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گزارش

براساس جدیدترین گزارش کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل )آنکتاد( 
میزان مبادالت تجاری در فصل سوم سال جاری میالدی روند کاهشی به خود 
گرفته اســت.بر اساس آخرین گزارش منتشر شده آنکتاد در ماه اکتبر )مهر- 
آبان( میزان مبادالت تجاری در جهان در مدت زمان مذکور در مقایسه با مدت 
زمان مشــابه در سال ۲۰۱۹ میالدی با کاهش ۴.۵ درصدی روبرو شده است.
به گفته کارشناســان، درصورت تشــدید بحران کرونا که این روزها وارد موج 
سوم خود شده و باعث از سرگیری قرنطینه در اکثر کشورهای جهان از جمله 
آمریکا، فرانســه،  انگلیس، اسپانیا و ایتالیا شده است،   میزان تجارت جهانی تا 
پایــان ۲۰۲۰ حدود هفت درصد افت می کنــد و در بدبینانه ترین حالت این 
رقم به ۹ درصد می رســد.این گزارش نشــان می دهد میزان تجارت ماسک و 
تجهیزات اداری منازل به سبب افزایش دورکاری کارکنان و آموزش از راه دور 
با افزایش روبرو شــده ولی تجارت خــودرو و بخش های مربوط به انرژی روند 

کاهشی داشته است.
آمارها نشان می دهد میزان واردات لوازم پزشکی در کشورهایی که از سرانه 

باالتری برخوردار هستند در مقایسه با کشورهای با درآمد کمتر، ۱۰۰ درصد 
افزایش یافته است.به گفته انکتاد به غیر از اقتصادهای آسیای شرقی از جمله 
مانند ویتنام، چین، تایوان و ترکیه، ســایر کشــورهای جهان در فصل ســوم 
۲۰۲۰ در مقایسه با مدت زمان مشابه در سال ۲۰۱۹ میالدی روند کاهشی را 
تجربه کرده اند. این گزارش می افزاید: در این مدت روسیه با منفی ۱۹ درصد 
بیشــترین افت صادرات و ویتنام با ۱۱ درصد بیشــترین افزایش صادرات را 
تجربه کرده است.بررسی اجمالی آمارهای رسمی حاکی است اکثر اقتصادهای 
تجاری بزرگ جهان از تاثیرات این ویروس مرگبار درامان نمانده اند،  اما الگوی 
تجاری چین از ســایر اقتصادها در جهان مجزا است.اقتصاد چین در ماه های 
نخست شیوع ویروس کرونا کاهشی شد، در فصل دوم ۲۰۲۰ توانست خود را 
ثابت نگاه دارد و در ماه سوم ۲۰۲۰ روبه افزایش گذاشت.اکنون چین توانسته 
است رشــد ۱۰ درصدی را تجربه کند که این رقم تقریبا مشابه سال ۲۰۱۹ 
میالدی اســت.در تجارت بین المللی،   صادرات و واردات تجهیزات پزشکی در 

جهان بسیار داغ بود.

آمارهــا نشــان می دهد لوازم پزشــکی مرتبط به کرونــا مانند ضدعفونی 
کننده ها، کیت های تشــخیص،   دســتگاه تنفس اکســیژن و سایر تجهیزات 
بیمارستانی در صدر صادرات از چین، اروپا و آمریکا قرار دارند و در فصل سوم 

سال ۲۰۲۰ حدود ۲۵ تا ۴۵ میلیارد دالر در ماه افزایش داشته اند.

کرونا و افت مبادالت تجاری در جهان

۴ عامل رونق بخشی
 به معامالت گواهی سپرده شمش طال

بهروز شهدایی*

باید شــرایطی مهیا شود تا شمش طالی معدن زرشــوران و سایر معادن به 
صورت مطلق در بازارهای بورس کاال عرضه شوند تا به مرور شاهد تبدیل شدن 
تابلوی بورس کاال به مرجع و برند اصلی بازار طال باشیم. خبر راه اندازی معامالت 
گواهی سپرده شمش طال در بورس کاال با مشارکت ایمیدر، بانک ملت و معدن 
طالی زرشوران در شرایطی مطرح است که این رویداد یعنی تقویت عرضه شمش 
طال و انتشار گواهی های سپرده در بورس، اقدامی پسندیده و درخور توجه است.

تغییر نگاه ها برای آغاز تحول
در این میان اما در کنار این اقدامات باید نگاه ها و تفکرات مدیران و نهادهای 
سیاست گذار نیز اصالح شود تا شاهد آغاز یک تحول مثبت در اقتصادمان باشیم.

