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بررسی پیش نویس بخشنامه تنقیح 
و تلخیص بیمه مقاطعه کاران

تلخیص. و. تنقیح. بخشنامه. پیش.نویس.

مقاطعه.کاران.توسط.نمایندگان.سازمان.تامین.

معادن. صنایع،. بازرگانی،. اتاق.های. اجتماعی،.

و.کشاورزی.ایران.و.تهران،.سندیکای.صنعت.

حال. در. مستمر. جلساتی. طی. و. ایران. برق.
بررسی.است.

این جلسات به منظور بررسی همه جانبه پیش نویس بخشنامه مذکور 
و میزان کارآیی آن برای تسهیل امور بیمه ای شرکت های سازنده و 
پیمانکار از ماه های ابتدایی سال در محل اداره حقوقی سازمان تامین 
اجتماعی برگزار می شود و همچنان این روند در حال پیگیری است. 

با.حضور.نماینده.سندیکا.صورت.گرفت؛
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یکی از مصوبات این جلسات که سندیکای صنعت برق 
نیز مشارکتی فعال و موثر در آن دارد، اصالح متن 
بند ۶ پیش نویس است که به نوعی دست سازمان را 
در اعمال بازرسی برای موارد ماده ۴۱ باز گذاشته و 
پیشنهاد شد این بند به نحوی اصالح شود که با استناد 
به اصل برائت، کار در مواردی که شک حاصل می شود، 

از طریق واگذارنده، مورد پیگیری قرار گیرد.
در حاشیه این جلسات و پیرو اقدامات این سندیکا در 
سال ۹۸ با مشارکت شرکت توانیر و سازمان برنامه، 
توافقی با مدیر کل وصول حق بیمه صورت گرفت تا 
در بخش قرارداد های عمرانی و غیرعمرانی، توافقنامه 
۱۴ اسفند ۹۸ اعمال شود. شایان ذکر است بخشنامه 
اجرای  راستای  در  مقاطعه کاران  تلخیص  و  تنقیح 
سیاست های راهبردی و کالن سازمان تامین اجتماعی 
و به منظور ایجاد وحدت رویه، ابهام زدایی، شفاف سازی 
براساس  بخشنامه ها،  تعدد  از  جلوگیری  و  مقررات 
تصویب شورای عالی تامین اجتماعی و دادنامه های 
هیات عمومی و تخصصی دیوان عدالت اداری مورد 
به جای  زواید،  از حذف  و پس  قرار گرفته  بازنگری 
جایگزین  صادره،  دستورالعمل های  و  بخشنامه ها 
مذکور  بخشنامه  بازنگری  است  گفتنی  شد.  خواهد 
نتیجه تغییر مدیریت کالن سازمان تامین اجتماعی 
و مدیریت وصول حق بیمه و پیگیری جدی تشکل ها 
و جلسات شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی 
و کمیته ماده ۱۲ احکام دائمی است. به عالوه ماده 
قانونی حاکم بر این بخشنامه که بازنگری آن منجر 
به شفاف سازی قرارداد های بخش خصوصی با طرف 
اجتماعی  تامین  قانون  ماده ۲۸  خواهد شد،  دولتی 
است که از طریق ماده ۳۸ نظارت و کنترل می شود. 
در این پیش نویس به نوعی ماده ۲۸ با دو رویکرد ماده 
۴۱ )اعمال ضریب( و ماده ۴۷ )بدون ضریب یا همان 
لیست و بازرسی برای کارگاه های ثابت( اعمال می شود.

وبینار.آموزشی.ارتباط.مخابراتی.
بر.پایه.PLC.و.سیستم.حفاظت.

TPS.از.راه.دور
وبینار.آموزشی.».آشنایی.با.ارتباط.مخابراتی.بر.
سیستم. پایه. PLC (Power Line Carrier)و.
نظارت. رویکرد. با. .»TPS دور. راه. از. حفاظت.
کارفرمایی.15.و.16.مهرماه.از.ساعت.12.الی.14.با.

تدریس.مهندس.خاقانی.برگزار.می.شود.
هزینه دوره مبلغ ۴00 هزار تومان خواهد بود و پس 
از اتمام دوره گواهینامه شرکت در دوره آموزشی از 

طرف این سندیکا صادر خواهد شد. 
متقاضیان محترم می توانند جهت ثبت نام و شرکت 

در دوره اینجا کلیک کنید
شایان ذکر است عالقمندان برای توضیحات بیشتر 
می توانند با شماره تلفن ۶۶5۷0۹۳0 داخلی ۱۳۱ 

واحد آموزش و پژوهش تماس حاصل فرمایند. 

برق.امید.به.تصویب.هیئت.
دولت.رسید

وزیر.نیرو.با.اشاره.به.اینکه.برق.امید.به.تصویب.

هیئت.دولت.رسیده.و.ماه.آینده.اجرایی.می.شود،.

مشترک. میلیون. یک. از. راستا. این. در. گفت:.

کم. مشترکان. درصد. .3۰ قبض. استان. خانگی.

.1۰۰ تخفیف. از. نفر. هزار. .3۰۰ معادل. مصرف.
درصدی.برخوردار.می.شود.

رضا  ایران،  برق  صنعت  سندیکای  گزارش  به 
اردکانیان امروز در سفر به آذربایجان غربی و افتتاح 
و  بیست  امروز  داشت:  اظهار  نیروگاهی  پروژه های 
نیروگاه  و  بوده  ایران  ب  الف  پویش  هفته  دومین 
ترکیبی  سیکل  بخار  یک  واحد  و  ارومیه  بزرگ 
افتتاح و پروژه های دیگر برقی در شهرک صنعتی و 

سه پروژه تقویت شبکه انتقال انجام شد.
وی تصریح کرد: از ۱۷ مهرماه سال گذشته در جلسه 
هیئت وزیران که این پویش کلید خورد با احتساب 
سرمایه گذاری  با  بزرگ  پروژه   ۳۶0 روز  پروژه های 

۶0 هزار میلیارد تومان افتتاح شد.
وزیر نیرو گفت: امسال در پویش الف ب ایران ۲50 
تعداد  این  از  و  پیش بینی شده  افتتاح  برای  پروژه 

تاکنون ۱۲۱ پروژه با سرمایه گذاری ۲۷ هزار و ۱00 
میلیارد تومان به بهره برداری رسیده است.

جشنواره  بررسی های  نتایج  دیروز  کرد:  بیان  وی 
شهید رجایی ابالغ و وزارت نیرو به عنوان دستگاه 
برتر بر اساس شاخص های ۱۲ گانه اعالمی رئیس 

جمهور برگزیده شد.
ترکیبی  سیکل  نیروگاه  کرد:  تصریح  اردکانیان 
ارومیه که امروز افتتاح شد، نقش مهمی در برنامه 
توسعه استان و تامین برق پایدار و مطمئن خواهد 

داشت.
در  بسیاری  تاثیری  نیروگاه  این  افزود:  وی 
صرفه جویی در سوخت، رونق و جهش تولید و نیز 

حفظ محیط زیست خواهد داشت.
وزیر نیرو بیان کرد: واحد بخار نیروگاه بزرگ ارومیه 
با  دیگر  از سوی  و  خواهد شد  افتتاح  به زودی  نیز 
توجه به اینکه روح همکاری و همدلی بین مسئوالن 
اجرایی وجود دارد، طرح ها پس از دیگری در مدار 
به  پایدار  برق  امید است  و  قرار گرفته  بهره برداری 

