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 1.594.977اونسطال

پنجشنبه  ۲۹اردیبهشت 1401

1.819

مثقالطال

58.540.000

  پارس خزر مدل
2020-Buffalo
۲,660,۰۰۰

مینا افرازه دولــت در حالی
بـــه فــکــر تــحــقــق وعـ ـ ــده خــود
مبنی بر ساخت سالیانه یک
میلیون واحــد مسکونی است
کــه سرنوشت 240هـ ــزار واحــد
مسکن مهر از انتهای دولــت
دهم تاکنون بالتکلیف باقی مانده است .تعیین
تکلیف و اتمام واحدهای باقیمانده مسکن مهر
در خــال طــرح نهضت ملی مسکن میتواند از
یک سو به عنوان راه حلی برای به نتیجه رساندن
ایــن واحدها و هزینههای ناشی از آن باشد و از
سوی دیگر بخشی از وعده مطرح شده وزارت راه و
شهرسازی دولت سیزدهم را عملیاتی کند.

طال   ۱۸عیار

 13.517.000ربعسکه

 48.520.000نیمسکه

برخالف برخی شایعات منتشر شده در فضای مجازی،
قیمت مواد شوینده افزایش نیافته و هیچ مجوزی در این
زمینه برای کارخانجات تولیدکننده صادر نشده است.
جداولقیمتیانواعموادشویندهازجملهپودرهایشوینده
دستیوماشینی،مایعاتدستشوییوظرفشویی،شامپو،
صابون و خمیر دنــدان در فضای مجازی ،غیرمستند و

مواد شوینده
گران نشده است

قیمت
چرخ گوشت

 ۱۷شوال1443

 ۱۹می 2022

سال سی و پنجم

شماره ۹۸۱۰

  پاناسونیک مدل 2500-MK
۲,600,۰۰۰

 78.450.000سکه

غیرواقعی است .بر پایه این گزارش ،به دستور معاون اول
رئیسجمهوری،هرگونهتغییرقیمتمحصوالتوکاالها
با هماهنگی ستاد تنظیم بــازار و پس از اعالم این ستاد
خواهد بود .در این زمینه ،یک مقام آگاه در ستاد تنظیم
بازار گفت :تاکنون هیچ بحث و تبادل نظری در خصوص
قیمتهایجدیدمحصوالتصنایعشویندهانجامنشده

  بوش مدل MFW66020
۳,700,۰۰۰

  مولینکس مدل MM45
۵,۴۲۸,۰۰۰

و هر گونه افزایش قیمتها در این حوزه فاقد مجوز است.
گفتنی است ،نامه منتشر شده در این زمینه که حاکی از
افزایش 30تا 80درصدی انواع محصوالت یاد شده است،
فاقد تاریخ ،امضا و مهر بوده و به نظر میرسد فضاسازی
برخی اعضای این انجمن بهمنظور دریافت مجوز افزایش
قیمتباشد.

  ویداس مدل 3505_VIR
2,000,۰۰۰

ایــن بین به خوبی مشهود اســت که دستگاهها
هماهنگی الزم را با یکدیگر نــدارنــد .بــرای مثال
ش ــه ــرداریه ــا ،شــهــرهــای جــدیــد و وزارت راه و
شــهــرســازی هیچ برنامه و هماهنگی مشترکی
ندارند تا در مدت مشخصی تمام موانع مرتفع
و واحدها به متقاضیان تحویل شود .قاعدتا ًدر
چنین شرایطی بایستی یک وزارتخانه یا سازمان
مستقل در کــشــور داشــتــه باشیم تــا طــرحهــای
مسکن یا دیگر اقدامها و برنامههای زیرساختی را
تعریف و پیگیری کنند .در واقع بایستی به گونهای
باشد که وقتی دولت تغییر کرد ،نیازسنجی صورت
بگیرد و طبق درخواستهایی که برای هر منطقه
وجود دارد تصمیمگیری شود اما متأسفانه چنین
موضوعی را شاهد نیستیم.

چرا اتمام پروژه ساخت  240هزار واحد مسکن مهر با کندی مواجه است؟

آهسته و پیوسته بساز!

