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دعوت سندیکا از اعضا؛

 حضور در انتخابات هیأت 
نمایندگان اتاق بازرگانی ایران

انحصارطلبی در لباس تجربه

حسین منوچهری/ دنیای اقتصاد
ــون منــع به کارگیــری بازنشســتگان  باالخــره قان
تصویــب شــد و انتظــار مــی رود بــا اجــرای کامــل 
ــر  ــران جوان ت ــرای ورود مدی ــون فضــا ب ــن قان ای
بــاز شــود. بعــد از اجــرای ایــن قانــون، شــاهد دو 
ــرای  ــال اج ــه به دنب ــم ک ــل بوده ای ــته تحلی دس
محــدود ایــن قانــون هســتند: یــک دســته آنــان 
کــه اســتفاده از انباشــت اطالعــات و تجربــه 
مفیــد  کشــور  بــرای  را  بازنشســته  مدیــران 
ــای  ــه نیروه ــان ک ــر آن ــته دیگ ــد و دس می دانن
ــه الزم در  ــد تجرب ــرده را فاق ــوان و تحصیلک ج

ــد. ــور می دانن ــور کش اداره ام
و  جــذاب  ظاهــری  تحلیل هــا  ایــن  اگرچــه 
خیرخواهانــه دارنــد، امــا در باطــن خالــی از 
ــیر  ــداوم مس ــرای ت ــا ب ــتند و تنه ــق هس منط

می شــوند. اقامــه  گذشــته 
شــکی نیســت کــه مدیــران بازنشســته انباشــتی 
داشــته  اختیــار  در  را  تجربــه  و  اطالعــات  از 
ــن  ــه ای ــتفاده از تجرب ــل اس ــا راه ح ــند، ام باش
مدیــران نــه تــداوم همــکاری آنهــا بلکــه ایجــاد 

شرکت های  از  سندیکا  درخواست 
تامین کننده  و  زنده  سا

تولیدی  اقالم  قیمت  اعالم  جهت 
برق  صنعت 
اینجا کلیک کنید

سندیکای صنعت برق ایران طی نامه ای از اعضای خود درخواست کرده است جهت حفظ 
جایگاه و ارتقاء بستر الزم برای پیشبرد موثرتر خواسته های خود، نسبت به انتخابات دوره 

جدید اتاق که در اسفند سال جاری برگزار می شود، اهتمام ویژه داشته باشند. 

http://www.ieis.ir/fa-default.html
http://www.ieis.ir/fa-news-4453.html
http://www.ieis.ir/fa-news-4453.html


دعوت سندیکا از اعضا برای 
حضور در انتخابات هیأت 

نمایندگان اتاق بازرگانی ایران 
از  نامه ای  طی  ایران  برق  صنعت  سندیکای 
اعضای خود درخواست کرده است جهت حفظ 
جایگاه و ارتقاء بستر الزم برای پیشبرد موثرتر 
خواسته های خود، نسبت به انتخابات دوره جدید 
برگزار می شود،  اسفند سال جاری  اتاق که در 

اهتمام ویژه داشته باشند.  
بازرگانی  اتاق  تاکید شده است که  نامه  ابتدای  در 
قانونی و  ایران نقشی  صنایع و معادن و کشاورزی 
اقتصادی و تعامالت بخش  تأثیرگذار بر تصمیمات 

برنامه  نهاد در  این  ایفا می کند.  و دولت  خصوصی 
پنجم و ششم توسعه و قانون بهبود مستمر محیط 
بخش خصوصی  نماینده  عنوان  به  نیز  وکار  کسب 
در نظام سیاستگذاری و تصمیم گیری های اقتصادی 

کشور به رسمیت شناخته شده است. 
تاثیرگذاری  الزمه  که  آنجا  از  می افزاید:  نامه  این 
برق  صنعت  عرصه  در  خصوصی  بخش  فعاالن 
مشاوران  پیمانکاران،  تولیدکنندگان،  از  اعم 
بر  حوزه  این  خدمات  و  کاال  تأمین کنندگان  و 
و  موثر  حضور  بازرگانی،  اتاق  اقدامات  و  اهداف 
نمایندگان  هیأت  در  سندیکا  نمایندگان  پرتعداد 
و کمیسیون ها و شوراهای اتاق است، این امر طی 
از  تعدادی  اثرگذار  به حضور  با توجه  اخیر  سنوات 

اثبات  به  مذکور  نهادهای  در  سندیکا  نمایندگان 
رسیده و صنعت برق با محوریت سندیکا به جایگاه 

درخور توجهی در اتاق بازرگانی دست یافته است.
عضو  شرکت های  عامل  مدیران  از  نامه  این   در 
اطالعات  مطالعه  ضمن  است  شده  درخواست 
به  آن  ارسال  و  مربوطه  فرم  تکمیل  با  پیوست، 
همراه تصویر کارت بازرگانی یا کارت عضویت اتاق 
فکس  شماره  به  مدیریت  تحت  شرکت  بازرگانی 
 ،97/10/23 مورخ  یکشنبه  روز  تا   66944967
و  منسجم  برنامه ریزی جهت حضور  در  را  سندیکا 

تأثیرگذار در انتخابات یاری کنند. 
اطالعاتی در خصوص هیأت نمایندگان و انتخابات 

اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران
اتاق های  منتخبین  از  ایران  اتاق  نمایندگان  هیات 
سراسر کشور و نمایندگان اتحادیه ها و سندیکاهای 
نمایندگان  هیات  می شود.  تشکیل  اتاق  به  وابسته 
سال  چهار  مدت  برای  کشور  سراسر  اتاق های 

انتخاب و به اتاق ایران معرفی می شوند.
هر اتاق که کمتر از 150 عضو داشته باشد یک نفر 
نماینده و اتاقی که بیش از 150 عضو داشته باشد 
برای هر 100 عضو یک نفر نماینده خواهد داشت.

از هر اتحادیه و سندیکای وابسته به اتاق ایران یک 
نفر انتخاب و به اتاق ایران معرفی می شوند.

