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واریز بخش دوم سود سهام عدالت تا آخر هفته
رئیس س�ازمان بورس و اوراق بهادار از واریز بخش دوم س�ود س�هام عدالت س�ال 

۱۳۹۸ تا پایان هفته جاری خبر داد.
محمدعلی دهقان دهنوی در گفت و گو با ایس��نا، درمورد اینکه قرار بود نام اس��امی شرکت 
هایی که س��ود س��هام عدالت را به حساب شرکت س��پرده گذاری مرکزی واریز نکرده بودند تا 
پایان هفته قبل اعالم ش��ود، اما این اتفاق نیفتاده اس��ت، توضیح داد: هنوز به جمع بندی برای 
اسامی نرسیده ایم، اما تا آخر این هفته هم اسامی اعالم می شود و هم سود به حساب مشموالن 

واریز خواهد شد.
وی درمورد اینکه وزیر اقتصاد زمان واریز س��ود را عید قربان اعالم کرده بود نیز توضیح داد: 
وزیر اعالم کرده بود که بخش دوم س��ود تا عید قربان واریز می ش��ود، بنابراین اگر جمع بندی 

تمام شود تا اخر هفته جاری، سود واریز خواهد شد.
بر اساس این گزارش، سود سهام عدالت سالهای ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۷ طی یک مرحله به حساب 
مش��موالن سهام عدالت واریز شد اما سود سال ۱۳۹۸ سرنوشت دیگری داشت و قرار شد طی 

دو مرحله به حساب سهامداران واریز شود.
در این راستا، مرحله نخست سود در ۲۸ اسفند سال گذشته واریز شد و مشموالن ۵۰ درصد 
سود سهام خود را دریافت کردند. پس از آن وعده های مختلفی برای واریز بخش دوم سود از 

سوی مسئوالن مختلف داده  شد اما تا کنون این امر محقق نشده است.

سخنگوی گمرک تشریح کرد:

کشفیات عجیب مواد مخدر، سالح و قرص در روزهای 
گذشته توسط گمرک

س�خنگوی گمرک گفت: طی روزهای گذش�ته توسط پرسنل گمرک، خرمای حاوی 
تریاک، اسفنج تشک آغشته به تریاک، حشیش در سیم کشی کامیون، سالح جنگی 

و ظروف نوشابه حاوی مواد مخدر، کفش و سبزی حاوی قرص کشف و ضبط شد.
به گزارش ایلنا، س��ید روح اله لطیفی،س��خنگوی گمرک اظهار داشت:در روزهای اخیر، یک 
محموله پس��تی خرما که بنا بود از طریق پس��ت به مقصد انگلس��تان ارسال ش��ود، با بررسی 
هم��کاران گمرک در  بخش امانات پس��تی، ۲۵۰گرم تریاک که ب��ه صورت ماهرانه ای در بین 

خرماها جاسازی شده بود کشف و ضبط شد.
وی افزود: همکاران ما با مشکوک شدن به محموله "ابر تشک" که بنا بود به کانادا ارسال شود  
متوجه ش��دند که این ابرها آغش��ته به تریاک است وچهار کیلو و ۲۲۰گرم ابر آغشته به تریاک 

نیز با صورتجلسه کشف در اختیار مقام  ذیصالح قرار گرفت.
س��خنگوی گمرک توضیح داد:در  دو محموله پستی دیگر به مقاصد انگلستان و استرالیا که 
به ترتیب  کفش اس��پرت و س��بزی خشک ش��ده بود  ۲۳۷ عددقرص دیانابول)در کف کفش 
جاس��ازی ش��ده بود( و دوهزار عدد قرص متادون 4۰ )در بین س��بزی ها جاس��ازی شده بود( 

کشف و ضبط شد.
لطیفی در خصوص سایر کشفیات انجام شده گفت: کشف دو بسته حشیش به وزن ناخالص 
یک کیلو و ۵۰ گرم، در کانال س��یم کش��ی زیر کانتینر کامیون ترکیه ای توسط مربیان  سگ 
های موادیاب در گمرک بازرگان، کشف سالح جنگی با مقادیر زیادی فشنگ  در مرز پرویزخان 
و کشف ۸ بطری یک و نیم لیتری حاوی تریاک از اتوبوس مسافربری با هماهنگی سایر دستگاه 

ها در استان هرمزگان بخشی از کشفیات پرسنل  گمرک در روزهای اخیر بوده است.

