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آغاز دوباره طرح برخورد با پوشاک قاچاق در سطح شهر

دبیر اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک، از آغاز دوباره طرح 
برخورد با پوشاک قاچاق در سطح شهر از سوی ستاد مبارزه با قاچاق کاال 

و ارز خبر داد و گفت: واردات پوشاک همچنان ممنوع است.
سعید قدیری در گفتگو با خبرنگار مهر از آغاز دوباره طرح برخورد با 
پوشاک قاچاق در سطح عرضه خبر داد و گفت: با موافقت ستاد مبارزه 
با قاچاق کاال و ارز، اجرای طرح برخورد با پوشاک قاچاق، طی روزهای 

گذشته در سطح عرضه از سر گرفته شده است.
دبیر اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک افزود: طرح مبارزه با 
پوشاک قاچاق در سطح عرضه، از جمله طرح هایی بود که سال گذشته 
از سوی ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز اجرایی شد ولی بنا به دالیلی از 
جمله نگرانی ها در مورد بازار شب عید و عدم تامین به موقع از سوی 
تولیدکنندگان داخلی، متوقف گردید، در حالیکه هیچ مشکلی هم در سطح 
عرضه پوشاک به وجود نیامد و کار به روالی پیش رفت که تولیدکنندگان 

داخلی بازار را تامین کردند.
وی تصریح کرد: اکنون دوباره اجرای این پروژه از سوی ستاد مبارزه با 
قاچاق کاال و ارز اجرایی شده و قرار است با پوشاک قاچاق در سطح عرضه 
برخورد شود؛ این در حالی است که واردات پوشاک همچنان ممنوع است 
و ثبت سفارش ها هم حداکثر شش ماه مهلت دارند تا کاالهای آن وارد 
شود، پس حتی اگر از ثبت سفارش های قبلی موردی باقی مانده باشد، 
حتماً تا کنون وارد شده است؛ بنابراین اکنون نباید پوشاک وارداتی در 

سطح عرضه توزیع شود.
به گفته قدیری، ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز هم باید با تمامی برندها 
و فروشگاههای بزرگی که در سطح شهر پوشاک خارجی عرضه می کنند، 
برخورد کرده و اغماضی در مورد آنها نداشته باشد؛ چراکه اگر حتی یک 
مورد هم در فروشگاهها یا مراکز تجاری بزرگ بدون برخورد باقی بماند، راه 

را برای عرضه در سایر فروشگاهها هم باز می کند.

با اعالم بانک مرکزی؛
نرخ رسمی یورو و پوند کاهش یافت

بانک مرکزی نرخ ۴۷ ارز را برای امروز ۱۹ تیر ۹۸ اعالم کرد که بر اساس 
آن، نرخ ۲۳ ارز مانند یورو و پوند نسبت روز گذشته کاهش و قیمت ۱۲ 

واحد پولی دیگر افزایش یافت.
به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس اعالم بانک مرکزی هر دالر آمریکا 
برای امروز »چهارشنبه نوزدهم تیرماه ۹۸« بدون تغییر نسبت به گذشته 
گذشته ۴۲ هزار ریال قیمت خورد. همچنین در روز جاری هر پوند انگلیس 
با ۲۴۴ ریال کاهش نسبت به گذشته ۵۲ هزار و ۳۰۳ ریال و هر یورو نیز 

با ۲۷ ریال کاهش ۴۷ هزار و ۶۹ ریال ارزش گذاری شد.
افزون بر این، هر فرانک سوئیس ۴۲ هزار و ۲۹۳ ریال، کرون سوئد ۴ 
هزار و ۴۳۵ ریال، کرون نروژ ۴ هزار و ۸۵۵ ریال، کرون دانمارک ۶ هزار و 
۳۰۶ ریال، روپیه هند ۶۱۲ ریال، درهم امارات متحده عربی ۱۱ هزار و ۴۳۷ 
ریال، دینار کویت ۱۳۸ هزار و ۹۴۸ ریال، یکصد روپیه پاکستان ۲۶ هزار و 
۵۱۳ ریال، یکصد ین ژاپن ۳۸ هزار و ۵۶۸ ریال، دالر هنگ کنگ ۵ هزار و 
۳۷۶ ریال، ریال عمان ۱۰۹ هزار و ۲۳۵ ریال و دالر کانادا ۳۱ هزار و ۹۸۸ 

