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خبر خواندني
تحويل  ۸هواپيماي اي تي آر جديد
به ايران تا  ۲ماه آينده

مدير شــرکت هواپيماســازي اي تي آر
گفت ،اين شرکت قصد دارد تا پايان سال
جاري ميالدي  ۸فروند هواپيماي ديگر
به ايران تحويل دهد.به گزارش تسنيم به
نقل از رويترز ،شرکت هواپيماسازي اي
تي آر اعالم کرد ،سفارشــات جديد ثبت
شده توســط اين شرکت ممکن است به
ميزان  50درصد از هواپيماهاي تحويلي
اين شــرکت در سال  2017فراتر برود و
نسبت ثبت ســفارش به تحويل هواپيما
توسط اين شــرکت را از کمتر از نيم در
سال  2016به  1.5در سال جاري افزايش
دهد.کريستين شرر ،مدير شرکت اي تي آر
گفت ،اين شرکت که به صورت مشترک
متعلق به شــرکتهاي ايربــاس و گروه
لئوناردوي ايتالياست انتظار داردبتواند در
ســال  2017و پس از آن تعداد تحويل
هواپيما به مشتريان را در طي  80فروند
ثابت نگه دارد.شــرکت اي تي آر که در
حال رقابت با شــرکت کانادايي بمباردير
است امســال در ميزان سفارشات ثبت
شــده عملکرد بهتري داشته است .سال
گذشــتهاي تي آر تنها  36سفارش براي
ساخت هواپيما گرفته بود که پايينترين
رقم در طي  7سال گذشته بود.
کسبوکار د ر حملونقل

فضاي
نامساعد است

مدیر کل راه و شهرسازی کرمانشاه :عمده تخريبها مربوط به واحدهاي مسکوني شخصيساز است

سقف هيچ مسکن مهري در زلزله فرو نريخت

پس از ايــن ادعا مدير روابط عمومــياداره راه و
شهرســازي استان کرمانشاه گفت :نميخواهيم از
پروژههاي مسکن مهر حمايت کنيم ،اما خوشبختانه
در زلزله اخير سقف هيچ خانهاي از اين طرح پايين
نيامد.فرشــيد صالحي به تســنيم اظهار کرد :بر
اساس مشاهدات و تصاوير ،سقف هيچ خانهاي از
پروژههاي مسکن مهر پايين نيامده .وي گفت :به
دليل زلزله ديوارهاي کناري واحدهاي مسکن مهر
فرو ريخته است و امروز در حضور رييسجمهوري
مردم وسايل خود را از واحدهاي مسکن مهر خارج
کردهاند.
مسکن مهر  ۲فوتي داشت

وي افزود :نميخواهيم از طرح مسکن مهر و کيفيت
ســاخت و ساز در آن حمايت کنيم ،اما طبق اعالم
مدير مسکن و ساختمان استان فقط  2نفر فوتي در
داخل و خارج سايتهاي مسکن مهر سرپلذهاب

داشتهايم.شــهردار کرمانشــاه که از اعضاي حزب
کارگزاران است نيز به شايعه تخريب مجتمعهاي
مسکن مهر در لزلزله اخير پاسخ داد .آرش رضايي در
پاسخ به راديوي محلي کرمانشاه اظهار داشت :اينکه
عدهاي پيش فرض گرفتهاند که مسکن مهر تخريب
ميشود و باعث دلهره ساکنان اين محلها شده اند،
درست نيست .وي گفت :پيش فرض غلطي است
که اين خانه فقط تخريب ميشوند يا خواهند شد.
زلزله اخير شديد بوده و تخريبها طبيعي است.

