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 در حالــی که مقامات مســئول در 
حال تایید و تکذیب جزئیات مرتبط با 
واردات یک گوشی آمریکایی به ایران 
هستند، بازار خرید و فروش تلفن همراه 

با دگرگونی شرایط روبروست. 
 اگر در دو روز گذشــته ســری به 
بازارهای مهم موبایل در تهران و سایر 
شهرها زده باشید، شاهد اتفاقات مهمی 
بوده اید. نایاب شــدن گوشی آیفون به 
فاصله چند ســاعت از اعالم خبر مهم 
ممنوعیت ثبت سفارش آیفون از یک سو 
و ریزش گوشی های هم قیمت آیفون در 
سایر برندها از سوی دیگر، اتفاقاتی بود که 
مراجعان و فروشندگان شاهد آن بودند. 
حاال حتی خبرگزاری تسنیم، نزدیک 
به دولت سیزدهم نیز از پشت پرده رانتی 
که در این فضاست سخن می گوید و در 
گزارشــی اعالم کرده قبل از اعالم این 
اخبار شش میلیارد دالر ثبت سفارش 
صورت گرفتــه و طبــق روال معمول 
ترخیص گوشــی از گمرک در جریان 
بود اما با این اقدامات برخی ســودهای 
هنگفت عجیب و غریبی را برده اند. نکته 
اینجاست که کل واردات گوشی در سال 

گذشته چهار میلیارد دالر بوده است.  
یک فروشــنده گوشی تلفن همراه 
در این خصوص به خبرنگار »توســعه 
ایرانی« گفت: گوشی آیفون خریداران 
خــاص خــود را دارد همــان طور که 
سامسونگ بازها به واسطه عادت کردن 
به اپلیکیشن و مشــخصات این برند، 
غالبا هنگام تعویض گوشی سامسونگ 

می گیرند . 
 وی تاکید کرد: در روزهای گذشته 
نوعی بالتکلیفی بر بازار حاکم شد. خیلی 
از کسانی که اصال مصرف کننده آیفون 
نبودند راهی شــدند تا ببینند قیمت 
آیفون چند است. وقتی پای مردم عادی 
به بازار باز می شــود تا از قیمت مطلع 

شوند، بدان معنی است که حساسیتی 
روی این گوشی در افکار عمومی شکل 
گفته که حساســیت بجایی نیست و 
باید پرسید اصال دلیل این همه معروف 

کردن آیفون در بازار چه بوده است؟
 وی با اشاره به اینکه آیفون در شرایط 
فعلی قیمــت ندارد و هر کســی به هر 
قیمتی که دلش می خواهد گوشــی را 
می  فروشد، گفت: مدل های جدید این 
گوشی در محدوده قیمتی 38 میلیون 
تومان به فروش می رسید که ناگهان به 
قیمت 48 میلیون و 50 میلیون تومان 
رسیدند و ســودهای عجیب و غریبی 
نصیب برخی شد. از ســوی دیگر  آنها 
که محتاط ترند اصال گوشی نخریدند و 
نفروختند و همین امر سبب شد بازار با 

یک شوک گسترده مواجه شود. 

اصل ماجرا چه بود؟
بازار گوشی تلفن همراه در روزهای 
گذشته شــاهد اتفاقاتی عجیب بود. 
انتشار خبری درخصوص تغییر گروه 
کاالیی آیفون و تبدیل آیفون به کاالیی 
لوکس سبب شــد ناگهان جرقه رشد 
قیمت ها زده شود.  سخنگوی انجمن 
واردکنندگان موبایــل درباره تصمیم 
اتخاذ شده به مساله عدم تشکیل جلسات 
کمیته تخصصی تلفن همراه اشاره کرده 
و گفته است: این کمیته منحل نشده و 
روال این بود که اعضای این کمیته درباره 
مباحث تخصصی اظهار نظر کنند، اما 
متاسفانه بدون اینکه جلسه ای تشکیل 
شــود، چنین تصمیمی اتخاذ شده و از 
این نظر باید به جوانب کارشناسی قضیه 

شک کرد.

