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یک روز پس از انتخابات
جدول زمان بندی خاموشی های 

پایتخت تا ۳ تیر اعالم شد
توسعه ایرانی- 
شــرکت توزیع نیروی 
بــرق تهــران بزرگ 
جــدول زمــان بندی 
خاموشی های احتمالی 
برق پایتخت را از ۲۹ خرداد تا ۳ تیرماه ۱۴۰۰ منتشر 
کرد. به گزارش »توسعه ایرانی«، جداول خاموشی 
تهران تا ۶ روز آینده منتشر شد و طبق اعالم شرکت 
توزیع نیروی برق تهران بزرگ، تمامی ظرفیت های 
فنی و کارشناسی این شرکت به منظور جلوگیری 
از بروز هرگونه خاموشــی به کار گرفته شده است. 
با این حال از آن جا که موفقیــت در این مهم جز با 
همکاری همه جانبه مشترکان، امکان پذیر نیست 
در صورت بروز هرگونه مشکل در تامین برق پایتخت 
به منظور جلوگیری از بروز قطعی گسترده، طبق 
فایل اقدام به اعمال خاموشی کنترل شده خواهد 
https://tbtb. شد. جدول خاموشی ها در آدرس

ir در دسترس است. 
    

 قیمت گاز تولیدکنندگان آجر
 ۲.۵ برابر شد

ایلنــا- رییــس 
تحادیــه فخــاران  ا
استان تهران گفت:  در 
کل کشــور برای آجر 
کاهــش تقاضــا دیده 
می شود که علت آن رکود ساختمان سازی است. 
اگر ساختمان ســازی رونق بگیرد مــا می توانیم 
فعالیت های خود را مستمر کنیم و حتی صادرات 
داشته باشیم. مرتضی منبع چی در مورد وضعیت 
تولیدکنندگان آجر گفت: وضعیت تولید بد نیست و 
تا حدودی می توان گفت که در حال طی کردن مسیر 
خود است. اگر اجازه ندهند که تولید در مسیر واقعی 
خود قرار بگیرد و این وضعیت نابسامان تولید ادامه 
پیدا کند، تولید یا متوقف و یا از مسیر خود منحرف 
می شود.  وی افزود: مشــکل ما این است که نگاه به 
تولید در کشور ما مثبت نیست، در صورتی که در سال 
مانع زدایی از تولید هستیم و ستادی هم برای همین 
کار تشکیل شده، این ستاد هیچگونه گوش شنوایی 
برای بخش تولید ندارند. بخــش تولید ارگان ها و 
اتاق ها نیستند، بلکه کسانی هستند که نقش اولیه 
را در تولید ایفا می کنند باید توجه شود که مصوباتی 
که در ستاد تسهیل تصویب می شود اجرا شود، اما 

متاسفانه این اتفاق رخ نمی دهد.
    

 فروش ارز دیجیتال چینی 
در عابربانک ها آغاز شد

شینهووا - بانک 
صنعــت و تجــارت 
چیــن این امــکان را 
فراهم کرده اســت تا 
کاربران بتوانند از عابر 

بانک های این بانک یوآن دیجیتال بخرند.
بانک صنعت و تجارت چین امکان خرید یوآن 
دیجیتال در حدود ۳ هزار عابربانک خود در پکن را 
فراهم کرده است. بر همین اساس بانک صنعت و 
تجارت چین نخستین بانکی در این کشور خواهد 
بود که چنین امکانی را برای کاربران فراهم کرده  
اســت.  در واقع کاربران از این پس می توانند در 
پکن به راحتــی در عابربانک های بانک صنعت و 
تجارت چین یوآن دیجیتــال خریده و یا آن را به 

اسکناس تبدیل کنند. 
    