ریال قیمت خورد.
از سوی دیگر، نرخ دالر نیوزیلند ۲۷ هزار و ۷۰۱ ریال، راند آفریقای 
جنوبی دو هزار و ۹۶۰ ریال، لیر ترکیه ۷ هزار و ۳۲۸ ریال، روبل روسیه 
۶۵۸ ریال، ریال قطر ۱۱ هزار و ۵۳۹ ریال، یکصد دینار عراق ۳ هزار و ۵۲۲ 
ریال، لیر سوریه ۸۲ ریال، دالر استرالیا ۲۹ هزار و ۶۴ ریال، ریال سعودی 
۱۱ هزار و ۲۰۱ ریال، دینار بحرین ۱۱۱ هزار و ۷۰۳ ریال، دالر سنگاپور ۳۰ 
هزار و ۸۳۲ ریال، یکصد تاکای بنگالدش ۴۹ هزار و ۷۳۳ ریال، ده روپیه 
سریالنکا ۲ هزار و ۳۹۱ ریال، کیات میانمار ۲۸ ریال و یکصد روپیه نپال 

۳۸ هزار و ۵۸ ریال تعیین شد.
افزون بر این، نرخ یکصد درام ارمنستان ۸ هزار و ۸۲۸ ریال، دینار لیبی 
۳۰ هزار ۴۵ ریال، یوان چین ۶ هزار و ۱۰۰ ریال، یکصد بات تایلند ۱۳۶ 
هزار و ۲۰۵ ریال، رینگیت مالزی ۱۰ هزار و ۱۴۳ ریال، یک هزار وون کره 
جنوبی ۳۵ هزار و ۵۳۷ ریال، دینار اردن ۵۹ هزار و ۲۴۰ ریال، یکصد 
تنگه قزاقستان ۱۰ هزار و ۹۲۶ ریال، الری گرجستان ۱۴ هزار و ۵۸۷ ریال، 
یک هزار روپیه اندونزی ۲ هزار و ۹۷۱ ریال، افغانی افغانستان ۵۲۰ ریال، 
روبل جدید بالروس ۲۰ هزار و ۴۸۲ ریال، منات آذربایجان ۲۴ هزار و ۷۵۸ 
ریال، یکصد پزوی فیلیپین ۸۱ هزار و ۶۶۸ ریال، سومونی تاجیکستان ۴ 
هزار و ۴۵۰ ریال، بولیوار جدید ونزوئال ۴ هزار و ۲۰۶ ریال و منات جدید 

ترکمنستان ۱۱ هزار و ۹۹۶ ریال ارزش گذاری شد.

انتشار رمز ارز در انحصار بانک مرکزی است
بانک مرکزی اعالم کرد: انتشار رمز ارز با پشتوانه ریال، طال و فلزات 

گرانبها و انواع ارز در انحصار بانک مرکزی است.
بانک مرکزی، با استناد به قانون پولی و بانکی کشور )مصوب سال 
۱۳۵۱ و اصالحات بعدی آن( که تولید و انتشار پول رایج و تعیین ابزارهای 
پرداخت را در انحصار بانک مرکزی قرار داده است، این بانک ضمن تاکید 
مجدد به فعاالن حوزه پولی و بانکی کشور مبنی بر رعایت و اجرای مصوبه 
سی امین جلسه »شورای عالی مبارزه با پولشویی« در خصوص رمزارزها 
و با اشاره به مخاطرات ناشی از معرفی و استفاده از رمزارزها، اطالعیه ای 

صادر کرده است.
بانک مرکزی تاکید کرده که انتشار رمز ارز با پشتوانه ریال، طال و فلزات 

گرانبها و انواع ارز در انحصار بانک مرکزی است.
تشکیل و فعالیت اشخاص برای ایجاد و اداره شبکه پولی و پرداخت 
غیرمجاز محسوب  بانک،  این  نظر  از  بلوک،  زنجیره  فناوری  بر  مبتنی 
می شود. بانک مرکزی حق پیگرد قانونی اشخاصی که با نادیده گرفتن 
مقررات، به ایجاد و اداره شبکه اقدام یا نسبت به آن تبلیغ می کنند را 
برای خود محفوظ می داند. هرگونه ضرر و زیان ناشی از فعالیت بر اساس 
شبکه های پولی و پرداخت مبتنی بر فناوری زنجیره ای بلوک و کسب و 

