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بازار  سکه و طال )قیمت ها به تومان(
نوع

سکه طرح قديم

سکه طرح جديد

نيم سکه

ربع سکه

سکه يك گرمي

هر گرم طالي 18 عيار

15,660,000

 15,965,000

 7,670,000

 4,860,000

3,370,000

1,516,240

تغييرقيمت

بازار  جهاني

نوع

هر اونس طال

نقره 

هر بشکه نفت اوپك

هر بشکه نفت برنت

1,318.31

16.51

61.95

64.68

تغييرقيمت )دالر(

بازار  ارز  )قیمت ها به تومان(
مبادالتینوع ارز تغييرتغييربازار آزاد

دالر آمريکا

يورو

پوند انگليس

درهم امارات

4,495

5,619

6,870

1,340

37,534

46,242

 52,015

10,220

-

-

-

تغییرنرخ برابري ارزها

يورو به دالر

پوند به دالر

دالر به درهم

1.2313

1.3895

3.673

مائده امینی| »آتش بازی، شــام، شــیرینی! 
چهارشنبه سوری خود را متفاوت تر از همیشه برگزار 
کنید.« جشن ایرانی ها در آخرین شب چهارشنبه 
ســال، تبدیل به مدل تازه ای از کسب وکار در کشور 
شده اســت. مدت هاســت که هزینه های برگزاری 
چهارشنبه سوری دیگر فقط در ترقه ها و آتش بازی ها 
خالصه نمی شــود. در ســال های اخیر آژانس های 
مســافربری مردم را برای جشن چهارشنبه سوری 
به خارج از تهران دعــوت می کنند. کویرهای مصر، 
مرنجاب و قم مقصد اصلی تهرانی هایی اســت که 
می خواهند این مراســم را به صورت سالم  و سنتی 
برگزار کنند. تورها اما به ســفرهای یک روزه خارج 
شهری خالصه نمی شوند و باغ تاالرهای پذیرایی هم 
در سال های اخیر برای خود چهارشنبه سوری دارند. 
برای این که شب چهارشنبه سوری را در یک باغ تاالر 
حوالی کرج بگذرانید، باید به طور میانگین بین 120 

تا 150 هزار تومان هزینه کنید. 
امســال اما کســانی کــه بــرای تجربــه یک 
چهارشنبه سوری متفاوت اقدام کرده بودند، بین 60 
تا 250 هزار تومان برای هر نفر به تورهای مسافربری 
پرداخــت کردند که مقاصدشــان کویرهای بزرگ 
کشــور بود. نمی توان عدد دقیقی از تعــداد افرادی 
که در این مراسم شــرکت می کنند، اعالم کرد اما 
فارغ از این مدل تازه برگزاری، اگر هرخانواده ایرانی 
به طور میانگین فقط 10 هــزار تومان برای برگزاری 
چهارشنبه سوری هزینه کرده و 4 عدد بالن آرزو به 
آسمان بفرســتد، یک گردش مالی 241 میلیارد و 
960 میلیون تومانی در کشور ایجاد می شود، چراکه 
طبق آخرین آمــار، مرکز آمار ایــران 24 میلیون و 

196 هزار خانوار در کشور وجود دارد. 
چهارشنبه سوری های الکچری 

آژانس هــا با شــعار »چهارشنبه ســوری خود را 
متفاوت تر از همیشه بگذرانید« از هفته های پیش 
شروع به جذب مســافر کردند. ظرفیت تورها بین 
50 تا 200نفر بوده و وسیله ایاب و ذهاب به مقاصد 
مورد نظر فراهم است. برخی برای باغ تاالرهای اطراف 
کرج آگهی داده اند و برخی بــرای کویرهای بزرگ 
اطراف اصفهان، یزد و قم.  مدیــر یکی از کانال های 
تلگرامــی می گوید: تور ما یک روزه و به ســمت باغ 
تاالری حوالی گرمدره اســت. از ساعت 3 بعدازظهر 
تا 12 شب جشن و آتش بازی داریم. میوه، شیرینی، 
شام، عصرانه و وســیله ایاب و ذهاب فراهم است و 

