
ارزش معامالتحجم معامالت
درصد از كل

 ارزش معامالت
       قيمت  پاياني

آخرين 

قيمت
درصد تغيير

   ميزان تاثير

   بر شاخص
EPS   98

EPS سه ماهه اول 

99
P/Eتقاضا

رتبه 

نقدشوندگي
بازدهي  98بازدهي 99 تا امروز

٣٢،٠٠٤،٠٣٥٥٣٤،٤٦٧٠,٣٤١٦،٧٠٠١٦،٧٠٠٥,٠١,١٣٠٦٩٦٦٣٢٤,٠٢٤،٥٦٥،٠٣٦٢٩،٧٠١٣٠٩٢٠٢.٤٩٢.٠توسعه معادن وفلزات 

١٨،٢٤٣،٣٢٨٣٤٦،٠٧٦٠,٢٢١٨،٩٧٠١٨،٩٧٠٥,٠١,٧٤٤١٣٦١٣٣١١٣,٩١٤،٤٩٩،٨٦٨٣،٢٠٥٢٢٢١٧٢.٦٨٠.٢معدني و صنعتي گل گهر

٢٤،٤٢٣،٠٠٩٤٣٣،٥٠٨٠,٢٨١٧،٧٥٠١٧،٧٥٠٥,٠١,٢١٤١١٣٧٢٨٧١٥,٦٢،٤٦٣،١١٧٤،٤٣١٣١٧١٥٩.٦١٠٠.١معدني وصنعتي چادرملو

٢٥,٢٦،٨١٠،٧٩٠٣٥،١٣٠٣٨٣١٩٩.٢٢٤٣.٥*١٠،٨٢٤،٢٨٩٥٠٦،٦٧٤٠,٣٣٤٦،٨٠٩٤٦،٨٠٩٥,٠٨٥١٨٦٠٥٦٨سنگ آهن گهرزمين

٧،٣٢٨،٦٥٣٣٩١،٧٧٣٠,٢٥٥٣،٤٦٠٥٤،٢٨٠٣,٤١٣٥١٥٦٧٢،٢٦٧٣٤,١٢٥٩،١٦٢١٢،٦٨٧٣٥٨٢٨١.٣١٩٢.٥توسعه معدني و صنعتي صبانور

٥٢,٦٧،٤٥٩،١١٦٠٤٤٢٥١.٢١٧٧.٧**٣،٩٣١،٧٥٣١٦٤،٣٠٨٠,١١٤١،٧٩٠٤١،٧٩٠٥,٠١,٥٥٥٧٩٥١٤٩٠گروه مديريت سرمايه گذاري اميد

١٦،٦٨٤،٤٩٧٥١٠،٠٤٥٠,٣٣٣٠،٥٧٠٣٠،٥٧٠٥,٠٣,٨٢٩١١٩٩٣٤٣٢٥,٥٣٠٧،٨٥٧،٨١٠٥١،٥٥٨٢٠٧٣٣٤.٧١٤٢.٦ملي  صنايع  مس  ايران 

٥،٨٣٠،٧٥٥١١٥،١٠٥٠,٠٧١٩،٧٤١١٩،٧٤١٥,٠١٧١١٦٥٣٧٢١٦,٩٢،٩٩٣،٨٣٦٣٠،٧٤٢٣٦٣٢٤٣.٩٦٨.٣شركت آهن و فوالد ارفع

٥،٩٣٣،٤٥٥٢٦٤،٠٤٩٠,١٧٤٤،٥٠٠٤٤،٦٢٠٤,٧٦٢٠٨٤٦٢١٠٥٢,٦٥١١،١٥٥٧٤٣٤٧٣١١٨.٩١٩٤.٢فوالد خراسان

٧٦٩،٦٨٤٤١،٧٧٨٠٥٣٩١٠,٠٠٥٤،٢٨٠٤,٣٤٩٢١١١١،٢٩٠٢٥,٥٧٣٣٩٩٩,٠٠٦٥٧٩٣,٠٠٣٢٥٧٨.٦١٩٩.٤فوالد اميركبيركاشان

٤٢٢٦٤٠٧٦٢٧،٨٥٤٢٨٦،٢١٣٤٣٧١٩.٩١٩١.٩-(٢,٥)٤،٦٦٠،١٣٥٧٩،٦٣٢٠,٠٥١٧،٠٨٨١٧،٠٣٠گروه صنايع معادن فالت ايرانيان