به عنوان مثال نقد جدی که به رویکرد سیاست گذار در بازار کاال وجود دارد این 
است که اصل عرضه محصوالت مختلفی از شمش های فوالدی و ورق مس گرفته 
تا زعفران و ســایر محصوالت کشاورزی و پتروشیمی در بورس کاال را به عنوان 
اتفاقی در راستای حمایت از شفافیت و تولید پذیرفته، اما متأسفانه با دخالت هایی 
که در قیمت گذاری ها وجود دارد، بخشی از این رویکرد مثبت زیر سوال می رود. 
در این زمینه مشــاهده می کنیم زمانی که قیمت ســکه در بــازار باال می رود و 
ارزش پول ملی افت می کند اولین جایی که دولتمردان روی آن دست می گذارند 
معامالت آتی سکه در بورس است؛ آن هم به واسطه رویکرد غیرکارشناسی که به 
واسطه آن معامالت آتی سکه متوقف شد. یا در معامالت گواهی سپرده سکه طال، 
دامنه نوسان سکه را محدود و حتی در مقطعی ممنوع می کنند. این ها موضوعاتی 
است که کارهای خوب و ارزشمند و تالش برای سوق به سمت یک تحول را زیر 
سوال می برد.نکته دیگر اینکه بعضی مواقع برخی از عرضه ها به منظور رفع تکلیف 
است. برای مثال یک شرکت مقداری از محصولش را در بورس کاال عرضه می کند 
اما الباقی محصوالتش را در بازار و یا از طریق مکانیزم خودش به فروش می رساند 
که این رویه در حوزه معامالت طال در بازار فیزیکی نیز دیده شــده است. با این 
تفاسیر یکبار برای همیشه عرضه کنندگان باید اعالم کنند تا کل عرضه هایشان 

را راهی بورس کاال می کنند تا تکلیف خریداران و همه ذینفعان مشخص شود.
رعایت ۴ نکته مهم در معامالت شمش طال

در هر حال راه اندازی معامالت گواهی ســپرده شمش طال در کنار سکه طال 
را به فال نیک می گیریم که در این زمینه نیز چهار نکته باید رعایت شــود. اول 
اینکه امکان تبدیل گواهی های ســپرده به کاالی فیزیکی وجود داشته باشد. در 
واقع زمانی که یک تریدر یا سرمایه گذار براساس گواهی های خود، مالکیت یک 
شمش را بگیرد باید امکان تبدیل گواهی سپرده به اصل کاال هم فراهم باشد مثل 
چیزی که در گواهی ســپرده سکه وجود دارد.نکته دوم اینکه امکان جا به جایی 
بین بازار فیزیکی و بورس فراهم باشد. به این معنی که فقط شمش طال منوط به 
آن چیزی نباشد که در بورس است و حتی برای یک سرمایه گذار و فعال سبزه 
میدان هم این امکان فراهم شــود تا شمش خود را در بورس سپرده و تبدیل به 
گواهی کند و امکان معامله داشته باشد؛ دلیل آن هم این است که یقیناً با توجه 
به ســهولت معامله ای که در بورس کاال وجود دارد احتمال نشــان دادن عکس 
العمل های سریع و منطقی در بورس کاال بسیار بیشتر از بازار سنتی خواهد بود. 
به عبارت دقیق تر باید این امکان فراهم شود تا آربیتراژ بین بازار فیزیکی و بازار 
گواهی ســپرده طال وجود داشته باشد تا نوســانات قیمتی به سرعت به تعدیل 
برســند. باید توجه کرد در معامالت گواهی سپرده سکه طال، موضوعاتی مانند 
پر بودن خزانه و نوبت ندادن وجود داشــت که باید با تدابیر مناســبی که اتخاذ 
می شود این موارد در معامالت شمش طال تسهیل شده تا معامالت روان و سریع 
انجام شود.اما نکته سومی که معتقدم باید حتماً در نظر گرفته شود این است که 
باید به قوانین بازار و بورس احترام بگذاریم و دائماً با توجه به نوســانات سیاسی 
و اقتصادی که ممکن اســت رخ بدهد شاهد دســتکاری قیمت ها، ممنوعیت و 
محدودیت معامله نباشیم؛ وجود تضمین در این عدم دخالت ها در جذب سرمایه 
گذاران بیشتر به این بازار اثرگذار است.و نکته چهارم و آخری که می توان نتیجه 
ایــن معامالت را بــرای اقتصاد عملیاتی کند، لزوم عرضه کل طالی کشــور در 
بورس کاالســت. همانطور که طبق تصمیم سیاست گذاران، تنها محل معامله 
برای مجموعه فوالدی های کشور بورس کاال در نظر گرفته شده است، اگر شمش 
طال نیز فقط از طریق بورس کاال عرضه شــود و زرشوران و سایر معادن، شمش 
طال را فقط در بورس بفروشند، این کار در میان و بلند مدت موجب خواهد شد 
که بورس کاالی ما تبدیل به یک برند معتبر در بازار داخل و حتی منطقه شود.

امروز وقتی ما می خواهیم قیمت جهانی کاالها را چک کنیم به بورس های کاالیی 
مراجعه می کنیم که سرآمد آن ها بورس فلزات لندن به عنوان منبع قیمت فلزات 
است در داخل کشور نیز باید با عرضه کل کاالهای مهم در بورس کاال از جمله 
طال، این وجهه و اعتبار را برای بورس مان ایجاد کنیم تا مرجع قیمت گذاری طال 
و سایر محصوالت، بورس کاال باشد.در پایان اینکه امیدواریم که ایمیدرو به عنوان 
یکی از زیرمجموعه های دولت به سرعت به این نتیجه برسد که عالوه بر حضور 
معدن زرشوران در بورس کاال، سهام این معدن را نیز در بازار سرمایه عرضه کند.
* کارشناس بازار سرمایه
منبع:پایگاه اطالع رسانی کاالخبر

