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سربه زیری دالر، طال را سربلند کرد
قیمت طال دیروز دوشــنبه به دلیل کاهش ارزش دالر 
افزایش یافت، اگر چه بانک های مرکزی در سراسر جهان 
سیاست های پولی تهاجمی خود را برای مقابله با تورم 
فزاینده حفظ کردند و ســود شمش های امن را محدود 

کردند.
به گزارش ایســنا، بهای هر اونس طال تا ساعت ۶ و ۳۵ 
دقیقه صبح به وقت شــرقی با چهار درصد افزایش به 
۱۶۶۵ دالر و ۱۰ ســنت رســید و قیمت طال در بازار 
آمریکا نیز با ۰.۲۴ درصــد افزایش به ۱۶۶۶ دالر و ۱۰ 

سنت رسید.
شــاخص دالر ۰.۲ درصد کاهش یافت و طالی دالری 
را برای خریداران خارجی ارزان تر کرد. سیاست گذاران 
فدرال رزرو با وجود آشــفتگی در بازارهای مالی جهانی 
در افزایــش نرخ بهره مصمم بوده اند.الئل برینارد، نایب 
رئیس فدرال رزرو روز جمعه تأیید کامل خود را از برنامه 
بازی طوالنی تر بانک مرکزی ایاالت متحده برای نرخ های 
بهــره و مهار تورم اعالم کرد. افزایش نرخ بهره جذابیت 
شمش را کمرنگ می کند زیرا هزینه فرصت نگهداری 
دارایی غیر بازده را افزایــش می دهد.تورم منطقه یورو 
از پیش بینی ها گذشــته و به ۱۰ درصد در ماه سپتامبر 
رسیده است، رکورد جدیدی که انتظارات بانک مرکزی 
اروپا را برای افزایش مجدد نرخ بهره در ماه آینده تقویت 
می کند.هند، دومین مصرف کننده بزرگ طال در جهان، 
قیمــت پایه واردات این فلز را در روز جمعه کاهش داد.

بر اساس رویترز، دارایی های اس پی دی آر گلد تراست، 
بزرگ ترین صندوق سرمایه گذاری تحت پشتوانه طال در 
جهــان، روز جمعه با ۰.۱۵ درصد کاهش به ۹۳۹.۷ تن 
رسید.در بازار سایر فلزات ارزشمند، بهای هر اونس نقره 
با ۰.۷ درصد افزایش به ۱۹.۱۲ دالر رسید، پالتین ۰.۳ 
درصد افزایش یافت و به ۸۶۱.۵ دالر رســید و پاالدیوم 

با ۰.۵ درصد افزایش به ۲۱۶۷ دالر و ۷۵ سنت رسید.

رشد تولید انواع خودرو در ۴ ماهه امسال
سواری ها در فرش، سنگین های تجاری 

در عرش
طبق آمار اعالم شــده توســط وزارت صنعت، معدن و 
تجارت )صمت( در چهار ماهه ابتدایی امســال نسبت 
به مدت مشــابه سال گذشــته، در مجموع تولید انواع 
سواری ۱.۷ درصد رشد داشته که کمترین میزان رشد 
خودروهاســت و تجاری های باری )کامیون، کامیونت 
و کشنده( با رشــد ۱۴۸ درصدی بیشترین رشد را به 
خود اختصاص داده اســت؛ این در حالی است که تولید 
ســواری در تیرماه ۱۹ درصد کمتر از خرداد بوده است.

به گزارش ایســنا، براساس آمار وزارت صنعت، معدن و 
تجــارت، از جزئیات عملکرد چهار ماهه در حوزه تولید 
انواع خودروها، تولید ســواری کمترین میزان رشــد و 
تولید کامیون، کامیونت و کشــنده بیشرین رشد تولید 
را نســبت به چهار ماهه ابتدایی سال گذشته داشته اند.

