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حوادث

برق گرفتگی جوان  22ساله

جانش��ین فرماندهی انتظامی شهرس��تان نظرآباد
گفت :در پی اعالم مرکز فوریتهای پلیس��ی ۱۱۰
مبنی بر برق گرفتگی یک جوان  ۲۲ساله ،بالفاصله
ماموران به موقعیت مربوطه اعزام شدند .به گزارش
رکنا« ،فرج اله اس��دالهی» افزود:دربررسیهای به
عمل آمده مش��خص ش��د ،فردی  ۲۲ساله حین کار
با دس��تگاه کمپرس��ور و بر اثر برخورد آن با کابل
برق فش��ار قوی ،جان خود را از دس��ت داده اس��ت.
جانش��ین فرماندهی انتظامی شهرس��تان نظرآباد
گفت :با حضور عوامل اورژانس و نظر کارشناس��ی
آنان مشخص شد نامبرده بر اثر این بی احتیاطی به
علت برق گرفتگی در دم فوت کرده است.

دستگیری قاتل فراری

قاتل فراری در سامان کمتر از  2ساعت به دام قانون
افت��اد .ب��ه گزارش رکنا«،علی تابش فرد» فرمانده
انتظامی س��امان گفت:درپی کس��ب خبری مبنی
بر کش��ف یک جس��د در این شهرستان ،بالفاصله
مأموران پلیس آگاهی در محل حاضر شدند .فرمانده
انتظام��ی س��امان افزود :پ��س از حضور مأموران و
بررس��ی صحنه مش��خص شد که مقتول با ضربات
چاقو به قتل رسیده است

معاون وزیر بهداشت عنوان کرد؛

بی تاثیری داروی «رمدسیویر» برای درمان کرونا

گروه اقتصاد اجتماعی :رئیس س��ازمان غذا و
دارو با ضمن هشدار نسبت به نمونههای تقلبی
داروی رمدسیویر در بازار سیاه که با قیمتهای
نجومی هم به فروش میرسد ،تاکید کرد که تا
زمان تایید اثربخشی این دارو از سوی کمیته
علمی ،پزش��کان از تجویز آن خودداری کنند.
به گزارش«اسکناس» به نقل از ایسنا ،دکتر«
محمدرضا شانهس��از» در جم��ع خبرنگاران،
درباره اثربخش��ی داروی رمدسیویر در درمان
کرونا ،گفت :اثربخشی این دارو در درمان کرونا
هنوز مورد تایید نهایی قرار نگرفته اس��ت ،اما
بارهاگفتیمکههرداروییکهبرایدرمانکرونا
اعالم ش��ود ،آن را ظرف کوتاهترین مدت در
داخل کشور تولید میکنیم .منتظر تایید نهایی
مطالعات بالینی هستیم و به محض اینکه نتایج
این مطالعات اعالم شود ،در کوتاهترین زمان
میتوانیم این داروها را تولید کنیم .وی افزود:
چند مورد از داروهایی که مطرح شده ،تولیدش
را در کش��ور داری��م که کارب��رد آن برای موارد
دیگر است و هر زمان که کمیته علمی اعالم

مرگ موتور سوار در برخورد با یک سگ

مدیرکلپزشکیقانونیاستانهمدانبااشارهبهاینکه
حادثه مرگبار برخورد موتورسوار با یک قالده سگ در
محورشیرینسوبهروستایچالوشهرستانکبودرآهنگ
رخ داد ،گفت :پس از انتقال موتور سوار به بیمارستان به
علت شدت جراحات  ،مصدوم بعد از  ۹روز ،جان خود را
از دس��ت داد .به گزارش رکنا« ،رتین کمالی» افزود:در
سهماههنخستامسالیکهزارو ۲۹۲مجروحهمبه
پزشکیقانونیاینشهرمراجعهکردند.

