
 مصاحبه با آقاى دکتر صراف زاده

 *در ابتــدا، از شــما بابــت وقتــى کــه در
 اختیــار نشــریه تکنوزیســم جهــت انجــام ایــن

مصاحبه قرار دادید، تشکر مى کنیم.
 1. لطفــًا خودتــان را معرفــى نماییــد و در
ــى ــه کارى و پژوهش ــا زمین ــه ب  رابط

خود، توضیح دهید.
  با سالم خدمت شما و از شما بابـت دعـوتتان
 تشکر مى کنم. من محمدحسین صــراف زاده،
 استاد تمام دانشکده مهندسى شیمى دانشگاه
 تهران هستم. همچنین مسئولیت  هایى را نیـز
در این دانشکده و دانشگاه دارم که یکى از آن
  ها، ریاست کرسـى یونسکـو در بازیافــت آب،
 مى باشد. مـن مقـطع کـارشناسـى مهندسـى
 شیمــى (گرایـش صنــایع گــاز) و مـقطــع
 کارشـناسى ارشــد مهندسـى شیمى (گرایش

بیوتکنولوژى)

  را در دانشگـاه صنعتـى شـریـف گذرانـده ام و
 جهت تحصیل در مقطع دکترا، به کشور فرانسه
 رفتـم و در دانشـگاه مونوپولى فرانسـه، مقطـع
 دکترا را گذرانده ام. زمینه هاى اصلى تحقیقاتى

 و پژوهشى من نیز،
Environmental  Biotechnology    
 بــــــه معنــاى بیوتکنولــوژى محیط زیســت
 اســت؛ در واقــع بــه نوعــى هــم در حــوزه
 بیوتکنولــوژى و هــم در زمینــه محیــط زیســت

فعالیت دارم.
 2. بــا توجــه بــه پژوهــش هــا و مقــاالت
و آب  روى  بــر  شــما  تمرکــز   شــما، 
 مشــکالت آن و فناورى  هــاى ایــن حــوزه
 اســت. چــه مــواردى باعــث شــد کــه در
ــروع ــود را ش ــت خ ــه فعالی ــن زمین  ای

کنید؟
  من اعتقاد دارم آلوده کنندگان محیـط زیسـت،
 مهندسین شیمى هستند و بنابراین، مهندسـان
 شیمى باید این آلودگى ها را کاهـش دهنـد و یا
 اینـکه آن ها را از بیـن ببـرند. امروزه، دغـدغـه

اصلى زیست محیطى، تغییرات اقلیمى است.
 در تغییرات اقلیمى، انگشت اتهام به سمـت گاز
 کربـن دى اکسیـد و مسـائل مربـوط به انــرژى
 مـى رود که مهندسین شیمــى، با ایــن دو در

بسیارى از بخش ها، درگیر هستند.
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 همچنین، امروزه بحث ردپاى کربن از مسائـل
 مهم جهان به شمار مـى رود و در ایـن مسـأله
 نیـز، مهندسیـن شیمـى نقـش اول را دارنـد.
 با تـوجـه به این مسـائـل، باید سعـى شـود تا
 پاسخ هایى در حوزه مهندسى شیمى بیابیـم تا
 بتوانیم اثـرات منفى ایــن مسائـل را کاهـش
 دهیم. ما در این کره خاکى زندگى مى کنیم و
 اگر بخواهیم فعالیت هاى مختلف ادامه داشتـه
 باشند، در ابتدا باید به این کره خاکى، احتـرام
بگذاریم و بدیــن ترتیــب، خودمـان بایـد راه

 حل هایى براى مشکالت خود، بیابیم.
 3. لطفا در رابطـه با کرسى یونسکــو در
 بازیافت آب و فعالیت هاى مرکز توضیـح

 دهید.
کرسى هاى یونسکو همچون قطب هایى علمـى
   هستـنـد کـه مرجعیـت خـود را از سـازمـان
 یونسکو، واقع در پاریس مى گـیرند و بـه نوعى
 انحصارى هستند و در یک حیطه تخصـصى با
 توجه به فعالیت هایى که یک دانشگـاه، گـروه

 تحقیقاتى یا یـک مجموعه انجـام مـى دهد، به
 آنها اعطا مى شـود. ایـن کرسى ها فعالیت هـاى
 مختـلفـى را در دستـورکــار قرار مى  دهنـد و
 کرسى یونسکو در بازیافت آب نـیز عنوان یک
 کرسى  است در حوزه علمـى، که بـه دانشـگاه
 تهران اعطا شده است و ریاست این کرسـى را

