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خبر اقتصادی

افزایش ۱۰ درصدی حقوق
کارمندان بانک های دولتی

وزارت امور اقتصادی و 
دارایی طــی اطالعیه ای از 
افزایش ۱۰ درصدی حقوق 
کارکنان بانک های دولتی 
به دنبال پیگیری جدی این 

وزارتخانه و همکاری نمایندگان مجلس شورای اسالمی 
برای نیمه دوم امسال خبر داد. در این اطالعیه آمده است: 
پیرو درخواست های مکرر مدیران بانک های دولتی به این 
وزارتخانه، مبنی بر ترمیم حقوق و مزایای کارکنان بانک 
های دولتی و باور جدی وزارت امور اقتصادی و دارایی در 
خصوص صیانت از اقدامات و فعالیت های شــبکه بانکی 
کشــور به ویژه زحمات همکاران ارزشمند بانک ها، این 
وزارتخانه در ماه های اخیر به دنبال راهکارهایی قانونی برای 
کمک به معیشت و افزایش حقوق عزیزان بوده و مکاتبات 

و پیگیری های بسیاری را از مراجع مختلف داشته است.
    

اصلی ترین مشتریان کاالهای ایرانی 
کدام کشورها هستند؟

اتاق بازرگانی تهــران در جدیدترین گزارش خود به 
بررسی تجارت مشترک ایران، ترکیه و عربستان سعودی با 
اتحادیه اروپا پرداخته که نشان از فاصله قابل توجه در آمار 
این همکاری های مشترک دارد. بر اساس آمارهای ارائه 
شده از عملکرد اقتصادی ۲۷ کشور عضو اتحادیه اروپا، در 
هشت ماهه ابتدایی سال ۲۰۲۲، این کشورها حدود ۱۹۶۷ 
میلیارد یورو واردات داشته اند که در قیاس با مدت مشابه 
سال گذشته افزایشی حدودا ۵۰ درصدی را نشان می دهد. 
آمارها نشان می دهد که صادرات ایران به اتحادیه اروپا در 
این مدت ۷۳۲ میلیون یورو بوده که رشدی ۳۰ درصدی 
را نشان می دهد و همچنین واردات ایران از این اتحادیه 
۲.۷ میلیارد یورو بوده که حاکی از رشد ۱۱ درصدی است. 
در این مدت پنج کشــور آلمان، ایتالیا، اسپانیا، رومانی و 
بلغارستان اصلی ترین مقاصد صادراتی کاالهای ایرانی به 
اروپا بوده اند و باالترین رشد صادرات ایران نیز به اسلوونی، 

جمهوری چک و بلژیک اختصاص یافته است.
    

قربانزاده:
ثبت بزرگترین معامله تاریخ 

خصوصی سازی ایران به ارزش 
۱۰۸هزار میلیارد تومان

ن  ما ز ســا ئیــس  ر
خصوصی ســازی گفت: با 
فروش بلوک ۱۲درصدی 
ســهام شــرکت صنایع 
پتروشــیمی خلیج فارس 

به ارزش کل ۱۰۸هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان، بزرگترین 
معامله تاریخ خصوصی سازی ایران به ثبت رسید. حسین 
قربان زاده ابراز کرد: رقابت بر ســر بلوک ۵۸۷ میلیارد و 
4۰۰ میلیون سهمی شرکت صنایع پتروشیمی خلیج 
فارس که ۱۲ درصد سهام این شرکت را شامل می شود، 
در حالی از روز شنبه )۷ آبان( آغاز شد که پس از سه روز 
رقابت نفس گیر، ســرانجام امروز )دوشنبه( این رقابت 
پایان یافت، تا بزرگترین معامله تاریخ خصوصی سازی 

در کشور به ثبت برسد.
    

سقوط فاجعه بار بارش در استان تهران 
به ۱.۳ میلی متر

تسنیم- میزان بارش در حوزه عملکرد استان تهران از 
ابتدای سال آبی جاری ۳/۱ میلیمتر بوده است که نسبت 
به متوسط بلندمدت آن ۹4 درصد کاهش داشته است. 
حسن مرادی کارشناس شــرکت آب منطقه ای تهران 
درباره آخرین وضعیت ذخایر آبی تهران گفت: در حال 
حاضر مجموع حجم مخازن سد های استان تهران ۳۳۹ 
میلیون مترمکعب است که نسبت به مدت مشابه در سال 
گذشته، ۸۰ میلیون مترمکعب و نسبت به حجم نرمال 

پایان آبان، ۳۶۱ میلیون مترمکعب کاهش یافته است.
وی افزود: میزان بارش در حوزه عملکرد استان تهران 
از ابتدای سال آبی ۱.۳ میلیمتر بوده است که نسبت به 

متوسط بلندمدت آن، ۱۸ میلی متر کاهش یافته است.

