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مرکز آمار: 
رشد اقتصادی ٩ ماهه سال ١٣٩٧ 

منفی بود 
نتایج مذکور حاکی از آن است که در 9 ماهه سال 
١٣9٧، رشته فعالیت های گروه کشاورزی ٢,١- ، 
گروه صنعت ٧.9- و گروه خدمات ٠.٦ درصد نسبت 

به دوره  مشابه سال قبل، رشد داشته است.
به گزارش مرکز آمار، محصول ناخالص داخلی به 
قیمت ثابت سال ١٣9٠در 9 ماهه اول سال ١٣9٧ 
به رقم ٥٤١٣٤٣٧ میلیارد ریال با نفت و ٤٣٠٣٥٣٠ 
میلیارد ریال بدون احتساب نفت رسیده است، در 
حالیکه رقم مذکور در مدت مشابه سال قبل با نفت 
٥٦٢٧٢٢٤ میلیارد ریال و بدون نفت ٤٣٨٧٥٥٢ 
میلیارد ریال بوده که نشان از رشد ٣,٨- درصدی 
محصول ناخالص داخلی با نفــت و ١.9- درصدی 
محصول ناخالص داخلی بدون نفت در 9 ماهه اول 

سال ١٣9٧ دارد.
نتایج مذکور حاکی از آن اســت که در 9 ماهه 
سال ١٣9٧ رشــته فعالیت های گروه کشاورزی 
٢,١-،  گروه صنعت ٧.9 -  و گروه خدمات ٠.٦ درصد 

نسبت به دوره مشابه سال قبل، رشد داشته است.
محاسبات فصلی در مرکز آمار ایران در قالب ١٨ 
بخش اصلی متشکل از ٤٢ رشته فعالیت بر مبنای 
طبقه بندی ISIC.Rev٤ انجام می شود که بر این 
اساس گروه کشاورزی شامل زیر بخش های زراعت 
و باغداری، دامداری، جنگل داری و ماهیگیری،گروه 
صنعت شامل زیر بخش های استخراج نفت خام و 
گاز طبیعی، استخراج سایر معادن، صنعت، تأمین 
آب، برق و گاز طبیعی و ســاختمان اســت و گروه 
خدمات شامل زیر بخش های عمده وخرده فروشی، 
فعالیت های خدماتی مربوط بــه تأمین جا وغذا، 
حمل و نقل، انبارداری، پست، اطالعات و ارتباطات، 
فعالیت  های مالی و بیمه، مستغالت، کرایه وخدمات 
کسب وکار ودامپزشکی، اداره امور عمومی و خدمات 
شــهری، آموزش، فعالیت  های مربوط به سالمت 
انسان و مددکاری اجتماعی و سایرخدمات عمومی، 

اجتماعی، شخصی وخانگی است.
     

۶۳ هزار راس دام زنده
 از بندر چابهار وارد کشور شد 

رئیس سازمان دامپزشکی کشور، از ورود بیش از 
٦٣ هزار رأس دام زنده از طریق بندر چابهار خبر داد. 
به گزارش سازمان دامپزشکی کشور، علیرضا 
رفیعی پور افزود: طبق مصوبه این سازمان دام زنده 
از طریق دریا حمل و در بندر چابهار مراحل قرنطینه 
و بهداشتی آن طی می شود و پس از کشتار، گوشت 
استحصال شده به داخل کشور ارسال می شود که 
این موضوع در حال انجام است. وی با اشاره به اینکه 
مرز آبی سیستان و بلوچستان به عنوان فرصتی برای 
واردات دام است، گفت: مرز این استان با کشورهای 
همسایه فعال اســت و از این قابلیت می توان برای 
سرمایه گذاری و صادرات دام و طیور استفاده کرد. 
رفیعی پور در ادامه بیان کرد: تاکنون بالغ بر ٦٣ هزار 
رأس در دو محموله کشتی وارد شده که بیش از ٥٠ 
هزار رأس در کشتارگاه های استان و نزدیک به ١٠ 

هزار در خارج از استان کشتار شده است.
    