با بهره برداری از آب شیرین کن خلیج فارس
ظرفیت تولید آب شیرین 

در کشور ۵۰ درصد افزایش یافت
بزرگ ترین مجتمع آب شیرین کن کشور با ظرفیت تولید دویست میلیون لیتر 
آب شیرین در شبانه روز و سرمایه گذاری بیش از یک صد میلیون دالر توسط بخش 
خصوصی روز پنجشنبه گذشته با حضور رئیس جمهور، وزیران صمت و نیرو در 
غرب بندرعباس به بهره برداری رســید.به گزارش ایلنا، با آغاز بهره برداری از این 
مجتمع، ساالنه بیش از 7۰ میلیون مترمکعب آب شیرین به آب های کشور افزوده 
می شــود. بخش اصلی آب شیرین تولیدی این مجتمع با استفاده از خط لوله ای 
به طول 8۰۰ کیلومتر به مجتمع های صنعتی واقع در اســتان های مرکزی ایران 
منتقل شــده و بخش دیگر آن نیز جهت برای مصارف شرب به استان هرمزگان 
منتقل خواهد شــد. مدیر پروژه آب شیرین کن خلیج فارس احجام عملیاتی این 
طرح را انجــام 37۵.۰۰۰ متر مکعب خاک بــرداری، 3۴.۰۰۰ متر مکعب بتن 
ریــزی، ۵.۰۰۰ تن آرماتور بنــدی ، 8۰.۰۰۰ مترمربع قالب بندی ، ۱۰.۰۰۰ تن 
تجهیزات و متریال، بیش از ۱۱۰ کیلومتر کابل کشی و ۵۰ کیلومتر لوله کشی در 
ســایزهای مختلف برشمرد که نشان دهنده وسعت این طرح ملی است. مجتبی 
جواهری با بیان اینکه آب خام ورودی به آب شیرین کن توسط آب گیر ها و خطوط 
انتقال، به میزان 6۰۰ هزار متر مکعب در شبانه روز )7 متر مکعب بر ثانیه( تأمین 
می شــود، گفت: این مجموعه توجه ویژه ای به محیط زیست و حفظ آن دارد، بر 
این اســاس با استفاده از واحدهایی که برای نخستین بار در کشور مورد ساخت 
 و استفاده قرار می گیرند، از قبیل واحد پیش تصفیه )DAF( ، واحد لجن گیری 
)Sludge Area( و واحد رفع فقر یونی آب  )Remineralization(شــوری 
۵۵.۰۰۰ واحدی آب به شوری ۵۰۰ واحدی تبدیل و آب شیرین مورد نیاز صنایع 

بزرگ معدنی تأمین می شود.

یادداشت

اخبار انرژی

رئیس مرکز مطالعات انرژی وین با اشاره به تاثیر نتیجه 
انتخابــات آمریکا بر بازار جهانی نفت، آندســته از اقدامات 
ترامپ که منجر به کاهــش عرضه نفت متعارف و تضعیف 
تقاضا در این بازار شــده را تشــریح کرد.فریدون برکشلی، 
رئیس مرکز مطالعات انرژی ویــن در گفت وگو با خبرنگار 
مهر درباره تأثیر انتخابات آمریکا بر بازار جهانی نفت، با اشاره 
به اینکه احتمــاالً تاریخ، انتخابات ۲۰۲۰ میالدی آمریکا را 
به خاطر می ســپارد و از آن به عنوان نمونه ای اســتثنایی 
یــاد می کند، گفت: این انتخابات به خصــوص از این بابت 
استثنایی است که کشورهای متعددی تحوالت آن را لحظه 
به لحظه دنبال کردند؛ از پکن، توکیو و دهلی تا اروپا و کانادا، 
مــردم و دولت ها هر یک بنا به دالیل مهم و موجهی، اخبار 
و تحوالت این دوره انتخابات را در آمریکا، دنبال می کردند.

وی افزود: شبکه خبری خارجی نیز اعالم کردند که ساعات 
پوشــش خبری زنده و تعداد خبرنگارانــی که در گیر بوده 
اند، بی ســابقه بوده است.به گفته این کارشناس بین المللی 
بازار نفــت، کلیه بازارها و مراکز بــورس بین المللی هم در 
بالتکلیفی و ابهام کم ســابقه ای، انتخابات 3 نوامبر آمریکا 
را دنبال می کردند. سردرگمی و بالتکلیفی، اما در بازار نفت، 
بی ســابقه بود. واکنش بازار جهانی نفت، ناشی از دو موضع 
متفاوت و بلکه متناقصی اســت کــه دو کاندیدای رقیب از 
مدت ها پیش طراحی و اعــالم کرده بودند. در همین حال 
بازار جهانی نفت در بسته ای از تحوالت بین المللی، سخت 