آخرین گزارش ارائه شــده از سوی 
بانک مرکزی در مورد متوســط قیمت 
مسکن در تهران نشان می دهد قیمت 
یک متر مربع خانه به طور متوسط هفت 
برابر حداقل دستمزد برای یک خانوار 
چهارنفره است. افزایش شدید قیمت 
مسکن در سال های اخیر به شدت قدرت 
خرید خانوار ایرانی را تحلیل برده است. 

 بررسی ها نشــان می دهد متوسط 
قیمت یک متر مربع واحد مســکونی 
در تهران حاال به رقــم خیره کننده 4۳ 
میلیون و ۷۰۰ هزار تومان رسیده است. 

 این در حالی است که طبق مصوبه 
شورای عالی کار حداقل دستمزد برای 
یک خانوار چهارنفــره حدود ۶ میلیون 
و ۷۲۵ هزار تومان است که این رقم یک 
ششم بهای یک متر مربع واحد مسکونی 
در تهران است. از کل هزینه خانوارهای 
شهری بیش از 4۲.۸ و روستایی ۲۳.۱ 

درصد به مسکن اختصاص دارد.
نکته اینجاست که معاون شهرسازی 
و معمــاری شــهرداری تهــران در 
اردیبهشت ماه ســال جاری اعالم کرد 
اجاره نشینی در تهران در سال ۹۵ حدود 
4۳ درصد بوده که احتمال می رود به ۵۰ 
درصد رسیده باشد. سهم مسکن در سبد 
خانوار تهرانی از 4۹ درصد در سال ۹۶ به 
۶۵ درصد در سال ۱4۰۰ رسیده است. 
به این ترتیب از ۱۰ میلیون تومان درآمد 
۶.۵ تومان به اجاره اختصاص دارد. سهم 
مسکن در سبد خانوار بیش از ۵۰ تا ۶۰ 
درصد مردم تهران باالی ۸۰ درصد است.

این آمار هولناک فاصله عظیم بین قدرت 
خرید و درآمد را در ایران نشان می دهد. 
نکته مهم اینجاست که تقریبا نیمی از 
جمعیت تهران را مســتاجران تشکیل 
می دهند. افرادی که با هدف یافتن شغل 
راهی تهران شده اند اما حاال با سد بلند 

گرانی مسکن روبرو هستند. 
پیش از این آقامیری، رئیس کمیته 

عمران شورای شهر تهران گفت نیمی از 
جمعیت تهران مستاجر هستند و تهران 

همچنان به ساخت وساز نیاز دارد.

یکمترخانهدرتهرانچند؟
طی مهرماه، متوسط قیمت خرید 
و فروش یک متر مربــع زیربنای واحد 
مسکونی معامله شده از طریق بنگاه های 
معامالت ملکی شهر تهران 4۳.۷ میلیون 
تومان بود کــه حاکــی از افزایش ۱.۲ 

درصدی نســبت به ماه قبــل و ۳۸.۲ 
درصدی ماه مشابه سال قبل است. 

در ماه مورد گزارش، متوسط قیمت 
خرید و فروش یک متــر مربع زیربنای 
واحد مسکونی معامله شــده از طریق 
بنگاه های معامالت ملکی شهر تهران 
4۳.۷ میلیون تومان بــود که حاکی از 
افزایش ۱.۲ درصدی نسبت به ماه قبل و 
۳۸.۲ درصدی ماه مشابه سال قبل است. 
در میان مناطق ۲۲گانه شهرداری 
تهران، بیشــترین متوسط قیمت یک 
متر مربع زیربنای مسکونی معامله شده 
معادل ۸۸.۳ میلیــون ریال به منطقه 
۱ و کمترین آن با ۲۱.۳ میلیون تومان 
به منطقه ۱۸ تعلق داشــته است. ارقام 
مزبور نسبت به ماه مشابه سال ۱4۰۰ 
به ترتیــب ۲۶.۸ و 4۰.۷ درصد افزایش 

نشان می دهند.
بررسی شاخص کرایه مسکن اجاری 
در شــهر تهران و کل مناطق شهری در 
مهرماه سال ۱4۰۱ نشان دهنده رشد به 
ترتیب معادل 4۰.۹ و 4۶.۸ درصد نسبت 
به ماه مشــابه سال قبل اســت. الزم به 
توضیح است رشد ماهانه شاخص مزبور 

در مهرماه در شــهر تهران و کل مناطق 
شهری یکسان و معادل ۷ درصد هستند.

