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پیشنویس قطعنامه ضدایرانی به شورای حکام ارائه شد  /آرای کافی برای تصویب قطعنامه
وجود دارد
منابع خبر ی مدعی شدند شورای حکام آژانس از ایران میخواهد برای انجام تعهدات قانونی خود به صورت فور ی
اقدام کند و پیشنهاد مدیرکل آژانس در مورد تعامل بیشتر برای شفافساز ی و حل و فصل همه مسائل پادمانهای
باقی مانده را بالفاصله بپذیرد.
منبع :بتا سهام

لحن پیشنویس مالیم است!
در پیشنویس قطعنامه هیچ اشارهای به ارجاع موضوع ایران به شورای امنیت نشده
خبرنگار «فارین پالیسی» نوشته مطلع شده قطعنامه ضد ایرانی ارائه شده به شورای حکام آژانس چهارشنبه عصر
یا صبح پنجشنبه به رأی گذاشته خواهد شد.
«استفانی لیختن اشتاین» خبر داده لحن این پیشنویس تند نیست و در آن هیچ اشارهای به ارجاع این موضوع
به شورای امنیت سازمان ملل نشده است.
منبع :اخبار بورس

آمریکا باز هم مسئولیت وقفه در مذاکرات وین را به گردن ایران انداخت
نماینده آمریکا در آژانس بینالمللی انرژی اتمی در بیانیه ای در جلسه شورای حکام این نهاد بینالمللی بار دیگر
تالش کرد ایران را مقصر وقفه در مذاکرات وین نشان دهد.
نماینده آمریکا در شورای حکام:
هیچ دلیل مسالمتآمیزی برای ایران در تولید اورانیوم غنی شده تا  ۶۰درصد وجود ندارد.
ما خواستار بازگشت به توافق هسته ای هستیم اما ایران باید قصد خود را نشان دهد.
ایران باید از درخواست برای لغو تحریم های غیرمرتبط با توافق هستهای دست بردارد.
ایران باید تمام اطالعات ثبت شده در دوربینهای مداربسته را در اختیار آژانس قرار دهد.
منبع :بورس نیوز

صفحه | 1

بانک جهانی :رشد اقتصادی ایران به  ۳.۷درصد افزایش مییابد
بانک جهانی با اصالح پیشبینی خود از رشد اقتصادی ایران طی سال جار ی میالدی اعالم کرد اقتصاد ایران در
این سال  ۳.۷درصد رشد میکند که باالتر از متوسط رشد اقتصادی جهان طی این سال خواهد بود.
بانک جهانی در گزارش خود نوشته است :انتظار میرود اقتصاد ایران تحت تأثیر رنگ باختن کرونا و قیمتهای
باالی نفت به رشد  ۳.۷درصدی در سال  ۲۰۲۲برسد .البته چالشهای حلنشده ساختار ی و سرمایهگذار ی ضعیف
پتانسیل رشد اقتصادی در ایران را محدود کردهاند.

منبع :صدای بورس

نماینده مجلس:
اگر قرار باشد در حوزه یارانه بنزین یا گازوئیل تغییر ایجاد شود ،به مصرفکننده آسیبی وارد نخواهد شد؛
مانند یارانه نان که دولت قصد دارد مستقیم آن را به نانواها پرداخت کند  /باید در حوزه مصرف حاملهای انرژ ی
مدیریت دقیق تر ی اعمال شود.
پرویز محمدنژاد عضو هیئت رئیسه کمیسیون انرژ ی مجلس گفت :در عین حال که معتقدیم باید در حوزه مصرف
بنزین ،گازوئیل و سایر فرآورده های آن مدیریت دقیقتر ی اعمال شود اما هیچگونه برنامهای برای افزایش قیمت
آنها در دستور کار مجلس و دولت نیست.
منبع:اخبار بورس

