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سخنگوی دستگاه قضا در نشست خبری اعالم کرد؛

برخی نمایندگان ردصالحیت
شده پرونده قضایی دارند

امروز س��خنگوی دستگاه قضایی یکی از پرخبرترین نشست
های رس��انه ای خود را برگزار کرد تا درباره آخرین تحوالت
حقوق��ی و قضایی کش��ور به اف��کار عمومی پاس��خ دهد .به
گزارش اس��کناس به نقل از خبرآنالین ،ش��اید بتوان اصلی
ترین بخش س��خنان غالمحسین اسماعیلی ،سخنگوی قوه
قضاییه را توضیحات او درباره اقدامات قضایی علیه مس��ببان
شلیک اشتباه موشک به هواپیمای اوکراینی که باعث کشته
شدن  ۱۷۶نفر شد ،دانست .اسماعیلی در ابتدای سخنانش در
نشس��ت هجدهم خود با اشاره به اینکه تحقیقات همه جانبه
درخصوص سقوط هواپیما آغاز شده از دستگیری و بازداشت
تع��دادی از اف��راد در این خصوص خبر داد .س��خنگوی قوه
قضائیه همچنین در مورد بازداش��ت شدگان حادثه هواپیمایی
نیز گفت :س��پاه پاس��داران انچه باعث بروز این حادثه تا این
مرحله ش��ده بود را به مردم گزارش دادند .به گفته اسماعیلی
عالوه بردس��تگاه قضایی ،ستاد کل نیروهای مسلح نیز مامور
است و کمیسیونهای تخصصی تشکیل شده و ابعاد وقوع این
حادثه در حال بررسی است و به اتمام نرسیده است .سخنگوی
دس��تگاه قضایی گفت :البته شاید مناسبتر بود در همان ابتدا
اعالم می کردند که کمیسیونهایی برای بررسی این موضوع
تشکیل شده است .س��خنگوی قوه قضاییه ادامه داد :در قوه
قضائیه نیز قرار اس��ت با بهرهگیری از کارشناس��ان ستادکل،
س��ازمان هواپیمایی کشوری ،س��ایبری ،جنگ الکترونیک و
همچنین بهره گیری از اطالعات ضبط ش��ده جعبه سیاه که
قرار است به فرانسه فرستاده شود و با بازخوانی آن همه ابعاد
بررسی شود .اسماعیلی گفت :سازمان قضایی نیروهای مسلح
از بس��یاری از اف��راد بازجویی و اخذ مدارک کرده اما س��وانح
هوایی پیچدگی خود را دارد .وی افزود :در این بررسی ها چند
نکت��ه را مورد توجه قرار داده ایم ،نکته اول اس��تیفای حقوق
مادی و معنوی جانباختگان است و کوتاه نمیاییم و پیگیریم،
محور دوم کش��ف حقیقت اس��ت و باید همه ابعاد را بسنجیم
و محور سوم اجرای عدالت است .برای نتیجه گیری بهتر در
این موضوع همه ابعاد هم تاثیر سبب و همتاثیر مباشر را می
س��نجیم .تحقیقات شروع شده و  ۷۲ساعت گذشته و افرادی
در این خصوص بازداشت ش��ده اند .اسماعیلی افزود :محور
س��وم اجرای عدالت است و وظیفه داریم که در این رسیدگی
عدالت را اجرا کنیم .ما برای این موضوع همه ابعاد را بررسی
خواهیم کرد ،هم تاثیر س��بب و هم تاثیر مباش��ر را بررس��ی
میکنیم که مسئولیت س��بب چقدر و مسئولیت مباشر چقدر
بوده است .سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی در مورد
اطالع قوه قضائیه از وقوع خطای انسانی در سقوط هواپیمای
اوکراینی گفت :آنچه به قوه قضائیه منعکس شده بود ساعاتی
قبل از اعالم رس��می به مردم بود و در حد چندس��اعت قبل
مطلع ش��ده بودیم .س��خنگوی قوه قضائیه در ادامه نشست
خبری درباره بازداشت سفیر انگلیس گفت :ما سیاست قضایی
خود را بارها اعالم کرده ایم بین اش��وبگران و اعتراض گران
تقاوت قایلیم.
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ترکیه پیشتاز استفاده از  LPGدر حملو نقل؛

