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  نیمکت خبر

واکسیناسیوندانشگاهیانهمچناندرانتظارزمانبندیوزارتبهداشت

منصور غالمی روز دوشنبه در گفت وگو با ایرنا تصریح کرد: »مسئوالن وزارت بهداشت، 

درمان و آموزش پزشکی بارها اعالم کرده اند که واکسیناسیون دانشگاهیان را در برنامه 

خود پیش بینی کرده اند.«

وی ابراز امیدواری کرد که وزارت بهداشت به زودی برنامه زمان بندی خود را برای آغاز 

واکسیناسیون دانشگاهیان شامل اساتید، کارکنان و دانشجویان اعالم کند.

وزیر علوم هفته گذشته با ارسال نامه ای به وزیر بهداشت نوشت: »پیرو جلسات مشترک 

معاونان آموزشی هر دو وزارتخانه و ضرورت تمهید مقدمات آموزش حضوری واکسیناسیون 

دانشجویان، اعضای هیات علمی و کارکنان در اولویت قرار گرفتند و »ستاد از سرگیری 

آموزش حضوری« در حوزه ستاد وزارت علوم تحقیقات و فناوری تشکیل شده است که 

برنامه ریزی و هماهنگی های الزم را در دستور کار دارد.«

براساس اعالم علی خاکی صدیق، معاون آموزشی وزیر علوم لیست اساتید و کارکنان 

دانشگاه ها برای واکسیناسیون به وزارت بهداشت ارسال شده است.

Ph.Dابالغدستورالعملبیمهدانشجویاندستیاریو

رئیس صندوق رفاه دانشجویان وزارت بهداشت از آمادگی برای ارائه تسهیالت بیمه تامین اجتماعی برای دانشجویان 

دستیاری و Ph.D و ابالغ دستورالعمل اجرایی به دانشگاه های علوم پزشکی خبر داد.

بهروز رحیمی افزود: »دستورالعمل اجرایی جهت ثبت نام دانشجویان برای دریافت این تسهیالت به دانشگاه ها ابالغ شده 

است و دانشجویان از این پس می توانند از بیمه های اختیاری و خویش فرمای این سازمان استفاده کنند که درمجموع 

سوابق خدمت آنها لحاظ می شود و ارزش افزوده ای را در آینده برای آنها ایجاد می کند.«

وی توضیح داد: »اعتبار بیمه تامین اجتماعی دانشجویان دستیاری و دکتری تخصصی )Ph.D( از محل منابع صندوق 

رفاه دانشجویان وزارت بهداشت تامین خواهد شد. این وام توسط صندوق رفاه به نمایندگی از دانشجویان تحت عنوان 

هزینه های بیمه پرداخت می شود و دانشجویان بعد از فراغت از تحصیل می توانند این هزینه ها را در اقساط بلندمدت 

بازپرداخت کنند.«

او گفته به دنبال این تفاهمنامه، پیش ثبت نام دانشجویان متقاضی در سایت صندوق رفاه دانشجویان وزارت بهداشت از 

۱۵ تا ۳۱ خرداد انجام شد که در پایان زمان ثبت نام بیش از هفت هزار دانشجوی دستیاری و دکتری تخصصی با نام نویسی 

درخواست بیمه داشته اند.

نودانشجویانمهرماهآموزشحضورینخواهندداشت

ــد  ــوری خواه ــاه حض ــجویان از بهمن م ــوزش دانش ــه آم ــر اینک ــد ب ــا تاکی ــوم ب ــر عل ــی وزی ــاون آموزش مع

بــود، گفــت: »نمی توانیــم بــا قطعیــت اعــالم کنیــم چنــد درصــد دانشــجویان از مهرمــاه آمــوزش حضــوری 

ــوزش  ــاه آم ــن م ــجویان در ای ــه نودانش ــت ک ــن اس ــده ای ــی ش ــون قطع ــه تاکن ــا آنچ ــت ام ــد داش خواهن

ــت.« ــد داش ــوری نخواهن حض

خاکی صدیــق در گفت وگــو بــا ایســنا، ضمــن بیــان ایــن مطلــب بــه آخریــن تصمیمــات وزارت علــوم درخصــوص 

نحــوه آمــوزش دانشــجویان بــرای ســال تحصیلــی جدیــد اشــاره کــرد و افــزود: »تمامــی تــالش مــا در وزارت علوم 

ایــن اســت کــه آمــوزش دانشــجویان بــرای تــرم آینــده به شــکل حضــوری برگــزار شــود امــا بــرای اینکــه آمــوزش 

ــیون  ــه واکسیناس ــم ک ــود، نیازمندی ــزار ش ــوری برگ ــورت حض ــی به ص ــته های تحصیل ــع و رش ــه مقاط در هم

ــات خوابگاهــی و غیــره آمــاده  ــا دانشــگاه ها از نظــر امکان دانشــگاهیان به طــور کامــل انجــام شــده باشــد ت

شــوند.«

وی در ادامــه تصریــح کــرد: »آنچــه درحال حاضــر مشــاهده می کنیــم، ایــن اســت کــه امــکان آمــوزش حضــوری 

تمامــی دانشــجویان از مهرمــاه در دانشــگاه ها وجــود نخواهــد داشــت.«

5۶درصددانشجویانعلومپزشکیعلیهکروناواکسینهشدند

دانشگاه های علوم پزشکی براساس آیین نامه جدید فعالیت آموزشی موظفند نسبت به اتمام واکسیناسیون 

دانشجویان، پرسنل و کارکنان آموزشی خود اقدام کنند، بنابراین تاکنون ۵۶درصد از دانشجویان علوم پزشکی علیه 

کرونا واکسینه شده اند. گزارش روند واکسیناسیون در دانشگاه های علوم پزشکی نشان می دهد ۲۰۷ هزار و ۷۰۷ 

دانشجو براساس فهرست مورد تایید معاونت آموزشی وزارت بهداشت طبق آمار اسفندماه ۱۳۹۹ در دانشگاه های 

علوم پزشکی شاغل به تحصیل هستند، درمقابل آمار دانشگاه ها در تیرماه ۱۴۰۰، ۱۸۶ هزار و ۲۷۸ نفر بوده 

است. آمار دانشجویانی که واجد شرایط دریافت واکسن کرونا بوده و آن را دریافت کرده اند ۱۰۴ هزار و ۸۸۴ 

نفر است و هنوز ۸۱ هزار و ۱۹۳ دانشجوی دانشکده ها و دانشگاه های علوم پزشکی در انتظار واکسن هستند. 

