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با اعالم ســازمان توسعه سامانه پردازش یکپارچه درخواست هاى 
اعتبارات ریالى صندوق توسعه ملى با نام سپیدا رسما کار خود را 
آغاز کرده که هدفش افزایش سرعت ارائه تسهیالت به صادرکنندگان 

خواهد بود.
به گزارش ایســنا، سال گذشته، بسته حمایت از صادرات غیرنفتى 
کشــور، در بهمن ماه براى اجرا، ابالغ شد و با توجه به رسیدن به 
روزهاى پایانى سال و البته شیوع ویروس کرونا، شرایط براى اجراى 

آن فراهم نشد.
بــا توجه به انتقاداتى که از دیر تصویب شــدن بســته حمایت از 
صادرات ســال گذشته مطرح شد، سازمان توسعه تجارت در سال 
جارى تصمیم گرفته، ســرعت تصویب بسته حمایتى سال 99 را 
افزایش دهد و به این ترتیب احتماال در هفته هاى پیش رو بســته 
ســال جارى نهایى خواهد شد. با توجه به اینکه اجراى بسیارى از 
بندهاى حمایتى سال 1398، عمال مسکوت مانده، این سازمان تالش 
کرده مقدمات الزم براى اجراى برخى از سیاســت هاى اعالمى در 
این بســته را نیز فراهم کند که یکى از آنها ارائه تسهیالت ریالى به 
صادرکنندگان از طریق منابع صندوق توسعه ملى است. طبق اعالم 
حمید زادبوم، رییس سازمان توسعه تجارت، بر اساس ماده سه بسته 

حمایت از صادرات غیرنفتى سال 1398 مقرر شده است کارگروهى 
متشکل از وزارت امور اقتصادى و دارایى، سازمان توسعه تجارت 
ایران، صندوق توســعه ملى، بانک توسعه صادرات ایران، صندوق 
ضمانت صادرات ایران و بانک مرکزى جمهورى اسالمى ایران، ساز 
و کار استفاده از منابع ریالى و ارزى مندرج در مواد یک و دو بسته 
حمایت از صادرات غیرنفتى سال 98 را طراحى کنند  و این برنامه 

ریزى به آغاز به کار سامانه سپیدار منجر شده است.
وى دربــاره ســاز و کار اجرایى این ســامانه توضیــح داده: کلیه 
صادرکنندگان متقاضى دریافت اعتبــارات از محل منابع صندوق 
توسعه ملى که با نرخ هاى ترجیحى پرداخت مى شود، مى توانند از 
روز دوشنبه مورخ 12 خردادماه سالجارى با مراجعه به وب سایت 
سازمان توســعه تجارت ایران به آدرس www.  Tpo.ir نسبت 
به ثبت درخواست خود اقدام کنند. این سامانه به صورت خودکار 
نســبت به پردازش اطالعات اقدام و درخواســت هاى وارده را به 

بانک هاى عامل جهت پرداخت تسهیالت ارسال مى کند.
تسهیالت ریالى صندوق توسعه ملى در سال گذشته 4000 میلیارد 
تومان است که دو هزار میلیارد تومان از منابع صندوق توسعه ملى و 

2000 میلیارد تومان از منابع بانکى است.

وقتى صحبت از رشــد اقتصادى و جهش تولید مى شود، همه 
تصدیق مى کنند که یکى از پیش شرط هاى ضرورى این حوزه ها، 

تامین نهاده هاى تولید با کمیت کافى و کیفیت مطلوب است.
اما وقتى صحبت از نهاده هاى تولید، یا همان کاالهاى باالدستى 
در شــبکه تبادل ارزش اقتصاد کشور مى شود، توجه اکثریت به 
چیزهایى از جنس فوالد، آب، نیروى کار و خدمات زیرساختى 

همچون شبکه آب و برق و لجستیک معطوف مى شود.
آنچــه در ایــن میان مغفــول مانــده و مى ماند، زیرســاخِت 
زیرساختهاســت. کاالهاى عمومى که حاکمیــت متولى تولید 
آن اســت و بدون عرضه موثر، فراگیــر و ارزش آفرین آن، نظام 
اقتصادى هیچ شانسى براى توسعه ساختارى و ایجاد مزیت هاى 
مبتنى بر تقسیم کار تخصصى و ارتقاى بهره ورى و تولید دانش، 

که مشخصات اقتصادهاى پیشرو در عصر حاضر هستند، نخواهد 
داشت.