ملت ایران واگذار شود.
تصویب  به  امید  برق  اینکه  به  اشاره  با  اردکانیان 
می شود  اجرایی  آینده  ماه  و  رسیده  دولت  هیئت 
اظهار داشت: در این راستا از یک میلیون مشترک 
کم  مشترکان  درصد   ۳0 قبض  استان،  خانگی 
 ۱00 تخفیف  از  نفر  هزار   ۳00 معادل  مصرف 

درصدی برخوردار می شود.
در  صرفه جویی  این  است  امید  کرد:  تاکید  وی 
شده  صرفه جویی  برق  تا  شده  بیشتر  مشترکان 
صنعت  و  مولد  بخش های  مصرف  به  مشترکان 
 ۱۹5 غربی  آذربایجان  در  راستا  این  در  و  رسیده 
پروژه در دست اجرا است که حجم سرمایه گذاری 
آن ها ۱۱ هزار و ۱۲0 میلیارد بوده و از پیشرفت ۴5 
درصدی برخوردار و تا پایان دولت به ثمر می رسد.

https://enovent.ir/product/power-line-carrier/
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در.کنار.بخش..خصوصی.بمان
عضو.هیات.مدیره.سندیکا.گفت:.وزیر.پیشنهادی.
بخش. نمایندگان. جمع. در. را. وعده. این. صمت.
وزارت. معیوب. ساختارهای. که. داد. .خصوصی.
بخش.. توان. از. و. کرد. خواهد. اصالح. را. صمت.
کشور. اقتصادی. شرایط. بهبود. برای. خصوصی.

استفاده.می.کند.
تهران،  بازرگانی  اتاق  عمومی  روابط  گزارش  به 
علیرضا رزم حسینی که هفته گذشته از سوی دولت 
وزارت  مانده  خالی  صندلی  و  کابینه  تکمیل  برای 
صمت، معرفی شد، روز سه شنبه هشتم مهرماه برای 
اخذ رای اعتماد به مجلس می رود. رزم حسینی که تا 
پیش از این، استاندار خراسان رضوی بود، در نشست 
با نمایندگان بخش  خصوصی، از این گفت که قبول 
شرایط  در  تجارت  و  معدن  صنعت،  وزارت  کرسی 
کنونی، ریسک بزرگی برای او به شمار می رود با این 
حال، برای پذیرش این مسوولیت، ایثار و فداکاری 

کرده است.
در این نشست که اعضای هیات رئیسه اتاق ایران 
مشورتی  کمیسیون های  رؤسای  تهران،  اتاق  و 
و  تعاون  اتاق های  رؤسای  و همچنین  اتاق  دو  این 
اصناف حضور داشتند، نمایندگان بخش  خصوصی 
مختلف  بخش های  که  را  چالش هایی  کردند  سعی 
اقتصادی کشور با آن مواجه است، صریح و بی پرده 

و  بگذارند  میان  در  صمت  پیشنهادی  وزیر  با 
راه حل هایی را برای برون رفت از مشکالت صنایع و 
کسب و کارها که برخی از آنها را برای وزرای پیشین 
این وزارتخانه نیز بازگو کرده بودند، به او پیشنهاد 

دهند.
رزم حسینی که در رشته علوم اقتصادی و بازرگانی، 
میدان  از  تحمیلی،  پایان جنگ  با  و  دارد  لیسانس 
کارآفرینی  و  اقتصادی  فعالیت های  جرگه  به  رزم 
را  اطمینان  این  ایران  اتاق  نشست  در  گذاشته،  پا 
و  تعامل  صمت،  وزارت  به  راه یابی  از  پس  که  داد 
هم فکری با بخش  خصوصی را به معنای واقعی به 
اندیشه  در  هم اکنون  از  و  آورد  خواهد  در  نمایش 

کوچک سازی این وزارتخانه است.
باقی  مدت  در  را  صمت  وزارت  که  داد  وعده  او 
به سمت مداخله گری در  از دولت دوازدهم،  مانده 
بازار سوق نمی دهد اما آن را مدیریت خواهد کرد. 
رزم حسینی بر این نکته تاکید کرد که برنامه هایش 
را در چارچوب اقتصاد مقاومتی تنظیم کرده که در 

آن، نقش بخش  خصوصی پررنگ است.
او از تالش برای حذف امضاهای طالیی و برچیدن 
مقررات و دستورالعمل های زائد گفت و یادآور شد 
چراغ  دستگاه ها،  و  نهادها  سایر  با  تعامل  در  که 
و  کند  روشن  را  شده  تعطیل  تولیدی  واحدهای 
بهبود  برای  را  صنایع  در  شده  خالی  ظرفیت های 

اوضاع اقتصادی کشور به کار گیرد.
جلوی تصمیمات اشتباه بانک مرکزی را بگیرید

محمود نجفی عرب، رئیس کمیسیون اقتصاد سالمت 
اتاق تهران، بر این باور است که در شرایط کنونی 
عمده  چالش  آن،  نرخ  اصالح  و  ارز  تامین  کشور، 
باید  صمت  پیشنهادی  وزیر  و  است  کشور  اقتصاد 
طی تعامل با بانک مرکزی، رویه نابسامان تخصیص 

منابع ارزی برای بخش تولید را برطرف کند.

وی بی ثباتی در تصمیم گیری ها و تغییر آئین نامه ها و 
دستور العمل ها به ویژه طی چند سال اخیر را عاملی 
جدی برای سردرگمی فعاالن اقتصادی و زمین گیر 
عنوان  کشور  در  کسب و کارها  از  بسیاری  شدن 
کرد و گفت: در حالی مدتی است با بخشنامه های 
محیرالعقول بانک مرکزی مواجه هستیم که بسیاری 
ارزی  از منابع  بنگاه ها حتی نمی توانند  از صاحبان 
آنان طی  اقتصادی  فعالیت شفاف  خود که حاصل 
ادوار گذشته است، برای گرداندن واحدهای تولیدی 

خود استفاده کنند.
فعاالن  از  مرکزی  بانک  سیاه  فهرست  نجفی عرب 
اقتصادی که به ادعای این نهاد، ارز صادراتی را به 
کرد  اشاره  بازنگردانده اند،  کشور  اقتصادی  چرخه 
شرکت   ۳0 دست کم  نام  فهرست  این  در  گفت:  و 
بسیاری  آنکه  حال  می شود  دیده  داروسازی کشور 
از این واحدهای تولیدی، طی سال ۹۷ به این سو، 
اقدام به صادرات دارو به کشورهای سوریه، عراق و 
افغانستان کرده اند و به دلیل شرایط حاکم بر تجارت 
ایران با این کشورها، معامالت ریالی انجام داده اند 
و امروز از سوی بانک مرکزی مورد بازخواست قرار 

گرفته اند که ارز صادراتی را برنگردانده اند.
داروسازی  شرکت های  از  دیگر  برخی  افزود:  او 
و  کرده  به سوریه صادر  را  کشور، محصوالت خود 
به دلیل تحریم نقل و انتقاالت مالی، در ازای کاالی 
کشور  این  از  پنبه  و  نخ  محصول  خود،  صادراتی 
دریافت کرده اند و امروز باید تاوان پس داده و در 
فهرست سیاه بانک مرکزی قرار گرفته و نتوانند به 

فعالیت اقتصادی خود ادامه دهند.
به گفته عضو هیات نمایندگان اتاق تهران، این در 
حالی است که در وضعیت بغرنجی که کرونا برای 
کشور به بار آورده و نیاز به دارو و تجهیزات پزشکی 
شرکت های  می شود،  احساس  گذشته  از  بیش 

توانمند دارویی کشور از سوی دولت عمال در بستر 
تعطیلی و توقف فعالیت قرار گرفته اند.