براساس این گزارش دانشگاه های علوم پزشکی اصفهان، زاهدان، ارومیه و یاسوج صددرصد دانشجویان گروه 

بالینی را واکسینه کردند. همچنین درمجموع دانشجویان بالینی و غیربالینی دانشگاه های علوم پزشکی جهرم 

با ۹۶ درصد، کرمانشاه با ۹۴ درصد و فسا با ۹۰ درصد باالترین میزان واکسیناسیون دانشجویان را داشته اند.

مجموع دانشجویان بالینی که آمار آنها به منظور دریافت واکسن مشخص شده است، ۱۰۳ هزار و ۳۰۴ نفر 

بوده که از این ۷۸ هزار و ۷۰۱ نفر واکسینه شده اند و ۲۴ هزار و ۶۰۳ نفر در انتظار واکسن کرونا هستند.

شرایطبازگشاییخوابگاههاوارائهغذادرسالتحصیلیجدید

ناصر مطیعی در گفت وگو با مهر درباره برنامه ریزی درخصوص بازگشایی خوابگاه ها و ارائه غذا به 

دانشجویان برای سال تحصیلی جدید گفت: »پیش بینی هایی در زمینه های مذکور انجام شده و 

پیشنهادهایی با اخذ نظر از معاونان دانشجویی و دبیران مناطق به هیات امنای صندوق ارائه شده اند 

که پس از بررسی و تایید، اطالع رسانی خواهند شد.«

وی تاکید کرد: »البته تمام این برنامه ریزی ها به تصمیم ستاد ملی کرونا و روند پیشرفت واکسیناسیون 

اساتید، دانشجویان و کارکنان دانشگاه ها بستگی دارد.« رئیس صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم 

افزود: »براساس اعالم ستاد ملی کرونا واکسیناسیون دانشگاهیان از مردادماه آغاز شده و تا آذرماه ادامه 

خواهد داشت.« وی ادامه داد: »حال اینکه تا چه اندازه مقدمات واکسیناسیون دانشگاهیان فراهم 

شود در شروع سال تحصیلی در ترم مهر سال جاری تاثیر داشته و مشخص می کند که با چه میزان 

آموزش حضوری و چه میزان آموزش مجازی مواجه خواهیم بود.« رئیس صندوق رفاه دانشجویان گفت: 

»با توجه به اینکه واکسیناسیون دانشگاهیان تا آذرماه ادامه خواهد داشت، بنابراین همه دانشگاهیان 

واکسینه نخواهند بود و نمی توان دانشجویانی را که واکسینه نشده اند، پذیرفت.«

درخواستدفترتحکیموحدتبرایردطرحصیانتازکاربرانفضایمجازی

دفتر تحکیم وحدت طی نامه ای خطاب به رئیس مجلس خواستار رد کلیات طرح صیانت از کاربران فضای مجازی شد.

در بخشی از این نامه آمده است:

»نمایندگان محترم مجلس باید افرادی را که در جایگاه نمایندگی از ماه ها قبل درحال تهیه چنین مفادی 

هستند به جهت عدم شناخت قانون اساسی کشور، پاسخگو نمایند. فصل دوم طرح از جایگاهی نام می برد به 

اسم کمیسیون عالی تنظیم مقررات. ایجاد یک ساختار عریض و طویل با انبوهی از اختیارات تخصصی مانند 

قیمت گذاری خدمات اینترنتی! بازهم با حذف جامعه  نخبگانی و متخصصین امر فضای مجازی در ترکیب آن همراه 

شده است. مساله آنجا نگران کننده می شود که چنین کمیسیون تخصصی هیچ ابزار نظارتی همراه خود نداشته و 

مانند دیگر کمیسیون ها و شورا های شبیه به خود پس از مدتی دچار مشکالت عدیده گردیده و از کارکرد خواهد 

افتاد. نکته مهم دیگر اختیارات و دخالت های این کمیسیون در تعارض آشکار با مفهوم بروکراسی زدایی می باشد 

که امروزه مشکل اساسی نظام اداری ماست، با تصویب این طرح به جای آنکه در جهت تسهیل کسب وکار های 

مجازی حرکت کنید، پیش بینی می شود فعاالن این حوزه را با انبوهی از آیین نامه ها و ضوابط و قوانین درگیر 

خواهید کرد که هیچ سودی جز نارضایتی عمومی به همراه نخواهد داشت.«

سراغموضوعاتیرفتیمکهاثرضدتحریمیداشتهباشند

ازخودتانبگویید،چهشدکهسراغتاسیسیکشرکتدانشبنیان

بـامحوریتنانورفتید؟

من مقاطع کارشناسـی، ارشـد و دکتری را در رشـته صنایع دانشـگاه شـریف 

تحصیـل کـرده ام. از دوران ارشـد بـه ایـن نتیجـه رسـیدم کـه تنهـا فضـای 

تحصیـل بـرای مـن کافـی نیسـت و آرمان هایی در ذهن داشـتم کـه صرفا در 

فضـای تحصیـل محقـق نمی شـد؛ بـه همین دلیل با دوسـتانی کـه از لحاظ 

فکری و آرمانی شـباهت زیادی به یکدیگر داشـتیم، وارد حوزه هایی شـدیم 

کـه هـم اثرگـذاری خوبـی روی کشـور و مـردم دارنـد و هم روی اقتصـاد تاثیر 

گذاشـته و مانع خروج ارز از کشـور شـده و حتی ارزآوری هم داشـته باشـد. 

مـا بـا آگاهـی از مانـدگاری تحریم هـا  در کشـور تصمیـم گرفتیـم در پدیده ها 

 و موضوعاتـی ورود کنیـم کـه اثـر ضدتحریمـی و کاهـش تحریمـی داشـته 

باشـند. از ایـن رو وارد  فناوری هـای حـوزه خـاص ماننـد نانـو و بایـد به دنبـال 

آن می بودیـم کـه کـدام حوزه هـا  بـرای فعالیت مناسـب هسـتند. 

