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سخنگوى وزارت بهداشت: آمار مبتالیان کرونا دوباره از سه هزار تن فراتر رفت

اوج گیرى مجدد کرونا
صفحه 2

توسعه و بازار 3
 در صفحه هاي دیگر

مهدى پازوکى با نقد اقتصاد سیاست زده:

باید عقالنیت اقتصادى در تصمیم گیرى سیاسى 
حاکم شود

5 تولید
وزیر جهاد کشاورزى اعالم کرد

صادرات بى رویه علت گرانى تخم مرغ 
وزیر جهاد کشاورزى با بیان اینکه تمهیدات الزم در نظر گرفته شده تا قیمت تخم مرغ 
بــه حالت تعادل بازگردد، گفت: صادرات بى رویه، بازار تخم مرغ را به هم ریخته و 

موجب افزایش قیمت شده است.
6 نفت

زنگ خطر براى صنعت نفت به صدا در آمده است  

مدیریت عرضه
 و تقاضا تنها راه نجات بازار نفت

 در پى تضعیف تقاضاى جهانى براى انرژى به دلیل شیوع ویروس کرونا، زنگ خطر 
براى صنعت نفت به صدا در آمده و طبق اعالم کارشناسان اگر اوپک پالس مدیریت 

عرضه را در پیش نگیرد، روز به روز شاهد افت بیشتر قیمت ها خواهیم بود.

مهدى پازوکى، اقتصاددان معتقد اســت اقتصاد نباید سیاست زده شود. باید عقالنیت 
اقتصادى را در تصمیم گیرى سیاسى حاکم کرد نه اینکه مالحظات سیاسى-اجتماعى و 

جناحى به منطق اقتصاد غالب شود.
به گزارش جهان اقتصاد به نقل از پایگاه خبرى اتاق ایران، الگوى اقتصاد حاکم بر جامعه 
ایران چه الگویى است و با چه معیارهایى قابل تعریف است؟ مهدى پازوکى در گفت وگو...

سرمقاله

جناب رئیس کل ....
   دکتر هاشم اورعى- استاد دانشگاه صنعتى شریف
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تحلیلگر

سناریوهاى مختلف بازار بورس متاثر
 از نقش آفرینى حقوقى ها 

  وحید میرزائى -  کارشناس اقتصادى و نویسنده 
مجموعه کتاب هاى کسب و کار
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بازار ارز (حواله نیما): دالر  208,219   یورو 266,572
بورس تهران: شاخص کل 1,704,098

قیمت نفت: سبد اوپک 40/03

افزایش 4500 میلیارد ریالى 
سرمایه صندوق کارآفرینى امید

با برگزارى جلســه هیات امناى صندوق کارفرینى امید که با حضور نهاد ریاســت 
جمهورى و وزیر ورزش و جوانان برگزار شــد، افزایش چهار هزار و 500 میلیارد 

ریالى سرمایه این صندوق به تصویب رسید.
به گزارش جهان اقتصاد به نقل از صندوق کارآفرینى امید،«محمود واعظى» سرپرست 
نهاد ریاســت جمهورى در این مراسم با اشــاره به بازدید از طرح هاى صندوق در 
اســتان هاى مختلف و رضایت مردم و مســووالن از عملکــرد آن، افزود: صندوق 
کارآفرینى امید عملکرد بسیار رضایت بخشــى در تامین مالى خرد کسب وکارها و 
به ویژه مشاغل روستایى داشته که موجب شده این صندوق تبدیل به یک نهاد موثر در 

تامین مالى طرح هاى روستایى و ایجاد روستاهاى بدون بیکار شود.
واعظى، در ادامه نوآورى در مدل هاى تامین مالى، رشد عملکرد صندوق و باال بودن 
میزان وصول مطالبات صندوق نسبت به انتظار وصول که حاکى از پرداخت هدفمند 

تسهیالت و ایجاد اشتغال پایدار اشت را از نقاط مثبت این گزارش برشمرد.
در ادامه، «اصغر نوراله زاده» مدیرعامل صندوق با ارائه گزارشــى از عملکرد صندوق 
طى سال هاى 93 تا 98 از رشد 107 درصدى کل تسهیالت و رشد 62 درصدى در 

تعداد تسهیالت پرداختى خبر داد.
وى با اشاره به پرداخت تسهیالت اشتغال روستایى از محل اعتبار تسهیالت اشتغال 
پایدار روستاییان و عشایر، اظهارداشت: پارسال 11هزار و 410 فقره تسهیالت اشتغال 

روستایى با اعتبار 11 هزار و 110 میلیارد ریالى پرداخت شد.
نوراله زاده خاطرنشــان کرد: در مجموع در ســال هاى 93 تا 98 پرداخت تسهیالت 

اشتغال روستایى نسبت به سنوات گذشته با رشد 154 درصدى همراه بوده است.
مدیرعامل صندوق کارآفرینى امید، همچنین به تشــریح 6 مدل بومى و اختصاصى 
تأمین مالى خرد کســب وکارها اعم از مدل هر روستا- یک محصول، مدل صندوق 
خرد محلى، مدل پشــتیبان، مدل روســتاى بدون بیکار، مدل مشارکتى و مدل برند 
پرداخت. وى بیان داشــت: یکى از شــاخص هاى ســنجش توان نهادهاى مالى در 
بازپرداخت تسهیالت، شاخص میزان وصولى به انتظار وصول است که این شاخص 
در ســال 98 بیش از 100 درصد بوده و به معناى باالتر بودن میزان وصول مطالبات 

از انتظار وصول است.
نوراله زاده، همچنین با اشاره به اهم برنامه هاى امسال صندوق، از ایجاد صندوق هاى 
خطرپذیر، راه اندازى باشگاه مشتریان و کانون هاى کارآفرینى و ایجاد شتاب دهنده هاى 

کسب وکار خبر داد.

