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 شاخص بورس ۱۰ هزار واحد 
رشد کرد

توســعه ایرانی- 
شــاخص بــورس در 
جریان معامالت دیروز 
بازار ســرمایه با رشــد 
۱۰۰هزارواحدی روبرو 
شد. در جریان دادوستدهای دیروز بازار سرمایه بیش 
از 7میلیارد و 458میلیون سهم و حق تقدم به ارزشی 
بالغ بــر 5هــزار و 522میلیارد تومــان در بیش از 
75۱هزار نوبت مورد دادوستد قرار گرفت و شاخص 
بورس با رشــد ۱۰هزار و ۱۰۰واحــدی در ارتفاع 

یک میلیون و 4۱7هزار و 862واحد قرار گرفت.
    

 احتمال سقوط سنگین طال 
قوت گرفت

ایسنا- تحلیلگران پیش بینی می کنند قیمت 
اونس طال پس از ریــزش 5۰ دالری که روز جمعه 
پس از انتشار گزارش اشتغال ماهانه آمریکا داشت، 
ممکن است هفته جاری ۱۰۰ دالر دیگر سقوط کند. 
گزارش اشتغال ماهانه بخش غیرکشاورزی آمریکا 
نشان داد ۹4۳ هزار شغل جدید در ژوییه ایجاد شده 
است که بهتر از پیش بینی رشــد 87۰ هزار شغل 
جدید از ســوی اقتصاددانان بود. نرخ بیکاری هم 
به 5.4 درصد کاهش پیدا کرد. دانیل پاویلونیس، 
کارگزار ارشد کاال در شــرکت »آر جی او فیوچرز« 
اظهار کرد:  آمار اشتغال برای دالر آمریکا مثبت بود و 
نرخ آن را باالتر برد و نتیجه معکوسی روی طال داشت. 
در حال حاضر ممکن است بازی برای طال تمام شده 
باشد. گزارش اشــتغال قوی به معنای آن است که 
جروم پاول، رییس بانک مرکزی آمریکا ممکن است 
تا پایان اوت به تعدیل برنامه محرک مالی اشاره کند.

    
دستیابی به تجارت 2۰ میلیارد 

دالری ایران و عراق قطعی است
فــارس- رئیس 
اتاق مشــترک ایران و 
عراق گفت: بــا توجه به 
ظرفیت هــای موجود 
دستیابی به تجارت 2۰ 
میلیارد دالری بین ایران و عراق در سال های آینده 
قطعی است. یحیی آل اســحاق در مورد وضعیت 
تجارت ایران و عراق گفت: با توجه به ظرفیت های 
موجود بین دو کشور رسیدن به تجارت 2۰ میلیارد 
دالری بین ایران و عراق در سال های آینده قطعی 
است، اما دستیابی به این مهم بستگی به شرایط و 
اقتضائات دو کشور دارد و با توجه به شرایط شاهد 
نوســاناتی در آمار تجارت بین دو کشور هستیم.  
رئیس اتاق مشترک ایران و عراق افزود: اگر تجارت 
ساالنه را ۱2 میلیارد دالر در نظر بگیریم ۹ میلیارد 
دالر آن مربوط به کاالهای عمومی صادراتی توسط 
بخش خصوصی و ۳ میلیارد دالر آن هم مربوط به 

صادرات برق و انرژی توسط دولت است. 
    

کاهش ورودی سدهای استان تهران
باشگاه خبرنگاران جوان- مدیرکل دفتر بهره 
برداری و نگهداری از تأسیسات آبی و برقابی شرکت 
آب منطقه ای تهران گفت: امســال به دلیل کاهش 
بارندگی ها با کسری ۳8۰ میلیون مترمکعبی مواجه 
هستیم. محمد شهریاری مدیرکل دفتر بهره برداری 
و نگهداری از تأسیســات آبی و برقابی شــرکت آب 
منطقه ای تهران در خصوص آخرین وضعیت مخازن 
سد های اســتان تهران گفت: مجموع حجم مخازن 
5 سد این استان به 655 میلیون مترمکعب رسیده 
که این رقم در سال گذشــته  یک هزار و ۳4 میلیون 
مترمکعب بوده است. وی ادامه داد: از ابتدای مهرماه 
سال ۹۹ تا امروز، ۳۰۳ میلی متر بارش در استان تهران 
ثبت شده که این رقم در مدت مشابه سال گذشته 465 
میلی متر بوده، که این تفاوت عددها، نشــان دهنده 

کاهش ۳5 درصدی بارش در این استان است.
    

