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اخبار

خسارت شدید گاز
پروم روسیه در ۲۰۲۰

فروش خالص گاز شرکت گازپروم روسیه در ۹ماه اول
 ،۲۰۲۰یک سوم نسبت به سال گذشته کاهش یافته و
سود خالص آن تا  ۲۱۸میلیارد روبل ( ۲.۹میلیارد دالر)
پایینآمدهاست.بهنقلازراشاتودی،سوددهیخالص
ش��رکت بزرگ انرژی گازپروم روس��یه در نه ماه اول
2020کاهشچشمگیریداشتهوتا218میلیاردروبل
( 2.9میلیارد دالر) کاهش یافته است .این رقم در سال
گذشته برابر با  1.1تریلیون روبل ( 14.5میلیارد دالر)
بود.ش��رکت گازپروم در گزارش خود در روز دوش��نبه
اعالم کرد فروش خالص گاز این شرکت در  9ماه اول
 ،2020یک سوم نسبت به سال گذشته کاهش یافته
اس��ت .این ش��رکت دلیل ضرر و زیان خود را کاهش
متوسط قیمت انرژی و پایین آمدن صادرات گاز اعالم
کرد .صادرات گاز این شرکت به اروپا و سایر کشورها
 40درصدکاهشیافتهاست.عالوهبرکاهشفروش،
پایین آمدن ارزش روبل روسیه هم دلیل ضرر و زیان
شرکت گازپروم بوده است.

ژاپن و کویت قرارداد
ذخیره نفت امضا میکنند

ژاپن و کویت قراردادی برای ذخیره نفت خام در ژاپن
برای جنوب شرق آسیا امضا کرده اند .هدف از امضای
این قرارداد تالش برای تقویت شبکه عرضه نفت در
این منطقه اس��ت که در حال حاضر نس��بت به کمبود
عرضهبس��یارضعیفوآس��یبپذیرعملمیکند.به
نقلازاویلپرایس،ژاپنقب ً
الهمقراردادهاییباامارات
وعربس��تانبرایذخیرهنفتتا 16.4میلیونبش��که
داش��ته اس��ت.گزارش این قرارداد اولین بار در هفته
گذشته منتشر شد .منابع ناشناس اعالم کردند ژاپن
طبق قراردادی  3.14میلیون بش��که نفت در ذخایر
نفتی به شرکت نفت کویت اجاره داده است.

تخفیفصددرصدی

خــبرویـژه

وزیر نیرو گفت :با هدف اصالح فرهنگ مصرف ،مشترکین کم مصرف آب مشمول تخفیف های صددرصدی می شوند .به گزارش ایسنا ،رضا اردکانیان در حاشیه جلسه هیات دولت اظهار
کرد :برای اصالح الگوی مصرف ،طرحی آماده کرده تیم که در دولت بررس��ی و تصویب ش��ده و امس��ال اجرایی می ش��ود تا گروهی از مش��ترکین کم مصرف آب مش��مول تخفیف صدرصدی
شوند.وی در ادامه گفت :امروز با حضور رییسجمهوری طرحهای مختلف صنعت برق در استانهای خراسانرضوی ،سیستان و بلوچستان و خوزستان با سرمایه گذاری حدود  ۶هزار میلیارد
تومان افتتاح می شود .از عمده ترین این طرح ها یک واحد بخار نیروگاه فردوسی در خراسان رضوی و نیروگاه بادی در استان سیستان و بلوچستان است.

