طال رکورد شکست!
روز گذشته طالی قابل تحویل در ماه آگوست که فعالترین معامالت را در بازار کومکس نیویورک به خود اختصاص داده و تا نیمه روز به
19میلیون اونس رسیده بود ،نزدیک به 1810دالر در هر اونس قیمت خورد که نسبت به قیمتهای یک روز قبل یک درصد افزایش داشت.
بر اساس این گزارش قیمت طال تا روز گذشته نسبت به معامالت ابتدای سال 19درصد یا 287دالر در هر اونس افزایش داشته است .بررسی
آمارها نشان میدهد سطح 1800دالر در هر اونس پیش از این در سپتامبر 2011به ثبت رسیده اما در نهایت در پایان سال  2011قیمت طال در
سطح 1565دالر بسته شده بود.

بیکاری درنیویورک به باالترین رقم طی۴۴سال گذشته رسید
در حالــی کــه نــرخ بیــکاری در کل آمریــکا در
مــاه ژوئــن  ۱۱.۱درصــد بــود ،نــرخ بیــکاری
نیویــورک در مــاه مــه بــه  ۱۸.۳درصــد رســید
کــه باالتریــن رقــم طــی  ۴۴ســال گذشــته
بــود.
بــه گــزارش خبرگــزاری تســنیم بــه نقــل
از نیویــورک تایمــز ،نیویــورک ســیتی ضربــه
ســختی از همــه گیــری ویــروس کرونــا خــورده
و در بدتریــن شــرایط اقتصــادی از زمــان
بحــران مالــی دهــه  1970گیــر افتــاده اســت
یعنــی زمانــی کــه تقریبــاً ورشکســته شــده
بــود.
فعالیــت اقتصــادی در نیویــورک بــه تدریــج از
ســر گرفتــه میشــود و بســیاری از کارمنــدان
بــه پشــت میــز هــای خــود بازگشــته انــد .در
روز دوشــنبه دور جدیــدی از کســب و کارهــا
اجــازه فعالیــت پیــدا کردنــد .برخــی ســالنهای
آرایشــی بــاز شــدند و برخــی مراکــز تفریحــی
فعالیــت خــود را آغــاز کردنــد .ولــی نــرخ
بیــکاری نیویــورک همچنــان حــدود 20
درصــد اســت یعنــی رقمــی کــه از زمــان رکــود
بــزرگ ثابــت اســت.
تعطیلــی هایــی کــه قــرار بــود کوتاهمــدت
باشــند بــه درازا کشــیدند و مرخصــی بســیاری
از کارگــران باعــث از دســت رفتــن دائــم

کارشــان شــد .بســته شــدن ناگهانــی شــهر در
چهــار مــاه گذشــته حداقــل یــک میلیــون نفــر
را بیــکار کــرد و بقــای بســیاری از کارفرمایــان
را بــه خطــر انداخــت.
تعدیــل نیروهــا در مــاه ژوئــن هــم ادامــه
پیــدا کــرد چــون بســیاری از کارفرمایــان امیــد
خــود را بــه بهبــودی ســریع از دســت دادنــد و
کمــک هــای مالــی دولــت هــم بــرای پرداخــت
دســتمزد کارمنــدان آنهــا متوقــف شــد.
تمــام صنایــع -رســتوران هــا ،هتــل هــا،
ســینما هــا ،مــوزه هــا و نمایشــگاه هــا -عم ـ ً
ا
بســته شــده انــد .اقتصاددانــان نگراننــد ایــن
تعطیلــی هــا بــه ســایر بخشهــای اقتصــاد
از جملــه آمــوزش ،مراقبــت هــای بهداشــتی و
خدمــات حرفــهای هــم راه یابــد.
در حالــی کــه نــرخ بیــکاری در کل آمریــکا در
مــاه ژوئــن  11.1درصــد بــود ،نــرخ بیــکاری
نیویــورک در مــاه مــه بــه  18.3درصــد رســید
کــه باالتریــن رقــم طــی  44ســال گذشــته
بــود.
باالتریــن نــرخ بیــکاری ایــن شــهر در زمــان
رکــود بــزرگ در  2008برابــر بــا  10درصــد
گــزارش شــده بــود .طــی یــک دهــه بعــد،
نیویــورک بــه تدریــج اشــتغال را افزایــش
داد و توانســت نــرخ بیــکاری را بــه کمتریــن

