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تعداد معامالت مسكن تهران در شهريور ماه 
به 6هزار معامله نزول كرده، اين در حالي است 
كه روزگاري ه�ر منطق�ه از 22منطقه تهران 
ش�اهد انجام هزاران معامله مس�كن در ماه 
بود و حاال شواهد نشان مي دهد بازار مسكن 
در پايتخت ايران در حال فرو رفتن به باتالق 
ركود است، هر چند اين ركود با تورمي همراه 
است كه احتماالً در ماه آتي بيش از پيش آن 
را تشديد می كند، در اين ميان انتظار مي رود 
سياس�تگذار بداند كه آس�يب هاي ركود در 
بازار مس�كن تنها متوجه اين بخش نيست و 
حوزه اشتغال و صنايع و رش�ته هاي وابسته 
به ساخت و توليد مسكن را نيز دربر مي گيرد. 
همانطور كه مي دانيم رونق در بازار مس��كن 
مي توان��د موتور س��اخت و توليد مس��كن و 
بسياري از مش��اغل و صنايع را روشن كند و 
در مقابل دود ركود در بازار مس��كن به چشم 
اشتغال و ساير صنايع هم مي رود، حال آنكه 
وضعيت معامالت مسكن شهريور ماه تهران 
نش��ان از تعميق ركود معامالت دارد. نگاهي 
گذرا به وضعيت آمار معامالت مسكن گوياي 
اين واقعيت اس��ت كه تهران مملو اس��ت از 
خانه هاي چند ده ميليارد توماني كه مشخص 
نيس��ت با اين وضع بازار اصاًل خريداري براي 

اين ملك ها وجود دارد يا خير. 
  فرار از اصالح

هر چند در جريان ركوردش��كني ب��ازار بورس، 
بازارهايي چون ارز و طال و سكه و مسكن و خودرو 
هم به تبع اين اتفاق با صعود مواجه ش��دند، ولی 
در پي سقوط شاخص هاي بازار سرمايه بازارهايي 
چون ارز و طال و س��كه نيز دچ��ار اصالح قيمت 
شدند اما بازار مس��كن همچون هميشه از زير بار 
اصالح قيمت ش��انه خالي كرد، در اين ميان هر 
چند به نظر مي رس��د گراني زمين و س��اختمان 
طرفداران و ذي نفعاني دارد ام��ا همانطور كه در 
اثر بدمصرف��ي آب و تغييرات اقليمي زمين دچار 
فرونشست شده است، بازار مسكن نيز در حال فرو 
رفتن به باتالق ركود است، حال هر چند بسياري 
از رسانه ها از انعكاس تعميق ركود در بازار مسكن 

خبري نمي روند اما در نهايت يك روز آسيب هاي 
ناشي از تشديد ركود در بازار مسكن و از بين رفتن 
نقدشوندگي ميليون ها زمين و ساختمان در بازار 

خبرش مثل بمب صدا مي كند. 
 متأس��فانه گويا عده اي دوس��ت دارن��د تنها 
نظاره گ��ر تعميق رك��ود تورمي بازار مس��كن 
باشند، اين در حالي است كه ركود در اين بخش 
از اقتصاد ايران چالش ها و آسيب هاي زيادي را 
پديد مي آورد كه دليل آن ارتباط بخش مسكن 
با مشاغل و صنايع مختلف به شكل مستقيم و 
غيرمستقيم اس��ت، اين در حالي است كه اگر 
اين بخش از اقتصاد ايران از ركود خارج مي شد، 
مواهب زي��ادي در اقتصاد رقم مي خ��ورد اما 
متأس��فانه بازار زمين و ساختمان مدت هاست 
جاي خالي يك مجموعه سياستگذاري قوي را 

در خود احساس مي كند. 
  اهميت يك سياستگذاري قوي 

در بخش مسكن 
بي شك يكي از نقاط قوت يك دولت موفق و قوي 
در اقتص��اد ايران اين اس��ت كه از ي��ك مجموعه 
سياس��تگذاري قوي در بخش زمين و ساختمان 
برخوردار باش��د، زيرا تاريخ نش��ان داده است اگر 
حتي يك طرح با كم و كاستي هايي چون مسكن 
مهر را در اين بخش مسكن عملياتي كنيم، مي تواند 

