اقتصاد

10
شاخص
چالش فناوری پاالیشگاه ها
در ایران

پایین بودن سطح فناوری در پاالیشگاه های
نفت خام کشور سبب شده تا نفت کــوره که
یک محصول ارزان تر از نفت خام است ،بخش
زیادی از فراورده های پاالیشی کشور را به خود
اختصاص دهــد .این در حالی است که این
رقم در متوسط جهانی  10درصد و در دیگر
کشورهای نفتی و نیز پیشرفته باال بسیار کمتر
است .گفتنی است از نظر سطح فناوری ،اغلب
پاالیشگاه های کشور از نوع پاالیشگاه های
ساده محسوب می شوند و ضریب پیچیدگی
در آن ها در بازه سه تا پنج قرار دارد.
منبع :گزارش  17797مرکز پژوهش های

مجلس شورای اسالمی

بازار خبر

 6میلیون نفر از شاغالن ایران
فاقد بیمه شغلی هستند
نود اقتصادی  -طبق آمارهای استخراج شده
از ســوی سازمان تامین اجتماعی ،طی سال
گذشته از مجموع  ۲۳میلیون و  ۷۱۰هزار شاغل
ایرانی ۱۷ ،میلیون و  ۸۱۰هزار نفر دارای بیمه
شغلی و  ۵میلیون و  ۹۰۰هزار نفر نیز فاقد بیمه
شغلی ،مزایای بازنشستگی و خدمات اجتماعی
بودهاند که در اصطالح از آن ها به عنوان شاغالن
غیررسمی یاد میشود.

کاهش  3.9درصدی ارزش سهام
عدالت در یک هفته
فارس  -ارزش سهام عدالت در هفته سوم مهر
به میزان  3.9درصــد کاهش یافت تا سقوط
بازار سرمایه روی نمادهای حاضر در سبد سهام
عدالت نیز اثر مستقیم بگذارد .سهام عدالت
 492 ،409و  532هزار تومانی و یک میلیون
تومانی به ترتیب به میزان  9میلیون و  879هزار
تومان 11 ،میلیون و  884هــزار تومان12 ،
میلیون و  850هزار تومان و  24میلیون و 155
هزار تومان قیمت گذاری شده است.

نرخ تسعیر برای گزارشگری
 ۶ماهه بانکها تغییر نکرده است
تسنیم  -بــانــک مــرکــزی ن ــرخ تسعیر بــرای
گزارشگری شش ماهه بانکها را هیچ گونه
تغییری نداده است .بانک مرکزی به تازگی در
بخشنامه ای ،نرخ تسعیر اقالم پولی دارایی ها
و بدهی های ارزی بانک ها و موسسات اعتباری
غیربانکی بــرای گزارشگری دوره شش ماهه
منتهی به پایان شهریور  1400را به ازای هر
یورو  19000تومان و به ازای هر دالر 15900
تومان اعالم کرده که این نرخ ،دقیقا معادل نرخ
تسعیر ابالغی برای پایان سال  99بوده و هیچ
گونه تغییری نداشته است .از این رو ،طرح برخی
موضوعات در فضای مجازی مبنی بر افزایش
 1.5برابری نرخ تسعیر ارز از سوی بانک مرکزی
به هیچ وجه صحت ندارد.

سقوط نرخ لیر ترکیه ادامه دارد
مهر  -نرخ لیر ترکیه در معامالت امروز جمعه،
دوباره سقوط کرد و در ادامه روندی که در این
ماه برای چندین بار اتفاق افتاد پایینترین رکورد
تاریخی جدید را به ثبت رساند .نرخ برابری لیر
ترکیه با دالر آمریکا تا ساعت  ۱۳:۰۹جمعه به
وقت تهران به پایینترین رکورد تاریخ خود یعنی
 ۹.۲۴واحد رسید .برای یادآوری باید توجه کرد
که نرخ برابری لیر ترکیه با دالر در همین سال
 ۲۰۰۸برابر با  3/75واحد بود.

صادرات آب معدنی به عراق
و افغانستان متوقف شد
ایلنا  -دبیر اجرایی انجمن تولید کنندگان و
صادرکنندگانآبهایمعدنیوآشامیدنیاظهار
کــرد :کشورهای عــراق و افغانستان بازارهای
هدف صادراتی ما در صنعت بستهبندی آب بودند
که متاسفانه چالشهای امنیتی این کشورها
بازار آن ها را روی تولیدات ما بست و هم اکنون
آمار صادراتی ما صفر است.

