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سرپرست وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی:

 1150میلیارد ریال وام اشتغال روستایی جذب شد

سرپرست وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی گفت:
تاکنون ،یک هزار و  150میلیارد ریال از یک هزار و 500
میلیارد ریال اعتبار اختصاص یافته در زمینه اشتغال
فراگیر روستایی ،جذب شده است.
انوشیروان محسنی بندپی روز پنجشنبه به
خبرنگاران بجنورد اظهار داشت :این میزان اعتبار برای
ایجاد اشتغال روستاییان در اختیار کارفرمایان قرار گرفته
است.
وی گفت :هزینه کرد این اعتبار در حوزه های
کارورزی دانش آموختگان ،عرصه محیط کار و ترویج
نظام استاد شاگردی ،اعطای مشوق های بیمه ای
نهادهای حمایتی ،یارانه دستمزد و بانکداری پیوندی و
رونق مشاغل خانگی بوده است.
محسنی بندپی یادآور شد :در حوزه کارورزی دانش
آموختگان نیز ،دولت پرداخت سه میلیون ریال به صورت
کمک هزینه و بیمه برای هر دانش آموخته را تقبل کرده
تا این افراد را مورد حمایت قرار دهد.
وی با اشاره به طرح کارورزی در محیط کار و ترویج
نظام استاد شاگردی ،افزود :در این طرح تالش شده تا
حرفه های جدید و نو به افراد آموزش داده شود.
سرپرست وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی افزود:
در هشت استانی که نرخ بیکاری آنها از متوسط کشوری
پایین تر است نیز بر اساس طرح یارانه دستمزد ،دولت
 30درصد دستمزد کارگران را تقبل می کند.
وی اظهار داشت :همچنین در طرح بانکداری
پیوندی نیز برای کمک به زنان سرپرست خانوار برنامه
های خوبی تدوین شده است.
محسنی بندپی در مورد طرح تغییر دستمزد
کارگران نیز گفت :با توجه افزایش قیمت برخی اقالم،
تامین  25قلم کاالی اساسی از قبیل دارو ،گوشت و روغن

بر اساس ارز  42هزار ریالی انجام شده و بیش از 13
میلیون دالر به آن اختصاص یافته است.
وی اظهار داشت :اکنون نیز سیاست دولت بر این
است که بسته های حمایت های اجتماعی را برای اقشار
خاص از جمله کارگران فراهم کند.
سرپرست وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی افزود:
تاکید رئیس جمهوری نیز بر این است که هر چه زودتر
این بسته ها در اختیار افراد نیازمند قرار گیرد تا از بسته
کاالیی بهره مند شوند.
وی گفت :با وجود این ،بنا به تاکید دولت چیزی که
مسلم است تا پایان سال  97چندین نوبت این حمایت
ها انجام می شود.
محسنی بندپی در زمینه تاخیر به وجود آمده در
اعالم لیست افراد بهره مند نیز اظهار داشت :تالش کردیم
واقعا کسی که نیازمند است از لیست جا نماند تا مورد
اشکال واقع نشود.

سرپرست وزارت تعاون در خصوص شناسایی افراد
دارای شغل فصلی و درآمد زیر  30میلیون ریال نیز
گفت :هم اینک لیست این افراد شامل بیمه شدگان
تامین اجتماعی ،بازنشستگان ،افراد تحت پوشش صندوق
روستاییان و عشایر و  77میلیون نفری که یارانه دریافت
می کنند در حال بررسی است.
وی افزود :لیست این افراد تا یکشنبه آینده آماده شده و
با شناسایی این افراد ،نسبت به حمایت از آنها اقدام می شود.
سرپرست وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی بیمه
روستاییان و عشایر را نیز مورد اشاره قرار داد و گفت:
هم اینک از  6میلیون و  100هزار خانوار روستایی و
عشایری یک میلیون و  606هزار خانوار تحت پوشش
این نوع بیمه هستند.
وی افزود :سیاست دولت و نمایندگان عالی دولت در
استان ها بر این است که تمام تالش خود را به کار بندند
تا زمینه ماندگاری روستاییان را در روستاها با اشتغال

