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 پانزدهمشماره  1369 ماهشهریور     
  

 :خوانیددر این شماره می

  سخن نخست 

 اخبار مرکز 

 عضو جدید خانواده  

 بیشتر بدانیم 

 مرکز  واحدهایمعرفی  

 دستاوردها 

  رو های پیشرویداد 

های ل مذکور این است که دولت از شرکتیک پاسخ اولیه به سوا

هایی دارند در برابر شرکت قابل رقابت بنیان که محصول مطمئن ودانش

های جدید ع خود و یا قدرت نفوذشان به شرکتکه به خاطر مناف

و پشتیبانی های معنوی دهند، حمایتبنیان اجازه عرض اندام نمیدانش

وضع قوانین مطلوب  و  بازارهای سالم رقابتی کمک کند. کرده و به تشکیل

دولت های معنوی دقیق این قوانین یکی از آن حمایتنظارت بر اجرای 

های دانش بنیان شرکتتفاوت گذاشتن بین حق بیمه کسانی که در  است.

های چندین و چند ساله کار رکتکنند با افرادی که در شنوپا کار می

 ست. ا هااز این دست حمایتکنند، یکی دیگر می

بنیان های دانشدر حمایت از شرکت دولترویکرد این است که  پاسخ دوم

نظیر الزام شرکای  ترهای بسیار جدیمالی به حمایت از حمایت بایستی

های انجام فعالیت منظور گذاری در ایران بهخارجی مشتاق به سرمایه

مزایای بسیاری نظیر  که بنیان معطوف شودهای دانشمشترک با مجموعه

منظور حضور در بازارهای جهانی، انتقال های مستعد بهرشد شرکت

المللی بزرگ و های بینهایی در قد و قامت شرکت، ایجاد شرکتتکنولوژی 

المللی که منجر تر تربیت نیروی انسانی متخصص با تجربه بیناز همه مهم

 .باشدرا دارا میاستانداردهای تعریف شده داخلی فراتر از  ، به تولید ثروت

وام های اعطایی به شرکت این است که دولت زمان بازپرداخت  سومپاسخ 

تا شرکت ها بتوانند وام خود را تسویه  نمایدبنیان را زیادتر های دانش

. این راهکار وقتی اهمیت پیدا ای برای گردش پیدا نمایندو سرمایه کرده

بود نقدینگی فروشد ولی به علت کمرا می کند که شرکت محصول خودمی

خریداران )مثال ما باید محصول درست و نادرست های در بازار و یا بهانه

 آن مطمئن شویم و ...(، پول فروش شما را مدتی تست کنیم و یا از کارکرد

خود را در کوتاه مدت نمی تواند بگیرد و لذا سرمایه ای برای گردش و 

و دراین حین به جهت  آوردد بدست نمیتولید انبوه محصول خو

 ( سوم ادامه در صفحه).بازپرداخت وام خویش رو به ورشکستگی می رود
 

 سخن نخست

 بنیان دانش های شرکت تعداد شده اعالم آمارهای اساس بر 

 سال در شرکت 3333 حدود به 63 سال در شرکت 33 از

 میزان اینکه ضمن. دهد می نشان را برابری 63 رشد که است رسیده 69

. است شده برابر 31 نیز ها شرکت این به دولت سوی از شده ارائه خدمات

 دانش های شرکت برای کاری دفاتر ایجاد به توان می خدمات این جمله از

 ضمانت صدور الحسنه، قرض تسهیالت اعطای لیزینگ، خدمات بنیان،

 برند خطرپذیر،تسهیالت گذاری سرمایه استاندارد، اخذ سازی، تجاری نامه،

 سال چند از پس اینک. کرد اشاره گردش در سرمایه تامین و سازی

 کنار در و بنیان دانش های شرکت تعداد افزایش و ایجاد از حمایت

 این ساماندهی کار، و کسب تثبیت از حمایت مذکور، ارزشمند خدمات

 آنها محصوالت خارجی و داخلی بازار تامین از جدی حمایت و ها شرکت

 اکثر.است کرده نمایان را خود خالی جای آنها کیفیت رشد جهت در

 در دارند، گالیه خود محصوالت بازار وضعیت از بنیان دانش های شرکت

 برای را زمینه تواند می آنها محصوالت برای مطلوب بازار تامین حالیکه

 تامین و تولید رشد برای و کرده فراهم آنها بیشتر چه هر خودکفایی

 .شود برداشته مثبتی های قدم نیز اشتغال

 های شرکت برحق و قانونی مطالبات از جدای که است این اساسی سوال

 از را خود انتظارات سطح آنها تا کرد باید چه دولت، از بنیان دانش

 حقیقت در بایستند؟ خود پای روی بیشتر و داده کاهش دولتی نهادهای

 هایحمایت به عمدتا بنیان دانش و فناور شرکت یک امید چشم اینکه

 اینکار زیرا است مغایر کشور در آنها تاسیس فلسفه با شود دوخته دولتی

 قانون 44 اصل با مغایرت و داده افزایش را دولت حجم مستقیم غیر بطور

  بنیان دانش شرکت یک چنانچه دیگر عبارت به. آورد می پیش را اساسی

 در گامی باشد، متصل دولتی های کمک و ها بودجه به خصوصی بخش در

 است. نگرفته صورت سازی خصوصی راستای
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 و آب ساازمان  تابعه هایشرکت از ابزاردقیق حوزه

 حضاور  مرکازی  ساتاد  همچناین  و خوزستان برق

 تاوان  ،گساتران  انارژی  آناام  هاای شرکت داشتند،

 و آریااتش  لیاان  انارژی،  نیرو وران بهره آیریانیک،

 در خاود  هاای  دساتاورد  ارائاه  به زیبا مرواریدآریا

 .تنداااپرداخ برق و آب عتاااصن ابزاردقیق زمینه

 عضو جدید خانواده

 انی نیکانـرو کــپترکت ــش

 آوریفان  و صنعتی الکترونیک فناوری پیشرفت با

 در مساتقیم  بارق  جاای به پالس از استفاده پالس،

 و شده رایج جوشکاری و آبکاری هایفرآیند بهبود

 بارق  جاای باه  پاالس  از اساتفاده  شرکت این ایده

 خاوردگی  از حفاظات  فرآیناد  بهباود  در مستقیم

 .باشد می (کاتدیک حفاظت به موسوم)