عمده تخريبها مربوط به واحدهاي مســکوني
شخصيساز است

در همين موضوع مديرکل راه و شهرسازي کرمانشاه
با تأکيد بر اينکه اسکلت واحدهاي مسکن مهر در
زلزله کرمانشاه سرپاســت ،اظهار داشت :نميتوان
گفت که واحدهاي مسکن مهر چون کيفيت ندارند
تخريب شدهاند ،چرا که عمده تخريبها مربوط به
واحدهاي مسکوني خصوصي است .مسعود شريفي
با تأکيد بر اينکه زلزله دو روز پيش کرمانشاه تخريب
زيادي به واحدهاي مســکوني وارد کرده است ،به
فارس گفت :اينکه گفته ميشــود چون واحدهاي
مســکن مهر کيفيت الزم را ندارند به همين دليل
با وقوع زلزله تخريب شدهاند ،صحت ندارد چرا که
اسکلت و سازه اين واحدها هنوز سرپاست .وي ادامه
داد :به هر حال هدف ما نجات جان مردم اســت،
امــا به هر حال تخريب واحدهاي خصوصي نيز در
اين زلزله رخ داده است .شريفي تأکيد کرد :بايد کار
کارشناســي در اين خصوص انجام شود تا به طور

دقيق بتوان در خصوص وضعيت واحدهاي مسکن
مهر و ساير واحدها نيز اظهار نظر کرد.
به گزارش «عصرايرانيان» در کل استان کرمانشاه
 ۷۵۰واحد مسکن مهر ساخته شده است و بر اساس
اين گزارش ،در زلزله  ۷.۳ريشتري استان کرمانشاه
متاسفانه تاکنون  ۴۵۰نفر از هموطنان جان خود را
از دســت دادهاند و بيش از  15هزار واحد مسکوني
استان کرمانشاه تخريب صد در صدي داشتند.

کيفيت ســاخت مســکن مهر در نقاط مختلف
متفاوت است

حسن قربانخاني رئيس ســازمان نظام مهندسي
تهران در پاســخ به پرسشي درباره تخريب بعضي
واحدهاي مســکن مهر در زلزله اخير کرمانشاه ،به
فارس گفت :نميتوان به صورت کلي در خصوص
واحدهاي مسکن مهر اظهارنظر کرد .شايد برخي از
واحدهاي مسکن مهر در يک منطقهاي با کيفيت
خــوب و در يک نقطه ديگري بــا کيفيت پاييني
ساخته شده باشــد.رئيس جمهور در سفر به استان
زلزله زده کرمانشاه در اظهار نظري در ادامه اظهارات
جهانگيري به حمله تلويحي به مســکن پرداخت.
آقاي روحاني ديروز در سرپل ذهاب گفت :مقصران
ساخت مسکنهايي که به شکل دولتي ساخته شده
و در زلزله با مشکل مواجه شدند ،بايد شناسايي و به
مردم معرفي شوند .وي با اشاره به اينکه در اين زلزله
برخي از ساختمانهايي که چند سال بيشتر از عمر
آنها نميگذرد تخريب شدهاند ،اضافه کرد :اگر خود
مردم خانه خود را بســازند ،بهتر از اين است که ما

سياستاشتباهتوسعهراهآهنمسافري

دبير انجمــن شــرکتهاي حملونقل
بينالمللي کاال ضمن نامســاعد خواندن
فضــاي کســب و کار در حملونقل ،به
کاهــش حجم جابهجايــي بينالمللي و
ترانزيت کاال اشاره کرد و گفت :شرکتها
با مشکل در امور گمرکي ،بانکي ،رواديد،
ماليات و بيمه مواجه هســتند.به گزارش
خبري وزارت راه و شهرسازي ،محمدجواد
ن با اشــاره به مشکالت متعدد
عطرچيا 
فضاي کسب و کار در حوزه حملونقل،
امور گمرکي ،امو ر بانکــي ،رواديد ،امور
مالياتي و بيمه را برخي از اين مشکالت
عنوان کرد.ويافزود :عالوه بر مشکالت
فوق ،نه تنها حجم حملونقل کاال ،بلکه
حجم جابهجايي حملونقل بينالمللي و
ترانزيت کاال نيز با کاهش مواجه است.
دبير انجمــن شــرکتهاي حملونقل
بيــن المللي کاال يکــي از نکات مهم و
کاربردي را گمــرک الکترونيک عنوان
کــرد و گفت :گرچــه راهاندازي گمرک
الکترونيک موجب صرفه جويي در زمان
و حذف کاغذ در جابهجايي اسناد ميشود،
اما با وجود اقدامات خوب گمرک ،براي
جا افتــادن ايــن فرايند در کشــور به
ساختارهاي مناسبي نياز است و به همين
خاطر شرکتهاي حملونقل با مشکالت
زيــادي روبرو هســتند.وي همچنين از
بازديــد اعضــاي انجمن شــرکتهاي
حملونقــل بيــن المللي از نمايشــگاه
راهداري ،راهسازي و حملونقل خبر داد
و گفت :در صورتي که اين نمايشگاه به
فلسفه اصلي نمايشگاهها يعني بازاريابي،
قراردادهاي تجاري و ايجاد فضاي کسب
و کار جديــد بپردازد ،در واقع يک گام به
جلو محسوب ميشود.
تامين  ۱۰۰هزار تن سيمان براي
بازسازي مناطق زلزله زده کرمانشاه

