
t oseei r ani . i r
3 چرتکه

با نام اختصاری »اوسک«؛
اوپِکزعفرانتشکیلمیشود

یک فعال بــازار زعفران از راه اندازی ســازمان 
جهانی تولید و صادرات زعفران از سوی ایران خبر 
داد و گفت: به منظور مدیریت بهتر تولید و صادرات 
زعفران، نیازمند ســازمانی جهانی همچون اوپک 
هستیم که با تحقق این رویداد، سهم ایران از تجارت 
جهانی زعفران حداقل ۱۰ برابر می شود. سید احسان 
مصطفوی نژاد در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: 
سال هاست که از سوی مسئوالن مختلف کشور اعالم 
می شود که از حدود هشت میلیارد دالر ارزش تجارت 
زعفران در دنیا، سهم ایران تنها ۴۰۰ تا ۴۵۰ میلیون 
دالر است که این آمار تاسف بار است. این صادرکننده 
نمونه زعفــران ادامه داد: برای حل این مشــکل و 
افزایش ســهم ایران در تجارت زعفــران باید یک 
سازمان باالدستی همچون اوپک در بازار نفت برای 
زعفران نیز ایجاد شود که بدون تردید ایران به دلیل 
سهم خود در تولید زعفران باید متولی این کار باشد. 
مصطفوی نژاد با تاکید بر ملی بودن پروژه راه اندازی 
اوپک زعفران گفت: راه اندازی سازمان جهانی تولید 
و صادرات زعفران با نام اختصاری »اوســک« که از 
سازمان جهانی اوپک الگو گرفته است، یک پروژه ملی 
ایران است و همه فعاالن و مسئوالن در حوزه زعفران 
و بخش کشاورزی باید سهمی در آن داشته باشند. 
از این رو طرح راه اندازی این ســازمان برای وزارت 
جهاد کشــاورزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، 
وزارت امور خارجه، نمایندگان مجلس و بزرگترین 
تولیدکنندگان و صادرکنندگان ارســال شده تا با 

اعالم نظر هر یک از آنها، طرح نهایی آماده شود.
    

کاهش۴۰درصدیتعداد
معامالتآپارتماندرتهران

تعداد معامالت آپارتمان های مســکونی شهر 
تهران در آبان ماه سال ۱۳۹۸ نسبت به ماه مشابه 

سال قبل ۴۰.۷ درصد کاهش نشان می دهد.
به گزارش ایلنا و به نقــل از بانک مرکزی، تعداد 
معامالت آپارتمان های مسکونی شهر تهران در آبان 
ماه سال ۱۳۹۸ به ۴.۱ هزار واحد مسکونی رسید که 
نسبت به ماه قبل ۱۹.۵ درصد افزایش و نسبت به ماه 
مشابه سال قبل ۴۰.۷ درصد کاهش نشان می دهد.

در ماه مورد گزارش، متوســط قیمت خرید و 
فروش یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله 
شده از طریق بنگاه های معامالت ملکی شهر تهران 
۱2۴.6 میلیون ریال بود که نسبت به ماه قبل و ماه 
مشابه سال قبل به ترتیب شاهد2.۰ درصد کاهش و 

۳۵.۸ درصد افزایش هستیم.
    

در گروه »خوراکی ها و آشامیدنی ها«؛ 
تورمبرایدهکدهم
به٦١.٥درصدرسید

محدوده تغییرات تــورم دوازده ماهه در گروه 
عمده »خوراکی هــا، آشــامیدنی ها و دخانیات 
بین ۵۳.6 درصد برای دهک  اول تــا 6۱.۵ درصد 
برای دهک دهم اســت. به گزارش ایلنــا به نقل از 
مرکز آمار ایــران، نرخ تورم کل کشــور در آبان ماه 
۱۳۹۸ برابر ۴۱.۱ درصد اســت که در دهک های 
مختلف هزینه ای در بازه ۴۰.۷ درصد برای دهک 
اول تا ۴2.۷ درصد برای دهک دهم نوســان دارد. 
محدوده تغییرات تورم دوازده ماهه در گروه عمده 
»خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات« بین ۵۳.6 
درصد برای دهک اول تــا 6۱.۵ درصد برای دهک 
دهم اســت. همچنین اطالع مذکور در مورد گروه 
عمده »کاالهای غیر خوراکی و خدمات« بین 2۹.۸ 
درصد برای دهک اول تــا ۳۸.۵ درصد برای دهک 