کارهای مرتبط با آن، متوجه ناشران، پذیرندگان یا متعامالن آن است.
کمیسیون  در  آن  شرایط  و  روا  جهان  ارزهای  رمز  استخراج  موضوع 
اقتصادی دولت در حال بررسی است و پس از اتخاذ تصمیمات الزم، 

ضوابط آن مطابق با مقررات و مصوبه فوق ابالغ می شود.
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اهمیت علوم انسانی در عصر دیجیتال بیش از هر زمان دیگر

شاغالن موفق جهان چه ویژگی هایی دارند؟

تعرفه مکالمه برای حجاج اعالم شد

داده  سوق  جهانی  و  جامعه  سمت  به  امروز  دنیای  در 
می شویم که مشغولیت های فکری کم اهمیت تر از هر زمان 
دیگری است، حقایق تعمدا نادیده گرفته می شود، داده ها، 
به جای این که واقعیت را بنمایاند، به خاطر منافع کوتاه مدت 
دستکاری می شود، دورویی شایع است و شخصیت، دیگر 

خصوصیتی الزامی برای رهبر بودن نیست.
به گزارش ایسنا، خشنودی لحظه ای و موفقیت فردی جای 
تالش برای خیر مشترک و رفع مشکالت عمومی را گرفته 
است.  شده  کمیاب  معقوالنه،  و  محترمانه  گفت وگوی  و 
سیستمی که مهارت، تجربه، داده، قضاوت، افشا، احترام و 
شخصیت در آن نایاب است، مشخص است که به دردسر 
افتاده است! آموزش علوم انسانی می تواند نقش مهمی در 
اصالح این وضعیت داشته باشد. اما آموزشی که محیطی 
بیافریند که در آن دانشجویان از نظر فکری بی باک باشند؛ 
قوانین  و  باشند  داشته  تحلیل  قدرت  و  کنند  فکر  نقادانه 
خودشان، چشم اندازهای خودشان، باورهای خودشان و راه 

حل های خودشان را ترسیم کنند.
آموزشی که واحدهای درسی اش نظرات دانشجویان را به 
با باورهایی که عمیقاً در وجودشان  چالش بکشد و حتی 
ریشه دوانده در تضاد باشد، آن ها را مغشوش و آشفته کند 

و راحتی شان را بر هم بزند.
آموزشی که محصولش افراد خبره ای باشد که خارج از متن 
کتاب ها بیندیشند و پا را فراتر از مرزهای محدود و باریک یک 
رشته دانشگاهی بگذارند. پیچیدگی غنی جهان را ببینند و به 

چالش ها، پاسخ درست بدهند.
چرا علوم انسانی در عصر دیجیتال بیش از هر زمان دیگری 

اهمیت دارد؟
قرن هاست که آموزش عالی در اغلب نقاط جهان حول 
بودن  فلسفه سودمند  و  گرفته  مطالعات تخصصی شکل 
را دنبال می کند. هدف آن، تربیت نیروی کاری است که 
و  مدارس  بهداشتی،  و  پزشکی  مراقبت های  نیاز صنعت، 
دانشگاه ها و خدمات عمومی را تأمین کنند، اما اگر آموزش ها 
به شدت بر حرفه متمرکز باشند، بر سر جنبه های غیر کاری 

زندگی چه می آید؟
پیش دانشگاهی  برنامه های  معاون  چانسکی،  جیمز 
دانشکده مطالعات حرفه ای دانشگاه براون آمریکا می گوید: 
اصلی ترین آموزه علوم انسانی، این است که چگونه به همه 
چیز از جنبه ای متفاوت نگاه کنیم. او می افزاید: دانش فراوان 
مورد  در  اندک  بسیار  دانش  و  مسئله  یک  فقط  مورد  در 
جهانی که در آن زندگی و کار می کنیم، باعث می شود خوب 
زندگی نکنیم. ربات ها قرار نیست همه شغل ها را بگیرند. 
تازه ترین تخمین مک کنزی )معتبرترین شرکت مشاور  اما 
مدیریت جهانی است( نشان می دهد در آینده ای نه چندان 
دور، از هر ۱۰ پیشه، ۶ تا بیش از یک سوم فعالیت هایشان 
را به ربات ها می  سپارند. بنابراین دانشجویان از این می ترسند 
که کارفرمایان، مهارت های مبتنی بر فناوری را ترجیح دهند 