کاهش نسبت تعداد چک های برگشتی 
به مبادله شده به کمتر از 9 درصد

فارس- براساس 
نــک  با ش  ر ا گــز
مرکزی، در یک ساله 
منتهــی بــه انتهای 
اردیبهشــت۱۴۰۰، 
نسبت تعداد چک  های برگشتی به کل چک های 
مبادله شده به 8.8 درصد کاهش پیدا کرده است. 
چک های برگشتی همواره از معضالت مهم بر سر 
راه کسب و کارها بوده است. در همین رابطه تا قبل 
تصویب قانون جدید چک، حجم باالی چک های 
برگشــتی موجب بی اعتباری چک در معامالت 
و کاهش تمایل صاحبان کســب و کار به انجام 
معامله از طریق چک شــده بود. طبق آمار بانک 
مرکزی در سال ۱۳۹۶، تعداد چک های برگشتی 
برابر با ۱7.۲ میلیون فقره به ارزش ۱۶۱.۲ هزار 
میلیارد تومان بوده اســت. در واقع نسبت تعداد 
چک های برگشــتی به کل چک های مبادله شده 
در این ســال برابر با ۱5 درصد و نســبت ارزش 
چک های برگشتی به کل چک های مبادله شده، 

برابر با ۲۱.5 درصد بود.

خبر اقتصادی
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ایمان ربیعی

دیــروز روز مهمی بــرای اقتصاد 
و سیاســت ایــران بود، با مشــخص 
شدن نتیجه ســیزدهمین انتخابات 
ریاســت جمهوری، حاال اقتصاد ایران 
نیز خود را مهیا می کند تا با وضعیت تازه 

روبرو شود. 
بازارهــای پولــی و مالــی ایران، 
اولین بازارهایــی بودند که به انتخابات 
ریاست جمهوری واکنش نشان دادند. 
رشد شاخص بورس و ریزش قیمت طال 
و سکه و دالر در بازار از سوی بسیاری از 
تحلیلگران، لبخند بازارهای پولی و مالی 

به انخابات سیزدهم ارزیابی شد. 
 قیمت دالر مدتی طوالنی است در 
محدود ۲۳ هزار تومان قرار دارد. هر چند 
بهای دالر در بــازار آزاد به محدوده ۲۴ 
هزار تومان نیز در روزهای اخیر رسیده 
بود اما در اولین روز هفتــه در بازار آزاد 
نیز به کانال ۲۳ هزار تومان وارد شد. در 

صرافی های بانکی نیز دالر به رغم تجربه 
نوسان کاهشــی نتوانست کف سخت 
مقاومتی خود را بشکند. این چنین بود 
که دالر در کانــال ۲۳ هزار تومان باقی 
ماند و تا نیمه این کانال عقب نشــینی 
کرد. بســیاری از فعاالن بازار معتقدند 
با توجه به افزایش احتمال دســتیابی 
به توافق در وین، روند کاهشــی قیمت 
دالر تشدید می شود اما در این میان کم 
نیست شمار کارشناسانی که به استناد 
داده های اقتصــادی و حجم نقدینگی 
تاکید می کنند که قیمت دالر نمی تواند 

کمتر از بیست هزار تومان باشد . 
 به این ترتیب اقتصاد ایران به تدریج 
خود را آماده رویارویی با شــرایط تازه  

خواهد کرد . 
بســیاری از فعاالن بازار معتقدند با 
مشخص شدن نتیجه انتخابات ریاست 
جمهوری بازار روندی کاهشی را تجربه 
خواهد کرد و به تدریج با استقرار دولت 
جدید عوامــل اقتصــادی دخیل در 

تعیین قیمت دالر خود را نشان خواهند 
داد. خبرهای رســیده نشان می دهد 
بسیاری از خریداران دالر و سایر ارزهای 
بین المللی در فردوسی دیروز دست از 
خرید کشــیدند و ترجیح دادند خرید 
خود را به زمان دیگری موکول کنند چرا 
که انتظار شکل گرفته در بازار ، انتظاری 

دال بر کاهش قیمت ها بود. 
سقوط آزاد قیمت سکه 

 بر اساس این گزارش بهای سکه نیز 
در بازار با ریزشی قابل توجه مواجه شد. 
عوامل موثر بر ریزش قیمت سکه در بازار 
اما تنها محدود به انتخابات نمی شدند. 
ریزش ارزش اونس طــال در بازارهای 
جهانی نیزعامل مهــم دیگری بود که 
به ریزش بهای ســکه دامن زد. قیمت 
سکه در بازار دیروز کاهشی نزدیک به 
5۰۰ هزار تومان را تجربه کرد. ریزش 
شدید بهای ســکه منجر به قرارگیری 
قیمت هر قطعه سکه تمام بهارآزادی 
در محدوده ۱۰ میلیــون و ۳۰۰ هزار 