منشأ آثار مثبت در ساير بخش ها هم باشد. 
به هر روي حوزه زمين و ساختمان در بخش بخش 
استان هاي كشور، مسائل و موارد و مشخصه هاي 
خاص خود را دارد كه سياستگذاري در اين بخش 
را نبايد سهل و ساده گرفت، اتفاقاً به جهت آنكه 
ايران دچار تغييرات اقليمي شده است و از ناديده 
گرفتن مقوله آمايش سرزمين و بودجه ريزي هاي 
غلط نيز رنج مي برد و كش��ور با چالش اشتغال و 
هزينه سنگين اسكان در سبد خانوار روبه رو است، 
بيش از هر زم��ان ديگري نياز ب��ه تقويت بخش 
تحقيق و پژوهش و مطالعات جهت سياستگذاري 

صحيح در بخش زمين و ساختمان دارد. 
ركود در بازار مس��كن مدت هاس��ت ب��ه عنوان 
يك مس��ئله كم اهميت نگريسته شده است، در 
ش��رايطي كه اين ركود كار را به جايي رس��انده 

كه امروز ساخت وس��از و توليد مسكن و احياي 
بافت هاي ناپايدار و فرس��وده در كشور با مشكل 
مواجه شده اس��ت، جالب آنكه بخشي از جامعه 
صاحب خانه هاي چندده ميليارد توماني هستند 
كه با عرضه اين خانه ها در بازار براي فروش تازه 
متوجه مي ش��وند خريداري براي خان��ه آنها به 
ارزش جاري بازار وجود ندارد، يعني آنها صاحب 
كااليي هس��تند ك��ه نمي توانند به ن��رخ جاري 
بازار بفروش��ند و بايد با تخفيف هاي بسيار قابل 
مالحظه ای نظ��ر خريدار را ب��راي انجام معامله 

جلب كنند. 
  تعميق ركود تورمی

بازار مسكن 22منطقه تهران در شهريور ماه تنها 
پذيراي 6هزار معامله مسكن بوده، اين در حالي 
است كه در زمان هاي رونق تنها در يك منطقه 
شاهد هزاران معامله مس��كن در يك ماه بوديم 
و اين ركود در بازار مس��كن گويا شوخي گرفته 
شده است. نمي ش��ود با ناديده گرفتن ركود در 
بازار مسكن شرايطي را رقم زد كه پيوسته تورم 
مجال رشد داشته باشد. در اين مقال بايد توجه 
داشت كه تورم ناشي از رشد هزينه هاي ساخت 
و توليد مس��كن براي همه قابل قبول اس��ت اما 

تورم ناشي از سفته بازي و نرخ گذاري هاي بدون 
مبناي منطقي و اقتصادي امروز بازار را با آسيب 
بسيار جدي مواجه كرده است و اين آسيب تنها 
معطوف به بخش مسكن نمي شود بلكه اشتغال 
و صنايع وابس��ته به س��اخت و توليد و نوسازي 

بافت هاي فرسوده را نيز در بر گرفته است. 
در شهريور امسال متوسط قيمت يك مترمربع 
مسكن در ش��هر تهران، ۴۳ميليون و 2۱6هزار 
تومان بوده كه نس��بت به ماه قبل و مدت مشابه 
س��ال قبل به ترتيب ۱/۱ و ۳6/۳درصد افزايش 

يافته است. 
گزارش تحوالت بازار مسكن در شهر تهران كه از 
سوي بانك مركزي منتشر شده، بيانگر اين است 
كه در شهريور ماه متوسط قيمت خريد و فروش 
يك مترمرب��ع زيربناي واحد مس��كوني معامله 
ش��ده از طريق بنگاه هاي معامالت ملكي تهران 
۴۳ميليون و2۱6هزار تومان بوده است كه نسبت 
به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتيب ۱/۱ و 

۳6/۳درصد افزايش دارد. 
عالوه بر اين، تعداد معامالت انجام ش��ده در اين 
ماه حدود 6هزار فقره بود كه نس��بت به ماه قبل 
و ماه مش��ابه در س��ال۱۴۰۰ به ترتيب 22/9 و 
22/5درصد كاهش را نش��ان مي دهد و بررسي 
توزيع تعداد واحدهاي مس��كوني معامله ش��ده 
در ش��هر تهران به تفكيك عمر بنا حاكي از آن 
است كه واحدهاي تا پنج س��ال ساخت با سهم 
28/۴درصد بيشترين سهم را به خود اختصاص 

