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بازخوانی بودجه

الزام قانونی برای آزادی زندانیان
حوادث رانندگی غیرعمد
بــردبــار -قــانــون بــودجــه  ،99صــنــدوق تامین
خسارتهای بدنی را مکلف کــرده اســت تا دیه
زندانیان حــوادث رانندگی غیرعمد را که قبل از
اجرای قانون بیمه شخص ثالث زندانی شده اند ،
تامین کند تا این زندانیان آزاد شوند .بند ب تبصره
 11قانون بودجه  99تصریح می کند« :صندوق
تأمین خسارتهای بدنی مکلف است دیه زندانیان
حــوادث رانندگی غیرعمد را که به دلیل هرگونه
محدودیتسقفتعهداتشرکتهایبیمهوصندوق
مذکور در زندان بهسر میبرند و قبل از الزماالجرا
شدن قانون بیمه اجباری خسارات واردشــده به
شخص ثالث در اثر حــوادث ناشی از وسایل نقلیه
زندانی شدهاند ،تأمین کند تا پس از معرفی ستاد
دیه کشور بهصورت بالعوض نسبت به آزادی آن
ها اقــدام شود».بند الف این تبصره نیز مجوزی را
برای این صندوق و وزیر دادگستری مطرح کرده
است تا بتوانند تا سقف  350میلیارد تومان برای
تامینکسریدیهمحکوماندچارتنگیمعیشتدر
تصادفاتغیرعمدفراهمکنند.

خبر

خدمات بانکی پرداخت خرد
به مردم تسهیل می شود
فارس -عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی
در یادداشتی وعده داد که خدمات پرداخت خرد
به مردم به شکل استاندارد و یکپارچه در بانکها
تسهیلمیشود.ویبااشارهبهجلسهایبامسئوالن
حــوزه فناوری بانک ها گفت :بحث مبسوطی در
خــصــوص مــبــانــی پــرداخــتهــای بـــدون تماس
وکلیات استانداردهای پرداخت خرد و کیف پول
الکترونیکی ،انجام گرفت .همتی گفت :از دغدغه
های مهم در این زمینه ،جلوگیری ازخلق پول و نیز
موضوع پول شویی و تقلب است؛ شایان ذکر است
کیف پول الکترونیکی ،ابزاری امن و ساده است که
کاربرراازحملپولنقدبهصورتخردبرایپرداخت
هایکوچکبینیازمیکند.امروزهدرسایهفناوری
های موجود ،امکان پرداخت های الکترونیکی با
استفادهازکیفپولالکترونیکیونیزپرداختبدون
تماس(بااستفادهاز)NFCفراهمآمدهاست.

نرخ ارز

(سامانهسنا)
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مرکزپژوهشهایمجلس تحلیلکرد:

