
کارگران در آئینه نهادهای مالی
 نیروی انسانی ماهر و کارآمد، ارزنده ترین سرمایه 
یک کشور است. کارگران کشور با توجه به تخصص 
ها و مهارت های خود در حوزه های مختلف، نقش 
مهم��ی در گردش چ��رخ های تولید و ش��کوفایی 

اقتصاد کشور دارند.
ب��ه گزارش روابط عمومی بانک رفاه کارگران به نقل 
از جامع��ه خبری ال��ف، اما همین قش��ر اثرگذار در 
اقتص��اد، نیازهایی دارد که در صورت کم توجهی به 
این نیازها، بدون ش��ک چرخه تولید و اقتصاد کشور 
با مش��کل مواجه می ش��ود. مس��ائل مالی و بهبود 
ش��رایط رفاهی آنان از یک س��و و امنیت ش��غلی از 
س��وی دیگر مهم ترین نیازهای کارگران را تشکیل 
می دهد. حال پرسش این است که چگونه می توان 
به نیازهای کارگران پاس��خ گفت و ب��ه رونق تولید 
کش��ور نیز کمک کرد؟ در پاسخ به این سوال نقش 
نهادها و س��ازمان های مالی مطرح می ش��ود. یکی 
از بانک های مهم کش��ور، بانک رفاه کارگران اس��ت. 
در این یادداش��ت نگاهی می کنیم ب��ه کارنامه این 
بانک و خدماتی که به کارگران کشور ارائه می دهد.

از جمله برنامه های بانک رفاه کارگران این است که 
به کارگران کمک کند، چه مس��تقیم در جهت رفع 
نیازهای آنی کارگران و چه غیر مس��تقیم از طریق 
کمک به واحدهای تولیدی که کارگران بیش��ماری 
در آن ها مش��غول بکارند. این بانک تالش می کند 
با کمک به س��رمایه در گردش کارگاه های تولیدی، 
کارگران بیشتری دچار بحران نشوند؛ چرا که مدیران 
ای��ن بانک معتقدند تا زمانی ک��ه بتوانند یک مرکز 
اقتص��ادی را در چرخه تولید نگهدارند، عماًل جریان 

امید را در دل نیروی کار زنده نگه داشته اند.
این بانک در حوزه امنیت ش��غلی کارگران قدم های 
خوبی برداشته است، کمک به بنگاه های دولتی آسیب 
 دیده، کم��ک به کارآفرینی، اش��تغال زایی و حمایت 
از مش��اغل خانگی با اولویت زنان سرپرست خانوار و 
بهره برداری مطلوب از ظرفیت های استان های محروم 
در راستای ایجاد اشتغال پایدار بخشی از این فعالیت 
ها است. آمار تسهیالت پرداختی این بانک نشان می 
دهد، از س��ال 97 تا پایان تیرماه امس��ال بالغ بر 22 
ه��زار و 942 میلیارد ریال تس��هیالت از محل منابع 
بانک به تامین مالی و س��رمایه  در گردش بنگاه های 
کوچک و متوس��ط اختصاص یافته و از س��وی دیگر 
در 4 ماهه ابتدای س��ال جاری هم بیش از 159هزار 
و 675 میلی��ارد ریال تس��هیالت به بخش های آب و 
کش��اورزی، صنعت و معدن، مس��کن و س��اختمان، 

بازرگانی، خدمات و متفرقه پرداخت شده است.

اجرایی شدن بخش دوم بسته حمایت 
از صادرات غیرنفتی سال ۱۳۹۹

 معاون وزی��ر صنعت، معدن و تجارت و رئیس کل 
سازمان توسعه تجارت ایران از اجرایی شدن بخش 
دوم بسته حمایت از صادرات غیرنفتی سال 1۳99 

