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رکود در بازار ﻟوازم آشﭙﺰخانه

ایﻠنا| رﺋیس اتحادیه
فروشــندگان خانگی،
فلزی و آشپزخانه از رکود
بازار لوازم آشپزخانه خبر
داد .فریــدون نصیری در
خصوص شــرایط بازار
کاالهای تولیدی آشپزخانه گفته است «:مدتی به خاطر
اینکه مردم احساس میکردند ممکن است اجناس در
بازار کمیاب شود به خرید مبادرت میکردند اما در حال
حاضر بازار فروش ما راکد است و تقاضا بسیار پایین آمده.
 90درصد از مواد اولیه صنعت ما داخلی است و تنها یک
مورد وارداتی است اما مواد اولیه ایرانی هم در بورس عرضه
و طبق تحوالت جهانی قیمتگذاری میشود».رﺋیس
اتحادیه فروشندگان خانگی ،فلزی و آشپزخانه در رابطه
با میزان فروش کاالهای آشــپزخانه در بازار خاطرنشان
کرد :مدتی بــه خاطر اینکه مردم احســاس میکردند
ممکناستاجناسدربازارکمیابشودبهخریدمبادرت
میکردند اما در حال حاضر بازار فروش ما راکد اســت و
تقاضابسیارپایینآمدهاست».
ﺻﻨاﯾﻊ ﻟﺒﻨی دروغ میﮔوﯾﻨد
تســنيﻢ|رﺋیس انجمن صنفی گاوداران با بیان
اینکه مشکلی بابت تامین شــیرخام دامداران وجود
ندارد ،میگوید« :میزان تولید شــیرخام و صادرات
شیر خشک در مقایسه با سال گذشته تغییری نکرده
است و صنایع لبنی برای جلوگیری از کمبود شیرخام
خود کمتر محصوالت لبنی صادر کنند .مقدســی با
انتقاد از عملکرد صنایع لبنی می گوید«:صنایع لبنی
میخواهند با ارز دولتی  4200تومانی شیرخشــک
را به کشــور وارد اما محصوالت خود را بــا ارز آزاد به
کشــورهای دیگر صادر کنند که این امر منطقی به
حســاب نمیآید .همچنین دلیل اعمال ممنوعیت
صادرات شــیر خشــک کاهش ورودی شیر خام به
کارخانهها نیســت چون تا به حال تمــام نیازهای
کارخانهها تامین شده و بعد از این نیز مشکلی برای
تامینآننداریم».
درخواست برای ﮔرانی  17درﺻدی خودرو
تسنيﻢ|سخنگوی کمیســیون صنایع و معادن
مجلس با اشاره به پیشــنهاد خودروسازان مبنی بر
افزایش۱۷درصدیقیمتخودرومیگویدکهافزایش
قیمتها باید بر اســاس آنالیز قیمت خودرو صورت
بگیرد و مردم نباید تاوان حقوق و دســتمزد ۱۱هزار
پرســنل مازاد در یک شرکت خودروسازی را بدهند.
سعید باستانی با انتقاد از این موضوع میگوید «:چرا
خودروسازانهزینههایسربارخودروسازیراکاهش
نمیدهند؟ چرا مردم باید تاوان حقوق و دســتمزد
 11هزار پرسنل مازاد خودروسازی سایپا را پرداخت
کنند؟ البته ما تورم و افزایش مواد اولیه تولید و بهتبع
آن افزایش قیمت را قبــول داریم اما عــدد آن باید
بررسیشود».

وام  1۰۰میﻠیون تومانی مﺴکﻦ
برای ارتﺸیها
مهر| بانــک عامل بخش مســکن اعالم کــرد که
این بانک پرداخت تســهیالت مســکن تا سقﻒ ۱۰۰
میلیون تومان به همــراه وامهای ازدواج و کمک هزینه
جهیزیه ویﮋه کارکنان ارتش را در دستور کار خود قرار
داده است .با تصویب هیأت مدیره این بانک به کارکنـان
ارتش جمهوری اســالمی ایران در مناطق شـــهری
تسهیالتویﮋهساختوخریدمسکنپرداختمیشود.
این تسهیالت با هدف احداﺙ و ساخت واحد مسکونی یا
خرید مسکن در مناطق شهری با رعایت مقررات مربوط
به تســهیالت «مشارکت مدنی مســکن» یا «فروش
اقساطی مسکن» تا سقﻒ  ۱۰۰میلیون تومان پرداخت
میشود .تسهیالت مســکن کارکنان ارتش جمهوری
اسالمی ایران به معرفیشــدگان از سوی بنیاد تعاون
آجا و ارایه گواهی کســر از حقوق از عوامل ذی حسابی
ســازمان مربوطه قابل پرداخت است؛ به این ترتیب که
پس از دریافت معرفینامه توســط اداره کل تسهیالت
تبصرهای بانک عامل بخش مسکن ،این درخواست به
مدیریتهای شعب منطقه یا اســتان مربوطه ارسال و
سپس مراحل بعدی برای ارایه تسهیالت به متقاضیان
معرفی شده انجام میشود .بازپرداخت این تسهیالت به
دو روش ساده و پلکانی امکانپذیر است و تابع نرخ سود
تسهیالت بدون سپرده مصوب شورای پول و اعتبار و۱۸
درصدخواهدبود.

