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«رسالت» در گفتوگو با کارشناسان ،دالیل تبدیل چین به قدرت برتر اقتصادی را بررسی م یکند؛

تعظیماقتصاددنیامقابلچشمبادامیها

| نفيسه امامي|
زمانيکهدرسال۱۹۷۹ميالديحزبکمونيست
چين درهاي کشور را به سوي اقتصاد جهاني باز کرد،
کمتر کسي تصور مي کرد در کمتر از  40سال ،اين
کشور به دومين اقتصاد برتر دنيا بعد از آمريکا تبديل
شود .اين کشور پس از اجراي سياست هاي اصالحات و
درهاي باز ،شاهد ايجاد توسعه اقتصاد ملي و اجتماعي
شد و دستاوردهاي چشمگيري را در عرصه اقتصاد
بين الملل به دست آورد.
چين قواعد بين المللي تجارت را پذيرفته و بر آن اساس
حرکت مي کند و اين مسئله هيچ ارتباطي با تغيير
در ارکان حکومتي اين کشور ندارد زيرا به عنوان اصل
کلي پذيرفته شده است .اين کشور تجارت موفق با
همه دنيا را در اولويت خود قرار داده و همه رويکردها
و تصميم گيري هاي کالن را نيز در اين مسير هدفمند
کرده است به طوريکه امروز به بزرگترين کشور
صادرکننده و واردکننده در دنيا تبديل شده است.
اين دستاورد مهم را اين کشور طي سالهاي گذشته
به دست آورده است.
از سوي ديگر سياست خارجي چين با اصل اولويت
توسعه و اصالحات اقتصادي کشور و اجراي سياست
درهاي باز بر گسترش رابطه با همه کشورها و پرهيز از
هرگونه درگيري استوار شده است و در اين راستا تالش
مي کند که از هرگونه برخورد نظامي و حتي مناقشات
سياسي با ديگر کشورها پرهيز کند.
اينکشوراززماناصالحاتاقتصادي 1979بهبعدنرخ
رشدي حدود  9درصد را به طور متوسط تجربه کرده
است .اين نرخ گاهي به  16درصد در سال نيز رسيده
است .پيش بيني مي شود اين کشور در سال 2050
با حدود  60هزار ميليارد دالر ( )PPPتوليد داخلي،
اقتصاد اول جهان با فاصله زياد از اقتصادهاي بعدي
باشد .با توجه به رشد کنوني اقتصادي چين ،اين کشور
مي تواند جايگاه فعلي آمريکا را در اقتصاد کسب کند و
به بزرگترين اقتصاد جهان تبديل شود.
مجيد رضا حريري رئيس اتاق بازرگاني ايران و چين در
گفت و گو با «رسالت» درباره عوامل تبديل شدن چين
به دومين اقتصاد برتر دنيا مي گويد« :در اين کشور
اراده عمومي از جانب حاکميت براي شکستن بن بست
اقتصادي ايجاد شد و به قوانين آزادي اقتصادي تن
دادند .در چين ابتدا آزادسازي اقتصاد انجام شد و بعد
از آن خصوصي سازي اقتصاد شکل گرفت».
حريري ادامه مي دهد« :اقتصاد علم است و هر کشوري
که توانسته شرايط اقتصادي خود را بهبود ببخشد ،به
علم اقتصاد تکيه کرده است .اين علم داراي سابقه است
و هنر مديران هر کشور تطبيق دادن اين علم با شرايط
کشور است .در چين ابتدا اقتصاد را آزاد کردند و سپس
به قواعد بازار تن دادند .در چين اقتصاد ،غيردولتي و
خصوصي نيست ،اما روابط بر اساس اقتصاد آزاد اداره

مي شود هرچند مدير آن دولتي باشد».
رئيساتاقبازرگانيايرانوچينباتأکیدبراينکهالگوي
تجار خارجي مستقل در دنيا وجود ندارد ،مي افزايد:
«الگوي تجارت در دنيا فقط يک الگو است .با توجه به
وجودنظامسوسياليستيدرچين،قوانينبازاروتجارت
خارجي پذيرفته شد و با توجه به شرايط جغرافيايي و
جمعيت کشور ،مدلي از فرمول هاي بومي براي اقتصاد
بازار اين کشور تعريف شد و امروز چين بزرگترين
تاجر دنياست و ميزان صادرات و واردات چين در
دنيا داراي رتبه اول است ».وي وضعيت امروز چين

اتکا کرده است».
*چين به دنبال تجارت موفق با دنياست
ايجاد فضاي رقابتي ،اقتصاد باثبات و تسهيل شرايط
راهاندازيکسبوکاردرچينبعدازاصالحاتاقتصادي
در اين کشور ،سرمايه گذاران خارجي را به سوي اين
بازار جديد فرا خواند تا با استفاده از کارگر ارزان آن،
اقدام به سرمايه گذاري و ايجاد کارخانه هاي بزرگ
برندهاي خارجي در اين کشور نمايند.
اميرعباس زينت بخش کارشناس تأمین مالي و
روابط بين الملل نيز در گفت و گو با «رسالت» به

