
w w w . s h a h r v a n d - n e w s p a p e r. i r
پنجشنبه 22 شهریور 1397 |  سال ششم |  شماره 1498

زنبیل

دیگه چه خبر

رکود در بازار لوازم آشپزخانه

اتحادیه  رئیس  ایلنا| 
خانگی،  فروشــندگان 
فلزی و آشپزخانه از رکود 
بازار لوازم آشپزخانه خبر 
داد. فریــدون نصیری در 
بازار  شــرایط  خصوص 
کاالهای تولیدی آشپزخانه گفته است:» مدتی به خاطر 
اینکه مردم احساس می کردند ممکن است اجناس در 
بازار کمیاب شود به خرید مبادرت می کردند اما در حال 
حاضر بازار فروش ما راکد است و تقاضا بسیار پایین آمده. 
90 درصد 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 قیمت گذاری می شود.«رئیس 
اتحادیه فروشندگان خانگی، فلزی و آشپزخانه در رابطه 
با میزان فروش کاالهای آشــپزخانه در بازار خاطرنشان 
کرد: مدتی بــه خاطر اینکه مردم احســاس می کردند 
ممکن است اجناس در بازار کمیاب شود به خرید مبادرت 
می کردند اما در حال حاضر بازار فروش ما راکد اســت و 

تقاضا بسیار پایین آمده است.«

صنایع لبنی دروغ می گویند

تســنيم|رئیس انجمن صنفی گاوداران با بیان 
اینکه مشکلی بابت تامین شــیرخام دامداران وجود 
ندارد، می گوید: »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 
می خواهند با ارز دولتی 4200 تومانی شیرخشــک 
را به کشــور وارد اما محصوالت خود را بــا ارز آزاد به 
کشــورهای دیگر صادر کنند که این امر منطقی به 
حســاب نمی آید. همچنین دلیل اعمال ممنوعیت 
صادرات شــیر خشــک کاهش ورودی شیر خام به 
کارخانه ها نیســت چون تا به حال تمــام نیازهای 
کارخانه ها تامین شده و بعد از این نیز مشکلی برای 

تامین آن نداریم.«

درخواست برای گرانی 17 درصدی خودرو

تسنيم|سخنگوی کمیســیون صنایع و معادن 
مجلس با اشاره به پیشــنهاد خودروسازان مبنی بر 
افزایش ۱۷درصدی قیمت خودرو می گوید که افزایش 
قیمت ها 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 می گوید:» چرا 
خودروسازان هزینه های سربار خودروسازی را کاهش 
نمی دهند؟ چرا مردم باید تاوان حقوق و دســتمزد 
11 هزار پرسنل مازاد خودروسازی سایپا را پرداخت 
کنند؟ البته ما تورم و افزایش مواد اولیه تولید و به تبع 
آن افزایش قیمت را قبــول داریم اما عــدد آن باید

 بررسی شود.«

وام 1۰۰ میلیون تومانی مسکن
 برای ارتشی ها

مهر| بانــک عامل بخش مســکن اعالم کــرد  که 
این بانک پرداخت تســهیالت مســکن تا سقف ۱۰۰ 
میلیون تومان به همــراه وام های 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 
تسهیالت ویژه ساخت و خرید مسکن پرداخت می شود. 
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 ۱۰۰ میلیون تومان پرداخت 
می شود. تسهیالت مســکن کارکنان ارتش جمهوری 
اسالمی ایران به معرفی شــدگان 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 معرفی نامه توســط اداره کل تسهیالت 
تبصره ای بانک عامل بخش مسکن، این درخواست به 
مدیریت های شعب منطقه یا اســتان  مربوطه ارسال  و 
سپس مراحل بعدی برای ارایه تسهیالت به متقاضیان 
معرفی شده انجام می  شود. بازپرداخت این تسهیالت به 
دو روش ساده و پلکانی امکان  پذیر است و تابع نرخ  سود 
تسهیالت بدون سپرده مصوب شورای پول و اعتبار و ۱۸ 

درصد خواهد بود.