و به همین دلیل کمتر سراغ یادگیری علوم انسانی می روند.
تعداد  می دهد  نشان  ایندیکتورز  هیومنیتیس  گزارش 
مدارک علوم انسانی که در سال ۲۰۱۵ از سوی آکادمی هنر 
و علوم آمریکا اعطا شده پنج درصد کمتر از سال قبل و ۹.۵ 
درصد کمتر از سال ۲۰۱۲ بوده است. مارک برتولینی، مدیر 
یک شرکت، می گوید: متخصصان و مهندسان با هوش و با 
استعداد زیادی دیده ام که نمی توانند ایده ای را منتقل یا به 
یک محصول اقتصادی تبدیل کنند، چرا که قادر به برقراری 
ارتباط درست با مردم نیستند. مهارت های شغلی و حرفه ای از 

کم ترین درجه اهمیت برای کارآفرینی برخوردارند.
فرقی نمی کند چه چشم اندازی برای اقتصاد ترسیم کرده 
باشیم؛ ما همواره به دانش اساسی و توانایی تفکر و اخذ 
تصمیمات آگاهانه نیاز داریم. در بهترین حالت، برای اداره 
و استفاده بهتر از هوش مصنوعی به نیروهای انسانی نیاز 

خواهیم داشت.
مهارت های پایه ای که در برنامه های علوم انسانی آموزش 
داده می شود- همچون برقراری ارتباط، همکاری، خالقیت، 
بین رشته ای و حل مسئله- همواره  تفکر منتقدانه، تفکر 
برای هر شرکتی اساسی و مهم اند. مطالعه ای که در سال 
۲۰۱۴ از سوی انجمن دانشگاه ها و کالج های آمریکا انجام شد 
نشان می دهد ۷۴ درصد از کارفرمایان مورد بررسی، فراگیری 

امروز  جهانی  اقتصادی  در  موفقیت  برای  را  انسانی  علوم 
ضروری می دانند. سه چهارم آن ها به دنبال افرادی هستند 
که توانایی حل مسئله، تفکر انتقادی، مهارت های نوشتاری 
و ارتباط کالمی خوبی دارند. گزارشی که از سوی کمپین علوم 
اجتماعی بین المللی منتشر شده نشان می دهد ۸۴ درصد 
از فارغ التحصیالن علوم انسانی سه ونیم سال بعد از اتمام 
تحصیالتشان، مشغول به کارند. در مقابل این رقم، در بین 
فارغ التحصیالن رشته های پایه )علوم، تکنولوژی، مهندسی و 

ریاضیات( ۷۸ درصد است.
نرخ بیکاری در بین افرادی که به تازگی از رشته های علوم 
انسانی فارغ التحصیل شده اند، ۵.۲ درصد و برای ۴۱ تا ۵۰ 

ساله هایی که مدرک علوم انسانی دارند، ۳.۵ درصد است.
استیو جابز، مدیر فقید اپل می گوید: این باور در گوشت 
و خون اپل حک شده که تکنولوژی به تنهایی کافی نیست. 
تکنولوژی با علوم انسانی پیوند خورده و این پیوند همیشه به 

نتایج شگفت انگیزی منتهی می شود.
روند آموزش علوم انسانی در جهان

علوم انسانی با وجود ریشه های یونانی اش، مدت هاست 
به عنوان یک سنت مشخصاً آمریکایی شناخته می شود. این 
رشته با دانشگاه های علوم انسانی آمریکا پیوند خورده است.