مجید رضا حریری :در چین اراده عمومی از جانب حاکمیت برای شکستن
بن بست اقتصادی ایجاد شد و به قوانین آزادی اقتصادی تن دادند .در این كشور
ابتدا آزادسازی اقتصاد انجام شد و بعد از آن خصوصی سازی اقتصاد شکل گرفت
امیرعباس زینت بخش :وقتی کشوری بتواند رابطه آزاد تجاری و کانال های مالی
آزاد با دنیا داشته باشد ،امیدواری در کشور پشتوانه مهمی برای رشد و توسعه
فراهم می کند
جمشید عدالتیان شهریاری :مزیت چین دارا بودن بازار یک و نیم میلیارد
نفری است که بسیاری از سرمایه گذاران را به سوی خود فراخواند.آنها نیروی کار
ارزان قیمت و تحصیلکرده را ت ربیت کرده اند و سپس تجارت با دنیا انجام داده اند
را نتيجه وفاق جمعي و تصميم سياسي همه جناح ها
مي داند و مي گويد« :آنها به اين نتيجه رسيدند که با
قواعدبينالملليتجارتهمراهيکنند.چينبيشترين
سرمايه گذاري خارجي را در کشور خود جذب کرده
و براي اين منظور محيط اقتصاد کشور را با ثبات و با

اهميت زيرساخت ها و ريزساخت هاي حاکميتي
و شفافيت و تقويت تجارت با جهان در چين اشاره
مي کند و مي افزايد« :وقتي کشوري بتواند رابطه
آزاد تجاري و کانال هاي مالي آزاد با دنيا داشته باشد،
اميدواري در کشور پشتوانه مهمي براي رشد و توسعه

فراهم مي کند».
زينت بخش بيان مي کند« :دولت در کشور چين موفق
شدهکهدرمقامناظرتوليدواقتصادقراربگيردتااينکهدر
پروسه اقتصاد تعيين کننده باشد .در اين کشور اقتصاد
در اختيار بخش خصوصي است که در فضاي رقابتي
مجبور به باالبردن کيفيت محصوالتش است و مازاد
توليدات خود را به ديگر کشورها صادر مي کند ».وي
با اشاره به اهميت سرعت در راه اندازي کسب و کار
در چين براي جذب سرمايه گذاري اشاره مي کند و
ميگويد«:سرعتتبديلايدهبهکاالوسرعتعملياتي
شدنکسبوکارازصفرتاصددراينکشوربسيارباالست.
اين مزيت بسيار مهمي براي حضور سرمايه گذاران
درچينمحسوبميشود».اينکارشناسروابطبينالملل
چين را داراي راهبرد تجاري و مالي با دنيا معرفي مي
کند که هيچ تخطي در آن راهبرد وجود ندارد و بيان
مي کند« :در اين کشور اقتصاد داراي ثبات است و
اين ارتباطي با حضور دولت هاي مختلف ندارد ،زيرا
راهبرد کلي در آنجا وجود دارد .اين کشور به دنبال
ايجاد تجارت موفق با همه دنياست و همه رويکردهاي
خود را بر اين اساس قرار داده است .در اين کشور برنامه
مشخصيتوسطهمهکشوردنبالميشودتاآنرامحقق
ميکنند».بهباورزينتبخش،مهمتريندليلپيشرفت
چين در عرصه جهاني ،تجارت است که با توليد انواع
کاالها ،انواع نيازها را در همه کشورها تأمین مي کند.
زينت بخش در ادامه مي گويد« :سياست چين مدارا با
دنياست و مواضع آنها بيشتر بي طرفانه و خنثي است
و اگر از کشوي جانب داري مي کند تا زماني است که
به سياست خارجي آن خللي وارد نشود ،زيرا راهبرد

آگهي مزايده اموال غيرمنقول (اسناد رهني)

