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آمریکا معافیت خرید برق عراق از
ایران را تمدید کرد

وزارت خارج��ه آمری��کا معافیته��ای ع��راق از
تحریمهای اعمال ش��ده علیه ایران را به مدت 45
روز دیگر تمدید کرده و به بغداد اجازه داده اس��ت تا
همچنان به خرید برق از تهران ادامه دهد.به نقل از
وبگاه پالتس ،سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در این
ب��اره گفت :وزیر خارجه ایاالت متحده معافیتهای
تحریمی عراق برای انجام مبادالت مالی مربوط به
واردات برق از ایران را تمدید کرده است.وی در ادامه
اف��زود :این معافیتها به عراق اطمینان میدهد که
میتوان��د کمبوده��ای کوتاه مدت در زمینه انرژی را
جبران کند ولی در عین حال باید وابس��تگی خود به
واردات ان��رژی از ایران را کاهش دهد.معافیتهای
 60روزه قبلی عراق از تحریمهای ایران فردا یکشنبه
 22نوامبر به پایان میرس��د.عراق برای تامین برق
مورد نیاز خود به شدت به واردات وابسته است .وزارت
خارجه آمریکا تمدید معافیتهای تحریمی عراق را
نشانهای از موفقیت دیپلماتیک بین واشنگتن و بغداد
ارزیابی کرده است.بغداد و واشنگتن در جریان سفر
مصطفیالکاظمینخستوزیرعراقبهآمریکادرماه
اوت چندین قرارداد انرژی به امضا رساندند.

برنامه روس اتم برای ساخت نیروگاه
هستهایشناور

کیریل کوماروف ،معاون شرکت دولتی روس اتم،
روز جمع��ه در یک کنفرانس مطبوعاتی اعالم کرد
که این شرکت قصد دارد طراحی نیروگاه هسته ای
ش��ناور خود را طوری انجام دهد تا بتواند در قطب
ش��مال یا مناطق گرمس��یری فعالیت کند.به نقل از
خبرگزاری تاس،این مدیر ارش��د گفت :ما در حال
کار بر روی یک پروژه جدید هستیم و می خواهیم
این نیروگاه شناور را بهینه کنیم.

عدمالنفع 4
میلیارد دالری
خامفروشی LPG

خــبرویـژه

عضو کمیس��یون اقتصادی مجلس گفت :س��رمایه الزم برای س��اخت مجتمعهای پتروش��یمی با ظرفیت  5میلیون تن  LPGبین  6تا  8میلیارد دالر برآورد میش��ود که این رقم میتواند ارزش
فروش  6میلیارد دالری و ارزش افزوده  2تا  4میلیارد دالری داشته باشد .وی اظهار داشت :در حالی که قیمت هر تن  LPGصادراتی ایران  300تا  400دالر است ،قیمت هر تن از محصوالت
پتروشیمی تولیدی از آن بین  800تا  1200دالر است .به گزارش فارس،مجتبی توانگر گفت :صادرات فعلی  LPGخامفروشی و از دست دادن ارزش افزوده هنگفتی است که میتواند تا 4
میلیارد دالر در سال بالغ شود .عالوه بر آن ساخت واحدهای پتروشیمی می تواند حدود  5تا  10هزار اشتغال مستقیم ایجاد نماید.

اخبار

اویل پرایس گزارش داد

تولیدکنندگان نفت خاورمیانه غرق در بدهی

گروه انرژی:تولیدکنندگان بزرگ عرب حاشیه
خلی��ج فارس بدهی خ��ود را از طریق وام های
حکومتیوشرکتیافزایشدادهاند.انتشاراوراق
به��ادار در ای��ن منطقه تا ح��اال به ۱۰۰میلیارد
دالررس��یدهورکوردس��ال ۲۰۱۹راشکس��ته
اس��ت.ب��هگزارشاس��کناسبهنق��لازاویل
پرایس،تولیدکنندگاننفتحاشیهخلیجفارس
میلیارده��ادالرازدرآم��دنفتیخودرادرس��ال
ج��اری میالدی به خاطر همهگیری ویروس
کرون��ا و س��قوط تقاضای نف��ت و قیمت آن از
دس��ت دادهاند .به خاطر وابس��تگی دولتهای
ای��ن منطق��ه ب��ه درآمدهای نفتی ،کس��ری
بودجه در سراس��ر منطقه رو به افزایش اس��ت.
صادرکنن��دگان نفت خاورمیان��ه مالیاتهای
خود را افزایش داده و هزینههای خود را پایین
آوردهاند ولی این اقدامات برای جبران آس��یب
واردش��دهکافینیس��ت.تولیدکنندگانبزرگ
ع��رب حاش��یه خلیج فارس بده��ی خود را از
طریق وام های حکومتی و ش��رکتی افزایش
دادهان��د.انتش��اراوراقبه��اداردراینمنطقهتا
حاال به  100میلیارد دالر رسیده و رکورد سال
 2019را شکسته است.نرخ پایین بهره و تمایل
باالیسرمایهگذارانباعثشدهایندولتهای
نفتی برای پر کردن کسری تراز نامه های خود
در شرایط قیمت پایین نفت ،به افزایش بدهی
روی آورند.شرکت آرامکوی عربستان ترجیح
میدهد برای مقابله با سقوط قیمت نفت بدهی
خود را افزایش دهد و به  75میلیارد دالر س��ود
ساالنه سهام خود دست نزند .بخش بیشتری