این روزها و به مناسبت آغاز فعالیت دوره جدید مجلس شوراى 
اسالمى، خوب است، مرور کوتاهى داشته باشیم بر نحوه نقش 

آفرینى این نهاد در حوزه تولید کاالهاى عمومى.
وظیفه اصلى مجلس وضع قانون و تضمین اجراى اصل اساسى 
«حاکمیت قانون» اســت، که زیربناى هر نظام سیاسى مدرنى 
محسوب مى شــود. این دو فقره، خود دو کاال/خدمت عمومى 
بسیار کلیدى در هر جامعه اى هستند؛ که با قدرى مسامحه مى توان 
ادعــا کرد پایه تولید و عرضه هر کاال/خدمت عمومى دیگرى از 

سوى حاکمیت محسوب مى شوند.
از منظر «ســاختار کنش اجتماعى»، نقــش حاکمیت و قدرت 
منبعث از نظام سیاسى، ایجاد همگرایى راهبردى میان بازیگران 
نقش آفرین در صحنه جامعــه، براى تمرکز بر فرصت بازیهاى 
برد-برد است. در این راه، «وضع قانون» بدالیل متعددى که شرح 

آن در این مقال کوتاه نمى گنجد؛ نه فقط اولین حلقه نقش آفرینى 
قدرت سیاسى رسمى و ساختار مند در سیستم اجتماعى، بلکه 

موثرترین حلقه نیز محسوب مى شود.
وضع قانون با نگاه به فرصت هاى هم افزایى و تعریف بازى هاى 
برد-برد میان نیروهاى اجتماعى و اقتصادى نقش آفرین در صحنه 
جامعــه، به جاى تالش براى هدایت و کنترل مســتقیم آنها، به 
سمت اهداف اقتضایى یا دقیق تر بگویم، دلبخواهِى سیاستگذاران 
و سیاســتمداران، هم ترجمان پایبندى مجلــس به رکن رکین 
«حاکمیت قانون» اســت و هم موجب ایجاد احساس آزادى و 
نشاط در فضاى اجتماعى و اقتصادى شده و بعالوه جامعه را به 
سوى تمرکز بر فرصتهاى هم افزایى و تعریف بازیهاى برد-برد 
رهنمون مى سازد و البته سبب خواهد شد؛ قاطبه جامعه، قانون را 
بعنوان ستون خلق ارزش افزوده پایدار نه فقط براى تک تک اعضا 
و اجزاى جامعه، بلکه براى کلیت آن قلمداد کنند و به این ترتیب، 
تمکین به قانون از سطح یک اجبار به سطح یک هنجار رفتارى و 

الگوى فرهنگى ارتقا پیدا خواهد کرد.
براى تحقق این مهم، ضرورى است قانونگذاران نه فقط به حوزه 
اقتصاد توجه ویژه داشته و با اتکا به درك علمى از واقعیت هاى آن، 
اقدام به قانون گذارى کنند؛ بلکه فراتر از این، منطق اقتصادى خلق 
ارز ش افزوده بواسطه قانونگذارى را، در اتخاذ هر تصمیم جدید یا 

لغو تصمیم هاى قبلى، سرلوحه کار خود قرار دهند.
حاکم شدن نگرش خلق ارزش اقتصادى بر فرآیند قانونگذارى 
و تمرکز بر این موضوع، به جاى مداخله نابه جاى قانونگذاران در 
جزییات روند خلق ارزش افزوده در نظام تولید و تجارت بوسیله 
فعاالن اقتصادى، نقطه آغاز ارتقاى بهره ورى و ارزش آفرینى در 
سیستم تولید کاالها و خدمات عمومى در کشور است. با تبدیل 
بخــش تولید کاالها و خدمات عمومى به یک بخش مولد، نظام 
اقتصادى، راه به مراتب هموارترى را براى تحقق شــعار جهش 

تولید پیش روى خود خواهد داشت.
منبع: پایگاه خبرى اتاق ایران

مجلس  و   زیرساخِت زیرساخت هاى جهش تولید

با آغاز به کار سامانه سپیدار 

ارائه تسهیالت 4000 میلیارد تومانى به صادرکنندگان آغاز مى شود
 تحلیلگر

بورس، بازار بى رقیب جذب سرمایه

این روزها بازار اظهارنظرهاى کارشناســانه و هیاهوهاى خارج از گود بورس از خود بازار 
سرمایه پررونق تر شده است.