دهم است.
فاصله تورمی دهک ها

براساس اعداد مربوط به تورم در میان دهک های 
مختلف هزینه ای، فاصله تورمی دهک ها در این ماه 
به 2.۰ درصد رسید که نسبت به ماه قبل )2.2درصد( 
۰.2 واحــد درصد کاهش داشــته اســت. فاصله 
تورمی در گروه عمده »خوراکی ها، آشــامیدنی ها 
و دخانیات« نســبت به ماه قبــل ۰.2واحد درصد 
افزایش و در گروه عمــده »کاالهای غیر خوراکی و 
خدمات« نسبت به ماه قبل ۱.۱ واحد درصد کاهش 

نشان می دهد.

خبر اقتصادی
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زرناز غالمی

اینطور که شــواهد نشان می دهد، 
بانک ها بیشــترین زیــان را در نتیجه 
ناآرامی های اخیر متحمل شــده اند. 
درواقع بانک ها از قربانیان اصلی حوادث 
اخیر بودند که آســیب به آنها عالوه بر 
ایجــاد اختالل در خدمات رســانی به 
مردم، باعــث تحمیــل هزینه صدها 
میلیاردتومانی بــه منابع عمومی بابت 
بازسازی شان می شــود. هرچند هنوز 
آمــار دقیقی از تعــداد خودپردازهای 
منهدم شده یا آسیب دیده منتشر نشده، 
اما تخمین های اولیه از تخریب کلی یا 
جزئی دست کم ۳هزار خودپرداز بانکی 
حکایت دارد. گمانه زنی های اولیه نشان 
می دهد احتماال در جریان این حوادث، 
به کل شبکه بانکی، تا هزار میلیارد تومان 

خسارت وارد شده است.
شمار بانک های آسیب دیده

آتشــی که به بهانه سهمیه بندی 
بنزین افروخته شــد، دامــن بانک ها 
را در ســطحی گســترده گرفــت؛ 
به طــوری که صدها شــعبه بانکی در 
استان های مختلف، در آتش سوخت 
یا مــورد هجمه قرار گرفــت و ویران و 
غارت شد. خبرگزاری ایرنا در مطلبی 
به این موضوع پرداخته و نوشته است:  
درباره شــمار بانک های آسیب دیده، 
مســئوالن نظام بانکی و بانک مرکزی 
از اعالم هرگونه آمار رسمی خودداری 
کرده اند که البته مشــخص نیست که 
علت این خودسانســوری چیست؟ اما 
آمار غیررسمی متعددی درباره میزان 
بانک های آسیب دیده منتشر شده که 
از ۷۰۰ بانک تا بیش از یک هزار بانک را 
دربرمی گیرد. عالی ترین مقام رسمی که 
اقدام به اعالم آمار بانک های آسیب دیده 
کرده، عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر 
کشور است که در ســه شنبه هفته ای 
که گذشــت )۵ آذر( گفــت: »حمله و 
آتش زدن ۳۴ آمبوالنس، ۷۳۱ بانک، 
۹ مرکز مذهبی، ۷۰ پمپ بنزین، ۳۰۷ 
خودرو مردم و غیردولتی، ۱۸۳ خودرو 
نظامی، ۱۰۷6 موتور سیکلت شخصی از 
جمله اتفاقاتی بود که در دوران اغتشاش 

