
برخ��ی از رش��ته های صنعتی هس��تند ک��ه با وجود 
اهمیت چندان شناخته ش��ده نیس��تند. دلیل آن نیز به 
این مس��ئله برمی گ��ردد که یا تازگی دارن��د یا از دایره 
تمرکز بخش اقتصادی و صنعتی ج��دا افتاده اند. مانند 
بس��ته بندی؛ مقوله ای که زیاد درباره آن س��خن گفته 
می ش��ود اما به ظاهر، قرار نیست فکری برای استواری 
این رشته در بخش تولیدی شود. شاید اکنون که درباره 
این موضوع چند سطری خواندید پشیمان شوید و فکر 
کنی��د که حرف های تکراری در راه اس��ت. از اینکه چرا 
زعفران و پسته ایران بس��ته بندی خوبی ندارد یا اینکه 
چرا خارجی ها در این مس��یر از ما جلو زده اند. اما مورد 
صحبت ما به طور قطع این نیس��ت. فرضیه ما در اینجا 
به این موضوع برمی گردد که باید زیرساخت های علمی 
در بحث بس��ته بندی ایجاد شوند چرا که به نظر می رسد 
در ای��ن محور دچار ضعف هس��تیم. برای اثبات فرضیه 
نیز به سراغ مصطفی امامپور، رییس هیات مدیره انجمن 
علوم و فناوری بس��ته بندی ایران رفته ایم. بدیهی است 
که یکی از راه های ارتقای و توس��عه صنعت بسته بندی 
کش��ور ش��ناخت آن از طریق صاحبان صنایع است. از 
این رو انجمن علوم و فناوری بس��ته بندی ایران درنظر 
دارد با تش��کیل بانک اطالعات بسته بندی کشور ضمن 
شناس��ایی صاحبان صنایع بسته بندی و تعیین نقش و 
فعالی��ت آنها برای ارتقای وضعیت صنعت بس��ته بندی 
جهشی برای توسعه صادرات بسته بندی برداشته شود. 
امامپ��ور در گفت وگو با »گس��ترش صنعت« بیان کرد:  
هدف از تش��کیل انجمن علمی بس��ته بندی ایران ابتدا 
ش��ناخت و کس��ب دانش در زمینه مس��ائل و مباحث 
انجام ش��ده درباره آن، آسیب شناس��ی ب��ه عنوان یک 

رشته دانشگاهی و سپس ارائه راهکار و ساختار مناسب 
برای نارسایی های صنعت بس��ته بندی است به صورتی 
که با الگویی مناس��ب انتخاب افراد برگزیده و شایسته 
در دانش��گاه ها و صنع��ت انجام ش��ده و اس��تعدادها و 
توانایی های افراد بررسی و مورد واکاوری قرار داده شود 
تا روش مدونی برای سیاس��ت گذاری در زمینه صنعت 

بسته بندی به کار گرفته شود. 
وی اف��زود: مجوز این انجمن در س��ال ۱۳۹۵ گرفته 
شده اس��ت و خدمات علمی و پژوهشی به شرکت هایی 
که در محیط بسته بندی قرار گرفته اند اعم از صنعتی و 

اقتصادی و تجاری می دهد. 
امامپور با اش��اره ب��ه همگرایی بین س��ازمان ها برای 
رشد صنعت بسته بندی گفت: بسته بندی حلقه گمشده 
در زنجیره تامین کاال اس��ت در حالی که بخش مهمی 
در معرف��ی کاال به ش��مار می رود. از این رو الزم اس��ت 
س��ازمان هایی ک��ه در این بخش دخیل هس��تند با هم 
همگرایی داش��ته باشند. این در حالی است که بسیاری 
از س��ازمان ها احس��اس نیاز در این بخ��ش نمی کنند و 
حتی برخی مجموعه بس��ته بندی را از بخش ساختاری 
خود برداش��ته اند. با این حال، م��ا با برگزاری کنفرانس 
در زمینه بس��ته بندی و دعوت تمامی س��ازمان ها سعی 
در ارائه راهکار برای حل مش��کالت و تعمیق این حوزه 
داریم؛ کاری که فقط یک همایش چندس��اعته نیس��ت 