خبر داد.
به گزارش روابط عمومی س��ازمان توس��عه تجارت 
ای��ران، حمید زادبوم با اعالم این خبر افزود: بس��ته 
حمای��ت از ص��ادرات غیرنفتی س��ال 99 در بخش 
مش��وق ها ش��امل دو بخش منابع صندوق توس��عه 
ملی و منابع بودجه ای مش��وق های صادراتی اس��ت 
که با توجه به تخصیص بخشی از بودجه مشوق های 
صادرات��ی و همچنین ابالغ ش��یوه نامه های مربوطه 
توس��ط مقام عالی وزارت صنعت، معدن و تجارت، 
پرداخت مشوق های صادراتی توسط سازمان توسعه 
تج��ارت ای��ران، اجرایی خواهد ش��د. حمید زادبوم 
افزود: دبیرخانه کارگروه مشوق های صادراتی نسبت 
به تش��کیل پرونده متقاضیان دریافت مش��وق های 
صادراتی در 1۰ زیر فصل موجود در بس��ته حمایت 
از ص��ادرات غیرنفتی اق��دام کرده و پ��س از طرح 
موضوع در کارگروه مش��وق های صادراتی، نس��بت 
ب��ه پرداخ��ت مش��وق های صادراتی اق��دام خواهد 
ش��د. رئیس کارگروه مشوق های صادراتی در پایان 
مجددا بر پرداخت مش��وق های صادراتی با اولویت 
زیرس��اخت های صادرات��ی تاکی��د ک��رده و نقش 
س��ازمان های صنع��ت، معدن و تج��ارت به عنوان 
دبیرخانه کارگروه توس��عه صادرات اس��تان ها را در 

این مهم، ارزشمند توصیف کرد.

اخبار گزارش

  دالالن��ی ک��ه رد پای آنها به خارج از کش��ور می رس��د با 
اعالم قیمت دالر و س��ایر ارزها در ساعت ها و روزهایی که 
صرافی ها و کارگزاری های رس��می بازار ارز تعطیل هستند، 
با تشنج آفرینی در بازار ارز، تالش ها برای مهار التهاب بازار 
را ب��ر باد می دهند که این موض��وع، ضرورت ورود جدی تر 
نهاده��ای امنیتی و قضایی به موضوع »معامالت ش��بانه« 

بازار ارز را گوشزد می کند.
در س��اعات پایانی روز پنجشنبه )24 مهرماه( ادعای ورود 
قیم��ت دالر به کانال ۳2 هزار تومان به س��رعت در تمامی 
رس��انه های داخلی و خارجی منتشر شد. این در حالی بود 
که عصر همان روز که صرافی ها و کارگزاری های بانکی کار 
خود را خاتمه داده بودند، دالر در محدوده ۳1 هزار و 7۰۰ 
تومان معامله شده بود و پس از این زمان به دلیل تعطیلی 
بازار، امکان نقل و انتقال رسمی اسکناس و حواله های ارزی 
فراهم نبوده اس��ت. انتش��ار این ادعا، تح��ت عنوان تعیین 
نرخ در »معامالت ش��بانه« مطرح ش��د. معامالت شبانه به 
معامالتی اطالق می شود که توسط شبکه های مجازی بازار 
ارز در ساعاتی که صرافی ها و کارگزاری های بانکی تعطیل 
هس��تند و امکان انجام هیچ گونه معامله رس��می ارز وجود 

ندارد، انجام می شوند.

 نبض بازار ارز در اختیار دالالن مجازی
ب��ازار ارز ای��ران از ابتدای ده��ه 9۰ با پدیده رس��انه های 
مجازی مواجه ش��د. اگر تا پی��ش از آن زمان نرخ ارز متاثر 
از تح��والت بین المل��ل و همچنین عملی��ات بانک مرکزی 
در بازار و صحن��ه گردانی صرافان، عرضه کنندگان و البته 
دالالن در خیابان منوچهری و چهارراه استانبول و خیابان 
فردوس��ی تعیین می ش��د، اما با ورود س��ایت ها، کانال ها و 
اپلیکیش��ن هایی در بس��تر اینترنت، بازیگر جدیدی هم در 

تعیین نرخ ارز پیدا شد.
بازیگ��ری ک��ه در ابت��دا با تصور شکس��ته ش��دن انحصار 
دالالن مش��هور بازار و همچنین ایجاد امکان اطالع رسانی 
گس��ترده برای تمامی متقاضیان ارز، حضورش با استقبال 
سیاست گذار هم همراه بود و در ادامه راه و با استقبال انبوه 
مخاطب��ان از مجاری آنالین، چن��ان جایگاهی را پیدا کرد 
که گویی نبض بازار اطالع رس��انی و نرخ های ارز، حواله ها و 
غیره را در اختیار گرفته است.  اما با داغ شدن معامالت ارز 
در فضای مجازی، ضرورت نظارت و کنترل تخلفات در این 
بازار هم جدی شد، اما نداشتن توجه کافی برای ضابطه مند 
ک��ردن معامالت مجازی و همچنی��ن پیچیدگی های ذاتی 
فضای مجازی نس��بت به بازار سنتی، باعث شد که پدیده 