معاون وزیر صمت و رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران با 
ذکر این نکته که تا امروز کارت بازرگانى هیچ یک از شــرکت 
هاى تولیدى تعلیق نشــده است گفت: تنها در بحث صدور و 
تمدید کارت هاى بازرگانى این شرکت ها مشکل جزیى ایجاد 

شده بود که برطرف شده است.
به گزارش روابط عمومى سازمان توسعه تجارت ایران به نقل از 
ایرنا، حمید زاد بوم روز پنجشنبه  درحاشیه نشست مشترك با 
فعاالن اقتصادى در جمع خبرنگاران در کرج اظهار داشت: تعلیق 
کارت هاى بازرگانى فقط شامل آن دسته از شرکت هاى  تجارى 

است که  تعهد ارزى آنها  به صفردرصد رسیده  باشد.
وى تصریح کرد : بر اســاس تصمیم اتخاذ شده و با هماهنگى 
مشــترك وزارت صنعت، معدن و تجارت اتاق بازرگانى، اتاق 
تعاون و گمرك ایــران،  در کارگروه پایش رفتار تجارى مقرر 
شــد فقط کارت هاى بازرگانى آن دسته از صادر کنندگان که 

تولیدى نیســتند و  هیچ تعهد ارزى در 2 ســال گذشته نداشته 
اند، تعلیق  شود.

 معاون وزیر و رئیس سازمان توسعه تجارت ایران ، تعداد کارت 
هاى بازرگانى تعلیق شده را شامل حدود 2 هزار و 500 شرکت 
تجارى و غیر تولیدى عنوان کرد و گفت : امیدواریم بخشى از 
آنها که تعهدشــان  را ایفا کردند با اعالم بانک مرکزى از تعلیق 

خارج شوند. 
 زاد بوم با ذکر این نکته که در این زمینه دغدغه اى براى بخش 
تولید نیست، گفت: امیدواریم تولید کنندگان هم در سال جارى 
ارز کشــور را برگردانند و در مقابل  مواد اولیه و ما شین آالت 

مورد نیاز کشور  را از این محل این ارز  وارد کنند.
معاون وزیر و رئیس ســازمان توسعه تجارت ایران  از  البرز به 
عنوان اســتانى نام برد که از قابلیت هاى صنعتى و کشاورزى 
باالیى برخوردار اســت و افزود: بستر براى توسعه صادرات از 

این خطه فراهم است.
وى نمایشــگاه توانمندى هاى تولیدى البرز مســتقر در اتاق 
بازرگانى را بیانگر ظرفیت باالى این استان در توسعه صادرات 

عنوان کرد.
زادبوم ادامه داد: برخى از مشکالت  صنعت البرز در سایر مناطق 
کشــور هم وجود دارد و برخــى چالش ها نیز مخصوص این 
اســتان است و مقرر شد براى رفع این مشکالت پیگیرى هاى 

الزم انجام پذیرد. 
وى جهش تولید به ویژه در بحث توسعه صادرات را از اولویت 
هاى وزارت صنعت ، معــدن و تجارت عنوان کردو گفت: در 
این راستا حمایت و پشتیبانى از بخش مهمى از اشتغال استان و 

کشور را در دستور کار ویژه قرار داده ایم.
معاون وزیر صمت و رئیس کل ســازمان توسعه تجارت ایران 
در بخش دیگرى از اظهاراتش با اشــاره به بسته تشویقى ویژه 

صادرکنندگان، اظهار داشت: سازمان برنامه و بودجه از این اقدام 
حمایت و بخشى از بودجه آن را تامین کرده است

وى یکى از مشــکالت اصلى صادر کنندگان را ناشى از کمبود 
پایانه هــاى صادراتى در مناطق مرزى ذکر کرد و  گفت:  ما از 
ایجاد و توسعه  پایانه هاى صادراتى توسط بخش خصوصى در 

مراکز تولید و مناطق مرزى حمایت مى کنیم.
زادبوم این حمایت ها را شامل مساعدت  کمک هاى  بال عوض 

و یا تسهیالت ویژه عنوان کرد.
وى همچنین با اظهار این مطلب که براى شرکت هاى تولیدى و 
صادرات محور تسهیالت صادراتى با نرخ14.5 درصد از محل 

صندوق توسعه ملى در نظر گرفته شده است.
زادبوم اضافه کرد: شــرکت هاى تولیــدى صادرات محور مى 
توانند براى دریافت این تســهیالت به سایت وزارت صمت و 

یا سازمان. توسعه تجارت ایران مراجعه کنند.