 در 1۳ استان سیل زده
صندوق بیمه کشاورزی ۶5.5 
میلیارد تومان غرامت پرداخت

قائم مقام صندوق بیمه کشاورزی گفت: صندوق 
بیمه کشاورزی تا امروز ٦٥ میلیارد و ٤١٣ میلیون 
تومان غرامت به کشاورزان خســارت دیده در ١٣ 

استان از ١٧ استان سیلزده پرداخت کرده است.
به گــزارش تارنمای وزارت جهاد کشــاورزی، 
محمدابراهیم حسن نژاد افزود: از پانزدهم فروردین 
ماه به کشاورزان خســارت دیده بر اثر سیل که زیر 
پوشش بیمه کشاورزی بودند، پس از تکمیل ارزیابی 
های این صندوق، غرامت پرداخت شد. این مسئول 
اعالم کرد: در کل کشور تاکنون به ٢٢ هزار و ٥٣٤ 
مورد خسارت در بخش کشاورزی خسارت پرداخته 
ایم. حسن نژاد یادآوری کرد: ١٥٣ مورد بیمه ای در 
بخش کشاورزی وجود دارد و پرداخت خسارت ها بر 
اساس میزان خسارت، ارزیابی ها و نوع محصوالت 

صورت می گیرد.
وی ادامه داد: کشــاورزان استان های گلستان، 
مازندران، خوزستان، لرستان، همدان، آذربایجان 
غربی، آذربایجان شــرقی، اردبیــل، ایالم، تهران، 
سمنان، چهارمحال و بختیاری و خراسان شمالی 

غرامت دریافت کرده اند.

خبر اقتصادی
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 وبسایت دیپلماسی اقتصادی وزارت 
امور خارجه با حضور وزیر امور خارجه 

رونمایی شد.
محمد جواد ظریف در این مراسم، 
تعلــل اروپایی ها در عملیاتی شــدن 
ســازوکار مالی اروپا با ایران را غیرقابل 
قبول دانست و گفت: اعالم راه اندازی 
اینســتکس توســط اروپا یک اقدام 
مقدماتی است و اروپایی ها هم اکنون 
هیچ بهانه ای برای عدم آغاز رسمی کار 

مالی خود با ایران ندارند.
وی افزود: اروپایی ها اردیبهشت ماه 
سال گذشــته پس از خروج یکجانبه 
آمریکا از توافق برجام تعهدات متعددی 
را مطرح کردند که برای شروع اجرای آن 
تعهدات نیاز بود اینستکس )سازوکار 

مالی اروپا و ایران( راه اندازی شود.
وی با بیان این که معتقدیم اروپایی ها 
باید برای مدت زیــادی تالش کنند تا 
بتوانند تعهدات خودشــان را در قبال 
برجام انجام دهند، افــزود: اروپایی ها 
بسیار عقب هســتند و نباید این طور 
تصور کنند که جمهوری اسالمی ایران 

منتظر آنها می ماند.
وی تصریح کرد: ما روابط بســیار 
خوبی با همسایگان مان داریم و ساز و 
کارهای مشابهی با بسیاری از کشورها 
راه اندازی کردیم که فعال شده و عمل 
می کند و من نمی دانم اروپایی ها برای 
یک ســاز و کار مقدماتی چقدر وقت 

نیاز دارند!؟
وزیر امور خارجــه بار دیگر با تاکید 

بر اینکه اروپایی ها درعملیاتی شــدن 
اینستکس عقب هستند، گفت: برای 
راه اندازی این ســاز و کار نیــاز بود که 
ما ســاز و کار متناظری را در ایران راه 
اندازی کنیم. این سازوکار هفته گذشته 
راه اندازی شــد و االن اروپایی ها هیچ 

بهانه ای برای شروع کار ندارند.
ظریف همچنین در بخش دیگری 
از سخنان خود درباره اقدام غیرحقوقی 
آمریکا در مورد قرار دادن سپاه پاسداران 
انقالب اسالمی در فهرست سازمان های 
تروریستی و اینکه جمهوری اسالمی 
ایران چه اقداماتی در این زمینه انجام 
داده و یا خواهد داد؟، گفت: نخستین 
کاری که جمهوری اسالمی ایران انجام 
داد این بود که شورای عالی امنیت ملی 

بالفاصله پس از اقدام غیرقانونی آمریکا 
در بیانیه ای »ســنتکام« )فرماندهی 
مرکزی ایاالت متحده( که مسئولیت 
نیروهای آمریکایــی در منطقه را دارد 
به شکل متقابل به عنوان یک سازمان 
تروریستی و همچنین دولت آمریکا را به 
عنوان رژیم حامی تروریسم شناسایی و 

معرفی کرد.
وی افزود: عالوه برایــن اقداماتی 
در مجلس شورای اسالمی در جریان 
هســت که ما هم با دوســتانمان در 
مجلس در حال مشــورت هســتیم 
که چه اقداماتی می تواند انجام شــود 
و نماینــدگان محتــرم در این زمینه 
طرح هایی را ارائه دادند و همکاران ما نیز 

با آنها در تماس هستند.

