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در دی ﻣﺎه  ۹۹ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ؛
ﮐﺎﻫﺶ  ۲۴درﺻﺪی ﺗﻌﺪاد
ﭼﻫﺎی ﺑﺮﮔﺸﺘ
Posted on ۱۳۹۹/۱۲/۰۴

ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ  ۶۷۸ﻫﺰار ﻓﻘﺮه ﭼ ﺑﻪ ارزﺷ ﺣﺪود  ۲۰۹ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﯾﺎل در دی
ﻣﺎه  ۱۳۹۹در ﮐﻞ ﮐﺸﻮر ﺑﺮﮔﺸﺖ داده ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺎه ﻗﺒﻞ از ﻧﻈﺮ
ﺗﻌﺪاد و ﻣﺒﻠﻎ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ  ۲۴درﺻﺪ و  ۱۰.۵درﺻﺪ ﮐﺎﻫﺶ ﻧﺸﺎن ﻣدﻫﺪ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش اﯾﺒِﻨﺎ ،ﺑﺮاﺳﺎس ﺗﺎزهﺗﺮﯾﻦ آﻣﺎر ﺑﺎﻧ ﻣﺮﮐﺰی ،ﺑﯿﺶ از  ۸ﻣﯿﻠﯿﻮن و  ۴۰۰ﻫﺰار ﻓﻘﺮه ﭼ ﺑﻪ ارزﺷ ﺣﺪود  ۱۸۸۵ﻫﺰار
ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﯾﺎل در دی ﻣﺎه  ۹۹در ﮐﻞ ﮐﺸﻮر ﻣﺒﺎدﻟﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺎه ﻗﺒﻞ از ﻧﻈﺮ ﺗﻌﺪاد  ۱۰.۷درﺻﺪ ﮐﺎﻫﺶ و از ﻧﻈﺮ ﻣﺒﻠﻎ ۱.۴
درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﺸﺎن ﻣدﻫﺪ .در ﻣﺎه ﻣﻮرد ﮔﺰارش در اﺳﺘﺎن ﺗﻬﺮان ﺑﯿﺶ از  ۲ﻣﯿﻠﯿﻮن و  ۵۰۰ﻫﺰار ﻓﻘﺮه ﭼ ﺑﻪ ارزﺷ ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ
 ۹۱۷ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﯾﺎل ﻣﺒﺎدﻟﻪ ﺷﺪ.
در دی ﻣﺎه ﺳﺎل ﺟﺎری  ۴۸.۹درﺻﺪ از ﺗﻌﺪاد ﭼﻫﺎی ﻣﺒﺎدﻟﻪای ﮐﻞ ﮐﺸﻮر در ﺳﻪ اﺳﺘﺎن ﺗﻬﺮان ،اﺻﻔﻬﺎن و ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮی
ﻣﺒﺎدﻟﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺎ  ۳۰.۱درﺻﺪ ۱۱ ،درﺻﺪ و  ۷.۸درﺻﺪ ﺑﯿﺶﺗﺮﯾﻦ ﺳﻬﻢ را در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ اﺳﺘﺎنﻫﺎ دارا ﺑﻮدهاﻧﺪ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ  ۶۱.۹درﺻﺪ از ارزش ﭼﻫﺎی ﻓﻮق در ﺳﻪ اﺳﺘﺎن ﺗﻬﺮان ) ۴۸.۷درﺻﺪ( ،اﺻﻔﻬﺎن ) ۷.۲درﺻﺪ( و ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮی )۶
درﺻﺪ( ﻣﺒﺎدﻟﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﺶﺗﺮﯾﻦ ﺳﻬﻢ را در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ اﺳﺘﺎنﻫﺎ دارا ﺑﻮدهاﻧﺪ.

ﭼﻫﺎی وﺻﻮﻟ
ﺣﺪود  ۷ﻣﯿﻠﯿﻮن و  ۸۰۰ﻫﺰار ﻓﻘﺮه ﭼ ﺑﻪ ارزﺷ ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ  ۱۶۷۶ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﯾﺎل در دی ﻣﺎه  ۹۹در ﮐﻞ ﮐﺸﻮر وﺻﻮل ﺷﺪ ﮐﻪ
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺎه ﻗﺒﻞ از ﻧﻈﺮ ﺗﻌﺪاد  ۹.۴درﺻﺪ ﮐﺎﻫﺶ و از ﻧﻈﺮ ﻣﺒﻠﻎ  ۳.۱درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﺸﺎن ﻣدﻫﺪ.
از ﮐﻞ ﺗﻌﺪاد و ﻣﺒﻠﻎ ﭼﻫﺎی ﻣﺒﺎدﻟﻪ ﺷﺪه در ﻣﺎه ﻣﺬﮐﻮر ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ  ۹۲درﺻﺪ و  ۸۸.۹درﺻﺪ وﺻﻮل ﺷﺪه اﺳـﺖ .درﺻـﺪ ﺗﻌﺪاد و
ﻣﺒﻠـﻎ ﭼﻫﺎی وﺻﻮل ﺷﺪه در آذرﻣﺎه  ۱۳۹۹ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﻌﺎدل  ۹۰.۶درﺻﺪ و  ۸۷.۵درﺻﺪ و در دی ﻣﺎه  ۱۳۹۸ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺮاﺑﺮ
 ۹۱.۸درﺻﺪ و  ۸۹.۹درﺻﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ.