روسیه جایگاه دومین صادرکننده 
نفت به آمریکا را تصاحب کرد

ایلنــا- روســیه 
در پــی افزایــش نیاز 
پاالیشگران آمریکایی به 
خوراک، جایگاه دومین 
تأمین کننده نفت خام 
ایاالت متحده را از مکزیــک ربود. داده های دولتی 
نشان می دهد که افزایش نیاز پاالیشگاه های آمریکا 
به خرید خوراک به منظور تأمین تقاضای روبه رشد 
سوخت در ایاالت متحده، سبب شده است روسیه 
پس از کانادا، رتبه دومیــن تأمین کننده نفت این 
کشــور را به خود اختصاص دهد. بنابــر داده های 
دولتی، واردات نفت خام و فرآورده های نفتی آمریکا 
در ماه مه با 2۳ درصد افزایش نسبت به ماه پیش از 

آن به 844 هزار بشکه در روز رسید.

خبر اقتصادی
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مریم شکرانی

 فهرســت تیم اقتصــادی ابراهیم 
رئیسی، رئیس جمهور دولت سیزدهم 
پیش از اینکه به بهارســتان برسد، در 
رسانه ها افشا شــد. هرچند که برخی 
رسانه ها از قول منابع آگاه نوشته اند که 
احتمال تغییر برخی گزینه ها تا زمان 
معرفی به مجلس وجــود دارد؛ اما حاال 
باالخره بعــد از گمانه زنی های فراوان 
درباره کابینه رئیسی، کانال خبری صدا 
و سیما اسامی چند تن از وزرای احتمالی 
دولت سیزدهم را رسانه ای کرده است. 
این موضوع در حالــی رخ داد که قرار 
بود دیروز یکشنبه، فهرست کابینه به 
مجلس برســد؛ اما گویا این فرآیند به 
دلیل اختالف نظر مخبر و رئیســی به 

تعویق افتاده است.
اقتصادی که بدترین روزهای خود 

را پشت سر می گذارد
ابراهیم رئیســی در شرایطی کلید 
پاستور را از حسن روحانی تحویل گرفته 
است که اقتصاد کشور به روایت آمارها 

اگر نگوییم بدترین، یکی از ناگوارترین 
روزهای خود را پشت ســر می گذارد. 
حاال رشــد نقدینگی به رقم بی سابقه 
۳7۰۰ هزار میلیارد تومان رســیده و 
ایران یکی از  6 کشور جهان با بیشترین 
نرخ تورم است. بسیاری از اقتصاددانان 
از جمله مسعود نیلی، هشدار داده اند که 
نرخ تورم در صورت تداوم وضعیت فعلی 

به شرایط مهارنشدنی می رسد.
از این گذشــته بحران منابع آب و 
کمبود برق و گاز در تابستان و زمستان 
بارهــا چالش ســاز شــده اند. بحران 
صندوق های بازنشستگی و عقب ماندگی 
دســتمزد از هزینه ها هــم در ماه های 
گذشته بارها تجمعات اعتراضی اصناف 

مختلف را به دنبال داشته است.
در این شــرایط گره بزرگ اقتصاد 
ایران مذاکرات وین اســت. مذاکراتی 
که تا دیروز امیدها بــه آن رنگ باخته 
بود اما رئیس جمهور در مراسم تحلیف 
خود تاکید کرد که از هر طرحی که به لغو 
تحریم ها کمک کند استقبال می کند. 
همچنین نماینده اتحادیه اروپا که در 

مراسم تحلیف حاضر شــده بود اعالم 
کرده که با حســین امیر عبداللهیان، 
گزینه احتمالی رئیســی برای وزارت 
امــور خارجه ایران دو ســاعت گفتگو 
کرده و تاکیدها بر ادامه مذاکرات وین 

بوده است.
با وجود این، ترکیبی که رئیســی 
برای تیم احتمالی اقتصاد خود در نظر 

گرفته اســت، ترکیبی به نظر می  رسد 
که با احتمال تــداوم   تحریمها چیده 
شده است. افرادی که به محمد مخبر، 
معاون اول رییس جمهــور نزدیک به 
نظر می رسند و اغلب از مدیران بنیادها 
و نهادهای انقالبی هســتند و البته در 
ادبیات شــان از واژه های خودکفایی و 
اقتصاد مقاومتی زیاد استفاده کرده اند. 