رقــم  3.4درصــد در مــاه فوریــه برســاند .رونــد
کاهــش اشــتغال در ایــن شــهر بســیار ســریع و
شــدید بــوده اســت.طبق آمــار رســمی ،حــدود
 670هــزار شــهروند نیویورکــی در مــاه مــه
بیــکار شــدند .ولــی آمــار اصلــی باالتــر از ایــن

مقــدار است.شــهروندان نیویــورک طــی 15
هفتــه گذشــته از آغــاز همــه گیــری ویــروس
کرونــا ،حــدود  1.4میلیــون درخواســت جدیــد
بــرای مزایــای بیــکاری ثبــت کــرده انــد و ایــن
رونــد همچنــان ادامــه دارد.

افزایش سرمایه بانک توسعه صادرات به نفع صادرات کشور است
رئیــس کمیســیون اقتصــادی مجلــس گفــت:
پیشــنهادهای بانــک توســعه صــادرات در
خصــوص رفــع محدودیــت هــای قانونــی،
افزایــش ســرمایه و معافیــت هــای مالیاتــی
درســت و بجــا و بــه نفــع جریــان صــادرات
کشــور اســت.
رئیــس کمیســیون اقتصــادی مجلــس در
آســتانه بیســت و نهمیــن ســالگرد تاســیس
بانــک توســعه صــادرات ایــران در دیــدار بــا
مدیــران ایــن بانــک بــا بیــان مطلــب فــوق
افــزود :راهکارهــای مطــرح شــده در جهــت
حمایــت از تامیــن مالــی صــادرات کامــا
درســت و بــه جاســت و پیشــنهاد مــی کنــم
مــوارد مطروحــه را کــه در یــد اختیــارات
مجلــس اســت بــه کمیســیون اقتصــادی ارائــه
کنیــد؛ تــاش مــا ایــن اســت کــه در کمتریــن
زمــان ممکــن پیگیــری هــای الزم در ایــن
رابطــه انجــام شــود.
محمدرضــا پــور ابراهیمــی پــس از اســتماع
گــزارش عملکــرد بانــک توســعه صــادرات،
سیاســت هــا و عملکــرد ایــن بانک را شایســته
تقدیــر دانســت و گفــت :پیشــنهادهایی کــه در
جلســه مطــرح شــد ،قابــل تامــل و بررســی
اســت و طبیعتــا ایــن رویــه دو ســویه خواهــد
بــود؛ مجلــس و دولــت نیــز انتظاراتــی از بانــک
توســعه صــادرات دارد و در نهایــت ایــن تعامل
دوســویه بــه نفــع صــادرات کشــور خواهــد
بــود.
رئیــس کمیســیون اقتصــادی مجلــس شــورای
صــادرات را در شــرایط فعلــی اقتصــاد کشــور