تومان قرار گرفت. ریزش بهای سکه در 
بازار آزاد البته زمینه را برای کاهش شمار 
مشتریان فراهم کرد. این چنین بود که 
بسیاری از کارشناسان اعالم کردند که 
ریزش قیمت ســکه و طال در روزهای 

آینده نیز تداوم خواهد داشت . 
ریزش قیمت اونس طال در بازارهای 
جهانی تحت تاثیر افزایش اعتبار دالر 
در میان ســایر ارزها بود. قیمت طال در 
بازارهای جهانی در یک ماه اخیر نزدیک 
به ۹7 دالر و ۳۳ سنت کاهش پیدا کرده 
اســت و در حال حاضر به قیمت هزار و 

77۳ دالر رسید.
بورس سبزپوش شد 

هر چند دیروز صف های فروش در 
بازار سرمایه کوتاه شد و از پس مدت های 
طوالنی عقب نشینی و ریزش ، شاخص 
رشدی بیش از ۱۴ هزار واحد را تجربه 
کرد اما هنوز سهامداران در انتظار روشن 

شدن وضعت در بازار سرمایه هستند . 
بورس ایران از مرداد ماه سال گذشته 
تا کنون روزهای ســختی را چشت سر 
گذاشــته اســت. ریزش یک میلیون 
واحدی شــاخص در این محدوده ۱۰ 
ماهه سبب شده اســت بازگشت بازار 
سرمایه به امری بسیار مهم برای اقتصاد 

تبدیل شود. 
شــاخص کل در بازار بورس دیروز 
شنبه، ۲۹ خردادماه، حدود ۱۴ هزار و 
۳۱۰ واحد رشد داشت که در نهایت این 
شاخص به رقم یک میلیون و ۱۶۱ هزار 

واحد رسید.
برپایه معامالت دیروز بیش از هشت 
میلیارد و ۱8۳ میلیون سهم، حق تقدم 
و اوراق بهادار بــه ارزش ۴۹ هزار و ۳۲۶ 

میلیارد ریال داد و ستد شد.
همچنین شاخص کل هم وزن با ۲۰۶  
واحد افزایش به ۳7۰ هزار و 7۹5 واحد 
و شاخص قیمت هم وزن با ۱۳۲ واحد 

رشد به ۲۳8 هزار و ۲7۹ واحد رسید.
شــاخص بازار اول ۱۰ هزار و ۶۹۶ 

واحد و شاخص بازار دوم ۲8 هزار و ۱7۲ 
واحد افزایش داشتند.

بازار مسکن پس از انتخابات 
بازار مســکن در ماه هــای اخیر در 
رکودی سخت و سنگین به سر می برد. 
واکنش بازار مسکن به نتیجه انتخابات 
ریاســت جمهوری هر چند قابل رصد 
نیست اما فعاالن صنفی معتقدند با توجه 
به الویت های اعالمی از ســوی آیت اهلل 
رییسی، دولت ســاخت چهار میلیون 
واحد مسکونی را در دســتور کار قرار 
خواهد داد.  رییس اتحادیه مشــاوران 
امالک معتقد اســت : با توجه به اینکه 
رییس جمهور جدید رشد تولید و رونق 
بازار مســکن را در اولویت برنامه های 
خود قرار داده است گفت: افزایش عرضه 
منجر به ثبات قیمت مسکن می شود 
و انتظار داریم در نیمه دوم سال جاری 
آثار برنامه های منتخب مردم به شکل 
ثبات و حتی کاهش قیمت مسکن بروز 
پیدا کند. مصطفی قلی خسروی درباره 
پیش بینی واکنش بازار مسکن به انتخاب 
سید ابراهیم رئیسی به ریاست جمهوری 
به ایسنا گفت: آیت اهلل رئیسی، مسکن را 
در اولویت برنامه های خــود قرار داده و 
اعالم کرده که از روز اول مساله مسکن را 