آخرینوضعیتخریدوفروش
دربازارمسکن

 به دنبال افت معامالت و کاهش نرخ 
رشد ماهیانه قیمت خانه در شهریورماه، 
بازار مسکن در مهرماه نیز با رکود دست و 
پنجه نرم کرد؛ به طوری که معامالت ۱۰ 
درصد در مقایسه با شهریور کاهش یافت 
و تورم ماهیانه آن نیز اگرچه ۱.۲ درصد 
اعالم شد به حدود یک هشتم اوج رونق 

بازار در خردادماه رسید.
کارشناســان دالیل مختلفی را در 
کسادی بازار مســکن شهر تهران موثر 
می دانند کــه از جملــه آن می توان به 
شــرایط فعلی جامعه، رکود معمول در 
نیمه دوم سال، رشــد سنگین قیمت 
خانه، افــول توان خریــد متقاضیان و 
کاهش بازده سرمایه در بخش مسکن 

اشاره کرد.
محتشم، کارشناس بازار مسکن در 
توضیح شرایط این بازار با بیان این که در 
بخش امالک دو گروه شامل خریداران 

مصرفی و سرمایه ای وجود دارند گفت: با 
توجه به کسادی و ابهام موجود، هردو گروه 
از بازار ملک کنار کشیده اند. وقتی شرایط 
به گونه ای است که تکلیف مردم با کسب 
و کارشان قطعی نیست سرمایه گذاری 
نمی کنند. بخش مصرفی هم در زمانی 
می تواند اقدام خرید خانه کند که کسب 
و کارش رونق  داشته باشــد تا از طریق 
پس انداز و تسهیالت، مسکن بخرد؛ اما 

هم اکنون چنین شرایطی فراهم نیست.

دولتسیزدهم
وبحرانیبهناممسکن

 بحران مسکن در ایران در حال تعمیق 
اســت. در شــرایط کنونی وزارت راه و 
شهرسازی در یک سال اخیر نتوانسته 
است اقدامی موثر را برای حل این بحران 
ارائه کند. هر چند این دولت نســبت به 
اجرای طرحی موســوم به نهضت ملی 
مســکن اقدام کرد اما بررسی ها نشان 
می دهد حتی در قالب این طرح نیز قرار 
نیست به تقاضای موجود در جامعه پاسخ 

داده شود . 
طبق آمــار ۵.۵ میلیــون نفر برای 
واحدهای این پروژه ثبت نام کردند که 
می تواند به نوعی تقاضای مطلق در بازار 
مسکن محسوب شود؛ هرچند وزارت 
راه و شهرسازی بر اساس شاخص های 
پنج گانه ۳.۶ میلیون نفر را واجد شرایط 

تشخیص داد.
از ۳.۶ میلیون نفری که مشــمول 
دریافت واحدهای نهضت ملی مسکن 
هســتند تاکنون فقــط ۳۳۳ هزار نفر 
معادل ۹ درصد افراد واجد شرایط آورده 
اولیه 4۰ میلیون تومان را واریز کرده اند 
که متقاضیان موثر محسوب می شوند. 
این تعداد نیز بر اســاس شواهد و قرائن 
در فراخوان های دوم و ســوم با ریزش 

مواجه شده اند.
بزرگتریــن طــرح وزارت راه و 
شهرسازی با هدف ساخت سالیانه یک 
میلیون واحد مسکونی در شرایطی قرار 
دارد که طرف تقاضا توان چندانی برای 
تامیــن آورده ندارد و بانک هــا نیز که 
مکلف به تامین تسهیالت ۲۵۰ تا 4۵۰ 
میلیون تومانی به ازای هر واحد هستند 
 در ۱4 ماه گذشته به نوعی از این پروژه 

جاخالی داده اند.
از سوی دیگر سرمایه گذاری در بازار 
مســکن نیز با کاهش قابل توجه روبرو 
اســت و این وضعیت می تواند در آینده 
نزدیک به تعمیق بحران در این بخش 
منجر شود. بخش مســکن همواره به 
عنوان پیشــران اقتصادی و بخشی که 
قابلیت ایجاد شغل در کشــور را دارد، 
محسوب شده است اما در شرایط کنونی 
به نظر می رسد دولت مجهز به برنامه ای 
برای ساماندهی این بازار نیست و کاهش 
شدید عرضه در شــرایطی که تقاضا در 
حال انباشتگی است، می تواند زمینه را 

برای تشدید بحران مهیا کند . 

