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طرح استیضاح وزیر صمت اعالم وصول
موسوی ،سخنگوی هیات رئیسه مجلس:
درخواستهای مختلفی برای استیضاح برخی وزرا به هیات رئیسه ارسال شده است.
پس از نشست امروز هیا ت رئیسه ،طرح استیضاح فاطمی امین وزیر صنعت ،معدن و تجارت اعالم وصول و برای
بررسی به کمیسیون تخصصی آن ارسال شد.
منبع :بورس نیوز

تاپیکو ،غول سرمایهگذاری کشور سهامدار بزرگترین واحد یوتیلیتی کشور شد
هلدینگ نفت و گاز و پتروشیمی تامین (تاپیکو) با خرید سهام پتروشیمی دماوند (دماوند انرژ ی عسلویه) در زمره
دارندگان سهام یوتیلیتی کشور قرار گرفت.
به گزارش شستا رسانه ،هلدینگ نفت و گاز و پتروشیمی تامین (تاپیکو) با خرید سهام پتروشیمی دماوند (دماوند
انرژ ی عسلویه) بعنوان بزرگترین و اولین هلدینگ چند محصولی صنعت پتروشیمی و نفت و گاز در کشور ،سبد
تولیدات خود را تکمیل نمود.
این اقدام موثر مدیریت شستا و تاپیکو ،گامی اثربخش در راستای افزایش ثروت سهامداران آن است و در آینده
بعنوان یک سرمایهگذار ی امن و پایدار برای ایشان تبدیل خواهد شد و یک حرکت بنیادی در بازار سرمایه خواهد
بود.
این مجتمع بزرگ بهعنوان یوتیلیتی متمرکز سایت دو منطقه پارس جنوبی ،تامین کننده برق ،آب ،بخار ،اکسیژن
و گاز  25شرکت و طرح پتروشیمی این منطقه در عسلویه است.
منبع :بتا سهم

امسال  ۱۵هزار دستگاه خودرو صادر میکنیم
مدیرعامل ایران خودرو خبر داد(مهدی خطیبی):
ایران خودرو امسال حداقل  ۱5هزار دستگاه خودرو را به بازار روسیه و ونزوئال صادر خواهد کرد.
پنج هزار دستگاه مربوط به صادرات دنا پالس اتوماتیک به ونزوئالست و صادرات به روسیه نیز ،در قالب
سرمایهگذار ی مشترک با این کشور خواهد بود.
منبع :اخبار بورس
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فاطمی امین ،وزیر صنعت ،معدن و تجارت:
خودروهای وارداتی لزوما چینی نیستند
برنامه  ۴ساله برای تحول صنعت خودرو داریم ،طبق این برنامه از سال  ۱۴۰2صنعت خودرو تبدیل به صنعت رو
به رشدی خواهد شد.
تا پایان امسال  ۳مدل خودرو از رده خارج میشود.
اموال ایران خودرو و سایپا شروع به قیمت گذار ی شده که در هفتههای آینده این قیمتگذار ی تمام میشود و
بالفاصله واگذار ی را آغاز خواهیم کرد.
وضعیت صنعت خودرو را امروز به عنوان وزیر تایید نمیکنم اما حرکتی که در مسیر پیشرفت آغاز شده ،قابل
مالحظه است.
برای حذف قرعهکشی باید عرضه و تقاضا را به هم نزدیک کنیم که این شکاف با واردات و افزایش تولید کم
میشود.
آییننامه واردات خودرو  ۱۰بند دارد در مورد یک بند ابهاماتی بود که در نوبت بررسی در هیات دولت است .بعد از
تصویب آیین نامه طی  2الی  ۳ماه واردات انجام میشود.
وقتی اقدام به خروج برخی خودروها از خط تولید میکنیم باید خودروی اقتصادی زیر  ۱۰هزار دالر وارد کنیم.
لزوما خودروهای وارداتی ،چینی نیستند و برخی خودروهای اروپایی هم در این بازه قیمتی قرار دارند.