بنياد مستضعفان از تامين  ۱۰۰هزار تن
سيمان براي بازســازي مناطق زلزلهزده
اســتان کرمانشــاه خبر داد.به گزارش
تسنيم ،به دنبال تاکيد رهبر معظم انقالب
در خصوص کمک دستگاهها و نهادها و
مســئوالن به زلزله زدگان غرب کشور
هياتي با حضور رييس بنياد مستضعفان،
ضمن سفر به استان کرمانشاه و بازديد از
مناطق زلزله زده در زمينه مشارکت براي
کمک به بازسازي آن مناطق تصميماتي
اتخاذکرد.بر اين اساس بنياد مستضعفان
سيمان بازسازي مسکن روستايي مناطق
زلزلــه زده را تــا  100هــزار تن تامين
ميکند .عــاوه بر اين  100هزار بطري
آب نيز به غرب کشور ارسال ميشود.

ايرالينها از شرايط اضطراري
سوءاستفاده ميکنند

مدیر روابط عمومی راه و شهرسازی کرمانشاه :آمار فوتی مربوط به مسکن مهر  2نفر بود و سقف هيچ مسکن مهري فرو نريخت
گروه راه مســکن :روز گذشته «عصرايرانيان» در
گزارشــي با عنوان «مسکن مهر ناجي جان مردم
کرمانشــاه» به بررسي ادعاهاي مطرح شده درباره
مسکن مهر اسيب ديده در زلزله کرمانشاه پرداخت.
اين گزارش با واکنشهاي مثبت و منفي متعددي در
فضاي مجازي روبه رو شد .اکثر واکنشهاي منفي
پايه علمينداشت و بيشتر شعاري و سياسي بود.
به گزارش «عصرايرانيان» سو استفاده تمام سياسي
برخي مســئوالن و به تبع ان رسانه زنجيرهاي از
مسکن مهرهاي اسيب ديده در زلزله سر پل ذهاب
دغدغههاي اصلي مردم عزيز زلزله زده و داغ ديده
کرمانشها را به حاشيه برد و به طبع ان سو مديريت
بحران مديران و مســئوالن ديده نشــد.کليد زني
تخريب مسکن مهرهاي اسيب ديده در کرمانشاه
از صحبتهاي معاون اول دولت شد .به فاصله چند
ساعت از زلزله ،جهانگيري معاون اول رئيس جمهور
در بحبوحه عزادار شدن مردم را داد و گفت «بيشتر
خانههاي تخريب شــده در استان کرمانشاه متعلق
به مسکن مهر است»! جهانگيري با ابراز تاسف از
اينکه بيشتر خانههاي تخريب شده در زلزله متعلق
به ساختمانهاي مسکن مهر بوده است از وزير راه
و شهرسازي خواست تا با دقت اين موضوع که چرا
خانههاي نوســاز تا اين حد آســيب پذير بودهاند را
بررسي کند .پس از اين ادعا روزنامههاي زنجيرهاي
حمله به مسکنهاي مهر را شروع کردند.