بنیاد مستضعفان
شفاف عمل میکند

خــبرویـژه

رئیس بنیاد مستضعفان گفت:این بنیاد حتما شفاف عمل میکند و به مردم گزارش میدهد و مانند همه بنگاهها ،مالیات پرداخت میکند .به گزارش ایسنا«،پرویز فتاح»در مراسم تجلیل از خلبانان فنی،
پروازی و ستادی هوانیروز گفت:در بنیاد مستضعفان با همه ظرفیت در خدمت مردم هستیم و هرچه داریم برای مردم است .اوافزود:ما از مقام معظم رهبری هم اذن گرفتیم و هرچه بتوانیم در این شرایط
کرونایی به مردم کمک می کنیم .ما حتما شفاف عمل می کنیم و به مردم گزارش می دهیم و بنیاد مثل همه بنگاهها مالیات میدهد و حواسمان به کارمندانمان نیز هست .وی به جنجال آفرینیها
درباره عزم ایران و چین برای امضای سند همکاریهای ۲۵ساله اشاره کرد و گفت :امروز در موضوع قرار داد  ۲۵ساله با چین ببینید چه سر و صدایی میکنند؛ آنها خیرخواه ملت ما نیستند.

جامعه

گروه اقتصاد اجتماعی :مدیرعامل سازمان تامین
اجتماعی ،جزئیات افزایش حقوق بازنشس��تگان
تامین اجتماعی را با احتس��اب همس��ان س��ازی
اع�لام کرد .ب��ه گزارش«اس��کناس» به نقل از
فارس«،مصطفی ساالری»گفت :هیچ الزامی در
قانون نیامده که حداقل حقوق بازنشس��ته تامین
اجتماعی به  ۲میلیون و  ۸۰۰هزار تومان برس��د

علم��ی تاییدی��ه یک دارو را نداده ،آن را تجویز
نکنند .مساله دوم این است که این داروها قبال
در قالب مطالعات بالینی در کشور تامین شده
اس��ت و در اختیار اس��ت .سوم اینکه مردم این
داروها را از مراکز غیرمجاز تهیه نکنند .اکنون
تعداد زیادی از نمونههایی به دس��ت ما رسیده
که با قیمتهای بسیار باالی نجومی خانواده
تهیه کرده ،اما آن دارو اصال رمدسیویر نیست،
بلکه یک داروی دیگر بوده که جلد آن را تغییر
دادند و بجای رمدسیویر ارائه داده اند.

مراجع قضایی و انتظامی برخورد کنند


کند ،اسامی آنها را اعالم میکنیم .به هر حال
اطمینان میدهیم که به واس��طه داروس��ازی
قوی که در کش��ور داریم ،ظرفیت تولید همه
این داروها در کش��ور فراهم ش��ده و میتوانیم
تولی��د کنی��م .مردم و بیماران نباید از این بابت

نگرانی داشته باشند و فقط منتظر نتیجه نهایی
مطالعات بالینی باشند.

پزشکان رمدسیویر تجویز نکنند


شانه ساز تاکید کرد :در وهله اول از همکاران
پزشک خواهش میکنیم که تا زمانیکه کمیته

رئیس سازمان غذا و دارو با بیان اینکه افرادی
هس��تند که از مردم در اینحوزه سوءاس��تفاده
میکنن��د ،گف��ت :ما از ق��وه قضاییه و مراجع
انتظام��ی و امنیت��ی میخواهی��م ک��ه با آنها
برخ��ورد کنن��د و مجددا از همکاران پزش��ک
خواه��شمیکنی��مکهتازمانیکهتاییدنهایی
این دارو اعالم نشده ،آن را تجویز نکنند .زیرا
ما نمیتوانیم آن را به صورت عام توزیع کنیم
و به همه بیمارستانها ارائه دهیم.

حداقلحقوقبازنشستگانتامیناجتماعیمشخصشد
چراک��ه این الزام برای بازنشس��تگان کش��وری
اس��ت .وی اف��زود :خودم��ان را مل��زم میدانیم تا
حق��وق بازنشس��تگانمان را افزلی��ش دهیم ،این
رقم  ۳۲میلیارد تومانی که از دولت گرفتیم برای
اجرای همس��ان س��ازی در  ۳سال است .ساالری
گفت :آنچه ها در جلس��ات با کانون بازنشستگان
تفاهم ش��د این اس��ت که حداقل بگیرانی که تا

سال گذشته با  ۳۰سال سابقه یک میلیون و ۵۸۰
هزار تومان می گرفتند امسال با افزایش  ۲۶درصد
و احتساب همسان سازی ۲ ،میلیون و  ۷۵۰هزار
تومان دریافت کنند و برای افرادی که  ۳۵س��ال
س��ابقه دارن��د این رقم به ح��دود  ۳میلیون تومان
میرسد .ساالری افزود :در سال  98مجموع درآمد
ما 134هزار میلیارد بوده و برای سال  1399بودجه

م��ا 172ه��زار میلیارد بوده اس��ت ،حد اقل هزینه
هزماهه ما در سال  1398غیر از پروژهها و عیدی
 9600میلیارد تومان هزینه بوده است که در سال
 99این رقم به  14500میلیارد تومان رسید که با
احتساب همسان سازی حقوق بازنشستگان باید
ماهی  10600میلیارد تومان پرداخت کنیم که این
مبلغ از محل اندوخته خودشان بوده است.