تأسیس  زمان  از  دانشگاه ها  در  فلسفه  آموزش  ردپای 

از  درصد  اما ۵۹  می خورد،  به چشم  کمبریج  و  آکسفورد 
برنامه های علوم انسانی در جهان بعد از سال ۱۹۹۰ پایه ریزی 
انسانی در  از برنامه های آموزش علوم  شده اند. ۴۴ درصد 
خارج از ایاالت متحده از سال ۲۰۰۰ به بعد، آغاز شده که رقم 
قابل توجهی است. علوم انسانی به شکلی کامالً بی سروصدا 

و غیرمنتظره در جهان در حال گسترش است.
در طول دو دهه اخیر، علوم انسانی در کشورهایی مثل 
روسیه، هند، غنا، چین، اسرائیل، هلند، شیلی، بنگالدش و 
برزیل شیوع عجیبی داشته است. مکان هایی که از پیش نیز 
سابقه توجه به این علوم را دارند. شگفت آنکه این آسیا -و 
نه اروپا- است که بعد از آمریکای شمالی حضوری قدرتمند 

در این عرصه دارد.
 Global Liberal Education بر اساس نتایج مطالعات
Inventory )GLEI(، آسیا مسئول ۳۷ درصد از برنامه های 
آموزش علوم انسانی در جهان- بدون احتساب آمریکاست. 
سه چهارم برنامه های آموزش علوم انسانی در آسیا مربوط به 
چین، هند و ژاپن است. در عین حال برنامه های کم شمار، 
اما مهمی در کشورهای کمتر توسعه یافته همچون بوتان، 
دولت های  عالقه  می شود.  دنبال  بنگالدش  و  افغانستان 
مرکزی به بهبود تفکر نقادانه و خالقیت در چین، باعث شده 
اصالحاتی در آموزش علوم انسانی این کشور ایجاد شود که 
با برنامه های سنتی تقابل دارد. در خاورمیانه و کشورهای 
عربی، علوم انسانی عموماً نوعی آموزش »به سبک آمریکایی« 
محسوب می شود. این ناحیه تنها ۹ درصد از برنامه های علوم 
انسانی جهان- غیر از آمریکا- را به خود اختصاص داده است.

انسانی  علوم  آموزش  برنامه های  از  درصد  نیز ۳۲  اروپا 
اداره می کند. کارگروه فدراسیون  را  ایاالت متحده  از  خارج 
آکادمی های علوم انسانی و علوم اجتماعی اروپا نقشه راه 
به کارگیری علوم انسانی و علوم اجتماعی در افق ۲۰۲۰ را 
ارائه کرده است. براساس گزارش GLEI ، علوم انسانی در 
آمریکای التین ) ۷ برنامه یا ۴ درصد از کل برنامه های جهانی 
خارج از آمریکا(، آفریقا )۴ برنامه یا ۲ درصد( و اقیانوسیه )۷ 
برنامه یا ۴ درصد( کمترین شیوع را دارد. در آمریکای التین، 
کاتولیک  با کلیسای  بیشتر  انسانی  آموزش علوم  اقدامات 
موجود،  برنامه های  از  بسیاری  برخالف  و  است  مرتبط 

هیچ کدام زبان انگلیسی را به کار نمی برند.
برنامه های آموزش علوم انسانی در آفریقا هرچند از نظر 
تعداد انگشت شمارند، اما فرصت های دانشگاهی منحصربه 
فردی محسوب می شوند. بنیان گذاران علوم انسانی در این 
منطقه امیدوارند فلسفه توسعه اقتصادی و اجتماعی را در 

کنیا، مراکش، غنا و نیجریه تحت تأثیر قرار دهند.
تاریخچه آموزش علوم انسانی در کانادا از بسیاری کشورها 
بیشتر است. کانادا ۱۲ برنامه آموزش علوم انسانی دارد که از 
هر کشور دیگری در جهان بیشتر است. با این حال به نظر 
می رسد این برنامه ها تأثیر کمی بر گفت وگو و توسعه آموزش 

عالی علوم انسانی در جهان داشته باشند.

