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تکرار تحریم
بیانیه خزانهدار ی آمریکا:
امروز دفتر کنترل داراییهای خارجی وزارت خزانهدار ی آمریکا شبکهای از تولیدکنندگان محصوالت پتروشیمی
ایران و همچنین شرکتهای صور ی مستقر در جمهور ی خلق چین و امارات عربی متحده را تحریم کرد.
این شبکه از حامیان شرکت پتروشیمی تریلیانس و شرکت بازرگانی پتروشیمی ایران هستند.
نهادهای مذکور در فروش محصوالت پتروشیمی ایران در خارج از این کشور نقش اساسی دارند.
این شبکه با حمایت از فروش محصوالت پتروشیمی ایران به مشتر یهایی در جمهور ی خلق چین و سایر نقاط
آسیای شرقی به انجام تراکنشهای بینالمللی و دور زدن تحریمها کمک میکند.
منبع :بتا سهم

اسالمی :دوربینهای اضافه را جمع کردیم
رئیس سازمان انرژ ی اتمی:
االن که مذاکرات برای بازگشت به برجام صورت گرفته دوباره همان اتهامات قبلی را با مدارک جعلی اسرائیلی
تکرار میکنند ،دلیل ندارد ما به تعهدات ادامه دهیم.
وقتی آنها به تعهدات پایبند نیستند و دوباره به همان ابتدای مسیر بازگشتند ما هم دوربینهایی که برای برجام
نصب شده بود را برداشتیم.
این به معنای این نیست که ما ارتباطمان را با آژانس قطع کردیم بلکه ما تحت مقررات آژانس فعالیت میکنیم
اما دوربینهای اضافه که برای برجام نصب شده بود را جمع کردیم.
منبع :بتا سهم

پیام بایدن به ایران
الرنس نورمن ،خبرنگار روزنامه آمریکایی در توییتر نوشت:
<< از برخی منابع متوجه شدم که دولت بایدن معتقد است تحریمهایی که امروز اعمال شدهاند با برجام احیاشده
مغایر هستند و در صورت حصول توافق ،رفع خواهند شد .عالوه بر این متوجه شدهام که از اروپاییها خواسته
شده این پیام را به ایرانیها انتقال دهند>>.
منبع :اخبار بورس
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ایرنا ،خبرگزاری دولت گزارش داد:
شرکتهای تجار ی انگلیس مشتاق همکار ی با ایران هستند اما بانکهای انگلیسی از ترس تحریمهای آمریکا
همکار ی نمیکنند.
این شرکتها به امید احیای روابط تجار ی با ایران ،چشم به نتیجه مذاکرات وین دوختهاند.
منبع :اخبار بورس

اطالعیه سازمان امور مالیاتی کشور درباره مالیات اصناف
سازمان امور مالیاتی کشور اعالم کرد در تعیین مالیات اصناف و کسبه و رسیدگی به تراکنشهای بانکی از جمله
وجوه واریزی به حساب از طریق دستگاه کارتخوان ،اصل بر صحت ادعای مؤدی است.
منبع :بورس نیوز

قیمت مرغ زنده با ارز نیمایی کیلویی  ۴۵هزار تومان تمام میشود
مدیرعامل اتحادیه سراسر ی مرغداران گوشتی ایران قیمت تمام شده مرغ زنده را با ارز نیمایی کیلویی  ۴۵هزار
تومان عنوان کرد و گفت:
با توجه به تامین نهادههای طیور با ارز نیمایی ،از دو هفته دیگر مر غ زنده باید با نرخ نیمایی در بازار عرضه شود
در غیر این صورت با ضرر هنگفت تولیدکنندگان روبرو خواهیم شد.
منبع :اخبار بورس

