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دوم ساالنه کانون برگزار شد عمومى نوبت  مجمع 

کانون: تیرماه  عمومى  کانون:گردهمایى  تیرماه  عمومى  گردهمایى 
تهران دانشگاه  فناورى  و  علم  پارك  هاى  فعالیت  تهرانمعرفى  دانشگاه  فناورى  و  علم  پارك  هاى  فعالیت  معرفى 

پارك و  کانون  همکارى  هاى  پاركزمینه  و  کانون  همکارى  هاى  زمینه 
پارك ازامکانات  بازدید  همراه  به  فناورى  و  علم  پارك  رئیس   ، هنزکى  زارعى  دکتر  پاركسخنران:  ازامکانات  بازدید  همراه  به  فناورى  و  علم  پارك  رئیس   ، هنزکى  زارعى  دکتر  سخنران: 

ساختمان   ، وفناورى  علم  پارك  مقدم)  شانزدهم(فرشى  شمالى،خیابان  کارگر  خیابان  : برگزارى  محل  ساختمان    ، وفناورى  علم  پارك  مقدم)  شانزدهم(فرشى  شمالى،خیابان  کارگر  خیابان  : برگزارى  محل   1717 13971397،ساعت ،ساعت  2727تیرماه تیرماه  چهارشنبه چهارشنبه 
تئاتر ،آمفى  تئاتر  ،آمفى   11 شماره شماره 

مجمع عمومى عادى ساالنه نوبت دوم سال کانون مهندسین فارغ التحصیل دانشکده فنى دانشگاه تهران، عصر چهارشنبه 23 خرداد 1397 همزمان با گردهمایى خرداد ماه و ضیافت افطار برگزار 
شد.نوبت دوم مجمع عمومى در پى به حد نصاب نرسیدن مجمع نوبت نخست که در تاریخ 26 اردیبهشت همرمان با گردهمایى برگزار شده بود، تشکیل شد. در این نوبت بیش 70 نفر از اعضا حضور 
یافتند. در ابتداى مجمع دکتر پرویز جبه دار ماراالنى(برق 42)، رییس شوراى عالى کانون، با خوشامدگویى از اعضاى حاضر خواست تا اعضاى هیات رییسه مجمع را انتخاب کنند. در ادامه اعضاى 
هیات رییسه به این شرح انتخاب شدند. مهندس محمدباقر عراقى(شیمى 42): رییس، مهندس حمید مسگرپور(شیمى 59): منشى، مهندس على اصغر گواهى(متالورژى 49): ناظر اول، مهندس 
اسماعیل ذوقى(شیمى 54): ناظر دوم. سپس مهندس روزبه صالح آبادى( عمران 80)، دبیر کانون، گزارش شوراى عالى را در خصوص فعالیت هاى کانون در سال 1396، به مجمع ارایه داد. در گزارش 
دبیر کانون به سرفصل هاى فعالیت هاى سازمانى کانون شامل، شوراى عالى، هیات مدیره، کمیته هاى تخصصى و اجرایى کانون، دبیرخانه و روند عضویت، ارتباط با دانشکده فنى، فعالیت هاى فرهنگى 
نظیر گردهمایى هاى ماهانه و جشن سالگرد کانون اشاره شده بود. یکى از نکات مهم گزارش امسال دبیر کانون، انتخابات دوره چهاردهم شوراى عالى کانون بود که با حضور 409 نفر از اعضا برگزار شد. 
وى همچنین به پیگیرى مسایل مالیاتى کانون اشاره کرد. در ادامه مهندس علیرضا عالم زاده(عمران 68)، خزانه دار کانون، گزارش مالى سال 1396 و بودجه پیشنهادى سال 1397 را براى حاضران قرائت 
کرد. در ادامه مهندس امیرحسین نیکخواه(برق 82)، نماینده هیات بازرسان، گزارش هیات بازرسان را قرائت کرد. بر اساس این گزارش مورد عدم تطابق یا تخلفى از بودجه در گزارش مالى یافت نشد. در 
ادامه مجمع پس از بررسى گزارش شوراى عالى و صورت هاى مالى سال 96 و بودجه سال 97 ، این گزارش ها را تصویب کرد. مجمع عمومى کانون در این جلسه، مبلغ حق عضویت براى سال 1397 
را یک میلیون ریال تعیین کرد. همچنین اعضاى هیات بازرسان مهندس سیدعلى میرپور، امیرحسین نیکخواه(برق 82)، امین سلمان زاده زنوز(عمران 87) و امیر قناعى میاندوآب (عمران 71)، براى 
سال 97 در سمت خود ابقا شدند. جلسه مجمع با سواالت و پیشنهادات برخى از اعضا ادامه یافت. در ادامه حاضران افطار را در کنار یکدیگر و در باشگاه دانشگاه تهران واقع در خیابان 16 آذر صرف کردند.
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تجلیل کانون انتخاب شدند کمیته  رییسه  هیات  اعضاى 
ترتیب  این  به  کمیته  رییسه  هیات  اعضاى  اساس  این  بر  شد.  برگزار   1397 اردیبهشت   30 کانون  تجلیل  کمیته  داخلى  انتخابات 