افتخاری  ایران  اتاق  نمایندگان  هیات  در  عضویت 
نفر   60 تهران  اتاق  نمایندگان  هیات  تعداد  است. 
است که به ترتیب ذیل برای مدت 4 سال انتخاب 
می شوند: 20 نفر از وزارت صنعت معدن و تجارت، 
40 نفر از بین اعضاء اتاق تهران با ترکیب 20 نفر 
از بخش بازرگانی، 16 نفر از بخش صنعت و 4 نفر 

از بخش معدن.
تعداد هیات نمایندگان اتاق سایر شهرستان ها 15 
نفر می باشد که 6 نفر از بخش بازرگانی، 6 نفر از 

بخش صنعت و 3 نفر از بخش معدن اتاق مربوطه 
برای مدت 4 سال انتخاب می شوند.

عضویت در هر اتاق منوط به داشتن کارت عضویت 
یک  هر  اعضای  بود.  مربوطه خواهد  اتاق  از  معتبر 
از اتاق ها اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی که در 
تاریخ انتخابات حداقل یک سال سابقه عضویت در 
اصل  ارائه  با  می توانند  باشند،  داشته  مربوط  اتاق 
و  محل  در  مربوط  اتاق  در  معتبر  عضویت  کارت 
زمان مقرر به ترتیبی که انجمن نظارت بر انتخابات 
اعالم می دارد در انتخابات اتاق مربوطه حضور یافته 
افراد مورد  یا  تایید شده فرد و  از بین داوطلبان  و 

نظر را انتخاب کنند. 
اشخاص حقوقی دارنده کارت عضویت اتاق می توانند 
با تصویب هیات مدیره خود بجای فردی که کارت 
بنام او صادر شده است یکی از اعضای هیات مدیره 

را برای رای دادن به حوزه انتخابیه معرفی کنند. 
شرایط انتخاب شوندگان:

اتاق ها که دارای کارت عضویت  اعضای  از  هر یک 
مستمر  غیر  یا  و  مستمر  سابقه  سال  سه  با  معتبر 
باشند،  انتخابات  در  نام  ثبت  پایان  روز  تاریخ  تا 
در  نامزد عضویت  ذیل  داشتن شرایط  با  می توانند 

هیات نمایندگان مربوطه شوند:
نظام  به  اعتقاد  داشتن  و  ایرانی  تابعیت  الف-  

جمهوری اسالمی ایران  
ب- عدم سابقه ورشکستگی بتقصیر و تقلب 

ج- عدم محکومیت به مجازاتی که موجب محرومیت 
از حقوق اجتماعی می شود 

اتاق  عضویت  کارت  دارنده  حقوقی  اشخاص  د- 
می توانند با تصویب هیات مدیره خود به جای فردی 
که کارت به نام او صادر شده، یکی از اعضای هیات 
اتاق  نمایندگان  هیات  در  را جهت عضویت  مدیره 

مربوط معرفی کنند.
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بازدید هیات مدیره سندیکای 
صنعت برق ایران از کارخانه 

الکترونیک افزارآزما 
برق  صنعت  سندیکا  عمومی  روابط  گزارش  به 
سندیکای  مدیره  هیات  اعضای  از  تعدادی  ایران، 
بردبار  مهندس  آقای  دعوت  به  ایران  برق  صنعت 
کارخانه  از  افزارآزما  الکترونیک  شرکت  مدیرعامل 
جریان  در  نزدیک  از  و  کردند  بازدید  شرکت  این 
 فعالیت این واحد صنعتی دانش بنیان قرار گرفتند. 
بازدید به منظور معرفی  از  در جلسه ای که پیش 
مشکالت  طرح  و  کارخانه  مختلف  های  بخش 
این  فعالیت  تاریخچه  بود،  شده  داده  ترتیب  آن 
این شرکت  که  هایی  چالش  به  و  تشریح  کارخانه 
درگیر  آنها  با  اقتصادی  نابسامان  اوضاع  واسطه  به 
است، پرداخته شد و مقرر شد مشکالت این واحد 
و  کنتور  نیازانواع  مورد  قطعات  تمامی  که  صنعتی 
الکترونیک در آن  و  برق  اندازه گیری  دستگاه های 
نیرو  وزارت  به  سندیکا  طریق  از  شود  می  تولید 

منعکس و مورد پیگیری قرار گیرد.
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ــه  ــات ب ــن اطالع ــال ای ــرای انتق ــی ب راهکارهای
نســل های بعــدی اســت. اگــر مدیــری بدانــد کــه 
ــن  ــات ممک ــتن اطالع ــار داش ــطه در اختی به واس
ــت  ــای مدیری اســت ســال های بیشــتری را از مزای
اســتفاده کنــد، ممکــن اســت بــرای ایجــاد انحصار 
در مدیریــت، جریان هــای اطالعاتــی را مختــل 
ــای  ــرورش نیروه ــر پ ــدی در براب ــه س ــد و ب کن
جــوان مبــدل شــود. نظریــات اقتصــادی بــه 
ــران  ــه روش انحصارگ ــد ک ــان می کنن ــنی بی روش
ــردن قیمــت، کاســتن از مقــدار تولیــد  ــرای باالب ب
ــدن در  ــرای مان ــران ب ــن مدی ــن ای ــت. بنابرای اس
پســت های کلیــدی و بهــره بــردن از مزایــای 
ــر  ــران جوان ت ــرورش مدی ــرای پ ــزه ای ب آن انگی
نخواهنــد داشــت؛ بنابرایــن وجــود احتمــال ادامــه 
ــد از بازنشســتگی در صــورت داشــتن  ــت بع فعالی
مخاطــرات  ایجــاد  باعــث  اطالعاتــی،  برتــری 

ــن  ــه ای ــود و ب ــران می ش ــار مدی ــی در رفت اخالق
صــورت جامعــه از جریــان آزاد اطالعــات و تربیــت 