نیازمنداعمال
محدودیت های جدید هستیم

عضو شورای اسالمی شهر تهران گفت :باید هر چه
زودتر نسبت به اعمال محدودیت های جدید برای
عدم حضور ش��هروندان در س��طح شهر اقدام کنیم.
به گزارش مهر«،زهرا نژاد بهرام»،با اشاره به اینکه
روزانه بیش از  ۶۰۰بیکار کرونایی در تهران بستری
می شوند و این نگرانی را افزایش داده است.اظهار
داش��ت :عدم پیش بینی س��ازو کار اجرایی و عدم
بررسی اجرای طرح ماسک اجباری باعث شده است
تا این مصوبه به کندی اجرا ش��ود .نژادبهرام گفت:
 ۵۰درصد مردم برای رفتن به سرکار از خانه بیرون
آمده و مسیرهای طوالنی را طی می کنند.

 ۴درصد کالسهای درس با بخاری
نفتی گرم میشوند

براس��اس اعالم رئیس س��ازمان نوس��ازی ،توسعه و
تجهیزمدارسکشوردرحالحاضر۴درصدکالسهای
درس با بخاریهای نفتی گرم میشوند .به گزارش
ایسنا«،مهرالهرخشانیمهر»گفت:استاندار خراسان
ش��مالی یکی از اس��تانداران پرکار و پرتالش است و
توج��ه وی��ژهای به حوزه آموزش و پرورش و موضوع
مدرسه سازی دارد .طی دورهای که با ایشان همکار
هس��تیم ،اقدامات خوب و شایس��تهای در این استان
پیگیری کردیم .وی ادامه داد :همچنین برنامه بعدی
 ،جمع آوری بخاریهای گازی غیراستاندارد بود .بحث
جمع آوری بخاریهای نفتی در سطح کشور از استان
خراسان شمالی آغاز شد.

تذکر به شهرداری درخصوص عدم
تحققدرآمدهایغیرنقدی

رئیس کمیته اقتصادی ش��ورای شهر تهران گفت:
مصوب��ات خوبی در زمینه بودجه غیرنقد وجود دارد
اما توس��ط ش��هرداری اجرائی نش��ده است.و دلیل
توقف بودجه غیرنقد باید مشخص شود .به گزارش
ایلنا«،س��ید محمود میرلوحی»گفت :من به مناف
هاشمی معاون شهردار گفتهام که به غیر از اختیارات
گذشته که به شما دادهایم در بسته محرک اقتصادی
نیز  ۳هزار میلیارد مجوز داده شده که از پروژههای
نیم��ه تم��ام جهت تأمین اعتبارات در حوزه حمل و
نقل عمومی استفاده کنید.

زیربنایی
ازمیاناخـــبار

برقراری پروازهای
 تهران-استانبول از  23تیر

پرواز هواپیمایی جمهوری اسالمی ایران از تهران
به مقصد اس��تانبول که در پی ش��یوع ویروس کرونا
متوق��ف ش��ده ب��ود ،ب��ا دریافت مجوز از س��ازمان
هواپیمایی ترکیه ،از روز  ۲۳تیرماه سال جاری مجدداً
برقرار خواهد شد .به نقل از اداره کل روابط عمومی
هم��ا ،پرواز تهران به مقصد اس��تانبول در روزهای
دوش��نبه و جمعه هر هفته از فرودگاه حضرت امام
خمینی(ره) انجام خواهد شد.این پرواز در ساعت  ۹و
 ۲۵دقیقه با شماره پرواز  ۷۱۹در روزهای دوشنبه و
جمعه تهران را به مقصد استانبول ترک خواهد کرد.
همچنین بازگش��ت این پرواز در روزهای یاد ش��ده
در س��اعت  ۱۲و  ۴۰دقیقه به وقت محلی با ش��ماره
پرواز  ۷۱۸از فرودگاه اس��تانبول به مقصد فرودگاه
حضرت امام خمینی(ره) انجام خواهد شد.بنابراین
گزارش داشتن تابعیت کشور ترکیه ،دارا بودن اقامت
دائم این کش��ور و داش��تن ویزا کاری معتبر کش��ور
ترکیه 3 ،شرط صدور بلیت این پرواز است.بسیاری
از پروازهای اروپایی هما بعد از شیوع ویروس کووید
 ۱۹متوقف ش��ده اس��ت و هماکنون هما با دریافت
مجوزهای الزم به فرودگاههای لندن ،منچس��تر،
پاریس و آمستردام پرواز میکند.