چهسالیشرکتتاسیسشد؟

آن را در سـال ۹۰ تاسـیس و  فنـاوری خـود را به عنـوان  فنـاوری نانو مشـخص 

کردیـم کـه قـدرت باالیـی دارد و دانـش زیـادی در آن هسـت و یکـی از 

 فناوری هایـی اسـت کـه در آن تخصـص داشـتیم و تیـم فنـی خـود را هـم در 

ایـن حـوزه شـکل داده بودیـم. بـا توجـه بـه شـاخص هایی کـه طبقه بنـدی 

کردیـم، بـا چنـد حـوزه مواجه شـدیم کـه یکی از این حوزه هـا، آب بود و چون 

ورشکسـتگی آبـی را هـم تجربـه کـرده بودیـم و هـر روز وخیم تـر از قبـل هـم 

می شـد، دریافتیـم کـه آب دغدغـه کشـور و مـردم اسـت. بعـد از آن بـا توجـه 

بـه ظرفیت هـای باالیـی کـه درحـوزه انـرژی و آب داریـم، انرژی هم قسـمتی 

از آینده کشـور ماسـت و ظرفیتی اسـت که می تواند به محقق شـدن اثراتی 

کـه مدنظـر ماسـت کمـک کنـد، لـذا حـوزه آب و انـرژی را به عنـوان فضـای 

اعمـال  فنـاوری انتخـاب کردیـم و این گونـه بـود کـه وارد فضای فنـاوری نانو 

درحـوزه آب و انـرژی شـدیم.

وبهنظرموفقبودید.

 تـالش کردیـم در حـوزه ای کـه بـه آن ورود می کنیـم، بـه سـبک های سـنتی 

نباشـد و وارد روش هـای میانبـر شـویم، بـا ایـن رویکـرد کـه اسـتارتاپ هایی 

خلـق می شـوند کـه ماننـد یـک سـلول مسـتقل بتواننـد کار و فکـر کنند. در 

ایـن میـان چنـد اسـتارتاپ خیلـی خـوب ایجاد شـد که یکـی از آنهـا درحوزه 

ضدعفونـی کـردن آب و یکـی از آنهـا درحـوزه سیسـتم های ایمنـی بـود کـه 

از مخـازن گرانقیمـت محافظـت می کنـد، از دیگـر اسـتارتاپ ها  در تولیـد 

کاتالیسـت های پوشـش دار اسـت کـه بـرای تولیـد عناصـر خـاص از آنهـا 

اسـتفاده می شـود. 

مسـالهآبهمانگونـهکـهاشـارهکردیـد،یکـیازچالشهـایجـدی

کشـورماسـت.شـماچـهکمکـیبـهبهبـودایـنوضعیـتکردیـد؟

مـا در چنـد حـوزه فعالیـت خیلـی خوبـی داشـته ایم. یکـی از آنهـا درحـوزه 

تصفیـه و ضدعفونـی آب اسـت. ایـن فرآینـد هـم درحـوزه صنعـت و هـم در 

حوزه آب شـرب اسـتفاده می شـود. در زمینه صنعت، زمانی که پتروشـیمی 

به دنبال خنک کار آب است، الزم است پیش از حرکت به سمت دستگاه ها  و 

خرابکاری در آنها، این آب تصفیه شود. در این فرآیند امالح و میکروب های 

آب را می گیریم و دیگر خطری برای دستگاه ها  ندارد. در آب شرب آلوده که 

انـواع امـالح، میکروب هـا  و آلودگی هـا  وجود دارد، با کمـک تکنولوژی هایی 

کـه توسـعه داده ایـم، بـه از بیـن رفتـن آنها کمـک می کنیم.  فنـاوری دیگری 

کـه در ایـن شـرکت تولیـد کرده ایـم، بـه سیسـتم های ایمنـی برمی گـردد. 

تجهیـزات سیسـتم های ایمنـی تـا پیـش از ایـن از شـرکت های خارجـی 

وارد می شـدند و سـازمان ها  به دلیـل حساسـیت قضیـه ترجیـح می دادنـد 

بـه همیـن شـیوه عمـل کننـد و در خریـد سیسـتم ها  از شـرکت های داخلـی 

ریسـک نمی کردنـد. امـا مـا بـا تسـت ها  و کیفیـت باالیـی کـه داشـتیم، ایـن 

مهـم محقـق شـد کـه درحال حاضـر در بیش از ۶۰پتروشـیمی ایـن تجهیز را 

نصـب کرده ایـم کـه آنهـا هم از اسـتفاده رضایـت دارند. 

حدود1۰فناوریراتجاریسازیکردیم

چهحجمیازاینمحصوالتتاکنونتجاریسازیشدهاند؟

مـا نزدیـک بـه ۱۰  فنـاوری را تجاری سـازی کرده ایـم؛ تجهیزاتـی بـرای 

ضدعفونـی کـردن آب کـه در گریـد صنعتـی از آن اسـتفاده می شـود. ایـن 

دسـتگاه کـه گندزدایـی آب دریـا را انجـام می دهـد بـرای خنـک کاری آب 

پتروشـیمی ها  و پاالیشـگاه ها  مورد اسـتفاده قرار می گیرد. عالوه بر این یک 

تکنولـوژی گندزدایـی دیگـر هـم توسـعه دادیم که پیش از آب شـیرین کن ها 

 اسـتفاده می کنیم و میکروب های قبل از آب شـیرین کن ها  را از بین می برد. 

به عنـوان مثـال، در خـط انتقـال آب خلیـج فـارس بـه گل گهـر و پهنه کویـر 

اسـتفاده می شـود. تکنولـوژی دیگـر شـرکت بـه »نئوکسـی« معـروف اسـت 

کـه ضدعفونـی کـردن آب شـرب شـهری را انجام می دهد و آب سـالم را برای 

مـردم تامیـن می کنـد. اسـتفاده از ایـن دسـتگاه نیـاز بـه کاربـرد گاز کلـر را 

بـرای ضدعفونـی کـردن آب از بیـن می بـرد. در ایـن تکنولـوژی تجهیـزی بـه 

کمـک نمـک، کلـر موجـود در آن به صـورت محلول تولیـد و در همانجا به آب 

تزریـق می شـود و دیگـر نیـازی بـه تزریـق آن بـه کپسـول و حمل آن نیسـت. 

