبسمه                                                                

  3/6/99: خیتار                                                                                                                                                                          
  ........................ وست:یپ

  ساختمان یسازمان نظام مهندس
  زدیاستان               

  
  

  38260801-5 تلفن: 89165-811 یزد: صندوق پستی

 
  8 شماره جلسه:  22/05/99ل: کیخ تشیتار  معماري تخصصی کمیسیون صورتجلسه: 
  15: ساعت خاتمه  12 ساعت شروع:  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد: يمحل برگزار

  »جلسه شنهادات مصوب شدهیپ«
  د.)یخواهد گرد ییره اجرایئت مدیا هیسه یئت رئیب هی(پس ازتصو

  دستور جلسه:
  
  :ونیسیمصوب شده کم يهاشنهادیپ
نقشه هاي معماري پس از بررسی نقشه توسط مهندس طراح و اعضاي طـراح معمـاري توسـط بررسـی کننـده      مقرر شد -1

  سازمان انجام شود . 
تشکیل گروه منتخب بررسی کنندگان جهت ایجاد وحـدت رویـه و سـایر همـاهنگی هـا و ارتبـاط نزدیکتـر و بیشـتر بـا          -2

  ي مصوب شد . مقرر شد این موضوع توسط آقاي مهندس رضایی پیگیري شود .تخصصی معمارکمیسیون 
ضرورت تهیه چک لیست مقررات ملی ، تهیه الگوهاي مصور جهت تفهـیم و روشـن شـدن مقـررات ملـی مـورد تأییـد و        -3

  تصویب قرار گرفت . 
  مقرر گردید جهت بررسی نقشه هاي معماري پروانه شهرسازي الزاماً الصاق گردد .  -4
. تأکیـد  و مقررات ملی ، ضوابط آتش نشانی و ..بر ضرورت تشکیل یک واحد بررسی کننده نقشه شامل حوزه هاي شهري -5

  مرحله بررسی شود . شد و ضرورتی است نقشه معماري دو
د بررسی قرار گرفته و مقرر شد دفترچه راهنماي ارائه شده مبناي کار بررسی کننده ها قرار گرفته و کلیه بندهاي آن مور-6

     .  نگیردتا لحاظ شدن آن در نقشه مورد تأیید قرار 
  »حاضرین«

 قه بندآقاي مهندس عال .1
 خانم مهندس چنگیزي .2
  دکتر صادق احمديآقاي  .3
 یلیروکیمهندس م يآقا .4
  یلیخانم مهندس اسماع .5
 يآقاي مهندس نور .6
 آقاي مهندس جعفربیگی .7
 آقاي مهندس پسران .8
  آقاي مهندس رضایی .9

 ي مهندس سیدحمید جلیلیانآقا .10
 آقاي مهندس امیرمحمد صادقیان .11
 یانآقاي مهندس امیررضا صادق .12
 خانم مهندس مریم توفیق .13
 خانم مهندس ناصري .14
 خانم مهندس زینلی .15
 آقاي مهندس علی حسنی .16
 آقاي مهندس علی صادقیان .17
  خانم مهندس میردهقان .18

 



  11782/99: هشمار ی                                       تعالبسمه                                                                

  3/6/99: خیتار                                                                                                                                                                          
  ........................ وست:یپ

  ساختمان یسازمان نظام مهندس
  زدیاستان               

  
  

  38260801-5 تلفن: 89165-811 یزد: صندوق پستی

 
  10 شماره جلسه:  1/6/99ل: کیخ تشیتار  معماري تخصصی کمیسیون صورتجلسه: 
  24: ساعت خاتمه  20 ساعت شروع:  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد :يمحل برگزار

  »جلسه شنهادات مصوب شدهیپ«
  د.)یخواهد گرد ییره اجرایئت مدیا هیسه یئت رئیب هی(پس ازتصو

  دستور جلسه:
  
  :ونیسیمصوب شده کم ياهشنهادیپ
وه برگزاري جلسات مشترك کمیسیون ها و هدف منـد بـودن   با رئیس سازمان درخصوص الزامات نحمقرر شد مکاتبه اي -1

  آن جلسه و داشتن صورتجلسه اجرایی مشخص تأکید گردد . 
ایت سازمان درخصوص در پیام مهندس و ساسماعیلی با سازمان جهت انتشار  مقرر شد مصاحبه اي توسط خانم مهندس-2