درهم تنیده گرفتار آمده است.
موتور تقاضای نفت چین از نفس افتاد

برکشــلی با بیان اینکه در طرف تقاضا، چشم ها همه به 
چین دوخته شــده است، اظهار داشــت: چین در ۱۵ سال 
اخیر، موتور رشــد تقاضای جهانی نفت بوده است. گذشته 
از بحث کرونا، دعوای تجــاری آمریکا و چین، تأثیر تعیین 
کننــده ای در عملکــرد اقتصادی چیــن دارد. چین زمانی 
داعیه دار موتور رشــد مصرف نفت بود چرا که رشد تولید 
ناخالص داخلی دو رقمی داشت. حاال با رشد تولید ناخالص 
داخلی ۴.3 درصدی که البته هنوز هم رشــد باالیی است، 
موتور تقاضایش از نفس افتاده اســت.رئیس مرکز مطالعات 
انــرژی وین ادامه داد: وضعیــت در هند هم به عنوان یکی 
از بزرگترین مصرف کنندگان نفت جهان بهتر نیســت. این 
کشور هم درگیر با ویروس کرونا، حاال با رشد تولید ناخالص 
داخلی زیر ۲ درصد در سه ماهه سوم ۲۰۲۰، عالئم امیدوار 
کننده ای را به بازار جهانی نفت ارسال نمی کند. کشورهای 
حوزه آ ســه آن )کشورهای جنوب شرقی آسیا( هم همگی 
در رشــدهای نزدیک به ۱ درصد قــرار دارند. وی گفت: با 
توجه به آنچه گفته شد، ترامپ طی 3 سال گذشته با اعمال 
فشارهای اقتصادی به چین، این کشور را از ایفای نقش مؤثر 
در طرف تقاضا، باز داشــته اســت. بدیهی است که کاهش 
رشــد چین - که اینک به یک کشور صادر کننده سرمایه 
تبدیل شــده و با سرمایه گذاری در امریکای التین، آفریقا، 
آســیای میانه و آسیای غربی، به رشد اقتصادی و در نتیجه 
مصرف بیشتر انرژی کشــورهای مختلف تأثیر گذاشته- را 
از ایفای نقش پیشــین خود باز داشته است.این کارشناس 
بین المللی بازار نفت بــا تاکید بر اینکه در طرف عرضه هم 
شرایط ســختی حاکم است، تصریح کرد: نفت شیل، تولید 
آمریکا را به ۱3 میلیون بشــکه در روز رســاند. آمریکا پس 
از 7۰ سال به یک کشــور صادر کننده خالص نفت تبدیل 

شــد و وارد رقابت با تولید کنندگان نفت خام های متعارف 
شــد.طبق اظهارات برکشلی، در دســامبر ۲۰۱۹ تقاضای 
جهانی نفت برای نخســتین بار در تاریخ صنعت نفت، رقم 
۱۰۰ میلیون بشکه در روز را رد کرد. پیش بینی آژانس های 
معتبر مطالعاتی نفتی مانند دبیرخانه سازمان اوپک، داللت 
بر افزایش ســالیانه ۰.7 الی ۱ میلیون بشکه تقاضای نفت 
داشــت. با پیدایش ویروس کرونا، از یکسو و جنگ تعرفه ها 
میان آمریکا و چین از ســوی دیگر، تقاضای جهانی نفت با 
ریزش بی ســابقه ای روبرو شد. رئیس مرکز مطالعات انرژی 
ویــن درباره پیش بینی تقاضای جهانــی نفت برای ۲۰۲۱ 
میالدی توضیح داد: پیش بینی برای تقاضای نفت در بهترین 
شــرایط حدود ۹۰ میلیون بشکه در روز برآورد شده است. 
بنابراین در شرایطی که تقاضا در بدترین شرایط تاریخ بازار 
جهانی نفت قرار دارد، عرضه نفت شــدت بی سابقه ای پیدا 
کرده است. مدیریت بازار توسط اوپک پالس کمک مهمی به 
ثبات بازار جهانی نفت کرده است. البته دامنه تحمل اوپک 

پالس هم تابع محدودیت هایی است.
احتمال بازگشت به معاهده پاریس

 با پیروزی بایدن
وی ضمــن یادآوری این موضوع که بودجه کشــورهای 
تولید کننده نفت اوپــک و غیر اوپک از فروش نفت تأمین 
می شود، گفت: برای کشورهایی که نفت خود را با هزینه کم 
تولید می کنند، ممکن است مقرون به صرفه باشد که تولید 
را حتی با قیمت های پایین، افزایش دهند.عربســتان برای 
تولید هر بشــکه نفت حدود 3 دالر هزینه می کند. بنابراین 
بازگشــت به تولید ۱۲ میلیون بشکه در قیمت زیر ۴۰ دالر 
هم مقرون به صرفه اســت. در روسیه هزینه متوسط تولید 
۱۰-۹ دالر و برای نفت شیل بیش از ۴۰ دالر است. به این 
ترتیب در صورت تدوین یک اســتراتژی مؤثر، امکان وقوع 
نبرد ســهم بازار تازه ای پس از روی کار آمدن دولت تازه در 
ژانویه ۲۰۲۱ محتمل اســت.این کارشناس بین المللی بازار 
نفت افزود: جمهوری خواهان در دو بخش نفت و تسلیحات 
ریشــه دارند. در بخش نفت، ترامپ برای رونق بخشیدن به 
نفت شــیل، تالش زیادی کرد. اگرچه نفت )وگاز( شیل از 