بنده برعهده دارم.
 سازمان یونسـکو بر خـالف آنـچه که در ذهن
 اغـلب مـردم، سـازمانـى صـرفاً فرهنگى تلقى
 درنظر گرفته شده است، در حوزه هـاى عـلمى
 و اجتـمـاعى نـیـز بـا اهـدافـى صلـح جویانـه،
 فعالیت هایى مـى کند. مـوضـوع آب در واقـع
 یـکـى از مسئـولیت هـاى سـازمان یـونـسکـو
 مـى باشد کـه باید به آن پرداخته شود. حدود
 60 سال پیش این سـازمان، برنامه آب شناسى
 و سیاست گذارى کـالن عمومـى آب را، بـراى

دنیا تدوین نمود.

 جـالـب اسـت بدانـیـد کـه ایـران، جـز اولیـن
 کشورهایى بود که با این برنامه سازمان یونسکو
 همـراه شد و سـازمان آبشناسـى یونسـکـو، در
 ایران تأسیس گردید. عمده  متخصصیـن حـوزه
 آب در این موسسه آبشناسى، آموزش هاى الزم
 را فـراگرفـتند و دوره هـاى تـخـصصـى الزم را
 گذرانده اند. در واقع ساختمانى که اکنون که در
 دانشکده مهندسى شیمى قرار دارد، ساختـمان
 آبشنـاسـى است و نـام آن، از همین موسسه ى
 آبشناسى یونسکو گرفتـه شده اسـت؛ البتـه در
 حال حاضر موسسه آبشناسى دیگر وجود ندارد
 اما ما خرسندیـم که از حدود 15 سـال قبل، با
 سازمان یونسکو، ارتباط برقرار کردیم و با توجه
 به مجموعه فعـالیت هـایى کـه در زمینـه آب و
 محیط زیست و به خصوص حوزه ى بازیافت آب
 انجام دادیم، سـازمان یونسکـو، کرسى بازیافت
 آب را به دانشـگاه تهران اعطا نمـود و در واقـع
 دانشـکده مهندسـى شیمى دانشگاه تهران، بار
 دیگر سازمان آب شناسـى را به گـونه اى احیـا

نمود.
 در رابطه با فعالیت هایـى که موجب اعطا شدن
 ایـن کرسـى بـه دانشگـاه شـد، باید بگویم که
 بـنـده از ابتـداى ورود خــود  بـه دانشـکــده
 فنـى دانشـگاه تهران، موضوع آب را در اولویت
 برنامه هاى خود، قـرار دادم؛ بـه عنـوان مثـال،
 همایشـى حدود 12 سـال پـیش در دانـشگـاه
 تـهران با عنـوان «پیشرفت ها در تصفیه آب و
 فاضالب و بازیافت آب» برگزار کردیم و در این
 کنفرانـس، 80 نفـر از صاحب نظـران در سطـح
دنیا شنـاسـایى و دعوت شدند. به دالیلى، همه
  ى این متخصصین، در همایش حضور نیـافتند
 اما بـا ایـن حال به هـمراه تعدادى از این افراد،
 شبـکه ى خوبى از متخـصصـین شکـل گـرفت
 و عالوه بـرمتخصصین، دانشجویان عالقه مند و

فعال نیز، در کنار ما بودند.
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        همچنیــن مــن بــه همــراه دکتــر مهرنیــا یــک
حوزه تحقیقاتى به نام

Membrane Bioreactor
 (بیـوراکتـورهـاى غشـایـى) را  در دانشـگـاه 
 آغاز کردیـم و با توجه به ارتباطاتى که بنده با
 چند دانشگـاه مطرح اتحادیه اروپا در زمیـنـه
 بیوراکتور غشایـى داشتـم، توانستیـم ارتبـاط
 خوبـى را براى دانشگاه تهران فراهم نماییم و
 دانشگـاه تهـران، به عضـویت شبکه ى اروپایى
 راکتـور غشایـى درآمـد. توانستیـم بـا شبکـه
 اتحادیه اروپـا بـراى توسعـه بیوراکتور غشایى
 همکارى خوبى داشته باشیـم و بـا استفاده از
تجارب و فناورى هاى آن ها، به نوعى زمیـنــه
 توسعه ى بیوراکتور غشایـى را در کشـور پایـه
 گذارى کنیم. این مسئله گامى مهم در زمینه