آگهي مزايده مال غيرمنقول پرونده اجرايي كالسه 9400697

ششدانگيك دستگا هآپارتمانمساحت 244/27مترمربعواقعدرسمتشرقي طبقهسوم كه 4/35دسيمترمربع آنبالكنوبالكن پيشرفته
و  9/73مترمربع پيشرفتگي است قطعه  8تفكيكي به شماره  28354فرعي از  3467اصلي مفروز و مجزي شده از شماره  1899فرعي از
اصلي مذكور واقع در بخش  11تهران به انضمام انباري مسكوني قطعه  7به مساحت  14/31دسيمترمربع واقع در سمت شرقي زيرزمين دوم
و ششدانگ يك واحد پاركينگ مسكوني قطعه  12تفكيكي به مساحت  11مترمربع واقع در سمت جنوبي همكف و پاركينگ مسكوني قطعه
 13به مساحت  11مترمربع واقع در سمت جنوبي همكف به ثبت  458331در صفحه  235دفتر  2074امالك ثبت و مع الواسطه به نام مصطفي
بختياري منتقل گرديد حدود آپارتمان شماال در دو قسمت به طولهاي  2/90متر  8/12متر اول نرده اي است پيشرفتگي دوم ديوار و پنجره
قسمت پيشرفتگي ساختمان اول و دوم به فضاي گذر  24متري شرقا در  11قسمت كه قسمت  8آن شمالي و قسمت ششم آن جنوبي است
به طولهاي  1/20متر و  3/88متر و  3/70متر و  3/61متر و  2/86متر  3/24متر و  3/45متر و  3/12متر و  0/33متر و  3/60متر و  6/50متر اول
ديواريست پيشرفتگي دوم تا پنجم ديواريست ششم تا هشتم ديوار و پنجره است نهم تا يازدهم ديواريست اول به فضاي گذر  24متري
دوم تا پنجم به درز انقطاع به ضخامت  14سانتي متر كه ماوراءآن قطعه  20تفكيكي ميباشد ششم تا هشتم به فضاي نورگير مشاعي نهم
تا يازدهم بدرز انقطاع به ضخامت  14سانتي متر كه ماوراءآن قطعه  20تفكيكي ميباشد .جنوبا به طول  7/16ديوار و پنجره به فضاي حياط
مشاعي غربا در  12قسمت كه قسمت هاي ششم و هشتم آن شمالي قسمت هاي دوم و چهارم و دهم آن جنوبي است به طول هاي  11/75متر
 0/10متر  3/25متر  1/90متر  2/13متر  0/2متر  1/20متر  0/35متر  3/79متر  1/50متر  5/50متر  1/50متر اول و دوم ديواريست مشترك سوم
و چهارم ديواريست پنجم درب و ديوار است ششم تا دوازدهم ديواريست مشترك اول و دوم به آپارتمان مسكوني قطعه  9سوم و چهارم به
آسانسور پنجم به البي ششم تا دوازدهم به آپارتمان مسكوني قطعه  7سقف با كف طبقه چهار اشتراكي است كف با سقف طبقه دوم اشتراكي
است .حدود انباري مسكوني قطعه  :7شماال به طول  4/03ديواريست مشترك به انباري مسكوني قطعه  6شرقا به طول  3/60ديواريست به
درز انقطاع به ضخامت  14سانتي متر كه ماوراءآن قطعه  20تفكيكي ميباشد .جنوبا به طول  3/92متر ديواريست مشترك به انباري مسكوني
قطعه  8غربا به طول  3/60درب و ديوار است به محوطه مشاعي سقف با كف زيرزمين يك اشتراكيست كف روي عرصه مشاعي است حدود
پاركينگ مسكوني قطعه  :12شماال خط فرضي به محوطه مشاعي است به طول  2/20متر شرقا خط فرضي به محوطه مشاعي است به طول 5
متر جنوبا خط فرضي به محوطه مشاعي به طول  2/20متر غربا خط فرضي به محوطه مشاعي است به طول  5متر به پاركينگ مسكوني قطعه
13سقف با كف طبقه يك اشتراكيست كف با سقف زيرزمين يك اشتراكيست حدود پاركينگ قطعه  :13شماال خط فرضي به طول  2/20متر
به محوطه مشاعي شرقا خط فرضي به محوطه مشاعي به طول  5متر به پاركينگ مسكوني قطعه  12جنوبا خط فرضي به طول  2/20متر غربا
خط فرضي به محوطه مشاعي به طول  5متر سقف با كف طبقه يك اشتراكيست كف با سقف زيرزمين يك اشتراكيست و به موجب سند رهني
 24/2/92-3276دفتر  1311تهران در رهن بانك سپه قرار گرفته كه به علت عدم ايفاي تعهد منجر به صدور اجرائيه تحت شماره 9400697
شده است و برابر نظريه كارشناسان هيات سه نفره مورخ  98/7/30توصيف اجمالي مورد وثيقه عبارت است از:ملك فوق واقع است در تهران
خيابان ميرداماد خيابان نفت خيابان چهارم انتهاي كوچه ملكي سودمند بلوار مينا پالك  16جديد طبقه سوم شرقي مورد ارزيابي :آپارتمان
مورد نظر در طبقه سوم شرقي يك مجتمع مسكوني در  8طبقه شامل ( 2طبقه زيرزمين همكف و  5طبقه روي همكف) زيرزمين دوم استخر
جكوزي و سونا با انباريها زيرزمين اول پاركينگ طبقه همكف البي ورودي و پاركينگ طبقات اول الي پنجم هر طبقه سه واحد مسكوني كال
 15واحد مسكوني ساختمان داراي دو دستگاه آسانسور و برق اختصاصي ميباشد .اسكلت ساختمان فلزي با سقف كامپوزيت نما سنگ كف
و بدنه زيرزمين ها و همكف سنگ كف راه پله و بدنه تا نصف ارتفاع ديوار سنگ و مابقي گچ و نقاشي نرده هاي راه پله استيل ساختمان داراي
سيستم اعالم حريق ميباشد .پنجره ها آلومينيوم آنادايز با شيشه دوجداره آپارتمان مورد نظر داراي هال و پذيرايي  4اتاق خواب كه دو
اتاق آن مستر ميباشد با آشپزخانه باز سرويس و حمام كف سنگ بدنه كاغذ ديواري خارجي و سقف گچ و نقاشي دكوراتيو شومينه كابينت
گازر درب ورودي ضد سرقت دربهاي داخلي چوبي سيستم سرمايش و گرمايش داكت اسپليت و به مبلغ  76/000/000/000ريال هفتاد و شش
ميليارد ريال ارزيابي شده است و جهت وصول طلب بانك و حقوق دولتي كالسه فوقالذكر در روز شنبه مورخ  98/9/16از ساعت  9الي 12
ظهر در محل اداره سوم اجراي اسناد رسمي واقع در تهران چهارراه جهان كودك ساختمان معاونت اجراي اسناد رسمي سالن مزايده از طريق
مزايده حضوري بفروش مي رسد و مزايده از مبلغ 76/000/000/000ريال(هفتاد و شش ميليارد ريال)شروع و به باالترين قيمت كه خريدار
داشته باشد فروخته خواهد شد شركت در جلسه مزايده جهت خريد براي عموم آزاد است و فروش كال نقدي است چنانچه روز تعيين شده با
تعطيل رسمي مصادف گردد روز بعد از تعطيل جلسه مزايده در همان ساعت و مكان تشكيل خواهد شد طالبين و خريداران مي توانند جهت
خريد در مزايده در وقت مقرر با ارائه يك فقره چك تضمين شده بانك ملي به مبلغ پايه در جلسه مزايده شركت نمايند ضمنا بدهي هاي
مربوط به آب ،برق گاز اعم از حق انشعاب و اشتراك و مصرف و نيز بدهي مالياتي و عوارض شهرداري و غيره كه رقم قطعي آنها براي اين اداره
معلوم نشده است بعهده برنده مزايده است و تنظيم سند انتقال موكول به ارائه مفاصا حسابهاي دارايي و شهرداري و ...خواهد بود
تاريخ انتشار آگهي مزايده 98/8/28
م الف  17452دت 98/8/28