با توجه به درآمد باالي ترانزيت ريلي ،وزارت
راه و شهرسازي به جاي توسعه زيرساختهاي
ريلــي حمل کاال ،احــداث راه خط آهنهاي
مســافري را که زيان ده است ،در دستور کار
قرار داده اســت.به گزارش مهر ،بســياري از
کارشناسان معتقدند توســعه زيرساختهاي
حمل و نقل ريلي ميتواند به گسترش ترانزيت
کاال از مســير ايران منجر شــود با اين احال
آنچه اهميــت دارد ،اولويت بندي طرحهاي
ريلي است به خصوص که توسعه حمل ونقل
ريلي در بخش باري به اشــتغال زايي پايدار و
طوالني مدت کمک شاياني خواهد کرد.علي
رغم آنکه وزارت راه و شهرسازي در سالهاي
اخير به توسعه زيرساختهاي ريلي در بخش
مســافري اهتمام ويژهاي داشــته اســت اما
نتوانسته بخش مهمياز حمل و نقل جادهاي
مســافر را به ريل منتقل کند هرچند که هنوز
طرح اتصال  ۵مرکز اســتان (به جز همدان)
تا پايان ســال جاري به شبکه ريلي به پايان
نرسيده است؛ اما با وجود آنکه طرحهاي ريلي
متعددي چه از سوي شرکت ساخت وتوسعه
زيربناهاي حمل و نقــل و چه طرحهاي دو،

ســه يا چهارخطه کردن ريل برخي مناطق از
جمله شــهرهاي اطراف تهران همچون کرج
از ســوي خود شرکت راه آهن در دست اقدام
اســت ،اما به نظر نميرســد حتي با تکميل
آنها هدف گذاري بــراي انتقال  ۲۰درصد از
مسافران جادهاي به تهران در مدت کوتاهي
محقق شود .اين در حالي است که اجراي اين
طرحها هزينه بسيار بااليي دارد و کارشناسان
معتقدند دولت ميتوانست با اختصاص بودجه
کالن براي اتصال اســتانها به شبکه ريلي،
کريدور چابهار ـ ســرخس را تکميل کند که
منافع متعددي اعم از اقتصادي ،اشــتغالزايي،
ارتقاي امنيت منطقه شرق کشور ،ممانعت از
مهاجرت و توسعه حاشيه نشيني در شهرهاي
اصلي اســتانهاي شرقي ،توســعه ترانزيت،
توســعه روابط دوستانه کشــور با کشورهاي
آسياي ميانه و  ....را در پي داشته باشد.با اين
حال دولت توانسته در حال حاضر همدان را به
عنوان اولين مرکز اســتان در ميان  ۵استاني
که قرار اســت تا پايان امسال به شبکه ريلي
متصل شود ،با هزينهاي معادل يکهزار ميليارد
تومان به شــبکه راه آهن متصل کند .اروميه،
کرمانشــاه ،رشــت و اردبيل  ۴مرکز استاني
هستند که قرار اســت تا پايان امسال به اين
شبکه متصل شوند که با توجه به فرا رسيدن
فصل ســرما و واقع شدن هر  ۴استان مذکور
در مناطق کوهستاني و سردسير ،بعيد به نظر
ميرســد اين طرح با وجود هزينههاي متعدد
در سال جاري به نتيجه برسد و احتمال اينکه
بخشي از آن به سال آينده واگذار شود ،بسيار
زياد است.