رییس دســتگاه دیپلماسی ایران 
افزود: به دبیرکل ســازمان ملل متحد 
و  شــورای امنیت این سازمان در مورد 
غیرقانونــی بودن این اقــدام آمریکا و 
سیاست های بسیارغلط واشنگتن در 

منطقه نامه ای نوشتم.
ظریف با بیان این که درعرصه رسانه 
ای نیز فعالیت های خوبــی علیه این 
اقدام غیرقانونی آمریکا صورت گرفته 
، گفــت: در صحنه روابــط دو جانبه، 
امروز کــه روز اجرایی شــدن تصمیم 
ایاالت متحده اســت پیام هایی برای 
وزرای خارجه همه کشورها درباره این 
اقدام ارسال خواهد شــد که ضروری 
اســت موضع گیری از سوی کشورها 
صورت بگیرد و تذکــرات الزم به همه 
وزرای خارجه داده شــود مبنی بر این 
که اقدام بی ســابقه و خطرناک ایاالت 
متحده آمریکا علیه نهاد نظامی رسمی 
یک کشور چه عواقبی داشته و خواهد 
داشت. وزیر امور خارجه همچنین در 
پاسخ به پرسشــی درباره مانع تراشی 
آمریکا برای ارســال کمک های نقدی 
ســازمان ها و نهادهای بین المللی به 
سیل زدگان ایرانی گفت: در این زمینه در 
حوزه اطالع رسانی اقدام وسیعی صورت 
گرفته و دولت آمریکا در موضع تدافعی 
قرار گرفته تا حدی که اعالم کرده مانعی 
برای کمک ها نیست ولی این حرف آنها 

خالف است.
ظریف گفت: اسنادی را جمع آوری 
کرده ایم و به زودی منتشر خواهیم کرد 
که نشــان دهنده این است که بانک ها 
حتی بانک های اروپایی به دلیل نگرانی 
از اقدامات آمریکا از پذیرش کمک های 
ایرانیان خارج از کشــور و مردم ســایر 
کشــورها که مایلند در کمک رسانی 
به ایرانی هــا کمک کننــد، ممانعت 
کرده اســت. وی گفت: کمک رسانی 
بین المللی به معنای نیاز نیســت، به 

معنی یــک همدردی و همبســتگی 
جهانی اســت که در میان مردم وجود 
دارد. این همبســتگی جهانی به دلیل 
اقدامات تخریبی آمریــکا و اقدامات 
غیرانسانی این کشور مورد مزاحمت 

قرار گرفته است.
ظریف گفــت: آمریکایی ها ناگزیر 
شدند کاری که انجام می دهند را تکذیب 
کنند و ما اسنادی را جمع آوری کردیم 
که ثابت می کند ایاالت متحده در این 
اقدام که می شــود به عنوان »جنایت 
علیه بشریت« تعریف کرد، مشارکت 

فعال دارند.
بنابراین گزارش، غالمرضا انصاری، 
معاون دیپلماسی اقتصادی وزیر امور 
خارجه  نیز در مراســم رونمایی از این 
ســایت گفت: امیدواریم با تالش های 
گســترده ای که برای راه انــدازی این 
سایت انجام شده است تولیدکنندگان 
و تجــار بتوانند بازاریابی ســهل تری 

داشته باشند.
وی افزود: ســایت شامل دو بخش 
خواهد بود؛ بخش اول که رونمایی شد، 
به معرفی بازارهای خارجی می پردازد 
و بخش دوم که هنوز به مرحله اجرایی 
نرسیده است و عمدتا به زبان انگلیسی 
است به معرفی ظرفیت های اقتصادی 

ایران خواهد پرداخت .

ظریف در مراسم رونمایی سایت دیپلماسی اقتصادی وزارت خارجه:

 اروپایی ها هیچ بهانه ای برای آغاز نکردن اینستکس ندارند
معتقدیم اروپایی ها باید 
برای مدت زیادی تالش 
کنند تا بتوانند تعهدات 

خودشان را در قبال برجام 
انجام دهند. آنها بسیار 

عقب هستند و نباید 
این طور تصور کنند که 

جمهوری اسالمی ایران 
منتظر آنها می ماند

یک تحلیلگر بازار سرمایه گفت: عملیات 
بازار باز در چند ماه اخیر از ســوی صندوق 
ضمانت سپرده ها آغاز شــده و پیش بینی 
می شــود این عملیات ادامه داشــته باشد، 
بنابراین بخشــی از منابع بانک مرکزی به 
سمت اوراق سرازیر و از آنجا به بازار سرمایه 
سرریز می شــود که باز شرایط مثبتی برای 
شرکت های بورسی و رشد قیمت ها فراهم 