از این سود متعلق به دولت عربستان است که
 98درصد سهام آرامکو را در اختیار دارد.محمد
بنسلمانولیعهدعربستانباقبولاینکهدرآمد
فعلی این کش��ور از فروش نفت برای پرداخت
دس��تمزدهاکافینیس��ت،گفتسقوطقیمت
نفت  27.5میلیارد دالر از درآمد نفتی عربستان
رادرس��الجاریمیالدیکمکردهاس��ت.وی
گفت عربس��تان سال گذشته پیشبینی کرده
بود درآمد آن در  2020برابر با  222میلیارد دالر
( 833میلیارد ریال عربس��تان) باش��د که 137
میلی��ارددالر( 513میلی��اردریال)آنازفروش
نفت به دس��ت میآید  .بن س��لمان تأکید کرد
درآمد نفتی عربستان پس از سقوط قیمت نفت
ت��ا  109میلیارد دالر ( 410میلیارد ریال) پایین

آمده است .محمد بن سلمان گفت درآمد فعلی
برای پوش��ش  504میلیارد ریالی که در بودجه
س��ال جاری برای پرداخت دس��تمزدها در نظر
گرفته ش��ده کافی نیس��ت و تأمین مالی سایر
هزینهها از جمله  173میلیارد ریال هزینههای
س��رمایهای و  69میلی��ارد ریال مزایای امنیت
اجتماعی و بسیاری صورت حسابهای دیگر
مشکلخواهدبودواینبهمعنایرکودوازدست
رفتن مشاغل است .تحلیلگران هشدار دادهاند
اگر قیمت نفت طی چند سال آینده کمتر از 40
دالر در هر بشکه باشد ،سودسهام آرامکو برای
جبران کسری بودجه عربستان کافی نخواهد
بود.ابوظبی که تقریب ًا تمام ذخایر نفتی امارات
را در اختیار دارد 5 ،میلیارد دالر اوراق قرضه در

س��پتامبر منتشر کرد .این سومین انتشار اوراق
قرضهتوسطابوظبیدرسالجاریمیالدیبود.
دبی هم در ماه سپتامبر برای اولین بار از ،2014
دو میلیارد دالر اوراق قرضه منتشر کرد.عمان
وبحرینهمکهش��رایطبیثباتترینس��بت
به تولید کنندگان بزرگ منطقه دارند ،بازارهای
اوراق قرض��ه خ��ود را در س��ال جاری میالدی
باز کردهاند.به نظر میرس��د افزایش بدهی راه
خوبی برای بیرون آمدن از بحران کرونا برای
تولیدکنندگاننفتخاورمیانهباشدولیایندوره
هم دیر یا زود پایان مییابد و این اقتصادهای
نفتیدوبارهبایدمنتظرافزایشقیمتنفتباشند
تا بتوانند منابع مالی خود را تقویت کنند.افزایش
بدهی طرح های اصالحی این کش��ورها برای
کاهشوابستگیبهدرآمدهاینفتیرابهتعویق
میاندازد.تولیدکنندگاننفتخاورمیانهعلیرغم
تمامطرحهاوقولهایشانبرایتقویتاقتصاد
غی��ر نفتی و کاهش وابس��تگی به این کاالی
بی ثبات ،همچنان به درآمدهای نفتی وابسته
خواهند بود.تولیدکنندگان نفت حاش��یه خلیج
فارسدرحالحاضرتولیدخودرابهخاطرسقوط
قیمت نفت در نتیجه همهگیری ویروس کرونا
پایی��نآوردهان��دولیدرآیندهنزدیک،افزایش
قیمت نفت به بهبود تقاضای آن بستگی خواهد
داش��ت .هرچه زودتر بازار به ثبات برس��د ،این
دولتهای نفتی میتوانند نفس راحتی بکشند
و از قیمت باالی نفت لذت ببرند .این کشورها
به خاطر وجود نفت ثروتمند ش��ده اند و هرگز
آن را کنار نمیگذارند.

