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شهرستانها

آگهی مزایده حضوری)حراج(

سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری کرج

سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری کرج درنظر دارد موارد ذیل را از طریق مزایده حضوری)حراج( به اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط برای مدت دوسال واگذار نماید. لذا متقاضیان شرکت 
در مزایده میتوانند ظرف مدت 10 روز کاری از تایخ 1399/11/18 جهت دریافت اسناد مزایده به واحد امور قراردادها واقع در کرج- میدان استاندارد – بعد از موسسه استاندارد – ساختمان مرکزی مراجعه و یا 

با شماره تلفن 026-32800843 تماس حاصل نمایند. 
1- پارکینگ قائم: آدرس: کرج – میدان آزادگان – به سمت طالقانی – روبروی برج قائم

2- پارکینگ آزادگان: آدرس: کرج -بلوار طالقانی – تقاطع پل آزادگان – زیر پل مقابل رستوران جام جم
3-پارک سوار شهید سلطانی: آدرس: کرج – پل فردیس – خروجی به سمت اتوبان تهران 

4-مغازه های شماره 1 ، 2 ، 3 ، 4 ، 5 جنب سازمان: آدرس: کرج – اکبرآباد- جنب ساختمان شماره یک سازمان )تاکسیرانی(
5-یک باب واحد اداری شهید کالنتری:آدرس: کرج – پایانه شهید کالنتری – جنب درب ورودی سالن انتظار ترمینال 

6-مغازه های شماره 6 ، 9 ، 12 ، 13 : آدرس: کرج – میدان شهید سلطانی – پایانه اتوبوسرانان شهید سلطانی
7-خانه تاکسی راه آهن: آدرس: کرج حسین آباد – ایستگاه راه آهن کرج 

8-دفتر فروش بلیط خودروهای سواری برون شهری آزادگان: آدرس: کرج – بلوار طالقانی – تقاطع پل آزادگان – ضلع جنوب پارک آزادگان )شرکت های دارای مجوز از سازمان حمل و نقل جاده ای کشور و 
اداره کل راهداری استان البرز(

9-باشگاه سیدالشهدا: آدرس: کرج – میدان شهید سلطانی – ضلع جنوبی پایانه اتوبوسرانان شهید سلطانی 
10- جایگاه CNG مالرد: آدرس: جاده مالرد – جنوب شرقی پل ارتش )شرکت های دارای مجوز از شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران(

11- فروش روغن مصرفی اتوبوس ها: روغن سوخته: مقدار تقریبی 18 هزار کیلوگرم - روغن هیدرولیک پارس: مقدار تقریبی 200 بشکه – روغن واسکازین پارس: مقدار تقریبی 45 بشکه – گیریس پارس3: 
مقدار تقریبی 15 بشکه  آدرس: کرج – محوطه تعمیرگاهی سازمان مدیریت حمل نقل بار و مسافر شهرداری کرج – ساعات بازدید )8 صبح الی 13( نحوه پرداخت: 50 درصد مبلغ پیشنهادی براساس وزن و 

تعداد اشاره شده بصورت وجه نقد و از طریق دستگاه کارتخوان )پوز(
 واریز مبلغ 500/000 ریال به حساب شماره 700830922392 نزد بانک شهر بنام سازمان بابت خرید هریک از اسناد 

زمان برگزاری حراج )چوب زنی(: روز پنج شنبه مورخ 1399/11/30 ساعت 10 صبح سالن اجتماعات سازمان 
برنده مزایده بایستی در روز مزایده نسبت به پرداخت مبلغ دو ماه بهاء پیشنهادی بصورت وجه نقد و از طریق دستگاه کارتخوان )پوز( اقدام نمایند.

ضمانت نامه حسن انجام تعهدات: برای بندهای 1 تا 9 ، شش ) 6 ماه( بهاء پیشنهادی ماهیانه بوده و برای بند 10 )جایگاه CNG( 10درصد مبلغ کل قرارداد بعالوه 6/000/000/000 ریال نیز اخذ میگردد.
به همراه داشتن کارت ملی به همراه کپی برای اشخاص حقیقی و داشتن اساسنامه و آگهی آخرین تغییرات صاحبان حق امضا برای اشخاص حقوقی یا نماینده آنها به همراه معرفی نامه و مهر شرکت در 

روز مزایده الزامیست.
سایر اطالعات و جزئیات در اسناد مزایده )حراج( مندرج است.

سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر

میزانپاداشپایانسال)عیدی(کارکناندولت
۱۵میلیونریالتعیینشد

هیــاتدولــتبــهریاســترئیــسجمهــوری
)عیــدی( ۱۳۹۹ ســال پایــان پــاداش و میــزان

کارمنداندولترا۱۵میلیونریالتعیینکرد.
ریاســت  رســانی  اطــاع  پایــگاه  گــزارش  بــه 
جمهوری، در جلسه روز چهارشنبه هیأت دولت به 
ریاست حجت االســام والمسلمین حسن روحانی 
رییــس جمهــوری، میزان و ضوابــط پرداخت پاداش 
پایان ســال ۱۳۹۹ )عیدی( کارکنان و بازنشســتگان 

دولت تعیین شد.
براســاس تصمیــم هیــأت وزیران، به دســتگاه 
هــای اجرایــی، نیروهــای مســلح، وزارت اطاعــات و 
ســازمان انــرژی اتمــی ایــران )بــه اســتثنای کارگــران 
شــاغل در کارگاه هــای مشــمول قانــون کار( اجــازه 
داده شــد بــه کارمندان خود )اعم از رســمی، ثابت، 
پیمانی، خرید خدمت، قراردادی و موقت( و اعضای 
هیأت علمی دانشگاه  ها و مؤسسات آموزش عالی 
و تحقیقاتــی و قضــات که بطور تمام وقت اشــتغال 
بــه  بــه کار دارنــد، مبلــغ ثابــت ۱۵ میلیــون ریــال 
نســبت مدت خدمت تمام وقت در ســال ۱۳۹۹ به 
عنوان پاداش آخر سال )عیدی( در بهمن ماه سال 
جاری از محل بودجه مصوب دســتگاه های اجرایی 
پرداخت نمایند. پرداخت پاداش آخر ســال )عیدی( 
بــه کارکنــان خریــد خدمــت، قــراردادی و موقــت بــه 
نسبت خدمات تمام وقت آنان در سال ۱۳۹۹ بوده 
و در هــر حــال میــزان عیــدی ایــن گونه افــراد از ۵۰ 

درصد رقم مذکور کمتر نخواهد بود.
عــاوه بــر ایــن، میــزان پرداخــت پــاداش آخــر 
بگیــران،  مســتمری  بازنشســتگان،  )عیــدی(  ســال 
حقــوق وظیفــه از کارافتادگــی، حقــوق وظیفه وراث 
مســتخدمین متوفای مشمول صندوق بازنشستگی 
کشــوری، ســارمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح 
و ســایر صنــدوق هــای بازنشســتگی و نیــز شــهدا و 
جانبــازان از کار افتــاده کلــی نیــز به مبلــغ ثابت ۱۵ 
میلیــون ریــال حســب مورد از محــل بودجه مصوب 
صندوق بازنشستگی یا دستگاه اجرایی ذیربط قابل 
پرداخــت اســت. الزم بــه ذکــر اســت خدمــت نیمــه 
وقــت بانــوان از لحــاظ اجرای ایــن تصویب نامه، تمام 
وقــت محســوب می  شــود و معلمــان حــق  التدریس 
نیز نسبت به ساعات تدریس مشمول این تصویب

نامه خواهند بود.
از  موظفنــد  دولتــی  هــای  شــرکت  همچنیــن 
پرداخــت هــر مبلغی تحــت عنوان عیدی یــا عناوین 
مشــابه عــاوه بــر مبلغ مذکور به مدیــران و اعضای 
هیات مدیره خودداری کنند و ســازمان حسابرســی 
یا حسابرسان قانونی شرکت ها نیز مکلفند نظارت 
الزم در ایــن خصــوص را اعمــال و مــوارد خــاف را 

گزارش کنند.