اخبار

برای مشترکان کم

مصرف آب

بلومبرگ گزارش داد

تالش اوپک پالس برای نجات توافق نفتی

گروه انرژی:پس از این که شکست مذاکرات
درب��اره ادامه محدودیت عرضه فعلی نفت در
س��ال میالدی آینده ،شکافهای خطرناک در
همبس��تگی اعضای اوپ��ک پالس را نمایان
ساخت ،اوپک و متحدانش بی سروصدا برای
ح��ل اختالفات تالش م��ی کنند .به گزارش
اس��کناس به نقل از ایسنا ،بازیگران اصلی در
گروه اوپک پالس که شامل  ۲۳کشور است،
تالش��های دیپلماتیکشان را حول اختالفات
میان عربس��تان س��عودی و ام��ارات متحده
عربی درباره میزان تولید نفت در س��ال آینده
متمرکز کرده اند .این تولیدکنندگان در تالش
هستند تا پیش از نشست رسمی روز پنج شنبه
وزیران که برگزاری آن در روز س��ه ش��نبه به
دلیل بن بس��ت مذاکرات لغو ش��د ،به سازشی
درباره سیاس��ت تولید دس��ت پیدا کنند.اوپک
و متحدانش امس��ال با کاهش تولید تاریخی
در واکنش به س��قوط بی س��ابقه تقاضا برای
نف��ت در بحبوحه ش��یوع ویروس کرونا ،بازار
نفت را از فروپاش��ی نج��ات دادند .اگر پیمان
کاهش تولید شکس��ت بخورد ،قیمتها دوباره
ری��زش پیدا خواهند ک��رد و کل صنعت نفت
از کش��ورهای کوچکی مانن��د گابن گرفته تا
غولهای بزرگی مانند اکس��ون موبیل صدمه
خواهند دید.اختالفاتی که روز دوش��نبه میان
سعودیها و اماراتیها وجود داشت ،مانع از توافق
واض��ح اوپ��ک درباره به تاخیر انداختن برنامه
افزایش تولید در ژانویه سال  ۲۰۲۱شد .شکاف
می��ان این دو صادرکننده بزرگ منطقه خلیج

فارس که متحد س��نتی یکدیگر هس��تند ،با
فشار ابوظبی برای داشتن یک سیاست نفتی
مس��تقل ظاهر شده است.نمایندگان روز سه
ش��نبه در حال مش��ورت با دولتهایش و تبادل
تلفنی نظرات بودند .در حال حاضر نتایج این
رایزنیها مشخص نیست اما برخی از مقامات
ب��ه ط��ور محرمانه ابراز امیدواری کرده اند که
س��رانجام به راهکاری دست پیدا کنند.هلیما
کرافت ،استراتژیست ارشد کاال در شرکت آر
بی س��ی در این باره گفت :بروز اختالفات در
اوپک پالس متداول اس��ت و این بار تنش��ها
باالس��ت ام��ا ما بر این باوری��م که این گروه
س��رانجام به سازش��ی برای حفظ وجهه خود
دس��ت پی��دا می کن��د و تمدی��د کوتاه مدت

محدودی��ت عرضه فعلی ،محتملترین گزینه
خواه��د بود.اکث��ر اعضای اوپک در نشس��ت
رسمی مجازی وزیران در روز دوشنبه موافق
ب��ه تاخیر انداختن برنام��ه افزایش تولید ۱.۹
میلیون بش��که در روز به مدت س��ه ماه بودند.
م��وج جدید ش��یوع وی��روس کرونا به اقتصاد
جهانی ضربه زده و آنها بر این باورند که تقاضا
ضعیفتر از آن اس��ت که بتواند عرضه بیش��تر
نف��ت را جذب کند.به گفته نمایندگان اوپک،
اما امارات متحده عربی مخالف بود و س��هیل
المزروع��ی ،وزیر انرژی امارات متحده عربی
بدون ابراز مخالفت آشکار ،روی شرایط سخت
گیرانه ای اصرار داشت که دستیابی به توافق را
غیرممکن کرد.امارات متحده عربی می گوید

کش��ورهایی که به سهمیه کاهش تولیدشان
عم��ل نکرده اند بای��د در زمینه کاهش تولید
جبران��ی که تا ح��د زیادی آن را نادیده گرفته
اند مسئول شناخته شوند.طبق تحلیل داخلی
اوپک پالس ،عراق به دلیل مازاد تولیدی که
در فاصله ماه مه تا اکتبر داش��ته اس��ت ،باید
 ۶۱۰هزار بشکه در روز کاهش تولید جبرانی
انجام دهد .روس��یه با  ۵۳۰هزار بش��که در روز
مازاد تولید ،دومین متخلف بزرگ گروه است.
ام��ا عراق نم��ی تواند کاهش تولید عمیقتری
انجام دهد و همواره خواس��تار توجه این گروه
به اقتصاد ضعیفش و دریافت س��همیه تولید
باالتر بوده اس��ت .در این بین روس��یه به دلیل
اهمیت��ی ک��ه برای اتحاد اوپک پالس دارد ،از
انتقاد سعودیها در امان بوده و این موضوع انتقاد
سایر اعضا را به دنبال داشته است.منابع آگاه
اظهار کردند ش��اهزاده عبدالعزیز بن سلمان،
وزیر انرژی عربستان سعودی در نشست روز
دوش��نبه به نش��انه عصبانیت اعالم کرد که از
سمت ریاست مشترک کمیته نظارتی وزیران
اوپک پالس استعفا خواهد کرد و این سمت به
المزروعی پیشنهاد شد اما وی نپذیرفت.آمریتا
سن ،یکی از موسسان شرکت انرژی اسپکتس
به تلویزیون بلومبرگ گفت :بازار جدی بودن
ای��ن اخت�لاف را تا حدودی دس��ت کم گرفته
است چرا که امارات یکی از بزرگترین متحدان
عربستان س��عودی است .وی نتیجه نشست
هفته جاری را پیش بینی نکرد اما انتظار دارد
این تنشها در سال آینده ادامه پیدا کند.