عرضه گاز طبیعی روسیه
به چین رکورد جدیدی زد

ش��رکت گزپروم پس از گفتگو با ش��رکت ملی نفت
چین ،اصلیترین ش��ریک خود اعالم کرد متوس��ط
صادرات گاز روس��یه به همس��ایه شرقی خود از اول
تا  ۲۰نوامبر بیشتر از آن چیزی بوده که ماه گذشته
بین دو کشور توافق شده بود .به نقل از راشاتودی،
شرکت بزرگ گزپروم روسیه عرضه روزانه گاز خود
به چین را  25درصد نس��بت به طرح اولیه افزایش
داده است.ش��رکت گزپروم پس از گفتگو با شرکت
ملی نفت چین ،اصلیترین شریک خود اعالم کرد
متوسط صادرات گاز روسیه به همسایه شرقی خود
از اول تا  20نوامبر بیشتر از آن چیزی بوده که ماه
گذشته بین دو کشور توافق شده بود .عرضه روزانه
گاز ب��ه چی��ن عالوه بر صادرات معمول 25 ،درصد
در  12نوامب��ر افزای��ش یافت.رکورد قبلی صادرات
گاز به چین در ماه اکتبر بود یعنی زمانی که شرکت
گزپروم  20درصد از توافق اولیه فراتر رفت.روسیه
قرار است سال آینده عرضه گاز به چین را از طریق
خط لوله قدرت س��یبری و پروژه قدرت س��یبری2
افزای��ش ده��د 50 .میلیارد متر مکعب گاز طبیعی را
میتوان پس از تکمیل این پروژه انتقال داد.

تعداد چاههای نفت و گاز آمریکا
کاهش یافت

طبق اطالعات ش��رکت
خدمات انرژی بیکر هیوز،
تع��داد چاههای نفت و گاز
آمری��کا که اولین نش��انه
تولید این کش��ور در آینده
اس��ت ،دو حلق��ه در هفته
منتهی به  ۲۰نوامبر کاهش یافته و به  ۳۱۰رسیده
اس��ت .به نقل از رویترز ،شرکتهای انرژی آمریکا
برای اولین بار طی  10هفته گذشته تعداد چاههای
نف��ت و گاز خ��ود را پایی��ن آوردند .نفت خام بیش از
 40دالر در هر بشکه معامله میشود.طبق اطالعات
ش��رکت خدمات انرژی بیکر هیوز ،تعداد چاههای
نفت و گاز آمریکا که اولین نش��انه تولید این کش��ور
در آین��ده اس��ت ،دو حلق��ه در هفت��ه منتهی به 20
نوامبر کاهش یافته و به  310رس��یده اس��ت.تعداد
کل چاهه��ای آمری��کا در هفته منتهی به چهاردهم
اوت به پایینترین رقم  244رسیده بود.

زیربنایی
اخـــبار

بانکها از عوامل افزایش قیمت
مسکنهستند

وزیر راه و شهرس��ازی با بیان اینکه بانکها یکی از
عواملافزایشقیمتمس��کنهس��تند،گفت:دولت
مردم را به حال خود رها نکرده است .محمد اسالمی
در گفتوگو با تس��نیم در پاس��خ به این پرسش که آیا
طرح ملی مسکن میتواند مشکل ایران و مستأجران
را حل کند ،اظهار کرد :تحوالت بخش مسکن تقریب ًا
بیارتباط با بحث عرضه و تقاضاست .در سال  91که
باالترینعرضهمسکندرکشوررویدادهرشدجهشی
قیمت مسکن اتفاق افتاده است .وی افزود :بر اساس
منحن��ی آمار بان��ک مرکزی و تحلیلهای اقتصادی
بخش اقتصاد مس��کن در وزارت راه و شهرس��ازی از
اوایل دهه هفتاد به این سو میبینیم نرخ دالر ،طال و
یک مترمربع واحد مسکونی همپای هم افزایش یافته
اس��ت ،یعنی مس��کن خیلی شدید از بازارهای موازی
تأثیرمیگیرد،نهتنها مسکنبلکهبسیاریازبازارهای
اقتصادیمتأثرازقیمتدالراست.ویتصریحکرد:در
ارتباط با تحوالت اقتصادی کشور مهمترین کاری که
باید انجام دهیم این است که تقاضای غیرمصرفی را از
بازارمسکنخارجکنیم،اینمسئلهنیازداردکهقوانینی
راایجادکنیمتافقطتقاضادربازارمسکنمصرفیباشد.
بخشی از تقاضا هم که برای حفظ ارزش پول به این
حوزهمیآیدکهازگذشتهتاامروزاکثرافزایشقیمتها
متأثرازهجوممنابعدراختیاربانکهاومؤسساتمالی
بودهاستکهچندصدواحدمسکنراخریداریکردهاند
تا حفظ ارزش پول را انجام دهند.