مدیــران جوان تــر محــروم می شــود.
بــرای اســتفاده از اطالعــات و تجربــه مدیــران 
بایــد راهکارهــای دیگــر را در پیــش گرفــت. شــاید 
ــدف  ــن ه ــه ای ــیدن ب ــرای رس ــاده ترین راه ب س
ــه  ــاب و مقال ــب کت ــا در قال ــه آنه ــار تجرب انتش
ــا  ــند ت ــته باش ــزه داش ــد انگی ــران بای ــد. مدی باش
بعــد از دوره ای مشــخص )کــه وابســتگی مســتقیم 
ــرات  ــه خاط ــا دارد( کلی ــغل آنه ــت ش ــه اهمی ب
ــورت کل  ــن ص ــه ای ــد و ب ــر کنن ــود را منتش خ
جامعــه را در محیطــی رقابتــی از تجربیــات خــود 
بهره منــد ســازند. بــرای دســتیابی بــه ایــن هــدف 
نیــز مجلــس بایــد قانــون انتشــار آزاد اطالعــات را 
ــه نحــوه  ــوط ب ــات مرب ــردن ترتیب ــا مشــخص ک ب
فعالیــت بازنشســتگان تکمیــل کنــد. از طــرف 
دیگــر، بی تجربــه دانســتن نیروهــای جــوان و 
تحصیلکــرده مغلطــه ای بیــش نیســت. در دنیــای 
مــدرن، تحصیــل همــان تجربه آمــوزی اســت؛ 
ــال  ــا انتق ــت ت ــده اس ــاد ش ــوزش ایج ــاد آم نه
ــارت  ــه عب ــر انجــام شــود. ب ــه بشــری موثرت تجرب
دیگــر، علــم چیــزی جــز تجربــه منســجم بشــری 
ــده و  ــب ش ــد مرت ــورت نظام من ــه به ص ــت ک نیس
ــت؛  ــده اس ــرار داده ش ــدان ق ــار عالقه من در اختی
بنابرایــن اگــر جوانــی ایرانــی تحصیــل کرده اســت، 
پــس انباشــت تجربیــات جهانــی را در اختیــار دارد 
ــه اســت،  و اگــر در مــورد مباحــث ایــران کم تجرب
ــال  ــران در انتق ــم کاری انحصارگ ــل ک ــن به دلی ای
ــی در  ــای آموزش ــف نهاده ــانه ضع ــه و نش تجرب

ــات اســت. ــن تجربی ــه ای نظــم دادن ب
تجربــه  و  علــم  میــان  شــدن  قائــل  تمایــز 
ــت  ــظ موقعی ــرای حف ــزاری ب ــه اب ــت ب مدت هاس

ــا  ــت. آنه ــده اس ــل ش ــران تبدی ــاری مدی انحص
تــالش می کننــد بــا القــای ایــن تفکــر کــه 
تجربه شــان بــرای مدیریــت اقتصــادی برتــر از علــم 
ــای  ــود را در حصاره ــاغل خ ــت، مش ــان اس عالم
امــن محافظــت کننــد. اگــر مدیــری گامــی حتــی 
کوچــک در مســیر اصالحــات اساســی برنمــی دارد، 
ــرای حفــظ موقعیــت شــغلی خــود اســت.  تنهــا ب
همان طــور کــه ســال ها در مقابــل اندرزهــای 
ــد  ــت کردن ــرخ ارز مقاوم ــل ن ــرای تعدی ــان ب عالم
و آن را مخالــف تجربیاتشــان دانســتند و بعــد 
ــانات  ــن نوس ــی باالتری ــوک خارج ــن ش ــا اولی ب
ارزی را پذیرفتنــد. در حالــی کــه اگــر تجربــه 
ــای  ــا هزینه ه ــت ب ــاد می توانس ــود اقتص ــا نب آنه
ــروز  ــد. ام ــام ده ــای الزم را انج ــری تعدیل ه کمت
هــم ایــن مدیــران در مقابــل اصــالح قیمــت 
ــای  ــا و امضاه ــذف رانت ه ــرژی، ح ــای ان حامل ه
طالیــی و تعطیلــی نهادهــای نــاکارآ موضع گیــری 
ــن رفتارشــان عقب ماندگــی  ــه ای ــد و هزین می کنن
ــت  ــر آن نیس ــه مدی ــود. وظیف ــد ب ــاد خواه اقتص
کــه بــه خواســته مافوقــش لبــاس عمــل بپوشــاند، 
بلکــه بایــد به دنبــال اجــرای دســتاوردهای علمــی 
ــد.  ــن کن ــه را تضمی ــاه جامع ــد رف ــا بتوان باشــد ت
چشم  پوشــی آنهــا از اجــرای دســتاوردهای علمــی 
ــرای  ــا ب ــود تنه ــام ش ــه انج ــی ک ــر توجیه ــا ه ب
ــت  ــت. انباش ــی اس ــت های مدیریت ــدن در پس مان
ــل  ــا در ح ــات آنه ــدی تجربی ــا، ناکارآم چالش ه
ــد  ــد. بع ــان می ده ــنی نش ــه روش ــکالت را ب مش
به کارگیــری مدیــران  قانــون منــع  اجــرای  از 
ــه موضوعــات گذشــته  ــاره ب ــد دوب بازنشســته نبای
ــان طــرح ادعاهــای ســطحی  بازگشــت. دیگــر زم
قبلــی،  بــه جایــگاه  آنهــا  بازگردانــدن  بــرای 

ــت. ــته اس گذش



از این پس اهم عناوین آگهی مناقصات کشور 
در حوزه صنعت برق و الکترونیک جهت اطالع 
از خبرنامه رسانا  این صفحه  اعضا محترم در 

منتشر می شود. 
و  آگهی ها  شرح  و  کامل  مشاهده  منظور  به 
بهره برداری از آنها، لطفا درخواست عضویت 
داخلی   66570930 تلفن  طریق  از  را  خود 

138 به سندیکا اعالم کنید. 
روابط عمومی سندیکای صنعت برق ایران
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فهرست اهم مناقصات کشور

تاریخ انتشار : 1397/09/27
استان : تهران

مناقصه گزار : وزارت ورزش و امور جوانان
آگهی : استعالم بها :

1- کابل افشان استاندارد
2- کلید اتوماتیک
3- داکت نمره 8

4- تابلو برق
5- لوله بولیکا برق 

مهلت دریافت اسناد : 1397/09/27 

تاریخ انتشار : 1397/09/27
استان : کرمان

مناقصه گزار : ارتباطات زیرساخت
دو  کلید  نصب  و  تهیه  بها  استعالم   : آگهی 
طرفه و سوکت پرتابل به همراه تامین متعلقات 
لیست  طبق  جیرفت(  )مرکز  کشی  کابل  و 

پیوست 
مهلت دریافت اسناد : 1397/10/02

تاریخ انتشار : 1397/09/27
استان : کرمان

مناقصه گزار : آب و فاضالب روستایی بم
آگهی : استعالم بها :