رخ داد.«
از شکستن شیشه تا آتش سوزی

میزان آســیب وارده به بانک ها در 

جریان اغتشاشات اخیر متفاوت است؛ 
در برخــی از بانک ها فقط شیشــه ها 
شکسته شده و به تابلوی آنها خسارت 
وارد شــده اســت که کمترین میزان 
خسارت به شمار می رود. اما در برخی 
دیگــر از بانک ها، تجهیــزات داخلی، 
کامپیوترهــا و مبلمــان داخلی مانند 
صندلــی و باجه ها و فضــای داخلی 
آسیب  دیده است. شــماری از بانک ها 
نیز دچار آتش سوزی شــده و عالوه بر 
نابودی همه اسناد و تجهیزات داخلی، 
به نمای بیرونی نیز آســیب جدی وارد 
شــده و نیاز به بازســازی کامل دارند. 
عالوه بر ســاختمان ها و شعب بانکی، 
برخی از تجهیزات شبکه بانکی مانند 
دســتگاه های خودپــرداز نیــز دچار 
خسارت شــده اند، که شامل تخریب 
دستگاه خودپرداز و یا سرقت پول های 
نقد دستگاه ها نیز می شود. حتی گفته 
می شود در یکی از شــهرهای اقماری 
تهران، با جرثقیل خودپرداز نصب شده 
در یکی از بانک ها را ســرقت کرده و با 
خود برده اند. درباره شمار خودپردازهای 
آسیب دیده نیز آمار رسمی اعالم نشده 
اما مقامات بانکی در صحبت های غیر 
رسمی خود از خسارت به دو تا سه هزار 

خودپرداز سخن می گویند.
میزان خسارات متفاوت است

با توجه به تفاوت در نوع خســارت 
وارده به بانک ها، میزان مبلغ مورد نیاز 
برای بازسازی شــعب متفاوت است. 
بررسی های ایرنا نشان می دهد خسارت 
شعبی که با شکســتن شیشه ها و تابلو 
مواجه شــده اند با ارقامی پایین )کمتر 

از ۵۰ میلیون تومان( جبران می شود.
 اما شعبی که دچار آتش سوزی شده 
و به طور گسترده تخریب شده اند برای 
بازسازی کامل فیزیکی و نصب تجهیزات 
و مبلمان مورد نیاز شــعبه، بر اساس 
وســعت و مکان قرارگیری بین ۸۰۰ 
میلیون تومان تا بیش از دو میلیارد تومان 
اعتبار نیاز دارند. با توجه به ارزیابی اولیه از 
خسارات شعب می توان به طور میانگین 
هزینه بازسازی هر شعبه را بیش از یک 
میلیارد تومــان در نظر گرفت که البته 
تخمینی اســت. بر این اساس با فرض 
خسارت دیدن ۷۳۱ شعبه بانکی و در نظر 
گرفتن یک میلیارد تومان برای بازسازی 
هر شعبه و همچنین جبران خسارت 

2 تا سه هزار خودپرداز آسیب دیده در 
مجموع برای بازسازی همه شعب بانکی 
و خودپردازهای آسیب دیده در جریان 
اغتشاشــات اخیر به ۸۰۰ تا یک هزار 

میلیارد تومان اعتبار نیاز است.
هزینه تراشی برای مردم

برای ساکنان شــهرهای کوچکی 
که اغتشاشــگران به بانک هایشــان 
خســارت زده و یا به آتش کشــیدند، 
مشــکالت زیادی پیش آمده است به 
طوری که در برخی موارد آنها باید برای 
انجام امور بانکی ضروری به شهرهای 
اطراف مراجعه کنند. اگرچه بسیاری از 
خدمات بانکی در حال حاضر به صورت 
الکترونیکی ارائه می شود، اما برای انجام 
برخی خدمات بانکی نیــاز به مراجعه 
حضوری اســت که اکنون، مردم برای 