پای سوئدی ها به اقتصاد ایران باز می شود
س�ازمان توس�عه تجارت می گوید امکان افزایش همکاری ه�ای دو جانبه اقتصادی 

میان ایران و سوئد وجود خواهد داشت.
به گزارش ایسنا، هر چند در دوره برجام، بسیاری از شرکت های بزرگ اروپایی به ایران آمدند 
و در جریان مذاکره با طرف ایرانی، از س��رمایه گذاری تا فروش محصوالت خود را وعده دادند 
ام��ا با خروج آمریکا از این توافق، عمال بس��یاری از این وعده ها و برنامه ها به محاق رفت و کار 

تا امروز متوقف شد.
هر چند هنوز سرنوش��ت مذاکرات ایران با کش��ورهای چهار + یک و آمریکا در وین به نتیجه  
قطعی نرسیده اما گمانه زنی ها حاکی از آن است که بسیاری از شرکت های اروپایی به بازگشت 
به بازار ایران عالقه دارند و در صورت کنار رفتن تهدیدهای سیاس��ی می توان به بازگش��ت آنها 

امیدوار بود.
س��ازمان توس��عه تجارت در جدیدترین خبر خود اعالم کرده که س��وئد می تواند یکی از این 
شرکای تجاری ایران در آینده نزدیک باشد و  نشست مجازی همکاری های مشترک جمهوری 
اسالمی ایران و سوئد با حضور سفرای دو کشور، مقامات وزارت امور خارجه نیز با همین محور 

برگزار شده است.
بر اساس اعالم سازمان توسعه تجارت، در این سمینار طرفین بر توسعه همکاری های صنعتی 
و تجاری، برگزاری همایش های تجاری، اعزام و پذیرش هیات های تجاری، برگزاری نمایشگاه ها 
و برگزاری اجالس کمیس��یون مش��ترک با مس��ئولیت وزارت صنعت، معدن و تجارت ایران و 
وزارت تجارت خارجی س��وئد تاکید کردند. در این دیدار دو طرف ابراز امیدواری کردند با آغاز 
به کار دولت جدید در ایران ضمن گس��ترش طیف همکاری های دو جانبه و افزوده ش��دن بر 
حجم مناسبات و روابط اقتصادی، با رفع تحریم ها و حل و فصل مشکالت بانکی شاهد گسترش 

روزافزون روابط اقتصادی و تجاری میان ایران و سوئد باشند.  
توس��عه ی رواب��ط در حوزه های انرژی های پاک، حمل و نقل، ارتباط��ات و فناوری اطالعات، 
انرژی، نفت و گاز و پتروش��یمی، حوزه ی س��المت و بهداش��ت در این نشست مورد تاکید قرار 
گرفت و در پایان شرکت های مطرح ایرانی و سوئدی به معرفی توانمندی ها و ظرفیت های خود 

پرداختند.

مدیرعامل اتحادیه دامداران گفت: دولت باید 
هرچه س�ریعتر با توجه به موضوع خشکسالی، 
واردات یونج�ه و علوفه را در دس�تور کار خود 
ق�رار دهد. همچنین جلوی قاچ�اق علوفه را به 
کش�ورهای عراق و افغانس�تان را بگی�رد. زیرا 
کش�ورهای همس�ایه نی�ز درگیر خشکس�الی 
هستند و اوضاع نهاده های آنها هم بسیار خراب 
اس�ت و همین امر باعث قاچاق علوفه از کشور 

شده است.
مجتب��ی عالی در گفت وگو با ایس��نا، در پاس��خ به 
این سوال که گفته می ش��ود دامداران دام های مولد 
و آبس��تن را به کش��تارگاه ها می فرس��تند و آیا این 
موض��وع صحت دارد ی��ا خیر؟ گف��ت: دخل و خرج 
دامدار همخوان��ی ندارد. یعنی هزین��ه ای که دامدار 
برای تامین علوفه می کند با قیمتی که  محصوالتش 
را می فروشد در تعادل نیس��ت. در نتیجه روز به روز 
دام��داران ضعیف تر می ش��وند. از طرفی چون نهاده 
دامی به دلیل خشکسالی کم شده و دامدار نمی تواند 
دام هایش را س��یر کند مجبور است دام های خود را 

راهی کشتارگاه کند.
وی با بیان اینکه متاس��فانه دول��ت هم هنوز هیچ 

راهکار کوتاه مدتی برای حل این مش��کل پیدا نکرده 
است، افزود: پیگیری های بسیاری در این زمینه شده 
است و به وزارتخانه های مربوطه نامه هم زده ایم، ولی 

