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نش�ر »خانه روش�نا«
فراخوان همکاری:

نش��ر »خانه روشنا« از تمامی اساتید، صاحب نظران، نویسندگان، دانشجویان فعال و تمامی عالقمندان 
حوزه نش��ر دعوت می کند تا در صورتی که ایده ای در حوزه نش��ر کتاب داش��ته یا قصد همکاری در هر یک از 
بخش های نشر کتاب را دارند، از طریق مراجعه حضوری، تماس تلفنی،  دورنگار یا ایمیل با خانه روشنا تماس 

حاصل فرمایند.

فراخوان همیاری:

خواننده گرامی، ضمن س��پاس از خرید شما، به اطالع می رساند، نشر »خانه روشنا« در راستای اهداف 
کالن خ��ود در حوزه نش��ر و تولید محصوالت فرهنگی، تمامی تالش خود را جه��ت ارائه محصولی باکیفیت 
از ه��ر نظر در دس��تور کار خود قرار داده اس��ت. اما ب��ر این باوریم که کیفیت انتهایی ندارد و بی ش��ک هنوز 
ه��م کاس��تی هایی وج��ود دارد که در پی اصالح آن ب��وده و در این راه همیاری ش��ما را نیز پذیرا هس��تیم. 
ل��ذا از ش��ما خواننده گرامی دع��وت می کنیم تا در صورتی ک��ه در حین مطالعه هر ی��ک از کتاب های ما با 
ه��ر نوع اش��تباهی )از جمله غلط های تایپی، امالیی، اش��تباهات فن��ی و ...( برخورد نمودی��د، این موارد 
 را از طریق ارس��ال نس��خه اصالح ش��ده کتاب به آدرس انتشارات، ارس��ال دورنگار یا از طریق آدرس ایمیل:
 info@roshanapub.ir به اطالع ما برس��انید تا در چاپ های آتی کتاب، اقدام الزم در خصوص اصالح آن 
انجام ش��ود. خانه روشنا به پاس قدردانی، متناسب با میزان و کیفیت همیاری شما به یک یا چند روش زیر 

از شما قدردانی خواهد نمود:
جایگزین کردن کتاب اصالح شده شما با کتاب جدید

ارسال یک هدیه از محصوالت خانه روشنا
ذکر نام شما در مقدمه چاپ آتی کتاب
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کتاب را بدون اجازه مکتوب ناشر، نشر، پخش و عرضه کند، مورد پیگرد قانونی قرار خواهد گرفت.
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برج خلیفه

برج های پتروناس

برج امپایر استیت

برج مارپیچ سوئد

برج شارد

»ب�رج خلیفه« ک�ه با نام »ب�رج دبی« نیز 

ش�ناخته می ش�ود بلندترین آسمان خراش  

 829.8m ارتف�اع  ب�ا  ک�ه  اس�ت  جه�ان 

)2,722ft( عنوان بلندترین س�ازه ساخت 

بش�ر در جهان را از  آن خود نموده اس�ت. 

س�اخت ای�ن برج عظی�م در بیس�ت و یکم 

سپتامبر سال 2004 آغاز شد و...

برج ه�ای پترون�اس که ب�ا ن�ام برج های 

دوقلوی پتروناس نیز ش�ناخته می شوند، 

آس�مان خراش های دوقلوی�ی هس�تند ک�ه 

در کواالالمپ�ور، مالزی، واقع می باش�ند. 

مطاب�ق ب�ا رده بن�دی و بیانی�ه رس�می 

CTBUH این برج ها بین سال های 1998 تا 

2004 بلندترین ساختمان ...

امپایر اس�تیت آسمان خراشی با صد و دو 

طبقه در ش�هر نیویورک اس�ت ک�ه ارتفاع 

بلندترین قس�مت آن 381m( 1,250ft( و در 

مجموع با احتساب طول آنتن، ارتفاع نهایی 

آن به 443.2m( 1,545ft( می رسد. نام این 

برج از نام اختصاری شهر نیویورک یعنی 

»امپایر استیت« اقتباس شده است...

برج مارپیچ س�وئد که ب�رج HSB نامیده 

می شود، بلندترین آس�مان خراش سوئد و 

کشورهای ش�مال اروپاست که در سواحل 

جنوبی سوئد، در شهر مالمو، سومین شهر 

بزرگ س�وئد بنا ش�ده اس�ت. این برج در 

زمان تکمیل، بلندترین ساختمان در حوزه 

کشورهای اسکاندیناوی...

»ب�رج ش�ارد« که با نام ه�ای مختلفی مانند »ش�ارد 

شیش�ه ای« و »ب�رج ش�ارد پ�ل لندن« نیز ش�ناخته 

می شود، یک آس�مان خراش هفتاد و دو طبقه در شهر 

لندن است که ساخت آن در ماه مارس سال 2009 آغاز 

و در ماه مارس س�ال 2011 تکمیل ش�د. برج ش�ارد در 

واقع جایگزین برج های قدیمی ساوت وارک ...
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برج سنترال پالزا

برج کرایسلر

برج یوریکا

مرکز تجارت 
جهانی شانگهای

برج العرب

سنترال پالزا آسمان خراشی هفتاد و هشت 

طبقه ب�ا ارتف�اع 1,227ft( 347m( اس�ت 

که در ماه آگوس�ت سال 1995 در هنگ کنگ 

احداث ش�ده است. این آس�مان خراش بعد 

 ICC 2 در بخ�ش مرکزی وIFC از برج ه�ای

در بخش غربی هنگ کنگ به عنوان سومین 

ساختمان بلند هنگ کنگ به شمار می رود...

ساختمان کرایس�لر، نمونه ای کالسیک از 

معماری آرت دکو اس�ت و به باور بسیاری 

از معم�اران خبره، یکی از چش�م نوازترین 

س�اختمان های نیویورک به شمار می رود. 

این ساختمان از سال 1930 تا اواسط 1950 

ب�ه عن�وان دفتر مرکزی ش�رکت کرایس�لر 

مورد استفاده قرار می گرفت...

برج یوریکا آسمان خراش�ی به ارتفاع 

)297.3m )975ft واق�ع در بخش جنوبی 

ویکتوری�ای  ایال�ت  در  ملب�ورن  ش�هر 

اس�ترالیا به ش�مار م�ی رود ک�ه عملیات 

عمرانی آن در ماه آگوس�ت سال 2002 آغاز 

ش�د و در یک�م ژوئن س�ال 2006 ب�ه اتمام 

رسید. بازگشایی رسمی این برج در  ...

مرک�ز تج�ارت جهان�ی ش�انگهای ک�ه به 

اختصار ب�ه آن برج SWFC نیز می گویند، 

آسمان خراش�ی اس�ت که در منطقه پودنگ 

در ش�انگهای چین واقع ش�ده اس�ت. این 

برج توس�ط ش�رکت کوان پدرسون فاکس 

طراحی و توسط شرکت ساختمانی ژاپنی 

موری اجرا شده است...

برج الع�رب یا برج اعراب یک هت�ل لوکس در امارات 

 )1,053ft( 321m متحده عربی، دبی است که با ارتفاع

چهارمین هتل بلند دنیا به ش�مار می رود، هرچند که 

س�ی و ن�ه درصد از ارتف�اع کلی این ب�رج را فضایی 

غیر قابل س�کونت تشکیل داده است. این برج در یک 

جزیره مصنوعی به فاصله 920ft( 280m( از س�احل 

جمیرا بنا شده و به وسیله یک پل ...
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