داده اند. 
اي��ن در حال��ي اس��ت ك��ه در مي��ان مناط��ق 
بيست  ودو گانه شهر تهران، بيشترين قيمت هر 
متر خانه 8۷ميليون و ۱۳۰هزار تومان در منطقه 
ي��ك و كمترين آن ب��ا 2۱ميلي��ون و 5۰۰هزار 
تومان در منطقه ۱8بوده اس��ت ك��ه هر يك از 
آنها با افزايش 26/۴درص��دي در منطقه يك و 

۱8/8درصدي در منطقه ۱9مواجه شده اند. 
توزي��ع فراوان��ي تع��داد واحده��اي مس��كوني 
معامله ش��ده برحس��ب قيمت يك مترمربع بنا 
در شهريور ماه امس��ال نيز حاكي از آن است كه 
واحدهاي مس��كوني در دامنه قيمتي ۳۰ تا ۳5 
ميليون تومان ب��ه ازاي هر متر مربع بنا با س��هم 
۱۱/8درصد بيشترين سهم از تعداد معامالت شهر 
تهران را به خود اختصاص دادند و دامنه قيمتي 
25 تا ۳۰ و ۳5 ت��ا ۴۰ميليون توم��ان با ۱۱/2 و 

۱۰/۴درصد سهم در رتبه بعدي قرار دارد. 
  اوضاع اجاره خانه در تهران 

از س��وي ديگر، در ش��هريور ماه امس��ال توزيع 
فراواني تعداد واحدهاي مس��كوني معامله شده 
بر اس��اس ارزش هر واحد نشان دهنده آن است 
كه واحدهاي مس��كوني با ارزش يك ميليارد تا 
يك ميلياردو5۰۰ميلي��ون توم��ان با اختصاص 
س��هم ۱۳/9درصد بيشترين س��هم از معامالت 

انجام شده را داشته اند. 
همچنين توزيع معامالت انجام ش��ده مسكن بر 
اس��اس مناطق ش��هري در تهران حاكي از آن 
است كه منطقه 5 با ۱۴/۴درصد از كل معامالت، 
بيشترين سهم معامالت ش��هر تهران را به خود 

اختصاص داده است. 
عالوه بر اين، بررس��ي ش��اخص كرايه مس��كن 
اجاري در شهر تهران و در كل مناطق شهري در 
شهريور ماه امسال نش��ان دهنده رشدي معادل 
۴۰/9 و ۴6/8درصد نس��بت به ماه مشابه سال 
گذشته اس��ت. الزم به توضيح است رشد ماهانه 
ش��اخص مزبور در ش��هريور ماه در شهر تهران 
و كل مناطق ش��هري به  ترتيب مع��ادل ۴/6 و 

۴/۷درصد است.

هدايت ۷۵۰۰ ميليارد تومان منابع بازار 
سرمايه به سمت احياي توليد

وقتي تنها ش�ركت هاي بورس�ي دههاهزار ميلي�ارد تومان منابع 
ناشي از سود هاي تقسيم نشده را سپرده گذاري كرده اند، مي توان 
متوجه شد در بازار سرمايه و خارج از بازار س�رمايه منابع زيادي 
براي هدايت ب�ه بخش هاي مول�د و توليدي اقتص�اد ايران وجود 
دارد، در همين راستا به گفته يك مقام دولتي 7هزارو500ميليارد 
تومان منابع بازار سرمايه به س�مت احياي توليد هدايت مي شود.

اقتصاد ايران شايد در مقايسه با اقتصادهايي چون چين و امريكا كوچك 
باشد اما در مقايسه با كشورهاي منطقه و برخي از كشورهاي دنيا حرف 
براي گفتن دارد، به طوري كه بسياري از كشورها آرزو دارند همچون 
ايران در رش��ته هاي مختلف اقتصادي س��رمايه گذاري كرده بودند و 
حرفي براي گفتن حتي در داخل كشور خود داشتند، از اين رو سرمايه 
و داش��ته هايي را كه با عرق جبين كارگران، مهندسان، برنامه ريزان، 

سياستگذاران و قانونگذاران ايجاد شده است، نبايد ناديده بگيريم. 
بس��ياري از بنگاه ها در اثر تحريم ها يا س��وءمديريت داخلي يا تغيير و 
تحوالت اقتصاد داخلي و خارجي يا تورم و نوس��ان هاي ارزي و تأمين 
مالي گران در اقتصاد دچار مشكالتي شده اند كه اگر احيا و توسعه شان 
صاحب توجيه اقتصادي منطقي است، بايد مورد حمايت قرار بگيرند. 