◾

◾عدم اراده دولتها
عامل تأخیر در واگذاری واحدها

در همین زمینه حسین عبداللهی ،کارشناس
حوزه مسکن در گفتوگو با قدس درباره چالشها
و علل تأخیر در اتمام فرایند ساخت 240هــزار
واحد مسکن مهر اظهار کرد :یکی از مسائل حوزه
مسکن ،چالش اتمام فرایند ساخت واحدهای
مسکونی نیمهتمام است؛ اتمام و تحویل حدود
250هـــزار واحــد مسکن مهر کــه 117هـــزار واحــد
پیشرفت 75درصدی به باال داشتند و اسکلت آن
زده شده و وارد بخش نازککاری شده است .این
در حالی است که در برخی از این واحدها حتی
مرحله سفتکاری هم تمام شده است .با توجه
به متقاضیانی که در کشور وجود دارد ،میتوان هر
چه زودتر این واحدها را تکمیل کرده و به خانوارها
تحویل داد .از ســوی دیگر بــا توجه بــه افزایش
قیمت اجارهبها ،حتی اگر متقاضی بــرای خرید
وجود نداشته باشد دولت میتواند این واحدها را
تکمیل کند و به عنوان خانههای استیجاری برای

 135.910.000دالر(سنا)

253.901

◾

◾سامانه ملی امالک
گام اول سیاستگذاری بازار مسکن

وی معتقد است :به طور نمونه ،دولت سیزدهم
در نظر دارد سالیانه یک میلیون مسکن بسازد اما
ممکن است پس از پایان دورهاش و روی کار آمدن
دولت بعدی ،این مسئله مطرح شود که این طرح
مورد قبول نیست و امکان ساخت یا ضرورتی برای
ساخت یک میلیون واحد نیست .بنابراین رفع
چنین شرایطی نیازمند مطالعه و بررسی جوانب
است و ضرورت دارد سازمان و نهاد مربوطه ایجاد
شود تا تصمیمگیری کند و تمامی دستگاهها با آن
در ارتباط باشند و نظرات خودشان را مطرح کنند.
البته در حال حاضر محتوای قانونی مربوط به
طرح نهضت ملی مسکن تصویب شده و دولتها
در این شرایط موظف میشوند به وعدهها عمل
کنند و سالیانه یک میلیون واحد را براساس قانون
جهش تولید مسکن تحویل مردم بدهند .در نظر
داشتن این موضوع به صــورت جامع و براساس

زمان حاضر نیز ادامه پیدا کرده است .چنان که
شاهدید مبالغ هزینههای بسیاری از واحدها به
حسابهای وزارت نیرو و وزارت نفت در راستای
گازرسانی و خدمات زیربنایی واریز شده اما هنوز
دولت اقدامی انجام نداده تا امکانات زیرساختی
را به این مناطق ببرد .به همین خاطر وقتی مردم
چنین ضعفها و کمکاریهایی مشاهده میکنند،
تمایل چندانی ندارند در واحدهای مسکن مهر
سکونت داشته باشند.
ایــن کــارشــنــاس ح ــوزه مسکن گــفــت :همچنین
موضوعات مختلف دیگری هم وجــود دارد و در

بازه زمانی  5یا  6سال به افراد نیازمند واگذار کند تا
درآمدشان کفاف هزینهها را بدهد و قدرت خرید
خانه را پیدا کنند.
عبداللهی ادامه داد :دالیل مختلفی موجب عدم
تکمیل و اتمام پــروژه مسکن مهر اســت .عامل
نخست ،عــدم اراده دولـتهــا بــوده اســت .بدین
ترتیب زمانی که دولت دهم پروژه مسکن مهر را
به دولت یازدهم تحویل داد ،دولت یازدهم عزم و
ارادهای برای تکمیل این پروژه نداشت و درصدد
بود طرح خودش را پیش ببرد .همین سبب شد
مقداری کارها معطل بماند که مشکالت آن تا

برگ سبز و سند کمپانی موتور سیکلت کویر تیپ SYM۱5۰

آگهی مفقودی

40102251

آگهی مفقودی

,40102177ف

آگهی مفقودی

,40102248ع

محمدپور مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط میگردد.

آگهی مناقصه عمومی مقاوم سازی کل ساختمان و تکمیل طبقه
همکف ساختمان شماره  2شهرداری شاندیز( نوبت اول)