فراگیر و تامین بیمه اجتماعی هر چه بیشتر فراهم کنند.
محسنی بندپی یادآور شد :صندوق بیمه اجتماعی
روستاییان و عشایر در حال حاضر به صورت کلنی،
روستاییان را بیمه می کند.
وی با اشاره به اجرای طرح تجمیع بیمه در برخی
استان ها از قبیل خراسان جنوبی در حوزه زعفران کاران
و گیالن برای چای کاران ،افزود :در خراسان شمالی نیز اگر
این طرح انجام شود می تواند نتایج خوبی داشته باشد.
سرپرست وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی یادآور
شد :باید برای روستاییان به عنوان قشر مولد جامعه
برنامه های جامعی برای افزایش رفاه و عدالت اجتماعی
اجرا شود.
وی در ادامه به افتتاح مرکز جامع توانمندسازی
و جامعه پذیری معتادان بهبود یافته و حمایت های
اجتماعی در شهرستان بجنورد نیز اشاره کرد و گفت :بر
اساس تکالیف برنامه  6ماده  8قانون سازمان بهزیستی و
شهرداری های کالن شهرها مکلف شده اند تا نسبت به
تامین فضای فیزیکی و مدیریت معتادان بهبود یافته به
صورت حرفه آموزی و اشتغال اقدام کنند تا تداوم ترک
اعتیاد را داشته باشیم.
وی رفع مشکالت حوزه رونق کسب و کار و بررسی و
ارزیابی اعتبارات تخصیص یافته در رابطه با اشتغال پایدار
روستایی را از مهم ترین اهداف این سفر دانست.
به گزارش ایرنا ،اولین مرکز جامع توانمندسازی
و جامعه پذیری معتادان بهبود یافته و حمایت های
اجتماعی شهرستان بجنورد با حضورسرپرست وزارت
تعاون ،کار و رفاه اجتماعی در بجنورد افتتاح شد.
انوشیروان محسنی بندپی همچنین در سفر به
خراسان شمالی از بزرگترین شیرخوارگاه شرق کشور با
عنوان غنچه های رضوان در بجنورد بازدید کرد.

رئیس سازمان امور مالیاتی کشور:

وزارت ورزش سال گذشته  ۱۲۰۰میلیارد تومان درآمد مالیاتی دریافت کرد

رئیس سازمان امور مالیاتی کشور گفت :سال گذشته  ۱۲۰۰میلیارد
تومان از درآمد مالیات ارزش افزوده به منظور توسعه اماکن ورزشی کشور به
وزارت ورزش و جوانان پرداخت شده است.
سیدکامل تقوینژاد در نشست مشترک با اعضای اتاق بازرگانی تبریز
با اشاره به اینکه مالیات در ذات خود برخی ناخوشایندی هایی دارد ،اظهار
کرد :در شرایط فعلی الزم می دانیم تا در رفتارها در اجرای دقیق قوانین
تغییراتی را اعمال کنیم و سعی کنیم تا بیشتر رفتارهایمان با رافت و همدلی
همراه باشد.
وی با اشاره به جایگاه سازمان امور مالیاتی در اکثر کشورها افزود :در
کشورهای مختلف به طور مثال وظایف سازمان ثبت اسناد را به سازمان
امور مالیاتی محول کرده اند و در برخی کشورها برای خدمات اجتماعی
هم مالیات می گیرند به طوری که به هر جای دنیا برویم مالیات ذات
ناخوشایندی دارد اما هدف ما این است که این ذات ناخوشایند بدون خشونت

