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الزمه حل مشکالت ؛ 

کارگروه سه جانبه بین سندیکای صنعت 
برق و وزارتخانه های صمت و نیرو 

پاسخ به سوال آقای رئیس جمهور

علی میرزاخانی/ دنیای اقتصاد
»چرا اقتصاد ایران در سال ۹۷ ملتهب شد؟« 
هفته  رئیس جمهور  که  است  پرسشی  این 
مطرح  مجلس  در  خود  سخنرانی  در  گذشته 
به دو علت  کرد. پاسخ رئیس جمهور معطوف 
»بازگشت تحریم ها« و »ساختار ناسالم اقتصاد« 
به  سیاست گذاری  خطاهای  از  سخنی  و  بود 
میان نیامد. غفلت از این خطاها ممکن است 
باعث تسلسل اشتباهات شود و به همین دلیل، 

توجه به آن ضروری است.
روحانی  دولت  اصلی  خطای  نگارنده،  اعتقاد  به 
دولت  خطای  همان  اقتصادی  سیاست گذاری  در 
هاشمی است که عواقبی شبیه همان پیامدها را 
برای این دولت هم رقم زد. این خطا که در ادبیات 
اقتصادی به »خطای ترکیب« یا »خطای تعمیم« 
برای  سیاست گذاری  خلط  باعث  است،  موسوم 
می شود.  بنگاهی  سیاست گذاری  با  کالن  اقتصاد 
هستند  نادرستی  تصور  دچار  خطا  این  گرفتاران 
برای »کل«  آنچه درباره »جزء« صادق است  که 
روغنی  آقای  می کند.  صدق  نیز  کالن  اقتصاد  یا 

جناب آقای مهندس فالحتیان
معاون محترم برنامه ریزی وزارت نفت

بدینوسیله سندیکاي صنعت برق ایران انتصاب شایسته جنابعالی 
را به عنوان معاون برنامه ریزی وزارت نفت تبریک عرض نموده 

و براي حضرتعالي آرزوي موفقیت روزافزون دارد.

برق به عنوان یک صنعت زیرساختی می تواند زمینه ساز توسعه اقتصادی کشور شود و 
این صنعت در کنار حل چالش های کنونی آن شاه کلید توسعه  از دستاوردهای  صیانت 

صنعتی کشور خواهد بود.  

سندیکای  میان  جانبه  سه  کارگروه  تشکیل 
نیرو  و  صمت  وزارتخانه های  و  برق  صنعت 
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رییس هیات مدیره سندیکای صنعت برق ایران 

تشکیل کارگروه سه جانبه 
میان سندیکای صنعت برق 

و وزارتخانه های صمت و نیرو 
الزمه حل مشکالت است

صنعت برق ایران ظرف یک دهه اخیر دچار فراز 
و نشیب های بسیاری بوده است. صنعتی که به 
عنوان یکی از داعیه داران خودکفایی شناخته 
می شد، در طول این یک دهه به دلیل ساختار 
نامناسب اقتصادی صنعت برق، انباشت مطالبات، 

تحریم ها و رکود، دچار آسیب های جدی شد. 
قابل  پتانسیل  علیرغم  ایران  برق  صنعت  متاسفانه 
تولید  تجهیزات،  ساخت  برق،  تولید  در  توجهش 
به  نتوانسته  صادرات،  و  مهندسی  و  فنی  خدمات 
این  یابد.  دست  اقتصاد  در  خود  حقیقی  جایگاه 

صنعت بر اساس آنچه که در سند چشم انداز بیست 
ساله کشور برای آن پیش بینی شده بود باید عالوه 
انرژی منطقه، به صادرات  بر تبدیل شدن به هاب 
20 میلیارد دالری در حوزه خدمات فنی و مهندسی 

دست می یافت.
امروز اما این صنعت با چند چالش جدی و مخرب 
ساختار  صنعت  این  مشکل  مهمترین  روبروست. 
نامناسب اقتصادی است که بیش از هر چیز زاییده 
قیمت یارانه ای برق است. ناتوانی دولت در پرداخت 
مابه التفاوت قیمت تمام شده و تکلیفی برق به دلیل 
کمبود نقدینگی، به ایجاد موج مخربی از مشکالت 
این کمبود  مالی در صنعت برق منجر شده است. 
نقدینگی، رکودی گسترده و کم سابقه را نیز در این 

صنعت به دنبال داشته است. 
فاقد  ای  سویه  یک  قراردادهای  و  معوق  مطالبات 
از  ناشی  های  ریسک  پوشش  قدرت  که  تعدیلی 
نوسانات قیمت مواد اولیه، ارز و فلزات را ندارد و در 
شرایط کنونی منجر به فسخ قرارداد و ضبط ضمانت 
نامه های شرکت ها شده است هم از دیگر چالش 

های جدی فعاالن این صنعت محسوب می شوند. 
ارز و موانع پیش  ناگهانی نرخ  نوسانات  تحریم ها، 
هم  اولیه  مواد  تامین  برای  تولیدکنندگان  روی 
برق  صنعت  توسعه  مسیر  که  هستند  مشکالتی 

کشور را سد کرده اند. 
ترین  اصلی  و  متولی  عنوان  به  نیرو  وزارت  اگرچه 
کارفرمای صنعت برق، اداره و مدیریت این صنعت 
ویژه  به  صنعت  این  فعاالن  اما  است  دار  عهده  را 
مواد  و  تجهیزات  واردکنندگان  و  تولیدکنندگان 
ارتباط  در  وزارت صمت  با  به شکل مستقیم  اولیه 

هستند. 
به  وزارتخانه  این  در  شده  تدوین  های  سیاست 
اولیه کامال بر  ویژه در حوزه فلزات اساسی و مواد 