رييس اداره سوم اجراي اسناد رسمي ـ نقيبي

دبيرکل جامعه اصناف و بازاريان:

بازار بزرگ ته ران باز است

اساسي اين کشور تجارت با دنياست و هر چه که مخل
آن باشد را به راحتي حذف مي کند».
وي با بيان اينکه چين با کشورهاي مختلف در آسيا و
اروپا و استراليا قرارداد تجارت آزاد دارد ،اظهار مي کند:
«وقتيدروازههايتجارتکشوريبهرويديگرکشورها
بازشود،رقابتاهميتپيداميکند.دولتچينحداقل
دخالت را در بازار دارد و بيشتر براي تنظيم بازار ورود
مي کند .در غير اينصورت توليدکننده ،عرضه کننده
و مصرف کننده نيست .دولت چين حرف اول و آخر را
در اقتصاد نمي زند و دست تاجران را براي تجارت باز
گذاشته تا بازارها را تصاحب کنند».
*تبديل تهديد جمعيت به فرصت
چين قواعد تجارت در بازار بين المللي را پذيرفته و بر
آن اساس پيش رفته است .با روندي که اين کشور طي
مي کند به طور قطع مي تواند در جايگاه اول اقتصاد دنيا
قرار بگيرد ،زيرا زيرساخت هاي آن شکل گرفته است.
جمشيد عدالتيان شهرياري فعال اقتصادي و کنشگر
صنفي در گفت و گو با «رسالت» مي گويد :مائو در کشور
چين انضباط را ايجاد کرد .از مهم ترين اقدامات حزب
کمونيست در اين کشور ،ايجاد پايه ها و زمينه هاي
خيزش اقتصادي بود .اين حزب امنيت و زيرساخت ها
را در اين کشور فراهم کرد و بعد از آن درهاي اين کشور را
بهروياقتصادجهانيبازکرد».وياظهارميکند«:مزيت
کشور چين دارا بودن بازار يک و نيم ميليارد نفري است
که بسياري از سرمايه گذاران را به سوي خود فراخواند.
انضباطآهنينچيناجازهندادسنديکايکارگريتقاضاي
دستمزدهايباالداشتهباشند.آنهانيرويکارارزانقيمت
و تحصيلکرده را تربيت کرده اند و سپس تجارت با دنيا
انجام داده اند ».عدالتيان در ادامه مي گويد« :چين در
توزيع ثروت بسيار خوب عمل کرده است .آمار نشان
مي دهد 80 ،ميليون نفر از افرادي که در چين زيرخط
فقر قرار داشته اند ،کاهش پيدا کرده که اين دستاورد
خوبي است و حزب کمونيست اين کشور هنوز وفادار به
توزيععادالنهثروتاست».ويپيشبينيميکند«:رشد
اقتصادي چين در چند سال آينده از 30هزار ميليارد
دالر توليد ناخالص ملي مي گذرد و از آمريکا پيشي
ميگيردوايننکتهاياستکهآمريکادرصددجلوگيري
از انجام آن است .رشد اقتصادي و دموکراسي دو روي يک
سکه هستند و انتظار مي رود در سالهاي آتي يک حزب
بر سر کار باقي نماند و اين کشورمجبور شود ،اصل چند
حزبي را بپذيرد ».اين عضو اتاق بازرگاني ايران با بيان
اينکه چين در تجارت ،قوانين بازار و حمايت از سرمايه
را پذيرفته اما در حالت بومي شکل هاي گوناگون را
گرفته است ،مي افزايد« :پذيرفتن قواعد بازار و مالکيت
خصوصي و رقابتي در بازار که اصل کلي است در چين
هم پذيرفته شده است .يک و نيم ميليارد نفر جمعيت
ابتدا تهديد براي چين محسوب مي شدند ،اما اين کشور
آن را به فرصت تبديل کرده است».