او با تاکید بر اینکه وزارت ارتباطات و 
فناوری اطالعات، وزارت صمت، سامانه 
همتا، بانک مرکزی و نمایندگان بخش 
خصوصی به عنوان مشاور و کارشناس 
در این کمیتــه حضور دارنــد، گفت: 
وقتی ذینفعــان دولتی همــه در این 
کمیته حاضر هستند، معلوم نیست چرا 
تصمیمی به این مهمی بدون مشارکت 

و نظردهی آنها اتخاذ شده است.
ثبت سفارش آیفون اپل در ایران 

امروز از سرگرفته می شود
از سوی دیگر مدیر کل دفتر مقررات 
صــادرات و واردات وزارت صمت ایران 
اعالم کرده که ثبت ســفارش موبایل 
برای کلیه برند ها هیچ محدودیتی ندارد 
و از امروز )سه شنبه سوم خرداد( ثبت 
ســفارش آیفون در ایران از سرگرفته 

می شود.سعید عباســپور با اعالم این 
خبر افزود: سازمان توسعه تجارت هیچ 
ابالغیه و مقرراتی دال بر ممنوعیت ثبت 
ســفارش واردات موبایل بــا برندهای 
خاص به بانک مرکــزی و گمرک ابالغ 

نکرده است.
 مدیرکل دفتر مقــررات صادرات و 
واردات ســازمان توسعه تجارت تأکید 
کرد: امسال با توجه به افزایش میزان ثبت 
سفارش گوشی تلفن همراه، کماکان 
اولویت بندی گروه هــای کاالیی برای 
واردات کاال برقــرار بــوده و رویه های 
تخصیص و تأمین ارز، براساس مقررات 
و اولویت بندی هــای کاالیــی صورت 

می گیرد.
این در حالی است که دیروز جالل 
رشیدی کوچی، نماینده مرودشت در 
مجلس تاکید کرد: قرار شــده است ارز 
نیمایی به گوشی های آیفون تعلق نگیرد، 
ثبت سفارش برای واردکنندگان گوشی 
موبایل انجام نمی شود، ولی به صورت 

مسافرتی انجام می شود.
 جالل رشــیدی کوچی با بیان این 
مطلب به »عصرایران« گفت: ایراد جدی 
به این تصمیم وارد اســت، ما اگر به این 
بهانه که ارز از کشور برای گوشی آیفون 
به صورت قانونی خارج می شود بخواهیم 
جلو آن را بگیریم، قطعا کسانی که دنبال 
این گوشی هستند و به این گوشی نیاز 
دارند این گوشی را به صورت غیرقانونی 
وارد می کننــد و  راه دور زدن آن را پیدا 
خواهند کرد و فقط در این میان چندین 
شغل از بین می رود و ما راه را برای قاچاق 
و ورود غیرقانونی و سود بیشتر دالالن 

باز می کنیم.
وی ادامــه داد: از زمانــی که خبر 
ممنوعیت ثبت سفارش منتشر شده 
است شــاهد این هســتیم که قیمت 

گوشی آیفون چندین برابر شده است.
آیفون لوکس است؟

در پس افزایش عجیب تقاضا برای 
آیفون و رشد باالی قیمت ها اما چیزی 
نهفته است و آن هم لوکس بودن این برند 
از نظر سیاستگذار است. سیاستگذاری 
که بســیاری از کارگزاران و عوامل آن 

آیفون  به دست هستند!
نجمــن  ا ئیــس  ر قی،  ســحا ا
واردکننــدگان تلفن همــراه، تبلت و 

تجهیزات جانبی معتقد است در این رنج 
قیمتی گوشی های دیگری وجود دارند 
و اصال گوشی آیفون با این مشخصات 

لوکس محسوب نمی شود . 
این مســاله البته در فضای مجازی 
نیز مورد توجه ویژه کاربران قرار گرفته 
است. برخی کاربران با استناد به اینکه 
قرارگیری در دهک دهم تنها مستلزم 
داشتن یک خانه معمولی و یک خودرو 
اســت، می گویند در این فضا طبیعی 
اســت که گوشــی آیفون هم لوکس 

تلقی شود. 
 بررسی ها نشان می دهد سهم آیفون 
از بازار ایران در حدود 25 درصد است و 
برندهایی همسو با این گوشی نیز متعلق 

به کره جنوبی و چین هستند. 
 فعاالن بازار می گویند که ممنوعیت 
واردات و ثبت ســفارش ســبب شده 
قیمت گوشــی های هــم رده آیفون 
دستخوش ریزش شــود چراکه دیگر 
مشتری چندانی در بازار نیست و قیمت 
گوشی آیفون همزمان با نایاب شدن 