 لوله خوردگی از جلوگیری جهت کاتدیک حفاظت

 تماامی  و روزمینای  مخاازن  کف و زیرزمینی های

 هاراهکار بهترینیکی از  عنوانبه دریایی هایسازه

 باه  نیااز  آوریفان  هر مانند که است شدهشناخته

  تاوان مای  ساختی به. دارد عملکرد بهبود و توسعه

 اول باار  کاه  یافات  ایران در کاتدیک هایسیستم

 باشند. شده دهی جواب به منجر

 از یکی وانااعنبه پالسی کاتدیک اظتااحف روش

 حفاظاات در اصااالحی متاادهای تاارینپیشاارفته

  است شده نتااپت و شده شناخته دنیا در کاتدیک

 یقاااا عم هاای چااه  غاالف  اظتااا حف بارای  که

 ایان  هادف . شاود می استفاده گاز و نفت استخراج

 امکاان  جهات افی ااا ک العاتااا مطانجاام   شرکت

 خطاو  نظیار   ییهاازهااس برای روش این سازی

و میلگردهااای داخاال بااتن هااای  مخااازن و لولااه

 . باشدمیسلح اام

 مهندسی انجام ،رکتااقدم این ش اولین

 فنی خصاتااامش به بردن پی جهت کوساامع

PCP  قطع زمان کار هاااچرخ ملهااازج toff و 

 و ساپال مولد f انساافرک و ton لاااوص زمان

 و هااین بین با ااارت یافتن ترماامه همه از

 .باشدمی اظتاااحف تاتح ازهاااس خصاتااامش

زاری بیست و ـــبرگج( 

 ست هم اندیشیـششمین نش
 واحادهای  اندیشی هم نشست ششمین و بیست

 و برق صنعت فناری توسعه مرکز در مستقر فناور

  عامل مدیران شرکت با  36/9/69 تاریخ در انرژی

 برگازار  رشاد  مرکاز  در مستقر فناور های شرکت

 آنچاه  از کوتااهی  گازارش  نشست این در .گردید

 داده رخ مرکااااز در گذشااااته، دورهدر  کااااه

 عملکرد بهبود پایش شبکه نشست بازخورد)است

 اساتان  در مساتقر  فنااور  واحاد  پنج مشارکت با

 نینااااهمچ .شااد ارائااه( اهااواز شااهر خوزسااتان

 داواحا  عناوان  باه  "نیکان کانی پترو" شارکت 

 ذکاار بااا ساا س گردیااد، رفیاااامع جدیااد فنااار

ـ تاپ شرکت هایندیااتوانم  هاای زمیناه  ،وکــ

 اوراافن دهایااواح و رکتااش این بین مشترک

 گااذار، رمایهااااس تاایمین بحاا  در خصااو  بااه

                                                 .شد انجام دهاااواح بین راانظ ادلااتب و بررسی

 پایش شبکه نشست برگزارید(

 در مرکز لکردـــعم بهبود و

 وزستانـــخ رقـــب و آب انــسازم
 ،مرکاز  توسا   شاده  انجاام  هایریزیبرنامه پیرو

 فناوری هایشبکه عضو هایشرکت حضور جهت

 ارائاه  منظاور  به نیرو وزارت تابعه هایسازمان در