٥٠٥٤١٥١٨,١٥٠٠٣٦٠٦٠١٨٨.١١٨٣٨.٧--٩،١٢٠٩،١٠٠كارخانجات توليدي شهيد قندي

٣٠،١٥١،٨٣٥٥٤٠،٠١٩٠,٣٥١٧،٩١٠١٧،٩١٠٥,٠٤,٦٢٧٧٠٨١٨٧٢٥,٣٣١٦،٥٥٣،٢٥٥١٠٢،٠٢٤٢٠٢٢٩٢.٤١١٩.٩فوالد مباركه اصفهان

٨،٩٢٧،٣٦٤٣٨٨،٧٨٧٠,٢٥٤٣،٥٥٠٤٣،٥٥٠٥,٠١,٠٢٧١٧٥٣٦٤٦٢٤,٨٧٥،١٠٨،١٧٣٢٢،٥١٩١١٦٢٣٠.٠٧٦.٨فوالد  خوزستان

٤،٤٥٨،٨٢٥٥٧،٢٦٥٠,٠٤١٢،٥٢٥١٢،٨٤٣٢,٤١١٦٠٠١٦٧٢٠,٩٧،٧٢٥،٨٦٢٩،٠٩٨٦٩١٤٧.٣٥٩.٢فوالد هرمزگان جنوب

٦،٠٢٩،٠٦٠١٠٦،٨٩٥٠,٠٧١٧،٧٣٠١٧،٧٣٠٥,٠٣٢٨٦٤٨١٧٢٢٧,٤٣٥،٧٦٩،٦٠٤٢،٢٦٨٢١٩١٨٧.٦١٢٥.٠فوالد كاوه جنوب كيش

١,٤٣٦,٩٨٤٢,٧٩٢١٣٩١٣٦.٨٢٤١.٤-***٣٨٣٣٥٠٣٠-٢,٢٠١,٢٥١٤٥٢,٦٥٠٠.٢٩٢٠٥,٦٣٣٢٠٥,٦٣٣٣.٠م .صنايع و معادن احياء سپاهان

٢٧٣,٧٣،٠١١،٩٨٩٣٠،٥٩٦٣٧٠٣٣٧٩٨-٧,٦٩٧,٨٨٤١٧١،٨٦١٠.١١٢٢,٣٢٦٢٢،٣٤٠٤,٩٧٣٣٠٣هلدينگ صنايع  معدني خاورميانه

٢٢،٧٨٤،٦٦٩١٧٢،٠٧٠٠,١١٧،٥٥٢٧,٥٥٢٥.٠٣٤١٢٢٣٤٦١,٩٦٥,٩٠٨,٤٨٨١٢٠,٨٤٩٢٦١٨١.١٨٣.٤ ذوب آهن  اصفهان

١،٧١٨،٧٦٧١،٦٥٠،٠٤٤٦٨،٧٢٣٤                     

٤٥١،٢٦٢٤٣٣،٢١٨١٨،٠٤٣٤                     

٤٦٦،٩٥٩٤٥٥،٨٦١١١،٠٩٩٢                     

٣٠٦،٣٣٢٢٩٩،٠٥١٧،٢٨١٢                     

٢،٣٣٥،١٢٦٢،٢٤٤،٨١١٩٠،٣١٥٤,٠                  

١٨،١٦١١٧،٥١٢٦٤٩٤                     

٥- شاخص شناور آزاد

*براي دوره شش ماهه منتهي به ١٣٩٩/٠٩/٣٠
**براي دوره شش ماهه منتهي به ٩٩/٠٤/٣١
***براي سال مالي منتهي به ١٣٩٩/٠٣/٣١

عملكرد معامالت سهام پرتفوي بورسي سر.توسعه معادن و فلزات و مقايسه با اهم رقبا در تاريخ ٩٩/٠٦/٠٥

نقدشوندگي و بازدهي

شاخص كل

درصد تغيير

نام شركت

آخرين تعداد سفارشوضعيت سهام

عرضه

ديروزامروز

٦- شاخص فرابورس

متوقف (برگزاري مجمع)

