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مدیر محترم منابع انسانی/ مدیر محترم آموزش
با سالم و احترام، با توجه به نیازهای آموزشی رو به رشد سازمان ها و واحدهای تولیدی و خدماتی، ضرورت پرداختن به شیوه های نوین و فراگیر آموزش اجتناب ناپذیر است. در این راستا مدیریت 

آموزش الکترونیک مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران تقویم وبینارهای آموزشی فصل بهار سال 1400 را به شرح زیر تقدیم می نماید:
الزم به ذکر است دوره های آموزشی )آنالین-آفالین( طبق نیاز آن سازمان به صورت اختصاصی قابل برنامه ریزی و اجرا می باشد.

عناوین وبینارهای  آموزشی فصل  بهار سال  1400 

مركز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران
مركز آموزش و تحقیقات 

صنعتی ایران

شهریه هر نفر )ریال(ساعتتاریخ برگزاریمدت )ساعت(عنوان وبینارردیف
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بزن بریم به ســرعت برق و باد 
راضیه حسینی

پیشــنهاد تعطیلی هفت تا ده روزه اســتان تهران 
مطرح شده است.

امــا تعطیــات بــرای برخی هیــچ معنــی و مفهومی 
جــز ســفر، آن هــم بــه شــمال نــدارد. حتــی اگــر تمــام 
جاده هــای  کوه هــای 
اســتان های  بــه  منتهــی 
شــمالی بــا هــم ریــزش 
ریل هــای  کننــد، 
شــوند،  تکه تکــه  قطــار 
هواپیماهــا دچــار نقص 
فنی شــوند و از آســمان 
شهاب ســنگ ببــارد، باز 
خیابان هــای  در  هــم 
پــی  خیلــی  می بینیــد.  را  مســافران  شــمالی  شــهرهای 
چطور رسیدن شــان نباشــید، فقط کافی است یک زمین 
بیســت متری در انتهایی ترین نقطه روســتای رشــت آباد 
شــهر لولمان از توابع کوچصفهان اســتان گیان داشــته 
باشــند، آن وقت کرونا که هیچ، اگر زامبی ها هم حمله 
کنند و از قضا مقر اصلی شــان شــمال کشــور باشــد باز 
هم خودشــان را به این منطقه می رســانند چون اعتقاد 

دارند مالک قسمتی از شمال کشور هستند.
احتمــاالً بعــد از ورود دوبــاره مســافران، گیــان و 
مازنــدران قرمــز رو بــه جگــری خواهــد شــد و پیشــنهاد 
تعطیلــی ایــن اســتان ها هــم اعــام می  شــود. برخــی از 
می گیرنــد  تصمیــم  اســتان ها  ایــن  در  هموطنان مــان 
از فرصــت اســتفاده و ســفر بــه جنــوب را تجربــه کننــد. 
جنوبی هــا بــه ســمت شــمال شــرقی می رونــد، شــمال 
شــرقی ها بــه ســمت جنــوب غربــی، شــمال غربی هــا به 

طرف جنوب شرقی و...
آقــای وزیــر بهداشــت هم وســط این رفــت وآمدها 
داریــم.  پیــش  در  ســختی  »روزهــای  می کنــد:  اعــام 
پیــک هــزار و پانصــد شــصت و هفتم کرونــا خیلی خیلی 
شدیدتر از قبلی در راه است. روند کرونا از آسانسوری 
به موشکی تغییر پیدا کرده، ولی اصاً نگران نباشید ما 
به زودی برترین قدرت تولید واکســن در دنیا می شــیم. 
سال، فقط یه عدده. درسته که ده سال گذشته و هنوز 
نصف مردم واکسن نزدند. ولی ما به افق های بزرگتری 
نــگاه می کنیم. شــما فعــاً در خانه بمانیــد، هر وقت به 

افق ها رسیدیم خبرتون می کنیم«
و کرونــا از زندگــی در ایــران کمــاکان لــذت می برد. 
بــا مســافرت های نوروزی کلی عشــق و حــال می کند، با 
بسته شدن و تعطیلی بعد از سفرهای نوروزی، با روند 
کند واکسیناســیون و با دعوای مســئوالن و مردم برســر 

پیدا کردن مقصر.