مزیت قیمتی و زیستمحیطی استفاده از گازمایع به جای بنزین

یکی از دالیل ترکیه برای توسعه گازمایع ،قیمت کمتر
این س��وخت نسبت به بنزین اس��ت .همچنین توسعه
استفاده از گاز مایع برخی از چالشهای زیست محیطی
این کش��ور را نیز حل کرده اس��ت .به گزارش خبرنگار
اقتصادی خبرگزاری فارس ،در بسیاری از کشورهای دنیا
از گاز مایع به عنوان س��وخت اتومبیل استفاده میشود.
این س��وخت از ترکی��ب دو هیدروکربن پروپان و بوتان
با نس��بتهای مختلف (بسته به مکان و زمان استفاده)
تشکیل شده است .به عنوان مثال در آمریکا بیش از 90
درصد ترکیب این سوخت پروپان بوده و به همین دلیل
آن را با نام ترکیب اصلی یعنی «پروپان» میشناسند؛ اما
در کشورهایی مثل ترکیه ،گازمایع مخلوطی از پروپان و
بوتان است و «اتوگاز» نامیده میشود.به طور کلی ترکیه
یکی از کشورهای پیشتاز در حوزه استفاده از گازمایع به
عنوان سوخت خودروها بوده و استفاده از این سوخت از
اوایل دهه  1980موردتوجه سیاس��تگذاران ترک قرار
گرفته اس��ت .بنابر گزارش انجم��ن جهانی ال.پی.جی
( )WLPGAتا س��ال  2017کرهجنوب��ی بزرگترین
مصرف کننده اتوگاز در دنیا بود؛ اما در س��الهای اخیر
کشور ترکیه با رشد چشمگیری که در این زمینه داشته
اس��ت ،بزرگترین بازار استفاده از گاز مایع به عنوان یک
سوخت پاک در خودروها را در اختیار گرفته است.نمودار
مص��رف اتوگاز در ترکیه و تع��داد خودروهایی که از آن
استفاده میکنند در شکل  1قابل مشاهده است.در این
راستا رضا رحیمی ،کارشناس انرژی در گفتگو با خبرنگار
اقتصادی خبرگزاری فارس با اشاره به تجربه ترکیه در
اس��تفاده از گازمایع به عنوان س��وخت خودروها گفت:
«روند افزایش استفاده از اتوگاز در ترکیه از سال 1990
و با لغو ممنوعیت اس��تفاده از این س��وخت در خودروها
آغاز ش��د .این روند رو به رش��د بدون توقف ادامه یافت
تا جایی که در س��ال  ،2009ترکیه تنها کشوری در دنیا
بود که مقدار مصرف اتوگاز در آن از مقدار مصرف بنزین
بیشتر اس��ت».وی در ادامه اظهار داشت« :نکته جالب
توجه اینکه از سال  2010تا  2018مقدار مصرف اتوگاز
ب بیشتری گرفته و  2برابر شده است .در سال
ترکیه شی 

 2018مقدار مصرف اتوگاز کشور ترکیه ،به  3.28میلیون
تن رس��ید که در تعداد  4.7میلیون وسیله نقلیه استفاده
میشد .این تعداد خودرو از  10390جایگاه عرضه اتوگاز
سوختگیری میکردند .جالب اس��ت بدانید  40درصد
خودروهای مس��افری ترکی��ه از گاز  LPGبه عنوان
سوخت استفاده میکنند».

مزیت قیمتی اس�تفاده از گازمایع به جای بنزین به

عنوان سوخت خودروها

گزارشها نشان میدهد مقدار مصرف اتوگاز در حمل و
نقل ترکیه 79 ،درصد از کل مصرف گاز مایع را ش��امل
میشود .مقدار کل مصرف  LPGدر ترکیه  4.2میلیون
تن در س��ال است که تنها مقدار  917هزار تن از آن در
داخل تولید شده و بقیه از طریق واردات تأمین میشود.
بنابراین با وجود اینکه ترکیه  3.3میلیون تن در س��ال
یعن��ی  78درصد از مصرف داخل��ی گازمایع را از طریق
واردات تامی��ن میکند ،اما باز هم اس��تفاده از اتوگاز در
این کشور در حال رشد است ،زیرا قیمت  LPGدر بازار
جهان��ی حداقل  150دالر در هر ت��ن ارزان تر از بنزین
و س��وخت دیزل است.ش��کل  2مقدار و سهم مصرف
گازمایع بخشهای مختلف در ترکیه در سالهای 2005
و  2018را نش��ان میدهد.از مق��دار کل مصرف اتوگاز
ترکیه  7درصد آن در تاکسیها و بقیه در سایر خودروها
اس��تفاده میش��ود .اما پیش بینی میشود در سالهای
آینده روند اس��تفاده تاکسیها از  LPGشیب بیشتری
خواهد داشت؛ زیرا انتشار آالیندهها از این سوخت بسیار
کمتر از بنزین و گازوییل اس��ت .نمودار شکل  3نسبت
تعداد خودروهای سبک  LPGسوز به تمام خودروهای
سبک در ترکیه را در س��الهای  2014تا  2018نشان
میدهد.
تأثیر خودروهای  LPGس�وز بر کاهش آلودگی هوا