بلکه دنباله دار خواهد بود.
وی تاکید کرد: متاس��فانه با رعایت نشدن بسته بندی 
صحی��ح تولیدکنندگان به محصول و کاالی نهایی خود 
ضربه می زنند. باید گفت بس��ته بندی جادوی خاموش 
اس��ت.  امامپور گف��ت:  افرادی که در انجمن هس��تند 
همگی پیش��ینه علمی دارند. یا در رش��ته های مختلف 
صنعتی هس��تند یا در آن تدری��س می کنند یا صنعت 
خاص��ی را دنب��ال می کنن��د. از این رو الزم اس��ت که 
کار علم��ی در این بخش ش��ود به ویژه اینکه ما رش��ته 

دانشگاهی ویژه در این بخش  نداریم. 
این استاد دانشگاه بر این اعتقاد است که باید صنعت 
بس��ته بندی را از علم به اجرا ارتقا دهیم. هرچند فاصله 
صنعت و دانش��گاه زیاد است اما باید انجمن های علمی 
س��عی کنند که ای��ن فاصله را بردارند. ب��ه عبارتی بین 
صنعت و دانش��گاه آش��تی برقرار کنن��د. وی گفت: به 
ش��یوه ای که آموزش را پرورش دهیم. به صنعت ورود و 
آموزش ها را وارد می کنیم. از علم استفاده می کنیم و به 
صنع��ت تزریق خواهیم کرد. حتی می خواهیم به بخش 

خدمات هم ورود کنیم.
امامپور تاکید کرد: بس��ته بندی مقوله زایدی نیس��ت 
همان گونه که بسیاری می پندارند یا هزینه سربار تلقی 
می کنند بلکه بسته بندی خود نوعی کاال است. به عالوه 
اینکه می تواند نوعی اشتغالزایی هدفدار به وجود آورد. 

وی با اش��اره به اهمیت رقابت بین تولیدکنندگان در 
قالب صنعت بسته بندی گفت:  دیده می شود که ادکلن 
و عط��ر را در داخل ظرف های��ی می ریزند که گران تر از 
محتویات آن اس��ت. به ویژه اینک��ه همین روش باعث 
رقابت بین ش��رکت های دارویی و آرایش��ی می شود. یا 
در صنعت غذایی بس��ته بندی بسیار مهم است چراکه با 
سالمت انسان در ارتباط است و باید از خالقیت و دانش 
زیادی برخودار ش��ود. بنابراین نقش طراحی در صنعت 
بس��ته بندی بسیار اهمیت دار خواهد بود. حتی تحوالت 
اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی روی بس��ته بندی تاثیر 
می گذارد. ب��ه عنوان نمونه، در قال��ب طرح هدفمندی 
یارانه ه��ا ن��رخ حامل های ان��رژی بیش��تر و در نتیجه 
نرخ نهای��ی محصوالت خوراکی افزون ش��د. در نتیجه 
ایده پردازان صنعت بس��ته بندی باید فکر می کردند که 
محصولی همچون ش��یر یا ماست در ظرف های کوچک 
و حتی تک نفره باید ریخته شود زیرا قدرت خرید مردم 
پایین آمده بود. این گونه شد که بسته بندی نقش مهمی 
ب��رای مدیریت نحوه توزیع و تولی��د محصوالت در این 

ش��رایط اقتصادی بازی می ک��رد. در ادامه صحبت های 
امامپور مشکالتی که در زمینه توسعه بسته بندی وجود 
دارد را بررس��ی می کنی��م؛ بی اطالع��ی تولید کنندگان 
داخل��ی از نق��ش و اهمی��ت بس��ته بندی و تاثیر آن بر 
موفقیت واح��د تولیدی و ارائه محص��والت مطابق نیاز 