بازرگانی  اتاق  سالمت  اقتصاد  کمیسیون  رئیس 
باید  صمت  پیشنهادی  وزیر  که  کرد  تاکید  تهران 
اشتباه  رویه های  به  که  باشد  داشته  را  اقتدار  این 
بانک مرکزی و دیگر دستگاه های اجرایی پایان دهد 
و چرخ تولید بیش از این در باتالق تصمیمات نابجا 

فرو نرود.
در کنار بخش  خصوصی بمان

حمیدرضا صالحی از اعضای هیات نمایندگان اتاق 
تهران و رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران نیز معتقد 
است که رزم حسینی بخش  خصوصی را می شناسد 
و در صورتی که طی مدت باقی مانده از عمر دولت 
دوازدهم بتواند با استفاده از کمک و همراهی بخش 
 خصوصی، برنامه هایش را عملیاتی کند، این ظرفیت 
و قابلیت را دارد که هدایت وزارت صمت را در دولت 

آینده نیز به دست بگیرد.
باید  پیشنهادی صمت  وزیر  اینکه  بر  تاکید  با  وی 
است  باور  این  بر  کند،  تقویت  را  صادراتی  تولید 
این  هماهنگی  و  تعامل  طی  تنها  رویکرد  این  که 
وزارتخانه با دیگر وزارتخانه ها از جمله اقتصاد و امور 
بانک مرکزی، دست  نهاد  از همه مهم تر  و  خارجه 

یافتنی خواهد شد.
این  صمت  پیشنهادی  وزیر  صالحی،  گفته  به 
داد  بخش  خصوصی  نمایندگان  جمع  در  را  وعده 
اصالح  را  صمت  وزارت  معیوب  ساختارهای  که 
بهبود  برای  توان بخش  خصوصی  از  و  خواهد کرد 
شرایط اقتصادی کشور استفاده می کند. عضو هیات 
بخش  که  است  معتقد  تهران،  اتاق  نمایندگان 
بزرگ  مدیریت صنایع  توان  امروز   خصوصی کشور 
این  از  باید  دولت  و  دارد  را  خودروسازی  جمله  از 

ظرفیت استفاده کند.
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رزم.حسینی.وزیر.صمت.شد
علیرضا.رزم.حسینی.با.175.رأی.موافق.نمایندگان.مجلس.شورای.اسالمی.به.عنوان.وزیر.صنعت،.معدن.

و.تجارت.انتخاب.شد.
به گزارش سندیکای صنعت برق ایران، بررسی برنامه و صالحیت علیرضا رزم حسینی برای تصدی وزارت 
صنعت، معدن و تجارت در دستور کار جلسه علنی صبح امروز )سه شنبه، ۸ مهر( مجلس شورای اسالمی 
قرار داشت که پس از اظهارات نمایندگان موافق و مخالف و دفاع وزیر پیشنهادی از خود، نمایندگان با ۱۷5 

رای موافق، ۸0 مخالف و ۹ رای ممتنع ار ۲۶۴ رای ماخوذه به وی اعتماد کردند.

مدیرعامل.شرکت.تولید.نیروی.برق.حرارتی.خبر.داد:

اعطای.حواله..نفتی.به.
سرمایه.گذاران.نیروگاهی

حرارتی. برق. نیروی. تولید. شرکت. مدیرعامل.

هر. طبیعتا. بیع.متقابل،. طرح.های. گفت:در.

سرمایه.گذاری.که.بتواند.پروژه.خود.را.زودتر.به.

اتمام.برساند.ما.متعهد.هستیم.که.نفت.خام.در.
اختیارش.قرار.دهیم.

نیرو،  وزارت  از  نقل  به  مهر  خبرگزاری  گزارش  به 
محسن طرزطلب، در آئین افتتاح نخستین واحد بخار 
نیروگاه سیکل ترکیبی ارومیه با اعالم این خبر گفت: 
ساخت واحدهای بخار این چنینی در قالب قراردادهای 
بیع متقابل در دستور کار قرار گرفته و مکانیزم بازگشت 
خواهد  صرفه جویی  سوخت  محل  از  آن ها  سرمایه 
احداث  به  اقدام  سرمایه گذار  که  صورت  بدین  بود؛ 
بخش بخار نیروگاه و تبدیل واحدهای گازی موجود 
به سیکل ترکیبی کرده و پس از بهره برداری واحدها، 
هزینه سرمایه گذاری در قالب سوخت صرفه جویی شده 
پرداخت می شود. وی افزود: از سال گذشته پیگیر اصالح 
طرح های بیع متقابل و بازپرداخت تعهدات موجود در 
که  بوده ایم  صرفه جویی  محل سوخت  از  بخش  این 

پیرو پیگیری های صورت گرفته تمهیداتی در بودجه 
سال ۹۹ برای بازپرداخت سوخت صرفه جویی شده به 

سرمایه گذار پیش بینی شده است.
این  با اشاره به تدوین و تصویب آئین نامه  طرزطلب 
بخش در دولت، ادامه داد: این مهم تاکنون در نیروگاه 
پرند به سرانجام رسیده و گزارش مربوط به اندازه گیری 
سوخت صرفه جویی در این نیروگاه به تأیید سازمان 
برنامه و بودجه رسیده و در اختیار وزارت نفت نیز قرار 
گرفته است. این وزارتخانه نیز گزارش مربوطه را در 
اختیار شرکت ملی نفت قرار داده تا سوخت صرفه جویی 

شده در اختیار سرمایه گذار قرار بگیرد.
مدیرعامل شرکت تولید نیروی برق حرارتی تاکید کرد: 
در حال حاضر برای هر واحد بخار به قیمت روز، ماهانه 
هشت میلیون دالر از محل سوخت صرفه جویی شده 
امکان بازپرداخت سرمایه گذاری انجام شده، وجود دارد. 
بر همین اساس برای نیروگاه پرند ۲5 میلیون دالر بابت 
سه ماه صرفه جویی سوخت انجام شده در نظر گرفته 
باید نفت خام در  شده است که طبق مصوبه دولت 
اختیار سرمایه گذار قرار بگیرد. این مقام مسؤول با تاکید 
بر اینکه از هفته آینده تمامی قراردادهای بیع متقابل 
با دستور وزیر نیرو اصالح شده و برای آن ها سوخت 
صرفه جویی شده در نظر گرفته خواهد شد، ادامه داد: 
این طرح ها جزو پروژه های استثنایی در کشور است؛ چرا 
که اصل و فرع سرمایه این پروژه ها دو ساله بازگردانده 
می شود؛ از این جهت هیچ پروژه ای در کشور این امکان 
باشد و  ارزی کرده  ندارد که فردی سرمایه گذاری  را 
دولت دو ساله بتواند سرمایه را بازگرداند. طبق گفته 
مدیرعامل شرکت تولید نیروی برق حرارتی با توجه 
به تغییرات انجام شده در زمینه طرح های بیع متقابل، 
طبیعتاً هر سرمایه گذاری که بتواند پروژه خود را زودتر 
به اتمام برساند ما متعهد هستیم که نفت خام در اختیار 

سرمایه گذار قرار بدهیم.
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مقدار.ذخیره.سازی.گاز.ایران.
افزایش.یافت

افزایش. از. ایران. گاز. انتقال. شرکت. مدیرعامل.

مقدار.ذخیره.سازی.گاز.طبیعی.در.نیمه.نخست.
امسال.خبر.داد.