1- اجرای خط برق ایستگاه پمپاژ 
2- اجرای خط برق 1 باب ایستگاه پمپاژ طبق 

نقشه و لیس پیوست 
مهلت دریافت اسناد : 1397/09/28 

تاریخ انتشار : 1397/09/27
استان : کرمانشاه

نوراستان  پیام  دانشگاه  گزار:  مناقصه   
کرمانشاه 

آگهی : استعالم بها کابل برق زمینی 
مهلت دریافت اسناد : 1397/10/03 

تاریخ انتشار : 1397/09/27
استان : کرمانشاه

مناقصه گزار : توزیع برق
مسیر  به  رسانی  نیرو  بها  استعالم   : آگهی 
با  باباجانی  ثالث  شهرستان  توابع  از  قیطول 
مصالح و دستمزد) از محل اعتبارات عمرانی - 

زلزله( 
مهلت دریافت اسناد : 1397/09/29 

تاریخ انتشار : 1397/09/27
استان : کرمانشاه 

غرب  ای  منطقه  برق  سهامی   : گزار  مناقصه 
استان کرمانشاه 

بوشینگ  عدد  خرید10  بها  استعالم   : آگهی 
خازنی فشار قوی 63 کیلو ولت )تولید داخل( 
ایران کد مشابه است و مالک مشخصات فنی و 

خصوصی پیوست در سامانه می باشد. 
مهلت دریافت اسناد : 1397/10/02

تاریخ انتشار: 1397/09/27
استان: گلستان

 مناقصه گزار: ورزش و جوانان استان گلستان
آگهی: استعالم بها 

پیوست  به  روشنایی  پروژه  تکمیل  برقی  1-لوازم 
مدارک ارسالی موجود است. 

2-لوازم برقی 
مهلت دریافت اسناد : 1397/09/27 

تاریخ انتشار: 1397/09/27
استان: گیالن

استان  ای  منطقه  برق  سهامی  گزار:  مناقصه 
گیالن

آگهی: استعالم بها خرید دستگاه آنالیزور کیفیت 
توان و ترانس جریان مربوطه به شرح مشخصات 

پیوست 
مهلت دریافت اسناد : 1397/10/04

تاریخ انتشار: 1397/09/27
استان: هرمزگان

مناقصه گزار: برق منطقه ای 
آگهی: استعالم بها :

افزار سیستم  نرم  توسعه  1-انجام خدمات جهت 
افزار  نرم  توسعه  مهندسی  آموزش  بهمراه  اسکادا 
قیمت  جدول  و  خدمات  شرح  برگ   2 با  مطابق 

پیوست 
2-خرید تست هندل و کابل ارتباطی رله 

مهلت دریافت اسناد: 1397/10/02

تاریخ انتشار : 1397/09/27
استان : یزد

مناقصه گزار : برق منطقه ای استان یزد
فشار  کابل  خرید  بها  استعالم  آگهی: 

ضعیف 
مهلت دریافت اسناد : 1397/10/04 
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معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی توانیر:

کاهش 8 هشت هزار میلیارد 
تومانی بدهی ها / برق 

نیروگاه های خود تامین با 
قیمت های جذاب خریداری 

خواهد شد
با  توانیر  اقتصادی  امور  و  برنامه ریزی  معاون 
با  تامین  نیروگاه های خود  برق  اینکه  بر  تاکید 
قیمت های جذاب خریداری خواهد شد، گفت: 
پست   70 گرفته  صورت  برنامه ریزی  براساس 
انتقال و فوق توزیع تا پیک تابستان سال آینده 

وارد مدار خواهد شد.
به گزارش ایلنا از وزارت نیرو، مصطفی رجبی مشهدی 
در پنجمین نشست سالیانه معاونین طرح و توسعه 
به  که  کشور  سراسر  منطقه ای  برق  شرکت های 
میزبانی شرکت برق منطقه ای خراسان برگزار شد، 
برنامه های  نیرو  وزارت  افزود:  مطلب  این  بیان  با 
متنوعی برای افزایش تولید و عبور از پیک بار سال 

98 پیش بینی کرده است.
وی با اشاره به اینکه کمبود بارش ها در سال جاری 

موجب کاهش تولید نیروگاه های برق آبی شده است، 
عنوان کرد: به منظور مدیریت پیک بار سال 98 از 
که  است  تدوین شده  برنامه های جدی  اکنون  هم 
اولین اقدام در این بخش مربوط به کاهش وابستگی 
موازات  به  که  است  برق آبی  نیروگاه های  به  تولید 
آن برای تولید حدود پنج هزار و 200 مگاوات برق 

توسط نیروگاه های حرارتی برنامه ریزی شده است.
رجبی مشهدی توجه به نیروگاه های مقیاس کوچک 
را یکی از برنامه های تولید برق عنوان کرد و افزود: 
استفاده از نیروگاه های تجدیدپذیر، مقیاس کوچک، 
جزو  موجود  واحدهای  توان  ارتقای  و  برق آبی 
همکاران  تالش  با  که  است  برق  تولید  برنامه های 
صنعت برق این نیروگاه ها تا موعد مقرر وارد مدار 

خواهند شد.
شرکت  اقتصادی  امور  و  برنامه ریزی  معاون 
عنوان  با  طرحی  توانیر  شرکت  داد:  ادامه  توانیر 
ظرفیت  از  که  دارد  برنامه  در  برق  تابستانه  خرید 
تامین  خود  مولدین  و  صنایع  موجود  نیروگاه های 
و...  بیمارستان ها  ارگان ها،  سازمان ها،  ادارات، 
استفاده خواهد شد و برق تولیدی این نیروگاه ها با 

قیمت های جذاب خریداری خواهد شد.
رجبی مشهدی بیان داشت: 11 برنامه برای مدیریت 
مصرف برق تدوین شده که حدود سه هزار مگاوات 
اصالح  و  می شود  صرفه جویی  محل  این  از  برق 
برنامه های  مهم ترین  از  پرمصرف  مشترکین  تعرفه 
این بخش است که براساس آن میزان برق مصرفی 
محاسبه  تساعدی   صورت  به  پرمصرف  مشترکان 

خواهد شد.
حمایت از کسب و کارهای نوپا برای کاهش مصرف 

برق پیک تابستان
وی استفاده از استارت آپ ها وکسب وکارهای نوپا 
و  کرد  عنوان  توانیر  شرکت  برنامه های  دیگر  از  را 