 تصفیه آب و فاضالب مى باشد.
 4. لطفًا در مورد افتخارات و فعالیت هـاى

کرسى یونسکو توضیح دهید.
 ابتدا الزم است عرض کنم که سازمان جهانى
 یـونسکـو، زمینـه تخصصـى بـازیـافـت آب را
در دنیـا به صـورت انحصـارى بـه دانشـکـده
  ى مهندسى شیمى دانشگاه تهران اعطا کرده
 است و دانشکده ما صاحب این قطـب علـمى
 اسـت؛ بنابـرایـن همین مورد، به خودى خود
 مایه افتخار ماست ولـى در مـجموع، از جمله
 دستاوردهـاى مـا شبکـه سـازى گستـرده بـا
 متخـصصـان آب و برگزارى نشست هاى حائز
 اهمیت در این حوزه اسـت؛ بـه عنـوان مثال،
 5 سال قبـل، همایشـى بـا حضـور 18 تـن از
 دانشمنـدان تـراز اول جـهان درحـوزه  آب در
 ایـران بـرگـزار شـد. عـالوه  بـر مـتخصصیـن
 خارجى، متخصصان داخلى هم حضور داشتند
 و جهـت تبـادل نظـرات، سه نشست مختلف،

 مطابق زیر برگزار گردید:
  تبریز: با محـوریـت احیـاى دریاچه  ارومیه.

تهران: با محوریت بازیافت و دیپلمـاسـى آب.

 اصفهـان: بـا محوریـت بـررسى پیشنهـاداتى از
 جانب کرسى یونسکو براى احیـاى زاینـده رود،
 برگزار شد. همچنین ایـن مرکز یک جشنواره با
 نـام جشنـواره ملـى آب را بـرگزار مى کنـد کـه
 با حضور متخصصین این حوزه برگـزار مى گردد
 و هر ساله در دانشـگاه تـهران بـرگزار مى گردد.
 امسال نیز از تاریـخ 31 اسـفند تا 2 فروردین با
 نام از روز آب تـا نوروز آب برگـزار خواهد شد و
 در شبکه هـاى اجتماعى این مرکز، جزئیات این

جشنواره را به اطالع همگان خواهیم رساند.
  5. بــا توجــه بــه اینکــه ایــران درگیـــر
ــت، در ــالت آب اسـ ــکالت و معضـ  مش
ــه ــن زمین ــران کارى در ای ــهرهاى ای  ش

صورت گرفته است؟
 بـلـه و در حـال حاضـر به شرایـطـى نـزدیـک
 مى شویـم کـه قیمت فاضالب از خود آب بیشتر
 شـود. در برخـى شهـرهـا، صنایع خود، خریدار
 فـاضـالب هستند؛ یعنـى صنـایع بـراى خـرید
 درازمدت فاضالبى که در گذشته، بدون استفـاده
 تخلیه مى شده و به عنوان یک معضل به حساب
 مى آمد، در رقابت هستنـد؛ البتـه بازیافـت آب،
 مستلزم آن است که فناورى آن هم توسعه پیدا
 کند و همچنیـن، نیازمند فرهنگ سازى در این

حوزه هم هستیم.
ــتى ــکالت محیط زیس ــع مش ــراى رف  6. ب
ــت آب را ــه بازیاف ــه ب ــل آب، توج  و معض

چقدر موثر مى  دانید؟
 در مهندسى شیمى، ایـن مـوضـوع بـایـد جـز
 اولویت ها قرار بگیرد؛ یعنى آموزش ها به نسل

 جدید، بایـد نـگرش متفاوتـى نسبـت بـه قبـل
 داشته باشـد. در گـذشتـه فرآیندهاى خطى به
 مـا آموزش داده مى شد و به این معنـا بـود که
 مـواد اولیـه، فـرآینـدى را طـى مى کردند و در
 سمت دیگر محصول دریافت مـى شـد و در این
 بین، مقدار زیادى پسماند مـایع و جـامد تولید