شايد گفته شود كه ايران در بعد تأمين مالي دچار مشكل است كه در پاسخ 
بايد گفت در بخش اقتصاد ايران اگر همانند يك موتور جس��ت وجو، دل به 
جست وجو بدهيم، خواهيم ديد، كم منابع در گوشه و كنار همين اقتصاد وجود 
ندارد، از اين رو مي توان بسياري از واحدها و بنگاه هاي توليدي را كه دچار ركود 

و سكته شده اند به طور مجدد احيا كرد و به چرخه توليد بازگرداند. 
نماينده دولت در نهضت احياي واحدهاي اقتصادي راكد و نيمه راكد گفت: 
با برنامه ريزي صورت گرفته، امس��ال با سرمايه گذاري هزارو5۰۰ ميليارد 
توماني دولت در الگوهاي مختلف و ظرفيت هاي متعدد در بازار سرمايه، 
۷هزارو5۰۰ميليارد تومان منابع در اين بازار به س��مت احياي واحدهاي 

توليدي راكد و نيمه راكد هدايت مي شود. 
به گزارش پايگاه اطالع رساني دولت، سيداميرحسين مدني، نماينده دولت 
در نهضت احياي واحدهاي اقتصادي راكد و نيمه راكد در گفت وگويي عنوان 
كرد: با برنامه ريزي صورت گرفته امسال با سرمايه گذاري هزارو5۰۰ميليارد 
توماني دولت در الگوهاي مختلف و ظرفيت هاي متعدد در بازار سرمايه، 
۷هزارو5۰۰ميليارد تومان منابع در اين بازار به س��مت احياي واحدهاي 

توليدي راكد و نيمه راكد هدايت مي شود. 
وي تصريح كرد: با تش��كيل ميز تخصصي احياي واحدهاي اقتصادي در 
س��ازمان بورس و اوراق بهادار به دس��تور معاون اول رئيس جمهور، هم 
اكنون پس از عقد قرارداد با پنج پلت فرم داراي مجوز و تس��هيل شرايط، 
هفت شركت راكد و نيمه راكد از طريق شيوه جمع سپاري )كراد فاندينگ( 
در فرابورس احيا شده است و با توجه به فراهم شدن زمينه ها، پيش بيني 
مي شود اين تعداد تا ۱۰۰شركت كه ميانگين هر كدام نياز به ۱۰ ميليارد 

تومان سرمايه در گردش داشته باشند، افزايش يابد. 
نماينده دولت در نهضت احياي واحدهاي اقتصادي تأكيد كرد: در اين 
سرمايه گذاري كه از طريق س��كوهاي فرابورس اعالم مي شود پس از 
ارزيابي دقيق پلت فرم هاي داراي مجوز از شركت هاي نيازمند سرمايه 
در گردش، تضامين از طريق صندوق ها فراهم می ش��ود و با 2۰درصد 
سرمايه گذاري دولت و 8۰درصد سرمايه گذاري مردم، كل سرمايه در 

گردش واحدها تأمين مي شود. 
وي افزود: در شيوه جمع سپاري، عالوه بر مشاركت مردم در بازار سرمايه 
به منظور رونق توليد، سرمايه هاي راكد و نيمه راكد مردمي در بنگاه ها نيز 

عماًل به چرخه توليد و اشتغال زايي باز مي گردد. 
معاون توسعه روستايي و مناطق محروم كش��ور تصريح كرد: يكي ديگر 
از ش��يوه هاي نهضت احياي واحدهاي اقتصادي براي هدايت منابع بازار 
سرمايه به سمت توليد، راه اندازي صندوق هاي خصوصي )PE (ها است 
كه امسال راه اندازي هفت صندوق با مجموع سرمايه گذاري 5هزار ميليارد 
تومان با رويكرد احياي واحدهاي راكد و نيمه راكد برنامه ريزي ش��ده كه 

مقدمات مجوزها و فعاليت پنج صندوق آن تاكنون فراهم شده است. 
وي با بيان اينكه هم اكنون 8درصد تولي��د ناخالص دنيا در صندوق هاي 
سرمايه گذاري خصوصي است، اضافه كرد: راه اندازي شركت تأمين سرمايه 
تخصصي با هدف و رويكرد كمك به توليد و احياي واحدهاي اقتصادي از 

ديگر برنامه هاي نهضت احياي واحدهاي اقتصادي است. 
مدني گفت: يكي ديگر از شيوه هاي دنبال ش��ده در نهضت از طريق بازار 
سرمايه، شركت- پروژه است كه در اين شيوه نيز مشاركت مردم از طريق 
اين بازار و مش��اركت بخش خصوصي منجر به احي��اي واحدهاي راكد و 

