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طی  4ماه امسال روزانه  2.5میلیون
بشکه نفت فروختیم

...

گفت و گو
رئیس سازمان شیالت:

فضای ماهیگیری ایران در رژیم جدید خزر
گسترش یافته است

بردبار-رئیس ســازمان
شیالت با اشاره به وجود
 25مایــل منطقــه بــرای
ماهیگیــری کشــورها در
دریــای خــزر مــی گویــد
کــه فضــای شــیالتی و
حــوزه نفــوذ شــیالتی
{ماهیگیری} کشــورمان
در دریای خزر گســترش
یافتــه است.پرســش و
پاسخ خراسان با حسن صالحی دراین زمینه را می خوانید:

با توجه بــه تغییــرات و مذاکراتی که بــه تازگی
دربــاره رژیــم حقوقی دریــای خــزر انجام شــد ،آیــا این
مذاکرات موضوع صید و صیادی کشورمان را دستخوش
تغییری خواهد کرد یا نه؟

 در مطالعاتی که ما انجام دادیم  ،جمع بندی مان درواقعفضایی فراتر از 10مایل بود که برای صید وصیادی ما بسیار
موثر خواهد بود به همیــن دلیل از ابتدا یعنی از ســال 72
درمذاکرات به این موضوع توجه داشــتیم ،خوشبختانه در
موضوع ماهیگیری فضای  15مایل سرزمینی و انحصاری
کشورها به عالوه  10مایل هم به عنوان منطقه ماهیگیری
اضافه شد که در مجموع  25مایل می شود که قطعا فضای
بسیار خوبی برای آینده صید ماهی کیلکا و توسعه پرورش
ماهی در قفس در دریــا خواهد بود و ما نه تنهــا از  25مایل
بلکــه از منطقه آب های مشــترک نیــز برای توســعه کیلکا
درآینده اســتفاده خواهیم کرد و بســیار از ایــن جهت نگاه
مثبتی به این قضیه داریم.
بحث هایی مطرح می شــود درخصوص این که
حوزه کشورمان کمتر شده یا بیشتر شده است؟

بسیار بیشتر شده است ،قطعا منطقه و حوزه نفوذ شیالتیما در دریای خزر بسیار گسترش پیدا کرده است.
گرفت؟

با وجود همیــن مذاکراتی که بــه تازگی صورت

مذاکراتی که طی 20سال گذشــته تاکنون انجام گرفتهاست.
مذاکرات اخیر چطور؟

-این جمع بندی  20سال گذشته است.

برخی افراد مدعی هســتند که مقداری از حق
ایران به خاطر مذاکرات اخیر خورده شــده است ،آیا این
قضیه در شیالت هم اتفاق افتاده است یا خیر؟

در شــیالت قطعا در بیانیه ای که به تازگی صادر شــد نیزآمده اســت ،فضای بسیار بیشــتری برای توســعه شیالتی
داریم.

با نزدیک شدن به سررسید سپرده های بانکی با نرخ  18تا  23درصدی مطرح شد:

احتمال افزایش نرخ سود بانکی

بــا توجــه بــه انباشــت نقدینگــی خنثــی
نشــده در بانکهــا ،افزایــش نــرخ تــورم
مصرفکننــده و تولیدکننــده و وضعیت
ملتهب بازار ارز ،خبرگزاری فارس مدعی
شــد که بانــک مرکــزی در حال بررســی
رو شهــای افزایــش نــرخ ســود بــرای
جلوگیــری از انتقــال نقدینگــی بــه بازار
دارایی است.سال گذشــته بود که بانک
مرکزی  30مرداد تصمیم به کاهش نرخ
ســود بانکی به  15درصد گرفــت .با این
حال ،عم ً
ال از  11شــهریور این سیاســت
به اجرا درآمد و در فاصله  30مرداد تا 11
شــهریور بانک مرکزی تلویح ًا به بانک ها
اجازه داد تا سپرده های موجود خود را از
کوتاه مدت و جاری ،در صورت درخواست
سپرده گذار ،با نرخ باالی حدود 18تا23
درصد تمدید کنند .همین طور هم شــد.
به طوری کــه آمارهای بانکی نشــان می
دهند کــه حجم ســپردههای کوتاه مدت
بانکــی از  604هــزار میلیــارد تومان در
مرداد  96به  481هزار میلیارد تومان در
شهریورماه آن ســال کاهش یافته است.
اما در خصوص ســپرده هــای بلندمدت،
این میزان از  514هزار میلیارد تومان در
مرداد سال گذشته به  654هزار میلیارد
تومــان افزایــش یافت.امــا ایــن روزها ،با
گذشت یک سال از برنامه بانک مرکزی،



عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت  :در چهار ماه امسال اوضاع درآمد فروش نفت خوب بوده و روزانه به طور میانگین  2.5میلیون بشکه نفت
فروختیم .هادی قوامی در گفتوگو با فارس ،با اشاره به این که قیمت دالر در بودجه 3800 ،تومان پیشبینی شده بود که اکنون دولت آن را ۴۲۰۰
تومان میفروشد ،تصریح کرد :درآمدهای مالیاتی نیز اوضاع مناسبی داشته و در این مدت کسری نداشته است.

کشمکشدیپلماتیک ایران وآمریکا
در بازارجهانی نفت

شاخص

از تهدید آمریکا علیه چین تا تخفیف ایران به مشتریان نفتی

سر رسید ســپرده های بانکی با نرخ سود
 18تــا  23درصدی در حال فرارســیدن
است و این سپرده ها می روند تا به یک باره
با نرخ ســود  15درصدی مواجه شــوند.
موضوعی که می تواند به خــروج آن ها از
بانک ها بینجامد.
ایــن موضــوع ،در شــرایطی اســت کــه
براســاس آخریــن آمــار نــرخ تــورم ســیر
صعودی به خــود گرفته اســت .بهطوری
که تــورم ســاالنه در تیر امســال به 10.2
درصد و تورم نقطه به نقطه با  4.6درصد
رشــد به عــدد  18درصد رســید .لــذا در
شــرایطی که فاصله نرخ ســود و تــورم در
حال کم شدن است ،نرخ های سود فعلی

...
بانک



می تواند ،نقدینگی موجود در بانک ها را
به سوی بازارهای موازی کشانده و تبعات
سوئی در پی داشته باشد.در همین زمینه
شــنیدهها از بانک مرکزی حاکی اســت
این بانک به دنبال تدوین سیاســتهایی
در جهت افزایش نرخ ســود بانکی است.
به نظر می رســد با توجه به نزدیک شــدن
به زمان اتمام دوره یک ساله سپردههای
بلند مــدت در اوایــل شــهریور ،این بانک
در بررســیهای خود باید بــه یک تصمیم
نهایی برســد تا در این موقعیت حساس،
اقتصاد کشور با چالش خروج  850هزار
میلیارد تومان ســپردههای بلند مدت از
بانکها مواجه نشود.

نبرد ایران و آمریکا در عرضه نفت ،در فاصله 80
روز مانده به اعمال تحریم خرید نفت هر روز ابعاد
جدیدی پیدا می کند .ایران ،همانند قبل تالش
می کند با مذاکره و همچنین ارائه تخفیف های
قیمتی ،حمل و نقل و بیمه مشتریان خود را حفظ
یا آن ها را مجاب به درخواست معافیت تحریمی
از آمریکا کند.
آمریکایی ها هم که فارغ از این تخفیفات به ســد
چین برخورد کرده اند ،دست به تهدید این کشور
زدند.بــه گزارش ایســنا به نقــل از مارکــت واچ،
برایان هوک کــه به عنوان نماینــده ویژه و رئیس
جدید گروه اقدام ایران در وزارت خارجه آمریکا
منصوب شــده اســت ،اظهار کرد :آمریــکا برای
کشــورهایی که اقداماتی را بــرای کاهش خرید
نفت انجام داده اند ،معافیت صادر خواهد کرد.
هند و کره جنوبی از جمله مشتریان نفتی بزرگ
ایران هستند .هر دو کشور کاهش وارداتشان از
ایران را آغاز کرده و امیدوارنــد بتوانند از تحریم
های آمریکا معافیت دریافت کنند و به خرید نفت
ایران ادامه دهند .اما چین مکررا اعالم کرده که
برنامه ای برای رعایت تحریم های آمریکا که قرار
است چهارم نوامبر علیه بخش انرژی ایران اجرا
شــود ،ندارد .برایان هوک ،در پاسخ به پرسشی
درباره برنامه چین برای ادامه واردات نفت ایران،
وضع تحریم های ثانویه علیه پکن را منتفی نکرد.