مردم از پرداخت الکترونیکی
عوارض استقبال نکردن د

ب��ه دلیل تأخی��ر در پرداخت ع��وارض الکترونیک
آزادراهی ،سرمایهگذاران آزادراهها به تدریج نسبت
ب��ه نقدی ک��ردن مجدد عوارض آزادراهی به جای
پرداخ��ت الکترونی��ک ،اقدام میکنند .منصور رفیع
اکرمی ،مدیرعامل س��ابق آزادراه تهران-پردیس،
به فارس گفت :در بحث ساخت آزادراه قانونگذار
اینگون��ه دیده اس��ت که در کن��ار راههای موجود،
این مس��یر احداث ش��ود و مردمی که عبور میکنند
حق انتخاب دارند و این اولین شرط احداث آزادراه
است .وی با بیان اینکه وزارت راه و شهرسازی به
دنبال بس��ت سیستم پرداخت الکترونیک عوارض
در همه آزادراهها است ،افزود :از سوی دیگر سیستم
اخذ عوارض طبق پیمایش دنبال میشود یعنی به
میزانی که خودرو در آزادراه سیر و تردد دارد ،پرداخت
عوارضی به همان میزان (به صورت پیمایشی) انجام
میشود و این هم روش مناسبی است.

دو فوریت طرح مالیات بر خانههای خالی به تصویب رسید؛

گام بلند مجلس برای سامان دادن به بازار مسکن

گ�روه زیربنای�ی :اولی��ن ط��رح دو فوریتی
مجل��س یازدهم به مهمترین دغدغه مردم
یعنی مسکن اختصاص داشت وطرح مالیات
بر خانه های خالی در کانون توجه نمایندگان
مجلس قرار گرفت و دو فوریت آن تصویب
شد .به گزارش اسکناس به نقل از مهر ،روز
گذش��ته در صحن علنی مجلس یازدهم ،دو
فوری��ت طرح مالیات ب��ر خانههای خالی به
تصویب رس��ید؛ طرح دو فوریتی بر اس��اس
قانون به این معناس��ت که ظرف  ۴۸ساعت
طرح��ی که چاپ و می��ان نمایندگان توزیع
ش��ده ،باید در دس��تور کار مجلس قرار گیرد؛
با این حساب ،جزئیات طرح مذکور در هفته
ج��اری در دس��تور کار صح��ن علنی خواهد
ب��ود .اینکه مجلس یازده��م اولین طرح دو
فوریتی خود را به موضوع مسکن اختصاص
داده است نشان میدهد نمایندگان مجلس
به دغدغههای مردم توجه دارند.س��خنگوی
کمیسیون اقتصادی مجلس گفت :در شرایط
فعل��ی توق��ع مردم این اس��ت که مجلس به
صورت جدی و فوری مش��کل مس��کن را
ح��ل کن��د که ما در این راس��تا اقدامات الزم
را انج��ام میدهی��م .به گزارش اس��کناس ،
س��ید مهدی طغیانی در جلس��ه علنی و در
جریان بررس��ی طرح «مالیات بر خانههای
خال��ی» اظهار داش��ت :از ابت��دای مجلس
یازدهم گفتگوهای کارشناس��ی شده بسیار
زی��ادی درباره حل مش��کل مس��کن انجام
ش��ده اس��ت.وی بیان کرد :در ش��رایطی که
مردم به دنبال خانه میگردند و در این زمینه
دچار مش��کل ش��دهاند ،توقع آنان این است
ک��ه مجل��س در حوزه مس��کن کار جدی و
فوری انجام دهد که ما در این راس��تا اقدام
خواهیم کرد.سخنگوی کمیسیون اقتصادی
مجلس تصریح کرد :کمیسیون اقتصادی به
فوریت طرح «مالیات بر خانههای خالی» را
در دس��تور کار خود قرار میدهد تا با روش
خوداظهاری ،افراد کد ملی خود را در سامانه
اس��ناد و امالک ثبت کنند.طغیانی گفت :ما

با کمبود مسکن مواجه نیستیم و هیچ اقدام
کوتاهمدت دیگری نمیتوانیم انجام دهیم و
در این شرایط بهترین راه آن است که طرح
مذکور به تصویب برسد.

