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•کپی بــرداری از مطالــب نشــریه 
بــدون اجــازه کتبــی ممنــوع اســت.
•کلیــه حقــوق ایــن نشــریه متعلــق 

بــه آکادمــی کاشــانه اســت.
ــا  ــذف و ی ــح، ح •نشــریه در تصحی
ــیده  ــاالت رس ــردن مق ــه ک خاص

ــت. آزاد اس
•نشــریه تــا اطــاع ثانــوی بــه 
ــگان منتشــر می شــود. صــورت رای
•کلیــه حقــوق متصــوره آن متعلــق 

بــه گرداننــدگان نشــریه اســت. 

یکی از مشکاتی که در روند طراحی و نظارت و اجرا وجود دارد، ناهماهنگی 
هایی است که با مقررات ملی ساختمان رخ می دهد. این ناهماهنگی ها 

برخی ساختاری و با خود مقررات است و برخی ناشی از برداشت های غلط از 
مقررات است. بندهایی از مبحث چهارده را می توان یافت که با مبحث هفده 

یا شانزده در تضاد است. حتی بندهایی از یک مقررات را می توان یافت که 
قابلیت اجرایی ندارد و یا به شدت محل مناقشه است. 

دانش و تجربه تهیه کنندگان مباحث عالی و خالی از اشکال است. تمامی 
این اساتید از پیشکسوتان علم و عمل هستند. سوال این است که چرا با 

این همه دانش، ما با این حجم بزرگ مشکات در مقررات روبرو هستیم؟ 
پاسخ شاید این باشد که بخش عمده ای از مقررات ملی ساختمان در کشور 

ما ترجمه لغت به لغت از منابع خارجی است. به عنوان مثال IPC،کد بین 
المللی سیستم آب رسانی و دفع فاضاب، منبع اصلی مبحث شانزدهم 

مقررات ملی ساختمان است. این برداشت دقیق و بی کم و کاست گاهی 
چنین مشکاتی را ایجاد می کند. خاصه این که تهیه کنندگان مبحث به 

واسطه سابقه حرفه ای خود، اکنون درگیر پروژه هایی بسیار بزرگ و درسطح 
ملی هستند و شاید با مشکات موجود در ساختمان های کوچک و بازیربنای 

کم چندان آشنا نیستند. حال آن که بخش بزرگی از ساختمان های درحال 
ساخت، چنین سازه های کوچکی هستند. عمده مصارف آب و انرژی کشور 
در این ساختمان ها رقم می خورد و از قضا بسیاری از آنها مربوط به طبقه 
متوسط و ضعیف تر جامعه هستند. پس سازندگان سعی در کاستن هزینه 

های ساخت در این ساختمان ها دارند. این جاست که مقررات باید حداقل 
هایی را تامین کند واین کدها قابل اجرا باشد.

یکی از نقش های مهم و قابل انجام هیأت مدیره های گروه های 
تخصصی، جمع آوری چنین مشکاتی در سطح هر استان و انتقال آنها 

به دفتر مقررات ملی ساختمان برای لحاظ نمودن در ویرایش های بعدی 
مقررات ملی است. حتی می توان سواالت بسیار پرکاربرد را به صورت نامه 
نگاری و دستورالعملی پاسخ گرفت. هیأت مدیره های گروه های تخصصی 
باید نقش حلقه واسط بین طراحان، ناظران و مجریان با دفتر مقررات ملی 

ساختمان باشند.
اتفاقی که تاکنون نیفتاده است و اکنون مشکات آن را می بینیم.

تابعد!

همکاران گرامی سالم و خداقوت
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اخبار داخلی

عبدی قهرودی مدیرکل دفتر 
توسعه مهندسی ساختمان شد

محمد اسامی وزیر راه وشهرسازی 
در حکمی، علی محمد عبدی 

قهرودی را به عنوان مدیرکل دفتر 
توسعه مهندسی ساختمان این 

وزارتخانه منصوب کرد.

پرداخت مابه التفاوت حق 
مسکن الزامی است

نماینــده   ، تاجیــک  محمدرضــا 
کارگــران در شــورای عالــی کار بــا 
بیــان اینکه پرداخــت مابــه التفاوت 
حــق مســکن الزامــی اســت گفــت: 
کارگــران تســویه شــده درخواســت 
و  کننــد  پیگیــری  را  خــود 
ــن  ــاس ای ــز براس ــان نی کارفرمای
ــه پرداخــت  ــدام ب درخواســت ها، اق
ــان  ــن زم ــاوت در کمتری ــه التف ماب

ــد. ــن کنن ممک

الزامات رای دهندگان در 
نخستین انتخابات آنالین 
گروه های تخصصی نظام 

مهندسی

عضو گروه اجرایی انتخابات گروه 
های تخصصی نظام مهندسی 

تهران: کلیه اعضاء نظام مهندسی 
ساختمان تهران، جهت حضور در 
فرآیند رای گیری، باید نسبت به 

انطباق شماره تلفن همراه با کدملی 
خود ، که پیش از این در سایت نظام 
مهندسی ثبت کرده اند، جهت حضور 
در پروسه انتخابات آناین، اطمینان 

حاصل نمایند.

فرآیند صدور پروانه در دفاتر 
خدمات الکترونیک تهران 

بروکراتیک است

ــیون  ــس کمیس ــاالری، رئی ــد س محم
شــهر ســازی و معماری شــورای شــهر 
ــیون  ــه کمیس ــه جلس ــران، در جلس ته
شهرســازی و معمــاری شــورای شــهر 
تهــران، گفــت: فرآینــد صــدور پروانــه 
از  و گواهی هــای ســاختمانی یکــی 
ــه  ــای ارائ ــن فراینده ــک تری بروکراتی
ــت  ــران اس ــهرداری ته ــات در ش خدم
نارضایتــی  میــزان  بیشــترین  از  و 

ــت. ــوردار اس ــهروندان برخ ش

طراح، مجری و ناظر ساخت 
و سازها باید دارای صالحیت 

باشند

ســازمان  رئیــس  مقومــی،  امیــن 
ــتان  ــاختمانی اس ــی س ــام مهندس نظ
ــاس  ــه براس ــه اینک ــاره ب ــا اش ــم، ب ق
قانــون نظــام مهندســی همــه عوامــل 
طراحــی، اجــرا و نظــارت در ســاختمان 
ــت:  ــند، گف ــت باش ــد دارای صاحی بای
پیــش از ایــن، ســاختمان ها توســط 
معمــاران تجربــی ســاخته می شــد 
ــا  ــخگویی آن ه ــئولیت و پاس ــه مس ک
ــا اجــرای  ــه دنبــال نداشــت، امــا ب را ب
ــی  ــاران تجرب ــی معم ــون، حت ــن قان ای
دارای پروانــه هــم، مســئولیت پذیر و 