فاطمه صفری- شهروند| »کار در منزل با درآمد 
میلیونی... اگر دانشــجو یا خانه دار هستید و دنبال کار 
پردرآمد هســتید، با ما تماس بگیرید و...« این بخشی 
از محتوای آگهی های کار در خانه اســت. آگهی هایی 
که معموال توسط آموزشگاه های بدون شاگرد تنظیم 
می شــوند تا صندلی های خالی شــان را پر کنند و در 
انتها بدون آن که شــغلی دســت تان را بگیرد، با شما 

خداحافظی می کنند. 
آگهی هایی که حاال نه تنها در روزنامه های پرتیراژ به 
چشم می خورند بلکه گاهی در شبکه های ماهواره ای 
هم زیرنویــس می شــوند. در کانال هــای تلگرامی و 
صفحه های اینســتاگرام کــه حرفــش را نزنید، این 
آگهی های فریبنده بــا عددهای وسوســه برانگیز به 
وفور به چشم می آیند اما ماجرا چیست؟ آیا به همین 
راحتی می توانیــد در خانه تان بنشــینید و پول پارو 

کنید؟ 
آموزشگاه ها بی شاگرد هستند

صاحب یکی از این آگهی ها، آموزشگاهی در منطقه 
10 تهران اســت. طبقه دوم یک ســاختمان قدیمی 
در میدان جمهوری آموزشــگاهی اســت که مدام به 
روزنامه همشــهری آگهــی می دهد. ســاخت جعبه 
کادویی با درآمدهــای میلیونی، مونتاژ گل و درختچه 
مصنوعی، سوزن دوزی و منجوق دوزی روی لباس و... 
اینها رشته هایی است که این آموزشگاه ادعا دارد با آن 
شــغلی دندان گیر نصیب تان می شود. جالب آنجاست 
که این آگهی سال هاســت به صورت مرتب منتشــر 
می شــود و گویا کارگاه جعبه ســازی یا منجوق دوزی 
صاحب این آگهی ظرفیت نامحــدود و بزرگی از بازار 
را در اختیار دارد. آن قدر 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« 
می گوید: در آگهی گفته شــده بود کــه می توانید با 
ســاخت جعبه کادویی ماهانه 3 میلیون تومان درآمد 
داشــته باشــید. به محض تماس با آموزشگاه، به من 
اعالم شــد که باید یک دوره دوماهه ساخت جعبه را 
بگذرانید که می شود 8 جلســه. در واقع هرهفته یک 

کالس آموزشی برگزار می شود. 
او ادامــه می دهد: برای هرجلســه 30 هــزار تومان 
دریافــت می کنند کــه در مجموع 240 هــزار تومان 
شهریه دادم و آموزشگاه اعالم کرد درصورتی که به کار 

گرفته شوید، هزینه برگشت داده می شود. 
دوره دوماهه آموزشــی او تمام شــده است اما هیچ 
خبری از کار نیســت. او جعبه هــای کادویی را که در 
یک کیسه مشمایی در دست دارد، نشان می دهد. شما 

بگویید این جعبه ها چه ایرادی دارد؟
بــه جعبه ها با دقت نــگاه می کنم. جعبه ها بســیار 
ظریف و با دقت درست شده اند اما مسئوالن آموزشگاه 
به او گفته اند که جعبه ها اســتاندارد مورد نظرشان را 

ندارد و نمی توانند به او کار بدهند! 
دالیل واهی برای ردکردن!

مســئول آموزشــگاه در این باره توضیح می دهد که 
استانداردهای ما ایســتایی جعبه، ســایز استاندارد! 
ظرافــت و دقــت در کار و موارد دیگری اســت که با 
ارزیابی حضوری کارشناسان مان قابل تشخیص است. 
ضمن این کــه هنرجو باید در مصاحبــه ای حضوری، 

جعبه را با سرعت باال بسازد تا کار را به او بسپاریم. 
هنرجوی دیگــری که کار او هم رد شــده اســت، 
به »شــهروند« می گوید: من از قبل جعبه ســازی را 
بلد بودم و ســفارش های یک مغــازه را می گرفتم 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 نمی دهند. 
فقط سه جلسه کالس برای تعمير موبایل