کسب و کارهای صنعت برق تاثیرگذارند. لذا اولین 
و مهمترین درخواست سندیکای صنعت برق ایران 
به تشکل  اعتماد  تجارت،  و  وزیر صنعت، معدن  از 
با  مانند سندیکا  که  است  و صنفی  های تخصصی 
تعداد قابل توجهی شرکت عضو، فراگیری جامع و 

گسترده ای در حیطه فعالیت خود دارند. 
حوزه  با  مرتبط  های  سیاستگذاری  اعتماد،  این 
صنعت برق را منوط به مشاوره و مشارکت تشکل 
همین  در  کرد.  خواهد  سندیکا  مانند  فعالی  های 
راستا تشکیل یک کارگروه سه جانبه میان سندیکا 
و دو وزارتخانه صمت و نیرو بدون شک می تواند 
در راستای حل چالش های صنعت زیرساختی برق 

بسیار کارساز واقع شود. 
صمت،  وزارت  از  سندیکا  دیگر  روشن  درخواست 
پیمانکاران  برای حوزه  متولی مشخص  تعیین یک 
به  توجه  با  و  حاضر  حال  در  است.  مشاوران  و 
های  چالش  و  اقتصادی  بحران  ابعاد  گستردگی 
پیش روی بنگاه ها برای اخذ تسهیالت و یا تامین 
ارز، نبود یک متولی مشخص برای حوزه پیمانکاران 
و مشاوران صنعت برق، این شرکت ها را به شدت 
دار  عهده  وزارت صمت  و  است  کرده  مساله  دچار 

تعیین متولی برای ساماندهی این حوزه است. 
عرضه  نحوه  سازماندهی  موضوعات  این  بر  عالوه 
فلزات اساسی از سوی شرکت هایی مانند ایمیدرو، 
شرکت ملی مس ایران و سایر مجموعه های مشابه  
در شرایطی که فضای کسب و کار به دلیل نوسانات 
نرخ ارز و تحریم ها همچنان ملتهب است، از دیگر 
خواسته های سندیکای صنعت برق از وزارت صمت 

است. 
و  فنی  خدمات  و  تجهیزات  صدور  زمینه  تسهیل 
مهندسی به ویژه به کشورهای منطقه هم از دیگر 
آن  اصلی  متولی  صمت  وزارت  که  است  اقداماتی 

محسوب می شود. صنعت برق قادر است صادرات 
خود در حوزه خدمات فنی و مهندسی را که به دلیل 
شرایط دشوار حاکم بر این صنعت تا مرز نیم میلیون 
دالر کاهش یافته تا 20 میلیارد دالر افزایش دهد 
و وزارت صمت می تواند با سیاستگذاری صحیح و 
تسهیل گرانه و همچنین با اتکا به مشارکت جویی 
از بخش خصوصی زمینه ساز دستیابی به این هدف 

باشد. 
اصالح  به  نیاز  چیز  هر  از  پیش  ایران  برق  صنعت 
واقعی  سمت  به  حرکت  دارد.  اقتصادی  ساختار 
سازی قیمت برق به عنوان یک کاالی استراتژیک 
توسعه  زمینه  تواند  می  عمومی،  یک خدمت  نه  و 

پایدار و گسترده این صنعت را فراهم آورد. 
البته این اقدام نه تنها با همت وزارت نیرو بلکه با 
همه  بود.  خواهد  پذیر  امکان  ملی  عزم  یک  ایجاد 
وزارت  صمت،  وزارت  جمله  از  کشور  های  بخش 
نیرو، هیات دولت، مجلس و سایر نهادهای تصمیم 

ساز باید به ایجاد این تحول صنعتی کمک کنند. 
اقلیمی،  شرایط  به  توجه  با  ایران  برق  صنعت 
جغرافیایی، گستردگی خطوط انتقال و توزیع و نیز 
اختالف بار قابل توجه در نقاط مختلف کشور، قادر 
است به هاب انرژی منطقه و بزرگترین صادرکننده 
خدمات فنی و مهندسی بدل شود. این امر مستلزم 
اعتمادسازی میان دولت و بخش خصوصی، مشارکت 
جویی جدی از فعاالن بخش خصوصی صنعت برق و 
همچنین تسهیل صادرات برق، تجهیزات و خدمات 

فنی و مهندسی است. 
بـرق بـه عنـوان یـک صنعـت زیرسـاختی می تواند 
زمینه سـاز توسـعه اقتصادی کشور شـود و صیانت 
از دسـتاوردهای ایـن صنعـت در کنـار حـل چالش 
هـای کنونـی آن شـاه کلید توسـعه صنعتی کشـور 

خواهـد بود.
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دولت  در  بودجه  و  برنامه  سازمان  رئیس  زنجانی، 
این گونه  را  وقت  رئیس جمهور  خطای  سازندگی، 
توضیح می دهد: »نگاه آقای هاشمی به اقتصاد، نگاه 
خرد بود. زمانی که وزیر صنعت از کمبود سرمایه یا 
نیاز به تسهیالت بانکی حرف می زد به راحتی مساله 
را درک می کرد؛ اما وقتی به ایشان درباره پیامدهای 
رشد نقدینگی توضیح می دادیم، موضوع را مسخره 

می کرد.«
ضعیف  خروجی های  عمده  که  کرد  ثابت  می توان 
باعث  که  گذشته  دهه  چند  در  ایران  اقتصاد 

