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یارانه خرداد
زودتر واریز می شود

...

ارز وطال

اخبار

دستور رئیس جمهور به تعزیرات برای دفاع
از مردم در برابر گرانی
نوبخت :به خاطر  80میلیون ایرانی مجبوریم
برخی درخواست های ارزی را اجابت نکنیم
هادی محمدی – سخنگوی دولت با اشاره به درخواست
رئیس جمهور از سازمان تعزیرات درباره دفاع از ملت در
برابر افزایش قیمت ها گفت :دولت نظارت و کنترل بر بازار
را انجام میدهد و از ملت در برابر کسانی که میخواهند
ظلم کنند ،دفاع میکند.محمدباقر نوبخت در نشست
خبری هفتگی خود با رسانه ها در خصوص آخرین میزان
تخصیص اعتبارات برای طرح های عمرانی اظهار کرد  :در
 ۲ماه نخست امسال  ۲۸هزار و  ۱۸۰میلیارد تومان برای
طرح های عمرانی تخصیص اعتبار داشته ایم .وی با اشاره
به خرید گندم از کشاورزان تاکید کرد :تا  ۲۰خردادماه،
 ۲میلیون و  ۶۸۵هزار تن گندم به ارزش سه هزار و ۵۶۵
میلیارد تومان از کشاورزان خریداری شده که از این میزان،
هزار و  ۸۰۰میلیارد تومان پرداخت شده و حدود هزار و
 ۷۶۵میلیارد تومان نیز باقی مانده است.
▪تاکید رئیس جمهور بر مهار گرانی های اخیر

سخنگوی دولت در پاسخ به پرسشی درباره افزایش قیمت
مسکن ،خــودرو و سکه نیز اظهار کــرد :تبدیل نقدینگی
و سرمایه مــردم به این بازارها باعث به وجــود آمــدن این
حبا بها شده و وظیفه دستگا ههای نظارتی است که با
مسببان این افزایش قیمتها برخورد جدی داشته باشند.
رئیسجمهور از سازمان تعزیرات خواسته که ملت بیدفاع
را در برابر این افراد قرار ندهد؛ چرا ما معتقد به این هستیم
که اقتصاد باید در دستان مردم باشد اما این گونه نیست
که کنار بنشینیم تا عدهای دست به تخریب اقتصاد بزنند،
بنابراین دولت نظارت و کنترل را انجام میدهد و از ملت
در برابر کسانی که میخواهند ظلم کنند ،دفاع میکند.
وی در پاسخ به سوالی درباره ایجاد محدودیت های ارزی
برای مسافران ،گفت :در شرایطی مجبوریم با شرمندگی
درخواستهای بعضی اقشار را اجابت نکنیم تا بتوانیم به
امور  ٨٠میلیون ایرانی رسیدگی کنیم.
▪حمایت دولت از ثبات قیمت نان

وی در خصوص احتمال افزایش قیمت نان ،اظهار کرد:
قیمت نان از دو مسیر تعیین می شود که یکی مواد اولیه نان
یعنی آرد است که قیمت آن تغییری نکرده و دیگری عواملی
مانند کارگر یا سوخت است که البته قیمت سوخت از سال
گذشته ثابت مانده است .دولت از این که قیمت نان ثابت
بماند حمایت میکند و پرداخت هایی را نیز انجام می دهد.
▪مذاکرات رئیس جمهور با همتایان روسی و چینی برای
تجارت با ارزهای ملی

نوبخت در پاسخ به سوال دیگری دربــاره نامه جمعی از
اقتصاد دانان به رئیس بانک مرکزی مبنی بر انعقاد پیمان
تجاری با کشورهای منطقه و استفاده از تکنولوژی بالک
چین برای دور زدن تحریم های آمریکا ،اظهار کرد :سیاست
سنجیده ای از جانب اقتصاد دانان کشورمان مطرح شد و
در دستور کار رئیس جمهور با روسای جمهور روسیه و چین
در مالقات ها قرار داشت .می توانیم با کشورهای منطقه با
پول های ملی مان تجارت کنیم.