نقدها و مصاحبه هاى متعدد با کارشناسان اقتصادى، سیاسى و حتى ورزشى در مورد سهام 
شــرکت ها و یا هجوم نقدینگى باعث شده تا صداى برخى از رسانه ها و صفحات فضاى 

مجازى بلندتر از خود سهامداران تاالر بورس شود!
طى چند هفته اخیر تعداد مصاحبه هاى بورسى تا حدى زیاد شده که برخى وارد مباحث میان 
رشته اى در حوزه بورس شده اند! اگر تا دیروز بورس را در سه بستر تکنیکال، بنیادى و یا 
روانشناسى تحلیل و بررسى مى شد، امروز گروه اندکى در اظهارنظرهاى خود مباحث فلسفى، 
جامعه شناسى و حتى اعتقادى را وارد ادبیات بورس کرده اند که این موارد نه تنها کمکى به 
سهامداران و بازار سرمایه کشور نمى کند بلکه باعث به حاشیه رفتن تاالر شیشه اى مى شود .

تیترهایى مانند بورس عرصه "قمار بازى" شده است! از آن دست مطالب غیر فاخرى است که 
ساحت این فعالیت اقتصادى پاك را دچار خدشه مى کند.

برچسب اصطالحات هم وزن و هم معنى "قمار" حتى اگر به نیت دل سوزى هم باشد باز 
هم اتفاق نامیمونى اســت که این روزها بازار بورس به خود دیده و نمى توان به آن ارزش 

تحلیل اقتصادى داد. 
شکى نیست که جایگاه بورس در اقتصاد کشور بسیار باالست و ستون سرمایه دارى مدرن 
محسوب مى شود و شاخص بورس نیز با همه افت و خیزها روند خود را ادامه خواهد داد 
ولى سوال اینجاست که چنین برچسب هاى مسمومى آیا مى تواند به اقتصاد کشور کمک 

کند؟ 
پس از گذشت دو هفته از فشار فروش در بازار سرمایه و اصالح برخى قیمت ها حاال تحلیل 
شاخص بورس ایران کمى از حالت غبارآلود خارج شده است در مجموع چند سناریو براى 
هفته جارى قابل پیش بینى است یا شاخص با قدرت سقف قبلى (1.050.000) را مى شکند 
و یا تا یک یا دوهفته در محدوده شاخص روز چهارشنبه گذشته باقى مى ماند و اواسط خرداد 
ماه حرکت رشدى را آغاز و سقف قبلى را مى شکند، حتى ممکن است شاخص کل نتواند 
سقف قبلى را بشکند و مجددا برخى سهام ها وارد اصالح شوند و در روند دیگرى سقف 
قبلى را بشکند. اما آنچه سهامداران باید به دنبال آن باشند پیش بینى بازار نیست، چرا عطش 
شنیدن پیش بینى باعث بروز اظهارنظرهاى عجیب و غریب برخى از افرادى مى شود که حتى 

فعالیت بورسى هم ندارند.
سال ها قبل که شــاخص بازار بورس ایران 20 درصد اعداد امروز هم نمى شد بسیارى از 
سهامداران سودهاى قابل توجهى مى کردند و این امر مبین آن است که شاخص کل تنها نشانه 
موفقیت در بورس نیست و سهامداران باید مولفه هاى دیگرى را براى موفقیت جستجو کنند. 
داشتن استراتژى شفاف و متناسب با روحیات، میزان سرمایه گذارى و نوع نگاه کوتاه مدت یا 