پيشبيني خريد ۴۶هزار واگن باري از سوي شرکت راه آهن

معاون اقتصــاد حمل و نقل شــرکت راه آهن
گفــت :در برنامههاي اين شــرکت تأمين ۴۶
هزار دســتگاه واگن باري و ماشين آالت امداد
و نجات پيشبيني شــده است .به گزارش مهر
به نقل از صدا وســيما نوراهلل بيرانوند در جلسه
مشــترک با معاون خاورميانــه وزارت اقتصاد و
انرژي آلمان و هيئت همراه در ساختمان راه آهن
افزود :شــبکه حمل و نقل ريلي ايران حدود ۱۰
هزار و  ۵۰۰کيلومتر خط اصلي  ۵۵۶ ،دســتگاه
لکوموتيو ســنگين ۴ ،هزار واگن باري و ۱۹۰۰
واگن مســافري دارد .وي از راه آهن به عنوان
مزيت رقابتي ايــران در منطقه ياد کرد و گفت
 :کريدورهاي بين المللي متعددي از ايران عبور
ميکند که از نظر اقتصاد حمل و نقل در مقايسه
بــا رقبا در موقعيت ممتاز قــرار دارد .بيرانوند با
بيان اينکــه راه آهن جمهوري اســاميايران
پارسال موفق به جابجايي  ۴۰ميليون تن بار شد
افزود :تجارت بين اروپا و آســيا در سال ۲۰۱۴
بالغ بر هــزار و  ۲۰۰ميليارد دالر بود که باتوجه
به تجارت بيــش از  ۶۶ميليارد دالري ترکيه با
کشــورهاي پيرامون ايران ايجــاد مزيتهاي
رقابتــي ترانزيتي و افزايش ســهم حمل و نقل

از سوي کميسيون عمران انجام شد

فرصت يکماهه به دولت براي ارائه اليحه

اصالح قانون نظام مهندسي و کنترل ساختمان

نايب رييس کميسيون عمران مجلس از بررسي گزارش کميته نظام
فني ،اجرايي و مهندســي کميسيون در خصوص طرح اصالح قانون
نظام مهندسي و کنترل ساختمان در جلسه صبح امروز کميسيون خبر
داد .مجيد کيانپوربه ايسنا گفت :در جلسه صبح امروز کميسيون عمران
طرح مذکور با حضور معاونان وزارتخانههاي راه و شهرسازي و کشور،
معاون سازمان برنامه و بودجه ،شوراي مرکزي سازمان نظام مهندسي
ســاختمان ،مرکز پژوهشهاي مجلس ،اعضاي کانون سراســري
انجمنهاي صنفي کارفرمايي انبوهسازان مسکن و ساختمان ايران،
کانون سراسري پيمانکاران عمران ايران و جامع مهندسين مشاور و
دبيرخانه کالنشهرها بررسي و نظرات تک تک دستگاهها اخذ شد.
نماينده مردم درود و ازنا در مجلس افزود :پس از اخذ کليه نظرات قرار
شد وزارت راه و شهرسازي پيشنويس اليحهاي که تحت همين نام
در دست بررسي دارد را طي يک ماه آينده به کميسيون ارسال کند تا
تصميمگيري نهايي اتخاذ شود اما اگر اين اتفاق نيفتد طرح کميسيون
عمران به جريان خواهد افتاد .وي يادآور شد ۱۴ :ماه قبل طرح اصالح
قانون سازمان نظام مهندسي توسط جمعي از نمايندگان تهيه شد و در
دستور کار صحن علني مجلس قرار گرفت که پس از تصويب کليات
براي بررسي کارشناسي و تعيين تکليف به کميسيون عمران ارجاع شد
و کميسيون نيز طرح مذکور را براي رسيدگي فني به کميته نظام فني،
اجرايي و مهندسي فرستاد.