پیشبینیآماربیکارانکرونایی
 2ایرادبهبستهحمایتیدولت
مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی میزان بیکاری ناشی از کرونا را بین
 2.8تا 6.4میلیوننفربرآوردکرد.اینبررسینشانمیدهدحمایتصرف
ازنیرویکاررسمی بادوچالشاساسیدرراستایحمایتازقشرهایکم
درآمدروبهروست.اینگزارشباتصریحبرناکارایینظامحمایتیکشوردر
مواجهه با بحران ها ،تجربه فعلی را یک تلنگر جدی برای لزوم داشتن نظام
مالیاتیشفافباتاکیدبرمالیاتبرمجموعدرآمدافرادودرعینحالنظام
حمایتیکام ً
المرتبطباآندانستهاست.
دراینگزارشبابیاناینکهصرفنظرازمیزانشیوع کرونا،اقتصادایرانتا
پایانسال 99درگیرتبعاتاقتصادیناشیازاینویروسخواهدبود،آمده
است:بررسیهانشانمیدهندکهدرسناریوهایمختلف،بیندومیلیون
و 870هزارتاششمیلیونو 431هزارنفرازشاغالنفعلیکشور،متاثراز
شیوعکرونا،شغلخودراازدستخواهندداد.
اینبررسیمیزانتاثیرپذیریطبقاتپایینازتبعاتناشیازکرونارابیشتراز
سایرطبقاتارزیابیکردهودرعینحال،دوچالشحمایتصرفازشاغالن
رسمیرایادآورشدهاست.
برایناساس،بررسیوضعیتاشتغالدهکهایپاییننشانمیدهدتنها
درحدود 13درصدازخانوارهایدهکاولو 24درصدازخانوارهایدهک
دوم،هزینهبیمهبازنشستگیدرسال 97راپرداختکردهاندوتحتپوشش
بیمه(غیردرمانی)هستند.ایندرحالیاستکهایننسبتدردهکدهم
(ثروتمندتر) 35درصد است .این موضوع بدان معناست که حمایت هایی
کهازبنگاهبهصورتبخشودگیسهمبیمهکارفرماوکارگریاحمایتهایی
ازنوعپرداختبیمهبیکاریشده،ضریباصابتپایینیبهدهکهایپایین
درآمدی داشته و بیشترین حمایت را از دهک های متوسط و باال به عمل
خواهدآورد.
دومینچالشحمایتازنیرویکاررسمیبهآثارآنبازمیگردد.درشرایط
کنونی هر گونه حمایت ،با احتمال زیاد از منابع تورم زا تامین می شود و در
نتیجه به قیمت تحمیل تورم به اقتصاد خواهد بود .بنابراین اگر حمایت ها
معطوف به نیروی کار رسمی باشد ،بخش زیادی از نیروی کار که عمدت ًا در
دهکهایپاییندرآمدیقراردارند،بیبهرهخواهندبود.
دراینصورتنتیجهاینخواهدشدکهازدهکهایمیانیوباالییباهزینه
تحمیل تورم به کل جامعه و به خصوص دهک های پایین حمایت کرده ایم.
مرکز پژوهش ها در ادامه ،بهترین شیوه حمایتی کنونی که بتواند موفقیت
طرح فاصله گذاری اجتماعی را تضمین کند ،اولویت قراردادن حمایت از
خانوار برای تامین معیشت اعالم کرده و پیشنهاد داده است :این حمایت
میتواند به صورت پلکانی و با استفاده از پایگاه رفاه ایرانیان (با پذیرش
درصدیازخطا)انجامشود.

نیم سکه

ربع سکه
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هر گرم زعفران نگین

هر گرم زعفران پوشال

81/319

72/998

شاخص

بحثبرسرالیحهواگذاریطرحهاینیمهتمام

توکلی در شرایطی الیحه مشارکت عمومی -خصوصی را عامل چپاول دارایی ملت و ماشین
بزرگ توزیع رانت دانست که با توجه به کسری بودجه امسال ،تکاپوی دولت برای نهایی کردن
این الیحه بیشتر شده است
احمدتوکلی،رئیسهیئتمدیرهدیدهبانشفافیتوعدالت
با انتقاد تند از الیحه مشارکت عمومی-خصوصی ،درباره
چپاول اموال ملت با تصویب این طرح ،تالش برای تصویب
این الیحه بدون طی تشریفات متداول ،انجام تصمیم گیری
هایمهمتوسطتنهاششنفروایجادیکماشینتوزیعرانت
با تصویب این الیحه هشدار داد.
به گزارش خراسان ،الیحه مشارکت عمومی-خصوصی
طرحی برای واگذاری طرح های نیمه تمام و تکمیل شده
به بخش خصوصی است که بهمن ماه  97در دولت تکمیل
و راهی مجلس شد .از بهار سال گذشته کمیسیون عمران
مجلسدرحالبررسیاینالیحهاست.اکنونتوکلیمدعی
شده است که «طرحی که نظرات کارشناسی به میزان قابل
توجهی در آن لحاظ شده بود کنار گذاشته و متن جدیدی
تنظیم شد» و تیم کارشناسی قبلی هم کنار گذاشته شده
است.
به گزارش مهر ،احمد توکلی در نامهای سرگشاده خطاب به
مردم ایران ،با اشاره به الیحه مشارکت عمومی -خصوصی
نوشت« :پس از چپاول اموال ملت به اسم خصوصی سازی
حاالمیخواهندبهاسممشارکتعمومی-خصوصیتمامی
داراییهایملتاعمازمدارس،بیمارستانها،ورزشگاهها،
دانشگاهها و  ...را چه در حال کار یا تکمیل شده یا نیمه کاره
به تاراج بدهند».
این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در این نامه ساز و
کار اجرایی را هم بسیار فساد آفرین خواند و نوشت«:زیرا
تصمیمگیری دربـــــاره انــتــخــاب طـــرح قــابــل فـــروش،
قیمتگذاری ،انتخاب خریدار ،شرایط نقد و اقساط بر
عهده شش نفر است».
وی در ادامه با اشاره به امکان تخفیف  50تا  80درصدی
در ارائه این طرح ها به بخش خصوصی ،خطاب به مجلس
دهم نوشت :مجلس دهم این خیانت بزرگ تصویب الیحه
مشارکت عمومی -خصوصی را مرتکب نشود.
توکلی در انتها تصریح کــرد“ :مــوارد مهمی در این متن
مسکوتگذاشتهشدهوبهآییننامهاجراییاحالهشدهاست
کهبهنظرمیرسدوظیفهنوشتنآییننامهنیزبرعهدههمین
گروهکوچکششنفرهقراربگیردوعم ً
البدونرعایتفرایند
طبیعی و شفاف درباره قانونی که حد و مرز توزیع امکانات
و امتیازات طرحهای عمرانی را تعیین میکند و ظرفیت

