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 یک کارشناس بازار مسکن معتقد 
است قیمت مسکن افزایش قابل توجهی 
را تجربه کرده و اجرای نادرســت طرح 
ملی مسکن می تواند ســبب افزایش 
تورم شود. در حالی که متوسط قیمت 
مسکن در تهران به 32 میلیون تومان 
نزدیک شده و شمارش معکوس برای 
آغاز طرح جهش مسکن در جریان است، 
اخبار ضد و نقیض متعددی در این حوزه 
به گوش می رسد.  وزیر راه و شهرسازی 
از تخصیص واحدهای طرح ملی مسکن 
به تمامی مجردهای باالی 18 سال خبر 
داده، در حالی کــه روابط عمومی این 
وزارتخانه موضوع را به کل تکذیب کرده 
است. در این شرایط که قرار است هفته 
آینده رسما این طرح کلید بخورد، برخی 
نگران شیوه اجرای این طرح و افزایش 

تورم در اقتصاد متورم ایران هستند. 
بیت اهلل ســتاریان، در گفت وگو با 
»توسعه ایرانی« درباره احتمال افزایش 
تورم در اثر ساخت ساالنه یک میلیون 
واحد مسکونی وعده داده شده از سوی 
دولت بیان کرد: در صورت نبود برنامه به 

حتم شاهد تورم زایی این طرح خواهیم 
بود. طرح ساخت ســاالنه یک میلیون 
واحد مســکونی حتما باید با توجه به 
برنامه دقیق و وسیع اقتصادی این طرح 
اجرایی شــود در غیر این صورت شاهد 

افزایش شدید تورم خواهیم بود.
وی در توضیح این مطلب ادامه داد: 
مسکن محصول نهایی یک زنجیره تولید 
بوده و صنعت عظیمی در پشت سر آن 
وجود دارد که از مواد اولیه تا مصالح اصلی 
و ترکیبی و ... تشکیل شده و درنهایت به 
انتهای زنجیره و ساخت کامل مسکن 
منتهی می شود. اگر به این روند به خوبی  
توجه نشود، موجب بروز تورم خواهد شد 
و مشکالت عدیده ای را موجب می شود . 
ستاریان ادامه داد: سرمایه گذاری 
باید به گونه ای باشــد تا انتهای زنجیره 
تولید از آن بهره مند شوند و تولید نهایی 
حاصل و وارد چرخه اقتصاد شد زیرا اگر 
تولید در مقطعی وارد بازار مصرف نشود 

دچار تورم خواهیم شد. 
 وضعیت بازار مسکن
 تا پایان سال 1400 

این کارشناس بازار مسکن، درباره 
آینده بازار مســکن تا پایان سال جاری 

توضیح داد: بازار مسکن در اصل بازاری 
نیست که بتوان آن را در یک سال سامان  
داد و حتی اگر فرض را بر تولید ساالنه 
یک میلیون واحد مســکونی بگذاریم 
و تقریبا بتوانیم در بازار تعادل را ایجاد 
کنیم، حداقل 10 سال زمان نیاز داریم 
بنابراین نمی توانیم با ســاخت ساالنه 
یک میلیون مسکن در طول عمر یک 
دولت، مشکل مسکن در کشور را حل 
کرد. به نتیجه رسیدن روند حل مشکل 
مسکن در کشور، ثبات قیمت ها در بازار 
و ... حداقل به گذشت یک دهه نیاز دارد. 

احتمال تکرار سرنوشت مسکن 
مهر برای طرح جهش تولید مسکن 
وی در پاسخ به این پرسش که »بعد 
از گذشــت ســال های متمادی پروژه 
مسکن مهر همچنان به اتمام نرسیده و 
بسیاری از واحدهای این پروژه متقاضی 
ندارند و همچنین طرح مســکن ملی 
هم هنوز به نتیجه نرســیده اســت آیا 
امــکان دارد سرنوشــت طرح جهش 
تولید مسکن نیز همانند طرح موازی 
موجود در کشور شــود«؛ عنوان کرد: 
قدر مســلم اگر تمام جوانب این طرح 
دیده و بررسی نشود با چنین مشکلی 