ماجــرا به همین جا ختــم نمی شــود. تعمیر تلفن 
همراه یا لــوازم برقی در خانه،  یکــی دیگر از عناوین 
این آگهی های فریبنده است. بخش دیگری از آگهی ها 
هم به شــما می گویند نصب و راه انــدازی برنامه های 
کاربردی کامپیوتــر را یاد بگیرید و با ســفارش های 
تلفنی به عنوان تکنیسین اعزام شوید، اما ماجرای این 

آگهی ها هم مشابه ساخت جعبه در خانه است. 
»سه جلسه فشــرده کالس آموزشــی برای تعمیر 
تلفن همــراه 70 هزار تومــان« این جملــه را یکی از 
شــرکت های کار در منزل می گوید. اما تنها سه جلسه 

برای آموزش کافی است؟ 
یکی از این شــرکت ها  توضیحات بیشتری را به ما 
ارایه می دهد و می گوید: »ما کارآفرین هســتیم برای 
همین شــرایط سهل تری برای کســانی که به کار در 
منزل نیاز دارند، قرار داده ایم. اما شــرایطی هم وجود 
دارد، مانند کالس توجیهی یا آموزشــی. ابتدا کالس 
آموزشــی ســه روزه را در نظر می گیریم و در صورتی 

که افراد نیاز به آموزش بیشتری داشتند، آموزش های 
بیشتری برایشــان قرار می دهیم.« این درحالی است 
که هزینه یکی دیگر از شــرکت های کار در خانه برای 
برگزاری همین کالس جلسه ای 25 هزار تومان است. 

آنها هــم می گویند تنهــا در صورتی به افــراد کار 
می دهند کــه در مصاحبه و تحویــل نمونه کار موفق 
باشــند. وقتی از آنها درباره معیارهایشان می پرسیم، 

می گوینــد ایــن معیارها تنهــا نظــر متخصصان و 
کارشناسان شان است! 

دنبال شهریه تان هستند
 نه کارآفرینی برای شما

با این وجود به نظر می رسد این آگهی ها که غالبشان 
توسط آموزشــگاه ها منتشر می شــود، ترفندی برای 

جذب کارآموز و دریافت شهریه است تا کارآفرینی. 

 

روز
دد 

سهم خرید نوشت افزار خارجیع

محمودرضا صنعتکار، رئیس و دبیر انجمن کارفرمایی تولیدکنندگان نوشت افزار 
ایران از روی خوش به خرید و مصرف نوشــت افزار ایرانی در کشور خبر داد و گفت: 

سهم نوشت افزار ایرانی نسبت به نوشــت افزار خارجی ۳۵ به ۶۵ درصد شده است. او 
اضافه کرد: تولیدکنندگان داخلی در حال حاضر از آمادگی صددرصدی برای تأمین نیاز 

کشور به این اقالم برخوردارند.

 گوشی در انبار ماند

در حالی که بنا بر اظهارات وزیر ارتباطات، ۷۲۰ هزار دستگاه گوشی تلفن همراه در 
انبارها توقیف یا دپو شده، تحرکات برای ترخیص خودروهای لوکس وارداتی باال گرفته 
اســت. در حال حاضر، بازار با افزایش شدید قیمت گوشی های 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 720 هزار دستگاه موبایل توقیف شده، 120 هزار مورد 

آن توقیف قضائی و 600 هزار مورد نیز در بخش گمرک است. 

ایرانی ها ساکن یک درصد اراضی هستند

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 

خاصی را در شهر تهران به وجود آورده است. او با بیان اینکه طبق گزارش ارایه شده، تراکم 
فعلی در برخی از شــهرهای اســتان تهران ۴۰۰، ۶۰۰  یا ۷۰۰ نفر در هکتار است، گفت: در 

طرح های شهرسازی ریل پایه اجرایی شده در سطح جهان تراکم سکونتی افراد به بیش از ۲۰۰ نفر 
در هکتار نمی رسد، نکته ای که به ما نشان می دهد چاره ای جز ارتقای کیفیت زندگی افراد برای ارزش افزوده نداریم.