بازار و خواست مصرف کننده.
 پایین بودن س��طح کیفیت ظرف های بس��ته بندی و 
بسته های تولیدی:  الف(در زمینه کارتن ها: پایین بودن 
درجه اس��تحکام، ضعف پوشش��ی ارتباط��ی و کیفیت 
نامناس��ب چاپ و رنگ های مورد اس��تفاده در طراحی. 
ب( در زمین��ه قوطی های فلزی: قدیم��ی بودن فناوری، 
اس��تفاده از ورق های کم کیفیت و گاهی نا مناسب، افت 
استاندارد پوش��ش های داخل قوطی )الک ها( و به ویژه 
کیفیت پایین دوخت در قوطی ها را می توان نام برد.ج(
در زمینه شیش��ه: س��نگینی وزن، تیرگی رنگ، ناصاف 
بودن و کج بودن رینگ، موج دار بودن بدنه و پایین تنوع 
از جنبه طرح شیب. د( در زمینه پالستیکی: پایین بودن 
س��طح کیفیت ظر ف ه��ای تولیدی، ناتوان��ی داخلی در 
تولید لفاف های چند الیه. تولید کم مواد اولیه مورد نیاز 
در زمینه بس��ته بندی در داخل و نیاز به واردات پاره ای 
از اق��الم به ویژه لفاف های چند الیه ک��ه ارز بری باالیی 
دارند؛ پایین بودن سطح کیفیت ماشین آالت بسته بندی 
ساخت داخلی؛ گرانی تجهیزات و دستگاه های پیشرفته 
بس��ته بندی و س��رمایه گذاری باال در زمینه خریداری 
تجهیزات از خارج؛ ضعف سامانه آموزشی درباره تربیت 
کارشناسان متبحر در زمینه بس��ته بندی و نبود مراکز 
و پژوهش��کده های تحقیقاتی در زمینه بس��ته بندی در 
کش��ور و این در حالی اس��ت که در کش��ورهایی مانند 
امریکا هزینه های صرف ش��ده برای بسته بندی بیش از 
۱۰۰ دالر برای هر نفر در سال است. در این شرایط هر 
اقدامی برای رشد و توسعه صنعت بسته بندی شود جای 

تقدیر دارد به ویژه بستر سازی علمی و فرهنگی.

مصطفی امام پور: 
متاسفانه با رعایت 
نشدن بسته بندی 

صحیح تولیدکنندگان 
به محصول و کاالی 
نهایی خود ضربه 

می زنند. باید گفت 
بسته بندی جادوی 

خاموش است

فناوری های نوین و صنایع

 رشته بسته بندی در دانشگاه های کشور نداریم

نهاییسازینقشهراهفناوریدریاییکشورتولیدنانوآفتکشهایزیستسازگار
پیش��رفت فناوری باعث ش��ده که تغییرات بس��یاری 
در ن��وع محص��والت تولیدی به وجود آی��د به این معنی 
که ش��اکله و ماهیت برخ��ی از محصوالت تولیدی تغییر 
پیدا می کند و متناس��ب با نیاز روز طراحی می ش��وند. به 
عنوان نمونه، زمانی که پیوس��ته بر حفظ محیط زیس��ت 
تاکی��د می ش��ود صنایع در پیوند با کش��اورزی بیش��تر 
م��ورد توج��ه ق��رار می گیرن��د. از این رو موادی بیش��تر 
پرکاربرد می ش��وند که سهم کمتری در آسیب رسانی به 
محیط زیس��ت دارند. یکی از این بخش ه��ا تولید کودها 
و افت کش ها اس��ت که امروزه تولید زیس��تی آنها توصیه 
می ش��ود. در این راس��تا به تازگی پژوهشگران کشور به 
نانوفرموالسیون آفت کش هایی دست یافتند که به گفته 
آنها با انجام آزمایش میدانی روی آفت پس��یل پس��ته و 
ش��ته ان��ار و یونج��ه نتایج مطلوبی در کنت��رل این آفات 
کس��ب کرده اند. جالب است بدانیم که بر اساس آمار فائو 
س��االنه بی��ش از ۳۵ درصد از محصوالت کش��اورزی در 
سراس��ر دنیا به دلی��ل آفات کش��اورزی از بین می روند. 
همچنی��ن میزان تقاضا ب��رای آفت کش های مختلف در 
ایران در امس��ال ۷۰ هزار تن برآورده ش��ده است که این 
میزان تقاضا، ایران را به یکی از پرمصرف ترین کشورهای 
جهان در زمینه آفت کش ها تبدیل کرده است. به گزارش 
»گس��ترش صنعت« به نقل از ایسنا نرگس معماری زاده، 
مجری طرح گفته است که ما در این طرح با بهره برداری 