رشد کرده است. 
 هر چه هست دستکاری بازار سود 
باالی برخی گروه های ویژه و زیان باالی 
جمعیت مصرف کننده را به دنبال خواهد 
داشت. ارزیابی ها نشان می دهد زیر سایه 
این محدودیت و مانــور بر ممنوعیت 
واردات، گوشی های مســافری رونق 
می گیــرد و این اتفــاق می تواند بدان 
معنی باشــد که نه تنهــا صرفه جویی 
ارزی اتفاق نمی افتد بلکــه به ضرب و 
زور محدودیت هــا آنچه لوکس نبوده، 

لوکس تر از قبل عرضه می  شود. 

واردات آیفون پس از ممنوعیت موقت و کسب سودهای هنگفت، آزاد شد!

رها شدن فنر رانت و مافیا در کشور
یک فروشنده موبایل در 
مورد ممنوعیت واردات 

گوشی آیفون به »توسعه 
ایرانی« گفت: مدل های 

جدید این گوشی در 
محدوده قیمتی 38 میلیون 
تومان به فروش می رسید که 
ناگهان به قیمت 48 میلیون 
و 50 میلیون تومان رسیدند 
و سودهای عجیب و غریبی 

نصیب برخی شد

خبر

یک کارشناس صنعت خودرو گفت: آغاز واردات خودرو هیچ 
تاثیری بر قیمت خودروهای داخلی ندارد و انتظار برای کاهش 

قیمت خودرو چندان معقول نیست. 
امیرحسن کاکایی در گفتگو با خبرنگار قرن نو در پاسخ به این 
سئوال که آیا واردات خودروهای خارجی می تواند زمینه را برای 
تعدیل بازار مهیا نماید؟ گفت: این روزها شاهد افزایش قیمت 
خودروهای داخلی هستیم و خودرویی که قرار است وارد ایران 
شود اصال در این رنج قیمتی نیست که بتواند تاثیری به جا بگذارد. 
وی با تاکید بر اینکه بحران بازار خودرو تنها معطوف به عدم 
واردات نیست، به گران شــدن هزینه تولید اشاره کرد و گفت: 
ادبیات اقتصادی باید در این حوزه مد نظر قرار گیرد. در حالی که 
مقامات دولتی تمرکز خود را بر مبارزه با گرانفروشی گذاشته اند، 

از تورم و عامل گرانی غفلت شده است.  وی تاکید کرد: موضوع در 
ایران اصال گرانفروشی نیست بلکه گران تمام شدن تولید است. 
تورم سبب شــده قیمت تولید باال برود و در نتیجه محصوالت 

گران شوند. 
وی تاکید کرد: تا زمانی که اقتصاد به سمت تولید کاالهایی با 

ارزش بیشتر نرود، مسائل و مشکالت ما حل نخواهد شد. 
به گفتــه وی در حوزه صنعت خودرو نیــز با همین معضل 
مواجهیم. تولیدات ایران به لحاظ کیفی و اســتاندارد و دانش و 
فناوری عقب تر از استاندارد جهانی هستند اما در قیمت همپای 
آنها حرکت می کنند. به این ترتیب از یک سو الزم است تورم مهار 
شود و از سوی دیگر تولید کاالیی با کیفیت و دانش و فناوری باال 

مد نظر قرار گیرد. 

وی اضافــه کرد: چطور اســت که دم از تولیــد می زنند اما 
می خواهند با باز کردن در واردات بازار را مهار کنند . سئوال ما این 
است که اگر وضعیت ارزی بهبود یافته چرا نمودی ندارد و ما تنها 

در مساله واردات خودرو باید این نمود را ببینیم. 
کاکایی اضافه کرد: بودجه کشور و روش مدیریت مسئوالن 
بر مبنای مصرف  گرایی و واردات اســتوار است، در مورد خودرو 
هم  اتفاق رخ داده است . ســال ها واردات خودرو ممنوع بوده تا 
صنعت خودرو در ایران پا بگیرد . حاال باید به این سئوال پاسخ داده 
شود که چه عوامل و ساختارهایی مانع از تحقق این هدف شده 
است. اگر قرار است در مورد هر کاالیی که کم می آوردند واردات 
را برای متعادل سازی جایگزین می کنند، چرا از ابتدا با استناد به 
سیاست حمایت از تولید داخلی واردات را ممنوع کردند و به بازار 
شوک دادند؟ او با اشاره به اینکه کسی به دنبال رفع مشکل نیست، 
ادامه داد: من مخالف واردات نیستم اما می دانم واردات شاید به 
صورت موقتی بتواند زمینه را برای کنترل بازار مهیا کند اما در 
عمل تا وقتی تولید در کشــوری افزایش نیابد، بحران ریشه ای 

حل نخواهد شد. 