ریشه  است،  شده  دولت ها  روسای  اکثر  غافلگیری 
در این خطای دید دارد. انکار علم اقتصاد و توصیه 
خطای  همین  از  ناشی  بنگاه داران  از  یادگیری  به 
از  انحراف  باعث  اقتصاد  به  دید است. نگاه بنگاهی 
سیاست گذاری مبتنی بر »منطق بازار« برای اقتصاد 
بازاری«  »منطق  مبنای  بر  سیاست گذاری  و  شده 
بر  مبتنی  سیاست گذاری  می کند.  آن  جایگزین  را 
می کند؛  حداکثر  را  عموم  منافع  بازار«،  »منطق 
»منطق  بر  مبتنی  سیاست گذاری  درحالی که 
بازاری« باعث حداکثر شدن منافع گروه های خاص 
در اقتصاد به ضرر عموم مردم می شود. اینکه باید 
را  سالم  خصوصی  بخش  رشد  برای  مساعد  بستر 
ایجاد کرد و انتقادات آنان را شنید، یک نکته است 
که کامال موردتایید است؛ اما اینکه »فعال اقتصادی« 
را باید به اتاق سیاست گذاری آورد، یک نکته کامال 
متفاوت و نادرست است. منافع یک فعال اقتصادی 
اعم از اینکه در بخش خصوصی باشد یا در بخش 
دولتی، لزوما با منافع عمومی در یک راستا نیست و 
دقیقا به همین دلیل است که فعال اقتصادی را در 
هیچ جای دنیا به اتاق سیاست گذاری راه نمی دهند.

نیازی به توضیح بیشتر نیست که منافع گروهی از 
ارز  نرخ  افزایش  در  است  ممکن  اقتصادی  فعاالن 
یا نرخ بهره باشد و منافع گروه دیگری در کاهش 
این دو نرخ یا یکی از آنها. ماموریت دولت به عنوان 
نماینده منافع عمومی، ایستادن در جبهه یکی علیه 
قواعد همه شمول  بلکه حاکم سازی  نیست،  دیگری 
سیاست گذاری  و  اقتصادی  فعالیت های  میدان  بر 
نه  که  است  تعادلی  نرخ های  کشف  به  معطوف 
نه  و  کند  یکی  نصیب  بادآورده ای  رانت  و  منفعت 
ضرر غیرموجهی را برای دیگری به ارمغان آورد تا 

منافع عمومی حداکثر شود.
پاسخ این پرسش را که چرا اقتصاد ۹۷ ملتهب شد 

اینکه  کرد.  جست وجو  دید  خطای  همین  در  باید 
اضافه برداشت  محل  از  نقدینگی  »رشد  تصور شود 
بانک ها از منابع بانک مرکزی« و انباشت آن باعث 
محل  از  نقدینگی  »رشد  پیامد  و  می شود  رونق 
استقراض دولت از بانک مرکزی« را ندارد، ناشی از 
همین خطای دید است. یا اینکه تصور شود همزمان 
را  ارز  اسمی  نرخ  می توان  نقدینگی  باالی  رشد  با 
چهار سال تثبیت کرد و انتظار کاهش هزینه تولید 
یا افزایش رفاه عمومی از این سیاست را داشت نه 
پرتاب تورم به آینده؛ باز هم ناشی از همین خطای 
دید است. اگر علم اقتصاد و »منطق بازار« مبنای 
خنثی  را  تحریم ها  اثر  اگرچه  بود  سیاست گذاری 
کوچک تر  بسیار  ابعادی   ۹۷ التهاب  اما  نمی کرد، 
داشت، ولی افتادن در تله »منطق بازاری«، اتفاقی 
اقتصادی  تئوری های  اگر  یا  زد.  رقم  را  متفاوت تر 
مبنی بر ضرورت سازگاری سیاست ارزی با سیاست 
پولی )مثال تئوری مثلث غیرممکن ماندل فلمینگ( 
ارزی  جهش  شاهد  نه  بود  سیاست گذاری  مبنای 
بودیم نه ماندگاری نرخ بهره باال و افزایش هزینه های 

اصالح  نظام بانکی.
خطاهای  این  تله  در  افتادن  از  فاجعه بارتر 
»خطای  شناختن  رسمیت  به  سیاست گذاری، 
که  است  سیاست گذاران  اکثر  سوی  از  تعمیم« 
اوج دانایی سیاست گذار را در تجربه کار میدانی و 
شالقی  آچار  با  داشتن  سروکار  خودشان،  قول  به 
که  می شود  تاکید  مجددا  پایان  در  البته  می دانند! 
حتی  یا  اقتصادی  فعالیت های  منطق  با  آشنایی 
اعتقاد  بنگاه داری موفق قاعدتا در کنار  تجربه یک 
کیفیت  می تواند  بازار  منطق  و  اقتصاد  علم  به 
سیاست گذاری را بهبود بخشد؛ اما تکیه بر اولی و 
انکار دومی جز خطای دید و انحراف از ریل صحیح 

سیاست گذاری ثمری نخواهد داشت.

تولید 26۷3 میلیون کیلووات 
ساعت برق از منابع تجدیدپذیر

وزارت  از  نقل  به  اکونومیست  ایران  گزارش  به 
نیرو، از تیرماه سال 1388 تا پایان آذرماه سال 
۹۷، دو میلیارد و 6۷3 میلیون کیلووات ساعت 
این  انرژی تولید شده که  از منابع تجدیدپذیر 
میزان تولید برق از محل انرژی های تجدیدپذیر 
توانسته از انتشار حدود یک میلیون و 844 هزار 

تن گاز گلخانه ای بکاهد.
باعث شده  نو  انرژی های  تولید  میزان  این  همچنین 
۷5۹ میلیون مترمکعب از مصرف سوخت های فسیلی 
در کشور که جزو عوامل اصلی آالیندگی هوا در کشور 

است، کاسته شود.
باعث  نو  انرژی های  تولید  میزان  این  است،  گفتنی 
صرفه جویی 588 میلیون لیتری مصرف آب در سال های 
اخیر شده است که سهم آذرماه به تنهایی حدود 14 