ــود. ــد ب ــخگو خواهن پاس

اولین دوره بازآموزی 
ایرادات پر تکرار کارهای 

اجرایی شهر باغستان

حمیــد رضــا بنــی کریــم پژوهشــگر 
ــل  ــت: کام ــاختمان، گف ــت س صنع
پیــش  محصــوالت  ســبد  تریــن 
ــد  ــط تولی ــن خ ــروز تری ــاخته و ب س
در  خاورمیانــه  ســاختمان  حــوزه 
ــات  ــا و تبع ــامان کرون ــرایط نابس ش
نامناســب اقتصــادی در بیســتمین 
نمایشــگاه بیــن المللــی صنعــت 
ــود.  ــی ش ــی م ــاختمان  رونمای س

مسکن باید به عنوان کاالی 
مصرفی در دسترس همگان 

باشد

ــورای  ــو ش ــر عض ــره نص ــر طاه دکت
مرکــزی ســازمان نظــام مهندســی 
خصــوص  در  کشــور  ســاختمان 
ــد، و  ــار کم درآم ــکن اقش ــن مس تامی
وظایــف دولــت در این بــاره  گفــت: 
ــعه  ــت توس ــح جه ــزی صحی برنامه ری
مختلــف  بخش هــای  متــوازن 
اقتصــادی بــه منظــور جــذب نقدینگــی 
ــه شــکل متناســب در بخــش هــای  ب
مختلــف و عــدم شــکل گیــری حبــاب 
بــازار  چــون  بازارهایــی  در  قیمــت 
ــت. ــروری اس ــکن ض ــن و مس زمی
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آموزش
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دوره آموزشی آنالین نقشه کشی 
تاسیسات مکانیکی و برقی با اتوکد

 مدت دوره: 45 ساعت
روزهای برگزاری: دوشنبه

و چهارشنبه
ساعت برگزاری: 17:30-20:30

دوره آموزشی آنالین طراحی دریچه، 
دمپر و صداگیر همراه با بازدید از کارگاه

 مدت دوره: 15 ساعت
روزهای برگزاری: شنبه ها

ساعت برگزاری: 17:30-20:30

دوره آموزشی ساختمان، طراحی و 
تعمیر چیلر جذبی 

 مدت دوره: 24 ساعت
روزهای برگزاری: چهارشنبه

پنج شنبه و جمعه
ساعت برگزاری: 09:00-17:00

دوره آموزشی آنالین طراحی تاسیسات 
مکانیکی استخر، سونا و جکوزی 

 مدت دوره: 16 ساعت
روزهای برگزاری: چهارشنبه ها
ساعت برگزاری: 17:30-20:30

دوره آموزشی آنالین روشهای نوین 
بازیافت آب از فاضالب
 مدت دوره: 6 ساعت

روزهای برگزاری: پنجشنبه ها
ساعت برگزاری: 16:00 - 14:00

دوره آموزشی آنالین اصول طراحی تاسیسات مکانیکی ساختمانی، 
صنعتی و بیمارستانی
مدت دوره: 95 ساعت

روزهای برگزاری:
دوشنبه ها: 21:00 - 18:00

پنجشنبه ها: 16:00 - 13:00

کارگاه عملی ساختمان، نصب و تعمیر 
کولر گازی )اسپلیت(
مدت دوره: 16 ساعت

روزهای برگزاری: پنجشنبه و جمعه
ساعت برگزاری: 09:00-17:00

دوره آنالین طراحی سیستم های 
مدیریت دود در ساختمان ها

مدت دوره: 18 ساعت
روزهای برگزاری: پنجشنبه ها
ساعت برگزاری: 16:00-19:00

دوره آموزشی آنالین طرحی و تعمیر 
چیلرهای تراکمی

مدت دوره: 24 ساعت
روزهای برگزاری: چهارشنبه و پنج شنبه
ساعت برگزاری: 17:30-20:30

و پنج شنبه ها 18:00-15:00

کالس های آنالین آکادمی مهندسی کاشانه
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برگــه اعــام شــروع عملیــات ســاختمانی کــه توســط 
شــهرداری تهیــه و بــه مالــک تحویــل داده مــی شــود 
ــک اســت،  دارای محــل امضــا مجــری و ناظــر و مال
ــت  ــاختمان اس ــارت س ــم در نظ ــل مه ــی از مراح یک
ــرل  کــه در صــورت ســهل انگاری و عــدم انجــام کنت
هــای الزم، می توانــد تبعــات ناخوشــایندی بــرای 

مهندســان ناظــر در پــی داشــته باشــد.
امضــای فــرم شــروع بــکار بــه معنــی اطــاع و اجــازه 
ناظــر نســبت بــه شــروع عملیــات ســاختمانی اســت. 
در اغلــب پــروژه هــا بافاصلــه پــس از صــدور پروانــۀ 
ــکار  ــروع ب ــوز ش ــذ مج ــرای اخ ــک ب ــاختمانی مال س
ــات ســاختمانی (  ــرم شــروع عملی ــر و امضــای ف )مه

ــه مهنــدس ناظــر مراجعــه مــی کنــد. ب
برگــه اعــام شــروع عملیــات ســاختمانی کــه توســط 
شــهرداری تهیــه و هنــگام صــدور پروانــه ســاختمانی 
بــه مالــک تحویــل داده مــی شــود دارای محــل امضــا 
مجــری و ناظــر و مالــک اســت کــه یکــی از مراحــل 
ــورت  ــه در ص ــت ک ــاختمان اس ــارت س ــم در نظ مه
ــای  ــرل ه ــام کنت ــدم انج ــهل انگاری و ع ــت، س غفل
الزم، می توانــد تبعــات ناخوشــایندی بــرای مهندســان 
ــد از  ــد بع ــر بای ــذا ناظ ــد. ل ــته باش ــی داش ــر در پ ناظ
اطمینــان از حصــول تمــام شــرایط جهــت شــروع هــر 
ــا  ــب( امض ــی تخری ــاختمانی )حت ــات س ــه عملی گون
نمــوده و شــخصا بــه دفتــر خدمــات شــهرداری همــراه 

مالــک تحویــل دهــد.