داللی در چهره ای جدید خود را به بازار نشان دهد.
از س��ال 1۳96 وجود ای��ن بازار مجازی م��ورد توجه قرار 
گرفت و بانک مرکزی با استناد به آیین نامه و دستورالعمل 
عملی��ات ارزی برای کنت��رل و تحت نظ��ارت درآوردنش 
ت��الش کرد، اما در ابتدا به دلیل ضعف های فنی و قانونی با 

همراهی سایر دستگاه ها همراه نشد.
هر چند امروز نزدیک به سه سال از شکل گیری این دغدغه 
در سطح کالن سیاست گذاران کشور می گذرد، اما همچنان 
به دلیل نبود س��ازوکارهای روزآمد حقوقی و قضایی برای 
کنترل این پدیده، دالالن مجازی همچنان مشغول جوالن 

دادن هستند.
نکت��ه جال��ب این اس��ت ک��ه اگر چ��ه نق��ش معامالت و 
قیمت های غیر رسمی )ش��بانه( رو به افزایش است، اما به 
اعتقاد کارشناسان،  بخش عمده ای از معامالت انجام شده 

در این بازار، کاذب بوده و کم عمق است.
در حال حاضر فعاالن بازار ارز می گویند بخش مجازی این 
ب��ازار به صورت عمده در اختیار حلق��ه هایی قرار دارد که 
راس هر چهار حلقه در خارج از کش��ور قرار گرفته اس��ت. 
این حلقه ها با سواستفاده از جذب مخاطب گسترده ای که 
انجام شده است به وس��یله سایت ها، کانال های تلگرامی و 
اپلیکیش��ن های خود، به راحتی این امکان را یافته اند تا در 
مواقع��ی که بازار ب��ه هر علت، آمادگی الته��اب را دارد، بر 
ش��دت و عمق این التهاب بیافزایند.  در چنین ش��رایطی 
است که بسیاری از کارشناسان و همچنین مسئولین عالی 
کش��ور مانند روسای کل پیش��ین و فعلی بانک مرکزی و 
همچنین دادس��تان فعلی تهران معتقدند که ش��بکه های 
مجازی نقش چش��م گیری در ب��اال رفتن قیمت ارز و برهم 

خوردن تعادل بازار دارند.
از مهمتری��ن پدی��ده هایی که فضای مج��ازی در بازار ارز 
ایجاد کرده، معامالت فردایی و معاالت شبانه است. پدیده 
»معام��الت فردای��ی«،  به طور همزمان در بازار س��نتی و 
مجازی مطرح بوده و به عنوان نوعی از معامله با اس��تقبال 
مواجه ش��ده اس��ت؛ اما »معام��الت ش��بانه« ارز، ویژگی 
اختصاصی کانال ها و سایت های مجازی است. چرا که آن ها 

می توانن��د در حالی که به طور معم��ول بازار ارز در حدود 
س��اعت 6 تا ۸ عصر کار خود را خاتمه می دهد، همچنان تا 

نیمه شب معامالت خود را ادمه دهند.

 آفت معامالت شبانه بر دامن بازار ارز
در ماه های اخیر بازار ارز شاهد جدال سنگین میان بازارساز 
با سفته بازان و نوسان گیران است. در این جدال بازارساز با 
بهره بردن از ابزار صرافی ها و کارگزاری های بانکی، س��عی 
در خنثی س��ازی اقدام��ات مخربانه کانال ه��ای مجازی در 
بازار و کنترل آن دارد. اما در س��وی دیگر،  دالالن مجازی 
برای غلبه بر بازارس��از، به افزایش انتظارات تورمی جامعه 
دل خوش کرده اند. آن ها برای دس��تیابی به هدف خود، به 
صورت عم��ده از دو حربه روانی به��ره می برند. در مرحله 
نخس��ت، پمپاژ نگرانی در بس��تر جامعه با انتشار گسترده 
اخبار منفی یا در بس��یاری از مواقع ش��ایعات بی اس��اس و 
ام��ا در مرحل دوم آنها از بازار مبهم و بدون کنترلی به نام 

