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امیرعبداللهیان :هیچگاه از میز مذاکره فاصله نگرفتیم
وزیر امور خارجه ایران در تماس با مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا:
برای رسیدن به توافق خوب و پایدار ،ضرور ی است طرف مقابل رفتارهای دوگانه و متناقض خود را کنار بگذارد.
بعد از صدور قطعنامه ،نشان دادیم که از حقوق ملت عقبنشینی نمیکنیم و اگر آمریکا بخواهد رفتار غیرسازنده
خود را ادامه دهد ،با پاسخ متناسب ما مواجه خواهد شد.
ایران هیچگاه از میز مذاکره فاصله نگرفته است؛ به همین دلیل همواره در گفتگوها ،ابتکارات مهمی را برای رسیدن
به توافق مطلوب ارائه کردهایم.
منبع :کافه بورس

بهادری جهرمی :صدور برگه مالیاتی برای  ۵۰۰هزار خانه خالی
سخنگوی دولت:
وقتی افزایش قیمت ساالنه را داشتیم ،طبیعتا مالکان عالقمند به افزایش اجارهبها هستند اما دولت طرف
مستأجران است و تکلیف خود را مشخص کرده است .اساسا عدالتمحور ی این دولت ایجاب میکند همیشه
سمت طبقه ضعیفتر جامعه بایستد.
برای  ۵۰۰هزار واحد خانه خالی پس از شناسایی وزارت راه برگه مالیاتی صادر شده است و تشدید سختگیر ی
برای پرداخت مالیاتها مطابق قانون در نظر گرفته شده است.
منبع :اخباربورس

کاهش  ۳۰تا  ۴۰درصدی مصرف روغن پس از افزایش قیمت
علیرضا شرفی مدیرعامل شرکت تعاونی فرآوری روغن و دانههای روغنی اظهار داشت :افزایش قیمت این محصول
باعث شد میزان تقاضا برای خرید روغن حدود  ۳۰تا  ۴۰درصد کاهش پیدا کند .در حال حاضر مصرفکنندگان از
ذخایر خانگی استفاده میکنند از اینرو ممکن است تا  ۲ماه برای تامین نیاز به بازار مراجعه نکنند.
منبع :صدای بورس
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دعوت امیر عبداللهیان از همتای اماراتی خود برای سفر به تهران
وزیر امور خارجه کشورمان در گفتگو با «شیخ عبداهلل بن زاید» وزیر امور خارجه امارات متحده عربی در خصوص
مسائل دوجانبه ،منطقهای و بینالمللی به گفتگو و تبادل نظر پرداخت.
منبع :اخباربورس

مشکل کسری بودجه ۴۸۰هزار میلیاردی دولت بدون استقراض حل شد
رئیسجمهور در جمع مردم شهرستان ورامین و قرچک :خیلیها به ما میگفتند چگونه میخواهید مشکل کسری
بودجه ۴۸۰هزار میلیارد تومانی را حل کنید.
بدون استقراض از بانک مرکزی یا چاپ پول از این مرحله سخت گذر کردیم.
منبع :ایسنا

اروپا به سهمیهبندی گاز نزدیکتر شد
اقدام روسیه در کاهش  ۶۰درصدی صادرات گاز به اروپا ،این قاره را یک قدم دیگر به سهمیهبندی انرژی نزدیک
میکند.
طبق گزارش مؤسسه مشاوره وود مکنزی ،اگر روسیه جریان اصلی گاز به اروپا را متوقف کند ،این قاره تا ماه ژانویه
خالی از گاز خواهد شد.
همه چیز بستگی به مکانیسم تقسیم گاز اتحادیه اروپا دارد که چگونه گاز موجود را بین کشورهای این بلوک
سهمیهبندی کنند.
منبع :دنیای بورس

مجوز افزایش قیمت لوازم خانگی صادر شد
قالیباف سخنگوی وزارت صمت از صدور مجوز افزایش  ۱۵درصدی قیمت برای تلویزیون و  ۱۰درصدی برای یخچال،
یخچال فریزر و ماشین لباسشویی و ظرفشویی خبر داد و گفت که قیمتهای جدید از اول تیر ماه اجرایی میشود.
منبع :اخبار بورس
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وزیر خارجه اسرائیل :از هیچ کاری برای توقف برنامه هستهای ایران فروگذار نخواهیم کرد
یائیر الپید وزیر امورخارجه اسرائیل ،شنبه شب این ادعا را تکرار کرد که از هیچ کاری برای توقف برنامه هستهای
ایران فروگذار نخواهد کرد.
منبع :اخبار بورس