مواجه خواهیم شد؛ بنابراین مکان یابی 
درســت و خدمات رســانی صحیح به 
واحدهای مسکونی طرح مورد نظر دولت 
ســیزدهم باید مورد توجه جدی قرار 
گیرد زیرا شهری که مدرسه، درمانگاه 
و امکانات تفریحی و فرهنگی و ... نداشته 
باشد و همچنین فاقد زیرساخت هایی 
مانند آب، برق، گاز و تلفن و... باشد، به 
حتم متقاضی و ساکنی خواهد داشت. 
مکان یابی این پروژه ها برای ســاکنان 
بسیار مهم اســت و این گونه نباشد که 
افراد برای تردد هزینه ای بیش از اجاره 
بهای مسکن در داخل شهرها بپردازند. 

متوسط قیمت مســکن مهر سال 
گذشــته که متری 26 میلیون و 720 
هزار تومــان بوده که نســبت به مدت 
مشــابه ســال 1400 افزایش 18.4 

درصدی داشته است.
بهره برداری زودرس سیاسی از 

طرح جهش تولید مسکن 
این کارشــناس بازار مسکن درباره 
کاهش قیمت مسکن در گزارش اخیر 
بانک مرکزی گفت: نباید بازار مسکن 
را با رصد های ماهانــه ارزیابی و تحلیل 
کرد زیرا وضعیت بازار مسکن با عوامل 
و پارامترهای متعددی درگیر اســت 
بنابراین نمی توان با ســنجش ماهانه 
نسبت به کاهش با افزایش 2 تا 3 درصدی 
میانگین قیمت نمی توان نسبت به بازار 

تحلیل درستی داشت. 
وی افزود: برای تحلیل درست بازار 
مسکن باید مدت زمان دوره ای حداقل 
یک ساله را در نظر گرفت لذا آنچه مسلم 
اســت با توجه به مواردی که در زمینه 
تولید یک میلیون واحد مســکونی در 
دولت ســیزدهم جریان دارد، می توان 
گفت الزاما ساالنه باید یک میلیون واحد 
مسکونی در کشور تولید شود اما نباید به 
شکل زودرس از آن بهره برداری سیاسی 
و تبلیغی کرد زیرا این شــرایط باعث 
می شود تا تولیدکنندگان مسکن از این 

بخش خارج شوند. 
ســتاریان تصریــح کــرد: اکنون 
سرمایه هایی که در بخش مسکن وجود 

دارد و عمدتا شــامل سرمایه های خرد 
تولیدکنندگان خرد که 95 درصد بازار 
ساخت و ساز در ایران را در اختیار دارند، 
تحت تاثیر این شرایط قرار گرفته و این 
عده در حال خارج کردن سرمایه های 

خود از این بخش هستند. 
 تاثیر خبر حضور چینی ها

 بر صنعت ساخت و ساز ایران 
وی درباره خــروج تولیدکنندگان 
خرد از صنعت ساخت وســاز مسکن 
توضیــح داد: عمــده تولیدکنندگان 
صنعت ســاختمان را خرده ســازان و 
کسانی که حداقل 10 و حداکثر 100 
واحد مسکونی می ســازند را تشکیل 
می دهند و این عده تحلیل روشــنی از 
وضعیت بازار مسکن ندارند و به روز بازار را 
رصد کرده و کار می کنند و در این شرایط 
مســاله و امر محال حضور سازندگان 
چینی در بازار مسکن مطرح می شود و 
در کنار آن شاهد آغاز پروژه های کالن 
تولید مسکن با تبلیغات فراوان از سوی 
دولت هســتیم بنابراین عده ای از این 
تولیدکنندگان عطای حضور در این بازار 
را به لقای آن می بخشند و از بازار ساخت 
وساز خارج می شوند. طرح مواردی مانند 
حضور چینی ها در بازار ســاخت و ساز 
سبب می شود که تولیدکنندگان خرد 
که تحلیل درستی ندارند از بازار خارج 
شوند اما ما مطمئن هستیم که حضور 
چینی ها در بازار مســکن امکان پذیر 
نیست. وی تاکید کرد: طرح این موارد 
سبب می شود تا میزان تولید مسکن بر 
عکس آنچه انتظار داریم روند صعودی 
داشته باشد و ســاالنه به ساخت یک 
میلیون واحد مســکونی دست یابیم 
تحت تاثیر اخبــار نگران کننده روند 
کاهشی طی کند و حتی نتوانیم تولید 
ساالنه 300 تا 400 هزار واحد مسکونی 