معامالت شبانه و روزهای تعطیل استفاده می کنند.
معامالت ش��بانه اصطالح به معامالتی اطالق می ش��ود که 
توسط شبکه های مجازی بازار ارز در ساعاتی که صرافی ها 
و کارگزاری ه��ای بانک��ی تعطیل هس��تند و ام��کان انجام 

هیچ گونه معامله رسمی ارز وجود ندارد، انجام می شوند.
به گفته فعاالن بازار ارز، گردانندگان این حلقه های مجازی 
در این س��اعات که حضور رقیب خود را در بازار احس��اس 
نمی کنن��د، ب��ا ترتی��ب دادن معامالت کاغ��ذی یا همان 
س��فته بازی قیم��ت ارز را طی معامالت فردای��ی، به نوعی 
تنظیم می کنند تا بتوانند س��ود خود را از نوسان گیری روز 

آینده بازار به دست  آورند.
در همین راس��تا طی هفته های اخیر اگر به معامالتی که در 
محدوده ساعت 1۸ تا 2۳ انجام شده است نگاهی بیندازیم، 

مش��خص می ش��ود در اکثر ایام، قیمت ارز در این ساعات، 
شیب صعودی شدیدتری پیدا کرده است. با این کار دالالن 
ب��ازار ارز می توانن��د در آغاز معامالت روز بعد ب��ازار، انتظار 
خریداران و فروش��ندگان واقعی ارز را نس��بت به قیمت ارز 
ب��اال ببرند و در نتیجه با ش��روع معامالت روز جدید به طور 
خودکار، معامالت بر مبنای قیمتی که در معامالت ش��بانه 
شب گذشته مشخص شده، آغاز می شود. در این شرایط تمام 
همت و تالش بازارساز تنها معطوف به واقعی کردن قیمت ها 
با خنثی ساختن نقش��ه بازی که در معامالت شبانه توسط 
برخی کانال های فضای مجازی طراحی شده است، می شود.

دو نمونه ش��اخص از وقوع این اتفاق را می توان در افزایش 
1۰۰۰ تومان��ی قیمت دالر در روز اربعین هفته گذش��ته و 
همچنین افزای��ش 6۰۰ تومان قیمت دالر در معامالت دو 
روز گذش��ته )این تعطیالت 2۸ و 29 ماه صفر(، مش��اهده 
کرد. در حالی که تمامی این روزها،  روزهای تعطیل رسمی 
بوده ان��د و مطابق با ع��رف موجود در ب��ازار ارز، هیچ گونه 
معامله واقعی در این ای��ام اتفاق نمی افتد، اما دالالن فعال 
در سایت ها و کانال های مجازی توانستند در غیاب بازارساز، 

قیمت مورد نظر خود را بر بازار تحمیل کنند.

 لزوم ورود نهادهای امنیتی و قضایی 
کارشناس��ان پولی و بانکی معتقدند، در این ش��رایط ایجاد 
ش��ده، بانک مرکزی فاقد ابزارهای الزم برای مقابله با این 
پدیده است. به اعتقاد آنان اگر بازارساز از قیمت گذاری های 
معامالت شبانه پیروی نکند، ش��اهد ایجاد اختالف قیمت 
فاحش میان بهای رسمی و غیر رسمی ارز خواهیم بود که 
ایجاد صف های طویل مقابل صرافی ها برای کس��ب سود از 
محل آربیتراژ، یکی از پیامدهای آن اس��ت. در سویی دیگر 
اگر بانک مرکزی با توجه به قیمت معامالت شبانه، اقدام به 
قیمت گذاری کند، تمام توان خود را باید صرف بازگرداندن 
قمیت هایی کند که در ای��ن معامالت به صورت غیرواقعی 
رش��د کرده ان��د. البته در س��ال های گذش��ته تالش هایی 
برای کنترل این ش��بکه های مجازی به خصوص از س��وی 
دادستانی صورت گرفته اس��ت؛ اقداماتی مانند دستگیری 
برخی از مدیران کانال ه��ای تلگرامی بازار ارز، تالش برای 
راه ان��دازی کانال هایی موازی که در جهت ایجاد آرامش در 
بازار فعالیت کنند و همچنین ایجاد منع برای اعالم قیمت 