ســال های ۲۰۰6-۲۰۰۵ شــروع به فعالیت کرد و در دهه 
۲۰۱۰ و در دوران اوبامــا رشــد کرد ولــی رونق و جهش 
ناگهانی خود را مدیون ترامپ است. ترامپ برای آزاد کردن 
بخش نفت و به ویژه شیل از قید و بند مقررات و فشارهای 
بین المللی، از معاهده آب و هوای پاریس هم خارج شــد و 
دست شیل را برای توسعه فزاینده باز گذاشت. تخریب های 
زیست محیطی تولید شیل، بسیار پرهزینه و بعضاً غیر قابل 
جبران اســت. این موضوعی اســت که دمکرات ها و فعاالن 
محیط زیست، همیشه به آن توجه داشته اند.برکشلی گفت: 
در واقع بحث حفاظت از محیط زیســت که ترجمان بخش 
مهمی از آن کاهش فعالیت در بخش اکتشــاف و استخراج 
شیل است، یکی از محورهای کارزار انتخاباتی آمریکا و شعار 
دمکرات هاست؛ در صورت پیروزی کاندید حزب دمکرات در 
آمریکا، احتمال کند شدن فعالیت های تولید نفت زیاد است. 
البته محافل طرفدار تولید نفت شیل هم قدرتمند هستند. 
بنابراین تنها پیروزی دمکرات ها در کاخ سفید، کافی نیست. 
چنانچه دمکرات هــا در کنگره و به ویژه ســنا، در حداقل 
باشــند، نمی توانند به راحتی اهداف و سیاست های محیط 
زیستی و چه بسا، بازگشت به کنوانسیون آب و هوای پاریس 

را عملی سازند.
پیروزی بایدن عرضه نفت متعارف را 

تقویت می کند
این مقام مســئول ادامه داد: این مسئله فقط مربوط به 
کنوانسیون پاریس هم نمی شود. بازگشت آمریکا به سازمان 
بهداشــت جهانی یا برخی دیگر از توافقنامه های بین المللی 
کم و بیش با همین مســئله روبرو است. بنابراین باید دید 
کــه برنده انتخابات اعم از ترامپ یا بایدن با چه شــرایطی 
پیروز خواهند شد.رئیس دفتر مطالعات انرژی وین توضیح 
داد: بایــدن در برنامه های خود متعهد شــده که طی دوره 
۴ ساله ریاســت جمهوری خود مبلغ ۲ تریلیون دالر برای 
ترمیم، بهبود و ارتقا شرایط محیط زیست کشورش هزینه 
خواهد کرد. بخشی از این هزینه صرف کاهش وابستگی به 
انرژی های فسیلی است. این یعنی تولید و مصرف را کاهش 
خواهد داد. این در مجموع به سود نفت است. زیرا که برای 

تولیــد انرژی های نو و پاک هم هنوز باید نفت مصرف کرد، 
اگرچــه نحوه مصرف آن متفاوت خواهد بود.وی تحول مهم 
دیگــر در طرف عرضــه را توقف تحریم هــای نفتی آمریکا 
دانســت و گفت: جمهوری اسالمی ایران ظرفیت قابل بهره 
برداری ۴.3 میلیون بشــکه در روز را دارد که قادر است در 
ظرف کمتر از 6 ماه وارد بازار کند. ونزوئال هم امکان افزایش 
تا سقف یک میلیون بشکه در روز در مدت یک سال را دارد. 
لیبــی هم تولید خود را آغاز کرده و همین حاال هم نزدیک 
به 6۰۰ هزار بشکه در روز تولید می کند. به این ترتیب بازار 
جهانــی می تواند در ظرف چند ماه با عرضه تازه ای بیش از 

3.۵ میلیون بشکه در روز مواجه شود.
احتمال خروج ۵۰ درصد نفت شیل از بازار 

برکشلی با بیان اینکه بدیهی است که مدیریت بازگشت 
این میزان از تولید به بازار کار دشــواری اســت، ادامه داد: 
البتــه بی مهری دمکرات ها نســبت به نفت شــیل، بخش 
قابل مالحظه ای از شــیل را از بازار خارج خواهد کرد. پیش 
بینی ها حکایت از خروج ۵۰ در صد از نفت شــیل آمریکا را 
دارد که در قیمت زیــر ۴۰ دالر خواه ناخواه از چرخه بازار 
خارج می شوند.به گفته وی، بدیهی است که ماهیت رابطه 
آینده آمریکا و چین و از آن مهم تر روند بازگشــت اقتصاد 
به شــرایط عادی، پس از کرونا یا کنار آمدن اقتصاد جهانی 
بــا ویروس کرونا، تا زمان دسترســی به یک راه حل قطعی 
مهم اســت. بازار نفت به طور حیاتــی نیازمند باز گرداندن 
تقاضای جهانی نفت به کریدور ۱۰۰ میلیون بشــکه در روز 
اســت. البته ظرفیت موجود در بازار بیش از این رقم است. 
بنابرایــن تالش برای تقویت طرف تقاضــا، مهم تر از طرف 
عرضه است. رئیس دفتر مطالعات انرژی وین تاکید کرد: در 
شرایط کنونی بازار، قیمت های پایین نفت، مصرف تازه ای را 
ایجاد نمی کند. چنانچه قیمت پایین به مصرف کننده نهایی 
منتقل نشود، تقاضای جدیدی شکل نمی گیرد. برای رئیس 
جمهور دمکرات، بدترین شرایط وقتی است که مجلس سنا 
و دیوان عالی را در اختیار ندارد. چرا که هیچ ابتکار تازه ای را 

