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آذری جهرمی حکم انفصال از خدمات دولت میگیرد؟

شکایتمدعیالعمومو ۲هزاراهوازیازوزیرجوان
معــاون دادســتان کل کشــور
خبــر داد :حــدود  ۲هــزار نفــر از
مــردم اهــواز و مدعیالعمــوم از
سیاست
وزیــر ارتباطــات طــرح شــکایت
کردهانــد .جــواد جاویدنیــا در
گفتوگــو بــا مهــر ادامــه داد :احتمــال م ـیرود
بعــد از بررســی پرونــده ،حکــم انفصــال از
خدمــات دولتــی بــرای وزیــر صــادر شــود.
بــه گفتــه وی ،تذکــرات متعــددی مبنــی بــر
ضــرورت اجــرای قوانیــن و مصوبــات کارگــروه
تعییــن مصادیــق محتــوای مجرمانــه و اجرای
دســتورات قضایــی بــه وزیــر ارتباطــات داده
شــده بــود .وی افــزود :علیرغــم اینکــه اجــرای
قانــون ،دســتورات قضایــی و مصوبــات شــورای
عالــی فضــای مجــازی بر هــر مســئولی واجب و
الزم اســت ،امــا متأســفانه آقــای وزیــر بــه هیـچ
کــدام از ایــن تذکــرات تمکیــن نکــرده اســت.
معــاون امــور فضــای مجــازی دادســتان کل

کشــور تصریــح کــرد :علیرغــم اینکه تالش شــد
در ایــن قضیــه بــه نحــو مســالمتآمیزی ایــن
موضــوع حــلو فصــل شــود و وزیــر ارتباطــات
بــه اجــرای قانــون تمکیــن کنــد ،امــا بــه دلیــل
اینکــه ایــن کار انجــام نشــد طرح شــکایتی علیه
وزیــر ارتباطــات در دادســرای کارکنــان تهــران
مطــرحشــده اســت .جاویدنیــا یــادآور شــد :ایــن
طــرح شــکایت هــم از ســوی مدعیالعمــوم و
هــم از ســوی  ۲هــزار نفــر از مــردم اهــواز بــوده
اســت.
وی بــا اشــاره بــه دلیــل شــکایت مــردم اهــواز
از وزیــر ارتباطــات گفــت :مــردم اهــواز از وزیــر
ارتباطــات بابــت عــدم ایجــاد بســتر امــن و
الزم بــرای فضــای مجــازی در کشــور شــکایت
کردنــد ،ایــن شــکایت هــم بــه دلیــل ایــن اســت
کــه تعــدادی از جوانــان جــذب گروههــای
تکفیــری شــده و در نهایــت حادثــه تروریســتی
رژه نیروهــای مســلح رخ داده و عزیزانشــان

شــهید شــدند .معــاون امــور فضــای مجــازی
دادســتان کل کشــور خاطرنشــان کــرد :البتــه
مــردم اهــواز هــم از وزیــر ارتباطــات و هــم
مدیــران اینســتاگرام و تلگــرام طــرح شــکایت
کردنــد.
وی ادامــه داد :پرونــده وزیــر ارتباطــات در
دادســتانی تهــران اســت و منتظــر هســتیم تــا
رونــد قضایــی خــود را طــی کنــد.
معــاون امــور فضــای مجــازی دادســتان کل
کشــور یــادآور شــد :دومیــن عنوان شــکایت وزیر
ارتباطــات هــم بسترســازی بــرای جاسوســی
رایانــهای دشــمنان از اطالعــات کالن مــردم
(بیــگ دیتــا) اســت؛ طبــق قانــون جرایــم
رایانــهای در دســترس قــرار دادن اینگونــه
دادههــا ســری بــرای بیگانــگان جاسوســی
رایانــهای محســوب میشــود؛ بیگانــگان
میتواننــد بــا تحلیــل دیتــا و جاسوســی نقطــه
بــهنقطــهای کــه از شــهروندان کشــور ایجــاد