ارز در برخی از مراکز پرمخاطب از جمله آن هاست.
در ش��رایط فعل��ی که مجددا س��فته بازان و نوس��ان گیران 
بازار با اس��تفاده از بس��تر مجازی در حال باال بردن انتظار 
تورم��ی جامعه و در نتیجه افزایش قیمت ارز هس��تند، به 
نظر می رس��د تالش هایی برای تکرار اقدامات پیش��ین در 
حال ش��کل گرفتن اس��ت، اما برخی کارشناسان نسبت به 
کارآمدی آن اقدامات دغدغه های��ی جدی دارند. به اعتقاد 
این گروه از کارشناسان مسئله کانال های مجازی بازار ارز، 

ابعاد متفاوتی دارد. ایرنا 
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عضو هیأت مدیره اتحادیه واردکنندگان 
نهاده خبرداد

نبود شفافیت در توزیع 
نهاده های دامی  

یک مقام مس��ئول گفت: ما اصل ش��فافیت 
و س��المت روند توزیع با نظارت و سیاس��ت 
گذاری وزارت جهاد کشاورزی را نیاز قطعی 
امروز برای اصالح بازار نهاده ها می دانیم ولی 

تا کنون این مهم تحقق پیدا نکرده است.
محمد مهدی نهاوندی با اعالم این مطلب اظهار 
داش��ت: برای واردات کنجاله س��ویا از ابتدای 

سال جاری تا 12 مهر ماه حدود 46۰ میلیون 
دالر ارز تأمین ش��ده که تأمین 15۰ میلیون 
دالر از این رقم در بازه زمانی 15 ش��هریور ماه 

تا 12 مهر ماه صورت گرفته است.
وی افزود: تأخیر در تأمی��ن ارز مورد نیاز از 
یک س��و و تخصیص ارزهای بعضاً غیر قابل 
انتقال برای واردات کنجاله س��ویا از س��وی 
دیگر باعث از دس��ت رفت��ن فرصت خرید به 
موقع ای��ن نهاده ش��ده و واردکنندگان را با 
افزایش چشم گیر قیمت های جهانی مواجه 
ک��رده اس��ت. عضو هی��أت مدی��ره اتحادیه 
واردکنن��دگان نهاده ه��ای دام و طیور ایران 
ادام��ه داد: هر چند بخش��ی از ارزهای مورد 
نیاز برای واردات کاالهای اساس��ی از س��وی 
بانک مرکزی تأمین ش��ده اس��ت ولی مساله 
اساس��ی ای��ن اس��ت که ب��ا زمان ب��ر بودن 
جابجای��ی ارز به وی��ژه ارزه��ای نامرغوب و 
تحمیل هزینه بعضاً 1۰ درصدی برای نقل و 
انتقال چنین ارزهایی نمی توان انتظار داشت 
که مشکالت قیمت و کمبود کنجاله سویا در 

بازار به سرعت برطرف شود. فارس 

آخرین قیمت محصوالت پروتئینی
 گوشت و مرغ گران شد 

قیمت ان��واع محص��والت پروتئین��ی مانند 
گوشت و مرغ افزایش زیادی در بازار داشته، 
فروشندگان می گویند نهاده های گران قیمت 

ها را باال برده است.
قیمت ان��واع محصوالت پروتئینی در بازار از 
قبیل گوش��ت و مرغ افزایش یافته قیمت هر 
کیلو گوشت گوسفندی به 12۰ هزار رسیده 
و گوش��ت گوس��اله هم از 1۰۰ هزار تومان 
عبور کرده اس��ت، قیمت مرغ در منطقه 19 

تهران کیلویی 2۰ هزار تومان اس��ت. اما در 
مناطق باالتر قیمت های بیش��تری به گوش 

می رسد.
فروش��ندگان می گویند ای��ن افزایش قیمت 
به دلیل افزای��ش قیمت خوراک دام و طیور 
است که در چند ماه گذشته تولیدکنندگان 

را تحت فشار قرار داده است. 
مهدی دستوری مدیر یک فروشگاه بزرگ در 
منطق��ه 19 تهران به خبرن��گار فارس گفت: 
تولید کنندگان کنجاله س��ویا را به قیمت 5 
برابر می خرند و معلوم است که روی قیمت 