پیشنویس قطعنامه احتمالی شورای حکام علیه ایران
متن کامل پیش نویس قطعنامه ارائه شده از سوی آمریکا ،انگلیس ،آلمان و فرانسه به شورای حکام آژانس
بینالمللی انرژی اتمی منتشر شده است.
متن قطعنامه :آژانس از اینکه مسائل پادمانی مرتبط با این سه مکان ،به رغم تعاملهای متعدد بین آژانس و
ً
عمیقا ابراز نگرانی میکند.
ایران و به دلیل همکاری ناکافی سیستماتیک ایران کماکان حلنشده باقی ماندهاند
ً
فورا پیشنهاد مدیر کل را برای
آژانس از ایران میخواهد تعهدات قانونی خود را به صورت اضطراری اجرا کرده و
تعامل بیشتر جه ت توضیح در خصوص تمامی مسائل پادمانی باقیمانده و حل و فصل آنها اجابت کند.
منبع :بتا سهام
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عرضه خودرو در بورس کاال تعلیق شد
مدیر بازرسی و امور اعضا بورس کاالی ایران در نامهای به شرکتهای کارگزار ی اعالم کرد که علیرغم آمادهساز ی
زیرساختهای الزم برای انجام معامالت خودرو در بورسکاال با توجه به نامه روز گذشته معاونت صنایع حمل و
نقل وزارت صمت مبنی بر مصوبات شصت و سومین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی ،عرضه خودرو در
بورسکاال تعلیق می شود.
به گزارش کاالخبر ،در متن نامه محمد نوروزپور مدیر بازرسی و امور اعضا بورس کاالی ایران آمده است :با توجه
به نامه روز گذشته معاونت صنایع حملونقل وزارت صمت که پایان وقت ادار ی به بورسکاال ارسال شد ،مبنی بر
مصوبات شصت و سومین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی و با توجه به ابهامات حقوقی درخصوص امکان
تسر ی مصوبه مذکور به عرضه خودرو در بورس کاال ،موضوع جهت اتخاذ تصمیم به شورای عالی بورس و اوراق
بهادار ارجاع شد.
در ادامه این نامه ضمن عذرخواهی از تمامی ذینفعان آمده است :علیرغم آمادهساز ی زیرساختهای الزم جهت
انجام معامالت خودرو در بورسکاال ،شبکه کارگزار ی و تولیدکنندگان خودرو تا زمان ابهام توسط شورای عالی
بورس ،عرضه در بورس کاال تعلیق میشود.
منبع:اخبار بورس

افزایش  ۲۵درصدی قیمت برخی شویندهها
معاون صنایع عمومی وزارت صمت:
براساس تعامالت صورت گرفته قرار شده برای آن دسته از کاالهایی که با افزایش مواد اولیه وارداتی روبهرو هستند
متوسط افزایش  ۱۰تا  ۲۵درصدی اعمال شود .البته دیگر کاالها با همان قیمت ثابت در حال عرضه است.
اگر واحدها افزایش قیمت نامتعارفی را اعمال کردند حتما از طریق سامانه  ۱۲۴اطالعات الزم به مراجع مربوطه
داده شود.
منبع :اخبار بورس

خبرگزاری الجزیره
هرگونه قطعنامه احتمالی علیه ایران در شورای حکام به هیچ عنوان به شورای امنیت ارجاع داده نمیشود ،چون
طرفین مذاکره میخواهند برجام را احیا کنند.
روسیه و چین هر دو مخالف هرگونه قطعنامه بر علیه ایران هستند.
حتی اسرائیل هم راه حل دیپلماتیک را برای موضوع برجام ترجیح میدهد.
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قطر رسما از بازگشت طرفین به توافق هستهای حمایت کرده و با طرفین در حال مذاکره است.
جوزف بورل ،نماینده عالی اتحادیه اروپا رسما اعالم کرده انتظار مناسب نیست و مذاکرات باید سریعتر شروع شود.
منبع :بتا سهم

روسیه خواهان رسیدن ایران به توافق است
لوان جاگاریان ،سفیر روسیه در تهران:
روسیه از جمهور ی اسالمی ایران دفاع میکند ،روسیه همواره در کنار ایران بوده و خواهان رسیدن ایران به توافق
است.
آقای امیرعبداللهیان در گفتوگوی تلفنی که با آقای الوروف داشتند ،ما اعالم کردیم که از ایران در موضوع
هستهای حمایت خواهیم کرد.
برخی متاسفانه مدعی میشوند که روسیه میخواهد در مذاکرات مشکل ایجاد کند ،در صورتیکه ما حتی از توافق
ایران با آمریکا هم حمایت میکنیم.
روسیه در سال  ۲۰۱۵نیز از توافق ایران با کشورهای دیگر نیز حمایت کرد و هیچگاه مخالف رسیدن توافق ایران با
کشورهای دیگر نیست.
درباره توقیف محموله نفتی ایران که اخیرا به دستور آمریکا انجام شد ،آنها دزد هستند ،دیروز پول ما را دزدیدند و
امروز نفت شما را.
منبع:اقتصاد انالین