  لزوم کار واقعی و تیمی در دفاتر و تأثیرات مثبت آن انجام شود .  
نقشه راه کارورزي که توسط آقاي مهندس نوري تهیه شده جهت پاسخ به نامه سازمان بررسـی و ضـمن تأییـد آن مقـرر     -3

ص و همچنـین درخواسـت فراخـوان    در کوتاه مدت اجرایی می باشد . طی نامه اي ارسال نقشـه راه ، مشـخ  که شد مواردي 
  در اسرع وقت اجرایی شود . و پژوهش کارورزي با توجه به نقشه راه در اولویت سازمان قرار گیرد 

مقرر شد واحد کنترل ، نظارت سازمان قبل از ارجاع نقشه ها به کنترل کنندگان یک کنترل اولیه درخصوص کامل بودن -4
تعداد مدارك و ترتیب آن طبق دفترچه انجام دهد و درصورت نـاقص بـودن بازگشـت    اطالعات  کادر نقشه ها و کامل بودن 

  روز قبل از اجرایی شدن به تمام دفاتر اطالع رسانی گردد .   10دهد . الزم است این مصوبه حداقل 
کنندگان ، چک لیست اولیه اي شامل موارد دفترچه راهنما و ضـوابطی کـه مـورد تأکیـد     کنترل مقرر شد با توجه به نیاز-5

روز تهیه و پس از تأیید کمیسـیون   15کمیسیون بوده و جنبه حقوقی دارد توسط تیم منتخب کنترل کنندگان ظرف مدت 
  رل ، نظارت انجام شود . به ایشان و دفاتر و مهندسان طراح معمار ابالغ گردد . پیگیري این امر توسط واحد کنت

به کمیسـیون ارجـاع گردیـده     25/4/99مورخ  8032/99که طی نامه شماره "دفترچه قرارداد نظارت براجراي ساختمان -6
  کنترل و مورد بحث قرار گرفت و مقرر شد طبق جمع بندي انجام شده در جلسه ، نامه آن تهیه گردد . 

  »حاضرین«
 آقاي مهدس عالقه بند(مدعو) .1
  دکتر صادق احمديي آقا .2
 مهندس بخشش  يآقا .3
 یلیروکیمهندس م يآقا .4

  

  یلیخانم مهندس اسماع .5
 يآقاي مهندس نور .6
 آقاي مهندس جعفربیگی .7

  

 



  14244/99: هشمار         ی                               تعالبسمه                                                                

  29/6/99: خیتار                                                                                                                                                                          
  ........................ وست:یپ

  ساختمان یندسسازمان نظام مه
  زدیاستان               

  
  

  38260801-5 تلفن: 89165-811 یزد: صندوق پستی

 
  12 شماره جلسه:  26/06/99ل: کیخ تشیتار  معماري تخصصی کمیسیون صورتجلسه: 
  14: ساعت خاتمه  12 ساعت شروع:  خانه مهندس: يمحل برگزار

  »جلسه شنهادات مصوب شدهیپ«
  د.)یخواهد گرد ییره اجرایئت مدیا هیسه یئت رئیب هی(پس ازتصو

  دستور جلسه:
  
  :ونیسیمصوب شده کم يهاشنهادیپ
مقرر شد طـی نامـه اي    22/06/99مورخ  13422/99ر خصوص درخواست کمیسیون عمران طی نامه شماره د-1

موارد بررسی و پیش نویسی آماده و پس  2و  1ضمن درخواست موارد مورد نظر کمیسیون عمران در خصوص بند 
بعد تصمیم گیري شود.           مقرر شد . پس از مذاکرات شفاهی در جلسات  3از آن جلسه برگزار شود . در خصوص بند 

  ساالري توسط خانم اسماعیلی ارائه گردید . گزارشی از جلسه روز دوشنبه با آقاي دکتر-2
مقرر شد هفته آینده جلسه با کمیسیون عمران شوراي شهر هماهنگ شود . وضمن تفهیم اهمیت جایگاه نظـام  -3

  شود:مهندسی در کیفی سازي ساخت و ساز مباحث ذیل درخواست 
 و تهیه پاکت حجمی  تک نقشه ايفعال شدن دبیرخانه  -
 فعال شدن کمیته نما در شهرداري  -
 صدور پروانه بر اساس نقشه معماري  -
 یکی شدن بررسی نقشه شهرداري و نظام مهندسی -
 عمل به گزارش ناظرین توسط شهرداري -
   چگونگی ارتقاء کیفیت در معماري . -