در  نوپا  کارهای  و  کسب  و  آپ ها  استارت  افزود: 
تابستان  اوج  برق در ساعات  زمینه کاهش مصرف 

مورد حمایت قرار می گیرند.
رجبی مشهدی اقدامات دیگر توانیر در این زمینه را 
تامین منابع مالی برشمرد و افزود: در این خصوص 
سال  در  که  گرفته  گسترده ای صورت  فعالیت های 
جاری حدود هشت هزار میلیارد تومان از بدهی های 
صنعت برق از طریق اوراق تسویه کاهش یافته است 
توسعه  منابع صندوق  و  ارز صادراتی  از  استفاده  و 
ملی نیز در دستور کار قرار گرفته که بخشی از آن 

دریافت شده است.
توانیر  شرکت  اقتصادی  امور  و  برنامه ریزی  معاون 
اجرای  به  حاصله  منابع  از  بخشی  کرد:  تصریح 
پروژه ها در حوزه انتقال برق اختصاص خواهد یافت 
و طرح جامع خطوط فوق توزیع و انتقال در کشور 
که شرکت برق منطقه ای خراسان مسئولیت اجرای 

آنرا برعهده دارد، فعال شده است.
وی توسعه بخش انتقال برق را مهم ارزیابی و این 
و  دانست  تابعه  شرکت های  تمامی  وظیفه  را  امر 
حیاتی  شاهرگ های  جزو  برق  انتقال  شبکه  افزود: 
تالش  باید  ما  و  می شود  محسوب  برق  صنعت 
کنیم تا ضمن پیگیری جهت تزریق منابع مالی از 
طبق  را  بخش  این  در  توسعه ای  اقدامات  بانک ها، 
و  برسانیم  نتیجه  به  برنامه  براساس  و  ماموریت ها 
این  در  برق  صنعت  در  تابعه  شرکت   های  عملکرد 

زمینه مهم است.
افتتاح 70 پست انتقال و فوق توزیع تا پیک تابستان 

سال آینده
معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی شرکت توانیر اظهار 
داشت: 70 پست انتقال و فوق توزیع تا پیک سال 98 
وارد مدار خواهد شد که از این میزان 30 پست در حوزه 
انتقال است که در برنامه های وزارت نیرو نیز آمده است. 

فراهم کردن شرایط اتصال نیروگاه ها به شبکه از اهمیت 
باالتری برخوردار است و چنانچه یک نیروگاه به شبکه 
متصل شد، فراهم نبودن بستر انتقال ظرفیت تولید به 

علت محدودیت ها پذیرفته نخواهد بود.
رجبی مشهدی خاطرنشان کرد: الزم است تا سه هزار و 
500 کیلومتر خطوط انتقال برق جدید در بخش انتقال، 
فوق توزیع و شبکه کابلی احداث شود که تحقق این امر 

هفت هزار میلیارد تومان منابع مالی نیاز دارد.
کرد  اشاره  برق  تجهیزات صنعت  بومی سازی  به  وی 
و گفت: در حال حاضر بیش از 90 درصد تجهیزات 
صنعت برق در داخل کشور تولید می شود و در بخش 
رله ، اندازه گیری و دستگاه های اندازه گیری نیز باید بومی 

سازی صورت بگیرد.
تاکید کرد: معاونین طرح و  پایان  رجبی مشهدی در 
توسعه، نیروی محرکه بخش توسعه و انتقال صنعت برق 
کشور محسوب می شوند و انتظار می رود تا طرح های 
مصوب بهینه سازی را در اصالح اسناد مناقصه لحاظ 
کنند و موضوعات قراردادی به عنوان یک چالش مهم 
پیش رو است و شرکت توانیر نیز حمایت خواهد کرد تا 

چالش های قراردادی را مرتفع نماید.
همچنین در این نشست رضا ریاحی، عضو هیئت مدیره 
نیز طی  برق منطقه ای خراسان  و سرپرست شرکت 
سخنانی، گفت: در عملکرد شرکت های برق به سوددهی 
و صورت های مالی توجه کافی نمی شود و ضروری است 

تا در این زمینه توجه و اقدام جدی صورت بگیرد.
به  توانیر  شرکت  جدید  مدیریت  دوره  در  افزود:  وی 
عملکرد مالی شرکت های برق توجه ویژه ای شده است و 
در این خصوص تفویض اختیار آن ها در مناطق افزایش 
خواهد یافت تا شرکت توانیر بتواند بیش از پیش مدیریت 
کالن و سیاست گذاری صنعت برق را انجام دهد. بنابراین 
باید از این فرصت استفاده کرد و درآمد را افزایش و 

هزینه ها را کاهش دهیم.
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فراخوان شرکت در شانزدهمین جشنواره 
»تولید ملی-افتخار ملی«

روال  وفق  را  ملی«  ملی-افتخار  »تولید  جشنواره  شانزدهمین  ایران  تجارت  و  معدن  صنعت،  خانه 
سال های گذشته و با حضور و سخنرانی مقام های عالی رتبه نظام همراه با تقدیر از مدیران واحدهای 
مرکز  در   97 بهمن   29 دوشنبه  روز  جشنواره  این  می کند.  برگزار  کشور  تولیدی  و  صنعتی  برتر 

همایش های بین المللی صدا و سیما برگزار می شود. 
متقاضیان شرکت در بخش انتخاب واحد برتر می توانند فرم های ثبت نام خود را از سایت خانه صنعت، 

معدن و تجارت ایران به آدرس  /http://iranhim.ir/1397/22171 دریافت کنند. 
تمامی متقاضیان ملزم به تکمیل 3 فرم شامل »فرم اطالعات عمومی و مراحل ثبت نام«، »پرسشنامه 
مشخصات متقاضی« و با توجه به نوع فعالیت خود، یکی از فرم های »پرسشنامه واحد تولیدی صنعتی، 
»پرسشنامه واحد بهره بردار معدی« و یا »پرسشنامه واحد خدمات فنی و مهندسی و طراحی و مونتاژ« 

می باشند. 
شایان ذکر است فرم های تکمیل شده می بایستی تا تاریخ 97/10/10 به آدرس تهران، میدان فاطمی، 
خیابان فلسطین شمالی، بعد از تقاطع زرتشت، کوچه برادران غفاری، جنب دانشگاه علمی و کاربردی 

پالک 2 ارسال شود. 