ــای  ــد امض ــی توان ــر م ــدس ناظ ــان مهن ــن زم در ای
ــی  ــوارد خاص ــت م ــه رعای ــوط ب ــکار را من ــروع ب ش
نمایــد. مــواردی کــه اکثــر مهندســان ناظــِر خبــره قبل 
از امضــای شــروع بــکار از مالــک طلــب مــی نماینــد 

ــل اســت؛ ــب ذی ــه ترتی ب
1. یک سری نسخۀ اصل از نقشه های تأیید شده

ــر  ــا در براب ــی کارفرم ــئولیت مدن ــۀ مس ــه نام 2. بیم
ــث ــخاص ثال ــان و اش کارکن

3. قرارداد و برگه تعهد مجری ذیصاح
ــه  ــماند و نخال ــل پس ــری حم ــد رهگی ــت ک 4. دریاف

ــاختمانی ــای س ه
ــت و  ــورد اس ــن م ــورد اول مهمتری ــوق م ــوارد ف از م
ــای  ــکار، خط ــروع ب ــت آن، امضــای ش ــل از دریاف قب
ــدور  ــدارِک ص ــت م ــگام دریاف ــت. در هن ــی س بزرگ
ــر و  ــا مه ــه ب ــخه نقش ــار نس ــهرداری، چه ــه، ش پروان

امضای اصل از مالک دریافت می کند،         
کــه پــس از صــدور پروانــه یک نســخه از نقشــه ها در 
بایگانــی شــهرداری مــی مانــد و ســه نســخه بــا مهــر 
تأییــد شــهرداری، بــه مالــک برگردانــده مــی شــود. از 
ــه مهنــدس  ایــن ســه نســخه یــک نســخه متعلــق ب
ــکار آن  ناظــر اســت. ناظــر قبــل از امضــای شــروع ب
یــک نســخه ســری کامــل از نقشــه هــای ســاختمان 
ــهرداری  ــراح و ش ــان ط ــای مهندس ــر و امض ــه مه ک
را دارد از مالــک دریافــت مــی کنــد. دریافــت نســخۀ 
اصــل نقشــه هــا بســیار مهــم اســت چــرا کــه تمــام 

تبعات ناخوشایند بی توجهی به
برگ اعالم شروع عملیات ساختمانی

گزارش ویژه
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ــر اســاس همیــن نقشــه  کنترلهــای مهنــدس ناظــر ب
هــا صــورت خواهــد گرفــت.

و  کارکنــان  برابــر  در  کارفرمــا  مســئولیت  بیمــۀ 
ــه  ــت ک ــی س ــوع مهم ــز موض ــث نی ــخاص ثال اش
ــک  ــرای مال ــد اهمیــت آن ب ــکار بای قبــل از شــروع ب
تشــریح و مالــک ملــزم بــه تهیــۀ آن شــود. بــا توجــه 
بــه اهمیــت بیمــه نامــه مســئولیت مدنــی کارفرمــا در 
آینــده یــک جلســۀ کامــل بــه توضیــح آن اختصــاص 
ــوارد خــاص و انگشــت شــماری  خواهــد یافــت. در م
کــه مالــک از خریــد بیمــۀ مســئولیت کارفرمــا امنتــاع 
مــی کنــد نبایــد فقــط بــه خاطــر ایــن موضوع، شــروع 
بــه کار را معطــل نــگاه داشــت. چــرا کــه در صــورت 
ــم  ــا محاک ــی و ی ــورای انتظام ــک در ش ــکایت مال ش

ــی ناظــر محکــوم خواهــد شــد. قضائ
در ایــن مــوارِد اســتثناء مهنــدس ناظــر پــس از طــی 
روال مربوطــه شــروع بــکار را امضــاء مــی کنــد و پــس 
ــول  ــت اص ــص در رعای ــزارش نق ــت گ ــا ثب از آن ب
ــۀ  ــه تهی ــزم ب ــک را مل ــف و مال ــی، کار را متوق ایمن
ــه  ــن زمین ــد. در ای ــی کن ــا م بیمــه مســئولیت کارفرم
نیــز در آینــده توضیحــات بیشــتری ارائــه خواهــد شــد.

ــل از  ــورد دیگــری ســت کــه قب مجــری ذیصــاح م
ــه شــود.  ــک مطالب ــد از مال ــکار بای امضــای شــروع ب
ــر و  ــه مه ــد ب ــدا بای ــکار ابت ــروع ب ــۀ ش ــًا برگ اساس
امضــای مهنــدس مجــری برســد و ســپس مهنــدس 

ــد. ــاء نمای ــر و امض ــر آن را مه ناظ
ــود  ــه ش ــد مطالب ــری بای ــورد مج ــه در م ــی ک مدراک

ــد از: عبارتن
ــام  ــازمان نظ ــه در س ــک ک ــری و مال ــرارداد مج 1. ق
ــام  ــد نظ ــر تأیی ــا مه ــد ب ــده باش ــت ش ــی ثب مهندس

ــی. مهندس
ــر اســناد رســمی  2. برگــۀ تعهــد مجــری کــه در دفت
توســط مالــک و مجــری گواهــی امضــاء شــده باشــد.

3. کپی پروانه اشتغال مهر و امضاء شده مجری
بــا توجــه بــه نامــه ریاســت محتــرم نظــام مهندســی 
اســتان تهــران مهندســان ناظــر مــی بایســت امضــای 
شــروع بــکار را منــوط بــه معرفــی مجــری کننــد. امــا 

ــک  ــاع مال ــوارد امتن ــه در م ــن نام ــاغ ای ــش از اب پی
ماننــد مــورد قبــل عمــل مــی شــد. یعنــی شــروع بکار 
پــس از طــی ترتیباتــی امضــاء مــی شــد و ســپس در 
ــی از  ــوارد ایمن ــت م ــدم رعای ــوان ع ــا عن ــی ب گزارش

ادامــۀ کار جلوگیــری مــی شــد.
ــئولیت  ــۀ مس ــه نام ــت بیم ــن اس ــواردی ممک در م
کارفرمــا بــه نــام مجــری صــادر شــود. ایــن موضــوع 
نــه تنهــا ایــرادی نــدارد بلکــه اصولــی تــر ایــن خواهد 
ــه  ــا ب ــی کارفرم ــۀ مســئولیت مدن ــه بیمــه نام ــود ک ب
ــری  ــدس مج ــه مهن ــرا ک ــود چ ــادر ش ــام وی ص ن
ــروژه  ــئولیتهای پ ــه مس ــرارداد کلی ــس از امضــای ق پ