 وزیر نفت چهره معتمد 
دور زدن تحریم

برخی از این چهره ها حتی افراد معتمد 
دولت محمود احمدی نژاد برای دور زدن 
تحریم به شمار می آیند که شاخص ترین 
آنها جواد اوجی، گزینه پیشنهادی برای 
وزارت نفت اســت. جواد اوجی، معاون 
سابق رستم قاســمی وزیر نفت دولت 

احمدی نژاد است. 
معاون کســی که اصولگرایان او را به 
عنوان چهره موفق دور زدن تحریم های 
نفتی مــی شناســند و اصالح طلبان او 
را بسترســاز ظهور بابک زنجانی ها می 
دانند. اوجی رییس شرکت ملی گاز در 
دولت احمدی نژاد و یکی از مدیران بنیاد 
مستضعفان در حوزه انرژی است. نفت 
نوین یکی از رسانه های تخصصی حوزه 
نفت نوشته است که اوجی در زمان رستم 
قاســمی مامور انتقال شمش های طال 
به کشورهای همســایه و برای دور زدن 
تحریم و تهاتر کاال به کاال بود. اوجی در 
زمان مدیریت خــود از احداث خط لوله 
اســالمی گاز حرف زده بود که گاز ایران 
را با عبور از کشــورهای مسلمان عراق و 
سوریه به اروپا برساند و البته معلوم نشد 
سرنوشت این طرح چه شد؟ او همچنین 
در مصاحبه ای با نفت ما دیگر رســانه 
حوزه نفت گفته است که معتقد به ایجاد 
نیروگاه های متنوع انرژی مانند انرژی 
هسته ای و بادی است. هرچند که بسیاری 
از کارشناسان نیروگاه های هسته ای را 
چندان مقرون به صرفه نمی دانند اما گویا 
رییسی روی وزیری برای نفت حساب 
کرده که مواضعی خالف دولت روحانی 

و احیای برجام دارد.

وزیر اقتصاد از تیم مذاکره کننده 
جلیلی می آید

برای وزارت اقتصاد هم ظاهرا ابراهیم 
رئیسی شــخصی را معرفی کرده که از 
نظر دیدگاه های اقتصــادی به دولت 
احمدی نژاد و سعید جلیلی نزدیک است 

و روی اقتصاد اسالمی تاکید دارد.
محمدهــادی زاهدی وفــا یکی از 
اعضای تیم مذاکره کننده سعید جلیلی 
است. او 58 سال دارد و اقتصاد خوانده 
است. کارشناسی ارشد معارف اسالمی 
و اقتصاد از دانشــگاه امام صادق دارد. 
همچنین یک کارشناســی ارشــد و 
دکتری نیز از دانشگاه اتاوا کانادا گرفته 

است.
عمده مقاالت و کارهای پژوهشی که 
زاهدی وفا انجام داده در حوزه بانکداری 
بدون ربا، اقتصاد اسالمی و در مجموع 
رائه راهکار برای حل مشکالت اقتصاد را 

از مسیر اصول فقه اسالمی است.
مدیران اقتصادی فارغ التحصیل 

از دانشگاه امام صادق 
آخرین گمانه زنی ها می گوید رضا 
فاطمی امین قرار است به وزارت صنعت، 
معدن و تجارت برود. فردی که پیش از 
این قائم مقام ابراهیم رئیسی در آستان 
قدس بود و عمده فعالیتهایش در این 
نهاد انقالبی است. هرچند که او دوره ای 
در وزارت صمت دولت محمود احمدی 
نژاد معــاون وزیر صنایع بوده اســت. 
فاطمی امین 47 سال دارد و  تحصیالت 
خود را در رشــته الکترونیک دانشگاه 
فردوسی مشهد شــروع کرد و اکنون 