تکنولـوژی توسـعه یافته دیگـر درحـوزه سیسـتم های ایمنـی بـه نـام »راپچـر 

دیسـک« یا »دیسـک فداشـونده« اسـت. زمانی که مخزنی تحت فشار است و 

بـرای اینکـه دمـا و فشـار از یـک حدی باالتر نرود و احتمـال ترکیدگی مخزن 

وجود داشـته باشـد، این راپچردیسـک ها  مانند سـوپاپ اطمینان به صورت 

خـودکار عمـل می کنـد امـا تکنولـوژی سیسـتم بـه ایـن اسـت کـه ایـن یـک 

قطعه مکانیکی اسـت و باید نسـبت به فشـار، دما و سـرعت حافظه داشـته 

باشـد. تکنولوژی بعدی توسـعه یافته آتش گیرها هسـتند. زمانی که قسمتی 

از یـک خـط لولـه دچـار آتـش سـوزی می شـود، نگرانـی از سـرایت آتـش بـه 

قسـمت های دیگـر وجـود دارد. اسـتفاده از آتش گیرهـا باعـث خورده شـدن 

آتش در مسـیر لوله شـده و جلوی بسـیاری از هزینه ها  را می گیرد. تکنولوژی 

بعـدی درحـوزه تصفیـه آب اسـت که به »الکترواکسیدیشـن« معروف اسـت. 

ایـن تجهیـز کمـک می کنـد آب هـای خیلـی آلوده و شـور را که بـه روش های 

بیولوژیـک قابـل پـاک شـدن نیسـتند، بـا ایـن تجهیزات پـاک کـرد.  فناوری 

»الکترواکسیدیشـن« در سـتاره خلیج فارس، پاالیشـگاه خان گیران که برای 

از بیـن بـردن آلودگـی آب هـا  بـه کار می روند. 

تکنولـوژی دیگـر EDI اسـت کـه تولیـد آب فوق خالـص انجـام می دهـد. 

زمانی که شـما می خواهید در حد آب مقطر خالص برای داروسـازی، غذا و 

بویلرها اسـتفاده می شـود. نوع دیگری از تکنولوژی های توسـعه  داده شـده 

در شـرکت مـا، سـامانه گندزدایـی و ضدعفونـی کـردن »آب تـوازن کشـتی« 

اسـت. کشـتی ها  در زمـان حمـل بـار به دلیـل سـنگینی وزن، داخـل آب فرو 

می رونـد امـا وقتـی بـاری ندارنـد، سـبک شـده و روی آب قـرار می گیرنـد و 

بایـد در مخـزن پایینـی آب ریختـه شـود. بـرای ایـن کار بایـد مخـزن پایینـی 

را گندزدایـی کننـد تـا میکروب هـای یـک منطقـه را بـه منطقـه دیگـر منتقل 

نکننـد. تمـام ایـن محصولـی که اشـاره کـردم، تنها یک یـا دو تولیدکننده در 

داخل کشور دارند. تا پیش از این، ما در این زمینه واردکننده محض بودیم. 

7۰درصدنیازبازارتجهیزاتگندزداییراتامینمیکنیم

درحالحاضـرچـهسـهمیازایـنمحصوالتـیراکـهاشـارهکردیـد،

وارداتـیهسـتندوچـهبخشـیتولیـدداخـلهسـتند؟

در تجهیـزات گندزدایـی، به جـرات می توانـم بگویم که بـاالی ۷۰درصد بازار 

از مجموعـه شـرکت مـا تامیـن می شـود و دیگر از بازارهـای خارجی در حجم 

بـاال خریـداری نمـی کننـد. در راپچردیسـک ها  هم وضعیت به همین شـکل 

اسـت. در تکنولوژی »بلسـت واتر« یا »آب توازن کشـتی« هم در صورت اخذ 

مجوزهـا وضعیـت بـه همین شـکل خواهد بود. در  فنـاوری EDI که به تازگی 

هـم از آن رونمایـی شـده، تـا یـک سـال و نیـم دیگـر بـه نقطه ای می رسـد که 

صددرصـد ایرانـی خواهد شـد. رونمایی از  فناوری »الکترواکسیدیشـن« هم 

سـه، چهار ماهی اسـت انجام شـده و می توان امیدوار بود که سـهم زیادی 

از بـازار داخل را در دسـت بگیرد. 

نمونهخارجینباشد،شرکتهااقبالیبهخریدمحصولندارند!

آیااینمحصوالتتولیدشرکت،نمونهخارجییاداخلیهمدارند؟

در بیشـتر مواقـع نمونـه خارجـی دارند اما نمونه داخلـی ندارند. اعتقاد ما بر 

این اسـت تجهیزاتی را که در صنایع سـنگین مانند نفت، گاز و پتروشـیمی 

می خواهیـم بـرای اولین بـار در ایـران تولیـد کنیم، باید نمونـه خارجی وجود 

داشـته باشـد. ایـن تجهیـزات بایـد مجوزهـای خارجـی را داشـته باشـند، در 

غیـر این صورت سـازمان ها  و شـرکت ها  اقبالی برای خریـد تجهیزات ندارند. 

به عنـوان مثـال، یـک نمونـه تجهیـز به نـام تصفیه پسـاپ تولید کـرده بودیم 

کـه بـه هـر صنعتـی کـه آن را ارائـه می کردیـم، از مـا سـراغ نمونـه خارجـی 

آن را می گرفتنـد و تاکیـد می کردنـد کـه تمایلـی بـه مـوش آزمایشـگاهی 

شـدن ندارنـد. ایـن اتفاقـا روش خوبـی اسـت کـه ایده هـا  را از دنیـا بگیریـم و 

مهندسی سـازی آن را خودمـان انجـام دهیـم، نـه اینکه بخواهیم مهندسـی 

معکـوس کنیـم و به نوعـی محصـول را بومـی سـازی کنیـم. شـناخت نیـاز 

صنعـت بـه یـک تجهیـز خـاص، گام مهمـی بـود کـه به مـرور در آن موفـق 

شـدیم. ایـن امـر تجـاری سـازی محصـوالت را تسـهیل می کنـد. در یکـی از 

تکنولوژی هـا  به دنبـال آن بودیـم کـه از یـک پسـابی، مـاده ای ارزشـمند را 

اسـتخراج کنیـم امـا از آنجـا کـه اولین بـار در ایـران تولیـد کرده بودیـم، مدیر 

پتروشـیمی بـا مـا همراه نمی شـد. آنجا بود که تاکید کـرد اگر مجوز معتبری 

را بـرای آن بگیریـد، مـن آن را تاییـد می کنـم. دوسـتان ما طـرح دیگری برای 

کاهش سـولفور سـوخت های مازوت توسـعه دادند و در جلسـه ای که با یکی 

از ارگان هـای مهـم دولتـی داشـتیم، عنـوان کردنـد کـه اگر یکـی از مجوزها 

و تاییدیه هـای بین المللـی را بـرای ایـن تجهیـز ارائـه کنیـد، مـا در خریـد آن 

از شـرکت شـما مشـکلی نداریم. 

