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اقتصادترامپلرزید

آیاسقوطبورسوالاستریت،نشانهورودآمریکابهدورانرکوداست؟

رونق تولید شالیزارها با
معرفی  2رقم جدید برنج
حسینبردبار :رئیسموسسهتحقیقاتبرنج
کشور وابسته به وزارت جهاد کشاورزی  ،از
افزایشتولیددرواحدسطحشالیزارهاتابیش
از1.5تن درهرهکتار پس از رونمایی از دو رقم
تیسا و انام خبرمی دهد .جزئیات بیشتر را در
گفتوگویبادکترمریمحسینیمیخوانید:

االن چندرقم برنج و چه میزان
تولید در موسسه تحقیقات برنج دارید؟

وظیفه ما معرفی ارقام است ،به طور متوسطدرســال یک یا دو رقم را معرفی می کنیم که
متناسب با سلیقه مصرف کننده و کشاورزان
است.بهتازگینیزدورقمجدیدمعرفیکردیم.
این 2رقم چه ویژگی هایی دارند؟

این دو رقم تیسا و انام هستند .رقم انام بین 5.5تا شش تن درهکتار محصول می دهد؛
پاکوتاه ،زودرس و بسیار خوش کیفیت و کم
آببراست،یعنیآبکمتریدرهکتارمصرف
میکند.تیسارقمیپرپتانسیلاست7.5.تن
درهکتار محصول می دهد .دانه بلند و معطر و
زودرس و مقاوم به خوابیدگی است .وقتی در
گیالن یا مازندران باران می بارد ،خوشه های
برنجمیخوابندرویزمینوکلمحصولدچار
ضایعه و خسارت می شود .این ها چون پاکوتاه
هستند و ارتفاع کمتری دارند ،نمی خوابند و
پرمحصولهستند.مادورقمپرمحصولخوش
کیفیترامعرفیکردیم.

وضعیت تولید برنج با معرفی این
ارقام چقدر می تواند تغییر کند؟

بستگی دارد به این که کشاورزان کدام رقمرا انتخاب کنند و در چه سطحی کشت شود،
اگر انام را انتخاب کنند،بین یک تا  1.5تن
شلتوک بیشتری تولید می کنند که نصف
اینمقداربرنجسفیدبهبارمیدهدواگرتیسا
را انتخاب کنند حدود سه تا 3.5تن شلتوک
بیشتری تولید می شود .درسال زراعی آینده
بهصورتدقیقضریبنفوذوافزایشتولیدرا
عرضخواهیمکرد.

بـــازارهـــای مــالــی جهانی روزهــــای سخت و
پراضطرابی را پشت سر می گذارند .نگرانی
هایی عمیق در خصوص بروز رکود در اقتصاد
آمــریــکــا وجـــود دارد و ای ــن مــوضــوع از عصر
چهارشنبه گذشته موجب ریزش شاخص های
بــورس این کشورشد .با این ترتیب مهم ترین
دستاورد دوران ترامپ که رونق اقتصادی در
این کشور است  ،در فاصله  16ماه در انتخابات
ریاستجمهوریآمریکاومواجههترامپبارقبای
سرسخت اش در معرض تهدید قــرار گرفت.
جنگ تجاری ،افزایش شدید نرخ بهره کوتاه
مدت و پیشی گرفتن آن از نرخ بهره بلندمدت
(وارونگی بازدهی اوراق قرضه) ،سیاست های
یک جانبه و افراطی ترامپ ،وضعیت برگزیت،
رکود فصلی در آلمان و بسیاری دیگر از نشانه
ها ،بازارهای مالی را نگران کرده و موجب ریزش
چندین بورس بزرگ آمریکا و اروپا طی روزهای
اخیر شده است .در پی این اتفاقات ،قیمت نفت
هم نزولی شده است.
در این باره ،پارس تودی در تحلیلی ضمن اشاره
به وارونگی بازدهی اوراق قرضه و سقوط شدید
ارزش معامالت در بازار بورس وال استریت ،این
موارد را هشداری برای وقوع رکودی دیگر در
اقتصاد ایاالت متحده دانست .پایگاه اینترنتی
پولیتیکو نیز با اشــاره به سقوط شدید ارزش
معامالت در بازار بورس وال استریت طی روز
چهارشنبه اعالم کرد« :توفانی که امــروز و در
جریان کاهش شدید ارزش معامالت در وال

