وزیر نیرو :عرضه انرژی  ۴.۵درصد رشد داشته است

افزایش ۲درصدی قیمت نفت اوپک در ماه گذشته

ایرنا :وزیر نیرو از رشــد ۴.۵درصدی عرضه انرژی در ســال ۹۹خبر داد .رضا اردکانیان اظهار کرد :عرضه انرژی در کشور امسال رشد
۴.۵درصدی داشته و بیش از ۲۹۴هزار قرارداد مشارکت برای مدیریت مصرف انرژی با واحدهای تولیدی و صنعتی منعقد شده است.
وی ادامه داد :در بخش خانگی حدود  ۴۰۰مگاوات را توانستیم با کمک شرکتهای دانشبنیان و استارتآپها مدیریت کنیم و مردم
هم با اعتمادی که داشتند همراهی کردند .وزیر نیرو توضیح داد۱۲۰ :هزار تفاهمنامه در سال گذشته با بخشهای تولیدی و انرژی کشور
منعقد شد که در ساعتهای اوج بار مصرف خود را کاهش داده و در ساعتهای دیگر تقاضای بیشتری داشته باشند که این تعداد امسال
به  ۲۹۴هزار تفاهمنامه رسیده است .سال گذشته سه هزار و  ۵۰۰میلیارد ریال پاداش به این واحدها در ازای کاهش مصرف و تقاضا در
ساعتهای اوج مصرف پرداخت شد.

ایرنا :ماه گذشــته میالدی برای اغلب بازارهای نفتی ماهی آرام به شــمار میرفت .در این ماه اگرچه قیمت نفت با نوســانات اندک
همراه بود اما شــیب صعودی خــود را حفظ کرد و اغلب نفتهای شــاخص دنیا با رشــد چند درصدی قیمت معامــات خود را به
پایان بردند .اگرچه همچنان ســایه شیوع کرونا و ذخیرهســازی گسترده نفت بر ســر بازار نفت احساس میشــود ،با وجود آن اما
اســتمرار توافق کاهش تولید نفت از ســوی اوپک و غیراوپک باعث شــده تا طالی ســیاه به قیمتهای باالی  ۴۰دالر در هر بشکه
واکنش مثبت نشــان دهد .موضوعی کــه امیدها را برای بازگشــت قیمت نفت به باالی  ۵۰دالر در هربشــکه طــی ماههای آینده
افزایش داده اســت.هر چند کرونا در جهان میتازد اما از گوشــه و کنار دنیا خبر موفقیت کشــف واکســن ایــن ویروس به گوش
میرسد.

کوتاه از انرژی
 مجوز ازسرگیری ساخت نورد
استریم ۲صادر شد

مهر :آژانس انرژی دانمارک اعالم کرد خطلوله
نورد اســتریم ۲از  ۳آگوست مجوز بازگشت به
ساخت خواهد داشت و تا آن زمان امکان اعتراض
به این مجــوز وجود خواهد داشــت .عملیات
احداث این خــط لوله ۹.۵میلیــارد یورویی و
1/230کیلومتری سال گذشته به دنبال تهدید
آمریکا به وضع تحریمهای کشنده علیه پیمانکار
سوئیسی آن متوقف شد .دربیانیه آژانس انرژی
دانمارک اعالم شد که حتی در صورتی که در این
بازه زمانی اعتراضی به این مجوز ثبت شود ،تنها
صورتی مجوز باطل خواهد شد که هیئت صدور
مجوز تصمیم به این کار بگیرد.

پایبندی عراق
به کاهش تولید نفت
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بدترشدن روابط دیپلماتیک آمریکا و چین بر بازار تأثیر گذاشت

تغییرمسیرانرژیباجنگسردآمریکاوچین
بدترشدن روابط دیپلماتیک بین آمریکا
و چین بر وابســتگی متقابل اقتصادی
آنهــا در زمینــه زنجیرههــای عرضه
جهانی فناوری و انرژی تأثیر میگذارد.
سیاستگذاران ارشد در آمریکا و برخی
از متحدان نزدیک آن از جمله استرالیا
و انگلیس موضع ســختی در برابر رابطه
این کشور با چین گرفتهاند .چین زمانی
با عنوان «رقیباســتراتژیک» شناخته
میشد ولی حاال بیشــتر از آن به عنوان
«دشمناســتراتژیک» یاد میکنند که
نشان دهنده روابط مناقشهبرانگیزتری
است .شکایت درمورد تجارت ناعادالنه،
دزدی مالکیت فکری ،مداخالت ارزی و از
دست رفتن مشاغل تبدیل به نگرانیهای
جدی درمورد جاسوسی ،انتقال فناوری
و امنیت ملی شده است .روابط اقتصادی
تنها تجارت کاال را شامل نمیشود بلکه
گســترهای از خدمات ازجمله حمل و
نقل و لجســتیک ،بانکداری ،خدمات
حقوقی ،خدمات حرفهای ،تحصیالت و
گردشگری را هم دربرمیگیرد .همچنین
ســرمایهگذاری ،همکاریهای علمی و
فناوری ،انتقال اطالعات ،سیستمهای
پرداخت ،ارز و مهاجرت هم در مجموعه
روابط اقتصادی قرار میگیــرد .از بین
بردن این شبکه از وابســتگیها ارزان و
آسان نخواهد بود.