از فن��اوری نانو این آفت کش ها را به صورت نانو کپس��ول 
فرموله کردیم. به دلیل استفاده از فناوری کپسوله کردن،  
م��واد موثر به طور فیزیکی و ش��یمیایی در قالبی از مواد 
خاص پوش��انده و محافظت می ش��وند؛ از این رو سمیتی 
برای محیط زیست ندارد. همچنین از آنجا که ماده موثره 
این آفت کش آهسته  رهاسازی می شود، می توان با مقدار 
کمتر ماده موثره و دفعات سمپاشی کمتر آفات مورد نظر 
را کنت��رل کرد. ب��ه گفته وی، این روش، کاهش هزینه ها 
و مص��رف آفت کش ه��ا و آلودگی زیس��ت محیطی را به 
همراه دارد. از این رو می توان اطمینان داشت که کاربرد 
این نوع نانو فرموالس��یون نه تنها هی��چ آلودگی جدیدی 
ب��ه محیط زیس��ت اضافه نخواه��د کرد، بلک��ه به حذف 
باقی مان��ده آفت کش از محیط زیس��ت نیز کمک خواهد 
کرد. به عالوه اینکه ما در این مطالعات به فرموالس��یون 
کپس��وله کردن آفت کش دس��ت یافتیم؛ بر این اس��اس 
می ت��وان ای��ن روش را برای آفت کش های مختلف به کار 
ب��رد. به گفته معم��اری زاده، این قابلیت وجود دارد که از 
این فرموالس��یون برای انواع آفت کش های مختلف مانند 
انواع حش��ره کش ، قارچ کش و علف کش  استفاده شود و با 
توجه به نوع آفت کش، آفات در مزارع کنترل شود. ما در 
این مطالعات برای دو نوع آفت کش آزمایش های میدانی 
انجام دادیم که موفق به دریافت گواهینامه نانومقیاس از 

ستاد توسعه فناوری نانو شدیم.

ش��بکه های بهره برداری بس��تر دریا محور های اصلی 
در تهیه نقش��ه راه فناوری دریایی کش��ور است که به 
مرحله نهایی س��ازی رس��یده اند. به گزارش »گسترش 
صنعت« به نق��ل از معاونت علمی ریاس��ت جمهوری،  
محمد س��عید سیف، دبیر ستاد توسعه فناوری و صنایع 
دانش بنیان دریایی معاونت علمی گفت: س��تاد توسعه 
فناوری و صنای��ع دانش بنیان دریایی معاونت علمی، با 
تاکید بر ۳ محور اصلی تجاری س��ازی،  اش��تغالزایی و 
ارزش افزوده تاکنون توانس��ته اس��ت در تهیه و تدوین 
نقش��ه راه فناوری های دریایی، ۱۱ مح��ور اصلی را در 
این مس��یر نهایی س��ازی کند. وی با معرفی ۱۱ محور 
نهایی سازی شده در تهیه و تدوین نقشه راه فناوری های 
دریایی کشور، پوشش و رنگ ها، شبکه های بهره برداری 
بس��تر دریا ب��رای منابع نف��ت و گاز و اس��تاندارد های 
طراحی س��ازه های دریایی، محور نگه��داری، تعمیرات 
بازه های دریایی، پیش برنده های دریایی، محرکه اصلی 
و نرم افزار های صنایع دریایی،  روبات های زیرس��طحی، 
طراح��ی و مدل س��ازی ش��رایط محیط��ی، همچنین 
اس��تحصال انرژی از امواج و استخراج ترکیبات از منابع 
دریایی را از محور های اصلی در تهیه نقش��ه راه فناوری 
دریایی کش��ور خواند که به مرحله نهایی سازی رسیده 
اس��ت. دبیر ستاد توس��عه فناوری و صنایع دانش بنیان 
دریایی معاونت علمی گفت: حوزه دریا در کشور جایگاه 