برعهــده  خواهد داشت.را 

دریافــت کدرهگیــری قــرارداد حمــل نخالــه و پســماند 
ــهرداری  ــط ش ــه توس ــت ک ــوردی س ــاختمانی ، م س
تهــران بــرای ثبــت شــروع عملیــات ســاختمانی 
ــر  ــز بهت ــورد نی ــن م ــت. ای ــده اس ــام ش ــی اع الزام
اســت توســط مهنــدس ناظــر بــه مالــک گوشــزد شــود 
ــرای امضــای مجــوز شــروع  ــا در هنــگام مراجعــه ب ت

ــد. ــق نیفت ــه تعوی ــات، کار ب عملی
چهــار مــورد فــوق الذکــر در تمــاس مالــک بــرای اخــذ 
مجــوز شــروع بــکار از وی خواســته مــی شــود. پــس 
از تهیــۀ مــوارد فــوق و تمــاس مجــدد مالــک قــراری 
بــا وی در محــل ملــک مــورد نظــارت گذاشــته خواهــد 
ــه  ــای مربوط ــی ه ــد و بررس ــس از بازدی ــا پ ــد ت ش
شــروع بــکار امضــاء شــود. در گام بعــدی مــوارد مهــِم 
بیمــۀ مســئولیت کارفرمــا و پــس از آن ادامــۀ گامهــای 

نظــارت اصولــی تشــریح خواهــد شــد.

گزارش ویژه
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تولــد  بــه  آرام  آرام  »کرونــا«  بهزادپــور:  مهــری 
یکســالگی حضــور خــود در ایــران نزدیــک مــی شــود، 
ــه فــرد دیگــر  ــه ســادگی از فــردی ب ویروســی کــه ب
انتقــال مــی یابــد و مبــارزه بــا آن بــه یکــی از چالــش 
هــای بیــن المللــی تبدیــل شــده اســت. تهویــه یکــی 
ــع  ــه آن در قط ــده ب ــه ش ــر توج ــای کمت از پارامتره
کــردن زنجیــره انتقــال اســت. ســرعت انتقــال کوویــد 
ــه  ــه ب ــای کشــورها اســت ک ــه ه ــی از دغدغ 19 یک
راحتــی از طریــق هــوا جــا بــه جــا شــده و حتــی بــر 
اســاس اظهــار نظــر کارشناســان مــی توانــد مدتهــای 

ــد. ــق بمان ــادی در هــوا معل زی
تمیــز بــودن ســطوح و دســتها و اســتفاده از ماســک و 
دســتکش از جملــه راهکارهایــی بــه شــمار مــی آیــد 
بــرای قطــع زنجیــره کرونــا مــورد تاکیــد قــرار گرفتــه 
اســت امــا، بــا توجــه بــه اینکــه انتقــال ایــن ویــروس 
از طریــق هــوا هــم انجــام مــی شــود، چــه کاری مــی 
تــوان بــرای ممانعــت از انتقــال و مقابلــه بــا آن کــرد؟

ــا  ــروس کرون ــد وی ــی می گوین ــان آمریکای متخصص
ــه  ــد ب ــت کن ــوا حرک ــر در ه ــش از 2 مت ــد بی می توان
همیــن دلیــل فاصلــه 2 متــری افــراد از یکدیگــر کافی 
نیســت و هــر چقــدر بتواننــد فاصله خــود از دیگــران را 
افزایــش دهنــد، می تواننــد بیشــتر بــه کاهــش شــیوع 

ویــروس کرونــا کمــک کننــد.
ــی  ــه آن ب ــن ب ــن بی ــه در ای ــه ک ــفانه آنچ ــا متاس ام
ــه مناســب  ــود سیســتم تهوی توجهــی شــده اســت، نب

ــکل  ــه مش ــت ک ــان اس ــر جه ــای سراس ــه ه در خان
ــت . ــاز اس ــاخت و س ــی س ــوزه مهندس ــی در ح بزرگ

ــه  ــتن تهوی ــه داش ــبت ب ــد نس ــردم بای ــن رو، م از ای
مناســب در خانــه حســاس باشــند. بــاز گذاشــتن 
مناســب  تهویــه  کــه  محیط هایــی  در  پنجره هــا 

ندارنــد، ســاده ترین اقــدام ممکــن اســت.
تهویه در مراکز عمومی مانند مدارس و ادارات

ــب  ــه مناس ــتم تهوی ــه سیس ــت ک ــح اس ــه پرواض البت
ــه  ــد خاص ــدارس نبای ــز اداری و م ــه مراک ــط ب فق
شــود، شــاید بهتــر باشــد کــه از »اماکــن عمومــی« بــه 
جــای منطقــه و جــای خاصــی اســتفاده کــرد. امــا بــا 
توجــه بــه پررفــت و آمــد بــودن ایــن مناطــق و ناقــل 
بــودن گــروه کــودکان بــا توجــه بــه اینکــه امــکان این 
هســت که خــود عائمــی از بیماری را نداشــته باشــند، 

حائــز اهمیــت اســت.
ویــروس،  شناســی  حرکــت  مطالعــات  براســاس 
ــه  ــد ب ــا می توان ــروس کرون مشــخص شــده اســت وی
راحتــی در مــکان بســته حرکــت کنــد و ایــن موضــوع 
ــد  ــرار دارن ــم ق ــه ه ــک ب ــراد نزدی ــه اف ــی ک در زمان
ــرد.  ــد ک ــتر خواه ــد 19 را بیش ــیوع کووی ــکان ش ام
ــه  ــی کــه سیســتم تهوی شــواهد نشــان می دهــد زمان
ــد  ــروس می توان ــد وی ــف باش ــکان ضعی ــک م در ی
بــرای بیــش از 10 دقیقــه در هــوا شــناور باقــی بمانــد. 
ــد  ــب می توان ــه مناس ــتم تهوی ــت، سیس ــن حال در ای
شــانس انتشــار ویــروس کرونــا در محیــط بســته را بــه 
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البتــه پرواضــح اســت کــه تجمــع نکــردن در اماکــن 
مختلــف بــه ویــژه در اماکــن سربســته، بســیار 
ــا  ــروس اســت ت ــن وی ــال ای ــر از عــدم انتق تاثیرگذارت
ــن  ــبی در ای ــه مناس ــتم تهوی ــی از سیس ــه حت اینک

ــود. ــتفاده ش ــن اس اماک

ــًا، آنچــه کــه مــورد تاکیــد کارشناســان و ســتاد  نهایت
ــان اســتفاده  ــروس هســت، همچن ــن وی ــا ای ــه ب مقابل
از ماســک، دســتکش و موادضدعفونــی کننــده اســت 
و عــاوه بــر آن بایــد پروتــکل هــای تهیــه شــده در 
بــاره مبــارزه بــا کرونــا در جاهــای مختلــف را رعایــت 

کــرد.