...
خبر

سکه از  2.5میلیون هم فراتر رفت
سیف :عامل گرانی سکه روانی است
قیمت سکه باالخره مرز دو و نیم میلیون تومان را رد کرد تا
رکوردهای جدیدی را در این مسیر ثبت کند .طبق داده
های شبکه اطالع رسانی طال ،سکه و ارز تهران ،نرخ سکه
امامی دیروز از رقم دو میلیون و پانصد هزار تومان عبور کرد
و در باالترین مقدار خود ،به دومیلیون و  545هزار تومان
هم رسید .این نرخ دیروز تا حدود ساعت  18:30در رقم دو
میلیون و  516هزار تومان ایستاد.در این حال ،دیروز رئیس
کل بانک مرکزی با بیان این که بابت تعادل عرضه و تقاضای
بازار سکه مشکلی نداریم ،دلیل این اتفاقات را روانی دانست.
بهگزارشخبرگزاریتسنیم،ولیا...سیفگفت:واقعیتاین
استکهدرپیشفروشسکه 7میلیونسکهبهفروشرفتکه
این سکه های پیش فروش شده به سرعت به بازار می آید.وی
بابیاناینکههیچکمبودیدرعرضهسکهنداریمگفت:بهنظر
می رسد اتفاقات به وجود آمده بیشتر عامل روانی دارد که به
تدریج می تواند برطرف شود.رئیس کل بانک مرکزی افزود:
البته شرایط بین المللی ،مسائل روانی و بزرگ نمایی برخی
مسائل که ریشه واقعی ندارد توانسته چنین اثری در بازار
ایجاد کند که البته محدود به طال هم نیست .در برخی کاالها
هم چنین وضعی به وجود آمده که بیشتر جنبه روانی دارد.

یورو

دالر

مشهد
تهران (اعالمیبانکمرکزی)

یوان

پوند

درهم امارات هرگرم طالی18عیار سکه طرح قدیم

نرخی اعالم نشده است
) 15(42.245

) 185( 56.444

) 97( 49.701

6.597

11.503

سکه طرح جدید

نیم سکه

ربع سکه

اونس جهانی

بورس ایران

2.103.000

23.500.000

) 200.000( 25.000.000

12.200.000

7.000/000

(دالر)

مقدار

96.378

2.098/۳00

24.140.000

) 365.000( 25.130.000

12.380.000

7.070.000

)-2( 1.298

تغییر

+531

افزایش  1/5تا  3میلیون تومانی قیمت
خودروهای داخلی از اول تیرماه

نام خودرو

قیمت فعلی

۳۲,۱۸۷,۰۰۰
سمند ای اف 7
۳۰,۸۱۱,۰۰۰
پژو GLX 405
۳۹,۵۷۰,۰۰۰
پژو پارس ال ایکس 28515
۳۹,۲۳۷,۰۰۰
پژو  206تیپ 5
۳۹,۹۶۰,۰۰۰
پژو  206صندوقدار
رنو تندر پالس دنده ای گیربکس جدید ۴۲,۰۳۶,۰۰۰
۲۱,۳۲۴,۰۰۰
سایپا  111سفید
۲۵,۶۲۳,۰۰۰
تیبا سفید
۲۸,۰۰۵,۰۰۰
تیبا  2رینگ فوالدی (سفید)
۴۱,۹۰۰,۰۰۰
ام وی ام  110اس



اشراف مالیاتی بر 80درصد حسابهای بانکی

کرباسیان :با اختصاص ارز ۴۲۰۰تومانی نباید افزایش قیمت داشته باشیم

خودرو که مشمول قیمت گذاری هستند مجوز افزایش
 7.18درصد را دریافت کرده اند ،افزود :برای خودروهای
سایپا هم به طور متوسط افزایش  7.01درصدی تعیین
شــده اســت .وی گفت :در بخش خــودروهــای مدیران
خــودرو هم به طور متوسط افزایش  5.62درصد مورد
تأیید مرکز ملی رقابت قرارگرفته است .شیوا درباره زمان
اجرای افزایش قیمت ها اظهار کرد :از اول تیر امسال
خودروسازان می توانند حداکثر به میزان درصدهای
اعالمی قیمت محصوالت خود را افزایش دهند.

میزان افزایش قیمت

قیمت جدید

۲,۳۱۱,۰۲۷
۲,۲۱۲,۲۳۰
۲,۸۴۱,۱۲۶
۲,۸۱۷,۲۱۷
۲,۸۶۹,۱۲۸
۳,۰۱۸,۱۸۵
۱,۴۹۴,۸۱۲
۱,۷۹۶,۱۷۲
۱,۹۶۳,۱۵۱
۲,۳۵۴,۷۸۰

۳۴,۴۹۸,۰۲۷
۳۳,۰۲۳,۲۳۰
۴۲,۴۱۱,۱۲۶
۴۲,۰۵۴,۲۱۷
۴۲,۸۲۹,۱۲۸
۴۵,۰۵۴,۱۸۵
۲۲,۸۱۸,۸۱۲
۲۷,۴۱۹,۱۷۲
۲۹,۹۶۸,۱۵۱
۴۴,۲۵۴,۷۸۰

...