ویژه ای در سال های گذشته یافته و خوشبختانه جایگاه 
وی��ژه ای در مجلس، دولت و تش��خیص مصلحت پیدا 
کرده اس��ت، به همی��ن منظور می توانیم با در دس��ت 
داش��تن برنامه ه��ا و اهداف مش��خص ب��ه بهره برداری 
بهتری در این صنعت دس��ت یابیم. س��یف با اش��اره به 
آمار بین الملل��ی ایران در صنعت دریای��ی گفت: ایران 
توانس��ته است در س��ال ۱۳۹۵ رتبه ششم را در بخش 
دری��ا از آن خود کن��د و البته این مقام در رش��ته های 
مهندس��ی دریا بهترین رتبه به ش��مار می رود. سیف با 
اشاره به توان و رسالت معاونت علمی و فناوری ریاست 
جمهوری در جهت استفاده از توان علمی در کشور بیان 
کرد:  ستاد توسعه فناوری و صنایع دانش بنیان دریایی 
معاونت علمی با تاکید بر ۳ محور اصلی »تجاری سازی، 
اش��تغالزایی و ارزش افزوده« سعی دارد، توان علمی در 
کش��ور را سمت وسو دهد و دس��تاورد های علمی را به 
صنعت و اش��تغال تبدی��ل کند. وی با اش��اره به اینکه 
تدوین نقش��ه راه فناوری در کش��ور یک��ی از قدم های 
مثب��ت در جهت تجاری س��ازی و توس��عه فناوری های 
دریای��ی اس��ت، گفت: امیدواریم در مس��یر نقش��ه راه 
فن��اوری چه از بع��د تئوریک )تدوین و ن��گاه( و چه از 
منظ��ر اجرایی بتوانیم حلقه ارتباطی و زبان مش��ترکی 
میان ستاد توسعه فناوری و صنایع دانش بنیان دریایی 

و استادان دانشگاهی فراهم کنیم.

 بسته بندی 
نیازمند تولید واژگان مردمی

و  اقتصاد  فرهن��گ،  ارتب��اط 
فق��ر را می توان در نوع چیدمان 
من��ازل ی��ا غذای��ی ک��ه افراد 
می خورن��د، تصور کرد. بس��یار 
هستند کس��انی که می خواهند 
فقط چی��زی بخورند و به ظرف 
زیر دس��ت خود چن��دان توجه 
نمی کنند. به عبارتی، تفکر سیر 
کردن ش��کم وقتی حاکم باشد 
فرق نمی کند غ��ذا را در قابلمه 

بخوریم یا در بش��قابی زیب��ا. همین مث��ال را در صنعت به کار 
ببریم. خواهیم دید که این رویکرد دیده می ش��ود چون ناش��ی 
از تفکر برخاس��ته از اکثری��ت جامعه در دوران��ی طوالنی بوده 
اس��ت. در این زمان وقتی می گویند بسته بندی مناسب همگان 
فکر می کنند چه عبارت لوکس و ش��یکی و البد حقه ای در کار 
اس��ت. در حالی که بسته بندی تنها ویژگی جذابیت را برای یک 
محصول نهایی نمی کند که ضامن سالمت و ماندگاری آن است. 
از این رو پیش��نهاد می ش��ود که برای تغیی��ر تفکر غالب جامعه 
ک��ه گاهی چندان توجه به نوع پوش��ش محص��ول نمی کنند و 
دنبال نش��ان تجاری آن هس��تند واژه هایی ملموس و هم معنی 
برای بس��ته بندی پیدا کنیم. واژگانی که می تواند عنصر کیفیت 
را بیش��تر از جذابیت نمایان کند. واژگان��ی که این طرز تفکر را 
ایجاد نکند که بسته بندی به وجود آورنده هزینه بیشتر است که 
در نهای��ت مصرف کننده آن حقه ای پای��دار بداند و تولیدکننده 
از انج��ام آن س��ر باززند بلکه باید برای بستر س��ازی برای ایجاد 
و توسعه یک رش��ته و صنعت ابتدا واژگان و ادبیاتی ایجاد شود 
ک��ه مصرف کننده را متمایل کن��د. از لحظه ای که مصرف کننده 
طالب یک محصول یا مقوله شود تولیدکننده مجبور است برای 
دور نمان��دن از رقیبان، نحوه بس��ته بندی و چیدمان محصول را 
تغییر دهد. پیش��نهاد به فعاالن صنعت بس��ته بندی این اس��ت 
ک��ه نیازمندی را در ابتدا در م��ردم به وجود آورید به جای آنکه 

اطالعات پژوهشی را به صنعت تزریق کنید. 

