10

سهشنبه  23 /اردیبهشت  / 1399شماره 4538

www.ebtekarnews.com

اخبار

صالحیت دلفراز از سوی
بیمه مرکزی تایید شد
بیمه مرکزی ،طی نام های انتصاب اسماعیل
دلفراز به عنوان مدیرعامل شرکت سهامی بیمه
سرمد را بالمانع اعالم کرد.
در این نامه آمده است :حسب بررسیهای
ل آمده ،انتصاب اسماعیل دلفراز به
ب ه عم 
عنوان مدیر عامل شرکت سهامی بیمه سرمد
از نظر بیمه مرکزی جمهوری اسالمی ایران
بالمانع است .دلفراز پیش از این به عنوان
مدیرعامل شرکت بیمه سرمد و همچنین مدیر
عامل بیمه میهن فعالیت کرده است.
دلفراز به نمایندگی از موسسه همیاری غدیر
ت مدیره شرکت بیمه سرمد
ب ه عنوان عضو هیئ 
منصوب شد و از عضویت در هیئت مدیره این
شرکت ،مدیر عامل بیمه سرمد شده بود.
وی همچنین سابقه حضور در سازمان
هدفمندی یارانهها ،بیمه ایران و بیمه البرز را
داشته است و به عنوان یکی از افرادی که از
بدنه صنعت بیمه بوده ،شناخته میشود.

خبر

«ابتکار» دالیل افزایش قیمت در بازار ارز ،طال و سکه را بررسی کرد

افزایش  ۱۰درصدی قیمت
محصوالت ایران خودرو و ۲۳
درصدی سایپا
رئیس شورای رقابت اعالم کرد :بر اساس
فرمول قیمتگذاری جدید ،خودروهای گروه
صنعتی ایران خودرو  ۱۰درصد و گروه صنعتی
سایپا  ۲۳درصد افزایش قیمت خواهند یافت.
به گزارش ایسنا ،در جلسهای میان وزارت
صنعت معدن و تجارت ،سازمان حمایت،
شورای رقابت و ستاد تنظیم بازار توافقات بر
سر تعیین قیمت خودرو انجام شد .عباس
قبادی ،دبیر کارگروه تنظیم بازار در این نشست
اعالم کرد که ضوابط قیمتگذاری توسط
شورای رقابت اعالم و مورد تایید ستاد تنظیم
بازار قرار گرفت.
وی همچنین در توضیح شرایط جدید ثبتنام
خودرو گفت :ظرفیت ثبتنام برای هر کد ملی
فقط یک خودرو است و داشتن گواهینامه و
سن  ۱۸سال برای نامنویسی الزامی است.
همچنین بر شرایط خودرو در بحث احتکار
تأکید شد و ناظران بر فرآیند احتکار خودرو
نظارت جدی خواهند کرد.
به گفته این مقام مسئول ،سه روش فروش
فوقالعاده ،پیش فروش تا یک سال و مشارکت
تولید درنظر گرفته شده است و بعد از اطالعیه
فروش فوقالعاده که تحویل سریعتر است یک
هفته سایت باز خواهد شد و افرادی که تمایل
دارند نامنویسی میکنند.
قبادی با بیان اینکه بر اساس دستور وزیر
صمت ،مقرر شده که سیاستهای کالن
نظارتی در بحث ثبت نام ،تولید حداکثری،
نظارت بر فروش و کیفیت خودرو مورد بررسی
قرار گیرد ،تصریح کرد :ستاد تنظیم بازار
با همکاری شورای رقابت ،سازمان حمایت
مصرفکنندگان و تولیدکنندگان و معاونت
صنعتی وزارت صمت روشهای فروش،
بحثهای نظارتی و مسائل مربوط به قیمت
که شورای رقابت به آن پرداخته بود را تصویب
کرده است.
رضا شیوا ،رئیس شورای رقابت نیز در
این جلسه با اعالم اینکه بر اساس فرمول
قیمتگذاری جدید ،قیمت خودروهای گروه
صنعتی ایران خودرو  ۱۰درصد و گروه صنعتی
سایپا  ۲۳درصد افزایش خواهد یافت ،تصریح
کرد :به دلیل اینکه افزایش قیمت خودروهای
ساخت ایران خودرو در بهمن  ۱۳۹۷به مراتب
بیشتر از سایپا بود ،ایران خودروییها کمتر باید
سود ببرند.
وی با بیان اینکه در بهمن  ۱۳۹۷ایران
خودروییها  ۸۴درصد افزایش قیمت و
سایپاییها  ۶۴درصد رشد قیمت داشتند ،اظهار
کرد :تالش شده در این شیوه قیمتگذاری
خودروهای تولیدی به دست مصرفکننده
واقعی برسند و حباب قیمتی شکسته شود.