فاصلههولناکدرآمدوقیمتمسکن

یک متر خانه در تهران، هفت برابر حداقل دستمزد

بحرانمسکندرایراندر
حالتعمیقاستووزارت
راهوشهرسازیدریک

سالاخیرنتوانستهاست
اقدامیموثررابرایحلاین
بحرانارائهکند.بررسیها
نشانمیدهدحتیدرقالب
طرحموسومبهنهضتملی
مسکننیزقرارنیستبه
تقاضایموجوددرجامعه

پاسخدادهشود

طبقآمار۵.۵میلیون
نفربرایواحدهایپروژه

نهضتملیمسکنثبتنام
کردندکهمیتواندبه

نوعیتقاضایمطلقدر
بازارمسکنمحسوب

شود؛هرچندوزارتراه
وشهرسازیبراساس

شاخصهایپنجگانه۳.۶
میلیوننفرراواجدشرایط

تشخیصداد

زهراعلیاکبری

آگهی فقدان سند مالکیت
    نظر باینكه خانم ایران قرباني با ارائه دو برگ استشهاد محلی گواهی شده اعالم 
نموده سند دفترچه اي شماره 147218-الف85 مربوط به چهارده ، ده هزارم حبه مشاع 
از 72 حبه ششدانگ پالك 14 اصلي ) كه در اجراي بخشنامه ثبت به پالك 8 فرعي 
از 14 اصلي تبدیل گردیده( كه در صفحه 341 دفتر 445 امالك ذیل شماره 70177 
ثبت و بموجب سند انتقال شماره 7715-1390/06/12 دفترخانه اسناد رسمي شماره 
40 شهركرد بنامش انتقال گردیده در اثر سهل انگاري مفقودگردیده و تقاضاي صدور 
سند مالكیت المثني نموده لذا مطابق ماده 120 آئین نامه قانون ثبت مراتب آگهي مي 
شود كه هر كس مدعي انجام معامله )غیر از آنچه در این آگهي ذكر شده( نسبت به 
آن یا وجود سند مالكیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهي تا ده روز به این 
اداره مراجعه و اعتراض خود را كتبا ضمن ارائه اصل سند مالكیت و سند معامله تسلیم 
نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند به ارائه كننده مسترد گردد ، اگر ظرف مهلت 
مقرر اعتراض نرسد یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود سند المثني صادر و به 

متقاضي تسلیم خواهند شد.
شناسه آگهی:1401735 شناسه چاپ: 1568502

مهرعلي هيبتي
 رئيس اداره ثبت اسناد و امالك منطقه دو شهرستان شهركرد  

مدیرکل دفتر رودخانه های مرزی و منابع آب مشترک وزارت نیرو با بیان اینکه طبق 
مطالعات انجام گرفته و با فرض تکمیل پروژه داپ سهم ایران از منابع آب در این حوضه در 
حدود ۲۵ الی ۳۰ درصد کاهش خواهد یافت، گفت: قطع و یا کاهش آورد رودخانه مرزی 
ارس توسط ترکیه که منجر به مشکالت جدی برای تامین آب شرب و کشاورزی مناطق 
پائین دست می شود؛ می تواند موجب پیامدها و اثرات منفی اجتماعی و سیاسی در رابطه 

با ترکیه هم شود.
جبار وطن فدا در گفت وگو بــا ایلنا، درباره اجــرای پروژه داپ ترکیــه روی ارس 
 EAST( و برنامه ایــران برای جلوگیــری از عدم اضرار اظهار داشــت: پــروژه داپ
ANATOLIAN PROJECT( نام طرح توسعه ای در کشور ترکیه و در منطقه 
آناتولی شرقی است. این طرح شامل ۱4 استان از جمله استان های آگری، ارزروم، اردهان، 
بینگول، کارس، اقدیر و ... است. طبق اسناد رسمی، تاریخ شروع پروژه آناتولی شرقی ۲۷ 