پیگیری می کند.
وی افزود: این نشــان می دهد که 
منتخــب مــردم، درک صحیحی از 
تاثیر بخش مسکن بر معیشت مردم و 
همچنین رونق اقتصادی دارد. به هر حال 
مسکن یک حوزه کلیدی و صنعت مادر 
است که دست کم ۱8۴ شغل کلیدی را 
در بر می گیرد. یعنی اگر مسکن به رونق 

برسد اقتصاد کشور راه می افتد.
بازار خودرو درجا زد 

اقتصادنیــوز نیز نوشــت: با اتمام 
انتخابات ریاست جمهوری و مشخص 
شــدن رییس جمهور آینــده، بازار 
خودرو که با افزایش قیمت به استقبال 
انتخابات رفته بود امروز دربازار درجا 

زد و بدون تغییر قیمت در بازار عرضه 
شد.  ظاهرا بازار خودرو منتظر اتفاقات 
آینده است و همین امر موجب شد تا 
امروز خودروهــای پرطرفدار داخلی 
به الک خود فرو رونــد و بدون تغییر 

قیمت در بازار عرضه شوند.
فعاالن بازار خودرو هرچند پیشبینی 
می کردند که با اتمام انتخابات ریاست 
جمهوری بازار خودرو تکان خواهد خورد 
و از رکود خارج خواهد شد، اما ظاهرا این 
پیش بینی درست از آب در نیامد و باید 
منتظر روزهای آینده و اتفاقات پشت سر 

انتخابات بود.
تجربه جابجایی دولت های گذشته 
نشــان داده اســت کــه دوره زمانی 
خداحافظــی دولت و اســتقرار دولت 
جدید همواره دوره کاهش نوســانات 
اقتصادی همراه بــا ریزش قیمت ها در 

بازارهای مهمی چون ارز و سکه است.  
حاال نیز به نظر می رسد اقتصاد ایران 
وارد فاز تازه ای خواهد شــد و کاهش 
قیمت دالر، رشد شاخص بورس و تعادل 
در بازار مســکن و خودرو نشــانه های 
اولیه ای هســتند که هنوز قابل استناد 
نخواهنــد بــود و این سیاســت های 
اقتصادی و ترکیب کابینه بعدی است 
که آثار واقعی نتیجه انتخابات را روشن 

خواهد کرد. 

واکنش بازارهای مهم به اعالم نتایج انتخابات ریاست جمهوری

لبخند بورس، سقوط آزاد سکه 
بسیاری از فعاالن بازار 

معتقدند با مشخص 
شدن نتیجه انتخابات 
ریاست جمهوری بازار 

روندی کاهشی را تجربه 
خواهد کرد و به تدریج 
با استقرار دولت جدید 

عوامل اقتصادی دخیل در 
تعیین قیمت خود را نشان 

خواهند داد

تاریخ انعقاد اجاره نامه واحد مسکونی متقاضیان دریافت 
کمک تسهیالت اجاره مسکن که تا پایان شهریورماه مهلت 
ثبت نام آن ادامه دارد، باید مربوط به ۶ ماهه نخســت سال 
۱۴۰۰ باشــد و این وام به مســتاجرانی که ســال گذشته 

تسهیالت کرونایی اجاره را دریافت کردند تعلق نمی گیرد.
به گزارش ایرنا، براساس مصوبه ستاد مبارزه با کرونا وام 
اجاره که برای دومین سال قرار اســت به مستاجران تعلق 

گیرد، فقط به قراردادهای اجاره ۶ ماه نخســت ســال تعلق 
خواهد گرفت. همچنین مســتاجرانی که سال گذشته وام 
ودیعه را دریافت کرده بودند نمی توانند امســال وام ودیعه 

مسکن را دریافت کنند.
آن طور که ستاد مبارزه با کرونا اعالم کرده، مهلت ثبت نام 
اشخاص واجد شرایط برای دریافت تسهیالت کمک ودیعه 
اجاره مسکن تا پایان شهریور ماه ۱۴۰۰ تمدید می شود و بر 

این اساس همه قراردادهای اجاره نیمه نخست امسال امکان 
دریافت وام اجاره را خواهند داشت. با این حال به دلیل بدهی 
مستاجران به نظام بانکی، همه متقاضیانی که سال گذشته 

این تسهیالت را دریافت کردند امکان ثبت نام مجدد ندارند.
ثبت نام وام ودیعه مسکن از ساعت ۱۲ روز چهارشنبه ۲۶ 
خرداد آغاز شده است و همه مستأجران واجد شرایط دریافت 
 tem.mrud.ir تسهیالت کمک ودیعه مسکن که در سامانه
ثبت نام کرده اند اکنون باید منتظر پاسخ استعالم خود باشد.

