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 به مناسبت فرا رسیدن عید سعید غدیر خم، مرحله دوم 

صنعت
ثبت نام برای شرکت در قرعه کشی یکپارچه خودرو از 
امروز ساعت۱۷ به مدت 3روز آغاز می شود. این موضوع 

را دیروز مسئوالن وزارت صنعت نیز تأیید کردند.
به گزارش همشهری، بعد از یک دور عرضه موفقیت آمیز خودرو در قالب 
سامانه یکپارچه خودرو که در اردیبهشت ماه انجام شد، آن طور که دیروز 
مسئوالن وزارت صنعت اعالم کردند از امروز- شنبه 25تیرماه- مرحله 
دوم قرعه کشی خودرو به مناسبت عید ســعید غدیرخم آغاز می شود. 
متقاضیان می توانند از ســاعت۱۷ امروز به مدت 3روز در این ســامانه 

ثبت نام کنند.
معاون وزیر صنعت اعالم کرده  قرعه کشی فقط برای خودرو هایی انجام 
می شود که حجم تقاضا برای آنها بیش از عرضه است و حتی در ماه های 
آینده احتمال حذف کامل قرعه کشی و تحویل خودرو متناسب با تقاضا 

نیز وجود دارد.
شــرایط ثبت نام در دومین مرحله تخصیص یکپارچه خودرو، همانند 
مرحله نخست است و سهمیه خودروي طرح جوانی جمعیت نیز در این 
مرحله اعمال می شود. نتایج قرعه کشی نیز از زمان پایان مدت ثبت نام، 
حداکثر تا یک هفته اعالم می شود و دلیل این زمان، تطبیق اطالعات 
و داده های ثبت نام کنندگان با طــرح جوانی جمعیت و کنترل واجدان 

شرایط بودن است.

شرایطحذفقرعهکشی
معاون وزیر صنعت دیروز اعالم کرد این قرعه کشــی برای خودرو هایی 
انجام می شود که میزان تقاضا بیش از عرضه است؛ بنابر این درجریان 
قرعه کشی جدید خودرو نام خودرو هایی که میزان تقاضا برای آنها کمتر 

از عرضه است حذف شده است.
منوچهر منطقی در این باره توضیح داد: در دور نخست قرعه کشی سامانه 
یکپارچه، از ۱۱5نوع عرضه خودرو 55 نوع از خودروها یعنی ۴۸درصد 

خودروها بدون قرعه کشی به خریدار تعلق گرفت و حاال در قرعه کشی 
آخر تیرماه این خودروها را در سامانه نخواهید دید.

او افزود:اگر برای یک محصول هزار خودرو تولید شده باشد، اما ۶۰هزار 
درخواست داشته باشد، آن محصول در سامانه باقی می ماند و اگر برای 
محصولی 2۰هزار خودرو تولید شده باشد، اما در ثبت نام فقط ۱۹هزار 

متقاضی باشد این قابلیت وجود دارد که خودرو از سامانه خارج شود.
معاون صنایــع حمل ونقل وزیر صنعت، با اشــاره بــه حذف تدریجی 
قرعه کشــی گفت: با ادامه این روند اگر 2دور دیگر قرعه کشی سامانه 
ادامه یابد به عنوان مثال در ۱۱5نوع عرضه، صرفا 5 نوع عرضه خودرو 
در سامانه باقی می ماند و این سامانه به تدریج کمرنگ و به مرور حذف 

خواهد شد.

عرضهخودرودربورسکاال
همزمان با آغاز دور دوم قرعه کشی خودرو از طریق سامانه یکپاچه، اواخر 
هفته قبل شورای بورس با از سرگیری عرضه خودرو در بورس کاال نیز 
موافقت کرد. پیش از این وزارت صنعت با عرضه خودرو در بورس کاال 
مخالفت کرده بود اما حاال آن طور که تازه ترین اطالعات نشان می دهد 
وزارت صنعت با عرضه خودرو هایی که به دلیل باالتر بودن میزان عرضه 
از تقاضا از سامانه یکپارچه حذف می شوند در بورس کاال موافقت کرده 
اســت. درواقع قرار است خودرو هایی که از ســامانه قرعه کشی حذف 