بازاروسرمایه
کارفرمایان از چهارشنبه برای
دریافت وام کرونا ثبت نام کنند

صعود دالر و سکه بردوش بورس

از ابتدای سال تا کنون افزایش فشار نقدینگی به
ت در بازارهای
بخشهای اقتصادی باعث رشد قیم 
مالی شد و این گرانی حتی بازار کاال و خدمات را
نیز مورد هدف قرار داد .از همان ابتدا حجم زیاد
نقدینگی موجب نگرانی کارشناسان و تحلیلگران
بود ،از سوی دیگر دولت برای کنترل شرایط تالش
کرد تا سیل نقدینگی را از سایر بازارها به سمت
بورس هدایت کند اما خبرها تصویر دیگری از بازار
را نشان میدهد .به گفته عدهای از کارشناسان
متالطم شدن بازارهای همچون ارز و طال نشان
می-دهد که نقدینگی وارد شده به بورس در حال
هجوم به سایر بازارها بوده و در این میان فعاالن
در هر بخش تالش میکنند تا به این روند سرعت
بیشتری ببخشند .از سوی دیگر برخی از تحلیلگران
معتقدند رشد بازار سرمایه دلیلی شده است تا برخی
از فعاالن در بازار ارز و طال به فکر جذب سرمایه
بیافتند و با تحریک تقاضا ،سرمایهگذاران را به آن
سمت بکشانند .علیرضا عباسی کارشناس بازار ارز با
اشاره به صعودی شدن روند بازار در روزهای اخیر
ن روزها بازار بورس رشد بی-
به «ابتکار» گفت« :ای 
سابقهای را تجربه میکند و در مقابل هم بازار ارز
تمایل به افزایش قیمت را از خود نشان میدهد.
برخیها معتقدند که فعاالن بازار با توجه به روند
بازار سرمایه سعی در تحریک کردن بازار ارز دارند.
من با این نظر که عدهای سعی در تحریک تقاضا در
بازر ارز داشته تا باعث رونق گرفتن بازار ارز و یا رونق
گرفتن بیشتر در بازار بورس شوند موافق نیستم .ما
باید توجه داشته باشیم که یکسری متغیرهای
واقعی در عرضه و تقاضای بازار ارز اتفاق افتاده و
همین متغیرها باعث تغییرات نرخ ارز شده و باید
توجه داشته باشیم که بخشی از این متغیرهای نیز
از کنترل خارج شده است».
این کارشناس بازار ارز در بخش دیگری از
صحبتهایش به کاهش درآمدهای ارزی اشاره کرد و
دراینباره گفت« :با شیوع ویروس کرونا حجم تجارت
خارجی ما به خصوص در حوزه صادرات منطقهای
و صادرات غیرنفتی کاهش یافته است ،بسیاری
از مرزها بسته بوده و ما شاهد تعطیلی بازارهای
بینالمللی هستیم ،این در حالی است که اخیرا
سقوط شدید ارزش نفت را نیز داشتهایم بنابراین
درآمدهای ارزی کشور در اینروزها به شدت کاهش
پیدا کرده است .این مسائل در طرف عرضه بوده و
در چنین شرایطی که بانک مرکزی برای تزریق منابع
جدید ارزی ناچار به دست بردن به ذخایر ارزی بوده،
افزایش قیمت ارز دیگر مسئله دور از ذهنی نخواهد
بود».
وی در ادامه افزود« :در طرف تقاضا نیز اتفاقاتی
رخ داده که موجب تغییرات نرخ ارز در روزهای اخیر
شده است .در طرف تقاضا نزدیک به سه ماه است
که تقاضای نیاز ارزی واردات از سمت بانک مرکزی
با حجم بسیار کمی تامین میشود .بنابراین در چنین
شرایطی تقاضای واردات سرکوب شده است .از
سوی دیگر ما با کاهش مسافرتهای خارجی روبهرو
هستیم و کم شدن خروج ارز از کشور در زمینه
کاهش تقاضا موثر خواهد بود .به عبارتی دیگر ما
شاهد کاهش شدید تقاضا برای ارز به دلیل سرکوب
واردات ،مسافرتها و نیازهای ارزی افراد بودیم و
اگراین مسائل وجود نداشت قیمت دالر به مراتب
میبایست در نقاط باالتری قرار میگرفت .اما در حال
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ن روزها آشفتگی ،افزایش قیمت و آیندهای نامعلوم از ویژگیهای مشترک میان بازارهای اقتصادی بوده و دیگر خبر افزایش قیمت در هر بخشی
ای 
از اقتصاد جای تعجب ندارد .اما در پس خبرهایی درخصوص بالتکلیفی بازار خودرو و رکوردشکنیهای بورس ،دالر به آرامی از سد مقاومتی  16هزار
تومان عبور کرده و از سویی دیگر سکه رکورد تاریخی جدیدی را به ثبت رسانده است و فعاالن با رصد بازارهای مالی در انتظار متورم شدن بیشتر
قیمتهاهستند.

