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 (15:30) قیمت در بازارهای موازی

 بیت کوین بورس دالر 18طال  سکه

138.650.000 

(14/0-%) 

12.739.000 

(27/0-%) 

301.500 

 

1.412.859 

(56/0-%) 

82/18755 

(18/1-%) 

 

 دنیای اقتصاد 

 نشان  تختیفروش در بازار مسکن پا یشده براعرضه یهالیفا نیترتازه  :1بازار مسکن دیجد یهالیدر فا متیجهت ق

که  یتیوضع مشابه در مردادماه ندارد. یهالیفا متیق نیانگینسبت به م یچندان راتییفروش تغ یشنهادیپ یهامتیق دهدیم

که احتمال  یو معتقدند مادام دانندیم یدور از مذاکرات برجام نیدار شدن زمان اگرفته از کشفعاالن بازار مسکن آن را نشأت

 یگرمها دلو نه فروشنده شودیم رفتهیپذ دارانیخر یاز سو متیق شیافزا هن شود،یم یمعامالت باال تلق نیطرف یتوافق از سو

 دارند. متیکاهش ق یبرا یاکنندهقانع لیدل ترقیبه عبارت دق ای یکاف

 نیتابستان و همچن انهیم یآپارتمان ط متیبه کندشدن سرعت رشد ق یفعاالن ساختمان :2وسازجعبه فرمان بازار ساخت 

از فعاالن بخش ساختمان که « شامخ» ینظرسنج جهی، واکنش مثبت نشان دادند. نت«در مرداد یمذاکرات برجام شرفتیروند پ»

مرداد  یکه ابتدا جنس نیگزارش از ا نینسبت به آخر ینظرسنج نیدر ا« شاخص کل» دهدیانجام شد، نشان م وریشهر لیاوا

 یبخش ساختمان دیخر رانیاطالعات منتشرشده در گزارش طرح شامخ مد هیر پاب کرده است. دایپ ریبهبود چشمگ منتشر شد

اثر دو فاکتور کاهش تورم  دهد،ینشان م شودیمنتشر م رانیاتاق تعاون ا یها از سواز سازنده یکه هر ماه براساس نظرسنج

و ثبت حس و  کسویاز  یساختمان یهاتیفعال تیدر مردادماه، خود را در شکل بهبود وضع یرونیب یهاسکیمسکن و کاهش ر

تورم مسکن در  یبرجام ستیبه ا یساختمان رانیبازار نسبت به ماه قبل، نشان داده است. واکنش مد نیحال بهتر فعاالن ا

 منعکس شده است. زین« شامخ» ینظرسنج

 بخش مسکن در مرکز  یمال نیدر حوزه تام که یدر نشست ،یوشهرسازمسووالن وزارت راه :3یدولت یهاخانه دیسکته خر

 نیدر گام دوم، اعالم کردند از ب یدولتخانه یاز تقاضا یمیتوقف ن یضمن دییبرگزار شد، با تا یراه، مسکن و شهرساز قاتیتحق

نفر  ونیلیم میونکیمسکن در سال، تنها  ونیلیم کیورود به طرح ساخت  یبرا طیواجد همه شرا یفرد متقاض ونیلیم3از  شیب

 نیترطیاز واجد شرا یمیتوقف ن ای یزدگپس یموضوع به معنا نیاند. اپرونده شده لینام و تشکثبت لیتکم یعنیم وارد مرحله دو

طرح  طیواجد شرا انیمتقاض یعلت به موضوع استطاعت مال نیا است. یمسکن دولت دارانیقرار گرفتن در فهرست خر یافراد برا

 مربوط است. یمسکن دولت

                                                           
1 https://b2n.ir/y96366  
2 https://b2n.ir/x04763  
3 https://b2n.ir/n35220  

https://b2n.ir/y96366
https://b2n.ir/x04763
https://b2n.ir/n35220
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 نیوز اقتصاد 

 داشته است و طبق  یریگوام مسکن نسبت به ماه گذشته کاهش چشم نهیهز :4وام مسکن نهیهز ریکاهش چشمگ

که  یتومان پرداخت کنند، در حال ونیلیم 110حدود  دیوام با نیا افتیدر یبرا نینشتختیپا یهامتاهل ها،متیق نیدتریجد

 تومان بود. ونیلیم 129رقم در ماه گذشته حدود  نیا

                                                           
4 https://b2n.ir/m23189  

https://b2n.ir/m23189