عکس:تسنیم

پارسیک :کارشــناس حوزه بینالملل نفت
گفت :روند تولید نفت عراق در چارچوب تعهد
به اوپک،کاهشی اســت و تاکنون ۹۰درصد به
برنامه متعهد بوده است .محمد دیالمی درباره
تخلف عراق در تولید مورد تعهد خود در اوپک
گفت :براساس گزارش اوپک عراق در ماه ژوئن
 ۲۰۲۰میالدی سه میلیون و  ۷۱۶هزار بشکه در
روز نفت تولید کرده که نســبت به ماه گذشته
 ۴۴۹هزار بشــکه کاهش تولید داشته است و
االن ۹۰درصد به برنامه اوپکی خود متعهد بوده
اســت .وی افزود :تصمیمگیری برای کاهش
تولید نفت در عراق کار راحتی نیســت چراکه
عمده شــرکتهای فعال در صنعت نفت عراق
خارجی هســتند و از ســویی دیگر این کشور
شرایط اقتصادی مناسبی ندارد و به درآمد نفتی
خود نیاز داشته و ترجیح میدهد که تولید نفت
خود را کاهش ندهد.

انرژی
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برخی عقیده دارند تنها راه حل جاسازی
این دو اقتصاد و نصــف کردن دنیا به دو
بلوک یکی تحت رهبری آمریکا و یکی
تحت رهبری چین است تا به این ترتیب
وابستگی بین این دو محدود شود .به نظر
میرسد سیاستگذاران آمریکایی بیشتر
مایل به این جداسازی باشند تا مقامات
چینی زیرا چین بیشــتر متعهد به یک
سیســتم اقتصادی یکپارچه در جهان
اســت .در چهار دهه از  1970تا 2000
آمریکا بزرگترین واردکننده نفت خام
دنیا بود و اولویت سیاســتگذاران این

کشور مقابله با آسیبپذیری اقتصادی
و امنیتی به شــمار میرفــت .در پایان
این دوره این نگرانی بــه وجود آمد که
آمریکا وابسته به واردات گاز طبیعی هم
شود و تهدیدهای امنیتی این وابستگی
افزایش یابد .انقالب شــیل آمریکا تمام
این نگرانیها را با افزایش تولید ازبین برد
و آمریکا را تبدیل به صادرکننده خالص
گاز و بعدهــا نفت کرد .صنعتی شــدن
ســریع چین و محدودبودن منابع نفت
و گاز این کشور باعث شد چین در نقطه
مقابل آمریکا قرار گیــرد .درواقع این دو

کشور جای خود را در زمینه انرژی عوض
کردند .چین در دهــه  1970تبدیل به
صادرکننده نفت شد ولی در اواسط دهه
 1990وارد کننده خالص این کاال شد و
حاال بزرگترین وارد کننده نفت جهان
اســت .اخیرا ً با جایگزینی گاز طبیعی
به جای زغالســنگ برای سیستمهای
گرمایشی و تولید برق ،چین وارد کننده
خالص گاز طبیعی هم شده است.
حاال متخصصان امنیتــی چین همان
نگرانیهایی را دارند که آمریکا 40سال
درمورد وابستگی به واردات انرژی داشت.

چین همواره نگران افزایش قیمت انرژی،
تحریمهای سیاسی و زنجیرههای عرضه
دریایی نفت از طریق گذرگاههایی است
که احتمال بســته شــدن آنها وجود
دارد .برخــی از واردات نفت و گاز چین
از آمریکا و متحدان آن مثل اســترالیا و
کشــورهای خاورمیانه صورت میگیرد
که بازهم موجــب نگرانی این کشــور
میشــود .تمرکز چین بر منابع داخلی
انرژی مثل انرژی هســتهای ،آبی ،بادی
و خورشــیدی و خودروهــای برقی ،با
هدف کاهش وابســتگی به واردات نفت
و گاز و کاهش آلودگیهای جوی صورت
میگیرد.
بدتر شدن رابطه بین چین و آمریکا باعث
تشویق سیاستگذاران چینی به افزایش
تالش برای قطع وابســتگی به واردات
نفت و گاز و ایجاد منابعی غیر از متحدان
آمریکا میشــود .چیــن فناوریهای
مربوط به انرژیهای تجدیدپذیر و برقی
کردن سیســتم حمل و نقل را افزایش
میدهد که باعث کاهش آالیندگیهای
جوی خواهد شــد .با بدترشــدن رابطه
بین ایــن دو ابر قــدرت جهــان تمام
وابستگیهای متقابل آنها تحت تأثیر
دستورالعملهای سیاسی قرار میگیرد
و جریانهای انرژی بیشــترین تغییر را
خواهد داشت.