می شوند امکان عرضه در بورس کاال پیدا کنند.
ســخنگوی وزارت صنعت نیز این موضوع را تأیید کرد و گفت: عرضه 
خودرو باید با هماهنگی وزارت صنعت باشــد و محصوالتی که تولید و 
عرضه آنها بیش از میزان تقاضاست، امکان عرضه در بورس را خواهند 
داشت. در واقع خودروهایی که در مسیر خروج از قرعه کشی قرار دارند 
و به نوعی تولید و عرضه آنها بیش از میزان تقاضاست، امکان عرضه در 

بورس کاال را خواهند داشت.
امید قالیباف با بیان اینکه وزارت صنعت موافق عرضه خودرو در بورس 

است اما این عرضه باید با شرایطی همراه باشد، گفت: در جلسه شورای 
بورس، وزیر صنعت پیشنهاد عرضه خودرو در بورس را ارائه کرد و این 

موضوع قبل از پیشنهاد وزیر، در دستور کار شورا نبود.
او همچنین در مورد مخالفت اولیــه وزارت صنعت با عرضه خودرو در 
بورس نیز گفت: ماه قبل قرار بود همه خودروسازان در سامانه یکپارچه 
تخصیص خودرو فعال باشند تا با شفافیت کامل خودرو عرضه کنند و به 
این ترتیب مشخص شود سیاستگذاری بعدی به چه صورت خواهد بود؛ 
بنابراین در آن زمان نمی شد به یک خودروساز خاص اجازه داد که با نظر 

خود به عرضه در بورس بپردازد.
سخنگوی وزارت صنعت تأکید کرد: بنابراین از این به بعد با هماهنگی 
کامل وزارت صنعت و رعایت شــرایط، خودرو در بورس عرضه خواهد 
شد؛ به این صورت که اگر به عنوان نمونه قرار است خودروهای شاسی 
بلند در بورس کاال عرضه شوند، در این صورت باید همه خودروسازان 
شبه دولتی و خصوصی، خودروهای خود را در این کالس در بورس کاال 

عرضه کنند.
جواد جهرمی، معاون بورس کاال نیز دراین باره گفت:مقرر شده فرایند 
عرضه خودرو در بورس کاال با یک کالس خودرو آغاز و همه شرکت های 
تولیدکننده آن کالس، اقدام به عرضه کنند. او همچنین با اعالم اینکه 
میزان و نوع عرضه خودروها اطالع رسانی خواهد شد، ادامه داد: تأکید 
بورس کاال صرفا عرضه فیزیکی نبوده بلکه تامین مالی خودروسازان و 
استفاده از اوراق گواهی سپرده و سلف موازی اســتاندارد است که در 

هفته های آینده اعالم خواهد شد.
به گزارش همشــهری، پیش از این قرار بود 2 خــودروي دیگنیتی و 
فیدلیتی متعلق به شرکت بهمن موتور در بورس کاال عرضه شوند که در 
روز عرضه با نامه معاون وزیر صنعت،  این عرضه لغو شد. بورس کاال حتی 
در همان زمان اعالم کرده بود به غیراز این دو خودرو، ۴خودرو ساز دیگر 
متقاضی عرضه محصوالتشان در بورس کاال هستند و حتی برای آنها کد 

معامالتی آنالین صادر شده است.

آغاز دور دوم ثبت نام خودرو؛ از امروز
به گفته مسئوالن وزارت صنعت دور دوم ثبت نام خودرو از امروز به مدت 3روز آغاز می شود

اکونومیست اعالم کرد

پیش بینی کاهش یک تریلیون دالری اقتصاد جهان
اقتصــادی  اطالعــات  واحــد 

اقتصاد 
جهان

اکونومیست، برآورد کرد جنگ در 
اوکراین بــه افزایش قیمت کاالها، 
اختالل در زنجیره تامین مواداولیه و کاهش سطح 
معیشــت خانواده ها در جهان منجر خواهد شد و 
تحت تأثیر این سه عامل، اقتصاد جهان در سال جاری 

