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ب) سر تیتر خبرها
 رئیس جمهور :ابالغ اصول نقشه ملی پیشگیری و مقابله با فساد در دولت به دستگاههای اداری و اجرایی

























آمار مرگ و میر کرونا در پایتخت به زیر  011نفر رسید /روند نزولی مراجعین کرونایی به مراکز درمانی ادامه دارد

جزئیات طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار /کلیه کسبوکارها ملزم به طی مراحل أخذ مجوز هستند
سیجیتیان :سازمان همکاری شانگهای با پیوستن ایران قویتر میشود
پهلوگیری  ۵کشتی کاالی اساسی در بندر شهید رجایی طی روزهای آینده
اخبار انتخاباتی عراق| اوج گیری حمالت داعش تا نگرانی از تاثیرگذاری سفارت آمریکا بر نتایج انتخابات
اظهارات سخنگوی دستگاه قضا درباره متهمان پرونده اکبر طبری /اختالف درباره سند خودرو از طریق مجلس رفع شود

عطوان :واردات سوخت از ایران پیروزی ۳جانبه محور مقاومت و شکست دردناک محور آمریکایی بود
سخنگوی گمرک :رشد ۰۳۴درصدی واردات از عراق /صادرات به عراق ۳۳درصد افزایش یافت
طرح مجلس برای واردات خودرو به بیش از  ۳میلیارد دالر ارز نیاز دارد
باز شدن زنجیر تعارض منافع از پای کسب و کارها با اجرای طرح تسهیل صدور مجوزها
واردات هفتگی  ۳تا  ۵میلیون تخممرغ نطفهدار گوشتی /مرغ مهرماه ارزان میشود
واکنش مدیر کل حقوقی گمرک به ابهامات رسانهای درباره رای اخیر دیوان عدالت اداری
آب کشاورزی روستاها را می توان از طریق آبخیزداری و آبخوانداری تأمین کرد
وزیر صمت :عالوه بر سیمان ،همه کاالها و زنجیرهها راهی بورس کاال میشوند
اولیانوف :دلیلی برای قطعنامه انتقادی از ایران در آژانس وجود ندارد
اروپا :ایران بدون تاخیر بیشتر به مذاکرات برگردد /لغو تحریمهای هستهای یک بخش ضروری برجام است
انجمن علمای مسلمان لبنان :ابتکار نصرهللا منجر به فعالسازی پرونده تشکیل دولت شد
افزایش  ۳۴۴درصدی پروازهای خارجی در تیرماه نسبت به سال گذشته
اختالل گسترده در سامانه واکسن وزارت بهداشت و موج اعتراضی زائران اربعین به سامانه سماح
قانون ممنوعیت واردات لوازم خانگی تا پایان سال  ۳۰۴۴است /ممنوعیت دائمی باعث انحصار و فساد میشود

رئیس کل بانک مرکزی :حجم نقدینگی در آستانه ورود به کانال  ۰هزار هزار میلیارد تومانی
کاهش قیمت فروش نفت عراق به مشتریان آمریکایی
ایجاد بازدهی ساختگی برای صندوقها در روش ترکیبی عرضه اولیه /توهم توطئه نداریم اما طرح نابالغ است
وزیر اقتصاد :امضاهای طالیی و دیوانساالری فرسوده چوب الی چرخ کسب و کار میگذارند

ج) گزارش بازار
امروز شاخص کل با کاهش  5668واحدی به رقم  7825584.1واحد رسید .ارزش بازار معادل  8.86118851میلیارد ریال و ارزش
معامالت  85452میلیارد ریال بوده است.
نمادهای پر تراکنش در بورس از آن آبادا ،کیمیاتک ،ومدیر با قیمت های مثبت و سپید ،شستا ،ولکار ،ثبهساز با قیمت های منفی بوده است.
نمادهای پر تراکنش در فجهان با قیمت های مثبت و وهامون ،سپیدار ،گدنا ،لطیف ،وکبهمن ،چخزر با قیمت های منفی بوده است.
بیشترین تغییرات در شاخص صنایع با افزایش  %47882مربوط به شاخص سایر معادن ،افزایش %0055مربوط به شاخص محصوالت
چرمي ،افزایش %2846مربوط به شاخص انتشار و چاپ ،کاهش()%28.2مربوط به شاخص منسوجات ،کاهش()%7861مربوط به شاخص
زراعت ،کاهش( )%4852مربوط به شاخص قند و شکر بوده است.
بیشترین افزایش قیمتها مربوط به نمادهای کماسه ،خلنت ،وملی ،تایرا ،پدرخش ،دالبر ،ثپردیس ،اتکای ،فجهان ،کپرور ،کشرق و
بیشترین کاهش قیمتها مربوط به نمادهای کترام ،قشکر ،لبوتان ،غبهنوش ،غدام ،حسیر،ساینا ،غفارس ،دتولید ،زماهان میباشد.

