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ذخایر گندم جهانی در پایین ترین سطح ۶ سال اخیر!
نتایج بررسی ها نشان داده است که فشار جهانی گندم تا سال ۲۰۲۳ تشدید 
می شود و ریسک قیمت همچنان باقی خواهد ماند.به گزارش ایسنا، علیرغم اینکه 
قیمت جهانی گندم در باالترین حد خود معامله می شــود، اگر پیش بینی های 
جدید دولت ایاالت متحده حقیقت داشته باشد، ممکن است فعاالن بازار نسبت 
به چشم انداز عرضه در سال آینده بسیار خوش بین بوده باشند.وزارت کشاورزی 
ایاالت متحده روز پنج شنبه ذخایر نهایی گندم جهانی برای سال بازاریابی ۲۰۲۲ 
تــا ۲۰۲۳  را بــه ۲۶۷ میلیون تــن اعالم کرد که پایین ترین رقم در ۶ ســال 
اخیر اســت که بســیار کمتر از تخمین های ۲۷۲ میلیونی تحلیلگران است اما 
عرضه گندم برای آینده نســبت به برآورد تقاضــای جهانی، به طور خطرناکی 
نزدیک به پایین ترین ســطح تاریخی و به ویژه کمتر از ســطوح کاهش یافته 
امسال مشاهده می شود.ذخایر گندم مصرفی جهان بدون احتساب چین، برای 
سال های ۲۰۲۲ تا ۲۰۲۳ از ۱۶.۴ درصد در سال جاری به ۱۴.۹ درصد کاهش 
می یابد و چهارمین میزان پاییــن،  در تاریخ خواهد بود. رکورد ۱۴.۳ درصد در 
ســال ۲۰۰۷ تا ۲۰۰۸ ثبت شد و میانگین آن از اواسط دهه گذشته ۱۹ درصد 
بود. این موضوع می تواند قیمت گندم را تا سال ۲۰۲۳ افزایش دهد و بر قیمت 
موادغذایی برای مصرف کنندگان در سطح جهانی تاثیر بگذارد و هزینه های باال 
را برای کشــورهای واردکننده تضمین کند و البته خطرات بیشتر برای ذخایر 
گندم ۲۰۲۲ تا ۲۰۲۳ ممکن اســت.یکی از شگفت انگیزترین پیش بینی ها در 
روز پنج شنبه، تولید گندم قرمز سخت زمستانه ایاالت متحده از سوی سرویس 
آمار وزارت کشاورزی ایاالت متحده با ۵۹۰ میلیون بوشل بود. تحلیلگران انتظار 
۶۸۵ میلیون را داشــتند که از ۷۴۹ میلیون سال گذشته فاصله زیادی داشت.

محصول گندم بهاره ایاالت متحده یک نگرانی عمده است و می تواند تولید این 
کشور را محدود کند. وضعیت اوکراین همچنین باعث ایجاد ابهام در بازار گندم 
می شــود. وزارت کشاورزی آمریکا میزان برداشت گندم اوکراین در سال ۲۰۲۲ 
تا ۲۰۲۳ را که در پاییز گذشته کشت شد، به ۲۱.۵ میلیون تن تعیین کرد که 
کمترین میزان در ۱۰ ســال اخیر و ۳۵ درصد کاهش نســبت به سال گذشته 
اســت. صادرات گندم اوکراین تنها ۱۰ میلیون تن بود که ۴۷ درصد نســبت 
به ســال گذشــته کاهش داشت و پایین ترین ســطح در ۹ سال گذشته است.
پیش بینی می شود که تولید گندم روسیه بیش از ۶ درصد در سال افزایش یابد. 
برداشت گندم کانادا نسبت به فاجعه خشکسالی سال گذشته ۵۰ درصد بهبود 
یافته اســت. چین قرار است تا اواسط ســال ۲۰۲۳ رکورد ۵۳ درصد از گندم 

جهان را ذخیره کند.

جدیدترین وضعیت وام و سپرده های بانکی
میزان ســپرده ها و تسهیالت بانکی تا پایان بهمن ماه سال گذشته نسبت به 
مقطع مشابه در سال ۱۳۹۹ معادل ۴۱.۵ و ۴۴.۳ درصد افزایش نشان می دهد.
براساس گزارش بانک مرکزی از وضعیت کل مانده سپرده ها و تسهیالت ریالی 
و ارزی بانک ها و مؤسســات اعتباری به تفکیک استان در پایان بهمن ماه سال 
گذشــته، مانده کل سپرده ها به رقم بیش از ۵۲۴۲ هزار میلیارد تومان رسیده 
اســت که نسبت به مقطع مشابه سال قبل و پایان سال گذشته معادل ۴۱.۵ و 
۳۵.۳ درصد افزایش را نشان می دهد.همچنین، باالترین مبلغ سپرده ها مربوط 
به استان تهران با مانده ۲۸۱۳.۹ هزار میلیارد تومان و کم ترین مبلغ مربوط به 
اســتان کهگیلویه و بویراحمد معادل ۱۴ هزار میلیارد تومان است.عالوه براین، 
مانده کل تســهیالت در این زمان نیز بیش از ۳۹۰۰ هزار میلیارد تومان است 
که نســبت به مقطع مشابه سال قبل و پایان سال گذشته معادل ۴۴.۳ و ۳۹.۷ 

درصد افزایش داشته است.