بررسیگزارشاهماقدامات
معاونتریاستجمهوریدرامور
زنانوخانوادهدردولتدوازدهم

در ادامه جلسه، معاونت ریاست جمهوری در 
امور زنان و خانواده به مناسبت فرا رسیدن والدت 
حضــرت فاطمــه زهــرا )س( و روز زن، گزارشــی از 
اهم اقدامات انجام شده در این معاونت، به هیأت 

وزیران ارایه داد.
در  مذکــور  معاونــت  گــزارش،  ایــن  براســاس 
راســتای تکلیــف مقــرر در مــاده )۱۰۱( قانــون برنامه 
ششــم توســعه، نســبت بــه اعمــال رویکــرد عدالت 
جنســیتی بر مبنای اصول اســامی در هشت محور 
شــامل آمــوزش و پژوهــش، ســامت و تندرســتی، 
حقــوق و امنیــت، حمایــت و خانــواده، فرهنــگ و 
اجتمــاع، کار و اقتصــاد، حمایــت هــای اجتماعــی و 
مشــارکت سیاســی و تصمیــم ســازی اقــدام نمــوده 
اســت. تدوین ســند ارتقای وضعیت زنان و خانواده 
و  زنــان  وضعیــت  ارتقــای  برنامــه  اســتان،   ۳۱ در 
خانــواده دســتگاه هــای اجرایــی، تقویــت و تحکیــم 
نظــام حقوقی کشــور در حوضــه زن و خانواده، هم 

افزایی و توانمندسازی زنان و خانواده در حوزه های 
کارآفرینــی و اشــتغال، آموزش مهــارت های زندگی 
و ارتقــای تــاب آوری، گفــت وگــوی ملــی خانــواده، 
ســامت، اقتصــاد مقاومتــی، پیشــگیری از اعتیــاد، 
تعمیق باورهای دینی، کرونا و موضوعات آموزشــی 
سمن ها، از دیگر اقدامات معاونت یاد شده است.
ریاســت  معاونــت  گــزارش  بــر  بنــا  همچنیــن 
جمهــوری در امــور زنــان و خانــواده، انتصــاب زنــان 
در پســت های سرپرســتی و مدیریتی در کشــور در 
ســه و نیم ســال اخیر، با رشد ۷۶,۴ درصدی همراه 
بــوده اســت که از آن جمله می تــوان به انتصاب ۸ 
هزار مدیر زن، افزایش تعداد زنان به عنوان سفیر، 
رؤســای دانشــگاه ها، معاون اســتاندار، فرماندار و 
بخشــدار اشــاره کرد؛ بطوری که ۲۵ درصد مدیران 
کشــور را زنــان تشــکیل مــی دهند و تعــداد مدیران 
عالــی زن در کشــور از ۱۷ نفــر، بــه ۹۶ نفــر افزایش 

یافته است.

بازنگریدرپوششبیمهایوشرح
برخیازکدهایکتابارزشنسبی

خدماتسالمت
دولت در راستای تکلیف مقرر در قانون احکام 
دائمی برنامه های توسعه مبنی بر بازنگری ساالنه 
ارزش نســبی و تعیین تعرفه خدمات ســامت برای 
کلیــه ارایــه دهنــدگان خدمــات بهداشــت، درمــان 
و تشــخیص در کشــور اعــم از دولتــی، غیردولتــی 
و خصوصــی، پوشــش بیمــه ای و شــرح برخــی از 
کدهای کتاب ارزش نسبی خدمات سامت را مورد 

بازنگری قرار داد.