http://iranhim.ir/1397/22171/ 
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تسهیالت ویژه اعضا برای حضور در پانزدهمین نمایشگاه 
بین المللی انرژی کیش 

پانزدهمین نمایشگاه بین المللی نفت و انرژی کیش طبق روال هرساله طی روزهای 1 الی 4 بهمن ماه 
سال جاری توسط سازمان منطقه آزاد کیش با همکاری و حمایت اداره کل روابط عمومی وزارت نفت، 
شرکت ملی نفت، شرکت ملی گاز، شرکت ملی صنایع پتروشیمی، شرکت ملی پخش فرآورده های 
نفت و تشکل های حوزه نفت و انرژی و سندیکای صنعت برق ایران در مرکز نمایشگاه هـای بین المللی 

کیش برگزار خواهد شد.
با عنایت به حضور شرکت های معتبر حوزه نفت، گاز، پتروشیمی و برق و انرژی در این رویداد و برنامه ریزی های 
انجام شده برای بازدید مدیران ارشد و دست اندرکاران وزارتخانه های مرتبط و همچنین مدیران تدارکات 
شرکت های باالدستی و سرمایه گذاران مرتبط، سندیکا هماهنگی های الزم برای تسهیل حضور شرکت های 

عضو در نمایشگاه را بعمل آورده است و اعضای سندیکا می توانند از تسهیالت زیر استفاده کنند: 
1- اختصاص 15 درصد تخفیف ویژه اعضای سندیکا برای رزرو غرفه مستقل

مبلغ قابل پرداخت هر متر مربع : 180 هزار تومان )حداقل 20 مترمربع(
مبلغ قابل پرداخت هر مترمربع ویژه اعضای سندیکا :153هزار تومان

2- امکان حضور اعضا در غرفه مشترک سندیکا با امکان در اختیار داشتن یک کانتر و استند
مبلغ قابل پرداخت برای حضور در غرفه مشترک سندیکا: 1 میلیون تومان

از اعضای محترم دعوت می شود، با تکمیل و ارسال فرم مربوطه به شماره فکس 66944967 مراتب آمادگی 
خود برای حضور در پانزدهمین نمایشگاه بین المللی انرژی کیش را به سندیکا اعالم و برای کسب اطالعات 
بیشتر با ستاد برگزاری نمایشگاه به شماره تلفن 21-88546619 )آقای فتح اله گل( و یا امور نمایشگاه های 

سندیکا شماره تلفن 3-66570930 داخلی 113 )خانم باقرپور( تماس حاصل فرمایند.
جهت مشاهده و دریافت فرم درخواست حضور در این نمایشگاه اینجا کلیک کنید.



شماره    2323 27 آذر1397

8

اقتصاد ایران _ اخبار

مهر خبر می دهد؛

تجارت در تله بخشنامه های 
دردسرساز/واردکنندگان پشت 

در سامانه نیما
آخرین  صدور  از  ماه  یک  دقیقا  امروز 
و هنوز  برای صادرات می گذرد  ارزی  بخشنامه 
وارد  آن  به  را  زیادی  اشکاالت  صادرکنندگان 
می دانند؛اما هستند واردکنندگانی که روزهای 

متمادی پشت در سامانه نیما می مانند.
به گزارش خبرنگار مهر، دردسر صدور بخشنامه های 
متوالی آن هم در حوزه ارز که می خواهند تجارت 
خارجی کشور را سامان دهند، گویا تمامی ندارد. تا 
این لحظه بالغ بر 30 بخشنامه و دستورالعمل ارزی 
نشیب های  و  فراز  آنها،  از  یک  هر  که  شده  صادر 
بسیاری از پیش روی اقتصاد ایران قرار داده است؛ 
برخی از این دست اندازها به مرور زمان برطرف شده 
و  تولید  پای  پیش  سنگ  همچنان  دیگر  برخی  و 

تجارت شده اند.
واردکنندگان پشت درهای بسته نیما

است.  شده  متفاوت تر  اندکی  اکنون  داستان  البته 
ارز،  بازار  در  مرکزی  بانک  مدیریت  با  روزها  این 
که  نیما  سامانه  و  آزاد  بازار  در  دالر  نرخ  فاصله 
محلی برای عرضه ارز پتروشیمی ها و صادرکنندگان 

امر  همین  و  شده  کم  است،  شبه دولتی  و  دولتی 
جذابیت های خرید و فروش ارز در سامانه نیما را به 
حداقل رسانده است، اما موضوع تنها به اینجا ختم 
نمی شود. سوی دیگر داستان، تقاضایی است که از 
از  خود  ارز  تامین  برای  واردکنندگان  برخی  سوی 
از  تومانی  صد  چند  نرخ  اختالف  با  و  نیما  سامانه 

بازار آزاد، وجود دارد.
اگرچه طی هفته های گذشته بنا به آمارهای بانک 
مرکزی، تامین ارز برای واردات از محل سامانه نیما 
اما  است،  گرفته  بیشتری  سرعت  و  شده  روان تر 
هستند هنوز هم واردکنندگانی که روزهای متمادی 
کار  و  می کنند  سپری  نیما  سامانه  درب  پشت  را 
ماشین آالت  و  اولیه  مواد  تامین  برای  آنها  واردات 
در  این  می افتد.  تاخیر  به  تولیدشان  نیاز  مورد 
اولیه  مواد  واردکنندگان  برخی  که  است  شرایطی 
بخش تولید بر این باورند که هر روز تاخیر در تامین 
به  را  هنگفتی  ضررهای  نیازشان،  مورد  اولیه  مواد 
امر سرعت  و همین  کارفرمایان می زند  و  کارگران 
قیمت  دیگر،  از سوی  و  را کم می کند  تولید  رشد 
عکس  درست  این  و  می برد  باال  هم  را  تمام شده 
تمام شده  با قیمت  تولید  نظر  از  اهدافی است که 

مناسب، از سوی دولت ترسیم شده است.
این در حالی است که با نزدیک شدن نرخ ارز در 
واردکنندگان  از  بسیاری  آزاد،  بازار  با  نیما  سامانه 
ترجیح می دهند که پروسه طوالنی تامین ارز از این 
سامانه را نادیده بگیرند و روانه بازار آزاد و صرافی ها 
اینگونه  شوند؛  خود  نیاز  مورد  ارز  خرید  برای 
یا  و  کاالها  دپوی  بابت  زیان کمتری  و  شاید ضرر 
گارانتی هایی که برای کاالها و ماشین آالتشان وجود 
محل هایی  از  یکی  دلیل  همین  به  بپردازند.  دارد 
برای  که طبق بخشنامه ها و دستورالعمل ها، راه را 
تامین ارز مورد نیاز واردات باز کرده است، خرید ارز 