در ترکیه

رضا رحیمی ،کارش��ناس ان��رژی در گفتگو با خبرنگار
اقتصادی خبرگزاری فارس با اش��اره به تاثیر استفاده از
گازمایع در کاهش آلودگ��ی هوا گفت« :یکی از دالیل
اصلی ترغیب و تش��ویق دولتها به اس��تفاده از اتوگاز،

مباحث مربوط به محیطزیستی است .زیرا تولید گازهای
گلخانهای و به ویژه آالیندههای مضر ناشی از سوختن
ات��وگاز ،کمتر از بنزین بوده؛ فلذا اس��تفاده از گازمایع به
جای بنزین میتواند یکی از سیاستهای کاهش آلودگی
هوا برای دولتها باش��د».وی در ادامه خاطرنشان کرد:
«نتایج یک تحقیق در س��ال  2012ب��ا موضوع اثرات
خودروه��ا برروی آلودگی در ترکیه نش��ان میدهد که
می��زان آلودگی در این کش��ور تا س��ال  2030افزایش
خواهد داش��ت؛ اما مقدار در طی این س��الها به دلیل
افزایش خودروهای  LPGسوز ،در یک سطح مانده و
افزایش نخواهد یافت».
سیاس�تهای تش�ویقی ترکی�ه ب�رای اس�تفاده از

اتوگاز

بررسیها نشان میدهد بسیاری از خودروسازها در ترکیه،
خودروهای پایه گازسوز (از نوع  )LPGعرضه میکنند
و بسیاری از فروشندگان نیز برای جذب مشتری بیشتر
و جلب رضایت آنها ،با مراکز تبدیل خودرو به گازس��وز
ق��رار دادهایی منعقد میکنند تا مش��تری بتواند پس از
خرید اتومبیل ،آن را به دوگانه س��وز با سوخت گاز مایع
تبدیل کند.رش��د استفاده از گاز مایع در خودرو در کشور
ترکیه ،ناشی از سیاستهای اجتماعی و مالیات کم اتوگاز
یوده که یک سیاست تش��ویقی برای ترویج استفاده از
 LPGبه عنوان س��وخت جایگزی��ن بنزین و گازوییل
اس��ت .همچنین به گ��زارش  WLPGAبزرگترین
انگیزه رانندگان ترکیهای برای استفاده از گاز مایع ،قیمت
پایین آن نسبت به سایر س��وختها است .در جدول 1
قیمت  ،LPGگازوییل و بنزین نش��ان داده شده است.
در مجموع بررس��ی تجربه ترکیه در استفاده از گازمایع
به جای بنزین به عنوان سوخت خودروها نشان میدهد
که یکی از دالیل توس��عه گازمایع در این کشور ،قیمت
کمتر این سوخت نسبت به بنزین است .همچنین توسعه
استفاده از گاز مایع برخی از چالشهای زیست محیطی
این کشور را نیز حل کرده است .در نتیجه ترکیه با اتخاذ
سیاستهای تشویقی توانس��ته است طی بازه زمانی 8
ساله گازمایع را جایگزین بنزین در خودروها کند.

حسینیکیا:

لیست دریافت کنندگان سبد معیشتی در سامانه شفاف قرار بگیرد

نماینده مردم س��نقر در مجلس گف��ت :مردم حق دارند
مطالبه گر شفافیت باشند و دولت باید مشخصات افرادی
که سبد معیش��تی دریافت کردهاند را در اتاق شیشهای
قرار دهد .س��یدجواد حسینی کیا نماینده مردم سنقر در
مجلس ش��ورای اس�لامی در گفتوگو با خانه ملت ،در
خصوص نحوه پرداخت س��بد معیشتی به مردم ،گفت:
اکثر مردم نسبت به عدم دریافت سبد معیشتی معترض

هستند و اعالم میکنند که آمار ارائه شده توسط دولت
در زمین��ه تعداد خانوار دریافت کننده س��بد معیش��تی
واقعی نیس��ت.عضو هیات رئیسه کمیس��یون صنایع و
معادن مجلس شورای اسالمی با اشاره به اینکه تمامی
تراکنشهای برخی از کسبه را به عنوان درآمد مالی فرد
حساب کردهاند ،ادامه داد :تهدید قطع یارانه توسط دولت
در صورت موجه بودن دالیل عدم دریافت سبد معیشتی

غیرقاب��ل قب��ول اس��ت.این نماینده م��ردم در مجلس
ش��ورای اس�لامی با تاکید بر اینکه دولت موظف است
که درخواست بررسی دالیل عدم دریافت سبد معیشتی
متقاضیان را بررس��ی کند ،عنوان کرد :مردم حق دارند
مطالبه گر شفافیت باشند و دولت باید مشخصات افرادی
که سبد معیش��تی دریافت کردهاند را در اتاق شیشهای
قرار دهد.