نمی تواند در ارتباط با بخش انرژی و بازار نفت، شکل دهد.
قیمت نفت خام ۳ درصد سقوط کرد 

روز جمعه با طوالنی شــدن روند اعالم نتیجه انتخابات 
آمریکا و رشــد تعداد مبتالیان به ویروس کرونا قیمت نفت 
خام به شــدت سقوط کرد و شــاخص جهانی برنت دوباره 
به زیر ۴۰ دالر بازگشــت.به گزارش خبرنگار مهر به نقل از 
سی ان بی سی، روز جمعه با طوالنی شدن روند اعالم نتیجه 
انتخابات آمریکا و رشــد تعداد مبتالیــان به ویروس کرونا 
قیمت نفت خام به شدت سقوط کرد و شاخص جهانی برنت 

دوباره به زیر ۴۰ دالر بازگشت.
تا ســاعت ۱۵:۱8 به وقت تهران، قیمت پیش خرید هر 
بشــکه نفت خام برنت دریای شمال، بنچ مارک بین المللی 
قیمت نفــت، ۱.۲۴ دالر یا 3.۰3 درصد ســقوط کرد و به 
3۹.6۹ دالر بازگشت.قیمت پیش خرید هر بشکه نفت خام 
نیمه ســنگین تگزاس غرب آمریکا، دابلیوتی آی، ۱.3۴ دالر 
یا 3.۴۵ درصد ســقوط کرد و به 37.۴۵ دالر رســید.تعداد 
مبتالیــان روزانه کرونا در ایتالیا رکورد زد و تعداد مبتالیان 
جدیــد روزانه آمریکا هم دومین روز رکوردشــکنی خود را 
با ۱۲۰ هــزار مبتالی جدید تجربه کرد. بــاال رفتن تعداد 
مبتالیان به ویروس کرونا در جهان آینده تقاضای نفت خام 

را در هاله ای از ابهام فرو برده است.

معاون هوانوردی و امور بین الملل ســازمان هواپیمایی 
کشــوری از تعیین تکلیف قیمت بلیــت هواپیما تا پایان 
هفته آینده خبر داد و گفت: متوجه شــدیم که ایرالین ها 
به صــورت هماهنــگ شــده برخی کالس هــای نرخی 
را حذف کردنــد و از این طریق قیمت بلیــت هواپیما را 
افزایــش دادند که این مصداق تبانی و تخلف اســت و به 
آنها هشــدار دادیم اگر این رویه ادامه یابد با آنها برخورد 
جدی می کنیم.ابوالقاســم جاللی در گفت و گو با ایســنا، 
درباره آخرین وضعیت قیمت بلیــت هواپیما و اینکه چرا 
برخی ایرالین ها با وجود مشــخص نشــدن تکلیف قیمت 
بلیت هواپیما نرخهای شان را افزایش دادند؟ اظهار کرد: با 
توجه به لغو شدن قیمت های نامتعارف اعالم شده از سوی 
ایرالین ها توســط وزیر راه و شهرســازی و رئیس سازمان 
هواپیمایی قرار بود ایرالین ها تا اول آبان ماه نرخ پروازهای 
داخلی را تغییر ندهند تا درباره آنها تصمیم گیری شــود 
و پس از آن تا امروز جلســات متعددی برگزار کردیم که 
شرکت های هواپیمایی بتوانند مدارک و مستندات خود را 

ارائه دهند و درباره قیمت بلیت هواپیما به نتیجه برســیم.
وی  خاطر نشان کرد: طی هفته های گذشته شاهد بودیم 
که ایرالین ها به صــورت هماهنگ قیمت بلیت هواپیما را 
افزایش دادند که این مســئله حاصل حذف کردن برخی 
کالس های نرخی اســت، چرا که قیمت کف و سقف بلیت 
هواپیمــا در حال حاضر حــدود ۱۰ کالس نرخی تعیین 
می شــود که البته این کالس های نرخی براســاس قوانین 
بازاریابــی بوده و ایرالین های خارجی نیز مانند قطر ایرویز 
این گونه بلیت پروازهای خود را می فروشــند.جاللی ادامه 
داد: به عنوان مثال حــدود ۲۰ صندلی از هواپیما در یک 
کالس نرخــی با حداقــل قیمت عرضه می شــود و بقیه 
صندلی ها براســاس اصول بازاریابی روی ۹ کالس نرخی 
دیگر تعیین قیمت شــده و عرضه می شــود. اما ایرالین ها 
با حذف کردن چندیــن کالس نرخی با قیمت پایین نرخ 
پروازهای داخلی را طی روزهای گذشته افزایش داده بودند 
و در واقع مرتکب تخلف شــدند. براین اساس به ایرالین ها 
هشــدار دادیم و اعالم کردیم که اگــر این رویه ادامه پیدا 