ساالنه1۰میلیوندالرصرفهجوییارزیداشتیم

یکـیازایدهآلهـایخـوددرزمـانتاسـیسشـرکتراموضوعارزآوری

مطـرحکردیـد.محصوالتـیکـهتاکنـونتجاریسـازیواسـتفاده

شـدهاند،چـهمقـداربـرایکشـورارزآوریداشـتهاند؟

بـا توجـه بـه تولیداتـی کـه در سـال های اخیـر بعـد از راه انـدازی شـرکت 

داشـته ایم، می تـوان به طـور متوسـط گفـت کـه سـاالنه حداقـل ۱۰ میلیون 

دالر بـرای کشـور ارزآوری و به نوعـی صرفه جویـی ارزی داشـته ایم و مانـع 

از خـروج ارز از کشـور شـده ایم و البتـه ایـن مبلـغ درحـال افزایـش اسـت. 

به دلیـل اینکـه کیفیـت محصـوالت خـود را برابـر و حتـی باالتـر از بهتریـن 

برندهـای بین المللـی قـرار می دهیـم، امـا سـعی کرده ایـم اختـالف قیمـت 

خوبـی حـدود ۱۵ تـا ۲۰درصد داشـته باشـیم اما مخالف ایـن قیمت گذاری 

هسـتیم که حتما شـرکت های دانش بنیان باید محصوالت شـان را یک دهم 

قیمـت نمونه هـای خارجـی بفروشـند. قیمت هـا  بایـد به گونـه ای باشـند که 

همان طـور کـه شـرکت های خارجـی بـا قیمت گـذاری بـاالی محصوالتـش، 

پـول به دسـت آمـده را در بخـش توسـعه محصـوالت صـرف می کنـد، بایـد 

سـودی هـم در کار باشـد تـا شـرکت ها  هـم بتواننـد از آن اسـتفاده کننـد. 

دولتحمایتالزمبرایصادراتمحصوالتراندارد

چهمیزاندربخشصادراتفعالیتداشتهاید؟

درحـدود یک سـال ونیمی کـه از فعالیت مـان در بخـش صـادرات می گـذرد، 

بازخوردهـای بسـیار خوبـی داشـته ایم، امـا تحریم هـا اذیت کننـده بـوده 

اسـت، به طوری کـه تحریم هـا باعـث می شـود کاری را کـه یـک شـرکت 

ترکیـه ای یـا کانادایـی به راحتـی انجـام می دهـد، بـا پوشـش های مختلـف 

انجـام دهیـم. از چهره هایمـان متوجـه ایرانـی بودن مـان نشـوند؛ فـردی که 

در معامـالت انگلیسـی حـرف می زنـد، تپـق نزنـد. در ایـن قسـمت واقعـا بـه 

کمـک مسـئوالن نیـاز داریـم. متأسـفانه نهادهایـی هـم کـه تـا پیـش از ایـن 

کمـک می کردنـد، کـم کاری کـرده و دولـت دیگـر حمایت هـای الزم را انجام 

نمی دهد. در صادرات محصوالت به کشـورهای خارجی ازجمله کشـورهای 

اروپایـی، درصورتی کـه بتوانیـم چیدمان درسـتی داشـته باشـیم، می توانیم 

در صـادرات هـم موفـق عمـل کنیم.

چهکشورهاییرابرایصادراتهدفقراردادید؟

به عنـوان مثـال، بلژیـک، فنالنـد و سـوئد را می تـوان به عنـوان کشـورهای 

هـدف درنظـر گرفـت و بـدون اشـاره بـه نـام ایـران باید امـر صـادرات را انجام 

دهیـم. به عبارتـی، بـا نـام ایـران، غیـر از کشـورهای عـراق و افغانسـتان، 

ترکمنسـتان و ارمنسـتان به دلیـل مرزهـای مشـترکی که داریـم، نمی توانیم 

محصولـی را صـادر کنیـم. مـا امـر صـادرات را به تازگـی آغـاز کرده ایـم و در 

ایـن مـدت بـاالی چندصـد دالر را شـامل شـده کـه درحـال افزایـش اسـت. 

صـادرات محصـول به کشـورهای خارجی شـامل تجهیزات حـوزه گندزدایی 

آب و راپچردیسـک ها بوده و امیدواریم »بلسـت واتر« هم به زودی وارد بخش 

صادرات شـود.

شـمادرسـال97دردیـدارفعـاالنحـوزهنانـوبـارهبـریهـمحضـور

داشـتید.چندیپیـشبخشهایـیازایـندیـداردرقالـبمسـتند

غیررسـمیمنتشـرشـد.ازایـندیـداروچگونگـیحضورتـاندرایـن

دیـداربگوییـد.

ایـن سـوال را بایـد از کسـی کـه ایـن انتخـاب را انجام داده بپرسـید، اما یکی 

از دالیـل آن می توانـد به خاطـر ترکیـب ژنتیکـی نیـروی جوانـی بـوده کـه در 

مجموعـه ایـن شـرکت فعالیـت می کننـد که می تـوان آن را الگـوی خوبی در 

کشـور قرار داد؛ جمعی از نخبگان فارغ التحصیل دانشـگاهی که به صورت 

خودسـاخته در یـک شـرکت فعالیـت می کننـد، فناوری هایـی در گریـد 

های تـک توسـعه داده انـد کـه در صنایـع کشـور مـورد اسـتفاده قـرار گرفته و 

مانـع از خـروج ارز شـده اند کـه به نظـرم نمونـه خوبـی می توانـد باشـد بـرای 

حضـور در ایـن دیـدار. از یک طـرف، نیروهایـی کـه در ایـن شـرکت فعالیـت 

می کننـد، تـالش کرده انـد در همـکاری بـا نهادهایـی کـه کار می کننـد، 

رفتارهـای همراهـی را از خـود نشـان دهنـد. ازسـوی دیگـر، ممکـن اسـت 

دلیـل انتخـاب مـا، فناوری هایـی باشـد کـه در آن سـال به عنـوان تجهیـزات 

اسـتراتژیک در صنعـت مـورد اسـتفاده قـرار گرفتند.