گزارش «ایران عصر» از رونق برندهای داخلی بعد از تورم اخیر

جهیزیهها ،ایرانی شدند

رئیس اتحادیه لوازم خانگی 8:ماه است واردات لوازم خانگی نداشتیم
اقتصاد

سارا محقق
خبرنگار

کمیســیون تلفیــق بودجــه  98بــه تازگــی
اعــام کــرد کــه وام ازدواج جوانــان بــرای هــر
یــک از زوجیــن  30میلیــون تومــان میشــود.
بنابــه مصوبــه ایــن کمیســیون هــر یــک از
زوجیــن میتواننــد  30میلیــون تومــان و
در مجمــوع  60میلیــون تومــان وام ازدواج
بگیرنــد .بازپرداخــت وام  30میلیــون تومانی
ازدواج در اقســاط  60ماهــه ( 5ســاله) تعییــن
شــده اســت .ضمــن اینکــه شــرط الزم بــرای
دریافــت ایــن وام هــم تاریــخ عقد بعــد از اول
فروردیــن  96خواهــد بــود.
حــال ســؤال اینجاســت بــا توجــه بــه
گرانیهــای اخیــر بــا وام  30میلیــون تومانــی
ازدواج چــه کاالهایــی میتــوان خریــد؟ بــه
عبــارت ســادهتر افزایــش دو برابــری وام
ازدواج جوانــان تــا چــه انــدازه میتوانــد
پاســخگوی نیــاز جوانــان بــرای تأمیــن حداقل
وســایل و شــروع زندگــی باشــد.
بــا اینکــه بــازار لــوازم خانگی بــازاری زنــده و در
طــول ســال پــر رونــق اســت امــا توقــف واردات
و آشــفتگی بهدنبــال افزایــش قیمــت ارز از
ابتــدای امســال موجــب شــد تــا قیمتهــا در
ایــن بــازار روزانــه رکــورد بزنــد .البتــه بــه اعتقاد
فعــاالن بــازار توقــف واردات بــرای تولیــد
داخــل یــک فرصــت بــود کــه همیــن امــر
موجــب اقبــال متقاضیــان بــه خریــد لــوازم
خانگــی ایرانــی شــده اســت.

اگــر تــا چنــد مــاه پیــش خریــداران و
مراجعهکننــدگان در بــازار بهدنبــال ســبک
و ســنگین کــردن قیمتهــا بودنــد؛ امــا
امروزاقــدام بــه خریــد آن هــم اجنــاس ایرانی
میکننــد .موضوعــی کــه رئیــس اتحادیــه
توگــو بــا خبرنــگار مــا
لــوازم خانگــی در گف 
هــم تأییــد میکنــد.
پیــش از ایــن نیز ،رئیس اتحادیه فروشــندگان
لــوازم خانگــی فلــزی و آشــپزخانه از رونــق
تولیــدات داخلــی بهدنبــال توقــف واردات
خبــر داد و گفتــه بــود کــه در بــازار ســالجاری
فــروش تولیدکننــدگان لوازم خانگــی افزایش
یافتــه و ایــن موضــوع میتوانــد منجــر بــه
افزایــش حجــم ســرمایهگذاری ،کیفیــت و
تحقیــق و توســعه در تولیــد شــود.
فریــدون نصیــری افــزود :متقاضیــان ایــن
صنــف تــا بــه امــروز حجــم قابــل توجهــی
از نیــاز خــود را تأمیــن کردهانــد و ســفارش
گذاریهــای آینــده نیــز انجــام شــده اســت.
بــا ایــن حــال هنــوز هــم اکثــر مراجعهکنندگان
بــه بــازار بــه لــوازم خانگــی خارجــی اعتمــاد
بیشــتری دارنــد تــا تولیــدات داخلــی و
خانوادههایــی کــه تــوان خریــد باالتــری دارنــد
خریــد لــوازم خانگــی خارجــی را در اولویــت
قــرار دادهانــد .ضمــن اینکــه هــر چنــد توقــف
واردات و گرانــی در بــازار لــوازم خانگــی
خارجــی افزایــش قیمت در تولیــدات داخلی
را نیــز ســبب شــده امــا همچنــان ترجیــح
بیشــتر خانوادههــا بــر خریــد کاالهــای ایرانــی
اســت .رئیــس اتحادیــه لــوازم خانگــی در
توگــو بــا «ایــران عصــر»
همیــن زمینــه در گف 

