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 بورس به مدار رشد بازگشت
توســعه ایرانی-  
شاخص کل در بازار بورس 
دیروز هفت هــزار و ۲۲۱ 
واحد رشــد داشت که در 
نهایت این شاخص به رقم 
یک میلیون و ۹۴۱ هزار واحد رسید. دیروز در بورس 
اوراق بهادار بیش از ۱۳ میلیارد و ۶۴۷ میلیون سهم، 
حق تقدم و اوراق بهادار به ارزش ۲۳۱ هزار و ۴۵۹ 
میلیارد ریال داد و ستد شد. همچنین شاخص کل 
)هم وزن( با ســه هزار و ۸۵۸ واحد افزایش به ۵۰۶ 
هزار و ۹۸۱ واحد و شــاخص قیمت )هم وزن( با دو 
هزار و ۵۳۳ واحد رشــد به ۳۳۲ هزار و ۸۹۲ واحد 
رسیدند. شاخص بازار اول ۹۸۰ واحد و شاخص بازار 

دوم ۳۲ هزار ۱۳۳ واحد افزایش داشتند.
    

سقف پرداخت وجه نقد در 
بانک ها کاهش یافت

توســعه ایرانی-  
بانــک مرکزی بــا ابالغ 
بخشــنامه ای به بانک ها، 
سقف مقرر برای پرداخت 
وجه نقد بــه ارباب رجوع 
در سال ۱۳۹۹ را کاهش داد. بانک مرکزی با ابالغ 
بخشنامه ای به بانک ها، سقف مقرر برای پرداخت 
وجه نقد بــه ارباب رجوع در ســال ۱۳۹۹ را به ۱۵ 

میلیون تومان کاهش داد.
    

سازمان مالیاتی از مردم خواست 
فرار مالیاتی را سوت بزنند

توســعه ایرانی-  
سازمان امور مالیاتی کشور 
در راســتای مبارزه با فرار 
مالیاتی، درگاه اینترنتی 
بــرای دریافــت گزارش 
مردمی از فرار مالیاتی راه اندازی کرد. درگاه اینترنتی 
سازمان امورمالیاتی کشور برای دریافت گزارش های 
مردمی از فرار مالیاتی شروع به کار کرد. در راستای 
ســوت زنی )گزارش موارد فســاد و فرار مالیاتی(، 
سازمان امور مالیاتی به منظور مقابله با فرار مالیاتی، 
امکانی را فراهم کرده تا مــردم بتوانند گزارش ها و 
مســتندات خود را از فرار مالیاتی بدون آنکه اسم، 
آدرس یا نشــانی از خودشــان وجود داشته باشد، 

تخلفات و فرار مالیاتی احتمالی را سوت بزنند.
    

آخرین قیمت ها از بازار سکه، 
طال و ارز 

توســعه ایرانی-  
براســاس اعالم اتحادیه 
صنــف فروشــندگان و 
ســازندگان طال، جواهر، 
نقره و سکه تهران، قیمت 
ســکه تمام بهار آزادی طرح جدید دیــروز به ۱۱ 
میلیون و ۵۰ هزار تومان رســیده و هر گرم طالی 
۱۸ عیار نیز یک میلیــون  و ۶۰ هزار تومان قیمت 
دارد. دیروز ســکه طرح قدیم با قیمتی معادل ۱۰ 
میلیون و ۶۰۰ هزار تومان داد و ستد می شود. این 
در حالی است که قیمت نیم سکه پنج میلیون و ۵۵۰ 
هزار تومان، ربع سکه سه میلیون و۳۳۰ هزار تومان 
و سکه گرمی یک میلیون و ۷۵۰ هزار تومان است. 
همچنین در بازارهای جهانــی، آخرین قیمت هر 
اونس طالی جهانی به ۱۹۲۶ دالر رسید. در جریان 
معامالت دیروز بازار ارز، نــرخ خرید و فروش دالر 
و یورو نسبت به روز گذشــته تغییری نکرده است.   
صرافی های بانکی هر دالر آمریکا را به قیمت ۱۹ هزار 
و ۵۰۰ تومان خریدند و معادل ۲۰ هزار و ۵۰۰ تومان 
نیز قروختند که نرخ خرید و فروش دالر نسبت به روز 
دوشنبه ثابت ماند.   همچنین، این صرافی ها هر یورو 
را معادل ۲۲ هزار و ۵۰۰ تومان خریدند و به قیمت 

۲۳ هزار و ۵۰۰ تومان فروختند. 
    