عصر انقراض )طنز(

در سایت روزنامه بخوانید:

حاجی میرزایی خبر داد: 
تعیین تکلیف ۱۰۰ هزار 

ردیف استخدامی
وزیــر آموزش وپــرورش از تعیین تکلیف ۱۰۰ هزار 

ردیف استخدامی در سال گذشته خبر داد.
بــه گــزارش مرکــز اطاع رســانی و روابــط عمومــی 
در  میرزایــی  حاجــی  محســن  آموزش وپــرورش،  وزارت 
گفت وگــو بــا مدیــران مــدارس اســتان یــزد کــه به صورت 
زنده و از طریق شبکه شاد برگزار شد، ضمن قدردانی از 
مدیران و معلمان که با تمامی ســختی ها و دشــواری ها، 
آموزشــی  اســتمرار جریــان  در  بســیار خوبــی  فعالیــت 
داشــتند، اظهار کرد: تجربه ای که در ســال جاری کسب 
کردیــم، تجربــه خــاص و بی نظیــری بــود که بــا نظارت و 

خاقیت مدیران، این امر به بهترین نحو انجام شد.
وزیــر آموزش وپــرورش در ادامه گفت: ســال جدید 
هرچند دارای ســختی و دشــواری هایی بود اما ازنظر من 
ســالی همــراه بــا پدیده هــا، الهام ها و مســیرهای کشــف 
نشــده ای بــود که می توان در ســال های آینــده از آن وام 
گرفــت و قوی تــر شــد. وزیــر آموزش وپــرورش اســتان در 
ادامه رویدادهای تلخ و شیرین را به آیینه ای تشبیه کرد 
و افــزود: کرونــا آینــه ای در مقابــل نظام آموزشــی بود تا 
خود را در این شــرایط بســنجد، زیرا در این مســیر، بهتر 
دیده شــدن، برطرف کردن نقاط ضعف و قوی تر شــدن، 
دستاورد آن است. وی ادامه داد: نقش مدیر مدرسه در 
شــرایط کنونی، یک نقش بســیار مهم و اساســی اســت، 
زیــرا مدیــران در ایــن شــرایط، مأموریت دارنــد تا هرچند 
بدون ابزارهای قبلی و محدودتر، اما با ایده های خاقانه 

این مسیر را به نحو احسن دنبال کنند.

ســازمان برنامــه و بودجــه بــا توجــه بــه 
رشــد هزینه هــای ســاخت، شــاخص تعدیــل 
پروژه هــای عمرانــی را در ســه ماهــه چهــارم 
ســال ۱۳۹۹ اعــام کــرده کــه بــر این اســاس 
قیمت هر متر مربع مســکن ملی که تا پیش 
از ایــن دو میلیــون و ۷۵۰ هــزار تومــان بــود؛ 

۷۹ درصد افزایش یافته است.
هزینه ساخت مسکن ملی از دو میلیون 
و ۷۵۰ هــزار تومــان در هــر متر مربع به چهار 
میلیــون و ۹۲۲ هــزار تومــان افزایــش یافتــه 
اســت. ایــن نــرخ تعدیل که از ســوی ســازمان 
برنامــه و بودجــه برای ســه ماهه چهارم ســال 
۱۳۹۹ اعام شــده بر اســاس نرخ رشد قیمت 
مصالح و دستمزد اعمال شده است. سازمان 
برنامــه و بودجــه هــر ســه مــاه یک بــار هزینه 
اجــرای پروژه هــای عمرانــی را بــر اســاس نــرخ 
روز اعام می کند که در ســه ماهه دوم ســال 
۱۳۹۹ قیمــت ســاخت مســکن ملــی را بــرای 
 ۷۵۰ و  میلیــون   ۲ پیمانــکاران  و  ســازندگان 
هــزار تومــان در نظــر گرفــت و در ســه ماهــه 

چهارم با ۷۹ درصد رشد مواجه شده است.
ایــن خبــر را جــواد حق شــناس، معــاون 
مســکن شــهری بنیاد مســکن به ایســنا اعام 
کرد و گفت: رشد ۷۹ درصدی هزینه ساخت 
هــر متــر مربــع واحدهای اقــدام ملی مســکن 
البته شــامل همه مراحل پروژه نمی شــود. به 
طور مثال اگر ابنیه در مرحله اســکلت باشــد، 
هزینه فوندانســیون، عایق رطوبتی و غیره بر 