علمــی  هیئــت  عضــو 
ــاره  ــا اش ــران ب ــگاه ته دانش
کــم  اقبــال  علــل  بــه 
بــه  کنکــور  داوطلبــان 
ــی و  ــته های فن ــاب رش انتخ
ــل  ــه دلی ــت: ب مهندســی گف
بخــش  بــاالی  ریســک 
بهداشــت و درمــان در طــول 
بحــران کرونــا، افزایــش تدریجــی اقبــال مجــدد بــه 

اســت. محتمــل  مهندســی  آمــوزش 
بــه گــزارش  تاسیســات نیــوز،  دکتر حســین معماریان 
در میزگــرد بررســی علــل کاهــش اقبــال دانشــجویان 
بــه آمــوزش علــوم و مهندســی بــا بیــان ایــن کــه در 
چهــار دهــه ی گذشــته تعــداد دانشــجویان مهندســی 
ــن  ــت: در همی ــت گف ــده اس ــر ش ــران 24 براب در ای
ــر و  ــی 2۷ براب ــت علم ــای هیئ ــداد اعض ــدت، تع م

ــر شــده اســت. ــداد رشــته ها 20 براب تع
وی  بــا نمایــش نمــوداری دربــاره ی پذیرفته شــدگان 
ــاله )از  ــل س ــک دوره ی چه ــی در ی ــی و مهندس فن

ســال 1355 تــا 1395( گفــت: اوج پذیرفتــه شــدگان 
دوره کارشناســی فنــی مهندســی در ســال 1390 بوده 
ــر در رشــته های  ــزار نف اســت. طــی دو ســال، 60 ه
فنــی مهندســی دانشــگاه پیــام نــور پذیرفتــه شــده اند.

ــت علمــی بازنشســته ی دانشــگاه تهــران  عضــو هیئ
بیان کرد: در ســال تحصیلــی 96-95 تعداد 40۷382۷ 
در آمــوزش عالــی ایــران مشــغول بــه تحصیــل 
ــجویان  ــا دانش ــد آن ه ــدود 29 درص ــه ح ــد ک بوده ان
ــن ســال، 466223  ــد. در همی ــی مهندســی بوده ان فن
ــه  ــده اند ک ــل ش ــگاه ها فارغ التحصی ــجو از دانش دانش
ــی 194229  ــی و مهندس ــگان فن ــداد دانش آموخت تع
بــوده اســت. نــرخ بیــکاری در ایــران در ســال 1396 
حــدود 12 درصــد بــوده اســت. ایــن در حالــی اســت 
بیــکاری دانش آموختــگان رشــته های  نــرخ  کــه 

ــوده اســت. مهندســی 3۷.5 درصــد ب
معماریــان ادامــه داد: در ســال تحصیلــی 95-96 
بیــش از 4۷ رشــته و 459 گرایــش مهندســی در 
ــت. از  ــوده اس ــال ب ــی فع ــف تحصیل ــع مختل مقاط
ــش  ــی 129 گرای ــی مهندس ــش فن ــن 459 گرای ای

کرونــا
اقبال به

رشته های 
مهندسی را
افزایش می دهد
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ــه دوره  ــق ب ــش متعل ــی، 32 گرای ــرای دوره کاردان ب
ــد  ــی ارش ــرای کارشناس ــش ب ــی، 1۷3 گرای کارشناس
ــرای مقطــع دکتــری تعییــن شــده  و 106 گرایــش ب

ــت. اس
دانشــکده های  دانشــگاه،   418 وی،  گفتــه ی  بــه 
مســتقل و مراکــز آمــوزش عالــی دولتــی، موسســات 
ــازمان های  ــه س ــته ب ــات وابس ــی و موسس غیرانتفاع
ارائــه  را  مهندســی  و  فنــی  رشــته های  دولتــی 

می دهنــد.
معماریــان بیــان کــرد: بــا گــذر حبــاب جمعیتــی ایجاد 
ــرای  ــا ب ــتان، تقاض ــه 60 از دوره دبیرس ــده در ده ش
ــه ســرعت  ــه هشــتاد ب ــل ده ــی از اوای ــوزش عال آم
افزایــش یافــت. در طــول یــک دهــه )82-92(، 
متوســط نــرخ رشــد ســالیانه دانشــجویان کشــور 9.8 
درصــد بــوده اســت. در همیــن مــدت، رشــد ســالیانه 
دانشــجویان در گــروه فنــی- مهندســی 13.4 درصــد 

بــوده اســت.
عضــو انجمــن ترویــج علــم ایــران خاطرنشــان کــرد: 
ــا گــذر تدریجــی حبــاب جمعیتــی از مانــع کنکــور،  ب
ــب گروه هــای  ــن آزمــون در اغل ــان ای ــداد متقاضی تع
ــک  ــی ی ــت. ط ــش یاف ــج کاه ــه تدری ــی ب آموزش
دوره ی پنــج ســاله )94-90( تعــداد داوطلبــان گــروه 
ریاضــی و فنــی از 3608۷3 بــه 181856 رســید. ایــن 
در حالــی بــود کــه در همیــن مــدت، تعــداد داوطلبــان 
گــروه آزمایشــی علــوم تجربــی از 451028 بــه 

ــید. 498822 رس
ــان رشــته های  ــل کاهــش داوطلب ــح عل وی در توضی
فنــی و مهندســی، گســترش کمــی بی رویــه و ســریع 
آمــوزش مهندســی بــه ویــژه در چنــد دانشــگاه، ارائــه 
مراکــز  از  بســیاری  در  بی کیفیــت  آموزش هــای 
آموزشــی، انتشــار آمارهــای ســال های اخیــر در 
مــورد میــزان بــاالی بیــکاری دانش آموختــگان فنــی 
و مهندســی و افزایــش جاذبــه گروه هــای علــوم 
پزشــکی بــه دالیلــی چــون تصــور بهتــر بــودن بــازار 