بخواهيم براي آنها مسکن ايجاد کنيم .وي تصريح
کرد :به هر ميزان که کار را به مردم واگذار کنيم ،آنها
خودشان اقدامات را بهتر ،زودتر ،ارزانتر و دقيقتر
انجام خواهند داد.
صحبتهــاي اقاي روحاني را گر درســت فرض
کنيم اقداماتي نظير ساخت مدرسه ،بيمارستان ،راه
و تأمين برق و آب که برعهده دولت است؛ به استناد
به اين ســخنان اين سوال پيش ميايد که چرا فاز
دوم بيمارســتاني که فروردين امسال در اسالم آباد
غرب توسط وزير بهداشت افتتاح شد ،کامال ويران
شده است؟  -به گفته فالحت پيشه نماينده استان
کرمانشاه  ،اگر اين بيمارســتان سالم ميماند آمار
تلفات بسيار کمتر بود -شايد منظور اقاي روحاني
ساختمانهاي ساخته شده دولت خودشان است.
مسکن مهر ساخته دســت انسان است و ميتواند
قضاوت شــود و عيب و حســن آن گفته شود .اما
شرط قضاوت ،علم و انصاف است .دوميليون خانواده
فرودست -حدود  10ميليون نفر -که آرزوي صاحب
خانه شدن را نزديک به محال مييافتند ،به واسطه
مســکن مهر داراي خانه شدند .اين خدمتي بزرگ
اســت و طراحان اصلي حمله که برخي دولتمردان
را هم به بازي خود کشــانده اند ،در اصل از همين
خدمترساني بزرگ ناراحتند .اول بايد بررسي شود
که چند درصــد اين واحدها در زلزله شــديد 4/7
ريشتري سرپا مانده و چند صدم درصد فرو ريخته تا
آنگاه بشود جاي قاضي نشست و حکم داد .هزاران
واحد مسکوني در مناطق محروم و روستايي همين
منطقه زلزله ديــده ،در دولت قبل از دولت اعتدال
بازسازي شــد که مانع از فروريزي خانهها در زلزله
اخير شده است .رسانهها و دولتمردان مورد بحث اگر
منصفند  ،چرا آنها را هم در بيان و گزارش خود روايت
نميکنند؟ چرا نميگويند در دوره وزارت وزير لواسان
نشين براي بازسازي خانههاي روستايي يا فرسوده
برنامه ريزي ويژه و موثري صورت نگرفت؟
البته دولتي که تنها دســتاوردش در بخش مسکن
«رکود» اســت بايد بــه هربهانهاي به مســکن
«مزخرف مهر» که حاصل همت دولتهاي قبل از
اوست حمله کند و با راه اندازي پروژه عمليات رواني
ســعي بر متوقف کردن مسکنهاي مهر کل کشور
داشته باشد اين نوع عمليان رواني در دولت روحاني
سابقه دار اســت و در مورد يارانههاي نقدي هم بر
همين طبل ميکوبد.

يک مقام مسئول در راه آهن خبر داد

ازترانزيتريليغافلهستيم

ريلي در حوزه بار به  ۴۰درصد از سياســتهاي
جدي راه آهن جمهوري اسالميايران در حوزه
ترانزيت کاالســت .وي با اشاره به اينکه برقي
ســازي  ۲هــزار و  ۶۰۰کيلومتر خط آهن امضا
شده اســت ،گفت :ايجاد  ۶۸۰کيلومتر خطوط
حومهاي و ايجــاد  ۲۵۰کيلومتر خط آهن براي
اتصال به مراکز صنعتي و تجاري از سياستهاي
جديــد راه آهن اســت .بيرانوند افــزود :تأمين
بيش از  ۱۴۰۰لکوموتيــو باري ۳۰۰ ،لکوموتيو
مسافري ۲۵۰۰ ،واگن مسافري نرمال ،حدود ۴۶
هزار واگن باري و ماشين آالت امداد و نجات و
همچنين  ۱۷۶دستگاه واگن قطارهاي پرسرعت
پيشبيني شده اســت .وي گفت :حداکثرسازي
منابع خارجي با محوريت سرمايه گذاري مستقيم
و ســاير اشکال تامين مالي مثل فاينانس دولتي
و ترکيبي و مشــارکتي از نيازهاي ما در توسعه
شبکه حمل و نقل ريلي اســت .بيرانوند افزود:
راه آهــن امکان خريد تضمينــي خدمات ريلي
مثل نيروي کشــش را دارد ضمن اينکه ماليات
بر ارزش افزوده براي سرمايه گذاري خارجي در
صنعت ريلي حذف و امکان صدور ضمانتنامه به
نفع شرکتهاي سرمايهگذاربرقرار شده است و
ريسک نوسان نرخ ارز بيش از  ۱۰درصد را براي
سرمايه گذاران خارجي پوشش ميدهيم .وي با
بيان اينکه ريسک جريان مالي در سرمايه گذاري
ريلي کاهش يافته است ،گفت :عالوه بر پرداخت
تسهيالت خاص به ســرمايه گذاران خارجي از
محل صندوق توسعه ملي ،دولت هم  ۷ميليارد
و  ۵۰۰ميليون دالر يارانه از محل صرفه جويي
مصرف ســوخت در اختيار اين بخش قرار داده
است.