استریت روی داد هشدار برای وقوع رکودی
دیگر در اقتصاد آمریکاست».
بعدازظهر چهارشنبه بازارهای سهام آمریکا
وضــعــیــت قــرمــز پــیــدا کـــرد و شــاخــص سهام
شرکتهای برتر صنعتی موسوم به «داوجونز»
 452واحد پایین آمد .با افزایش احتمال وقوع
رکود اقتصادی در آمریکا و نیز آلمان ،قیمت
جهانی هر بشکه نفت پایه برنت هم حدود دو
دالر کاهش یافت و به 59دالر و 32سنت رسید.
گفتنی است ،سقوط بورس های اروپایی روز
پنج شنبه هم ادامه یافت .شبکه خبری سی ان
ان رویکرد دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا
را در قبال اقتصاد این کشور که در سایه رکود
قرار دارد ،خطرناک توصیف کرد .تحلیل گران
اقتصادی معتقدند ترامپ با دامن زدن به جنگ
تجاری به ویژه با چین ،شوک قوی به اقتصاد
آمریکا وارد کرده است که وزارت خزانه داری
و بانک مرکزی آمریکا (فدرال رزرو) هم قادر به
کنترل آن نخواهند بود.
گفتنی اســت ،ترامپ که تهدید کــرده بــود از
ابتدای سپتامبر تعرفه های جدیدی بر کاالهای
چینی وضع خواهد کرد ،با آشکار شدن نشانه
های رکود تصمیم خود را به تاخیر انداخت .به
گزارش تسنیم ،همزمان سازمان تجارت جهانی
نیز چراغ سبزی به پکن برای اعمال تحریم های
تالفیجویانه نشان داد .همچنین چین از آمریکا
به این سازمان شکایت و ترامپ هم تهدید کرده
است که از این سازمان خارج خواهد شد.