 تصویب سند گسترش
 کاربرد فناوری نانو در افق ۱۴۰۴ 
هیات دول��ت به منظور ایج��اد هماهنگی میان دس��تگاه های 
ذی ربط برای اطمینان از گس��ترش و بکارگیری فناوری نانو در 
کشور و همچنین ایجاد بستر مورد نیاز برای صادرات محصوالت 
نانو در راستای تحقق اهداف سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، 
س��ند گس��ترش کاربرد فناوری نانو در افق ۱۴۰۴ را به تصویب 
رس��اند. به گزارش پایگاه اطالع رسانی دولت،  ارتقای اثرگذاری 
فناوری نانو در بهبود کیفیت زندگی، دس��تیابی کشور به جایگاه 
پنج��م جه��ان در تولی��د علم  نان��و و جایگاه پانزده��م در ثبت 
اختراع��ات نانو در دفاتر معتبر جهانی، کس��ب س��هم یک تا دو 
درصدی از بازار جهانی فناوری نانو و ایجاد جایگاه ش��غلی برای 
۸۰ هزار نفر، از اهداف تصویب س��ند یاد ش��ده است. همچنین 
به منظور گس��ترش کاربرد و ایجاد کشش بازار برای محصوالت 
مبتنی بر فناوری نانو و با توجه به تأثیرات این فناوری در ارتقای 
کیفی��ت و ارزش اف��زوده محصوالت،  افزای��ش عمر تجهیزات و 
ماشین آالت، افزایش بازده تولید و صرفه جویی و کاهش هزینه ها 
و کاهش اثرات مخرب زیست محیطی، مقرر شد نهادهای اجرایی 
بررسی و تایید محصوالت فناوری نانویی ساخت داخل با فناوری 
بومی و خرید هدفمند ای��ن محصوالت را در اولویت قرار دهند. 
بر این اس��اس، هیات وزیران برای هر یک از وزارتخانه های نیرو، 
جهاد کشاورزی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، تعاون، کار 
و رفاه اجتماعی، نفت، راه و شهرسازی، صنعت، معدن و تجارت، 
علوم،  تحقیقات و فناوری، آموزش و پرورش، س��ازمان حفاظت 
محیط زیست،  سازمان برنامه و بودجه، سازمان ملی استاندارد و 
گمرک جمهوری اسالمی ایران تکالیفی را برای خرید محصوالت 
نانویی س��اخت داخل با فن��اوری  بومی برای گس��ترش کاربرد 

فناوری نانو در صنایع مرتبط تعیین کرد.

 یک رویداد استارت آپی
 در حوزه صنایع فرهنگی 

س��ازمان تجاری س��ازی فناوری و اش��تغال دانش آموختگان 
)ستفا( جهاد دانش��گاهی همزمان با پنجمین نمایشگاه نوآوری 
و فن��اوری ربع رش��یدی تبریز، روی��داد اس��تارت آپی صفاتک 
)کارآفرینی در صنایع فرهنگی و خالق( از مجموعه رویدادهای 
کارآفرینی جهاد دانشگاهی را از ۲۱ تا ۲۳ آبان امسال و در محل 
نمایشگاه بین المللی تبریز برگزار می کند. این رویداد کارآفرینی 
ترویجی و با رویکرد آموزش��ی اس��ت. به گزارش ایس��نا، در این 
رویداد مش��اوران و مربیان با تخصص های کس��ب وکار،  فناوری 
اطالع��ات، صنایع خالق، گرافی��ک و رایان��ه و کارآفرینی برای 
خدمات دهی مشاوره ای و آموزشی تخصصی به شرکت کنندگان 
حض��ور دارند و در نهای��ت ۳ گروه و ایده برت��ر ارزیابی، داوری 
و معرف��ی خواهند ش��د. دانش��جویان می توانن��د از تخفیف ۵۰ 
درصد ش��رکت در این رویداد اس��تفاده ک��رده و در ۳ روز توان 
و اس��تعداد کارآفرینان��ه خ��ود را محک بزنن��د و از کارگاه های 
تخصصی راه اندازی کسب و کار نوپای این رویداد بهره مند شوند. 
عالقه من��دان می توانند برای کس��ب اطالعات بیش��تر و ثبت نام 
 www.evand.com/events/safatech وب س��ایت  ب��ه 
مراجعه کنند یا با ش��ماره تلفن۸۸۸۹۸۰۳۶-۰۲۱ داخلی ۲۶۹ 

و۳۶۵۹۰۲۴۱-۰۴۱ تماس بگیرند.
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