میالدی یک تریلیون دالر افت خواهد کرد.
به گزارش همشهری، چالش های سیاسی پیش روی 
جهان تأثیرات عمیقی بر اقتصاد جهانی داشته و اغلب 
کشور ها را درگیر خودکرده است. در چنین شرایطی 
اغلب مؤسســات اقتصــادی بــرآورد می کنند که 
تحوالت پیش رو به رشد تورم و حتی وقوع رکود در 
اقتصاد جهان منجر خواهد شد اما اثرات این رویداد 
برکشــورهای مختلف متفاوت اســت.درتازه ترین 
تحلیل، واحد اطالعات اقتصادی اکونومیست برآورد 
کرده جنــگ در اوکراین به کاهش یــک تریلیون 
دالری اقتصاد جهانی تا پایان سال2۰22 میالدی 
منجر خواهد شــد. به باور اکونومیســت این جنگ 
از یک طرف به افزایش قیمــت کاالها ازجمله مواد 
غذایی منجر شده و از طرف دیگر در زنجیره تامین 
کاال ها و مواداولیه اثر گذاشــته است.این رویداددر 
عین حال انتظارات تورمی را افزایش داده و بر سطح 
بودجه خانوار و اشتغال نیز تأثیر گذاشته است. طبق 
برآورد این مؤسسه این سه عامل باعث افزایش تورم 

و کاهش رشد اقتصادی جهان می شود.
با این حال فراترازجنگ اوکراین، 2عامل دیگر یعنی 
رشد شــتابان تورم در آمریکا و سیاست های چین 
برای مقابله با کرونا نیز بر چشم انداز اقتصاد جهانی 
در ســال جاری تأثیر دارند. به باور اکونومیست نوع 
دیگری از کووید-۱۹ در اواخر امسال ظاهر می شود 
که به کاهش رشد اقتصادی جهان منجر خواهد شد؛ 

به همین دلیل این مؤسسه رشد اقتصاد جهان را در 
سال جاری 2.۸درصد پیش بینی کرده است که این 
میزان نسبت به پیش بینی قبلی این مؤسسه که قبل 
از وقوع جنگ در اوکراین اعالم شده بود، 3.۹درصد 

کاهش نشان می دهد.

عالئمهشداردهندهبرایاقتصادآمریکا
آنطور که اکونومیســت اعالم کرده، عالئم هشــدار 
دهنده ای برای اقتصاد آمریکا نمایان شده و این نگرانی 
را ایجاد کرده است که اقتصاد این کشور به سمت یک 
رکود فراگیر پیش برود. این مؤسســه میزان رشد 
اقتصادی آمریکارا پیش از جنگ اوکراین 3.۴درصد 
برآورد کرده بود که اکنون این مقدار را به 2.3درصد 
کاهش داده اســت. اگرچه آمار ها نشان می دهد به 
لطف بهبود آمار اشتغال درآمریکا و حجم پس انداز 
قوی خانواده هــای آمریکایی جلــوی رکود عمیق 
گرفته شود اما در عین حال 3خطر بزرگ می تواند به 
تعمیق رکود تا پایان سال2۰23 میالدی منجر شود. 
نخستین عامل، بدتر شدن اوضاع جنگ در اوکراین 
است که می تواند به افزایش ناگهانی و بیشتر تورم در 
آمریکا منجر شود. عامل دومی که می تواند به تعمیق 
رکود در اقتصاد آمریکا منجر شــود، سیاست های 
تهاجمی فدرال رزرو برای افزایش نرخ بهره اســت. 
فدرال رزرو این سیاســت را برای مقابله با تورم آغاز 
کرده اما می تواند وضع رشد اقتصادی آمریکا را بدتر 
کند. سومین عامل نیز خطر سقوط ارزش دارایی ها در 
ایاالت متحده آمریکاست که می تواند آثار اقتصادی 

زیانباری برای این کشور داشته باشد.