فعالیت دوربینهای آژانس در یکی از مراکز هستهای کشور متوقف شد
سازمان انرژی اتمی در اطالعیهای از قطع دوربینهای فراپادمانی آژانس بین المللی انرژ ی اتمی در یکی از مراکز
هستهای کشورمان خبر داد.
این اقدام همچنین شامل توقف فعالیت دستگاه اندازهگیر ی برخط سطح غنا و فلومتر ( )OLEMمیگردد.
در این اطالعیه آمده است ،آژانس نه تنها قدردان حسننیت ایران نبوده است ،بلکه آن را یک وظیفه تلقی میکند.
منبع :دنیای بورس
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افزایش  5000واحدی شاخص بورس تهران
ً
کامال رو به رشد قرار
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس ،بورس اوراق بهادار تهران امروز در یک روند
گرفت ،به گونه ای که شاخص کل در پایان معامالت با افزایش  4هزار و  914واحد به رقم یک میلیون و  520هزار
و  302واحد رسید.
همچنین شاخص کل با معیار هموزن با افزایش  2هزار و  348واحد به رقم  421هزار و  414واحد رسید.
ارزش بازار در بورس تهران به بیش از  6میلیون و  25هزار میلیارد تومان رسید.
معاملهگران امروز بیش از  8میلیارد سهام ،حقتقدم و اوراق مالی در قالب 327هزار فقره معامله و به ارزش 5هزار
و 973میلیارد تومان داد و ستد کردند.
امروز همه شاخصهای بورس سبز بودند به گونه ای که شاخص کل و شاخص قیمت با معیار وزنی ارزشی 32صدم
درصد افزایش یافتند .این دو شاخص با معیار هموزن 56صدم درصد افزایش یافتند.
شاخص آزاد شناور  29صدم درصد افزایش یافت .شاخص بازار اول بورس  25صدم درصد رشد کرد و شاخص بازار
دوم بورس  41صدم درصد افزایش یافت.
امروز نمادهای کشتیرانی ،شستا ،ملی مس ،جم پیلن و مبین انرژی ،پاالیش نفت بندرعباس و پاالیش نفت تهران
بیشترین اثر افزایش در شاخص بورس را داشتهاند.
در فرابورس ایران هم امروز شاخص کل با افزایش  108واحدی به رقم  20هزار و  946واحد رسید.
ارزش بازار اول و دوم فرابورس ایران به بیش از یکمیلیون و  179هزار میلیارد تومان رسید.
ارزش بازار پایه فرابورس به  355هزار میلیارد تومان رسید.
معاملهگران امروز بیش از  2.2میلیارد سهام ،حقتقدم و اوراق مالی در قالب  253هزار فقره معامله و به ارزش 5
هزار و  357میلیارد تومان داد و ستد کردند.
با این حساب ،ارزش معامالت دو بازار بورس و فرابورس امروز به بیش از  11هزار و  300میلیارد تومان رسیده است
امروز نمادهای بی مه پاسارگاد ،پتروشیمی زاگرس ،پتروشیمی تندگویان ،داروسازی دانا ،ذغالسنگ پرورده طبس،
بیمه اتکایی ایرانیان و پویازرکان آقدره بیشترین اثر افزایش در شاخص فرابورس را داشتهاند.
به گزارش فارس ،امروز قرار بود دو خودروی دیگنیتی و فیدلتی از طریق بورس کاال عرضه شود اما یکباره با نامه
معاون حمل و نقل و امور خودرویی وزیر صنعت ،عرضه این خودروها در بورس کاال منتفی شد .این در حالی است
که متقاضیان این خودروها از  11تا  18خردادماه ثبت سفارش انجام داده و  30درصد پول خودرو را هم پرداخت

صفحه | 5

کرده بودند ،اما با یک نامه ،عرضه خودرو د ر بورس کاال فعال منتفی شد .قبل از این گفته شده بود اقتصاد برای
فعاالن اقتصادی باید پیشبینیپذیر باشد.
منبع :فارس نیوز

خالص تغییر مالکیت بورس

خالص تغییر مالکیت بورس ( ۱8خرداد  ۲۳۶ :)۱۴۰۱میلیارد تومان حقیقی به حقوقی
ارزش معامالت خرد سهام بورس ۲۰۷8 :میلیارد تومان
منبع :دنیای بورس
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خالصه بازار
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دالر و یورو چهارشنبه  18خرداد ماه 1۴۰1

منبع :اقتصاد آنالین

طال و سکه چهارشنبه  18خرداد ماه 1۴۰1

منبع :اقتصاد آنالین
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