تمدیدمهلتواگذاریمستقیم
سهامشرکتهایتابعهصندوق

حمایتوبازنشستگیکارکنانفوالد
باتوجــه بــه اتمــام مهلــت زمانــی تعییــن شــده 
درخصــوص واگــذاری مســتقیم ســهام شــرکت های 

کارکنــان  بازنشســتگی  و  حمایــت  صنــدوق  تابعــه 
فوالد )شرکت های سنگ آهن مرکزی ایران، ذغال 
ســنگ کرمــان و دخانیــات ایــران(، هیــأت وزیــران 
ضمن اصاح مصوبه مربوط، با تمدید مهلت زمانی 

واگذاری مزبور تا پایان سال ۱۴۰۰ موافقت کرد.
اجرایپروژهاصالحاستریپها

وبهسازیسطوحپروازیشمالی
فرودگاهامامخمینی)ره(

شــرایط  بهبــود  منظــور  بــه  وزیــران  هیــأت 
ســطوح پــروازی شــمالی فــرودگاه بیــن المللی امام 
خمینــی)ره(، بــا اجــرای پــروژه تکمیــل، راه انــدازی، 
اجاره و انتقال پروژه اصاح اســتریپ ها و بهســازی 
ســطوح فوق به مســئولیت شرکت شهر فرودگاهی 
و  راه  وزارت  از  نمایندگــی  )بــه  )ره(  امــام خمینــی 

شهرسازی( موافقت کرد.
این پروژه با برآورد تقریبی ۸۷۶ میلیارد ریال 
از طریــق مشــارکت بانــک ها و ســایر منابــع مالی و 
پولــی کشــور طــی انعقــاد قــراردادی بــه ســهامداری 
شرکت مهندسی و توسعه نفت و گاز محمدیان که 
از طریق مذاکره رقابتی انتخاب گردیده است، اجرا 
می شود. مطابق این تصمیم، شرکت طرف قرارداد 
عهــده دار تأمیــن حدود ۷۱۳ میلیــارد ریال از منابع 
مالــی مــورد نیاز برای احداث و تکمیــل این پروژه تا 
مرحلــه راه اندازی کامل و تســویه حســاب هزینه ها 
در قالب اجاره به شــرط تملیک برای مدت یکســال 
اســت، شــرکت شــهر فرودگاهــی امــام خمینــی نیز 
تأمیــن حــدود ۱۶۳ میلیارد ریال از بــرآورد هزینه ها 

از محل منابع داخلی خود را تعهد می نماید.
همچنین، شــرکت طرف قرارداد می تواند پس 
از عقــد قــرارداد واگــذاری، پیمانــکاری ایــن پــروژه و 
تأسیســات جانبــی خاص آن را بــه پیمانکاران واجد 
صاحیــت و مــورد تأییــد خــود واگــذار نمایــد. پیش 
بینــی اولیــه دوره واگــذاری معــادل ۱۸ ماه مشــتمل 
بــر شــش مــاه دوره احداث و تکمیــل و ۱۲ ماه دوره 
ســود  و  ســرمایه  اصــل  )شــامل  اقســاط  پرداخــت 

مصوب( به شرکت طرف قرارداد خواهد بود.
عاوه بر این، نرخ سود سرمایه گذاری شرکت 
طــرف قــرارداد در دوره واگــذاری معــادل نــرخ ســود 
ســپرده بلنــد مــدت دو ســاله مصوب شــورای پول و 
اعتبــار بعــاوه ســه درصــد در زمــان انعقاد قــرارداد 
تعیین می شــود. چنانچه دوره احداث، بر اثر تعلل 
شــرکت طرف قرارداد و یا پیمانکاران بیش از شــش 
مــاه بــه طــول انجامــد، در دوره تأخیر نــه تنها هیچ 
گونه سودی برای آورده شرکت طرف قرارداد منظور 
نخواهــد شــد، بلکــه نســبت بــه اســتیفای حقــوق 
دولــت و تعییــن تکلیف پــروژه اقدامات الزم صورت 
خواهد پذیرفت. مســئولیت نگهداری و بهره برداری 
از پــروژه و تأسیســات جانبــی خــاص آن نیز پس از 
دوره احداث بر عهده شــرکت شــهر فرودگاهی امام 

خمینی ماست.
مشارکتقرارگاهسازندگی

خاتماالنبیاءدراحداثقطارحومهای
شهرجدیدپردیس–تهران

بــا تصمیــم هیــأت دولــت و بــه منظور توســعه 
شــبکه قطار حومه ای کشور، شرکت مادر تخصصی 
عمــران شــهرهای جدیــد )به نمایندگــی از وزارت راه 
و شهرســازی( بــا حفــظ مالکیــت دولــت نســبت بــه 
اجرای پروژه احداث قطار برقی شهر جدید پردیس 