صادرات

شاخص کل

وزیــر اقتصاد ضمن ارائــه توضیحاتی دربــاره بــازار ارز،
گفت 80 :درصد اطالعات حسابهای بانکی در اختیار
سازمان مالیاتی است و بــرای  20درصــد باقیمانده
پیگیری الزم انجام می شود .به گزارش فارس ،مسعود
کرباسیان ،دیروز در جمع خبرنگاران در حاشیه آیین
بهر هبرداری از  6سامانه و خدمات الکترونیک وزارت
اقتصاد ،درباره نوسانات ارزی روزهای اخیر و تأثیر آن
روی قیمت کاالها و خدمات ،اظهار کــرد :مــواد اولیه
وارداتی به کشور به صورت مداوم رصد و کنترل میشود و
با ارز  4200تومان به آن اختصاص مییابد بنابراین نباید
با افزایش قیمت روبهرو باشیم .بعض ًا انعکاس افزایش
قیمتها بیشتر از کاهش قیمت کاالهاست .به گفته وی
چند ماه پیش قیمتهای واردات با ارز باالتری انجام
میشد و اکنون نرخ ارز برای آن ها کاهش یافته است.
▪ ۹۰درصد طرح جامع مالیاتی امسال محقق میشود

کرباسیان با بیان این که امسال اظهارنامههای مؤدیان
مالیاتی به صــورت الکترونیکی دریافت خواهد شد،
تصریح کرد :با کارهایی که دنبال میشود امیدواریم
بتوانیمجهشخوبی در زمینه نظام مالیاتی داشته باشیم.
وی یــادآور شد :بیش از  90درصد طرح جامع مالیاتی
امسال محقق خواهد شد .وی در پاسخ به پرسشی درباره
میزان اجرایی شدن قانون دریافت اطالعات حساب های
بانکی مودیان مالیاتی گفت که طبق گزارشی ،میتوانم

...

حمل و نقل



بگویم  80درصد اطالعات نظام بانکی در حال وصل
شدن است و برخی از مؤسسات پولی هنوز اقدام نکردهاند
که در دستور کار ما قرار دارد و از مکانیزمهای نظارتی و
کنترلی حتم ًا دنبال میکنیم.
▪جمع شدن  60هزار دسته چک دولتی با سامانه
جدید

به گــزارش ایسنا ،کرباسیان ضمن ارائــه توضیحاتی
درباره شش سامانه جدید این وزارتخانه از جمله سامانه
ارتباط مردمی برای دریافت و پاسخ  10روزه به سواالت
و شکایات مردمی و سامانه تبادل الکترونیکی اسناد
مکاتبات به منظور استفاده کمتر از کاغذ و شفافیت بیشتر
و سامانه دادخواهی مالیاتی اشاره کرد .وی ضمن اشاره
به دو سامانه دادور و یاور درباره فضای کسب و کار گفت:
تاکنون حدود  ۶۰۰مجوز غیرضروری حذف شده است.
وزیر اقتصاد با بیان اینکه سامانه دیگر سامانه درخواست
وجه الکترونیکی خزانه است ،گفت :از طریق این سامانه
حدود  ۶۰هزار دسته چک از دستگاه های دولتی جمع
خواهد شد و کسی الزم نیست برای گرفتن پول از خزانه
به تهران مراجعه کند.
کرباسیان ادامــه داد :عــاوه بر آن میتوان به صورت
لحظهای مشاهدهکرد که چه دستگاهی و به چه میزان از
این سامانه استفاده کردهاست و میزان برداشت از خزانه
هم مشخص خواهد شد.