هزینه ای که شما برای این شب پرداخت می کنید، 
135 هزار تومان است.  این درحالی است که آژانس ها 
شکل رســمی تری به این مراســم داده اند. یکی از 
این آژانس ها، بــرای برگزاری مراســم در دل کویر 
قم به همراه شام و یک شــب اقامت در کاروانسرای 
پاســنگان، 115 هزار تومان از شما طلب می کند؛ 

ظرفیت این تور 60نفر است. 
برخی آژانس ها به بهانه بیمه و شــام مفصل، بین 
220 تــا 250 هزار تومــان برای برگزاری مراســم 
چهارشنبه سوری در کویر مصر و مرنجاب درخواست 
می کنند.  ســایت هایی مثل تخفیفان و نت برگ اما 
فراخوان هــای عمومی داده اند. آنها بــرای تورهای 
مشابه بین 60 تا 100 هزار تومان از شما درخواست 

می کنند.
بی خبری اتحادیه

از  پذیرایــی  تاالرهــای  اتحادیــه  رئیــس 

چهارشنبه ســوری در تاالر ها خبر ندارد. خســرو 
ابراهیمی به »شــهروند« می گوید: مــن تابه حال 
نشــنیده ام که ارگانی یا آژانســی در تاالرها مراسم 
چهارشنبه سوری را برگزار کند اما به طورکلی می توانم 
بگویم اگر قرار است هر مراسمی در تاالرهای کشور 
برگزار شود، از ولیمه گرفته تا عروسی و دورهمی و... 
منوط به دریافت مجوز از اداره اماکن است. صالحیت 
افراد باید توسط این اداره تأیید و شئونات اسالمی در 

مراسم ها رعایت شود.
 همه هزینه های چهارشنبه سوری

در  سال 97
اگر مراســم الکچری برگزاری چهارشنبه سوری 
را فراموش کنیم، بســیاری هنوز بــه آتش بازی و... 
روی می آورند. اقالم مختلفی برای آتش بازی وجود 
دارد. از بالن آرزوها گرفته تا نارنجک های دســتی. 
گزارش های میدانی خبرنگار »شهروند« حاکی از آن 

است که امسال هر بالن آرزو 2 هزار و500 تومان، هر 
چلچله بین 28 تا 30 هزار تومان، هر آبشار بین 3 تا 
10 هزار تومان قیمت دارد. هر بسته سیگارت بین 4 
تا 6 هزار تومان و 7  ترقه بین 7 تا 10هزارتومان است. 

این درحالی اســت دکتــر ده مــرده ای رئیس 
بیمارستان سوانح سوختگی شهید مطهری با هشدار 
نسبت به پیامدهای تلخ حوادث چهارشنبه سوری در 
آخرین اظهارات خود گفته است؛ هزینه هر یک  درصد 
سوختگی بین دو تا پنج میلیون تومان است. نباید 
فراموش کنیم که هزینه های چهارشنبه سوری به 

کپسولی و ترقه خالصه  نمی شود. 
حتی اگر هر خانواده ایرانی تنهــا 10 هزار تومان 
برای برگزاری این مراسم هزینه کند، با توجه به تعداد 
خانوار 24 میلیون و 196هزاری که مرکز آمار اعالم 
کرده است، نزدیک 242 میلیارد تومان گردش مالی 

تنها در یک شب در کشور ایجاد می شود.