هشدار قاطع همتی به برخی بانک ها

شاخص

تصمیماتی قاطع در خصوص تخلفات برای اعطای وام،
درصدهای سهامداری و حاکمیت شرکتی بانک ها در راه است
رئیس کل بانک مرکزی درباره تخطی از مقررات بانکی به ویژه در سه زمینه مشخص به بانک ها
هشدار داد .هشداری که وضعیت فعلی آمارهای عملکرد برخی بانک ها نشان می دهد چه مقدار
در این زمینه مشکل وجود دارد.
عبدالناصر همتی در یادداشت اینستاگرامی خود ،تصریح کرده است :بانک ها توجه کنند که
دوره تخطی برخی از آن ها ،از مقررات ابالغی و برخی نسبت ها ،به ویژه درصدهای سهامداری،
اجرای حاکمیت شرکتی ،اعطای برخی وام های خاص ،به خصوص به اشخاص و شرکت های
مرتبط و ...به سرآمده است .وی یادآور شده است که بانک ها باید درچارچوب برنامه های بانک
مرکزی برای اصالح نظام بانکی ،دستورالعمل ها و تصمیمات جدی و قاطعی را که در بانک
مرکزی گرفته شده و به آن ها ابالغ خواهد شد ،با جدیت تمام پیگیری و اجرا کنند.
در نظام بانکی فعلی کشور ،ضعف در حاکمیت شرکتی بانک ها به شفاف نبودن ،کارایی عملکرد
پایینبانکها،تخصیصغیرکارایمنابع،نبودمدیریتریسککارآمد،حسابرسیغیراثربخش،
انتصابات غیر تخصصی در بین مدیران بانکی ،تامین نشدن حقوق سپرده گذاران و دیگر ذی
نفعان منجر شده است.
با این همه اشاره های همتی به دو عارضه مهم ضعف حاکمیت شرکتی بانک ها قابل توجه است.
هشدار وی در وهله اول متوجه سهامداری بانک هاست .در گزارشی که مرکز پژوهش های
مجلس در سال  95منتشر کرده ،در حالی استانداردهای موجود بر رعایت سقف 5درصد سهام
بانک برای اشخاص حقیقی و  10درصد سهام برای اشخاص حقوقی تاکید دارد که در سه بانک
به طور نمونه این حدود رعایت نشده است .بر اساس اطالعات مالی سال  ،93مشاهده شده
است که در بانک های قوامین،سینا و شهر این نسبت ها رعایت نشده بود.
هشدار بعدی رئیس کل بانک مرکزی نیز ناظر به اعطای برخی وام های خاص ،به خصوص به
اشخاص و شرکت های مرتبط بانک هاست .در این زمینه نیز گزارش مرکز پژوهش های مجلس
از چالش ها و آسیب های کالن ضعف حاکمیت شرکتی بانک ها در ایران حاکی از این است که در
سال های بررسی شده  ،حجم زیادی از تسهیالت برخی بانک ها ،به تسهیالت کالن یا اشخاص
مرتبط تخصیص داده شده است .این گزارش تصریح می کند :طبق آیین نامه تسهیالت و تعهدات
اشخاص مرتبط ،حداکثر خالص مجموع تسهیالت و تعهدات به
اشخاص مرتبط بانک ها نباید از 25درصد مجموع سرمایه پرداخت
شده و اندوخته موسسه اعتباری تجاوز کند .در حالی که بر اساس
آمار بانک مرکزی در سال ،92بانک های خصوصی در صدر رعایت
نکردن این موضوع بوده اند و میزان انحراف این بانک ها از حدود
آیین نامه مربوط 65 ،درصد بوده است .در این سال میانگین نسبت
تعهدات و تسهیالت به شرکت های وابسته در شبکه بانکی حدود 39
درصدبودهکهآنهمازسقفآییننامهمذکورباالتراست.درخورذکر
است،درهفتههایاخیرنیزتجارتنیوز،آماریدراینزمینهمربوط
به بانک پاسارگاد منتشر کرده است که نشان می دهد در پایان
سال مالی  79 ،97درصد کل تسهیالت و تعهدات کالن این
بانک به هشت هلدینگ یا زیرمجموعه این بانک رسیده است.
همچنین دیگر دریافتکنندگان تسهیالت کالن این بانک
نیز روابط مدیریتی -مالکیتی با بانک مذکور داشته اند و به
نوعیمیتوانگفتتسهیالتوتعهداتکالنبانکپاسارگاد
عمدت ًا به شرکتهای زیرمجموعه و...پرداخت شده است.

موردعجیبخودروهایچینیدربازارایران
قیمتکارخانه3خودروسازمونتاژکارچینیگرانترازقیمتبازاراست
در اتفاقی عجیب سه شرکت کرمانموتور ،مدیرانخودرو و گروهبهمن ،قیمت کارخانهای
برخی محصوالت خود را به نحوی افزایش دادهاند که بین 2.5تا ۷۳میلیون تومان بیشتر از
قیمتهمینخودروهادربازارآزاداست.بهگزارشایسنا،جدیدترینبررسیهانشانمیدهد،
شرکتکرمانموتورهردستگاه«جکاس ۵اتوماتیک»را۲۹۹میلیونتومانیعنی۲۷میلیون
تومانبیشترازقیمتاینخودرودربازارآزاددراختیارمشتریقرارمیدهد.
شرکت مــدیــران خ ــودرو هــم ،قیمت کارخانه هــر دستگاه «چریتیگو »IE ۷را ۴۳۷
میلیون تومان تعیین کــرده که  ۷۳میلیون تومان بیشتر از قیمت کنونی ایــن خــودرو
در بــازار اســت .ایــن شرکت تقریبا بــرای همه محصوالت خــود ایــن رونــد را حفظ کــرده و
قیمت برخی تولیداتش بین  ۳۷تا  ۷۳میلیون تومان بیشتر از نــرخ کنونی بــازار شده
است .گروه بهمن هم برای برخی محصوالت خود چنین روندی را در پیش گرفته است.