دکتری مدیریت راهبردی دانش دارد.
گزینــه احتمالــی وزارت راه و 
شهرسازی هم سعید محمد اعالم شده 
اســت. مدیر جوانی که بیشتر سابقه 
کاری خــود را در پروژه های اقتصادی 
سپاه و قرارگاه خاتم االنبیا سپری کرده 
و حتی کاندیدای تصدی پست ریاست 
جمهوری هم شد اما در نهایت انصراف 
داد. همچنین علی صالح آبادی گزینه 
پیشنهادی دولت سیزدهم برای ریاست 

بانک مرکزی است. کسی که نخستین 
رئیس سازمان بورس است و به همین 

دلیل لقب آقای بورس گرفته است.
او تحصیــالت چندانــی در حوزه 
اقتصاد ندارد و دارای مدرک کارشناسی 
ارشد معارف اســالمی و مدیریت مالی 
از دانشگاه امام صادق و دکتری معارف 
اســالمی و مدیریت مالی از دانشــگاه 

تهران است.
صالح آبادی سال 8۳ تا 84 نیز مدیر 
بورس منطقه ای کرج شده و سال بعد 
به عنوان دبیرکل بــورس اوراق بهادار 
تهران معرفی شده است. از سال ۱۳84 
تا ۱۳۹۳نیز ریاست ســازمان بورس و 
اوراق بهادار را به عهده داشته است و دوره 
کوتاهی مدیر بانک توسعه صادرات بوده 
است و حاال معلوم نیست با چه پشتوانه 
مدیریتی در حوزه بانک قرار اســت به 

ساختمان الجوردی میرداماد برود.
گمانه زنی ها بر آن اســتوار اســت 
که این هفته کابینه سیزدهم از سوی 
رییس جمهور جدید معرفی خواهد شد. 
هر چه هست تیم اقتصادی کابینه کار 
بسیار سختی را پیش رو دارد. بی تردید 
اعتمادبخشی و ایجاد آرامش در فضای 

اقتصادی اولین اولویت پیش روست. 

از دانش آموختگان امام صادق تا چهره های مطرح دور زدن تحریم در فهرست کابینه رئیسی؛

سکاناقتصاددستچهکسانیمیافتد؟

گزینه احتمالی ابراهیم 
رئیسی برای وزارت نفت 
جواد اوجی، معاون سابق 
رستم قاسمی، وزیر نفت 
دولت احمدی نژاد است. 

معاون کسی که اصولگرایان 
او را به عنوان چهره موفق 
دور زدن تحریم های نفتی 

می شناسند و اصالح طلبان 
او را بسترساز ظهور بابک 

زنجانی ها می دانند

برای وزارت اقتصاد 
ظاهرا رئیسی شخصی 

را معرفی کرده که از نظر 
دیدگاه های اقتصادی به 

دولت احمدی نژاد و سعید 
جلیلی نزدیک است و روی 
اقتصاد اسالمی تاکید دارد. 

محمدهادی زاهدی وفا یکی 
از اعضای تیم مذاکره کننده 
سعید جلیلی است. اقتصاد 

خوانده و از دانشگاه امام 
صادق مدرک کارشناسی 

ارشد معارف اسالمی و 
اقتصاد گرفته است 

نایب رئیس کمیسیون فناوری اطالعات و ارتباطات اتاق 
 FATF بازرگانی ایران گفت: اگر شــرایط به سمت پذیرش
نرود، نرخ ارز بسیار بیشتر خواهد شد و ارزش پول ملی کاهش 
شدیدی پیدا خواهد کرد. فاصله بین اقشار ثروتمند و فقیر گرچه 

وجود دارد ولی به شدت افزایش خواهد یافت. 
 FATF عبدالرضا نوروزی در گفت وگو با ایلنا در مورد تاثیر

بر اقتصاد کشور ادامه داد: تاثیر مشکل FATF بر روند تجارت 
دیجیتال ما بسیار زیاد بوده، نه تنها در حوزه تجارت دیجیتال 
بلکه همه حوزه های تجارت، صنعت، واردات و صادرات موثر 