میلیون لیتر بوده است.
هم اکنون 445 مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر درون کشور 
در حال احداث است و ظرفیت نصب شده انرژی های نو 
کشور به 6۷0 مگاوات رسیده است. براین اساس تاکنون 
۹۷ نیروگاه تجدیدپذیر مگاواتی در کشور نصب شده و 

42 نیروگاه مگاواتی دیگر نیز در حال احداث است.
همچنین انرژی های تجدیدپذیر موجب اشتغال 43 هزار 
و 600 نفر به صورت مستقیم و غیرمستقیم در کشور 
شده و حجم سرمایه گذاری غیردولتی در این بخش به 

بیش از 101 هزار میلیارد ریال رسیده است.
بررسی اعداد و ارقام موجود در این بخش حکایت از آن 
دارد که 42 درصد نیروگاه های تجدیدپذیر کشور از نوع 
خورشیدی، 41 درصد از نوع بادی، 13 درصد از نوع 
برق آبی کوچک، دو درصد از نوع بازیافت حرارت و 

دو درصد نیز از نوع زیست توده است.
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از سوی وزارت نیرو؛

نرخ جدید برقراری انشعاب برق 
اعالم شد

بازار آب  دفتر سرمایه گذاری و تنظیم مقررات 
و برق، تعرفه جدید هزینه های برقراری انشعاب 
برق را به تفکیک نوع ولتاژ و مناطق کشور اعالم 

کرد.
نیرو،  وزارت  از  نقل  به  مهر  خبرگزاری  گزارش  به 
طبق این تعرفه که بر اساس ابالغیه معاون اجرایی 
شده،  اعالم  بازار  تنظیم  کارگروه  و  جمهور  رئیس 
هزینه هر انشعاب 25 آمپر تک فاز در تمامی مناطق 

داخل و خارج محدوده شهرستان های تهران و کرج 
مبلغ 2۷ میلیون و 662 هزار ریال تعیین شده است.

تبریز،  شهری  خدمات  محدوده  برای  همچنین 
 81 و  میلیون   26 مبلغ  مشهد  و  اصفهان  شیراز، 
انشعاب های خانگی در محدوده  هزار ریال، تمامی 
مبلغ 10  واقع در منطقه گرمسیر  خدمات شهری 
غیرخانگی  انشعاب های  ریال،  هزار  و 6۹5  میلیون 
خدمات  محدوده  در  انشعاب ها  تمامی  و  روستایی 
شهری سایر مناطق کشور مبلغ 16 میلیون و 83۷ 
هزار ریال و برای انشعاب های خانگی روستایی مبلغ 
4 میلیون و ۹60 هزار ریال به ازای هر انشعاب 25 
آمپر تک فاز اعم از متقاضیان سطح یا ارتفاع در نظر 

گرفته شده است.
جلسه  در  برق  انشعاب  برقراری  هزینه  تغییرات 
با  تاریخ 12 مرداد 13۹5  بازار در  کارگروه تنظیم 
موضوع افزایش 4۹ درصدی هزینه های انشعاب برق 
به امضای معاون اجرایی رئیس جمهوری به تصویب 
رسیده و در این مصوبه تصریح شده است: »با در 
نظر گرفتن اثرات تورمی افزایش پیشنهادی، تعدیل 
قیمت حق انشعاب برق تا رسیدن به سطح قیمت 
افزایش  این  انجام شود.  تمام شده در طی 6 سال 
قیمت ،معادل مجموع تورم انتظاری و مابه التفاوتی 
تقسیم  سال   6 بین  مساوی  به صورت  که  است 
نقطه  به   1401 سال  در  که  به گونه ای  می شود؛ 

سربه سر برسد.«
قانون   4 ماده  اجرای  راستای  در  بخشنامه  این 
به  و   13۹4 مصوب  کشور  برق  صنعت  از  حمایت 
اجرایی  معاونت   55653 شماره  ابالغیه  موجب 
رئیس جمهور، روز 5 دی ماه جاری از سوی وزارت 
ابالغ  تاریخ  از  و  شده  ابالغ  توانیر  شرکت  به  نیرو 
در تمامی شرکت های برق استانی قابل اجرا خواهد 

بود.

نایب رییس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران:

 انرژی سبز و اقتصاد پایدار باید 
در کشور نهادینه شود

فصل اقتصاد - صالحی گفت: باید پارادایم اداره 
کشور بر اساس انرژی سبز و اقتصاد پایدار تغییر 
جهت دهد که این امر منجر به استفاده از توافق 

نامه پاریس خواهد شد. 
حمیدرضـا صالحـی، نایب رییس کمیسـیون انرژی 
گـوی  و  گفـت  برنامـه  در  ایـران،  بازرگانـی  اتـاق 
اقتصـادی رادیـو گفـت و گـو در خصـوص فرصـت 
هـای موافقـت نامـه پاریـس بـرای اقتصـاد ایـران 
اظهـار کـرد: طبـق ایـن معاهـده کشـور مـا در 12 
سـال آینـده بایـد 4 درصـد رشـد گازهـای گلخانه 

ای را کاهـش دهـد. 
وی افـزود: بـر اسـاس برنامـه ششـم 5 درصـد از 
نیـروگاه هـای مـا بایـد بـه سـمت تولیـد انـرژی 
از محـل بـاد و خورشـید پیـش بـرود بـه طوریکـه 
اگـر در سـال 1404 بـه تولیـد 100 مـگاوات بـرق 
رسـیدیم بایـد 5 هـزار مـگاوات آن از نیـروگاه های 
تجدیدپذیـر باشـد کـه در این راسـتا بایـد جذابیت 
سـرمایه گـذاری در ایـن حـوزه افزایـش پیـدا کنـد.