بــه گــزارش خبرنــگار شــانا، مهــدی جمشــیدی دانا 
بــا اشــاره بــه افزایــش مقــدار تزریــق گاز بــه 
مخــازن ســراجه و شــوریجه، گفــت: مقــدار تزریــق 
گاز بــه مخــزن ســراجه قــم پارســال ۷۴۸ میلیــون 
مترمکعــب بــود و امســال بــا افزایــش هشــت 
ــب  ــون مترمکع ــش از ۸۱0 میلی ــه بی ــدی ب درص

ــت. ــیده اس رس
وی افــزود: ذخیــره گاز در مخــزن گاز شــوریجه 
ــب  ــون مترمکع ــال ۹۳۸ میلی ــز پارس ــرخس نی س
بــود کــه امســال افزایــش ۴۸ درصــدی داشــت و به 
بیــش از یــک میلیــارد و ۳۸5 میلیــون مترمکعــب 

رســید.
ــران،  ــال گاز ای ــرکت انتق ــل ش ــه مدیرعام ــه گفت ب
ــال  ــداری انتق ــه پای ــازی ب ــش ذخیره س ــن افزای ای
ــی  ــک فراوان ــال کم ــتان امس ــور در زمس گاز کش

می کنــد.
ــدی  ــازی گاز، فرآین ــانا، ذخیره س ــزارش ش ــه گ ب
معمــول در کشــورهای دارنــده میدان هــای گاز 
ــا اجــرای آن از پایــداری گاز طبیعــی و  اســت تــا ب

ــود. ــل ش ــان حاص ــده اطمین فرآورش ش
ــازی  ــزرگ ذخیره س ــز دارای دو مخــزن ب ــران نی ای
گاز طبیعــی در ســراجه و شــوریجه اســت کــه بنــا 
ــران، گاز  ــی گاز ای ــرکت مل ــال ش ــر س ــر روال ه ب
سراســر  از  گازی  پاالیشــگاه های  فرآورش شــده 
ــن دو  ــه ای ــال گاز ب ــرکت انتق ــط ش ــور توس کش
مخــزن ارســال و ذخیره ســازی می شــود تــا در 

ــود. ــتفاده ش ــال اس ــرد س ــای س ماه ه
هم اکنــون دو مخــزن ســراجه و شــوریجه در مرکــز 
و شمال شــرق کشــور، تنهــا مخــازن ذخیره ســازی 
ــازی گاز در  ــده ذخیره س ــی هســتند. قاع گاز طبیع
مخــازن، تزریــق در هشــت مــاه نخســت و برداشــت 

در چهــار مــاه پایانــی هــر ســال اســت.

توسط.توانیر.کلیدخورد:

آغاز.هوشمندسازی.مراکز.
اتفاق.های.برق

تهران.-.ایرنا.-.مدیرکل.نظارت.بر.توزیع.توانیر.

گفت:.هوشمندسازی.مرکزهای.اتفاق.های.برق.که.

وظیفه.رسیدگی.و.تعمیر.و.نگهداری.شبکه.های.

را. خاموشی.ها. بروز. مواقع. در. ویژه. به. توزیع.
برعهده.دارند،.در.دستور.کار.قرار.گرفته.است.

شرکت  خبری  پایگاه  دوشنبه  روز  گزارش  به 
برق  نیروی  توزیع  و  انتقال  تولید،  مادرتخصصی 
افزود:مراکز  صادقی«  »مسعود   ایران)توانیر(، 
بازوهای  بعنوان  برق  توزیع  شرکت های  اتفاق های 
به  شبکه  نگهداری  و  تعمیر  عملیات  در  اجرایی 
هنگام بروز خاموشی نقشی تعیین کننده در رضایت 

مشترکان شبکه دارند.
اهمیت  به  توجه  با  و   اساس  این  داد:بر  ادامه  وی 
کار مراکز اتفاق ها که بیشترین تماس های مردمی 
را دارند ، اجرای )طرح هما( هوشمند سازی مراکز 
اتفاق های شرکت های توزیع برق کشور در دستور 

کار قرار گرفته است.
اجرای  طرح هما،  برای  صادقی خاطرنشان کرد:  
تماس  مراکز  فعالسازی  نظیر  زیرساخت هایی  باید 
مشترکان،   مدیریت  سامانه  با  ارتباط  دوسویه، 
ارتباط با سیستم موقعیت مکانی، ارتباط با نرم افزار 
مخابراتی  بستر  و  خودرو   مکانی  موقعیت  تعیین 
شود  آماده  هوشمند  کنتورهای  با  ارتباط  و  پایدار 
که برخی از آنها نیازمند همکاری سایر دستگاه ها 

و نهادهاست.
هوشمند  با  توانیرگفت:  توزیع  بر  نظارت  مدیرکل 
اپراتورهای  ساماندهی  برق،  اتفاق های  مراکز  شدن 
مراکز ۱۲۱ و تکنسین های مرکز کنترل  نیز انجام 

خواهد شد.
وی اضافه کرد: همچنین ارسال خودکار خاموشی ها 
تکمیل  امکان   ، پایدار  سازی  مستند  و  تبلت  به 
فشار ضعیف  متوسط،  فشار  خاموشی  رفع  گزارش 
کاهش  آنالین،  بصورت  تبلت  در  معابر  روشنایی  و 
لحظه ای  مانیتورینگ  اپراتوری،  بیسیم  تماس های 
نزدیکترین  شناسایی  نقشه،   روی  بر  خودروها 
بر روی  به محل حادثه ومشاهده خودروها  خودرو 
از  متقاضی  توسط  هوشمند  همراه  تلفن  در  نقشه 
برق  اتفاق های  مراکز  هوشمند شدن  مزایای  دیگر 

خواهد بود.
ساخت:  توانیرخاطرنشان  برتوزیع  نظارت  مدیرکل 
کشور  توزیع  شرکت های  همه  به  اکنون  هم  طرح 
ابالغ شده و زیرساخت های آن در حال راه اندازی 
است اما برخی از امکانات باید توسط سایر دستگاه 

ها در اختیار شرکت های توزیع برق قرار گیرند.
به گفته صادقی براساس برنامه ریزی صورت گرفته 
تا پایان سال می توان شاهد راه اندازی این سیستم 
و هوشمندسازی مراکز اتفاقات در  حدود 50 درصد 

از شرکت های توزیع بود.
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عکس.العمل.بازارهای.انرژی.به.
منازعه.آذربایجان.و.ارمنستان

چند.هفته.پیش.از.این.که.جمهوری.آذربایجان.

ارسال.گاز.به.اتحادیه.اروپا.را.آغاز.کند،.جنگ.

چند.دهه.ای.این.کشور.با.ارمنستان.دوباره.شعله.
ور.شده.است.