٣- شاخص قيمت(وزني ارزشي)

٤- شاخص كل (هم وزن)

٥-شاخص قيمت(هم وزن)

مقدار

تغيير



عملكرد معامالت سهام پرتفوي بورسي سر.توسعه معادن و فلزات و مقايسه با اهم رقبا در تاريخ ٩٩/٠٤/٣١

غگرجي. مارون. وغديرنمادهاي معامالتي با بيشترين درصد مثبت١-وملي ٢١١-١-فارس ٤٨٩٦+

لپارس. كپشير. تكنونمادهاي معامالتي با بيشترين درصد منفي٢-لپارس ١٨٤-٢-فوالد ٤٦٢٧+

١,٣١٢,٤٩١حجم معامالت از ابتداي سال تاكنون( ميليون سهم) ٣-مداران ٣١-٣-شستا ٤٤٥٩+

١٨,٣٨٠,٥٦٩ارزش معامالت از ابتداي سال تاكنون( ميليارد ريال) ٦٥٥تعداد نماد با تغييرات مثبت٧,٦٤٨حجم كل معامالت بورس و فرابورس( ميليون سهم) 

٧٢٢,٥٠٨تغييرات حجم معامالت از ابتداي سال نسبت به دوره مشابه سال پيش ٢١٢تعداد نماد با تغييرات منفي١٥٤,٩٣٥ارزش كل معامالت بورس و فرابورس( ميليارد ريال) 

١٦,٥٠٠,٥٥٨تغييرات ارزش معامالت از ابتداي سال نسبت به دوره مشابه سال پيش ٣٥تعداد نماد بدون تغيير٣٢رتبه سر.معادن و فلزات در حجم معامالت

٩٠٢تعداد كل نمادهاي معامله شده در تاريخ گزارش٢٥تعداد نمادهاي متوقف٢٠رتبه سر.معادن و فلزات در ارزش معامالت

مقدار( واحد) شاخص
درصد تغيير

 نسبت به روز گذشته
نرخ( دالر/بشكه)  يا ( دالر/تن) كاموديتي

درصد تغيير

 نسبت به روز گذشته

(٠.٦)٤٦نفت برنت(٠.٢)٢٨,٢٤٨شاخص داوجونز

S&P ٦,٥٧٤٠.٦مس٣,٤٤٤٠.٤شاخص ٥٠٠

(٠.٠)٢,٤٧٨روي١١,٤٦٦٠.٨شاخص تركيبي نزدك

(٠.٠)١,٧٧٨آلومينيوم(٠.٠)٢٣,٢٩١شاخص نيكي ژاپن

(٠.٦)١,٩١٩اونس طال٩٣٠.١شاخص دالر

نوع بيلت
ميانگين

نرخ( دالر/تن) 

درصد تغيير

 نسبت به هفته گذشته
ميانگين نرخ( دالر/تن) نوع سنگ آهن

درصد تغيير

 نسبت به هفته گذشته

CIS exports index
(fob Black Sea port)

٤٠٠٠.٠Iron ore pellet index cfr Qingdao 
(65% Fe)

١٣٩.٢٧
٣.٨

Turkish Exports
(fob main Turkish port)

٤٢٥٠.٠-٤٢٠Iron ore index (62% Fe)١٢٥.٢٣
٢.٧

Indian exports
(fob main India port)

٤٠٥٠.٠-٤٠٠Iron ore index (65% Fe) Brazilian cfr 
Qingdao

١٣٣.٦٤.٠

UAE imports (cfr Jebel Ali)٤٥٠٠.٠-٤٤٥Iron ore concentrate index cfr 
Qingdao (66% Fe)

١٣٠
٣.٨

Egypt imports (cfr main port)٤٣٠٠.٠-٤١٥Implied 62% Fe China port price 
index

١٢٨.٢٥
٣.١

* داده هاي اين قسمت مربوط به تاريخ ٩٩/٠٦/٠٤ مي باشد.

