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پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس :طرح مالیات بر عایدی سرمایه در بودجه
 ۱۴۰۲عملیاتی میشود
محمدرضا پورابراهیمی ،رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی از پایان بررسی طرح مالیات بر عایدی
سرمایه در این کمیسیون خبر داد و گفت :پیشبینی میشود تابستان امسال موضوع مالیات بر عایدی سرمایه
تصویب و در بودجه  ۱۴۰۲عملیاتی شود.
منبع :بورس نیوز

واشنگتن :به طور غیرمستقیم با ایران در ارتباط هستیم
وزارت امور خارجه آمریکا:
واشنگتن به طور غیرمستقیم با ایران در ارتباط بوده و منتظر پاسخ سازنده از ایران در خصوص کنار گذاشتن
خواستههای فراتر از توافق هستهای هستیم.
اگر تهران تصمیم سیاسی در کنار گذاشتن خواستههای فراتر از توافق هستهای را اتخاذ کند ،امکان پایان دادن به
مذاکرات و بازگشت دوجانبه سریع به توافق وجود دارد.
ایران میتواند طی چند هفته به سالح هستهای دست یابد به همین دلیل خواستار بازگشت دوجانبه به توافق
هستهای هستیم.
منبع:اخبار بورس

فرصت  ۱۰روزه مجلس برای تعیین تکیف اصالح قانون بازار سرمایه
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس اعالم کرد :لزوم اصالح قانون بازار سرمایه از مدتها قبل در دستورکار کمیته
تخصصی کمیسیون اقتصادی قرار گرفته بوده که خوشبختانه گزارش نهایی آن روز گذشته در کمیسیون اقتصادی
مجلس قرائت شد.
پورابراهیمی افزود :مقرر شد گزارش در سامانه مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسالمی بارگذار ی و ظرف بازهای
 ۱۰روزه متخصصان و مجموعههای مختلف از جمله بخش خصوصی ،سازمان بورس ،بانک مرکز ی و وزارت امور
اقتصاد و دارایی نظر خود را به دبیرخانه کمیته تخصصی ارائه کنند تا ظرف یک ماه آینده کمیسیون بتواند اصالح
قانون بازار سرمایه را که منجر به رفع بخشی از دغدغههای مردم درباره وضعیت کنونی بازار سرمایه است ،را شاهد
باشیم.
پورابراهیمی نماینده مردم در مجلس یازدهم با اشاره به لزوم تسریع تصویب پایه جدید مالیاتی در کشور برای
جلوگیر ی از سوداگر ی ،تصریح کرد :بررسی طرح مالیات بر عایدی سرمایه در کمیسیون به اتمام رسیده است و تا
 ۱۰روز آینده در صحن علنی اعالم وصول خواهد شد.
منبع:بورس نیوز
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در دو ماه ابتدای سال جاری ثبت شد؛ تولید حدود  ۴میلیون تنی انواع محصوالت فوالدی
انجمن تولیدکنندگان فوالد اعالم کرد :طی ماههای فروردین و اردیبهشت امسال ۳ ،میلیون و  ۷۳۷هزار تن انواع
محصوالت فوالدی (انواع ورق ،تیرآهن ،میلگرد ،نبشی ،ناودانی و غیره) تولید شد.
انجمن تولیدکنندگان فوالد اعالم کرد :طی ماههای فروردین و اردیبهشت امسال ۳ ،میلیون و  ۷۳۷هزار تن انواع
محصوالت فوالدی (انواع ورق ،تیرآهن ،میلگرد ،نبشی ،ناودانی و غیره) تولید شد .این رقم طی مدت مشابه سال
گذشته ۳ ،میلیون و  ۵۷۶هزار تن بود.
منبع:اخبار بورس

گروسی :افزایش تنش به سود هیچ طرفی در مذاکرات هستهای نیست
مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی با اشاره به اینکه گفتوگوها با ایران برای احیای توافق هستهای به بنبست
رسیده است تاکید کرد که افزایش تنشها به سود هیچ طرفی در مذاکرات هستهای با ایران نیست.
منبع:اقتصاد آنالین

برق مورد نیاز تولید سیمان تامین شد /منتظر شکستهشدن قیمتها باشید
«عبدالرضا شیخان»دبیر انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان گفت:
شایعه قطعی برق صنایع سیمانی در هفتههای گذشته ،منجر به افزایش قیمت این کاالی ساختمانی شد.
به گفته این مقام صنفی ،همین شایعات سبب شد تا خریداران با ورود به بورسکاال میزان خرید زیادی انجام داده
و قیمت ها را باال ببرند ،همچنین عرضه سیمان به بازار کاهش یافت.
وی ادامهداد :با ابطال حدود  ۶۰معامله سیمانی از سوی بورسکاال در هفته جاری ،این عرضههای ابطال شده
همراه با کف عرضه  ۱.۳میلیون تنی هفتگی در روز یکشنبه آینده ( ۲۹خردادماه) عرضه خواهد شد که بهطور قطع
این میزان عرضه که بیش از حد است منجر به شکسته شدن قیمتها خواهد شد.
یکشنبه گذشته ( ۲۲خرداد ماه) یک میلیون و  ۵۲هزار تن سیمان در بورسکاال عرضه شده بود که  ۵۳۸هزار تن
آن تایید شد و بقیه به دلیل غیرمنطقی بودن قیمتها مورد تایید قرار نگرفت.
منبع:اخبار بورس

صفحه | 2

خالص تغییر مالکیت بورس

خالص تغییر مالکیت بورس ( ۲۵خرداد  ۲۴۷ :)۱۴۰۱میلیارد تومان حقیقی به حقوقی
ارزش معامالت خرد سهام بورس ۲۲۹۷ :میلیارد تومان
منبع:دنیای بورس

بیت کوین در یک قدمی عقبگرد به کانال  ۲۰هزار دالری
در ساعات نخست معامالت روز چهارشنبه روند نزولی بازار
رمزارزها ادامه دارد و اکثر کوینها در محدوده قرمز قرار دارند.
ارزش بازار جهانی رمزارزها در حال حاضر  ۹۴۳میلیارد دالر است
كه  ۲.۸درصد افت را نسبت به روز گذشته نشان میدهد.
همچنین حجم کل معامالت در طول  ۲۴ساعت گذشته نیز
 ۱۲۰میلیارد دالر بوده است.
طرفی ۱۱.۶۷ ،میلیون دالر موقعیت شورت در معامالت آتی
بیتکوین ،در طول  ۲۴ساعت گذشته لیکویید شده است.
بیتکوین با افت بیش از  ۴درصد به قیمت  ۲۱هزار و ۱۸۸
دالر و اتریوم با کاهش بیش از  ۱درصد به قیمت هزار و ۱۴۲
دالر معامله میشوند.
سایر رمزارزهای مشهور مانند دوج کوین ،شیبا اینو ،ریپل و کاردانو نیز شاهد افت قیمت بودند.
منبع:نبض ارز
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خالصه بازار
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دالر و یورو چهارشنبه  ۲5خرداد ماه ۱۴۰۱

منبع:اقتصاد آنالین

طال وسکه چهارشنبه  ۲5خرداد ماه ۱۴۰۱

منبع:اقتصاد آنالین
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