این  از  هنوز  گاز  و  نفت  بازارهای  ایسنا،  گزارش  به 
منازعه به وحشت نیافتاده اند که شاید به دلیل کاهش 

چشمگیر تقاضای جهانی برای انرژی به دلیل شیوع 
پاندمی کووید ۱۹ باشد و اگر بدترین سناریوی ممکن 
در این منازعه به وقوع بپیوندد و خطوط لوله نفت و 
گاز بمباران شده و متعاقب آن فاجعه محیط زیستی 
پیش بیاید، تولیدکنندگان جهان ظرفیت مازاد برای 
جبران اختالالت عرضه ناشی از این منازعه را دارند. در 
شرایطی عادی نبرد نظامی و اختالل عرضه انرژی به 

افزایش قیمتها منتهی می شد.
این منازعه بر سر منطقه ناگورنو قره باغ است که هر دو 
کشور ادعای مالکیت آن را دارند. در تئوری، منازعه اخیر 
ممکن است جریان نفت و گاز از جمهوری آذربایجان 
که دومین تولیدکننده بزرگ نفت در منطقه دریای 
خزر است را مختل کند زیرا خطوط لوله صادرات این 

کشور در فاصله ۱0 مایلی مرز ارمنستان قرار دارند.
جمهوری آذربایجان عمده نفت خام خود را از طریق 
در  پایانه صادرات  به  باکو-تفلیس-سیهان  لوله  خط 
ساحل مدیترانه ای ترکیه صادر می کند. حجم اضافی 
به بندر سوپسای گرجستان در دریای سیاه ارسال می 
قفقاز  لوله  از طریق خط  شود. صادرات گاز طبیعی 
جنوبی به گرجستان و ترکیه جریان دارد و قرار است 
اواخر امسال به بازارهای اتحادیه اروپا برسد. هر سه 

خط لوله از خاک جمهوری آذربایجان می گذرند.
عمده نفت و گازی که به این خطوط لوله پمپ می 
 BP شرکت  ریاست  به  کنسرسیوم  دو  توسط  شود، 
تولید می شود که نفت را از میادین آذری، چراغ و 
از ذخایر شاه دنیز در دریای خزر  را  گونشلی و گاز 
استخراج می کنند. حجم اندک نفت از قزاقستان و 
ترکمنستان در شرق ساحل خزر از طریق خط لوله 
باکو-تفلیس-سیهان منتقل می شود. این خط لوله 
ظرفیت انتقال روزانه ۱.۲ میلیون بشکه را دارد اما در 
عمل کمتر از نصف این ظرفیت فعالیت دارد. حدود ۸0 
هزار بشکه در روز نفت هم از طریق خط لوله سوپسا 

صادر می شود.
از طریق خط  را  گاز  آذربایجان همچنین  جمهوری 
لوله ای صادر می کند که در کنار خطوط لوله نفتی 
فعالیت دارد. این کشور سال میالدی گذشته از طریق 
لوله قفقاز جنوبی ۹.۲ میلیارد متر مکعب گاز  خط 
به ترکیه تحویل داد. این خط لوله بخشی از کریدور 
گاز جنوبی به طول چهارهزار کیلومتر است که مورد 
 BP حمایت آمریکا قرار دارد و ساخت آن برای شرکت
و شرکایش حدود ۴0 میلیارد دالر هزینه داشته است.
الشاد نصیروف، نایب رییس شرکت سوکار در ژوییه 
گفته بود جمهوری آذربایجان قرار است از ماه آینده از 
طریق این خط لوله به ایتالیا و یونان گازرسانی کند. 
دفتر وی روز دوشنبه اظهار کرد که این صادرات تا 
پایان سال آغاز می شود و حدود سه درصد از نیازهای 
گازی اتحادیه اروپا را تامین می کند با این حال این 

بلوک منابع جایگزین فراوانی دارد.
در حالی که نزدیک بودن این خطوط لوله انرژی به 
منطقه مرزی آنها را در معرض خطر قرار داده است 
اما ارمنستان در جریان مناقشه های مرزی پیشین 
میان دو کشور که در ۳0 سال گذشته گهگاه به وقوع 

پیوسته است، به آنها حمله نکرده است.
مهمتر از همه شیوع ویروس کرونا باعث مازاد تولید 
نفت و گاز در سطح جهانی شده است. طبق پیش بینی 
آژانس بین المللی انرژی، تقاضای جهانی برای نفت در 
سه ماهه جاری ۷.۱ درصد کمتر از مدت مشابه سال 
گذشته خواهد بود. کشورهایی شامل عربستان سعودی 
و روسیه در واکنش به ضعف تقاضا، نفت کمتری تولید 
می کنند اما اگر ضرورت ایجاب کنند می توانند به 

راحتی ظرفیت تولیدشان را افزایش دهند.
آژانس بین المللی انرژی در ژوئن پیش بینی کرده بود 
که مصرف گاز امسال چهار درصد کاهش پیدا خواهد 
کرد که دو برابر کاهش مشاهده شده در زمان بحران 

مالی سال ۲00۹-۲00۸ خواهد بود. کاهش مصرف 
باعث تشدید بحران اشباع عرضه خواهد شد که در 

حال حاضر گریبانگیر بازار شده است.
اهداف دشوار

این خطوط لوله که در دو متری زیر زمین قرار دارند، 
اهداف راحتی نیستند و ارمنستان برای هر گونه آسیب 
مسئول  گاز  و  نفت  نشت  از  ناشی  زیستی  محیط 

شناخته خواهد شد.
شورای امنیت ملی گرجستان در سال ۲00۸ مدعی 
شد که خط لوله باکو-تفلیس-سیهان هدف موشکهای 
روسی قرار گرفته که روسیه منکر آن شد. حمله ای 
که چندی قبل از سوی نیروهای حزب  پ ک ک به 
این خط لوله در خاک ترکیه انجام گرفت باعث مسدود 

شدن چند هفته ای آن شد.
جمهوری آذربایجان گزینه های معدودی برای صادرات 
نفت دارد و هیچ گزینه ای برای انتقال گاز در صورت 
آسیب دیدن خط لوله گازی ندارد. بخشی از نفت این 
کشور می تواند از طریق خط لوله به روسیه ارسال شود 
اما این مسئله به توافق با همسایه شمالی بستگی دارد 
که معموال در منازعه ناگورنو قره باغ طرف ارمنستان 

را گرفته است.
به نظر نمی رسد بازارهای نفت نگرانی چندانی نسبت 
جمهوری  نفت  صادرات  احتمالی  شدن  مختل  به 
آذربایجان داشته باشند. بهای نفت برنت و معامالت 

گاز روز دوشنبه تغییر چندانی نداشتند.
بر اساس گزارش بلومبرگ، عرضه فراوان نفت سبک 
و شیرین جمهوری مشابه نفت آذربایجان در مدیترانه 
ممکن است به رفع نگرانیهای بازار نفت کمک کند. 
این عرضه در هفته های آینده در صورت موفقیت لیبی 
برای افزایش جریان نفت که پس از آتش بس سیاسی 
میان گروههای رقیب در این کشور ممکن شده است، 

افزایش پیدا خواهد کرد.
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متن کامل

جزئیات.جدید.ترخیص.کاالهای.
اساسی.با.ارز.ترجیحی.و.بدون.

ارز.ترجیحی
با. ایران. اسالمی. جمهوری. گمرک. کل. رئیس.
اشاره.به.مصوبات.سفر.معاون.اول.رئیس.جمهور.
به.هرمزگان.در.مورد.کاالهای.اساسی،.جزئیات.
ترخیص.کاالهای.اساسی.با.ارز.ترجیحی.و.بدون.

ارز.ترجیحی.را.تشریح.کرد.
فارس،  خبرگزاری  اقتصادی  خبرنگار  گزارش  به 
مراسم روز جهانی دریانوردی امروز در سازمان بنادر 

و دریانوردی در تهران برگزار شد.
در حاشیه این مراسم رئیس کل گمرک جمهوری 
اسالمی ایران در گفتگو با خبرنگارن فارس و مهر 
آنها  ترخیص  و  گمرکات  در  کاال  ماندگاری  درباره 
اظهار داشت: برآورد ما این است که ۸ میلیون تن 
کاال در اماکن گمرکی و بنادر کشور باشد، که ۳.5 
میلیون تن آن کاالهای اساسی و ۳.5 میلیون تن 
است.  واسطه تولید  کاالهای  و  اولیه  مواد  کاالهای 
ضمن این که یک میلیون تن کاالی اساسی و مواد 

اولیه است که کانتینری است.
مهدی میراشرفی ادامه داد: تصمیماتی که در سفر 
معاون اول رئیس جمهور به هرمزگان اتخاذ شد و 
مقررات آن تا پایان هفته نهایی می شود این است 
که در مورد کاالهای اساسی که به دو گروه تقسیم 

می شوند، تصمیمات اتخاذ شود.
ترجیحی  ارز  که  اساسی  کاالهای  داد:  توضیح  وی 
به آنها تعلق می گیرد، چنانچه واردکننده تمایل به 
ترخیص قبل از تأمین ارز داشته باشد، می تواند با 
تعهد سه ماهه بانک مرکزی 5 قلم کاالی اساسی 
که ارز ترجیحی به آنها تعلق می گیرد را بدون کد 

رهگیری ترخیص کند.