بورس به
عنوان یک
بازارمطمئن
برای جذب
سرمایههای
خرد و کالن
میتواندتاثیر
منفی بر بازار
طال داشته باشد
حاظر با توجه به مشکالت و مسائلی که در اقتصاد
وجود دارد تعدیل نرخ ارز به سمت همگامی با نرخ
تورم و نزدیک شدن به قیمت  18یا  19هزار تومان تا
پایان سال مسئله دور از انتظاری نبوده و حتی در
بدنه بانک مرکزی نیز این امر پذیرفته شده است».
علت تفاوت میان قیمت سکه بورسی و سکه بازار
آزاد چیست؟
آشفتگی قیمت تنها به بازار ارز محدود نمیشود.
اینروزها بازار طال و سکه هیجان زیادی را پشت سر
میگذارد و سکه  7میلیونی گویای این آشفتگی است.
البته حواشی در این بازار تنها به سکه  7میلیونی ختم
نمیشود و معامله سکه در بورس با رقمی متفاوت
چالش دیگری را برای بازار به وجود آورده است.
بسیاری از تحلیلگران معتقدند که سرمایهگذاران با
خرید سکه در بازار آزاد و فروش آن به مبلغ باالتری
در بورس هیجان کاذب در بازار ایجاد میکنند .آنطور
که گفته میشود برخی از صرافیها معتقدند حضور
تعدادی از بانکها در بورس و اقدام آنها به خرید
سکه با حدود  ۵۰۰هزار تومان باالتر از بازار آزاد سبب
شده که مردم اقدام به خرید سکه از صرافیها و
عرضه آنها در بورس کنند که این کار سبب افزایش
قیمت سکه شده است .محمد کشتیآرای ،نائب
رئیس اتحادیه طال و جواهر درخصوص تفاوت قیمت
میان سکه بورسی و سکه در بازار آزاد به «ابتکار»
گفت« :تفاوت میان نرخ سکه در بازار آزاد و سکه
بورسی به دست فعاالن بازار نبوده و قطعا بورس
چنین تفاوتی را به وجود آورده ،بنابراین این مسئله

از دست فعاالن صنف خارج بوده و این مسئله هیچ
ربطی به بازار ،فعاالن ،واسطهها و دالالن نداشته
و فقط چند بانک در بورس این تفاوت را به وجود
آوردهاند و پاسخ اینکه چرا میان سکه بورسی و سکه
در بازار آزاد تفاوت قیمت وجود دارد باید از بورس
پرسیده شود».
از سوی دیگر برخی از صاحبنظران معتقدند
فروش سکه با قیمتی باالتر در بورس راهی برای
جذب سرمای ه بیشتر بوده و سرمایهگذاران باید به این
مسئله توجه داشته باشند .ابراهیم محمدولی ،رئیس
اتحادیه طال و جواهر با اشاره به تفاوت نرخ سکه در
بازار آزاد و بورس به «ابتکار» گفت« :اگر سرمایههای
خرد که در میان خانوارها متمرکز شده و هیچ حاصلی
را برای آنها به همراه ندارد به سمت بازاری هدفمند
مانند بازار تولید برود قطعا نتایج مثبتی را به همراه
خواهد داشت اما اگر این سرمایه در مسیر داللی قرار
بگیرد هیچ کمکی را به اقتصاد ما نخواهد کرد .یکی
از دالیلی که باعث جذب سرمایه میشود کاالیی به
نام سکه بوده و ممکن است که بورس برای ایجاد
جذابیت و جذب بیشتر سرمایه چنین تفاوتی را به
وجود آورده باشد و باید منتظر ماند تا دید این روند
چه پیامدی را برای ما به همراه خواهد داشت».
وی در بخش دیگری از صحبتهایش به تاثیر
بازار بورس بر بازار طال و سکه اشاره کرد و دراینباره
ادامه داد« :بورس به عنوان یک بازار مطمئن برای
جذب سرمایههای خرد و کالن میتواند تاثیر منفی
بر بازار طال داشته باشد .به عبارتی دیگر در این مدت