کند با آنها برخورد می کنیم، چرا که این کار مصداق تبانی 
و تخلف است. البته پس از ارسال نامه رسمی به ایرالین ها 
برخی از آنها کالس های نرخی خود را دوباره برگرداندند و 
منتظریم بقیه هم این کار را انجام دهند.معاون هوانوردی 
و امور بین الملل سازمان هواپیمایی کشوری همچنین در 
پاسخ به سوالی مبنی بر این که تکلیف قیمت بلیت هواپیما 
چه زمانی مشــخص می شــود؟ گفت: هم اکنون در حال 
بررسی مستندات و صورت های مالی ایرالین ها هستیم که 
البتــه برخی از آنها هنوز صورت های مالی خود را ندادند و 
اگر هرچه زودتر این کار را انجام دهند ســعی می کنیم در 
اسرع وقت تکلیف قیمت بلیت هواپیما را روشن کنیم.وی 
افزود: صورت های مالی ایرالین ها باید بررســی شود و هر 
ایرالین براســاس ناوگان فعالش هزینه های تمام شده  اش 
محاســبه می شــود، چرا که به عنوان مثال ایرالینی که از 
ناوگان بوئینگ MD اســتفاده می کند هزینه تمام شده 
 ATR پایین تری دارد اما شــرکت هواپیمایی که ناوگان
دارد یا از ناوگان ایرباس اســتفاده می کند هزینه های تمام 

شده باالتری برای پروازهایشــان دارند؛ بنابراین براساس 
نــاوگان فعال در ایرالین ها و صورت های مالی آنها تصمیم 
می گیریم چه اتفاقی بیفتد.جالی در پاسخ به سوال دیگری 
مبنــی بر این کــه دقیقا چه زمانی تکلیــف قیمت بلیت 
هواپیما مشخص می شود و آیا به دنبال افزایش قیمت آن 
هســتید یا جبران هزینه های ایرالین ها؟ اظهار کرد: تمام 
تالش ما این است تا پایان هفته آینده تکلیف قیمت بلیت 
هواپیما مشخص شود و در شرایط اقتصادی کنونی دنبال 
بیشــتر شــدن التهاب بازار و افزایش قیمت بلیت هواپیما 
نیستم اما باید شرایط ایرالین ها را هم در نظر بگیریم و اگر 
هم درصد جزئی به بلیت هواپیما اضافه شود، باید کنترل و 
نظارت شود تا فشاری به مردم وارد نشود.معاون هوانوردی 
و امور بین الملل ســازمان هواپیمایی کشوری گفت: برخی 
هزینه های ایرالین ها مانند مالیات هایی که از آنها دریافت 
می شود به کمیسیون عمران مجلس ارائه شده و درصددیم 
شــرکت های هواپیمایی را از این مالیات ها معاف کنیم که 

بتوانیم درصدی از هزینه های آنها را کاهش دهیم.

رئیس مرکز مطالعات انرژی وین تشریح کرد

تاثیر انتخابات آمریکا بر بازار جهانی نفت

معاون سازمان هواپیمایی اعالم کرد

تعیین تکلیف نرخ بلیت هواپیما تا هفته آینده

آمارها نشــان می دهد که از ابتدای سال تا پایان 
مهر ماه، بانک مرکزی حــدود ۲۰ میلیارد دالر »کد 
رهگیری اعالمیــه تأمین ارز« صادر کرده که تاکنون 
حدود یک میلیارد دالر از موارد فوق در گمرک اظهار 
نشده است. همچنین، بیش از 3۵۰ میلیون دالر نیز 
علــی رغم اظهار کاال در گمــرک، منجر به ترخیص 

کاال نشده است.
به گزارش ایســنا، با توجه به اینکــه در روزهای 
اخیــر خبرهایی مبنی بر ایجاد امکان ورود کاال با ارز 
متقاضی منتشر شــده، در این زمینه الزم به توضیح 
اســت که رویه واردات کاال از محــل »ارز متقاضی« 
)ســپرده ارزی متقاضی( از ابتدای سال ۱3۹7 وجود 
داشته و تغییر جدیدی در این فرآیند رخ نداده است.
بر این اســاس، واردکنندگان پس از ثبت سفارش و 

ارائه مدارک و مستندات منشأ ارز خود و تایید بانک 
مرکزی، می توانند در کمترین زمان ممکن نسبت به 
دریافــت کد رهگیری اعالمیه تأمیــن ارز خود اقدام 
کنند. همچنین، طبــق اعالم بانک مرکزی از ابتدای 
ســال تا پایان مهر ماه، این بانک حدود ۲۰ میلیارد 
دالر »کد رهگیری اعالمیه تأمیــن ارز« صادر کرده 
اســت که به موجب اطالعات و آمــار، تاکنون حدود 
یک میلیارد دالر از موارد فوق در گمرک اظهار نشده 
است. همچنین بیش از 3۵۰ میلیون دالر نیز علیرغم 
اظهار کاال در گمرک، منجر به ترخیص کاال نشــده 
است. در پایان یادآور می شــود، واردات بیش از ۲۰ 
میلیارد دالر کاال طی هفت ماهه ســال جاری با طی 
کــردن فرایندهای قانونی حاکم بــر تجارت خارجی 

کشور، موید این موضوع است.