کوتاه از انرژی
حمایت مجلس از فرآیند توسعه
درغرب کارون

شانا :رئیس کمیســیون انــرژی مجلس شورای
اســامی یکی از اولویتهای اصلی این کمیسیون
را حمایت از توســعه میدانهای مشــترک نفتی
بهویژه در حوز ه غــرب کارون عنوان کرد .فریدون
عباسی دربازدید از میدان نفتی یادآوران ،تأسیسات
فرآورش نفتی و چاه تولیدی  F5گفت :کمیسیون
انرژی مجلس ازشــرکت ملی نفت ایران حمایت
میکند و هرگونــه کمبود و نواقصــی که در روند
فعالیت و توسعه میدانهای نفتی غرب کارون وجود
دارد با حمایت مجلس برطرف میشود .وی افزود:
یکی از اولویتهای اصلی کمیسیون انرژی مجلس
حمایت از توسعه میدانهای مشترک نفتی بهویژه
در حوز ه غرب کارون است.

آب هست اما چرا برخی
استانها آب ندارند؟

ایسنا :مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران
گفت :در حال حاضر درحوزه منابع آب در هیچکدام
از استانها هیچ مشکلی به لحاظ تأمین آب نداریم و
اکثر این مشکالت ناشی از پیک انتقال ،ظرفیتهای
انتقال و بعضاً مشــکالت موجود در شبکههاست.
محمدحاج رسولیها با تاکید بر اینکه به لحاظ منابع
آب موجود در مخازن سدها وضعیت خوبی داریم
اظهار کرد۶۸ :درصد مخازن ســدهای کشــور پر
هستند یعنی حدود۳۴میلیاردمتر مکعب موجودی
آب در مخازن سدهای کشور وجود دارد .وی با اشاره
به وضعیت منابع آب استان تهران و البرز گفت :در
اســتان تهران و البرز که از آبهای سطحی تأمین
میشود نیز وضعیت منابع آبی مطلوب است و اکنون
حدود یک میلیارد و ۷۳میلیون متر مکعب ذخیره
آب در مخازن سدهای این دو استان وجود دارد.

سهم بسزای بخش پاییندستی
پتروشیمی در اقتصاد

شانا :نایب رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای
اســامی گفت :بدون شــک بخش پاییندستی
صنعت پتروشیمی سهم بسزایی در اقتصاد کشور
دارد از این رو باید بیش از گذشــته برای توسعه و
تقویت این بخش برنامهریزی و سرمایهگذاری کرد.
موسی احمدی گفت :با وجود برخی محدودیتهایی
که تحریم بــرای صنایع کشــور ازجمله صنعت
پتروشــیمی ایجاد کرده اما افزایــش مقدار تولید
محصوالت پتروشــیمی نشانگر ســربلندی این
صنعت است.

آگهی فراخوان ثبت نام داوطلبان عضویت در هیئت مدیره و بازرسان
اتحادیه صنف پیتزا و ساندویچ فروشان شهرستان اصفهان
(شماره 99/449 :تاریخ)99/5/8 :