افزایش 50 درصدی اعطای 
تسهیالت در بهار 99

تسهیالت پرداختی 
بانک ها طی ســه ماهه 
ابتدای ســال ۱۳۹۹ به 
بخش هــای اقتصــادی 
مبلغ ۲۲۴ هــزار و ۷۸۰ 
میلیارد تومان است که در مقایسه با دوره مشابه 
ســال قبل مبلغ ۷۵ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان 
افزایش داشته است. ســهم تسهیالت پرداختی 
در قالب ســرمایه در گردش در کلیه بخش های 
اقتصادی طی سه ماهه سال جاری مبلغ ۱۴۰۶.۸ 
هــزار میلیارد ریــال معــادل ۶۲.۶ درصد کل 
تسهیالت پرداختی اســت که در مقایسه با دوره 
مشابه سال قبل مبلغ ۵۲۲.۹ هزار میلیارد ریال 

معادل ۵۹.۲ درصد افزایش داشته است.

خبر اقتصادی
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مریم شکرانی

 این روزها قیمت ها در بــازار ایران 
لحظــه به لحظــه جابه جا می شــود. 
جابه جایی و چه بســا افزایش لحظه به 
لحظه قیمت ها فقط به دالر و طال محدود 
نمی شــود و حاال قیمت هیچ کاالیی از 
نوســان روزانه در امان نمانده اســت از 
لوازم خانگی و موبایل گرفته تا تنقالت و 
خوراکی ها. این ماجرا باعث شده است که 
مردم برای حفظ ارزش دارایی خود در 
بازارهای مختلف سرگردان شوند. بعضی 
به دنبال خرید طالی آب شــده و دالر 
باشند و بعضی دیگر خانه و بورس. در این 
میان نگرانی برای رشد افسارگسیخته 
قیمت ها، به مرکز آمار ایران هم رسیده 
است. ایوب فرامرزی، معاون اقتصادی 
و محاســبات مرکز آمار در یک برنامه 
تلویزیونی اعالم کــرد که قیمت ۴۷۵ 
کاال با نرخ تــورم میانگین ۲۶ درصد در 
حال صعود اســت و این پدیده ایران را 
در فهرست چهار کشور پر تورم جهان 

قرار می دهد.
او هشدار داده است که در ماه مرداد 
به دلیل نوسان قیمت کاالهای مختلف، 
نرخ تورم ماهانه به ۶.۴ درصد رســیده 
اســت و درصورت پیشــروی با همین 
روند، این عدد تا پایان ســال می تواند 

بسیار بزرگ شود. مدیران اقتصادی اما 
در واکنش به اخبار تــورم گاهی توپ را 
به زمین کرونــا و تحریم ها می اندازند و 
گاهی به زمیــن دالل ها. واکنش عمده 
آنها به گرانی کنترل دستوری قیمت ها 
بوده است اما شهروندان ایرانی در تمام 
این سال ها شاید به ندرت به یاد آورند که 
کاالیی با نرخ دستوری یا در اصطالح نرخ 

مصوب خریده باشند. 
کارشناســان اقتصــاد در مقابل، 
بهانه جویی های مدیــران دولتی برای 
کنترل نرخ تورم را چندان قبول ندارند و 
معتقدند که نه تنها کشورهای تحریم زده 
که حتی کشــورهای جنــگ زده هم 

توانسته اند نرخ تورم را کنترل کنند. 
سال سخت معیشت

کولــر گازی ۶۰ میلیــون تومانی، 
پژو ۲۰۰ میلیون تومانی، کیســه برنج 
هندی ۱۵۰ هزار تومانی و ... روایت های 
ناباورانه و هر روز مردم ایران از رشد غریب 
قیمت هاســت. این اتفاق در حالی رخ 
می دهد کــه عبدالناصر همتی، رئیس 
بانک مرکزی اواخر پارســال گفته بود 
که در سال ۹۹ نرخ تورم به زیر ۲۰ درصد 
می رسد. در عین حال حسن روحانی، 
رئیس جمهوری و فرهاد دژپسند، وزیر 
اقتصاد گفته بودند که سال پیش رو سال 
بسیار دشواری است. آنها به سقوط فروش 