مهندس   دبیر  95)؛  (عمران  رخشان  طلوعى  شهریار  مهندس  نایب رییس:  94)؛  (عمران  پارسا  سپهر  مهندس  رییس:  شدند.  انتخاب 
قابل ذکر است که نتایج این انتخابات پس از اعالم به هیات مدیره کانون به تایید این هیات رسید. امیرحسین ابریشم کار(عمران 96).

با  دانشگاه  ارتباط  تسهیل  هدف  با  پروژه»  «روز  رویداد  سومین 
و  برق  مهندسى  دانشکده  در   ،1397 تیر   13 اقتصادى  توسعه  و  صنعت 
گزارش  به  شد.  برگزار  تهران  دانشگاه  فنى  دانشکده هاى  پردیس  کامپیوتر  
راستاى  در  کامپیوتر  و  برق  مهندسى  دانشکده  تهران،  دانشگاه  روابط عمومى 
دفاع  دوره  سومین  براى  دانشگاه،  سوم  برنامه  و  خود  اجتماعى  رسالت 
کرد. برگزار  پوستر  ارایه  قالب  در  را  دانشجویان  کارشناسى  پروژه هاى  از 

از  دعوت  با  تهران  دانشگاه  فنى  دانشکده  فارغ التحصیل  مهندسین  کانون 
شرکت هاى مرتبط با این حوزه در رویداد فوق مشارکت کرد. همچنین دبیرخانه 
کرد.دکتر  عضوگیرى  و  کانون  معرفى  به  اقدام  رویداد  این  در  حضور  با  کانون 
از  هدف  کامپیوتر،  و  برق  مهندسى  دانشکده  رییس  احمدآبادى،  نیلى  مجید 
برگزارى روز پروژه را ایجاد فعالیت بیشتر و امیدوار بودن دانشجویان به کارهاى 
همه  براى  ایده ها  ارائه  واسطه  به  دانشجویان  فعالیت  کیفیت  افزایش  و  خود 
ذینفعان برشمرد.دکتر مجید نیلى افزود: «یکى دیگر از اهداف ما این است که 
با ایجاد این فضا و امکانات، درصد قابل قبولى از دانشجویان به این فکر بیافتند، 
همراه  نوآورى  امکان  که  حوزه هایى  و  مسیرها  در  را  خود  کارشناسى  پروژه  تا 
با ارزش اقتصادى در کشور است، تعریف کنند. این یک زیست بوم است و گام 
است.»رییس  فعالیت ها  گونه  این  انجام  به  دانشجویان  امیدوارى  آن  نخستین 
اجازه  برنامه ها  «اینگونه  کرد:  نشان  خاطر  کامپیوتر  و  برق  مهندسى  دانشکده 
و  صنعت  همچنین  و  شوند  خبر  با  یکدیگر  ایده هاى  از  دانشجویان  تا  مى دهد 
عالقمندان به یافته هاى علمى به آگاهى الزم در این حوزه ها دست یابند. امید 
به  منجر  کارشناسى  پروژه هاى  از  توجه اى  قابل  درصد  آتى  سال هاى  در  داریم 
یک  به عنوان  باید  رویداد  این  اینکه  اظهار  با  شود.»وى  کشور  اقتصادى  توسعه 
روال در دانشکده مهندسى برق و کامپیوتر ادامه پیدا کند، از برگزارى جشنواره 
انتخاب پروژه هایى در آینده خبر داد که وارد توسعه اقتصادى کشور مى شوند.
با  نیز  پروژه  روز  رویداد  سومین  برگزارى  مسئول  صالحى نسب،  مصطفى  دکتر 
مهندسى  دانشکده  بالطبع  و  تهران  دانشگاه  کارشناسى  پروژه هاى  اینکه  بیان 
قبل  تا  پروژه ها  گفت: «این  هستند،  کیفیت  با  پروژه هاى  جزو  کامپیوتر  و  برق 
مى گرفتند  قرار  دفاع  مورد  خصوصى  به صورت  پروژه  روز  رویداد  برگزارى  از 
پروژه  روز  رویداد  سومین  برگزارى  نداشتند.»مسئول  را  الزم  بازتاب  و 
گرایش   9 در  کامپیوتر  و  برق  مهندسى  دانشکده  «دانشجویان  کرد:  تصریح 
قدرت،  کنترل،  تى،  آى  نرم افزار،  سخت افزار،  بیوالکترونیک،  الکترونیک، 
سیستم هاى دیجیتال و مخابرات در این رویداد با ارائه پوستر شرکت کرده اند.»