به کانشهر تهران اقدام می نماید.
ایــن پــروژه بــه طــول حــدود ۲۵ کیلومتــر )دو 
ایســتگاه در مســیر و توقــف گاه( بــا بــرآورد تقریبــی 
ریــال )شــامل عملیــات  ۴۰ هــزار و ۴۵۵ میلیــارد 
عمرانی و تجهیزات ثابت( با انعقاد قرارداد واگذاری 
بــا شــرکت احــداث و راه  انــدازی متــروی پردیس به 
کانشــهر تهران به ســهامداری شــرکت پترو عمران 
مهد ســازه وابســته بــه قــرارگاه خاتم االنبیــاء )ص( 
جابه جایــی  در  ســرعت  افزایــش  شــود.  مــی  اجــرا 
مســافر، صرفــه جویــی در مصرف ســوخت، کاهش 
زمان ســفر، کاهــش میزان آلودگی محیط زیســت، 
افزایــش ظرفیــت ترافیکــی و اتصال نقــاط جمعیتی 
اســتان تهــران، از دیگــر دالیــل ایــن تصمیــم دولــت 
بــه شــمار مــی رود. بر اســاس این تصمیم، شــرکت 
طــرف قــرارداد عهــده دار تأمین ۳۰ درصــد از منابع 
مالی مورد نیاز برای اجرای پروژه، تأسیسات جانبی 
خــاص آن تــا شــروع مرحلــه بهره بــرداری و تســویه 
حساب کامل هزینه ها خواهد بود، بقیه هزینه ها 
نیز حداقل ۴۰ درصد از منابع مالی داخلی شــرکت 
عمران شهرهای جدید و تا ۳۰ درصد از محل قانون 

بودجه سنواتی تأمین خواهد شد.
نــرخ ســود ســرمایه گذاری شــرکت  همچنیــن 
طرف قرارداد در دوران احداث و بهره برداری معادل 
نرخ ســود تســهیات مشــارکتی مصوب شورای پول 
و اعتبــار بعــاوه دودرصــد در زمــان انعقــاد قــرارداد 
صــورت می گیــرد و مبلــغ آن تــا پایــان دوره ثابــت 
احــداث  دوره  چنانچــه  نیســت.  افزایــش  قابــل  و 
و مطالعــه، بــر اثــر تعلــل شــرکت طــرف قــرارداد و 
پیمانــکاران معرفــی شــده، بیــش از ۶۰ ماه به طول 
انجامــد، در دوره تاخیــر نــه تنهــا هیچ گونه ســودی 
بــرای آورده شــرکت طــرف قــرارداد منظــور نخواهــد 
شد بلکه نسبت به استیفای حقوق دولت و تعیین 
تکلیف پروژه اقدامات الزم صورت خواهد پذیرفت.

معافیتشرکتپشتیبانیاموردام
کشورازپرداختمالیاتعملکرد

سال۱۳۹۶
هیــأت وزیــران در راســتای حمایــت از ذخایــر 

راهبــردی کشــور و در اجــرای مقــررات مــاده )۱۴۷( 
قانــون مالیــات هــای مســتقیم، مصــوب کــرد مانده 
شــرکت  نشــده  مســتهلک  و  شــده  تأییــد  زیــان 
پشــتیبانی امــور دام کشــور مربــوط بــه ســال هــای 
۱۳۹۵ و قبل از آن قابل کسر و استهاک از درآمد، 
مشــمول مالیات مشــخصه ســال های ۱۳۹۶ و بعد 

باشد.