سفیر و نماینده دائم کشورمان نزد سازمان هاى بین المللى مستقر در 
وین، ضمن ابراز نگرانى از عدم اجراى کامل موافقت نامه جامع پادمان 
توسط عربستان سعودى و سکوت برخى کشورهاى مدعى، به افشاى 
برخى فعالیت هاى هسته اى مخفى این رژیم اشاره کرد و از آژانس و 
شوراى حکام خواست تا اطمینان حاصل کنند که ریاض به تعهدات 

خود ذیل موافقتنامه جامع پادمان پایبند باشد.
به گزارش ایرنا، کاظم غریب آبادى، عصر پنجشنبه با ایراد سخنانى 
در نشست فصلى شوراى حکام آژانس بین المللى انرژى اتمى افزود: 
علیرغم درخواست هاى مکرر آژانس، تا زمانى که ریاض  پروتکل 

مقادیر کوچک  فعلى خود را لغو نکند، ابزارهاى ضرورى راســتى 
آزمایى براى اجراى مأموریت آژانس فراهم نمى شود. 

سفیر و نماینده دائم کشــورمان با هشدار در این خصوص که عدم 
اجــراى پادمان آژانس در زمانى که عربســتان به طور فعال به دنبال 
برنامه هسته اى است، مى تواند منجر به پنهان کردن برخى فعالیت 
هاى هســته اى، بدون قرار گرفتن ذیل بازرسى هاى آژانس، شود، 
افزود: طبق فعالیت هاى هسته اى افشاء شده عربستان، کشف ساخت 

تاسیسات هسته اى بدون اطالع آژانس، باعث نگرانى جدى است. 
این دیپلمات ارشد کشورمان با اعالم اینکه داشتن موافقتنامه پادمانى 

ویژه با آژانس از سوى عربستان در حال تبدیل شدن به یک تاکتیک 
شــناخته شده براى طفره رفتن از اجراى کامل و قابل راستى آزمایى 
تعهداتى که براى اطمینان جامعه بین المللى در مورد صلح آمیز بودن 
فعالیت هاى هسته اى الزم است،  هشدار داد که تاریخ در حال تکرار 
شدن است و عربستان همان مسیرى را مى رود که رژیم اسرائیل طى 
نمود که بر اساس آن وانمود مى کند به هیچ تعهدى ملزم نمى باشد، 

چرا که عضو ان.پى.تى نیست.
غریب آبادى ســپس با طرح این موضوع که اگرچه از لحاظ قانونى 
برخى جنبه هاى فعالیت هاى هسته اى قابل اظهار یا راستى آزمایى 

نیستند، افزود: با این حال، کشورهایى که زنجیره هاى مختلف برنامه 
هسته اى را دنبال مى کنند، باید تعهدات اساسى تحت ان.پى.تى را که 

اجراى کامل و موثر موافقتنامه جامع پادمان است، بپذیرند.
وى تاکید کرد: آژانس، از جمله شــوراى حکام، باید براى سعودى 
ها روشــن کنند که پذیرش و پایبندى به تعهدات، ضرورى بوده، و 

در نتیجه، شفافیت و پاسخگویى پیش شرط چنین برنامه اى است.
سفیر و نماینده دائم کشورمان نزد سازمان هاى بین المللى مستقر در 
وین تاکید کرد: آژانس باید از ریاض بخواهد فورى موافقتنامه جامع 

پادمان را به طور کامل اجرا کند.

رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران:

هیچ کارت بازرگانى متعلق به شرکت هاى تولیدى کشور تعلیق نشده است

ایران هشدار داد:

سکوت معنى دار برخى کشور ها در برابر فعالیت هسته اى عربستان

مدیرعامل بانک صادرات ایران با اشاره به عرضه اولیه 
سهام گروه مالى سپهر:

تمامى وجوه حاصل از فروش 
«وسپهر» در بازار سرمایه مى ماند

 سهام شرکت سرمایه گذارى گروه مالى سپهر صادرات در نماد «وسپهر1» 
یکشنبه هفته جارى، ثبت سفارش و عرضه اولیه خواهد شد.

در ایــن خصوص، حجت اله صیدى، مدیرعامل بانک صادرات ایران به 
عنوان سهامدار عمده این شرکت در گفت وگو با خبرنگار روابط عمومى 
این بانک درباره برنامه هاى بانک صادرات ایران براى حمایت از ســهام 
گروه مالى ســپهر گفت: گروه مالى سپهر، از مهمترین دارایى هاى بانک 
صادرات ایران اســت  و خود نیز دارایى هاى با ارزشى دارد که شخصا 
معتقدم بخشى از ظرفیت هاى این شــرکت به دلیل پروژه هاى در حال 
تکمیل آن هنوز شناخته نشــده و با تکمیل این پروژه ها، ارزش افزوده 

بسیار خوبى خواهد داشت. 

گزارش مرکز آمار نشان مى دهد: 

رشد 70درصدى متوسط قیمت زمین در یکسال!