ادامـه داد: کشـور مـا هنـوز بـه مرحلـه  صالحـی 
نامـه  موافقـت  و  اسـت  نرسـیده  شـدن  صنعتـی 
پاریـس محدودیـت هایـی را برای کشـور مـا ایجاد 
خواهـد کـرد ،البتـه همـه توافـق نامـه هـا معایـا و 
مزایایـی دارنـد کـه بایـد بـا تمـام تـوان در جهـت 

اسـتفاده از مزایـای آن تـالش کنیـم.

نایـب رییس کمیسـیون انرژی اتـاق بازرگانی ایران 
در مصاحبـه با رادیو گفـت و گو گفت: در چارچوب 
مسـائل بیـن الملـل باید باتوجـه به ظرفیـت وتوان 
کشـورمان مـواردی را که می توانیـم انجام دهیم و 
در بخـش هایی کـه تعهدات سـنگین و هزینه دارد 

از همـان ابتدا تعهدی صـورت نگیرد.
وی بیـان کرد: کشـور مـا دارای ذخایر گازی زیادی 
اسـت کـه نسـبت بـه سـوخت هـای دیگر پـاک تر 
اسـت و مـا مـی توانیـم بـرای کاهـش آالیندگـی 
از ایـن سـوخت اسـتفاده کنیـم و حتـی مـی توان 
درتعهداتمـان در ایـن موافقت نامه صـادرات گاز به 
کشـورهای همسـایه را مطـرح کنیـم تا آنهـا نیز به 
جـای سـوخت هـای فسـیلی از گاز اسـتفاده کنند 
کـه ایـن امـر بـه عنـوان اقدامـی از طرف مـا برای 

کاهـش گازهـای گلخانـه ای درنظـر گرفته شـود.
صالحـی در مصاحبـه بـا رادیـو گفـت وگـو توضیح 
داد: در واقـع توافـق نامـه هـا بـه نوعـی هشـداری 
بـرای مدیریت در کشـور اسـت، بنابرایـن باید اداره 
اقتصـادی کشـور مـورد بازنگـری قـرار بگیـرد، بـه 
عنـوان مثـال در حـال حاضـر در بحـث حامل های 
انـرژی بایـد تغییـرات قیمتـی بـه تدریـج رخ بدهد 
تـا بـه میـزان موردنظر دسـت پیـدا کنیـم از طرف 
دیگـر نیز معیشـت خانـوار را نیـز تغییـر داده و در 

مسـیر رشـد قـرار دهیم.
بازرگانـی  اتـاق  انـرژی  کمیسـیون  رییـس  نایـب 
ایـران تصریـح کـرد: بایـد پارادایـم اداره کشـور بـر 
اسـاس انـرژی سـبز و اقتصـاد پایـدار تغییـر جهت 
داده شـود کـه این امـر منجر بـه اسـتفاده از فواید 
ایـن گونـه توافـق نامه ها خواهد شـد، لـذا این نگاه 
بایـد در دولـت هـا ایجاد شـود تـا با فاصلـه گرفتن 
از نفـت و بودجـه نفتـی مسـیر را بـرای اسـتفاده از 

انـرژی هـای نـو فراهـم کنند.

http://tnews.ir/site/57be124581913.html?h=1


از سوی شورای رقابت مطرح شد

پیشنهاد تاسیس نهاد 
تنظیم گربخش برق به هیات 

دولت/ بازار برق انحصاری است
با  متوالی  جلسات  برگزاری  با  رقابت  شورای 
صاحب نظران حوزه برق، پیشنهاد تاسیس نهاد 
تنظیم گر بخش برق را به هیئت وزیران ارسال 

کرد.

بــه گــزارش خبرگــزاری فــارس بــه نقــل از شــورای 
ــر،  ــاد تنظیم گ ــنامه نه ــب اساس ــا تصوی ــت، ب رقاب
ــف  ــوزه موظ ــن ح ــال در ای ــای فع ــی بنگاه ه تمام
بــه اجــرای تصمیمــات ایــن نهــاد می شــوند. 
ــی  ــه خوب ــت ب ــه در آن رقاب ــواردی ک ــی از م یک
ــت،  ــت هس ــه دول ــه مداخل ــاز ب ــد و نی کار نمی کن
انحصــارات طبیعــی اســت. انحصــار طبیعــی بــدون 
توجــه بــه تقاضــا و در مــواردی کــه هزینــه ثابــت 
بســیار باالســت، رخ می دهــد. در ایــن حالــت 

ــی  ــای نهای ــه هزینه ه ــت نســبت ب ــای ثاب هزینه ه
باالســت و بنابرایــن هزینــه متوســط بــرای طیــف 
ــود. ــد ب ــد، کاهشــی خواه ــر تولی وســیعی از مقادی

بخــش بــرق بــه دلیــل ماهیــت انحصــاری شــبکه 
انتقــال، ویژگی هــای انحصــار طبیعــی را دارا اســت. 
پیــرو طــرح شــکایت های مرتبــط بــا بــازار بــرق در 
خصــوص بــروز رویــه هــای ضــد رقابتــی، شــورای 
ــر  ــن کاال ب ــوزه ای ــه در ح ــد ک ــر آن ش ــت ب رقاب
اســاس مفــاد مــاده 5۹ ، نهــاد تنظیم گــر مســتقلی 
بــرای  را تأســیس کنــد. نهادهــای تنظیم گــر 
تحقــق اهــداف خــود بایــد از ویژگی هــای اســتقالل 
قانونــی، اســتقالل سیاســی، اســتقالل مالــی، 
پاســخگویی و تناســب برخــوردار باشــند. بر اســاس 
مــاده 5۹ قانــون اجــرای سیاســت های کلــی اصــل 
ــد  ــه می توان ــادی ک ــا نه ــی، تنه ــون اساس 44 قان
ــازار ایــن کاالهــا تصمیم گیــری نمایــد  در حــوزه ب