40102294

شهرداری شاندیز

40102247

شهرداري شانديز در نظر دارد به استناد بودجه مصوب شهرداری شانديز نسبت به مقاوم سازی کل
ساختمان و تکمیل طبقه همکف ساختمان شماره  2شهرداری شانديز اقدام نمايد.
شرايط مناقصه -1:متقاضیان بايستی حداقل دارای حداقل رتبه 5ابنیه از سازمان مديريت و برنامه ريزی و
دارای حداقل اعتبار الزم در زمان برگزاری مناقصه و انعقاد قرارداد باشند.
 -2مبلغ سپرده شرکت در مناقصه  540.000.000 :ريال به شماره حساب  0204880582008بانك ملي بنام
سپرده شهرداري شانديز يا اخذ ضمانتنامه بانکی در وجه شهرداری شانديز با اعتبار  3ماه از تاريخ تسلیم
پیشنهادها و  3ماه ديگر قابل تمديد باشد.
 -3در صورت امتناع از عقد قرارداد مبلغ سپرده برندگان اول و دوم وسوم مناقصه به ترتیب به نفع
شهرداری ضبط خواهد شد.
-4زمان توزيع اسناد از طريق سامانه ستاد :از تاريخ  1401/2/29لغايت1401/03/8
-5مهلت بارگزاری پیشنهاد در سامانه ستاد  :تا ساعت 17روز يکشنبه مورخ 1401/03/22
-6زمان بازگشائي اسناد مناقصه از طريق سامانه ستاد :راس ساعت  13/30روز دوشنبه مورخ  1401/03/23در
محل شهرداری صورت می گیرد.
 -7هزينه درج آگهي ها به عهده برنده مناقصه مي باشد.
-8ساير اطالعات و جزئیات مربوط به مناقصه در اسناد مناقصه درج شده است .
-9کلیه مراحل برگزاری مناقصه از طريق سامانه ستاد به آدرس  https:// setadiran.irانجام می گردد.
جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن  05131422:تماس حاصل فرمائید.

  نانیوا مدل MK_G30
۱,730,۰۰۰

آمایش سرزمینی و منطقهای اقدامی مناسب
است.
عبداللهی بیان کرد :طرح ملی مسکن اگر در تداوم
طرح مسکن مهر باشد یا حتی تعداد واحدهای
باقیمانده مسکن مهر را هم به همان طرح نهضت
ملی مسکن اضافه کنیم ،اقــدام خوبی اســت و
تنها بایستی این واحدها تکمیل شود و اقدامها
و هزینههای صــرف شــده نیمهتمام باقی نماند.
متأسفانه مــردم روز به روز از دسترسی به خانه
فاصله میگیرند بــه ط ــوری کــه در حــال حاضر
شاخص دسترسی ما به مسکن به طور متوسط
به  14سال رسیده و شاخص انتظار نیز سه برابر
شده است .همچنین این مسئله برای دهکهای
پایین نمود بیشتری دارد .بنابراین نیاز به مسکن
و واگــذاری واحدهای مسکونی به مــردم در طول
طرح نهضت ملی وجود دارد اما قطعا ًباید ضعف
طرحهای قبلی پوشش داده شود .بدین ترتیب اگر
احیانا ًمشکلی در جانمایی طرح یا فراهمسازی
زیربناها و استفاده از توسعهگرها وجــود دارد،
بایستی هر چه زودتر حل شود.
وی همچنین به نقش سامانه ملی امالک و اسکان
اشاره کرده و گفت :مدت زیادی است که از اجرا
و راهانــدازی سامانه امالک میگذرد اما ظاهرا ًبه
جای مشخصی نمیرسد .باید مسئوالن دولتی
و نمایندگان مجلس به عنوان ناظر بر روند و نحوه
فعالیت این سامانه نظارت کنند .این هم بدان
علت است که اگر به دنبال سیاستگذاری در بازار
مسکن هستیم ،داشتن اطالعات جامع و دقیق در
اولویت است در حالی که متأسفانه چنین امری را
شاهد نیستیم .اهمیت این موضوع اینجاست که
سامانه ملی امالک و شفافیت آماری آن به عنوان
گام اولیه در زمینه سیاستگذاری بــازار مسکن
محسوب میشود.

ب���رگ س���بز خودرو س���واری تیب���ا م���دل  ۱۴۰۱به رنگ
س���فید به ش���ماره موت���ور M۱5/ 95۰968۰وش���ماره
شاس���ی  NAS8۱۱۱۰۰N57953۴8و ش���ماره پ���اک
3۲ای���ران9۴6ل ۱6متعل���ق به الهام موم���ن فهندری
مفقود گردیده وفاقد اعتبار می باشد.

40102283

شاس����ی NCV ***۱5۰ S 9۰۰7537ب����ه مالکی����ت مهدی

برگ س���بز خ���ودروی پیکان مدل  8۱رنگ س���فید
روغنی به ش���ماره انتظام���ی  395ن  95ایران ۴۲
ش���ماره موت���ور  ۱۱۱58۱۴83۰۱و ش���ماره شاس���ی
 8۱55۰۴9۴به مالکیت علیرضا مهرآبادی مفقود
گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد.