بوده است. 
به هر صورت ما دچار تحریم های پی  در پی شدیم که بخشی 
از آن به خاطر FATF است که اکثریت کشورهای دنیا به آن 

پیوسته اند و ایران جزو معدود کشورهایی که عضو آن نشده 
است. نوروزی اضافه کرد: امروز شاهد پیامدهای این موضوع در 
کشور هستیم و تجار و صنعتگران ما دچار مشکل شده اند. برای 
مثال اگر ما بخواهیم پول را حواله تا کاالی خود را دریافت کنیم 
یا بفروشیم یا هر کار دیگری کنیم باید با دور زدن ها پیش برویم . 
این  دور زدن ها باعث می شود عالوه بر اینکه سرمایه هایمان 
دچار خطر شود، هزینه هایمان چندین برابر می شود. در نتیجه 
در بازار داخلی و نه بازار خارجی نمی توانیم رقابت مناســبی 
داشته باشــیم.  نایب رئیس کمیســیون فناوری اطالعات و 

 FATF ارتباطات اتاق بازرگانی ایران اضافه کرد: مطمئنا اگر ما
را بپذیریم، شرایط اقتصاد کشور بهبود می یابد. ممکن است این 
اتفاق با ســرعت رخ ندهد ولی می توان به آن امیدوار بود. االن 
تجار و دارندگان بنگاه های اقتصادی فقط امیدوار هستند که 
یک چرخه کوچک حرکتی کند. چراکه وضعیت نشانگر این 
است که ما از حرکت های کوچک هم بازمانده ایم و تقریبا راکد 
شده است. نتیجه آن یعنی تورم و رکود را هم شاهد هستیم. اگر 
FATF پذیرفته نشود، چندان نمی توانیم به بهبود وضعیت 

اقتصادی خوشبین باشیم.

یک فعال اقتصادی:

بدون FATF فاصله طبقاتی به شدت افزایش می یابد 

خبر

خبر

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: صندوق تثبیت و 
توسعه بازار برای یک بازار در حال رشد الزم است و در بازار توسعه 
یافته نهادهای مالی و حقوقی هایی که در بــازار حضوردارند، 
همان نقش صندوق را ایفا می کنند و نباید انتظار داشته باشیم 
که صندوق تثبیت روند بازار را تغییر دهد اما می تواند به تثبیت 

بازار کمک کند و نوسانات را تا حد امکان کاهش دهد.
 محمدعلی دهقــان دهنوی درباره جزییــات تامین مالی 
68۰ هزار میلیارد تومان از بازار ســرمایه بــرای اقتصاد گفت: 
68۰ هزار میلیارد تومان تامین مالی از بازار سرمایه برای اقتصاد 

 انجام شده  است و نباید با تامین مالی دولت اشتباه گرفته شود.
وی ادامه داد:  این رقم را می توان به سه بخش تقسیم کرد. یک 
ســوم این عدد تامین مالی ســرمایه ای و متعلق به شرکت ها 
است که شامل افزایش سرمایه، عرضه اولیه شرکت های سهام 
عام پروژه ای و ... می شــود. در واقع ابزارهایی که از طریق بازار 
سرمایه با سرمایه شرکت ها اضافه می کند البته بخش هایی از 
آن )عرضه های اولیه( به صورت نقدی بوده و بخشی از افزایش 
سرمایه ها به صورت نقدی و بخشی دیگر به صورت تجدید ارزیابی 

دارایی ها بوده است.

رئیس سازمان بورس افزود: یک سوم دیگر از این عدد مربوط 
به تامین مالی بدهی است. از طریق انتشار اوراق بدهی شرکت ها 
و دولت  تامین مالی کردند و در این بخش، سهم شرکت ها در سال 
گذشته نسبت به سال ۹8  بیش از 5 برابر رشد داشت و رقم 6.7 
هزار میلیارد تومانی در سال ۹8 به بیش از ۳6 هزار میلیارد تومان 

در سال ۹۹ رسید.
دهقان دهنوی با بیان اینکه بخشــی از این اوراق توســط 
بانک ها خریداری شد، گفت: البته بانک ها پیش از این هم اوراق 
می خریدند اما قبال به طور مستقیم از طریق خزانه داری و بانک 
مرکزی اقدام می کردند اما از این پس بایــد برای خرید اوراق از 