وزير صمت اعالم كرد :

برخورد شديد با گ رانفروشان

وزيرصمتگفت:برخوردهابامتخلفانوگرانفروشان
در بازار بايد جدي و مؤثر باشد و متخلفان بدانند با
تخلفات ،مماشات نخواهيم کرد.
به گزارش تسنيم ،رضا رحماني در چهارمين جلسه
ويژه ستاد تنظيم بازار بعد از تصميم جديد دولت
درباره مديريت جديد مصرف سوخت افزود :با
وجود اينکه ذخيره خوبي از کاالها داريم ،اما در کنار
تمهيدات اوليه از توليد تا مصرف ،حضور خود اصناف
در نظارتها الزم است ،زيرا امروز هرگونه گرانفروشي
و سوء استفاده ،ظلم در حق مردم است بنابراين
برخوردها بايد با متخلفان در محل و در سريعترين
زمان ممکن صورت گيرد.
وزيرصنعت،معدنوتجارتگفت:برخوردهابامتخلفان
وگرانفروشاندربازاربايدجديومؤثرباشدومتخلفان
بدانند با تخلفات ،مماشات نخواهيم کرد.
وي اضافه کرد :با همتي که در اصناف مشاهده کردم
ان شاء اهلل تخلفات کمتر و برخوردهاي کمتري را
خواهيم داشت ،اما با آن بخش اصناف که مراعات
نميکنند انتظار ما از اتحاديهها و اصناف مربوط اين
است که به نحوي برخورد کنند که تخلف ديگر تکرار
نشود.وزير صنعت ،معدن و تجارت گفت :وقتي ذخاير

کااليي کامل است و تأثير قيمت بنزين بر کاالها ناچيز
است دليلي بر افزايش قيمت آن نداريم بنابراين بايد
با بحث رواني در اين باره مقابله کرد.
رحماني افزود :مسئوالن مربوطه از جمله سازمان
تعزيرات حکومتي قول داده اند که پروندههاي تخلف
را خارج از نوبت بررسي کنند و با بحثي که با سازمان
تعزيرات داشتيم قرار شد اسامي متخلفان از طريق
بنر و تابلو نوشتهها اطالع رساني شود و مردم ببينند
که چه کساني تخلف کردند.
وزير صمت با بيان اينکه به هيچ عنوان اجازه افزايش
قيمتها را نخواهيم داد ،گفت :ما ابتدا از خودمان
شروع کرديم و مجوز افزايش قيمت دستگاههاي
دولتي را لغو کرديم ضمن اينکه در شرايط کنوني
دستگاههايدولتيحتينبايدتقاضايافزايشقيمت
کنند و اگر هم تقاضا کنند تنظيم بازار آن را نخواهد
پذيرفت.رحماني افزود :از گذشته بحثي را پيگيري
ميکرديم که روند قيمتها را از توليد تا زنجيرههاي
خرده فروشي کنترل کنيم که با طرح جديد دولت
درباره مديريت مصرف سوخت انگيزهاي پيدا کرديم
تا طرح کنترلي خود را تسريع کنيم که به موجب آن
کنترلها سامانهاي و دقيقتر باشد.