خبر

آگهی مفقودی

رنگ قرمز گوجه ای سال  ۱39۰به شماره شهربانی - 76۴

 79۴9۱و شماره موتور  XS۱6۲FM.J*۰9۱5۰787و شماره

درهمامارات(سنا)

69.136

دینارعراق (سنا)

174

ایران
نفت خود را
به قیمت خوب
میفروشد

وزیر نفت با تأکید
بر اینکه بازارهای
جدیدی برای فروش
نفت شناسایی شده
است ،تصریح کرد:
ایران مشتریهای
خود را در بازار نفت
دارد و روند فروش
نفت به قیمت خوب،
با قوت ادامه مییابد.
«جواد اوجی» درباره
روند فروش نفت
ایران در بازارهای
جهانی گفت :همه به
دنبال مشتری برای
نفت هستند به ویژه
پس از تحریمهایی
که روسیه در زمینه
انرژی شده است.

3

اقتصاد

برگ س���بز و کارت س���وخت خودرو س���واری پژو تیپ
 ۲۰6رن���گ نقره ای-متالیک س���ال  ۱38۴به ش���ماره
ش���هربانی  53ص  ۱۱9ای���ران  7۴و ش���ماره موت���ور
 ۱۰FSS۱5۰۰۴75۴و ش���ماره شاس���ی  19808680به
مالکیت حامد اردونی مفقود گردیده و از درجه اعتبار
ساقط میگردد.

آگهی تجدید مناقصه عمومی به همراه ارزیابی کیفی
شهرداری شاندیز( نوبت اول)

شهرداري شانديز در نظر دارد به استنادمصوبه شماره 1343مورخ  1401/1/29محترم شورای اسالمي
شهر شانديز نسبت به واگذاري امور مربوط به اجرا و نگهداري فضاي سبز شهر شانديز اقدام نمايد.
شرايطتجديدمناقصه:
-1متقاضیان بايستی حداقل دارای حداقل رتبه  4کشاورزی از سازمان مديريت و برنامه ريزی و دارای حداقل اعتبار
الزم در زمان برگزاری تجديد مناقصه و انعقاد قرارداد می باشد(.حداقل امتیاز ارزيابی کیفی 60امتیاز می باشد).
 -2مبلغ سپرده شرکت در تجديد مناقصه  12.100.000.000 :ريال به شماره حساب  0204880582008بانك ملي بنام
سپرده شهرداري شانديز يا اخذ ضمانتنامه بانکی در وجه شهرداری شانديز با اعتبار 3ماه از تاريخ تسلیم پیشنهادها
و 3ماه ديگر قابل تمديد باشد.
 -3در صورت امتناع از عقد قرارداد مبلغ سپرده برندگان اول و دوم وسوم تجديد مناقصه به ترتیب به نفع شهرداری
ضبط خواهد شد.
-4زمان توزيع اسناد از طريق سامانه ستاد :از تاريخ 1401/2/29لغايت1401/03/8
-5مهلت بارگزاری پیشنهاد در سامانه ستاد  :تا ساعت 17روز يکشنبه مورخ1401/03/22
-6زمان بازگشائي اسناد تجديد مناقصه از طريق سامانه ستاد :راس ساعت  13/30روز دوشنبه مورخ  1401/03/23در
محل شهرداری صورت می گیرد.
 -7هزينه درج آگهي ها به عهده برنده تجديد مناقصه مي باشد.
-8ساير اطالعات و جزئیات مربوط به تجديد مناقصه در اسناد تجديد مناقصه درج شده است .
-9کلیه مراحل برگزاری تجديد مناقصه از طريق سامانه ستاد به آدرس https:// setadiran.irانجام می گردد .جهت
کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن  05131422:تماس حاصل فرمائید.

شهرداری شاندیز

آگهی مزایده عمومی اجاره تاالر اندیشه تربت حیدریه شهرستان تربت حیدریه
()1401-102

اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی خراسان رضوی در نظر دارد تاالر اندیشه تربت حیدریه را با کاربری سینما و تئاتر از طریق مزایده عمومی طبق
جدول ذیل و سایر مشخصات مندرج در اسناد مزایده به صورت اجاره واگذار نماید.
متقاضیانمیتوانندجهتدریافتوبارگذاریاسنادمزایدهازتاریخ 1401/02/24لغایت 1401/03/23باکدفراخوان 5001000055000002بهسایتسامانهتدارکاتالکترونیکدولت(ستاد)بهآدرس http://setadiran.irمراجعهنمایند.
متقاضیانمیتوانندجهتپاسخگوییبهسواالتمزایدهباشماره 09305408319وبازدیدملکباشماره 09151602723درساعتاداریهماهنگینمایند.
ردیف