ایران و روسیه خودروی مشترک در ایران تولید میکنند
در دیدارهای رئیس سازمان توسعه تجارت با چند مقام روس ،مذاکراتی برای صفر شدن تعرفه واردات گندم و
روغن صورت گرفت و بر تولید مشترک خودرو در ایران توافق شد .
همچنین دو طرف در موضوع احداث شهرک ها و مناطق صنعتی مشترک و نیز استفاده از ظرفیت شهرکهای
موجود برای تجارت آزاد و تولیدات مشترک بحث و تبادل نظر کردند.
منبع :اخبار بورس
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 ۱.۶میلیارد دالر از بدهی عراق به ایران پرداخت شد
رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق:
مطالبات ایران از عراق ،بدهی است که این کشور در مقابل دریافت انرژی باید بپردازد که از سوی وزارت نیرو و
بانک مرکزی پیگیری میشود.
یک میلیارد و  ۶۰۰میلیون دالر از پولهای ایران آزادسازی شده است.
بانک مرکزی باید تصمیم بگیرد که این مبلغ بهصورت نقدی وارد کشور شود یا بابت خرید کاالهای وارداتی به
کشورهای ثالث بهصورت حواله پرداخت شود.
منبع :اقتصاد انالین

نرخ بهره بازار بین بانکی با افزایش  0.11درصدی نسبت به هفته قبل این بازار ،به رقم
 20.68درصد رسید

منبع :اخبار بورس
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قطعنامه اخیر آژانس سختگیرانه نبود اما پس از آن 2۷ ،دوربین فراپادمانی را از مدار خارج
کردیم
ابوالفضل عمویی ،عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس:
ً
اخیرا از سوی آژانس صادر شد از نظر محتوایی قطعنامه پیچیده و سختگیرانهای نبود ،هرچند که
قطعنامهای که
اصل صدور این قطعنامه با توجه به همکاری کامل ایران با آژانس بین المللی انرژی اتمی به هیچ عنوان قابل
قبول نبود.
دوربین هایی که پیش از برجام نیز در ایران مستقر بود ،همچنان به کار خود ادامه میدهد.
در صورت تداوم گزارشهای سیاستزده مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی علیه برنامه صلحآمیز هستهای
کشورمان ،واکنش ایران نیز به همان نسبت شدیدتر خواهد شد.
منبع :اخبار بورس