و نیــاز مبــرم بــه ارزآوری ،همچــون آب
حیــات دانســت و گفــت :موضــوع صــادرات
در کمیســیون اقتصــادی مجلــس در اولویــت
مباحــث قــرار دارد و در ایــن میــان نقــش
بانــک توســعه صــادرات در ایــن حــوزه بــر
کســی پوشــیده نیســت و بســیار حائــز اهمیــت
اســت.
وی تصریــح کــرد :طبیعــی اســت در شــرایط
فعلــی تحریــم هــا و جنــگ اقتصــادی و
ضــرورت حمایــت از صــادرات ،نمــی تــوان
نحــوه عملکــرد بانــک توســعه صــادرات را بــا
شــرایط و دوران عــادی اقتصــادی مقایســه
کــرد.
پــور ابراهیمــی بــر اهمیــت خالقیــت و نــوآوری
در اداره بانــک هــای توســعه ای همچــون
بانــک توســعه صــادرات تاکیــد کــرد و گفــت:
رییــس کل بانــک مرکــزی اعــام کــرده کــه
 27میلیــارد دالر ارز صــادرات غیــر نفتــی
بــه کشــور برنگشــته اســت؛ بانــک توســعه
صــادرات هــم بــه عنــوان بانــک تخصصــی
حامــی صــادرات ،در ایــن زمینــه بررســی هــای
الزم را انجــام داده و راهکارهــای خــود را بــرای
رفــع ایــن چالــش ارائــه کند.پــور ابراهیمــی
تعــدد نــرخ ارز را یکــی از عوامــل مهــم بــی
انگیزگــی صادرکننــدگان در بازگردانــدن
ارز خــود بــه کشــور دانســت و گفــت :ایــن
مســاله تاثیــر منفــی خــود را بــر اقتصاد کشــور
گذاشــته اســت و بایــد بــرای آن چــاره اندیشــی
شــود.رییس کمیســیون اقتصــادی مجلــس از
مدیرعامــل بانــک توســعه صــادرات خواســت

راه جدید برای افزایش
سود سپرده بانکی

بانــک مرکــزی در اطالعیــه ای نتیجــه حــراج
اوراق بدهــی دولتــی ( ۱۷تیــر مــاه  )۱۳۹۹را
اعــام کــرد کــه نشــان از افزایــش نــرخ ســود
اوراق فــروش رفتــه دارد.
بــه گــزارش اقتصادنیوز،نــرخ بــازده تــا
سررســید اوراق  4ســاله بــه  18.2درصــد و
نــرخ بازدهــی اوراق  2ســاله بــه  17درصــد
رســیده اســت .ایــن در حالــی اســت کــه اوراق
 4ســاله در حــراج قبلــی ،بــا نــرخ ســود 17.5
درصــد فــروش رفتــه بــود .بــر ایــن اســاس،
بــه نظــر میآیــد کــه وزارت اقتصــاد راه
تامیــن مالــی دولــت از طریــق بــازار بدهــی
را همــوار کــرده اســت .همچنیــن افزایــش
نــرخ ســود در اقتصــاد ایــران ،ســیگنالی از
سیاســتگذار بــرای افزایــش جذابیــت ریــال و
کنتــرل نقدینگــی اســت.
بــه گــزارش روابــط عمومــی بانــک مرکــزی،
متــن ایــن اطالعیــه بــه شــرح زیــر اســت:
نتیجــه حــراج اوراق بدهــی دولتــی ( 17تیرماه
)1399پیــرو اطالعیــه روز سهشــنبه 10
تیرمــاه  1399در خصــوص برگــزاری حــراج
اوراق بدهــی دولتــی بــه اطــاع میرســاند،
 5بانــک و  9صنــدوق ســرمایهگذاری

ســفارشهای خــود را در مجمــوع بــه ارزش
 57.2هــزار میلیــارد ریــال در ســامانههای
بــازار بینبانکــی و مظنهیابــی شــرکت
مدیریــت فنــاوری بــورس تهــران ثبــت کردنــد.
وزارت امــور اقتصــادی و دارایــی نیــز بــا فــروش
 6.1هــزار میلیــارد ریــال اوراق اراد 33بــا نــرخ
بــازده تــا سررســید  18.2درصــد و  13.7هــزار
میلیــارد ریــال اوراق اراد 35بــا نــرخ بــازده تــا
سررســید  17درصــد (در مجمــوع 19.9هــزار
میلیــارد ریــال) موافقــت کــرد .معامــات
مربــوط بــه فــروش ایــن اوراق بــه نهادهــای
مالــی برنــده در روز سهشــنبه  17تیرمــاه
 1399توســط کارگــزاری بانــک مرکــزی در
ســامانه معامالتــی بــورس ثبــت شــد.
بــه عــاوه ،ســرمایهگذاران حقیقــی و حقوقــی
در فرآینــد خــارج از حــراج و از طریــق بــورس
حــدود  23.9هــزار میلیــارد ریــال اوراق اراد33
و  6.2هــزار میلیــارد ریــال اوراق اراد 35را در
نرخهــای کشــف شــده در حــراج خریــداری
کردنــد .در مجمــوع 49.9 ،هــزار میلیــارد
ریــال اوراق بدهــی دولــت در روز سهشــنبه
 17تیرمــاه توســط بانکهــا ،نهادهــای مالــی و
ســایر ســرمایهگذاران خریــداری شــد.