وضعیت تامین گاز در فصل زمستان

سخنگوی شرکت ملی گاز گفت :تاکنون با توجه به
افزایش مصرف به دلیل سرما هیچگونه افت فشار و یا
قطعینداشتهایموتمامیاقداماتالزمجهتتامینگاز
پایدار مشترکین انجام شده است .محمد عسگری در
گفتوگوباایلنا،دربارهآمادگیبرایتامینگاززمستانی
اظهار داش��ت :تاکنون با توجه به افزایش مصرف به
دلیل سرما هیچگونه افت فشار و یا قطعی نداشتهایم
وتمامیاقداماتالزمجهتتامینگازپایدارمشترکین
انجام ش��ده اس��ت.وی با بیان اینکه تعمیرات اساسی
پاالیش��گاهها وخطوط لوله برای آمادهس��ازی فصل
زمستان از ابتدای اردیبهشت ماه انجام شده ،تصریح
کرد :تعمیرات خطوط و پاالیشگاهها با موفقیت انجام
شده،عالوهبرآنسمتغربکشور 120کیلومترخط
جدید از بیدبلند به اهواز اضافه شده که  30کیلومتر از
این خط وارد مدار شده و  90کیلومتر دیگر هم تا یک
ماه آینده به بهرهبرداری میرسد.

باند سرقت لولههای
نفت اهواز دستگیر شد

رئیس حراست شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب
از شناسایی و دستگیری تعدادی از سارقان خطوط
لوله نفت با تالش کارکنان این ش��رکت و نیروی
انتظامی کالنش��هر اهواز خبر داد .به نقل از وزارت
نف��ت ،ک��وروش محمدی گفت :اعض��ای این باند
اق��دام به س��رقت خطوط لول��ه غیر جریانی نفت در
اه��واز ک��رده بودند که پس از شناس��ایی از س��وی
نیروهای حراس��ت و دس��تگیری س��ارقان ،بیش از
 ۴۵تن لوله مس��روقه از انبار محل اختفای آنها در
چند منطقه از کالن شهر اهواز کشف و ضبط شد و
سارقان و مالخران نیز به مراجع انتظامی و قضائی
تحویل داده شدند.پیش از این نیز حراست شرکت
ملی مناطق نفتخیز جنوب و ش��رکتهای تابع ،با
همکاری نیروی انتظامی چند گروه از سارقان نفت
خام و لولههای مستعمل نفتی را شناسایی کردند و
به مقامهای قضائی تحویل دادند.

زیربنایی
اخـــبار

تمدید اجباری قرارداد اجاره
با یک بند جدید ادامه دارد

معاون مس��کن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی
گف��ت :اج��رای مصوبه تمدید اجباری قرارداد اجاره
همچنان تا س��ه ماه بعد از پایان کرونا ادامه دارد و
فقط یک بند جدید به آن اضافه شده است .محمود
محم��ودزاده در خصوص جدیدترین ش��یوه اجرای
مصوبه تمدید اجباری قراردادهای اجاره که تابستان
امس��ال در س��تاد مبارزه با کرونا تصویب شد ،گفت:
اجرای این مصوبه به قوت خود باقی است و موجران
نمیتوانند مس��تاجران را جواب کنند .وی ادامه داد:
تنها تفاوتی که شامل اجرای این مصوبه شده است
اضافه شدن بند چهارم با عنوان شرط استفاده ملک
برای اوالد ذکور اس��ت .در صورتی که موجر ملک
را برای سکونت فرزند ذکور خود بخواهند مستاجر
باید ملک را تخلیه کند .معاون وزیر راه و شهرسازی
گفت :پیش تر در صورتی موجر میتوانس��ت حکم
تخلیه ملک را بگیرد که مس��تاجر به تعهدات قبلی
خ��ود عم��ل نک��رده بود و به عنوان مس��تاجر بد در
مراجع قضایی شناخته می شد و یا مالک ملک خود
را فروخته بود اما اکنون ش��رط اس��تفاده ملک برای
فرزند ذکور هم اضافه شده است.