هنوز به هیچ جوابی نرسیده ایم.
مدیرعام��ل اتحادیه دام��داران اضافه ک��رد: دولت 
باید هرچه س��ریعتر با توجه به موضوع خشکس��الی، 

واردات یونج��ه و علوف��ه را در دس��تور کار خود قرار 
دهد. همچنین جلوی قاچاق علوفه را به کش��ورهای 
عراق و افغانس��تان را بگیرد. زیرا کشورهای همسایه 
نیز درگیر خشکسالی هستند و اوضاع نهاده های آنها 
هم بسیار خراب است و همین امر باعث قاچاق علوفه 
شده اس��ت. به گفته وی بایستی برای اراضی موجود 
در کش��ور به منظور کاشت علوفه برنامه ریزی شود تا 

بتوانیم امسال را پشت سر بگذاریم.
عالی تصریح کرد: اگر ش��رایط به همین روال پیش 
ب��رود صنع��ت دامپروری کش��ور نابود می ش��ود. در 
حال حاضر ۵۰ درصد مش��کالت در این عرصه س��وء 
مدیریت و دالل بازی اس��ت که باع��ث ایجاد هرج و 
مرج در تامین علوفه شده است. دولت باید کسانی که 
علوفه دپو کرده اند را شناسایی کند و علوفه های دپو 

شده را به دامداران بازگرداند.
وی افزود: برای مثال دیده می ش��ود  یک دامداری 
هزارتن علوفه نی��از دارد، ولی ۱۰ هزارتن علوفه دپو 
کرده اس��ت تا در پاییز و زمستان با قیمت های باالتر 
بفروشد. مدیر عامل اتحادیه دامداران در ادامه گفت: 
بازار آینده گوش��ت قرمز در صورت تداوم این شرایط 

کامال مشخص و قیمت ها افزایشی خواهد بود.

معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی 
از افتتاح مرحله دوم طرح مسکن ملی به تعداد 
۲۰ ه�زار واحد تا قب�ل از پایان تیر خبر داد و بر 
حل مشکالت زمین در اجرای طرح، تاکید کرد.

به گزارش ایرنا از وزارت راه و شهرس��ازی، »محمود 
محمودزاده« با اعالم برگزاری نشست هماهنگی طرح 
اق��دام ملی مس��کن با حضور وزیر راه وشهرس��ازی و 
کارگزاران اجرای این طرح، از تش��کیل مجدد کمیته 

زمین در معاونت مسکن و ساختمان خبر داد.
معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه کمیته 
تامین زمین برای س��رعت دادن به اجرای طرح اقدام 
ملی مسکن از سال گذشته تشکیل شده بود، گفت: با 
توجه به اینکه در برخی از استان ها و شهرهای کشور 
مش��کالتی در خصوص تامین زمین وجود داش��ت، با 
دس��تور ویژه وزیر راه و شهرسازی مقرر شد تا کمیته 
تامین زمین بار دیگر روی موضوع »زمین« بررسی های 
بیشتری انجام بدهد و بتواند در اولین فرصت، زمین را 

در شهرهایی که هنوز مشکل دارند، تامین کند.
محمودزاده همچنین از تعیین برنامه زمانی جبرانی 
برای تسریع در پروژه های طرح اقدام ملی مسکن خبر 
داد و افزود: مقرر ش��ده است تا استان ها و کارگزاران 
اجرای طرح اقدام ملی مس��کن )بنیاد مسکن انقالب 
اس��المی، س��تاد اجرایی فرم��ان امام)ره( و ش��رکت 
عمران ش��هرهای جدید(، در صورتی که شرایط فصل 
اجازه بدهد و با رعایت مس��ائل بهداش��تی با افزودن 
بر تع��داد ش��یفت های کاری، به اجرای ط��رح اقدام 

