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ب) سر تیتر خبرها
 رئیسی دستور داد :حق الزحمه معوقه معلمان و خسارات ناشی از خشکسالی کشاورزان را پرداخت کنید











دیدار مسئوالن دانشگاه آزاد اسالمی با الکاظمی /درخواست تسریع در صدور مجوز تاسیس شعبه دانشگاه آزاد در عراق

کسری  ۵هزار میلیارد تومانی منابع هدفمندی یارانهها در  ۴ماه /بودجه دو سقفی  ۰۴۱۱چگونه پیاده
میشود؟  +فیلم
از دست رفتن  ۰میلیون شغل با قاچاق  ۴.۵میلیارد دالری لوازم خانگی به کشور
معاون وزیر اقتصاد  :سرانه یارانه پنهان هر ایرانی  ۰میلیون و  ۰۵۱هزار تومان در ماه است
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس :بانکهای دولتی در ایران و همه کشورها فاقد ریسک سپردهگذاری هستند
وزیر ارتباطات :ماموریت اصلی وزارت ارتباطات ،تکمیل شبکه ملی اطالعات است
رییس سازمان برنامه و بودجه گفت :با برنامه ریزی ،شاخص گذاری و نظارت ،رشد و توسعه کشور امکان پذیر است.

کارت بازرگانی فیزیکی یا غیرفیزیکی فرقی ندارد /مقررات زائد فرایند صدور کارت حذف شود
آمریکا یک صرافی ارز مجازی را به خاطر کمک به حمالت باجافزاری تحریم کرد
سخنگوی قوه قضاییه:علت فوت متهم مفتاح خودرو رهنورد تاکنون اعالم نشده است ۶۲ /هزار و ۰۱۱
زندانی در مرخصی هستند
 بازتاب سخنرانی رئیسی در سازمان ملل در رسانههای خارجی





قدرتنمایی سپاه در خلیج همیشه فارس /هشدار  ۲۵۱فروند شناور رزمی ایران به دشمنان /رصد ۶۴ساعته تمام تحرکات

ورود مجلس برای تقویت ارزش پول ملی /وزارت اقتصاد و بانک مرکزی باید سیاستهای پولی و مالی را تنظیم کنند

احیای کریدور شمال -جنوب نیازی به پیمان شانگهای داشت؟ /غفلت ایران از مسیر دریایی هند تا روسیه
حجم تجارت یک میلیارد یورویی ایران و ایتالیا /مبادالت دو کشور قطرهچکانی افزایش مییابد /در تعامل
اقتصادی با غرب و شرق توازن داشته باشیم
 توضیح بانک مرکزی درباره محدودیت در تعداد تراکنشهای کارتبهکارت
 پایان عصر اتومبیلهای بنزینی؛ تا  ۰۱سال آینده /خودروی برقی در ایران نمایشی و آدرس غلط است




پهلوگیری  ۰۵فروند کشتی حامل کاالهای اساسی در بندر شهید رجایی۴۵۶ /هزار تن روغن خوراکی وارد ایران شد

اوپک پالس از برنامه افزایش تولید نفت عقب ماند
لبنان| سوخت مازوت ایران ژنراتورهای برق ضاحیه جنوبی را فعال کرد

ج) گزارش بازار
امروز شاخص کل با کاهش  4384واحدی به رقم  088368411واحد رسید .ارزش بازار معادل  7785018153میلیارد ریال و ارزش
معامالت  50710میلیارد ریال بوده است.
نمادهای پر تراکنش در بورس از آن فسبزوا ،شپنا با قیمت های مثبت و کاال ،برکت ،شستا ،شپنا ،خودرو ،خساپا با قیمت های منفی بوده
است .نمادهای پر تراکنش در توسن ،وهامون ،حآفرین با قیمت های مثبت و وهامون ،فجهان ،مدیریت ،دی ،فرابورس با قیمت های منفی
بوده است.
بیشترین تغییرات در شاخص صنایع با افزایش  %1812مربوط به شاخص فراورده نفتی ،افزایش %09.0مربوط به شاخص استخراج نفت
جزكشف ،افزایش %1887مربوط به شاخص تامین آب ،برق ،گاز ،کاهش()%4867مربوط به شاخص انتشار و چاپ ،کاهش()%4871مربوط به
شاخص محصوالت چوبی ،کاهش( )%8833مربوط به شاخص منسوجات بوده است.
بیشترین افزایش قیمتها مربوط به نمادهای غشصفها ،لسرما ،اتکام ،خریخت ،خزر ،خچرخش ،اتکای ،سمگا ،حآفرین ،کشرق ،مفاخر و
بیشترین کاهش قیمتها مربوط به نمادهای بکاب ،سنیر ،آبادا ،کدما ،ولپارس ،ثغرب ،توریل ،زگلدشت ،رافزا ،غگیال میباشد.