قیمت کارخانه و بازار برخی خودروهای چینی (واحد :میلیون تومان)
خودروساز
مدیران
خودرو
کرمان
موتور
گروه
بهمن

خودرو
ام وی ام ایکس 33
چری تیگو )IE( 7
جک اس 5
جک اس  3اتوماتیک
وانت کارا تک کابین
وانت کارا دو کابین

قیمت بازار
199
364
272
186
84
93.5

قیمت کارخانه
236
437.3
299
210
86.5
96.26

اختالف
37
73
27
24
2.5
2.76

اگر چه قیمت باالتر خودروهای چینی در کارخانه نسبت به بازار ،مسبوق به سابقه بوده اما
روشنرخگذاریشرکتهادرنوعخود،عجیبوتاملبرانگیزاست.دراینبارهرئیساتحادیه
نمایشگاهدارانوفروشندگانخودرویتهرانبابیاناینکهقیمتتمامشدههرخودرومشخص
است ،از نرخگذاری سلیقهای خودروسازان انتقاد کرد .پیشتر نیز رئیس سازمان حمایت
مصرفکنندگانوتولیدکنندگاندرپاسخبهپرسشیمبنیبراینکهآیاعرضهخودروازسوی
خودروسازانبهنرخیگرانترازقیمتهایبازار،قانونیاست؟اینموضوعراتخلفدانستهو
ازتشکیلپروندهتعزیراتیبراییکیازخودروسازانگرانفروشدرهمینزمینهخبردادهبود.

تکذیبادعایخروج 159میلیوندالر
توسطساالرآقاخانی

یک مقام مسئول در بانک مرکزی با رد این ادعا که « 159میلیون دالر توسط ساالر آقاخانی،
متهمردیفاولپروندهفسادارزیمدیرانسابقبانکمرکزیازکشورخارجشدهاست»،گفت:
این مبلغ برای مدیریت نرخ ارز به بازار داخلی تزریق شد و معادل ریالی آن نیز به صورت کامل
بهخزانهبازگشت.شیواراوشی،مدیرکلعملیاتوتعهداتارزیبانکمرکزیدرگفتوگوبا
فارس،ادامهداد:حتیکیفرخواستدادستانیواسنادمنتشرشدهدررسانههانشانمیدهد
کهبرایمتهمردیفاولیعنیساالرآقاخانیوهمکارانشبهعنوانکارگزارانغیررسمیبانک
مرکزی در بازار ارز فردایی ،هیچ گونه نفع شخصی در فرایند توزیع ارز وجود نداشته است.به
گفته وی ،با اسناد موجود میتوان ثابت کرد ،هیچ دالر یا ریالی گم نشده است .وی توزیع ارز
مداخلهایبهصورتتدریجیوتسویهریالیآندرهرمرحلهرادلیلدیگریبرایردادعایخروج
دالرهاازکشوردانستوگفت:سازوکارتوزیعارزمداخلهایدربازاربهصورتیبودهاستکهدر
فواصلزمانیمشخصودربستههایدویاسهمیلیوندالریدراختیارکارگزارانغیررسمی
بانک مرکزی گذاشته می شد و تنها در صورت تسویه ریالی کامل بسته قبلی ،مبالغ بعدی در
اختیار آنها قرار میگرفت.مدیرکل عملیات و تعهدات ارزی افزود :با تدقیق در جزئیات این
ماجرامشخصمیشودکهامکانخروجاینمنابعازکشوروجودنداشته وهیچحساببازیاز
ساالرآقاخانیوهمکاراناووجودنداردوکلیهحسابهاتسویهشدهاست.