...
قطار

توقف صادرات برخی کاالها به دلیل بالتکلیفی ارزی

بهره برداری از آزادراه تهران-شمال باز هم به تعویق افتاد

قیمت گذاری بلیت قطار در انتظار کارگروه کنترل بازار

فارس  -رئیس کنفدراسیون صادرات با بیان این که تفاوت نرخ ارز در
بازار آزاد و رسمی مشوق واردات و سرکوبگر صــادرات است ،گفت:
به دنبال سیاستهای ارزی ،صادرکنندگان خرد دچار بالتکلیفی
شدهاند و حتی عدهای صادرات را متوقف کردهاند .الهوتی با اشاره به
قیمت باالی ارز در بازار ثانویه گفت :قیمت مواد اولیه کاالی تولیدی
صادراتی بر مبنای نرخ ارز بازار ثانویه محاسبه میشود.وی افزود :وقتی
لفظ قاچاق به کاالیی اطالق میشود ،دیگر قیمت آن کاال قابل کنترل
نیست و یکی از انتقادهای ما به دولت این است که حضورش را در بازار
منتفی می کند و اجازه می دهدکه داللها این شرایط را مدیریت کنند.

مدیر عامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل ونقل گفت:
احتمال می دهیم آزاد راه تهران شمال تا پایان تابستان تکمیل نشود
و بهره بــرداری از آن به انتهای آبان امسال موکول شود .به گزارش
خبرگزاری مهر ،خــیــرا ...خادمی که در جمع خبرنگاران سخن
میگفت ،افزود :برآورد ما این بود که این طرح تا پایان امسال آماده
افتتاح شود اما بنیاد مستضعفان به عنوان مجری پروژه اعالم کرد تا
پایان تابستان می تواند فاز یک آزادراه تهران -شمال را تکمیل کند که
به نظر ما احتما ًال تا آبان به طول می انجامد .به گزارش خراسان ،این
برای چندمین بار است که اتمام این پروژه به تعویق می افتد.

معاون نظارت بر کاالهای سرمایه ای سازمان حمایت مصرف کنندگان و
تولیدکنندگان گفت :هرگونه قیمت گذاری بلیت قطار با تصویب کارگروه
تنظیم بازار انجام می شود.وحید منایی در گفت وگو با مهر ،افزود :برای
امسال شرکت راه آهن پیشنهاد افزایش نرخ بلیت قطار حداقل تا۲۰
درصد نسبت به آخرین تغییر قیمت در سال ۹۴را داشته که طی مکاتبات و
جلسات برگزار شده به شرکت راه آهن اعالم شد تا تصویب دستورالعمل و
ابالغمصوبهجدیدکارگروهتنظیمبازاربایدازهرگونهافزایشقیمتتوسط
مراجع مربوط خودداری شود.منایی از هموطنان خواست هرگونه تخلف
را از طریق سامانه ۱۲۴منعکس کنند.

در واکنش به هجوم برای ثبت سفارش با ارز  4200تومانی :

درخواست بازوی پژوهشی بانک مرکزی برای تغییر در سیاست ارزی
حسین بردبار -رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک
مرکزی در پاسخ به پرسشی درباره افزایش  66درصدی
ثبت سفاش واردات در دو ماه نخست سال با اشاره به این
که بدون تردید بخشی از این ثبت سفارش ها غیرواقعی
است ،تفاوت نرخ ارز آزاد و رسمی را عامل افزایش ثبت
سفارش های غیرواقعی بیان کرد و گفت :باید تخصیص
ارز برای واردات کاال فقط برای افرادی که اهلیت دارند و
از سابقه و اعتبار مناسبی برخوردار هستند ،انجام شود .به
گزارش خراسان ،دکتر علی دیواندری دیروز در نشست
خبری بیست و هشتمین همایش سیاست های پولی
و ارزی که قراراست  29خرداد در سالن همایش های
صداوسیما با حضور مسئوالن عالی رتبه برگزار شود ،در
پاسخ به سوالی مبنی بر این که با توجه به افزایش 66
درصدی ثبت سفارش در دو ماه امسال که به نظر میرسد
عامل اصلی آن اختالف نرخ ارز برای واردات و نرخ بازار
است ،آیا نباید بانک مرکزی در سیاست ارزی خود تجدید
نظر کند ،گفت :وقتی نرخ ارز تعدیل میشود و نرخ ارز
تخصیصی به واردات با ارز بازار تفاوت داشته باشد ،به
طور طبیعی تقاضای ثبت سفارش واردات افزایش قابل
مالحظهای پیدا میکند.وی ادامه داد :باید سیستمی
داشته باشیم که تقاضای واقعی را از تقاضای غیرواقعی
بشناسد تا تخصیص ارز برای واردات متناسب با نیازها
باشد .با توجه به این که نرخ تعیین شده برای تامین ارز
واردات نرخ جذابی است ،ثبت سفارشهای غیرواقعی
به وجود آمده است .به نظر من این طبیعی است و تردیدی