با نزدیک شدن به روزهای حج تمتع و آغاز سفر حجاج 
ایرانی به عربستان، اپراتورها تعرفه های مکالمه، پیامک و 

اینترنت خود را اعالم کردند.
به گزارش ایسنا، هر ساله و با قرار گرفتن در روزهای 
حج تمتع، هر یک از اپراتورها امکانات ویژه ای را در اختیار 
حجاج قرار می دهند که شامل تعرفه های مکالمه، پیامک 
و اینترنت می شود. همچنین یکی از مزیت های استفاده 
با سایر  نرخ مناسب در مقایسه  از سرویس رومینگ، 

اپراتورهای داخلی و خارجی است.
همراه اول چه تعرفه هایی برای حجاج دارد؟

در این راستا اپراتور همراه اول اعالم کرده است مشترکان 
همراه اولی که قصد مسافرت به کشور عربستان سعودی 
را دارند، می توانند با همراه داشتن سیم کارت اپراتور اول از 
مزایای رومینگ، بدون دغدغه تهیه سیم کارت و پرداخت 
هزینه ارزی استفاده کنند. عالوه بر این، همراه اول برای 
زائران حج تمتع سیم کارت اعتباری رایگان ویژه حجاج در 
نظر گرفته است. زائران می توانند از طریق دفاتر زیارتی 
یا مراجعه به دفاتر و مراکز خدماتی منتخب همراه اول 
نسبت به دریافت سیم کارت اعتباری رایگان ویژه حجاج 

اقدام کنند.
در این کمپین مکالمات دریافتی، داخلی و با ایران و 
رومینگ  ارسالی  پیامک های  و  اینترنت همراه  همچنین 
با  بر اساس آن، تعرفه تماس  شامل تخفیف شده که 

ایران هر دقیقه ۳۶۰۰ تومان، دریافت تماس از ایران هر 
دقیقه ۲۴۰۰ تومان، تماس با عربستان هر دقیقه ۲۰۰۰ 
تومان، ارسال پیامک ۱,۰۰۰ تومان و اینترنت مصرف آزاد هر 

مگابایت ۵۰۰ تومان در نظر گرفته شده است.
نام  یا   ۹۶۶ کد  ارسال  طریق  از  می توانند  مشترکان 
»عربستان« یا »SAUDIARABIA« به سرشماره ۸۰۷۰ یا 
مراجعه به پرتال همراه اول، از تعرفه مکالمه و پیامک و 

دیتا ویژه حج تمتع سال ۹۸ مطلع شوند.
داخلی  اینترنتی  بسته های  کرده  تأکید  اول  همراه 
ایران( در کشور عربستان قابل استفاده  )فعال شده در 
نیست و هزینه به صورت تعرفه آزاد محاسبه می شود؛ 
بنابراین زائران برای مدیریت و کاهش هزینه رومینگ الزم 
تنظیمات  برنامه ها و  به روزرسانی  است گزینه دانلود و 
گوشی را از حالت خودکار خارج کنند. زائرانی هم که عالقه 
مند به استفاده از اینترنت گوشی هستند، می توانند برای 
خرید بسته های اینترنت رومینگ ویژه ایام حج با استفاده 
از کد دستوری، برنامه »همراه من« یا فروشگاه آنالین 
همراه اول اقدام کنند؛ این بسته ها تنها در عربستان و از 

طریق اپراتور Zain قابل استفاده است.
اپراتور اول تلفن همراه پیشنهاد کرده مشترکان پیش از 
سفر، نسبت به شارژ سیم کارت های اعتباری یا افزایش 
ودیعه سیم کارت های دائمی خود اقدام کنند تا در طول 
البته  سفر با مشکلی در برقراری ارتباط مواجه نشوند. 

دریافت پیامک در کشور عربستان همچون گذشته رایگان 
است و روشن کردن گوشی هزینه ای برای آنان در پی 

نخواهد داشت.
تعرفه های ایرانسلی برای حجاج چگونه است؟

تعرفه های  تیرماه  دهم  از  ایرانسل،  مشترکان  برای 
تخفیفی برای مکالمه و اینترنت برای مشترکانی که به 
و  است  گرفته  قرار  دسترس  در  می شوند،  مشرف  حج 
تمامی مشترکانی که به این سفر می روند می توانند تا ۲۰ 
شهریور ماه از آن استفاده کنند. ایرانسلی ها می توانند از 
تخفیف های ارائه شده برای مکالمه، بسته های اینترنتی و 
روزانه ۱۰ مگابایت اینترنت رایگان روی دو اپراتور زین و 