کاهش قیمت خانه در اطراف تهران

بازار مسکن در شهرهای اطراف تهران در وضعیت
رک��ود ق��رار گرفته و نرخها در ش��هرهای پردیس،
هشتگرد و پاکدشت بین  ۵تا  ۱۵درصد کاهش یافته
است .به گزارش ایسنا ،قیمت مسکن در شهرهای
اط��راف تهران به تبعی��ت از پایتخت مقداری افت
کرد .بررس��یهای میدانی نشان می دهد نرخهای
پیشنهادی در شهرهای جدید پردیس و هشتگرد ۱۰
تا  ۱۵درصد کاهش یافته است .در شهر پاکدشت نیز
معامالت کساد شده و دیگر از نرخهای کاذب خبری
نیست .در عین حال در هر سه شهر یاد شده حدود
نیمی از فروش��ندگان و حدود  ۹۰درصد خریداران
عقب نشینی کرده و تمایلی به انجام معامله ندارند.
به همین لحاظ خرید و فروش راکد شده است.

اسکناس گزارش می دهد؛

حاشیه نشینی محصول توقف پروژههای مسکن مهر

گ�روه زیربنای�ی :در ش��رایطی که اولین پیام
اقتص��ادی حض��رت ام��ام خمینی ،داش��تن
خان��ه را ح��ق هر محروم��ی در جامعه تلقی
میکند ،همچنان ش��اهد شکلگیری مناطق
حاشیهنشین و حلبیآبادها هستیم؛ مسألهای
ک��ه ب��ه کمک بهبود ش��رایط بازار مس��کن
قابل حل اس��ت .به گزارش اس��کناس ،علی
خضری��ان ،نماین��ده مجلس درب��اره پدیده
حاشیهنشینی طی توییتی نوشت :رشد پدیده
حاشیه نشینی در نقاط مختلف کشور که هر
از چندگاهی منجر به بروز تخریب آلونکهای
مستضعفین میگردد ،نتیجه عملکرد آن وزیر
مس��کن اس��ت که برخالف تکلیف دولت در
اص��ل  ۳۱قانون اساس��ی جهت برخورداری
طبقات ضعیف از حق مسکن ،پروژه مسکن
مه��ر را متوقف نمود و به نس��اختنش افتخار
ک��رد .یک��ی دیگر از کارب��ران در واکنش به
مزخ��رف خواندن چروژه های مس��کن مهر
در اس��تانها توس��ط آخوندی وزیر سابق راه و
مس��کن نوشت :مسکن مهر مزخرف نیست
بلک��ه آنچه مزخرف اس��ت تفک��ر لیبرالی و
س��رمایه داری مس��ئول بی تدبیری همچون
آخوندی و ...اس��ت که موجبات خراب ش��دن
کوخ پیرزن بندعباسی و بچه های مظلومش
را فراه��م می نماید .محس��ن مهدیان ،فعال
رس��انهای در خصوص تخریب سرپناه پیرزن
جنوبی طی توییتی نوش��ت :آلونک پناهی و
خانم نابینا و حاال هم بانوی بندرعباس��ی این
ماجرا بازهم تکرار می شود .قانون ایراد دارد.
گرفت��ن ج��ان و مال مردم نیازمند رای فقیه و
قاضی است نه مدیر شهرداری .مهمتر اینکه
کنار اجرای این حکم ،امداد و دیگر نهادهای
حمایتی هم باید حضور داش��ته باش��ند قانون
باید جامع باش��د نه اینطور .آخر هفته گذش��ته
فیلمی در فضای مجازی منتشر شد که در آن
ماموران یک نهاد اجرایی در حال تخریب یک
اتاقک بلوکی هستند .صدای غالب این فیلم،
نوای گریه یک دخترک بینوای بندرعباس��ی
س��اکن اتاقک اس��ت که با فریاد "خدا" قصد