 و بنیاااان داناااش دساااتاوردهای و محصاااوالت

 در صانعت  بخاش  نیازهاای  باا  آشنایی همچنین

 مرکز عملکرد بهبود و پایش شبکه فناوری، حوزه

 آب سازمان میزبانی به عضو شرکت پنج حضور با

 . گردید برگزار اهواز در خوزستان برق و

 ناساناااکارش آن در که روزه یک نشست این در

 اخبار مرکز 
ــ ( ـــبرگ ال ــاهزاری ـ و  پنج

 رکزـــست شورای مــنش هارمینــچ
 ماورخ نشسات شاورای مرکاز     چهاارمین وپنجاه

 دوایاان نشساات  در .برگاازار شااد 31/39/1369

 هااای DDC تولیااد و طراحاای "بااا موضااو  طاار 

 هاای پروتکال  زا پشتیبانی با هوشمند ساختمان

KNX ، MODBUS و TCP/IP"  و طراحاااای"و 

، "گارم  خ  حالت در مقره تعویض ربات ساخت

، باا  شاورا  تیا در نها و قارار گرفات  ارزیابی  مورد

 هادف  .در مرکز موافقت نمود ناستقرار متقاضیا

ماااژولطراحاای و ساااخت ، طاار  اولاز اجاارای 

، KNXپروتکال   با قابلیت پشتیبانی از  DDCهای

MODBUS(IP)  و TCP/IPقادر خواهاد  که  است

در کنااار سااایر محصااوالت اسااتاندارد ایاان  بااود

 مهام  مزیتمورد استفاده قرار گیرد و  ،هاپروتکل

 جهت واس  افزارنرم امکان استفاده از این ماژول،

 بار  کنتارل  و شابکه  ایجااد  باقابلیات ساده  نصب

 .است اینترنت بستر

 منی ولیتاور  سااخت ، طار  دوم دف از اجارای  ه

 33 گارم  و خطا  روی در مقاره  تعویض جهت

 اصالی توانایی انجام  دستگاهاین . است کیلوولت

 تعاویض  عملیاات  انجاام و  مقاره  اصال  کردن،

ارا د را جدیاد  یمقاره  باا  دیاده آسیب هایمقره

 ایااناز نکااات قاباال ذکاار در مااورد  .باشاادماای

 -1 میتوان به موارد زیر اشااره کارد    منی ولیتور

 توسا   که باشدمی بازو 3 منی ولیتور دارای این

 بازوهاا  باا  اپراتاور  -3 .شاود مای  کنترل اپراتور

 در مین ولیتااور ابعاااد -3 .دارد رادیااویی ارتباا  

 بااز  حالات  در و متار سانتی 53-43بسته حالت

 رباات  کنتارل  -4 .اسات  مترسانتی 173-333

 تغذیه -5 .شودمی انجام استیک جوی وسیلهبه

 نادفکتور ا -9. می باشاد  باتری طریق از دستگاه

 شودمی داده قرار بازو هر روی خشابی صورتبه

 .گیرد قرار آن روی موردنیاز ابزار که

 رشـــذیپبرگزاری کمیته  ب(
کمیته  دو 1369در شهریورماه  

فناورانه با عنوان  های طر پذیرش برای 

طراحی و ساخت ربات تعویض مقره در حالت "

