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وزیر اقتصاد :تراز تجاری مثبت شد

ثبت کمترین تورم در کهگیلویه و بویر احمد
اســتانهای فــارس ،سیســتان و
بلوچســتان ،کهگیلویــه و بویراحمــد،
بوشــهر و زنجان تورم زیر  7درصد را در
فروردین ماه امسال پشت سر گذاشتند
کــه در ایــن میــان اســتان کهگیلویــه و
بویراحمــد بــا نــرخ  6.4درصــدی رتبــه
نخســت را کســب کرد .به گــزارش ایرنا
و بر اســاس جدیدتریــن اطالعات مرکز
آمــار ایران ،نــرخ تورم کاالهــا و خدمات

مصرفی خانوارها در  12ماهه منتهی به
فروردین  1397نســبت به مدت مشابه
سال قبل برای کل کشور  8.1درصد بوده
است .در این ماه استانهای چهار محال
و بختیــاری ،کرمانشــاه ،ایالم ،خراســان
شــمالی ،گلستان و لرســتان از محدوده
تــورم تک رقمــی عبور کردنــد و بیش از
 10درصد تورم داشتند .استان کرمانشاه
بــا  10.9درصــد و اســتان چهارمحــال و

بختیــاری با  10.6درصد ،بیشــترین نرخ
تــورم را در دوره مــورد بررســی بــه خود
اختصاصدادند.
نــرخ تــورم کاالهــا و خدمــات مصرفــی
خانوار در دوره مورد بررســی نســبت به
دوره مشابه ســال قبل برای خانوارهای
شــهری  8درصد و خانوارهای روستایی
 8.3درصــد اســت .شــاخص کل (بــر
مبنــای  )١٣٩5=١٠٠در فروردیــن مــاه

ســال  ١٣٩٧بــرای خانوارهــای شــهری
عدد  112.9را نشــان میدهد .بیشــترین
عــدد شــاخص در ایــن مــاه مربــوط به
اســتان کرمانشــاه ( )118.4و کمتریــن
عدد شــاخص مربوط به اســتان زنجان
( )109.9اســت .درصــد تغییــرات
شاخص کل (نرخ تورم کاالها و خدمات
مصرفــی خانــوار) در دوازده ماه منتهی
بــه فروردین ماه ســال  ١٣٩٧نســبت به

دوره مشابه ســال قبل برای خانوارهای
شهری  8درصد اســت .در بررسی تورم
خانوارهــای شــهری نتایــج نــرخ تــورم
اســتانی نشــان میدهد ،بیشــترین نرخ
تورم دوازده ماهه در این ماه  11.1درصد
اســت که مربوط به استان لرستان بوده
و کمتریــن نــرخ تــورم دوازده ماهه 6.5
درصــد و مربــوط به اســتان کهگیلویه و
بویراحمداست.

«ایران» از پیامدهای تعلیق احتمالی لوایح پیوستن به «اف ای تی اف» گزارش می دهد

وزیر راه و شهرسازی:
برخی رفتارها درمورد برجام به دورازانصاف است

خود تحریمی یعنی بازگشت به فهرست سیاه جهانی بانک ها
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گــروه اقتصادی  /درحالی که بررســی
الیحــه الحــاق دولــت بــه کنوانســیون
بینالمللیمقابلهباتأمینمالیتروریسم
در دســتور هفتــه جــاری صحــن مجلس
شــورای اســامی قــرار دارد 30 ،نماینــده
مجلس درخواست مسکوت ماندن الیحه
الحاق دولت ایران به کنوانســیون مقابله
با تأمیــن مالی تروریســم و پالرمو(مبارزه
بــا جرایم ســازمانیافته فراملــی) را برای
مدت  ۶ماه به هیأت رئیســه مجلس ارائه
کردهاند.ازروزسهشنبههفتهگذشتهدولت
امریــکا بــا خــروج از برجــام تحریمهــای
هســتهای علیه ایران را نیــز که برای مدت
دو و نیم ســال تعلیق شده بود بازگرداند.
حــال برخــی از جریانهــای سیاســی و
همچنیــن نماینــدگان مجلس خواســتار
مقابله به مثل هســتند .برهمین اســاس
تعــدادی از نمایندگان مجلس خواســتار
توقــف بررســی لوایحــی هســتند کــه جزو
شــرایط گــروه ویژه اقــدام مالــی ()FATF
برای خروج دائمی ایران از لیســت سیاه و
خاکستری این سازمان است.

