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 همتی:
نرخ های فعلی ارز پایدار نیست

رئیس کل بانک مرکزی گفت: نرخ های فعلی ارز پایدار نیست و هر 
لحظه ممکن است تغییر کند؛ بنابر این بهتر است مردم عادی در بازار ارز 

سرمایه گذاری نکنند.
»عبدالناصر همتی« روز چهارشنبه در حاشیه نشست هیات دولت 
درباره نرخ ارز به خبرنگاران گفت: این نرخ تابع متغیرهای اقتصادی و 

سیاسی است.
وی با تاکید بر اینکه به متغیرهای اقتصادی و ذخایر ارزی کامال اشراف 
داریم، گفت: وضعمان از نظر ذخیر اسکناس بسیار خوب است، اما 
متاسفانه متغیرهای سیاسی روی نرخ ارز تاثیر می گذارد که اصال مبنای 

اقتصادی ندارد.
همتی با بیان اینکه مردم نباید تابع متغیرهای سیاسی باشند، اظهار 
داشت: این نرخ ها نرخ پایدار نیست و هر لحظه ممکن است تغییر کند و 

بهتر است مردم عادی در بازار ارز سرمایه گذاری نکنند.
وی گفت: من  نمی توانم بگویم نرخ ارز در آینده چه خواهد شد ولی قطعا 

این نرخ ها ارزش ذاتی پول ما نیست.
رئیس کل بانک مرکزی درباره وضعیت بازار متشکل ارزی نیز گفت: 
آنچه به عهده بانک مرکزی بوده انجام و ابالغ شده است؛ اخیرا شنیده ام 
یک شرکت برای بازار متشکل ارزی تشکیل و مدیر آن تعیین شده است.

به گفته همتی از این به بعد پیگیری امور بازار متشکل ارزی به عهده 
شرکت است و بانک به آن ورودی نمی کند.

در فرودین امسال انجام شد
ترخیص ۳۵۰ خودرو دپو شده از گمرک

امسال حدود ۳۵۰ خودرو  فروردین   در  که  دارد  این حکایت  از  آمار 
وارداتی دپو شده از گمرک ترخیص شده است.

به گزارش ایسنا، حدود دو سالی است که نزدیک به ۱۳ هزار خودروی 
وارداتی در بنادر، مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و اماکن گمرکی دپو شده و 

ترخیص آن ماجرای خاص خودش را داشته است.
این  از  دستگاه   ۶۴۰۰ حدود  غیرقانونی  سفارش های  ثبت  در  تخلف 
خودروها و در ادامه ممنوع شدن ثبت سفارش و همچنین تغییراتی در 
سیاست های ارزی، ترخیص آنها را با مشکل مواجه کرد. اما اواخر سال 
گذشته بعد از رایزنی هایی برای هموار شدن مسیر ترخیص خودروها در 
نهایت در اسفند ۱۳۹۷ دستورالعمل آن از سوی هیأت وزیران ابالغ شد و 

در مرحله اجرا قرار گرفت.
در این میان آمار مربوط به واردات خودرو و قطعات آن در فروردین 
ارزش  مجموع  دالر  میلیون   ۳۰ حدود  که  دارد  این  از  نشان  امسال 
دالری خودرو و قطعات آن است که وارد شده است و در این بین سهم 
خودروهای سواری به حدود ۳۵۰ دستگاه با ارزش دالری نزدیک به ۹ 

میلیون و ۵۰۰ هزار دالر می رسد.
در حالی آمار ترخیص خودروهای دپو شده قابل توجه نیست و روند 
هرگونه  که  دارد  تاکید  گمرک  که  می گیرد  صورت  کندی  به  ترخیص 
ترخیصی از گمرکات باید در چارچوب ضوابط و مقررات ابالغی هیأت 
وزیران انجام شود و امکان ثبت سفارش برای خودروهای دارای قبض 
انبار اماکن گمرکی، مناطق آزاد و ویژه اقتصادی مشمول مصوبه به صورت 
بدون انتقال ارز صرفاً در تاریخ مصوب این دستورالعمل در سامانه جامع 
تجارت انجام خواهد شد. از این رو خودروها بعد از طی فرایند قانونی از 

گمرک ترخیص می شوند.
مروری بر شرایط ترخیص خودروهای دپو شده در گمرک در برخی موارد 
از این حکایت دارد که در ثبت سفارش های بانکی چنانچه خودروهای 
موجود در گمرک بیشتر از خودروهای تأمین ارز شده باشد، مازاد آن باید 
از طریق ثبت سفارش بدون انتقال ارز و اظهار منشأ ارز در بانک مرکزی 