و توام با رافت باشد.
رئیس سازمان امور مالیاتی کشور از پرداخت  ۵۶۱میلیارد تومان
به شهرداری های آذربایجان شرقی طی سال گذشته از محل درآمدهای
مالیات ارزش افزوده خبر داد و گفت :از این میزان پرداختی ها ۱۳۱
میلیارد تومان به شهرداری تبریز و  ۴۳۰میلیارد تومان به شهرداری های
استان تعلق دارد.
ساالنه  ۴۰۰۰میلیارد تومان از محل درآمد مالیات در طرح سالمت
هزینه می شود
تقوینژاد با تاکید بر اینکه ساالنه  ۴۰۰۰میلیارد تومان از محل
درآمد مالیات ارزش افزوده در طرح تحول سالمت هزینه می شود ،ابراز
داشت :بخشودگی جرایم بر اساس قانون ماده  ،۱۶۹در صورتی مشموالن
صورتحساب معامالت را تسلیم کنند عملیاتی خواهد شد.
وی به میزان پرداختی سازمان امور مالیاتی از محل درآمدهای مالیاتی

به برخی وزارتخانه های دولت گفت :سال گذشته  ۱۲۰۰میلیارد تومان از
درآمد مالیات ارزش افزوده به منظور توسعه اماکن ورزشی کشور به وزارت
ورزش و جوانان پرداخت شده است.
رئیس سازمان امور مالیاتی کشور بابیان اینکه استان آذربایجان شرقی
در طرح بازپرداخت مالیات ارزش افزوده به عنوان پایلوت کشوری انتخاب
شده است ،ابراز کرد :در گذشته بازپرداخت  ۹درصد قانون ارزش افزوده
شاید سال ها طول می کشید اما اکنون در استان آذربایجان شرقی زمان
بازپرداخت به  ۳۰روز کاهش یافته است.
تقوینژاد با طرح این موضوع که  ۵۰درصد درآمدهای جاری کشور از
طریق مالیات تامین می شود ،خاطرنشان کرد :این مهم تنها بخشی از مزیت
مالیات است و از طرفی هم اکثر شهرداری های کشور با آن که با بحران مالی
روبرو هستند ولی حدود  ۸۰درصد شهرداری ها از محل بازپرداخت مالیات
تامین منابع می کنند.

معاون وزیر راه و شهرسازی:

جلوگیری از هرگونه انسداد احتمالی راهها در دستور کار است

معاون وزیر راه و شهرسازی گفت:باتوجه به تجربه
ناخوشایند سال گذشته در حوزه راهداری زمستانی،
امسال از مردادماه برنامهریزی های الزم برای رفع موانع
احتمالی انجام شده است.
به گزارش وزارت راه و شهرسازی ،عبدالهاشم
حسننیا در نشست نهایی برنامهریزی ،ارزیابی و
تأمین امکانات مورد نیاز برای علمیات اجرای مطلوب
راهداری زمستانی با اشاره به اهمیت راهداری زمستانی
و جلوگیری از انسداد راهها در زمستان اظهار داشت :راهها
به لحاظ حساسیت و اهمیت آن چه در شرایط عادی و
چه در شرایط سخت زمستانی همواره از بعد رفاهی و
اهمیت اقتصادی ،در کانون توجه مردم و مسئوالن قرار
دارد اما در شرایط خاص ،انسداد یک لحظه راهها ،بعضاً
به مسائل سیاسی و امنیتی گره میخورد و موجبات
خدشهدار شدن بسیاری از عملکرد مسئوالن مرتبط و

نظام کشور میشود.
وی افزود :باتوجه به تجربه ناخوشایند سال گذشته
در حوزه راهداری زمستانی که بارشهای سنگین موجب
ی منتهی به پایتخت
انسداد برخی محورهای مواصالت 
شد ،امسال از مردادماه برنامهریزیهای الزم برای تحلیل
و ارزیابی و رفع موانع احتمالی انجام شده و در حوزه
کارشناسی تمام ظرفیت ،موانع و اقدامات بررسی شده
است و نشست حاضر اتمام حجت نهایی کاری برای
بهرهبرداری بهتر از ظرفیتها و امکانات ایجاد شده،
است ،انتظار میرود با آمادگی که در استانها اعالم شده
است ،شاهد تردد روان و بدون انسداد کاربران جادهای در
زمستان سالجاری باشیم.
رئیس سازمان راهداری و حملونقل جادهای با
اشاره به برنامهریزی حاصل از تحلیلهای راهداری
زمستانی و تجارب سنوات پیش ،گفت :باتوجه به