شنبه  24مهر۱۴۰۰
 9ربیع االول .1443شماره20776

جهش بیت کوین پس از اقبال آمریکایی ها به رمز ارزها

همزمان با تبدیل آمریکا به مقصد نخست ماینرهای بیت کوین و انتشار خبرهای مثبت ،قیمت این رمز ارز به رکورد تاریخی خود نزدیک شد
در پی اعمال محدودیت برای ارزهای مجازی
در چین هم اینک آمریکا به مقصد شماره یک
ماینرهای بیت کوین در دنیا تبدیل شده است.
به موازات آن ،انتشار برخی خبرهای مثبت نیز
موجب شد تا قیمت بیت کوین جهش یابد و به
فاصله  4هزار دالری رکورد تاریخی فروردین
امسال یعنی  64هزار دالر برسد.به گزارش
خراسان ،بررسی بازار ارزهای مجازی حاکی
از جهش قیمت بیت کوین در روز گذشته
اســت .قیمت بــزرگ ترین رمز ارز دنیا که در
اوایل ماه جاری میالدی در زیر  50هزار دالر
نوسان داشت ،هم اینک ،یعنی به فاصله کمتر
از دو هفته خود را به آستانه کانال  60هزار
دالر رسانده است .رقمی که تنها  4هزار دالر
با رکــورد تاریخی خــود در فــروردیــن امسال
فاصله دارد.درخصوص علت این جهش ،دالیل
مختلفیمنتشرشدهاست.گزارشاقتصادنیوز
بهنقلازبلومبرگنشانمیدهدکهانتشارخبر
مخالف نبودن کمیسیون بورس و اوراق بهادار
آمریکا با صندوق قابل معامله ( )ETFبازار آتی

بیت کوین و احتمال راه اندازی این نوع ETF
در هفته آینده در این زمینه موثر بوده است.
اما ورای این مسئله ،افزایش سهم آمریکا از
استخراج رمز ارزها و به عبارت دیگر تبدیل این
کشور به مقصد شماره یک ماینرهای بیت کوین
نیز باعث جهش قیمتی رمز ارزها شده است.
موضوعیکهدرپیاعمالمحدودیتهایچین

بر فعالیت های مرتبط با ارزهای دیجیتال رخ
داده است .به گزارش ارز دیجیتال ،آمارهای
تازه نشان می دهد که به دنبال این محدودیت
هــا ،هــم اینک بیش از  20شرکت فعال در
حــوزه ارز دیجیتال از این کشور خــارج شده
اند و به این ترتیب با وارد شدن ضربه شدید به
بازار داخلی ارزهای دیجیتال چین ،احتما ًال

کسری ۳۰۷هزارمیلیارد تومانی بودجه ۱۴۰۰

گزارش مرکز پژوهش های مجلس ،جزئیات کسری بودجه امسال را روشن کرده ،
این کسری از چه محل هایی قابل تامین است و چه تبعاتی به دنبال دارد؟
مرکز پژوهشهای مجلس پیشبینی کرد
 ۶۷درصد از منابع بودجه در سقف اول تا
انتهای سال  ۱۴۰۰محقق شود ،در این
صــورت و با فرض تحقق  ۱۰۰درصدی
مصارف ،بودجه سال ۱۴۰۰حدود۳۰۷
هزار میلیارد تومان کسری غیر قابل تأمین
خواهد داشت.به گزارش مرکز پژوهش
های مجلس ،نحوه تامین منابع بودجه
امسال به شرح زیر است:
درآمــد مالیاتی و گمرکی :با توجه به
روند دو سال گذشته ،تحقق باالی 90
درصــد درآمـــد مالیاتی و همچنین در
صــورت تالش دولــت جدید بــرای بهبود
نحوه مالیاتستانی حرکت از نظام ممیز
محور مالیاتی به سمت نظام سامانه محور
و جلوگیری از فرار مالیاتی ،پیشبینی
میشود حــدود  95درصــد ایــن منبع تا
پایان سال  1400محقق شود.
منابع حاصل از نفت و فراورد ههای
نفتی:باتوجهبهاینکهدرصدمحققشده
این منبع در  4.5ماه اول سال فقط 15
درصد نسبت به میزان مصوب برای این
دوره بوده است و با توجه به احتمال نبود
تغییر خاص در رفتار بازیگران خارجی از
جمله آمــریــکــا و پـــایـــداری تحریمها،
پیشبینی میشود که درصد تحقق این
منبع برای سقف اول و دوم بودجه حدود
 20درصد تا پایان سال باشد.
فروش اوراق بدهی :با توجه به تحقق27
درصدی این منبع در مدت پنج ماه اول