  »حاضرین«
 خانم مهندس چنگیزي .1
  دکتر صادق احمديآقاي  .2
 یلیروکیمهندس م يآقا .3
 آقاي مهندس عالقه بند .4

  

  یلیخانم مهندس اسماع .5
 يآقاي مهندس نور .6
 آقاي مهندس جعفربیگی .7
 آقاي مهندس بخشش .8

  
 



  11788/99: هشمار ی                                       تعالبسمه                                                                

  3/6/99: خیتار                                                                                                                                                                          
  ........................ وست:یپ

  ساختمان یسازمان نظام مهندس
  زدیاستان               

  
  

  38260801-5 تلفن: 89165-811 یزد: صندوق پستی

 
  7 شماره جلسه:  7/05/99ل: کیخ تشیتار  معماري تخصصی کمیسیون صورتجلسه: 
  15: ساعت خاتمه  12 ساعت شروع:  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد: يمحل برگزار

  »جلسه شنهادات مصوب شدهیپ«
  د.)یخواهد گرد ییره اجرایئت مدیا هیسه یئت رئیب هی(پس ازتصو

  دستور جلسه:

  وع تبیین جایگاه نظات معماري و عدم نظارت مهندسان عمران بجاي معمارانجلسه با موض -
  :ونیسیمصوب شده کم يهاشنهادیپ

و آمار ارجاع کار نظارت معماري به مهندسین عمران در سامانه ارجـاع نظـارت   پس از بحث و تبادل نظر و بررسی 
نظارت معماري یک کار تخصصی است و  معماري در پایان جلسه ضمن قبول این مهم کهقانون درخصوص موضوع 

) انجام پذیرد،از نظر حرفه اي و قانونی می بایست توسط مهند   موارد ذیل مقرر گردید :سان معمار (صرفاً
  جناب آقاي دکتر ساالري قول دادند به زودي این موضوع اجرائی شود . -1
شـخص شـده و   ي هیـأت مـدیره م  راکمیسیون معماري درخواست طرح مجدد در هیـأت مـدیره را داشـته تـا     -2

 درصورت هرگونه مصوبه به غیر متن قانون ، نظر اداره راه و شهرسازي نیز اخذ گردد . 
   

  »حاضرین«
 آقاي مهندس عالاقه بند .1
 خانم مهندس چنگیزي .2
  دکتر صادق احمديآقاي  .3
 یلیروکیمهندس م يآقا .4
  یلیخانم مهندس اسماع .5
 يآقاي مهندس نور .6
 آقاي مهندس جعفربیگی .7
  آقاي مهندس پسران .8

 آقاي دکتر فرح زا .9
 آقاي مهندس رضایی .10
  آقاي دشتکی .11

 



  21293/99: هشمار ی                                       تعالبسمه                                                                

  18/9/99: خیتار                                                                                                                                                                          
  ........................ وست:یپ

  ساختمان یسازمان نظام مهندس
  زدیاستان               

  
  

  38260801-5 تلفن: 89165-811 یزد: صندوق پستی

 

  14 شماره جلسه:  27/08/99ل: کیخ تشیتار  معماري تخصصی کمیسیون صورتجلسه: 

  22: ساعت خاتمه  20 ساعت شروع:  ویدیو کنفرانس: يمحل برگزار
  »جلسه شنهادات مصوب شدهیپ«

  د.)یخواهد گرد ییره اجرایئت مدیا هیسه یئت رئیب هی(پس ازتصو
  دستور جلسه:

  شوند. یه بدون پشتوانه منتشر مک ییتبادل نظر در خصوص تعرفه ها -
 سـت یچـک ل  هیـ /تهيها: قرارداد خالصه ضـوابط/فراخوان نقشـه راه کارورز   يریگیدر مورد پ ينور يگزارش آقا -

  کنندگان نقشه  یتوسط بررس
  یآموزش يدوره ها يریگیاز پ یلیروکیم يگزارش ها -
  دادهایدر مورد کارگروه رو یگیجعفرب يگزارش آقا -
  یپژوهش يطرح ها فیتکل نییتع -
    ییاجرا حاتیدر خصوص توض يتبادل نظر و جمع بند -
  عمران ونیسیعالقه بند از جلسه با کم يآقا يصحبت ها دنیشن -

  جلسه:  گزارش
نموده  انیرا ب يبه موضوع معمار نهیمجله گنج 1400اختصاص شماره تابستان  شنهادیمهندس عالقه بند : پ يآقا