رکورد چهارساله تولید کامل در ایرانخودرو شکست
در هفته منتهی به  ۲۷خردادماه ۱۳ ،هزار و  ۶۲۷دستگاه خودرو تولید شده که عالوه بر اینکه در آمار تولید هفتگی
 ۱۵ماهه اخیر رکوردی جدید به حساب میآید ،در چهار سال اخیر نیز در تولید خودرو کامل بی سابقه بوده است.
ایرانخودرو از ابتدای امسال تا  ۲۶خردادماه  ۱۳۵هزار و  ۶۸۷دستگاه خودرو سوار ی تولید کرده که نسبت به مدت
مشابه سال گذشته افزایش  ۵۴درصدی داشته است.
منبع :اخبار بورس

افزایش  ۲۵درصدی قیمت مواد شوینده ،بهداشتی و آرایشی
رئیس هیات مدیره انجمن صنایع شوینده ،بهداشتی و آرایشی:
ستاد تنظیم بازار با افزایش  ۲۵درصدی قیمت همه انواع مواد شوینده ،بهداشتی و آرایشی موافقت کرد.
در برخی موارد قیمت مواد اولیه و کاالهای موردنیاز این صنعت که از خارج از کشور تامین میشود بیش از دو
برابر افزایش داشته است.
به دستور وزیر صمت مقرر شد برای محصوالت پتروشیمی و همچنین پلیمرهای داخلی مورد استفاده در این
صنعت تخفیفاتی در نظر گرفته شود.
منبع :اخبار بورس

دامنه نوسان در بازار سرمایه به تدریج افزایش مییابد
مجید عشقی ،رئیس سازمان بورس:
براساس گزارشات اولیه ،تغییر یک درصدی دامنه نوسان در بازار سرمایه نتیجه مثبت داشته است و افزایش دامنه
نوسان مورد اجماع همه است.
با افزایش دامنه نوسان به دنبال این هستیم که در پایان  ۱۴۰۱صف خرید و فروش نداشته باشیم.
منبع :بورسینه
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تغییر ساعت معامالت سکه و صندوقهای طال

منبع :بورس نیوز

تاثیر باالی خرید ارز صادرکنندگان با نرخ توافقی
سید کمال سیدعلی معاون ارزی اسبق بانک مرکزی گفت :خرید ارز صادرکنندگان با نرخ توافقی و احتماال باالترین
نرخ موجود ،بسیار تاثیرگذار است و کمک میکند تا ارز بیشتری وارد بازار شود چرا که صادرکنندگان ترغیب
میشوند تا ارز هایی که به صورت اسکناس دارند را به صرافیها عرضه کنند.
منبع :اخبار بورس
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بردن پرونده ایران به شورای حکام تست آخر دشمن بود
اسالمی ،رئیس سازمان انرژی اتمی:
دنیا بداند ایران سه درصد از ظرفیت هستهای دنیا را دارد اما بیش از  ۲۵درصد از بازرسیها از ایران انجام شده
است.
دشمنان در واپیس نفس های خود ،تست آخر خود را انجام دادند و پرونده ایران را به شورای حکام بردند که به
صورت کامال حقوقی و قانونی پاسخ آنها را دادیم.
منبع:اخبار بورس

بیت کوین در کانال  ۱۸هزار دالری
در ساعات نخست معامالت روز یکشنبه ،بازار رمزارزها
همچنان روند نزولی در پیش گرفته و اکثر کوینها
در محدوده قرمز قرار دارند.
ارزش بازار جهانی رمزارزها در حال حاضر ۸۲۰.۱۸
میلیارد دالر است كه  ۷.۵۷درصد افت را نسبت به
روز گذشته نشان میدهد .
همچنین حجم کل معامالت در طول  ۲۴ساعت
گذشته نیز  ۵۷.۱درصد افزایش یافته و به ۹۰.۶۸
میلیارد دالر رسیده است .
از طرفی ۱۲.۵۴ ،میلیون دالر موقعیت شورت در
معامالت آتی بیتکوین ،در طول  ۲۴ساعت گذشته
لیکویید شده است.
بیتکوین با افت بیش از  ۱۱درصد به قیمت  ۱۸هزار
و  ۵۰۴دالر و اتریوم با ریزش حدود  ۱۲درصد به قیمت  ۹۶۶دالر معامله میشوند.
سایر رمزارزهای مشهور مانند دوجکوین ،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 یکشنبه  ۲9خرداد ماه ۱۴۰۱

منبع :اقتصاد آنالین

طال وسکه یکشنبه  ۲9خرداد ماه ۱۴۰۱

منبع :اقتصاد آنالین
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