سرمایههایی که میتوانست در بازارهای مختلف
سرازیر شود به سمت بازار بورس هدایت شد و
بازارهای دیگر را با رکود همراه کرد .پس اگر بخواهیم
تاثیر اینروزهای بورس بر بازار طال را بررسی کنیم
میتوانیم بگوییم که بورس به نوعی باعث کاهش
ورود سرمایه به بازار طال شده است».
محمدولی در ادامه با اشاره به افزایش نرخ طال در
روزهای اخیر ادامه داد« :در ابتدا ما باید توجه داشته
باشیم که نوسانات بازار طال متاثر از انس جهانی و
قیمت دالر در کشور بوده و این دو عامل ضریب
قیمت طال در کشورهای مختلف را به وجود میآورد
و ما نمیتوانیم جدای از این مسئله نرخی را در بازار
تعیین کنیم .بنابراین نوسانات اخیر در بازار طال به
دلیل حرکت آرام و رو به افزایش انس جهانی بوده
ت ارز در چند
است .از سوی دیگر اگر نگاهی به قیم 
ماه اخیر داشته باشیم خواهیم دید که در چند ماهه
گذشته دالر در کانال  14هزار تومان بود اما اکنون
به کانال  16هزار تومان رسیده ،بنابراین این عوامل
تعیینکننده در نرخ طال بوده و نوساناتی را در بازار
به وجود آوردهاند».
وی از احتمال افزایش قیمت طال در ماههای آتی
گفت« :اینکه در آینده بازار طال در چه سمت و
سویی قرار خواهد گرفت به قیمت انس جهانی
بستگی دارد و قطعا با اتفاقاتی که در دنیا رخ میدهد
انس جهانی از نرخ فعلی عبور خواهد کرد و به نسبت
آن ممکن است که ما در بازار داخل شاهد افزایش
نسبی قیمت طال باشیم».

احتمال بازگشایی اصناف پرخطر تهران از اول خرداد
رئیس اتاق اصناف تهران گفت :در صورتی که شیب صعودی
ویروس کرونا کاهش یابد احتماال ً اصناف پرخطر پایتخت از اول
خرداد ماه سال جاری بازگشایی میشود.
به گزارش خبرآنالین ،قاسم نودهفراهانی افزود :فعالیت اصناف
پرخطر پس از بررسی جوانب مختلف از سوی اعضای ستاد
مبارزه با کرونا و به دستور دکتر علیرضا زالی از سرگرفته میشود.
براساس دستورالعمل ستاد مقابله با شیوع ویروس کرونا مشاغلی
نظیر فروشگاههای بزرگ ،مجتمعهای تجاری ،بازارهای مرکزی
سقفدار ،روزبازارها ،نمایشگاهها و آموزشگاههای رانندگی جزو

مشاغل پرخطر محسوب میشود .رستورانها ،اغذیهفروشی،
طباخی و فستفود ،مراکز بازی ،تفریحی ،گیمنت ،باشگاههای
ورزشی و بدنسازی ،گرمابه ،سونا و ماساژها ،تاالرهای پذیرایی و
مراسم را از دیگر مشاغل پرخطر است.
نودهفراهانی تصریح کرد :اگر پس از بازگشایی اصناف پرخطر،
کارکنان آنها دستورالعمل وزارت بهداشت ،درمان و آموزش
پزشکی مبنی بر رعایت بهداشت و پیشگیری از شیوع کرونا را
رعایت نکنند ،با متخلفان به شدت برخورد و محل کسب و کار
آنها پلمپ میشود.