پروانه های ساختمانی
رکورد  5ساله را رد کرد
تازه ترین آمار پروانه های ساختمانی در
کشور نشان می دهــد که در زمستان
 ،97تعداد 49هزار و 875پروانه توسط
شهرداری های کشور صادر شده است.
این رقم حداقل از زمستان 93بی سابقه
است .طبق این آمــار ،مجموع مساحت
زیربنای پــروانــه هــای صــادر شــده 21
میلیون و  743هــزار متر مربع و تعداد
واحــد مسکونی پیش بینی شده 114
هزار و  614واحد بوده که این ارقام نیز
بــرای نخستین بار پس از زمستان 93
حاصلشدهاست( .مرکز آمار ایران)

بازار خبر

کارگران،عاملگرانیبرنج!
ایرنا-دبیرانجمنتولیدکنندگانبرنجداخلی
گفت :قیمت برنج تازه تولید داخلی مرداد
امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته به
دلیلافزایشهزینههایتولیدبین ۶۰تا۱۰۰
درصد افزایش یافته است .وی با بیان این که
مکانیزاسیون تولید و برداشت برنج هزینه ها
را کاهش می دهد ،اظهارکرد :بخش عمده
این افزایش قیمت به هزینه های تمام شده
تولید از جمله هزینه های کارگری و حمل
و نقل مربوط می شود که امسال به دلیل
نداشتن ماشین آالت نشا کاری و برداشت
ناچار شدند از کارگر با دستمزدهای باال
استفاده کنند .به گفته وی ،نرخ کارگر
نسبتبهسالگذشتهبهدلیلنبودماشین
آالتمکانیزهبرایکاشتوبرداشت۱۰۰،
درصدافزایشیافتهاست.

وعدهتصویبطرحتامین
مسکنکارکناندولت
فارس -معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و
شهرسازی ضمن اعالم این مطلب که طرح
تام کاد (طرح تامین مسکن کارکنان دولت)
به زودی در دولت تصویب میشود ،خواستار
واگذاریزمینهایدولتیتوسطدستگاهها
برایحلمشکلمسکنکارکناندولتشد.

آمادگیبورسکاالبرایعرضه
سیب،کشمشوخرما
ایسنا -رئیس سازمان بــورس با اشــاره به
محصوالتیکهمیتواننددربورسکاالعرضه
شوند ،گفت :اولویت ما در بورس کاال روی
کاالهایی از قبیل کشمش و خرماست .البته
برایعرضهسیبدربورسهیچمانعیوجود
ندارد.

مسکن

جزئیات پیشنهاد افزایش
کمیسیون مشاوران امالک
در حالی بــازار مسکن در رکــود سنگینی
به سر میبرد و آمــارهــای رسمی حکایت
از کاهش حــدود  ۸۰درص ــدی معامالت
دارد که رئیس اتحادیه مشاوران امالک
از پیشنهاد افزایش کمیسیون بنگا ههای
امالک خبر داد.
مصطفی قلی خــســروی در گــفـتوگــو با
تسنیم درباره پیشنهاد افزایش کمیسیون
مشاوران امالک اظهار کرد :در کشورهای
جهان اول ،مشاوران امالک  6درصد حق
کمیسیون و داللــی میگیرند ،چــون این
کاری ساده و شغلی راحت نیست.
وی افزود :پیشنهاد افزایش حق کمیسیون
بــنــگــاههــای امـــاک بــه یــک درصـــد را به
کمیسیون نظارت اتاق تهران دادهایــم اما
هنوز این پیشنهاد بررسی نشده است.
رئیس اتحادیه مشاوران امالک با تشریح
جزئیات ایــن پیشنهاد گــفــت :پیشنهاد
دادهایــم تا برای معامالت تا  500میلیون
تــومــان  0.5درصــــد ،از  500میلیون
تا  700میلیون تومان  0.75درصــد ،از
 700میلیون تومان به باال  0.5درصــد و
برای معامالت یک میلیارد تومان به باال نیز
 0.75درصد کمیسیون به مشاوران امالک
پرداخت شود.