اقساط سنگین وام ازدواج
سنگینترمیشود؟

میثم ترکیان


با موافقت اعضای کمیسیون تلفیق ،وام ازدواج از
 30میلیون تومان به  50میلیون تومان افزایش
یافت .اینیکی از اخبار خوب روز گذش��ته بود.
خب��ری که میتواند در تس��هیل ازدواج جوانان
اقدام مؤثری باش��د.اما نکته مه��م در افزایش
سقف این وام وجود دارد میزان اقساط آن است.
تا حدود  ۱۰س��ال پیش وام ازدواج میتوانست
گرههای بزرگ آغاز زندگی مشترک جوانها را
بگشاید .چراکه رقم اقساط هم بسیار ناچیز بود و
به قولی زیاد به چشم نمیآمد .این در حالی است
که به گفته معاون امور جوانان وزارت ورزش و
جوانان در س��ال جاری حدود  ۳۰درصد زوجها
با مراجعه به بانکها مبلغ کمتری درخواس��ت
کردهاند ،چون توان بازپرداخت اقساط وام ازدواج
را ندارند .امسال برای هر یک از زوجین مبلغی
معادل  ۳۰میلیون توم��ان یعنی درمجموع ۶۰
میلیون تومان وام ازدواج در نظر گرفتهشده که
بازپرداخ��ت این مبلغ در حدود  ۲میلیون تومان
اس��ت .حال باید دید وام  50میلیون تومانی که
بهمراتب اقساط س��نگینتری دارد چگونه قرار
است قسطبندی شود .آیا دولت و بانک مرکزی
ب��ا افزایش دوره بازپرداخ��ت این وام کمکی به
سبک شدن اقس��اط آن خواهند کرد .بر اساس
پژوهشه��ای انجامش��ده در جوام��ع مختلف
مسکن ارزان و اش��تغال میتواند آمار ازدواج را
باال ببرد .میزان وام ازدواج با توجه به مبلغ 100
میلیونی زوجین میتوان کمک ش��ایانی برای
رهن خانه در ابتدای زندگی باشد.

ترفند برندهای کرهای
برای تسخیر بازار لوازم خانگی

واردات لوازم خانگی ممنوع است ،امابرندهای کرهای برای حفظ موقعیت خود در بازار ایران ،نه تنها به فعالیت
زیرزمینی روی آوردهاند؛ بلکه از هیچ ابزاری هم برای استمرار فروش خود صرفنظر نمیکنند.به گزارش مهر،
واردات لوازم خانگی به کشور ممنوع است .تولیدکنندگان داخلی اندکی در حال نفس کشیدن هستند و اگرچه
هنوز هم با قاچاق دست و پنجه نرم میکنند ،اما باز هم فضایی را در اختیار گرفتهاند تا بتوانند به تولیدات خود
رونقی بخش��ند و کاالهایی که س��الهای س��ال ،توان تولید آن را داش��تند اما در یک رقابت نابرابر با همتایان
وارداتیش��ان ،اجازه عرض اندام نداش��تند ،را تولید و روانه بازار کنند.در این میان البته هنوز هم س��ایه سنگین
تولیدکنندگان کرهای که اتفاق ًا به ترفندهای جدید برای تداوم فروش خود در بازار ایران متوسل میشوند ،باالی
سر تولید داخلی است و این بار تحت لوای حمایت از نمایندگیهای خود ،تالش میکنند که استمرار فروش خود
را تضمین کنند.بر این اساس ،خبرها حکایت از آن دارد که به تازگی ،دفتر هماهنگی تهران یکی از معروفترین
ش��رکتهای کرهای طی نامهای به نمایندگیهای خود اعالم کرده است که تمام هزینههای مربوط به نصب
تابلوی الجی بر َسر َد ِر نمایندگیهای این برند از جمله عوارض شهرداری را از تاریخ  ۱۰دی ماه تا پایان سال
جاری بر عهده خواهد گرفت .همچنین بر اساس اعالم این شرکت ،درصورت تمایل نمایندگیها به حفظ تابلوی
الجی ،امکان پرداخت این هزینهها برای س��ال آتی نیز وجود خواهد داشت.داستان هر چه باشد ،حدود  ۱۸ماه
از ممنوعیت واردات گروه کاالیی لوازم خانگی به کش��ور میگذرد و عالوه بر این بیش از یک س��ال است که
همکاری رسمی برندهای کرهای با بازار لوازم خانگی و تولید مشترک با برخی تولیدکنندگان ایرانی متوقف شده
است؛ اما بنا بر مستندات و همچنین اظهارات برخی از مقامات صنفی ،باید به خیل عظیمی از کاالهای موجود که
بدون هیچ محدودیتی به نام برندهای کرهای در بازار ایران عرضه میشوند ،به چشم کاالی قاچاق نگریست.
موجودی برندهای کرهای در بازار ،قاچاق محرز هستند!