و  برق  مهندسى  دانشکده  توانمندى هاى  و  ظرفیت ها  دستاوردها،  از  ذى نفعان  آگاهى  تسهیل  به منظور  که  رویداد  این  پایان  در 
برتر  صنعتى  فعاالن  و  فناوران  سرمایه گذاران،  کارآفرینان،  با  سویه  دو  تعامل  گسترش  هم چنین  و  آن  دانش آموختگان  و  کامپیوتر 
برگزیدگان: آمد.اسامى  عمل  به  تقدیر  برگزیدگان  از  و  معرفى  برتر  هاى  پروژه  شد،  برگزار  دانش بنیان  اقتصاد  تقویت  راستاى  در  کشور 
گرایش  امامى،  مهیار  سید  یونى؛  لیتیوم  باترى هاى  کاربرد  براى  سولفور  نانوساختارهاى  ساخت  پروژه  الکترونیک،  گرایش  برزآبادى،  فراهانى  آسا 
مقایسه  و  شبیه سازى  پروژه  اطالعات،  فناورى  گرایش  آقابزرگى،  حاجى  مهرداد  حافظه؛  به  نزدیک  پردازش  در  دما  مدیریت  پروژه  دیجیتال،  سیستم 
نیاز  بدون  هوایى  خطوط  فاز  نوع  تعیین  امکان سنجى  پروژه  قدرت،  گرایش  دارابى،  احمدرضا  اشیا؛  اینترنت  شبکه  در  اعتماد  تخمین  الگوریتم هاى 
به منظور  کانولوشن  عمیق  عصبى  شبکه  عملکرد  و  ساختار  در  بینایى  توجه  به کارگیرى  پروژه  کنترل،  گرایش  شاکر،  امیرحسین  تماسى؛  سنسور  به 
علیرضا  سید  موازى؛  پردازش  کمک  به  مایکروویو  تصویربردارى  محاسبات  تسریع  پروژه  مخابرات،  گرایش  سپهراسکندرى،  کوچک؛  اشیاء  بازشناسى 
به  امکان  بررسى  پروژه  نرم  افزار،  گرایش  ابدى،  رومینا  اتوماتیک؛  به صورت  روترها  روتینگ  عملکرد  تست  بستر  پروژه  نرم افزار،  گرایش  میرکاظمى، 
تراشه. بین  سیم  بى  شبکه  شبیه ساز  طراحى  پروژه  افزار،  سخت  گرایش  آباد،  خلیل  نامدارى  ایمان  آنالین؛  تاکسى  سرویس  در  سفر  گذاشتن  اشتراك 

کامپیوتر در دانشکده مهندسى برق و  پروژه»  برگزارى «روز 



بولتن داخلی کانون مهندسین فارغ التحصیل دانشکده فنی دانشگاه تهران -تیر 1397
3پیام نامهپیام نامه

SPIE در کانون حقوقى  عضویت 
فنى: آموختگان  دانش  و  محترم  اعضاى 

فنى  حقوقى  هاى  شخصیت  اساسنامه،   3-2-7 بند  مطابق 
هیات  پیشنهاد  به  تایید  صورت  در  و  درخواست  ارائه  با  میتوانند 
پذیر  کانون  وابسته  عضو  عنوان  به  شورایعالى  تصویب  و   مدیره 
میتواند  مدیره  هیات  تشخیص  به  حقوقى  عضویت  احراز  مصداق 

باشد: زیر  موارد 

حقوقى  شخصیت  مدیره  هیات  عضو  کانون  اصلى  اعضاى  از  -یکى 
باشد.