انجام آنها با مشکالتی مواجه شده اند.
پیگیری ایرنا از بانک های مختلف 
نشــان می دهد که کار بازسازی شعب 
بانک ها به سرعت آغاز شده اما راه اندازی 
آن دسته از شعبی که دچار آتش سوزی 
شده اند، زمانبر است. همچنین برخی 
شعب بانکی آسیب دیده به دلیل ارزیابی 
حقوقی و اســنادی و همچنین برخی 
شعب بانکی آسیب دیده به دلیل ارزیابی 
حقوقی و اسنادی و همچنین مسائل 
مربوط به بیمه نیاز به بررسی بیشتری 
دارند که این موضوع کار بازســازی و 
راه اندازی مجدد آنها را با تاخیر مواجه 

می سازد.
 جمع بندی خسارت ها

 ارائه خواهد شد
علی ربیعی، سخنگوی دولت، روز 
چهارشنبه در حاشــیه جلسه هیات 
وزیران در پاســخ به پرسشــی درباره 
خســارت های مادی و انســانی در اثر 
نا آرامی های اخیر در کشور گفت: هنوز 
در این زمینه جمع بندی در اختیار دولت 

قرار نگرفته یا حداقل در اختیار من قرار 
نگرفته است چون دستگاه های امنیتی 
این کار را دنبــال می کنند. به محض 
اینکه آمار و اطالعات و میزان خسارات 
مادی و انســانی جمع بندی شود قطعاً 

اطالع رسانی خواهد شد.
 خطری متوجه

 سپرده های مردم نیست
گفتــه می شــود با وجــود خروج 
۹۰۰شعبه و ۳هزار دستگاه خودپرداز 
از مدار ارائه خدمــات بانکی، در نتیجه 
اعتراضــات و اغتشاشــات بنزینــی، 
هیچ گونه خللی در ارائه خدمات بانکی 
ایجــاد نشــده و خطری هــم متوجه 

سپرده های مردم نزد بانک ها نیست.
عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک 
مرکزی چند روز بعد از شروع این غائله، 
در پاســخ به پرسشــی درباره میزان 
خسارت واردشده به سیستم بانکی در 
پی اعتراض های اخیر گفته بود: اطالعی 
ندارم اما بانک مرکزی در بخشنامه ای 
از همه بانک ها درخواســت کرد برای 
تداوم خدمت رسانی به سپرده گذاران، 
هرچه ســریع تر به راه اندازی شعب و 

خودپردازهای آســیب دیده در نقاط 
مختلف کشور اقدام کنند.  در نخستین 
اقدام، نیز شورای هماهنگی بانک های 
دولتی در بیانیه ای اعالم کرد، شــبکه 
بانکی با وجود تحمل خســارت های 
سنگین ازجمله آتش ســوزی کامل، 
تخریب و آسیب دیدگی ساختمان ها 
خودپردازها و اثاثیه و سرقت اموال، که 
ثروت عمومی بوده و متعلق به تمامی 
آحاد مردم است از همان ابتدای امر، تمام 
همت خود را مصروف متوقف نشــدن 
خدمتگذاری به مشتریان کرده و اکنون 
نیز با بازسازی شعب، استقرار شعب سیار 
و انتقال برخی عملیات به شعب دیگر، با 
ظرفیت کامل در خدمت شــهروندان 

سراسر کشور است.
البرز، بیشترین  و خراسان رضوی، 

کمترین آسیب را دیده اند
هنوز معلوم نیست شعب بانک های 
کدام اســتان ها یا شــهرها بیشترین 
خسارت را متحمل شده اند؛ اما پیش تر 
برخی خبرگزاری ها گزارش داده  بودند 
6۳شــعبه بانک دولتــی و خصوصی 
فقط در شهر اصفهان آســیب دیده و 
در خرم آباد ۴۰بانک به آتش کشــیده 
شده اند. حتی گفته می شود در برخی 
شهرهای حاشیه ای در استان های تهران 
و البرز هم اکثر شــعب بانک ها تخریب 
شده اند. میزان خسارت در استان البرز 
به حدی بوده که معاون هماهنگی امور 
اقتصادی استانداری البرز به تأکید اعالم 
کرده شــهروندان نگران سپرده های 
بانکی خود نباشند. جهانگیر شاهمرادی 
با بیان اینکه تمهیــدات الزم به منظور 
خدمات رسانی بانک ها به مردم اندیشیده 
شده است، اعالم کرد: شهروندان در هر 
شعبه ای از اســتان که نیاز به خدمات 
بانکی داشته باشند می توانند خدمات 