...
فساد



همزمان خبرگزاری بلومبرگ مدعی شده است
ایران قیمت فروش رسمی همه گریدهای خود به
همه بازارها برای سپتامبر را کاهش داده است.
به گزارش فارس ،ایران بــه تازگی قیمت فروش
رســمی گرید "ایران الیت" را به میزان  ۸۰سنت
در هر بشــکه کاهش داد کــه بیشــترین تخفیف
در طول  14ســال گذشــته اســت .ایــن تخفیف
در حالی داده می شود که ســعودیها اوایل ماه
میالدی جاری قیمــت گرید "عــرب الیت" برای
بازار آسیا را  ۷۰ســنت در هر بشکه کاهش داده
بودنــد .عربســتان ســعودی قیمت فــروش همه
گریدهای خود بــرای همه بازارها بــه جز آمریکا
را کاهش داد.با توجه به قیمــت فعلی نفت ،این
تخفیف حــدود یک درصدی اســت کــه در ازای
حفظ مشــتریان قطعا توجیــه پذیر اســت .طبق
گزارش ها ،مشتریان نفتی ایران همچنین مدت
اعتبار بیشتر و تقریبا هزینه حمل رایگان دریافت
میکنند.
در همین زمینه یک مقام وزارت نفت که نخواست
نامش فــاش شــود در واکنش بــه خبرهــا مبنی
بــر ارزان فروشــی نفت به مشــتریان آســیایی به
یکی از رســانه ها گفته اســت« :دادن تخفیف به
مشتریان جزئی از ذات بازارهای جهانی به شمار
میرود که توسط همه صادرکنندگان نفت انجام
میشود».

...
ارز

توکلی ۱۱۰ :هزار میلیارد تومان معوقات بانکی
متعلق به  ۱۰۸نفر است

دادستان کل کشور :دادگاه مفسدان اقتصادی
از رسانه ملی پخش می شود

تداوم بهبود ارزش پول ترکیه در پی حمایت مردم
و سیاست های جدید

عضو مجمع تشــخیص مصلحت نظام گفت ۱۱۰ :هزار میلیارد تومان
بدهی و معوقــات بانکی متعلق به  ۱۰۸نفر اســت .به گزارش تســنیم،
احمد توکلی در نشســت بررســی اوضاع اقتصادی کشــور در اصفهان
افزود :با این شرایط اقتصادی جدید و بحران ارزی و تورم به وجود آمده
میزان ارزش بدهی این بدهکاران بــزرگ بانکی در حقیقت نصف قبل
شده اســت و در مقابل ارزش وثیقه این بدهکاران که عمدتا ملک است
نســبت به قبل چند برابر شــده و در نتیجه میــزان ارزش وام آن ها چند
برابر شــد ه اســت .وی افزود 20 :میلیارد دالر ظرف چنــد روز به دلیل
سیاستهای غلط دولت از دست رفت و همچنین در شرایط تحریمی با
پیش فروش سکه 62 ،تن طال را طی چند روز از بین بردند.