نفت اشاره کرده و گفته اند که شیوع کرونا 
و افزایش هزینه های درمانی همزمان با 
تعطیلی کسب و کارها موجب شده است 
که امید درآمدهای مالیاتی کم فروغ شود. 
دولت حاال برای تامین بخشی از کسری 
بودجه اش دســت به دامن بورس شده 
است اما حداکثر ســرمایه ای که از این 
بخش به دســت می آید چیزی نزدیک 
به ۵۰ تا ۶۰ هزار میلیارد تومان است که 
فقط یک نهم بودجه عمومی حدود ۴۵۰ 
هزار میلیارد تومانی است. سرمایه ای که 
احتماال صرف پرداخت حقوق کارمندان 

و بازنشستگان می شود. 
با این وجود هنوز رقم کسری بودجه 
بسیار سنگین اســت و طبق روال ۵۰ 
سال گذشته تصور می شود که کسری 
بودجه با چاپ پول و در نتیجه ایجاد تورم 

جبران شود. 
این راهکارها اما از نظر کارشناسان 
اقتصاد راهکارهای اصولی و علمی نیست. 
آنها می گویند که نقدینگی به دســت 
آمده از بورس باید صرف رشد و توسعه 
تولید شود و برای کسری بودجه دولت 
به هیچ عنوان نباید به استقراض از بانک 
مرکزی روی آورد. آنهــا در عین حال 
اعتقاد دارنــد که نه تحریــم و نه کرونا 
هیچ کدام بهانه هــای خوبی برای تورم 

افسارگسیخته نیستند. 

نرخ تورم همسایگان ایران
در شــرایطی که نرخ تــورم ایران 
وضعیت بحرانی را پشت سر می گذراند، 
این شاخص در کشــورهای همسایه و 
حتی کشــورهای جنگ زده به کنترل 
درآمده است. سال گذشــته نرخ تورم 
بسیاری از همسایگان منفی و نزدیک 
به صفر بود. بر اساس گزارش تریدینگ 
اکونومیس پارســال نرخ تورم امارات 
منفــی ۱.۵ درصد، عربســتان منفی 
۰.۹ درصد، قطر ۰.۳ درصد، عراق ۰.۴ 
درصــد و افغانســتان ۱.۷ درصد بوده 
است. بیشــترین نرخ تورم همسایگان 
ایران مربوط به ســوریه با ۲۴.۱ درصد، 
ترکیــه ۱۵.۳ درصد و پاکســتان ۹.۸ 

درصد بوده است. 
نرخ تورم در کشــورهای پیشرفته 
جهان از کمتر از یک تا ۲.۵ درصد نوسان 
می کند. سال گذشته نرخ تورم سوئیس 
۰.۷ درصد، فرانســه ۱.۱ درصد، آلمان 
۱.۶ درصد، امریکا ۱.۸ درصد، انگلیس 
۱.۹ درصد و چین ۲.۶ درصد بوده است.
کرونا اقتصاد را به سال های جنگ 

جهانی می برد
در ماه های اخیر کــه جهان درگیر 
کرونا بوده اســت، اقتصاددانان پیش 
بینی کرده اند که نرخ تــورم در تمامی 
کشورهای جهان افزایش داشته باشد. 

آنها محدودیت های ایجاد شــده بر اثر 
کرونا را عامل کاهش تولید می دانند و 
به عنوان مثال به ریزش تولید دانه های 
قهوه در برزیل اشاره می کنند. به عقیده 
این اقتصاددانان کاهــش تولید عامل 
افزایش نرخ عمومی کاال و خدمات و در 

نتیجه افزایش تورم می شود. 
اولیویه بالنچارد، اقتصاددان سابق 
صندوق جهانی پول در یادداشتی نوشته 
است که احتمال تورم باال وجود ندارد، 
اما افزایش نرخ تــورم رخ می دهد. پیتر 
پرات، اقتصاددان ســابق بانک مرکزی 
اروپا هــم همین عقیــده را دارد. کارن 
وارد، استراتژیست ارشد بخش مدیریت 
دارایی های بانــک آمریکایی جی پی 
مــورگان، هم توضیــح می دهد: »من 
نمی خواهم بگویم که مقدر شده است 
که ما وارد یک دوره تورمی طوالنی مدت 
شــویم. اما در عین حال نمی گویم که 
احتمال وقوع چنین اتفاقی ناچیز است.«
با این حال آنها پیش بینی می کنند 
که میانگین نرخ تورم جهانی در ســال 
۲۰۲۱ می تواند به بیشــتر از ۵ درصد و 
حداکثر تا ۱۰ درصد برســد. اتفاقی که 
به گفته آنها در سال های پس از جنگ 