منبع :بتا سهم

مقام آمریکایی :هنوز پتانسیل برای توافق با ایران وجود دارد
معاون دستیار وزیر امور خارجه آمریکا در امور روابط عمومی جهانی با تکرار ادعاهای دولت آمریکا در چارچوب
سیاست ایران هراسی در منطقه و انداختن توپ در زمین ایران ،درخصوص مذاکرات هسته ای گفت:
هنوز پتانسیلی برای توافق با ایران هست اما این امر به تصمیم ایران بستگی دارد.
منبع :بورس نیوز
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سخنگوی وزارت خارجه ایران از سفر وزیر خارجه روسیه به تهران در پایان هفته جاری خبر
داد.
خطیبزاده گفت:
امیدواریم طرف آمریکایی هر چه زودتر به مسیر ی که نتیجه آن امضای توافق است ،برگردد .برای رسیدن به توافق
خوب و قوی آماده هستیم .خطیبزاده گفت :امیدواریم در عمل شاهد آزادساز ی محموله نفت ایران در یونان
باشیم .مراحل قضایی نفتکشهای یونانی در محل طی میشود .یونان از طریق وکال تالش کرده مستندات را آماده
کند برای اینکه فرآیند آزادساز ی انجام شود.
منبع :ایرنا

چین تا توانست از روسیه نفت وارد کرد ۵۵/درصد افزایش فقط در یک ماه
تازهترین آمار گمرک چین نشان میدهد که میزان واردات نفت از روسیه به این کشور در ماه گذشته میالدی
نسبت به زمان مشابه سال قبل  55درصد افزایش یافت و چین در ماه مه روزانه حدود دو میلیون بشکه نفت از
روسیه وارد کرد.
منبع :بورس نیوز

توسعه بزرگترین میدان گازی جهان
که شرکت نفت و گاز انی را به عنوان دومین شریک خارجی خود برای توسعه بزرگترین میدان گاز ی جهان انتخاب
کرده است .قطر هفته گذشته نیز شرکت فرانسوی توتال انرژ ی را با اعطای سهم  ۶.25درصدی ،به عنوان بزرگترین
شریک خارجی خود برای توسعه بزرگترین میدان گاز طبیعی جهان انتخاب کرد.
منبع :اخبار بورس

همه چیز درباره اختصاص سهام عدالت به جاماندگان
با آزادساز ی سهام عدالت در اردیبهشت سال  ۱۳۹۹و قیمت قابل توجه این سهام متاثر از وضعیت بازار سرمایه در
آن روزها ،بحث مشمول بودن یا نبودن سهام عدالت داغ شد .درحالی که طبق آمار حدود  ۴۹میلیون نفر مشمول
سهام عدالت هستند ،همواره صدای اعتراض عدهای به گوش میرسید که چرا با وجود اینکه جزو دهکهای
کمدرآمد جامعه هستند ،مشمول این سهام نمیشوند.
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به نظر میرسد سرانجام پرونده اختصاص سهام عدالت به جاماندگان به سرفصلهای نهایی خود نزدیک میشود و
قرار است طبق محساباتی سهام عدالت به برخی افرادی که تا کنون مشمول نبودهاند ،تخصیص یابد.
با این حال به نظر میرسد مجلس عزم خود را برای تعیین تکلیف جاماندگان جزم کرده است .بر این اساس این
افراد در مجموع حدود سه میلیون و  ۳۳۷هزار و  ۷۰۰نفر هستند که حدود دو میلیون و  25هزار نفر تحت پوشش
بهزیستی و حدود یک میلیون و  ۳۰۰نفر تحت پوشش کمیته امداد هستند.
منبع :بورس نیوز