»شهروند« از بازار تورهای چهارشنبه سوری و هزینه جشن های عمومی آخرین شب چهارشنبه  سال گزارش می دهد

تورپررونقچهارشنبهسوری
  اگر هر خانواده ایرانی 10 هزار تومان برای برگزاری چهارشنبه سوری هزینه کرده و دو عدد بالن آرزو به آسمان بفرستد

یک گردش مالی 241 میلیارد و 960 میلیون تومانی در کشور ایجاد می شود
  آژانس های مسافربری برای برگزاری چهارشنبه سوری در کویر بین 60 تا 250 هزار تومان دریافت می کنند 

اتفاق روز

بازتاب
نظر به انتشار یادداشــتی با عنوان »فرصت سوزی 
در تعیین استراتژی گاز« در صفحه 4 روزنامه شهروند 
مورخ 96/12/16 ترتیبی اتخاذ فرمایید تا جوابیه پیوست 
جهت تنویر افکار عمومی، وفق ماده 23 قانون مطبوعات 

در اسرع  وقت در آن جریده انتشار یابد.
از جیب مردم خرج نکنیم

روزنامه شهروند و چند رســانه دیگر هفته گذشته 
با انتشــار مطلبی با عنوان »فرصت ســوزی در تعیین 
اســتراتژی توزیع گاز« به قلم آقای حامد صالح آبادی، 
درحالی مدعی »نداشتن برنامه« در کشور برای توزیع گاز 
طبیعی شده و تالش وزارت نفت برای صیانت از انفال 
عمومی را به گذاشتن »صخره« در مسیر سرمایه گذاری 
خارجی تعبیر کردند و درخواســت تصویب تخفیفات 
پلکانی را به مجلس پیشنهاد دادند که مشخص نیست 
مبنای این کلی گویی ها چیست و آیا می توان پذیرفت 
که از جیب ملت ایران به عنــوان صاحبان اصلی منابع 

نفــت و گاز و برخالف منطق اقتصــادی و نص صریح 
قوانین باالدســتی، برای افزایش سود )رانت( صاحبان 
فعلی و آتی پتروشــیمی ها، تخفیف داد؟! نویســنده 
یادداشت ابتدا پرسیده اند، اســتراتژی 20سال آینده 
وزارت نفــت درباره توزیع گاز متان چیســت؟ جهت 
اطالع ایشــان و ســایر همفکرانشــان باید گفت این 
اســتراتژی نه فقط در مورد گاز متان که در مورد نفت 
خام، فرآورده های نفتی و گازی و پتروشیمی در اسناد 
باالدستی، چشــم انداز 1404، برنامه های پنج ساله و 
برنامه و هدف گذاری های وزارت نفت به روشنی عنوان 
شده و در هیچ کجای آن قید نشده است که وزارت نفت 
می تواند برای افزایش حاشیه سود یک بخش، قائل به 
تخفیف و بخشــش شــود. افزایش ظرفیت تولید گاز 
متناسب با حجم ذخایر کشور به منظور تأمین مصرف 

داخلــی و حداکثر جایگزینی بــا فرآورده های نفتی و 
»کسب سهم بیشتر در تأمین تقاضای جهانی انرژی« 
طی دو دهه آینده ازجمله اهداف استراتژیک ایران است. 
این امر از یک سو به معنای حداکثرسازی برخورداری 
از منافع بازار بین المللی انرژی و از سویی دیگر، بیانگر 
افزایش وابستگی کشورهای جهان به نفت )به شمول 
فرآورده های نفتی، گاز طبیعــی و فرآورده های آن( و 
یافتن جایگاهی استراتژیک )راهبردی( برای ایران در 
انرژی جهان است. بنابراین برخالف نظر نویسنده، برنامه 
و اســتراتژی وزارت نفت کامال مشخص است اما آنچه 
مشخص نیست، چرایی نارضایتی نویسنده از افزایش 
نرخ خوراک پتروشیمی از حدود 3 سنت به 10 سنت 
است. آیا این اتفاق بدی بوده که درآمدهای بیت المال 
از فروش گاز خوراک پتروشیمی ها افزایش یافته و رانت 