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در دی ﻣﺎه  ۹۹در اﺳﺘﺎن ﺗﻬﺮان ﺣﺪود  ۲ﻣﯿﻠﯿﻮن و  ۴۰۰ﻫﺰار ﻓﻘﺮه ﭼ ﺑﻪ ارزﺷ ﺣﺪود  ۸۲۵ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﯾﺎل وﺻﻮل ﺷﺪ ﮐﻪ از
ﻧﻈﺮ ﺗﻌﺪاد  ۹۲.۹درﺻﺪ و از ﻧﻈﺮ ارزش  ۸۹.۹درﺻﺪ از ﮐﻞ ﭼﻫﺎی ﻣﺒﺎدﻟﻪای وﺻﻮل ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ.
در ﻣﺎه ﻣﺬﮐﻮر در ﺑﯿﻦ ﺳﺎﯾﺮ اﺳﺘﺎنﻫﺎی ﮐﺸﻮر ،ﺑﯿﺶﺗﺮﯾﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺗﻌﺪاد ﭼﻬﺎی وﺻﻮﻟ ﺑـﻪ ﮐﻞ ﭼﻫﺎی ﻣﺒﺎدﻟﻪای در اﺳﺘﺎن ،ﺑﻪ
ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﻪ اﺳﺘﺎنﻫﺎی ﮔﯿﻼن ) ۹۴.۲درﺻﺪ( ،اﻟﺒﺮز ) ۹۲.۸درﺻﺪ( و ﻣﺎزﻧﺪران ) ۹۲.۷درﺻﺪ( اﺧﺘﺼﺎص ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ و اﺳﺘﺎنﻫﺎی
ﮐﻬﯿﻠﻮﯾﻪ و ﺑﻮﯾﺮاﺣﻤﺪ ) ۸۴.۲درﺻﺪ( ،اﯾﻼم ) ۸۷.۳درﺻﺪ( و ﻟﺮﺳﺘﺎن ) ۸۸.۳درﺻﺪ( ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮﯾﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺗﻌﺪاد ﭼﻫﺎی وﺻﻮﻟ ﺑﻪ
ﮐﻞ ﭼﻫﺎی ﻣﺒﺎدﻟﻪ ﺷﺪه در اﺳﺘﺎن را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص دادهاﻧﺪ.
در ﻣﺎه ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳ در ﺑﯿﻦ ﺳﺎﯾﺮ اﺳﺘﺎنﻫﺎی ﮐﺸﻮر ،ﺑﯿﺶﺗﺮﯾﻦ ﻧﺴﺒﺖ ارزش ﭼﻫﺎی وﺻﻮﻟ ﺑﻪ ﮐﻞ ارزش ﭼﻫﺎی ﻣﺒﺎدﻟﻪای در
اﺳــﺘﺎن ﺑــﻪ ﺗﺮﺗﯿــﺐ ﺑــﻪ اﺳــﺘﺎنﻫﺎی ﮔﯿﻼن ) ۹۰.۴درﺻــﺪ( ،اﻟــﺒﺮز ) ۹۰.۳درﺻــﺪ(و ﺳــﻤﻨﺎن) ۸۹.۹درﺻــﺪ(اﺧﺘﺼﺎص ﯾــﺎﻓﺘﻪ اﺳــﺖ و
اﺳﺘﺎنﻫﺎی ﮐﻬﯿﻠﻮﯾﻪ و ﺑﻮﯾﺮاﺣﻤـﺪ ) ۸۰.۲درﺻﺪ( ،اﯾﻼم ) ۸۰.۳درﺻﺪ( و ﻗﻢ ) ۸۲.۷درﺻﺪ( ﮐﻢﺗﺮﯾﻦ ﻧﺴﺒﺖ ارزش ﭼﻫﺎی وﺻﻮﻟ
ﺑﻪ ﮐﻞ ارزش ﭼﻫﺎی ﻣﺒﺎدﻟﻪ ﺷﺪه در اﺳﺘﺎن را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص دادهاﻧﺪ.

ﭼﻫﺎی ﺑﺮﮔﺸﺘ
ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ  ۶۷۸ﻫﺰار ﻓﻘﺮه ﭼ ﺑﻪ ارزﺷ ﺣﺪود  ۲۰۹ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﯾﺎل در دی ﻣﺎه  ۱۳۹۹در ﮐﻞ ﮐﺸﻮر ﺑﺮﮔﺸﺖ داده ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺎه ﻗﺒﻞ از ﻧﻈﺮ ﺗﻌﺪاد و ﻣﺒﻠﻎ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ  ۲۴درﺻﺪ و  ۱۰.۵درﺻﺪ ﮐﺎﻫﺶ ﻧﺸﺎن ﻣدﻫﺪ.
