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 در حالی که نگاه هــا به تعرفه های 
اینترنتی و هزینــه تلفن همراه دوخته 
شده بود، شرکت پســت با رونمایی از 
تعرفه های جدید پستی، شوکی تازه را به 
فعاالن کسب و کار اینترنتی و همچنین 

مشتریان این حوزه وارد کرد. 
خبرهــای منتشــر شــده درباره 
تعرفه های جدید پستی نشان داد این 
تعرفه ها بســته به نــوع خدمت، بین 
۶۷ تا ۱۱۰ درصد افزایش یافته است. 
این اتفــاق باعث اعتراض بســیاری از 
کســب وکارهای فروش آنالین شده 
است.افزایش هزینه پســت در حالی 
صورت گرفته اســت که بســیاری به 
سخنان وزیر کشور مبنی بر این که تنها 
بهای چهار قلــم کاال افزایش می یابد، 
استناد کرده و تاکید دارند که این افزایش 
می تواند در میان مدت رشد بهای کاالها 
و خدمات را در پی داشته باشد چرا که 
گســترش خرید اینترنتی به ویژه در 
سال های اخیر و در پی شــیوع کرونا، 
زمینه را برای رشد بهای تمام شده کاال 

برای مشتری فراهم می کند . 
 شــبکه های اجتماعی در روزهای 
گذشــته شــاهد اعتراض بســیاری 
از صاحبــان کســب و کار و همچنین 
خریداران آنالین بودنــد. تعرفه های 
پســتی پیش از این امکانــی را برای 
فروشندگان فراهم می کرد که ارسال را 
از یک سقف مبلغ، رایگان برای مشتریان 
انجام دهند؛ اما رشد عجیب قیمت ها که 
گاه تا ۱۱۰ درصد گزارش شده مانعی 
بر ســر راه پیشــنهاد چنین آفرهایی 

محسوب می شود. 
 افزایش خریدهای اینترنتی

امروزه در جهان خریدهای آنالین، به 
یکی از روزمره ترین امور مشتریان بدل 
شده و همپای این اتفاق کسب و کارهای 
آنالین نیز در پلتفرم ها و بستر وب جایگاه 

ویژه ای دارند. 
 بررسی ها نشان می دهد در دو سال 
گذشته و در پی شــیوع کرونا تجارت 
اینترنتی رشدی بی محابا را تجربه کرده 

است. حاال مدیر واحد پایش مرکز توسعه 
تجارت الکترونیکی اعالم کرده است: 
ارزش مالی تجارت الکترونیکی در۶ ماه 
نخست سال ۱۴۰۰ از ۵۶۰ هزار میلیارد 
تومان )۵۶۰۷ هزار میلیارد ریال( عبور 
کرد.حاال اما شوکی تازه، پس از افزایش 
قیمت اینترنت؛ کسب وکارهای مجازی 

را تحت تاثیر قرار داده است. 
توضیح این نکته ضروری اســت که 
کسب و کارهای اینترنتی، گستره بزرگی 
از کتاب تا محصوالت ســوپرمارکتی و 
حتی کاالهای گران قیمتی چون لپ تاپ 
و دوربین و گوشی تلفن همراه و لباس 
را دربرمی گیرد. بــدان معنا که افزایش 
تعرفه ها می تواند دو تاثیر متفاوت را به 
جا بگذارد. از یک سو ممکن است خرید 
اقالم سنگین و بزرگ به صورت اینترنتی 
را با کاهش چشمگیر مواجه کند و خرید 
مردم را به بسترهای مستقیم سوق دهد و 
از سوی دیگر نیز ممکن است زمینه های 
افزایش تورم عمومی در کشور را فراهم 

آورد. 
وزیر ارتباطات تکذیب کرد 

پس از اعالم میزان افزایش هزینه ها، 
وزیر ارتباطات با تأکید بر اینکه افزایش 
۲ تا ۳ برابری تعرفه های پست تکذیب 
می شــود، از مدیرعامل شرکت پست 