جهانی اول و دوم رخ داد. 
با این وجود در ایران و انگشت شماری 
از کشورهای دنیا، نرخ تورم شرایطی به 

مراتب وخیم تر را تجربه می کند. 
ونزوئال بــا ۲۴۳۱ درصد، زیمباوه با 
۷۶۶ درصد، ســودان بــا ۸۱.۶ درصد، 
آرژانتین با ۴۴.۴ درصد بیشترین نرخ 
تورم جهان را به نام خود ثبت کرده اند. 
ایران، آنگــوال، هائیتی و لیبریا ســایر 
کشورهایی هستند که تورم باال را تجربه 

می کنند. 
گره تورم کور شده است

داوود ســوری، اقتصــاددان در 
گفت و گویی که با ایرنا داشــته، گفته 
است که تا وقتي رشد نقدینگي وجود 
دارد ســخن گفتن از مهار تورم عملي 
نخواهد بود و اگــر دولت به دنبال مهار 
تورم است این کنترل نمي تواند بدون 
متوقف کردن رشــد نقدینگي ممکن 
شود. او همچنین تاکید دارد که دخل و 
خرج دولت با هم نمی خواند و اگر دولت 
به دنبال پایین آوردن نرخ تورم اســت 
راهي ندارد جز این کــه انضباط مالي 
و پولي را بپذیــرد و از هر اقدامي که در 
جهت افزایش و تشدید پدیده افزایش 

نقدینگي است بپرهیزد. 
علی ســعدوندی، اقتصــاددان هم 
به تجــارت نیوز گفته اســت که حتی 
کشــورهای تحریم زده مانند روسیه و 

جنگ زده مانند عراق توانسته اند تورم 
را کنترل کنند. او معتقد است که دولت 
باید به جای استقراض از بانک مرکزی با 
انتشار اوراق بدهی از مردم قرض کند و 
سپس با عملیات بازار باز نرخ سود اوراق و 

تورم را کنترل کند. 
اما کامران ندری، کارشناس بازارهای 
مالی اعتقاد دارد کــه کار دولت و بانک 
مرکزی برای کنترل تورم بسیار دشوار 
است. او به تسنیم گفته است که مقایسه 
ایران با کشورهای دیگر در ماجرای کرونا 

صحیح نیست. 
اقتصاد ایران همزمان با بحران کرونا 
با مشــکل تورم هم مواجه اســت. در 
کشورهای دیگر مشــکل تورم وجود 
نداشــته ولی بحران کرونا رکود عمیق 
و شدیدی را در آن کشورها ایجاد کرد و 
به نوعی می توان گفت در اثر رکود، رشد 
قیمت ها که در آن کشــورها پایین بود 
بیشتر افت کرد. او توضیح می دهد که در 
این شرایط بانک های مرکزی سیاست 
انبساطی در پیش می گیرند چون صرفا 
با رکود مواجه اند و تــورم وجود ندارد. 
این سیاست کمک می کند که رکود به 

تدریج از بین برود. 
در مورد ایران یک مقدار داســتان 
متفاوت است چون ایران به طور میانگین 
با تورم باال مواجه اســت.در این شرایط 
باید تصمیم گرفته شود که آیا سیاست 
انبساطی در نظر گرفته شود که می تواند 
تورم را بیشــتر کند، ولی تا حدودی به 
تولید کمک می کند و جلوی افت تولید 
را می گیرد و یا اینکه به این جمع بندی 
برسند که با توجه به تورم باال، کمک به 

تولید باید از منابع دیگری باشد. 
در مجموع اینکه تــورم باال بیماری 
مزمــن اقتصاد ایــران اســت و حاال با 
همزمانی تحریم و کرونا، تلنبار مشکالت 
حل نشده اقتصاد موجب شده است که 
دولت برای حل عارضه ابرتورم گرفتار 

گره های کور شود. 