ملی مس��کن س��رعت دهند. وی در خصوص مرحله 
دوم افتت��اح  طرح اقدام ملی مس��کن نی��ز اعالم کرد: 
براس��اس برنامه ریزی های انجام ش��ده تا قبل از اتمام 
ماه جاری )تی��ر ۱4۰۰( مرحله دوم افتتاح های طرح 
اقدام ملی مس��کن انجام می شود. محمودزاده تصریح 
کرد: هم اکنون ۲۰ هزار واحد طرح اقدام ملی مسکن 
آماده افتتاح ش��ده اس��ت که در تالش هستیم تا این 
تعداد افزایش یابد. به گزارش ایرنا، جلس��ه هماهنگی 
طرح اقدام ملی مس��کن با دس��تور کارهای رونمایی 
و امض��ای تفاهم نامه در خص��وص همکاری در تامین 
مسکن گروه های کم درآمد و مددجویان تحت پوشش، 
ارایه گزارش عملکرد پیش��رفت فیزیک��ی پروژه های 
س��تاد اجرایی فرمان امام)ره( در اس��تان های قزوین، 
کرم��ان، آذربایجان غربی، مرکزی، الب��رز و همدان و 
بنیاد مسکن انقالب اسالمی در استان های خوزستان، 
ایالم، لرس��تان، آذربایجان غربی، ف��ارس و هرمزگان، 

برگزار شد.

مدیرعامل اتحادیه تعاونی های فرش دستباف 
بر ضرورت اس�تفاده از ظرفیت بخش تعاون در 
اج�رای برنامه اش�تغال میلیونی تاکی�د کرد و 
گفت: ایجاد شغل در بخش تعاون ارزان تر و کم 

هزینه تر از سایر بخشهای اقتصادی است.
عبداله بهرامی در گفت و گو با ایس��نا، هنر صنعت 
فرش دس��تباف را یک صنعت اش��تغالزا دانس��ت که 

موجب امنیت اجتماعی زنان و خانوارها می شود.
وی با اش��اره به ظرفیت های ب��االی صنعت فرش 
دس��تباف گف��ت: اگر همت دولت س��یزدهم پش��ت 
صنعت فرش دس��تباف باش��د و از ظرفی��ت تعاونی 
ه��ای تولیدی که متمرکز وصاحب ایده، قابل نظارت 
و عدالت محورند استفاده ش��ود با اطمینان و عدد و 
رقم می توان گفت که در عرض یکس��ال یک میلیون 
شغل دائم در حوزه فرش ایجاد می کنیم که این یک 
میلیون شغل، حداقل چهار میلیون اشتغال مکمل را 

در کنار خودش دارد.
مدیرعام��ل اتحادی��ه تعاونی های فرش دس��تباف 
ارزان بودن ایجاد ش��غل را از جمله مزیت های بخش 
تعاون ذکر کرد و گفت:از زمان تشکیل وزارت تعاون 
تاکنون، زیرس��اختها، اعضا و چارچوبه��ا برای ایجاد 
اشتغال مهیا شده است، تنها استارت و حمایت اولیه 
را می طلبد که بتوانیم اهداف اش��تغال در این بخش 

را محقق کنیم.
به گفته بهرامی،  در صورت حمایت اولیه با توجه به 
فراهم بودن زیرس��اختها، باالی یک میلیون شغل که 
تولیدات بازار محور دارند در کشور ایجاد خواهد شد.

این مقام تعاونی، صنعت فرش را از جمله مش��اغل 
مکم��ل در بحث دامداری و کش��اورزی دانس��ت که 
موج��ب جلوگیری از مهاجرت به ش��هرها و خالی از 
سکنه شدن روستاها می شود و خاطرنشان کرد: فرش 
دستباف شغل مکمل کشاورزی و دامداری است و اگر 
به جایگاه اولیه خود برگردد س��هم بسزایی در تولید، 

اشتغال، ارزآوری و صادرات غیر نفتی دارد.
 بهرام��ی در پای��ان با اش��اره به ارزش اف��زوده ۸۵ 
درصدی فرش دس��تباف، تصریح کرد: در دهه هفتاد 
ص��ادرات فرش از صادرات نفت بیش��تر بود و جایگاه 
ممتازی در GDP کش��ور داش��ت. امروز با توجه به 
پتانس��یلهای باالی این صنعت، باید بازارهای جدید 
پیدا کنی��م و برای ارتقای جایگاه فرش ایران، حضور 

گسترده تری در بازارهای هدف داشته باشیم.