بارگیری روزانه  ۱۵هزار تن کاالی
صادراتی در بندر شهید بهشتی چابهار

آقایی از ثبت رکوردی جدید در بارگیری کاالهای
صادرات��ی در بندر اس��تراتژیک ش��هید بهش��تی
چابه��ار خب��ر داد .به��روز آقایی ،مدی��ر کل بنادر
و دریانوردی سیس��تان و بلوچس��تان در گفتگو با
باشگاه خبرنگاران جوان بیان کرد :بندر چابهار به
عنوان یکی از بنادر مهم و اس��تراتژیک کش��ور از
تجهیزات مناسب و مدرنی برای تخلیه و بارگیری
انواع کاال برخوردار است ،به گونهای که به واسطه
ای��ن قابلیت بارگی��ری روزانه کاالهای صادراتی
در این بندر به  ۱۵هزار تن ارتقا پیدا کرده اس��ت
که رکوردی جدید محس��وب میش��ود .او با بیان
اینکه به واس��طه اقدامهای توسعهای انجام شده،
چابهار دیگر یک بندر سنتی نیست ،ادامه داد :عدم
محدودیت در پهلوگیری کشتی و پذیرش کاال و
ارائ��ه تخفیفات قابل توجه در انبارداری کاالهای
معدنی و ساختمانی از جمله قابلیتهای ویژه این
بندر اقیانوسی است.

اسکناس گزارش می دهد؛

افزایش  37هزار میلیارد تومانی بودجه عمرانی

گروه زیربنایی :در الیحه پیش��نهادی بودجه
س��ال  ،۱۴۰۰دولت پیش��نهاد داده تا دستگاه
های تابعه وزارت راه و شهرس��ازی تا س��قف
 ۵۰۰۰میلیاردتومانبرایطرحهای مسکنیو
نوسازی بافت های فرسوده هزینه کند.
به گزارش اسکناس ،دیروز بودجه سال 1400
به مجلس تقدیم ش��د که طبق جزئیات این
الیحه بودجه عمرانی س��ال آینده  104هزار
ملیارد تومان پیش بینی ش��ده اس��ت که رشد
 37ه��زار میلی��ارد تومانی نس��بت به بودجه
س��ال  99را نش��ان میده��د بودجه عمرانی
س��ال  99ح��دود  67ه��زار میلیارد تومان بود
ک��ه هنوز نقش عم��دهای از آن به طرحهای
عمرانی تخصیص پیدا نکرده است .بر اساس
بند ب تبصره  ۴الیحه بودجه س��ال ،۱۴۰۰
دولت پیش��نهاد داده تا به طرحهای مس��کن
مه��ر ،برنامه اقدام ملی مس��کن ،نوس��ازی
بافته��ای فرس��وده و بازآفرینی ش��هری و
همچنین تکمیل س��اختمان مصالی تهران،
ت��ا س��قف  ۵,۵۰۰میلیارد توم��ان یا از محل
فروش اراضی یا منابع داخلی دس��تگاههای
زیرمجموعه وزارت راه و شهرس��ازی شامل
سازمان مجری ساختمانهای دولتی ،سازمن
ملی زمین و مسکن ،شرکت عمران شهرهای
جدید و شرکت بازآفرینی شهری ،اختصاص
یابد.

تبصره  ۴بند ب ماده واحده الیحه بودجه

 ۱۴۰۰به شرح زیر است

ب��ه دول��ت اجازه داده میش��ود برای عملیات
آماده س��ازی ،محوطه سازی ،تأمین خدمات
روبنایی و زیربنایی و تکمیل واحدهای مسکن
مه��ر ،طرحهای بازآفرینی ش��هری و احیای
بافتهای فرس��وده و تاریخی ،مصلی تهران
و همچنی��ن طرح اقدام ملی تأمین مس��کن،
اقدامات��ی را ب��ه ش��رح زیر به عم��ل آورد.1 :
وزارت راه و شهرسازی از طریق شرکت مادر
تخصصی عمران ش��هرهای جدید ،سازمان
ملی زمین و مسکن و شرکت بازآفرینی شهری