خواســت ظرف ۲۴ ســاعت شرایط 
بازگشت مبالغ مازاد دریافتی از کاربران را 
فراهم کند.وی توضیح داد: طبق مصوبه 
کمیســیون تنظیم مقررات ارتباطات 
قرار بر این شــد که برای خدمات پایه 
پســتی، عادی و سفارشی، تعرفه برای 
مردم عادی ۲۰ درصــد افزایش یابد. 
این رقــم برای حقوقی هــا و دولتی ها 
افزایش ۵۰ درصدی خواهد داشــت. 
همچنین برای خدمات غیر پایه پستی 
مانند پست ویژه و پیشتاز، تعرفه مطابق 
حداکثر سقف تورم که حدود ۴۰ درصد 
است افزایش می یابد.وی تاکید کرد: از 
سال ۹۸ تاکنون تعرفه خدمات پستی 
تغییر نداشته است.زارع پور با بیان اینکه 
اگر ریالی بیشــتر از این تعرفه از مردم 
اخذ شده اســت بازگردانده می شود، 
به مدیرعامل شــرکت پســت دستور 
داد تا طی ۲۴ ســاعت آینده سامانه ای 
راه اندازی شود تا کسانی که برای پست 
مرسوله خود، مبلغ بیشتری از میزان 
مصوب پرداخت کرده اند، مابه التفاوت 
آن  را دریافت کنند.وی تاکید کرد: این 
ســامانه آنالین باید راه اندازی شود تا 
شماره مرسوله موردنظر کاربر وارد شده 
و در صورتی که هزینه بیشتر پرداخت 

شده بود به مردم بازگردانده شود.

کسب وکارها به کدام سمت 
می روند؟

رئیس اتحادیه کســب و کارهای 
اینترنتی در ایــن خصوص به خبرنگار 
»توســعه ایرانی« گفت: ما امیدواریم 
سخنان آقای وزیر ارتباطات و فناوری 
اطالعات محقق شــده و تعرفه ها برای 
خدمات پایه پستی، عادی و سفارشی، 
تعرفه بــرای مردم عــادی ۲۰ درصد 
افزایش یابد.رضا الفت نســب، با تاکید 
بر اینکــه وزیر قول داده اســت میزان 
هزینه ها حداکثر ۳۵ درصد افزایش یابد، 
ادامه داد: در کسب وکار اینترنتی با دو 
بستر مهم روبرو هستیم. از یک سو شبکه 
اینترنت و میزان سرعت و ضریب نفوذ و 
همچنین سیاست سیاستگذار در قبال 
اپلیکیشن ها و از سوی دیگر لجستیک و 
سخت افزار که بخشی از آن همین بخش 

پست را دربرمی گیرد. 
 نکته مهم این اســت کــه هر گونه 
افزایش قیمت نامتعارف می تواند زمینه 
را برای کاهش فــروش یا حتی خروج 
بخشی از فعاالن این حوزه فراهم کند 
چرا که اگر افزایش به میزانی باشد که 
صاحبان کسب و کار نتوانند آن را پوشش 
دهند، بی تردید این افزایش قیمت به 
مشتری منتقل شده و زمینه را برای رشد 

بهای تمام شده  کاالها فراهم می کند. 
وی گفت: در ســال های گذشــته 
همواره به اســتناد پایین بودن تعرفه، 
شرکت های پســت خصوصی امکان 
فعالیت نیافتند. فضا به گونه ای طراحی 
شده بود که این شرکت ها قدرت رقابت 
را از دســت دادنــد و حــاال در فضایی 
انحصاری، در حالی کــه رقابتی وجود 
ندارد تعرفه ها دستخوش افزایش شده 
و مشتری حق انتخاب چندانی ندارد. 
این چیزی است که کار را برای فعاالن 
اقتصادی ســخت می کند چراکه در 
فضای غیررقابتی همواره بیشــترین 
هزینه به مشــتری و اقتصاد تحمیل 
می شــود. وی درباره وضعیت تجارت 
الکترونیک گفت: نســبت بــه قبل از 
شــیوع ویروس کرونا در ایران در حوزه 
کاالهای پر مصــرف و روزمره بیش از 
۱۳۰ درصد رشد داشته ایم و در زمینه 
خدمات درمانی و راهنمای پزشــکی 
به صورت آنالین هم شاهد رشد بیش 
از ۳۰۰ درصــدی بوده ایم.عضو هیأت 
مدیره اتحادیه کسب و کارهای مجازی 
بیان کرد: پیش از کرونا بین ۵ تا ۱۰ هزار 
پلتفــرم market place در ایــران 
فعالیت می کردند، در حالی که در حال 
حاضر تعداد آن ها به بیش از ۲۰۰ هزار 