ترخیص شود.
همچنین بانک های عامل موظف هستند با دریافت تعهدنامه از واردکننده 
برای ثبت سفارش های بانکی درباره پذیرش پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز 
دریافتی با نرخ سامانه سنا در روز ترخیص نسبت به صدور اعالمیه تأمین 

ارز به عنوان گمرک جمهوری اسالمی ایران اقدام کنند.
از سوی دیگر خودروهای ترخیص شده می بایست زیر نظر سازمان 
حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان به مشتریانی که دارای قرارداد 
فروش یا پیش فروش با واردکنندگان هستند تحویل شود. مادامی که 
این مشتریان خودروهای خود را دریافت نکرده باشند، هر گونه عرضه 
خودروهای موضوع این مصوبه در بازار تخلف تعزیراتی محسوب شده 

و ممنوع است. 

وجود پنبه در حلیم دروغ است
رئیس اتحادیه صنف کبابی، حلیم و پزندگان غذاهای سنتی تهران وجود 
پنبه در حلیم را رد کرد و گفت: چنین اخباری دروغ بزرگ و خنده داری 

است.
در روزهای اخیر برخی شنیده ها حکایت از آن داشت که در مواردی در 
حلیم، پنبه پیدا شده و برخی فروشندگان به جای گوشت، پنبه در حلیم 
می ریزند که در این رابطه حسین محمدی - رئیس اتحادیه صنف کبابی، 
حلیم و پزندگان غذاهای سنتی تهران - با قاطعیت این موضوع را رد کرد.

محمدی به ایسنا گفت: وجود پنبه در حلیم یک دروغ بزرگ و خنده دار 
به  را  به کیفیت حلیم می تواند محصول  است و هر شخص معترض 
آزمایشگاه رجوع دهد و به غیر از این موضوع می تواند مشکل خود را با 
اتحادیه در میان بگذارد اما به طور قطع اعالم می شود که پنبه در حلیم 
وجود ندارد. وی با بیان اینکه گوشت حلیم زمانی که از لعاب و عصاره 
گندم شسته می شود شکلی شبیه الیاف به خود می گیرد، خاطرنشان کرد: 
ذائقه و توجه ایرانی ها به صورتی است که اگر در مواد غذایی همچون 
حلیم موادی همچون پنبه وجود داشته باشد فرد مصرف کننده به لحظه 
متوجه خواهد شد. رئیس اتحادیه صنف کبابی، حلیم و پزندگان غذاهای 
سنتی تهران در رابطه با تداخل صنفی در عرضه آش و حلیم گفت: تداخل 
صنفی از سال های گذشته وجود داشته و بیشترین تداخل با واحدهای 
ساندویچی به ثبت رسیده که آش و حلیم بی کیفیت و غیراستاندارد را با 

قیمت ارزان از اطراف تهران تهیه و در سطح شهر تهران عرضه می کنند.

اخبار
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 همه برندهای لوازم خانگی کشور، ایرانی هستند

وشی یا مدیریت قیمت بازار لوازم خانگی، گرانفر

اطالعات خریدهای ارزی در سازمان مالیاتی ثبت شد

خریداران ارز منتظر مالیات باشند!

در حالی که یک نماینده مجلس از گرانفروشی برخی 
صنایع  مدیرکل  کند،  می  گالیه  بازار  در  خانگی  لوازم 
همه  گوید:  می  صنعت  وزارت  خانگی  لوازم  و  فلزی 
و  اند  لوازم خانگی کشور داخلی  تولیدکننده  برندهای 
تومانی  ارز ۴2۰۰  از  نقدینگی خود  فراخور  به  یک  هر 
تحت  محصوالتشان  قیمت  افزایش  و  کردند  استفاده 

نظارت متولیان بوده است.
در روزهای گذشته برخی رسانه ها به نقل از »عبدالله 
رضیان« عضو هیات رئیسه کمیسیون صنایع و معادن 
ثبت  برای  تولیدکنندگان  »پارسال  نوشتند:  مجلس 
لوازم  موردنیاز  اولیه  مواد  و  قطعات  واردات  سفارش 
خانگی از ارز ارزان قیمت استفاده کردند، اما در نهایت 
محاسبه  آزاد  ارز  براساس  بازار  در  کاالها  این  قیمت  