ــر دانســت. کار را موث
معماریــان پیامدهــای کاهــش اقبــال داوطلبــان کنکور 

ــدن  ــک ش ــی را کوچ ــته ی ریاض ــاب رش ــه انتخ ب
ــای  ــش صندلی ه ــی، افزای ــوزش مهندس ــز آم مراک
فعالیــت  توقــف  و  شــدن  غیراقتصــادی  خالــی، 
مراکــز آموزشــی برتــر دانســت و گفــت: تعــداد زیــاد 
صندلی هــای خالــی نقــش کنکــور را کمرنــگ کــرده 
اســت و در شــرایط جدیــد گزینه هــای انتخــاب 
ــر  ــان تغیی ــان بیشــتر شــده و اولویت هــای آن متقاضی

ــرده اســت. ک
ــاره  ــران درب ــی ای ــوزش مهندس ــن آم ــو انجم عض
ــی  ــای خال ــت: ج ــرایطی گف ــن ش ــاد چنی ــل ایج عل
ــی،  ــای کان آموزش ــی در تصمیم گیری ه آینده پژوه
اولویــت دادن بــه توســعه و غفلــت از توســعه پایــدار 
ــی در  ــی و بین الملل ــات مل ــه تجربی ــی ب و کم توجه

ــر اســت. ــن شــرایطی موث ایجــاد چنی
ــای  ــاندن جاذبه ه ــزوم شناس ــر ل ــد ب ــا تاکی وی  ب
ــت دادن  ــت: اولوی ــوزان گف ــه دانش آم ــی ب مهندس
بــه کیفیــت، گــذر موفقیت آمیــز از فرآینــد ارزشــیابی 
برنامه هــای آموزشــی و ادغــام یــا ماموریت گــرا 
ــات  ــا امکان ــر و ب ــی کوچکت ــز آموزش ــردن مراک ک
کمتــر از جملــه اقداماتــی اســت کــه می تــوان بــرای 
ــی  ــی و مهندس ــته های فن ــه رش ــال ب ــش اقب افزای

ــام داد. انج
معماریــان در پایــان گفــت: بــه دلیــل ریســک 
بــاالی بخــش بهداشــت و درمــان در طــول بحــران 
کرونــا، افزایــش تدریجــی اقبــال مجــدد بــه آمــوزش 

ــت. ــل اس ــی محتم مهندس
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ــد  ــداع کرده ان ــتگاهی اب ــی، دس ــگران آمریکای پژوهش
کــه می توانــد گرمــای کــم یخچــال یــا المــپ را بــه 
الکتریســیته تبدیــل کنــد.  یخچــال  هــا، آب گرمکن هــا 
ــط اطــراف  ــا را در محی ــا گرم ــا، دائم ــی المپ ه و حت
خــود پخــش می کننــد. شــاید بتــوان بــا تبدیــل ایــن 
ــتفاده  ــیته، از آن اس ــه الکتریس ــده ب ــف ش ــای تل گرم
موتــور  نیروگاه هــا،  بــا  کــه  کاری  ماننــد  کــرد؛ 
ــود.  ــام می ش ــی انج ــع گرمای ــر مناب ــا و دیگ خودروه
ــا  ــا، آب گرمکن ه ــه یخچــال  ه مشــکل اینجاســت ک
ــه  ــتند ک ــی هس ــی کوچک ــع گرمای ــا، مناب و المپ ه
ــی  ــای کنون ــرای فناوری ه ــی را ب ــای بســیار کم گرم

ــد. ــه می دهن ارائ
پژوهشــگران “دانشــگاه کالیفرنیــا، ســن دیه گــو” 
کــه  کرده انــد  ابــداع  دســتگاهی   ،)UCSD(
می توانــد گرمــای بســیار کــم را بــه الکتریســیته 
تبدیــل کنــد. شــاید روزی بتــوان از ایــن نــوآوری، در 
ــا را  ــگرها و المپ ه ــه حس ــرد ک ــتفاده ک ــزاری اس اب
ــد. ــارژ کنن ــز ش ــا را نی ــی باتری ه ــد و حت ــن کنن روش
“پینــگ لیــو”)Ping Liu(، از پژوهشــگران دانشــگاه 
ــک  ــن پژوهــش، ی ــت: ای ــو گف ــا، ســن دیه گ کالیفرنی

ایــده خــوب و هوشــمندانه اســت.
پژوهشــگران ایــن دســتگاه را بــا کمــک مــواد 
ــاناهای  ــه نیمه رس ــد ک ــداع کرده ان ــک اب ترموالکتری
ــدازه  ــه ان ــای کوچکــی ب خاصــی هســتند و در ابزاره
تراشــه های رایانــه ای بــه کار می رونــد. هنگامــی 

کــه یــک طــرف مــواد ترموالکتریــک گرم تــر از 
ــرم  ــرف گ ــا از ط ــد، الکترون ه ــر آن باش ــرف دیگ ط
ــال  ــر ح ــد. در ه ــت می کنن ــرد حرک ــرف س ــه ط ب
ــال ،  ــد یخچ ــی مانن ــع کوچک ــرای مناب ــواد ب ــن م ای

ــتند. ــتفاده هس بااس
ــه  ــکل، ب ــن مش ــر ای ــه ب ــرای غلب ــگران ب پژوهش
روی   )thermocells(”ترموســل ها“ از  اســتفاده 
آوردنــد. ترموســل ها، ابزارهایــی هســتند کــه بــه جــای 
مــواد جامــد، مایعــات را بــرای رســاندن شــارژ از طرف 
ــن  ــا ای ــد. آنه ــه کار می گیرن ــه طــرف ســرد ب گــرم ب
کار را بــا آمیختــن الکترون هــا انجــام نمی دهنــد، 
ــه  ــا را ب ــا یون ه ــده ی ــارور ش ــای ب ــه مولکول ه بلک
ــل  ــه ترموس ــرژی ک ــزان ان ــد. می ــت درمی آورن حرک
ــتر  ــر بیش ــج براب ــرد، پن ــد ک ــا تولی ــن آزمایش ه در ای
 Gang(”ــود. “گانــگ چــن از نســخه های پیشــین ب
“ام. دانشــگاه  مکانیــک  مهنــدس   ،)Chen
آی.تــی”)MIT( گفــت: ایــن نتایــج نشــان می دهنــد 
ــرای  ــا ب ــن ابزاره ــرد ای ــود عملک ــکان بهب ــه ام ک
ــود دارد.  ــول وج ــل قب ــطح قاب ــه س ــا ب ــاندن آنه رس
ــا  ــود دارد ام ــا وج ــه ج ــده، در هم ــف ش ــای تل گرم

ــت. ــول اس ــد پ ــع آوری آن نیازمن جم
گام بعــدی پژوهشــگران در تامیــن نیــروی ابزارهــای 
ــه ای اســت  ــواد کم هزین جهــان واقعــی، اســتفاده از م
ــوب جــذب  ــع مطل کــه گرمــای تلــف شــده را از مناب

می کننــد.