سیاستهایچینبرایمقابلهباکرونا
واحد اطالعات اقتصادی اکونومیســت همچنین 

تحلیل کرده است یکی دیگر از عواملی که به کاهش 
رشد اقتصاد جهان منجر خواهد شد سیاست های 
ســختگیرانه چین در برابر کروناســت. بررسی ها 
نشــان می دهد با وجود آثار مطلوب سیاست های 
محرک مالی در چین، رشد اقتصادی این کشور در 
سال جاری به بیش از ۴درصد نخواهد رسید که این 
میزان کمتر از نرخ هدف گذاری شــده دولت چین 
برای رشد 5.5درصدی است.اکونومیست نیز پیش 
از این میزان رشــد اقتصادی چین را در سال جاری 

5درصد پیش بینی کرده بود.
چنانچه سیاست های سختگیرانه چین برای مقابله 
با کرونــا و محدودیت های موجود برای ســفرهای 
داخلی و خارجی ادامه یابد آثار و تبعات این رویداد 
تا پایان سال2۰23 اقتصاد جهان را تحت تأثیر قرار 
خواهد داد چرا که اقتصاد چین ازجمله بزرگ ترین 
اقتصاد های جهان است و کاهش رشد اقتصادی این 

کشور بازارهای جهانی را تحت تأثیر قرار می دهد.

اروپادرمعرضتندباد
طبق گزارش اکونومیســت، اقتصادهــای اروپایی 
با 3معضل همزمان مواجه اند. نخســتین عامل اثر 
تورم فزاینده اســت که می تواند بــر قدرت خرید 

مصرف کنندگان تأثیر نامطلوب بگذارد. 
دومین عامل تبادالت تجاری و کاهش تراز تجاری 
اروپاســت که می تواند اقتصاد اروپا را باچالش های 
بیشتری مواجه کند، چرا که از یک طرف آمریکا در 
حال اعمال سیاست های پولی سختگیرانه ای است و 
از طرف دیگر چین نیز سیاست های سختگیرانه ای 

را برای مقابله با کرونا در پیش گرفته است.
ســومین عامل نیز به تــداوم جنــگ در اوکراین 
بازمی گردد که می تواند به رشد قیمت کاالها و مختل 

شدن زنجیره عرضه کاال در اروپا منجر شود. درچنین 
شرایطی آلمان به عنوان بزرگ ترین اقتصاد اروپا در 
معرض بیشترین تهدیدهای اقتصادی است و انتظار 
می رود این کشــور از نیمه دوم همین ســال برای 

دومین فصل با رکود مواجه شود. 
همچنین انتظار می رود ســطح تولیــد ناخالص 
داخلی اروپا در منطقه یورو در سال جاری به دوره 
قبل همه گیــری کرونا باز گردد. بــه همین دلیل 
اکونومیســت پیش بینی های خود را برای رشــد 
اقتصای اروپا بعــد از وقوع جنــگ در اوکراین به 
نصف کاهش داده و 2.2درصد اعالم کرده اســت 
درحالی که این میزان قبل از وقوع جنگ در اوکراین 
۴درصد پیش بینی شــده بود. بررسی ها همچنین 
نشــان می دهد کاهش رشــد اقتصــادی اروپا در 

سال2۰23 هم ادامه یابد.

خطرناامنیغذاییبرایکشورهایدرحالتوسعه
یکی دیگر از خطراتی که اقتصــاد جهان را تهدید 
می کند خطر نا امنی غذایی است چراکه کشور های 
درحال توســعه مانند لبنان، یمن و مصر به شدت 
به ذخایر غالت روســیه و اوکراین وابسته هستند و 
افزایش قیمت این محصوالت و کاهش عرضه آنها 
می تواند این کشــور ها را در معــرض خطر نا امنی 

غذایی قرار دهد. 
در واقع با توجه به آنکه روســیه و اوکراین یک سوم 
تجارت جهانی گندم را در اختیار دارند تداوم جنگ 
می تواند به افزایش بیشتر قیمت این محصول و حتی 
جو و ذرت درجهان منجر شود و این موضوع خطر 
قحطی و نارضایتی اجتماعی را در اواخر امسال و بعد 
از آن در کشــور هایی که به غالت روسیه و اوکراین 

متکی هستند افزایش می دهد.