مرگ  213نفر به خاطر گازگرفتگي در سال گذشته

رئيسايمني،بهداشتومحيطزيستشرکتمليگازايرانبااشارهبهحوادثمربوطبهآتشسوزيوگازگرفتگي
در سال گذشته گفت :در اين حوادث  ۳۴۸نفر جان خود را از دست دادهاند که  ۲۱۳نفر مربوط به حوادث
گاز گرفتگي و  ۱۳۵نفر مربوط به آتشسوزي بوده است.
به گزارش خبرگزاري فارس ،غالمرضا بهمن نيا رئيس ايمني ،بهداشت و محيط زيست شرکت ملي گاز ايران
روزگذشتهدريکنشستخبريگفت:درسالهاياخيردرشرکتمليگازتحوليبرمبناينگرشتابآوري
صورت گرفته است به طوري که شاهد يک تأمین ،انتقال و توزيع پايدار در شبکه گاز کشور هستيم.
بهمن نيا افزود :در شرکت ملي گاز بحث تابآوري با رويکرد  HCدر حال پيگيري است .بدين صورت که اين
شرکت آمادگي بازيابي سريع و ارتقا در زمان حوادث بحراني را دارد .اما دغدغه هميشگي اين شرکت بيشتر
ناظر به بخش مصرف بوده و شاهد حوادث زيادي بوديم که نياز به اطالع رساني و فرهنگسازي دارد.
رئيس ايمني ،بهداشت و محيط زيست شرکت ملي گاز ايران اظهار داشت :در سال  ۹۷ما  ۲۰۶۱حادثه از
جنس آتشسوزي و گاز گرفتگي داشتيم که منجر شد  ۳۴۸نفر از هموطنان ما جانشان را از دست بدهند .بر
اين اساس آمارها نشان ميدهد که تعداد اين حوادث نسبت به سال قبل حدود  ۴درصد افزايش يافته است.
بيش از  ۸۸درصد اين حوادث به دليل مشکالت مربوط به دودکشها بوده که بايد موردتوجه قرار گيرد .طبق
آمار باالي  ۹۰درصد حوادث مربوط به آتشسوزي و گازگرفتگي از  ۱۵آبانماه تا  ۱۵اسفندماه بوده است.
بهمن نيا افزود :در حال حاضر بيش از  ۷۰درصد سبد انرژي کشور مربوط به سوخت گاز است و طبق برنامه
افزايش پيدا خواهد کرد .در نتيجه تالش براي جلوگيري از وقوعچنين اتفاقاتي در اولويت است.
وي با تأکید بر اينکه تعداد افزايش مشترکين در سال  ۳/۵ ،۹۷درصد بوده ولي افزايش ميزان حوادث
 ۴/۶۷درصد بوده است ،گفت ۲۵/۶ :درصد از حوادث مربوط به آتشسوزي و انفجار به دليل عيوب مربوط
به بستهاي شيلنگ گاز است ۲۱/۸ .درصد از حوادث مربوط به آتشسوزي نيز مربوط به پارگي و پوسيدگي
شلنگها بوده است .بقيه داليل نيز مربوط به وسايل گازسوز غيراستاندارد و لولهکشي اشتباه و  ...است.
رئيس ايمني ،بهداشت و محيط زيست شرکت ملي گاز ايران اضافه کرد :به طور کلي ،در اين حوادث
 ۳۴۸نفر جان خود را از دست دادهاند که  ۲۱۳نفر مربوط به حوادث گاز گرفتگي و  ۱۳۵نفر مربوط به
آتشسوزي بوده است .از  ۲۰۶۱حادثه ثبت شده هم  ۱۸۱۴حادثه مربوط به آتشسوزي و انفجار بوده و
 ۲۴۷حادثه مربوط به گاز گرفتگي بوده است .پس همينطور که مشخص هست هر چند تعداد حوادث گاز
گرفتگي کمتر بوده اما تعداد مرگومير ناشي از اين حوادث بيشتر است.
بهمن نيا با تأکید بر اينکه در کل دنيا نمونهاي مثل شبکه گاز رساني ايران نداريم در نتيجه امکان مقايسه
آمار حوادث ايران با آمارهاي جهاني نيست ،اضافه کرد :مثال در بسياري از کشورها از جمله ژاپن از برق
براي سيستمهاي گرمايشي استفاده مي شود و در بعضي کشورها هم از آب گرم براي گرمايش استفاده
ميشود و بعضي هم ترکيبي از گاز و برق است .اما اگر کشورهاي شبيه ايران را در نظر بگيريم تعداد حوادث
ما  ۴برابر آنها است .رئيس ايمني ،بهداشت و محيط زيست شرکت ملي گاز ايران در پايان گفت :در سال
 ۳۴۸ ،۹۷نفر از هموطنان ما جانشان را از دست دادند که اين آمار در سال  ۳۱۱ ،۹۶نفر بود يعني تعداد
مرگومير در اين حوزه  ۱۱/۹درصد افزايش يافته است.