نام ملک

عرصه و اعیان

ظرفیت صندلی

نوع عرصه

قیمت پایه به ازای یک ماه (ریال)

قیمت پایه به ازای یک سال(ریال)

کاربری

آدرس

1

تاالر اندیشه

 300متر مربع

216

ملکی

60.000.000

720.000.000

فرهنگی و هنری

شهرستان تربت حیدریه واقع در خیابان مطهری پشت باغ ملی جنب کتابخانه شهید بهشتی

1412230

متقاضیان واجد شرايط جهت شرکت در مزايده می بايست در سامانه تدارکات الکترونیکی
دولت (ستاد) به نشانی  www.setadiran.irثبت نام و پس از اخذ گواهی امضای الکترونیکی
نسبت به دريافت اسناد از طريق سامانه مذکور اقدام نمايند  .شايان ذکر است کلیه مراحل
برگزاری مزايده از فراخوان تا انتخاب برنده از طريق سايت فوق انجام می گردد و متقاضی
می بايست کلیه مدارک را از سامانه ستاد ايران دريافت و پس از تکمیل فرم ها به همراه کلیه
مدارک و مستندات تکمیلی در سامانه ستاد ايران بارگذاری نمايند.
 -1نام سازمان مزايده گذار :اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی خراسان رضوی
 -2شرح مختصر موضوع مزايده  :اجاره تاالر انديشه تربت حیدريه با کاربری سینما-تئاتر
به صورت اجاره به اشخاص واجد شرايط
 -3مهلت واريز وجه تضمین شرکت در مزايده تا ساعت  12مورخ 1401/03/23می باشد.
 -4وجه تضمین شرکت در مزايده و نحوه واريز وجه 36.000.000 :ريال ( سه میلیون و
ششصد هزار تومان) به شماره شبا 490100004060026107655775با شناسه واريز
 95711406010000000000000000114060به نام تمرکزوجوه سپرده اداره کل فرهنگ و ارشاد

اسالمی استان خراسان رضوی  -به نام خزانه معین استان خراسان از طريق سامانه ستاد
می بايست انجام پذيرد.
 -5مزايده از طريق پايگاه ملی اطالع رسانی مناقصات و مزايدات http://iets.mporg.ir
نیز اطالع رسانی میگردد.
 -6شرکت کنندگان در مزايده بايد دارای سابقه فعالیت های فرهنگی و هنری باشند و کلیه
سوابق را در سامانه ستاد اسکن و سپس پیوست نمايند تا بتوانند امتیازات شرکت در مزايده
را به دست آورند و حداقل امتیاز قابل قبول  50میباشد در صورت عدم بارگذاری مستندات
حداقل امتیاز را کسب ننموده و از فرايند مزايده حذف خواهند گرديد و هیچ گونه ادعايی از
شرکت کننده در اين خصوص قابل استماع نخواهد بود.
 تذکر مهم :مجوزهای صادره و مستندات در خصوص بند فوق می بایست صرف ًا بنامشرکت کننده در مزایده باشد .
 -7مهلت ارائه پیشنهاد  :متقاضیان می بايست پیشنهادات خود را در پاکت (ب) و( ج) همراه
پاکت (الف) تا ساعت  12روز دوشنبه مورخ 1401/03/23در سامانه تدارکات الکترونیکی

دولت  www.setadiran.irبارگذاری نمايند.
 -8کلیه شرکت کنندگان در مزايده موظف به ارائه فیزيکی پاکات (الف) ( ،ب) و(ج) تا ساعت
 12مورخ  1401/03/23به صورت فیزيکی به آدرس  :مشهد خیابان ملك الشعرای بهار -بهار
 27دبیرخانه اين اداره کل می باشند .
-9زمان بازگشايی پاکت مزايده  :روز سه شنبه مورخ  1401/03/24ساعت  12می باشد .
تذکر:بهدرخواستمزایدهگذارضمانتنامهشرکتدرفرایندبایدبهمدت۳ماهتمدیدگردد.
 -10مبلغ ماهیانه و سالیانه طبق نظريه کارشناسی در اسناد مزايده درج شده است
 - 11هزينه کارشناس رسمی دادگستری به مبلغ  81.000.000ريال بر عهده برنده میباشد .
 - 12هزينه دو نوبت آگهی روزنامه بر عهده برنده میباشد.
 -13فراخوان آگهی مزايده و فايل آموزشی انجام مراحل بارگذاری اسناد مزايده
گر اجاره کوتاه مدت در سامانه ستاد در سايت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی
 https://khrz.farhang.gov.irموجود می باشد.
شناسه آگهی 1320268 :م الف 1600 :