خبر آزادسازی واردات خودرو هم دالالن را
 آرام نکرد

علی رغم اینکه پیش بینی می شد، خبر آزادسازی واردات خودرو و عدم تمدید 
مصوبــه ممنوعیت، بــازار آزاد خودرو را کمی آرام تر کند اما بررســی روند بازار 
خودرو نشان می دهد که دالالن همچنان با قدرت بازار را در دست دارند و اجازه 
کاهش قیمت ها را نمی دهند.به گزارش ایســنا، روند قیمت ها در بازار خودرو و 
مقایسه آن با قیمت ها در آخرین روز هفته گذشته و روز نخست آن )چهارشنبه 
و شنبه( نشان می دهد که دالالن از تالش باز نمی ایستند و همچنان افسار بازار 
خودرو را به دســت دارند و اجازه کاهش قیمت ها را در این بازار نمی دهند. این 
در حالیســت که تجربه گذشته نشان می دهد، حتی خبرها در رابطه با واردات 
خودرو بر بازار آزاد تاثیرگذار بوده اســت.اما علیرغم اینکه از چهارشــنبه هفته 
گذشــته، با تاکید وزیر صنعت، معدن و تجارت، از سرگیری واردات خودرو در 
ســال جاری قطعی شد، قیمت ها در بازار همچنان در شیب صعودی قرار دارد.
نکته قابل توجه اینجاست که محصوالت خارج از تولید همچون پرایدهای سایپا 
نیز همچنان در مســیر افزایش قیمت هســتند. بطور مثال سایپا ۱۱۱ که در 
اوایل هفته گذشته ۲۰۳ میلیون تومان بود و تا پایان هفته نوسان یک میلیون 
تومان داشت، روزگذشته به ۲۰۷ میلیون تومان هم رسیده است.در محصوالت 
پرتیراژ گروه صنعتی ایران خودرو افزایش دو تا ۹ میلیون تومانی نسبت به هفته 
گذشــته دیده می شود.در محصوالت ایران خودرو نیز افزایش دو تا ۲۲  میلیون 
تومانی قیمت محصوالت نســبت به آخرین روز از هفته گذشــته )چهارشنبه( 

مشهود است.

قیمت نفت همسو با بنزین جهش یافت
قیمت نفــت در معامالت روز جمعه تحت تاثیر صعود قیمت بنزین آمریکا 
به رکورد جدید، مهیا شدن چین برای کاهش محدودیتهای کرونایی و نگرانی 
ســرمایه گذاران از کمبود عرضه در صورت ممنوعیت واردات نفت روسیه به 
اروپا، چهار درصد افزایش یافت.به گزارش ایســنا، بهای معامالت نفت برنت با 
چهار دالر و ۱۰ سنت معادل ۳.۸ درصد افزایش، در ۱۱۱ دالر و ۵۵ سنت در 
هر بشکه بسته شد. بهای معامالت وست تگزاس اینترمدیت آمریکا با چهار دالر 
و ۳۶ ســنت معادل ۴.۱ درصد افزایش، در ۱۱۰ دالر و ۴۹ سنت در هر بشکه 
بســته شد. این باالترین قیمت نهایی وست تگزاس اینترمدیت از ۲۵ مارس و 
سومین رشد هفتگی متوالی این شاخص بود. نفت برنت برای نخستین بار در 
سه هفته اخیر، با کاهش هفتگی روبرو شد.بهای معامالت بنزین آمریکا پس از 
این که ذخایر بنزین هفته گذشته برای ششمین هفته متوالی کاهش پیدا کرد، 

به باالترین رکورد همه زمانها رسید.
رابرت یاوگر، مدیراجرایی شــرکت معامالت انرژی در شــرکت میزوهو در 
این باره گفت: از مارس ذخایر بنزین آمریکا رشــد نکرده اســت و تقاضا برای 
بنزین با آغاز فصل رانندگی تابســتانی در تعطیالت روز یادبود آمریکا، افزایش 
پیدا خواهد کرد.انجمن خودروی آمریکا اعالم کرد قیمت جایگاههای سوخت 
روز جمعــه بــه ۴.۴۳ دالر در هر گالن برای بنزیــن و ۵.۵۶ دالر برای دیزل 
صعود کرد.قیمتهای نفت تحت تاثیر احتمال ممنوعیت واردات نفت روســیه 
به اتحادیه اروپا و محدود شــدن عرضه از یک ســو و نگرانیها نسبت به شیوع 
دوباره پاندمی کووید و متاثر شدن تقاضای جهانی برای سوخت از سوی دیگر، 

نوسان پیدا کرده اند.
لوییس دیکســون، تحلیلگر ریســتاد انرژی در این بــاره گفت: اگر تحریم 
اتحادیه اروپا علیه نفت روســیه اجرا شــود، ممکن است سه میلیون بشکه در 
روز نفت روسیه از بازار حذف شود و جریان تجارت جهانی تغییر کرده و باعث 
وحشــت و نوسان شــدید قیمتها در بازار شود.مسکو هفته گذشته شرکتهای 
انرژی اروپایی متعددی را هدف تحریم قرار داد و نگرانی ها نســبت به وضعیت 
عرضــه را تجدید کرد.در چین، مقامات وعده دادند از اقتصاد حمایت خواهند 
کرد و مقامات شهری گفتند محدودیتهای رفت و آمد در شانگهای کاهش پیدا 