گزارش ویژه
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ــا  ــان ب ــا آغــاز روزهــای ســرد ســال، همــه هموطن ب
راه انــدازی وســایل گرمایشــی ســعی در گــرم کــردن 
ــر اســت  ــد. بهت ــا محــل کار خــود مــی کنن ــزل ی من
ــا  ــوا و ب ــدن ه ــرد ش ــش از س ــدام پی ــن اق ــه ای ک
آرامــش کامــل و رعایــت اصــول ایمنــی انجــام شــود 
کــه منجــر بــه بــروز حادثــه نشــود. در برخــی منــازل 
ــواع  ــد ان ــی مانن ــایل گرمایش ــا از وس ــاختمان ه و س
بخــاری و شــومینه اســتفاده مــی شــود کــه پتانســیل 

ــرای خطــر دارد. ــادی ب زی
حوادثــی نظیــر انفجــار، آتــش ســوزی و مســمومیت با 
گاز کشــنده مونوکســید کربــن در اثــر بــی احتیاطــی 
در نصــب وســایل گرمایشــی بــه وقــوع مــی پیونــدد. 
بعضــی از شــهروندان بــر ایــن بــاور هســتند کــه ایــن 
حــوادث فقط بــه هنگام راه اندازی وســایل گرمایشــی 
داخــل منــازل ماننــد بخــاری هــا اتفــاق مــی افتــد و 

ــاختمان  در س
کــه  هایــی 
و  رادیاتــو  از 
ــره  ــوفاژ به ش
ــتند  ــد هس من
ــچ خطری  هی
ــدارد  ــود ن وج
ایــن  کــه 
ی  ر و بــــــا
ســت  ر د نا

ــزی  ــرارت مرک ــتم ح ــا سیس ــه ی ــت. موتورخان اس
روش ایمــن تــری بــرای گــرم کــردن ســاختمان هــا 
ــه نســبت اســتفاده از بخــاری  ــازل اســت کــه ب و من

هــا خطــرات کمتــری دارد.
امــا ایــن بــدان معنــی نیســت کــه ایــن روش هیــچ 

چگونگی ایجاد ایمنی در موتورخانه  ها
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ــًا در  ــت و اتفاق ــن اس ــواره ایم ــدارد و هم ــری ن خط
گذشــته حوادثــی در موتورخانــه هــای ســاختمان های 
ــی اداری رخ داده کــه گاهــی منجــر  مســکونی و حت
بــه فــوت افــراد شــده اســت. تمــام ســاختمان هایــی 
ــمت  ــد در قس ــی کنن ــتفاده م ــن روش اس ــه از ای ک
ــن  ــرای تامی ــی ب ــا و چیلرهای ــه، مشــعل ه موتورخان
گرمــای ســاختمان وجــود دارد. در ایــن قســمت، 
ــت  ــطح پش ــا س ــه ت ــود دارد ک ــی وج ــش های دودک
ــده هــای حاصــل از فعالیــت  ــه و آالین ــاال رفت ــام ب ب

ــد. ــه خــارج منتقــل مــی کن ــه را ب موتورخان
ــا داکــت  ــزر ی ــًا ایــن دودکــش هــا از مســیر رای غالب
ســاختمان بــاال مــی رود و تمــام واحدهــای ســاختمان 
یــک دریچــه یــا پنجــره هایــی بــه آن مســیر دارنــد 
ــاز  ــای بهداشــتی ب ــواًل داخــل ســرویس ه ــه معم ک
مــی شــوند و اگــر موتورخانــه هــا دچــار نقــص باشــند 
ــن گاز از  ــد، ای ــد کنن ــن تولی ــید کرب و گاز مونوکس
همیــن طریــق وارد منــازل شــده و آنجــا را نیــز آلــوده 
ــنده در  ــن گاز کش ــت ای ــواردی نش ــد. در م ــی کن م
ــازل باعــث مســمومیت  ــه من ــه و ورود آن ب موتورخان
ــم  ــه یازده ــی در طبق ــی حت ــات باالی ــراد در طبق اف
ــه  ــن اســت ک ــده ای ــن نشــان دهن شــده اســت و ای
حتــی بــا وجــود اســتفاده از سیســتم حــرارت مرکــزی 

ــد و انتشــار ایــن گاز وجــود دارد. احتمــال تولی
ــی  ــه م ــم ارائ ــه مه ــد توصی ــاط چن ــن ارتب در همی
ــال  ــکات امس ــن ن ــت ای ــا رعای ــه ب ــد ک ــم، امی کنی
ــم: ــر بگذاری ــه پشــت س ــدون حادث ــرما را ب فصــل س

ــدازی  ــب و راه ان ــه نص ــی در زمین ــر تخصص 1. اگ
موتورخانــه نداریــد، حتمــًا از افــراد متخصــص کمــک 
بگیریــد. ایــن کار کامــًا تخصصــی بــوده و کوچــک 
تریــن اشــتباه مــی توانــد حــوادث تلخــی بــه بــار آورد.