اظهار  ایران  اسالمی  جمهوری  گمرک  کل  رئیس 
داشت: در مورد کاالهایی که مشمول ارز ترجیحی 
ولی  نیمایی  ارز  با  کاالها  این  شد  قرار  نمی شوند، 
 ۲0 گیرند.  قرار  نیمایی  ارز  تأمین  اول  اولویت  در 
مشمول  آن  قلم   5 که  داریم  اساسی  کاالی  قلم 
ارز ترجیحی است و ۱5 قلم مشمول ارز ترجیحی 
دانه  دارو، ذرت، کنجاله،  به عنوان مثال  نمی شود. 

روغنی و روغن مشمول ارز ترجیحی می شوند.
میراشرفی افزود: این قسمت گروه های اول کاالهای 
واردکننده  چنانچه  شد  مقرر  که  هستند  اساسی 
کاالها  این  رهگیری  کد  بدون  باشد،  داشته  تمایل 
را ترخیص کند بانک مرکزی متعهد شود ارز آن را 

سه ماهه تأمین کند.
وی ادامه داد: مدل دوم کاالهای اساسی هستند که 
ارز ترجیحی به آنها تعلق نمی گیرد، چنانچه صاحب 
کاال بخواهد بدون کد رهگیری آن را ترخیص کند، 
مکلف  را  خود  مرکزی  بانک  و  است  امکان پذیر 
می داند تأمین ارز نهایی آن را در اولویت قرار دهد.

تصریح  ایران  اسالمی  رئیس کل گمرک جمهوری 

کرد: کاالهای غیر اساسی که عمدتاً مواد اولیه تولید 
و کاالی واسطه تولید و اجزاء و قطعا هستند مقرر 
شد، عمال چنانچه متقاضی و صاحب کاال تقاضای 
ترخیص بدون تأمین ارز توسط بانک مرکزی داشته 
باشد، این امکان فراهم شود تا بدون انتقال ارز این 
نیم  و  یک  است  این  ما  برآورد  که  کاالیی  میزان 

میلیارد دالر باشد، ترخیص شود.
عمده  قسمت  امیدواریم  کرد:  اضافه  میراشرفی 
کاالهایی که ما در اماکن گمرکی و غیر گمرکی به 
عنوان رسوب شده داریم، تعیین تکلیف شود. البته 
این ۸ میلیون تن کاال عمال رسوب شده نیست، از 
کاال  تن  میلیون   ۱۶.5 تاکنون  جاری  سال  ابتدای 
وارد کرده ایم که ماهی ۲.۷ میلیون تن است؛ یعنی 
موجودی  هستند،  ما  بنادر  در  که  کاالیی  میزان 
است که کاالیی وارد می شود و در ماه میانگین ۲.۷ 
میلیون تن ترخیص می شود. رسوب واقعی کمتر از 
یک میلیون تن است و با این تصمیمات امیدواریم 

مشکل قسمت عمده این کاالها رفع شود.
وی در پاسخ به این سؤال که چه میزان از کاالهای 

اموال تملیکی داده  رسوبی به سازمان جمع آوری 
پروژه های  و  اساسی  کاالهای  گفت:  است،  شده 
طبق  اماکن  در  آنها  ماندگاری  زمان  راهبردی 
زمان  مدت  میزان  به  محدود  مقررات  و  مصوبات 
مقرره نیست، زیرا تأمین ارز و بحث انتقال مالکیت 
از حد مصوبه  اگر هم  این میزان  آن مشکل است. 
فراتر رود متروکه نمی شود، اما ما به صورت مستمر 
کاالیی که خارج از این مصوبات هستند را در قالب 
تملیکی  اموال  جمع آوری  سازمان  تحویل  متروکه 

می دهیم.
درباره  ایران  اسالمی  جمهوری  گمرک  کل  رئیس 
رسوب خودرو در گمرکات در دو سال اخیر اظهار 
داشت: این خودروها تعیین تکلیف شده اند، برآورد 
ما این بود که ۱۳ هزار خودرو و در طی دوره ای که 
وارد شده بود و تأمین و تخصیص ارز و کد رهگیری 
برای آنها ایجاد شده بود، طبق مصوبه هیأت وزیران 
به گمرک ۱0 هزار دستگاه از این خودروها در سال 
۹۸ تعیین تکلیف و ترخیص شد و تعداد کمی هم 
در سال ۹۹ ترخیص شد و این مصوبه تا ۲۶ شهریور 

۹۹ تمدید داشت.
میراشرفی ادامه داد: تعدادی شامل ۳ هزار خودرو 
رسیدگی  حال  در  محاکم  در  آنها  پرونده  هم 
حکم  اگر  شود  تکلیف  تعیین  زمان  هر  که  است 
این  غیر  در  می شوند،  ترخیص  باشد،  ترخیص  به 
صورت تشریفات متروکه برای آنها اجرا و به سازمان 

اموال تملیکی می روند.
وی افزود: خودروهای باالی ۲ هزار و 500 سی سی و 
خودروهای ساخت طرفهای ممنوع المعامله )آمریکا 
و رژیم صهیونیستی( اصاًل وارد نشدند. این خودروها 
اگر وارد شوند یا به نفع دولت ضبط می شود و یا این 

که واردکننده می تواند خودرو را مرجوع کند.

https://donya-e-eqtesad.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88-88/3685328-%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B9-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%AA%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%D9%87%D8%A7
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اقتصاد ایران و جهان

پرونده.پوری.حسینی.به.دادگاه.ارسال.شد

هدررفت.سرمایه.و.بیکاری.
کارگران.مشکل.اصلی.
خصوصی.سازی.ها.است

شد/ ارسال. دادگاه. به. پوری.حسینی. پرونده.
مشکل. کارگران. بیکاری. و. سرمایه. هدررفت.