سقف تســهیالت کمک ودیعه اجاره مسکن در منطقه 
شهری تهران 7۰ میلیون تومان، سایر کالن شهرها )شهرهای 

باالی یک میلیون نفر جمعیت یعنی شــهرهای مشــهد، 
اصفهان، کرج، شیراز، تبریز، قم، اهواز و کرمانشاه( ۴۰ میلیون 
تومان و ســایر شــهرها ۲5 میلیون تومان است. همچنین، 
متقاضیان دریافت این تســهیالت باید متاهل یا سرپرست 
خانوار باشــند. متقاضیان همچنین بایــد دارای اجاره نامه 
رسمی یا اجاره نامه ثبت شده در سامانه ثبت معامالت امالک 
و مســتغالت و دارای کد رهگیری باشند. چنانچه متقاضی 
تا حداکثر ۲ هفته از تاریخ معرفی به شــعب بانکی نســبت 
به تکمیل مدارک خود و ضامنان اقدام نکند، نســبت به رد 

درخواست متقاضی اقدام می شود.

وام اجاره مسکن به کدام مستاجران تعلق می گیرد؟

خبر

خبر

 FATF دبیرخانه اقتصاد ایران گفت: چاره ای نداریم جز اینکه
را بپذیریم چرا که این کنونسیون از عدم عضویت ما ضرر نمی کند، 

این ما هستیم که ضرر می کنیم. 
مسعود دانشمند در گفت وگو با ایلنا در مورد لزوم پذیرش 
اف ای تی اف اضافه کرد: FATF یک کارگروه بین المللی است 
که برای شفافیت های مالی به وجود آمده است. همه کشورهای 
دنیا به جز دو سه کشور عضو این سازمان جهانی هستند. این نهاد 
جهانی تکلیف می کند که نقل  و انتقاالت پولی و مالی باید به چه 

گونه ای و به چه میزان باید شفافیت داشته باشد.
وی افزود: از آنجا که بیشتر کشورهای دنیا عضو این کنوانسیون 

شدند ما نیز باید عضو شــویم، تا االن هم که این کار را نکرده ایم 
زیان دادیم. کشــورهایی که عضو اف ای تی اف مجاز نیستند با 
کشورهای غیرعضو همکاری اقتصادی داشته باشند مگر اینکه 
این کشورها بتوانند شفافیت مالی خود را طبق استانداردهای 
FATF نشان دهند. دبیر خانه اقتصاد ایران اضافه کرد:  اینکه 
ما اســتانداردهای اف ای تی اف را قبول داریم یا خیر یک مقوله 
اســت ولی موضوع مهم این اســت که ۱87 کشــور عضو این 
کنونسیون هستند و ما عضو نیســتیم و در حال زیان هستیم. 
تنها کشــورهای غیرعضو ایران و کره شــمالی هستند، ما که 
نمی توانیم FATF را تغییر دهیم یا با آن قهر کنیم.  در ضمن این 

کنونسیون اجباری برای پذیرش ما ندارد اما می گوید کشورهای 
عضو مجاز به معامله یا تعامل بانکی با غیرعضوها مجاز نیستند. 
اینها باعث محدودیت های مالی بــرای کارهای تجاری ایران و 
سایر کشورهای دنیا می شود. وی با اشاره به اهمیت FATF در 
معامالت بین المللی گفت: فرض کنید معجزه شد و صبح فردا 
آمریکایی ها همه تحریم های ما را لغو کردند، بازهم در صورت 
صادرات ما نمی توانیم مثال پول نفت خود را بگیریم. کشوری که 
نفت ما را خریداری می کند می گوید پول شما را نگه می داریم 
تا FAFT اجازه پرداخت پول را بدهد. دانشــمند اضافه کرد: 
بنابراین نمی توانیم پول کاالهای صادراتی خود را بگیریم و به 
تبع آن نمی توانیم کاال بخریم یا باید آن را از طریق واسطه ها و با 
قیمت بیشتری خریداری کنیم تا به واحدهای تولیدی برسانیم 
که چرخ تولید بچرخد و کارگر بیکار نشود. همچنین اگر ادامه 
پیدا کند بر این تک تک راه هایی که با آنها خارج از اف ای تی اف 
معامله می کنیم را می بندند. وی با تاکید بر لزوم فوریت پیوستن 