خواهد کرد و فروشگاهها ماه جاری باز می شوند. 
ادوارد مویا، تحلیلگر ارشد بازار در شرکت OANDA گفت: قیمتهای نفت 
تحــت تاثیر خوش بینی به عدم وخیم شــدن وضعیت کرونا در چین و بهبود 
دارایی های پرریســک، صعود کردند.بازارهای ســهام جهانی پس از یک هفته 
معامالت پرنوســان، صعودکردند و شاخصهای سهام در آمریکا و اروپا را باالتر 
بردند.عاملی که قیمتهای نفت را هفته گذشــته تحت فشار قرار داد، رشد نرخ 
تورم و افزایش نرخهای بهره آمریکا بود که ارزش دالر را باالتر برد.اتحادیه اروپا 
اعالم کرد پیشــرفت کافی برای ازسرگیری مذاکرات هسته ای با ایران صورت 
گرفته اســت. با این حال آمریکا ضمن تمجید از تالشهای اتحادیه اروپا، اعالم 
کرد هنوز هیچ توافقی حاصل نشده است.بر اساس گزارش رویترز، تحلیلگران 
اظهار کردند: توافق با ایران می تواند یک میلیون بشــکه در روز به عرضه نفت 

در بازار جهانی اضافه کند.

گزارش

اخبار کوتاه

بازار انرژی

جریان تجاری ایران با روسیه و اوکراین در دوماه ابتدایی 
جنگ بین دو کشور نشان می دهد که فقط واردات از روسیه 
افزایش داشته است، صادرات به این کشور و البته مجموع 
تجارت با اوکراین افت تا بیش از ۹۰ درصدی را ثبت کرده 
اســت.به گزارش ایســنا، تنش های سیاسی بین اوکراین و 
روسیه در اواخر بهمن ماه سال گذشته شدت گرفت و عمال 
وارد جنگ شــدند، اتفاقی که در وضعیت تجاری دو کشور 
با ســایر کشورها با توجه به اینکه تامین کنندگان بخشی از 
کاالهای اساسی هســتند، حائز اهمیت بوده است.ایران تا 
زمان شــروع جنگ این دو کشــور یعنی در ۱۰ ماهه اول 
سال گذشــته، حدود دو میلیارد دالر با آنها تعامل تجاری 
داشــت که عمــده آن تا حدود ۱.۸ میلیــارد دالر  مربوط 
به روســیه بود. گندم، ذرت، جو، دانه های روغنی از جمله 
اقالمی اساســی وارداتی ایران از روسیه تا زمان جنگ این 
کشــور بوده و از اوکراین نیز هر چند محدودتر، کاالهایی 
ماننــد  گندم، ذرت، روغن آفتابگردان، ماشــین آالت و یا 
برخی تجهیزات نفتی وارد کرده بود.با گذشت حدود سه ماه 
از شروع جنگ بین روسیه و اوکراین، وضعیت تجاری ایران 
با این دو کشور از گمرک ایران مورد بررسی قرار گرفت و در 
همین رابطه، لطیفی-سخنگوی گمرک- گزارشی از تبادل 
تجاری با آنها در فاصله اســفند سال قبل تا پایان فروردین 

امسال، ارائه کرد.
تجارت ۳۸۲.۸ میلیون دالری با روسیه 

در دو ماه
بر اســاس این گزارش، در دو ماه مورد بررسی، تجارت 
ایران و روســیه حدود ۹۳۰.۴ هزار تن بــه ارزش بیش از 
۳۸۲.۸ میلیــون دالر بوده است.ســهم واردات از روســیه 
۷۵۸.۶ هزار تــن به ارزش ۳۲۱.۳ میلیــون دالر بوده که 
نســبت به دو ماه اســفند ۱۳۹۹ و فروردین ۱۴۰۰ حدود 
۱۰۹ درصد در وزن و ۲۹ درصد در ارزش رشــد داشــته 
است. در دوره مشابه سال گذشــته، حجم واردات ایران از 
روســیه ۳۶۲.۶ هزار تن بــه ارزش ۲۴۹ میلیون دالر بوده 
است.از اقالم اساســی وارداتی ایران از روسیه در این مدت 
می توان به گندم و ذرت اشــاره کرد.وضعیت صادرات ایران 
به روسیه در اسفند پارسال و فروردین امسال کاهشی بوده 
است؛   به طوری که ۱۷۱.۸ هزار تن به ارزش ۶۱.۵ میلیون 
دالر صادرات انجام شــده که نسبت به دوره مشابه قبل ۲۲ 
درصد در وزن و ۳۶ درصد ارزش کاهش داشــته است. در 
دوره گذشــته ۲۲۰.۹ هزار تن به ارزش ۹۶.۱ میلیون دالر 

صادرات به روسیه انجام شده بود.
واردات از اوکراین ۹۸ درصد کم شد

اما جریان تجارت ایران و اوکراین در دو ماه مورد بررسی 
کاهشــی و در مجموع ۵.۹ هزار تــن به ارزش ۳.۴ میلیون 
دالر بوده اســت.میزان واردات ایران از اوکراین حدود ۵۶۳ 

