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ب) سر تیتر خبرها























امیرعبداللهیان :جامعه جهانی به تعهدات خود در افغانستان خوب عمل نکرده است /ایران آماده تسهیل ارسال
کمکها به افغانستان است
نامه انجمن فوالد به شورای عالی امنیت ملی؛ زیان  ۶میلیارد دالری قطعی برق به صنعت فوالد
سامانه بازارگاه اوضاع مرغداران را بدتر کرده است /دولت نظارت کند نه تصدیگری
سفر غیرمنتظره بشار اسد به مسکو /اسد :تحریمها علیه سوریه غیرقانونی و غیرانسانی است
میرکاظمی :توسعه را بر اساس سند ملی آمایش سرزمین دنبال میکنیم
راه اندازی پیشخوان ارتباط ارباب رجوع در سازمان اموال تملیکی
همدستی ایرالینهای داخلی با شرکتهای چارتری علیه زائران اربعین /بازار سیاه بلیت پرواز تهران ـ نجف تا
 ۰۱میلیون تومان
وعده وزیر ارشاد برای برگزاری جشنواره ویژه شهید سلیمانی /معرفی فرهنگ شهدا از مأموریتهای بنیادین
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی است
بیانیه وزارت خارجه تاجیکستان درباره سفر رئیسی به این کشور
افزایش سرعت تخلیه و بارگیری کشتیهای حامل محصوالت پتروشیمی در بندر امام
نگرانی صهیونیستها از آغاز نبرد «شمشیر اسرا» با الگوگیری از «شمشیر قدس» در کرانه باختری
بلینکن :هیچ کس انتظار سقوط سریع کابل را نداشت/بهرسمیت شناختن طالبان به رفتارهای آنها بستگی دارد
جزئیاتی از جلسه کمیسیون اقتصادی مجلس با وزیر اقتصاد/قیمت اجناس در بازار کنترل میشود
پشت پرده تنشهای بیسابقه ریاض و واشنگتن /عربستان ،روسیه را جایگزین همپیمان قدیمی میکند؟
چین ذخیرهسازیهای نفتخام دولتی خود را از طریق حراج عمومی میفروشد
حذف فیزیک کارت بازرگانی /الکترونیکی بودن تمامی فرایندهای صدور کارت بازرگانی
قالیباف :طرح امنیت غذایی کشور نقش موثری در قیمتها دارد
عضویت ایران در شانگهای؛ مزیتها هزینهها موانع  -بخش اول
موافقت شورا با تخفیف  52درصدی عوارض ساختمانی  /کمک  6میلیاردی شهرداری تهران برای اربعین
جزئیات کامل درآمدهای مالیاتی در دو ماهه ابتدایی امسال+جدول
رهایی از امضاهای طالیی با تصویب و اجرای طرح تسهیل صدور مجوز کسب و کارها
افزایش شدید قیمت گندم و خوراک دام در بازارهای جهانی /دولت برنامه کاهش وابستگی را تدوین کند

ج) گزارش بازار
امروز شاخص کل با افزایش  03712واحدی به رقم  399469411واحد رسید .ارزش بازار معادل  6292029312میلیارد ریال و ارزش
معامالت  61106میلیارد ریال بوده است.
نمادهای پر تراکنش در بورس از آن شستا ،شبندر ،سپید ،آبادا ،ولپارس ،برکت ،سپید با قیمت های مثبت بوده است .نمادهای پر تراکنش
در وهامون ،سپیدار ،گدنا ،لطیف ،چجزر ،وکبهمن با قیمت های مثبت و رافزا با قیمت های منفی بوده است.
بیشترین تغییرات در شاخص صنایع با افزایش  %9962مربوط به شاخص محصوالت چرمی ،افزایش %6644مربوط به شاخص وسایل
ارتباطي ،افزایش %9990مربوط به شاخص منسوجات ،کاهش()%0996مربوط به شاخص محصوالت کاغذ ،کاهش()%0932مربوط به شاخص
محصوالت چوبی ،کاهش( )%2901مربوط به شاخص رادیویی بوده است.
بیشترین افزایش قیمتها مربوط به نمادهای شسینا ،کاال ،تپمپی ،خلنت ،وپست ،قمرو،توریل ،سبزوا ،حآفرین ،اتکای ،دی ،ولبهمن و
بیشترین کاهش قیمتها مربوط به نمادهای تکنو ،لخزر ،بسویچ ،فسپا ،چکاپا ،بپاس ،رافزا ،دبالک ،ثرود ،غصینو ،حریل ،غفارس میباشد.