در حالی که تولید انواع خودروها در مقایســه چهار ماه 
نخســت ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ صعودی ثبت شــده است اما 
تولید در تیر ماه برای ســواری ۱۹ درصد و برای وانت 
و سنگین های مســافربری )اتوبوس، مینی بوس و ون( 
حدود ۱۲ درصد نسبت به خرداد ماه کمتر شده است؛ 
اما تولید تراکتور و کامیون، کامیونت و کشنده افزایشی 
ثبت شده اســت.طبق آمارهای وزارت صمت، در چهار 
ماه نخست سال جاری، خودروسازان داخلی ۲۹۷ هزار 
و ۴۰۰ دســتگاه خودرو از انواع سواری ها تولید کرده اند 
که در مقایســه با ۲۹۵ هزار و ۵۰۰ دستگاه تولیدی در 
چهار ماه ابتدایی سال گذشته، تنها ۱.۷ درصد افزایش 
یافته که کمترین میــزان افزایش تولید انواع خودروها 
در این مقایســه آماری است.تولید در تیرماه نسبت به 
خردادماه ۱۹ درصد کمتر شــده و از ۱۰۱ هزار و ۴۰۰ 
دســتگاه به ۸۲ هزار و ۲۰۰ دســتگاه رسیده است.در 
مقابل طی مدت مذکور سال جاری )چهار ماهه ۱۴۰۱( 
بیشــترین درصد افزایش تولید متعلق به سنگین های 
تجاری ) کامیون، کامیونت و کشــنده( است که از۲۸۷ 
هزار دســتگاه در چهار ماهه ۱۴۰۰ به ۷۱۲ دستگاه در 
مدت مشابه سال جاری رسیده و رشد ۱۴۸.۱ درصدی 
را ثبت کرده اســت. تولید این خودروها در تیر ماه نیز 
نسبت به خرداد ماه ۱۲ درصد افزایش داشته و از ۲۰۰۰ 
دستگاه به ۲۲۴۰ دستگاه رسیده است.پس از آن، تولید 
اتوبوس، مینی بوس و ون با رشــد ۱۲۷ درصدی نسبت 
به چهارماهه ۱۴۰۰ به ۱۳۳۷ دستگاه رسیده است. در 
مجموع چهار ماه نخست ســال گذشته ۵۸۹ دستگاه 
خودروی ســنگین مسافربری در داخل تولید شده بود. 
تولید این خودروها درحالیکه در خردادماه ۵۴۸ دستگاه 
بوده در تیر ماه به ۴۸۱ دســتگاه رســیده و افت ۱۲.۲ 
درصــدی را تجربه کرده اســت. تولیــد وانت ها نیز در 
چهارماهه ابتدایی سال جاری به ۳۳ هزار و ۱۱۲ دستگاه 
رسیده که نســبت به ۲۲ هزار و ۴۱۵ دستگاه تولیدی 
در چهارماهه سال گذشته، ۴۷.۷ درصدی بیشتر است. 
اما تولید آن از ۱۰ هزار و ۳۸۴ دستگاه در خردادماه به 
۹۱۳۹ دســتگاه در تیرماه رسیده که نشان از افت ۱۲ 
درصدی تولید دارد.تعداد تراکتور تولیدی در چهارماهه 
امسال با رشد ۵۸.۷ درصدی نسبت به آمار تولید آن در 
مدت مشابه سال گذشــته به ۱۰ هزار و ۶۴۰ دستگاه 
رســیده است. این در حالیست که در چهارماهه ۱۴۰۰  
۶۷۰ هزار و ۳۰۰ دســتگاه تراکتور به تولید رسیده بود. 
تولید این خودروها در تیرماه نیز نسبت به خرداد ماه ۶.۵ 
درصد بیشتر شده و به ۲۹۷ هزار و ۸۰۰ دستگاه رسیده 
است. در خرداد ماه امســال ۲۷۹ هزار و ۵۰۰ دستگاه 

تراکتور در کشور تولید شده بود.
گفتنی اســت که بر اســاس آمــار وزارت صمت، در 
چهارماهه امســال ۸۵ هزار و ۸۰۰ تن الستیک خودرو 
در کشــور تولید شده که نسبت به ۸۷ هزار و ۱۰۰ تن 
تولیدی در چهارماهه ســال گذشته، ۱.۵ درصد کمتر 
است. البته تولید آن در تیر ماه ۰.۷ درصد معادل ۵۰۰ 
تن بیشــتر از خرداد ماه )۲۳ هزار و ۷۰۰ تن تولید در 

خرداد ماه و ۲۳ هزار و ۵۰۰ تن( ثبت شده است.