فاصله  13.4درصدی نرخ تورم
در استان های کشور

تبدیل شدن به یک ماشین بزرگ توزیع رانت را دارد ،به طور
کامل در ید اختیار این افراد معدود قرار میگیرد».
گفتنی است ،هدف اصلی دولت از تنظیم این الیحه تکمیل
پروژه های نیمه تمام است .هم اکنون حدود  70هزار پروژه
نیمه تمام در کشور وجود دارد که طبق برآوردهای مختلف
بــرای تکمیل ،نیاز به  600تا 700هــزار میلیارد تومان
نقدینگی دارد .در همین حال با توجه به کسری بودجه
دولت و برآورد  150هزار میلیاردی از لزوم فروش اموال
دولت برای جبران کسری بودجه (که بخشی از آن از محل
فروش سهام دولتی در حال پیگیری است) نگاه درآمدزایی
دولت به این الیحه نیز جدی به نظر می رسد.
▪روحانی :فروش اموال مازاد دولت ضروری است

رئیسجمهور گفت :صرفهجویی همه دستگاههای دولتی
و فروش امــوال و امالک مــازاد دستگاهها ضــروری است.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی ریاست جمهوری ،حجت
االسالم حسن روحانی در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی
دولت ،خواستار عرضه بیشتر سهام شرکتها و بنگاههای
بزرگ در بورس شد .رئیس جمهور همچنین با اشاره به
اهمیت اتمام پروژههای بزرگ و نیمهتمام ،تصریح کرد :باید
اتمام پروژههای نیمه تمام که از پیشرفت باالی  ۸۰درصد
برخوردار هستند ،با جدیت پیگیری شود .در ادامه جلسه
ستاد هماهنگی اقتصادی دولت به ریاست رئیس جمهور،
راهکارهایمولدسازیداراییهاواموالمازاددستگاههای
دولتی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

تازه ترین داده های تورم نقطه به نقطه مرکز
آمار نشان می دهد که در فروردین امسال،
فاصله تورمی استان ها به  13.4درصد
رسید .این در حالی است که رقم مزبور در
اسفندماه ســال گذشته به  14.7درصد
رسیده بــود .طبق ایــن آمــارهــا ،کردستان
کمترین و هرمزگان بیشترین نرخ تورم نقطه
به نقطه را داراست.

بازار خبر

شاخص بورس 845هزار واحدی شد
تسنیم -شاخص بورس در جریان معامالت دیروز
بــازار سرمایه با ثبت رشــد ۲۵ه ــزار و ۵۰۲هــزار
واحدی،ازارتفاع 845هزارواحدهمگذرکرد.

ریزشقیمتنفت
دومینقربانیراهمگرفت
ایسنا -غول حفاری دایاموند آفشور با درخواست
حمایتدربرابرورشکستگی،دومینقربانیبزرگ
سقوط بازار نفت پس از شرکت وایتینگ پترولیوم
در آمریکا شد .شمار دکل های حفاری نفت آمریکا
در آوریــل بیشترین کاهش را از ســال ۲۰۱۵
داشته است .موسسه ریستاد انرژی هشدار داده
که اگر قیمت نفت حــدود  ۲۰دالر در هر بشکه
بماند ۵۳۳ ،شرکت نفتی آمریکایی ورشکسته
خواهند شد.