گزارشی درباره آگﻬیهای دروﻏین کار در منزل

شوخی زشﺘی به نام
»پول پارو کردن درخانه«
آموزشگاههای بدون شاگرد ،به بﻬانه کارآﻓرینی شﻬریه میگیرند
و شما را سر کالس میبرند

فاطمه صفری -شهروند| «کار در منزل با درآمد
میلیونی ...اگر دانشــجو یا خانهدار هستید و دنبال کار
پردرآمد هســتید ،با ما تماس بگیرید و »...این بخشی
از محتوای آگهیهای کار در خانه اســت .آگهیهایی
که معموال توسط آموزشگاههای بدون شاگرد تنظیم
میشــوند تا صندلیهای خالیشــان را پر کنند و در
انتها بدون آنکه شــغلی دســتتان را بگیرد ،با شما
خداحافظی میکنند.
آگهیهایی که حاال نهتنها در روزنامههای پرتیراﮊ به
چشم میخورند بلکه گاهی در شبکههای ماهوارهای
هم زیرنویــس میشــوند .در کانالهــای تلگرامی و
صفحههای اینســتاگرام کــه حرفــش را نزنید ،این
آگهیهای فریبنده بــا عددهای وسوســهبرانگیز به
وفور به چشم میآیند اما ماجرا چیست؟ آیا به همین
راحتی میتوانیــد در خانهتان بنشــینید و پول پارو
کنید؟
آموزشگاهها بیشاﮔرد هستند
صاحب یکی از این آگهیها ،آموزشگاهی در منطقه
 10تهران اســت .طبقه دوم یک ســاختمان قدیمی
در میدان جمهوری آموزشــگاهی اســت که مدام به
روزنامه همشــهری آگهــی میدهد .ســاخت جعبه
کادویی با درآمدهــای میلیونی ،مونتاﮊ گل و درختچه
مصنوعی ،سوزندوزی و منجوقدوزی روی لباس و...
اینها رشتههایی است که این آموزشگاه ادعا دارد با آن
شــغلی دندانگیر نصیبتان میشود .جالب آنجاست
که این آگهی سالهاســت به صورت مرتب منتشــر
میشــود و گویا کارگاه جعبهســازی یا منجوقدوزی
صاحب این آگهی ظرفیت نامحــدود و بزرگی از بازار
را در اختیار دارد .آنقدر که هرچه کارگر جذب کنند،
باز هم شغل وجود دارد!
ســمیه رحمانی ،یکی از افرادی اســت که با آگهی
ســراغ این آموزشــگاه آمده اســت .او به «شهروند»
میگوید :در آگهی گفته شــده بود کــه میتوانید با
ســاخت جعبه کادویی ماهانه 3میلیون تومان درآمد
داشــته باشــید .به محﺾ تماس با آموزشگاه ،به من
اعالم شــد که باید یک دوره دوماهه ساخت جعبه را
بگذرانید که میشود  8جلســه .در واقع هرهفته یک
کالس آموزشی برگزار میشود.
او ادامــه میدهد :برای هرجلســه 30هــزار تومان
دریافــت میکنند کــه در مجموع 240هــزار تومان
شهریه دادم و آموزشگاه اعالم کرد درصورتی که به کار

ﻋﺪد روز

دﯾﮕهﭼهﺧﺒﺮ

در هر یـﮏ از اتاقهـای منزل
یـا محـل کار مکانﻬـای امـن
را تعییـن کنیـد .ایـن مـکان
میتوانـد زیـر یـﮏ میـز
محکﻢ ،یـا کنار دیـوار داخﻠی
بـه دور از پنﺠـره باشـد.