خود را به نحو مطلوب دریافت کنند.
به نظر می رســد یکی از آرام ترین 
استان ها برای بانک ها، خراسان رضوی 
بوده؛ چنان که دبیر شورای هماهنگی 
بانک های خراسان رضوی گفت: به هیچ 
کدام از بانک های استان خراسان رضوی 
در روزهای اخیر آسیبی وارد نشده است. 
حسن مونســان افزود: تنها مشکالتی 
در همراه بانک ها و درگاه های اینترنتی 
وجود دارد اما مشکلی در خدمات بانکی 
وجود ندارد و خدمــات بانک به صورت 

جامع و کامل در حال انجام است.
براساس آخرین آمار بانک مرکزی 
تعداد شعب بانک ها و مؤسسات اعتباری 
فعال در کشور 2۱هزار و ۳۱۹شعبه بوده 
که با احتساب آسیب دیدن ۹۰۰شعبه 
در جریان ناآرامی های اخیر دست کم 
۴.2درصد از کل شــعب فعال از چرخه 

خدمات رسانی خارج شده اند.
بانک های آسیب دیده به سرعت 

بازسازی می شود
رئیس شورای هماهنگی بانک های 
دولتی اســتان کرمانشــاه گفت: کار 
بازسازی بانک های آســیب دیده در 
جریان اغتشاشــات اخیر با سرعت در 
حال انجام اســت. بهزاد جلیلیان در 
گفت و گو با ایسنا با اشاره به مشکالتی 
که برای تعدادی از بانک ها در جریان 
حوادث بنزینی اخیــر رخ داد، گفت: 
در این حــوادث به تعدادی از شــعب 

بانک هــا و دســتگاه های خودپرداز 
آسیب وارد شد. وی ادامه داد: تمامی 
شــعب بانک ها بالفاصله کار بازسازی 
را آغاز کردند و اکنون کار با سرعت در 
حال پیگیری اســت تا هرچه سریع تر 
بتوانند به مــردم ارائه خدمات بدهند. 
مدیر شعب بانک ملی استان کرمانشاه 
خاطرنشــان کرد: از آنجایی که میزان 
تخریب های صــورت گرفته خصوصا 
در برخی اســتان ها زیاد بود و چنین 
مشکلی هم از قبل پیش بینی نشده بود، 
کار تامین تجهیزات آسیب دیده و مورد 
نیاز مقداری زمان نیاز دارد. جلیلیان 
خاطرنشان کرد: بعد از پایان بازسازی، 
کارمندان شعب آسیب دیده به سرعت 
مستقر خواهند شد و ارائه خدمات را از 

سر می گیرند.
 آغاز پرداخت خسارت
 به بانک ها و ادارات 

رئیــس کل بیمه مرکــزی هفته 
پیش با بیان اینکه ساختمان بانک ها 
و پول های موجود در دســتگاه های 
خودپرداز بانک ها بیمه هستند، گفت: 
میزان خسارت وارده ارزیابی شده و به 

زودی پرداخت می شود. 
به گــزارش غالمرضا ســلیمانی 
در حاشــیه همایــش فرصت هــای 
سرمایه گذاری در نشســت خبری با 
خبرنگاران گفــت: واحدهای اداری و 
بانک ها در جریان اغتشاشــات اخیر 
که از سوی افراد دشمن با نظام صورت 
گرفته اســت، بیشــترین خسارت را 
متحمل شــده اند که بر این اســاس 
اطالعات آنها از سوی شرکت های بیمه 