نرخ خرید و فروش آپارتمان در اصفهان چقدر است؟
ادرس

اصفهان-خرم بزرگراه خیام کوچه 52

اصفهان-سپاهان شهر بلوار شاهد پردیس 2
اصفهان-خانه اصفهان-خیابان امام خمینی
اصفهان-رزمندگان رباط اول

قیمت کل

3106060

12

2

66

458800000

230000000

2230000

180000000

اصفهان-خانه اصفهان-خیابان امام خمینی

430000000

اصفهان شیخ اشراق –خیابان صفاییه

462000000

اصفهان-شیخ اشراق –خیابان هسا

قیمت واحد

سن

طبقه

زیر بنا

3100000

205000000

196000000

2120000

3300000

2800000

0

3

5

0

0

1
6

3

1

5

2800000

0

2

اصفهان-کوی امام جعفر صادق انتهای بلوار اصلی

1270000000

6500000

0

1

اصفهان-عباس اباد-خیابان خیام

660000000

2740000

اصفهان-کوی امام جعفر صادق انتهای بلوار اصلی

اصفهانملک شهر-زباط دوم کوچه گل محمدی

2535000000
499000000

اصفهان-شیخ اشراق خیابان ال بویه

505000000

اصفهان شیخ اشراق –خیابان ال محمد

اصفهان-ملک شهر نگارستان

412000000

6500000

4990000

2900000

2500000

0

13
6

0

0

1

2

3

1

4

148

103
85

130
70

165

390

195

199

115

175

165

504000000

2800000

0

1

180

اصفهان-خیابان امام خمینی بعد از پمپ بنزین

1150000000

2500000

1

0

460

اصفهان شیخ اشراق –خیابان صفاییه

اصفهان-شهرک نگین-رباط سوم کوی 45
اصفهان-بهار ازادی-حکیم نظامی

اصفهان-باغ غدیر-خیابان عالمه امینی

اصفهان-کوی امام جعفر صادق انتهای بلوار اصلی

384000000

870000000

2650000

6744000

0

0

4

2

145

129

351000000

2800000

0

3

130

1270000000

6500000

0

3

195

450000000

اخبار

4000000

8

4
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عضــو کميســيون برنامــه و بودجــه
مجلس با بيــان اينکــه ايرالينها از
شرايط اضطراري سوءاستفاده ميکنند،
گفت:مجموعههايي کــه بايد به دنبال
خدمترساني به مردم باشند در بحرانها
به دنبال پر کردن جيبهاي خود هستند.
محمد حسيني با اشاره به افزايش قيمت
بليط پروازها به سمت کرمانشاه همزمان
وقوع زلزله در غرب کشــور اظهار کرد:
بايد يکبار براي هميشــه با سو استفاده
کنندگاني کــه منافع خود را در تحميل
گراني در شرايط دشوار به مردم ميبينند
برخورد شود.وي به تسنيم گفت:متاسفانه
رويه غلطــي در بين برخي ايرالينها و
آژانسها شــکل گرفته و هر زمان مردم
کشــور با مناســبت ملي يا مذهبي يا
حادثهاي رو برو ميشوند بالفاصله شاهد
آن هســتيم که قيمتها نيز به صورت
افســار گســيخته و حبابي افزايش پيدا
ميکند.وي افزود :کميســيون برنامه و
بودجه مجلس يقينا به اين موضوع ورود
خواهد کرد و دســتگاهها مربوطه بايد
در اين خصــوص به نمايندگان مجلس
پاسخگو باشند.
شهرداريها مکلف به ارائه اطالعات
ساخت و سازها به سازمان مالياتي شدند