تن به ارزش ۵۶۵.۷ هزار دالر بوده است، در حالی که ایران 
در ماه پایانی ۱۳۹۹ و ابتدایی ۱۴۰۰، حدود ۲۰.۷ هزار تن 
به ارزش بیش از ۲۷ میلیون دالر واردات از اوکراین داشته 
است.بر این اســاس واردات از اوکراین در اسفند پارسال و 
فروردین امســال، ۹۷ درصــد در وزن و ۹۸ درصد ارزش 
کاهش داشته است.صادرات ایران با این کشور نیز کاهشی 
بوده است؛ به طوری که در این دوره ۵.۳ هزار تن به ارزش 
۲.۹ میلیون دالر صادرات انجام شده که ۶۳ درصد در وزن 
و ۷۶ درصد ارزش کاهش دارد.در دوره مشــابه ســال قبل 
صادرات ایران به اوکراین حدود ۱۵ هزار تن به ارزش ۱۲.۳ 

میلیون دالر بوده است.
۶۰ میلیون تن گندم نابود شد

همچنین رئیس کمیســیون کشــاورزی اتاق بازرگانی 
تهران می گوید، جنگ روســیه و اوکراین، تبعات بســیار 
ســنگینی بر تولید و تجارت مواد غذایی در جهان خواهد 
گذاشت.به گزارش ایسنا، کاوه زرگران در گزارشی با اشاره 
به اینکه طی ۳۰ ســال گذشته، کشورهای روسیه، اوکراین 
و قزاقســتان صادرکنندگان عمده برخی غالت و دانه های 
روغنی در ســطح بین المللی بوده اند، گفت: آمارها نشــان 
می دهد که بحران رخ داده میان این دو کشور، تاثیر زیادی 
بــر کاهش عرضه و افزایش قیمت این محصوالت در جهان 
خواهد داشــت چرا که نه تنها صادرات این دو کشــور به 
اروپا و ســایر نقاط جهان محدود خواهد شد بلکه به دلیل 

سیاســت اقتصادی جنگی و تحریم هــا، مقامات اقتصادی 
دو کشــور از صادرات این محصــوالت به دلیل نیاز داخلی 
خــودداری خواهند کرد، بنابراین کمبــود عرضه می تواند 
بســتر را برای افزایش قیمت این محصوالت اســتراتژیک 
فراهم آورد.زرگران در ادامه، با بیان اینکه طی سال ۲۰۲۰، 
حجم واردات میوه به روســیه به ۵.۲ میلیارد دالر رســید 
که باالترین رقم از ســال ۲۰۱۵ است، افزود: ایران یکی از 
بازیگران کلیدی در بازار میوه روســیه اســت و به افزایش 
حضور خود در روســیه هم به طور مستقیم و هم از طریق 
واسطه هایی از کشور جمهوری آذربایجان ادامه می دهد. به 
گفته وی، برآورد EastFrruit این است که ایران در حال 
حاضر سومین تامین کننده بزرگ محصوالت تازه به روسیه 
پس از ترکیه و اکوادور اســت.رئیس کمیسیون کشاورزی 
و صنایع تبدیلی اتاق تهران پس از تشــریح وضعیت تولید 
و تجارت انواع غالت، دانه های روغنی و نیز کود و ســموم 
کشاورزی از سوی روسیه و اوکراین، یادآور شد که ارزیابی 
اولیه فائو نشان می دهد که در نتیجه درگیری نظامی میان 
این دو کشــور، ۲۰ تا ۳۰ درصد از مناطق زیر کشت غالت 
زمســتانه، ذرت و تخمه آفتابگردان در اوکراین، یا کاشــته 
نمی شود یا برداشت نشــده باقی می ماند.وی افزود: منابع 
معتبــر بین المللی اعالم کرده اند که در صورت تداوم جنگ 
روســیه و اوکراین، جهان حدود ۶۰ میلیون تن گندم، ۳۸ 
میلیــون ذرت و ۱۰.۵ میلیون تن جو را از دســت خواهد 

داد یا صــادرات غالت کاهش خواهد یافت. همچنین برای 
بازگشت به سطح پیش از جنگ، ۲ تا ۳ سال زمان نیاز است 
و جایگزین کردن حجم غالت از دســت رفته از جای دیگر 
دشوار خواهد بود.زرگران در ادامه به وضعیت تجارت ایران 
و روسیه اشاره کرد و با بیان اینکه طی سال ۱۴۰۰، مجموع 
واردات ایران از روسیه، ۳ میلیون و ۷۷۸ هزار تن به ارزش 
یک میلیارد و ۵۵۶ میلیون دالر بوده که از این میزان حدود 
۳ میلیون و ۳۵۱ هزار تن به ارزش یک میلیارد و ۳۴۷ هزار 
دالر مربوط به محصوالت کشــاورزی و غذایی بوده است.به 
گفته وی، طی این مدت ۹۹ درصد وزنی و ۹۷ درصد ارزش 
واردات محصوالت کشاورزی و غذایی ایران از روسیه، متعلق 
به جهار قلم گندم، جو، ذرت و روغن آفتابگردان بوده است.