 شده و در محیط زیست تخلیه مى شد.
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 این نگـرش بایـد بـه طـور کامل تغییر یابد تا
 مـحیـط زیسـت نـجـات پیـدا کنـد و دوبـاره
 اشــاره مـى کـنـم کـه بـه واسـطـه هـمـیـن
 طراحى هـاى خطـى، آلـوده کنندگـان مـحیط
 زیـسـت، مهندسیـن شیمـى هستند و اکنون،
 وظیفه ما ایــن است که ایـن طراحـى ها را از
 حالت خطـى بـه حالـت چرخشـى و در واقـع
 بازگشتـى ببـریم و به سمت فراینـدى حرکت
 کنیــم که دیگــر پسمانــدى از خــود به جا
 نگـذارد و آب در مدارهایــى، مـجـدداً مــورد
 استـفـاده قـرار گیرد و فقــط مربــوط به آب
 نیسـت و مشاهده مى کنــم کـه در صنـایــع
مـختلـف، چـه منابع باارزشى را از دسـت مى
  دهیـم. در بسیـارى از کشورها به فاضـالب به
 چشــم پسمانــد متعفــن، بى  ارزش نگــــاه
 نمى کنند؛ به عنوان مثال بعضى ایاالت آمریکا،
 به ازاى فاضالب تـولید شده، از مالیات افــراد
 کسر مى شــود؛ زیــرا کـه نگاهشـان بـه ایـن
 صـورت اسـت کـه مى تـوان از ایـن فاضـالب،
 انـرژى تـولیــد کرد و در نتیجــه، در مرحلـه
 اول بایــد نگـاه به فاضـالب تغییر کنـد. هنـر
 یــک مهنـدس شیمـى، در ایـن اســت کــه
 چالش ها را به فرصت ها، تبدیل کند. در حـال
 حاضر وضعیـت پسمـاندهـا و فاضـالب بسیـار
 ناگـوار و نـگران کننـده است، در صورتـى کـه
 در تک تک آنها فرصت هایى نهفته وجود دارد
 کـه یک مهنـدس شیمـى خـوب، باید آنها را
 کشف کند و با علم فرایند بـه فرصـت تـبدیل
 کند. با ایـن نگـاه جدید تاثیـر چشم گیرى در

 حوزه ى محیط زیست خواهیم داشت.

ــه طــور کلــى زمینه هــاى پیشــرفت  7. ب
و در کشــور  آب  بازیافــت  مســأله   در 

مقدمات الزم بـراى آن را بیان کنید.
 من معتقدم این موضوع، موضوعى است که اول
 باید خودمـان به آن توجـه کنیـم و ارزش ایـن
 منـابع نهفتـه را درك کنیـم؛ بـه عنـوان مـثال
 یـک کـارخـانه را فــرض کنیـد مـحصـولـى را
 تـولیـد مى کنـد؛ نگـاه ایـن کارخانه به فاضالب
 تولید شده چگونه است؟ بله؛ متأسفانـه صنـایع،
 فاضـالب را مسئلـه اى دردسـرسـاز و هزینـه بـر
 مى دانند در حالى که این مدیران کارخانه، ابتدا
 باید دیـد خود را تغییر دهند و نبایـد صرفـاً بـه
 خاطر بـرخورد سازمان محیط زیست، فاضالب را
 کنتـرل کند و یا با پرداخت جریمـه به کار خود
 ادامـه دهنـد و مدیریتـى بـر فاضالب نـداشتـه
 باشند. باید فرهنـگ و رویکـرد اقتصـادى بـراى
 صاحبـان سرمایه تغییـر کـند تا ایـن مسئـله را

به عنوان یک چالش نبینند.
 8. جایــگاه کشــور مــا در بازیافــت آب بــه

 چه صورت است ؟
 در رابطه بـا کشـور نمیتوان گفـت که در حوزه
 بـازیافـت آب، بـه عنــوان یکـى از کـشورهـاى
 پیشگـام هستیــم امـا در رابطـه بـا دانشکــده
 مهندســى شیمــى دانشگـاه تـهران، در حـوزه
 بازیافـت آب به عنـوان یکـى از مراکـز پیشگـام
 محسوب مى شویم. وضعیـت کشـور را بـاید بـا
 مسئولین متفاوتى مصاحبه نمود و به یک جمع
 بنـدى نهایـى رسیــد؛ زیـرا وزرات خـانـه هـاى
 مخـتلفـى اعـم از وزارت نیـرو، وزارت جـهـاد و
 کشـاورزى، وزارت صنـایـع، معـدن و تجـارت و
 وزارت نفـت هستنـد کـه بـه عنـوان متـولـى و
 مـصرف کننـده شنـاخته مـى شونـد و سـازمان
 محیط زیست که به عنوان یک سـازمان نـاظـر
 حضـور دارد و بـایـد با مسئولیـن مربـوطه ایـن
 مراکـز نیـز مـصاحبه نـمود تـا بـه یـک جمـع