درخواست  ونیسیداشته و از کم دیمعاصر تاک يمعمار ينشست ها يها لمیف يساز ادهیپو  يو بر لزوم مستندساز
  . دینما هارائ ییو راهکار اجرا شنهادیموارد پ نیشدن ا یینمودند جهت اجرا

نظـام   ينامـه مسـابقه هـا    ژهیو هیته ر،یدر ده سال اخ زدیبرتر  يپروژه ها یادامه اعضا بر لزوم شناخت و معرف در
  اشاره نمودند.  يزدیمعماران برجسته  یمعرف و  یمهندس

در  يمعمـار  ونیسـ یکم 10و  9، 8 يموارد صورتجلسـه هـا   یشدن برخ ییاز اجرا یگزارش ؛ییمهندس رضا يآقا
 یکـ ی يریـ گیکننـده، پ  ینقشه ها قبل از ارجاع به بررسـ  هیواحد کنترل و نظارت ارائه نمودند.  از جمله کنترل اول

. و یبررسـ  يطراح قبل از ارجاع برا طنقشه توس دییتا يریگیو پ یو نظام مهندس يدارنقشه در شهر یشدن بررس
  . ردیدر برنامه واحد کنترل و نظارت قرار گ زیموارد صورتجلسه ها ن ریمقرر شد سا

عمـران ارائـه    ونیسـ یعمران در پاسخ به نامه کم ونیسیاز  جلسه مشترك با کم یمهندس عالقه بند: گزارش يآقا
  نمودند. دیتاک رهیمد اتیو ه سهیرئ اتیدر ه يو بر لزوم طرح مجدد موضوع نظارت معمار نمودند.
بـه مهندسـان    يعـدم ارجـاع نظـارت معمـار     ياز چالش ها یکیمهندس پسران متذکر شدند اگر  يآقا نیهمچن

عمران در  از مهندسان 3 هیمهندسان عمران است در حال حاضر تعداد مهندسان معمار در پا شتیعمران، بحث مع
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  باشد. یم وددر حال حاضر قابل دفاع نبوده و مرد هیتوج نیبوده ، لذا ا شتریب هیپا نیهم
درخواست داشتند تـا موضـوع لغـو     رهیمد اتیمعمار ه ياز اعضا ونیسیکم يهمه اعضا زیگزارش ن نیا يانتها در

 یروند خالف قانون بـه صـورت قطعـ    نیمصوب شده و ا رهیمد اتیبه مهندسان عمران در ه يارجاع نظارت معمار
  اصالح شود.

  

 :ونیسیمصوب شده کم يهاشنهادیپ

 1400مهندس عالقه بند در خصـوص شـماره تابسـتان     يمقرر شد با توجه به موضوعات مطرح شده توسط آقا-1
سط تو ییو راهکار اجرا شنهادیمعاصر پ يمعمار ينشست ها يو مستندساز يساز ادهیپ نیو همچن نهیمجله گنج

 د.ارائه گرد ونیسیکم
در  ریسال اخ 50 یط  زدیفاخر  يمعمار يپروژه ها يو مستندساز ییپروپوزال و فراخوان مطالعات شناسا هیته-2

  .منظور گرد ندهیسال آ یو اعتبار آن در اعتبارات پژوهش ردیدستور کار سازمان قرار گ
شود پروژه هـا   یم شنهادیداوطلب ندارد، پ يعمارکه ناظر م ییپروژه ها ينظارت برا يدر خصوص ارجاع اجبار-3

  .ارجاع گردد 2مرتبط با آن پروژه طبق ضوابط مندرج در مبحث  هیبه مهندس با پا
امکـان را بدهـد تـا     نیـ شـود کـه ا   ینـ یب شیپـ  يشود سامانه ا یم شنهادینظارت پ يدر خصوص ارجاع اجبار-4

  .رندیقرار گ تیهستند در اولو نظارت يبه پروژه دارا کیکه در منطقه نزد یمهندسان
از مکان پـروژه ،   دیفرصت بازد دینظارت پروژه با یینها رشیکه طبق قانون، مهندس ناظر قبل از پذ نیبا توجه به ا-5
 افـت یفرصـت بـدون در   نیـ شود در سامانه ارجاع نظارت ا یم شنهادینقشه ها، مذاکره با مالک را داشته باشد، پ تیرو
  انصراف به ناظران داده شود. در صورت یمنف ازیامت

  »حاضرین«

 اسماعیلیخانم مهندس  .1
  دکتر صادق احمديآقاي  .2
 نوري مهندس يآقا .3
 آقاي مهندس میروکیلی .4
 آقاي مهندس جعفر بیگی .5