عضو هیات نمایندگان اتاق تهران سپس به اشاره به اینکه در 
سال گذشته، ۵۶ درصد وزنی و ۶۰ درصد ارزشی صادرات 
غیرنفتی ایران به روسیه، مربوط به محصوالت کشاورزی و 
غذایی بوده اســت، افزود: عمده کاالهای صادراتی ایران به 
روسیه، محصوالت کشاورزی است که به ترتیب شامل انوع 
میوه و خشــکبار، صیفی جات، آبزیان، لبنیات و همچنین 

گل و گیاه است.
زرگران در عین حال یادآور شــد که بر اساس داده های 
گمرک ایران، طی سال گذشته، از مجموع ۱۰۹ هزار تن به 
ارزش ۶۹ میلیون دالر صادرات محصوالت غیرنفتی ایران به 
اوکراین، کمتر از ۵ هزار تن به ارزش ۳ میلیون دالر مربوط 
به محصوالت کشاورزی و غذایی بوده است.بر اساس گزارش 
سایت اتاق تهران وی افزود: واردات ایران از اوکرایت نیز طی 
این سال، ۱۷۵ هزار تن به ارزش ۱۱۲ میلیون دالر بوده که 
از این میزان حدود ۱۷۲ هزار تن به ارزش ۹۵ میلیون دالر 
مربوط به محصوالت کشــاورزی و غذایی بوده است.رئیس 
کمیسیون کشاورزی و صنایع تبدیلی اتاق تهران سپس به 
فرصت ها و چالش های پیش روی بخش کشاورزی ایران در 
سال ۱۴۰۱ اشــاره کرد و صادرات محصوالت کشاورزی و 
غذایی به روسیه، اســتفاده از ظرفیت صنایعی نظیر آرد و 
شــرایط عبور موقت گندم و صــادرات را به عنوان فرصت 
برای ایران یاد کرد و در عین حال، افزایش قیمت انرژی را 
فرصتی بسیار خوب برای بازگشت ایران به بازارهای جهانی 

نفت دانست. 
وی در عین حال، وابســتگی بــاال در تامین نهاده های 
دامــی، روغن خام و دانه هــای روغنی، که بخش عمده ای 
از این محصوالت از اوکراین تامین می شــود، دشــواری در 
تامین و واردات ذرت مورد نیاز کشــور از روسیه و اوکراین، 
خشکسالی و نیاز باالی کشــور به واردات گندم و افزایش 
تورم مواد غذایی در جهان در کنار تورم باالی داخلی قیمت 
مواد غذایی را از جدی ترین چالش های پیش روی کشور و 

بخش کشاورزی و محصوالت غذایی عنوان کرد.

از سوی سخنگوی گمرک منتشر شد

جزئیات تجارت ایران با روسیه و اوکراین در زمان جنگ

وزیــر صنعــت، معدن و تجــارت در دیدار بــا معاون 
نخســت وزیر کوبا از تدویــن ۳۴ فرصــت و زمینه برای 
همکاری های مشــترک تجاری و اقتصــادی میان ایران و 

کوبا خبر داد.
به گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت، »ســیدرضا 
فاطمی امین« در ایــن دیدار افزود: در حوزه هایی از جمله 
صنایع دارویی، معدن و لوازم خانگی پیشــرفت های خوبی 
داشتیم که می تواند زمینه ساز فعالیت های مشترک میان 
دو کشور شــود.وی با اشــاره به همکاری کوبا با موسسه 
پاستور ایران در حوزه واکسن نیز گفت: عالوه بر این حوزه، 

در زمینــه لوازم خانگی نیز کارهای خوبــی برای تعمیق 
ساخت داخل آغاز شده است که می توان از این دستاوردها 
برای ارتقای مراودات تجاری دو کشــور استفاده کرد.وزیر 
صمت همچنین دســتاوردهای تجاری کشــور به وسیله 
تهاتر در دوران تحریم را مورد توجه قرارداد و تصریح کرد: 
پارسال تجارت کشور بدون نفت بیش از ۱۰۰ میلیارد دالر 
بــوده که بخش قابل توجهــی از آن از طریق تهاتر )بدون 
سوئیفت( انجام شــده است.فاطمی امین ادامه داد: در حوزه 
معــدن )فوالد، مــس، آلومینیوم و غیره( نیــز می توانیم 

مبادالت تجاری را افزایش دهیم.

وی، همچنین بر ارتباط کســب وکارها و شــرکت های 
بخش خصوصی دو کشــور تاکید کــرد و این نوع ارتباط 
را از موفق تریــن ارتباطات برای ارتقــای مراودات تجاری 
دو کشــور دانست و ابراز امیدواری کرد که این سفر نقطه 
عطف گسترش مراودات دو کشور شود.برپایه این گزارش، 
»ریکاردو کابرسیاس« معاون نخست وزیر کوبا نیز بر لزوم 
فعال سازی همکاری های دوجانبه در زنجیره های اقتصادی 
ایران و کوبا تاکید کرد و گفت: این همکاری ها باید در قالب 
هجدهمین نشســت کمیسیون مشــترک دو کشور فعال 
شــود.وی همچنین تهاتر، موارد پولی و بانکی و موضوعات 

مرتبط با معدن و صنایع معدنی و زمین شناسی را از دیگر 
جنبه های همکاری دانســت و بیان داشت: ایران در زمینه 
تولید و اســتخراج مواد معدنی )مانند نیکل، آهن، سرب و 

طال( بسیار می تواند به کوبا کمک کند.
ریکاردو کابرســیاس، معاون نخست وزیر کوبا در رأس 
هیئتی از مقامات اقتصادی و شــرکت های بزرگ کوبایی 
برای شــرکت در هجدهمین نشست کمیسیون مشترک 
اقتصادی ایران و کوبا به تهران سفرکرده است. این نشست 
کمیسیون مشترک اقتصادی ۲۵ تا ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱ 

در تهران برگزار خواهد شد.