شد.«
رضیان اظهار داشت: »سال گذشته در روند تولید و 
عرضه لوازم خانگی سوء استفاده رخ داد، زیرا کنترلی بر 

عرضه این کاالها وجود نداشت.«
انجمن  سخنگوی  غزنوی،  حمیدرضا  زمینه،  این  در 
ایرنا  لوازم خانگی امروز )چهارشنبه( به  تولیدکنندگان 
بانک  که  پارسال  فروردین  دوم  و  بیست  از  گفت: 
مرکزی نرخ دالر را ۴2۰۰ تومان اعالم کرد، شرکت های 

تولیدکننده لوازم خانگی دریافت ارز را آغاز کردند.
وی بیان داشت: در این راستا برندهای خارجی حاضر 
برخوردار  باالتری  نقدینگی  از  که  آنجایی  از  در کشور 
اولیه  اقالم و مواد  تامین  به  بودند، به سرعت نسبت 
ارز  از زمان گران شدن  اقدام کردند و  نیاز خود  مورد 
قیمت برخی محصوالت خود را تا 2۵۰ درصد افزایش 

دادند.
دولتی  ارز  چند  هر  نیز  داخلی  برندهای  افزود:  وی 
به  موفق  پایینشان  نقدینگی  دلیل  به  اما  گرفتند، 

دریافت مقادیر کمتری ارز شدند.
داخلی  تولیدکننده  آن،  بر  عالوه  داد:  ادامه  غزنوی 
از کشور،  خارج  به  ارز  کرد  حواله  از  بود پس  مجبور 
که  بدهد  اولیه  مواد  تامین  یا  قطعه  ساخت  سفارش 
فرآیندی زمانبر بود و پس از آن با وقفه ای دست کم 

یک ماهه سفارش ها حمل می شد.
از  کاالها  ترخیص  طوالنی  فرآیند  شد:  یادآور  وی 
گمرکات و تغییر هر روزه قوانین بر مشکالت برندهای 
فرآیند  کل  که  بود  حالی  در  این  افزود؛  می  داخلی 
برندهای  برای  نیاز  مورد  قطعات  ترخیص  تا  سفارش 

خارجی یک ماه طول کشید.
اضافه  خانگی  لوازم  تولیدکنندگان  انجمن  سخنگوی 
کرد: از شانزدهم مرداد پارسال نیز شرکت هایی که تا 
این تاریخ موفق به ترخیص کاالهایشان نشده بودند، 
که  شدند  ارز  نرخ  التفاوت  به  ما  پرداخت  به  مجبور 
که  بود  حالی  در  این  داخلی شد؛  برندهای  گریبانگیر 

برندهای داخلی در نهایت محصوالت نهایی خود را با 8۰ 
تا ۱2۰ درصد افزایش قیمت روانه بازار کردند.

وی خاطرنشان کرد: قیمت نهایی محصوالت برپایه 
نرخ ارز، افزایش قیمت مواد اولیه و قطعات و همچنین 
برخی  برای  که  شود  می  تعدیل  دستمزدها  و  حقوق 
محصوالت اعمال شده، اما برای برخی دیگر هنوز اعمال 

نشده است.
به طور  این وضعیت  به  توجه  با  تاکید کرد:  غزنوی 
حتم روی سخن نماینده مجلس درباره افزایش قیمت 
ایران بوده  با برندهای خارجی حاضر در  لوازم خانگی 

است.
 همه برندهای لوازم خانگی کشور، ایرانی اند

با این حال، مدیرکل صنایع فلزی و لوازم خانگی وزارت 
صنعت، معدن و تجارت در این زمینه نظر دیگری دارد.

صحبت  خواندن  اساس«  »بی  با  هاشمی«  »عباس 
ارزان  ارز  معنای  شد:  یادآور  رضیان،  عبدالله  های 
قیمت چیست؟ در حالی که بانک مرکزی پارسال نرخ 
ارز را ۴2۰۰ تومان اعالم کرد و شرکت هایی که توانایی 
امور  پیشبرد  برای  ارز  این  دریافت  به  نسبت  داشتند 

خود اقدام کردند.
وی تاکید کرد: هرچند منکر تخلف برخی فروشندگان 

در سطح عرضه خرده فروشی ها نیستیم و شاید برخی 
از بی اطالعی مشتریان سوء استفاده کرده باشند، اما 
شرکت ها نمی توانند ارز دولتی دریافت کرده و محصول 
خود را برپایه ارز آزاد فروخته باشند، زیرا نظارت های 
شدیدی بر این بازار از سوی سازمان حمایت، سامانه 