وی با اشاره به اینکه افزایش هزینه واد اولیه عامل مهم رشد 
قیمت کاالی نهایی در صنعتی چون خودروسازی است، ادامه 
داد: وقتی خام فروشــی ارزش دارد و سودده است، به طوری که 
سال گذشته فوالد مبارکه 70هزار میلیارد تومان سود کرده که 
نشان می دهد خام فروشی و ماده اولیه فروشی برای ما تبدیل به 
ارزش شده است و تولید واقعی کشور و صنایع رشد نمی کند لذا در 
میان مدت و بلندمدت، واردات بر روی بازار خودرو و سایر بازارها 

تاثیر منفی برجا خواهد گذاشت. 

کاکایی پاسخ داد:

تاثیرآغاز واردات خودرو بر بازار چیست؟

ایمان ربیعی

خبر اقتصادی

 قیمت ماهی به کیلویی
 ۱۰۰ هزار تومان رسید

سرپرست معاونت 
توسعه آبزی پروری 
سازمان شــیالت با 
اشاره به اینکه قیمت 
ماهی به کیلویی صد 
هزار تومان رســیده، 

گفت: حدود 30 تا 35 درصــد نرخ خوراک آبزیان 
افزایش پیدا کرده و این مسئله بر قیمت تمام شده 
محصول تاثیر خواهد گذاشت و با باال رفتن نرخ ماهی 

قدرت خرید مصرف کنندگان کاهش پیدا می کند.
مرتضی افراسیابی، با بیان اینکه سهم آبزیان از 
دریافت نهاده های یارانه دار ناچیز بود، افزود: سهم 
سازمان شیالت در برداشت و استفاده از نهاده های 
یارانه دار وزارت کشاورزی ماهانه حدود 1 تا 2 درصد 
بود به عنوان مثال اگر حــدود 500 هزار تن نهاده  
یارانه دار در فرآیند دام، طیور و آبزیان توزیع می شد 
حدود 5 هزار تن از کنجاله ســویا به آبزی پروران 
تزریق می شد.افراسیابی با اشاره به تاثیر اصالح نظام 
یارانه ای بر میزان تولید آبزیان در کشور، گفت: حدود 
30 تا 35 درصد نرخ خوراک آبزیان افزایش پیدا کرده 
است و این مسئله بر قیمت تمام شده محصول تاثیر 
خواهد گذاشت و با باال رفتن نرخ ماهی قدرت خرید 
مصرف کنندگان کاهش پیدا می کند؛ به خصوص 
در بخش ماهیان سردآبی که حدود 90 تا 95 درصد 

آن در بازار داخلی مصرف می شد.
    

 افزایش ۲۰ تا ۲5 درصدی 
نرخ ماءالشعیر

ایلنا- دبیر انجمن انجمــن تولیدکنندگان 
ماالشعیر و مالت گفت: عدد تولید ماالشعیر در 5 سال 
گذشته حدود 700 میلیون لیتر در سال بود این در 
حالیست که سال گذشته میزان تولید ماالشعیر به 

عدد 400 تا 450 میلیون لیتر رسیده است.
حمیدرضا کمال علوی با اشــاره به افزایش 20 
تا 25 درصدی نرخ انواع ماءالشعیر، گفت: سازمان 
حمایت 2 سال است که مجوز نرخ گذاری ماءالشعیر 
برای انجمن را سلب کرده است چراکه آن را مصداق 
تبانی می داند از این رو قیمت گذاری به شرکت ها 
محول شــده و در صورت نیاز شــرکت ها از نحوه 

محاسبه قیمت گذاری خود دفاع می کند.
وی با بیان اینکه ماندن در بازار رقابتی باعث شده 
است برندها حداقل حاشیه سود را بر محصول نهایی 
خود درج کنند، افزود: قیمت 56 قلم مواد اولیه در نرخ 

ماءالشعیر تاثیر گذار است.
    