خبر

قدردانی کمیته امداد از حمایت بانک 
صادرات ایران در کمک به اشتغالزایی 

مددجویان
 رئیس کمیته امداد امام خمینی )ره( از بانک صادرات ایران 
به پاس حمایت و تالش چشمگیر این بانک برای کمک 
به ایجاد اشــتغال مددجویان و رفع محرومیت از جامعه 
قدردانی کرد.به گزارش روابط عمومی بانک صادرات ایران، 
سید مرتضی بختیاری گفت: مساعدت های بانک صادرات 
ایران برای جذب مطلوب منابع قرض الحسنه نقش مهمی 
در ایجاد اشــتغال مولد و استقالل اقتصادی خانواده های 
نیازمند ایفا کرده و این تالش ها شایسته قدردانی است.وی 
افزود: توانمندسازی محرومین مورد حمایت کمیته امداد 
امام خمینی )ره(، تقویت خودباوری در خانواده های نیازمند 
و همچنین توسعه اشتغال برای جامعه هدف در اولویت 
برنامه های این نهاد است که مساعدت بانک صادرات ایران 
و جذب مطلوب منابع قرض الحسنه موجب ایجاد اشتغال 
مولد و استقالل اقتصادی خانواده های نیازمند شده است.

بختیاری با بیان اینکه خدمت به محرومین و نیازمندان و 
احیای امید و شوق زندگی در جان های رنجدیده، توفیق 
بزرگی از جانب خداوند رحمان به بندگان است، افزود: به 
مصداق حدیث شریف »من لم یشکرالمنعم من المخلوقین 
لم یشــکر اهلل عزوجل«، از بانک صــادرات ایران به پاس 
حمایت های شــایان توجه و تالش چشمگیر برای جذب 
تسهیالت بانکی و ایجاد اشتغال مددجویان، نیازمندان و 
رفع محرومیت از جامعه هدف کمیته امداد امام خمینی 

)ره( از بانک صادرات ایران قدردانی می کنم.

مدیرعامل بانک صادرات ایران:
بانک صادرات ایران برای تقویت 

ظرفیت های اقتصادی استان همدان 
همکاری خواهد کرد

 مدیرعامل بانک صادرات ایران در دیدار با فعاالن اقتصادی 
اســتان همدان گفت: ظرفیت های کشاورزی، صنعتی، 
جاذبه های گردشــگری و واقع شدن در مسیر ترانزیتی 
غرب کشور، قابلیت های فراوانی برای افزایش سهم استان 
همدان از تولید ناخالص ایجاد کرده و بانک صادرات ایران با 
استفاده از طرح ها و محصوالت نوین و توانمندی های بالقوه 
خود، از برنامه های توسعه ای واحدهای تولیدی و اقتصادی 
این استان بیش از پیش حمایت خواهد کرد.به گزارش 
روابط عمومی بانک صادرات ایران، سید ضیاء ایمانی در 
این سفر که با همراهی ایرج نیک اختر، مشاور مدیرعامل 
و معاون اعتبارات و سیدکاظم مرتضوی اسکویی، معاون 
شعب بانک صادرات ایران انجام شد، رویکرد جدی بانک 
مبتنی بر طراحی محصوالت و خدمات متناسب با نیاز 
مشتریان را خاطرنشان کرد و افزود: بانک صادرات ایران 
بر پاسخگویی حداکثری به نیازهای مشتریان تاکید دارد و 
به همین منظور محصوالت و خدمات متنوعی را با هدف 
ایجاد ارزش افزوده حداکثری برای متقاضیان طراحی و 
روانه بازار کرده است.ایمانی در دیدار با فعاالن اقتصادی 
و مدیران واحدهای تولیدیی با اشــاره به همجواری این 
استان با استان های کرمانشاه، کردستان، لرستان، قزوین، 
مرکزی و زنجان و زیرساخت های فرهنگی و گردشگری و 
همچنین صنایع دستی، برای افزایش توان خدمت رسانی 
بانک صادرات ایران به اقتصاد و رونق بیشتر کسب و کار 
در این اســتان اعالم آمادگی کرد.وی با اشاره به این که 
این اســتان در تولید برخی محصوالت کشاورزی دارای 
رتبه اول در کشور اســت، حجم تولید و صادرات سایر 
تولیدات زراعی و باغی این اســتان را نیز مورد اشاره قرار 
داد و یکی از ماموریت های نظام بانکی را حمایت از بخش 
کشاورزی عنوان و افزایش توان تسهیالت دهی و استفاده 
از محصــوالت و خدمات نوین بانک صادرات ایران برای 
ارتقا و توانمندسازی اقتصاد مردم استان همدان را مورد 
تاکید قرار داد.وی همچنین در این سفر از مجتمع صنایع 
تبدیلــی غذایی »بهفام بهار« همدان بازدید و با مدیران 
این شرکت دیدار و راهکارهای بانک صادرات ایران برای 

کمک به ارتقای تولیدات آن را متذکر شد. 