مجاز اس��ت تا س��قف  ۲۰هزار میلیارد ریال از
محل منابع داخلی و یا تهاتر اراضی و امالک
متعلق به شرکتهای فوق الذکر را به قیمت
کارشناسی یا فروش از طریق مزایده مشروط
ب��ه حف��ظ کاربری بعد از واگذاری و با س��از و
کار گ��ردش خزانه ،ص��رف اجرای طرحهای
ف��وق کن��د ۵ .هزار میلیارد ریال از اعتبار فوق
صرف احیای بافتهای تاریخی میگردد.۲ .
در اجرای ماده  ۷۸قانون الحاق برخی مواد به
قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ،۲
در صورت درخواست مالکان اعیانی واحدهای
مس��کن مهر ،شرکت مادر تخصصی عمران
شهرهای جدید و سازمان ملی زمین و مسکن
مکلف به واگذاری قطعی زمینهای اجارهای
 ۹۹ساله متعلق به خود میباشند .منابع حاصله
پس از واریز به حساب این شرکتها نزد خزانه
داری کل کش��ور ،ص��رف اج��رای طرحهای
فوق خواهد ش��د .۳ .وزارت راه و شهرس��ازی
مجاز اس��ت زمینهای متعلق به شرکت مادر
تخصصی عمران ش��هرهای جدید و سازمان
ملی زمین و مسکن را تا سقف  ۳۰هزار میلیارد
ری��ال ط��ی قراردادهایی با بانکهای عامل و
صندوقه��ای تأمی��ن مالی در رهن آنان قرار
داده و متناس��ب با آن تس��هیالت الزم برای
اجرای طرحهای جامع ،تفصیلی و آماده سازی

مص��وب را اخ��ذ کن��د و منابع حاصل را صرف
تکمی��ل این طرحه��ا نماید و از محل فروش
عرصه و اعیان طرحهای تکمیل شده با رعایت
قوانین و مقررات و گردش خزانه ،با بانکهای
عام��ل تس��ویه کند و باق��ی مانده را به اجرای
طرحهایصدرالذکراینبنداختصاصدهد.۴.
وزارت راه و شهرسازی مکلف است زمین مورد
نیاز برای احداث مدرسه ،پاسگاه ،پایگاه بسیج،
مس��جد ،مراکز بهداشتی و درمانی ،ورزشگاه
و سایر مراکز اداری و خدماتی مورد نیاز را به
صورت رایگان در اختیار دس��تگاههای دولتی
ذی ربط در طرحهای مس��کن مهر قرار دهد.
آئین نامه اجرایی این بند به پیشنهادوزارت راهو
شهرسازی و با همکاری وزارت امور اقتصادی
و دارای��ی ،بانک مرکزی جمهوری اس�لامی
ایران و س��ازمان برنامه و بودجه کش��ور تهیه
میشود و به تصویب هیئت وزیران میرسد.
اقب��ال ش��اکری عض��و کمیس��یون عمران
مجلس درباره افزایش بودجه عمرانی 1400
در گفتوگ��و با خبرنگار ایلنا گفت :هر س��ال
افزایش س��قف بودجه عمرانی لحاظ میشود
ام��ا ای��ن افزایش اع��داد و ارقام با نرخ تورمی
جاری متناسب نیست و از لحاظ اقتصادی این
افزایش محس��وب نمیشود بلکه باید بگوییم
بودجه عمرانی نسبت به سال گذشته با توجه به

تورم کاهش هم پیدا کرده است .وی ادامه داد:
این افزایش چند هزار میلیارد تومانی نمیتواند
نرخ تورم در پروژههای عمرانی را جبران کند
و اگر بودجه عمرانی  35درصد هم رشد داشته
باشد باز هم تغییری در پوشش بودجه نداریم
و نمیتوان گفت نس��بت به نرخ تورم بودجه
عمرانی امسال افزایشی داشته است و از لحاظ
پایه پولی این بودجه کاهش هم داشته است.
این عضو کمیسیون عمران با تاکید بر اینکه
باید عملکرد دس��تگاه های اجرایی با بودجه
مورد بررسی قرار بگیرد گفت :طبق مطالعات
انجام ش��ده و بر اس��اس گزارشی که سازمان
برنامه و بودجه ارائه کرده اس��ت بیش از 55
درص��د عقب ماندگ��ی پروژهها از بودجههای
سالیانه مدیریتی است و نه خود بحث اعتبارات.
ش��اکری تاکید کرد :طبق گزارش س��ازمان
برنامه و بودجه  70درصد پروژههای عمرانی
کش��ور ب��ه همین دلیل دچ��ار افزایش قیمت
و زم��ان ش��دهاند .وی ادام��ه داد :در حالی که
ب��رای پروژههای عمران��ی  104هزار میلیارد
تومان بودجه در نظر گرفته ش��ده با  70هزار
پ��روژه عمرانی نیمه تمام مواجه هس��تیم که
البت��ه برخ��ی از این پروژهها از نوع پروژههای
جاری متوقف مانده هستند که باید از این عدد
کم ش��وند .گفتنی استدولت در الیحه بودجه
 ۱۴۰۰در راستای فرزندآوری پیش بینی کرده
تا تسهیالت قرض الحسنه ودیعه  ۷۰میلیون
تومانی با بازپرداخت  ۲۰ساله به خانواده های
دارای فرزند س��وم پرداخت ش��ود .دولت در
الیح��ه بودجه  ۱۴۰۰پی��ش بینی کرده تا در
راستای حمایت از فرزندآوری ،بانک مرکزی
مکل��ف به اختص��اص  ۲,۱۰میلیارد تومان از
طریق بانکهای عامل و از محل سپردههای
جاری و قرض الحس��نه بانکها ،تس��هیالت
قرض الحس��نه به میزان  ۷۰میلیون تومان و
بازپرداخت  ۲۰ساله به خانوارهایی که امسال
و س��ال آینده صاحب فرزند س��وم میش��وند،
شده است.