عملكرد بازار بورس و فرابورس در تاريخ گزارش

عملكرد بازارها و شاخص هاي جهاني در تاريخ گزارش

بيشترين تاثير مثبت

 در شاخص

نرخ هاي جهاني بيلت فوالد و سنگ آهن*

بيشترين تاثير منفي

 در شاخص

سه نماد سهام با بيشترين ارزش معامالت در بازار امروز عبارتند از:  شستا. آريا. خبهمن



عرضه (تن) باالترين ارزش معامله (هزارريال) قيمت پاياني ميانگين موزونتوليد كنندهنام كاال
 قيمت پايه 

عرضه
حجم معامله (تن)تقاضا (تن)

٨5,56٣٨5٨,٣67,٩٢٨٨6,٨7٩١٠,٠٣٢٨٤,٣5٩١٩,٤٠٤١٠,٠٣٢مجتمع فوالد خراسانسبد ميلگرد ٢٨تا١٤-
٩٩,٠٨576٢,٩56,٤٨٠١٠٠,6١٩7,7٠٠٨7,556١6,٢١٤7,7٠٠ذوب آهن اصفهانسبد تيرآهن مخلوط
٩7,٨٢٠75٣,٢١٢,٢٤٠٩٩,٨٨٩7,7٠٠٨7,556١5,٢٤67,7٠٠ذوب آهن اصفهانسبد تيرآهن مخلوط
٨١,٨٢٨٣٤5,6٤١,٤7٢٨١,٨٢٨6,6٠٠٨١,٨٢٨٤,٢٢٤٤,٢٢٤ذوب آهن اصفهانسبد ميلگرد مخلوط

٨٤,٣5٩٣٠6,٢٢٣,١7٠٨٤,٣5٩٤,٤٠٠٨٤,٣5٩٤,7٣٠٣,6٣٠صنايع آهن و فوالد سرمد ابركوهسبد ميلگرد ١٤ تا ٣٢ -
٨٤,٣5٩٢٨٢,٠٩6,٤٩6٨٤,٣5٩٤,٤٠٠٨٤,٣5٩٤,٣56٣,٣٤٤توليدي فوالد سپيد فراب كويرسبد ميلگرد مخلوط

٨٤,٩6٨٢٨٠,٣٩5,٤56٨5,٢٨٨٣,٣٠٠٨٤,٣5٩5,7٤٢٣,٣٠٠فوالد آذربايجانسبد ميلگرد ١٤ تا ٣٢ -
٨٤,٣5٩٢7٤,67٢,٩٠٤٨٤,٣5٩٣,٢56٨٤,٣5٩٣,٢56٣,٢56فوالد البرز ايرانيانسبد ميلگرد مخلوط
٨٤,٣5٩٢5٤,٢5٨,٠٢6٨٤,٣5٩٣,٠١٤٨٤,٣5٩٣,٠١٤٣,٠١٤جهان فوالد سيرجانسبد ميلگرد مخلوط
٨١,٨٢٨١٩٤,٤٢٣,٣٢٨٨١,٨٢٨٢,٣76٨١,٨٢٨٢,٣76٢,٣76ذوب آهن اصفهانسبد ميلگرد مخلوط
٨٤,٣5٩١67,٠٣٠,٨٢٠٨٤,٣5٩٤,٩٩٤٨٤,٣5٩٢,٢٠٠١,٩٨٠جهان فوالد سيرجانسبد ميلگرد مخلوط

٨٤,٣5٩١٣١,76٨,75٨٨٤,٣5٩٣,٣٠٠٨٤,٣5٩٣,٣٢٢١,56٢فوالد روهينا جنوبسبد ميلگرد ١٤ تا ٣٢ -
٨6,٣٨7١٣١,١٣5,75٢٨6,6٢٩١,5١٨٨٤,٣5٩٤,٤٨٨١,5١٨آذر فوالد امينسبد ميلگرد ١٤ تا ٣٢ -
A٨٤,٣5٩١١6,٩٢١,57٤٨٤,٣5٩١,76٠٨٤,٣5٩١,٨٢6١,٣٨6فوالد كاوه اروندميلگرد ١٤تا٢٠-٣
٨5,٢6١١٠٣,١66,٠٣٠٨5,٨5٩١,٢١٠٨٤,٣5٩٢,٣5٤١,٢١٠گروه ملي صنعتي فوالد ايرانسبد ميلگرد مخلوط
٨٤,5٨7٩٣,٠٤5,766٨٤,67٨١,١٠٠٨٤,٣5٩١,5٤٠١,١٠٠مجتمع فوالد ظفر بنابسبد ميلگرد مخلوط