قیمت وام مسکن و نحوه محاسبات

قیمت اوراق تسهیالت مسکن در هفتههای اخیر
چندان تغییری نداشته است که شاید بتوان یکی از عوامل
این موضوع را رشد قیمت مسکن دانست ،چراکه با افزایش
قیمت مسکن ،وام مسکن تغییری نداشته و با توجه به
قیمتهای باال از وام مسکن به راحتی نمیتوان به عنوان
کمک هزینه خرید استفاده کرد.
در حال حاضر قیمت هر برگ اوراق تسهیالت مسکن
 ۶۱تا  ۶۳هزار تومان داد و ستد قرار میشود .اوراقی که با
قیمت  ۶۱هزار تومان داد و ستد میشوند به انتهای سر
رسیدشان نزدیک شدهاند.
در آخرین روز کاری هفته اخیر در فرابورس ایران قیمت
هر برگ اوراق تسهیالت مسکن شهریور  ۱۳۹۷معادل ۶۳
هزار و  ۳۰۰هزار تومان داد و ستد شد و قیمت هر برگ از
اوراق تیر و مرداد ماه  ۱۳۹۷معادل  ۶۳هزار تومان بود.
طی ماههای گذشته قیمت مسکن در شهرهای بزرگ
از جمله تهران به رشد چند ده درصدی داشته ولی مقداری
که به عنوان وام مسکن پرداخت میشود ثابت مانده است
این موضوع باعث شده اوراق تسهیالت مسکن به آن صورتی
که باید ،نتواند بیخانهها را خانهدار کند.

رشد قیمت ارزهای خارجی در ماههای گذشته یکی از
عوامل رشد قیمت مسکن است ،چراکه بازار ارز به شدت در
بازارهای موازی تاثیر میگذارد .شاید یکی از دالیلی که اوراق
تسهیالت مسکن در چند هفته اخیر تغییر قیمتی آنچنانی
نداشته است را بتوان این موضوع دانست که با توجه به
افزایش قیمت مسکن برای بسیاری تهیه کردن تسه چندان
توجیهی نداشته است.
با توجه به قیمتهای موجود در تابلوی معامالت
فرابورس با قیمت حدودی هر برگ تسه  ۶۳هزار تومان
زوجهای تهرانی برای دریافت وام  ۱۰۰میلیون تومانی
مسکن باید  ۲۰۰برگه تسهیالت مسکن خریداری کنند،
آنها باید  ۱۲میلیون و  ۶۰۰هزار تومان صرف خرید این
 ۲۰۰برگ کنند .این مبلغ با احتساب  ۲۰میلیون تومان
وام جعاله که بابتش باید  ۴۰برگ بهادار دو میلیون و ۶۰۰
هزار تومانی خریداری کرد ،در مجموع باید برای دریافت وام
 ۱۲۰میلیون تومانی مسکن ،حدود  ۱۵میلیون و  ۶۰۰هزار
ن صرف کنند.
توما 
همچنین زوجهای غیر تهرانی که در شهرهایی با
جمعیت بیشتر از  ۲۰۰هزار نفر جمعیت زندگی میکنند،

رشد اقتصادی چین کاهش یافت
اداره ملی آمار چین روز جمعه اعالم کرد رشد اقتصادی
این کشور در سه ماهه سوم سال  2018میالدی (ژوئیه تا
سپتامبر) نسبت به سه ماهه دوم سال جاری دو صدم درصد
کاهش یافت.به گزارش اداره ملی آمار چین ،تولید ناخالص
داخلی این کشور در سه ماهه سوم امسال  6.5درصد است
که در مقایسه با سه ماهه دوم که  6.7درصد بود دو دهم
درصد کاهش نشان می دهد.
کاهش رشد تولید ناخالص داخلی چین در حالی است
که این کشور رشد  6.5درصدی را برای سال  2018پیش
بینی کرده بود.
اداره ملی آمار چین می گوید رشد تولید ناخالص
داخلی با انتظارات بازار همخوانی داشت و با رشد ساالنه
هدفگذاری شده دولت برابر بود.
با این حال داده های اداره ملی آمار چین نشان می