بــا بیــان اینکــه  8مــاه اســت کــه هیــچ وارداتــی
بــرای لــوازم خانگــی نداریــم ،گفــت :تولیدات
داخلــی هــم بــا اینکــه قیمتهــا کمــی گــران
شــده امــا فــروش شــان همچنــان باالتــراز
خارجیهــا اســت .محمــد طحانپــور ادامــه
داد :کســانی کــه قصــد تعویض لــوازم خانگی
خــود را دارنــد یــا بــرای تهیــه جهیزیــه ،االن بــه
ســمت خریــد کاالهــای ایرانــی میرونــد و این
بــازار رونــق گرفتــه اســت.
رئیــس اتحادیــه لــوازم خانگــی دربــاره
افزایــش وام ازدواج بــه  30میلیــون تومــان و
تأثیــر ایــن وام بــر قــدرت خریــد زوجیــن هــم
اظهــار داشــت :بســتگی دارد کــه متقاضــی
بیشــتر بهدنبــال چــه نــوع کاالیــی باشــد اگــر
بهدنبــال کاالهــای بــا حجــم بــزرگ ماننــد
یخچــال ســاید یــا تلویزیــون بــزرگ اســت ایــن
وام خیلــی نمیتوانــد کمکــی کنــد.
طحانپــور تصریــح کــرد :امــا اگــر زوجیــن
بهدنبــال خریــد کاالهــای مناســب و متوســط
شــروع یــک زندگــی و آن هــم ایرانــی باشــند
یخچال فریزر ،اجاق گاز ،ماشــین لباسشــویی
و جــارو برقــی از اقالمــی اســت کــه براحتــی
میتواننــد بــا وام  30میلیــون تومانــی بخرند.
ëëجهیزیهایرانیچند؟
بــرای اینکــه بدانیم بــا وام  30میلیون تومانی
چنــد قلــم کاالی ایرانــی یــا خارجــی میتــوان
خریــد بــه بــازار رفتــه و قیمتهــا را جویــا
شــدیم کــه در ادامــه میخوانیــد .در بررســی
صــورت گرفتــه از قیمــت لــوازم خانگــی
ایرانــی و خارجــی در بــازار اگر زوجی بــا وام 30
میلیــون تومانــی قصــد خریــد اقــام خارجــی

میشــود و همچنیــن اطالعاتــی کــه بــرای
بهکارگیــری در اغتشاشــات از ایــن اطالعــات
بــه دســت میآوردنــد نظــم و امنیــت کشــور
را بــه هــم بزننــد و ایــن مــوارد مصــداق دقیــق
جاسوســی رایانــهای اســت .وی اضافــه کــرد:
طبــق مــاده  ۵۷۶و هــم در مــاده  ۷۳۱کتــاب
تعزیــرات قانــون مجــازات اســامی یــا مــاده ۳
جرائــم رایانـهای اگــر وزیــر ارتباطــات در دادگاه
محکــوم شــوند ،حکمــی کــه برایشــان در نظــر
گرفتــه میشــود احتمــاالً انفصــال از خدمــات
دولتــی اســت یعنــی وزیــر ارتباطــات از تمامــی
ســمتهای دولتــی محــروم میشــود.
وی ادامــه داد :مــا تــاش داشــتیم از هرگونــه
تنــش خــودداری کنیــم ،امــا وقتیکــه میبینیم
تذکــرات متعــددی درخصــوص حفــظ حقوق
مــردم در فضــای مجــازی رعایــت نمیشــود و
منافــع کشــور بــر بــاد مـیرود ،مجبور شــدیم که
طــرح شــکایت را انجــام دهیــم.