خبر

همدلی| در حالی خبر آزادسازی ارزهای بلوکه 
شده در کانال های خبری دست به دست می شود 
که روند دالر صعودی تر شده و خبرهای خوبی از 
وضعیت هر قطعه اسکناس آمریکایی در روزهای 
آینده شنیده نمی شود. دالر در روزی که گذشت با 
قرارگیری در کانال ۳۳ هزار تومان روی میز معامله 
رفت، این در حالی است که در صورت آزادسازی 
منابع ارزی بلوکه شــده، عرضه ارز افزایش یافته 
و باید دالر در مسیر کاهشی قرار گیرد. حتی به 
صورت هیجانی هم این روند کاهشی باید مشاهده 
شود. این در حالی است که بر اساس پیش بینی  
فعاالن بازار، دالر روند افزایشــی قابل توجهی را 
پیش روی خود دارد و شــاید تــا کانال های ۴۰ 
یــا ۵۰ هــزار تومانی هم راه یابــد. هر چند این 
پیش بینی ها بدون نظرات کارشناســی و بررسی 
منابع ارزی قابل اتکا نیست، اما به نظر می رسد به 
دلیل اینکه بارها خبرهایی از این دست که منابع 
ارزی قابل توجهی در مسیر آزاد شدن قرار گرفته 
منتشر شــده و هیچ گاه این اتفاق نیفتاده، گویا 
سرمایه گذاری های هیجانی در این بازار همچنان 
ادامه دارد. از سوی دیگر بلومبرگ یکی از منابع 
خبری آمریکایی روز گذشته خبر آزادسازی منابع 
ارزی بلوکه شــده ایران را رد کرد و این در حالی 
است که ســکان داران اقتصادی همچنان از این 
موضوع خبر می دهند. خبر آزاد سازی منابع ارزی 
نــه تنها حاال جلوی روند صعودی دالر را نگرفته 
که وضعیت اسف بار بازار سرمایه نیز سرمایه گذاران 
را وارد بحران دیگری کرده که به نظر می رســد 
آثار همه این ها به زودی در بازار ارز خود را نشان 
دهد. در روزی که گذشت در حالی وضعیت بازار 
سرمایه بار دیگر منفی بود که اگزارش ها از خروج 
حجم قابل توجهی پول از این بازار حکایت کرد. 
گفته می شود که ناآرامی ها   اخیر اثر منفی بر بازار 
سرمایه گذاشته و موجب کاهش ۳ تا ۵ درصدی 
شاخص بورس و کاهش ۱۰-۱۵ درصدی ارزش 
ســهام  کوچک بازار شده و در همین مدت بیش 
از ۱۰ هزار میلیارد ریــال پول حقیقی ها  از بازار 
سرمایه خارج شده است. البته که تا پیش از شروع 
ناآرامی ها هم وضعیت بازار سرمایه تعریفی نداشت 
و فاز منفی به خود گرفته بود. به نظر می رسد نه 
فقط اتفاقات اخیر که وضعیت بازار ارز و مشخص 
نبودن درآمدهای ارزی نیز بر اوضاع بازار سرمایه 

تاثیر منفی گذاشته و حتی خبر آزادسازی منابع 
ارزی هم یارای مقابله با افزایش دالر و جلوگیری 

از ریزش بورس را ندارد. 
 وضعیت منابع ارزی به روایت رئیس کل 

بانک مرکزی 
در حالی رســانه های بین المللی خبر آزادسازی 
منابــع ارزی را رد می کنند که رئیس کل بانک 
مرکزی درباره آزادسازی منابع ارزی بلوکه شده 
ایــران گفت: »در این زمینه حســاب جدیدی 
معرفی کرده ایم تا فرآیند آزادسازی انجام شود 
که با هماهنگی وزارت امور خارجه، پیشرفت های 
خوبی در این زمینه ایجاد شــده و امیدواریم در 
روزهای آینده خبرهای خوبی اعالم کنیم«. به 
گزارش ایسنا، علی صالح آبادی دیروز )دوشنبه( 
در مراسم رونمایی از درگاه یک پارچه اعالم نرخ 
ارز صرافی ها اظهار کرد: »منابع ارزی بلوکه شده، 
جزو منابع بانک مرکزی است و پس از آزادسازی 
در اختیار این بانک قرار می گیرد«. وی همچنین 
گفت: »در راستای شفاف ســازی بازار ارز چند 
اقدام انجام و در اولین قدم قرار شد بازار توافقی 
راه اندازی شــود که در روزهای اول به شــکل 
محدود شــروع به کار کرد تا در بازار متشــکل 
ارزی نمــادی به آن اختصاص یافــت. در قدم 
بعدی، حجم و عرضه معامالت در بازار متشکل 