بلند مدت از جمله مواردى است که هر معامله گرى باید به آن توجه داشته باشد.
سهامدارانى که به تازگى وارد بورس شده اند، پیش از شروع هر روز معامله باید بدانند که 

واکنش هاى آنها در صورت هر اتفاقى چه خواهد بود.
اینکه بازار و یا روند سهم خود را حدس بزنید امرى طبیعى است، اما در هر شرایطى نباید 

هیجانى برخورد کرد. 
واقعیت این است که  پارامترهاى بسیارى در جهت دهى بازار موثر هستند که بسیارى از آنها 
غیرقابل کنترل است پس به جاى بحث بر سر اینکه شاخص باال یا پایین میرود یک تریدر باید 

استراتژى و برنامه مدونى براى سهام خود داشته باشد .
درهرحال آنچه مسلم است، براى اینکه شاخص به سمت 1.5 میلیون واحد خیز بردارد الزم 
است روزانه صدها میلیارد تومان ورودى در بورس وجود داشته باشد و این درحالى است 
که با وجود ســوددهى اخیر سهام ها، کنترل و مبارزه با سوداگرى در بازار خودرو، مسکن، 

ارز و طال، بعید است تا یکسال آینده بازارى بتواند به اندازه بورس جذاب و سودآور باشد.
شاید براى بسیارى این سوال پیش آمده که اگر بازار بورس تا این اندازه در آینده سودآور است 
پس چرا طى دوهفته اخیر اصالح داشته؟ در پاسخ باید اذعان داشت که اگر هفته قبل بحث 
فروش سهام عدالت مطرح نمى شد و یا بحث پیش فروش خرید خودرو براى کنترل قیمت 

ها در میان نبود روند رشد شاخص کل شکل دیگرى داشت.

اگرچه موج بیکارى افراد به دلیل شیوع ویروس کرونا از اسفند سال گذشته شروع شده بود 
اما پس از 4 ماه، از امروز تا پایان هفته، بیمه بیکارى بخشى از بیکارشدگان ناشى از پاندمى 

کرونا واریز خواهد شد.
به گزارش مهر، پس از شیوع ویروس کرونا و تأثیر آن بر کسب و کارها در سراسر کشور 
که منجر به توقف فعالیت ها و تعدیل بســیارى از نیروهاى کار شد، وزارت تعاون، کار و 
رفاه اجتماعى در 23 اسفند ماه سال گذشته، اقدام به طراحى سامانه بیمه بیکارى به نشانى 
bimebikari.mcls.gov.ir کرد تا از این طریق کارگرانى که به دلیل شیوع ویروس کرونا 

بیکار شــده اند، شناسایى شده و به مدت سه ماه بیمه بیکارى حوادث غیرمترقبه بر اساس 
تبصره 2 ماده 2 قانون کار دریافت کنند و بتوانند با این بیمه بیکارى، گذران معیشت کنند. 

دولت نیز وعده داد که مبلغ 5 هزار میلیارد تومان براى این امر اختصاص دهد.
در همین راستا، ســازمان تأمین اجتماعى پس از ثبت نام افراد، بر اساس کد بیمه پردازى 
تأمین اجتماعى ثبت نام شدگان را مجزا کرد و براى افراد ى که فاقد شرایط قانونى بوده و 
مشمول استفاده از این مزایا نبودند، پیامک جداگانه اى مبنى بر عدم احراز شرایط ارسال و 
براى افرادى که بر اساس ضوابط قانونى حائز شرایط دریافت بیمه بیکارى بودند نیز پیامک 
جداگانه اى مبنى بر ورود مجدد به سامانه و درج نام و کد شعبه تأمین اجتماعى مربوطه و 

حساب بانکى، ارسال کرد.
آنطور که مســعود بابایى، مدیرکل حمایت از مشــاغل و بیمه بیکارى وزارت کار به مهر 
گفته بود، «بیکار شــدگان براى اســتفاده از مقررى بیمه بیکارى باید مشمول قانون کار و 
مشمول بیمه تأمین اجتماعى باشند؛ در این صورت است که در فهرست مشموالن نهایى 