 
  

 آقاي مهندس بخشش .6
 عالقه بند(مدعوو)آقاي مهندس  .7
 پسران (مدعوو)آقاي مهندس  .8
 آقاي مهندس رضائی(مدعوو) .9
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  13 شماره جلسه:  22/07/99ل: کیخ تشیتار  معماري تخصصی کمیسیون صورتجلسه: 

  20: ساعت خاتمه  18 ساعت شروع:  خانه مهندس: يمحل برگزار
  »جلسه شنهادات مصوب شدهیپ«

  د.)یخواهد گرد ییره اجرایئت مدیا هیسه یئت رئیب هی(پس ازتصو
  دستور جلسه:

  

  

  :ونیسیمصوب شده کم يهاشنهادیپ

با توجه به گزارش اعضاي هیات مدیره در مورد دلیل تغییرات اخیر در ترکیب اعضاي هیات رئیسه و رئیس سازمان - 1

، اعضاي کمیسیون معماري نگرانی و احتراز خود را نسب به اقداماتی که باعث اخالل در روند رو به رشد نظام شده و 

ور مهندسی و ارتقا خدمات مهندسی بر روي مسائل موجب گردیده تمرکز هیات مدیره سازمان به جاي اصالح ام

حاشیه اي و دعواهاي داخلی متمرکز شود اعالم داشته و ضمن تقدیر و مثبت ارزیابی نمودن رویکردهاي مدیریتی 

آقاي دکتر ساالري، بر مواضع خود در جهت دور ماندن از حاشیه ها و پرداختن به وظیفه حرفه اي در قبال اهل حرفه 

  اکید نمودند. و جامعه ت

آقاي توسط » نقشه راه کارورزي معماري«مقرر شد پیگیري الزم در خصوص انتشار فراخوان انجام طرح پژوهشی - 2

  انجام پذیرد. مهندس نوري

و دکتر عمید پیگیر برگزاري دوره ها ي مورد  يبا کمک آقاي دکتر نقصان محمد آقاي مهندس میروکیلیمقرر شد - 3

  عناوین آن اعالم شده بود، شوند. نیاز معماران که قبال
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سازمان در خصوص اعالم نتایج فراخوان طرح پژوهشی  20/7/99/د  مورخ 16586/99با عنایت به نامه شماره - 4

نفر در مهلت تعیین شده  2با توجه به تحویل مدارك  "تهیه خالصه ضوابط، چک لیست و نقشه الگوي معماري"

به   آقاي مهندس حسنیقاضی نسب، پس از بررسی مدارك، با نظر کلیه اعضا شامل آقایان مهندس حسنی و مهندس 

دلیل ارائه تیم همکار طبق شرایط اعالم شده در فراخوان، جهت انجام پژوهش انتخاب گردیدند. همچنین مقرر شد 

به عنوان ناظر از سمت کمیسیون تعیین و نتایج پژوهش  متن قرارداد با نامبرده به تایید کمیسیون رسیده و فردي نیز

  به صورت مرحله اي در کمیسیون مورد بررسی و تصویب قرار گیرد.

با توجه به گزارش هاي رسیده از برخی از بررسی کنندگان نقشه، تاکید می شود هیچ گونه تغییر در لیست کنونی - 5

اري صورت نگیرد و از بررسی کنندگانی که به دقت و با بررسی کنندگان نقشه معماري بدون نظر کمیسیون معم

  حساسیت مطلوبی نقشه ها را بررسی می کنند حمایت بیشتري صورت گیرد.

روز قبل  15درخواست می شود حداقل  واحد آموزشاز  "گام به گام معماري"با توجه به زمان اطالع رسانی دوره - 6

  اطالع رسانی الزم از طریق کلیه رسانه هاي موجود انجام پذیرد.از برگزاري هر دوره جهت جذب بیشترین مخاطب، 

 آقاي مهندس میروکیلیبا عنایت به محورهاي مهم مطرح شده در نامه انجمن صنفی مهندسان معمار، مقرر شد - 7

  بررسی هاي الزم را انجام و شرحی بر موارد مطرح شده تهیه و جهت اقدام الزم به کمیسیون گزارش نمایند.

  »ضرینحا«

 خانم مهندس چنگیزي .1
  دکتر صادق احمديآقاي  .2
 یلیروکیمهندس م يآقا .3

  

  یلیخانم مهندس اسماع .4
 يآقاي مهندس نور .5
 آقاي مهندس جعفربیگی .6
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