نيمه راكد در زنجيره ها و خوشه هاي تخصصي خواهد شد. 
نماينده دولت در نهضت احياي واحدهاي اقتصادي با اشاره به اينكه تاكنون 
5۴هزار واحد صنعتي، معدني، كشاورزي و خدماتي راكد و نيمه راكد در 
كشور شناسايي شده است، تأكيد كرد: دولت براي احياي واحدهاي عمدتاً 
خرد، كوچك و متوسط، هم اكنون طبق دستور معاون اول رئيس جمهور، 
۱۰هزار ميليارد تومان منابع از طريق پنج بانك جهت ارائه تسهيالت در 
نظر گرفته است كه با توجه به ابالغ بانك مركزي، شرايط واگذاري آن به 

واحدهاي اقتصادي راكد و نيمه راكد به زودي اعالم مي شود. 
مدني ادامه داد: سرمايه گذاران مشاركت كننده در طرح هاي سكوهاي 
تأمين مالي جمعي، به ازاي مبلغ س��رمايه گذاري »گواهي مشاركت« 
مورد تأييد شركت فرابورس دريافت مي كنند كه از طريق حساب كاربري 
آنها در پلت فرم ها قابل مش��اهده و دريافت است. همچنين طرح هاي 
س��رمايه گذاري داراي ضمانت نامه »تعهد پرداخت« هستند كه اصل 
مبلغ يا اصل و سود آن را تضمين مي كنند. اين ضمانت نامه ها از سوي 

صندوق هاي پژوهش و فناوري يا بانك ها صادر مي شود.

دوش��نبه11مه��ر1401| 6ربی��عاالول1444|
هزينه پيامكي بانك ها ۱0برابر شد

 درآمدزايی بانک ها 
از پيامک اپراتورهای مخابراتی!

برخي بانك ها براي جبران كسري هاي خود اقدام به دست بردن به 
جيب مردم آن هم بدون افزايش خدمات رساني به مشتريان كرده اند. 
در تمام دنيا پرداخت هزينه در برابر خدمات دهي موضوعي اس��ت كه 
همه مردم به آن اعتقاد دارند و بر اين باورند كه هر اندازه هزينه شود، 
به همان مقدار خدمات خواهند ديد، اما اين وضعيت در كش��ور ما به 
عنوان پديده اي غير از خدمت رساني اس��ت، به اين شكل كه همواره 
از سرمايه و پول مردم براي جبران كس��ري ها و بدون بازگشت سود و 

خدمت استفاده مي شود. 
بعضي بانك هاي كشور از روز دوشنبه )28 شهريور( براي مشتريان خود 
پيامك هايي ارس��ال كرده و خبر دادند كه از اين پس هزينه ارسال هر 
پيامك واريز و برداشت 9۰تومان بوده و هر شش ماه يك بار از حساب 

افراد كسر مي شود. 
   ۱0برابر شدن هزينه خدمات پيامكي بانك ها!

»مشتري گرامي! از ابتداي سال۱۴۰۱ با توجه به بخشنامه بانك مركزي 
و با تعرفه جديد اپراتورهاي تلفن همراه، كارمزد پيامك واريز و برداشت 
همه حساب هاي بانكي شما نزد اين بانك محاسبه و هر شش ماه يك بار 
به ازاي هر پيامك 9۰۰ريال اخذ خواهد شد«، اين متن پيامكي است 
كه برخي بانك ها روز دوشنبه براي مشتريان خود ارسال كرده اند و از 

افزايش قابل مالحظه هزينه ارسال پيامك هاي بانكي خبر مي دهند. 
   واكنش ها به پيامك بانك ها چه بود؟

اين در حالي است كه طبق تعرفه هزينه واقعي ارسال پيامك فارسي از 
تلفن همراه حداقل حدود 9تومان است و در اين بين بانك ها به دنبال 
كسب درآمد ۱۰برابري از ارسال هر پيامك به مشتريان خود هستند. 