دهد ارزش تولید ناخالص چین در  9ماهه نخست امسال از
 65تریلیون یوان فراتر رفته است که نسبت به مدت مشابه
سال گذشته  6.7درصد افزایش یافته است.
سخنگوی مطبوعاتی اداره آمار ملی چین نیز روز جمعه
در جمع خبرنگاران تصریح کرد اقتصاد چین در سال آینده
با شرایط کامل گرایش حرکت باثبات خود را حفظ می کند.
‹مائو شن یونگ› در یک کنفرانس مطبوعاتی اظهار
کرد :با توجه به موقعیت سه ماهه نخست امسال ،اوضاع
اشتغالزایی ،درصد بیکاری و جعمیت شاغل جدید از
شهرها و شهرستانها در سطحی مثبت حفظ شده و میزان
سرمایهگذاری مستقیم خارجی ،جلب سرمایههای خارجی و
میزان واردات و صادرات نیز رشد نسبتا سریع یافته است.
وی افزود :اطمینان داریم اقتصاد چین قادر است به
هدف رشد  6.5درصدی خود برسد با وجود عوامل نامشخص

اینکه در حدود  ۱۰هزار کیلومتر از راههای اصلی و
استراتژیک در راهداری زمستانی در وضعیت اضطرار
و اولویت قرار دارند ،بنابراین برای راهبری و تأمین
منابع و امکانات مادی و انسانی مورد نیاز راهداری
زمستانی ،استانها در سه طیف اولویتبندی شدهاند
که در حلقه اول اولویت استانهای منتهی به پایتخت
شامل تهران – البرز – مازندران – گیالن  -زنجان –
قزوین و آذربایجانشرقی هستند که به لحاظ حجم
تردد و اهمیت جغرافیایی و مجاورت آنها پایتخت
کشور ،به طور مستقیم یا به واسطه استانهای همجوار،
نیازمند برنامهریزی ویژه و تأمین ملزومات هماهنگی
و همپوشانی امکانات درونسازمانی و برون سازمانی
دارند که این امر انجام شده است.
وی افزود :حلقه دوم استانها شامل استانهایی که
راههای صعبالعبور دارند اما به لحاظ فاصله کمی از

میتوانند تا سقف  ۸۰میلیون تومان وام بگیرند که برای
گرفتن این مبلغ باید  ۱۶۰ورق بهادار خریداری کنند که با
این حساب باید  ۱۰میلیون و  ۴۰۰هزار تومان بابت خرید
این اوراق بپردازند که با احتساب دو میلیون و  ۵۲۰هزار
تومان برای خرید اوراق وام جعاله ،در مجموع برای دریافت
وام  ۱۰۰میلیون تومانی باید  ۱۵میلیون و  ۱۲۰هزار تومان
پرداخت کنند.
عالوه بر این زوجهای ساکن در سایر شهرهای با
جمعیت زیر  ۲۰۰هزار نفر میتوانند برای گرفتن  ۶۰میلیون
تومان وام مسکن  ۱۲۰برگ بهادار خریداری کنند که باید
هفت میلیون و  ۵۶۰هزار تومان بابت خرید اوراق بپردازند.
همچنین برای دریافت  ۲۰میلیون تومان دیگر بابت وام
جعاله نیز باید دو میلیون و  ۵۲۰هزار تومان پرداخت کنند
که در مجموع برای وام  ۸۰میلیون تومانی  ۱۰میلیون و ۸۰
هزار تومان از سوی زوجین باید پرداخت شود.
مجردهای تهرانی نیز میتوانند تا سقف  ۶۰میلیون
تومان و غیر زوجهایی که در مراکز استانهای باالی ۲۰۰
هزار نفر جمعیت دارند تا سقف  ۵۰میلیون تومان و در نهایت
غیر زوجهای ساکن در سایر مناطق تا سقف  ۴۰میلیون