 بندى کامل رسید.
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 ایــن مـراکــز، به صــورت منسجــم عمــل
 نمى  کننــد و از علـم ایـن حــوزه در زمان و
 مکان مناسب استفـاده نمى  کنند و نمیـتوانیم

انتظار پیشرفت داشته باشیـم.
 9. بــه نظر شــما کدام رشــته  ها مى  توانند
ــى ــش مهندس ــل نق ــت تکمی  در جه
 شــیمى در موضــوع آب و مشــکالت

آن،کمک کنند؟
 شایـد یک مـوردى کـه بـراى شما هم جالب
 باشد، این است که موضوع آب و بازیافت آب،
 به عنوان یـک موضـوع در مهندسـى شیمـى
 نمـى باشد و یـکى از مشکـالت اصـلى کـه در
 مسـائـل آب داریـم، ایـن اسـت کـه بیشتــر
 مهندسین عمران و مهندسیـن محیط زیسـت
 در حـوزه آب مشغـول به فعـالیـت هستنـد و
 متـأسفـانه ایـن دید در اکثر جامعه هست. به
 خـاطـر دارم کـه حدود  15 سـال گـذشتـه،
 دانشجویـان بیـوتکنـولـوژى را به تصفیـه آب
 جنـوب تـهران بـراى بازدید برده بودیم؛ ایـن
 تصفیه خانـه با همکـارى اتریـشى هـا احـداث
 شده است. اگر که به فرآیندهاى این مجموعه
 دقت کنیم و بـررسى کنیم، متوجـه مى شویم
 که تمامى فرایندهاى تصفیه خانه، فرایندهاى

بیوتکنولوژى مى باشد؛
 یعنى فاضالب از بـدو ورود و بعـد از عملیـات
 جداسازى فـیزیکى، جهت انجام مراحل اصلى
 تصفیه، تعـداد زیادى بیوراکتور وجود دارد که
 در شرایط و طراحى هاى مختلف وجود دارند
 و در کنـار این موارد، یکى از موارد جالبى که
 حائز اهمیت بـود ایـن است کـه در آن مکان
 هیچ گونه بوى بدى احساس نکـردیم و بعدها
 متوجه شدیم که گازهاى حاصلـه را وارد یک
 بیـوفیلتـر مـى کننـد و تصفیـه هـوا را انجـام
 مى دهند و دیگر فرایندهاى بیوتکنولوژى کـه

 انجام مى شود، را مشاهده نمودیم.

 در آنجـا یک فرایند تصفیـه آب سبـز داشتیـم.
 در آن مقطــع قــرار بـــر ایــن بــود کــــه
 مـهندسیـن و عوامـل اتـریشـى، همـه امـور را
 بــه متخصصیـن ایرانـى تحویل دهند و در آن
 زمان، تـخصـص هـایـى کـه در آن واحـد کــار
 مـى کـردنـد بـه ایـن صورت بـود که همگى یا
 مهندس عمران بودند یا مهندس محیط زیست
 و براى من سوال شده بود کـه اگر یک مهندس
 بیـوتکنـولـوژى در ایـن واحد نبـاشـد، چگونـه
 مى  تـوانید فرایندهاى بیـوتکنولـوژى مختلف را
 کنترل نمایید؟ بعـد از متخصصیـن اتریشـى، با

 این وجود به مشکل خواهید خورد.
 بنـابـراین یکى از مشکـالتى که در حوزه آب و
 تصفیـه آن داریـم ایـن است که دیـد مهندسى
 شیمـى بـه این حوزه وارد نشده اسـت. به طور
 مثال در یک تصفیـه آب و فاضالب، از نگاه یک
 مهندسـى شیمـى، فـراینـد اسـت و بـه حضور
 مهندس شیمـى نیـاز است در حـالـى کــه در
 جامعـه ایـن نیــاز حس مى شود که این حوزه،