چند ده هزار میلیارد تومانی آن به جای رفتن به جیب 
عده ای قلیل، به خزانه عمومی کشور وارد شده و حسب 
نظر قوانین بودجه سنواتی در میان همه بخش ها توزیع 
شده است؟ نویسنده مطلب با نگاه تقلیل گرایانه درحالی 
مصرف گاز پتروشیمی ها را تنها ساالنه 7درصد عنوان 
می کند که همین رقم چیزی حدود ساالنه 14میلیارد 
مترمکعب می شود که بخش قابل توجهی از درآمدهای 
خزانه را تأمین می کند. اشتباه دیدگاه نویسنده مطلب 
اینجاســت که اساســا مصرف گاز در بخش خانگی یا 
نیروگاه ها را مصداق »هدر رفتن« می داند و این درحالی 
است که تأمین ســوخت مورد نیاز مردم و صنایع مادر 
جزو وظایف ذاتی دولت بوده و نمی توان به بهانه کسب 
سود، اقشــار جامعه و صنایع مادر را در تنگنا قرار داد، 
هرچند درعین حال دولت و وزارت نفت تالش می کنند 
تا مصرف در این بخش ها هرچه بیشــتر بهینه شود و 

راندمان افزایش یابد.

پاسخبهمطلبفرصتسوزیدرتعییناستراتژیگاز

تقویت۱۶5واحدی
شاخصکلبورس

شهروند| شاخص کل قیمت و بازده نقدی 
بورس اوراق بهادار تهران در پایان معامالت دیروز 
دوشنبه 21 اسفندماه 96 با افزایش 165 واحدی 
روی رقم 96 هزار و 194 واحد ایستاد. شاخص 
کل هم  وزن اما با افزایش 7 واحدی عدد 17 هزار 
و 154 واحد را به نمایش گذاشت. شاخص سهام 
آزاد شــناور نیز با افزایــش 176واحدی به رقم 
102 هزار و 889 واحد دست یافت. شاخص بازار 
اول اما درحالی با افزایــش 156واحدی به رقم 
68 هزار و 175واحد دست یافت که شاخص بازار 
دوم با افزایش 149 واحدی عدد 205 هزار و 652 
واحد را به نمایش گذاشت. روز گذشته همچنین 
شــاخص کل فرابورس )آیفکس( نیز با افزایش 
یک واحدی روی رقم یک هزار و 82 واحد ایستاد.

ارزش کل معامــالت دیــروز بــورس تهران 
درحالی به بیش از 279 میلیارد تومان نمایش 
داده شد که ناشی از دست  به  دست شدن بیش از 
یک میلیارد و 55 میلیون سهم و اوراق مالی قابل 

معامله طی 69 هزار و 857 نوبت دادوستد بود.

توزیعاسکناسنوآغازشد
توزیع 24 هزار میلیارد ریال اسکناس های 
نو به مناســبت عید نوروز، با همکاری بانک 
مرکزی از طریق شــعب منتخب بانک های 
عامل از صبح دیروز )دوشنبه 21 اسفندماه( 
از طریق 70 شــعبه منتخب مستقر در نقاط 
مختلف استان آغاز شــد. توزیع اسکناس نو 
در سایر استان ها تحت نظارت ناظران پولی 
بانک مرکزی مســتقر در مراکز اســتان ها و 
از طریق شــعب منتخب تعیین شــده انجام 

می شود.
مســعود رحیمی مدیرکل ریالی و نشــر 
بانــک مرکزی دربــاره نوع اســکناس های 
درنظر گرفته شــده برای توزیع گفته است: 
اســکناس هایی که توزیع خواهد شد، از نوع 
یک هزار تومانی، دو هــزار تومانی و پنج هزار 
تومانی اســت؛ ضمن آن که توزیع اسکناس 
10 هزار تومانی و ایران چک 50 هزار تومانی 
نیز که از اوایــل اســفندماه در بین بانک ها 
آغاز شــده، در روزهای پیش رو بیشتر شده 
و از طریــق شــعب بانک ها و دســتگاه های 
خودپرداز در اختیار مردم قرار خواهد گرفت.

با توجه بــه برنامه ریزی های به عمل آمده، 
درحال حاضر ذخایر اســکناس و ایران چک 
بانک مرکــزی از وضع مطلوبــی برخوردار 
بوده و هیچ گونه مشــکلی برای تأمین وجوه 
نقد مورد نیاز مردم در روزهای پایانی  ســال 

وجود ندارد.
پارســیان، رفاه کارگران، ســینا، پســت  
بانک، گردشــگری، ســپه، اقتصــاد نوین، 
ملت، صادرات و ملی بانک هایی هســتند که 
در شــعب منتخب آنها اســکناس نو توزیع 

می شود.