خارجی ،حرکت اقتصاد چین در سال آینده بر اساس عوامل
مشخص شده مختلف ،با شرایط الزم حرکت باثبات خود را
حفظ خواهد کرد.
اما از آنجایی که رشد ناخالص داخلی چین برای دومین
سه ماهه متوالی کاهش داشته است شماری از اقتصاددانان
می گویند به دلیل مناقشه تجاری چین با ایاالت متحده
آمریکا ،احتمال دارد در چند ماه آینده ،وضعیت اقتصاد چین
بدتر شود.
آمریکا می گوید کسری تجاری این کشور در برابر چین
در سال گذشته میالدی به  375میلیارد دالر رسیده است
واشنگتن فعال روی  100میلیارد دالر از کاالهای صادراتی
چین بین  10تا  25درصد تعرفه وضع کرده است اقدامی
که با واکنش چین مواجه شده و پکن نیز حدود  34میلیارد
دالر را بر کاالهای وارداتی آمریکا اعمال کرده است ،اما دونالد

تهران ،امکانات به مراتب کمتری دارند اما حساسیت
بازنگهداری آنها زیاد است و متناسب با شرایط این راهها
و استانهای درگیر برف ،اعتبارات و امکانات تزریق شده
است که این استانها شامل مرکزی – همدان – اصفهان
– سمنان – خراسانرضوی و لرستان است که حساسیت
الزم در میان مسئوالن استانی و همکاران ادارات کل
راهداری ایجاد شده است و با آمادگی چند برابر نسبت
به سال گذشته ،وظایف خطیر راهداری زمستانی را انجام
خواهد داد.
حسننیا ادامه داد :حلقه سوم نیز به استانهایی که
نزوالت آسمانی کمتری دارند اما تدارک و پشتیبانی
مضاعف را نیاز داشتند که برای این استانها نیز تمام
هماهنگی درونسازمانی و برونسازمانی و استانی انجام
شده است تا امسال در راههای کشور مردم و کاربران با
خاطری آسوده به مقاصد سفر خود عزیمت کنند.

تومان وام دریافت کنند که به ترتیب هر کدام باید ،۱۲۰
 ۱۰۰و  ۸۰برگ بهادار اوراق تسهیالت مسکن را از فرابورس
ایران خریداری کنند.
با این حساب مجردهای تهرانی باید برای خرید این
اوراق هفت میلیون و  ۵۶۰هزار تومان ،افراد ساکن در
مراکز استان باالی  ۲۰۰هزار نفر جمعیت مبلغ شش
میلیون و  ۳۰۰هزار تومان و افراد گروه سوم مبلغ پنج
میلیون و  ۴۰هزار تومان پرداخت کنند .البته در صورت
تمایل برای دریافت وام  ۲۰میلیون تومانی جعاله باید
مبلغ دو میلیون و  ۵۲۰هزار تومان دیگر هم بپردازند.
اوراق تسهیالت مسکن توسط بانک مسکن منتشر
میشود .این اوراق قابلیت معامله در فرابورس ایران را دارد
و ارزش اسمی هر برگ پنج میلیون ریال است .مدت اعتبار
اوراق تسه حداکثر تا دو دوره شش ماهه قابل تمدید است.
این اوراق با توجه به اینکه چقدر تا زمان اعتبارش باقی مانده
دارای قیمت متفاوتی است .در صورتی که مدت اعتبار این
اوراق به اتمام رسیده و دارنده اوراق از تسهیالت آن استفاده
نکند ،نماد معامالتی آن متوقف خواهد شد و وجوه پرداختی
دیگر به دارنده اوراق بازپرداخت نخواهد شد.