اضافه می کنند.
قیمت کنجاله سویا در بازار سیاه به 14۰۰۰ 

تومان رسیده است.
دس��توری گف��ت: قیم��ت هایی ک��ه آنها از 
تولید کننده می خرند نس��بت به قبل گران 
ش��ده اس��ت. قیمت خوراک دام و طیور 7۰ 
درصد قیمت محصوالت پروتئینی را تشکیل 
می ده��د و افزای��ش پنج براب��ری قیمت این 
نهاده ها روی عرضه محصوالت تأثیر گذاشته 

است.  فارس 

آمارها نشان داد
اوراق بدهی دولت خریدار ندارد 

در آخرین هفته عرضه اوراق بدهی مجموعا 
۳۳۰ میلیارد تومان اوراق به فروش رفته که 
این رقم نس��بت به هفته های آغازین شروع 

عرضه ها افت قابل توجهی داشته است.
  اخی��را بانک مرکزی اعالم کرده اس��ت، در 
راس��تای تأمین مالی کس��ری بودجه دولت 
از یک مس��یر غیرت��ورم زا، کارگ��زاری بانک 
مرکزی تا پایان ش��هریورماه سال جاری 16 
مرحل��ه حراج برگ��زار کرد که ط��ی آن، در 

مجموع 69۸.2 هزار میلیارد ریال انواع اوراق 
بدهی دولت��ی به بانک ه��ا، نهادهای مالی و 

سایر سرمایه گذاران فروخته شد.
پیگیریها نش��ان میدهد، در مرحله بیستم از 
تامین مالی دولت از طریق فروش اوراق بدهی 
مجموع��ا ۳۳۰ میلی��ارد و 65 میلیون تومان 
به فروش رف��ت. این می��زان کمترین میزان 
ف��روش در بین تمام هفته ه��ای حراج اوراق 
بدهی بوده است. این در حالیست که از هفته 
هفدهم تاکن��ون مجموعا تنها ه��زار و 7۰۰ 
میلیارد توم��ان تامین مالی دول��ت از طریق 

فروش اوراق بدهی صورت گرفته است.
نرخ سود موثر در بازار حراج اوراق بدهی در 
هفته هفدهم 2۰.71 درصد محاس��به شده 
ب��ود ک��ه در هفته جاری کاه��ش یافته و به 

2۰.42 درصد رسید. 
گفتنی است، بر اساس اعالم برخی رسانه ها، 
هفته بیس��تم از حراج اوراق بدهی دولتی در 
بازار بی��ن بانکی و ب��ورس در حالی رخ داد 
که هفته نوزدهم به دلیل اخالل در س��امانه 

حراجی شکل نگرفته بود.  تسنیم 

خ��ب��ر خ��ب��ر خ��ب��ر

با اسم رمز »معامالت شبانه« رخ داد؛

التهاب آفرینی دالالن خارج نشین در بازار ارز

رئیس س��ازمان نظام مهندسی س��اختمان استان تهران از 
تخفیف 5۰ درصدی تعرفه خدمات نظام مهندسی به پروژه 

های طرح اقدام ملی مسکن خبر داد.
س��عید س��عیدیان با بیان اینکه با ش��هرداری تهران توافق 
کرده ایم تا از این پس برای کلیه پروژه ها و س��اختمان ها، 
شناس��نامه فنی -ملکی صادر شود، گفت: از این پس کلیه 
پروانه های صادره در س��طح ش��هر تهران ب��ه صورت چهار 

ناظره اجرا می شود.
وی درباره تعرفه خدمات نظام مهندسی گفت: تعرفه فعلی 
کفاف انطباق با واقعیت های امروز تهران را ندارد و به دنبال 

بروز رسانی آن هستیم.
رئیس س��ازمان نظام مهندس��ی تهران افزود: اگر تعرفه ها 
با واقعیت منطبق نباش��د یا بر کیفیت کار اثر می گذارد یا 

حرفه مندان واقعی از این حرفه دور می شوند.