و  مهندسى  فنى،  هاى  گرایش  با  مرتبط  اصلى  فعالیت  -زمینه 
باشد. اقتصادى 

باشد. شده  معرفى  کانون  حقوقى  عضو  دو  -توسط 

ورودیه  پرداخت  به  موظف  پذیرش  از  پس  حقوقى  -اعضاى 
مجمع  به  شورایعالى  طرف  از  سال  هر  ابتدا  در  ورودیه  هستند. 

عادى 

میگردد. مصوب  و  شده  پیشنهاد 

است: زیر  شرح  به  حقوقى  اعضا  بندى  طبقه 

عضویت  حق  برابر   25 معادل  حقوقى  عضویت  برنز-حق  -عضو 
اصلى عضو 

عضویت  حق  برابر   54 معادل  حقوقى  عضویت  نقره-حق  -عضو 
اصلى عضو 

عضویت  حق  برابر   144 معادل  حقوقى  عضویت  طال-حق  -عضو 
اصلى عضو 

حق  برابر   254 معادل  حقوقى  عضویت  حق  الماس-  -عضو 
میباشد.  اصلى  عضو  عضویت 

با  هستید  حقوقى  عضویت  به  مایل  صورتیکه  در  است  خواهمشند 
نمایید.  دریافت  بیشتر  اطالعات  و  بگیرید  تماس  دبیرخانه 

(1397  ) کانون   تکمیلى  درمان  بیمه 

اعضاى  به  رسانى  خدمت  راستاى  در  گذشته  سنوات  همانند 
محترم، با شرکت بیمه رازى قرارداد بیمه تکمیلى درمان گروهى 
با فرانشیز 10 درصد  را به گونه هاى منعقد کرده که نسبت به سال 
گذشته افزایش معنى دارى وجود ندارد. اطالعات بیشتر در سایت 
کانون موجود میباشد. خواهشمند است در اسرع وقت نسبت به 
انتخاب طرح مبنا و پرداخت حق بیمه اقدام نمایید.تاریخ شروع 
بیمه نامه24 اردیبهشت ماه میباشد  و اعضاى محترم هرچه سریعتر 
جهت ثبت نام در بیمه تکمیل درمانى کانون اقدام نمایند، و یا براى 
نمایید. حاصل  تماس  کانون  دبیرخانه  با  بیشتر  اطالعات  داشتن 

88026365-88998135 

ویژه  اعضاى کانون تسهیالت رفاهى 

دریافت  به  موفق   (80 (عمران  لیبر  على  نیکالس  دکتر 
دکتر  شد. میزورى  دانشگاه  از  خالقانه  تدریس  ساالنه  جایزه 

و  معمارى  عمران،  مهندسى  دانشکده  در  استادیار  عنوان  به  لیبر 
گزارش  به  است. تدریس  به  مشغول  میزورى  دانشگاه  زیست  محیط 
ساالنه  بصورت  فوق  جایزه  میزورى،  دانشگاه  رسانى  اطالع  پایگاه 
نمایند  استفاده  گذار  تاثیر  و  خالقانه  روش هاى  از  که  استادانى  به 
از  استفاده  با  گذشته  سال   5 طول  در  لیبر  دکتر  مى شود.  اعطا 
در  الکترونیک  آموزش  از  استفاده  خصوص  به  نوین  فناورى هاى 
تدریس خود توانسته است تاثیر بسزایى در سطح آموزش دانشجویان 
دکتر  به  را  موفقیت  این  کانون  باشد.  داشته  میزورى  دانشگاه 
دارد را  آتى  موفقیت هاى  آرزوى  ایشان  براى  و  گفته  تبریک  لیبر 

نیکالس  دکتر  توسط  میزورى  دانشگاه  نوآورانه  تدریس  جایزه  دریافت 
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دبیرخانه کانون
نشانی: تهران, خیابان طالقانى بین خیابان قدس و 