در معامالت پشــت خطی روز جمعــه خالی فروش ها 
برجســته کردن از بن بســت خارج شــدن مذاکرات وین 
توانســتند آرامش نسبی به دالر را برگردانند و جلوی روند 
صعودی اسکناس آمریکایی را بگیرند. دالر در مقطعی به از 
نیم کانــال ۳۰ هزار تومان و مرز مقاومتی ۳۰ هزار و ۲۰۰ 
تومان عقب نشینی کرد.بازار ارز تهران در هفته گذشته به 
ســود معامله گران افزایشــی حرکت کرد و قیمت دالر در 
نیمه دوم هفته گذشــته دو کانال شکنی را تجربه کرد.به 
گزارش اقتصادنیوزاسکناس آمریکایی روز سه شنبه گذشته 
از مــرز مقاومتی ۲۸ هزار و ۸۰۰ عبور کــرد و وارد کانال 
۲۹ هزار تومان شــد. روند صعودی دالر در روز چهارشنبه 
هــم ادامه پیدا کــرد و نرخ دالر به نزدیــک مرز ۳۰ هزار 
تومان رســید. روز پنجشنبه با افزایش نرخ دالر در هرات و 
ســلیمانیه و چراغ سبز نرخ حواله درهم هر برگ اسکناس 
آمریکایــی تا محدوده ۳۰ هــزار و ۷۰۰ تومان باال رفت و 

به اولین قله ســال ۱۴۰۱ رســید.با به پایان رسیدن سفر 
انریکه مورا، معاون مســوول سیاست های خارجی اتحادیه 
اروپا، در تهران ســیگنال های امیدوارکننده ای نســبت به 
آینده نشست های هسته ای وین مطرح شد.در همین راستا 
جوزپ بورل، مســوول هماهنگی مذاکرات هسته ای وین، 
گفت: این طور بگویم که مذاکرات به بن بســت رسیده بود 
و حاال بن بســت رفع شــده و به این ترتیب چشم اندازی از 
رسیدن به یک توافق وجود دارد. دیگر سیگنال های داخلی 
در حوزه سیاست گذاری های ارزی نیز حاکی از تسهیل روند 
ورود ارز به کشــور بود.در معامالت پشت خطی روز جمعه 
خالی فروش ها با برجســته کردن از بن بست خارج شدن 

مذاکرات وین توانستند آرامش نسبی به دالر را برگردانند و 
جلوی روند صعودی اسکناس آمریکایی را بگیرند. دالر در 
مقطعی از نیمه کانــال ۳۰ هزار تومان و مرز مقاومتی ۳۰ 
هزار و ۲۰۰ تومان عقب نشینی کرد.عده ای از معامله گران 
به دستور جدید سید ابراهیم رئیسی اشاره می کردند. رئیس 
جمهور گفت ســریعا باید همین فردا جلوی افزایش قیمت 
ارز گرفته شــود و مدیر متخلف دولتی را بالفاصله برکنار 
کرده و به دادگاه معرفی کنید. اگر با مدیر متخلف برخورد 
نشود، به شدت با مسئول باالدستی او برخورد خواهم کرد. 
از نظر معامله گران این دستور هم می تواند تا حدی جلوی 
پیشروی اسکناس آمریکایی را بگیرد.اما عده از معامله گران 

معتقدند که نرخ حواله درهم همچنان باالی ۸ هزار و ۳۰۰ 
تومان قرار دارد و تا زمانی که قیمت درهم در این محدوده 
به فعالیت می پردازد نباید انتظار افت چشمگیر در بازار دالر 
را داشت.از طرفی هم عده ای از معامله گران معتقدند بازار 
با احیای برجام خداحافظی کرده است و معامله گران تصور 
می کنند که حذف ارز کاالهای اساســی به دلیل اصالحات 

اقتصادی صورت نگرفته است. 
باور بخشــی از معامله گران این است که بازارساز دیگر 
ارز کافی برای تخصیص به کاالهای اساســی نداشته است 
و سیاســت گذار از آنجایی که احتمــال می دهد برجام به 
ســرانجام نرسد،   تصمیم گرفته است که ارز ۴ هزار و ۲۰۰ 
تومانی حذف شــود. در این شرایط به نظر می رسد که اگر 
بازارساز بتواند اثبات کند که حذف ارز کاالهای اساسی به 
دلیل کمبود منابع ارزی صورت نگرفته است، میزان التهاب 

دالری کاهش خواهد یافت.