٩٠,٢6٤٩١,٣٤7,١6٨٩٠,٢6٤١,١٠٠٩٠,٢6٤١,٠١٢١,٠١٢مجتمع فوالد ظفر بنابتيرآهن ١٤
٨٤,٣5٩٨٩,٠٨٣,١٠٤٨٤,٣5٩١,7١6٨٤,٣5٩٢,١56١,٠56نورد فوالد صنعتي و ساختماني سبد ميلگرد ١٤ تا ٢5
٨6,٣55٨7,٣٩١,٤٣6٨7,٢٣٨١,٠١٢٨٤,٣5٩١,7٣٨١,٠١٢فوالد عتيق آذر سهندسبد ميلگرد ١٤ تا ٢5
٨5,٤٣٩٨6,٤6٤,٢6٨٨5,٤٨٩١,٠١٢٨٤,٣5٩٣,٠٨٠١,٠١٢مجتمع فوالد صنعت بنابسبد ميلگرد ١٤ تا ٢5

٨٤,٣5٩66,٨١٢,٣٢٨٨٤,٣5٩5,5٠٠٨٤,٣5٩١,67٢7٩٢فوالد البرز ايرانيانسبد ميلگرد مخلوط
٨٤,٣5٩6٤,٩56,٤٣٠٨٤,٣5٩77٠٨٤,٣5٩77٠77٠صنايع آهن و فوالد سرمد ابركوهسبد ميلگرد ١٤ تا ٣٢ -

٨٤,٣5٩57,5٣٢,٨٣٨٨٤,٣5٩٨,٤٩٢٨٤,٣5٩6٨٢6٨٢صبا فوالد زاگرسسبد ميلگرد ١٤ تا ٢5
٤75,١١٩٤7,5١١,٩٠٠٤75,١١٩١٠٠٤7٤,6٠٠١6٠١٠٠صنايع خالص سازان روي زنجانشمش روي ٩٩,٩7

٨٤,٣5٩٤6,٣٩7,٤5٠٨٤,٣5٩55٠٨٤,٣5٩55٠55٠صبا فوالد زاگرسسبد ميلگرد ١٤ تا ٢5
A٨٤,٣5٩٣١,55٠,٢66٨٤,٣5٩٣7٤٨٤,٣5٩٣7٤٣7٤فوالد كاوه اروندميلگرد ١٤تا٢٠-٣

A٨٨,٨٢٤٢7,٣57,7٩٢٨٩,١٣٠٣٠٨٨٤,٣5٩٨5٨٣٠٨مجتمع فوالد اليگودرزميلگرد كالف ٨،١٠-٢
٨٤,٣5٩٢5,٩٨٢,57٢٨٤,٣5٩٣٠٨٨٤,٣5٩٣٠٨٣٠٨فوالد روهينا جنوبسبد ميلگرد ١٤ تا ٣٢ -

٨٤,٣5٩٢٠,٤١٤,٨7٨٨٤,٣5٩٢٤٢٨٤,٣5٩٢٤٢٢٤٢مجتمع معدني و صنعت آهن و سبد ميلگرد مخلوط
٨٤,٣5٩١٨,55٨,٩٨٠٨٤,٣5٩٨,٨٠٠٨٤,٣5٩5٠6٢٢٠مجتمع معدني و صنعت آهن و سبد ميلگرد مخلوط
٨٤,٣5٩٩,٢7٩,٤٩٠٨٤,٣5٩١١٠٨٤,٣5٩١١٠١١٠توليدي فوالد سپيد فراب كويرسبد ميلگرد مخلوط

٨٤,٣5٩٩,٢7٩,٤٩٠٨٤,٣5٩١١٠٨٤,٣5٩١١٠١١٠نورد فوالد صنعتي و ساختماني سبد ميلگرد ١٤ تا ٢5
٩٠,٢6٤7,٩٤٣,٢٣٢٩٠,٢6٤٨٨٩٠,٢6٤٨٨٨٨مجتمع فوالد ظفر بنابتيرآهن ١٤

٨٤,٣5٩5,567,6٩٤٨٤,٣5٩١,١٠٠٨٤,٣5٩6666پرشين فوالد آرياسبد ميلگرد مخلوط
٩٠,٢6٤٣,٩7١,6١6٩٠,٢6٤5٠6٩٠,٢6٤٨٨٤٤گروه صنايع فوالد صبح پارسيانتيرآهن ١٤