انواع لوازم خانگی(قیمتها به تومان است)
لوازم خانگی

ایرانی

خارجی

یخچال فریزر

7.5میلیون

 14میلیون

تلویزیون

 6میلیون

از  7میلیون

لباسشویی
جاروبرقی
گاز فر

آبمیوه گیری

 5میلیون

یک میلیون
 4میلیون

500هزار

را داشــته باشــد بــرای یــک یخچــال فریــزر دو
قلــو بــا یکــی از برندهــای خارجــی حداقــل
بایــد  14میلیــون تومــان هزینــه کنــد .در حالــی
کــه قیمــت یک یخچــال فریــزر ایرانــی در بازار
حــدود  6تــا  7میلیــون تومــان اســت.
همچنیــن قیمــت یــک لباسشــویی خارجــی
در بــازار از  7تــا  11میلیــون تومــان بســته بــه
ظرفیــت در نوســان اســت امــا لباسشــویی
ایرانــی حداقــل  5میلیون تــا  7میلیون تومان
فــروش مــیرود.
قیمــت تلویزیــون  43اینــچ برنــد خارجــی
هــم در بــازار حــدود  7میلیــون اســت .امــا در
برندهــای ایرانــی یــک تلویزیــون  55اینــچ
حــدود  6میلیــون تومــان قیمــت دارد.
یــک جــارو برقــی ایرانــی در بــازار از  900تومان
تــا یــک میلیــون و  300هــزار تومــان بســته بــه
نــوع و قــدرت مکــش جــارو قیمــت خــورده در
حالــی کــه یــک برنــد خارجــی از یــک میلیــون
 200هــزار تومــان تــا یــک میلیــون و  800هــزار
تومــان فــروش مـیرود.
فــرش نیــز کــه از دیگــر اقــام اساســی جهیزیه
اســت از  700هــزار تومــان بــرای طــرح
فرشهــای  9متــری تــا  3میلیــون تومــان بــا
همیــن ســایز در بــازار در نوســان اســت.
تجهیــز خانههــا بــه اجــاق گاز رومیــزی

 7میلیون

 1.8میلیون
 9میلیون
 2میلیون

موجــب شــده تــا ایــن کاال از فهرســت خریــد
اکثــر زوجیــن خــط بخــورد امــا بــا ایــن حــال
کســانی کــه بهدنبــال خریــد اجــاق گاز هســتند
بایــد از یــک میلیــون و  600و بــرای اجاقهــای
فــرداراز 4تــا  9میلیــون تومــان هزینــه کننــد.
بنابرایــن اگــر زوجــی بخواهــد بــا هزینــهای
متوســط  6قلــم لــوازم زندگــی خــود را بــا برنــد
ایرانــی تأمیــن کنــد بایــد حداقــل  24میلیــون
تومــان هزینــه کنــد و اگــر بخواهــد از برندهــای
خارجــی اســتفاده کند بایــد  40میلیــون و 800
هــزار تومــان بپــردازد.
در کنــار اینهــا بــرای یــک ســرویس خــواب
هــم حداقــل بایــد از  3میلیــون تــا  10میلیــون
تومــان هزینــه کــرد.
همچنیــن یــک ســرویس غذاخوری  6نفــره از
 400تــا  800هزار تومان ،یک ســرویس قاشــق
چنــگال  6نفــره  400هــزار تومــان ،یــک دســت
قابلمــه پخــت غــذا  550هــزار تا یــک میلیون
و  300هــزار تومــان ،یــک آبمیوهگیــری از 400
تــا  2میلیــون تومــان ،یــک زودپــز  800هــزار
تومــان تــا یــک میلیــون تومــان ،چــای ســاز
یــا کتــری قــوری از  500تــا یــک میلیــون 500
هــزار تومــان و یــک اتــو بخــار معمولــی هــم از
 300هــزار تومــان تــا یــک میلیــون و  500هــزار
تومــان در بــازار قیمــت دارنــد.