از ﮐﻞ ﺗﻌﺪاد و ﻣﺒﻠﻎ ﭼﻫﺎی ﻣﺒﺎدﻟﻪ ﺷﺪه در ﻣﺎه ﻣﺬﮐﻮر ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ  ۸درﺻﺪ و  ۱۱.۱درﺻﺪ ﺑﺮﮔﺸﺖ داده ﺷﺪه اﺳﺖ .درﺻﺪ ﺗﻌﺪاد و
ﻣﺒﻠﻎ ﭼﻫﺎی ﺑﺮﮔﺸﺖ داده ﺷﺪه در آذرﻣﺎه ۱۳۹۹ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﻌﺎدل  ۹.۴درﺻﺪ و  ۱۲.۵درﺻﺪ و در دی ﻣﺎه ﺳﺎل  ۱۳۹۸ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ
ﺑﺮاﺑﺮ  ۸.۲درﺻﺪ و  ۱۰.۱درﺻﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ.
در ﻣﺎه ﻣﻮرد ﮔﺰارش در اﺳﺘﺎن ﺗﻬﺮان ﺣﺪود  ۱۸۱ﻫﺰار ﻓﻘﺮه ﭼـ ﺑـﻪ ارزﺷ ﺣـﺪود  ۹۳ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﯾﺎل ﺑﺮﮔﺸﺖ داده ﺷﺪ ﮐﻪ از
ﻧﻈﺮ ﺗﻌﺪاد  ۷.۱درﺻﺪ و از ﻧﻈﺮ ارزش  ۱۰.۱درﺻﺪ از ﮐﻞ ﭼﻫﺎی ﻣﺒﺎدﻟﻪای ﺑﺮﮔﺸﺖ داده ﺷﺪه اﺳﺖ.
در ﻣﺎه ﻣﺬﮐﻮر در ﺑﯿﻦ ﺳﺎﯾﺮ اﺳﺘﺎنﻫﺎی ﮐﺸﻮر ،ﺑﯿﺶﺗﺮﯾﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺗﻌـﺪاد ﭼﻫﺎی ﺑﺮﮔﺸﺘ ﺑﻪ ﮐﻞ ﭼﻫﺎی ﻣﺒﺎدﻟﻪای در اﺳﺘﺎن ،ﺑﻪ
ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﻪ اﺳﺘﺎنﻫﺎی ﮐﻬﯿﻠﻮﯾﻪ و ﺑﻮﯾﺮاﺣﻤﺪ ) ۱۵.۸درﺻﺪ( ،اﯾﻼم ) ۱۲.۷درﺻﺪ( و ﻟﺮﺳﺘﺎن ) ۱۱.۷درﺻﺪ( اﺧﺘﺼﺎص ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ و
اﺳـﺘﺎنﻫﺎی ﮔـﯿﻼن ) ۵.۸درﺻﺪ( ،اﻟﺒﺮز ) ۷.۲درﺻﺪ( و ﻣﺎزﻧﺪران ) ۷.۳درﺻﺪ( ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮﯾﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺗﻌﺪاد ﭼﻫﺎی ﺑﺮﮔﺸﺘ ﺑﻪ ﮐﻞ
ﺗﻌﺪاد ﭼﻫﺎی ﻣﺒﺎدﻟﻪ ﺷﺪه در اﺳﺘﺎن را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص دادهاﻧﺪ.
در ﻣﺎه ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳ در ﺑﯿﻦ ﺳﺎﯾﺮ اﺳﺘﺎنﻫﺎی ﮐﺸﻮر ،ﺑﯿﺶﺗﺮﯾﻦ ﻧﺴﺒﺖ ارزش ﭼﻫﺎی ﺑﺮﮔﺸﺘ ﺑﻪ ﮐﻞ ارزش ﭼﻫﺎی ﻣﺒﺎدﻟﻪ ﺷﺪه
در اﺳﺘﺎن ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﻪ اﺳﺘﺎنﻫﺎی ﮐﻬﯿﻠﻮﯾﻪ و ﺑﻮﯾﺮاﺣﻤﺪ ) ۱۹.۸درﺻﺪ( ،اﯾﻼم ) ۱۹.۷درﺻﺪ( و ﻗﻢ ) ۱۷.۳درﺻﺪ( اﺧﺘﺼﺎص ﯾﺎﻓﺘﻪ
اﺳﺖ و اﺳﺘﺎنﻫﺎی ﮔﯿﻼن ) ۹.۶درﺻﺪ( ،اﻟﺒﺮز ) ۹.۷درﺻﺪ( و ﺳﻤﻨﺎن ) ۱۰.۱درﺻﺪ( ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻧﺴﺒﺖ ارزش ﭼﻫﺎی ﺑﺮﮔﺸﺘ ﺑﻪ
ﮐﻞ ارزش ﭼﻫﺎی ﻣﺒﺎدﻟﻪ ﺷﺪه در اﺳﺘﺎن را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص دادهاﻧﺪ.
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