آگوست ۱۹۹۸ است. 
طرح داپ یک طرح توسعه ای جامع در زمینه های مختلف شامل ساختار جمعیت، 
آموزش، سالمت، زنان و خانواده، منابع زمین و آب، تولید محصوالت زراعی، دامپروری، 
آبزی پروری، جنگلداری، صنایع تولیدی، انرژی، معدن، ساختار مالی و بانکداری، ساخت 
و ساز و تجارت، حمل و نقل و ارتباطات، فرهنگ و گردشگری، صنایع دستی، سکونتگاه ها 
و بخش های زیست محیطی اســت. برنامه اقدام این طرح در سال ۲۰۱۳ تنظیم و آغاز 

شده است.

اهدافآنکاراازاجرایداپ
وی افزود: این طرح شامل افزایش سطح زیر کشت و افزایش آبزی پروری و همچنین 
تولید انرژی برق اســت که مجموعاً منجر به ایجاد سدهای متعدد و همچنین افزایش 
مصارف در باالدست رودخانه ارس به عنوان اصلی ترین جریان آب در این منطقه خواهد 
شد. این پروژه در سال های اخیر سرعت بیشتری گرفته بطوری که یکی از شاخص ترین 

سدهای آن تحت عنوان کاراکورت سال گذشته آبگیری شد.
مدیرکل دفتر رودخانه های مرزی و منابع آب مشترک وزارت نیرو تصریح کرد: افزایش 
سطح زیر کشت در باالدست در قالب طرح های توسعه کشاورزی و شبکه های آبیاری با 
مجموع حدودی ۲۳۰ هزار هکتار در مراحل مختلف مطالعاتی و مکان یابی و اجرایی قرار 
دارد. افزایش استحصال آب و افزایش برداشت در باالدست منجر به کاهش آورد رودخانه 

و ایجاد مشکل در پایین دست خواهد شد.
وطن فدا تاکید کرد: دستگاه دیپلماسی کشور یعنی وزارت امورخارجه با همکاری 
وزارت نیرو، در اعتراض به آثار ناشی از تکمیل این برنامه، از سال ۱۳۹۷ نسبت به ارسال 

یادداشت هایی به کشور ترکیه اقدام کرده است.

افزایشتنشخواستهیچیکازدوطرفمذاکرهنیست
وی یادآور شــد: الزم به ذکر اســت دو کشــور ایران و ترکیه دارای سطح تعامالت 
گسترده ای بوده و منافع مشترکی را در منطقه دنبال می کنند، که از آن جمله می توان به 

مبادالت تجاری، اشتراکات موجود در خصوص امنیت منطقه، موضوع توریسم و مراودات 
اقتصادی اشاره کرد، نتیجتاً افزایش تنش خواست هیچ یک از دو طرف مذاکره نیست.

تبعاتمنفیسیاسیواجتماعیداپگریبانترکیهراهممیگیرد
مدیرکل دفتر رودخانه های مرزی و منابع آب مشترک وزارت نیرو خاطرنشان کرد: 
با توجه به موقعیت استراتژیک رودخانه مرزی ارس، کشور ترکیه باید حقوق کشورهای 
پائین دست این رودخانه شــامل جمهوری آذربایجان و استان های آذربایجان شرقی، 
آذربایجان غربی و اردبیل در شمال غرب ایران را به رسمیت شناخته و مانع جریان آب به 
پائین دست نشود. قطعا قطع و یا کاهش آورد رودخانه مرزی ارس توسط ترکیه که منجر 
به مشکالت جدی برای تامین آب شرب و کشاورزی مناطق پایین دست شده؛ می تواند 
موجب پیامدها و اثرات منفی اجتماعی و سیاسی در رابطه با ترکیه هم شود، بنابراین ما 
به آینده مذاکره در خصوص موضوع آب ارس خوشبین هستیم و انتظارات خود را نیز به 

طرف ترک به صورت بسیار شفاف اعالم کرده ایم.