مجیدرضا حریری:
آمار کاهش صادرات نفت ایران 

به چین غلط بزرگ است
رئیس  فارس- 
ک  مشــتر ق  تــا ا
بازرگانــی و صنایع 
ایــران و چین گفت: 
آمار اتاق تهران درباره 
کاهش فــروش نفت 

ایران به چین غلط بزرگ است. صادرات نفت  ایران 
نسبت به قبل جنگ اوکراین کم نشده است.چندی 
پیش خبرگزاری رویترز در گزارشی مدعی شده بود 
که صادرات نفت ایران به چین کاهش یافته و روسیه 
با تخفیف های چند ده دالری بازار نفت ایران در چین 
را تصاحب کرده است.رئیس اتاق بازرگانی و صنایع 
ایران و چین در صفحه توئیتر خــود در واکنش به 
ادعای اتاق تهران مبنی بر کاهش صادرات نفت به 
صورت کنایه آمیزی نوشــت: وقتی اتاق بازرگانی 
تهران آمار اشتباه می دهد و این آمار، مستنِد نشر 

غلط بزرگ توسط رسانه ی متصل می شود.
مجیدرضا حریری در ادامه توضیح داد: نه بنده 
و نه اتاق تهران مرجع اعالم آمار فروش نفت ایران 
در دوره تحریم نیستیم، اما آمار رسمی اوپک نشان 
می دهد در چند ماه اخیر 36 هزار بشکه در روز تولید 
نفت ایران افزایش داشته است، )با توجه به ظرفیت 
پاالیشی ثابت ایران( این موضوع بدین معنا است 
که حداقل صادرات نفت مان نسبت به قبل جنگ 

اوکراین کم نشده است.
    

 توافق صنایع لبنی
  با جهاد کشاورزی برای خرید
 شیر دامداران به قیمت جدید

تســنیم- مدیرعامل اتحادیه تعاونی های 
تولیدکنندگان فرآورده های لبنی پاستوریزه ایران 
با بیان اینکه شیر با قیمت کیلویی 12 هزار تومان از 
دامداران خریداری می شود، گفت: تا زمانی که مازاد 
شیر در کشور وجود داشته باشد آمادگی خریداری 

آن توسط اتحادیه وجود خواهد داشت.
در راستای حمایت از دامداران، خرید شیر خام 
با قیمت مصوب جدید هر کیلوگرم 12 هزار تومان  

انجام می شود.

معاون پارلمانی رئیس جمهــور در توییتی 
از درگذشت 10 نفر در حادثه ریزش ساختمان 
در آبادان، ابراز تأسف کرد.به گزارش ایسنا سید 
محمد حسینی:در توییتی  نوشت:» این حادثه بار 
دیگر ثابت کرد که اگر زد و بند ها، جایگزین اتقان 
در امور شــود و بخش خصوصی یا دستگاه های 
اجرایی، وظیفه خود را  به درستی انجام ندهند 

این چنین با جان مردم بازی می شود!«
در همین راستا رئیس سازمان نظام مهندسی 
ساختمان استان خوزستان با بیان اینکه ظاهرا 
روال قانونی در صدور پروانه ساختمان متروپل 
آبادان طی نشده اســت گفت: ایراداتی از جمله 
عدم رعایت پوشش میلگرد، تغییر شکل بعضی از 
تیرها و کمانش برخی ستون های پروژه متروپل را 
به شهرداری گوشزد کردیم و یک ماه قبل دستور 

توقف دادیم که ترتیب اثر داده نشد.
کوروش خواجوی اظهار کرد: به نظر می رسد 
عدم طی روال قانونی در صدور پروانه ساختمان 
پروژه متروپل یکــی از ضعف هایی بود که منجر 
به این حادثه شــد. این معضل تا یکی دو ســال 
گذشــته وجود داشــت که در حــال حاضر تا 
حدودی رفع شده است.وی توضیح داد: بعضی 

از ســرمایه گذاران و مالکان پروژه های بزرگ در 
بسیاری شــهرها از جمله آبادان و اهواز با هدف 
کاهش هزینه ها و بروکراسی موجود در فرآیند 
نظــارت، روال قانونی طراحــی و نظارت را طی 
نمی کنند و مستقیما سراغ شهرداری می روند. 
از آنجا که مبالغ پروانه این پروژه ها بسیار باالست 
شهرداری ها نیز با آنها همکاری می کنند. بر این 
اساس فرآیند صدور پروانه مسیری غیرقانونی 
را طی می کند. در پروژه مذکور هم معتقدم نباید 
پروانه در آن مقطع صادر می شــد؛ چرا که روال 

اولیه آن طی نشده بود.