اخبار

وامی که اصال برای
خانه دار شدن کافی نیست

گذشته از آنکه وام  ۱۶۰میلیون تومانی مسکن یکم،
حاال فقط کفاف خرید  ۵متر و  ۹۰س��انتیمتر خانه
در تهران را می دهد ،پرداخت اقس��اط ماهیانه یک
میلیون و  ۷۰۰هزار تومانی آن از عهده اقشار پایین
برنمی آید .به گزارش ایس��نا ،اثرگذاری تسهیالت
 ۱۶۰میلیون تومانی صندوق پس اندازمسکن یکم
ه��ر م��اه کمرنگ و کمرنگتر می ش��ود تا جایی که
ه��م اکن��ون به کمترین میزان خود از زمان تصویب
در س��ال  ۱۳۹۴رس��یده است؛ به طوری که در حال
حاضر این وام فقط  ۷.۸درصد قیمت یک مس��کن
 ۷۵متری را در تهران پوشش می دهد .با توجه به
جدیدترین آمار از قیمت مسکن شهر تهران در آبان
ماه  ۱۳۹۹یعنی  ۲۷میلیون و  ۱۰۰هزار تومان در هر
متر مربع ،وام  ۱۶۰میلیون تومانی مس��کن زوجین
خانه اولی کفاف  ۱۲درصد از قیمت یک آپارتمان ۵۰
متری ۹.۸ ،درصد یک واحد  ۶۰متری و  ۷.۸درصد
ی��ک واح��د  ۷۵مت��ری را می دهد .یعنی با وام ۱۶۰
میلیون تومانی فقط می توان  ۵متر و  ۹۰سانتیمتر
مسکن در شهر تهران خریداری کرد.

 ٩٥٠٠خانه برای خانوادههای دارای
چند معلول تکمیل شد

مع��اون بنیاد مس��تضعفان از س��رمایهگذاری ۳۸۰
میلی��ارد تومانی برای احداث مس��کن خانوادههای
پرمعلول خبر داد و گفت :با سرمایه گذاری صورت
گرفته ۹ ،هزار و  ۵۰۰خانه برای خانوادههای دارای
چند معلول تکمیل ش��ده و تا پایان س��ال نیز س��ه
هزار واحد دیگر آماده تحویل میش��ود .محس��ن
منصوری با اش��اره به پیش��رفت فیزیکی قابل توجه
پروژه احداث مس��کن خانواده های پرمعلول کشور
گفت :تا پایان س��ال جاری بیش از  ۱۲هزار و ۵۰۰
واحد مسکونی در قالب مرحله اول این طرح تحویل
خانواده های دارای دومعلول و بیش��تر کش��ور می
شود .معاون بنیاد مستضعفان از مشارکت این بنیاد
با بهزیس��تی و انجمن خیرین بنیاد مس��کن برای
تکمی��ل پروژه مس��کن خانواده های پرمعلول خبر
داد و اف��زود :تاکن��ون بی��ش از  ۹هزار و  ۵۰۰واحد
مسکونی تحویل خانواده های واجد شرایط در کشور
ش��ده اس��ت و تا پایان س��ال نیز  ۳هزار واحد دیگر
تحویل خواهد شد.