اصلی.خصوصی.سازی.هاست
سـخنگوی قوه قضائیـه با بیان اینکـه پرونده رئیس 
سـابق سـازمان خصوصی سـازی بـا رفـع نواقص به 
و  سـرمایه  هدررفـت  گفـت:  شـد،  ارسـال  دادگاه 
بیـکاری کارگـران مشـکل اصلی خصوصی سـازی ها 

ست. ا
بـه گـزارش خبرنـگار قضائـی خبرگـزاری تسـنیم، 
غالمحسـین اسـماعیلی در نشسـت خبـری امـروز 
خـود اظهار کـرد: آخرین دفـاع پرونده پتروشـیمی 
اخـذ شـده و دادگاه در حـال تدوین دادنامه اسـت. 
تـا سـه روز قبـل ۷00 صفحـه رأی نوشـته شـده 
اسـت و رئیـس دادگاه می گفـت همیـن قـدر هـم 

باید نوشـته شـود.
سـخنگوی قـوه قضائیـه دربـاره وضعیـت اسـتجازه 

رهبـری بـرای دادگاه هـای ویـژه اقتصـادی گفـت: 
از رهبـر انقـالب تشـکر می کنـم اجـازه دادنـد تـا 
بـه  رسـیدگی  ویـژه  دادگاه هـای   ۱۴00 شـهریور 
اخـالل در نظـام اقتصـادی البتـه بـا اصالحـات قوه 
قضائیـه بـه کار خـود ادامـه دهنـد. در پیشـنهادی 
کـه تقدیـم رهبـر انقالب شـد، عالوه بـر اصالحات، 
ایـن  آیین نامـه  تدویـن  کردیـم؛  ایجـاد  تعهـد  دو 
اعـالم  و  الزم  نیازمندی هـای  تدویـن  و  دادگاه هـا 
انجـام  مجلـس  تصویـب  بـا  کـه  مجلـس  بـه  آن 
خواهـد شـد. بخـش اول آیین نامـه تدویـن شـده و 
به تصویـب ریاسـت قـوه قضائیه رسـیده و بـا توجه 
بـه نیازمندی هـای قانونـی آن احصـا و پیش نویـس 
متـن آمـاده شـده اسـت و در اختیـار بخش هـای 
نظـر  تـا  اسـت  ذی ربـط  نهادهـای  و  کارشناسـی 
کارشناسـی دهنـد و طبـق وعـده به رهبـر و مردم، 
کمتـر از زمانـی کـه مدنظـر اسـت نیازمندی هـا را 
تقدیـم مجلـس خواهیـم کرد تـا با نظـر نمایندگان 
پرونده هـای  بـه  رسـیدگی  قانونـی  چارچوب هـای 

مفاسـد اقتصـادی تدویـن و نهایـی شـود.
رئیـس  پوری حسـینی  پرونـده  دربـاره  اسـماعیلی 
مشـکل  گفـت:  خصوصی سـازی  سـازمان  سـابق 
اساسـی خصوصی سـازی ها این اسـت که سرمایه ها 
هـدر می رونـد و کارگران بیـکار می شـوند. آیا روند 
خصوصی سـازی ها بایـد بررسـی شـود؟ در پرونـده 
مذکـور ارسال شـده بـه دادگاه نواقصی مشـهود بود 
کـه بـه دادسـرا برگشـت و دوباره بـا رفـع نقص به 

دادگاه ارسـال شد.
وی گفـت: ورود قـوه قضائیـه به خصوصی سـازی ها 
جـدی بـود و قلـه آن سـفر رئیـس قـوه قضائیـه 
بـه اردبیـل بـود، چـه در کشـت و صنعـت مغـان و 
نسـاجی سـبالن، ورودی کـه قوه قضائیـه پیدا کرد 
کامـاًل تخصصـی و همه جانبـه و توأم بـا راهکار بود. 

غیـر از ضوابـط، متولیـان امـر باید حرف مسـئوالن 
اسـتانی را بشـنوند امـا ایـن انجـام نمی شـود. در 
و  محاسـبات  دیـوان  و  خصوصی سـازی  اردبیـل 
سـازمان بازرسـی و مردم منطقـه و صاحب نظران و 
محلی هـا کـه علقـه خاصـی نسـبت به این شـرکت 
دارنـد، اینهـا را بـا هـم جمـع کردیم تـا حرف های 
همه شـنیده شـود و پیشـنهادات و اشـکاالت بیان 
و بـرای رفـع اشـکاالت تصمیم فنـی و دقیق گرفته 

. شود
در  اآلن  پرونـده  گفـت:  قضائیـه  قـوه  سـخنگوی 
هیئـت داوری اسـت و نماینـدگان توانسـتند کمک 
کننـد و جمع بنـدی بـه خصوصی سـازی و هیئـت 
البتـه دیـوان محاسـبات و  داوری ارائـه می شـود، 
سـازمان بازرسـی و نماینـدگان مجلـس بـه وظیفه 

نظارتـی خـود عمـل کنند.
سیاسـی  جـرم  بـه  رسـیدگی  دربـاره  اسـماعیلی 
رسـیدگی کننده  دادگاه  در  سیاسـی  جـرم  گفـت: 
به جـرم سیاسـی و مطبوعاتی رسـیدگی می شـود. 
رئیـس قـوه قضائیه بخشـنامه صـادر کرده اسـت و 
بـرای تعـدادی از پرونده هـای مطروحـه در دادسـرا 
باشـد  سیاسـی  جـرم  مصـداق  می توانسـت  کـه 
کیفرخواسـت جـرم سیاسـی صادر شـده اسـت که 
در دادگاه کیفـری۱ در آبـان مـاه رسـیدگی خواهد 
شـد. امـر به معـروف و نهـی از منکر جـزو باورهای 
دینـی و اعتقادی ماسـت، امـر به معـروف و نهی از 
منکـر جـرم نیسـت که بخواهد سیاسـی یـا امنیتی 
باشـد، امـا بایـد همان گونـه کـه فـرق قائلیـم بیـن 
جـرم سیاسـی و جـرم امنیتـی، باید فـرق قائل بود 
بیـن امـر بـه معـروف و نهـی از منکـر بـا تشـویش 
اذهـان عمومـی، اقـدام علیـه امنیت کشـور و نشـر 
اکاذیـب، گاهـی فـرد مرتکـب جـرم می شـود امـا 

عنـوان امـر بـه معـروف بـرای خـود برمی گزینـد.

انهدام.باند.بزرگ.محتکران.
تولیدات.صنعتی.فلزی.کشور/.
کشف.و.توقیف.4هزار.تن.شمش.

روی.و.سرب
امام. گمنام. پاسداران. ــ. استان.ها. گروه.
زمان)عج(.در.سازمان.اطالعات.سپاه.پاسداران.
انقالب.اسالمی.استان.هرمزگان.موفق.به.کشف.
و.سرب. روی. تن.شمش. و.3۰. توقیف.4هزار. و.
میلیارد. و.65۰. از.2هزار. بیش. تقریبی. به.ارزش.

ریال.شدند.
 روابط عمومی سپاه امام سجاد)ع( هرمزگان اعالم 
تعزیرات حکومتی  با قضات  از هماهنگی  کرد پس 
نظر  مورد  انبار  توقیف،  مکشوفه  کاال های  استان، 
تحویل  قانونی  مراحل  سیر  برای  پرونده  و  پلمب 

مراجع قانونی شد.
همچنین با نظر و دستور اداره کل تعزیرات حکومتی 
مصادره  دولت  به نفع  مذکور  توقیفی  اقالم  استان، 
شده و اقدامات الزم جهت عرضه این فلزات پایه، به 

بازار و تولیدکنندگان عزیز در حال پیگیری است.
بنا به نظر کارشناسان، ارزش تقریبی دالری محموله 
مذکور حدود ۹ میلیون دالر )معادل دوهزار و ۶50 

میلیارد ریال( برآورد شده است.
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یادداشت

متن کامل

تولید کننده  شرکت  یک   )Agrokor( اگروکور 
موادغذایی- خرده فروشی و بزرگ ترین گروه تجاری 
کرواسی بود. این شرکت در دهه ۹0 به صورت یک 
شرکت ادغام شده عمودی در بخش تولید و توزیع 
ظاهر  عمده فروشی  و  خرده فروشی  موادغذایی، 
ترین  بزرگ  اگروکور  »گروه  شرکت:  گفته   به  شد. 
تولید کنندگان  بزرگ ترین  سوپرمارکت،  زنجیره 
آب معدنی و بزرگ ترین تولید کننده و توزیع کننده 
بستنی و غذاهای منجمد در کرواسی است، حدود 
آن  درامد  و  دارد  درآمد ساالنه  میلیارد دالر   ۶  /5
نشان دهنده حدود ۱۲ درصد تولید ناخالص داخلی 
کرواسی است.« اگروکور و زیرمجموعه های آن بیش 
از 5۳ هزار نفر را در ۲0 کشور به خدمت گرفته اند. 
اما این گروه چند ملیتی چگونه تا مرز ورشکستگی 