بازار سرمایه

بازار طال و ارز

ازکجامیوهزیرنرخترهباربخریم؟

فارس| مدیرعامل ســازمان میادین میوه و 
تره بار گفت: غرفه های سازمان میادین و تره بار 
فقط روزهای اول، دوم و سیزده فروردین تعطیل 
است و برای روز ســیزدهم فروردین 13جایگاه 
ویژه در نقاط ویژه پایتخــت در نظر گرفته ایم. 
عبدالحسین رحیمی در مورد آخرین اقدامات 
سازمان میادین میوه و تره بار برای ارایه خدمات 
به مردم در طرح نوروزی اظهار داشت: برای شب 
عید 11 هزار تن محصول آماده سازی و ذخیره 
شده است تا مردم هیچ کمبودی در این زمینه 

نداشته باشند. 
او از آغاز توزیع و فروش پرتقال و سیب با قیمت 
مصوب تنظیم بازاری از 23 اسفندماه در محل 
غرفه های سازمان میادین میوه و تره بار خبر داد 
و گفت: هنوز قیمت ایــن دو محصول تعیین و 
اعالم نشده است، اما 4 هزار تن پرتقال و 2 هزار تن 
ســیب زرد و قرمز در مراکز میوه و تره بار استان 

تهران عرضه می شود.
رحیمی همچنین از اجرای طرح دســتچین 
نوروزی از 25 اسفند تا 25 فروردین ماه خبر داد 
و گفت: برای نخســتین  بار امسال جشنواره ای 
پیش بینی کرده ایم که 6قلم محصول سیب قرمز، 
سیب زرد، پرتقال تامسون شمال،  سیب زمینی، 
گوجه فرنگی و پیاز با 20 درصد تخفیف زیر نرخ 

سازمان میادین و تره بار عرضه خواهد شد. 

تخممرغهایشکستهشده
پسگرفتهمیشود

پایــگاه اطالع رســانی وزارت جهاد 
کشاورزی| همه توزیع کنندگان تخم مرغ های 
تنظیم بازاری موظف اند ایــن کاال را به صورت 
ســالم تحویل مشــتری دهند و این شــرکت 
تخم مرغ های شکسته را پس می گیرد. حمید 
ورناصری، مدیرعامل شــرکت پشتیبانی امور 
دام کشــور اظهار کرد: همــه توزیع کنندگان 
تخم مرغ های تنظیم بازاری موظف اند این کاال 
را به صورت ســالم تحویل مشتری دهند و این 
شرکت تخم مرغ های شکسته را پس می گیرد. او 
افزود: مردم می توانند مشکالت یا شکایات خود 
را از طریق تماس با شــماره تلفن 88772410 
به اداره کل بازرســی شرکت پشتیبانی امور دام 

کشور اعالم کنند.

زورمردمبهخرید
کاالیدستدومهمنمیرسد

ایســنا| رئیــس اتحادیه سمســاران و 
امانت فروشان با تأکید بر کسادی این صنف 
در ایام منتهی به نوروز امســال، گفت: بنیه 
مالی مردم به قدری ضعیف شــده که حتی 
بازار خرید کاالی دســت دوم هم تحت تأثیر 
قرار گرفته اســت. داوود عبداللهی فرد اظهار 
کرد: وضــع کســب وکار در نوروز امســال 
بسیار بهم ریخته اســت، در چنین شرایطی 
برخالف آنچه تصور می شــود که باید مردم 
برای خرید لوازم منزل اســتقبال بیشتری از 
کاالهای دست دوم داشته باشند، حتی این 
بخش هم رونق نگرفته اســت. او گفت: البته 
فعالیت شبکه های مجازی هم لطمه بسیاری 
به کار همــکاران ما وارد کــرده و ما حریف 
آنها نشــدیم. این شــبکه ها اکنون تا حدود 
50 درصد کار ما را تعطیل کرده اند، اما با این 
حال بنیه مردم از نظــر مالی آن قدر ضعیف 
شــده که حتی خرید و فروش اجناس دست 

دوم هم کاهش یافته است.