قرار مى گیرند.»
در این بین، پس از مدت ها که از زمان ثبت نام افراد گذشته مسئوالن وزارت تعاون نسبت 
به عدم واریز مبلغ وعده داده شده براى صندوق بیمه بیکارى گالیه داشتند و تاکید مى کردند 
در صورت تخصیص اعتبار، بیمه بیکارى به حساب واجدین شرایط واریز خواهد شد که 
باالخره پس از مدت ها، در هفته گذشــته سازمان برنامه و بودجه تخصیص 1,286 میلیارد 

تومان اعتبار از محل بخشى از منابع یک میلیارد یورویى صندوق توسعه ملى بابت تأمین 
هزینه هاى مدیریت تبعات اقتصادى ناشى از شیوع ویروس کرونا را به صندوق بیمه بیکارى 
سازمان تأمین اجتماعى ابالغ کرد که در آن عنوان شده تخصیص اعتبار مذکور به طور صد 

درصدى و از محل حساب خاص مربوط نزد خزانه دارى کل کشور قابل پرداخت است.
البته رقمى که از سوى سازمان برنامه و بودجه تخصیص یافته است یک پنجم رقم وعده 
داده شــده است و قطعاً این ارقام نمى تواند پاسخگوى واریز بیمه بیکارى همه مشموالن 
باشد؛ آنگونه که مدیرکل بیمه بیکارى به خبرنگار مهر گفته، «این رقم کافى نیست و باید 
زودتر مراحل بعدى پرداخت شود تا فرایند واریز بیمه بیکارى به همه مشموالن آغاز شود.»

پیگیرى هاى خبرنگار مهر از وزارت کار درباره زمان واریز بیمه بیکارى به بیکاران مشمول، 
حاکى از آن است که از فردا یعنى شنبه دهم خرداد ماه، پرداخت بیمه بیکارى براى افرادى که 

اسفند ماه بیکار شدند آغاز مى شود و این فرایند تا پایان هفته ادامه خواهد داشت.
آنطور که بابایى به مهر گفته، تعداد افرادى که تاریخ بیکارى آنها اسفند ماه بوده، 372 هزار 

و 891 نفر است.
البته آن گونه که مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعى گفته از مجموع افراد متقاضى دریافت بیمه 
بیکارى اسفند سال گذشته، پس از پاالیش وزارت کار و سازمان تأمین اجتماعى فهرست 
240 هزار نفرى به همراه شماره حساب افراد براى دریافت بیمه بیکارى به سازمان برنامه 

و بودجه ارائه شد.

پس از چهار ماه بیکارى

واریز بیمه بیکارى ناشى از شیوع کرونا کلید خورد

شعبه مرکزى بیمه آسیا با هدف هماهنگى در عملیات بیمه 
گرى بین صف و ستاد در شرکت و ارایه خدمات مطلوب به 

شبکه فروش افتتاح شد.
به گزارش روابط عمومى بیمه آسیا، مسعود بادین نایب رئیس 
هیئت مدیره و مدیرعامل بیمه آسیا در آئین افتتاح شعبه مرکزى 
بیمه آسیا، عملکرد بیمه آسیا را در سال 98 در حوزه بیمه گرى 
و همچنین حوزه مسئولیت اجتماعى به ویژه مقابله با بحران 
کرونا، بســیار مطلوب ارزیابى کرد و گفت: با همت هیات 
مدیــره، معاونت ها، مدیران، شــبکه توانمند فروش و کلیه 
رده هاى شرکت،  توانستیم سال خوبى را پشت سر بگذاریم.

مدیرعامل بیمه آسیا، پرتفوى 60 هزار میلیارد ریالى و کاهش 
چشمگیر نسبت خسارت در سال 1398 را ناشى از  ریسک 
ســنجى خوب، کنترل و نظارت دقیــق و همچنین اتخاذ 
راهبردهاى اقتصادى مناسب و کارآمد در بیمه آسیا برشمرد.