مدیرعام�ل ایران خ�ودرو درباره زم�ان عرضه خودروی 
ارزان قیم�ت این گروه صنعتی به بازار، گفت: رونمایی این 
خودرو ظرف چند ماه آینده انجام می شود و تولید انبوه آن 
به ۱۸ ماه زمان نیاز دارد در مجموع حداکثر ظرف ۲ س�ال 
آین�ده خودروی ارزان قیمت ایران خ�ودرو به بازار عرضه 

خواهد شد.
به گزارش ایس��نا، فرش��اد مقیم��ی - مدیر عام��ل ایران خودرو 
- درب��اره تولید خ��ودروی ارزان قیمت، گف��ت: یکی از مهم ترین 
موضوعات��ی که در حوزه خودروس��ازی همواره م��ورد نقد بوده، 
بهای تمام ش��ده تولید خودرو است و یکی از راهکارهای کاهش 
قیمت تمام شده، طراحی خودرو و حرکت به سمت پلت فرم های 

مشترک است.
 مدیر عامل ایران خودرو افزود: در راستای تحقق این مهم، ایران 
خودرو، طراحی خودرویی در کالس A پالس با موتور سه استوانه 
-که دی ماه س��ال گذشته رونمایی ش��د- را آغاز کرده، این نوع 
خ��ودرو در دنیا نیز س��بقه دارد. طراحی این نوع خودروها خاص 
و ویژه بوده و تمام اس��تانداردها و شرایط روز خودرو را دارا است 
و به گونه ای طراحی ش��ده که کمترین هزینه را در بحث مربوط 

به تولید داشته باشد.
وی اضاف��ه ک��رد: طراحی نمون��ه ای از این خودرو ب��ا پلت فرم 
موتوری جدید که پیشرانه سه استوانه را برای آن در نظر گرفتیم 
به پایان رس��یده و نمونه ای از آن ساخته شده و وارد فاز طراحی 

مفهومی ش��ده اس��ت که این موضوع نیز ظرف چند ماه آینده به 
سرانجام می رسد.

استفاده از ظرفیت ها در تولید خودروی ارزان قیمت
وی با بیان اینکه تالش ش��ده ک��ه در طراحی خودروی مذکور 
هزینه ها کاه��ش یابد، ادامه داد: تولید در باالترین تیراژ نیز یکی 
دیگر از راهکارهای کاهش قیمت تمام شده این نوع خودرو است 
زی��را هرچه تیراژ تولی��د افزایش یابد، هزینه تمام ش��ده کاهش 

خواهد یافت.
مقیمی با بیان اینکه در تولید این خودرو نگاه بر این اس��ت که 
طراحی و س��اخت در داخل انجام ش��ود به ای��ن معنا که قطعات 

مختلف این خودرو داخلی باش��د، ادامه داد: در تولید این خودرو 
از ظرفیت ش��بکه تامین ایران خ��ودرو و معاونت علمی و فناوری 

ریاست جمهوری کمک گرفته شده است.
 مدیرعام��ل ایران خ��ودرو درباره زمان عرضه خ��ودروی ارزان 
قیمت ایران خودرو به ب��ازار نیز توضیح داد: رونمایی این خودرو 
ظ��رف چند ماه آینده انجام می ش��ود و تولید انبوه آن به ۱۸ ماه 
زمان نیاز دارد در مجموع حداکثر ظرف ۲ س��ال آینده خودروی 

ارزان قیمت ایران خودرو به بازار عرضه خواهد شد.
ب��ه گفته مقیمی امکان صادرات این خ��ودرو نیز فراهم خواهد 
ش��د زیرا در حال حاضر نیازمندی به این نوع خودرو در بازارهای 

کشورهای همسایه نیز احساس می شود.
وی در گفت وگ��و با خانه ملت، درب��اره کیفیت خودروی ارزان 
قیمت ایران خودرو نیز تصریح کرد: هر چند در سال های گذشته 
به دلیل عمل به تعهدات، ش��اید تمرکز چندانی بر کیفیت خودرو 
وجود نداش��ت اما از سال گذش��ته تمرکز ویژه ای بر ارتقا کیفیت 
خودروها داشتیم. مدیرعامل ایران خودرو با بیان اینکه نمی توان از 
یک تولیدکننده انتظار داشت با وجود تولید به همراه زیان، برای 
ارتق��ا کیفیت برنامه ریزی کند، ادامه داد: باید برای کیفیت هزینه 
ش��ود این در حالی اس��ت که زیان مانع کیفیت و توس��عه است. 
نمی توان با وجود زیان، توسعه یافت زیرا توسعه به سرمایه گذاری 
نیاز دارد و این س��رمایه گذاری باید از محل سود اتفاق افتد. البته 

همت نیز ضرورت دارد.