دادستان کل کشــور گفت :دادگاه مفســدان اقتصادی به صورت علنی
برگزاروازشبکههایمختلفصداوسیماپخشمیشود.بهگزارش مهر،
حجت االســام منتظری در پایان کمیسیون سیاسی اجتماعی مجلس
خبــرگان رهبــری در قــم گفــت :دادگاه مفســدان اقتصــادی پــس از
فیلمبرداری از شبکههای مختلف صدا و سیما پخش خواهد شد .وی از
تشکیل پروندههای متعددی برای دانه درشتها در موضوع ارز ،سکه،
طال و خودرو خبر داد و افزود :رسیدگی به این جرایم زمانبر خواهد بود
اما به این معنا نیســت که از حق قانونی خود کوتاه بیاییم .وی به منفعت
طلبان و سودجویان اقتصادی هشدار داد که دست درازی آن ها به اموال
مردم و بیت المال با پاسخ قاطع دستگاه قضایی مواجه خواهد شد.

درحالیکهارزشپولترکیهدریکشنبههفتهگذشتهبهکمترینمقدار
تاریخی خود رسیده بود ،درخواســت اردوغان از مردم برای عرضه ارز،
استقبال بخشــی از مردم و همچنین اعالم سیاســت های جدید باعث
شد روند بهبود ارزش پول این کشور که از دوشنبه آغاز شده بود تا عصر
دیروز ادامه یابد .به گزارش خراســان ،روز یک شنبه هر دالر تا  7.2لیر
ترکیه تقویت شــده بود اما در ادامه روند کاهشی این نسبت ،دیروز این
نرخ به حدود  ( 6و در ســاعاتی  )5.85هم کاهش یافت .گفتنی اســت
بحران اقتصادی ترکیه در اثر ایجاد تنش با آمریکا شدت یافته است .با
این حال ارزش پول هند که متاثر از ترکیه وارد بحران شــده بود ،دیروز
هم روند نزولی داشت.

رشد مشکوک صادرات خودرو و قطعه
در  4ماهه نخست امســال ،صادرات حوزه خودرو و نیرو
محرکه نسبت به مدت مشابه ســال قبل به لحاظ ارزش
 571و بــه لحــاظ وزنــی تنهــا  81درصد رشــد داشــته
اســت .به نظر می رســد افزایش قیمت ارز یکی از دالیل
این موضوع باشد .اما یکی دیگر از دالیل ممکن ،صادرات
مجدد کاالهای وارد شده با ارز  4200تومانی است .به
این معنی که ممکن اســت برخی شــرکت های فعال در
حوزه خــودرو ،کاال را با نرخ  4200تومــان وارد و بعد از
آن به صورت مستقیم محصول وارداتی را به کشور عراق
(که اتفاقا در زمان اجرای اولین سیاســت ارزی در سال
 97از تسویه با نرخ 4200معاف بود) صادر کرده باشند.

...
بازارخبر

افزایش  840هزار نفری جویندگان کار
ایسنا  -پیشبینی میشود امســال بیش از  ۸۴۰هزار نفر
به جمعیت فعال کشــور افزوده شــود که  ۸۰درصد آنان را
جوانان و دانش آموختگان دانشگاهی تشکیل خواهند داد.
بر اساس آمارها حدود  ۷۰درصد متقاضیان جویای کار را
دانش آموختگان دانشــگاهی تشــکیل میدهند و ساالنه
بیش از یک میلیون نفر به بازار کار ایران افزوده میشود.

رشد  23درصدی صادرات ایران به اروپا
مهر  -صــادرات ایران به اتحادیه اروپا در نیمه نخســت ســال
 ،2018با رشــد  ۲۳درصدی نســبت به مدت مشــابه ســال
قبل به شش میلیارد و ۱۱۰میلیون یورو رسید .پایگاه خبری
کمیســیون اروپا از رشــد ۸درصدی مبادالت تجاری اتحادیه
اروپاباایراندرششماهنخستسال2018خبرداد.مبادالت
تجاری ایران و اتحادیه اروپا که در ماه های ژانویه تا ژوئن سال
 ۲۰۱۷حدود 9.9میلیاردیورواعالمشدهبوددرمدتمشابه
امسالبه 10.68میلیاردیوروافزایشیافتهاست.

CMYK