شــورای رقابــت اســت.
از ســال 13۹1 شــورای رقابــت هماهنگی هایــی 
در خصــوص تأســیس نهــاد تنظیم گــر بخــش 
ــام داد  ــته انج ــع وابس ــت و گاز و صنای ــرق و نف ب
امــا پیشــنهاد مربوطــه در مراحــل نهایــی بــه 
ــرانجام  ــی س ــران نرســید و ب ــت وزی ــب هیئ تصوی
ــاه  ــاده 5۹ اصالحــی در تیرم ــب م ــا تصوی ــد. ب مان
ــار  ــان، این ب ــورای نگهب ــط ش ــاری توس ــال ج س
مجلــس شــورای اســالمی، دولــت را بــرای تصویــب 
اساســنامه پیشــنهادی شــورای رقابت مکلــف نمود. 
ــی در  ــخص نکات ــور مش ــه ط ــد ب ــون جدی در قان
خصــوص ترکیــب اعضــا، نحــوه تامیــن هزینه هــای 
نهــاد تنظیم گــر و اســتقالل نهــاد تنظیم گــر ذکــر 
شــد. همچنیــن بــرای اجــرای مــاده 61 در حــوزه 
بخــش مربــوط و داشــتن ابــزار قانونــی در صــدور و 
ــور دو  ــر، حض ــاد تنظیم گ ــادره نه ــرای رای ص اج

ــوه قضاییــه را الزامــی کــرد.  ــه انتخــاب ق قاضــی ب
ــون اجــرای سیاســت های  ــاده 5۹ قان ــا اصــالح م ب
کلــی اصــل 44 قانــون اساســی در تیــر مــاه ســال 
ــنهاد  ــد: »پیش ــف ش ــت مکل ــورای رقاب ــاری، ش ج
تاســیس و اساســنامه نهــاد تنظیم گــر در مــواردی 
ــخیص داده و  ــار تش ــداق انحص ــازاری را مص ــه ب ک
نیازمنــد نهــاد تنظیم گــر بدانــد تهیــه و بــه هیئــت 

ــد.« ــران ارســال نمای وزی
ــت،  ــورای رقاب ــماره 342 ش ــم جلســه ش در تصمی
اعضــای شــورا بــازار بــرق را مصــداق انحصــار 
تشــخیص داده و بــه اتفــاق آرا بــا تشــکیل کارگروه، 
تهیــه و پیشــنهاد اساســنامه نهــاد تنظیم گــر بــرق و 
پیشــنهاد آن بــه شــورا موافقــت نمودند. در راســتای 
تخصصــی  کارگروهــی  تصمیــم،  ایــن  اجــرای 
وزارت  نماینــدگان  شــورا،  اعضــای  از  متشــکل 
نیــرو، ســندیکای تولیدکننــدگان بــرق، پژوهشــگاه 
ــای تحــول و  ــر همکاری ه ــران، دفت ــاق ای ــرو، ات نی
ــت  ــن صنع ــوری و مطلعی پیشــرفت ریاســت جمه
بــرق تشــکیل شــد. جلســات ایــن کارگــروه در پنــج 
نوبــت برگــزار گردیــد و اساســنامه پیشــنهادی طــی 
ــت  ــورای رقاب ــات 352، 353، 354 و 356 ش جلس
در آبــان مــاه و آذر مــاه ســال 13۹۷ بررســی 
شــد، نهایتــاً پیشــنهاد تأســیس و اساســنامه نهــاد 
ــأت  ــه هی ــه ب ــت ارائ ــرق جه ــش ب ــر بخ تنظیم گ
ــر آذر  ــت. اواخ ــرار گرف ــب ق ــورد تصوی ــران م وزی
ــه عنــوان اولیــن بخــش، پیشــنهاد  ــاه امســال، ب م
تاســیس نهــاد تنظیم گــر بخــش بــرق، بــه هیئــت 
وزیــران و کمیســیون های مرتبــط مجلــس ارســال 
ــی،  ــده قانون ــن ش ــت تعیی ــاس مهل ــر اس ــد. ب ش
هیــات وزیــران مکلــف اســت ظــرف مــدت ســه ماه 
ــتای تاســیس  ــب و در راس ــن پیشــنهاد را تصوی ای

ــد. ــام ده ــات الزم را انج ــر اقدام ــاد تنظیم گ نه
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https://www.farsnews.com/news/13971005000321/%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%AA%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D8%B3-%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%AA%D9%86%D8%B8%DB%8C%D9%85%E2%80%8C%DA%AF%D8%B1%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A8%D8%B1%D9%82-%D8%A8%D9%87-%D9%87%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%86%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA


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 : 13۹۷/10/08
استان : آذربایجان شرقی

مناقصه گزار : غله وخدمات بازرگانی منطقه 8
آگهی : استعالم بها :

1- کابل افشان
2- سینی کابل

3- لوله فلزی
4- چراغ سوله ای

5- المپ
مهلت دریافت اسناد : 13۹۷/10/0۹ 

تاریخ انتشار : 13۹۷/10/08
استان : آذربایجان غربی

 مناقصه گزار : توزیع نیروی برق آذربایجانغربی
آگهی : مناقصه خرید انواع کراس آرم - کنسول 