تــا برنامــه پیشــنهادی خــود را بــرای شــرایط
دشــوار فعلــی و حتــی شــرایط ســخت تــر
بــه دولــت ارائــه کنــد ،پــور ابراهیمــی گفــت:
مهمتریــن موضــوع امــروز در حــوزه اقتصــادی
پاســخ بــه ایــن ســوال اســت کــه چگونــه مــی
توانیــم در عرصــه اقتصــادی امــروز فعالیــت
کنیــم و ارزآوری را تــداوم دهیــم؛ انتظــار
مــی رود روشــی متفــاوت از رویکــرد عــادی
در پیــش بگیریــم.وی اظهــار داشــت :امــروز
آمریــکا ده هــا مجموعــه اقتصــادی را بســیج
کــرده تــا ایــران را در حــوزه اقتصــادی بــه
ویــژه در زمینــه مبــادالت ارزی زمینگیــر کنــد؛
ایــن رویکــرد ،آرایــش جنگــی دشــمن اســت؛
آمریــکا تمــام قــد وارد ایــن جنــگ اقتصــادی
شــده ،حــال بایــد ببینیــم آیــا مــا بــرای ایــن
جنــگ آمــاده هســتیم یــا خیر؟پورابراهیمــی
گفــت :درخواســت مــا از بانــک توســعه
صــادرات ایــن اســت کــه در شــرایط جنــگ
اقتصــادی ،راهکارهــای خــود را بــرای عبــور
موفــق از چالــش هــای پیــش روی صــادرات
بــه مــا ارائــه کنــد.وی از آمادگــی و حمایــت
مجلــس بــه بانــک توســعه صــادرات خبــر
داد و گفــت :بانــک توســعه صــادرات مــی
توانــد حداقــل معــادل یــک چهــارم ظرفیــت
اقتصــاد کشــور در حــوزه صــادرات تســهیالت
و خدمــات ارائــه کنــد؛ مجلــس مــی توانــد بــه
بانــک توســعه صــادرات در ایــن زمینــه کمــک
کــرده و ظرفیــت خدمــات رســانی ایــن نهــاد
حمایتــی را بــه چنــد برابــر ظرفیــت فعلــی
برســاند.رییس کمیســیون اقتصــادی کشــور

عبدالناصــر همتــی رئیــس کل بانــک مرکــزی
جمهــوری اســامی ایــران امــروز (دوشــنبه۱۵ ،
اردیبهشــت) در جلســه علنــی مجلــس و حیــن
بررســی الیحــه اصــاح قانــون پولــی و بانکــی
کشــور اظهــار کــرد :بــا توجــه بــه کاهــش
کارایــی پــول ملــی کشــورمان کــه بــه دلیــل
تــورم مزمــن در  ۵دهــه اخیــر ایجــاد شــده
اســت دیگــر پــول ملــی مــا (ریــال) در جامعــه
کاربــردی نــدارد و حتــی دینــار مدتهاســت
وجــود خارجــی نــدارد.
اوافــزود :هــم اکنــون در جامعــه عــرف اصلــی
تومــان اســت و بــرای اینکــه بــا عــرف جامعــه
خــود را هماهنــگ کنیــم حــذف  ۴صفــر از
پــول کشــورمان را پیشــنهاد دادهایــم و ایــن در
حالــی اســت کــه مــردم حتــی چــک پولهــای
 ۵۰هــزار تومانــی را  ۵۰تومــان مینامنــد.
رئیــس کل بانــک مرکــزی تصریــح کــرد:
دربــاره هزینــه بــاالی چــاپ و امهــال اســکناس
بایــد بگویــم مــا  ۸میلیــارد اســکناس در
کشــورمان داریــم کــه  ۵میلیــارد آن زیــر ۲
هــزار تومــان اســت.
همتــی تصریــح کــرد :بــه مــرور زمــان
ســکههای ۲تومانــی بــه جــای اســکناس
۲هــزار تومانــی وارد صحنــه پولــی و بانکــی
کشــور خواهــد شــد ،ضمــن اینکــه ســکه
 ۵تومانــی هــم بــه جــای اســکناس  ۵هــزار
تومانــی عملیاتــی خواهــد شــد ،ســالی یــک
میلیــارد اســکناس بایــد بــا هزینــه ۴۰۰
میلیــارد تومــان چــاپ شــود چــرا کــه فرســوده
هســتند.