شاخص

وزیر اقتصاد خبر داد:

مجوز شورای رقابت برای افزایش قیمت خودروهای کمتر از  45میلیون

شورای رقابت مجوز افزایش  5.6تا  7.2درصدی قیمت
محصوالت زیر  45میلیون تومان  ۳شرکت خودروسازی
ایران خودرو ،سایپا و مدیران خودرو از اول تیر را صادر
کرد.رضا شیوا در گفت و گو با خبرگزاری تسنیم ،با اشاره
به این که شورای رقابت دستورالعمل تنظیم قیمت را برای
سال  ٩٧تأیید کرد ،گفت :براساس محاسبات مرکز ملی
رقابت میزان افزایش قیمت خودروهای ساخت داخل که
مشمول قیمت گذاری هستند اعالم شد .وی با بیان این
که به طور متوسط خودروهای ساخت داخل شرکت ایران

بر خالف ماههای گذشــته یارانه خرداد دو روز زودتر و در روز پنج شــنبه همزمان با  ۲۴خرداد واریز میشــود .به گزارش ایسنا ،به طور معمول
یارانه نقدی هر ماه در روز بیست و ششم به حساب سرپرستان خانوار واریز میشود ،اما برای این ماه با توجه به تعطیالت عید فطر دولت پرداخت
یارانه خرداد را دو روز زودتر انجام میدهد و در ساعت  ۲۴روز پنج شنبه همزمان با  ۲۴خرداد به حساب سرپرستان خانوار واریز خواهد شد.

نیست بخشی از ثبت سفار شها واقعی نباشد و حتی
ممکن است بخشی از ثبت سفارشها منجر به واردات کاال
هم نشود.وی در پاسخ به این سوال که بنابراین معتقدید
باید نرخ ارز سهمیهبندی شود؟ گفت :خیر ،باید در نظام
بانکی و وزارت صنعت دقت بیشتری شود و تخصیص ارز
برای واردات کاال فقط برای افرادی که اهلیت دارند و از
سابقه و اعتبار مناسبی برخوردار هستند ،انجام شود.
دیواندری درپاسخ به پرسش خراسان دربــاره محاسبه
قیمت سکه با نرخ ارز باالی  7هزارتومان که موجب شده
است قیمت سکه در آستانه  2میلیون و  500هزار تومان
قرارگیرد و این که آیا این پژوهشکده توصیه ای به بانک
مرکزی به عنوان نهاد ناظر برای نظارت بیشتر بر نحوه
محاسبه قیمت سکه در صرافی ها دارد ،گفت :تاکنون
پژوهشکده پژوهش و سفارشی دراین زمینه نداشته است.
وی همچنین با بیان این که نرخ سود بانکی برای ریال در
کشور ما باالست ،گفت :گرچه ممکن است این نرخ ها
موجب جمع آوری سپرده هایی برای برخی از بانک ها
شود ولی به لحاظ ساختار ترازنامه ای موجب می شود که
این بانک ها دچار مشکل شوند و از سوی دیگر باید دید که
تولیدباچنیننرخسودیبرایتولیدکنندهاقتصادیاست
یا خیر .رئیس پژوهشکده پولی و بانکی گفت :مدتی نرخ
سود پایین نگه داشته شد اما به دلیل کنترل نوسانات نرخ
ارز مقداری دراین سیاست انعطاف داده شد و اکنون این
اختالف نظر وجود دارد که این سیاست ابزار مناسبی برای
کنترل نرخ ارز است یا اصال ارتباطی به این موضوع ندارد.

دیده بان شفافیت و عدالت:

خرید هواپیماهای فالیت چک بدون فساد بوده است
دیدهبان شفافیت و عدالت پس از بررسی چند ماهه با
کمک دو خلبان خبره به این نتیجه رسید که در خرید
هواپیمای فالیت چک در شرکت فرودگاهها فسادی رخ
نداده و این هواپیما با قیمت واقعی خریداری شده است.
مهرماه  96بــود کــه خــبــرگــزاری مهر از شکایت یک
شرکت انگلیسی درباره گران خریدن هواپیمای وارسی
پروازی(فالیت چک) ،به میزان  8میلیون یورو توسط
شرکت فرودگاه ها خبر داد و نوشت که شرکت انگلیسی
این شکایت را به سازمان بازرسی ارائه کرده است .این
شرکت انگلیسی ،در شکایت خود از شرکت فرودگاه
ها آورده بود که مدتی قبل در مکاتبه با وزارت راه و
شهرسازی اعالم آمادگی کرده که می تواند یک دستگاه
هواپیمای فالیت چک ( DA62آکبند) مورد نیاز شرکت
فرودگاه ها را به قیمت ۲میلیون و ۸۸۵هزار و ۱۲۳یورو
تامین کند؛ حال آن که شرکت فرودگاه ها این هواپیما را