را به سرانجام برسانیم. 
 فرار سازندگان خرد
 از بازار ساخت و ساز 

ســتاریان گفت: تبلیغ دولت برای 
ساخت یک میلیون واحد مسکونی باید 
بسیار با احتیاط انجام شود، بنابراین قبل 

از اینکه به نتیجه برسیم نباید اقدام به 
بهره برداری سیاسی از این مساله کنیم. 
این کارشــناس بازار مسکن عنوان 
کرد: باید دولت در محیطی آرام و بدون 
تبلیغ و جوسازی، حمایت از ساخت یک 
میلیون واحد مسکونی را آغاز کند و پس 
از اتمام این پروژه اعالم کند که این تعداد 

واحد مسکونی ساخته شده است. 
وی ادامــه داد: اکنــون بخــش 
خصوصی در حال فرار از بخش ساخت 
و ساز مسکن هستند و باید کاری برای 
جذب مجدد آنهــا در این عرصه انجام 
داد. دولت نمی توان رأسا تولید مسکن 
را انجــام دهد. ســتاریان اظهار کرد: 
تبلیغات زودرس دولت ســیزدهم در 
زمینه پروژه ساخت یک میلیون واحد 
مسکونی سبب خواهد شد تا احتماال 
در ماه های آینده شــاهد کاهش آمار 
ساخت و ساز باشیم و همچنین اکنون 
این مساله سبب نوسان قیمت مسکن 

در بازار شده است. 

هشدار یک کارشناس مسکن در گفت وگو با »توسعه ایرانی«:

خطر تورم زایی طرح مسکنی دولت باالست

بیت اهلل ستاریان، کارشناس 
بازار مسکن در گفت وگو 
با »توسعه ایرانی«: بازار 

مسکن بازاری نیست که 
بتوان آن را در یک سال 

سامان داد و حتی اگر فرض 
را بر تولید ساالنه یک 

میلیون واحد مسکونی 
بگذاریم، برای ساماندهی 
بازار مسکن به حداقل 10 

سال زمان نیاز داریم

ســخنگوی اجرای قانون جدید چــک گفت: هموطنان 
چک های جدید صیادی که ثبتش در سامانه صیاد انجام نشده 
است را نپذیرند، در غیر این صورت بانک نمی تواند در زمان نقد 

کردن چک، وجهی پرداخت کند.
به گزارش بانک مرکــزی، آمنه نادعلی زاده با اشــاره به 
تصویب قانون اصالح قانون صدور چک در ســال 1397 در 
مجلس شورای اسالمی گفت: محتوای این قانون به سیستمی 
شدن نقل و انتقاالت چک اشاره دارد. یعنی زمانی که چک بین 
شخص صادرکننده و گیرنده چک تبادل می شود، حتماً باید 

ثبت الکترونیکی آن نیز در سامانه صیاد اتفاق افتد.
وی افزود: این طرح از ابتدای فروردین ماه ســال 1400 
با توزیع چک هــای جدید بنفش رنگ صیادی آغاز شــد. از 
ویژگی های این چک ها می توان به رنگ این چک ها و تمایز آنها 
از چک های قدیمی اشاره کرد، همچنین بر روی این چک ها نیز 
عبارتی تحت عنوان »کارسازی این چک منوط به ثبت صدور و 

تأیید آن در سامانه صیاد است« درج شده است.
 ثبت صدور و تأیید چک های جدید

 در سامانه صیاد ضروری است
ســخنگوی اجرای قانون جدید چک در خصوص تبادل 
چک های جدید نیز یادآور شــد: صادرکننده زمانی که چک 
جدید صیادی بنفش رنگ را صادر می کند ابتدا باید مشخصات 
چک شامل تاریخ، مبلغ و نام گیرنده چک را بر روی فیزیک چک 

درج کند و همان اطالعاتی که بر روی فیزیک چک درج شده 
است را باید الزاماً در سامانه صیاد نیز وارد کند.