هن�وز گامه�ای ابتدای�ی شناس�ایی

خانههای خالی هم برداشته نشده است

یک��ی از تکالیف��ی ک��ه در قان��ون موجود بر
عهده وزارت راه و شهرسازی گذاشته شده،
تهی��ه و راه ان��دازی س��امانه جامع امالک و
اس��کان اس��ت؛ س��امانهای که قرار است در
آن اطالع��ات ملکی همه خانوارهای ایرانی
بارگذاری شود.اما تا کنون و علی رغم تهیه
پوسته ظاهری این سامانه در  ۲۹بهمن سال
گذشته ،اطالعات ملکی افراد در آن بارگذاری
نش��ده و وزارت راه و شهرس��ازی توانسته به
بخش کمی از آن دسترس��ی داش��ته باش��د.
پروان��ه اصالنی مدیرکل دفتر برنامه ریزی
و اقتصاد مس��کن وزارت راه و شهرس��ازی
اخیراً در میزگردی که با موضوع بازار مسکن
برگزار ش��د ،از مقاومت دستگاههای دارنده
این اطالعات در ارائه دیتاهای در اختیا ِر خود
به وزارت راه و شهرسازی خبر داده بود.باید
امی��دوار بود نماین��دگان مجلس یازدهم در
طرح دو فوریتی خود ایرادات قوانین قبلی را

مدنظر داش��ته و برای رفع آنها ضمانتهای
قوی اجرایی لحاظ کرده باش��ند .بویژه آنکه
الزم اس��ت دس��تگاههای دارنده ا طالعات
ملکی اشخاص (شهرداریها ،سازمان ثبت
اسناد و امالک ،شرکتهای آب و فاضالب
استانی ،ش��رکتهای توزیع برق منطقهای
و…) ملزم به ارائه این اطالعات به وزارت
راه و شهرسازی شوند.

مطالب�ه فوری مردم رس�یدگی به وضع

آشفته بازار مسکن

نای��ب رئیس کمیس��یون اقتصادی مجلس
ش��ورای اس�لامی گفت :کم��ک به عرضه
فوری مسکن تنها از طریق افزایش مالیات بر
خانههای خالی محقق می شود .سید احسان
خان��دوزی نماین��ده مردم تهران در جلس��ه
علن��ی مجلس ش��ورای اس�لامی به عنوان
نماین��ده متقاضی ط��رح دو فوریتی اصالح
ماده  ۵۴مکرر قانون مالیات های مستقیم و
مالیات از خانه های خالی ،اظهار داشت :همه
نمایندگان در جریان جهش قیمت مسکن و
اجاره بها هستند و به خوبی می دانند چه فشار
سنگینی از این حیث بر مردم وارد شده است.
وی بیان کرد :رسیدگی به آشفته بازار مسکن
جز مطالب��ات فوری مردم از مجلس یازدهم