سیاست تعیین محدوده حریم شهر برای

ایران توجیه ندارد

جلوگی��ری از تخریب خانه را دارد .دیدن این
فیلم میتواند قلب هر انسانی را به درد آورد و در
نگاه اول نحوه مقابلۀ نیروهای آن نهاد اجرایی
را تنها دلیل ش��کلگیری چنین صحنههای
دلخراشی تلقی کند اما فارغ از نحوه برخورد
نامناسب ،باید به این نکته دقت کرد که دالیل
و ریش��ههای شکلگیری چنین صحنههای
دلخراش��ی فرات��ر از بحث نحوه برخورد یک
دس��تگاه اس��ت .جالبتر آن که علی صالحی،
رئی��سکل دادگس��تری اس��تان هرمزگان
گف��ت :دس��تور تخریب س��رپناه ای��ن بانو از
طرف مقامات قضایی صادر نش��ده است ،لذا
با متخلفین و ناقضین حقوق شهروندی بدون
هی��چ اغماضی برخورد خواهد ش��د .در واقع
در این باره باید به بررس��ی ریش��های ماجرای
حاش��یه نش��ینی پرداخت تا از اتفاقات تلخی
نظی��ر ماجرای تخری��ب خانه در بندرعباس،
پیرزن کرمانشاهی و غیزانیه اهواز جلوگیری
به عمل آید.

برخ�ورد قهری راه�کار جمعآوری بافت

حاشیۀ شهر نیست

اکثریت اتاقها ،کپرها و سکونتگاههای واقع
در مناطق حاشیهای به دلیل ناتوانی خانوارها
در تامی��ن هزین��ه مس��کن واقع در ش��هرها

ایجاد میش��ود .به اس��تناد آمار بدست آمده از
مرکز آمار ،بیش از  80درصد از س��بد هزینه
خانواره��ای دهکهای ک��م درآمد مرتبط با
هزینه مسکن است .این یعنی از هر  1میلیون
توم��ان درآمد ماهان��ه خانوارهای کم درآمد
 800ه��زار تومان برای تامین مس��کن خرج
شده و تنها  200هزار تومان برای تامین سایر
هزینههای نظیر خوراک ،پوشاک و سایر موارد
مصرف درآمد باقی میماند .در همین ارتباط،
فرهاد بیضایی ،کارش��ناس حوزه مس��کن با
اشاره به این نکته که برخورد قهری در زمینه
جمع آوری بافتهای حاشیهای کوچک متراژ
مردود است ،گفت «:یک سری حقوق تضییع
شده سبب حاشیه نشینی افراد شده است ،اگر
به جای رفع آن مش��کالت ،بخواهیم قهری
برخورد کنیم ،علت اصلی بروز مشکل را رفع
نکرده ایم ».این کارش��ناس مسکن ،با اشاره
به سیر تاریخی سیاست های زمین و مسکن
در کش��ور بعد از انقالب ،تصریح کرد «:طی
سال های مختلف برنامه عرضه زمین وجود
داشته ولی در دولت فعلی چنین برنامه ای را
نمیبینیم .وی سپس دو راهکار عرضه زمین
و سکونتگاه موقت را راهکارهای بلندمدت و
کوتاه مدت برای این مسئله عنوان کرد».

ع�لاوهب��رعملکردنامطل��وبدولتدرزمینه
مدیریت بازار مسکن در سالهای گذشته ،یکی
از اصلیترین سیاستهایی کهدر طول 50سال
اخیر زمینه ایجاد مناطق حاشیهای را مهیا کرد،
بحث پیرامون سیاس��ت تعیین خط حریم شهر
اس��ت .س��ابقه شروع استفاده از این سیاست به
مناطق و شهرهای اروپایی باز میگردد .در آن
مناطق به دلیل وجود کمربند سبز و جنگلهای
فراوان اطراف ،رش��د افقی ش��هرهای اروپایی
راب��امحدودی��تمواج��هک��ردهوازهمینرو،
سیاستگذاران برای حفظ مناطق جنگلی دست
به محدود کردن رشد فضای شهرها با استفاده
از سیاست تعیین خط حریم هر شهر گرفتند .به
واس��طهاینسیاس��ت،ساختوسازمسکندر
نقاط خارج از محدوده شهری امکانپذیر نبوده
ومجوزه��ایالزمب��همنظوربرپایییکواحد
مسکونی در این مناطق صادر نمیشود .پس از
آن در دهه 40شمسی ،بسیاری از سیاستگذاران
حوزه شهرس��ازی در ایران بدون توجه به دلیل
ش��کلگیری این سیاس��ت ،تصمیم به تعیین
محدودههای ش��هری ب��رای ایران گرفتند .در
حالی که در بخش عمدهای از مس��احت کشور
نشانی از مناطق سبز و جنگلها وجود ندارد.