وصال شیرازى پالك 429 طبقه 5 واحد 9
کدپستی:  1413684941

صندوق پستی:  14395-495
تلفن:  88026365-6 
تلفکس:  88998135
www.fanni.info

Email: Info@Fanni.info

تبریک

سرکار خانم مهندس بهنوش فرزان ( شیمى 89 )
آغاز زندگى مشترکتان را تبریک  و تهنیت عرض میکنیم و سالمتى و سعادت  شما را از خداوند 

منان خواستاریم

جناب آقاى مهندس غالمعلى سالمى(برق 86) وخانم مهندس فاطمه فرخى(شیمى89)  
قدم نو رسیده  را تبریک و تهنیت عرض نموده، سالمتی و سعادت شما را از خداوند متعال 

خواستاریم.

آگهى جذب نیرو
یا  سازه  مهندس  نفر  یک  دارد  نظر  در  مشاور  مهندسین  شرکت 
زلزله فارغ التحصیل دانشکده فنى دانشگاه تهران جهت طراحى پل 
اقدام  زیر  ایمیل  طریق  از  رزومه  ارسال  جهت  لطفا   . نماید  استخدام 

فرمایید.
resumemoshaverin@gmail.com

نیرو جذب  آگهى 

https://telegram.me/KanoonFanni

کانال تلگرام کانون مهندسین فارغ التحصیل دانشکده فنى دانشگاه 
اسکن نماییدتهران

کار جویندگان 
کد: 6758 رشته: مهندسى عمران

تخصص: سازه هیدرولیکى
  تجربه: طراحى پل

سابقه : 6 سال نوع همکارى: تمام وقت

کد: 1151 رشته: برق
تخصص: الکترونیک قدرت

تجربه : الکترونیک
سابقه : 4 ماه نوع همکارى: نیمه وقت

کد: 6759 رشته: عمران
مسلط  سازه  طراحى  تجربه:  سازه  طراحى  تخصص: 

به تکال سابقه: 11 سال  نوع همکارى: تمام وقت

کد: 1122 رشته:مکانیک ودوره هاى دى بى اى
مدیریت  تجربه:  مدیریت  و  تخصص:مشاوره 
نوع  30سال  سابقه:  سازمانها  و  ها  شرکت 

همکارى: تمام وقت

کد: 10635 رشته: صنایع
تخصص: کنترل پروژه 

  تجربه امکان سنجى برنامه ریزى پروژه و مدیریت
سابقه: 3 سال نوع همکارى: تمام وقت

کد: 1111 رشته: شیمى
تخصص: پلیمر

تجربه: 
سابقه :3ماه کارآموزى نوع همکارى:نیمه وقت

کد:7960 رشته شیمى تخصص: مهندسى 
پاالیش نفت

تجربه :
سابقه : 25 سال نوع همکارى: تمام وقت 

کد: 7754 رشته: مکانیک
تخصص:مکانیک سیاالت- تبدیل انرژى

 تجربه: طراحى تاسیسات مکانیکى ساختمان
سابقه:3 سال  نوع همکارى: تمام وقت

کد: 8648 رشته: عمران-زلزله 
تخصص طراحى سازه صنعتى هماهنگى پروژه تجربه: 

طراحى سازه صنعتى و...
سابقه: 3 سال نوع همکارى: نیمه وقت

کد: 3678 رشته: عمران- سازه
تخصص:طراحى و نظارت

 تجربه: طراحى و مشاور پیمانکار
 سابقه:16 سال نوع همکارى: تمام وقت

کد: 5386 رشته: عمراان و خاك و پى
تخصص: ژئوتکنیک

  تجربه:گودبردارى و ساختمان
سابقه: 8 سال نوع همکارى: تمام وقت

کد:2222 رشته:معدن - اکتشاف  تخصص: 
ژئوتکنیک

تجربه : چاه هاى حفارى اکتشافى
سابقه : 10 سال نوع همکارى: تمام وقت 

کد: 3300 رشته: مکانیک - سیاالت 
مکانیکى  تجهیزات  وساخت  تخصص:طراحى 
و  فوالد  و  سیمان  بخشهاى  در  مدیریت  تجربه: 

پروژه نفتى
سابقه: 24 سال نوع همکارى: تمام و نیمه وقت

کد: 9535 رشته: شیمى
تخصص:مهندسى فرایند 

 تجربه:شبیه سازى با نرم افزارهاى سیستم و تهیه 
مدارك فرایند سابقه:9  ماه  نوع همکارى: تمام وقت