 اکس ندر توربو ساخت و طراحی "و  " خ  گرم

 kW 533 و kW 333 و kW 133 هایظرفیت با

 ، که پس از بررسیبرگزار گردید " Mw 4 و

ی سازآماده شر بهاعضای کمیته، مقرر شد 

 د.نرکز مطر  شوااادر شورای م وکارکسبطر  
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 مدیریت عملیات :بیشتر بدانیم
 چندان سابقا که شرکت هر هایبخش ترینمهم از یکی. دارند متعددی مدیران و شوندمی تشکیل مختلفی هایبخش از موفق کارهایوکسب و هاشرکت

 دارد؟ ضارورتی  چاه  کاار، وکساب  یاک  موفقیات  برای آن به توجه و چیست عملیات مدیریت دید باید اما. است عملیات مدیریت شد،نمی آن به توجهی

 اصاول  کتااب  در( Galloway) گاالووی  از نقال  باه . دارناد  اجرایای  و عملی ماهیت که است عملکردهایی از ایمجموعه یا روش فرایند، یک   «عملیات

 عملیاات،  مادیریت  کلی حالت در ولی. دارد تمرکز فیزیکی محصوالت حالت تغییر و تولید بر اول یدرجه در عملیات مدیریت ،(1663) عملیات مدیریت

 سورش و کومار از نقل به. خیر یا باشد میان در فیزیکی محصول یک پای که این از نظر صرف. است عملیات انوا  تمامی کارآمد و مؤثر مدیریت واقع در

(Kumar & Suresh)، ،دارد عهاده  بر شده خواسته خدمات و محصوالت به را هاورودی از قسمتی تبدیل یوظیفه که است سازمان از بخشی عملیات .

 ایشایوه  به یا کندمی ترکیب هم با را مختلف منابع که است فرایندی مدیریت،. باشند داشته را تقاضا مورد و الزم کیفیت و شرای  باید که هاییخروجی

 محصاوالتی  تولیاد  برای که مرتب  مدیریتیِ هایفعالیت از ایمجموعه. کندمی تبدیل افزوده ارزش خدمات به سازمان، مشی خ  با مطابق و شدهکنترل

 ایان  مجماو   باه  بگیریم، نظر در خدمات مدیریت یزمینه در و دهیم گسترش را مفهوم این اگر حال. گیرندمی نام تولید مدیریت شوند،می انجام خا 

 .گویندمی عملیات مدیریت ها،فعالیت

 باه  عملیات مدیریت امروزه واقع در. شودمی نگاه متفاوتی یجنبه از  عملیات مدیریت به امروزه

 و مادیریت  دهای، ساازمان  ریزی،برنامه شامل که است اقداماتی و هافعالیت از ایمجموعه معنای

 و ساودمند  بسایار  تواناد مای  عملیاات،  ماؤثر  مادیریت  و رسیدگی. است سازمان عملیات کنترل

 تبدیل شرکت برای بزرگی یفاجعه به بخش، این در شکست و ضعیف مقابل، در و باشد اثربخش

 .شد خواهد

. دارد اهمیات  تولیادی  صانایع  در فق  عملیات مدیریت که بود این بر عموم اعتقاد این، از پیش

 باید تولیدی صنایع که رو آن از کردندمی فکر اکثرا که گرفتمی نشئت اینجا از عمومی باور این

 در. اسات  مهام  بسایار  آنهاا  در عملیاات  مدیریت لذا کنند، مدیریت محصول ازفروشپس خدمات حتی و فروش تا تولید یمرحله از را زیادی فرایندهای

 ماورد  در مشاتریان  از باازخورد  دریافت و مشتری نیازهای شناخت مانند فرایندهایی شود؛می اجرا متعددی فرایندهای هم خدماتی صنایع مانند مواردی

 صانایع  در عملیات مدیریت بنابراین،. رسانندمی تولیدی صنایع اطال  به را مشتریان نیازهای که هستند خدماتی صنایع این گاهی این، بر عالوه. خدمات

 .است اهمیت دارای تولیدی صنایع یاندازه به هم خدماتی

 یک این. است شده تیمین مشتری هایخواسته و نیازها که کند حاصل اطمینان باید کند،می ارائه بازار به را محصوالتی یا خدمات شرکت، یک که زمانی