زمزمه نفت  100دالری
پس از صعود تا  85دالر
دیروز در بازارهای جهانی قیمت هر بشکه
نفت برنت با حــدود  83سنت افزایش در
هر بشکه به قیمت  84دالر و  83سنت
معامله شد.به موازات آن ،قیمت نفت وست
تگزاس نیز رشد یک دالری را تجربه کرد و
به  82دالر و  31سنت رسید .در این زمینه
خبرگزاری فــارس به نقل از رویترز چهار
دلیل را برای رشد قیمت نفت برشمرد .اول
این که آژانس بین المللی انرژی پیش بینی
کرده است میزان تقاضای نفت خام به دلیل
گرانی بیش از حد گاز در سالهای 2021
و  2022افزایش یابد.این خبر باعث شده
است که کشورها میزان ذخایر نفت خام
خود را افزایش دهند و با رشد تقاضا قیمتها
افزایش یابد .دومین عامل ،این است که
عربستان سعودی با افزایش عرضه نفت
اوپک پالس به بازارهای جهانی مخالفت
کرده و این چراغ سبزی به بازار برای کاهش
عرضه اســت .ســوم ایــن کــه آمــارهــا نشان
میدهد ذخایر نفت خام آمریکا در هفته
گذشته رشد داشته است و چهارم؛ آژانس
بین المللی انــرژی پیش بینی کــرده است
که تولید نفت خام آمریکا در سال 2021
نسبت به پیش بینیهای قبلی با افت مواجه
شود.در همین حال ،زمزمه های نفت 100
دالری هم اینک در حال منتشر شدن است.
روسیه امیدوار است که تعادلی در عرضه و
تقاضا ایجاد شود .این اظهارات در شرایطی
مطرح می شود که والدیمیر پوتین ،رئیس
جمهور روسیه ،پیش از این اعالم کرده بود
نگران رسیدن نفت به بشکهای  100دالر
است و این احتمال کام ً
ال وجود دارد.

سال و همچنین باال بودن تورم انتظاری
بازیگران اقتصادی در سال  ،1399در
صورتی که قواعد خاصی بــرای خرید
اوراق گذاشته نشود برای مثال تکلیف
به بانکها برای نگهداری اوراق به میزان
درصــد مشخصی از مجموع سپرد هها،
محدودیت گذاری بر رشد ترازنامه های
بانکها به استثنای خرید اوراق ،الزام
صندو قهای درآمــد ثابت به نگهداری
حداقلی از اوراق و (...یا نرخهای بهره
باالتر برای اوراق در نظر گرفته نشود)،
تحقق این منبع تا پایان سال بیشتر از 50
درصد نخواهد بود اما با توجه به نیاز مبرم
دولت به فروش اوراق برای تأمین مالی
دولت پیشبینی میشود با اتخاذ اقدامات
اصالحی ،همه اوراق بدهی فروخته شود.
منابع حاصل از واگذاری شرکتهای
دولــتــی :بــا تــوجــه بــه رونـــد واگــــذاری
شــرکــتهــای دولــتــی در ایـــن مـــدت و
همچنین عملکرد ضعیف دولت در سال
 ،1399پیش بینی میشود که منابع
حاصل از واگذاری شرکتها منابع مربوط
به سقف اول حدود 30درصد محقق شود.
منابع حاصل از صندوق توسعه ملی:
به دلیل آن که منابع ارزی صندوق با نرخ
نیمایی و نه ارز  4200تسعیر میشود و با
توجه به افزایش نرخ ارز نیمایی ،پیشبینی
می شود که  100درصد منابع حاصل از
صندوق توسعه ملی محقق شود ،با توجه
بهتوضیحاتارائهشدهپیشبینیمیشود