2. فضــای موتورخانــه هــا بایــد بــا میــزان اجنــاس و 
ــی فضــای  دســتگاه هــا مطابقــت داشــته باشــد. یعن
ــزرگ  ــای ب ــتگاه ه ــتفاده از دس ــرای اس ــک ب کوچ
ــاد و کاهــش  ــت. تولیــد حــرارت زی مناســب نیس
ــد و  ــث تولی ــک باع ــای کوچ ــک فض ــیژن در ی اکس

ــود. ــی ش ــن م ــید کرب ــار گاز مونوکس انتش

ــه  ــتم تهوی ــد سیس ــًا بای ــا حتم ــه ه 3. در موتورخان
هــوا وجــود داشــته باشــد و ایــن سیســتم هــا دایــم 
ــه صــورت  ــد ب ــه مــی توان مشــغول کار باشــند. تهوی

ــی باشــد. ــا برق ــی ی طبیع
4. تمــام قطعــات و بخــش هــای مختلــف موتورخانــه 
)مشــعل، دیــگ بخــار، مخــزن و مســیر انتقــال 
ــورت  ــه ص ــی و گازی و...( ب ــات برق ــوخت، قطع س
دوره ای توســط افــراد متخصــص مــورد بازدیــد 
قــرار گرفتــه و ایــن بازدیدهــا در فصــل ســرد ســال 
ــی  ــا وارد م ــه ه ــه موتورخان ــی ب ــار مضاعف ــه فش ک
شــود بایــد دقیــق تــر و حســاس تــر انجــام شــود و 
آن قســمت هایــی کــه نیــاز بــه تعویــض یــا تعمیــر 

ــوند. ــد انجــام ش دارن
ــل  ــزی داخ ــای فل ــتون ه ــود س ــورت وج 5. در ص
ــا پوشــش مخصــوص بپوشــانید. ــه آنهــا را ب موتورخان

6. اگــر از ســوخت مایــع )نفــت، گازوئیــل یــا مــازوت( 
ــارج از  ــوخت را در خ ــع س ــد، منب ــی کنی ــتفاده م اس
ــن شــده  ــه صــورت دف ــن ب ــر زمی مجموعــه و در زی

قــرار دهیــد.
۷. بهتــر اســت موتورخانــه در مجــاورت انبــاری و یــا 

خودروهــا نباشــد.
ــا  ــه ه ــاز در موتورخان ــه س ــل حادث ــی از عوام 8. یک
ــد  ــتعال مانن ــل اش ــات قاب ــروف مایع ــداری ظ نگه
ــن  ــداری ای ــت. از نگه ــکل و... اس ــر، ال ــن، تین بنزی
ــد. ــودداری کنی ــدا خ ــا ج ــه ه ــل موتورخان ــواد داخ م

ــی  ــای ایمن ــتم ه ــد از سیس ــا بای ــه ه 9. موتورخان
مجهــز مثــل سیســتم اعــام و اطفــای حریــق، 
ــده  ــوش کنن ــواع خام ــک، ان ــه اتوماتی ــتم تهوی سیس
هــای دســتی و پرتابــل، شــبکه آب آتــش نشــانی و ... 

ــند. ــوردار باش برخ
10. بهتــر اســت یکــی از افــراد ســاکن در ســاختمان 
)بویــژه در ســاختمان هــای بلنــد و بــرج هــای 
مســکونی( آشــنایی بــا طــرز کار و ایمنــی موتورخانــه 
ــی و  ــا هماهنگ ــزوم ب ــورت ل ــا درص ــد ت ــته باش داش
مشــورت متخصــص ایــن امــر بتوانــد اقدامــات اولیــه 

را انجــام دهــد.

گزارش ویژه
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برای کسب اطالعات بیشتر
به سایت کاشانه مراجعه فرمایید.

11. در داخــل موتورخانــه هــا بــه هیــچ عنــوان نبایــد 
اتــاق نگهبانــی یــا اســتراحتگاه تعبیــه شــود.

ــا  ــه ه ــرویس موتورخان ــر و س ــگام تعمی ــه هن 12. ب
حتمــًا مشــعل هــا و قطعــات برقــی خامــوش و مســیر 
ــوع  ــورت هرن ــود و درص ــع ش ــان قط ــوخت رس س
ــام  ــزن و تم ــًا مخ ــکاری حتم ــا برش ــکاری ی جوش
ــت  ــده و جه ــه ش ــان تخلی ــوخت رس ــیرهای س مس
اطمینــان بیشــتر آنهــا را از آب پــر کنیــد تــا ضریــب 

ــود. ــر ش ــه کمت ــال حادث احتم
ــه از  ــا و چــراغ هــای داخــل موتورخان 13. المــپ ه
انــواع کــم مصــرف باشــد کــه حــرارت کمتــری تولید 
کنــد و حتمــاً دارای حفــاظ و پوشــش مناســب باشــند.

ــواع  ــه هنــگام تعمیــر و تعویــض قطعــات، از ان 14. ب
ــا کیفیــت تهیــه و اســتفاده کنیــد. اســتاندارد و ب

ــل  ــقاطی داخ ــی و اس ــوازم اضاف ــرار دادن ل 15. از ق
ــد. ــودداری کنی ــه خ موتورخان

در  آنــان  کــردن  بــازی  و  کــودکان  ورود  از   .16
کنیــد. جلوگیــری  موتورخانــه 

1۷. از ورود افــراد غیرمتخصــص و دســتکاری کــردن 
وســایل موتورخانــه جــدا خــودداری کنیــد.

موتورخانــه هــا در صــورت ایمــن بــودن بســیار قابــل 
اطمینــان هســتند امــا اگــر نقصــی در کارکــرد آنهــا 
وجــود داشــته باشــد مــی تواننــد حــوادث ناگــواری را 
رقــم بزننــد. تفــاوت موتورخانــه هــا بــا ســایر وســایل 
ــار  ــورت انتش ــه در ص ــت ک ــن اس ــی در ای گرمایش
ــد  ــی توان ــوزی م ــش س ــا آت ــاک ی ــای خطرن گازه
تمــام یــا بخشــی از طبقــات باالیــی را تحــت تاثیــر 
قــرار داده و افــراد زیــادی را درگیــر حادثــه کنــد. ایــن 
ــکونی  ــای مس ــاختمان ه ــص س ــط مخت ــئله فق مس
ــی  ــه اماکــن اعــم از خصوصــی و دولت نیســت و هم
ــتان  ــدارس، بیمارس ــد م ــی مانن ــن تجمع ــژه اماک بوی
هــا، تاالرهــا و... بایــد دقــت کافــی در ایــن خصــوص 
ــکان و  داشــته باشــند. ایــن امــر مــی طلبــد کــه مال
ــا نظــارت  ــای ســاختمان ه ــره ه ــت مدی ــژه هیئ بوی
ــش از  ــن بخ ــح ای ــرد صحی ــر عملک ــری ب ــق ت دقی

ســاختمان خــود داشــته باشــند.
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گذرى بر زمان

مطلع شديم پدر آقاي مهندس دهقان
مدير نشر يزدا به رحمت ايزدي پيوستند.
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