رﯾﺰش
 8درﺻدی
کاربران
اﯾﻨﺘرنت ﺛابت

هشــت درصد مشــترکان اینترنت ثابت در یک ســال گذشته مشــترﮎ اینترنت موبایل شدند.
محمدرضا کریمی ،رﺋیس هیأتمدیره یکی از شــرکتهای ارتباطات ثابت این موضوع را ناشی از
منطقینبودن قیمت اینترنت موبایل و اینترنت ثابت دانســته و به تسنیم گفته است :نرخ خدمات
اینترنت ثابت و سیار در حال حاضر چندان تفاوتی با یکدیگر ندارد .کاربران ترجیﺢ میدهند حتی
یک فیلم یک گیگابایتی را با اینترنت موبایل مشــاهده کنند که اگر از اﻵن جلوی این رویه گرفته
نشود ،سایر بخشها با مشکل مواجه میشود.

گرفته شوید ،هزینه برگشت داده میشود.
دوره دوماهه آموزشــی او تمام شــده است اما هیﭻ
خبری از کار نیســت .او جعبههــای کادویی را که در
یک کیسه مشمایی در دست دارد ،نشان میدهد .شما
بگویید این جعبهها چه ایرادی دارد؟
بــه جعبهها با دقت نــگاه میکنم .جعبهها بســیار
ظریﻒ و با دقت درست شدهاند اما مسئوالن آموزشگاه
به او گفتهاند که جعبهها اســتاندارد مورد نظرشان را
ندارد و نمیتوانند به او کار بدهند!
دﻻیﻞ واهی برای ردﮐردن!
مســئول آموزشــگاه در اینباره توضیﺢ میدهد که
استانداردهای ما ایســتایی جعبه ،ســایز استاندارد!
ظرافــت و دقــت در کار و موارد دیگری اســت که با
ارزیابی حضوری کارشناسانمان قابل تشخیص است.
ضمن اینکــه هنرجو باید در مصاحبــهای حضوری،
جعبه را با سرعت باال بسازد تا کار را به او بسپاریم.
هنرجوی دیگــری که کار او هم رد شــده اســت،
به «شــهروند» میگوید :من از قبل جعبهســازی را
بلد بودم و ســفارشهای یک مغــازه را میگرفتم اما
مغازه تعطیل شــد و برای پیداکردن کار مجدد به این
آموزشــگاه آمدم اما آنها آموزش قبلی مــن را قبول
نداشــتند و گفتند باید حتما در دوره ویﮋه آنها شرکت
کنم و حاال به من کار نمیدهند.
فﻘﻂ سه جﻠسه ﮐالﺱ برای تعمير موبایﻞ
ماجــرا به همین جا ختــم نمیشــود .تعمیر تلفن
همراه یا لــوازم برقی در خانه ،یکــی دیگر از عناوین
این آگهیهای فریبنده است .بخش دیگری از آگهیها
هم به شــما میگویند نصب و راهانــدازی برنامههای
کاربردی کامپیوتــر را یاد بگیرید و با ســفارشهای
تلفنی بهعنوان تکنیسین اعزام شوید ،اما ماجرای این
آگهیها هم مشابه ساخت جعبه در خانه است.
«سه جلسه فشــرده کالس آموزشــی برای تعمیر
تلفن همــراه 70هزار تومــان» این جملــه را یکی از
شــرکتهای کار در منزل میگوید .اما تنها سه جلسه
برای آموزش کافی است؟
یکی از این شــرکتها توضیحات بیشتری را به ما
ارایه میدهد و میگوید« :ما کارآفرین هســتیم برای
همین شــرایط سهلتری برای کســانی که به کار در
منزل نیاز دارند ،قرار دادهایم .اما شــرایطی هم وجود
دارد ،مانند کالس توجیهی یا آموزشــی .ابتدا کالس
آموزشــی ســه روزه را در نظر میگیریم و در صورتی
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سهﻢﺧریدنوشتافﺰارﺧارجی
محمودرضا صنعتکار ،رﺋیس و دبیر انجمن کارفرمایی تولیدکنندگان نوشتافزار
ایران از روی خوش به خرید و مصرف نوشــتافزار ایرانی در کشور خبر داد و گفت:
سهم نوشتافزار ایرانی نسبت به نوشــتافزار خارجی  ۳۵به  ۶۵درصد شده است .او
اضافه کرد :تولیدکنندگان داخلی در حال حاضر از آمادگی صددرصدی برای تأمین نیاز
کشوربهایناقالمبرخوردارند.