داشتن خانه حق محرومان است


در همی��ن راس��تا ،محمدعل��ی ابراهیم��ی،
کارش��ناس مس��ائل مرتبط با حاشیهنش��ینی
ضمن انتقاد از وجود حریمهای شهر نامتناسب
با ابعاد شهرنشینی در کشور ،گفت 70 «:درصد
هزینه مسکن در شهرها مرتبط با هزینه زمین
اس��ت و تعیی��ن خط و خطوط حریم ش��هری
زمینه محدودیت منابع زمین و افزایش قیمت
این عامل را مهیا کرده اس��ت ».ابراهیمی ،در
بی��ان ای��ن نکته ی��ک از دالیل اصلی مناطق
حاش��یهای ،گفت «:چرا باید س��اخت و ساز در
خارج از محدوده شهری را غیرقانونی بدانیم در
حالی که توانمندی توس��عه شهرها به صورت
افقی در بسیاری از کشور وجود دارد».

اخبار

برای بیماران مبتال به کرونا بلیت
هواپیما صادر نمیشود

س��ازمان هواپیمایی کشوری با صدور اطالعیهای
اعالم کرد :تمام ش��رکتهای هواپیمایی داخلی به
س��امانه شناس��ایی بیماران مبتال به ویروس کرونا
متصل ش��دند و برای بیماران مبتال به کرونا بلیت
صادر نمی ش��ود.به گزارش روابط عمومی سازمان
هواپیمایی کش��وری ،بر این اس��اس ابتدا در زمان
فروش بلیت ،وضع مسافر از طریق اتصال به بانک
اطالعاتی بیماران مبتال به کرونا در وب س��رویس
ماسک وزارت بهداشت استعالم گرفته و در صورت
ابتالی مس��افر به ویروس کووید  ،۱۹-بلیت صادر
نخواهد شد.همچنین وضع مسافران از جهت ابتالء
به ویروس کرونا مجدداً در زمان حضور در فرودگاه
و هنگام دریافت کارت پرواز از وب سرویس مذکور
اس��تعالم و در صورت ابتالء به کووید ،۱۹ -کارت
پرواز صادر نمیشود.

متقاضیان طرح اقدام ملی مسکن تا
 ۳۰آذر تعیین وضعیت شوند

معاونمسکنوساختمانبرتعیینوضعیتمتقاضیان
طرح اقدام ملی مس��کن توسط استان ها ،شهرهای
جدید و بنیاد مسکن تاکید کرد و گفت :پایان آذرماه
ظرفیت های خالی طرح اقدام ملی مسکن شناسایی
و برای آنها جایگزین انتخاب می ش��ود.به گزارش
ایلنا ،محمود محمودزاده در خصوص طرح اقدام ملى
مس��کن و تعیین تکلیف متقاضیان برای واریز وجه
اولیه و کمک به اجرا و س��اخت واحدهای مس��کونی
ای��ن ط��رح ،گفت :پیش تر تا  ۳۰آبان به کس��انیکه
پیامک ارس��ال ش��ده بود ،زمان دادند تا مدارک خود
را تکمی��ل و واری��ز اولیه وجه انجام دهند .هم اکنون
با توجه به آنکه بررس��ی ها در اس��تان ها کامل نشده
و بعضا پیامک برای حضور و مش��ارکت متقاضیان
ارسال نشده است مهلت تکمیل اطالعات و ترغیب
متقاضی��ان ب��ه واریز وجه اولیه ت��ا  ۳۰آذرماه تمدید
شد.معاون وزیر راه و شهرسازی ادامه داد :کارگزاران
طرح اقدام ملی مسکن؛ ادارات کل راه و شهرسازی
اس��تان ها ،ش��هرهای جدیدوبنیاد مس��کنانقالب
اسالمی تا پایان آذرماه فرصت دارند ،اطالع رسانی
را کامل کنند تا در ستاد وزارتخانه بعد از پایان آذرماه،
بتوانیم ظرفیت های خالی را شناس��ایی و برای آنها
جایگزین انتخاب کنیم.