۱2۴ و غیره وجود دارد.
برند  ایران،  خانگی  لوازم  بازار  در  افزود:  هاشمی 
خارجی معنی ندارد، زیرا حتی برندهایی نظیر ال جی، 
سامسونگ، دوو و غیره همگی با سرمایه گذاری ایرانی 
در کشورمان مستقر شده و به فعالیت می پردازند و در 

حقیقت ایرانی اند.
وی اضافه کرد: همه شرکت هایی که در کشورمان 
تولید داشته و محصول به بازار عرضه می کنند، مکلف 
اساس،  این  بر  و  داخلی هستند  قوانین  از  تبعیت  به 
تحت  هایی  فرمول  مطابق  هایشان  قیمت  افزایش 
و  کنندگان  مصرف  حقوق  از  حمایت  سازمان  نظارت 

تولیدکنندگان انجام می شود.
مدیرکل صنایع فلزی و لوازم خانگی وزارت صنعت، 
معدن و تجارت به تحریم های اقتصادی اشاره کرد و 
برای  هایی  محدودیت  بروز  موجب  ها  تحریم  گفت: 
تامین مواد اولیه و قطعات مورد نیاز کارخانجات شد، 

همچنین مشکالت ارزی و زمانبر شدن تعیین تکلیف 
موضوع در بانک مرکزی، شرکت های تولیدکننده را بین 
چهار تا پنج ماه با مشکل تامین ارز و در نتیجه تامین 

مواد اولیه و قطعات مواجه کرد.
وی ادامه داد: عالوه بر این مسائل، دشواری نقل و 
انتقال پول و مشکالت به وجود آمده در موضوع حمل 
و نقل و کشتیرانی ناشی از تحریم ها سبب شد تا در 
نهایت تولیدکنندگان سال ۹۷ را با افت تولید 2۰ تا 2۵ 

درصدی به پایان ببرند.
لوازم  برندهای  که  حالی  در  داد:  توضیح  هاشمی 
کند کردن  به  تقاضا مجبور  کنترل طرف  برای  خانگی 
فرآیند تولید و توزیعشان بودند و عرضه محدود شده 
بود، قیمت ها اتوماتیک افزایش یافت، اما هیچ شرکتی 
نمی توانست بدون مجوز نسبت به افزایش قیمت ها 

اقدام کند.
تولیدکنندگان  انجمن  این  از  پیش  ایرنا،  گزارش  به 
لوازم  های  کارخانه  تولیدی  های  خانگی ظرفیت  لوازم 
اعالم کرد و ظرفیت  نیاز کشور  برابر  تا سه  را  خانگی 
لباسشویی  دستگاه،  میلیون   ۱.۵ تا  سالیانه  یخچال 
۱.2 میلیون دستگاه، اجاق گاز یک میلیون دستگاه و 

تلویزیون 2 میلیون دستگاه اعالم شده است.

بعد از گذشت یک سال از افزایش سفته بازی  در بازار ارز، 
سرپرست سازمان امور مالیاتی اعالم کرد که کلیه اطالعات 
اطالعاتی  پایگاه  ارز اشخاص حقوقی در  به خرید  مربوط 
مالیاتی بارگذاری شده و ادارات امور مالیاتی طبق مقررات، 

مالیات مربوطه را اخذ می کنند.
به گزارش ایسنا، افزایش معامالت سفته بازی در حوزه های 
ارزی اتفاقی بود که بعد از جهش ارزی سال گذشته دامن 
اقتصاد ایران را گرفت. اتفاقی که به گفته برخی کارشناسان 
باعث شد تا حدود 2۰ میلیارد دالر از ارزهای کشور به پستوی 

خانه ها فرستاده شود.
بعد از گذشت یک سال از این اتفاقات، سرپرست سازمان 
امور مالیاتی کشور روز گذشته )2۴ اردیبهشت(، شیوه نامه 
و  حقیقی  اشخاص  ارزی  خریدهای  به  مالیاتی  رسیدگی 
حقوقی از بانک مرکزی را به ادارات کل امور مالیاتی سراسر 