کد: 7653 رشته: عمران سازه
 - تجربه:مترو  سازه   محاسب  مهندسى  تخصص: 

ساختمان - سازه هیدرولیکى
سابقه: 6 سال نوع همکارى: نیمه وقت

کد: 7314 رشته: عمران
تخصص: ژئوتکنیک - سازه 

تجربه : مشاور -دفتر پیمانکار سابقه: 5 سال نوع 
همکارى: نیمه وقت و تمام وقت

تهران،  دانشگاه  فنى  دانشکده  تاسیس  سالگرد  هشتادمین  مناسبت  به 
ایرانى»  مهندسى  سال   5000» عنوان  با  مجموعه اى  تهیه  به  اقدام  کانون 
فرزین  دکتر  توسط  کانون،  سفارش  به  همراه  کتاب  و  فیلم  نمود.مجموعه 
روزنه اى  جذاب  مجموعه  این  شد.  تهیه  ایشان،  پژوهشى  تیم  و  رضاییان 
سال   5000 دستاوردهاى  مهم ترین  از  برخى  تا  دور  گذشته هاى  به  است 
نقل  همراه  به  چشم نواز  تصاویرى  باشیم.  نظاره گر  را  ایرانى  مهندسى 
بازسازى هاى  و  دنیا  مشهور  ایرانشناسان  و  دانشمندان  از  دلنواز  قول هایى 
گردآورى  همراه  فیلم  و  کتاب  این  در  که  رایانه اى  بعدى  سه  هنرمندانه 
زمان  از  ایرانى  مهندسان  آور  اعجاب  ساخته هاى  از  گلچینى  تنها  نه  شده، 
حماسه اى  که  مى سازد  آشکار  را  صنعتى»  تا «انقالب  شهرنشینى»  «انقالب 
بزرگ. ملت  یک  بى بدیل  تمدن  و  هنر  و  فن  سال  هزار  پنج  از  مى سراید 

سالگرد  هشتادمین  ویژه  نسخه 
آرم  به  مزین  فنى،  دانشکده  تاسیس 
دانشگاه  تاسیس  سال  هشتادمین 
سال  ماه  بهمن  اول  نیمه  در  تهران، 
شد. منتشر  کانون  طریق  از   ،1393

این  از  کانون  اعضاى  استقبال  به  نظر 
شدن  تمام  به  توجه  با  و  مجموعه 
عالقمندان  دوم،  چاپ  در  نسخ  کلیه 
ثبت  پیش  طى  مى توانند  تهیه  جهت 
مجموعه  این  کانون  دبیرخانه  با   نامى 
نمایند. تهیه  آن،  سوم  چاپ  در  را 
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کد: 1286 رشته: راه و ساختمان
تخصص: ابنیه سنگین-پروژه هاى نفتى و سازه 

هاى دریایى
 تجربه:مدیریت کارگاه- مدیریت پروژه 
سابقه:27 سال  نوع همکارى: تمام وقت

بندرعباس یا قشم 

کد: 9054 رشته: شیمى
تخصص: پلیمر

 تجربه: صنایع پالستیک
 سابقه:9  ماه 

 نوع همکارى: تمام وقت

سرکار خانم مهندس زهرا رجبى ( معدن 92 )
آغاز زندگى مشترکتان را تبریک  و تهنیت عرض میکنیم و سالمتى و سعادت  شما را از خداوند 

منان خواستاریم

شرکت خدمات فنى و مهندسى ترانشه معدن
جهت انجام پروژه خود در استان همدان

نیاز به مهندس معدن گرایش استخراج از فارغ التحصیالن دانشکده 
فنى

با سابقه حداقل 5 سال در معادن روباز را دارد.
جهت ارسال سوابق به شماره فکس  88729959

info@tmco.ir :  و یا به ایمیل
تسلیت

 جناب آقاى مهندس محمد جعفرى ، راه وساختمان  (54)
کانون درگذشت مادر گرامیتان گرامیتان را تسلیت عرض نموده، از خداوند متعال براى آن 
مرحومه آمرزش و علو درجات و براى بازماندگان محترم سالمتى و طول عمر خواستار است.