درصد

ﮔوشیدرانﺒارماند
در حالی که بنا بر اظهارات وزیر ارتباطات ۷۲۰،هزار دستگاه گوشی تلفن همراه در
انبارهاتوقیﻒیادپوشده،تحرکاتبرایترخیصخودروهایلوکسوارداتیباالگرفته
اســت .در حال حاضر ،بازار با افزایش شدید قیمت گوشیهای وارداتی مواجه شده و
بسیاری از مردم با وجود نیاز به تعویﺾ یا خرید تلفن همراه ،امکان خرید گوشی جدید را
ندارند .به گفته وزیر ارتباطات ،از این  720هزار دستگاه موبایل توقیﻒشده 120 ،هزار مورد
آنتوقیﻒقضاﺋیو 600هزارموردنیزدربخشگمرﮎاست.

ایرانیهاساﮐﻦیﮏدرصداراﺿیهستند

720
هﺰار
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هوشنﮓ عشایری ،مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری گفت ۱۶.۵ :درصد جمعیت
ایران در یک درصد اراضی کشور در استان تهران ساکن هستند که این مسأله ،وضعیت
درصد
خاصی را در شهر تهران به وجود آورده است .او با بیان اینکه طبق گزارش ارایهشده ،تراکم
فعلی در برخی از شــهرهای اســتان تهران  ۶۰۰ ،۴۰۰یا  ۷۰۰نفر در هکتار است ،گفت :در
طرحهای شهرسازیریلپایه اجراییشدهدرسطﺢجهانتراکمسکونتیافرادبهبیشاز ۲۰۰نفر
درهکتارنمیرسد،نکتهایکهبهمانشانمیدهدچارهایجزارتقایکیفیتزندگیافرادبرایارزشافزودهنداریم.

که افراد نیاز به آموزش بیشتری داشتند ،آموزشهای
بیشتری برایشــان قرار میدهیم ».این درحالی است
که هزینه یکی دیگر از شــرکتهای کار در خانه برای
برگزاری همین کالس جلسهای 25هزار تومان است.
آنها هــم میگویند تنهــا در صورتی به افــراد کار
میدهند کــه در مصاحبه و تحویــل نمونه کار موفق
باشــند .وقتی از آنها درباره معیارهایشان میپرسیم،

میگوینــد ایــن معیارها تنهــا نظــر متخصصان و
کارشناسانشان است!
دنﺒال شهریهتان هستند
نه ﮐارآفرینی برای شما
با این وجود به نظر میرسد این آگهیها که غالبشان
توسط آموزشــگاهها منتشر میشــود ،ترفندی برای
جذب کارآموز و دریافت شهریه است تا کارآفرینی.

ﮔول تﺒﻠیﻎ از تﻠوﯾﺰﯾون ﯾا روزنامههای بﺰرگ را نﺨورﯾد
حتماآگهیهایپدیدهشاندیزیاثامنالحججراازتلویزیوندیدهاید؟رسانههادرقبالصحتآگهیهایشانبارحقوقی
خاصی ندارند و نباید به بهانه اینکه آگهی در روزنامهای بزرﮒ منتشر شده یا در تلویزیون ،فریب این دسته از موسسات
رابخورید.
عبداﷲسمامی،حقوقداندراینبارهبه«شهروند»میگوید«:مطلبﻲبارحقوقﻲداردﻛهتحتنظرقانونگذاروطبق
تشریفات تصویبشده باشد وگرنه آنچه توسط رسانه به تنهایﻲ نگاشته شود ،مستلزم دارا بودن بار حقوقﻲ نیست و
تحت لواﻱ خبر ،تبلیغ یا مانند آن اســت .البته نباید از یاد برد ﻛه مطالب رسانهها قابلیت انتساب بار حقوقﻲ را دارند.
براﻱ مثال فرﺽ ﻛنیم رسانهاﻱ با نام  xتهمتﻲ یا افترایﻲ را به شخصﻲ منتسب ﻛند ،در این صورت شخص زیاندیده
تحت حمایت قانون قرار میگیرد ،بنابراین قانون بهخصوص قانون جرایم رایانهاﻱ و قانون تجارت الﻜترونیﻚ در جهت
بخشیدنمحتواﻱرسانهمددمیدهندوصرفدرجمطلبﻲدررسانهبهمعناﻱداشتنبارحقوقﻲنیست».
معموال رسانهها با هدف ذینفعشدن به پذیرش آگهی اقدام میکنند ،سمامی این موضوع را تایید میکند و میگوید:
«هدف رسانه از نشر آگهﻲ تبلیغ و ترغیب اشخاص در ازاﻱ دریافت وجه و سود براﻱ شخص آگهﻲدهنده است .اصوال و
درغالبمواردفرﺽبرعدمسوﺀنیترسانهدرنشراستورسانهتنهابهعنوانمعرفباحسننیتاقداممیکند».
همچنینبایددرنظرداشترسانهتنهابهعنوانمعرفجهتافزایشسودبنگاهوبدونسوﺀنیتاقدامبهتبلیغوپخش
آگهﻲمیکند،بههمینجهتشایدبتوانتنهاعنوانواسطهرادرجهتنیلارتباطومعامالتعرضهﻛنندهومشتریان
درنظرگرفت،بنابرایننمیتواندبهعنوانکالهبرداریتلقیشود.