اساس نرخ قبلی اعمال خواهد شد.
حق شــناس دربــاره آخریــن وضــع اجرای 
پروژه های اقدام ملی که توســط بنیاد مسکن 
اجرا می شــود، گفت: طرح اقدام ملی مسکن 
در ۶۱۷ شــهر از ســوی بنیــاد مســکن انقــاب 
اســامی اجــرا می شــود کــه تــا امــروز ۵۱ هزار 
و ۶۹۷ نفــر افتتــاح حســاب کــرده و ۴۶ هــزار 
و ۳۹۱ نفــر واریــز وجــه داشــتند، یعنــی ۴۰ 

میلیون تومان اولیه را کامل واریز کرده اند.
وی افــزود: برای حــدود ۹ هزار واحد نیز 
که متقاضیان وجه واریز کرده اند زمین تامین 
نشده است. دالیل مختلفی هم دارد؛ به طور 

مثال زمین مشــخص شــده اما در کمیســیون 
مــاده ۵ در حــال بررســی اســت. یــا کاربــری 
مســکونی دارد امــا از تاسیســات زیربنایــی و 
روبنایــی برخــوردار نیســت. در بعضــی مــوارد 
هــم زمیــن هنوز تامین نشــده اســت. اگر این 
۹ هــزار واحــد را لحــاظ نکنیــم در حــال حاضر 
۳۷ هزار و ۵۱ واحد در دســتور کار اســت که 
هم زمین تامین شــده و هم واریز وجه کامل 

شده است.
معــاون مســکن شــهری بنیاد مســکن با 
بیــان اینکــه پــروژه اقــدام ملــی بــا روش هــای 
مختلفی اجرا می شود، گفت: ۲۲ هزار و ۴۱۴ 
واحــد به شــیوه پیمان جزء، خریــد مصالح به 
صــورت امانــی انجــام می شــود. ۷۷۲۸ واحــد 
نیــز در گــروه ســاخت اســت که زمیــن تحویل 
متقاضیــان شــده اســت. ۵۹۲۹ نفــر هــم بــه 
نفــره و بیشــتر زمیــن  صــورت گروه هــای دو 
تحویلشــان شــده اســت. ۹۸۰ واحــد نیــز بــه 
صــورت انبوه ســازی خواهــد بــود کــه بایــد در 
انبوه ســازان دعــوت کنیــم و  از  ســال جــاری 

پروژه را تحویلشان بدهیم.
بــه گفتــه حق شــناس، تعــداد واحدهــای 
اقدام ملی که توسط بنیاد مسکن شروع کرده 
هــم اکنــون ۶۷۰۰ واحد اســت که از پیشــرفت 

فیزیکی حدود ۷ درصد برخوردار است.
وی در پاســخ بــه این ســوال کــه با توجه 
به برنامه اجرای ۱۳۸ هزار واحد مســکن ملی 
توســط بنیــاد مســکن، علــت اختــاف تعــداد 
بــا برنامــه مصــوب  واحدهــای در حــال اجــرا 
چیســت؟ اظهــار کرد: به هر حــال تا متقاضی 
نیاید نمی توانیم پروانه بگیریم و آماده ســازی 
زمیــن کنیــم. تــا پایان ســال ۱۳۹۹ حــدود ۴۶ 
هــزار نفــر وجــوه اولیــه را واریــز کرده انــد. از 
این تعداد برخی شــرع شــده و برخی در حال 
آماده ســازی زمیــن اســت. ۲۲ هــزار واحــد در 
دســت تســطیح اســت. بــه طــور مثــال پــروژه 
دماوند نزدیک ۲ ماه درگیر آماده ســازی زمین 
بودیــم کــه بعــد از تســطیح می تــوان تحویــل 
پیمانکار داد. پروژه ها به تدریج جلو می رود و 

آمارها دائما به روز می شود.

اینترنتــی  خریــد  و  ســفارش  ثبــت 
کتاب های درســی سال تحصیلی ۱۴۰۰ -۱۴۰۱ 
از روز یکشــنبه ۲۲ فروردیــن آغــاز خواهد 

شد.  
بــه گــزارش روابــط عمومــی آمــوزش و 
پــرورش، محمد علــوی تبار معاون توســعه 
و  پژوهــش  ســازمان  پشــتیبانی  و  منابــع 
برنامه ریــزی آموزشــی دربــاره فراینــد ثبــت 
کتاب هــای  اینترنتــی  خریــد  و  ســفارش 
درســی ســال تحصیلــی ۱۴۰۰-۱۴۰۱ توضیح 
گرفتــه  صــورت  هماهنگی هــای  طبــق  داد: 
ثبت ســفارش کتاب های درســی برای تمام 
پایه های تحصیلی و رشته ها از ۲۲ فرودین 
آغاز خواهد شد و ثبت نام پایه های ورودی 