- سکو
مبلغ تضمین : 4,334,000,000 ریال
مهلت دریافت اسناد : 13۹۷/10/11 

شماره تماس : 31104345 
رسانه منتشر کننده : سایت های اینترنتی

تاریخ انتشار : 13۹۷/10/08
استان : آذربایجان غربی

مناقصه گزار : توزیع نیروی برق آذربایجانغربی
آگهی : مناقصه خرید 22 ردیف یراق آالت

مبلغ تضمین : 400,000,000 ریال
مهلت دریافت اسناد : 13۹۷/10/10 

تاریخ انتشار : 13۹۷/10/08
استان : آذربایجان غربی 

مناقصه گزار : توزیع نیروی برق آذربایجانغربی
آگهی : مناقصه خرید 1۷ ردیف انواع یراق آالت 

هادی روکشدار
مبلغ تضمین : 2۹0,000,000 ریال

مهلت دریافت اسناد : 13۹۷/10/13 

تاریخ انتشار : 13۹۷/10/08
استان : آذربایجان غربی

پرورش  و  آموزش  مدیریت   : گزار  مناقصه  
شاهین دژ

آگهی : استعالم بها :
1- خرید انشعابات آب برق و گاز برای مدارس و 
نصب آنها با تجهیرات مورد نیاز - لوله کشی گاز 
و خرید مشعل جهت گاز سوز نمودن موتورخانه 

مدارس از محل اسناد خزانه 
جهت  استیجاری  سواری  خودرو  خدمات   -2
استفاده در ماموریت های درون و برون شهری

مهلت دریافت اسناد : 13۹۷/10/08

تاریخ انتشار : 13۹۷/10/08
استان : البرز

مناقصه گزار : توزیع نیروی برق استان البرز
آگهی : مناقصه خرید انواع کابل فشار ضعیف
مبلغ برآورد مالی : 10,320,000,000 ریال 

مبلغ تضمین : 634,600,000 ریال
مهلت دریافت اسناد : 15/10/13۹۷ 

تاریخ انتشار : 13۹۷/10/08
استان : ایالم

استان  بازرگانی  خدمات  و  غله   : گزار  مناقصه 
ایالم

آگهی : استعالم بها ابزار آالت الکتریکی 
مهلت دریافت اسناد : 13۹۷/10/10 

 تاریخ انتشار : 13۹۷/10/08
استان : تهران

مناقصه گزار : برق منطقه ای تهران
مقره   10000 تعداد  خرید  مناقصه   : آگهی 

سرامیکی 120 کیلونیوتن
مبلغ تضمین : 350,000,000 ریال

مهلت دریافت اسناد : 13۹۷/10/15 

تاریخ انتشار : 13۹۷/10/08
استان : تهران

مناقصه گزار: درمانگاه فرهنگیان 
مرکزی 

لوازم  با  ایستاده  تابلو خازن  بها  : استعالم  آگهی 
اشنایدر اصل 

مهلت دریافت اسناد : 13۹۷/10/08 

 تاریخ انتشار : 13۹۷/10/08
استان : خراسان جنوبی

مناقصه گزار : میراث فرهنگی و گردشگری
بین  مجتمع  رسانی  برق  بها  استعالم   : آگهی 

راهی اسفدن- قاین 
مهلت دریافت اسناد : 13۹۷/10/08 
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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   ۹۷ بهمن   2۹ 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/13۹۷/221۷1 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 ۹۷/10/10 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 66۹44۹6۷ 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 21-8854661۹ )آقای فتح اله گل( و یا امور نمایشگاه های 

سندیکا شماره تلفن 3-665۷0۹30 داخلی 113 )خانم باقرپور( تماس حاصل فرمایند.
جهت مشاهده و دریافت فرم درخواست حضور در این نمایشگاه اینجا کلیک کنید.
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10

مدیران

 هفته کاری 40 ساعته یادگاری است که از گذشته 
به ما رسیده است. اما تحقیقات نشان می دهد 
اجبار کارمندان به کار کردن به این مقدار ساعت 
شرکت  برای  و  است  مضر  آنها  سالمتی  برای 
نشان  پژوهش ها  بود.  خواهد  خسارت آور  نیز 
کمتر  کاری  ساعت  با  بهره وری  که  است  داده 
آسیب نمی بیند. مطالعه ای که ازسوی »سازمان 
همکاری های اقتصادی و توسعه« روی کشورهای 
عضو در سال 2016 انجام شد نشان داد که زمانی 
افراد ساعات کمتری را کار می کنند، بهره وری 
سال  در  که  دیگر  مطالعه ای  می یابد.  افزایش 
2014 از سوی دانشگاه استنفورد انجام شده بود 
نیز نشان داد که ارتباط اندکی بین تعداد ساعات 
کاری و بهره وری وجود دارد و حتی بیان کرد که 
وقتی افراد 50 ساعت کار می کنند نتایج کاری 

پیش رو  مقاله  در  می کند.  افول  به  شروع  آنها 
قصد داریم بیان کنیم که چگونه می توان یک 

روز کاری کوتاه تر و بهره ورتر ایجاد کرد؟
به طور  کارمندان  که  است  دریافته  دیگر  مطالعه ای 
متوسط ۷4 بار در روز ایمیل شان را چک می کنند و 
این در حالی است که افراد 261۷ بار در روز تلفن های 
ترتیب  این  به  و  می کنند.  لمس  را  هوشمندشان 
قرار  حواس پرتی  معرض  در  مداوم  به طور  کارمندان 

دارند.
و   Basecamp موسسان  از  یکی  فراید،  جیسون 
باشید«  نیست سر کار دیوانه  نویسنده کتاب »الزم 
برنامه نویسی و  می گوید برای مشاغل خالقانه مانند 
نویسندگی، افراد نیاز به زمان برای تفکر در مورد کاری 
که انجام می دهند دارند. نویسنده در این کتاب مفهوم 
غالب ساعات طوالنی برای راه اندازی یک کسب و کار 