بیت کوین در کانال  20هزار دالری
در ساعات نخست معامالت روز شنبه ،بازار رمزارزها نوسانات
جزئی تجربه میکند و کوینها به صورت ترکیبی در محدوده
سبز و قرمز قرار دارند.
ارزش بازار جهانی رمزارزها در حال حاضر  ۸۸۷.۲۶میلیارد
دالر است كه  ۰.۳درصد افت را نسبت به روز گذشته نشان
میدهد
همچنین حجم کل معامالت در طول  ۲۴ساعت گذشته نیز
 ۲۳.۵۹درصد کاهش یافته و به  ۵۷.۷۶میلیارد دالر رسیده
است
از طرفی ۳.۶۴ ،میلیون دالر موقعیت شورت در معامالت آتی
بیتکوین ،در طول  ۲۴ساعت گذشته لیکویید شده است.
بیتکوین با رشد کمتر از نیم درصد به قیمت  ۲۰هزار و  ۸۰۵دالر و اتریوم با افت کمتر از  ۱درصد به قیمت هزار
و  ۹۳دالر معامله میشوند.
سایر رمزارزهای مشهور مانند دوجکوین ،شیبا اینو ،ریپل و کاردانو نیز شاهد رشد قیمت جزئی بودند.
منبع :بورس نیوز
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ا فت  16هزار وا حدی شاااااااخت ت حت تا یر ریزش بازار های ج هانی و تحریم تکراری برخی
شرکتهای پاالیشی
بورس اوراق بهادار تهران اولین روز کاری هفته را با روند رو به ریزش شروع کرد ،به گونهای که شاخص کل بورس
در پایان معامالت با کاهش  ۱۶هزار و  ۵۹۶واحد به رقم یکمیلیون و  ۵۴۷هزار و  ۷۳۷واحد رسید.
همچنین شاخص کل بورس با معیار هموزن با کاهش  ۳هزار و  ۶۲۵واحد به رقم  ۴۲۵هزار و  ۳۰۶واحد رسید.
ارزش بازار بورس ناشی از ارزش روز شرکتهای بورسی ،امروز به بیش از  ۶میلیون و  ۱۳۲هزار میلیارد تومان
رسید.
معاملهگران امروز بیش از  ۶.۳میلیارد سهام ،حقتقدم و اوراق مالی در قالب  ۴۲۳هزار فقره معامله و به ارزش ۴
هزار و  ۳۶میلیارد تومان داد و ستد کردند.
امروز همه شاخصهای بورس قرمز شدند به گونه ای که شاخص کل و شاخص قیمت با معیار وزنی  -ارزشی یک
درصد افت کردند .این دو شاخص با معیار هموزن با کاهش ۸۷صدم درصد همراه شدند.
شاخص آزاد شناور  ۸۳صدم درصد کاهش یافت .شاخص بازار اول بورس  ۹۴صدم درصد افت کرد و شاخص بازار
دوم بورس  ۱.۲درصد کاهش یافت.
امروز نمادهای پتروشیمی نوری ،هلدینگ معدنی خاورمیانه ،شستا ،ملیمس ،گسترش نفت و گاز پارسیان،
پتروشیمی خلیج فارس و هلدینگ نفت و گاز و پتروشیمی تأمین بیشترین اثر کاهشی در شاخص بورس را
داشتهاند.
در فرابورس ایران هم شاخص کل امروز با  ۲۳۹واحد کاهش به رقم  ۲۱هزار و  ۱۱۰واحد رسید.
ارزش بازار اول و دوم فرابورس ایران به بیش از یکمیلیون و  ۱۸۳هزار میلیارد تومان رسید.
ارزش بازار پایه فرابورس  ۳۵۵هزار میلیارد تومان شد.
معاملهگران امروز بیش از  ۲.۵میلیارد سهام ،حقتقدم و اوراق مالی در قالب  ۲۲۶هزار فقره معامله و به ارزش
۳هزار و  ۲۹۹میلیارد تومان داد و ستد کردند.

منبع :خبرگزاری فارس
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خانهتکانی بزرگ در وزارت کار پس از عزل عبدالملکی
گزارشها از یک پسلرزه مدیریتی در وزارت کار بویژه غول شستا حکایت دارد .
گفته می شود محمد اسکندری ،میرهاشم موسوی ،حسین عامریان و برخی دیگر از معاونان وزارت کار استعفا
دادهاند.
شنیده شده ،قرار است یک تغییر جدی در بدنه وزارت وسازمانهای وابسته و شرکتهای تابعه نیز صورت بگیرد.
تابه حال عزل و تغییر مدیران عامل برخی هلدینگهای شستا و شرکتهای پرحاشیه مانند آپادانا سرام ،گروه
صنعتی ملی ،هواپیمایی آسمان ،پتروشیمی جم ،نفت پاسارگاد و ایرانول قطعی شده است.
عبدالملکی ظرف یکسال قریب هزار نفر از افراد جوان و ناآشنا به حوزه پیچیده تامین اجتماعی را وارد این وزارتخانه
کرد و بزرگترین تسویه سیاسی را در شستا رقم زد.
منبع :اخبار منتخب

خالت تغییر مالکیت بورس

خالص تغییر مالکیت بورس ( ۲۸خرداد  ۵۹۱ :)۱۴۰۱میلیارد تومان حقیقی به حقوقی
ارزش معامالت خرد سهام بورس ۲۷۴۹ :میلیارد تومان
منبع :دنیای بورس
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خالصه بازار
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دالر و یورو شنبه  28خرداد ماه 1۴01

منبع :اقتصاد انالین

طال وسکه شنبه  28خرداد ماه 1۴01

منبع :اقتصاد انالین
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