وی افزود: ذکر این نکته ضروری است که برای ثبت چک، 
صادرکننده می تواند به درگاه های نوین بانک خود شــامل 
اینترنت بانک و موبایل بانک و یا برنامک های موبایلی مراجعه 
کند که فهرســت 5 برنامک موبایلی پرداخــت فعال در این 
زمینه بر روی وب سایت شرکت شاپرک نیز موجود است و در 

دسترس عموم قرار دارد.

نادعلی زاده با بیان اینکه مراحل فوق تنها به معنای ثبت 
اولیه چک در فرایند ثبت صدور چک است، تصریح کرد: با ثبت 
چک در سامانه صیاد فرایند ثبت صدور چک پایان نیافته است، 
بلکه گیرنده چک نیز باید از طریق همراه بانک، اینترنت بانک 
یا برنامک های موبایلی پرداخت به سامانه صیاد مراجعه کند و 
با به عمل آوردن استعالم های الزم از ثبت چک به نفع خود در 
سامانه صیاد اطمینان حاصل کرده و با تطبیق اطالعات مندرج 
در متن چک با اطالعات ثبت شده در سامانه صیاد مراتب تأیید 

یا عدم تأیید خود را در سامانه اعالم کند.
 به فرد دارای چک برگشتی

 دسته چک تعلق نمی گیرد
ســخنگوی اجرای قانون جدید چک ضمــن تأکید بر 
اینکه بر اســاس قانون جدید چک محدودیت هایی متوجه 
دارندگان چک برگشتی اســت، یادآور شد: قانون یاد شده 
تنبیهات انضباطی را برای شخص صادرکننده چک برگشتی 
در نظر گرفته است. به عنوان مثال در زمان اعطای دسته چک 
به فرد، وی اهلیت سنجی می شود و در صورت دارا بودن چک 
برگشتی، دســته چک به وی تعلق نمی گیرد. عالوه بر این 

زمانی که قرار است چک در سامانه صیاد ثبت شود، سابقه 
چک برگشتی توسط ســامانه کنترل می شود و در صورتی 
که صادرکننده دارای سابقه چک برگشتی باشد، اجازه ثبت 
چک به وی در ســامانه صیاد داده نمی شود. در مجموع این 
محدودیت ها باعث شده اســت آمار چک برگشتی کاهش 

قابل توجهی داشته باشد.
 ثبت و تأیید چک های جدید از طریق پیامک

 در حال نهایی شدن است
معاون اداره نظام های پرداخت بانک مرکزی با بیان اینکه 
در حال حاضر تمام درگاه های شــبکه بانکی اعم از اینترنت 
بانک، همراه بانک فعال است و به سامانه صیاد مجهز شدند، 
تصریح کرد: کلیه فرآیندها شامل ثبت، تأیید، انتقال و استعالم 
به واسطه درگاه های یاد شده در حال انجام است و البته سایر 
برنامک های پرداخت موبایلی کــه برای بهره مندی از امکان 
ســامانه صیاد اعالم آمادگی کنند، پس از گذراندن مراحل و 
آزمون های الزم می تواند به سامانه صیاد متصل شوند. البته 
راه های دیگری نیز برای انجام فرایندهای مرتبط با ســامانه 
صیاد و چک در حال آزمایش است. از جمله این موارد می توان 
به پیامک اشاره کرد که تقریباً در حال نهایی شدن است و البته 
تجهیز خودپردازها نیز در دست اقدام است. در حال حاضر نیز 
شعب بانکی در خصوص فرایندهای مرتبط با چک به مردم به 

صورت حضوری خدمت رسانی می کنند.