سقف خرید  ETFجدید افزایش یافت
صندوقهــای
واحدهــای
باقیمانــده
واســطهگری مالــی تــا پایــان مــاه جــاری و
تــا ســقف  ۵میلیــون تومــان بــه مــردم ارائــه
میشــود .در حالیکــه ســقف خریــد ETF
قبلــی  ۲میلیــون تومــان بــود.
بــه گــزارش اقتصادنیــوز ،عبــاس معمارنــژاد در
گفتوگــو بــا خبرگــزاری فــارس ،در مــورد
ایــن کــه بعــد از عرضــه واحدهــای صنــدوق
واســطه گــری مالــی یکــم موســم بــه ETF
مالــی ،بقیــه ســهام دولــت چــه شــد ،گفــت:
بــا فــروش واحدهــای صندوقهــای ســرمایه
گــذاری مالــی یکــم در مرحلــه اول  5.8هــزار
میلیــارد تومــان پــول از مــردم جمــعآوری
شــد کــه مســتقیم بــه خزانــه دولــت واریــز
شــد و بــرای بقیــه واحدهــای مانــده صنــدوق
واســطه گــری مالــی در حــال بررســی هســتیم
کــه مابقــی ســهام دولــت در  5شــرکت (بانــک
تجــارت ،بانــک ملــت ،بانــک صــادرات ،بیمــه
البــرز و بیمــه اتکایــی امیــن) را مجــددا از
طریــق ای تــی اف مالــی تــا آخــر تیرمــاه
جــاری بــه مــردم عرضــه کنیــم.
وی در مــورد ایــن کــه آیــا مجوزهــای الزم
را گرفتهایــد ،گفــت :مجــوز قبــا گرفتــه
شــده اســت ،فقــط بایــد فراینــد اجرایــی آن
تعریــف شــود کــه هــر کــس بــا داشــتن کــد
ملــی بتوانــد تــا ســقف  5میلیــون تومــان از
واحدهــای صنــدوق واســطهگری مالــی یکــم
بــا تخفیــف دریافــت کنــد و کســانی کــه قبــا
ایــن واحدهــا را در ســقف  2میلیــون تومــان
خریدهانــد ،بتواننــد تــا  3میلیــون تومــان
دیگــر هــم از واحدهــای جدیــد صنــدوق
واســطه گــری مالــی یکــم خریــداری کننــد.
معمارنــژاد بــا بیــان ایــن کــه تــاش میشــود
تــا فراینــد اجرایــی عرضــه واحدهــای صنــدوق
واســطه گــری مالــی تــا پایــان تیرمــاه انجــام
شــود ،گفــت :دوبــاره خریــد ایــن واحدهــا از
طریــق درگاه بانکهــا و کارگــزاری بــورس
امکانپذیــر میشــود.
وی ارزش باقیمانــده صنــدوق واســطه گــری