دبيرکل جامعه اصناف و بازاريان با اشاره به اينکه بازار بزرگ تهران باز است،
گفت :نيروهاي نظامي و انتظامي بايد حساب اغتشاشگران را از مردم
معترض جدا کرده و با اغتشاشگران برخورد جدي کنند.
احمد کريمي اصفهاني در گفت وگو با خبرنگار مهر با تأکيد بر اينکه يکي
ازمؤلفههايمؤثربازار،تأمينامنيتاست،گفت:ازجملهپيششرطهاي
تداوم کار بازار ،تأمين امنيت آن است و هر زماني که امنيت به مخاطره
بيفتد ،بازاريان عکس العمل نشان خواهند داد .دبير کل جامعه اصناف
و بازاريان افزود :در بازار افرادي حضور دارند که طي  ۳۰تا  ۴۰سال
گذشته بسيار هوشيار بوده و در همراهي با نظام و واليت فقيه تالش
کرده اند هميشه در صحنه باشند .وي تصريح کرد :در اين ميان اين
افراد با تجارب انباشته اي که دارند دشمن را به خوبي رصد کرده و
متوجه هستند که شلوغي ها و تخريب هاي اخير تنها از سوي افراد
خاص دشمن صورت گرفته است .کريمي اصفهاني با بيان اينکه در
هر نظامي ممکن است تصميماتي اتخاذ شود که با طبع مردم جامعه
همخواني نداشته باشد ،خاطرنشان کرد :مخالفت مردم با برخي
تصميمات معناي تخريب نظام را ندارد اما به هر حال مراکزي براي
طرح نظرات وجود دارند که به صورت قانوني مي توان نقطه نظرات
را مطرح و چالش ها را برطرف نمود.وي تأکيد کرد :بازار به خوبي
دشمن را مي شناسد و در  40سال اخير متوجه شده که اقدامات
دشمن در جهت خير و صالح مردم نيست ،بنابراين اينکه ضدانقالب
و برخي منافقان داخلي به اعتراضات دامن مي زنند نکته اي است که
همه بايد در مقابل آن هوشيار باشيم .کريمي اصفهاني گفت :چنانچه
امنيت بازار تأمين شود ،هيچ مشکلي در ادامه کار بازاريان وجود ندارد
و روز گذشته نيز به دليل تأمين امنيت بخشي از بازار تعطيل شده
بود و اين به معناي مخالفت با نظام نيست .دبيرکل جامعه اصناف و
بازاريان خاطرنشان کرد :روز گذشته شرايط به حالت عادي بازگشته
و از صبح روزهاي گذشته بازار به صورت کامل باز بود که اميد مي
رود با حفاظت و تأمين امنيت از سوي پليس بتوان اين مسير را به
خوبي ادامه داد.وي گفت :اصناف و بازاريان همچنان در کنار نظام و
دولت هستند و اگر هم اعتراضي به برخي تصميمات دولتي دارند ،آن
را به طرق قانوني پيگيري مي نمايند .وي تصريح کرد :بايد حساب
مردمي که به تصميم دولت اعتراض دارند را با عده اي آشوبگر که
فضا را براي ضربه زدن به کشور مناسب ديده اند ،جدا کرد و انتظار
داريم نيروهاي انتظامي با آشوبگران برخورد کنند؛ چرا که آشوبگران
در حال ضربه زدن به اموال مردم هستند و فعاليت روزانه کسبه و
اصناف را مختل کرده اند.

با صدور اطالعي هاي از سوي وزارت رفاه؛

نحوه درخواست حمايت معيشتي
اعالم شد

وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعي اعالم کرد:افرادي که در فهرست
مشموالن طرح حمايت معيشتي دولت قرار نگرفتهاند ميتوانند از
اواسط هفته آينده از طريق کد دستوري  *۶۳۶۹#از وضعيت خود
مطلع شوند .به گزارش مهر ،وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعي با صدور
اطالعيهاي اعالم کرد :دولت براي حمايت از معيشت مردم از محل
افزايش قيمت بنزين که در برگيرنده  ۶۰ميليون ايراني است ،مبالغ
تعيين شده براي اولين گروه از مشموالن طرح شامل  ۲۰ميليون نفر
را امروز به حساب آنان واريز خواهد کرد .همچنين در دو نوبت بعدي
تا اوايل هفته آينده  ۴۰ميليون نفر مشمول باقيمانده ،مبالغ خود را
دريافت خواهند کرد .در ادامه اين اطالعيه آمده است :افرادي که
در فهرست مشموالن طرح حمايت معيشتي دولت قرار نگرفتهاند
ميتوانند از اواسط هفته آينده از طريق کد دستوري  *۶۳۶۹#از
وضعيت خود مطلع شوند .چنانچه درخواست اين گروه از هموطنان
هر زمان مورد تأييد قرار گيرد ،مبلغ بسته حمايت معيشتي از ابتداي
اجراي طرح به حساب آنان واريز خواهد شد .در پايان تأکید ميشود:
افراد از هرگونه مراجعه حضوري به اين وزارتخانه و ادارات استاني
خودداري کنند.