موبیلی در کشور عربستان استفاده کنند.
تعرفه مشترکان ایرانسل، برای برقراری تماس به ازای 
دریافت تماس ۲۰۰۰ تومان، مکالمات داخلی و تماس 
با ایران ۳,۸۰۰ تومان و ارسال پیامک ۹۰۰ تومان خواهد 
بود. همچنین دریافت پیامک رایگان است. مشترکان 
ایرانسل می توانند با شماره گیری کد دستوری ۸#*۱۱۱۱* 
از  ایرانسل من پس  از نرم افزار کاربردی  یا استفاده  و 
فعال سازی رومینگ بین المللی از بسته های ۱۰ مگابایت 
ویژه  بسته های  کنند.  استفاده  خود  رایگان  روزانه 
طریق  از  یا   *۱۱۱۱*۳*۲# کد  شماره گیری  با  ارائه شده 
در دسترس مشترکان  من  ایرانسل  کاربردی  افزار  نرم 

قرار دارند.

ایرانسل همچنین پنج بسته ویژه ۷۵ تا ۱۰۲۴ مگابایتی، 
برای حجاج در نظر گرفته است که این دسته از مشترکان 
تا یک  از زمان فعال سازی بسته های ویژه حج  ایرانسل 

هفته برای استفاده از آن ها زمان دارند.
از  بهره گیری  بر  عالوه  می توانند  ایرانسل  مشترکان 
فعال سازی  برای  همراه،  تلفن های  دستی  تنظیمات 
از   *۱۱۱۱*۱# کد  شماره گیری  با  بین الملل،  رومینگ 
سیم کارت خود یا استفاده از نرم افزار کاربردی ایرانسل من 
سرویس رومینگ بین الملل خود را فعال کنند. مشترکان 
ایرانسل می توانند از نسل چهارم اینترنت همراه ۴G در 

کشور عربستان بهره بگیرند.
همچنین این امکان برای مشترکان فراهم شده است 
که در صورت بروز مشکل و یا درخواست راهنمایی، با 
از  استفاده  یا   ۰۰۹۸۹۳۷۷۱۱۰۰۰۰ شماره  شماره گیری 
خدمات گفت وگوی آنالین با کارشناسان از طریق وبسایت 
ایرانسل، نرم افزار کاربردی ایرانسل من و ارسال ایمیل 
مرکز  با   haj@mtnirancell.ir الکترونیکی  نشانی  به 
ایرانسل به صورت ۲۴ ساعته در  پشتیبانی اختصاصی 
تماس باشند. عالوه بر این، ایرانسل اعالم کرده با اعزام 
نمایندگان و کارشناسان خود به شهرهای مکه مکرمه و 
مدینه منوره و استقرار در بعثه مقام معظم رهبری، برای 
پشتیبانی و پاسخگویی به سواالت زائران گرامی در ایام حج 

آماده خدمت رسانی است.

راه حل کاهش قیمت مسکن
درحالی که تعویق خرید به عنوان یکی از راهکارهای مسؤوالن دولتی و 
کارشناسان  شده،  ابراز  مسکن  قیمت  شکستن  برای  مجلس  نمایندگان 
می گویند که رشد قیمت مسکن از متغیرهای کالن نشأت گرفته و نخریدن، 
راه حل کاهش قیمت ها نیست. آنان معتقدند تقویت عرضه و تقاضا باید به 

طور همزمان دنبال شود.
به گزارش ایسنا، بازار مسکن در ماه های اخیر با وجود کاهش حدود ۶۰ 
درصدی معامالت، مسیر افزایش قیمت را در پیش گرفت و به همین دلیل 
کارشناسان معتقدند معادالت بازار مسکن با توجه به مناسبات اقتصادی به 
هم خورده است. در خردادماه میانگین قیمت مسکن شهر تهران به متری 
۱۳.۳ میلیون تومان رسید. در این شرایط وزیر راه و شهرسازی، چاره را در 
خرید نکردن دیده و گفته است: »در این شرایط بحرانی، مردم باید احتیاط 
کنند و خرید نکنند تا شرایط آرام شود«. یک نماینده مجلس هم گفته که 
می توان با ایجاد موجی جهت عدم خرید مسکن، بازار را به سمت کاهش 
قیمت ها سوق داد. مجید کیانپور البته بیان کرده است: »این مسئله در کوتاه 
مدت می تواند از تقاضاها بکاهد، اما این اقدام راهکار قطعی نیست، بلکه 