اس��ت که در این مس��یر تالش های بس��یار
خوبی از س��وی کمیس��یون مجلس و «علی
نیک��زاد» نای��ب رئیس دوم مجلس در حال
انجام است .نایب رئیس کمیسیون اقتصادی
مجلس تاکی��د کرد :کمک به عرضه فوری
مسکن تنها از طریق افزایش مالیات بر خانه
های خالی محقق می شود تا بتواند در سال ۹۹
اثر خودش را بر بازار مسکن بگذارد .خاندوزی
افزود :اگر این مساله به نیمه دوم سال موکول
ش��ود قطعا تاثیرات این طرح بر بازار مس��کن
بسیار دیر خودش را نشان می دهد و بر این
اساس الزم است این طرح دو فوریتی هر چه
س��ریع تر به تصویب برس��د تا مشکل عرضه
خانه های خالی حل و فصل شود .وی با اشاره
ب��ه اینکه بیش از  ۲.۵میلیون واحد مس��کن
خالی در کش��ور وجود دارد ،گفت :در بررسی
طرح مذکور با وزارت راه و شهرسازی ،مرکز
پژوهش های مجلس و سازمان امور مالیاتی
بحث و تبادل نظر صورت گرفته اس��ت .در
ادامه جلس��ه ،محمدحسین فرهنگی نماینده
مردم تبریز در مجلس اظهار داشت :پیش از
آنکه فوریت طرحی در مجلس مطرح ش��ود،
گ��زارش آن بای��د در اختی��ار نمایندگان قرار
گیرد .وی بیان کرد :نسخه مجازی و مکتوب
ط��رح اصالح ماده  ۵۴مک��رر قانون مالیات
های مس��تقیم در اختیار نمایندگان نیس��ت و
بر این اس��اس آیین نامه رعایت نش��ده است.
س��خنگوی هیئت رئیسه مجلس تاکید کرد:
از س��وی دیگر درباره مس��کن نباید تصمیم
عجوالن��ه گرف��ت .ب��ر این اس��اس و طبق
گفته امیرحس��ین قاضی زاده هاش��می نایب
رئیس مجلس بررس��ی طرح مذکور به زمان
دیگری موکول ش��د تا گزارش و مفاد آن در
اختیار وکالی ملت قرار گیرد .براس��اس این
گزارش،به نظر می رسد حداقل در بازه زمانی
کوتاه مدت اندکی از التهابات بازار مس��کن
کاسته شده و مردم بتوانند در فضایی باثبات
نس��بت به تامین س��رپناه مناس��ب و در شان
خود اقدام کنند.

اخبار

ودیعه مسکن یک وعده نیست

وزیر راه و شهرس��ازی :ودیعه مس��کن یک وعده
نیست ،یک برنامه است و محقق خواهد شد .محمد
اس�لامی در حاش��یه امضای تفاهم نامه  20هزار
واحد مس��کن ب��رای ایثارگران در جمع خبرنگاران
درباره ودیعه مسکن افزود :این ودیعه به مستاجرانی
تعل��ق میگی��رد که قرارداد رس��می و کد رهگیری
داش��ته باش��ند و مسکن آنها در پایتخت  75متر و
در س��ایر ش��هرها  95متر باش��د.وی در مورد اعالم
میزان ودیعه مس��کن گفت :رقم پیشنهادی وزارت
راه و شهرس��ازی را اعالم نمیکنم و منتظر بانک
مرک��زی هس��تم ،مناب��ع و توافق و ش��یوه اجرایی
پرداخت ودیعه مس��کن را بانک مرکزی با س��ایر
بانکها توافق خواهد کرد و به زودی اعالم میکند
و ما در ستاد اقتصادی دولت به تصویب میرسانیم
و اعالم خواهیم کرد.

پیشرفت  ۹۵درصدی
مسکن مهر هشتگرد

عضو هیئت مدیره عمران هش��تگرد با بیان این که
حدود ۵هزار مسکن مهر معطل دستگاه های خدمات
رس��ان هس��تند،گفت:در صورت تامین این خدمات،
پرونده مسکن مهر هشتگرد تا پایان سال بسته می
شود .مهدی رضیئی در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی
تس��نیمبابیاناینکه 35هزارواحدمس��کنمهر در
دس��ت اجرای ش��هر جدید هشتگرد حدود 95درصد
پیشرفت فیزیکی دارد ،اظهار کرد :از این تعداد تاکنون
 32ه��زار و 662واح��د ب��ه مرحله پایان نازک کاری
رس��یده و نصبیات آ«ها در حال انجام اس��ت.وی با
اش��اره به این که تا پایان مهرماه امس��ال 2300واحد
دیگر به مرحله پایان نازک کاری می رس��ند ،افزود:
پیش��رفت فیزیکی محوطه سازی واحدهای مسکن
مهر هش��تگرد حدود  80درصد اس��ت و  20درصد
باقیمانده نیز به دلیل مشکالت ناشی از عدم اجرای
خدمات زیربنایی توسط دستگاه های خدمات رسان
است.وی یادآور شد :از  35هزار واحد در دست اجرای
مس��کن مهر ،هم اکنون  32هزار و  440واحد دارای
شبکه آب هستند ،از این تعداد برای حدود  9000واحد
سال گذشته و امسال شرکت عمران هشتگرد شبکه
آب را اجرا کرده است.وی بیان کرد 29 :هزار و 400
واحد مسکن مهر دارای انشعاب و برای حدود  22هزار
واحد ( 21800واحد) نیز کنتور آب نصب شده است.