وعده مدیرعامل ایران خودرو برای تولید خودروی ارزان قیمت

شرکت مادرتخصصی س��اخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل 
کش��ور در پاس��خ به گزارش ایس��نا با موضوع "کرونا هم زورش 
به باجه های عواضی ازادراه ها نرس��ید" با بیان توضیحاتی، تصریح 
کرد: کیفیت زیرس��اخت را نباید فدای اجرای طرح ETC به هر 

قیمتی نمود.
به گزارش ایس��نا، در توضیحات ش��رکت س��اخت آمده است: 
در راس��تای اجرای مصوبات س��ی و هفتمین جلس��ه ستاد ملی 
مدیریت کرونا مبنی بر توس��عه س��امانه های پرداخت الکترونیک 
عوارض، جلسات متعددی با حضور شرکت های احداث، نگهداری 
و بهره ب��رداری آزادراه های کش��ور به منظور بررس��ی راهکارهای 
اج��رای مصوبه مزب��ور برگزار و نظرات، مالحظ��ات و دغدغه های 
آنان دریافت ش��د که توجه به م��وارد مطروحه در اجرای صحیح 

مصوبه یاد شده ضروری است.
با شیوع ویروس کرونا و کاهش تقاضای سفر، درآمد شرکت های 
آزادراهی کاهش قابل توجهی داشته است و از سوی دیگر به دلیل 
افزایش چشمگیر هزینه های نگهداری و بهره برداری از آزادراه ها، 
ش��رکت های مزبور با بح��ران عدم تحقق درآمده��ا و ناهمخوانی 
برنامه ه��ای هزین��ه – درآمد پیش بینی ش��ده روبه رو هس��تند. 
لذا این ش��رکت ها ضمن اعالم آمادگی برای اجرای س��امانه های 

الکترونیک اخذ عوارض )ETC(، دغدغه اصلی خود را اخالل در 
وصول عواید و بازگشت سرمایه به دلیل وجود خالهای قانونی در 

حمایت از وصول به موقع عوارض الکترونیک اعالم کردند.
با توجه به این که محقق نش��دن درآمد شرکت های آزادراهی، 
امر نگهداری زیرس��اخت را با مش��کل ج��دی مواجه می کند، لذا 
بایس��تی به این نکته توجه داش��ت که اجرای طرح ETC بدون 
توجه به الزامات حمایتی، آثار بس��یار نامطلوبی در پی داش��ته و 
کیفیت زیرساخت را نباید فدای اجرای طرح ETC به هر قیمتی 
نمود. از سوی دیگر به منظور جبران بخشی از کسری درآمدهای 

ناشی از عدم پرداخت عوارض الکترونیک از سوی کاربران و کمک 
به نگهداری آزادراه ها تا زمان رس��یدن به ش��رایط پایدار و ایجاد 
حمایت ه��ای قانونی الزم، نیاز به صدور مجوزهایی از س��تاد ملی 
مدیری��ت کرونا برای تخصیص مبالغ جبرانی از س��وی وزارت راه 
و شهرس��ازی یا از سایر منابع به طور موقت است که تاکنون این 

امر محقق نشده است.
در راس��تای حمای��ت از طرح پرداخ��ت الکترونی��ک عوارض، 
تفاهم نامه ای با نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران منعقد شد 
تا با همکاری پلیس راهور ناجا در ارسال پیامک قبوض به کاربران 
و اعمال جریمه های ناش��ی از عدم پرداخ��ت به موقع عوارض، از 
وصول عوارض الکترونیک حمایت شود که این امر در حال حاضر 
در هشت آزادراه پرتردد کشور در حال انجام است و اقدامات الزم 
برای گس��ترش این امر به کلیه ش��بکه آزادراهی کشور در دست 
انجام است. از سوی دیگر، اقدامات تکمیلی مانند ایجاد زیرساخت 
وصول عوارض معوق در مراکز تعویض پالک، دفاتر پلیس +۱۰ و 
مراکز معاینه فنی در دست انجام است که با تکمیل آن و افزایش 
ن��رخ وصول عوارض الکترونیک به می��زان قابل قبول، می توان به 
توسعه سامانه های پرداخت الکترونیک عوارض در کلیه آزادراه ها 

امیدوار بود.

توضیحات شرکت ساخت درباره یک خبر

زیرساخت ها را نباید به هرقیمت فدای طرح عوارض الکترونیک کرد

قاچاق علوفه به کشورهای همسایه

معاون مسکن وزیر راه و شهرسازی:  وقتی که صادرات فرش
مرحله دوم افتتاح مسکن ملی تا پایان تیرماه انجام می شود از نفت بیشتر بود!