اول، هفتم و دهم از ۶ تیر آغاز می شود.
وی تاکید کرد: ثبت ســفارش کتاب ها 
یــا     irtextbook.ir ســایت  طریــق  از  تنهــا 

irtextbook.com  انجام خواهد شد.
پشــتیبانی  و  منابــع  توســعه  معــاون 
ســازمان پژوهــش و برنامه ریــزی آموزشــی 
در خصوص اینکه ثبت ســفارش کتاب های 
درســی تا چه زمانی ادامه خواهد داشــت؟ 
)پایه هــای  پایــه  میــان  گــروه  بــرای  گفــت: 
تحصیلــی دوم تــا ششــم، هشــتم و نهــم، 
مــاه  خــرداد   ۲۲ تــا  دوازدهــم(  و  یازدهــم 
فرصــت ثبــت ســفارش وجــود دارد و بــرای 

پایه هــای ورودی اول، هفتــم و دهــم نیز تا 
۱۶ شهریور این امکان دیده شده است.

علــوی تبــار ادامــه داد: فرآینــد توزیــع 
کتاب های درســی ســال تحصیلی نیز از ۲۲ 

اردیبهشت آغاز خواهد شد.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه از ۱۲ تیرمــاه 
اطاعــات  اصــاح  و  ویرایــش  امــکان 
فراهــم اســت، یــادآور شــد: در ایــن زمــان، 
خانواده هایــی کــه فرزندشــان از مدرســه ای 
بــه مدرســه دیگــر منتقــل شــده و یــا تغییر 
رشته داشــته باشند، می توانند اطاعات را 

ویرایش کنند.
پشــتیبانی  و  منابــع  توســعه  معــاون 
ســازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی با 
تاکید بر اینکه سازمان پژوهش تمام تاش 
خــود را بــه منظــور قــرار گرفتــن کتاب هــا با 
خانواده هــا  اختیــار  در  قیمــت  کمتریــن 
خصــوص  در  گفــت:  اســت،  داده  انجــام 
قیمــت خریــد کتاب های درســی باید بگویم 
که امســال ســعی شــد بــا حداقــل قیمت و 
کمتریــن افزایــش در اختیــار دانش آمــوزان 
بــا  نهایــت  در  کــه  گیــرد  قــرار  کشــورمان 
میانگین ۲۵ درصد افزایش نسبت به سال 
قبــل در پایه هــای مختلــف ایــن کتاب ها در 

اختیار دانش آموزان قرار خواهد گرفت.
وی ادامــه داد: امــکان ثبت نــام بــا کــد 

شناســنامه ای  اطاعــات  و  ملــی 
در  قبولــی  شــرط  بــه  دانش آمــوز 
اســت  فراهــم  تحصیلــی  پایــه  آن 
و پرداخت هــا بــه صــورت اینترنتــی 

انجام خواهد شد.
علــوی تبــار در مــورد قیمت هــا 

ادامــه داد: بــرای پایه هــای تحصیلــی 
ابتدایــی بیشــترین قیمت ۴۲۵۰۰ در 
هفتــم تا نهم ۶۴۵۰۰ و در پایه های 
تحصیلی دهم تا دوازدهم در رشته 
ریاضــی مبلــغ ۸۸۷۰۰ و در  رشــته 
علوم تجربی ۸۴۲۰۰ تومان خواهد 

بود.
وی در مــورد اینکــه آیــا همــراه 
ایــن کتاب های درســی، ســی دی)لوح 
فشــرده ای( هــم بــرای دانش آمــوزان 

ارســال خواهــد شــد بیــان کــرد: خیــر. 
همــه ایــن کتاب هــا در ســایت رشــد 
معــاون  شــد.  خواهــد  بارگــذاری 

توسعه منابع و پشتیبانی سازمان 
پژوهــش و برنامه ریــزی آموزشــی 
افــزود: متناســب بــا ســنوات قبل 

بــه دانش آمــوزان مناطــق محــروم 
بــه  کتاب هــا  برخــوردار  کمتــر  و 
صورت رایگان و یا نیم بها ارســال 

خواهد شد.