 67درصد از منابع سقف اول بودجه تا آخر
سال محقق شود.براساس گزارش مرکز
پژوهش ها ،در صورت تداوم روند فعلی و
اجرا نشدن اصالحات اساسی به خصوص
در شیوه واگـــذاری سهام شرکتهای
دولتی ،پیشبینی می شود  67درصد از
منابع بودجه در سقف اول تا انتهای سال
 1400محقق شــود ،در این صــورت و با
فــرض تحقق  100درص ــدی مصارف،
بودجه ســال  1400حـــدود  307هزار
میلیارد تومان کسری غیر قابل تأمین
خــواهــد داشــت.بــه گـــزارش خــراســان،
بخشی از این کسری با استقراض 55هزار
میلیارد تومانی از بانک مرکزی جبران
شــده اســت امــا بــرای کاهش آثــار تورمی
این استقراض ،باید ضمن کسب منابع
درآمــدی جدید ،عالوه بر جبران کسری
باقی مانده بودجه  ،1400استقراض
صورت گرفته شده نیز بازگردانده شود.
در همین حال اولین منبع قابل تامین
برای جبران کسری بودجه ،انتشار اوراق
بدهی بیشتر از رقم فعلی است که این
اقدام دو اثر منفی دارد .نخست ،موجب
افزایش نرخ سود در اقتصاد کشور می
شود و دوم ،فشار سنگینی به بودجه سال
آینده بــرای بازپرداخت اوراق وارد می
کند .با این حال خطر استقراض بیشتر از
بانک مرکزی برای جبران کسری بودجه
همچنان وجود دارد ،اتفاقی که تورم را
تشدید خواهد کرد.

هیچ شانسی برای احیای آن وجود نخواهد
داشــت .در همین حــال ،خبرها حاکی از آن
است که شرکت گوگل در حال انجام تحقیقات
روی امکان استفاده از ارزهــای دیجیتالی بر
پلتفرم پرداختی این شرکت است.به گزارش
خراسان ،داده های اخیری که دربــاره بیت
کوین ،چند روز قبل منتشر شد ،نشان می دهد
که هم اینک حدود  90درصد از کل بیت کوین
های قابل استخراج ،معدن کاوی شده اند و
در روندی نزولی ،آخرین بیت کوین نیز تا سال
 2140استخراج خواهد شد .بنابراین به نظر
می رسد موتور پنهان رشد ارزش بیت کوین
در حال روشن شدن است .با وجود این هنوز
کارشناسان معتقدند بیت کوین چه از منظر
دارایی و چه از منظر پولی ،قابل اطمینان نیست
چرا که نرخ آن با نوسانات شدیدی همراه است.
مسائلی از این دست موجب شده است تا بیشتر
کشورها در برابر این چالش که ارزهای مجازی
را به عنوان واحد پولی یا مبادله بپذیرند یا نه،
رویکرد محتاطانه ای در پیش بگیرند.

نبض بازار

بی نظمی در بازار مرغ
بردبار-بااینکهایرانیکیازمهمترینکشورهای
تولیدکننده مرغ تازه و گوشتی در میان کشورهای
جهان اســت و جــزو  10تولید کننده برتر این
محصول به شمار می رود و برخی از نهاده های
تولید آن نیز مشمول ارز  4200تومانی می شود
اما هر از گاهی شاهد نوسانات قیمتی در بازار مرغ
تازه هستیم که شاید برخی از سوء استفاده ها از ارز
ترجیحینیزدراینموضوعموثربوده؛بهتازگینیز
بازاراینمحصولدچاربینظمیهاییشدهاست،
مثال در حالی که قیمت هر کیلو مرغ در سامانه
 124متعلقبهسازمانحمایتازمصرفکنندگان
وتولیدکنندگان 24هزارو 900توماناعالمشده
اماقیمتعرضهآندرمغازههایسطحتهراناز29
هزار تومان تا  33هزار تومان و گاهی باالتر متغیر
است ،به تازگی برخی واحدهای عرضه محصوالت
پروتئینی با قطعه کردن بخش های مختلف مرغ
تازه  ،هر کدام را به قیمت جداگانه می فروشند ؛
مثال قیمت ران مرغ کیلویی 25هزار تومان و سینه
مرغ باالی 35هزار تومان است و بال ،کتف و گردن
آن نیز قیمت جداگانه ای دارد.