مديرعاملشرکتمليپخشفرآوردههاينفتيايران:

مالکان چند خودرو
نهايتا يک سهميه م يگيرند

مديرعامل شرکت ملي پخش فرآوردههاي نفتي ايران با بيان اينکه
زمان ميبرد تا افرادي که چند خودرو دارند شناسايي شوند ،گفت:
نهايتا سهميه به يک خودرو تعلق ميگيرد.
امير وکيلزاده مديرعامل شرکت ملي پخش فرآوردههاي نفتي ايران
در گفتوگو با فارس ،در پاسخ به اين سؤال که وضعيت کارت سوخت
خودروهاي باالي  30سال کار کرده چه ميشود آيا کارت سوخت به
آنها تعلق ميگيرد ،اظهار داشت :اگر اسم اينها را خودروي فرسوده
بگذاريم کارگروهي روي اين موضوع کار ميکند و نيت همه اين
است که براي اين خودروها تمهيد مؤثري انديشيده شود؛ راهش را
کم و بيش پيدا کرديم وقتي مصوب شد اطالعرساني ميکنيم .معاون
وزير نفت در پاسخ به اين سؤال که چرا که زمان سوخت سهميهاي
حداکثر  6ماه است و آيا بعد از  6ماه اين سهميه ميسوزد ،گفت:
 360ليتر در  6ماه به ازاي خودروي شخصي سواري تعلق ميگيرد
تا اين ميزان سوخت ميتوانند به اندازه  6ماه در کارت خود ذخيره
کنند و پس از آن ميسوزد .مديرعامل شرکت ملي پخش فرآوردههاي
نفتي ايران در مورد اينکه برخي از شهروندان چهار رقم آخر کار ملي
را براي رمز کارت سوخت وارد ميکنند اما سامانه قبول نميکند اين
احتمال داده شده که رمز را قبال تغيير دادهاند ،گفت :حتي اگر رمز
قبال تغيير يافته باشد چهار رقم آخر شماره ملي صاحب کارت سوخت
که نامش پشت آن قيد شده مالک عمل است؛ فرض کنيد يک خودرو
چهار دست چرخيده و کارت سوخت به نام صاحب اول خودرو است؛
بنابراين شماره ملي او بايد به عنوان رمز وارد شود؛ اگر اين موضوع
جواب نداد آدرس مراکز حذف رمز در تهران و شهرستانها در سايت
شرکت ملي پخش فرآوردهها وجود دارد که ميتوانند با مراجعه
حضوري کار خود را انجام دهند.
وي در پاسخ به اين سؤال که اگر فردي صاحب دو خودروي شخصي
باشد سهميه به هر دو خودرو تعليق ميگيرد ،گفت :بله در حال حاضر
به هر دو خودرو شخصي سهميه تعلق ميگيرد .وکيلزاده در پاسخ
به اين سؤال که عدهاي معتقدند چرا بايد سهميه و يارانه سوخت به
افرادي که داراي چند خودرو هستند تعلق بگيرد گفت :اين سؤال شبيه
به سؤال قبل است در حال حاضر اين سهميه به چند خودرو براي يک
فرد اختصاص مييابد زمان ميبرد تا شناسايي کنيم که مثال از چهار
خودرو يک فرد به کدام آن سهميه بدهيم .زمان کوتاهي اين کار انجام
ميشود و نهايتا سهميه به يک خودرو داده خواهد شد.
مديرعامل شرکت ملي پخش فرآوردههاي نفتي ايران در پاسخ به اين
سؤال که چگونه وانتبار کم مصرف و پرمصرف شناسايي ميشود و به آن
سهميه اختصاص داده خواهد شد ،گفت :پشت کارت خودرو کم مصرف
يا پرمصرف بودن آن درج شده است در عين حال اطالعيه داديم براي
خودروهايي که پشت کارت آنها عنوان کم مصرف يا پرمصرف مشخص
نيست ميتوانند به سايت مراجعه کنند؛ آنجا توضيح داده شده است.
وي درمورد هزينه تمام شده بنزين عنوان کرد :پااليشگاههاي داخل
کشور بنزين را توليد ميکنند و آنها به نرخ فوب خليج فارس به دولت
ميفروشند .اکنون نرخ فوب خليج فارس بنزين  44تا  45سنت دالر
است .به اين نرخ دولت يارانه ميدهد و با قيمتهاي کنوني به دست
مردم ميرسد.