ترامپ ،رئیس جمهوری آمریکا چین را به اعمال تعرفههای
بیشتر تا سقف  200و  500میلیارد دالر تهدید کرده است.
دولت آمریکا خرداد ماه امسال تعرفه  25درصدی برای
واردات فوالد و تعرفه  10درصدی برای واردات آلومینیوم
وضع کرد این موضوع با واکنش تند کشورهای جهان از
جمله ژاپن ،اتحادیه اروپا ،مکزیک و کانادا نیز مواجه شد
که اقدام مشابهی در تقابل با گروهی از محصوالت آمریکایی
انجام دادند.
این تعرفه ها در ماههای گذشته نه تنها چین بلکه محل
اختالف آمریکا و همپیمانان نزدیک این کشور نیز بوده است.
آخرین جنگ تجاری آمریکا مربوط به سال 1930
و زمانی است که کنگره این کشور در اوج رکود بزرگ
اقتصادی ،تعرفههای وارداتی سنگینی را اعمال کرد؛ اقدامی
که به عقیده اقتصاددانان ،اوضاع اقتصادی را وخیم تر کرد.

اخبار
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آخوندی خواستار ورود مجلس
به اظهار نظر سخنگوی شورای نگهبان شد

وزیر راه و شهرسازی در نامه ای به رئیس مجلس شورای
اسالمی خواستار ورود مجلس به اظهارنظر سخنگوی شورای نگهبان
در خصوص الیحه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم شد.
به گزارش وزارت راه و شهرسازی ،در نامه «عباس آخوندی»
به الریجانی آمده است« :اخیرا در جریان رسیدگی به لوایح مبارزه با
پولشویی و تامین مالی تروریسم ،سخنگوی شورای محترم نگهبان
مطلبی را اعالم داشت که جای تأمل فراوان دارد».
«نحوه بیان سخنگوی این شورا اینگونه بود که گویا هیات
نظارت بر اجرای سیاستهای کلی نظام جانشین مقام رهبری است،
اختیارات ایشان را دارا و اقتدار الزم برای توقف لوایح مصوب را با
وجود نظر دولت و مجلس و پس از اعالم عدم مغایرت آنها با شرع
و قانون اساسی از شورای نگهان را دارد».
«در واقع با این اعالم رکن جدیدی در ارکان حاکمیت در
جمهوری اسالمی ایران فراتر از قانون اساسی تعریف شده است که
مسبوق به سابقه نیست».
«از این رو مطلبی را به شرح پیوست تنظیم کردم که جهت
استحضار تقدیم میگردد .البته با توجه به تاثیر مستقیم که موضوع
بر حقوق عمومی دارد ،آن را انتشار نیز دادهام».

ثبت بدترین عملکرد اقتصادی انگلیس
در یک دهه اخیر

گروه کارشناسان اقتصادی «ای آی ایتم» هشدار داد ریسکهای
ناشی از بریگزیت در حال افزایش است.به گزارش گاردین ،این گروه
که تنها از آمارهای غیردولتی برای برآوردهای خود استفاده میکند
اعالم کرد نرخ رشداقتصادی امسال انگلیس  ۱.۳درصد خواهد بود
که در صورت تحقق ،پایینترین نرخ رشد اقتصادی این کشور از
سال  ۲۰۰۸محسوب میشود .هم چنین در صورتی که انگلیس
بتواند به توافقات خوبی با اتحادیه اروپا بر سر خروج از این اتحادیه
برسد ،رشد اقتصادی  ۱.۵درصدی را در سال آینده خواهد داشت.
این اقتصاددانان هشدار داده اند که خروج بدون توافق انگلیس
از اتحادیه اروپا به این کشور آسیب جدی وارد خواهد کرد .پیشتر
نیز دفتر بودجه انگلیس اعالم کرده بود در صورت تحقق سناریو
خروج بدون توافق ،تاخیر در ترخیص گمرکی ،اخالل در زنجیره
تامین و مشکل برای پرواز هواپیماها احتماال اجتناب ناپذیر خواهد
بود.طبق اعالم گروه ای آی آیتم ،فضای نامطمئن بریگزیت بر
تصمیمات سرمایهگذاران اثر گذاشته است .این گروه نرخ تورم
امسال انگلیس را  ۲.۳درصد پیشبین کرده است که باالتر از سطح
هدفگذاری شده توسط بانک مرکزی است.
رشد اقتصادی انگلیس در نیمه نخست امسال در شرایطی به
ضعیفترین سطح  ۷سال اخیر رسید که به گفته مرکز اصالحات
اروپا ،اقتصاد این کشور میتوانست در صورت باقی ماندن در
اتحادیه اروپا  ۲.۵درصد بیشتر رشد کند.