محمودرضا صنعتکار، رئیس و دبیر انجمن کارفرمایی تولیدکنندگان نوشت افزار 
ایران از روی خوش به خرید و مصرف نوشــت افزار ایرانی در کشور خبر داد و گفت: 

 درصد شده است. او 
اضافه کرد: تولیدکنندگان داخلی در حال حاضر از آمادگی صددرصدی برای تأمین نیاز 

65
درصد 

 هزار دستگاه گوشی تلفن همراه در 
انبارها توقیف یا دپو شده، تحرکات برای ترخیص خودروهای لوکس وارداتی باال گرفته 
اســت. در حال حاضر، بازار با افزایش شدید قیمت گوشی های وارداتی مواجه شده و 

بسیاری از مردم با وجود نیاز به تعویض یا خرید تلفن همراه، امکان خرید گوشی جدید را 
 هزار مورد 

720
هزار 

 درصد جمعیت 
ایران در یک درصد اراضی کشور در استان تهران ساکن هستند که این مسأله، وضعیت 

خاصی را در شهر تهران به وجود آورده است. او با بیان اینکه طبق گزارش ارایه شده، تراکم 
 نفر در هکتار است، گفت: در 

۲۰۰طرح های شهرسازی ریل پایه اجرایی شده در سطح جهان تراکم سکونتی افراد به بیش از ۲۰۰طرح های شهرسازی ریل پایه اجرایی شده در سطح جهان تراکم سکونتی افراد به بیش از ۲۰۰ نفر 
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تهدید بازار نابسامان برای کسب وکارهای اینترنتی

فروشگاه های آنالین در دسترس نیستند!
شهروند| فروشــگاه های اینترنتــی در آســتانه تعطیلی 
قرار گرفتنــد. این موضــوع را رضا الفت نســب دبیر انجمن 
کسب وکارهای اینترنتی به »شهروند« می گوید. حاال چندسالی 
می شــود که فروشــگاه های اینترنتی جای خود را بین مردم 
ایران برای انجام خریدهایی که روزمره نیســتند، باز کرده اند. 
فروشــگاه های اینترنتی این مزایا را دارند که شــما از طریق 
کامپیوتر شخصی یا گوشی موبایل هرچه می خواهید می خرید 
و حتی این امکان هم برایتان وجود دارد که به مقایسه کاالهای 
مختلف بپردازید. در یکی دو ســال اخیر، این فروشــگاه های 
اینترنتی حسابی کســب وکار خوبی داشتند و توانستند بین 
مردم جایگاه مناســبی داشــته باشــند اما این روزها حال و 
روز این فروشــگاه ها خوب نیســت. باالرفتن نرخ ارز و کاهش 
عرضه کاال باعث شده فروشــگاه های اینترنتی هم مثل بقیه 
بخش های بازار وضع خوبی نداشته باشند، حتی کار به تعدیل 
نیرو در فروشگاه های بزرگی مثل دی جی کاال کشیده شده و 
برخی فروشگاه های کوچک حتی به ناچار مجبور به تعطیلی 
کسب وکار خود شده اند. روزهای بد فروشگاه های اینترنتی کار 
را به جایی کشــیده که اغلب کاالها ناموجود هستند و بالطبع 

مشتریان فروشگاه ها هم کمتر شده اند.
 تعدیل بزرگ نيرو در فروشگاه های اینترنتی

تا همین چندماه پیش فروشــگاه هایی مثل دی جی کاال، 
بامیلو، مدیســه و زنبیل مملو از کاال بودند. این فروشگاه ها که 

از مطرح ترین و معتبر ترین فروشــگاه های اینترنتی در ایران 
هستند، همواره برای اینکه از رقبای خود پیشی بگیرند، طرح ها 
و تخفیف هایی هم درنظر می گرفتند امــا اوضاع بد اقتصادی 
باعث شده این فروشــگاه ها هر روز خالی تر 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 
175نفر از نیروهای خود را تعدیل کرد، چون بشدت با مشکالت 
مالی مواجه شده و دیگر توانایی پرداخت هزینه ها را ندارد. بقیه 
فروشگاه ها هم وضعیتی به مراتب بدتر دارند و حتی برخی از آنها 

