WWW.QUDSONLINE.IR
بورس

 1.553.401اونسطال

یکشنبه  8خرداد 1401

1.853

مثقالطال

کاهش ۸هزار تومانی
قیمتتخممرغ

قی
متاسکوتر

◾

◾ایران بهترین مسیر صادرات محصوالت روسیه
ســروی با ی ــادآوری اینکه اتفاقاتی که در بازارهای
جهانی گندم افتاده میتواند بر بازار داخلی ما اثرگذار
باشد میافزاید :بــرای ســال آینده اگــر تولید گندم
مناسب هم بوده باشد که هنوز نمیدانیم ،احتماال ً
نیازمند واردات  3تا  4میلیون تن گندم خواهیم بود
که قطعا ًتأمین این میزان گندم برای دولت هزینه
خواهد داشــت .پیشنهاد این است که در شرایط

60.260.000

طال ۱۸عیار

 13.917.000ربعسکه

رئیس هیئت مدیره اتحادیه سراسری مرغداران تخمگذار
گفت :اکنون قیمت هر کیلوگرم تخممرغ بین  ۲۶تا  ۲۷هزار
تومان،یعنیحدودهشتهزارتومانزیرقیمتمصوبسال
گذشته به فروش میرسد .حمیدرضا کاشانی در گفتوگو
با ایرنا در خصوص وضعیت بــازار تخممرغ اف ــزود :اکنون
قیمت هر کیلوگرم تخممرغ درب واحــدهــای تولیدی بین

شیائومی
مدل SUN3510 2 PRO
16,600,۰۰۰

زهرا طوسی با شــروع نزاع
بین کشورهای روسیه و اوکراین
و بـ ــاال رفــت ــن ریــس ــک ت ـجــارت
 ۱۱۰مـیـلـیــون تـنــی محصوالت
کشاورزی ،سیاستگذاران این
دو کشور به دنبال تنوع مبادی
صادراتی هستند ،اوکراینیها به دنبال این هستند
که  15میلیون تن غالت خود را از مرز اروپــای شرقی
سهــا اما بهترین راه صــادرات
خــارج کنند ،بـرای رو 
غالت دپو شده از جغرافیای کشور ما میگذرد.
بهباورمحمدرضامرتضوی،رئیسکانونانجمنهای
صنایع غذایی ،ایــران هاب عبور غله روسیه است
و کشورمان میتواند این گندم را به هر کشوری که
روسهابخواهند ترانزیت کند.بهگفته وی،ازآنجا که
میزان خرید غله در خلیجفارس افزایش چشمگیری
پیدا کــرده ،ما بهعنوان کشوری که مابین روسیه،
قزاقستان و خلیجفارس هستیم باید از این فرصت
برای توسعه تجارت خود استفاده کنیم.
مهدی سروی ،کارشناس حوزه کشاورزی در گفتوگو
با خبرنگار ما با اشاره به اینکه تأمین گندم در حال
حاضر به یک مسئله جهانی برای کشورها تبدیل
شده است ضمن تأکید بر روشهایی همانند خرید
تضمینی یا کشت قـ ــراردادی که از تولید داخلی
حمایت میکنند ،به تشریح این موضوع میپردازد.
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سال سی و پنجم

شماره 9818

اسمارت باالنس ویل
مدل 2021 Fire
5,400,۰۰۰

 50.520.000نیمسکه

 80.750.000سکه

 ۲۶تا  ۲۷هزار تومان ،یعنی حدود هشت هزار تومان معادل
۲۵درصد زیر قیمت مصوب سال ۱۴۰۰به فروش میرسد که
موجب ضرر تولیدکنندگان شده است .قیمت مصوب هر
کیلوگرم تخممرغ حدود  ۳۵هزار و  ۵۰۰تومان تعیین شده
است.کاشانیازخریدمازادتخممرغتوسطشرکتپشتیبانی
امور دام از امروز خبر داد و گفت :خرید حمایتی تخممرغ از

