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چرتکه 3

 بررسی ابعاد تحریم
 خودروهای فرانسوی در ایران؛

 تکليف وزارت صمت
با خودش مشخص نيست

آدرنالين 8

 ایران-انگلیس، 
پنجره ای رو به جاودانگی  

فراتر از رویا!
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سياست 2

 کاپیتان تیم ملی: امیدوارم شرایط آن طور که 
مردم می خواهند رقم بخورد

 كنفرانس خبري
با ياد  خداي رنگين كمان

آدرنالين 8

دسترنج 4

جهان 5

سياست 2

الپید:

دولت من توانست مانع 
احيای توافق هسته ای شود

در مراسم بزرگداشت سالروز تصویب قانون کار 
عنوان شد:

سياست كارگران از اين پس 
مطالبه بيشتر است

 تمرکز رئیس جمهوری چین بر اشتراک منافع
در آسیا-پاسیفیک؛ 

چرخش استراتژيک، از تندخويی 
انفرادی به تعقل جمعی

مدیرکل بنیاد مسکن استان اعالم کرد؛

پیشرفت ۳۵درصدی طرح نهضت ملی تولید 
مسکن  در ایالم

 مدیرکل بنیاد مسکن استان ایالم گفت: طرح نهضت ملی 
تولید مسکن در ایالم با پیشرفت فیزیکی ۳۵درصد درحال 
اجرا می باشد حبیب اهلل محبی با بیان اینکه اظهار داشت 
شهرسازی  و  راه  کارگزار  دستگاه  عنوان  به  مسکن  بنیاد 
کار  دستور  در  ملی  مسکن  واحد  هزار  سه  حدود  احداث 
آغاز  ایالم  شهر  سطح  در  پروژهها  این  عمده  که  قرارداد 

شده است.
ملی  نهضت  پروژه  پروانه  اخذ  واحد   ۱۵۱۲   

مسکن در استان صادر شده است
پروژه  پروانه  اخذ  واحد   ۱۵۱۲ تاکنون  اینکه  بیان  با  وی 
نهضت ملی مسکن در استان صادر شده است افزود تاکنون 

۸۷۷ واحد نیز با بانکهای استان عقد قرارداد شده است
 ۲۴۵ اسکلت  کرد  بیان  ایالم  استان  مسکن  بنیاد  مدیرکل 
واحد تکمیل و به در مرحله اتمام اسکلت و ۲۴ واحد آن نیز 

مرحله دیوار چینی رسیده است.
دره  و  ایالم  شهر  سطح  های  پروژه  کرد  تاکید  محبی 
در  ها  پروژه  مانده  باقی  و  ساخت  بنیاد  صورت  به  شهر 

انجام  حال  در  ساخت  گروه  صورت  به  شهرستانها   سطح 
می باشد.

سطح  در  ملی  مسکن  احداث  اجرایی  عملیات  افزود  وی   
شهر ایوان ۳۲ واحد در دره شهر ۱۰۴واحد نیز آغاز گردیده 
و در مابقی شهرستانهای دهلران ۷۶ واحد، لومار ۲۰ واحد 
واحد  واحد، سرابله ۳۷  ملکشاهی ۱۰۰  واحد  آبدانان ۲۸   ،
و مهران ۲۱۲ واحد در قالب گروههای ساخت تفاهم نامه 
منعقد شده و در صورت شروع توسط متقاضیان پیگیری های 

الزم از طریق این بنیاد به عمل خواهد آمد.
اجرای  برای  تومانی  میلیارد   ۲0۵ هزینه   

پروژه های مسکن ملی در استان ایالم
 به گفته محبی تاکنون اعتباری بالغ بر ۲۰۵ میلیارد تومان 
در اجرای پروژه های مسکن ملی در استان ایالم هزینه شده

است
مدیرکل بنیاد مسکن استان ایالم ادامه داد اسکلت دو بلوک 
از پروژه ماهور و پروژه بلوار نماز اتمام یافته است و مابقی 

پروژه ها نیز با پیشرفت فیزیکی مناسب در حال اجراست

در نبود »قوه عاقله مقبول«، کشور در باتالق خشونت فرو رفته است؛

موقعیت خطیر ملی
سياست 2

برنا:  

اغتشاشگر خيابان ستارخان 
تهران به اعدام محکوم شد