طریق بازار سرمایه اقدام کنند.
رئیس سازمان بورس گفت: یک سوم دیگر از 68۰ هزار میلیارد 
تومان تجهیز منابعی بوده در صندوق های سرمایه گذاری انجام 

شده است. انواع صندوق ها بابت فروش واحدهای سرمایه گذاری 
سرمایه مردم را جذب کرده اند که البته سرمایه این صندوق ها 
هم در نهایت صــرف تجهیز منابع برای ســرمایه گذاری های 

جدید می شود.

یک مقام آگاه در بانک مرکزی گفت: در سال 
گذشــته دولت فقط 4 میلیارد دالر ارز به بانک 
مرکزی فروخت اما بانــک مرکزی یازده میلیارد 
دالر ارز برای واردات کاالهای اساسی به نرخ 42۰۰ 

تومان تامین کرد.
به گزارش فارس، یکی از سیاســت هایی که 
باوجود نقدهای فراوان و ایردات واضح آن در دولت 
دوم روحانی ادامه یافت طرح پرداخت ارز 42۰۰ 

تومان به کاالهای اساسی بود.
این طرح که در ابتدا با پرداخت ارز برای همه 

نیازی ارزی بود، بعد از حدود ۳ ماه، به پرداخت ارز 
برای برخی کاالها تغییر یافت. 

از آن زمان تاکنون پرداخت ارز 42۰۰ تومان 
به کاالهای اساسی ادامه داشته است و در سال ۹7 
بالغ بر ۳۰ میلیارد دالر و در سال ۹8 به ۱4 میلیارد 

دالر رسید. 
منبع تامین ارز 42۰۰ تومان منابع ارزی بانک 
مرکزی بود که دولت به بانــک مرکزی فروخته 
بود. اما این منابع در دسترس ارزی با افت شدید 
صادرات نفت و فرآورده های نفتــی در 6 ماه اول 

ســال ۹۹، امکان تامین ارز 42۰۰ تومان توسط 
بانک مرکزی با این نرخ وجود نداشت.

یک مقام آگاه در بانک مرکــزی خبر داد:  در 
سال گذشته دولت فقط 4 میلیارد دالر ارز به بانک 
مرکزی فروخت اما بانک مرکزی ۱۱ میلیارد دالر 
ارز برای واردات کاالهای اساســی به نرخ 42۰۰ 

تومان تامین کرد.
وی افزود: بنابراین 7 میلیارد دالر به روش های 
دیگری توسط بانک مرکزی تامین شد. الزام بانک 
مرکزی توســط دولت برای پرداخت ارز به نرخ 

42۰۰ تومان موجب شده بانک مرکزی بیش از 
آنکه در بازار ارز عرضه کننده باشد، خریدار ارز شود. 
این مقام آگاه یکی از دالیل رشــد شدید پایه 
پولی در سال گذشــته را عالوه رشد بدهی دولت 
به بانک مرکــزی، روش تامین ارز 42۰۰ تومانی 

عنوان کرد و گفت: اگر دولت معادل منابع مورد نیاز 
برای تامین ارز کاالهای اساسی به بانک مرکزی 
ارز می داد، پایه پولی از این ناحیه رشد نمی کرد و 
از طرف دیگر نیازی نبــود بانک مرکزی از ذخایر 

خود استفاده کند.
وی در پاسخ به این سوال که آیا در سال جاری 
هم این وضعیت ادامــه داشــته و ارز پرداختی 
دولت به بانــک مرکزی کمتــر از نیازهای ارزی 
برای واردات کاالهای اساســی بوده است، گفت: 
خیر، خوشبختانه در سال جاری به دلیلی بهبود 
درآمدهای ارزی دولت بخــش عمده ارز 42۰۰ 
تومانی که توسط بانک مرکزی پرداخت شده است، 
ارزی بوده که دولت به بانک مرکزی فروخته است.

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار:

صندوق تثبیت نمی تواند روند بازار را تغییر دهد  

حجم تخصیص ارز 4200 تومانی در سال گذشته اعالم شد