س��عیدیان درباره گودهای ساختمانی پایتخت گفت: 2۸۰ 
گ��ود رها ش��ده در تهران داریم ک��ه 1۰۰ گود آن پرخطر 
اس��ت و ضرورت دارد هر چه سریع تر برای آن فکری شود. 
ش��هرداری وارد این ماجرا ش��ده و به صاحبان این امالک 

هشدار جدی داده است.
وی در خصوص ریزش گود خیابان ابوذر منطقه 17 تهران 
گفت: متأس��فانه ریزش این گود ساختمانی خسارات جانی 
و مال��ی داش��ت. مهندس ناظ��ر کاری جز گ��زارش دادن 
نمی توانس��ت انجام دهد و هنگام ریزش نیز در محل پروژه 
حضور داش��ته است. وی س��ه بار پیش از این هشدار داده 
ب��ود، این در حالی اس��ت که مهندس ناظ��ر ابزاری چون 
اط��الع دادن به ش��هرداری ن��دارد، ولی مهن��دس ناظر را 

دستگیر کرده اند و در زندان است.
رئیس نظام مهندس��ی ته��ران تصریح ک��رد: وقتی گودی 

برداش��ته می شود همه مهندس��ان ناظر اصرار دارند که هر 
چه س��ریع تر پروژه از حالت گود خارج شده و وارد ساخت 
ش��ود، ولی در این پ��روژه، مال��ک درخواس��ت تجمیع با 
واحدهای دیگر را داده بود که شهرداری موافقت کرده بود، 

لذا پروژه در حالت گود، طوالنی مدت باقی ماند.
وی درب��اره تخلف 4۰ میلیارد تومانی س��ال 94 گفت: این 
مبلغ را هیئت مدیره وقت س��ازمان نظام مهندس��ی تهران 
برای یک پروژه بافت فرسوده در بانک خصوصی وابسته به 
ش��هرداری تهران سرمایه گذاری کرده بود که این پروژه با 
شکس��ت روبرو شد و بانک مذکور نیز این پول را به عنوان 
وثیقه برداش��ت کرد. در ح��ال دادگاه 4۰ میلیارد تومان را 
بلوکه کرده و نه بانک مذکور می تواند آن را برداش��ت کند 
و نه نظام مهندس��ی؛ با این حال همچنان س��ود متعلقه به 
این 4۰ میلیارد تومان به حس��اب س��ازمان نظام مهندسی 

تهران واریز می شود.
س��عیدیان با بیان اینک��ه 55۰ هزار مهن��دس عضو نظام 
مهندس��ی کشور هس��تند، گفت: این س��ازمان بزرگترین 
NGO کش��ور بوده و در ته��ران 12۰ هزار مهندس عضو 
آن هستند اما عرصه کار برای آنها فراهم نیست و اکثراً در 

خارج از حیطه تحصیلی خود اشتغال دارند.
وی در خصوص امضا فروش��ی گف��ت: این تخلف به معنای 
مصطلح آن وجود ندارد و دستورالعمل ها و شیوه نامه هایی 
ک��ه داریم مبنی ب��ر واگذاری پروژه ه��ای بزرگ تر و متراژ 
بیش��تر منجر به امضا فروشی شده اس��ت، لذا با همکاری 
معاون��ت مس��کن و س��اختمان وزارت راه و شهرس��ازی، 
اصالحاتی در ش��یوه نامه ها در دس��ت اقدام داریم تا افراد 
بر اس��اس س��وابق کاری پروژه دریافت کنند، نه بر اساس 

تعداد مهندس بیشتر.
رئیس نظام مهندس��ی تهران در پاسخ به پرسش خبرنگار 
مه��ر مبنی ب��ر تخفی��ف خدمات نظ��ام مهندس��ی برای 
پروژه های طرح ملی مسکن گفت: تفاهم نامه با وزارت راه 
و شهرس��ازی امضا شده و کس��انی که در این پروژه ها وارد 
ش��وند، 5۰ درصد تخفیف خدمات دریافت می کنند اما در 
ازای آن 5۰ درصد از ظرفیت آن شرکت اشغال خواهد شد. 
ضمن اینکه مهندسان ما در طرح اقدام ملی مسکن حضور 
دارند و مردم می توانند تفاوت کیفیت مس��کن مهر با طرح 
اقدام ملی را به دلیل مهندس��ی س��ازی این طرح مشاهده 

کنند.  مهر

  رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان تهران خبر داد؛

تخفیف ۵۰ درصدی نظام مهندسی به طرح ملی مسکن