تا سال ۹۹ به ما اجازه ورود ندادند
رئیس ســازمان نظام مهندسی ساختمان 
اســتان خوزســتان تاکید کرد: بعد از آنکه در 
سال 1396 پروانه ســاختمان متروپل صادر 
شد، ســازمان نظام مهندســی از شهرداری 
درخواســت کرد تا اجازه نظارت به این پروژه 
را به مهندسان ســازمان بدهد. تا سال 1399 
چنین اجازه ای صادر نشــد. دیــدگاه ما این 
است که مالک درخصوص ورود سازمان نظام 
مهندســی مقاومت می کرد. تا اینکه از خرداد 
سال 1399 ناظرین سازه و معماری تاسیسات 
به صورت قانونی از سوی سازمان نظام مهندسی 
معرفی و در این پروژه وارد عمل شدند.خواجوی 
یادآور شد: من در آن زمان ریاست سازمان نظام 
مهندسی را بر عهده نداشتم ولی دیدگاه سازمان 
همواره این بوده که در هر مرحله که بتوان با ورود 
به یک ساخت و ساز، جلوی حوادث را گرفت باید 
اقدام کرد. کما اینکه در بســیاری از پروژه های 

نیمه ســاز این مداخله صورت گرفته و ثمرات 
خوبی داشته است. شــهرداری هم همکاری 
مناسبی صورت داده و مالک، نواقص را برطرف 
کرده اســت. ولی در این پروژه بعضی تذکرات 
خیلی جدی داده شــده که چندان مورد توجه 
سازندگان قرار نگرفته است. چه بسا اگر به موارد 
هشدار عمل می شد امروز شاهد چنین اتفاقی 
نبودیم.وی با بیان اینکه حــدود یک ماه قبل 
آخرین تذکر به شــهرداری درخصوص پروژه 
متروپل داده شده اســت گفت: یک ماه قبل با 
گوشزد کردن خطرات پروژه به شهرداری دستور 
توقف آن را دادیم. طبق گزارشی که از ناظر دیدم 
تذکرات به اندازه کافی هشداردهنده بوده است.

 سازمان نظام مهندسی
 اجازه برخورد ندارد

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان با 
اشاره به قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان 
مصوب 1374 گفت: در قانون نظام مهندســی 
مصوب مجلس و آیین نامــه اجرایی قانون که 
توســط هیات دولت تصویب و بــه وزارت راه و 
شهرسازی ابالغ شــده، این وزارتخانه را مکلف 
کرده که مقررات ملی را صادر کند که 23 مبحث 

است. در هیچ جای قانون اختیاری فراتر از تذکر به 
مهندس ناظر داده نشده است. در واقع سازمان 
نظام مهندسی اختیاری مبنی بر برخورد و اجرای 
تذکرات ندارد. این اختیار و امکان به شهرداری 
داده شده که در مواردی مثل پروژه متروپل باید 
به موقع ورود و آن را متوقف کنــد. در تمام دنیا 
نیز به همین شکل است.خواجوی تصریح کرد: 
من هنوز با مسئوالن شهرداری در خصوص برج 
متروپل صحبتی نکرده ام. شاید آنها هم اخطار 
الزم را به مالک داده اند و او بدون اذن شهرداری 
اقدام به ایجاد حصار کــرده و کارها را پیش برده 
است. همانطور که گفتم در عمده مواردی که به 
شهرداری گزارش می شود شهرداری ها ساخت و 
سازهای ناایمن را تا رفع نقص متوقف می کنند 
ولی مواردی هم مثل این پروژه دیده می شود که 
کارها ادامه پیدا می کند.وی اظهار کرد: بر اساس 
نقشه اولیه که مهندسین مشاور در سال 1396 
برای پــروژه متروپل تهیه کرده انــد ظاهرا این 
ساختمان 9 سقف داشته است. برخی ایراداتی 
که به این بنا وارد شده عدم رعایت پوشش میلگرد، 
تغییر شــکل بعضی از تیرها و کمانش بعضی از 

ستون ها بوده است. 

روال قانونی در صدور پروانه ساختمان متروپل طی نشده بود

آوار آبادان، نتیجه زد و بندهاست