بودجه دولت در سال جاری استقراضی است
استاد اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی اظهار کرد :یارانهای که ما ساالنه
پرداخت میکنیم رقم بسیار باالیی است اما مثل آبی است که در بیابان پخش
میشود و موجب آبادانی هم نمیشود.
به گزارش ایلنا ،علیاکبر عربمازار درمورد احتمال بروز تورم باال در پساکرونا
گفت :البته این موضوع بیشتر مربوط به کشورهای است که اقتصاد آن با رکود
مواجه شد ه است ،در حالی که اقتصاد ما پیش از کرونا هم وضعیت مناسبی
نداشت .اینکه بحث تورم در پساکرونا مطرح میشود بیشتر از ناحیه کسری
بودجه است که باید تامین شود .در کشورهای خارجی که عمدتا ً کسری
بودجه ندارند احتماال ًبرای کمک به صنایع روی به چاپ پول خواهند آورد که
مزا است اما در اقتصادی که رکود باشد و کاری در آن صورت نگیرد
طبیعتا ًتور 
دلیلی برای تورم هم وجود ندارد.
وی در بخش دیگری از صحبتهایش با اشاره به این مسئله که کرونا تنها
یک بیماری است ادامه داد :باید توجه داشت که کرونا یک بیماری است نه
مشکل اقتصادی ،بنابراین اگر کرونا تمام شود اقتصاد باید سریعتر به حالت
اولیه خود بازگردد .االن در اروپا و آمریکا اینگونه بحث میشود که آیا اقتصاد
سریعا ً به حالت اول بازمیگردد؟ چون اتفاقی نیفتاده است و تنها اشتغال
متوقف شده در حالی که کارخانجات و صنایع سر جای خود هستند .عدهای
میگویند که این حالت « »Vشکل خواهد بود یعنی سریع به حالت اولیه

بازمیگردد .اما عدهای میگویند « »Uشکل است و عادی شدن شرایط کمی
طوالنی خواهد شد .استاد اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی همچنین تصریح
کرد :در شرایط رکودی دولتهای متکی به مالیات نمیتوانند از آن استفاده
کنند اما کشورهایی که ذخایر منابع داشته باشند با مشکل روبهرو نشده و
تورم نیز نخواهند داشت .درنظر بگیرید کشوری مثل آمریکا  ۴۰۰۰میلیارد دالر
کمک تصویب کرده که رقم بزرگی است و اگر از طریق استقراض تامین شود
مزا خواهد بود .البته وضعیت ما با اینگونه کشورها متفاوت است ،اما اینکه
تور 
بگوییم پس از کرونا ابرتورم ایجاد میشود بعید است اما میتوان این انتظار را
داشت که در پساکرونا هزینهها و کسری بودجه افزایش یابد.
عربمازار درمورد تشدید کسری بودجه کشور در سال  ۱۳۹۹اظهار کرد:
البته بودجه دولت در سال جاری ،بودجه استقراضی است و دولت تالش
میکند با فروش داراییها ،تامین مالی کند و اینکه تا چه اندازه موفق میشود
بحث دیگری است .همچنین در این راستا دولت به دنبال انتشار اوراق قرضه
است .برای محاسبه کسری بودجه باید منتظر ماند تا ببینیم کرونا چه میزان
هزینهها را افزایش داده و برنامه دولت برای حمایت از صنایع چیست.
وی در ادامه به بحث مالیات پرداخت و دراینباره گفت :موضوع دیگر در
بحث درآمدها ،مالیات است که چون دولت ارائه اظهارنامهها را تمدید کرده،
مجبور است در شش ماهه نخست سال از منابع دیگر استفاده کند .وقتی فرد

اظهارنامه مالیاتی را تقدیم میکرد ۴۰ ،درصد آن را میپرداخت ،یعنی درآمدی
در این دوره وصول میشد که حاال اینگونه نیست.
این استاد اقتصاد در پاسخ به این پرسش که آیا بهتر نبود دولت به جای
افزایش یارانه مستقیم ،حمایت از بخش را تقویت میکرد؟ گفت :زمانی
که بحث یارانه در دوره آقای احمدینژاد مطرح شد برخی کشورها توصیه
کردند که به جای یارانه و پرداخت به خانوارها از بنگاهها و واحدهای تولیدی
حمایت شود .چون وقتی تولید افزایش یابد ،اشتغال ایجاد میشود و مصرف
مردم افزایش مییابد ،البته یارانه هم مصرف را افزایش میدهد اما به صورت
غیرمستقیم.
وی ادامه داد :همچنین در موضوع یارانهها مطرح شد که بخشی از
درآمدهای آن به سمت تولید سوق یابد که باز این گونه نشد .البته اگر دولت
در این زمینه برنامه داشته باشد ،میتواند به صورت شفاف و بدون ریخت
و پاش به مردم ایران بگوید که مثال ً سه ماه یارانه آنها صرف ایجاد اشتغال
فرزندان آنها خواهد شد که مردم ایران قطعا خواهند پذیرفت .یارانهای که ما
ساالنه پرداخت میکنیم رقم بسیار باالیی است اما مثل آبی است که در بیابان
پخش میشود و موجب آبادانی هم نمیشود .البته اینکه ما از صنایع حمایت
کنیم نیاز به برنامه دارد چون پیش از این در چارچوب اشتغال زودبازده
منابعی تخصیص یافت که معلوم نشد صرف چه شد.