مورد رسیده است.
 مدیر عامل شرکت پست

 چه می گوید؟
مدیر عامل شرکت پست گفته است: 
قرار است از محل افزایش این تعرفه برای 
هوشمند سازی زیرساخت های پستی 
در راستای ارائه خدمات پستی بهتر به 

کاربران و کسب وکارها استفاده شود.
به گفته محمد لیائی درحال حاضر 
کاغذ، کارتون، اقالم اساســی که مورد 
نیاز پست اســت، هزینه حمل و نقل، 
هزینه حقوق کارمندان و... دو تا ســه 
برابر شده، درحالی که پست متناسب با 
افزایش هزینه ها، افزایش در تعرفه ها را 

نداشته است.
او تأکیــد دارد که اصــرار آن ها بر 
واقعی سازی تعرفه ها به جای افزایش 

آن است.

لیائی گفــت: ۶۷ درصــد افزایش 
مربــوط به میانگین کل اســت. یعنی 
ممکن است برخی ســرویس ها ۱۱۰ 
درصد افزایش تعرفه داشــته باشند و 
بعضی ها هم ۲۰ تــا ۳۰ درصد. اما من 
به میانگین اشــاره کردم که ۶۷ درصد 

تعرفه ها تغییر می کند.
لیائی در این مورد توصیح داد: سال 
گذشته ۵۰۰ میلیارد تومان زیان دادیم، 
اگر این زیان را پرداخت نکنیم می توانیم 

سرویس های بسیار بهتری ارائه کنیم.
وی تاکید کرد: زیرســاخت های ما 
مبتنی بر جابه جایی پاکت و بسته های 
کوچک طراحی شده است. االن با توجه 
به بحث کرونا و فروش اینترنتی مردم 
سلیقه هایشان به سمت خرید بسته های 
بزرگتر رفته است و بیزنس ما هم به این 
ســمت می رود ولی این درحالی است 
که زیرســاخت ما همان زیرســاخت 

قدیمی است.
 هر چه هست کســب وکار نوپای 
اینترنتی حاال با رشد بهای هزینه های 
پستی با شــوکی تازه روبرو شده است. 
باید دید مصرف کننــده در مواجهه با 
این وضعیت چه راهکاری را پی خواهد 
گرفت و چه رفتاری را نشان خواهد داد. 

زلزله در کسب و کارهای اینترنتی و شروع عملیات تکذیب

واقعی سازی قیمت ها به تعرفه های پستی رسید!
رضا الفت نسب، رئیس 

اتحادیه کسب و کارهای 
اینترنتی به »توسعه ایرانی« 

گفت: در سال های گذشته 
همواره به استناد پایین 

بودن تعرفه، شرکت های 
پست خصوصی امکان 
فعالیت نیافتند. فضا به 

گونه ای طراحی شده بود 
که این شرکت ها قدرت 

رقابت را از دست دادند و 
حاال در فضایی انحصاری، 
در حالی که رقابتی وجود 

ندارد تعرفه های پستی 
دستخوش افزایش شده 

و مشتری حق انتخاب 
چندانی ندارد

خبر

با وجود جهش قیمت ها در بازارهایی نظیر خودرو، طال، سکه 
و ارز روند بازار ســرمایه کماکان نزولی است و هر روز بر تعداد 
سهم های قرمز این بازار افزوده  می شود.میثم رادپور، کارشناس 
اقتصادی، در گفت وگو با قرن نو دراین خصوص گفت: مشخصاً 
محرک اصلی طبقات دارایی، کاال و سرمایه در کشور ما تورم 
است و عموماً تورم عامل جا به جایی قیمتی کاالهای مصرفی 
اســت؛ اما انتظار نداریم دارایی هایی مانند سهام تنها با تورم 
جا به جا شوند بلکه سرمایه گذاران و حتی مردم عادی انتظار 
دارند که این شرکت ها رشد کنند و شرکت ها بتوانند چشم انداز 
رشدی داشته باشند.وی در ادامه افزود: درحال حاضر وضعیت 
به شکلی شده زمانی که در بازار سهام سهمی جا به جا می شود 

چشم همه به دنبال تورم است؛ زمانی که چهل درصد از بازده 
اسمی را با تورم به دســت می آورید قطعاً چشمتان به دنبال 
تورم است و درحال حاضر اقتصاد کشور به شدت تورمی است 
و ما نرخ های تورمی را تجربه می کنیم که یا بی سابقه است و یا 