حضور»وندور«یانهادتاییدکنندهبهیکتحریمداخلیمنجرشد

چـهمحورهـایکلیـدیواصلـیدربیـنشـرکتهاینانویـیکهدراین

دیدارحضورداشـتندمطرحشـد؟

در این دیدار، دو نکته وجود داشت؛ اینکه شرکت ها چه موضوعی را مطرح 

کردنـد و دیگـر اینکـه حضرت آقـا چـه گفتنـد. شـرکت ها معمـوال در دیـدار با 

باالتریـن مقـام کشـوری، دغدغـه بیـان خـراب بـودن اوضـاع را نداشـتند و 

تمایـل داشـتند طـوری وانمـود کننـد کـه ایشـان تنهـا نیسـتند و حرف های 

ایشـان روی زمیـن نمانـده اسـت. هرکسـی بـرای خـودش دغدغه هایـی 

دارد امـا ایـن امـر، چیـزی بـود کـه مـن در آن جمـع مشـاهده کـردم. یعنـی 

نمی شـد در چنیـن جلسـه ای حضـور داشـت و بازخـوردی از وقایـع بیـان 

نکـرد. یک سـری خوبی هـا بیـان شـد و اینکـه یک سـری مسـئوالن همـراه 

شـدند، امـا برخـی دوسـتان بـه ایـن نکته اشـاره کردنـد که بعضی مسـئوالن 

خودتحریمـی در کشـور ایجـاد کرده انـد. به عنوان مثال، برای ورود به بعضی 

حوزه هـا، یک سـری پدیده هـای قانونـی و غیرقانونی ایجـاد کرده اند که خود 

اینهـا تبدیـل بـه تحریـم شـده اند. به عنـوان مثـال، حضـور »ونـدور« یـا نهـاد 

تأییدکننـده، خـوب اسـت، امـا همین نهادی کـه برای ارزیابـی پیمانکاران و 

تولیدکننـدگان ایجـاد شـده، خـود به یک تحریم داخلی تبدیل شـده اسـت. 

نمونـه دیگـر ایـن اسـت کـه شـرکت های دانش بنیـان کیفیت خیلـی خوبی 

دارند، اما مالیات بر ارزش افزوده ای روی آنها لحاظ می شـود که این میزان 

مالیـات بـر ارزش افـزوده و بیمـه آنهـا نسـبت به شـرکت هایی کـه محصوالت 

از خـارج وارد می کننـد، متفـاوت اسـت و بسـیار باالتـر از هزینه های واردات 

تمـام می شـود و بـه همیـن دلیـل، شـرکت ها بیشـتر تمایـل دارنـد تجهیزات 

موردنیـاز خـود را حتـی بـا قیمت هـای باالتـر وارد کنند.

نمونهدیگریهمازاینجنسخودتحریمیهابهخاطردارید؟

ع برخـوردی کـه دارنـد، مشـخص می شـود  برخـی مسـئوالن هـم از نـو

خودتحریمـی ایجـاد کـرده و شـرکت ها را به اصطـالح سـر کار گذاشـته اند. 

دوسـتان فعـال نانـو در حضـور رهبری، از این مسـائل گلـه کردند و به برخی 

خودتحریمی هـا اشـاره شـد که یک سـری کارهـا را به راحتی می تـوان انجام 

داد. در بخـش دیگـر هـم بحـث صـادرات و ارزآوری در کشـور و راه حل هایـی 

بـود کـه فنـاوری می توانـد بـه کشـور ارائـه دهـد تـا هزینه هـای ما کم شـود.

کشـفراهحـلواصـالحسـاختارها،پیشـنهادهایرهبـریبـرای

حـلخودتحریمـی

واکنشرهبرانقالببهطرحچنینمباحثیچهبود؟

حضرت آقـا در جـواب فعـاالن نانـو دربـاره خودتحریمی هـای داخلـی اشـاره 

کردنـد کـه دور زدن اینهـا ممکـن اسـت و دور زدن آنهـا تنهـا بـا ایسـتادگی 

به وجـود می آیـد کـه در ایـن مسـیر هـم بایـد هوشـمندانه عمـل کنیـد و هـم 

مصـر باشـید. به عنـوان مثـال، مـا در پـروژه »بلسـت واتر« ایـن درخواسـت را 

داشـتیم کـه بـه مـا کمـک کنند تا ایـن تکنولوژی را در سـازمان بنـادر و غیره 

اسـتفاده کنیم. ایشـان در همان جلسـه به فردی دسـتور دادند که این پروژه 

را پیگیری کنند. البته ایشان آب پاکی را هم روی دست ما ریختند مبنی بر 

اینکـه تحریم هـا تـا زمانی که جمهوری اسـالمی حضور داشـته باشـد، وجود 

دارد و از همیـن حـاال بایـد راه چاره ای برای دور زدن خودتحریمی ها داشـته 

باشـید. بـه گفتـه ایشـان، اگـر می خواهیـد خودتحریمی هـا را حـذف کنیـد 

بایـد بـا ایسـتادگی نهادهـای مسـتقل پایین دسـت بـه کشـف راه حل هـای 

درسـت کمـک کـرده و سـاختارها را هـم اصـالح کنیـد. نکتـه بعـدی هـم 

اینجاسـت کـه تکنولوژی هایی که قرار اسـت توسـعه دهیـم، تکنولوژی های 

سـطح باالیی باشـند کـه کیفیـت خوبـی داشـته و قابلیـت دفـاع بیشـتری 

داشـته باشـند و مسـئوالنی که خودتحریمـی ایجاد کرده انـد، کمتر بتوانند 

بهانه جویـی کنند.

رهبریمانندمدیرباتجربهیکشرکتدانشبنیانمسطبودند

بهعنـوانیـکفعـالحـوزهدانشبنیان،تسـلطایشـانرارویمباحث

علمـیوبهویـژهفنـاورینانـوچگونهارزیابـیمیکنید؟

شـنیده بـودم کـه ایشـان ایـن خصلـت را در حوزه هـای دیگـر هـم دارنـد. 

به عنـوان مثـال، وقتـی سـان نظامـی می بینیـد، تصـور می کنیـد 

ایشـان سرلشـکر هسـتند. ایشـان در حوزه فناوری خیلی مسـلط 

هسـتند؛ از شـاخص های ارزیابـی علـم و فنـاوری به خوبـی 

مطلعند؛ اینکه تعداد مقاله مالک باشـد یا نباشـد؛ پتنت مالک 

باشـد یـا خیـر؛ آیـا ایـن مهم تـر اسـت یا فـروش یا تجاری سـازی. 