مدیر نظــارت بر نهادهای مالی ســازمان بورس و 
اوراق بهادار ضمن اشاره به اینکه افرادی که درخواست 
فروش ســهام عدالت را دادند، می توانند درخواســت 
فروش ســهام خود را حذف کنند. گفت: سفارش های 
فروش ســهام عدالت تا پایان شــهریور ماه تســویه 
شده است.به گزارش ایســنا،محمدرضا معتمد گفت: 
سامانه های کارگزاری ها آمادگی دارند، بالفاصله بعداز 
درخواســت عدم فروش سهام عدالت، فروش سهام را 
از ســامانه خارج کنند.معتمد افزود: با توجه به اینکه 
اکنون درخواســت فروش ســهام عدالتی بین سپرده 
گذاری مرکزی و کارگزاری برخط شده است، سفارش 
مشتری در سامانه کارگزاری به شرکت سپرده گذاری 
مرکزی سریع اعالم می شود.وی در پاسخ به این سوال 
که شرکت ســپرده گذاری مرکزی و کارگزاری ها به 

درخواست مشتریان پاســخ نمی دهند و سهام داران 
همچنان برای فروش ســهام عدالت مشــکل دارند، 
گفت: مشکلی برای فروش سهام عدالت وجود ندارد، 
افرادی که سفارش فروش داده بودند تا پایان شهریور 
ماه تسویه شده اســت، مشکلی در سفارشات مهرماه 
بود که با توجه به شرایط بازار قرار است تصمیم گیری 
شــود.مدیر نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و 
اوراق بهادار افزود: برای پاســخگوی بهتر کارگزاری ها 
و شــرکت ســپرده گذاری، صدای مشــتریان ضبط 
می شــود. اگر ســهامداران با این دو شــرکت تماس 
بگیرنــد و مشــکالت خود را بیان کنند قطعا پاســخ 
مناسب خواهند داد.بنا بر اعالم صداو سیما، وی درباره 
صندوق های بازار گردانی در بازار ســرمایه هم گفت: 

حدود ۵۰ صندوق بازار گردانی در بازار وجود دارد.

مشکلی در فروش سهام عدالت نیستصدور ۲۰ میلیارد دالر کد رهگیری تامین ارز

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 
 حوزه ثبت ملک کرمانشاه ناحیه یک 

آگهی تحدید حدود امالک واقع در حوزه ثبتی اداره ثبت اسناد و امالک 
ناحیه یک شهرستان کرمانشاه 

باستناد مواد ۱۴و۱۵ قانون ثبت اسناد و امالک کشور تحدید حدود امالک مشروحه ذیل واقع در حوزه 
ثبتی ناحیه یک شهرستان کرمانشاه که آگهی نوبتی آنها قبال منتشر شده در تاریخ مندرج دراین آگهی و در 

محل وقوع ملک به عمل خواهد آمد. 
 ۱- آقای جعفر یار ولی فرزند مهدی به شــماره شناسنامه یک و شماره ملی 3۲۵773۱۹3۰ صادره از 
کرمانشــاه در ششــدانگ یک قطعه زمین که قبال نهر مترو که بوده تحت پالک ۵3۲ اصلی واقع در بخش 
یک حومه کرمانشاه به مساحت ۱8/6۱ متر جهت الحاق به پالک 33 فرعی از ۴3- اصلی بخش یک حومه 

کرمانشاه به آدرس کرمانشاه خیابان محمد باقر صدر کوچه شهید امیریان 
 عملیات تحدید حدود ملک راس ســاعت ۱۰ صبح روز دو شــنبه ۱3۹۹/۹/۱۰ در محل وقوع ملک به 
آدرس کرمانشــاه خیابان محمد باقر صدر کوچه شهید امیریان به عمل خواهد آمد. لذا برابر ماده ۱۴ قانون 
ثبت اسناد و امالک کشور بدینوسیله به کلیه مالکین امالک فوق و مجاورین و افرادی که در امالک فوق حقی 
برای خود قائلند توسط این آگهی دعوت می شود که در تاریخ مندرج در این آگهی در موعد مقرر در محل 
وقوع ملک حضور به هم رســانند و چناچه نسبت به حدود ارتفاقی اعتراضی در پالک های یاد شده دارند در 
موقع تحدید حدود مراتب اعتراض خودرا کتبا به نماینده ثبت ارائه نمایند در صورتیکه هر کدام از صاحبان 
امالک یا قائم مقام قانونی آنها در موقع تحدید حدود حضور نداشته باشند مطابق ماده ۱۵ قانون ثبت تحدود 
حدود با حدود اظهار شــده توسط مجاورین به عمل خواهد آمد مضافا طبق ماده 86 اعتراضی باید کتبی و 
مستقیما به اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان کرمانشاه ناحیه یک تسلیم و معترض باید مدت یک ماه از 
تاریخ تســلیم اعتراض به مرجع ثبتی دادخواست خود را به مرجع ذیصالح قضایی تقدیم در غیر اینصورت 
متقاضی می تواند با ارائه گواهی عدم دادخواست خواهان پیگیری پرونده گردد و اداره ثبت اسناد بدون توجه 

به اعتراض عملیات ثبتی را ادامه می دهد. 
 تاریخ انتشار: ۱3۹۹/8/۱7

سرپرست واحد ثبتی حوزه ثبت ملک کرمانشاه ناحیه یک - محمد عباسی