نکتــه مهم درایــن خصوص آن اســت که
اقداماتــی کــه از زمــان دولــت دهــم برای
پیوســتن بــه  FATFتاکنون انجام شــده یا
درحــال انجــام اســت ،هیــچ ارتباطــی به
تحریمهایــی که در طول ســالیان گذشــته
علیــه ایــران اعمــال شــده نــدارد .درواقع
اعمالتحریمهایشدیدبانکیعلیهایران
باعث شــد تا نظــام بانکی ایــران درحدود
هشت ســال از مقررات جدید بینالمللی
که هماکنون در دستور کار تمام بانکهای
جهان اســت ،جــدا بیفتد .پــس از امضای
برجام و لغو تحریمها این نقایص قانونی
و بــه روز نبــودن اســتانداردهای بانکــی و
مالــی ایران نمایان شــد .برهمین اســاس
طبق مقررات مبارزه با پولشــویی و تأمین
مالی تروریسم حتی در شرایطی که بخش
عمــدهای از تحریمهــا لغو شــده بــود نیز
امکان برقــراری کامل ارتباط بــا بانکداری
جهانــی بهدلیــل بــه روز نبــودن سیســتم
بانکــداری ایــران به وجــود نیامــد .از زمان
آغــاز بــه کار دولــت یازدهــم دولــت برای
خروج ایران از لیســت ســیاه  FATFکه در

آن زمان تنها نام ایران و کره شمالی درآن
قرار داشــت و مانع بزرگی برای استفاده از
ظرفیتهای بینالمللی و جذب سرمایه
و همکاریهــای خارجــی بــود ،مذاکــرات
جــدی خــود را بــا مســئوالن این ســازمان
آغــاز کرد و بــا اجــرای برخــی از تعهدات
که برای تمام کشــورها نیز اجرا میشــود،
فشــار روی ایــران کاهش یافــت به طوری
که در تیر ماه سال  1395ایران برای مدت
یکسال از لیست ســیاه این سازمان خارج
شــد تــا بسترســازیهای قانونــی را بــرای
مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم
انجــام دهــد .درهمین راســتا دولت ســه
الیحه شــامل الحاق ایران به کنوانســیون
مبــارزه با تأمیــن مالی تروریســم ،اصالح
قوانین مبــارزه با تأمین مالی تروریســم و
الیحه اصــاح قوانین مبارزه با پولشــویی
را تقدیــم مجلس کــرد .اقدامی که باعث
شــد تعلیــق ایــران از اقدامــات خصمانه
 FATFتــا ژوئــن ســال  2018یعنــی تیــر و
مرداد امسال تمدید شود .اکنون که امریکا
از برجام خــارج و تحریمهــای خود علیه

ایران را بازگردانده اســت ،به نظر میرسد
مسکوت گذاشتن لوایحی که باعث خروج
دائمی ایران از لیســت ســیاه و خاکستری
ایــن ســازمان خواهد شــد ،بــه نوعی یک
خودتحریمــی اســت چراکــه تحریمهای
هســتهای و محدودیتهایی کــه از ناحیه
این سازمان بر کشورها اعمال میشود به
طور کامل متفاوت است .با این تفاوت که
 FATFبا توصیه به کشورهایی که مقررات
ایــن ســازمان را پذیرفته و اجــرا میکنند و
تعداد آنها از اعضای سازمان ملل متحد
بیشتر است ،شبکه بانکی و همکاریهای
اقتصادی را مختل میکند .اقدامی که آثار
آن از تحریمهای هســتهای امریکا ممکن
است بیشتر باشد.
ëëدرخواستبرایمسکوتماندنالیحه
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس
با اعالم این خبر و با اشــاره به اینکه الیحه
الحاق دولــت به کنوانســیون بینالمللی
مقابله با تأمین مالی تروریســم در دستور
هفتــه جــاری صحــن مجلــس شــورای
اســامی قرار دارد اظهار داشــت :در مورد