کم سابقه است.
پاندمی کرونا سرمایه گذاران را به بازار سرمایه سرازیر کرد

این کارشناس اقتصادی در پاسخ به این پرسش که چرا با 
وجود اینکه تورم موتور محرک دارایی ها در کشور ما است روند 
بازار سرمایه برای هفته ها نزولی باقی مانده است؛ گفت: این سؤال 
مهمی است و بازار سرمایه به این دلیل که نقدتر است و هیجانات 
بیشتری در آن دخیل است ما شاهد بودیم که بعد از پدیده کرونا 

نه تنها در ایران بلکه در سراسر دنیا سرمایه گذاران به این بازار 
هجوم آوردند و این تقاضا بی ســابقه بوده است به خصوص در 
ایران و بیکار شدن عده ای و تفکر برای کسب درآمد از محل  هایی 
که نیاز به حضور فیزیکی ندارد باعث شد که ملت به بازار سرمایه 
هجوم بیاورند و جابه جایی شدیدی بر روی قیمت ها رخ داد و 
متأسفانه به خصوص در ایران پس از مدتی شاهد ریزش های 
جدی بودیم و فشاری که شاخص را تا دو میلیون واحد برد دیگر 
وجود ندارد و این می تواند عاملی باشــد برای توقف رشد بازار 
سرمایه؛ زیرا عده ای از متقاضیان که می توانستند روند بورس را 
صعودی کنند دیگر در بازار حضور ندارند و این سهم را نیروی 
بزرگی به جلو حرکت داد که درحال حاضر بخش عظیمی از آن 

نیرو حضور ندارد.
وی در ادامه افزود: اثــر روانی که به دلیل ریزش جدی ایجاد 
شد باعث غیبت خیلی از سرمایه گذارانی شده که پیش از این 
در افزایش قیمت ها نقش جدی داشته و متأسفانه کماکان در 
کشور ما دارایی های مشهود جای دارایی های مالی را گرفته اند 

و علت اینکه عموماً در سایر کشــورهای دنیا سرمایه گذاران را 
تشویق می کنند که به سمت دارایی های مالی بروند این است که 
دارایی های مالی مولد هستند. شما اگر خودرویی خریداری کنید 
به قصد سرمایه گذاری، این خودرو در کنار خود خودروی دیگری 
را تولید نمی کند اما اگر سهام شرکت خودروسازی را خریداری 
کنید آن شرکت می تواند از آن سرمایه ای که شما در اختیارش 

گذاشته اید خط تولید خود را گسترش دهد.

کارشناس اقتصادی بررسی کرد؛

چرا بازار سرمایه از سایر بازارها عقب ماند؟ 

ایمان ربیعی

خبر اقتصادی

وعده ای دیگر از وزیر صمت:
خودرو گران نمی شود

وزیــر صمــت در 
ادامــه وعده هــای 
همیشگی اش گفت: در 
شرایط فعلی تصمیمی 
بــرای افزایش قیمت 
خودروها و گران شدن 

آنها نداریم.ســید رضا فاطمی امین با اشــاره به 
برنامه دو ساله تعریف شده برای صنعت خودرو، 
خاطرنشــان کرد: امروز تا حدود زیادی مشکل 
تولید خودرو حل شده است. سال گذشته ۷۰ هزار 
خودرو ناقص در کف پارکینگ خودروسازان وجود 
داشت و متوسط عبور مستقیم خودرو در شرکتی 
نظیر سایپا تنها ۱۸ درصد بود که مشکالت زیادی 

را ایجاد می کرد.
وزیر صمت اضافه کرد: امروز عبور مســتقیم 
خودرو از خط تولید به بازار در ایران خودرو به ۱۰۰ 

درصد و در سایپا به ۹۷ درصد رسیده است.
فاطمی امین گفت: اجرای اقدامات دیگری نیز 
در نقشه راه صنعت خودرو آغاز شده که از آن جمله 
مبارزه با کاالهای یدکی قاچاق قابل اشاره است که 
۳۰ درصد بازار لوازم یدکی خودرو را تشکیل می داد. 
در سایر موضوعات از جمله تنوع محصول، بهبود 
کیفیت، اصالح ســاختار مالکیت خودروسازان و 
غیره به طورکلی در ۹ محور، برنامه هایی تهیه شده 
و از خودروسازان نیز خواسته ایم که در همین راستا 

حرکت کند.
    