مسعود بادین در ادامه اظهار داشت:  در دو ماهه نخست سال 
جارى نیز عملکرد بیمه آســیا از رشد مطلوب بیش از 28 
درصد برخوردار بوده است، و این درحالى است که نسبت 
خسارت، 5 درصد کاهش را نشان مى دهد.  بنابراین گزارش 
و در ادامه مراسم، بهروز ناظمى معاون توسعه بازار و شبکه 
فروش در اظهاراتى، گزارشى از عملکرد حوزه شبکه فروش 

بیمه آسیا ارائه کرد.  وى عملکرد بیمه آسیا را در صنعت بیمه، 
بســیار مطلوب و قابل دفاع عنوان کرد و گفت: بیمه آسیا با 
91 شعبه و واحد پرداخت خسارت، بیش از 3500 نماینده 
حقیقى و حقوقى و بیش از 1500 نمایندگى فروش بیمه هاى 
زندگى،  در سطح کشور درحال ارائه خدمات به مردم است.

بهروز ناظمى با اشاره به اهمیت راه اندازى شعبه مرکزى در 
بیمه آســیا، هدف از تشکیل این شعبه را دستیابى به اهداف 
مهمى از جمله هماهنگى واحدهاى ستاد و صف و اجراى 
هرچه بهتر کنترل و نظارت و همچنین تسهیل در عملکرد 

شبکه فروش، خواند.

در پى موافقت شرکت بورس کاالى ایران، خزانه بانک آینده 
به عنوان انبار سکه طال و صادرکننده گواهى سپرده سکه طال، 

فعالیت خود را آغاز کرد.
خزانه بانک آینده با ظرفیت 150 هزار سکه، به عنوان پنجمین 
خزانه سکه طالى پذیرفته شده در بورس کاالى ایران، آماده 

انجام معامالت گواهى سپرده سکه تمام بهار آزادى است.
گواهى سپرده سکه طال، سندى است که مالکیت یک فرد بر 

تعداد مشخصى سکه را نشان مى دهد.
دارندگان ســکه فیزیکى مى توانند با همراه داشتن مدارك 
شناســایى به خزانه بانک آینده رجوع کرده، ضمن تحویل 
سکه هاى خود، گواهى سپرده را دریافت نمایند؛ پس از یک 

روز و با اعتبارسنجى سکه ها توسط بانک، قبض انبار صادر 
مى شود؛ دارنده این قبض مى تواند این قبض را با حضور در 
کارگزارى یا به صورت آن الین بفروشد؛ مبلغ مورد نظر پس 
از یک روز قابل برداشــت از حساب خواهد بود. دارندگان 
گواهى سپرده سکه نیز مى توانند با در دست داشتن مدارك 
شناســایى خود، پس از یک روز از خرید گواهى به خزانه 
بانــک آینده در تهران، خیابان بخارســت، خیابان پانزدهم، 
ساختمان شماره یک بانک آینده رجوع کرده، با ارائه گواهى، 

سکه هاى خود را دریافت نمایند.
هزینه اصالت سنجى براى آورنده سکه، 3000 تومان به ازاى 
هر سکه و هزینه نگه دارى روزانه، 70 تومان براى هر قطعه 

سکه است.
این روش، براى کسانى که مى خواهند سکه را نگه دارى کنند، 
بسیار امن و بدون دغدغه سرقت خواهد بود؛ از سوى دیگر، 
آن دسته از افرادى که مى خواهند سکه را دائماً خرید و فروش 
کنند نیازى به دریافت و تحویل مستمر سکه نخواهند داشت 
و صرفاً از طریق کارگــزارى یا به صورت آن الین مى توانند 
سکه خرید و فروش کنند؛ از دیگر مزایاى این گواهى سپرده، 
مى توان به امکان بهره بردارى از آن، به عنوان وثیقه، جهت اخذ 

تسهیالت کوتاه مدت از شبکه بانکى اشاره کرد.
متقاضیان مى توانند اطالعات بیش تر را از مرکز ارتباط بانک 

آینده به شماره 27663200-021 بگیرند.