ویترین خانواده
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هر سال در آستانه فرا رسیدن  ایام نوروز نمایشگاهی 
با عنوان نمایشگاه بهاره در استان گلستان  شروع به کار 
می کند کــه هدف آن عرضه محصوالت مرتبط ســبد 
نوروزی مردم اســت . برخی از این محصوالت مشمول 
مقررات استاندارد اجباری است و در صورت عرضه، این 

نوع کاالها باید عالمت استاندارد داشته باشند.
محمدعلــی شربتدار:گلســتان|  به گــزارش روابط 
عمومی اداره کل استاندارد گلستان، بازرسان اداره کل 
بازرســی های مســتمر و موثر از این نمایشگاه را طبق 
سنوات گذشته در دســتور کار خود داشته و در صورت 

برخورد با تخلفات برابر قانون برخورد خواهند کرد .
بازرســان این اداره کل به طور ســرزده از غرفه های 
عرضه مســتقیم کاال کــه درنیمــه دوم اســفند ماه 
سالجاری، در محل دایمی نمایشــگاه های استان  برپا 

بود از غرفه های دایر شده بازدید به عمل آوردند .

حضور بازرسان استاندارد گلستان 
در نمایشگاه فروش بهاره گلستان

استان

شهروند| یک ســازه جدید به ایران رسیده است؛ 
سازه ای ســبک که در برابر بالیای طبیعی مقاوم است 
و می تواند جایگزین مناسبی برای خانه های روستایی 
باشــد. خانه هایی که این روزها بیشترین قربانی های 
بالیای طبیعی ساکن آنها هستند. دیروز در محل مرکز 
تحقیقات راه، مســکن و شهرسازی نشستی خبری با 
حضور محمد شــکرچی زاده، رئیس این مرکز و دکتر 
صائبی، مخترع و طراح سیستم »ساختمان سبز« برگزار 
شد و طی آن عالوه بر مرور عملکرد مرکز تحقیقات در 
سالی که گذشت، سازه  جدیدی معرفی شد که در آن 
از اسکلت فوالدی استفاده نمی شود و امکان اسکان دایم 
اما سریع را در زلزله فراهم می کند. سیستم ساختمان 
سبز یک نوآوری جدید اســت که جعبه شکل بوده و 
شامل یک هسته مرکزی است که غشای آن به خوبی 
به آن متصل شده و یک سیستم یکپارچه را تشکیل داده 

است.
رئیس مرکز تحقیقات راه، مســکن و شهرسازی با 
اشاره به اینکه آنچه در سیستم سبز مهم است سرعت 
ساخت آن است، افزود: وقتی با حوادثی مثل زلزله مواجه 
هستیم، اسکان دایم زمانبر بوده و این سیستم جدید 
یک راهبرد مناسب اما نه در مسیر نفی تجربیات گذشته 

برای اسکان سریع زلزله زدگان است.
مبدع این اختراع به »شــهروند« می گوید: این سازه 
در آمریکا جواب خود را پس داده  است. سازه ای بسیار 

سبک که حتی یک قطره آب داخل آن نفوذ نمی کند 
و می تواند در برابر زلزله های 8ریشتری از خود مقاومت 

سازه ای نشان دهد. 
این در حالی است که شــکرچی زاده ادامه می دهد: 
بحث انرژی دیگر بحث مهم در این ســازه اســت که 
برخالف ساخت وساز سنتی این غشا 30 درصد هدررفت 

انرژی را کاهش می دهد. 
شکرچی زاده با اشاره به مقاومت صنعت ساختمان در 
همه ادوار زمانی در برابر تکنولوژی گفت: وظیفه انتقال 
تکنولوژی به صنعت ساختمان بر دوش مرکز تحقیقات 
است. ما باید اجازه ورود روش های جدید به این حوزه را 
داده و آنها را به لحاظ کیفی کنترل کنیم؛ امروز ما گام 