مالــی یکــم را در حــال حاضــر  25هــزار
میلیــارد تومــان عنــوان کــرد و گفــت :بــا
توجــه بــه ایــن کــه در عرضــه قبلــی واحدهــای
ایــن صنــدوق هــر واحــد  10هــزار تومانــی کــه
بــه مــردم فروختــه شــد ،اکنــون بــه قیمــت
روز  27هــزار تومــان معاملــه میشــود ،گفــت:
رشــد ایــن ســرمایه گــذاری  170درصــد
بــازده داشــته و پیــش بینــی میشــود مــردم
در خریــد واحدهــای ایــن صنــدوق دوبــاره
اســتقبال کننــد.
معمارنــژاد همچنیــن در مــورد گالیــه برخــی
از دارنــدگان واحــد صنــدوق واســطه گــری
مالــی یکــم مبنــی بــر ایــن کــه «دارایکــم»
در پرتفــوی آنهــا دیــده نمیشــود ،گفــت:
کســانی کــه از طریــق درگاه بانکــی خریــداری
کردهانــد ،بــه صــورت دیفالــت در کارگــزاری
همــان بانــک دیــده میشــود امــا کســانی کــه
از طریــق کارگــزاری و کــد بورســی خــود خرید
کردهانــد ،میتواننــد پرتفــوی دارا یکــم را
ببیننــد.
وی همچنیــن در مــورد ایــن کــه ای تــی
اف دوم چــه موقــع عرضــه میشــود ،گفــت:
واحدهــای صنــدوق قابــل معاملــه بورســی
بعــدی احتمــاال در اواخــر تیــر یــا اوایــل مــرداد
مــاه ارائــه خواهــد شــد کــه بســته بــه ایــن
کــه کارهــای اجرایــی کــدام ای تــی اف زودتــر
انجــام شــود ،یــا ای تــی اف پاالیشــی خواهــد
بــود یــا ای تــی اف فلــزی و خودرویــی خواهــد
بــود
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اقتصادی

جهش صعودی قیمت طال
طــا طــی روز هــای گذشــته دچــار افــت و
خیــز بســیار شــده و قیمــت هــای زیــادی را
بــه خــود دیــده اســت امــا باالخــره طــا در
حــال نزدیــک شــدن بــه لحظــات تاریخــی
خــود مــی باشــد و قصــد دارد تــا ســطوح
جدیــدی را فطــح کنــد.
مــاه هــای زیــادی اســت کــه کارشناســان
بــازار طــا و تحلیلگــران انتظــار رســیدن طــا
بــه قیمــت  1800دالر را مــی کشــند .هــم
اکنــون قیمــت طــا در نزدیــک تریــن جایــگاه
خــود نســبت بــه  1800دالر قــرار دارد .در
حــال نوشــتن ایــن متــن هــر انــس طــای
جهانــی  1996دالر قیمــت دارد کــه نســبت
بــه چنــد ســال گذشــته در بــاال تریــن میــزان
خــود اســت-03-2017-Screen-Shot.

 PM-1.28.19-at-06بــا افزایــش آمــار
مبتالیــان بــه بیمــاری ناشــی از ویــروس کرونــا
یعنــی کوویــد 19-قیمــت طــا شــروع بــه
رشــد دوبــاره کــرده و طــی دو هفتــه بیــش از
 50دالر افزایــش یافــت و باعــث شــد تــا طــا
رکــورد هــای چنــد ســاله بزنــد .پاییــن آمــدن
ارزش دالر ،نگرانــی از تــورم و سیاســت هــای
پولــی فــدرال رزرو دیگــر دالیــل مهــم افزایــش
قیمــت طــا هســتند.
بســیاری از کارشناســان پیــش بینــی مــی
کننــد کــه قیمــت طــا تــا اواخــر ســال آینــده
میــادی همچنــان بــه افزایــش خــود ادامــه
داده و بــه  2000دالر خواهــد رســید .شکســتن
ســطح  1800دالر توســط طــا مــی توانــد را را
بــرای تحقــق ایــن پیــش بینــی همــوار کنــد.