»کارهای بزرگی« صندوق قیمت مسکن ملی افزایش یافت
بازنشستگی فوالد به روایت 

شریعتمداری
پیامــی  در  اجتماعــی  رفــاه  و  کار  تعــاون،  وزیــر 
ســرمایه گذاری ها  بــازده  شــدن  برابــر  ســه  توییتــری 
نســبت به ۹۸، پرداخت مطالبات٨ســاله بازنشستگان 
فوالد، متناسب ســازی و همسان ســازی حقوق و اجرای 
مهمتریــن  جملــه  از  را  توســعه  و  احــداث  طرح هــای 
کارهای بزرگ صندوق بازنشســتگی فوالد در ســال ۹۹ 

بیان کرد.
بــه گــزارش مرکــز روابــط عمومــی و اطــاع رســانی 
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی محمد شــریعتمداری 
وزیــر تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی در حســاب توییتــر 
نوشــت: جوانگرایی خلق می کند. صندوق بازنشســتگی 
ســرانجام  بــه  را  بزرگــی  کارهــای   ۹۹ ســال  در  فــوالد 
رســاند: ســه برابر شــدن بازده ســرمایه گذاری ها نسبت 
بــه ۹۸، پرداخــت مطالبات٨ســاله بازنشســتگان فوالد، 
متناسب سازی و همسان سازی حقوق و اجرای طرح های 

احداث و توسعه و سامانه خدمات الکترونیکی.

 پیشنهاد تعطیلی ۷ تا

۱۰ روزه تهران
بــا کرونــا در کانشــهر  فرمانــده عملیــات مقابلــه 
نگرفتــن  جــدی  بــا  متاســفانه  اینکــه  بیــان  بــا  تهــران 
توصیه هــای کارشناســان نظــام ســامت، امــروز شــاهد 
وقوع یک سناریوی تلخ هستیم که نباید رخ می داد، از 
ثبت رکورد بی سابقه در بستریهای کرونا در تهران خبر 
داد و اعام کرد پیشنهاد ستاد مقابله با کرونا در تهران 
بــرای گــذر از ایــن بحران، تعطیلی یک هفتــه تا ۱۰ روزه 
اســتان تهــران اســت و به معــاون اول رئیــس جمهوری، 

وزیر کشور و وزیر بهداشت اعام شده است.
بــه گــزارش ایســنا، با اعام رنگ قرمــز کرونایی در 
پایتخت، جلســه اضطراری ســتاد کرونای اســتان تهران 
بــه منظــور آمادگی بیمارســتان ها برای پذیــرش بیماران 

برگزار شد.
علیرضــا زالــی، رئیس ســتاد کرونای اســتان تهران 
در نشســت اضطــراری ایــن ســتاد، اظهــار کــرد: میــزان 
بــاالی ابتــا و ســرعت انتقــال ویــروس موجــب شــده تــا 
ســرایت پذیری کوویــد ۱۹ در مــوج جدیــد کرونــا، بســیار 

بیشتر از دفعات قبل باشد.
وی بــا بیــان اینکــه هفتــه آینــده، هفتــه ای بســیار 
ســخت بــرای پایتخــت خواهــد بــود، افزود: تجربــه اخیر 
خوزســتان کــه بــا گونــه جهش یافتــه کرونــا ویــروس رخ 
داد، در تهــران نیــز در حال تکرار اســت و باید تمهیدات 
متفاوت از قبل برای مدیریت این بحران داشته باشیم.
زالی گفت: متاســفانه با جدی نگرفتن توصیه های 
کارشناســان نظــام ســامت، امــروز شــاهد وقــوع یــک 

سناریوی تلخ هستیم که نباید رخ می داد.
بهشــتی  شــهید  پزشــکی  علــوم  دانشــگاه  رئیــس 
افــزود: میــزان بســتری بیمــاران کرونایــی به چهــار هزار 
و ۴۰۰ تخــت در اســتان تهــران رســیده و یــک هــزار و 
۱۲۰ نفــر از ایــن بیماران یعنی حــدود ۲۵ درصد آنها در 

بخش های مراقبت ویژه هستند.