به استنـاد مــاده ( )6آیین نامه اجــرایی نحوه برگزاری انتخابــات هیئت مدیــره و بازرسان اتحادیــه های صنفی
(موضوع تبصره  3ماده  22قانون نظام صنفی)  ،بدینوسیله به اطالع اعضای اتحادیه صنف پیتزا و ساندویچ فروشان
شهرستان اصفهان می رساند ،داوطلبان عضویت در هیئت مدیره و بازرسان اتحادیه ،میتوانند حداکثر ظرف مدت  15روز
از روز چهارشنبه مورخ  99/5/22تا روز چهارشنبه مورخ  99/6/5پس از ثبت نام در سامانه ایرانیان اصناف به نشانی:
( www.iranianasnaf.irسامانه ساران) و دریافت کد رهگیری؛ جهت تایید ثبت نام از ساعت  8الی  13با همراه داشتن
اصل مدارک به ساختمان شهید خرازی سازمان صنعت ،معدن و تجارت به نشانی :میدان آزادی ،بلوار دانشگاه  ،مقابل در شمالی
دانشگاه  ،ابتدای کوچه برزویه مراجعه نمایند.
تذکر مهم :عدم مراجعه تا پایان فراخوان جهت تایید ثبت نام ،به منزله انصراف از ثبت نام بوده و ثبت نام اولیه داوطلب رد میگردد.
مدارک الزم جهت ثبت نام :پروانه کسب ،شناسنامه ،کارت ملی ،مدرک تحصیلی ،یک قطعه عکس رنگی
شرایط داوطلبان عضویت در هیئت مدیره و بازرسان
 -2اعتقاد و التزام عملی به نظام جمهوری اسالمی ایران
 -1تابعیت جمهوری اسالمی ایران
 -4عدم ممنوعیت تصرف در اموال مانند :حجر ،ورشکستگی و افالس
 -3نداشتن سوء پیشینه کیفری موثر
 -6عدم اشتهار به فساد
 -5عدم اعتیاد به مواد مخدر
 -7داشتن حداقل مدرک تحصیلی دیپلم برای افراد فاقد سابقه عضویت در هیئت مدیره
 -8حداکثر سن در زمان ثبت نام هفتاد و پنج سال
 -9داشتن پروانه کسب معتبر دایم (پروانه کسب معتبر ،مجوزی است که تاریخ اعتبار آن منقضی نگردیده ،صاحب آن تغییر
شغل نداده و واحد صنفی خود را به غیر واگذار و یا اجاره نداده باشد ،واحد صنفی فعال و مکان آن تغییر نیافته باشد) .
 -10وثاقت و امانت
تذکرات مهم مربوط به قانون نظام صنفی و آیین نامه اجرایی نحوه برگزاری انتخابات هیئت مدیره و بازرسان اتحادیههای صنفی:
 داوطلب شدن کارکنان اتحادیه ها ،اتاق اصناف شهرستان و ایران و دستگاه های اجرایی موضوع ماده ( )5قانون مدیریت خدماتکشوری در انتخابات هیئت مدیره اتحادیه های صنفی منوط به استعفای آنان از شغل قبلی خود پیش از ثبت نام در انتخابات می باشد.
(تبصره  6ماده  22قانون)
عضویت افراد در هیئت مدیره ،بیش از دو دوره متوالی و یا چهار دوره متناوب ممنوع می باشد( .تبصره  1ماده  22قانون ) تعداد اعضای هیئت مدیره ،پنج نفر اصلی و دو نفر علی البدل برای اتحادیه های دارای کمتر از هزار واحد صنفی عضو و هفت نفراصلی و سه نفر علی البدل برای اتحادیه های دارای بیش از هزار واحد صنفی عضو خواهد بود( .ماده  22قانون)
 در اتحادیه ها افراد منتخب به ترتیب براساس اکثریت نسبی آرای ماخوذه شامل یک نفر رییس ،دو نفر نایب رییس (اول و دوم) ،یکنفر دبیر و یک نفر خزانه دار تعیین می شود .همزمان با برگزاری انتخابات اعضای هیئت مدیره اتحادیه ،انتخاباتی برای انتخاب دو نفر
بازرس (اصلی و علی البدل) برگزار می شود( .ماده  23قانون)
 در صورت درخواست کلیه منتخبان ،سمت آن ها ازطریق برگزاری انتخابات داخلی در حضور رییس یا نماینده کمیسیون نظارتتعیین می شود( .تبصره  3ماده  23قانون)
 چنانچه تعداد داوطلبان عضویت در هیئت مدیره برای اتحادیه های دارای کمتر از هزار عضو ،کمتر از ده نفر و در اتحادیه های دارایبیش از هزار عضو کمتر از پانزده نفر و تعداد داوطلبان بازرس کمتر از سه نفر باشد ،مهلت ثبت نام حداکثر برای دو نوبت متوالی به مدت
ده روز تمدید می گردد و چنانچه پس از آن ،تعداد داوطلبان ثبت نام شده کمتر از نصاب یاد شده شوند ،نسبت به ادغام اتحادیه اقدام
خواهد شد( .ماده  7آیین نامه اجرایی)
 افراد زیر نمی توانند در اولین انتخابات بعدی اتحادیه داوطلب شوند: -1اعضای معزول هیئت مدیره
 -2اعضای هیئت مدیره یا داوطلبانی که استعفا و انصراف آنان به تشخیص کمیسیون موجب اخالل در برگزاری انتخابات شده است.
(تبصره  4ماده  6آیین نامه اجرایی)
* پذیرش انصراف داوطلبان ثبت نام شده بعد از ارسال فهرست اسامی داوطلبان به کمیته بررسی و تطبیق شرایط ،امکان پذیر
نمیباشد( .تبصره  2ماده  7آیین نامه اجرایی)
سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان اصفهان
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