موفق را رد می کند. »اگر از آنها بپرسید آخرین باری 
که شانسی برای تفکر واقعی در محیط کار داشتند چه 
زمانی بوده، اکثر آنها به شما خواهند گفت که شانسی 
برای فکر کردن در زمان طوالنی نداشتند که واقعا مایه 

تاسف است.«
 برنامه روز کاری یک کارمند به چه شکل است؟

که  مسائلی  مورد  در  بحث  برای  جلسات طوالنی،  ـ 
معموال می تواند به طور مجازی در زمان استراحت فرد 

انجام شود.
ـ وقفه های برنامه ریزی نشده، که تا حد زیادی توسط 
دفاتر کاری باز )open-plan offices(، پلتفرم های 
و  دسکتاپ  روی  نوتیفیکیشن های  و  پیام رسان 

گوشی های هوشمند ایجاد می شود.
برای  وب  فضای  در  غیرضروری  جست وجوهای  ـ 

تصمیمات غیرمهم.
ـ  اعتیاد به خواندن تمام ایمیل ها، که خود نوعی افتخار 
در محیط های کاری به حساب می آید اما نشانه ای از 
مقدم قرار دادن اهداف سایر افراد بر اهداف خود است.

برای  طوالنی،  مسافت های  در  اغلب  کردن،  سفر  ـ 
مالقات رودررو با افراد، در حالی که یک تماس تلفنی 

کفایت می کند.
ـ  جایگزینی بین وظایف به طور مداوم.

ـ  تلف کردن زمان روی یک وظیفه خاص، آن هم پس 
از اینکه اکثر ارزش آن ارسال شده است.

ـ  وظایف ابتدایی و اجرایی
را در  زیادی  بسیار  طبق مطالعه گرنت »افراد زمان 
محیط کار تلف می کنند.« »من معتقدم که در اکثر 
مشاغل، افراد با 6 ساعت کار متمرکز بیش از 8 ساعت 

کار غیرمتمرکز نتیجه می گیرند.«
کال نیوپورت، نویسنده کتاب پرفروش »کار عمیق: 
قوانینی برای موفقیت متمرکز در جهان مخل« نظرات 
گرنت را بازتاب می دهد و می گوید که »3 تا 4 ساعت 

کار عمیق مداوم و غیرمختل در هر روز همه آن چیزی 
است که برای مشاهده تغییر متحوالنه در بهره وری و 

زندگی نیاز داریم.«
ساعت  چهار  روز  یک  در  شما  »اگر  می گوید:  فراید 
باشید،  نداشته  خودتان  برای  تچان  حالت  از  خوب 
اضافه کردن ساعات بیشتر آن را جبران نخواهد کرد. 
این مساله درست نیست که اگر مدت بیشتری در دفتر 

کارتان بمانید، کارهای بیشتری را انجام می دهید.«
از  بسیاری  تکنولوژی،  در  پیشرفت چشمگیر  به  رغم 
افراد خودشان را در حال کار کردن بعد از ساعت 5 
عصر می بینند تا بتوانند حجم  کارشان را انجام دهند 

اما این مساله نباید به این شکل باشد.
چگونه یک روز کاری کوتاه تر و بهره ورتر ایجاد کنید؟

من به مدت دو هفته تجربه روز کاری شش ساعته را 
با تیمم در شرکت Collective Campus که یک 
تسریع کننده نوآوری در ملبورن است داشتم. روز کاری 
کوتاه تر، تیم را مجبور به اولویت بندی کارآتر، محدود 
کردن وقفه ها و فعالیت در سطح به مراتب سنجیده تر 
و  کمیت  تیم  این  کرد.  روز  اول  ساعت  چند  برای 
کیفیت کارش را حفظ و در برخی موارد افزایش داد 
و کارمندان گزارش دادند که در حالت ذهنی بهتری 
قرار گرفته اند و زمان بیشتری برای استراحت، خانواده، 
دوستان و سایر فعالیت ها دارند.وقتی من این تجربه 
را در لینکدین به اشتراک گذاشتم، یکی از مخاطبان 
تئوری  در  شما  »نظریه  داد:  پاسخ  اینچنین  من  به 
زیباست؛ اما من نمی توانم همه وظایفم را در 6 ساعت 
به اتمام برسانم.« پاسخ این کاربر شبیه این بود که 
ایجاد شده اند. قانون  برابر  گویی همه وظایف به طور 
طبیعت همان است که اصل پرتو تصریح می کند و 
می گوید که حدود 20 درصد از وظایف شما حدود 80 
درصد از ارزش را ایجاد خواهد کرد؛ به عبارت دیگر، 
20 درصد از عوامل 80 درصد از مسائل را می آفرینند. 

بررسی روز های کاری 6 ساعته
آیا کاهش ساعات کاری بهره وری را زیاد می کند؟)قسمت دوم(
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نگاه آخر

خرید کریسمس در تهران

طبق تقویم مذهبی ارامنه ایران سالروز تولد عیسی مسیح در روز 6 ژانویه جشن گرفته می شود اما همزمان با 
برگزاری روز کریسمس در 25 دسامبر، برخی فروشگاه ها در تهران از چند روز پیش از این تاریخ به فروش کاج 
و برخی نمادها و مجسمه ها اقدام می کنند. خیابان میرزای شیرازی به علت نزدیکی به یکی از معروف ترین 
کلیساها حال و هوای کریسمس را به خود گرفته است. داخل مغازه های این راسته به خصوص صنف خرازی در 
این ایام پر است از تزئینات رنگی کریسمس و لوازم جشن های میالد مسیح و کنار پیاده روهایش نیز درخت های 

کاج مصنوعی را برای فروش در کنار یکدیگر چیده اند.

https://www.isna.ir/photo/97100503198/%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%DA%A9%D8%B1%DB%8C%D8%B3%D9%85%D8%B3-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86#29
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