ارزی و ســامانه نیما در دید عموم قرار گرفت«. 
وی افزود: »اقدام بعدی در راستای شفاف سازی 
بازار ارز، بخشنامه  بانک مرکزی به صرافی هاست 
تــا نرخ فروش و خریــد دالر و یورو را در درگاه 
یک پارچه اعالم نرخ ارز اعالم کنند. در چند روز 
آینده نیز، امکان خرید و فروش ارز برای مشتری ، 
صادرکنندگان و ... به صورت ارز توافقی در این 

درگاه فراهم خواهد شد«. 
 رشد ۸۰ درصدی معامله ارز در نیما

رئیس کل بانک مرکزی ادامه داد:»از ابتدای سال 
تاکنون حدود ۲۲ میلیــارد و ۴۳۰ میلیون دالر 
معامله ارز در سامانه نیما صورت گرفته که باتوجه 
به اینکه در سال گذشته ۱۲ میلیارد و ۳۶۰ میلیون 
دالر معامله در این سامانه انجام شده، حدود ۸۰ 
درصد رشد را نشان می دهد«. صالح آبادی گفت: 
»پیش از این، تقاضا برای ارز ۴۲۰۰ تومانی بسیار 
باال بود. امســال با یکسان سازی نرخ ارز به شدت 
تقاضا برای ارز کاالهای اساسی کاهش یافت، زیرا 
نیازها واقعی شد. انتظار بانک مرکزی از بانک ها و 
صرافی ها این است که هم برای کاالهای اساسی 
و هم برای سایر کاالها تخصیص ارز و به فروش 
ارزها کمک کنند«. وی درباره بازار متشکل ارزی 
نیز توضیح داد: »در شــش ماهه ابتدای امسال 
۶۰۰ میلیون دالر در بازار متشکل ارزی به صورت 

توافقی معامله شده است. اگر بتوانیم امکان تامین 
ارز از بازار توافقی و متشکل ارزی را بیشتر کنیم، 
نیاز به ســایر بازارها کم می شود. اکنون صرافی 
خارجــی در بازار متشــکل ارزی نداریم که این 
موضوع در حال مطالعه و پیگیری است تا امکان 
فعالیت صرافی های خارجی نیز فراهم شــود«. 
رئیس کل بانک مرکزی درباره اینکه به  تازگی نیز 
تعدادی از شرکت ها تحریم شده اند، گفت: »به هر 
شکل جدیدی تحریمی ایجاد شود، مشکلی در 

سازوکار تامین ارز نخواهیم داشت«. 
آخرین وضعیت ریال دیجیتال

وی در پاســخ به ســوال ایســنا درباره آخرین 
وضعیت رمز ریال بانک مرکزی گفت: »رمز ریال 
پیش از این وارد تســت و آزمایش شده بود که 
البته مبلغ آن یک میلیارد تومان بود و دو بانک 
ملت و ملی و دو فروشگاه به صورت آزمایشی در 
حال اســتفاده از رمز ریال هستند. با پایان این 
مرحله از تســت، وارد آزمایش های گســترده تر 
خواهیم شد که امیدوارم در مهر ماه وارد مرحله 