تمـام اینهـا اهمیـت دارنـد، امـا اینکـه کـدام مهم تـر هسـتند، 

موضوعی اسـت که حضرت آقا به خوبی نسـبت به آن تسـط دارند. 

ایشـان حتی در مدل های برنامه ریزی و فکر کردن هم بسـیار 

مسـلط بودنـد، به طوری کـه وقتـی در جلسـه 

راهـکاری ارائـه می دادند، تصور می کردید 

ایشـان چندسـالی عهـده دار یک شـرکت 

دانش بنیـان بوده انـد و چند محصولی را 

تجاری سـازی کرده انـد. همه این موارد 

حـس خوبـی به آدم می داد، به نوعی که 

تصـور می کردیـم تمـام راه حل هـای 

کشـور در ایـن جمـع خالصـه شـده 

اسـت و ایـن خیلـی اهمیت داشـت.

دسـتمسـئوالندرحـوزه 

اسـتفادهازفنـاوریبـازشـود

شـعارامسـالازسـویرهبریسال

باتوجـه اعـالمشـد. مانعزدایـی

بـهاینکـهتـامدتـیدیگـر،دولـت

جدیـدسـرکارمیآیـدوانتظـارمیرود

تسـهیلشـوند.شـما مانعزداییهـا

بهعنـوانیـکفعـالحـوزهنانـوچـه

پیشـنهادیداریـدکـهدولـتجدیـد

بـاچـهرویکـردیواردعمـلشـودتـا

بتوانـدایـنموانعموجودرادرجهت

شـرکتهای لیتهـای فعا تسـهیل

نانویـیرفـعکنـد؟ 

حاال که رئیس جمهور آینده مشـخص شـده و مردم هم در چنین شـرایطی 

پای صندوق ها آمده اند، انتظارات از ایشـان بسـیار زیاد اسـت. از آنجایی 

هـم کـه خودشـان گفته انـد مـن خـادم جمهـور هسـتم، انتظـار مـی رود 

ایـن کلمـه رعایـت شـود و مشـاهده کنیـم چـه اتفاقـی می افتد. شـرکت ها 

چیـز زیـادی از دولـت طلـب نمی کننـد. حداقـل خواسـته های آنهـا ایـن 

اسـت کـه تحریم هـای موجـود، علنـی کـم شـوند و وندورهـا، ضمانت های 

خواسته شـده از شـرکت های دانش بنیـان، دسترسـی بـه بـازار، تسـهیالت 

در مدت زمـان کوتاهـی بـه شـرکت ها تعلـق گیـرد، اعتمـاد و ارزیابی ای که 

قرار اسـت اتفاق بیفتد، واقعا محقق شـوند. اما از مهم ترین خواسـته های 

شـرکت های نانویـی از دولـت آینـده در زمینـه مانع زدایی هـا، بـاز کـردن 

دسـت مسـئوالن کشـوری در حـوزه اسـتفاده از فناوری هـا اسـت. یکـی از 

گلوگاه هایـی کـه در موانـع شـرکت ها داریـم، آنقـدر قانـون برای مسـئوالن 

کشـوری گذاشـته ایم کـه هرکـدام از آنها قصـد انجـام کاری را می کنند، از 

انجـام آن می ترسـند. یک سـری از موانـع هـم به راحتـی قابل رفع هسـتند. 

به عنـوان مثـال، یـک شـرکت دانش بنیـان در حوزه هایـی ماننـد تأمیـن 

مالـی بخواهـد از بـورس اسـتفاده کنـد، مسـیرهای پیچیـده ای پیش پـای 

شـرکت ها قـرار می گیـرد.

مدیرانبایدمزهفناوریهاینوینرابچشند

پیشنهاددیگریهمدارید؟

نکتـه جالبـی کـه بایـد بـه آن اشـاره کـرد این اسـت که مسـئوالن مـا باید مزه 

فناوری هـای نویـن را بچشـند و مشـاهده کننـد کـه بـا کمـک فناوری هـای 

داخلـی می تواننـد کارهـای بزرگـی را انجـام دهنـد. در ایـن مسـیر بایـد 

خواسـته ها را شـفاف مطـرح کنیـم. نکتـه بعـدی این اسـت که اگـر حمایتی 

از شـرکت های دانش بنیـان خـاص انجـام می شـود، اگـر ایـن حمایت هـا 

اولویت بنـدی نشـوند، در فقـر تسـاوی برقـرار می شـود؛ چراکـه ابتـدا بایـد 

الگوسـازی کـرد و سـپس براسـاس ایـن الگوسـازی ها، شـرکت ها توسـعه 

پیـدا کننـد، بنابرایـن توصیـه می کنیـم مسـئوالن بایـد ابتـدا بـرای توسـعه 

و رشـد شـرکت ها، اولویت بنـدی کننـد. بحـث بعـدی کـه راه نجـات کشـور 

ماسـت، یکـی تأمیـن مالـی خارجی و دیگری صادرات اسـت. مـا باید کمک 

زیـادی بـه شـرکت ها بـرای رفتـن به سـمت صـادرات کنیـم. بایـد بدانیـم 

سـرمایه گذاری در بخش هـای خارجـی به معنـای واقعـی سـرمایه گذاری 

اسـت و فقـط به معنـای صرفه جویـی در هزینه هـا نیسـت. اگـر چنـد نهـاد 

در خـارج از کشـور بـا حمایت هـای دولتـی ایجـاد شـده اند کـه بـه تقویـت 

دیگـر شـرکت های دانش بنیـان هـم کمـک می کنند، عمـال کل هزینه های 

شـرکت های دانش بنیـان ذخیـره می شـود.

برگـزاریدیدارهایـیازایـندسـتچقـدردررونـدکارشـرکتها

اثرگـذاراسـت؟

ازنظـر مـن خیلـی مؤثـر اسـت. اگر واقعـا می خواهیـم در جامعـه، دانش بنیان 

شـویم و فناوری هـا حـرف بـرای گفتن داشـته باشـند، باید حداقـل در دیدارها 

ایـن جایـگاه را داشـته باشـند. مسـئوالن دیگـر خیلی کمتر امـا حضرت آقا در 

دیدارهـای خـود نـگاه ویـژه ای بـه دانشـجویان، فنـاوران و شـرکت های 

دانش بنیـان داشـته اند و انتظـار داریـم ایـن مسـیر ادامـه پیـدا کنـد. 