 ثبت رکوردی بی سابقه
در ۱۴ ماه گذشته

وی بــا اشــاره بــه میــزان بســتری یــک هــزار و ۱۰۰ 
بیمار در روز جاری، خاطرنشان کرد: در ۱۴ ماه گذشته 
چنیــن رکــوردی در اســتان تهــران ثبــت نشــده بــود کــه 

نشانه نگران کننده ای برای روزهای آینده است.
زالــی گفــت: اولیــن شــاخص تغییــر یافتــه میــزان 
مراجعــه ســرپایی افــراد عامــت دار بــه بیمارســتان ها 
اســت کــه بــه شــکل چشــم گیری افزایش پیدا کــرده که 
البتــه بــا بازگشــایی درمانگاه هــا و مطب هــای خصوصی 

بعد از تعطیات نوروز احتمال تغییر دارد.
وی ادامــه داد: شــاخص بعــدی میــزان چرخــش 
ویــروس در اســتان اســت کــه براســاس گزارش هــای 
معاونت هــای بهداشــت ســه دانشــگاه ایــران، تهــران و 
شــهید بهشــتی  بــه ۴۷ درصــد رســیده و ایــن یعنــی از 
هــر دو بیمار مشــکوک، جــواب آزمایش PCR یک نفر 
مثبت اســت که اگر جواب های منفی کاذب را هم در 

نظر بگیریم، عدد واقعی باالتر هم می شود.

۷۵ درصد مرگ کرونایی در افراد 
باالی ۶۰ سال

رئیــس ســتاد کرونــای اســتان تهــران گفــت: هــرم 
ســنی مبتایان تغییر کرده و بر اســاس گزارش های دو 
هفتــه ابتدایــی ســال ۱۴۰۰، بالــغ بر ۴۳ درصــد بیماران 
بســتری شــده باالی ۶۰ ســال سن داشــتند و ۷۵ درصد 

مرگ و میر هم در همین گروه سنی بوده است.
وی خاطرنشــان کــرد: تعداد مبتایان زیر ۱۰ ســال 
بــه ۸.۲ درصــد رســیده که نشــان می دهد نرخ بســتری 
و مــرگ و میــر در گروه هــای ســنی پایین تــر نیــز در حال 

تغییر است.

پیشنهاد تعطیلی ۷ تا ۱۰ روزه تهران
رئیس ستاد کرونای استان تهران خاطرنشان کرد: 
پیشنهاد ما برای گذر از این بحران، تعطیلی یک هفته تا 
۱۰ روزه استان تهران است و آن را به معاون اول رئیس 
جمهوری، وزیر کشــور و وزیر بهداشــت اعام کرده ایم. 
زالی همچنین گفت: تقاضای ما واکسیناســیون ســریع 
کادر درمان بوده و خوشبختانه وزیر بهداشت موافقت 
کرده انــد کــه ۵۳۰ هــزار نفــر فعال در حوزه بهداشــت و 
درمــان کشــور چــه در بخــش خصوصی و چــه دولتی در 

کوتاه ترین زمان واکسینه شوند.

اخبـــــــــــــــــار

آغاز ثبت سفارش و خرید اینترنتی کتاب های درسی 
از ۲۲ فروردین

مجلس در مصوبه ای مقرر کرد که برای 
نظــارت بــر بازار مســکن درج کلیــه معامات 
خریــد، فــروش، پیــش خرید، پیــش فروش، 
ثبــت  ســامانه  در  مســکن  اجــاره  و  رهــن 
معامــات امــاک و مســتغات کشــور و اخــذ 

کد رهگیری الزامی است.
بــه گــزارش مهــر، نماینــدگان در جلســه 
علنــی روزگذشــته مجلــس شــورای اســامی و 
در جریان بررســی جزئیات طرح جهش تولید 
و تأمیــن مســکن، بــا مــاده ۱۸ و ۱۹ ایــن طرح 

موافقت کردند.
در مــاده ۱۸ آمــده اســت: ســازمان امــور 

مالیاتــی مکلــف اســت مالیــات آمــاده ســازی، 
محوطه ســازی، زیربنایی و روبنایی و ســاخت 
مســکن کلیه برنامه های حمایتی مســکن را با 
قیمــت ثابــت بــه ازای هــر واحد مســکونی که 
توســط وزارت راه و شهرسازی اعام می شود، 

محاسبه کند.
مطابق با ماده ۱۹ این طرح، در راســتای 
رصــد و نظــارت بــر بــازار مســکن درج کلیــه 
معامــات خریــد، فــروش، پیــش خرید، پیش 
فروش، رهن و اجاره مســکن در سامانه ثبت 
معامات اماک و مستغات کشور و اخذ کد 

رهگیری الزامی است.

اخذ کد رهگیری برای خرید و 
اجاره مسکن الزامی شد