خواهد کرد. 
علی ســعدوندی در گفت وگو بــا ایلنا 
افــزود: در مورد اینکه وضعیــت اقتصادی 
ایران در سال پیش روی چگونه خواهد بود 

نظرات مختلفی وجود دارد و ما به طور قطع 
نمی توانیم روند رشد اقتصادی را پیش بینی 
کنیم، اما برآوردها نشــان می دهد که این 
روند چندان مثبت نخواهــد بود، البته این 
به معنای ســرایت این برآوردهای منفی به 
بازار بورس نیســت و دالیل مختلفی وجود 
دارد که امسال بازار بورس از رشد مطلوبی 

برخوردار خواهد بود.
ســعدوندی ادامــه داد: اگــر بتوانیم 
دخالت هــای منفی ناظــر بــازار و برخی 
مدیران صندوق ها در بورس را کنترل کنیم 
این احتمال وجود دارد که شــاخص بورس 

تا پایان سال تا حد دو برابر رشد داشته باشد. 
دلیل این مســئله این اســت که هنوز بازار 
نسبت به ســود دهی فعلی شرکت ها ارزان 
اســت یعنی با وجود افزایش قیمت ها هنوز 
انتظار افزایش بیشــتر وجود دارد. موضوع 
دیگر سیاست های کالن اقتصاد کشور است 
که به ســمت کنترل و کاهش نرخ بهره در 
حرکت اســت و این بهترین شرایط را برای 

بازار سرمایه ایجاد می کند.
 این استاد دانشگاه با اشاره به تأثیر قیمت 
ارز بر شــاخص بورس گفــت: افزایش نرخ 
ارز باعث می شود تا شــرکت های صادراتی 

برعکس سال گذشــته از محل افزایش نرخ 
ارز منتفع شــوند که در این شرایط بخشی 
از منابع صادراتی به کشور بازگشته و صرف 
تولید داخل می شــود. مــورد دیگر اینکه 
برخی از این شــرکت ها در ســال گذشته 
رشد خوبی نداشــتند  بنابراین از حضیض 
به ســمت باال در حال حرکت هستند و  به 

این دلیل شاید امسال وضعیت خوبی داشته 
باشند در واقع  برای رسیدن به حالت تعادل 
شاهد رشد سهام این شــرکت ها خواهیم 
بود. بنابراین پیش بینی بنده این اســت که 
 نیمه دوم ســال از این جهــت روند مثبتی 

داشته باشیم.
 وی در مورد تاثیــر تصمیم اخیر امریکا 
در مورد سپاه پاسداران بر بازار بورس گفت: 
البته در کوتاه مدت انتظار می رفت که بازار 
بورس واکنش منفی نسبت به این تصمیم 
داشته باشــد که با مدیریت بازار این تأثیر 
منفی کنترل شد، البته باید توجه داشت که 
این تحریم از نظر اقتصادی نمی تواند تاثیری 
داشته باشد چون پیش از این سپاه تحریم 
بوده و این بیشــتر یک گام سیاسی است تا 

یک حرکت حساب شده اقتصادی.

یک تحلیلگر بازار سرمایه در گفت وگو با ایلنا:

»عملیات بازار باز« شرایط مثبتی برای شرکت های بورسی فراهم می کند 

خبر

وزیر نفت وضع بازار نفت را شکننده عنوان 
کرد و گفت: اگــر آمریکا بخواهد فشــار را بر 
ایران اضافه کند، بازار نفــت به طور غیرقابل 

پیش بینی شکننده تر خواهد شد.
به گزارش ایلنا از وزارت نفت، بیژن زنگنه 
دربــاره این موضوع کــه بعضی ها می گویند 
وزارت نفت به دلیل اینکه احداث تاسیسات 
در خشــکی ٣٠ درصد ارزان تــر از دریا بوده 
اقدام به خشک کردن هور کرده است، توضیح 
داد: این یک دروغ بزرگ اســت که دشمنان 
ملت ایران شــایعه کرده اند. متاسفانه برخی 
دوســتان این دروغ را باور و بازنشر کرده اند. 
فیلم هایی که هم اکنون در رسانه ملی و فضای 
مجازی پخش شده است، نشان می دهد دور تا 
دور تمام تاسیسات ما را آب گرفته است و تنها 
توانسته ایم محدوده های بسیار کوچکی )مثاًل 
١٠٠ مترمربع( را که چاه یا دکل حفاری ما  قرار 