کاهشقیمتدرترهبار
براساس تازه ترین نرخ نامه سازمان مدیریت میادین شهرداری 
تهران، قیمت ۱۹قلم ســبزی و صیفی  طی یک هفته اخیر در 
میادین میوه و تره بار بین 2۰۰ تا ۴هزار تومان کاهش پیدا کرده 
است. به گزارش همشهری، مقایسه نرخ نامه میادین با قیمت های 
سطح شهر نشــان می دهد که قیمت انواع سبزی و صیفی در 
میادین میوه و تره بار به طور میانگین 2۸درصد از میانگین قیمت  
مغازه ها پایین تر اســت. با این حال طی هفته گذشــته قیمت 
بسیاری از اقالم پرفروش کاهش یافته که لیموترش، کدو، گوجه 

گیالسی و غوره بیشترین کاهش قیمت را داشته اند.

لیموترش

21.000
4.000

کدو 
مسمایی
9.900
2.000

لوبیا سبز

15.500
400

بادمجان

7.800
700

خیار 
رسمی

7.900
600

غوره 
عسگری

14.700
1.000

قیمت هر کیلو

میزان کاهش قیمت

کیلوگرم/تومان

9.500
400

گوجه

پیاز سفید

9.700
200

قیمتشیر
قیمت یک لیتر شــیر تولیدی شرکت های مختلف 
صنایع لبنی به 2۰ تا 3۰ هزار تومان رسیده و انواع 
غنی شــده، قیمت های باالتری نیــز دارند. قیمت 
جدید شیر و دیگر لبنیات در اردیبهشت ماه امسال 

به شرکت های لبنی ابالغ شد.

قیمتهابهتومان

26.000یک لیتری- پرچربکاله

29.000یک لیتری- پرچربعالیس

29.000یک لیتری- کم چرب مدت دارهراز

24۱.000لیتری- کم چرب ۱.۵ درصدمانیزان

20.000یک لیتری- کم چربمیهن

29.000یک لیتری- پرچرب مدت داررامک

یک لیتری- سوپرشیر 2.۵ روزانه
36.000درصد 

یک لیتری- کم چرب- پاک
30.000مدت دار

میادین

بازارها

گزارش

سوپرمارکت

تولیدقزلآالبه105هزارتنمیرسد
مدیرعامل اتحادیه تعاونی ماهیان ســردآبی گفت: با استمرار 
خشکسالی و کاهش رغبت برای خرید تخم چشم زده پیش بینی 
می شــود که تولید قزل آال به ۱۰۰ تا ۱۰5هزار تن برسد. آرش 
نبی زاده گفت: قیمت کنونی هر کیلو قزل آال در عمده فروشی به 
۶5هزار تومان رسیده که نسبت به هفته های قبل روند افزایشی 
به خود گرفته است.به گفته او، با اصالح نظام یارانه قیمت تمام شده 
هر کیلو قزل آال به ۹5 تا ۱۰۰ هزار تومان رسید که انتظار می رود 
هر چه سریع تر قیمت قزل آال به نرخ واقعی برسد تا تولیدکنندگان 

قادر به ادامه تولید باشند.

افزایشصادراتشیرخام
اسماعیل خاتمی، عضو انجمن صنایع فرآورده های لبنی اعالم کرد: 
سال گذشته 2۰ تا 25درصد از جذب شیر لبنی در قالب گروه های 
مختلف محصول صادر می شد. پیش بینی می شود امسال ۴۰درصد 
از شیر تولید شده در داخل صادر شود. کشورهایی مانند روسیه، 
قزاقستان، گرجستان و ارمنستان خواهان شیر خام ما هستند. 
خاتمی، با تأیید کاهش مصرف لبنیات، گفت: بعد از اصالح نظام 
یارانه ای کمترین افت خریــد در گروه پنیر اتفاق افتاد، چنان که 
کاهش خرید پنیر کمتر از ۱۰درصد بوده، در سایر گروه های لبنی 

کاهش مصرف ۱5 تا 2۰درصد بوده است.

کاهشتقاضادربازارمسکن
بازار مسکن شهر تهران پس از 2ماه پررونق، این روزها از تب و 
تاب افتاده است. واسطه های ملکی بیان می کنند که از ابتدای 
تیرماه به تدریج تعداد معامــالت افت کرده و هم اکنون خرید و 
فروش ها به کمتر از نصف خردادماه رســیده است. بنا به گفته 
فعاالن بازار مسکن، تقاضا عمدتا از نوع سرمایه گذاری با ذهنیت 
انتظارات تورمی ناشی از تغییر قیمت کاالهای اساسی در ماه های 
اردیبهشــت و خرداد وارد بازار و هم اکنون خارج شــده است. 
اطالعات به دســت آمده از آگهی های ملکی هم رسیدن رشد 

قیمت به یک سوم ماه قبل را نشان می دهد.