شیائومی
مدل Essential SUN3511
11,500,۰۰۰

اسکوتر برقی
مدل هوشمند
۱۱,۰۰۰,۰۰۰

کشورمان میتواند با برنامه ریزی درست انبار غالت منطقه شود

صادرات گندم روسیه
از پنجره ایران

جنگ فعلی که ترانزیت کاالهای کشاورزی از مسیر
در یــای سیاه بــرای روسیه با ریسک همراه است،
کشورمان از فرصت ایجاد شده استفاده کند .روسیه
میتواندازطریقدریایخزریامسیرحملونقلریلی
و جادهای کاالهای کشاورزی خود را به خلیجفارس و از
آنطرف به دریای آزاد و به کشورهای شمال آفریقا یا
جنوب شرق آسیا انتقال بدهد .قاعدتا ًایران با تعامل
میتواند در این زمینه نقشآفرین باشد.
این تحلیلگر مسائل حوزه کشاورزی با یادآوری اینکه
در حال حاضر ظرفیت لجستیکی و کریدور شمال

 139.980.000دالر (سنا)

بهجنوب ما یکسریاشکاالتدارد واین مسئله یکی
ازمحدودیتهاوچالشهایاصلیموضوعهمکاری
ایران و روسیه است میافزاید :برای اینکه ما بتوانیم
هاب تجارت غالت و محصوالت کشاورزی در منطقه
بشویم دولــت باید عزم جدی بــرای حل مشکالت
داشته باشد تا بتواند در بحران مواد غذایی جهان
گلیم خودش را بیرون بکشد.
سروی میگوید :کشتیهایی که در دریای خزر وجود
دارنــد ظرفیت کافی برای حمل ندارند ،حملونقل
ریلیمانیزدچارمشکالتیاستکهاگربرطرفبشود

252.054

امروز در هشت استان تولیدکننده بزرگ این محصول کلید
خــورده اســت .بنابراین خرید این محصول در استانهای
اصفهان ،تهران ،البرز ،قم ،قزوین ،خراسان رضوی ،آذربایجان
شرقی و گلستان انجام میشود .به گفته وی ،تعیین قیمت
تخممرغ مازاد توسط کمیتهای متشکل از نماینده اتحادیه
ومسئوالنبخشکشاورزیهفتگیتعیینواعالممیشود.

اسکوتر برقی
مدل 9009-XM
13,۴۰۰,000

میتوانیمباروسیهبهتوافقیبرسیمکهبتوانکاالهای
صادراتی از کشور روسیه را در سیلوهای تعبیهشده
در بندرهای کشور ذخیره کنیم و با نظارت کشور
خودمان این کاالها را به کشورهای مختلف صادر
کنیم .در حال حاضر طرف روســی مایل است این
کار را خودش انجام دهد یعنی یکی از بنادر تجاری
کشور ما در اختیارش قرار بگیرد و کاالی خودش را از
طریق این بندر صادر کند .در حال حاضر با توجه به
ضعفدرحوزهحملونقلقادرنیستیمبهطورکامل
محصوالت کشاورزی روسیه که نزدیک به ساالنه
80میلیون تن میشود را از کشورمان عبور دهیم ولی
در حد شرایط موجود ما حــدود  30تا  40درصــد از
تجارت روسیه را میتوانیم پوشش بدهیم.
ما یک مسیر جدید بــرای روسیه بــاز میکنیم که
توانایی انتقال  10تا  12میلیون تن از محصوالت این
کشور را دارد میافزاید :ما امکان این را داریم که اگر در
مدت 6ماه آینده با هماهنگیهای بیندستگاهی در
دولت ،زمینه برای توافق با طرف روسی حاصل شود،
این میزان محصوالت را برای روسیه جابهجا کنیم و
برای سالهای بعد با راهاندازی و ایجاد زیرساخت و
راهاندازی بحث کریدور شمال و جنوب این عدد را تا
سقف 20میلیون تن هم باال ببریم.