هشدار معاون مرکز آمار برای نرخ 6.4 درصدی تورم ماهانه

ونزوئال با 2431 درصد، چراغ قرمز تورم روشن شد
زیمباوه با 766 درصد، 
سودان با 81.6 درصد، 

آرژانتین با 44.4 درصد 
بیشترین نرخ تورم جهان 
را به نام خود ثبت کرده اند. 

ایران، آنگوال، هائیتی و 
لیبریا سایر کشورهایی 

هستند که تورم باال را 
تجربه می کنند 

بازار خودرو در حالی طــی روزهای اخیر با 
افزایش قابل توجه قیمت ها روبروست که بازار 

ارز این روزها آرامشی نسبی را تجربه می کند.
به گزارش خبرآنالین، بررسی وضعیت بازار 
خودرو نشان می دهد مشتری چندانی در بازار 
نیست اما با این حال قیمت ها روندی افزایشی را 
تجربه می کنند .این وضعیت البته از نظر فعاالن 
بازار خودرو وضعیت چندانی غریبی نیست چرا 
که طی ماه های اخیر همواره بازار خودرو با این 
وضعیت مواجه بوده اســت .  یکی از فعاالن بازار 
خودرو می گوید این روزها البته با مشــتریان 
بیشتری نسبت به روزهای قبل مواجه هستیم، 
کسانی که فکر می کنند احتماال قیمت ها باز هم 

گران تر می شــود و همین امر سبب شده است 
برای ورود به بازار اقدام کننــد.  وی تاکید کرد: 
قیمت پراید تا حدود ۸۸ میلیون تومان نیز در بازار 
عقب نشســته بود اما در روزهای اخیردوباره به 
قیمت ۹۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان رسیده است 
. ۹۰ میلیونی شدن پراید خود سیگنالی است به 
بازار مبنی بر اینکه گرانی بیشتر در راه است .  برخی 
دیگر از فعاالن نیز با انتشار خبری مبنی بر اینکه 
مقرر است هر سه ماه بازنگری قیمت خودرو در 
دستور کار قرار گیرد، می گویند در این وضعیت 
طبیعی است که مشتریان افزایش یابند چرا که 
بســیاری معتقدند با اهنگ کنونی رشد تورم از 
یک سو و بیش بینی رشد قیمت در آینده نزدیک، 

ســرمایه گذاری در بازار خودرو منطقی است .  
پیش تر نیز با رشد قیمت خودرو نزدیک به ۹۰ 
درصد از معامالت بازار خودرو به سرمایه گذارانی 
تعلق داشــت که این بازار را مامنی برای حفظ 
ارزش پول عنوان می دانســتند. حاال اما از پس 
صدور مجوز افزایش قیمت خودروهای تولیدی 
دو خودروســاز بزرگ ایرانی، تعداد مشتریان 
خودرو در روزهای اخیر با افزایش روبرو شده است 
. این نکته را در افزایش تعداد فایل های فروش می 
توان دریافت. بنابر گفته مسئولین آنچه موجب 
افزایش قیمت ها در این بازار شده است تغییر در 

شاخص های کالن اقتصادی بوده چراکه افزایش 
نرخ ارز فرایند ســاخت خودرو را با هزینه های 
بیشتری همراه کرده اســت و همچنین فاصله 
عرضه و تقاضا در بازار یکی دیگر از عوامل گرانی در 
این بازار اعالم شده است؛ افزایش قیمت ها در بازار 
خودرو طی چند هفته گذشته به نحوی شدت 
گرفته است که تنها طی دو روز گذشته قیمت 
سمند ال ایکس ساده ۱ میلیون تومان افزایش 
یافته است و به ۱۳۶ میلیون تومان رسیده است 
و قیمت خودرو پــژو ۲۰۰۸ نیز از ۶۳۰ میلیون 
تومان طی دو روز گذشته به ۶۴۰ میلیون تومان 
رســیده اســت و مدل ۹۹ این خودرو نیز ۶۷۰ 

میلیون تومان قیمت گذاری شده است.
 روند معکوس در بازار خودرو؛ 

تیبا در یک قدمی صد میلیون تومان
در این میان قیمت برخــی از خودروها مثل 
سوزوکی گراند ویتارا در حالی که بقیه خودروها 