نرخ تورم آلمان افزایش یافت

دفتر آمار فدرال آلمان اعالم کرد نرخ تورم این کشور تا پایان
ماه سپتامبر به  ۲.۳درصد افزایش یافته است.
به گزارش شین هوا ،شاخص بهای مصرف کننده آلمان در
حالی به  ۲.۳درصد رسیده است که این رقم از نوامبر سال ۲۰۱۱
تاکنون بیسابقه است .نرخ تورم بر مبنای ماهانه نیز  ۰.۴درصد
افزایش داشته است.
همانند ماههای گذشته ،نرخ تورم ماه سپتامبر نیز بیشتر
به دلیل افزایش بهای فرآوردههای سوختی ( ۷.۷درصد) افزایش
داشته است .بهای بنزین در مقایسه با سال گذشته در آلمان ۱۳
درصد افزایش داشته است که عمدتا ناشی از افزایش بهای نفت در
بازارهای جهانی بوده است .بدون در نظر گرفتن بخش انرژی ،تورم
آلمان در دوازده ماه منتهی به سپتامبر معادل  ۱.۶درصد بوده است.
بهای مواد غذایی نیز یکی دیگر از بخشهایی بوده است که
افزایش قیمت بیشتری داشته است به گونه ای که تورم این بخش
در این مدت  ۲.۵درصد اعالم شده است.
بانک مرکزی اروپا متوسط نرخ تورم در کشورهای عضو منطقه
یورو را  ۱.۹درصد هدفگذاری کرده است و وزارت اقتصاد آلمان
پیشبینی کرده است نرخ تورم این کشور تا پایان سال  ۲۰۱۸به
 ۱.۷درصد کاهش یابد.

تقویت اقتصاد اندونزی با اصالحات مالیاتی

سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (  ) OECDاعالم کرد:
اصالحات وسیع اقتصادی موجب پایداری اقتصاد در اندونزی شده
است.به گزارش اکونومیک نیوز ،در گزارش این سازمان آمده است
که اقتصاد اندونزی پایدار شده و موجب دسترسی میلیون ها نفر به
خدمات عمومی و کاهش فقر شده است.
این اصالحات رشد و درآمد دولت را افزایش داده تا امکان
سرمایهگذاری بیشتر در زیرساختها و بهداشت و خدمات اجتماعی
صورت گیرد.در آخرین نظرسنجی اقتصادی اندونزیOECD ،
پیشنهاد کرده بود اقتصاد این کشور در صورت اصالح مالیات،
افزایش درآمد دولت ،شفافیت بیشتر و بهبود اداره شرکتهای
دولتی بهتر خواهد شد.
این سازمان همچنین خواستار اصالحات در قوانین اشتغال شد
تا کارگران بیشتری استخدام رسمی شده و مقررات تجارت ساده
شوند.آنجل گوریا ،دبیرکل  OECDگفت :اقتصاد اندونزی با نرخ
سالم رو به رشد است.
وی در نشست ساالنه صندوق بینالمللی پول در بالی اظهار
کرد :چالشی که پیش رو خواهد بود موجب بهبود شرایط زندگی
نسلهای آینده و فرصتهای زندگی بهتر خواهد شد .زیرساختها،
آموزش و پرورش ،بهداشت و کیفیت کار هنوز هم چالشهای
مهمی در رشد پایدار و همه جانبه در اندونزی خواهند بود که باید
مورد توجه قرار گیرند.توصیههای  OECDفقط چند هفته پس از
وقوع زلزله و سونامی ویرانگر در اندونزی که بیش از  2000نفر در
جزیره سوئوسی در  28سپتامبر کشته شدند ارائه شد.
مدیر  OECDگفت :نظرسنجی اقتصادی موجب ترویج
سیاستهایی در بهبود مقاومت اندونزی در برابر مخاطراتی مانند
تغییرات آبوهوایی شده است.