 و اطالعاات  بازاریاابی،  تایم . کناد مای  باازی  مشاتری  نیازهای شناخت در حیاتی نقشی شرکت، بازاریابی تیم و است مختلف صنایع در مهم بسیار فرایند

 .بردمی بهره خدمات، و محصوالت طراحی برای مهم هایداده عنوان به آنها از و کرده آوریجمع مشتریان از را الزم جزئیات

 نیاروی  مادیریت  ریازی، برناماه  شامل عملیاتی وظایف از ایمجموعه عملیات مدیریت بگیریم، نظر در را کاروکسب یا صنعت کدام اینکه از فارغ بنابراین،

  .گیرد می بر در را دهیسازمان و انگیزه ایجاد هدایت، کنترل، انسانی،

 
 وجهه بازرسای نخواهاد داشات. بعضااً     و دیگر صرفاً بودهنوعی نقض غرض 

شود که ایان کاارگزاران خواهاان اطالعااتی هساتند کاه از نظار        دیده می

. شاود تولیدکنندگان مرتب  با موضو  نیست و مدارک اضافی دریافات مای  

د. تماام ایان   نمایا تال مای  رآیند ارزیاابی را طاوالنی و مخ  ااا همین امور ف

بنیان به جاای  شاادان هایشود تا شرکتها باع  میوعات و نگرانیااموض

راسی و ااا ع بوروکااا والت خاود فقا  باه دنباال رف    ااا سازی محصیتجار

د. بار ایان اسااس، مسایر طاوالنی      نره باا کاارگزاران مختلاف باشا    اامذاک

هاای  های سانگین هام در بار دارد و اعماال سالیقه     بوروکراسی که هزینه

هاا  ها در حدی مشکل ساز اسات کاه برخای شارکت    ی شرکتشخصی برا

هاای دولتای و طبیعتاا    حاضر هستند به جای صرف وقت از خیار تاییدیاه  

رکی و تساهیالت باانکی نیاز    ااا هاای مالیااتی، گم  امکاناتی نظیر معافیات 

 .بگذرند

من یاا  ااا بنیاان بایساتی انج  های دانشرسد که شرکتبه نظر میانجام سر

شور تشاکیل دهناد و بارای    ااا ت از خاود در ک مایااا ای برای حادیهاااتح

لمی و ااا کارهای عااا کالت خاود، راه ااا ق کسب و کار و نیز حل مشاارون

برطارف نماودن    باه منظاور  بهتارین افاراد    . شایدنهاد نمایندااپیشجدی 

 ، دانشگاهیان باشند.بنیان شاااهای دانتااشرککالت اااها و مششااچال

بارای   های بانکی نیز گاهاًنامهتامین سند و ضمانت (از صفحه اولادامه )

تامین ضمانت بانکی برای یک  بنیان مشکل است. طبیعتاًهای دانششرکت

وام یکصد میلیون تومانی با هزینه ای در حدود هشت میلیون تومان، برای 

شرکت نوپا کار آساانی نیسات و بارای تساهیل ایان مشاکل بایساتی        یک 

 اندیشیده شود. های عملیراهکار

رگی کاه چناد ساال    های بزشود که از دل شرکتبسیار دیده میهمچنین 

آیناد کاه مادیران آنهاا     بنیاانی بیارون مای   های دانشقدمت دارند، شرکت

ا عمال  نیاان نوپا  بهای داناش تر از شرکتموفق بواسطه تجربیاتی که دارند

هاا و باه   هاای موفاق در انجمان   کنند. گردهمایی مدیران ایان شارکت  می

موفقیت هرچه بیشتر در زمینه  مثبتیاشتراک گذاشتن تجربیات آنها، قدم 

 های نوپا خواهد بود.شرکت

ونات علمای بارای    ای کارگزاران معرفای شاده از ساوی معا   برخورد سلیقه

. سات ا هاا آنبنیان شدن در راه دانشدیگر مانعی ها، بررسی پرونده شرکت

واگذاری امور به بخش خصوصی بسیار مناسب و مفید است، اما  هرچند که

در بعضی موارد کارگزاران معرفی شده، خود رقیب تولیدکننادگان هساتند   

. در واقع این جدی ایجاد کندتواند از نظر حفظ دانش فنی مشکالت که می

 ته باشند به اااها را داشبررسی پرونده های رقیب وظیفهموضو  که شرکت
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 دستاوردهای مرکز
 انرژی نیرو  وران بهره شرکت