روند افزایشی را در پیش گرفته اند طی چند روز 
اخیر با کاهش چشــمگیر مواجه شده است به 
طوری که طی دو روز گذشته قیمت این خودرو 
زا ۷۷۰ میلیون تومان بــه ۷۴۵ میلیون تومان 
رسیده اســت و قیمت خودرو سیتروئن سی ۳  
طی دو روز گذشته از ۶۴۵ میلیون تومان به ۶۳۰ 
میلیون تومان رسیده است. سایر خودروها نیز 
طی روز گذشته ثبات قیمت را تجربه کرده اند و 
قیمت خودروهای پژو پارس ساده ۱۶۲ میلیون 
، پژو ۲۰۶ تیپ ۲برابر با ۱۵۴ میلیون، پژو ۲۰۶ 
تیــپ ۵ ۱۸۵ میلیون تومان، دنــا پالس دنده 
ای توربو ۲۸۵ میلیون تومــان ، دنا پالس دنده 
ای ساده ۲۳۹ میلیون تومان و تیبا ۲ برابر با ۹۹ 
میلیون تومان گزارش شده است.  قیمت پراید 
۱۱۱ نیز ۹۱ مییلیون و پانصد هزار تومان و بهای 
پراید ۱۳۱ در محدوده ۷۹ میلیون و پانصد هزار 

تومان اعالم شده است.

آخرین وضعیت خرید و فروش در بازار خودرو

 گرانی دوباره در راه است؟

خبر

وزیر راه و شهرسازی گفت: مهمترین اقدام ما حذف غیرقابل 
قبول موضوع حاشیه نشینی است.

به گزارش توسعه ایرانی، محمد اسالمی در مراسم تفاهم نامه 
محرومیت زدایی با سازمان بسیج اظهار داشت:  مردم می دانند که 
در این وزارتخانه اقدامات تعیین شده را به صورت متوازن دنبال 
می کنیم و به دنبال پیش برد پروژه های توسعه ای هستیم که 

موجبات پیشرفت زیرساخت ها را دنبال می کند.
وی افزود: محور دیگر اقدامات ما در وزارت راه و شهرسازی 
اجرای پروژه های محرومیت زدایی است و برای تحقق این امر از 

تمام ظرفیت های ملی استفاده می کنیم.

وی با بیان اینکه محرومیت زدایی در بخش مسکن و اصالح 
زیرساخت ها را با همکاری بسیج آغاز کردیم، گفت: اعتقاد من 
براین اســت که می توانیم حتی در مدت زمان کوتاه، کارهای 
ماندگاری برای مردم انجام داد که یکی از این کارهای ماندگار 

رفع مشکالت مردم مناطق محروم با راه حل های ساده است.
وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: ما متعهد هستیم که در جهت 
رفع مشکل محرومان با همکاری سایر نهادها نسبت به تامین 
مسکن این اقشار اقدام کنیم و این مشکل را برطرف سازیم که 

بخشی از این تفاهم نامه هم درباره رفع مسکن محرومان است.
اسالمی با بیان اینکه مهمترین اقدام ما حذف غیرقابل قبول 

موضوع حاشیه نشینی است تاکید کرد:  ختم حاشیه نشینی را 
باید اعالم  کنیم.

وی افزود: برای رفع حاشیه نشــینی راهکارهای را دستور 
کارمان قرار داده ایم تا بتوانیم از این طریق خانه ای مناسب و در 

شان و منزلت ایرانیان مهیا سازیم.
وی با اشــاره به افزایش طول راه های روســتایی و راه های 
آســفالته در مناطق محروم گفت: با توجه به تسهیالتی که در 
اختیار روســتاییان عزیز قرار گرفته است باید زیرساخت های 
روستایی را گسترش دهیم تا دسترسی های آنها هم آسان شود و 

زیرساخت هایشان توسعه یابد.
وزیر راه و شهرسازی گفت: نقشه مناطق محروم را در اختیار 
داریم و برای اینکه عدالت منطقه ای را برقرار کنیم به سمت اصالح 

زیرساخت ها در این مناطق روی آوردیم.
اسالمی گفت: مردادماه ســال گذشته به رییس جمهوری 

قول دادیم که دو هزار کیلومتر راه روســتایی احداث و آسفالته 
کنیم، در مردادماه امســال این عدد به ۲۵۰۰ کیلومتر رسیده 
است و امروز هم قول می دهیم تا پایان دولت ۳۵۰۰ کیلومتر راه 

روستایی آسفالت کنیم.

وزیر راه و شهرسازی: 

ختم حاشیه نشینی را اعالم می کنیم