دارد حفظ کنیم.
وی با تاکید بر اینکــه از جانب وزارت نفت 
هیچ منعی در موضوع هورالعظیم وجود ندارد 

و هیچ زمانی هم وجود نداشــته است، یادآور 
شــد: سیاســت ما همواره این بوده است که 
اکوسیستم هور باید به عنوان یک سیستم زنده 
در طبیعت بماند، برای این موضوع هزینه هایی 

به ما افزوده شده و نه اینکه کم شده باشد.
وزیر نفت ادامــه داد: مدیریت این موضوع 
)آب گرفتن هورالعظیم( دســت وزارت نفت 
نیست و به عهده ستاد مدیریت بحران استان 
خوزستان اســت، آنها هر دستوری بدهند ما 
تابع آن هستیم. اخیرا هم در سفر به خوزستان 
اعالم کردم اگر آنها )ســتاد مدیریت بحران 
استان( دســتوری دهند، ما آمادگی اجرای 

آن را داریم.
وی با بیان اینکه هم اکنون سراسر هور را 
آب فرا گرفته و اگر جایی را  آب نگرفته است به 
دالیل طبیعی مانند همواری و ناهمواری است، 
تصریح کرد: هیچکس این موضوع در ذهنش 
نبوده است که برای حفظ تاسیسات نفتی به 
جان و مال مردم خسارت بزند. اگر آب در برخی 
از قســمت های هور رفته و برخی دیگر کمتر 

یا بیشــتر رفته، به دلیل پستی و بلندی های 
زمین است.

وی درباره خسارت سیل به تاسیسات نفتی 
هم اظهار کرد: تاسیســات ما خسارت زیادی 
در ســیل دیدند. تلمبه خانه هــا و واحدهای 
بهره برداری مــا در اهواز در ســیل محصور  
هستند. نفت در این شرایط هم به سیل زدگان 
کمک می کند و گاز و سوخت مایع مورد نیاز 
مردم را تامین می کند و هم به وظیفه ذاتی خود 
یعنی تامین خوراک پاالیشگاه ها و صادرات 

عمل می کند.
وزیر نفت با تاکید بــر اینکه تمام امکانات 
صنعت نفت در اختیار مردم  ســیل زده است 
و از هیچ کمکی در این زمینه دریغ نخواهیم 
کرد، افزود: اولویت نخســت ما حل مشکالت 

مردم است.
زنگنه به این پرسش که یکی از مسئوالن 
خوزستان دیروز اعالم کرد که آبگیری از کانال 
سلمان را از ترس وجود یک لکه نفتی متوقف 
کرده اند، پاسخ داد: هیچ نشتی از نفت تاکنون 

اطالع داده نشده است. در جاهایی که نگران 
آسیب بودیم هم تولید چاه را متوقف کردیم و 

هم لوله ها را از نفت خالی کردیم.
وزیر نفــت درباره تهدید اخیــر وزیر امور 
خارجه آمریکا مبنی بر تشــدید تهدید علیه 
ایران هم توضیــح داد: ما به کارمــان ادامه 
می دهیم، اما آنچه مهم است اینکه وضع بازار 
نفت شکننده است و اینگونه نیست که عرضه 
خیلی باالتر از تقاضا باشد، یا حتی ظرفیت های 
مازاد زیاد باشــد. این حرف ها بیشــتر جنبه 
تبلیغاتی دارد تا بازار را آرام کنند. اما اینگونه 
نمی شود. نفت هر روز در بازار گران تر می شود 

که نشان دهنده نگرانی بازار است.
وی با بیان اینکه آقای ترامپ باید انتخاب 
کند که می خواهد فشار بر ایران را اضافه کند 
یا قیمت سوخت را در پمپ های بنزین  آمریکا 
پایین نگه دارد، تصریح کرد: هم اکنون ونزوئال 
مشکل دارد، روسیه را تحریم کرده اند، لیبی 
ناآرام اســت و تولید بخشی از نفت آمریکا نیز 
از دست رفته است. این موارد نشان می دهد 
که وضع تولید و عرضه و تقاضا  شکننده است. 
اگر بخواهند فشار را بر ایران اضافه کنند، این 
شکنندگی به طرز غیرقابل پیش بینی اضافه 

خواهد شد.

زنگنه:

آمریکا فشار بر ایران را زیاد کند، بازار نفت فوق العاده شکننده می شود