کشور ابالغ کرد.
طبق اعالم سازمان امور مالیاتی، این شیوه نامه به منظور 

رسیدگی مالیاتی به خریدهای ارزی با توجه به تحوالت ارزی 
سال های ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۷ و فعالیت سوداگرانه برخی اشخاص 
که مبادرت به خرید ارز به هر طریق از بانک مرکزی کرده اند 

صادر شده است.
ثبت اطالعات خریداران حقوقی ارز در پایگاه اطالعاتی 

مالیاتی
محمد قاسم پناهی - سرپرست سازمان امور مالیاتی- در 
این باره اعالم کرده که کلیه اطالعات مربوط به خرید ارز 
اشخاص حقوقی در پایگاه اطالعاتی مالیاتی بارگذاری شده 
است و ادارات امور مالیاتی مربوطه مطابق مقررات اقدام 

می کنند.
وی درباره نحوه رسیدگی مالیاتی به خرید ارز اشخاص 
ارز  به خرید  مربوط  اطالعات  کلیه  که  گفته  نیز  حقیقی 
جهت  ارز  خرید  حجم  اساس  بر  نیز  حقیقی  اشخاص 
استان  و  مالیاتی شهر  امور  کارگروه منتخب  رسیدگی در 
تهران و نیز ادارات کل امور مالیاتی مربوط در استان ها ارسال 

شده و اطالعات جدید به دست آمده نیز ارسال خواهد شد.
شرایط اخذ مالیات ارزی از مؤدیانی که ارز خریدند و پرونده 

مالیاتی مشاغل ندارند
به گفته سرپرست سازمان امور مالیاتی، اطالعات مربوط 
به تراکنش های بانکی اشخاص حقیقی نیز از طریق دفتر 
بازرسی ویژه، مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی به امور مالیاتی 
شهر و استان تهران و ادارات کل امور مالیاتی استان ها ارسال 

می شود.
طبق آنچه پناهی تاکید کرده، آن دسته از مؤدیانی که 
مبادرت به خرید ارز کرده و پرونده مالیاتی مشاغل ندارند، 
ابتدا تشکیل پرونده مالیاتی صورت می گیرد و نسبت به 
صدور احکام جهت رسیدگی به کلیه منابع مالیاتی مؤدیان 
اقدام  افزوده  ارزش  و  مستقیم  مالیات های  از  اعم  مزبور 

خواهد شد.
شرایط اخذ مالیات ارزی از مؤدیانی که ارز خریدند و پرونده 

مالیاتی مشاغل دارند

اشخاص  پرونده  به  مالیاتی  رسیدگی  وی،  گفته  به 
مذکور توسط کارگروهی ویژه انجام می شود و در مواردی 
که مؤدی، پرونده مالیاتی داشته باشد، اگر ارز خریداری 
شده مرتبط با فعالیت شغلی مؤدی باشد و قبالً مالیات 
آن تشخیص و مطالبه شده باشد، مالیات مجدد مرتبط 
با همان فعالیت، موضوعیت نخواهد داشت. اما اگر ارز 
خریداری شده مرتبط با فعالیت شغلی مؤدی باشد و قبالً 
منظور  ذیربط  مالیاتی  امور  اداره  رسیدگی  در  نحوی  به 
نشده باشد، نسبت به رسیدگی و تعیین درآمد مشمول 

مطابق قانون و مقررات مربوط اقدام خواهد شد.
همچنین طبق اعالم سرپرست سازمان امور مالیاتی، در 
صورتی که فعالیت مؤدی خرید و فروش ارز نباشد، اسناد 
و مدارک به دست می آید و مالک تعیین درآمد مشمول 
مالیات قرار می گیرد یا بر اساس اطالعات به دست آمده از 
تراکنش های بانکی اشخاص و مطابق با مقررات نسبت به 

تعیین درآمد مشمول مالیات اقدام می شود.

رئیس اتحادیه فروشندگان خودرو تهران خبر داد

دالالن به بازار مجازی خودرو بازگشتند

در حاشیه جلسه دولت مطرح شد

آخرین اقدامات وزارت مسکن برای خانه دار شدن مردم

به دنبال بازگشت قیمت ها به آگهی های خرید و فروش خودرو در سایت های 
اینترنتی، رئیس اتحادیه نمایشگاه داران و فروشندگان خودرو تهران از بازگشت 
دوباره دالالن به این فضا خبر داد. وی تاکید می کند که قیمت های فعلی درج 

شده در این سایت ها غیرواقعی است.
سعید موتمنی در گفت وگو با ایسنا، اظهار کرد: از روز گذشته که قیمت ها 
دوباره در آگهی های خرید و فروش خودرو در فضای مجازی درج شد، دوباره 