اول را برداشته ایم. 
در ادامه این نشست شــکرچی زاده با ارایه گزارشی 
از فعالیت های  ســال 96 مرکز تحقیقات گفت: یکی از 
موضوعات مهم ما در این مرکز افزایش تاب آوری شهرها 
و کاهش خطرات زلزله اســت. شبکه شتاب نگاری که 
متولی آن از چندین  ســال قبل مرکز مطالعات است با 
توجه به محدودیت های مالی و تحریم ها نزدیک به 20  
سال اقدام موثری برای بازســازی و بهسازی آن انجام 

نشد.
او افــزود: در  ســال  جــاری خرید دســتگاه های 
شتاب نگاری را در دستور کار قرار دادیم که 100دستگاه 
تحویل این مجموعه شد که نصف آن را برای پیش بینی 

زلزله تهران اختصاص دادیم.
شــکرچی زاده در ادامه با اشــاره بــه همکاری های 
صورت گرفته در خصوص پایــش زلزله تهران تصریح 
کــرد: برای پیش بینــی زلزله در تهران با شــهرداری 
هماهنگی های الزم بابت سیستم پاسخ سریع انجام شد 
تا با اتصال تمام دستگاه ها نخستین سامانه پاسخ  صحیح 
راه اندازی شــود. در کل به 3 هزار دستگاه نیاز داریم که 

1100دستگاه آن مستقر شده است.
این مقام مسئول با تاکید بر اینکه فعال مرکز تحقیقات 
برخالف سایر کشورها تنها اجازه ساخت واحدهای یک 
طبقه را داده است، تصریح کرد: این تکنولوژی از خیلی 
از کشورها اجازه ساخت ســاختمان های چند طبقه 
را داده اســت اما مرکز تحقیقات تا آشنایی کامل با این 

صنعت و گرفتن جواب الزم بیــش از یک طبقه اجازه 
استفاده از این سازه را نداده است.

شــکرچی زاده ادامه داد: در مرحلــه اول عالقه مند 
نیستیم تا تکمیل آزمایشات و بررســی های الزم این 
سیستم در ایران بدون هماهنگی با مرکز استفاده شود. 
ممکن است یک سری به  طور خودکار این کار را انجام 
داده باشند اما قطع به یقین این نظارت ها در جهت این 
اســت که نمی خواهیم با زندگی مردم ریسک کنیم؛ 
فعال مجوز یک طبقه بوده که برحسب تقاضا، آزمایش 
و مدل سازی ها تکمیل و محدودیت ها را کمتر خواهیم 

کرد.
شکرچی زاده در پاســخ به سوالی مبنی بر اینکه چرا 
این پروژه در کمتر از 7 ساعت در کشورهایی مثل امارات 
تأیید شد و به اجرا درآمد اما در ایران طبق اعالم دکتر 
صائبی، صاحب این تکنولوژی بیش از 3  سال به طول 
انجامید، اظهار داشــت: دریافت مجوز این سیستم در 
آمریکا هم ابتدا بیش از 10 سال به طول انجامید و طی 
این مدت انواع مدل سازی های الزم صورت گرفت. دکتر 
صائبی بیش از 3  ســال قبل در مرکز بودند و براساس 
تجربیات گذشته یک کار نو آغاز شد. در همین خصوص 

آزمایش های الزم و پیگیری های مناسب انجام گرفت.
او ادامه داد: در این دوره بعد از زلزله اخیر جلســات 
متعددی داشتیم که نه در 7 ساعت بلکه در 70ساعت 

این کار انجام شد و کار را به مرحله عملیاتی رساندیم.

تحریم ها باعث یک وقفه 20ساله در حوزه توسعه شبکه شتاب نگاری کشور شد 

تعیین تکلیف اسکان زلزله زدگان با تکنولوژی مخترع ایرانی
  سازه های سبک با سرعت ساخت باال به ایران رسیدند