ایــن الیحه ســؤاالت و ابهامات زیــاد و آثار
حقوقــی ،اقتصــادی ،سیاســی و امنیتــی
قابل تأملــی وجــود دارد و بهدلیل همین
ابهامــات و آثــار بود که کمیســیون امنیت
ملــی و سیاســت خارجــی مجلــس هــم
نتوانست در مورد این الیحه طی ماههای
گذشته اعالم نظر کند.
توگو با مهر ادامه
علی اکبر کریمی در گف 
داد :بــا عنایت بــه آثار مهــم و بلند مدت
حقوقــی ،اقتصــادی ،سیاســی ،امنیتــی و

بینالمللــی ناشــی از الحاق دولــت ایران
به این کنوانســیون الزم اســت الیحه مورد
بحث با تأمل بیشتری درمجلس بررسی
شود و در شرایط کنونی که توافق هستهای
برجام متزلزل شده است این سؤال وجود
دارد کــه آیا باید بازهم در راســتای تحقق
اهداف و خواســتههای کشورهای غربی با
عجله الحاق به این کنوانسیون در مجلس
تصویب شود و از این طریق به آنها امتیاز
بدهیم؟

رئیسسازمانبهرهوری:

برجام بهرهوری منفی را جبران کرد

گروه اقتصادی  /رئیس ســازمان ملی
بهرهوری میگوید :در حالی که طبق هدف
گذاریهــا قــرار بــود تــا  30درصد از رشــد
اقتصادی از محل ارتقای بهرهوری تأمین
شــود ،ولی متأســفانه تاکنون به هیچ یک
از اهداف تعیین شــده دســت نیافتهایم و
با بهــرهوری در حــد صفر و منفــی مواجه
بود هایم.
بهگــزارش خبرنــگار «ایــران» علــی اکبــر
اولیــا روز گذشــته در یک نشســت خبری
درخصــوص موضــوع خــروج امریــکا از

برجــام و تأثیــر آن بــر بهــرهوری و رشــد
اقتصــادی گفــت :بــا وجــود تمــام کــم
لطفیهایــی کــه در موضــوع برجــام بــه
دولــت میشــود ،این ســند تأثیــر مثبت
زیادی بر اقتصاد داشت به طوری که رشد
منفــی بهــرهوری در ســالهای تحریم را
جبران کرد .وی درپاسخ به سؤال خبرنگار
«ایــران» درخصــوص تأثیــر تحریــم بــر
بهرهوری و رشد اقتصاد ایران توضیح داد:
براساس یک پژوهش علمی انجام شده
تقریبــاً تمــام رشــد منفــی  7.7درصدی

ســال  1391بهدلیــل اعمــال تحریمهای
شــدید علیه ایران بود .به گفته وی شوک
حاصــل از تحریم بــه غیر از عوامــل کار و
ســرمایه ســایر عوامل مؤثر بر بهرهوری را
دستخوش تغییر کرد .بنابراین باوجودی
کــه کار و ســرمایه را بهعنــوان عوامــل
تولید دراختیار داشــتیم ولی شــاهد موج
بیــکاری بودیــم .این مقام مســئول ادامه
داد :از ســوی دیگر در ســال  1395که رشد
اقتصادی کشــور به  12.8درصد رسید نیز
ناشــی از لغــو تحریمهــا بود .پــس از لغو