مرتضی میری ،رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی در خصوص آخرین وضعیت فعالیت برندهای کرهای
در بازار میگوید« :نزدیک به  ۱۴ماه است که کشور کره ،واردات قطعه برای تولید لوازمخانگی به دو کارخانه
الجی و سامس��ونگ را متوقف کرده اس��ت ،البته این دو کارخانه پیش از این قطعاتی در انبارهای خود داشته
که با اس��تفاده از آنها کاال تولید کردهاند».میری با اش��اره به آخرین وضعیت فعالیت برندهای کرهای در بازار
اظهارداشت« :در حالحاضر موجودی سامسونگ در ایران تنها تعدادی پنل تلویزیون است بنابراین قاعدت ًا نباید
یخچال و ماش��ین لباسش��ویی از این برند در بازار وجود داشته باشد .همچنین بر اساس اعالم جیپالس ،که
یک برند ایرانی است ،در حال حاضر هیچ ارتباطی بین این شرکت و برند الجی وجود ندارد؛ بنابراین میتوان
با قاطعیت گفت کاالهایی که به اس��م الجی در بازار لوازمخانگی عرضه میش��وند ،به شکل رسمی و قانونی
وارد کشور نشدهاست».
از درگاه بانکی تا صدا و سیما همه پای کارند!


ب��ه گزارش مه��ر ،برندهای کرهای برای حفظ موقعیت خود در بازار ایران ضمن اینکه به فعالیت غیرقانونی و
زیرزمین��ی روی آوردهاند ،از هیچ ابزاری برای اس��تمرار فروش محصوالت خود صرفنظر نمیکنند و در این
مسیر از برخی زیرساختهای حاکمیتی نیز بهره میگیرند.رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی چندی پیش
ضمن اشاره به شناسایی  ۲۷۴سایت فروش کاالی قاچاق توسط ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز ،به این نکته
اش��اره کرده بود که محصوالت قاچاق برای تبادالت مالی خود از درگاههای رسمی بانکمرکزی نیز استفاده
میکنند.بابک ثقفی ،مدیرعامل یکی از شرکتهای تولیدکننده لوازم خانگی داخلی که سهم قابل توجهی از
بازار لوازم خانگی را در اختیار دارد در این باره میگوید« :در حالحاضر سایتهای فروش دیجیتال مربوط به
بانه که فروش آنالین دارند و پیامک هم به مشتری ارسال میکنند عم ً
ال کاالی قاچاق به فروش میرسانند،
حتی این کاالها توسط برخی شرکتها بیمه هم میشوند .این جای سوال است که چگونه این سایتها با وجود
فروش محرز کاالی قاچاق دارای درگاه پرداخت الکترونیکی و نماد اعتماد الکترونیکی نیز هستند؟»از سوی
دیگر تبلیغات برندهای کرهای در صدا و سیما کماکان ادامه دارد و به نظر میرسد دلیل این امر انعقاد قرارداد
طوالنیمدت برند کرهای با سازمان صدا و سیما است که مقداری از آن باقیمانده است؛ با این حال این موضوع
باعث شده است که علیرغم غیراصیل بودن کاالهای کرهای در سطح بازار ،همچنان محصوالت آن از رسانه
ملی تبلیغ شود ،این در حالیست که شرکت گلدیران هرگونه ارتباط خود را با شرکت الجی رد کرده است.
براین اساس و با توجه به اذعان مقامات صنفی و فعاالن بازار لوازم خانگی مبنی بر قاچاق بودن محصوالت
برندهای کرهای موجود در بازار« ،نصب تبلیغات برندهای محرز قاچاق بر س��ردر فروش��گاههای عرضهکننده
لوازم خانگی»« ،استفاده از درگاه بانک مرکزی برای فروش این کاالها» و «اختصاص تبلیغات صدا و سیما و
بیلبوردهای تبلیغاتی به این محصوالت» هیچ توجیهی نمیتواند داشته باشد.