٨٤,٣5٩١,٨55,٨٩٨٨٤,٣5٩١,١٠٠٨٤,٣5٩66٢٢قائم پروفيل رازيسبد ميلگرد ١٤ تا ٢5

آمار معامالت گروه صنعتي در بورس كاالي ايران در تاريخ ٩٩/٠٦/٠٥
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 مروری بر بازار سرمایه  

  بطوریکه کردواحد را تجربه  1.718.644عدد  افزایشدرصد  16/4 و با رشدواحد  68.723شاخص کل بورس اوراق بهادار با .

 میلیارد ریال مورد معامله قرار گرفت. 86.066میلیون سهم به ارزش کل  4.996

 واحد را تجربه کرد. بطوریکه در این بازار نیز 18.161عدد  افزایشدرصد  7/3با و  رشدواحد  649 با شاخص فرابورس ایران نیز 

 .میلیارد ریال مورد معامله قرار گرفت 65.082میلیون سهم به ارزش کل  2،440

 

 

 هاشایعات و شنیده

 یمکرد یداریرا خر یرمجموعهز یهاتومان از سهام شرکت یلیاردم 1،200 حدودجهت حمایت از بازار  شستا: یرعاملمد. 

 هزار  30 یهبا سرما ،یمعدن یعبزرگ معدن و صنا یهاشرکت ینصندوق مشترک ب یک تشکیل :یمیدرومهم جلسه در ا یخروج

تابعه و  یها شرکت یهسرما یشبرنامه افزا یبه اجرا الزام و یهاز ثبات بازار سرما یتو حما یگردانتومان به منظور بازار یلیاردم

  .یهفته آت 8 یحداکثر ط یمیدرووابسته ا

 کردند. یینتع یشدن فاز نخست توافق تجار یروند اجرائ یبررس یرا برا یایتهکم یکاو آمر ینمقامات چ 

 

 

  مروری بر اطالعیه های کدال

  محقق کرده است به طوری فروش  یالر یلیاردم  29،675ماهه  5 و در یال فروش داشته استر یلیاردم 6،581مرداد  درهرمز

 .بوده است یالر یلیاردم 22،976  سال گذشتهمدت مشابه درکه این رقم  

 میلیارد  77،000به مبلغ  یالرمیلیارد  1،000از مبلغ  یهسرما افزایش یشنهادبه منظور پ یرةمد یئته یهیتوج گزارش فاذر

، مالی، تامین سرمایه در گردشختار به منظور اصالح سارا ها ییدارا یابیارز یدمازاد تجد ،سهامداران یاز محل آورده نقد یالر

 نمود.ارسال  یتسهیالت بانکی و جریمه معوق جهت اظهارنظر به حسابرس و بازرس قانون اختپرداخت سایر دیون ممتاز و پرد

  مدت مشابه قبل بوده است و در  یالر یلیاردم 4،594ماهه  5فروش  جمع فروش داشته است یالر یلیاردم 690مرداد  درکنور

 بوده است. یالر یلیاردم 2،456 رقم ینا

 یهسرما افزایش یشنهادبه منظور پ یرةمد یئته یهیتوج گزارش در راه دارد.از انباشته  درصدی 45 یهسرما یشوبملت دوباره افزا 

 ها به منظور بهبوداندوخته یرسا، از محل سود انباشته یالرمیلیون  300،000،000به مبلغ  یالرمیلیون  207،042،862از مبلغ 

 است. ارسال شده یساختار مالی جهت اظهارنظر به حسابرس و بازرس قانون

 سود  یالر یلیاردم 14،261و  ییاعطا یالتسود تسه یالر یلیاردم 24،182رود در مرداد یم یشتراز وبملت همچنان خوب پ

 مثبت است.  یالر یلیاردم 51،657ماهه  5تراز کل در  .به سپرده دارد یپرداخت

 به  یسود پرداخت یالر یلیاردم 5،414و  ییاعطا یالتسود تسه یالر یلیاردم 5،751مرداد  دردر مرداد مثبت است  ینتراز ونو

 .مثبت است یالر یلیاردم 1،158 یزماهه ن 5سپرده ها دارد تراز کل 
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 اخبار اقتصادی