تحریمها ظرفیتهای خالی مانده تولید
کشــور بهکارگرفته شــد و رشــد اقتصادی
جهشکرد.
وی تأکیــد کــرد :براســاس معنــای عــام
بهرهوری دراین ســال بهــرهوری  11درصد
رشــد کرد .رئیس ســازمان ملــی بهرهوری
همچنین با تأکید بر اینکه ثبات اقتصادی
بــر بهــرهوری مؤثــر اســت ،گفــت :شــوک
قیمــت ارز مخل بهــرهوری اســت چرا که
قدرت برنامهریــزی را از فعاالن اقتصادی
میگیــرد .رئیس ســازمان ملی بهــرهوری

افزود :در شرایطی میتوان انتظار افزایش
بهرهوری داشت که یک تولیدکننده بداند
کاالیــش را بــا چــه قیمتــی تولیــد کــرده و
بفروشد.
اولیا تصمیم اخیــر ارزی دولت را در قالب
بســته سیاســت های ارزی راهــکاری برای
ثبات بخشیدن به بازار توصیف و تصریح
کــرد :این سیاســتها بر رونــد اقتصادی و
فعالیتهای تولیدی اثرگذار بوده و منجر
به این میشود که تولیدکنندگان با آرامش
بیشتریفعالیتهایخودرادنبالکنند.

وزیــر اقتصــاد از افزایش میــزان صــادرات به واردات کشــور در
اردیبهشت سالجاری از حیث وزنی و ریالی خبر داد .بهگزارش
اخبار
ایسنا ،مسعود کرباسیان در خصوص خروج امریکا از برجام و
تأثیرات بر اقتصاد کشــور تصریح کــرد :دولت تدابیر الزم را از قبــل اتخاذ کرده بود و
با توجه به تصمیم دولت و همکاری مجلس روند واردات و صادرات منطقی شده
اســت و آمار واردات و صادرات روی ســایت گمرک قرار گرفته اســت به نحوی که از
ابتدای اردیبهشــت تا  ۲۱اردیبهشــت میزان واردات  5درصد رشد داشته و صادرات
نیز با رشــد  ۳۰درصدی نســبت به مدت مشــابه در سال گذشــته روبهرو شده است.
کرباســیان افزود :در آستانه ماه رمضان دولت تدابیری را اتخاذ کرده تا ثبات در بازار
ایجاد شــود و با توجه به اینکه کاالهای وارداتی با ارز مصوب وارد کشور میشود ،باید
تأثیرات واردات به نرخ ارز مصوب در بازار مشــخص شــود .وزیر اقتصاد یادآور شــد:
دولت عزم جدی دارد تا در بازارها ثبات ایجاد شــود و در این راستا بازار رصد خواهد
شد ،نکته دیگر اینکه به موضوع کنترل نوسانات ارزی رسیدگی میشود.

وی در ادامــه بــا اشــاره بــه پیشبینیهای
صورت گرفتــه مبنی بر رشــد اقتصادی ۸
درصــدی برای ایــران خاطرنشــان کرد :بر
اساس پیشبینیها برای دستیابی به رشد
اقتصــادی  ۸درصدی باید بهــرهوری ۲.۳
درصد باشــد که بر این اســاس  ۳۵درصد
این رشــد باید از افزایش بهرهوری حاصل
شــود این در شــرایطی اســت که بر اساس
برنامه ششم توسعه رشد بخش کشاورزی
 ۸درصــد و رشــد آن از محل بهرهوری ۱.۸
درصد تعیین شده است.