ناگفته نماند بانك مركزي در واكنش به اين اخبار اعالم كرده كه تعرفه 
پيامكي بانك ها افزايش نداشته است و آنها موظف هستند از بخشنامه 

مصوبه آذر 99 در اين زمينه پيروي كنند. 
مصطفي قمري وفا، سخنگوي بانك مركزي نسبت به اين خبر واكنش 
نش��ان داده و در صفحه توئيتر خود نوش��ته اس��ت كه بانك مركزي 
بخشنامه اي به بانك ها مبني بر افزايش هزينه ارسال پيامك به مشتريان 

نداشته است. 
   بانك ها چقدر سود مي برند؟

محاسبات نش��ان مي دهد در صورتي كه يك مشتري بانك در سال به 
 طور ميانگين ۳65پيامك واريز يا برداش��ت از حساب دريافت كند، با 
احتساب هر پيامك 9۰ تومان، بايد ساالنه ۳2هزارو85۰ تومان هزينه 
استفاده از پيامك به بانك بدهد، در حالي  كه هم  اكنون آبونمان ساالنه 
اش��تراك پيامك بانكي 2۰هزار تومان اس��ت كه به اين ترتيب هزينه 
خدمات پيامك بانكي با شيوه جديد حداقل 6۴ درصد افزايش خواهد 
داشت. بانك ها همواره دنبال س��ودجويي هستند به گونه اي كه بدون 
اينكه به طور رسمي نرخ ارس��ال پيامك تغييري داشته باشد، قيمت 
پيامك هاي تراكنش مش��تريان خود را افزايش داده اند، آن هم گراني 

حدود ۱۰برابري نسبت به تعرفه ارسال پيامك!
   ارسال پيامك از هر اپراتور گران شده؟

ارسال پيامك در هر يك از اپراتورهاي تلفن همراه هزينه هاي متفاوتي 
دارد و با استفاده از سيم كارت هاي دائمي و اعتباري، از حداقل 8/9 تا 

حداكثر 2۷/۴تومان را شامل مي شود. 
هزينه هر صفحه پيامك فارسي با س��يم كارت هاي دائمي همراه اول، 
8/9تومان است. اين عدد براي پيامك هايي كه به زبان انگليسي نوشته 
ش��وند 22/2تومان به ازاي ه��ر صفحه خواهد بود. همچنين ارس��ال 
پيامك با سيم كارت هاي اعتباري همراه اول، به ازاي هر صفحه پيامك 
فارسي ۱۰/6تومان هزينه دارد و با ارسال هر صفحه پيامك انگليسي 

نيز كاربران بايد 26/۴تومان بپردازند. 
در اپراتور ايرانسل دائمي، هزينه هر صفحه پيامك فارسي 9/9تومان 
اس��ت. اين عدد براي پيامك هايي كه به زبان انگليسي نوشته شوند، 

22/2تومان به ازاي هر صفحه خواهد بود. 
هزينه ارسال پيامك با سيم كارت هاي اعتباري ايرانسل نيز به ازاي هر 
صفحه پيامك فارسي، ۱۱/6تومان بوده و هر صفحه پيامك انگليسي 
نيز براي كاربران 2۷/۴تومان هزينه خواهد داشت. تعرفه ارسال پيامك 
با س��يم كارت هاي دائمي اپراتور رايتل9/8تومان ب��ه ازاي هر صفحه 
پيامك با زبان فارسي است. در حالي كه ارسال هر صفحه پيامك به زبان 
انگليسي در اين سيم كارت ها ۱6/9تومان هزينه دارد. همچنين كاربران 
براي ارسال پيامك با استفاده از سيم كارت هاي اعتباري رايتل به ازاي 
هر صفحه به زبان فارسي ۱۱/5تومان مي پردازند و ارسال پيامك به زبان 

انگليسي نيز 2۳تومان به ازاي هر صفحه هزينه دارد.
........................................................................................................................

سازمان برنامه اعالم كرد
آماده شدن اليحه بودجه تا ۲ ماه آينده

بودج�ه۱402  بخش�نامه  اقتص�ادي  مبان�ي  و  س�اختار 
و جهت گيري ه�اي اصلي مناب�ع و مص�ارف بودجه س�ال آينده 
در نشس�تي با حض�ور جمع�ي از معاون�ان و مديران س�تادي و 
اس�تاني س�ازمان برنامه و بودجه كشور، تش�ريح و بررسي شد. 
به گزارش ايس��نا، طبق اعالم س��ازمان برنامه و بودجه كشور در اين 
نشست ساختار و مباني اقتصادي بخشنامه بودجه افزايش حقوق در 
سال۱۴۰2، جهت گيري هاي اصلي منابع و مصارف بودجه و تبصره هاي 
اليحه بودجه سال۱۴۰2، از س��وي معاون امور اقتصادي و هماهنگي 
برنامه و بودجه و رؤس��اي امور اين معاونت، براي حاضران در نشست 
تشريح شد. مطابق برنامه زمانبندي اعالم شده در اين نشست، پس از 
تصويب خط مشي ها و سياست هاي بخشنامه بودجه در شوراي اقتصاد، 
بخشنامه بودجه توسط رئيس جمهور ابالغ مي شود و در ادامه با اعالم 
بودجه پيشنهادي دستگاه ها به سازمان برنامه و بودجه كشور تا پايان 
مهرماه و جمع بندي اين پيشنهادها تا 25آبان ماه، اليحه بودجه سال 
۱۴۰2 تا ۱۰ آذر ماه در دولت نهايي شده است و اليحه تا ۱5آذرماه به 