کدام کسب و کارها وام کرونا میگیرند؟

یکــی از شــروط بنــگاه هــای فاقــد بیمــه بــرای
دریافــت تســهیالت داشــتن مجــوز از دســتگاه
هــای بخشــی و فعــال و جــاری بــودن بنــگاه
در ســال گذشــته اســت .مگــر اینکــه مطابــق
مصوبــه ســتاد ملــی کرونــا متوقــف شــده
باشــد.
متقاضیــان فاقــد کــد بیمــه و کــد کارگاهــی
طبــق اعــام وزارت کار مــی تواننــد از روز
دوشــنبه مــورخ 16تیرمــاه بــا مراجعــه بــه
ســامانه کارا تســهیالت کرونــا بــه آدرس
 https://kara.mcls.gov.irنســبت بــه
ثبــت نــام اقــدام کردنــد.
ایــن تصمیــم مطابــق مصوبــه کارگــروه مقابلــه
بــا پیامدهــای اقتصــادی ناشــی از شــیوع
ویــروس کرونــا بــود کــه مقــرر شــد تــا
صاحبــان و شــاغالن کســب و کارهایــی کــه
کــد بیمــه و کــد کارگاهــی ندارنــد ،مــورد
حمایــت دولــت قــرار گیرنــد.
در راســتای ایــن مصوبــه حــدود 3میلیــون
نفــر شــاغل در  14رســته منتخــب قــرار دارنــد
کــه مشــمول حمایــت هــای دولــت می شــوند.
بــه منظــور شناســایی ایــن افــراد بــا وزارتخانــه
هــا و دســتگاه هــای مربوطــه از جملــه کشــور،
فرهنــگ و ارشــاد اســامی ،میــراث فرهنگــی،
گردشــگری و صنایــع دســتی ،آمــوزش و
پــرورش ،ورزش و جوانــان ،جهــاد کشــاورزی،
راه و شهرســازی و  ...هماهنگــی الزم صــورت
پذیرفتــه و بیــش از یــک میلیــون و 500هــزار
نفــر از شــاغالن شناســایی و احــراز شــده انــد.
عیســی منصوری،معــاون اشــتغال وزارت کار
دربــاره مبالــغ ایــن تســهیالت مــی گویــد:
تســهیالت بــه واحدهــای کســب و کار ذیــل
14رســته مصــوب کــه فاقــد کدکارگاهــی
ســازمان تأمیــن اجتماعــی و یــا لیســت بیمــه
ای هســتند ،بــه ازای هــر فــرد شــاغل در آن

واحدهــا پرداخــت مــی شــود ،بــرای اشــخاص
حقیقــی خویــش فرمــا یــا خــود اشــتغال،
مبلــغ 60میلیــون ریــال ،بــرای واحدهــای
کســب و کاری کــه امــکان اثبــات رابطــه
کارفرمــا -کارکــن وجــود نــدارد ،صرفــا بــه
کارفرمــا مبلــغ  60میلیــون ریــال و بــرای
واحدهــای کســب و کاری کــه امــکان اثبــات
رابطــه کارفرمــا -کارکــن وجــود دارد ،بــه
ازای هــر شــاغل مبلــغ 80میلیــون ریــال
تعلــق خواهــد گرفــت.وی افــزود :عــاوه بــر
اینکــه متقاضیــان بایــد دارای مجــوز فعالیــت
از دســتگاه بخشــی باشــند ،همچنیــن بایــد
در ســال گذشــته و جــاری فعــال باشــند مگــر
آنکــه براســاس مصوبــات ســتاد ملــی مدیریــت
بیمــاری کرونــا ،فعالیــت آنهــا متوقــف شــده
باشــد.به گفتــه معــاون توســعه کارآفرینــی و
اشــتغال وزارت تعــاون ،کار و رفــاه اجتماعــی،
نــرخ ســود تســهیالت پرداختــی از ســوی
مؤسســات عامــل بــه مشــموالن 12 ،درصــد
اســت .حداکثــر زمــان پرداخــت تــا پایــان
تیرمــاه  99تعییــن شــده و مــدت بازپرداخــت
تســهیالت نیــز بــا احتســاب دوره تنفــس،
 24مــاه و از ابتــدای آبــان مــاه  99تعییــن
گردیــده اســت.
وی بیــان کرد:همچنیــن در صورتــی کــه
تســهیالت گیرنــده نســبت بــه بازپرداخــت
تســهیالت در موعــد مقــرر اقــدام ننمایــد و
یــا بــا تشــخیص وزارت و یــا دســتگاه بخشــی،
منابــع دریافتــی را در غیــر مصادیــق تعییــن
شــده هزینــه نمایــد ،بــه مــدت دو ســال از
دریافــت هرگونــه خدمــات بانکــی (تســهیالت،
ضمانــت نامــه ،اعتبــارات اســنادی و )....
محــروم شــده و موظــف بــه بازپرداخــت منابــع
بــا نــرخ  24درصــد ،شــامل  18درصــد و 6
درصــد جریمــه خواهــد شــد.