در حال جمع آوری و ارزیابی است.
ساختمان بانک ها و اسکناس های 

ای تی ام بیمه بودند
رئیس کل بیمه مرکزی با بیان اینکه 
ســاختمان بانک ها و اسکناس های 
موجود در دستگا های خودپرداز آنها 
در مقابل آتش ســوزی بیمه بوده اند،  
تأکید کرد: بــر این اســاس ارزیابی 
خســارات و میزان پول های به سرقت 
رفته یا خسار های ناشی از آتش سوزی 

ساختمان ها در حال انجام است.
به گفته وی، آمــار مرتبط با میزان 
خســارت بانک ها و ســاختمان های 
اداری در جریــان ناآرامی هــا برآورد 
و ارزیابــی شــده و بــا قول مســاعد 
شرکت های بیمه، پرداخت خسارت 

به آنها آغاز می شود.

گزارشی از برآورد خسارات وارده به بانک ها در جریان حوادث اخیر

آتش و غارت و ویرانی و شوربختی جمعی

برخی شعب بانکی 
آسیب دیده به دلیل 

ارزیابی حقوقی و اسنادی 
و همچنین برخی شعب 

بانکی آسیب دیده به دلیل 
ارزیابی حقوقی و اسنادی و 
همچنین مسائل مربوط به 

بیمه نیاز به بررسی بیشتری 
دارند که این موضوع کار 

بازسازی و راه اندازی مجدد 
آنها را با تاخیر مواجه 

می سازد

بررسی های ایرنا نشان 
می دهد که با فرض خسارت 

دیدن ۷۳١ شعبه بانکی و 
در نظر گرفتن یک میلیارد 

تومان برای بازسازی هر 
شعبه و همچنین جبران 

خسارت ۲ تا سه هزار 
خودپرداز آسیب دیده 

در مجموع برای بازسازی 
همه شعب بانکی و 

خودپردازهای آسیب دیده 
در جریان حوادث اخیر 

به ۸۰۰ تا یک هزار میلیارد 
تومان اعتبار نیاز است

خبر

 سخنگوی ستاد شناسایی مشموالن طرح 
حمایت معیشــتی از ثبت 6۰ هزار درخواست 
در ســامانه خبر داد و گفت: ثبت درخواســت 
غیرمشــمولین طرح حمایت معیشتی در حال 

بررسی است.
به گزارش ایلنا و به نقل از صداوسیما، حسین 
میرزایی افزود: تا اولین شــنبه آذرماه برای ۱۷ 
میلیون و ۷2۰ هزار خانوار حدود ۵۹ میلیون نفر 

مبلغ حمایت معیشتی واریز شده است.

او ادامه داد: مکانیــزم USSD و وارد کردن 
کد ملی سرپرست خانوار از طریق کد دستوری 
*6۳6۹ مربــع آن هم با شــماره گیری از تلفن 
همراهی که به نام سرپرســت خانوار باشد یکی 
از راه های ثبت درخواســت رسیدگی به شرایط 
آن دسته از کسانی است که از حمایت معیشتی 

بی بهره مانده اند.
میرزایی تصریح کرد: تا این لحظه از تعداد کل 
۷ میلیون نفر بی بهره از طرح حمایت معیشتی 

حدود ۴ میلیون نفر ثبت درخواست کرده اند.
او ادامــه داد: افراد پس از ثبت درخواســت 
بایــد منتظر دریافــت پیامکی باشــد که طی 
آن چنــد دســته پیامک بــرای افراد ارســال 
خواهد شــد فقط یک بار سرپرســتان خانوار 
مجاز به ثبت نام می باشند دسته بندی کسانی 
هســتند که مشــمول دریافت کــد رهگیری 
می شــوند و بایــد کد ملــی، کــد رهگیری و 
 کــد امنیتــی خــود را در ســامانه اینترنتی 

www.hemayat.mcls.gov.ir وارد کنند 
سپس درخواستشان را در قالب 2۰۰ کلمه ثبت 

می نمایند و درخواست آنها وارد سیکل رسیدگی 
خواهد شد.

سخنگوی ستاد شناسایی مشموالن طرح حمایت معیشتی خبر داد:

ثبت٦۰هزاردرخواستدرسامانه