 افزایش 25 تا ۳۰ درصدی
  قیمت الستیک های ایرانی

براساس اطالعات و اسناد منتشر شده، الستیک 
خودرو از دیروز یکشــنبه ۸ خرداد  ۱۴۰۱ در گروه 
تایر های رادیال سواری و تایر های کشاورزی بایاس 

بین ۲۵ تا ۳۰ درصد گران شده است.
به گزارش باشــگاه خبرنگاران جوان، پارسال 
اعضای انجمن صنفی صنعــت تایر طی نامه ای به 
وزارت صمت اعالم کرده بودند که قیمت تایر باید ۴۰ 
درصد گران شود چرا که قیمت مواد اولیه افزایش 
یافته است و کارخانه های تولید کننده در حال زیان 

هستند، اما این درخواست رد شد.
    

از سوی بانک مرکزی و بر اساس شغل اعالم شد:
دستورالعمل جدید برای حساب 
بانکی اشخاص حقیقی و حقوقی 
بانک مرکزی دستورالعمل جدیدی برای گردش 
حساب بانکی اشخاص حقیقی فاقد شغل و حقوقی 

غیرفعال تعیین کرد.
به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، مجموع 
حداکثر سقف گردش بدهکار و بستانکار )برداشت و 
واریز( تمامی حساب های بانکی شخص حقیقی فاقد 
شغل در طول یک سال برای بازنشسته ۲ میلیارد 
تومان، مســتمری بگیر یک میلیارد تومان و برای 
بیکار ۵۰۰ میلیون تومان تعیین شده است. درآمد 
اجاره امالک و سود ســپرده بانکی، انتقال حساب 
بین بانکی شخص در محاسبات سقف تعیین شده، 

آورده نمی شود.
بنابراین گزارش، موسسه بانکی سطح گردش 
حساب هر شــخص را حداکثر پس از ۴۸ ساعت 
از زمان وقوع هر تراکنش محاســبه می کند. در 
صورتی که قبل از سررســید یک ســاله از سطح 
گردش حساب باالتر رود بصورت ارسال پیامک و 
یا سایر روش ها از شخص دعوت می شود برای ارائه 
توضیحات ظرف مهلت یک ماه به بانک مراجعه و 
توضیحات الزم در خصوص افزایش گردش حساب 

را به بانک ارائه کند.
    

 سود ۱۴ میلیارد دالری روسیه
 از فروش نفت و گاز

مهر- در حالی 
که صادرات نفت وگاز 
روســیه به شــدت 
محدود شــده است 
وزیر دارایی این کشور 
انتظار دارد کشورش 

در سال جاری میالدی به یک تریلیون روبل اضافی 
درآمد نفت و گاز دست یابد.

وزیر دارایی روســیه اعالم کرد کشورش انتظار 
دارد در ســال جاری میالدی به یک تریلیون روبل 

اضافی درآمد نفت و گاز دست یابد.
این پیش بینی درحالی اســت کــه صادرات 
نفت وگاز روسیه به شدت محدود شده است اما در 

عوض قیمت جهانی نفت وگاز باال رفته است.
آنتون ســیلوانوف در اظهاراتی که از تلویزیون 
دولتی پخش شــد، گفت: »ما انتظار داریم طبق 
پیش بینی هایی که با وزارت توسعه اقتصادی انجام 
دادیم، به یک تریلیون روبــل )۱۴.۴ میلیارد دالر( 

درآمد اضافی نفت وگاز برسیم.

رئیس سابق سازمان نظام مهندسی کشور 
گفت: در تهــران فقط در بازه زمانی ۱۰ ســاله 
شهرداری مجوز ساخت ۱۲۷ برج بر روی گسل 
و مجوز ساخت ۱۲۵ برج در معابر کمتر از ۱۰ متر 

را داده است.
احمد خرم در گفت وگو با ایلنا درباره تخلفات 
ساخت و ساز و امکان پرداخت جریمه آن تخلف 
و ادامه ساخت و ســاز افزود: این موضوع یکی از 
مشکالت اساسی در تخلفات ساختمانی است. 
قانون قبل از انقالب شــهرداری ها مصوب شده 
که برای هر تخلفی از نقشه و پروانه، هر چند ناظر 
اخطار می دهد اما شــهرداری طبق کمیسیون 
ماده ۱۰۰ می توانــد رای به تخریــب بدهد و 
همچنین می تواند این رای را ندهد. در این شرایط 
قانونی معلوم است که شهرداری ها رای به جریمه 
می دهند چراکه هم نمی خواهند خود را درگیر 
کنند و همچنین جریمه محلی برای درآمد است.  
وی تاکید کــرد: این امر در قانــون گذاری 
جزو اســتثنائات اســت که با تخلفی برخورد 
کنند. معتقد بودیم و اصرار داشتیم که قوانین 