هشدار بانک مرکزی به پذیرندگان چک:

مردم چک های ثبت نشده در سامانه صیاد را قبول نکنند

خبر

جلسه ستاد تنظیم بازار با حضور معاون اول 
رئیس جمهور برگــزار و تصمیمات تازه ای برای 
کاهش قیمت مرغ منجمد و همچنین برخورد 
با افزایش قیمت خودســرانه دو شرکت تاکسی 
اینترنتی پس از اختالل در شــبکه توزیع بنزین 

گرفته شد.
به گزارش ایسنا، در جلسه ستاد تنظیم بازار 
که وزرای جهاد کشاورزی، صمت، ارتباطات و 
فناوری اطالعات و راه و شهرسازی و همچنین 

نمایندگان دستگاه های مختلف حضور داشتند 
با تاکید بر اینکه شایسته نظام جمهوری اسالمی 
ایران نیست که مردم برای رفع نیازهای اساسی 
روزمره خود در صف بایســتند، تصریح شــد: 
هیچگونه تفــاوت قیمت کاالهای اساســی با 
قیمت مصوب ســتاد تنظیم بــازار قابل قبول 
نیست و نباید اجازه داد عده ای سودجو و دالل 
در روند توزیع کاالهــای مورد نیاز مردم اخالل 
ایجاد کنند.در این جلسه پس از گزارش تالش ها 

و زحمات دولت سیزدهم برای ذخیره و توزیع 
کاالهای اساســی و مورد نیاز مردم در ماه های 
اخیر تاکید شــد با تصمیمات و ترتیبات اتخاذ 
شده و همچنین گسترش نظام توزیع کاالها در 
کشور در هفته های آتی کاالهای اساسی و مورد 
نیاز با ســهولت و همچنین دسترسی سریع در 
اختیار مردم قرار گیرد. بر اساس تصمیمات این 
جلسه در جهت ایجاد امنیت خاطر برای بخش 
خصوصی در زمینه تولید و توزیع کاالهای مورد 
نیاز مردم مقرر شــد با ورود بخش خصوصی و 
استارتاپ ها در زنجیره توزیع و تولید، کاالهای 
مورد نیاز مردم با سهولت و رضایتمندی به دست 
مصرف کنندگان برسد .همچنین پس از شنیدن 
گزارش وزارت جهاد کشــاورزی در خصوص 

نحوه توزیع مرغ و تخم مرغ در کشور تاکید شد با 
اقدامات انجام شده هیچگونه کمبودی در انبارها 
در خصوص تامین این دو کاالی مورد نیاز مردم 
نباید وجود داشته باشد.در این جلسه مقرر شد، 
مرغ منجمد از کیلویی 25 هزار تومان، با قیمت 
مصوب کیلویی 20 هزار تومان در میادین میوه 

و تره بار در اختیار مصرف کنندگان قرار گیرد.
برخورد با افزایش قیمت شرکت های 

تاکسی اینترنتی
همچنین در این جلســه سازمان تعزیرات 
گزارشی از افزایش قیمت خودسرانه دو شرکت 
تاکســی اینترنتی مبنی بــر افزایش قیمت 
جابجایی مســافران در زمان مشکالت قطعی 
بنزین در هفته گذشته ارائه کرد که مقرر شد 

این شرکت های خدمات دهنده تمامی مبالغ 
افزایش قیمت خود را از درآمد شــرکت های 
خود و نه رانندگان، به مسافرین بازگردانند و به 
هیچ عنوان مبلغی از رانندگان این دو شرکت 

کسر نشود.

در جلسه ستاد تنظیم بازار تعیین شد

تصمیم تازه برای کاهش قیمت مرغ 

محمد میرزایی

خبر اقتصادی

قیمت خودرو »در کارخانه« 
افزایش می یابد

رئیس ســازمان 
بــورس از افزایــش 
قیمــت خــودرو در 
کارخانه تا حد منطقی 
که مانــع زیان دیدن 
خودروســازان شود، 

خبر داد.مجید عشــقی، با بیان اینکه روش فعلی 
قیمت گذاری و فروش خــودرو تقریباً مورد قبول 
هیچکس نیســت، اظهار کرد: نه خودروســاز، نه 
مصرف کننده و نه دولت از وضعیت فعلی منفعت 

می برند.
وی ادامه داد: ســهامداران خودروســازان هم 
از وضعیــت فعلی ناراضی هســتند و ضرر زیادی 
می کنند. بنابراین تصمیمی گرفته شد تا قیمت های 
خودرو نه رشــدهای عجیب و غریب داشته باشد، 
بلکه رشــد منطقی در قیمت خودرو در کارخانه 

داشته باشیم.
    