اگـر دولـت بعـدی هـم روی کار می آیـد، نـگاه ویـژه بـه ایـن حـوزه 

داشـته باشـد و بداند که اشـتغال بسـیار ارزانی اسـت و حداقل این 

اسـت کـه نهادهـای ایجادشـده، اشـتغال ارزانـی را ایجـاد کـرده و به 

جوانـان انگیـزه می دهنـد کـه چیـزی جـز مسـائل مالـی انگیـزه ای 

بـرای پیشـرفت آنهـا شـود. بیشـتر شـرکت هایی کـه در ایـن دیدارهـا 

حاضـر شـده اند، بعـد از دیـدار، نـگاه متفاوتـی پیـدا می کنند و از 

نـگاه شـرکتی بـه یـک نـگاه ارزش محور سـوق داده 

می شـوند و متوجـه می شـوند کـه اثـر آنهـا تنهـا 

اثـر مالـی،GDP  و غیـره نیسـت، بلکـه اثـری 

اسـت که واقعا ارزشـی اسـت و نگاه کشـور به 

ایـن شرکت هاسـت و احسـاس می کننـد در 

نقـش یـک نهـاد مسـئولیت پذیر و جوابگـو 

بـه جامعـه بایـد باشـند. در ایـن دیدارهـا 

نبایـد انتظـار ایده تجـاری و تکنولوژیکی 

داشـت؛ چراکـه یـک مسـئول نبایـد بـه 

مـا ایـده بدهـد کـه روی چـه چیـزی کار 

امـا قطعـا جهت گیـری بسـیار  کنیـم. 

خوبـی بـوده اسـت. به عنـوان مثـال، 

روزی کـه حضرت آقـا فرمودنـد تحریم هـا 

مانـدگار اسـت، سـالی بود که هنـوز بحث 

گفت وگـوی برجـام مطرح بـود؛ آن زمان بود 

کـه متوجـه شـدیم درصـورت تـداوم تحریم ها، 

بایـد جدی تـر عمـل کـرده و در چـه حوزه هایی 

بایـد خودمـان را قوی تـر کنیـم. ایـن رهنمود 

خیلـی ارزشـمند اسـت. همچنیـن دور زدن 

تحریم هـا خیلـی رهنمـود بزرگـی بـود. 

درواقـع ایـن جهت گیـری بسـیار مهم تـر 

از کـد دادن بـرای انتخـاب محصـول یـا 

تکنولـوژی اسـت.

ادامهازصفحه4

گفتوگوی»فرهیختگان«بامدیرعاملشرکتدانشبنیاننانویی»آتیهپردازانشریف«

بروکــراسی
 دست  وپای دانش بنــیان ها را بسته است

شـرکتهایدانشبنیـاننانویـیبـاتوجـه

بـا تحریمهـا،همچنـان بحـث وجـود بـه

تمـامقـواتـالشمیکننـدبـههـرشـکلی

کـهشـده،مشـکالتوموانـعراازسـرراه

خـودبرداشـتهتـابتواننـدگامـیهرچنـد

کوچـکدرراسـتایتعالـیکشـوربردارنـد.

مهـدیشـفیعی،مدیرعامـلیکـیازهمیـن

شـرکتهایدانشبنیانبهنـام»آتیهپردازان

شـریف«اسـتکـهدرحـوزهآبوانـرژییکی

ازموضوعـاتپرچالـشایـنروزهـایکشـور

مشـغولبـهفعالیتهسـتند.بهایـنبهانهبا

اودربـارهفعالیتهـایشـرکتوالبتـهبرخی

موضوعاتومسـائلمربوطبهحوزهفناوری

گفتوگـوکردهایـمکـهدرادامـهمیخوانید.

ندا اظهری
 روزنامه نگار

 می توان به طور متوسط گفت که 

ساالنه حداقل 10 میلیون دالر برای 

کشور ارزآوری و به نوعی 

صرفه جویی ارزی داشته ایم و مانع از خروج 

ارز از کشور شده ایم و البته این مبلغ درحال 

افزایش است. به دلیل اینکه کیفیت 

محصوالت خود را برابر و حتی باالتر از 

بهترین برندهای بین المللی قرار می دهیم، 

اما سعی کرده ایم اختالف قیمت خوبی 

حدود 15 تا 20درصد داشته باشیم اما 

مخالف این قیمت گذاری هستیم که حتما 

شرکت های دانش بنیان باید محصوالت شان 

را یک دهم قیمت نمونه های خارجی 

بفروشند

 برای ورود به بعضی حوزه ها، 

یک سری پدیده های قانونی و 

غیرقانونی ایجاد کرده اند که خود 

اینها تبدیل به تحریم شده اند. به عنوان مثال، 

حضور »وندور« یا نهاد تأییدکننده، خوب است، 

اما همین نهادی که برای ارزیابی پیمانکاران و 

تولیدکنندگان ایجاد شده، خود به یک تحریم 

داخلی تبدیل شده است. نمونه دیگر این است 

که شرکت های دانش بنیان کیفیت خیلی خوبی 

دارند، اما مالیات بر ارزش افزوده ای روی آنها 

لحاظ می شود که این میزان مالیات بر ارزش 

افزوده و بیمه آنها نسبت به شرکت هایی که 

محصوالت از خارج وارد می کنند، متفاوت است 

و بسیار باالتر از هزینه های واردات تمام می شود

 مسئوالن ما باید مزه فناوری های 

نوین را بچشند و مشاهده کنند 

که با کمک فناوری های داخلی 

می توانند کارهای بزرگی را انجام دهند. در 

این مسیر باید خواسته ها را شفاف مطرح 

کنیم. اگر حمایتی از شرکت های 

دانش بنیان خاص انجام می شود، اگر این 

حمایت ها اولویت بندی نشوند، در فقر 

تساوی برقرار می شود؛ چراکه ابتدا باید 

الگوسازی کرد و سپس براساس این 

الگوسازی ها، شرکت ها توسعه پیدا کنند، 

بنابراین توصیه می کنیم مسئوالن باید ابتدا 

برای توسعه و رشد شرکت ها، اولویت بندی 

کنند