رشد نهچندان جذاب شاخص
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزار ی فارس،بورس اوراق بهادار تهران امروز در یک روند نوسانی با افزایش ۱28۶
واحد همراه شد .همچنین شاخص کل با معیار هموزن با افزایش  ۱22۳واحد به رقم  ۴2۶هزار و  58۴واحد
رسید.
شاخص کل بورس هم با افزایش  ۱28۶واحد به رقم یک میلیون و  5۴۷هزار و  2۴8واحد رسید.
ارزش بازار به بیش از  ۶میلیون و  ۱۳۰هزار میلیارد تومان رسید .معاملهگران امروز بیش از  5.8میلیارد سهام
حقتقدم و اوراق مالی در قالب  ۴۱8هزار معامله و به ارزش  ۳هزار و  ۷۹۹میلیارد تومان داد و ستد کردند.
امروز همه شاخصهای بورس سبز شدند ،به گونهای که شاخص کل و شاخص قیمت با معیار وزنی ـ ارزشی ۰.8
درصد رشد کردند این دو شاخص با معیار هموزن  ۰.2۹درصد افزایش یافتند.
شاخص آزاد شناور  ۰.۱2درصد رشد کرد ،شاخص بازار اول بورس  ۰.۳درصد رشد کرد و شاخص بازار دوم بورس
 ۰.۱5درصد افزایش یافت.
امروز نمادهای کشتیرانی جمهور ی اسالمی،ایران خودرو ،سایپا ،مبین انرژ ی بیشترین اثر افزایشی در شاخص
بورس تهران را داشتند و برعکس نمادهای پتروشیمی پردیس ،ملیمس و مخابرات ایران بیشترین اثر کاهشی در
شاخص بورس را داشتهاند.
در فرابورس ایران هم امروز شاخص کل با  2۷واحد افزایش به رقم  2۰هزار و  ۹8۶واحد رسید .ارزش بازار اول و
دوم فرابورس ایران بیش از یک میلیون و  ۱۶۷هزار میلیارد تومان شد.
ارزش بازار پایه فرابورس  ۳5۶هزار میلیارد تومان شد .معاملهگران امروز بیش از  ۴.۷میلیارد سهام و اوراق مالی
در قالب  2۶۶هزار فقره معامله و به ارزش  ۱2۷هزار میلیارد تومان داد و ستد کردند.
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البته الزم به یادآور ی است روزهای دوشنبه در شبکه بانکی در قالب اجرای عملیات بازار باز اوراق بدهی بانک
مرکز ی بین بانکها خرید و فروش میشود که امروز هم بیش از  ۱.۳میلیارد اوراق بدهی به ارزش  ۱25هزار
میلیارد تومان بین شبکه بانکی داد و ستد شد و ارقام آن در فرابورس درج میشود وگرنه در خود فرابورس معامالت
سهام بیش از  ۳میلیارد سهام و اوراق مالی به ارزش هزار و  ۶2۹میلیارد تومان دادوستد شد.
امروز نمادهای آریا ساسول ،برق دماوند ،صبا تأمین و بانک دی بیشتر ی اثر افزایشی در شاخص فرابورس را داشتند
و نمادهای گهرزمین ،پترشیمی زاگرس و هلدینگ میراث فرهنگی بیشترین اثر کاهشی در شاخص فرابورس را
داشتهاند.
منبع :خبرگزار ی فارس

بیت کوین در کانال  ۲۰هزار دالری
در ساعات نخست معامالت روز دوشنبه ،بازار رمزارزها روند
صعودی در پیش گرفته و تا حدودی ضررهای خود را جبران
کرده است.
ارزش بازار جهانی رمزارزها در حال حاضر  882.8۴میلیارد
دالر است كه  ۷.55درصد رشد را نسبت به روز گذشته نشان
میدهد.
همچنین حجم کل معامالت در طول  2۴ساعت گذشته نیز
 ۱2.۰8درصد کاهش یافته و به  ۷۹.۷2میلیارد دالر رسیده
است.
از طرفی ۱۰.۱۹ ،میلیون دالر موقعیت شورت در معامالت
آتی بیتکوین ،در طول  2۴ساعت گذشته لیکویید شده
است.
بیتکوین با رشد بیش از  8درصد به قیمت  2۰هزار و ۶5
دالر و اتریوم با صعود بیش از  ۱2درصد به قیمت هزار و  8۳دالر معامله میشوند.
سایر رمزارزهای مشهور مانند دوجکوین ،شیبا اینو ،ریپل و کاردانو نیز شاهد رشد قیمت بودند.
منبع :نبض ارز
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خالص تغییر مالکیت بورس

خالص تغییر مالکیت بورس ( 30خرداد  146 :)1401میلیارد تومان حقیقی به حقوقی
ارزش معامالت خرد سهام بورس 2882 :میلیارد تومان
منبع :دنیای بورس
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خالصه بازار

صفحه | 7

دالر و یورو دوشنبه  3۰خرداد ماه ۱4۰۱

منبع :اقتصاد آنالین

طال وسکه دوشنبه 3۰خرداد ماه ۱4۰۱

منبع :اقتصاد آنالین
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