وزیر راه و شهرسازی گفت :جوانههایی که در پی برجام در ایران رشد کرد
و اتفاقاتی که با هزاران زحمت رقم خورد امروز در یک فضای شعارگونه
لگدکوب میشــود که این رفتار به دور از انصاف اســت .به گزارش ایسنا،
عبــاس آخوندی اظهــار کرد :تحقــق اتفاقات مبــارک بینالمللی اخیر
عمدتاً به برکت برجام صورت گرفت ولی اخیراً بهدنبال یاوه گوییهای
ترامــپ برخی تصور میکنند برجــام از بنیان بیهوده بوده اســت .وی با
طــرح این ســؤال که افــرادی که بیانیه صادر میکنند و جشــن میگیرند
چــه هدفی دارنــد؟ اظهار کــرد :برجام تنفــس مجددی بــرای صنعت
ایــران ایجاد کرد .آیا اتفاق بدی بــود؟ آخوندی با تأکید بر اینکه امروز در
بحث برجام درخصوص منافع ملی و آینده یک کشور بحث میکنیم،
افزود :از برخی رفتارها در تعجبم .غیر از نتانیاهو چه کسی از رفتار ترامپ
درخصوصبرجامخوشحالشد؟عجیباستکهدرداخلکشوربرخی
از این اقدام ترامپ خوشحال میشوند.

بازار ایران ،اولویت نخست سیتروئن است

قائم مقام شــرکت ســایپا  -ســیتروئن گفت :هدف فرانســه باقی ماندن در برجام و
اولویت نخســت این شــرکت حضــور در بــازار بزرگ ایران اســت« .یــان مارتین» در
توگو با ایرنا افزود :شرکت فرانسوی سیتروئن به تصمیمات اتحادیه اروپا احترام
گف 
گذاشــته و بر پایــه قوانین این اتحادیه عمــل خواهد کرد .بهگفته این مقام مســئول
فرانسوی ،وقتی پژو بهدلیل تحریمها و فشارهای اقتصادی و سیاسی مجبور به ترک
ایران شــد ،فرانسویها روزهای سختی را ســپری کردند ،اما امروز از ارتباطات قوی با
طرف ایرانی برخورداریم و اولویت نخســت ما نیز این است که برای تجارت در بازار
ایــران باقی بمانیــم .وی یادآوری کرد :هنوز پیشبینی خاصــی برای موضوع خروج
امریــکا از برجــام نداشــتهایم و منتظر تصمیــم اتحادیه اروپا هســتیم؛ هرچند بقیه
کشورها از جمله انگلستان و آلمان مواضع خود را اعالم کردهاند و هدف فرانسه نیز
باقی ماندن در برجام اســت .قائم مقام شــرکت سایپا  -ســیتروئن از سرمایهگذاری
 300میلیــون یورویی ســیتروئن در این شــرکت مشــترک خبــر داد و گفــت :بیش از
45هزار ساعت صرف آموزش نیروها در این پروژه شده است و عالوه بر آن بیش از
40کارشناس از کشورهایی چون فرانسه و سوئد در سایت کاشان حضور دارند.
ëëنخستینخودرویپسابرجامیسایپاشهریورواردبازارمیشود
مسئول بازاریابی و فروش شرکت سایپا  -سیتروئن اعالم کرد :تولید نخستین خودروی
پسابرجامی سایپا با سطح داخلیســازی  20درصدی آن ،در سایت کاشان آغاز شده
است و شهریور ماه این خودروها به بازار عرضه میشود« .نیکالس روتریگر» در پاسخ
به ایرنا افزود :تســتهای نهایی این خودرو بزودی انجام میشــود .وی با بیان اینکه
داخلیســازی موتور خــودروی  C3و گیربکس دســتی آن در برنامه این شــرکت قرار
دارد ،اظهــار داشــت :برخی قطعات این خــودرو برای داخلیســازی نیازمند حضور
قطعه ســازان قدرتمنــد و برخــوردار از دانــش و فنــاوری الزم اســت کــه اکنون چنین
شــرایطی موجود نیست .روتریگر ،تصریح کرد :این موتور که با مشارکت شرکتهای
سیتروئن و بی.ام.و ساخته شده تاکنون سه بار بهعنوان موتور برتر جهان برگزیده شده
و امکان داخلیسازی چنین موتوری در ایران وجود ندارد.