شاهد اعالم قیمت های غیرواقعی و باال در آگهی ها هستیم.
بازگشته اند،  مجازی  فضای  به  دوباره  خودرو  دالالن  اینکه  بیان  با  وی 
خاطرنشان کرد: قاطعانه می گویم که به قیمت هایی که هم اکنون در این 
سایت ها برای خودروها اعالم می شود، مشتری وجود ندارد و در عمل هیچ 

معامله ای با این قیمت ها صورت نمی گیرد.
رئیس اتحادیه نمایشگاه داران و فروشندگان خودرو تهران ادامه داد: ما 
لیست قیمتی خودروهای داخلی را به این سایت ها اعالم کردیم اما مشکل این 
است که نظارتی بر قیمت های درج شده در آگهی ها نداریم و عمالً همچون 

گذشته قیمت های غیرواقعی و باال درج می شود.

وی خاطرنشان کرد: وقتی تعدادی دالل و سودجو به طور دسته جمعی 
می کنند  اعالم  مجازی  فضای  در  خودرو  یک  برای  را  غیرواقعی  قیمت 
قیمت سازی اتفاق افتاده و افراد عادی نیز برای فروش خودروی خود از این 
قیمت ها تبعیت می کنند. در این شرایط توصیه ما این است که به طور کلی 
قیمت از آگهی های خرید و فروش خودرو در سایت های اینترنتی حذف شود تا 

به طور ریشه ای امکان قیمت سازی دسته جمعی دالالن از بین برود.
به گزارش ایسنا، حدود دو هفته پیش رئیس مرکز مبارزه با جرایم ملی و 
سازمان یافته پلیس فتا ناجا با اشاره به قیمت سازی کاذب در بازار خودرو 
و امالک در فضای مجازی، از برخورد جدی با دالالن این حوزه خبر داد و 
اعالم کرد که حذف قیمت های بازار خودرو و مسکن به مدیران سایت های 
واسط ابالغ شده است. به دنبال آن جلساتی بین مسؤوالن مرتبط برای بررسی 
راهکارهای مقابله با دالالن در فضای مجازی برگزار و به دنبال آن هفته گذشته 
رضا الفت نسب، عضو هیئت مدیره و سخنگوی اتحادیه کشوری کسب و 
کارهای مجازی، از بازگشت قیمت ها به سایت های خرید و فروش اینترنتی با 

شرایط جدید خبر داد.

وزیر راه و شهرسازی گفت: کار مهمی که در وزارت راه و مسکن انجام می 
دهیم عرضه زمین ، ارائه مشوق ها و تسهیالت برای سازندگان است تا مردم 

صاحب خانه شوند.
به گزارش ایسنا، اسالمی در حاشیه جلسه امروز )چهارشنبه( هیات دولت 
در جمع خبرنگاران اظهار کرد: ما با مجلس در تعامل و گفت و گو هستیم در 

همین راستا بحث تمدید مشوق های مالیاتی برای موجرها را انجام داده ایم.
وی در ادامه در ارتباط با اقدامات این وزارتخانه برای کاهش قیمت مسکن 

توضیح داد: مسکن تابع شرایط عمومی بازار اقتصادی است. کار مهمی که 
انجام می دهیم عرضه زمین، ارائه مشوق ها و تسهیالت برای سازندگان است 

تا مردم صاحب خانه شوند.
وزیر راه و شهرسازی در ارتباط با اقدامات انجام شده برای راه ها و جاده های 
مناطق سیل زده نیز گفت: بیش از ۱28۰۰ کیلیومتر از راه های کشور آسیب 
دید؛ حدود ۱۱8۰۰ کیلومتر از این راه ها را بازسازی کردیم، البته بسیاری از راه 

ها هنوز نیاز به ترمیم اساسی دارد.

وی همچنین گفت: برخی از این راه ها که مهم ترینش در پل دختر 
است هم بخش  بازسازی دارد و هم بخشی جدید را خواهیم ساخت.  
به طور کلی در فرایند بازسازی هستیم و منابع مالی اش را تامین می 

کنیم.
اسالمی در پایان گفت: به جز جاده پل دختر که کاری سنگین است و بیش 
از یک سال ساخت آن طول می کشد، مابقی راه ها  را تا آخر سال تحویل 

می دهیم .

روزنامه صبح ایران