مخصوص مهندسین عمران است.
 10. در بین پروژه ها و مقاالتى که داشتیـد،
 کدام یک از آنها، بیشتر از بقیه براى شمـا
 مهـم و جذاب بود؟ لطفـا در رابطـه با آن

پروژه توضیح دهید.
 هـر کـدام یک از آن ها، حـوزه خـاص خــود را
 دارند و اهمیت و ویژگى خاص خود را دارند؛ از
 نظر استقبال در بین مقاالت، مقاله  اى دارم کـه
 در زمینه  MB Reactor است و در طى شش
 سال، بیش از 600  بار به آن رجوع شـده است
 و در آن پیرامون جمعیت میکروبى که نیتروژن

 را حذف مى کند، مطالعه شده است.
 اگـر خودم بخواهـم انتخـاب کنـم، مقالـه اى را
 ترجیـــح میدهــم که میــزان Citation آن

 کمتـر باشد.
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ــون ــریاتى همچ ــما نش ــر ش ــه نظ  11. ب
ــکى در ــه کمـ ــم، چ ــریه تکنوزیس  نش
ــالت آب ــل مشکــ ــاى حــ  راستــ
چگونــــــه و  بکننــد   میتواننـــد 
ــن ــل ای ــا در حـ ــش آن ه ــوان نق  مى  ت

مشکات پر رنگ تر کــرد ؟
 طبیعتاً باید براى حل هـر مـشکلى، ابتدا باید
 آن مشکل را شناخـت و این گونه نشریات، به
 شناخت مشکالت کمک مى کنـد و ســواالت
 مختلفـى کـه در ایـن حـوزه مطـرح اسـت را
 بررسـى مى کنیـد و بخش هـاى مختلـف ایـن
 ســواالت را بـررسـى مـى کنید و قطعاً کمک
 مـى کنـد. شنـاخـت و بـررسـى پـروژه هـایـى
 همچـون پـروژه انتقــال آب خلیــج فـارس،
 مشکـالت کمبــود آب، بـررسـى اقتـصــادى
 پروژه ها و... در ایـن نشریـات، قابل مشاهـده

خواهـد بود.

 12. به عنوان ســخن آخر، اگــر توصیه  اى
دارید، بفرمایید.

 با توجه به اینکه مخاطبین اصـلى این نشریه،
 دانشجویان هستنــد، توصیـه اى را براى آن ها
 دارم. توصیه اى که براى دانشجویان دارم این
 است کـه سعـى کنند مفاهیـم را به خوبى در
 دروس دانشگاهى درك کنند و سطحى نگرى
 را کنار بگذارنــد و به معناى واقعــى کلمــه
 دانشجو باشند؛ متأسفانه با توجه به تجربـه  اى
 کـه در ایـن سال ها کسـب نمـودم، مـشاهده
 کردم که هر ساله ورودى  هـاى جدید در ایـن

 موارد ضعیف  تر عمل مى کنند.

 باید به دنبال دانش باشند و معناى واقعى کلمه
ما اگر  زیست  محیط  حوزه  در  دهند.  نشان   را 
نقدکننده و  کننده  پردازش  ذهن  که   بتوانیم 
تجدید خود  رفتارهاى  در  بیشتر  باشیم،   داشته 
 نظر خواهیم کرد؛ ما در جامعه جهانى، بى سواد
و سرگذشت  که  است  کسى  آن  و  داریم   آبى 
بى سواد نداند،  را  مى گذراند  آب  که   ماجراهایى 
و با دید عمیق تر  باید  دانشجو  و یک  است   آبى 
 تخصصى تر به این موضوعات نگاه کند و بر نسل
و گذاشت  خواهد  را  خود  مثبت  تأثیر  ما   آینده 
 باید محیط زیست را براى نسل بعدى خود نگه
 داریم و حفظ کنیم. دانشجویان باید دائماً سواد و
 دانش خود را به روز کنند و با نگاهى دقیق  تر به
و کرد  خواهند  نگاه  خود،  آینده   مسئولیت 
 دانشجویان این حوزه، مفهوم توسعه پایدار را در

مهندسى شیمى باید درك کنند.
با آرزوى موفقیت براى همه شما عزیزان

 مصاحبه کنندگان: سیده حنانه سنایى، فاطمه
کاظم ستوده و رضا عباسى
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