آگهی مزایده
واحــد اجــرای شــعبه دوم حقوقــی کاشــان بــا توجــه بــه اجرایــی صــادره لــه زهــرا فرهــادی علیــه
منیراقاجــان زاده مبلــغ 1/140/000/000ریــال بابــت اصــل خواســته و مبلغ44/045/000ریــال
بابــت هزینــه دادرســی مبلــغ 0ریــال بابــت حــق الوکالــه وکیــل مبلــغ 4/000/000ریــال
بابــت هزینــه کارشناســی و مبلــغ  0ریــال بابــت خســارت تاخیــر تادیــه اززمــان صدورچــک
تــا مــان اجــرای حکــم براســاس شــاخص بهــای کاالوخدمــات اعالمــی از بانــک مرکــزی و
مبلغ10/000/000ریــال بابــت نیــم عشــر دولتــی مقــداری از امــوال محکــوم علیــه شــامل:
ملــک دارای ســطح تقریبــی  ۱۰۰۰متــر مربــع و دارای ســند عــادی بــا در واقــع در جــاده
قمصــر کوچــه میــاد  ۲روبــروی چــاه حــاج رضــا زینعلــی بــه صــورت کامـ ً
ا مســطح و محصــور
بــا دیــوار آجــری کــه در قســمتی از نیمــه جنوبــی آن یــک واحــد ســاختمان مســکونی و یــک
بــاب دامــداری کوچــک بــه مســاحت تقریبــی  ۴۰متــر مربــع و در نیمــه شــمالی آن یــک بــاب
اســتخر آب ســیمان مشــاهده گردیــد کــه بــا عنایــت بــه مســاحت عرصــه نــوع ســند وجــود راه
دسترســی ماشــین رو دارا بــودن بــر از دو جهــت نــوع کاربــری موقعیــت مکانــی و وقــوع محــل
در حریــم شــهر کاشــان و ســایر عوامــل تاثیرگــذار بــه قیمت2/700/000/000ریــال معــادل ۲۷۰
میلیــون تومــان بــرآورد مــی گــردد .توقیــف پــس از جــری تشــریفات قانونــی و اینکــه کارشــناس
رســمی /منتخــب دادگســتری پــس از بازدیــد بــه شــرح ذیــل اقــدام بــه ارزیابــی نمــوده اســت.
در تاریــخ 99/4/30از ســاعت ۱۱صبــح واحــد اجــرای شــعبه دوم حقوقــی بــه مزایــده مــی گذارد
بــه هــر کــس یــا کســانی کــه از مبلــغ کارشناســی شــده ذیــل الذکــر شــروع و باالتریــن مبلــغ
را پیشــنهاد نمایــد امــوال بــه وی فروختــه میشــود خریــدار میبایســت  ۱۰درصــد از ارزش
کل امــوال را فــی مجلــس تودیــع نمایــد و مابقــی را ظــرف مهلتــی کــه از ســوی مســئولین
و متعدیــان اجــرای احــکام تعییــن و حداکثــر آن از یــک مــاه تجــاوز نمــی کنــد مــی بایســت
پرداخــت نمایــد چنانچــه خریــدار در مهلــت مقــرر تعییــن شــده نســبت بــه پرداخــت مابقــی بهــا
اقــدام ننماینــد ســپرده و پــس از کســر هزینــه مزایــده بــه نفــع دولــت ضبــط و مزایــده تجدیــد
خواهــد گردیــد کســانی کــه مایلنــد امــوال را مالحظــه و بازدیــد نماینــد مــی کنــد نماینــد.