به اف ای تی اف گفت: میزان فوریت تصویب اف ای تی اف به قدری 
است که اگر ۶ سال پیش آن را تصویب می کردیم بهتر از 5 سال 
پیش بود؛ االن که فوریت آن به شدت زیاد شده است. زمانی ما 
فقط گفت وگو می کردیم، زمانی وارد لیست خاکستری شدیم 
اما االن دو سال اســت که ما در لیست سیاه هستیم. دیگر هیچ 

معامله ای با ما نمی شود مگر اینکه عضو اف ای تی اف شویم.

رئیس اتحادیه دارندگان رســتوران و سلف 
سرویس تهران با اشاره به گرانی مواد اولیه مانند 
برنج، گوشت و روغن گفت: گرانی ها موجب ریزش 
مشتریان شده اســت، لذا با کاهش درآمد توان 

پرداخت مالیات را نداریم.
علی اصغر میرابراهیمی در گفت وگو با فارس، 
گفت: پس از اتمام تعطیلی های تعیین شــده از 
سوی ستاد ملی کرونا و بازگشایی واحدهای صنفی 

رستوران  ها در آخرین روزهای اردیبهشت، بیش از  
یک ماه از آغاز فعالیت واحدهای صنفی می گذرد، 
اما علیرغم بازگشــایی واحدهای صنفی  تعداد 

مشتریان به علت گرانی ریزش کرده است.
وی با بیــان اینکه قیمت کاالهای اساســی 
و به عبارتــی مواد اولیــه تولید انــواع غذاها از 
جمله مرغ، گوشــت، برنج و روغن گران است، 
گفت: براین اســاس قیمت تمام شده محصول 

 تولیدی رســتوران ها نیز افزایش یافته اســت. 
رئیس اتحادیه دارندگان رســتوران و ســلف 
سرویس تهران با اشــاره به تعطیلی یک ساله 
این صنف بعد از کرونا از اسفند ۹8 تا اواخر سال 

۹۹، گفت: طی یک و نیم سالی که کشور درگیر 
ویروس کرونا شده است، رســتوران ها و سلف 
سرویس ها برای فعالیت صنفی دچار محدودیت 
فراوانی بودند، بطوری که این واحدها اغلب اجازه 
فعالیت صنفی نداشــتند، لذا تعــداد زیادی از 
واحدهای صنفی به دلیل ضرر و زیان های شدید 

مالی دچار ورشکستگی شدند. 
وی بیان داشت: براین اساس بیش از 7۰ واحد 
صنفی از اتحادیه دارندگان رســتوران و ســلف 
ســرویس تهران جدا و پروانه های خود را باطل 
کردند. میرابراهیمی با اشاره به لزوم ارائه اظهارنامه 
های مالیاتی تا ۱5 تیرماه بیان داشت: با توجه به 

تعطیلی مکرر در اثر کرونا و ریزش مشتریان از کجا 
و با چه درآمدی مالیات بپردازیم؟ ســازمان امور 
مالیاتی به وضعیت کسب و کار رستوران ها در یک 
سال و نیم گذشته آگاه است و می داند که درآمد 
این بخش از اصناف به شدت کاهش یافته و برخی 

نیز ورشکسته شده اند. 
وی با انتقاد از اینکه دولت شرایط اصنافی را که 
به علت کرونا درآمد خود را از دست داده اند، درک 
نمی کند، گفت: دولت به جای فشار به اصناف، باید 
جلوی فرارهای مالیاتی را بگیــرد و اجازه ندهد، 
برخی با درآمدهای هنگفــت از پرداخت مالیات 

فرار کنند.

دبیرخانه اقتصاد ایران: 

نمی توان با اف ای تی اف قهر کرد 

رئیس اتحادیه دارندگان رستوران و سلف سرویس تهران: 

توان پرداخت مالیات را نداریم 