در دیدار وزیر صمت و معاون نخست  وزیر کوبا اعالم شد

تدوین ۳۴ زمینه برای ارتقای مراودات تجاری ایران با کوبا

سیگنال مهم برجام به بازار ارز

پیش بینی جدید قیمت دالر در بازار

رئیس هیــات مدیره انجمن صنفی گاوداران گفت: 
قیمت گوشت دام زنده هم به کیلویی ۱۰۴ هزارتومان 
رســیده است. در واقع گوشت تمام شده ما از ۸۰ هزار 
تومان به ۱۰۴ هزار تومان رسید.احمد مقدسی درباره 
علت گران شدن قیمت شیرخام و اینکه قرار بود تغییر 
قیمتی نداشته باشد به خبرنگار ایلنا گفت: خبر گران 
نشــدن افزایش قیمت شیرخام  برای هفته قبل است 
در حالیکه دولت واریزی ما را قطع کرد و نهاده های ما 

بین ۵ تا ۶ برابر افزایش قیمت داشته است.
رئیــس هیات مدیره انجمن صنفی گاوداران درباره 
اینکه قیمت شیرخام با چه میزان افزایش مواجه بوده، 
ادامه داد: پیشنهاد ما  برای قیمت شیرخام سیزده هزار 
و پانصد تومــان بود که به خاطر تعامل مصرف کننده 
و دولت، مــا روی قیمت ۱۲ هزار و ۷۰۰ تومان توافق 
و امضا کردیم که متاسفانه ستاد تنظیم بازار کشوری 
این قیمت را  ۱۲ هزارتومان درب دامداری اعالم کرد 
کــه چربی و پروتئین و هزینه حمل هم به این قیمت 

اضافه می شود .مقدسی درباره افزایش قیمت نهاده های 
دام افزود: نهاده های دام شــامل جــو از ۱۸۰۰ به ۱۲ 
هزار تومان رسید که حدود ۶ برابر افزایش داشته است. 
ذرت ۱۹۰۰ تومانی به ۱۲ هزار تومان و سویای ۳هزار 

و ۷۰۰ تومانی به ۱۷ هزار تومان رسیده  است. 
شــیرخام هم از ۶۴۰۰ تومان بــه ۱۲ هزار تومان 
افزایش قیمت یافت.رئیس هیات مدیره انجمن صنفی 
گاوداران دربــاره تاثیر افزایش قیمت نهاده های دام بر 
گوشــت زنده خاطرنشــان کرد: بر این اساس، قیمت 
گوشت دام زنده هم به کیلویی ۱۰۴ هزارتومان رسیده 
است. در واقع گوشت تمام شده ما از ۸۰ هزار تومان به 

۱۰۴ هزار تومان رسید.
احمد مقدسی در پایان تاکید کرد: اگر دولت بتواند 
این نهاده ها را با این قیمت تامین کند، قیمت ها ثابت 
می مانند ولی اگر نتواند طبیعتا تولیدکننده نمی تواند 
بــا این قیمت هم تولید کند و دوباره با افزایش قیمت 

مواجه خواهیم بود.

 رئیــس کل بیمــه مرکزی گفــت: ۹۰ درصد بازار 
اتکایی بر عهده بیمه مرکزی اســت و مصمم هستیم 
با فعال کردن بازار اتکایی، آوردن شــرکت های جدید 
و دادن ظرفیت به شــرکت ها، نقــش بیمه مرکزی را 
کاهش دهیم.به گــزارش ایرنا، اگرچــه صنعت بیمه 
در ســال های اخیر مســیر رو به جلویی داشته است 
و ضریب نفوذ آن به گفتــه رئیس کل بیمه مرکزی از 
۲ به ۲.۵۷ رســیده اســت، اما هنوز هم با انتقادهایی 
همچون آئین نامه های دست و پاگیر، نبود نظارت کافی 
بر شــرکت های اســتارتاپ، بیمه گری بیمه مرکزی و 
موارد دیگر روبه رو است که »مجید بهزاد پور« رئیس 
جدید بیمه مرکــزی در گفت وگو با ایرنا عالوه بر ارائه 
برنامه های خود در سال ۱۴۰۱، گزارشی نیز از وضعیت 
موجود صنعت بیمه ارائه کرد.رئیس کل بیمه مرکزی 
در خصوص وضعیت بیمه اتکایی گفت:بنده با موضوع 
بیمه گری بیمه مرکزی موافق نیستم و آنچه در بحث 
اتکایی توسط بیمه مرکزی شاهد آن هستیم به دلیل 

ابزارهای نظارتی است. در قانون نیز آمده است که ورود 
بیمه مرکزی بر بحث اتکایی بیشــتر از حیث دفاع از 
حقوق بیمه گذار و بعد نظارتی بیمه مرکزی اســت. اما 
روند به ســمتی خواهد بود که ورود مستقیم در بعد 
اتکای اجباری و اختیاری به گونه ای باشــد که با فعال 
کردن بازار اتکایی، آوردن شــرکت های جدید و دادن 
ظرفیت به شــرکت ها، نقش بیمــه مرکزی را کاهش 
دهیم. نکته دیگر این است که تا پیش از تحریم بیش 
از ۹۰ درصد پوشــش اتکایی به خارج از کشور منتقل 
می شد و این ظرفیت باال هم اکنون قطع شده است. ما 
در نظر داشــتیم ظرفیتی را جایگزین کنیم. هم اکنون 
بیــش از ۹۰ درصد بازار اتکایی کشــور بر عهده بیمه 
مرکزی است؛ اما بنده نیز با بیمه اتکایی اجباری موافق 
نیستم؛ همان طور که در قانون برنامه ششم توسعه بود 
باید این موضوع را کاهش دهیم، اما آنچه تاکنون اتفاق 
افتاده سرعت قابل توجهی نداشته و باید بیمه اتکایی را 

از مجموع عملیات حذف کنیم.  