حکم ترخیص 428 کانتینر لوازم 
خانگی بوش صادر شد

فارس- یک مقام قضایــی دو روز پیش حکم 
ترخیص 428 کانتینر لــوازم خانگی بوش را صادر 
کرد و این سومین بار است که حکم ترخیص برای 

آن صادر می شود.
دو روز پیــش )10 آبان ماه( یــک مقام قضایی 
دســتور ترخیص لوازم خانگی وارداتی بوش را از 

گمرک استان هرمزگان صادر کرد.
شعبه 13 بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب 
ناحیه 28 )جرایم کارکنان دولت( به مســئوالن 
گمرک دســتور داد 428 کانتینر لــوازم خانگی 
بوش که براساس اظهارات مسئوالن گمرک بعد 
از ممنوعیت مصوبه دولت قبل، به کشــور آمده 

ترخیص شود.
    

اولتیماتوم دولت  به دستگاه ها:
  حقوق و مزایا را در سامانه

 ثبت کنید 
مهر- هیات وزیران 
به دستگاههای اجرایی 
برای ثبت رقم دریافتی 
کارکنان دستگاه های 
اجرایی در سامانه حقوق 
و مزایا بــه قید فوریت 

اولتیماتوم داد. حسین سیمایی صراف دبیر هیئت 
دولت در نامه ای به اعضای کابینه در خصوص ثبت 
دریافتی کارکنان دولت در ســامانه حقوق و مزایا 

اولتیماتوم داد.
در نامه دبیر هیأت دولت به اعضای آن با اشاره 
به مصوبه 9 آذر هیأت وزیران آمده است: آن دسته 
از دستگاه های اجرایی که تا کنون نسبت به درج 
و ثبت کامل اطالعات مربــوط به حقوق و مزایای 
کارکنان خود در ســامانه حقــوق و مزایا مطابق 
ماده 29 قانون برنامه 5 ســاله ششم توسعه اقدام 
نکرده اند، به قید فوریت نسبت به درج این اطالعات 
با هماهنگی سازمان امور اداری و استخدامی کشور 

اقدام کنند.
    

وزیر نفت :
 وضع فروش نفت بهبود یافته است

ایسنا- وزیر نفت از 
بهبود وضع فروش نفت 
خبــر داد و گفت: از یکی 
دو هفته آینده صادرات 
فرآورده های نفتی که در 
این مدت به دلیل تأمین 

ذخایر داخلی محدودیت هایی داشــتیم نیز از سر 
گرفته می شود.جواد اوجی گفت: الحمداهلل به لطف 
پروردگار، همت همه همکاران و پشتیبانی و کمک 
دولت، وضع فروش نفت بسیار بهتر شده است و از 
توان و ظرفیت های مختلف داخلی و خارجی در این 

زمینه استفاده می کنیم.
    

 ماسک با توئیت خود
 ۳۰۰ میلیارد دالر به تسال ضرر می زند

تسنیم- پس از آنکه ایالن ماسک، مدیرعامل 
شرکت خودروسازی تسال، نسبت به قرارداد بزرگ 
خود با شرکت هرتز گلوبال ابراز تردید کرد، سهام 
تسال کاهش یافت و ممکن است این ضرر به 300 

میلیارد دالر نیز برسد.
پس از آنکه ایالن ماســک، مدیرعامل شرکت 
خودروسازی تسال، نســبت به قرارداد بزرگ خود 
با شرکت هرتز گلوبال ابراز تردید کرد، سهام تسال 
در معامالت پیش از شروع ساعت کار بورس در روز 
سه شنبه بیش از 4 درصد کاهش یافت و ممکن است 

این ضرر به 300 میلیارد دالر نیز برسد.