بخشنامه جديد ســازمان مالياتي نحوه
دريافت اطالعات شهرداريها در اجراي
تبصره ( )۳ماده ( )۷۷قانون مالياتهاي
مســتقيم را مشــخص کرد.به گزارش
تســنيم ،با بخشنامه جديد سازمان امور
مالياتي نحوه دريافــت اطالعات مالي
شــهرداريها در اجراي تبصره ( )3ماده
( )77قانون مالياتهاي مستقيم مشخص
شد.بر اين اســاس شهرداريها موظف
شــدند همزمان با صدور پروانه ساخت
و همچنين در هنــگام صدور پايان کار
مراتب را به منظور تشکيل پرونده مالياتي
به اداره امور مالياتي ذيربط گزارش کنند.
همچنيــن در اجراي مــاده  169مکرر
قانون مالياتي مســتقيم شــهرداريها
مکلف شدند هرگونه اطالعات هويتي و
عملکــردي مالياتي موديان را که منجر
به تحصيل درامد ميشود را به سازمان
امور مالياتي گزارش کنند.در بند  2اين
بخشنامه تاکيد شده اطالعات مورد نياز
سازمان بايد به صورت الکترونيکي و بر
اساس بستهها و فرآيندهاي تعريف شده
ارائه شود.بر اين اساس ادارات کل امور
مالياتي موظف شــدند تا پنجم هر ماه
گزارش اخريــن وضعيت اقدامات انجام
شــده خود را به تفکيک شهرداريها به
معاونت مالياتهاي مستقيم ارسال کنند.
بند  6اين بخشنامه ارتباط با شهرداري
تهران بــراي دريافت اطالعات موديان
را از وظايف ســتاد سازمان امور مالياتي
قلمداد کرده است.
خسروي دوباره رييس اتحاديه امالک
کشوري شد

انتخابات اتحاديه
امالک کشــوري
برگزار و مصطفي
قلي خسروي بعد
از چهار سال دوباره
سکان دار اتحاديه امالک کشوري شد.به
گــزارش خبرنگار باشــگاه خبرنگاران
جوان ،اتخابات اتحاديــه امالک امروز
برگزار ومصطفي قلي خســروي بعد از
چهار ســال دوباره ســکان دار اتحاديه
مشاوارن امالک کشــور شد.همچنين
حسام عقبايي به عنوان نفر دوم در اين
انتخابات شد.مصطفي خسروي با بيان
اينکه  ۳هزار و  ۸۰۰نفر در اين انتخابات
شــرکت کرده بودند گفت:خسروي با ۲
هــزارو  ۴۰۵راي به عنــوان نفر اول و
عقبايي با  ۲هــزار و  ۷۳راي به عنوان
نفر دوم انتخاب شدند.وي درادامه افزود:
آذري لطفي فرجي ،مرادي و کاشــاني
به عنــوان اعضاي هيات مديره انتخاب
شدند.
اعزام هواپیمای باری حامل دارو و
چادر به کرمانشاه

سازمان هواپیمایی کشور از اعزام یک
فرونــد هواپیمای بــاری  ۷۴۷حامل
دارو ،چــادر و ســایر اقالم مــورد نیاز
هموطنان زلزلهزده به کرمانشــاه خبر
داد.به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان،
سازمان هواپیمایی کشور اعالم کرد :در
پی بروز زلزله تأســف بار غرب کشور،
یک فروند هواپیمای  ۷۴۷باری «هما»
حامل کمکهای نهادهای مسئول در
امر یاریرسانی به آسیبدیدگان زلزله
اخیر به کرمانشاه اعزام شد.این هواپیما
که در ســاعت  ۱۹:۳۰دیروز تهران را
بهمقصد کرمانشــاه ترک کرد ،حامل
دارو ،چادر و سایر اقالم مورد نیاز برای
هموطنان عزیز آسیبدیده است که از
سوی وزارت بهداشت ،درمان و آموزش
پزشکی ،سازمان هالل احمر جمهوری
اسالمی ایران و ســایر ارگانها تأمین
شــده اســت.هما پس از انجــام این
پرواز آماده اســت تا روزهای آینده نیز
همچنــان در عملیات امدادرســانی به
زلزلهزدگان غرب کشور حضوری مؤثر
داشته باشد.