آزمایشی گسترده تر شویم«. 
اعالم اسامی ابربدهکاران بانکی تا چند 

روز آینده
صالح آبادی درباره انتشــار اســامی ابربدهکاران 
بانکی گفت: »فهرســت به روز رســانی شــده 
بدهــکاران بزرگ بانک ها تا چند روز آینده اعالم 
خواهد شد«. وی در خصوص محاسبه یکپارچه 
مالیات بر ارزش افروده صرافی ها و حل مشــکل 
صرافی ها با هماهنگی بازار متشــکل و سازمان 
امور مالیاتی گفت: »هــم اکنون در صدد نهایی 
کردن موافقت نامه ای هستیم که مالیات بر ارزش 
افزوده صرافی ها با تمرکز در بازار متشکل محاسبه 
و به ســازمان امور مالیاتی اعالم شود که این امر 
نیــز در حال پیگیری اســت«. رئیس کل بانک 
مرکزی اظهار کرد: »در دو - سه ماهه اخیر، ۲۶ 
هزار میلیارد تومان اوراق گام منتشر شده است. 
امیدواریم بتوانیم تا بیش از ۱۰۰ همت اوراق گام 
برای بخش صنعت و ۱۰۰ همت نیز برای ســایر 
اوراق منتشر کنیم. انتشار اوراق گام در سامانه های 
بورس کاال نیز عملیاتی شده است. همچنین، در 
جلسه دیروز ستاد اقتصادی دولت مصوب شد تا 
برخی از دستگاه های دولتی هم در قبال دریافت 

اوراق گام، محصوالت خود را بفروشند«. 

ارز همچنان صعودی و بازار سرمایه قرمز است 

دالر بی خیاِل خبر آزادسازی منابع ارزی

در حالی اواخر تیر امســال وزارت راه و شهرسازی از بسته خود 
برای حمایت از اقشار اجاره نشین رونمایی کرد که نرخ ها در این 
بازار همچنان افزایشی است. ۲۵ تیر همین امسال بود که بسته 
جدید وزارت راه و شهرسازی در پنج محور برای کمک به اقشار 
اجاره نشین ارایه شد که تعیین ســقف برای قراردادهای اجاره، 
دائمی شدن پرداخت کمک ودیعه مسکن، تسهیل وثایق بانکی 
وام اجاره، اولویت قرار دادن دهک های اول تا ســوم در پرداخت 
وام ودیعه و ارایه مشــوق های تسهیالتی و مالیاتی به موجرانی 
که مصوبات دولت را رعایت می کنند، محورهای این بســته را 
تشــکیل می داد. اما حاال حدود دو ماه بعد از گذشت آن  روزها 
آمارها حکایت از این دارد که متوســط اجاره در پایتخت رشد 
بیش از چهار درصدی را نشــان می دهــد. آن طور که آمارهای 
اخیر نشان می دهد متوسط اجاره بها در شهر تهران طی یک ماه 
گذشته ۴.۶ درصد افزایش داشت که از دالیل اصلی آن می توان 
به رکود در بخش فروش، افزایش سطح عمومی قیمت کاالها و 
انتقال فشــار تورمی از قیمت مسکن به بخش اجاره اشاره کرد. 
به گزارش ایسنا، اگرچه بازار مسکن در بخش خرید و فروش به 

ثبات رسیده، ولی وضعیت حوزه رهن و اجاره متفاوت از بخش 
خرید و فروش اســت. تنها در یک ماه گذشته اجاره بها در شهر 
تهران ۴.۶ درصد افزایش داشته که رشد بیش از چهار برابری را 
در مقایسه با میزان افزایش قیمت مسکن به ثبت رساند. شاخص 
رشد ســالیانه کرایه مسکن نیز در پایتخت ۴۱ درصد و در کل 
مناطق شهری کشــور حدود ۴۷ درصد بود. این در حالی است 
که تورم نقطه به نقطه مســکن در تهران طبق شــاخص بانک 
مرکزی ۳۶.۳ درصد و در کل کشور )مطابق گزارش مرکز آمار( 
۳۲.۶ درصد بود. تورم ماهیانه در هر دو شاخص فروش مسکن و 

اجاره بها در کل کشور نیز ۳.۵ درصد به ثبت رسید.
با فروکش کردن انتظارات کاهشی در حوزه فروش، رشد قیمت 
خانه در آخرین ماه از نیمه اول ســال به پایین ترین سطح خود 
از فرورین تا کنون رسید و افزایش ماهیانه ۱.۱ درصد را به ثبت 

رساند.
با توجه به نوسانات قیمت در محله های مختلف و رشد اندک بازار 
در شهریورماه به نوعی می توان گفت که بازار در بخش خرید و 
فروش به ثبات کامل ر سیده اســت .طبق اعالم بانک مرکزی 

شهریور امسال رشد ماهیانه و سالیانه قیمت مسکن در تهران به 
ترتیب ۱.۱ و ۳۶.۳ درصد بود.