مدیرکلدفتررودخانههایمرزیومنابعآبمشترکوزارتنیرو:

داپ حقابه ایران را از ارس۳۰ درصد کاهش می دهد

گفت وگو

پس از حمله روسیه به اوکراین تحریم های گسترده ای 
علیه روسیه اعمال شد و در مقابل این کشور دست به اقدامات 
تالفی جویانه علیه کشــورهای اتحادیه اروپا  زد و به عنوان 
بزرگ ترین صادرکننده منابع انرژی به ویژه تامین کننده گاز 
اروپا ساکت ننشست و غرب را با کاهش و حتی قطع صادرات 

گاز تهدید کرد.
به گــزارش قرن نو،  با توجــه به این موارد بســیاری از 
تحلیلگران پیش بینی کردند زمســتان سختی برای اروپا 
خواهد بود.  کارشناســان داخلی ایران نیز مکرر از کمبود 
شــدید گاز در اروپا خبر دادند و مدعی شدند که زمستان 
۲۰۲۳-۲۰۲۲، فصل بســیار سخت و ســردی برای اروپا 
خواهد بود و کمبــود گاز موجب بروز مشــکالت فراوانی 

برای کشورهای اتحادیه اروپا خواهد شد و نمی توانند نیاز 
کشورهای عضو این اتحادیه را در زمینه گاز تامین کنند در 
نتیجه این کشــورها دچار انجماد خواهند شد و با توجه به 
شرایط اضطراری می توان از اروپاییان به عنوان طرف مهم 

مذاکرات برجامی امتیازات فراوانی گرفت.

چراپیشبینیهادرستازآبدرنیامد؟
درباره چرایی درســت از آب درنیامدن پیش بینی ها از 
زمستان سرد و سخت اروپا؛ سیدمهدی حسینی، کارشناس 
ارشد حوزه نفت و انرژی بر این باور است: در ماه های گذشته 
با جنگ روسیه و اوکراین، تحریم روسیه و تحریم ایران و نبود 
گاز و نفت کشور به عنوان تامین کننده بخشی از سبد انرژی 

دنیا در بازار جهانی مواجه بودیم؛ همچنین پیش بینی هایی 
که نسبت به کاهش بسیار شــدید دما و سرد شدن هوا در 
کشورهای اروپایی می شد؛ اتفاق نیفتاد. معموال در اروپا و 
همزمان با ماه اکتبر سرمای بسیار زیادی آغاز می شود اما 

امسال شرایط متفاوت شد.
وی ادامه داد: از سوی دیگر بر اساس تحریم های اعمال 
شده؛ قرار بود روسیه به کلی انتقال گاز خود را قطع کند و در 
مقابل کشورهای عضو اتحادیه اروپا نیز تحریم های جدی 
اعمال کنند اما به عبارت بهتر این دو مساله به صورت کامل رخ 
نداد و اروپا برای دریافت گاز بیشتر؛ به ویژه در اواخر تابستان 
و به منظور ذخیره سازی، درها را باز گذاشت و دو بانک مهم 
روسیه را تحریم نکرد و بدین صورت کار نقل و انتقال مالی 
با این کشور انجام شد. به این ترتیب روسیه مطلقا گاز خود 
را نبست و در مقابل کشورهای اروپایی مطلقا این کشور را 
تحریم نکردند. بنابراین در این دوران ذخیره ســازی های 
نسبتا مفصل سوخت مورد نیاز کشورهای عضو اتحادیه اروپا 

برای فصل زمستان انجام شد. وی تصریح کرد: در این میان 
آلمان توانست، ســوخت مورد نیاز جمعیت خود در فصل 

سرد را ذخیره کند.
وی عنوان کرد: در شــرایط فعلی هوا در آمریکا و اروپا 
آنچنان که باید ســرد نشــده و هم نتایج اقدامات صورت 
گرفته موثر نبوده البته باید توجه داشت بازار انرژی همیشه 
پرالتهابی بوده و عکس العمل های این بازار بسیار تند و آنی 
اســت و هنگامی که تحلیل ها و پیش بینی ها اشتباه از آب 
درمی آید این بارار بالفاصله عکس العمل های سنگین نشان 
می دهد. مشابه این شرایط را می توان در زمان شیوع کووید 
۱۹ مشاهده کرد که ناگهان قیمت  انرژی دچار نوسان شدید 
شد و حتی قیمت نفت وست تگزاس منفی شد و شبیه آنچه 

امروز برای قیمت گاز رخ داده، در آن دوران اتفاق افتاد. 
حسینی گفت: افزایش شدید قیمت ها در ماه های گذشته 
نیز ناشی از پیش بینی ها بود و نرخ ها کاذب بود و به نظر بنده در 

نهایت گاز قیمت متعادل خود را پیدا خواهد کرد.

بررسیدالیلشکستفرضیه»زمستانسخت«؛

گاز چطور در اروپا بی قیمت شد؟