◾

درهم امارات (سنا)

68.633

◾تواناییایرانبرایتبدیلشدنبهانبارغالتمنطقه

ایــن تحلیلگر ح ــوزه ک ـشــاورزی بــا تأکید بــر اینکه
کشورمان ظرفیت هاب منطقه شدن را دارد میگوید:
روسـیــه مایل بــه همکاری و انعقاد تفاهمنامه با
ایران است ،چون از طرفی ترکیه به لحاظ مشکالت
سیاسی که با روسیه دارد قابلاعتماد نیست و سایر
مسیرهایش هم برایش هزینههای ز یــادی دارد و
در مجموع ایران یکی از بهترین راهها برای صادرات
این کشور محسوب میشود و ظرفیتهایش را هم
داریم.سروی میافزاید :ما میتوانیم انبار غالت در

دینارعراق (سنا)

172

خبر
خوب

اسمارت باالنس ویل
مدل 2022 w-f
۵,060,00

منطقه بشویم و قطعا ًاگر کمبودی هم داشته باشیم
میتوانیم تا زمان واردات یا تولید از غالت انبار شده
در کشور استفاده و سپس آنها را جایگزین بکنیم.
دسترسی ما به غذا در شرایط ناپایدار فعلی خیلی
مهم است که به این شکل انجام میشود.
گفتنی است ،بررسـی آمـار گمـرک ایـران نیـز نشـان
میدهـد بیشـترین میـزان واردات گنـدم در سـال
 1400بـه ترتیـب از کشـورهای روســیه30درصد ،ع ـراق
15/6درصد ،امــارات14درصد ،انگلیــس8/6درصد،
هلنــد7/5درصد،ســنگاپور5/8درصدوهنگکنگ
3/6درصد بـوده و در حـدود  15درصـد نیـز از سـایر
کشـورها واردات صـورت گرفتـه و روسـیه در سـال
گذشـته بزرگترین شـریک تجـاری ایـران در واردات
گنـدم بـوده اسـت .از سوی دیگر به گفته وزیر نفت
که رئیس کارگروه مشترک همکاریهای تجاری و
اقتصادی ایران و روسیه در دولت است ،در روزهای
اخیر در حوزه کشاورزی خرید  ۵میلیون تن گندم و
یا  ۵میلیون تن غالت از روسیه توسط ایران تنظیم
قرارداد نهایی شد .اوجی معتقد است سقف روابط
تجاری ایران با روسیه در حال حاضر  4میلیارد دالر
است و با توجه به ظرفیتهایی که هر دو کشور دارند
ی شده که این سقف ساالنه به  40میلیارد
برنامهریز 
دالر افزایش پیدا کند.

◾

◾فرصت تجارت اوراسیا

این همکاری دوجانبه در حالی است که ایــران در
حوزه اوراسیا نیز فرصت همکاری با روسیه را دارد،
رئیسجمهوری روسیه نیز روز جمعه گفته بود :برای
حفظ رژیم تجارت ترجیحی فعلی با ایران ،از تمدید
قرارداد موقت پیش از ورود به توافقنامه تجارت آزاد
جدید حمایت میکنیم .گفتوگوها در حال حاضر
برای امضای یک توافقنامه تجارت آزاد تمامعیار از
جمله با ایران در جریان است.

اگر یارانهها
اصالح نمیشد،
تورمهای
عجیب را در
مواد غذایی
مشاهده
میکردیم
ساداتینژاد ،وزیر
جهاد کشاورزی
در یک برنامه
تلویزیونی با
اشاره به شجاعت
دولت در اجرای
اصالح اقتصادی
و آوردن یارانه به
سفره مردم گفت:
اگر مردمیسازی
یارانهها اجرا
نمیشد تورمهای
عجیب و غریبی
را در مواد غذایی
شاهد میبودیم.
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اقتصاد