آمار و ارقام نشان می دهد که با وجود ثبات نسبی قیمت مسکن 
در شــهر تهران، بازار اجاره در پایتخت و کل کشور تا حدودی 
ملتهب است. عواملی همچون تورم عمومی )۴۲ درصد(، میزان 
افزایش دســتمزد )۵۷ درصد(، جبران عقب ماندگی بازار اجاره 
نسبت به قیمت مســکن، پر شــدن ظرفیت بازار ملک، رکود 
معامــالت،  انتقال انتظارات تورمــی از بخش خرید و فروش به 
ســمت بازار اجاره و کاهش بازدهی بازارهای رقیب مســکن از 

دالیل رشد اجاره بها ارزیابی می شود.
روند کاهشی معامالت شهر تهران که از تیرماه امسال آغاز شده 
در شــهریورماه نیز ادامه پیدا کرد. شهریور امسال ۶۰۳۳ فقره 
معامله مســکن در تهران منعقد شــد که از کاهش ۲۳ و ۲۲.۵ 
درصدی به ترتیب نســبت به مرداد امســال و شهریور پارسال 
حکایت دارد. تجربه نشان می دهد در زمان استراحت بازار مسکن 
و ثبات قیمت ها، بازار اجاره به تدریج عقب ماندگی خود را جبران 

می کند.

چرایی افزایش اجاره مسکن

عضو اتاق بازرگانی تهران تحلیل کرد

 واکاوی آمار تجارت ایران 
در نیمه ۱۴۰۱

عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران می گوید با کنار زدن برخی محدودیت ها و موانع 
می توان انتظار داشت که رشد تجارت ایران سرعت بگیرد.

عبــاس آرگون در گفت وگو با ایســنا، اظهــار کرد: »نگاهی به آمارهای تجاری در شــش 
ماهه نخســت امسال نشــان می دهد که چه در حوزه صادرات و چه در حوزه واردات، ما با 
عملکردی نسبتا مشابه مواجه بوده ایم. به این معنا که با وجود کاهش وزنی آمارها، از نظر 

ارزشی رشد را به ثبت رسانده ایم«. 
وی درباره جزئیات آمارهای تجاری در نیمه نخســت امسال، اظهار کرد: »میزان صادرات 
ایران از نظر وزنی افتی ۱۲.۵ درصدی داشته اما از نظر ارزشی رشدی بیش از ۱۳ درصدی 
را نشــان می دهد و به این ترتیب در نیمه نخست سال جاری ایران نزدیک به ۲۵ میلیارد 
دالر صادرات داشته است. در حوزه واردات نیز آمار تا حدی مشابه است. به این ترتیب که 
بــا وجود افت وزنی واردات، ارزش آن به بیش از ۲۶ میلیارد دالر رســیده که افزایش ۱۳ 

درصدی را نشان می دهد«. 
عضو اتاق بازرگانی تهران، درباره چگونگی به دست آمدن این گزارش آماری، توضیح داد: 
»به نظر می رســد، افزایش تورم جهانی که از چند ماه قبل و همزمان با جنگ روســیه و 
اوکراین آغاز شده در این آمار نقش دارد، زیرا قیمت بسیاری از محصوالت در بازار جهانی 
در ایــن مدت افزایش پیدا کرده اســت؛ اما با توجه به اینکه آمارهای جزئی ارائه نشــده، 
نمی توان فعال بر روی سهم کاالهای با ارزش افزوده باالتر یا کاالهای دانش بنیان به شکل 
دقیق نظر داد، هر چند برای تحول جدی در این حوزه نیاز به چند سال زمان خواهد بود«. 
آرگون با اشــاره به لزوم پیگیری برخی اولویت ها بــرای کنار زدن محدودیت ها از تجارت 
ایــران، تصریح کرد: »در صورتی که برجام بار دیگر اجرایی شــود و تحریم ها کنار بروند، 
قطعا تجارت ما امکان حضور گســترده تر در بازارهای جهانی را خواهد داشت. موضوعاتی 
مانند پیوســتن ما به اجالس شــانگهای نیز پس از کنار رفتــن تحریم ها امکان پیگیری 
دارند. در واقع با وجود آنکه بســیاری از کشــورها از نظر سیاســی با ما همراه هســتند، 
امــا از نظر اقتصادی تا زمانی که مســائلی مانند تحریم یــا اف ای تی اف وجود دارد، اوج 
گیری همکاری ها دشــوار می شود و برای توســعه روابط اقتصادی باید در تمامی حوزه ها 

برنامه ریزی کرد«. 