 هااای نیروگاااه از یکاای درخواساات بااه توجااه بااا

 هااای ترموکوپاال بازسااازی خصااو  در قاادیمی

 باار الزم هااای بررساای،  آلسااتوم واحااد K نااو 

 باه  توجاه  باا  و شاد  انجاام  مذکور ترموکوپل روی

 توساا  ترموکوپاال نااو  ایاان بازسااازی اینکااه

 پااذیر امکااان ،وران بهااره شاارکت کارشناسااان

 و بازسااازی بااه نساابت لااذا شااد داده تشااخیص

 و گردیاد  اقادام  محتارم  کارفرماای  باه  آن تحویل

 قاارار تاییااد مااورد  اناادازی راه و نصااب از سااااپ

 قیماات بااه توجااه بااا فرآینااد ایاان انجااام. گرفاات

 جااویی رفهااااص، مااذکور ترموکوپاال باااالی نسابتاً 

 باه  %73 زاناااا می تاا  کنناده  مصارف  برای هزینه

 خااارجاز  خریااد همچنااین.  اساات داشااته همااراه

 خااارج رده از دلیاال بااه ،هااا ترموکوپاال نااو  ایاان

 باااار عااااالوه ،قااادیمی  دهایاااااااواح شااادن 

 تااوجهی قاباال قیمااتآنهااا،  تااامین کالتاااامش

 توسااا  مهااام ایااان خوشااابختانه کاااه دارد

 قادمی  عناوان  باه  وران بهاره  شارکت  کارشناسان

 اقتصااااد اهااداف  راساااتای در کوچااک  هرچنااد 

وده اااااباااه فرم ودکفاییاااااخ و تیاااااامقاوم

 .تاه اسیافت ققااتحبری اااام معظم رهاامق

  ؛عرفی واحدهای مرکزم
  (طاها)طراحان انرژی هوشمند آینده سازشرکت 

  پورمجید نجف   مدیرعامل                
 88377355  تماس شماره                

 m_najafpour@gmail.com  الکترونیکیپست                

 جهات  انارژی  بازیافات  قابلیات  با نرم شکنفشار توسعه و ساخت طراحی، :محوری ایده 

 شهری آب توزیع خطو  در برق تولید

سااازی در زمینااه  طراحاای، ساااخت، اجاارا، مشاااوره و بهینااه     :فعالیــت زمینــه 

هااای هااای تهویااه مطبااو  و تیسیسااات مکااانیکی و برقاای ساااختمان و سیسااتمسیسااتم

 هیدرولیک، پنوماتیک و خطو  انتقال گاز

ایان داناش و همچناین     سازیبومیو  نرم فشارشکن ساختایده این طر   :طرح خالصه

 از اساتفاده با  .باشدمی آب انتقال خطو  فشار تقلیل هایایستگاه در اتالفی انرژی بازیافت

 لولاه  خطاو   از الکتریکای  انارژی  استحصاال  باتوان می هاآب عبوری مسیر در نرم هایفشارشکن

 گرفتاه  صورت هایبررسی طبق .نمود برداریبهره رفتهرمی هد به کنون تا کهانرژی  از آب، انتقال

 نیروی توزیع شرکت سطح در را پاک پراکنده تولید مولد مگاوات1،333حداقل توانمی روش این با

  نمود. شبکه وارد تهران برق

  بازار هدف:

 ریشرکت توان
 تهران یاآب و فاضالب منطقه یهاشرکت  

 شرکت های آبفا استانی شهرداری ها
ساازی عملکارد ساامانه در محای      پس از انجام مطالعات اولیه، شابیه  :وضعیت آخرین

های طراحی، ساخت و عملکاردی در موسساه   دینامیک سیاالت محاسباتی و انجام تست

 .هستصنعتی یمهنتحقیقات آب وزارت نیرو، دستگاه در مرحله تولید 
 

 های پیش رورویداد                    

 

99489588  
 

99498889  

office@eptp.ir  

 دادمان، شهید بلوار غربی انتهای قدس، شهرک تهران،
 شـــروی مانـــساخت رو،ـــنی گاهـــژوهشـــــــپ 

 
 

 

 