طرحجدید
برایمبادالتکاغذینفتوگاز

مدیرعامل بورس انرژی از عرضه گواهی سپرده نفت خبر داد
مدیرعامل شرکت ملی گاز: اگر مشترکی گاز کمتری 

مصرف کند، می تواند گاز مازادش را در بورس انرژی بفروشد

انتشار گواهی ســپرده حامل های انرژی شرکت ملی نفت در 
بورس انرژی ایران در دستور کار قرار گرفت. کارگروهی نیز به 
همین منظور تشکیل شده است؛ همزمان با این طرح معاون 
وزیر نفت از عرضه گاز نیــز در بورس کاال خبــر داد و تأکید 
کرد: مشــترکان می توانند گاز مازاد مصرفی خود را در بورس 

بفروشند.
به گزارش همشهری، جای اوراق بهادار مبتنی بر انرژی ازجمله 
نفت در بازار ســرمایه ایران خالی اســت. به زعم بســیاری از 
کارشناســان، اوراق مالی مبتنی بر کاال های پایه ای مانند نفت 
که ایران در آن مزیت برتر دارد می تواند کمک زیادی به فروش 
و افزایش درآمد های ارزی کند. اساسا مهم ترین فلسفه تاسیس 
بورس نفت نیز در ایران همین موضوع بوده اســت اما در طول 
سال های گذشته با وجود تاســیس بورس انرژی این موضوع 
فراموش شد. حاال آن طور که مدیرعامل بورس انرژی خبر داده 
طرحی را شرکت ملی در دستور کار قرار داده است که براساس 
آن فروش نفت از طریق اوراق مالی مانند گواهی سپرده توسعه 
پیدا می کند که این اوراق به زعم کارشناسان می تواند به افزایش 
صادرات و توســعه معامالت نفت کمک زیــادی کند. برخی 
اطالعات غیررسمی حاکی از آن اســت که مبادالت این اوراق 
حتی قرار است با ارزی به غیراز دالر انجام شود و می تواند جریان 
فروش نفت ایران را از طریق به کارگیری مبادالت ارزی و مالی 

تسهیل کند.
به موازات این رویداد دیروز معاون وزیر نفت از عرضه گاز نیز در 
بورس کاال خبر داد و تأکید کرد: مشترکان می توانندگاز مازاد 
مصرفی خود را در بورس انرژی بفروشــند.این طرح نیز بیش 
از چند سال اســت به دلیل فراهم نبودن زیرساخت ها معطل 

مانده بود.

عرضهگواهیسپردهنفت
آن طور که دیروز مدیرعامل بورس انرژی اعالم کرد:شرکت ملی 
نفت طرح جدیدی برای مبادالت حامل های انرژی ارائه کرده 

است که مبتنی بر فروش گواهی سپرده کاالیی است.
علی نقوی با بیان اینکه انتشار گواهی سپرده کاالیی حامل های 
انرژی با هدف توسعه بازار است و طرح فعلی با طرح دولت قبل 
برای فروش اوراق سلف نفتی به کلی تفاوت دارد گفت: شرکت 
ملی نفت دردوره جدید رویکردی مبتنی بر افزایش شفافیت و 
توسعه بازار از طریق سازوکارهای بورس انرژی را در دستور کار 
خود قرار داده و بر همین اساس کارگروهی برای انتشار گواهی 

سپرده حامل های انرژی تشکیل شده است.
او افزود: همچنین جلســات کارشناسی متعددی برای بررسی 
ابعاد مختلف این ابزار جدید با ذی نفعان مختلف تشکیل شده 
و ادامه دارد. جزئیات طرح فعلی وزارت نفت هنوز نهایی نشده 