در آستانه تعطیلی هستند.
موبایل با فروشگاه های اینترنتی چه کرد؟

یکی از کاالهایی که با عرضه نشــدنش به فروشــگاه های 
اینترنتی دردســر زیادی بــرای این کســب وکار ایجاد کرد، 
گوشــی های موبایل بــود. کمبود گوشــی تلفن همــراه و 
عرضه نشــدن آن نه تنها روی بازار سنتی این کاال تأثیر منفی 
داشــت، بلکه فروشــگاه های اینترنتی را هم که در چند سال 
اخیر به رقیب بازار تبدیل شــده بود، با دردسر بزرگی روبه رو 
کرده اســت. این روزها وقتی به فروشگاه های اینترنتی معتبر 
می روید، می بینید که نشــان می دهد در بخش تلفن همراه 
هیچ  یک از آنها کاالیی برای عرضه ندارند و برچسب »ناموجود« 
یا » به زودی« روی محصــول درج کرده اند و در موارد معدود 
که برخی کاالهــا »موجود« عنــوان شــده، نرخ ها نجومی 

گزارشی درباره آگهی های دروغین کار در منزل

شوخی زشتی به نام 
«پول پارو کردن درخانه»

آموزشگاه های بدون شاگرد، به بهانه کارآفرینی شهریه می گیرند 
و شما را سر کالس می برند

گول تبلیغ از تلویزیون یا روزنامه های بزرگ را نخورید

حتما آگهی های پدیده شاندیز یا ثامن الحجج را از تلویزیون دیده اید؟ رسانه ها در قبال صحت آگهی هایشان بار حقوقی 
خاصی ندارند و نباید به بهانه این که آگهی در روزنامه ای بزرگ منتشر شده یا در تلویزیون، فریب این دسته از موسسات 

را بخورید. 
عبداهللا سمامی، حقوقدان دراین باره به »شهروند« می گوید: »مطلبي بار حقوقي دارد كه تحت نظر قانون گذار و طبق 
تشریفات تصویب  شده باشد وگرنه آن چه 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 رسانه ها قابلیت انتساب بار حقوقي را دارند.  
براي مثال فرض كنیم رسانه اي با نام x  تهمتي یا افترایي را به شخصي منتسب كند، در این صورت شخص زیان دیده 
تحت حمایت قانون قرار می گیرد، بنابراین قانون به خصوص قانون جرایم رایانه اي و قانون تجارت الكترونیك در جهت 

بخشیدن محتواي رسانه مدد میدهند و صرف درج مطلبي در رسانه به معناي داشتن بار حقوقي نیست.«
معموال رسانه ها با هدف ذینفع شدن به پذیرش آگهی اقدام می کنند، سمامی این موضوع را تایید می کند و می گوید: 
»هدف رسانه از نشر آگهي تبلیغ و ترغیب اشخاص در ازاي دریافت وجه و سود براي شخص آگهي دهنده است. اصوال و 

در غالب موارد فرض بر عدم سوءنیت رسانه در نشر است و رسانه تنها به عنوان معرف با حسن نیت اقدام می کند.«
همچنین باید در نظر داشت رسانه تنها به عنوان معرف جهت افزایش سود بنگاه و بدون سوءنیت اقدام به تبلیغ و پخش 
آگهي می کند، به همین جهت شاید بتوان تنها عنوان واسطه را در جهت نیل ارتباط و معامالت عرضه كننده و مشتریان 

در نظر گرفت،  بنابراین نمی تواند به عنوان کالهبرداری تلقی شود.

8
هشــت درصد مشــترکان اینترنت ثابت در یک ســال گذشته مشــترک اینترنت موبایل شدند. دخل و خرج

محمدرضا کریمی، رئیس هیأت مدیره یکی از شــرکت های ارتباطات ثابت این موضوع را ناشی از 
منطقی نبودن قیمت اینت رنت 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 می دهند حتی 
یک فیلم یک گیگابایتی را با اینترنت موبایل مشــاهده کنند که اگر از اآلن جلوی این رویه گرفته 

نشود، سایر بخش ها با مشکل مواجه می شود. 

ریزش
 8 درصدی
 کاربران
 اینترنت ثابت 
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در هر یـک از اتاق هـای منزل 
یـا محـل کار مکانهـای امـن 
را تعییـن کنیـد. ایـن مـکان 
میـز  یـک  زیـر  می توانـد 
محکم، یـا کنار دیـوار داخلی 

بـه دور از پنجـره باشـد.