حمید زادبوم در نشست بررسى آخرین تحوالت تجارى و 
توســعه صادرات در دوران پسا کرونا، از ابالغ دستورالعمل 
ورود موقت کاال با محوریت تســهیل و رفع تعهدات ارزى 

طى هفته آینده توسط معاون اول رئیس جمهور خبر داد . 
به گزارش روابط عمومى اتاق بازرگانى اصفهان، رئیس کل 
ســازمان توســعه تجارت ایران اظهار داشت :بر اساس این 
دستورالعمل مقرر گردیده است ،صادر کننده صرفاً به میزان 
ارزش افزوده کاالى صادراتى تعهد ارزى نزد بانک مرکزى 
داشــته باشــد. وى در بخش دیگرى از سخنان خود گفت: 
شرایط صندوق ضمانت صادرات در سال جارى به مراتب 
بهتر از سال قبل اســت و در قالب بسته حمایتى صادرات 
در دو بخش تســهیالت ریالى و مشــوق هاى صادراتى از 
صادرکنندگان حمایت جدى خواهد کرد . وى نیازهاى ارزى 
کشور را الزامى براى توسعه صادرات دانست و افزود : براى 
تحقق این هم، نیاز است واردات غیر ضرورى محدود شود 
که این موضوع بحمداهللا در حال انجام است.حمید زادبوم در 

پاسخ به ایجاد میزهاى مشترك در کشورهاى همسایه گفت: 
ایجاد این میز ها مستلزم هماهنگى با امور بین الملل اتاق ایران 
اســت زیرا اتاق ایران حضور اتاق هاى مشــترك را در این 
خصوص مد نظر دارد لیکن سایر اتاق ها هم مى توانند در 
این مورد نقش آفرینى و مشارکت فعال داشته باشند. رئیس 
اتاق بازرگانى اصفهان در این نشست با اشاره به جهش تولید 
به عنوان شعار سال 99 اظهار داشت :اتاق بازرگانى اصفهان 
براى تحقق شعار سال ،در ابتدا به عنوان مشاور قوا گزارشات 
کارشناسى و دقیقى را از تبعات کرونا بر اقصاد کشور تهیه و به 
دولت تقدیم نمود و در ادامه با تشکیل تیم هاى شتاب دهنده 
صادرات تحت عنوان ماراتن صادرات، ایجاد سراى نوآورى 
و تمرکز بر بازار کشورهاى همسایه به عنوان اهداف صادراتى 
در شــرایط تحریم و کرونا خط مشى خود را براى جهش 
تولید و صادرات در سال 99 تبیین نمود. مسعود گلشیرازى 
از رئیس کل سازمان توسعه تجارت خواست تا رفع تعهدات 
ارزى فعاالن اقتصادى به طور جدى مورد توجه و مداقه قرار 

گیرد تا روند صادرات غیر نفتى کشور در این برهه حساس 
بیش از پیش تسهیل گردد. فرشته امینى ،عضو هیئت رئیسه 
اتاق بازرگانى اصفهان در ابتداى این نشست گفت: کمیسیون 
تجارت اتاق اصفهان تصمیم به راه اندازى میزهاى کارى سه 
کشور عراق ،افغانستان و سوریه در اتاق اصفهان را با حضور 
و پاسخگویى کارشناسان بومى این کشورها دارد .و به همین 
ترتیب از ســازمان توســعه تجارت انتظار و تقاضا دارد که 
شــرایطى را فراهم نماید تا در میزهاى متناظر، نماینده اتاق 
اصفهان در این کشورها حضور داشته باشد و این ارتباط موثر 
بتواند باعث رشد صادرات بین کشورهاى مذکور در کوتاه 
مدت گردد. رئیس کمسیون تجارت و خدمات اتاق اصفهان 
در این نشست با تبیین برنامه هاى کمیسیون در سال جارى 
گفت: ما در اتاق اصفهان میز کشــورهاى همسایه را ایجاد 
کرده ایم لیکن براى سرعت بخشیدن به این حرکت و دستیابى 
به نتایج مطلوب نیاز اســت میز هاى مشابه در کشور هاى 

متناظر فعال شوند. 

شعبه مرکزى بیمه آسیا  افتتاح شد

آغاز فعالیت خزانه بانک آینده، جهت تحویل گرفتن سکه 

رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران خبر داد:
ابالغ دستورالعمل ورود موقت کاال با محوریت رفع تعهدات ارزى طى هفته آینده.
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