است و به محض تأیید و تصویب اطالع رسانی خواهد شد.
نقوی تأکید کرد: آنچه درباره تشابه این طرح با طرح گشایش 
نفتی مطرح می شــود به هیچ وجه درست نیست و طرح فعلی 
برای انتشار گواهی سپرده حامل های انرژی اساسا با مدل اوراق 

سلف نفتی تفاوت دارد.
مدیرعامل بــورس انرژی گفت: طبق دســتورالعمل های بازار 
سرمایه، گواهی ســپرده کاالیی صرفا به تحویل فیزیکی منجر 
خواهد شد و تسویه نقدی ندارد.همچنین در این طرح با توجه 
به فروش قطعی دارایی پایه، تعهداتی برای دولت در آینده ایجاد 

نمی شود و ابزار جبران کسری بودجه نیز به حساب نمی آید.
به گفته او گواهی ســپرده حامل های انرژی یک شــیوه جدید 
برای فروش نفت و فرآورده های نفتی است، در عین حال طبقه 
جدیــدی از دارایی های مالی را برای ســرمایه گذاری به وجود 

می آورد.
نقوی  با بیان اینکه معامالت ابزارهای پرریســکی مانند گواهی 
سپرده حامل های انرژی توسط سرمایه گذاران حرفه ای و فعاالن 
همان حوزه که با ریسک های کاال آشنا هستند انجام می شود 
توضیح داد: بازیگران حرفه ای این عرصه می توانند با پیش بینی 
نسبت به تحوالت آینده بازار نفت و فرآورده های نفتی به خرید 
و فروش گواهی اقدام کنند و توصیه می شود افرادی که آشنایی 
کافی با معامــالت آن ندارند، به صورت غیرمســتقیم از طریق 

صندوق های کاالیی در این ابزار جدید سرمایه گذاری کنند.

عرضهگازدربورسانرژی
همگام با برنامه ریزی برای انتشــار گواهی سپرده فرآورده های 
نفتی در بورس انرژی مدیرعامل شــرکت ملی گاز ایران نیز از 
عرضه گاز در بورس کاال خبر داد و گفت: مشترکان می توانند گاز 
مازاد مصرفی خود را در بورس بفروشند. مجید چگنی با اشاره 
به اینکه با اجرای پروژه کنتورهای هوشمند، مدیریت مصرف 
اتفاق خواهد افتاد، گفت: اگر مشترکی گاز کمتری مصرف کند، 

می تواند گاز مازاد را در بورس بفروشد.
او با بیان اینکه قیمت گاز در ایران بسیار ارزان است، افزود: قیمت 
گاز در اروپا مترمکعبی باالی 2دالر است و حتی در زمان هایی به 
باالی ۴دالر نیز رسیده، درحالی که قیمت گاز در ایران در بخش 

خانگی ۷۰تومان است.
او افزود: هدف از اجرای پروژه کنتورهای هوشــمند این است 
که مدیریت مصرف انجام شــود و از خدمات ارائه شده درست 

استفاده کنند.
معاون وزیر نفت با اشاره به اینکه زیرساخت های بورس انرژی 
برای عرضه گاز فراهم است، ادامه داد: در این پروژه هر مقداری 
که مشترکان بتوانند مصرف گاز را ذخیره کنند، می توانند در 
بورس انرژی به قیمت آزاد بفروشند.او تأکید کرد: سال گذشته 
براساس قانون بودجه، تکلیفی داشــتیم که بخشی از گاز را در 
بورس انرژی عرضه کنیم اما چون زیرساخت ها آماده نبود و پایان 

سال این زیرساخت آماده شد، امکان عرضه گاز به وجود نیامد.
شــرکت ملی گاز ایران براســاس الیحه بودجه امسال، برای 
اصالح الگوی مصرف، موظف است در راستای هوشمندسازی 
توزیع گاز و نصب کنتورهای هوشــمند با اولویت مشــترکان 
پرمصرف اقدام کند.در حوزه سخت افزاری، ساخت کنتورهای 
هوشمند در اولویت قرار دارد و هم اکنون در اروپا نیز بحث های 
هوشمندســازی پیگیری می شــود.این پروژه کالن باید طی 
۴سال عملیاتی شــود و براســاس برآورد اولیه، ۴میلیارد دالر 

سرمایه گذاری نیاز است.