مدیرکل دفتر سیاستگذاری و توسعه اشتغال
وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی گفت :ارسال
پیامک به کارفرمایان برای دریافت تسهیالت
کرونا دیروز خاتمه یافت و متقاضیان میتوانند
از روز چهارشنبه با ورود به سامانه کارا برای
دریافت آن ثبتنام کنند.
به گزارش ایرنا ،عالءالدین ازوجی اظهار
کرد :با شیوع ویروی کرونا از اواسط اسفندماه
سال گذشته پیشنهاد پرداخت بسته حمایتی
جامع برای حمایت از واحدهای کسب و کار
آسیبدیده از این شیوع این بیماری را به دولت
دادیم .لیست کسب و کارهای مشمول دریافت
این تسهیالت و برنامههایی که در سطح ملی
قابلیت اجرایی داشته باشد را ارائه کردیم که
از میان  14رسته پیشنهادی  13رسته تصویب
و مبنای حمایتهای دولت قرار گرفت .بانک
مرکزی با همکاری شبکه بانکی که در اختیار
دارد مبلغ  50هزار میلیارد تومان برای واحدهای
آسیبدیده در نظر گرفته است که در فاز
نخست  40هزار میلیارد تومان منابع با همکاری
 20موسسه و بانک مرکزی برای حمایتهای
اقتصادی آسیبدیده از کرونا در اختیار همه
بنگاهها به صورت کارفرمایی و خویشفرمایی
قرار میگیرد .کارفرماها و خویشفرماهایی که
در قالب کد کارگاه تامین اجتماعی فعالیت
میکنند و به نوعی با سازمان تامین اجتماعی
ارتباط دارند میتوانند تسهیالت دریافت کنند
و کارفرمایی که مجوز فعالیت دارد اما ارتباط
بیمهای با این سازمان ندارد در این مرحله
نمیتوانند تسهیالت دریافت کند .البته دولت
تالش میکند تا شمولیت دریافت تسهیالت
گستردهتر شود .اطالعات دریافتی از سازمان
تامین اجتماعی برای دریافت تسهیالت شامل
یک میلیون کارگاه با اشتغال نزدیک به سه
میلیون نفر است.
وی بیان کرد :ارسال پیامک به کارفرماها که
کد کارگاهی دارند از پنجشنبه گذشته شروع
شده است و روز دوشنبه به اتمامرسید و از
چهارشنبه ثبتنام کارفرمایان و متقاضیان
دریافت تسهیالت در سامانه کارا به آدرس
ی  kara.mcls.gov.irشروع میشود.
اینترنت 
متقاضیان پس از ورود به سامانه باید در
بخش تسهیالت کرونا کدملی را وارد و مراحل
ثبتنام را شروع کنند.
وی با تاکید براینکه این سامانه از روز
چهارشنبه فعالیت خود را آغاز میکند ،گفت:
تنها افرادی میتوانند در این سامانه ثبتنام
کنند که پیش از این پیامک دریافت کرده
باشند.
ازوجی ادامه داد :پس از ثبتنام متقاضی،
اطالعات افراد با دادههای تامین اجتماعی تطابق
داده میشود و پس از تایید دستگاههای اجرایی
مربوط به شهرستانهای مختلف اطالعات پس
از سه روز کاری در اختیار بانکهای عامل قرار
میگیرد.
وی درباره شروط پرداخت تسهیالت تصریح
کرد :بنگاه حتما ً باید فعال باشد ،نیروی کار
را حفظ کند ،شاغل بیمه شده داشته باشد.
بنابراین اگر یک بنگاه نیروی کار خود را تعدیل
کرده باشد و نیروی کار جهت دریافت بیمه
بیکاری به صندوق بیمه بیکاری مراجعه کرده
باشد ،مشمول این طرح نخواهد بود.
این مقام مسئول تاکید کرد :به ازای هر یک
نفر شاغل بیمه شده که در بنگاه فعال باشد
 ۱۲میلیون تومان وام پرداخت خواهد شد.
واحدهایی که به اجبار تعطیل شده باشند این
رقم  ۱۶میلیون تومان خواهد بود.