صادراتی است.
می گویند،  اقتصادی  فعاالن  که  آنگونه  اکنون  اما 
بانک  سوی  از  شده  صادر  بخشنامه های  اساس  بر 
اولیه  مواد  واردات  برای  ارز  تامین  امکان  مرکزی، 
قرار  و سه  اولویت بندی دو  در  آالتی که  ماشین  و 
دارند، از محل ارز حاصل از صادرات وجود ندارد و 
دولت برای این موضوع تدبیری نیندیشیده است؛ به 
همین دلیل تقاضای تجار از بانک مرکزی آن است 
که به این موضوع رسیدگی کرده و برای آن راه حلی 

در نظر بگیرد.
برای واردات بدون  ارز صادراتی  از  شرایط استفاده 

لحاظ کردن اولویت بندی ها فراهم شود
محمد الهوتی، عضو کمیته ارزی اتاق بازرگانی، صنایع، 
مهر  خبرنگار  با  گفتگو  در  ایران  کشاورزی  و  معادن 
مواد  واردکنندگان  اکنون  هم  که  مشکلی  می گوید: 
اولیه در بخش تولید با آن دست به گریبان هستند، 
آن است که اگر مواد اولیه یا ماشین آالت مورد نیاز آنها 
در اولویت بندی های صورت گرفته از سوی دولت، در 
اولویت دو باشد؛ اجازه استفاده از ارز صادراتی را ندارند؛ 
این در حالی است که با نزدیک شدن نرخ ارز در سامانه 
نیما با بازار آزاد که با مجموعه سیاست های به کار گرفته 
شده از سوی بانک مرکزی، محقق شده است، بسیاری 
از واردکنندگان ترجیح می دهند از صف های طوالنی 
سامانه نیما برای تامین ارز بگذرند و با اختالف قیمت 
نه چندان زیاد، ارز مورد نیاز خود را از صادرکنندگان 

تامین نمایند.
به گفته الهوتی، البته صادرکنندگان امروز با بخشنامه 
اخیر بانک مرکزی در آبان ماه، مشکالت جدی دارند که 
اول از همه، عطف به ماسبق شدن این بخشنامه است، 
به این معنا که این بخشنامه در آبان ماه امسال صادر 
شده و صادرکنندگان را مکلف کرده تا از فروردین ماه 
97،  ارز حاصل از صادرات خود را با شرایط و ضوابطی 

که بانک مرکزی تعیین کرده به کشور برگردانند؛ در 
حالیکه این موضوع هیچگاه مسبوق به سابقه نبوده است؛ 
در واقع، صادرکنندگان باید برای زمانی تعهد بدهند که 
چنین تصمیمی از سوی دولت تکلیف نشده بود و این 
ناقض حقوق یک فعال اقتصادی است و قانون نیز، این 
چنین اجازه ای را به مجری نداده است که فعال اقتصادی 
را ملزم به تعهدی کند که در گذشته در مورد آن اطالعی 
مواد  واردات  در خصوص  می افزاید:  وی  است.  نداشته 
اولیه نیز مشکلی که وجود دارد، این است که امروز یک 
صادرکننده، اگر کاالیی را صادر می کند، میزان تعهد ارزی 
دارد که باید آن را رفع کند، پس به منظور تامین مواد 
اولیه مورد نیاز خود می تواند در مقابل صادراتی که انجام 
می دهد، واردات مواد اولیه کارخانه خود را انجام دهد، اما 
مشاهده شده به دلیل اینکه کاالی وارداتی در اولویت 
دو قرار ندارد، صادرکننده قادر نیست که از ارز حاصل 
از صادرات خود استفاده کند؛ پس مجدد باید در صف 

بایستد تا بتواند از سامانه نیما ارز دریافت کند.
و  پیشنهاد  گفت:  ایران  صادرات  کنفدراسیون  رئیس 
درخواست فعاالن اقتصادی این است که اگر صادرکننده، 
ارز صادراتی در اختیار دارد و می خواهد برای تولید خود، 
از ارز حاصل از صادرات خودش استفاده کند و واردات 
اجازه  دولت  است،  مجاز  کاالهای  جزو  نیازش،  مورد 
دهد که از ارز صادراتی استفاده کند و مشمول رعایت 
اولویت های کاالیی نشود. در این میان شورای گفتگوی 
دولت و بخش خصوصی در جلسه شب گذشته خود 
به پیشنهاد محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون 
اقتصادی مجلس شورای اسالمی مقرر کرد تا ظرف یک 
هفته آینده، جمع بندی نظرات کارشناسی اتاق بازرگانی 
ایران به همراه صادرکنندگان بر روی بخشنامه اخیر ارزی 
بانک مرکزی در جلسه آتی شورا که ظرف دو هفته آینده 
برگزار خواهد شد، ارایه شده و در مورد اصالحات بخشنامه 

تصمیم گیری الزم صورت گیرد.



9

شماره    2323 27 آذر1397

9

مدیران

فروش  مدیر  من  عزیز،  مشاور   :  CNBC منبع: 
هستم و 15 سال در زمینه فروش و بازاریابی سابقه 
دارم. اخیرا دارم دنبال کار می گردم و از وقتی اقدام 
سوال  این  کاریابی  آژانس های  از  بسیاری  کرده ام، 
از من پرسیده اند: »بزرگ ترین نقاط ضعف شما  را 

چیست؟ سه تا از آنها را نام ببرید.«
شما  ضعف  نقطه  »بزرگ ترین  سوال  به  چگونه 

چیست« پاسخ دهیم؟
به نظرم کمی گیج کننده است. منظورم این است که 
مگر می شود به راحتی سه تا از نقطه ضعف هایمان 
را نام ببریم؟ اگر بخواهم نقطه ضعف های شغلی ام را 
نام ببرم، کار حتی سخت تر می شود. شاید حتی یک 