اصالحمصوبهایجادسامانهتدارکات
الکترونیکیدولت

هیــأت وزیــران با هدف رفع اشــکال ها، موانع 
اجرایی و ابهام های مربوط به نحوه تفسیر و اجرای 
احکام ســامانه تدارکات الکترونیکی دولت، مصوبه 

مربوط به ایجاد سامانه مذکور را اصاح کرد.
بــر ایــن اســاس و در راســتای سیاســت هــای 
مالــی،  شــفافیت  ایجــاد  مقاومتــی،  اقتصــاد  کلــی 
پذیــر  رقابــت  محیــط  برقــراری  فســاد،  بــا  مبــارزه 
ســالم و عدالــت اقتصادی، دســتگاه های مشــمول 
قانــون برگزاری مناقصــات و دیگر معامله کنندگان 
یــا  دولتــی  مؤسســات  کلیــه  و  عمومــی  بخــش 
نهادهــای عمومــی غیردولتــی باید براســاس برنامه 
زمانبنــدی اعامــی وزارت صنعــت، معدن و تجارت 
در ســامانه تــدارکات الکترونیکی دولت به نشــانی 
امضــای  بــا  و  کننــد  نــام  ثبــت   ww.setadiran.ir
الکترونیکی معتبر، تمام مراحل معامات متوســط 
و بــزرگ خــود را از طریــق ایــن ســامانه و بــه طــور 

الکترونیکی انجام دهند.
تجــارت  و  معــدن  صنعــت،  وزارت  همچنیــن 
)مرکــز توســعه تجــارت الکترونیکــی( موظــف اســت 
ترتیبی اتخاذ نماید که ســازمان بازرســی کل کشــور 
برگــزاری  فرآینــد  در  کشــور  محاســبات  دیــوان  و 
الکترونیکی مناقصات و مزایده ها امکان دسترسی 

های الزم به این سامانه را داشته باشند.
عــاوه بــر ایــن، وزارتخانــه مذکــور و ســازمان 
برنامــه و بودجــه کشــور موظفنــد همــکاری الزم در 
جهت تبادل اطاعات مورد نیاز پایگاه ها و سامانه 
هــای اطاعاتــی یکدیگــر را بــه صــورت الکترونیکــی 

)وب سرویس( به عمل آورند.
بانــک مرکــزی )در خصــوص ضمانتنامه بانکی 
و غیربانکی و ســفته(، ســازمان ثبت اسناد و اماک 
کشــور )در خصوص وثیقه ملکی( و ســازمان بورس 
و اوراق بهادار )در خصوص اوراق مشارکت( مکلفند 
امکان اســتعام سیســتمی اصالت ضمانتنامه های 
مذکــور در آییــن نامــه تضمیــن معامــات دولتــی را 
فراهــم نمــوده و در اختیــار مرکــز توســعه تجــارت 

الکترونیکی قرار دهند.
اشــکاالت فنی و فرایندی ســامانه اعام شــده 
از ســوی اســتفاده کننــدگان از ســامانه و دســتگاه 
هــای نظارتــی در کارگروهــی متشــکل از دســتگاه 
هــای مربوطــه، بررســی و در خصــوص راهــکار رفــع 
این اشــکاالت تصمیم گیری می شــود. مرکز توســعه 
تجارت الکترونیکی نیز اشکاالت سامانه را براساس 

تصمیم کارگروه اصاح می نماید.
همچنین کارگروه فوق مکلف اســت ابهام ها، 
اشــکاالت و اختافــات حقوقــی راجــع بــه ســامانه و 
دســتگاه های مشــمول آن را بــه معاونــت حقوقــی 
رئیــس جمهــور اعــام نموده تــا ایــن معاونت ضمن 
پاســخ بــه موارد فوق، در صــورت لزوم با هماهنگی 
کارگــروه، پیش نویــس مصوبه یا لوایح مورد نیاز را 
تهیــه و به هیــأت وزیران ارائه نماید. در مواردی که 
در قوانین و مصوبات برای آن مرجعی تعیین نشده 
باشــد، پاســخ معاونت حقوقی ماک عمل کارگروه 

خواهد بود.
عــاوه بــر ایــن، ســازمان امــور مالیاتــی کشــور 
امکان اســتعام سیســتمی مجموع خرید و مجموع 
فــروش )براســاس داده هــای ســامانه های ســازمان 
امور مالیاتی کشور( را به ازای هر یک از مشموالن 
ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت بــرای وزارت 
صنعــت، معــدن و تجــارت )مرکــز توســعه تجــارت 
الکترونیکــی( فراهــم می نماید. همچنیــن وزارتخانه 
مذکــور مجــاز اســت از اطاعــات موجــود در پایــگاه 
مودیــان  دارایــی  و  عملکــردی  هویتــی،  اطاعاتــی 