کمیسیون ماده ۱۰۰ تغییر کند به این صورت 
که هر کسی مرتکب تخلفی شد، کمیسیون ماده 
۱۰۰ مکلف به تخریب و پیشگیری از اجرای آن 

تخلف باشد.
رئیس سابق سازمان نظام مهندسی کشور 
ساختمان با بیان اینکه در حال حاضر این امکان 
وجود دارد که شهرداری بابت تخلف، جریمه کند 
و پول ان را دریافت کنــد، گفت: باید این امکان 
وجود دارد که کمیسیون ماده ۱۰۰ ابزار تخلف را 

ضبط کند اما با قانون فعلی این اختیار را دارد که 
کار را متوقف کند یا نکند.

خرم ادامه داد: اصالح این مقررات و قوانین 
را پیگیری کردیم اساسا  ۴۰ سال است که این 
موضوع را پیگیری می کنیم اما اخیرا اصالحات در 
کمیسیون دولت هم تصویب شده و به زودی از 

طریق دولت ابالغ خواهد شد.
وی با اشاره به نظارت سازمان نظام مهندسی 
به نحوه ساخت و ساز در اســتان ها تاکید کرد: 
خوشبختانه در اکثر موارد نظام مهندسی نظارت 
موثری داشــته به طوری که در زلزله کرمانشاه 
واحدهایی که تحــت نظارت ســازمان نظام 
مهندسی ساخته شده بودند کمتر آسیب دیدند 

یا اصال آسیب ندیدند.
رئیس سابق سازمان نظام مهندسی کشور 
ساختمان در پاسخ به این پرسش که آیا برآوردی 

وجود دارد در تهران مشابه به ساختمان متروپل 
چه میزان ساخت و ســاز براساس رانت و البی و 
بدون توجه کردن به هشدار و تذکرات سازمان 
نظام مهندسی به اجرا رسیده، اظهار داشت: یک 
دنیا پرونده در این بار وجود دارد. برای نمونه در 
تهران فقط در بازه زمانی ۱۰ ســاله شهرداری 
مجوز ســاخت ۱۲۷  برج  بر روی گسل  و مجوز 
ســاخت ۱۲۵ برج در بر معابر کمتر از ۱۰ متر را 

داده است.
خرم در پاسخ به این پرسش که چرا در دوره 
مدیریت در سازمان نظام مهندسی جلوی این 
پروژه ها را نگرفتید و در این باره اطالع رســانی 
نشــد، گفت: در این باره اقدام کردیم و حتی در 
دولت مطرح شد اما جلوی انعکاس این موضوع 
به جامعه را گرفتند و معتقد بودند اطالع رسانی 
این موضوعات به حیثیت شهرداری لطمه می زند 

و نباید به شهرداری لطمه وارد شود.وی با بیان 
اینکه ساختمان های دولتی هم طرح مقاوم سازی 
ندارند، تاکید کرد: اکثر ساختمان های دولتی 
نیاز به طرح مقاوم ســازی دارند چراکه یا طرح 
محاسباتی این ساختمان ها یا اجرای آنها درست 
نبوده و هر کدام از این مــوارد می تواند منجر به 
خستگی ساختمان ها پس از گذشت مدتی شود 
و مقاومت الزم را نخواهند داشــت. مانند کسی 
که دچار بیماری مزمن شــده و با هر تب از پای 
درمی آید و در این ساختمان ها هم با هر عطسه 

یک طبقه فرو می ریزد.
خرم همچنین درباره تخریب ســاختمان 
متروپل گفت: این ســاختمان قابل اســتفاده 
نیست و آسیب اساسی دیده و باید تخریب شود 
اما این تخریب باید با روش تخریب نرم صورت 
گیرد. تخریب هم  طراحی خاص به خود را دارد و 
برای آن طراحی هم باید پروانه تخریب صادر کنند 
چراکه اگر تخریب غیر اصولی صورت گیرد به طور 
قطع به ساختمان های مجاور صدمات جدی وارد 

خواهد کرد.

رئیس سابق سازمان نظام مهندسی کشور:

شهرداری تهران مجوز ساخت ۱۲۷ برج بر روی گسل را صادر کرد