۹۰ درصد سهم بازار بیمه اتکایی در اختیار بیمه مرکزی استدام زنده ۲۰ هزار تومان گران تر شد

قیمت طال بــه پایین ترین حد در ۱۳ هفته گذشــته 
رسید.به گزارش ایســنا، قیمت طال در اوایل معامالت روز 
جمعه آمریکا کاهش یافت و به کمترین میزان در ۱۳ هفته 
گذشته رســید. بهای هر اونس طال پیش از تعطیلی بازار 
به ۱۸۱۲ دالر و ۲۰ ســنت رسید و در بازار معامالت آتی 
آمریکا نیز به ۱۸۱۳ دالر و ۲۰ سنت رسید.طال و نقره تحت 
تاثیر عوامل تکنیکال بازارهای آتــی در میان نمودارهای 
کوتاه مدت کامال نزولی قرار گرفته اند و نظرســنجی بازار 
طال کاهش قیمــت طال به زیر ۱۸۰۰ دالر در هفته آینده 
را نشان داده است.بازار طال بدترین عملکرد هفتگی خود را 
در حدود یک سال گذشته مشاهده می کند. طبق آخرین 
نظرسنجی هفتگی طالی کیتکو نیوز، با کاهش احساسات 
در میان تحلیلگران وال اســتریت و ســرمایه گذاران خرد، 

ممکن اســت قیمت، هفته آینده خیلی بهتر نشود.قیمت 
طال نه تنها هفته را با کاهش ۳.۸۲ درصدی به پایان رساند، 
بلکه این چهارمین هفته متوالی افت است. بازار طال تحت 
فشار فروش قابل توجهی قرار گرفت زیرا دالر آمریکا نزدیک 
به باالترین ســطح خود در ۲۰ ســال گذشته معامله شد. 
اگــر چه برخی از تحلیلگران گفته اند که به نظر می رســد 
طال بیش از حد فروخته شده است اما همچنان با بادهای 
مخالف چالش برانگیز مواجه است.مارک چندلر، مدیر عامل 
بخش اســتراتژی بازار بنوکبرن گلوبال فارکس افزود: بازار 
در هفته آینده می تواند شاهد کاهش قیمت طال به ۱۷۸۰ 
دالر در هر اونس باشــد. افزایش نرخ ها علیرغم تورم ثابت، 
طال را در حالت تدافعی نگه می دارد.این هفته ۱۷ تحلیلگر 
وال استریت در نظرسنجی طالی کیتکو نیوز شرکت کردند. 

در میان شــرکت کنندگان، دو تحلیلگر، معادل ۱۲ درصد، 
خواستار افزایش قیمت طال در هفته آینده شدند. در عین 
حــال، ۱۲ تحلیلگر معادل ۷۱ درصد نســبت به طال در 
کوتاه مدت نزولی بودند و ســه تحلیلگر معادل ۱۸ درصد 
نســبت به قیمت ها بی طرف بودند.اگرچه سرمایه گذاران 
خرد در کوتاه مدت نســبت به طال خوش بین هســتند اما 
احســاس نزولی نســبت به هفته پیش تر)۶۱ درصد(، به 
شدت کاهش یافت. همزمان با افزایش ارزش دالر آمریکا، 
بسیاری از تحلیلگران گفتند که افزایش بازده اوراق قرضه 
نیز بر این فلز گرانبها تاثیر خواهد گذاشــت.کریس وکیو، 
تحلیلگر ارشــد بازار گفت که بازده واقعی اوراق قرضه به 
سطوح قبل از همه گیری رسیده است و روند صعودی تازه 
شروع شده است. این هفته، شاخص قیمت مصرف کننده 
ایاالت متحده نشــان داد که تورم ساالنه ۸.۳ درصد در ماه 
آوریــل افزایش یافته که از ۸.۵ درصــد در مارس کاهش 

یافته است. اگرچه تورم کمی باالتر از حد انتظار بود اما وکیو 
گفت که نشانه هایی وجود دارد که تورم به اوج خود رسیده 
اســت.او گفت: تورم باال باقی خواهد ماند و فدرال رزرو را 
مجبور می کند به افزایش شدید نرخ های بهره ادامه دهد. در 
نهایت، نرخ های بهره واقعی باالتر خواهد رفت که خبر بدی 
برای طالست. »من فکر می کنم طال به راحتی زیر ۱۸۰۰ 
دالر در هر اونس معامله شود و انتظار دارم که، قیمت طال 
تا پایان ســال به زیر ۱۷۰۰ دالر برسد.«کاهش این هفته 
طــال، قوی ترین درصد کاهش در چهار هفته بود که ۳.۸۷ 
درصد از دســت داد. در چهار هفته گذشته، یکی از عوامل 
اصلــی کاهش قیمت طال، تقویت دالر بوده اســت. ارزش 
دالر در۶ هفته اخیر متوالی افزایش یافته اســت. در چهار 
هفته معامالتی گذشــته، ارزش دالر آمریکا ۴.۱۵ درصد 
افزایش یافته است. این بدان معناست که قدرت دالر کمتر 
از نیمی از کاهش قیمت طال را به خود اختصاص داده است.

بازار

قیمت طال به زیر ۱۷۰۰ دالر می رسد؟