مجلس شوراي اسالمي تقديم خواهد شد. 
در ادامه نشست، تعدادي از معاونان، مديران و كارشناسان حاضر به بيان 
ديدگاه ها و نظرات كارشناسي خود در خصوص جهت گيري هاي اصلي 

منابع و مصارف بودجه۱۴۰2 پرداختند.

سازمانآگهيهايروزنامهجوانتلفنيآگهيميپذيرد
884984۵8

 هادي غالمحسيني 
  گزارش  یک

شركت گاز استان كرمان در نظر دارد فراخوان ارزيابى 
كيفى جهت برگزارى مناقصه (اجراى خط تغذيه تقويتى 
12 اينچ شهربابك به متراژ تقريبى 5880متر به همراه 
نصب و راه اندازى ايسـتگاه CGS با ظرفيت 50000متر 
مكعب بر سـاعت) به شـماره 2001093164000086 از 
طريق سـامانه تداركات الكترونيكى دولت برگزار نمايـد. كليه مراحل برگزارى 
فراخوان ارزيابى كيفى از دريافت و تحويل اسـناد اسـتعالم ارزيابـى كيفى  تا 
ارسـال دعوتنامه جهت سـاير مراحل مناقصه، از طريق درگاه سامانه تداركات 
الكترونيكى دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد. الزم 
است مناقصه گران درصورت عدم عضويت قبلى، مراحل ثبت نام در سايت مذكور 

و دريافت گواهى امضاى الكترونيكى را جهت شركت در مناقصه محقق سازند. 
تاريخ انتشار فراخوان در سامانه تاريخ 1401/07/11   مى باشد. 

  اطالعات و اسناد مناقصه عمومى پس از برگزارى فرآيند ارزيابى كيفى و ارسال 
دعوتنامه از طريق سامانه ستاد به مناقصه گران ارسال خواهد شد. 

  مهلت دريافت اسناد استعالم ارزيابى كيفى:1401/07/19
  مهلت ارسال پاسخ استعالم ارزيابى كيفى:1401/08/03

  شركت گاز استان كرمان واقع در بلوار 22 بهمن - حد فاصل سه راه اديب با چهارراه  
شعبانيه       شماره تماس: 31326000-034      شماره فكس:034-33239661 

  اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضويت در سامانه:
  مركز تماس: 41934-021       دفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768

 فراخوان آگهى ارزيابى كيفى01-46
 اجراى خط تغذيه تقويتى 12 اينچ شهربابك به متراژ تقريبى 5880متر

 به همراه نصب و راه اندازى ايستگاه CGS با ظرفيت 50000متر مكعب بر ساعت

شناسه آگهى: 1386122

نوبت اول   

2001093164000086كد فراخوان1401/07/11تاريخ چاپ نوبت اول365مدت زمان اجرا (روز)

11/000/000/000مبلغ تضمين(ريال)1401/07/12تاريخ چاپ نوبت دوميكتعداد مرحله

روابط عمومى شركت گاز استان كرمان

شركت ملى گازايران
شركت گازاستان كرمان

شـركت گاز اسـتان اردبيل در نظـر دارد به صورت 
مناقصه پروژه بازسازي و تعميرات محوطه و ساختمان 
ايستگاه هاي CGS,TBS,CPS شهرستان اردبيل و 
حومـه را مطابق مشـخصات فني و اسـتانداردهاي 
شـركت ملي گاز ايـران از طريق سـامانه تداركات 