گزارش خبری

 6خط دریایی درخزر
جایگزین مسیرآذربایجان
سازمان توسعه تجارت برای جایگزین کردن مسیر
ترانزیت از خاک جمهوری آذربایجان ،راه اندازی
شش خط دریایی برای نقل و انتقال کاالهای ایرانی
در دریــای خزر را رسما کلید زد.بــه گــزارش ایسنا،
در طول هفتههای گذشته با توجه به باال گرفتن
برخی اختالف نظرهای سیاسی با آذربایجان و
مشکالتی که بــرای برخی کامیون داران ایرانی
در ایــن کشور به وجــود آمــده بــود ،رئیس سازمان
توسعه تجارت اعــام کــرد که با یک برنامه ریزی
جدید ،ایران از دو مسیر تالش میکند بدون نیاز به
آذربایجان کاالهای خود را انتقال دهد.یکی از این
مسیرها که به شکل زمینی نهایی میشود ،ایران را
از طریق ارمنستان به گرجستان و سپس کشورهای
اروپــای شرقی متصل خواهد کرد و گام دوم ایران
استفاده از ظرفیت ترانزیتی دریای خزر خواهد بود
که بر اساس توافق جدید میان سازمان توسعه تجارت
و شرکت کشتیرانی ای ــران ،از ایــن پس کاالهای
ایرانی از شش مسیر دریایی نیز امکان صــادرات
به کشورهایی چون روسیه و قزاقستان را خواهند
داشت.پیمانپاک  -رئیس سازمان توسعه تجارت
 با اشاره به اهمیت بازار بزرگ اوراسیا برای ایرانو ظرفیت صادرات به کشورهای این منطقه افزود:
حمل و نقل دریایی میتواند بسیاری از مشکالت
زیرساختی صادرکنندگان در صادرات به اوراسیا به
ویژه بازار بزرگ روسیه را حل کند.گفتنی است ،بر
اساس اینتفاهمنامه،درفازنخست،ششخطمنظم
از مبادی بنادر شمالی ایران به مقصد بنادر آستراخان
و ماخاچ قلع ه روسیه و همچنین بندر اکتائو قزاقستان
از اول آبان اجرایی شود و شرکت کشتیرانی خزر به
نمایندگی از کشتیرانی ایران برای حمل کاالهای
صادراتی به صورت منظم و ماهیانه اقدام کند.

وزیر راه خبر داد:

مذاکره با برخی کشورها برای
ورود فناوری ساخت مسکن
وزیر راه و شهرسازی از مذاکره با شرکت های
خارجی برای وارد کردن فناوری های جدید
ساخت مسکن که سه نسل از وضعیت کنونی
فناوری های ساخت مسکن در کشور جلوتر
است ،خبر داد .این در حالی است که پیشتر،
اظــهــارات عضو کمیسیون عــمــران مجلس
شــورای اسالمی مبنی بر مذاکره وزارت راه
با چینی ها در راستای قانون جهش تولید
مسکن ،آن هم در شرایطی که شرکت های
انبوه سازی در کشور وجود دارند ،با واکنش
های منفی روبه رو شده بود.به گزارش تسنیم،
وزیــر راه و شهرسازی با بیان این که احداث
بخشی از واحدهای مسکونی (قانون جهش
تولید مسکن) خودمالکی اســت و بخشی
نیز توسط پیمانکاران و انبو هسازان احداث
میشود،اظهار کرد :از این فرصت باید استفاده
و دانش و فناوری نوین ساخت مسکن را نیز
وارد کشور کنیم .اکنون در رده سوم فناوری
قرار داریم .در حالی که در جهان رده ششم و
هفتم فناوری نیز وجود دارد .با برخی کشورها
مذاکره کردیم که فناوری جدید ساخت مسکن
را وارد کشور کنیم و اکنون نمایندگان این
کشورها در تهران حضور دارند .رستم قاسمی
همچنین با بیان این که نشانی سامانه جدید
ثبت نام مسکن هفته آینده و پس از تعیین عدد
تسهیالت اعالم می شود ،از تغییرات در فرم ج
خبر داد و اظهار کرد :بهدنبال آن هستیم که
اگر کسی پیشتر خانه داشته و اکنون ندارد و اگر
کسی ازدواج نکرده است اما قصد ازدواج دارد
نیز بتواند از تسهیالت بهر همند شود چراکه
هدف ما این است که مردم صاحب خانه شوند.

