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ب) سر تیتر خبرها

















حضور فرماندهکل سپاه در مراکز واکسیناسیون تبریز /سرلشکر سالمی :بسیجیان در همه عرصهها سپر بالی
مردم میشوند +تصاویر
«سازمان شانگهای» ظرفیت بینظیر برای بیاثرکردن تحریم ایران /اقتصاد ایران با قدرتهای اقتصادی چین،
روسیه و هند گره میخورد
نماینده لبنانی :از ایران برای ارسال سوخت تشکر میکنیم /کشورهای حوزه خلیج فارس کجا هستند؟
طراحی الگوی بومی شهر هوشمند ایران /حرکت شهرهای ایران به سمت هوشمندسازی با تأکید بر فرهنگ
خاص ایرانی
اقدام اثربخش دستگاه قضا برای توسعه «فرودگاه دشت ناز ساری» /طرح  ۰۲سالهای که با ورود قوه قضاییه
تکمیل شد
ایرالینهای متخلف همچنان یکهتازی میکنند /بازی جدید با تست  / PCRسازمان هواپیمایی در دسترس نیست
سرلشکر سالمی :امروز یک آمریکای شکستخورده ،فراری و افسرده را شاهدیم /دنیا به ایستادگی ملت ایران
در برابر ابرقدرتها غبطه میخورد
دستور آیت هللا رئیسی به وزارتخانهها برای شناسایی ظرفیت همکاری با شانگهای /برداشتن گامهای مثبت
برای کاهش تورم
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور  :مالکان خانه های خالی از دی ماه منتظر برگه های مالیاتی باشند
رئیس کیمیسیون اصل  :۰۲بانکها خلف وعده کردند /کمیسیون اصل  ۰۲اتصال خودپردازها به سامانه صیاد
را پیگیری میکند
وزیر ارتباطات :اپراتورها نقش ویژه ای در تحقق شبکه ملی اطالعات بر عهده دارند
درخواست استرداد الیحه تأسیس نهاد مستقل تنظیمگر برق از مجلس /تهاتر مطالبات و بدهیهای دو شرکت
خصوصی با دولت
کاهش قیمت سیمان ادامه خواهد داشت /نرخ هر پاکت سیمان در بورس کاال  ۰۲هزار تومان است /عرضه
کاالهای اساسی سرعت میگیرد
نایب رئیس اول کمیسیون اقتصادی مجلس :دولت باید بدهی خود به بانکهای دولتی را تسویه کند
تنها  ۰۲درصد تولید لوازم خانگی به چرخه توزیع وارد میشود /در  ۴سال آینده نمیتوان درب کشور را بسته نگه داشت

وزیر کشاورزی باید درباره ارزهای یارانهای پاسخگو باشد /مردم از لحاظ تغذیه در شرایط مناسبی قرار ندارند

ج) گزارش بازار
امروز شاخص کل با افزایش  2727واحدی به رقم  8277222.7واحد رسید .ارزش بازار معادل  .22.2.2.55میلیارد ریال و ارزش
معامالت  77..4میلیارد ریال بوده است.
نمادهای پر تراکنش در بورس از آن کیمیاتک ،شستا ،سپید ،فوالد با قیمت های مثبت و برکت ،خساپا با قیمت های منفی بوده است.
نمادهای پر تراکنش در فجهان  ،سپیدار ،گدنا ،لطیف ،کرمان  ،دی با قیمت های مثبت و وهامون با قیمت های منفی بوده است.
بیشترین تغییرات در شاخص صنایع با افزایش  %7255مربوط به شاخص وسایل ارتباطی ،افزایش %23.4مربوط به شاخص تامين آب،
برق ،گاز ،افزایش %72.4مربوط به شاخص سایر معادن ،کاهش()%727.مربوط به شاخص محصوالت چوبی ،کاهش()%7275مربوط به
شاخص محصوالت کاغذ ،کاهش( )%8228مربوط به شاخص سایرمالی بوده است.
بیشترین افزایش قیمتها مربوط به نمادهای بکاب ،لپارس ،کیمیاتک ،کپشیر ،شسینا ،وصنا،فجهان ،اتکای ،کی بی سی ،ریشمک و
بیشترین کاهش قیمتها مربوط به نمادهای کاما ،وساغربی ،غدام ،بالبر ،غمهرا ،غاذر ،زفکا ،مدیریت ،افرا ،غصینو ،فوالی میباشد.