الكترونيكي دولت (ستاد) برگزار و به پيمانكار حائز شرايط واگذار نمايد.
بدين منظور از كليه شركت ها و پيمانكاران متخصص واجد شرايط كه  توانايي و 
ظرفيت خالي انجام كار را دارند با داشتن رتبه بندي و گواهي تأييد صالحيت در 
رشته ابنيه و ساختمان با پايه 5 ثبت شده در سامانه ساجار به همراه گواهينامه 
تأييد صالحيـت ايمني امور پيمانـكاران از وزارت تعـاون، كار و رفاه اجتماعي 
و ضمن واريز مبلغ 350/000 ريال (سـيصد و پنجاه هزار ريال) به حسـاب شبا 
IR 100100004001118104021127  تمركز وجوه درآمد شركت هاي دولتي- شركت 
گاز استان اردبيل با شناسه واريز 307118175292600841271000000000  از بابت 
خريد اسناد اقدام نمايند. كليه مراحل برگزاري مناقصه از دريافت اسناد مناقصه 
تا ارائه پيشنهاد مناقصه گران و بازگشايي پاكت ها از طريق درگاه سامانه تداركات 
الكترونيكي دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهد شد و الزم 
است مناقصه گران در صورت عدم عضويت قبلي مراحل ثبت نام در سايت مذكور 

و دريافت گواهي امضاي الكترونيكي را جهت شركت در مناقصه محقق سازند.
   پيشنهادهايي كه در سامانه ستاد ثبت نشده باشـند فاقد اعتبار بوده و غير 

قابل بررسي مي باشند.
   توجه: در اجراي ماده 3 قانون حداكثر استفاده از توان فني و مهندسي توليدي 

و صنعتي و اجرايي كشور رعايت بخشنامه شماره  1381/10/14-106/287206 
معاون رئيس جمهور و رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور الزامي است.

   تضمين معتبر شـركت در فرآينـد ارجاع كار بـه صورت يك يـا تركيبي از 
ضمانتنامه هاي موضـوع بندهـاي (الـف) ، (ب)، (پ)، (ج)، (چ) و (ح) ماده (4) 
آئين نامه تضمين معامالت دولتي هيأت وزيران به شماره 123402/ت 50659 هـ 

مورخ 94/9/22 بوده باشد.
1- مبلغ و نـوع تضمين شـركت در فرآينـد ارجاع كار : سـپرده شـركت در فرآيند 
ارجـاع كار بـه مبلـغ 820/000/000 ريـال (هشـتصد و بيسـت ميليون 
ريال) به صـورت ضمانتنامه معتبر بانكـي كه براي مدت سـه ماه معتبر 
بوده و تا سـه ماه ديگر نيز قابل تمديد باشـد و يا واريز به حسـاب شـبا 
IR 320100004001118106376958  تمركز وجوه سپرده - شركت گاز استان 

اردبيل با شناسه واريز 944118175292600929999000000000  
2- تاريخ شروع فروش اسناد: روز شنبه مورخ 1401/7/16  از ساعت 8/00  

3- تاريخ پايان فروش اسناد: روز چهارشنبه مورخ 1401/7/20  قبل از ساعت 19/00
4- تاريخ تسليم پيشنهاد قيمت: روز دوشنبه مورخ 1401/8/2 قبل از ساعت 12/30   

5- تاريخ بازگشايي: روز سه شنبه مورخ 1401/8/3 رأس ساعت 8/30 در ساختمان 
مركزي شركت گاز استان اردبيل.

  ضمناً آگهي فوق در شبكه اطالع رساني نفت و انرژي «شانا»  در قسمت مناقصه 
و مزايده به آدرس  WWW.SHANA.IR  و شبكه اطالع رساني شركت گاز استان 

اردبيل به آدرس WWW.NIGC-AR.IR   درج گرديده است.
    تلفن تماس: 33743782 – 045   

    روابط عمومي شركت گاز استان اردبيل

آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي
شماره 823-1401-022

شناسه آگهى: 1384123

شركت ملى گاز ايران
شركتگازاستان اردبيل

كد فراخوان پايگاه ملي اطالع رساني مناقصات: 
 53128033

نوبت  دوم   

گ�زارش تح�والت ب�ازار 
مسكن در شهر تهران كه از 
سوي بانك مركزي منتشر 
شده، بيانگر اين است كه در 
شهريور ماه متوسط قيمت 
خريد و فروش يك مترمربع 
زيربن�اي واحد مس�كوني 
معامل�ه ش�ده از طري�ق 
بنگاه ه�اي معامالت ملكي 
تهران 4۳ميليون و2۱6هزار 
توم�ان ب�وده ك�ه نس�بت 
به م�اه قب�ل و ماه مش�ابه 
س�ال قبل به ترتي�ب ۱/۱ و 
۳6/۳درص�د افزايش دارد