تﻬدید بازار نابسامان برای کسﺐوکارهای اینترنتی

ﻓروشگاههای آنالین در دسترس نیستند!
شهروند| فروشــگاههای اینترنتــی در آســتانه تعطیلی
قرار گرفتنــد .این موضــوع را رضا الفتنســب دبیر انجمن
کسبوکارهایاینترنتیبه«شهروند»میگوید.حاالچندسالی
میشــود که فروشــگاههای اینترنتی جای خود را بین مردم
ایران برای انجام خریدهایی که روزمره نیســتند ،باز کردهاند.
فروشــگاههای اینترنتی این مزایا را دارند که شــما از طریق
کامپیوترشخصییاگوشیموبایلهرچهمیخواهیدمیخرید
و حتی این امکان هم برایتان وجود دارد که به مقایسه کاالهای
مختلﻒ بپردازید .در یکی دوســال اخیر ،این فروشــگاههای
اینترنتی حسابی کســبوکار خوبی داشتند و توانستند بین
مردم جایگاه مناســبی داشــته باشــند اما این روزها حال و
روز این فروشــگاهها خوب نیســت .باالرفتن نرخ ارز و کاهش
عرضه کاال باعث شده فروشــگاههای اینترنتی هم مثل بقیه
بخشهای بازار وضع خوبی نداشته باشند ،حتی کار به تعدیل
نیرو در فروشگاههای بزرگی مثل دیجی کاال کشیده شده و
برخی فروشگاههای کوچک حتی به ناچار مجبور به تعطیلی
کسبوکار خود شدهاند .روزهای بد فروشگاههای اینترنتی کار
را به جایی کشــیده که اغلب کاالها ناموجود هستند و بالطبع
مشتریانفروشگاههاهمکمترشدهاند.
تعدیﻞبﺰرﮒنيرودرفروشگاههایاینترنتی
تا همین چندماه پیش فروشــگاههایی مثل دیجی کاال،
بامیلو ،مدیســه و زنبیل مملو از کاال بودند .این فروشگاهها که

از مطرحترین و معتبرترین فروشــگاههای اینترنتی در ایران
هستند،هموارهبرایاینکهازرقبایخودپیشیبگیرند،طرحها
و تخفیﻒهایی هم درنظر میگرفتند امــا اوضاع بد اقتصادی
باعث شده این فروشــگاهها هر روز خالیتر از روز قبل باشند یا
اینکه برای جبران ضرر و زیــان خود قیمت کاالها را باال ببرند.
همین چندوقت پیش بود که یک فروشــگاه بزرﮒ اینترنتی
175نفرازنیروهایخودراتعدیلکرد،چونبشدتبامشکالت
مالی مواجه شده و دیگر توانایی پرداخت هزینهها را ندارد .بقیه
فروشگاههاهموضعیتیبهمراتببدتردارندوحتیبرخیازآنها
درآستانهتعطیلیهستند.
موبایﻞبافروشگاههایاینترنتیچهﮐرد؟
یکی از کاالهایی که با عرضهنشــدنش به فروشــگاههای
اینترنتی دردســر زیادی بــرای این کســبوکار ایجاد کرد،
گوشــیهای موبایل بــود .کمبود گوشــی تلفنهمــراه و
عرضهنشــدن آن نهتنها روی بازار سنتی این کاال تأثیر منفی
داشــت ،بلکه فروشــگاههای اینترنتی را هم که در چندسال
اخیر به رقیب بازار تبدیل شــده بود ،با دردسر بزرگی روبهرو
کرده اســت .این روزها وقتی به فروشگاههای اینترنتی معتبر
میروید ،میبینید که نشــان میدهد در بخش تلفنهمراه
هیﭻیکازآنهاکاالییبرایعرضهندارندوبرچسب«ناموجود»
یا « به زودی» روی محصــول درج کردهاند و در موارد معدود
که برخی کاالهــا «موجود» عنــوان شــده ،نرخها نجومی