نقطه ضعف هم به ذهنم نرسد. نظر شما چیست؟
پاسخ: دوست عزیز، در هر مصاحبه ای، گفت وگوها 
دستاوردهای  و  توانایی ها  محور  حول  معموال 
مسیر  استخدام،  مدیر  گاهی  اما  هستند.  کارجو 
مصاحبه را عوض می کند و این سوال را می پرسد: 
»بزرگ ترین نقطه ضعف شما چیست؟« آدم وقتی 
برسد  چه  می کند،  وحشت  می شنود  را  سوال  این 
نام  را  نقطه ضعف هایت  از  تا  سه  بگویند  اینکه  به 
وجود  مصاحبه ها  در  که  موانعی  تمام  بین  از  ببر. 
با خودت  است. شاید  بدتر  از همه  یکی  این  دارد، 
فکر کنی که می توانی آن را نادیده بگیری، جواب 
ندهی یا به یک جواب مبهم، اکتفا کنی. اما »سوزی 

ولش«، نویسنده مشهور مقاالت مدیریتی و همکار 
استخدام  مدیران  هدف  می گوید   CNBC در  ما 
کلیدی  اطالعات  استخراج  سوال،  این  پرسیدن  از 
درباره شخصیت کارجو است. پس باید هوشمندانه 
به آن جواب دهی. اگر از نقطه ضعفی حرف بزنی که 
بیایی )مثال من معتاد به  باعث شود خوب به نظر 
کارم(، فکر می کنند داری تظاهر می کنی. اگر صادق 
باشی و به نقطه ضعفی اقرار کنی که )نداشتنش( 
برای انجام آن شغل ضروری است، شانس استخدام 
شدنت کمتر می شود. پس چه باید کرد؟ پیشنهاد 
می کنم قبل از جواب دادن به این سوال، خودت را 
این فکر کنی  به  و  بگذاری  جای مسوول مصاحبه 
مسوول  باشد.  داشته  می تواند  انگیزه هایی  چه  که 
مصاحبه معموال فقط 30 دقیقه وقت دارد تا تصمیم 
بگیرد آیا می خواهد چندین سال با تو همکاری کند 
یا نه. پس به دنبال میانبرهایی است تا تو را بشناسد، 
ببیند چه کارهایی را خوب بلدی، چه کارهایی را بلد 
نیستی و چطور می توانی جای خودت را در سازمان 
باز کنی. من از 12 مدیر استخدام پرسیدم که وقتی 
از کارجو درباره نقطه ضعف هایش سوال می کنند، 
گفتند:  آنها  همه  هستند.  چیزی  چه  دنبال  دقیقا 
خودش  کارجو  آیا  ببینیم  که  است  این  »هدفمان 
خودش  کم و کاستی های  از  و  برده  ذره بین  زیر  را 
نقاط  آیا  ببینند  می خواهند  آنها  نه.«  یا  دارد  خبر 
ضعف و قوت تو، مکمل نقاط قوت و ضعف اعضای 
بروی،  طفره  دادن  جواب  از  اگر  نه.  یا  هست  تیم 
ممکن است فکر کنند بیش از حد اعتماد به نفس 
داری یا هنوز به خودآگاهی نرسیده ای و این دقیقا 
همان چیزی است که آنها نمی خواهند. بعضی ها به 
اشتباه.  جواب های  اما  می دهند،  جواب  سوال  این 
مثال اگر به طور غیرمستقیم بگویی که بلد نیستی با 
یا نمی توانی مسائل شخصی  بیایی  همکارانت کنار 

یا عصبانیتت را مدیریت کنی، این برای آنها زنگ 
که  کنی  اشاره  ضعفی  نقطه  به  اگر  و  است  خطر 
مانع از پیشرفتت در این شغل است، به این نتیجه 
می رسند که صالحیت کافی نداری. سوزی می گوید 
سوال، کشف  این  پرسیدن  از  مدیران  اصلی  هدف 
هر  انجام  برای  که  است  شخصیتی ای  ویژگی های 
شغلی الزم است. به اعتقاد او، یک پاسخ هوشمندانه 

به این سوال، نشان دهنده این چهار ویژگی است:
نیازمند  هوشمندانه،  پاسخ  یک  خودآگاهی:   .1
روراست  خودت  با  است.  خودکاوی  و  خودشناسی 
باش و کم و کاستی هایت را بشناس تا بتوانی یک 
استخدام،  مدیر  بدهی.  سوال  این  به  معتبر  جواب 
بر اساس رزومه و عملکرد تو در مصاحبه، تا حدی 
با چالش های تو آشنا شده. سوال اینجاست که آیا 
ضعفی  نقطه  از  هستی؟  آشنا  آنها  با  هم  خودت 
صحبت کن که در گذشته مانع پیشرفتت شده اما 

بر آن غلبه کرده ای. شفاف و مستقیم جواب بده.
مطمئن  می خواهند  استخدام  مدیران  اعتبار:   .2
شوند که تو دروغ نمی گویی. صرفا برای رفع تکلیف 
به این سوال جواب نده. جواب کلیشه ای نده )مثال 
این  بارها  است  ممکن  چون  هستم(  کمال گرا  من 

جواب ها را شنیده باشند.
مفید  و  مختصر  حرفه ای،  باید  پاسخ  درایت:   .3
از حوزه  نقطه ضعف های خارج  درباره  نباید  باشد. 
از  یکی  درباره  تاب  و  آب  با  یا  کنی  صحبت  کار 
تجربیات احساسی ات صحبت کنی )مثل مشکالتی 
روانشناس  استخدام،  مدیر  داری(.  والدینت  با  که 
نقطه  بین  فرق  تو  که  بداند  می خواهد  او  نیست. 
ضعف شخصی و حرفه ای را می دانی یا نه. می توانی 
فاش  که  جزئیاتی  میزان  اما  کنی  اشاره  دو  هر  به 

می کنی، مهم است.
پایان

چگونه به سوال 
»بزرگ ترین نقطه ضعف شما چیست« پاسخ دهیم؟
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نگاه آخر

نماینده جنجالی امروز در مجلس

تصاویری از محمد باسط درازهی نماینده مردم سراوان در مجلس شورای اسالمی که بخاطر پخش 
فیلم فحاشی اش به یک کارمند اداره گمرک، این روزها سوژه شبکه های مجازی شده است.

https://www.mashreghnews.ir/photo/920854/%D8%B9%DA%A9%D8%B3-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%AC%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3#1
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