در نهایت با واسطه گری یک شرکت آلمانی به نام «ایرو
دیتا» به مبلغ  ۱۱میلیون یورو خریده که نتیجه این اقدام
هدررفت  ۸میلیون یورو از منابع ارزی ایران بوده است.
به گزارش فارس ،در پی این ماجرا و تکذیب خبر توسط
شرکت فرودگاهها ،دیده بان عدالت و شفافیت ضمن
دریافت اسناد و مــدارک این خرید از مدیران شرکت
فرودگا هها از دو خلبان خبره و مشهور به پاکدستی و
مقبولیت در صنعت هوایی کشور دعوت کرد صحت
این خبر و اسناد را بررسی کنند.بر این اساس و پس از
چندماه بررسی و برگزاری جلسات تخصصی ،هر دو
خبره معتمد ،ضمن تایید ادعای شرکت فرودگاه ها و
تاکید بر تدبیر این شرکت در حفظ منافع ملی ،با ارائه
اطالعات و مدارک ،مسئوالن دیده بان را مطمئن کردند
خبر منتشر شده درباره گران خریدن هواپیمای فالیت
چک نادرست بوده است.

میوه در یک هفته  6.9درصد گران شد
آخرین گزارش هفتگی بانک مرکزی از متوسط قیمت
خرده فروشی برخی مواد خوراکی در تهران نشان می
دهد که در هفته گذشته ،قیمت میوه ها به طور کلی،
 6.9درصد نسبت به دو هفته قبل افزایش داشته است.
این افزایش قیمت از آن جا اهمیت بیشتری پیدا می
کند که قیمت میوه نسبت به هفته مشابه سال گذشته،
 17.4درصد بیشتر شده است .به گزارش ایرنا به نقل
از اســدا ...کارگر ،رئیس اتحادیه صنف فروشندگان
میوه و سبزی تهران ،علل اصلی گرانی میوه و صیفی
در بازار طی این روزها ،ارائه نکردن فاکتور و خالص
فروشی توسط بارفروشان ،سودجویی واسطهگران،
نبود تعادل در عرضه و تقاضا و تا حدی تبعات اعتصاب
کامیون داران بوده است.

...
بازارخبر

دام ارزان شده است ،گرانی گوشت
تخلف است
ایسنا -مدیرکل تنظیم ب ــازار وزارت
کشاورزی اعالم کرد :با توجه به کاهش
قیمت دام زنده و همچنین واردات روزانه
 ۱۵۰تنی گوشت گرم گوسفندی ،هیچ
مشکلی بــرای تامین گوشت قرمز وجــود نــدارد و قیمت
جدیدی برای این محصول تصویب نشده است؛ بنابراین
گرانی گوشت تخلف است و ناظران باید برخورد کنند.

گردشگری جام جهانی  1.6میلیارد دالر
برای روسیه ارز میآورد
فارس -ماکسیم اورشکین وزیر بازرگانی
روسیه به یک روزنــامــه ورزشــی در این
کــشــور گــفــت :ارزیــابــیهــای مــا نشان
میدهد گردشگران خارجی در طول
برگزاری بازیهای جام جهانی  100میلیارد روبل معادل
 1.6میلیارد دالر در روسیه خرج خواهند کرد.

اعتراض کارگران گروه ملی فوالد اهواز
به دلیل تاخیر پرداخت حقوق
ایلنا -کارگران گروه ملی فوالد اهواز به
دلیل تاخیر پرداخت حقوق ،در تجمعاتی
اعتراضی ،خواستار رفع مشکالت خود
شــدنــد .اســتــانــدار خــوزســتــان دربـــاره
استمرار تجمعات کارگران گروه ملی فوالد اهواز گفت:
دلیل تجمعات این کارگران نبود مواد اولیه و معوقات مزدی
است .شریعتی افزود :به دنبال اختصاص تسهیالت ۵۰
میلیاردی به این شرکت هستیم .در این خصوص با بانک
ملی و سازمان خصوصیسازی صحبت کردهایم.
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