مالیاتی استفاده نماید.
بــه  نیازمنــد  معامــات  برگــزاری  درخصــوص 
رمزنــگاری در بســتر ســامانه تــدارکات الکترونیکــی 
دولــت، مرکــز توســعه تجــارت الکترونیکــی موظــف 
اســت پاکت های الکترونیکی معامله را توسط کلید 
عمومــی گواهــی امضــای دیجیتــال خزانــه داری کل 
کشــور نیــز رمزنــگاری نمایــد تــا در صــورت مفقودی 
توکــن کاربــران دســتگاه اجرایــی، امــکان بازیابــی و 

ادامه فرآیند در بستر سامانه میسر باشد.
بــه  نســبت  اســت  مکلــف  رقابــت  شــورای 
قانــون  براســاس  معامــات  در  تبانــی  شناســایی 
رســیدگی نمایــد و ســامانه مکلــف بــه ارســال کلیــه 

اطاعات به شورای رقابت می باشد.

اصالحآییننامهاجراییقانون
ساماندهیوحمایتازتولیدو

عرضهمسکن
هیأت وزیران به منظور ایجاد بســترهای مورد 
نیــاز تســریع در اجــرای طرح هــا و برنامه هــای حوزه 
تولیــد مســکن )از جملــه طــرح اقدام ملی مســکن( 
و تســهیل شــرایط برای گروه های هدف، آیین نامه 
از تولیــد و  اجرایــی قانــون ســاماندهی و حمایــت 

عرضه مسکن را اصاح کرد.
به موجب اصاحیه مذکور، فاقدان مسکن به 
افــراد سرپرســت خانــواری اطاق می شــود که خود 
و افــراد تحــت تکفــل آنــان فاقــد زمین مســکونی یا 
واحــد مســکونی بــوده و از تاریــخ ۲۲ بهمــن ۱۳۵۷ 
از هیــچ یــک از امکانــات دولتی یا امکانات نهادهای 
عمومی غیر دولتی مربوط به تامین مســکن شــامل 
زمین، واحد مسکونی و یا تسهیات یارانه ای خرید 

یا ساخت واحد مسکونی استفاده نکرده باشند.
فــوق،  آیین نامــه  اصــاح  مطابــق  همچنیــن 
ســابقه ســکونت بــرای مهاجران از کان شــهرها به 
ســایر شــهرهای کشور به یک سال کاهش می یابد. 
بــرای کارمنــدان دولــت، نیروهــای مســلح جمهوری 
اســامی ایران که به اســتناد حکم دســتگاه و ارگان 
نظامــی ذی ربــط منتقــل  شــوند و روحانیونــی کــه با 
تأیید مرکز مدیریت حوزه های علمیه منتقل شوند، 
)بــه اســتثناء شــهر تهــران( این ســابقه مــاک عمل 
نخواهــد بــود. ضمناً وزارت راه و شهرســازی موظف 
اســت شــرایط احــراز ســابقه ســکونت را در برنامــه 
های حمایتی تامین مســکن ظرف شــش ماه تدوین 

و اباغ نماید.
گذشــت بیش از ۱۰ ســال از تصویب آیین نامه 
اجرایــی مزبــور، بروز تحوالت جمعیتی )سرشــماری 
های نفوس و مســکن(، تغییرات اساســی در رشــد 
اقتصــادی و بــه تبــع آن تحــوالت در نحــوه توزیــع 
درآمــد و افزایــش خانوارهــای کم درآمــد و همچنین 
اجــرای بخــش زیــادی از طــرح جامع مســکن )ســال 
۱۳۸۶( تحــت عنــوان واگــذاری حــق بهره بــرداری از 
زمین )طرح مسکن مهر(، از دیگر دالیل اصاح این 

آیین نامه به شمار می رود.


