از آﺧﺮﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ ﺻﺎدرات ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ
ﺑﻪ ﻗﻄﺮ و اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺗﺎ درﯾﺎﻓﺖ
ﻣﺎﻟﯿـﺎت از ﺧـﺎﻧﻪ ﻫـﺎی ﺧـﺎﻟﯽ ﺑـﺎ
اﻣﺎ و اﮔﺮ
][ad_1
… .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺳﺎﺧﺖ وﺳﺎز ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ در ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان ﯾﮏ درﺻﺪ
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل  94ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﺗﯿﺮاژ اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﯿﺪا ﮐﺮد اﻣﺎ در ﺑﺎﻓﺖ
ﻓﺮﺳﻮده ﻣﯿﺰان رﺷﺪ ﺳﺎﺧﺖ وﺳﺎز ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻮد و ﺑﻪ  5درﺻﺪ
رﺳﯿﺪ .ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ  66ﻫﺰار واﺣﺪ ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ در ﻣﻨﺎﻃﻖ  22ﮔﺎﻧﻪ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان
ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ از اﯾﻦ ﺗﻌﺪاد  10ﻫﺰار و  667واﺣﺪ ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ در ﻣﺤﺪوده
ﻫﺴﺘﻪ ﻓﺮﺳﻮده ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ اﺣﺪاث …
ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ در ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان ﯾﮏ درﺻﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل  94ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﺗﯿﺮاژ
اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﯿﺪا ﮐﺮد اﻣﺎ در ﺑﺎﻓﺖ ﻓﺮﺳﻮده ﻣﯿﺰان رﺷﺪ ﺳﺎﺧﺖ وﺳﺎز ﺑﻪ
ﻣﺮاﺗﺐ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻮد و ﺑﻪ  5درﺻﺪ رﺳﯿﺪ .ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ  66ﻫﺰار واﺣﺪ
ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ در ﻣﻨﺎﻃﻖ  22ﮔﺎﻧﻪ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ از اﯾﻦ ﺗﻌﺪاد 10
ﻫﺰار و  667واﺣﺪ ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ در ﻣﺤﺪوده ﻫﺴﺘﻪ ﻓﺮﺳﻮده ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ اﺣﺪاث ﺷﺪه
اﺳﺖ .ﺑﺮرﺳﯽ اﯾﻦ آﻣﺎر ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ :در ﺳﺎل  95ﻣﺤﻞ اﺣﺪاث … /1
ﻣﺴﮑﻦ ﺷﺎﻫﺪ روﻧﻖ ﻧﺒﻮده اﯾﻢ ﺑﻠﮑﻪ رﮐﻮد ﻣﺴﮑﻦ ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﯿﺪا
ﮐﺮده و ﺷﺎﻫﺪ ﺗﺸﺪﯾﺪ رﮐﻮد ﻣﺴﮑﻦ در ﻣﺎه ﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﺑﻮده اﯾﻢ .ﺑﻪ ﮔﺰارش
ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی در ﺧﺮداد ﻣﺎه  96ﺗﻌﺪاد ﻣﻌﺎﻣﻼت آﭘﺎرﺗﻤﺎن ﻫﺎی ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ
ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان ﺑﻪ  15/ 4ﻫﺰار واﺣﺪ ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ رﺳﯿﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ رﻗﻢ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
ﻣﺎه ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ  0/ 8درﺻﺪ ﮐﺎﻫﺶ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ .و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺷﺎﺧﺺ
ﮐﺮاﯾﻪ ﻣﺴﮑﻦ اﺟﺎری در ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان و در ﮐﻞ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﻬﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺎه
ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ …
ﻣﺤﻤﺪ ﮐﺸﺘﯽ آرا ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﻫﻔﺘﻪ آراﻣﯽ ﺑﺮای ﻃﻼ و ﺳﮑﻪ ﻃﯽ ﮐﺮدﯾﻢ
ﮔﻔﺖ :ﻗﯿﻤﺖ ارز و ﻃﻼی ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮ و ﻧﻮﺳﺎن ﭼﻨﺪاﻧﯽ در ﻫﻔﺘﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ
ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﻣﺤﻤﺪ ﮐﺸﺘﯽ آرا در ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر اﻗﺘﺼﺎدی ﺧﺒﺮﮔﺰاری
ﻣﻮج ،ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺎزار ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻃﻼ در ﻫﻔﺘﻪ ﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﮔﻔﺖ:
ﻗﯿﻤﺖ ﻃﻼ در 3ﻫﻔﺘﻪ ﭘﯽ در ﭘﯽ ﺑﺎ ﮐﺎﻫﺶ ﻫﻤﺮاه ﺑﻮد ،ﮐﻪ رﺷﺪ ﻗﯿﻤﺖ ﻃﻼ
ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺖ و از ﻃﺮﻓﯽ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻬﺘﺮ ﺷﺪه ﺑﻮد اﻣﺎ

در ﭘﺎﯾﺎن روزﻫﺎی …
ﺑﺎزار ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اوﻟﯿﻦ روز ﻫﻔﺘﻪ را ﺑﺎ رﺷﺪ
درﺻﺪ ﺷﺎﺧﺺ ﮐﻞ آﻏﺎز ﮐﺮد .در اﯾﻦ روز ﮐﻪ
ﺳﻬﺎم و ﺳﺎﯾﺮ اوراق ﺑﻬﺎدار ﺑﻪ ارزش ﺳﻪ
ﺑﻮرس و ﻓﺮاﺑﻮرس ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺷﺪ ،رﻗﻢ ﺷﺎﺧﺺ ﮐﻞ
واﺣﺪ رﺳﺎﻧﺪ .در اﯾﻦ روز ،ﺑﺎﻧﮏ ﻣﻠﺖ ﮐﻪ
ﻣﺴﺎﻋﺪی ﻧﺪاﺷﺖ ،ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﻧﻤﺎد آن،

 147,32واﺣﺪی ،ﻣﻌﺎدل 0.19
ﺑﯿﺶ از  966ﻣﯿﻠﯿﻮن اﻧﻮاع
ﻫﺰارو 147ﻣﯿﻠﯿﺎردرﯾﺎل در
را ﺑﻪ ﻋﺪد  79ﻫﺰارو 658.9
در ﻫﻔﺘﻪ ﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﺷﺮاﯾﻂ
…

ﺑﺎزار ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ  449ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﺑﻪ ﻓﺮوش ﻣﯽ رﺳﺪ .ﻧﺮخ ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش
اﻧﻮاع ﭘﺮﯾﻨﺘﺮ ﭘﺮﯾﻨﺘﺮ ﭼﻨﺪﮐﺎره ﻟﯿﺰری ﻓﻮﺟﯽ زﯾﺮاﮐﺲ ﻣﺪل  M255 zدر
ﺑﺎزار ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ  620ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﺑﻪ ﻓﺮوش ﻣﯽ رﺳﺪ .آﺧﺮﯾﻦ ﻗﯿﻤﺖ ﺗﯿﺮآﻫﻦ
در ﺑﺎزار ﻫﺮ ﺷﺎﺧﻪ ﺗﯿﺮآﻫﻦ  ،14در ﺑﺎزار ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ  337ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﺑﻪ
ﻓﺮوش ﻣﯽ رﺳﺪ .ﺷﺎﺧﺺ ﻓﺮاﺑﻮرس رﺷﺪ ﺧﻮد را ﺣﻔﻆ ﮐﺮد ﺷﺎﺧﺺ ﺑﻮرس و اوراق
ﺑﻬﺎدار در ﭘﺎﯾﺎن ﻣﻌﺎﻣﻼت …
…< روزﻧﺎﻣﻪ ﻫﻤﺸﻬﺮی درﺑﺎره ﺑﺎزار ﻣﺴﮑﻦ ﮔﺰارش داده اﺳﺖ :ﺑﻪ دﻧﺒﺎل
رﺷﺪ ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺎ در ﺑﺎزار ﻣﺴﮑﻦ ﺣﺠﻢ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ وام ﻣﺴﮑﻦ ﻫﻢ 31
درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺖ .ﺑﻪ ﮔﺰارش ﻫﻤﺸﻬﺮی ،آﻣﺎرﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﻣﺘﻮﺳﻂ
ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺮ ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ آﭘﺎرﺗﻤﺎن در ﺗﻬﺮان در ﺳﻪ ﻣﺎه ﻧﺨﺴﺖ ﺳﺎل 1396روﻧﺪ
روﺑﻪ رﺷﺪی را ﺳﭙﺮی ﮐﺮده اﺳﺖ .اﯾﻦ روﻧﺪ ﺻﻌﻮدی ﮐﻪ از اردﯾﺒﻬﺸﺖ ﻣﺎه
آﻏﺎز ﺷﺪه اﺳﺖ در ﺧﺮدادﻣﺎه ﻫﻢ اداﻣﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد
ﻫﻤﭽﻨﺎن در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن اداﻣﻪ …
ﻫﺎی ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺑﺎزار ﻣﺴﮑﻦ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻨﺪ .ﺑﻪ دﻧﺒﺎل رﺷﺪ ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺎ در
ﺑﺎزار ﻣﺴﮑﻦ ﺣﺠﻢ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﺮای وام ﻣﺴﮑﻦ ﻫﻢ در ﺧﺮدادﻣﺎه اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺖ.
اﯾﻦ اوراق ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ اﺑﺰار ﻣﺎﻟﯽ ﻣﺮدم ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ ﺧﺎﻧﻪ اﺳﺖ .ﻫﻢ اﮐﻨﻮن
ﻣﺮدم ﺑﺮای ﺗﻬﯿﻪ ﯾﮏ وام 100ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ ﻣﺴﮑﻦ ﺑﺎﯾﺪ 200ﺑﺮﮔﻪ
500ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ ﺑﺨﺮﻧﺪ ﮐﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﺗﺎرﯾﺦ ﻫﺎی اﯾﻦ اوراق در
ﭘﺎﯾﺎن ﻫﻔﺘﻪ ﻗﺒﻞ از ﻣﺮز 78ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﻋﺒﻮر ﮐﺮد .ﺣﺘﯽ در ﭘﺎﯾﺎن
ﻣﺒﺎدﻻت روز ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺮ …
ﺑﺮﮔﺰاری ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ ﻣﺠﺎﻣﻊ ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎ در  31ﺗﯿﺮﻣﺎه ﺳﺎل ﺟﺎری ﺑﻪ ﻧﻮﺑﻪ
ﺧﻮد ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺤﻠﯿﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ در روزﻫﺎی آﺗﯽ ﺑﻪ آن ﻣﯽ ﭘﺮدازﯾﻢ  .ﺷﺎﺧﺺ ﮐﻞ
در ﻫﻔﺘﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ رﺷﺪ  809واﺣﺪی را ﺛﺒﺖ ﮐﺮد و در ﺳﻄﺢ  79ﻫﺰار و 509
واﺣﺪی اﯾﺴﺘﺎد .ﺷﺎﺧﺺ ﮐﻞ ﮐﻪ در اواﺧﺮ ﺧﺮداد ﻣﺎه ﮐﺎﻧﺎل  79ﻫﺰار
واﺣﺪی را از دﺳﺖ داده ﺑﻮد .در ﻫﻔﺘﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﺠﺪدا ﺗﻮاﻧﺴﺖ اﯾﻦ ﮐﺎﻧﺎل
را ﭘﺲ ﺑﮕﯿﺮد.در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﻫﻔﺘﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر از ﺷﺮوع ﺧﺮداد

ﻣﺎه ﺳﺎل ﺟﺎری ﺷﺎﺧﺺ ﮐﻞ …
]]ad_2
Source link