پیش رفت؟
اقدامات  خود  کسب وکار  مسیر  در  اگروکور 
این  از  یکی  بود.  داده  انجام  اشتباهی  استراتژیک 
اشتباهات تملیک خرده فروشی اسلوونیایی مرکاتور 

)Mercator( در سال ۲0۱۴ بود. این خرده فروشی 
۴۸5 میلیون یورو وام PIK داشت. عملکرد این وام ها 
برای  اجازه می دهد شرکت  این شکل است که  به 
بهره وام های  پرداخت  در  نقدینگی  کمبود  جبران 
تعبیر  به  کند،  دریافت  دیگری  وام  خود،  پیشین 
برخی بانکداران وام PIK مانند ماشه عمل می کند. 
زمانی که اگروکور این خرده فروشی را تملیک کرد، 
مرکاتور درگیر مشکالت مالی بود. اگروکور در سال 
۲0۱5 تالش کرد نه تنها یک میلیارد یورو وام خود 
را تامین کند، بلکه بدهی ها و وام های مرکاتور را نیز 
پرداخت کند که البته موفق نبود. تملیک مرکاتور 

وضعیت مالی اگروکور را وارد بحران کرد.
مشکل دیگر اگروکور بخش کشاورزی آن بود. این 
بخش حدود ۸ درصد )505 میلیون یورو، ۲0۱۶( 
از درآمد گروه را در اختیار داشت. همچنین ۷/ ۱۳ 
بهره،  از  پیش  درآمد  از  یورو(  میلیون   ۳۱( درصد 
همین  به  مربوط  نیز  گروه  استهالک  و  مالیات 
بخش بود. نکته  قابل توجه این است که حدود ۲0 

میلیون یورو از این درآمد با حمایت هایی از طرف 
حاصل  دولتی  و  کشاورزی  سیاسی  صندوق های 
بود  صورت  این  به  شرکت  داخلی  تفکر  و  می شد 
که این حمایت ها ادامه خواهد داشت؛ ولی درواقع 
ممکن بود بخش کشاورزی گزینه  کاهش )محدودیت 
پشتیبانی( و همگرایی )توزیع پرداخت ها در مزارع 

کوچک تر( باشد.
مشکل بخش کشاورزی به این نقطه ختم نمی شد. 
خود  در  بزرگ  ریسک  دو  گروه  کسب وکار  مدل 
درمیان  زیاد  وابستگی  وجود  اول  مورد  داشت. 
که حدود  جایی  تا  بود.  اگروکور  گروه  شرکت های 
داخلی  شرکت های  به  فروش  در  درآمد،  از  نیمی 
گروه به دست می آمد. این میزان در بخش کشاورزی 
به ۲۳ درصد می رسید، در بخش غذایی ۲0 درصد 
و در بخش خرده فروش ۸ درصد بود. مورد دوم به 
گروه  محصوالت  عمده  می شود.  مربوط  محصوالت 
محصوالت  از  کمی  درصد  فقط  و  بودند  مصرفی 
همراه  به  اضافه   ارزش  خلق  که  بودند  آنهایی 
گوشت  پنیر،  نوشیدنی،  مانند  محصوالتی  داشتند، 

خشک شده و روغن زیتون.
مشکل دیگر اگروکور توسعه  بیش از حد بود. شرکت 
به دالیل توزیع کنندگان هزینه بر و غیرقابل اتکا در 
جهت ادغام روبه جلو قدم برداشت و در سمت دیگر، 
به دلیل نیاز به منبعی قابل اتکا )تامین کنندگان( و 
اهمیت قیمت و کیفیت ثابت مواد خام، در جهت 
درصد  حدود۱۲  برداشت.  گام  عقب  به  رو  ادغام 
تولید شیر، ۱0 درصد تولیدات گوشت گاو و کشت 
اگروکور  گروه  اختیار  در  زمین  هکتار  هزار   ۷5
نتوانسته  گروه  تجربی  شواهد  براساس  ولی  بود؛ 
و  اگروکور  شرکت های  میان  الزم  هماهنگی  بود 
که  دیگری  دلیل  کند.  فراهم  را  کروات  کشاورزان 
برداشت  گام  عقب  به  رو  ادغام  جهت  در  اگروکور 

ساختار نامطلوب کشاورزی )مزارع کوچک و قطعه 
و  پایین سرمایه گذاری  بهره وری کم، سطح  قطعه، 
خام  مواد  به  غذایی  بخش  وابستگی  و  تکنولوژی( 
بود. اگروکور با سرمایه گذاری های بیش از حد سعی 
کرد این مشکالت را حل کند. با اینکه تا حدودی 
موفق بود و توانست با شبکه خرده فروشی خود به 
بهره وری،  سطح  به  نتوانست  ولی  کند  کمک  آنها 

نوآوری و رقابت در اتحادیه اروپا دست پیدا کند.
به صورت خالصه، مشکالت گروه را می توان در دو 
مشکل بسیار خطرناک عنوان کرد؛ توسعه  و وابستگی 
بیش از حد. در مورد اول مشکل زمانی خود را نشان 
خود  سرمایه گذاری های  در  نتوانست  گروه  که  داد 
مثبت  تاثیر  درنتیجه  دهد،  انجام  یکپارچه سازی 
خودنمایی  منفی  اثرات  و  نگرفت  شکل  هم افزایی 
کردند، اهمیت هوشمندی کسب وکار در این نقطه 
پررنگ می شود. در مورد دوم تا وقتی که مشتری از 
کسب وکار خرید دارد شرایط بسیار خوب است؛ ولی 
زمانی که مشتری به هر دلیلی خرید خود را متوقف 
خون  )جریان  فروش  بخش  در  اتفاقی  چه  کند 
پیش بینی  قابل  نتیجه  می دهد؟  رخ  کسب وکار( 
 ،)Andrej Grubisic( گرابیسیچ  آندره  است. 
مشاور مالی می گوید: »بحران شرکت نوعی ترکیب از 
توسعه سریع، سرمایه گذاری بیش از حد، سودآوری 
پایین و وام هایی با هزینه باال است که منجربه عدم 
تعهدات  برآورده سازی  برای  کافی  نقد  پول  تامین 
اعتباری شده است.« در سال ۲0۱۷ مشکالت گروه 
به حدی رسید که بدهی آن بیش از ۶ میلیارد یورو 
گروه  و  بودند  شده  توقیف  بانکی  حساب های  بود، 
سازد.  برآورده  را  خود  مالی  تعهدات  نمی توانست 
می توانست  ورشکستگی  احتمالی  عواقب  طرفی  از 
در  اندازه ای  به  اگروکور  چراکه  باشد،  فاجعه بار 
اقتصاد کرواسی نقش داشت که نبود آن می توانست 

نجات.بزرگ.ترین.شرکت.موادغذایی.کرواسی.از.ورشکستگی

https://donya-e-eqtesad.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-24/3695967-%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF-%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%BA%D8%B0%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%88%D8%B1%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D8%AA%DA%AF%DB%8C
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نگاه آخر

رای.اعتماد.مجلس.به.وزیر.صمت

https://www.isna.ir/photo/99070805976/%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A8%D9%87-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%B5%D9%85%D8%AA
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