 آژانس  یهاپادمان آزمایییراست هاییتدرباره فعال یبه توافق یدنرس ی: در حال کار برایبا صالح یدارپس از د «یگروس» یتتوئ

 .یمهست یراندر ا

 با آژانس  ینوشت: ما خواهان روابط عاد ییتردر تو وی کرد. یفتوص« پربار یاربس»آژانس را  یرکلو گفتگو با مد یدارد یفظر

 .یمهست

 بازگشت  یسمزدن مکان یدکل یبرا یکادر خصوص اقدام آمر یشتریکه اقدامات ب یستیمن یگاهی: ما در جایتامن یشورا یسرئ

 یم.انجام ده یرانا یهعل هایمخودکار تحر

 یاز سو یباتقر یکاآمر یشنهادپ یحاعالم کرد با رد صر یتامن یشورا یسسازمان ملل در واکنش به اظهارات رئ یپلماتد یک 

موضوع  یکاماشه مختومه شده است، اما آمر یسمواشنگتن و پرونده مکان یشنهادبه طور معمول پ یت،امن یشورا یاعضا یتمام

 .بیندیشکل نم ینرا به ا

 «یکاکرد که با توجه به خروج آمر یدتأک اییانیهشنبه در بدائم فرانسه در سازمان ملل متحد روز سه یندهنما «یوایردو ر نیکالس 

 یرگذارتأث یاز لحاظ حقوق یرانا یهعل المللیینب هاییمبازگشت تحر یکشور برا ینا ی، درخواست رسم2018از برجام در سال 

 اجرا شود. تواندیو نم یستن

 یداما امروز هم در تول یموارد کننده بود ییلو هم در گازو بنزین در هم قبل سال 7 .یمبه نفت ندار یچندان ی: االن اتکایروحان 

 ییدرصد رقم باال 9و  یمبه نفت ندار یچندان اتکای االن .فروشیمیخود را م ینو هم بنز یماخودکفا شده ییلو هم گازو ینبنز

به  یاز وابستگ ییرها یبرا خوبی برنامه امسال دولت ممکن است کمتر از پارسال شود. یزبودجه امسال به نفت ن یو اتکا یستن

 .شودیو اعالم م یینها ینفت دارد که به زود

 صادر شده  یگرد یهاگمرک به کشور یقاز طر یندالر بنز یلیاردم 1از  یشماهه امسال، ب 5گفت: در  یرانکل گمرک ا یسرئ

دالر  یلیاردم یکاز  ینو ارزش صادرات بنز یدهدرصد رس 27 یدرصد بود که االن به منف 54 یمنف یبهشتصادرات در ارد است.

 عبور کرده است.

 یگذار یهرماصندوق س یگذار یهسرما یهاواحد یسینو یرهپذ ( قابل معاملهETF« )از امروز آغاز شد. ،«یکم یشیپاال 

 

 

 50/60/1399 های دالر و سکه مورخ نرخ

 ارقام به تومان

 نرخ سکه   فروش خرید یورو   فروش خرید دالر

 - - نرخ دالر نیما
 

 27.200 27.100 نرخ سنا
 

 3.000.000 ربع سکه

 23.000 22.900 نرخ دالر سنا
     

 5.390.000 نیم سکه

 23.620 23.520 نرخ بازار آزاد
 

1.1818 EUR/USD:   10.769.000 تمام امامی 

 23.000 22.900 صرافی ملی
     

 10.450.000 بهار آزادی
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 از ابتدای سال تا کنون نرخ دالر/ اونس/ نفت/ سکهروند 
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50

(دالر)قیمت هر بشکه نفت برنت 

1,450      
1,550      
1,650      
1,750      
1,850      
1,950      
2,050      
2,150      

(دالر)اونس طالی جهانی 

145,000      

165,000      

185,000      

205,000      

225,000      

245,000      

(ریال)نرخ تسعیر دالر 

55,000,000
65,000,000
75,000,000
85,000,000
95,000,000

105,000,000
115,000,000

(ریال)سکه بهار آزادی 

50/06/99  
دالر 1919  

50/06/99  
دالر 18.46  

50/06/99  
ریال 200.236  

50/06/99  
ریال 000500.104.  