دولت باید به دنبال اجرای سیاست ها و برنامه هایش باشد«.
یک کارشناس: نمی توان با سرکوب تقاضا قیمت ها را پایین آورد

کارشناسان معتقدند نوسانات بازار مسکن ناشی از متغیرهای بنیادین است 
که نمی توان با خرید نکردن، قیمت ها را پایین آورد.

سلمان خادم المله، تحلیل گر بازار مسکن در گفت وگو با ایسنا اظهار کرد: 
عواملی که باعث افزایش قیمت مسکن شده، تحت تأثیر افزایش تقاضا نبوده 
که حاال با نخریدن، قیمت ها کاهش پیدا کند. عوامل بنیادین از جمله رشد 

نقدینگی، جهش بازارهای موازی، تحریم ها و کاهش درآمدهای نفتی به 
افزایش قیمت مسکن منجر شده و اگر دولت قصد کنترل بازار مسکن را دارد 

باید ابتدا روی متغیرهای بنیادین کار کند.
وی تاکید کرد: این که بخواهیم با سرکوب تقاضا قیمت مسکن را کاهش 
االن هم در حال نخریدن مسکن  امکان پذیر نیست. مردم همین  دهیم، 
هستند؛ چرا که توان مالی خرید ندارند. اگر بخواهیم کاری انجام دهیم که 
معامالت بیش از این کاهش پیدا کند سیستم اقتصاد مسکن به هم می ریزد. 
اتفاقاً برعکس، باید تقاضا را در دهک هایی که توان مالی دارند تقویت کرد. به 

گفته خادم المله در حال حاضر دولت به صورت جدی نمی تواند وضعیت بازار 
مسکن را کنترل کند و باید منتظر بماند تا تکلیف متغیرهای کالن روشن شود.

عرضه و تقاضا باید همزمان تقویت شود
از  بعد  کرد:  اظهار  مسکن  بازار  کارشناس  روانشادنیا،  مهدی  هم چنین 
جهش قیمت مسکن، سقف تسهیالت افزایش پیدا نکرده، توان تقاضا هم 
رشد نداشته، در نتیجه توان مصرف کننده خود به خود پایین آمده و نیازی 
نیست به نخریدن توصیه شود. تنها راه حل این است که منابع مالی محدود 
متقاضیان را به سمت تولید مسکن هدایت کنیم. انواع مکانیزم های تأمین 
مالی در این زمینه وجود دارد که افراد می توانند تا دو سه سال آینده صاحب 
خانه شوند. با این روش، اوضاع رکودی که در بخش عرضه و تولید مسکن 

وجود دارد در مقیاس دو یا سه سال آینده بهتر می شود.
وی با اشاره به کاهش ۶۰ درصدی معامالت در خردادماه و کاهش ۴۰ 
درصدی در فصل بهار نسبت به زمان مشابه سال قبل گفت: با وجود افت 
شدید معامالت، رشد ماهیانه قیمت در اردیبهشت ماه ۱۲ درصد و در خرداد 
۵ درصد بود. یعنی در شرایطی قرار گرفته ایم که بازار از لحاظ توان خرید 
مصرف کننده، قفل شده و تقاضای مؤثر بسیار محدود شده است. بنابراین 
پارامترهایی مثل بازارهای ارز، طال، سهام و رشد نقدینگی، تأثیر اصلی را در 

قیمت و وضعیت خرید و فروش مسکن ایجاد کرده است.
روانشادنیا خاطرنشان کرد: شتاب افزایشی که سال ۱۳۹۷ در پروانه های 
ساختمانی ایجاد شده بود به دلیل پایین آمدن توان خریداران، در شش ماهه 
دوم همان سال با افت مواجه شد. لذا باید دنبال راه حل هایی باشیم که عرضه 

و تقاضا را به شکل همزمان تقویت کنیم.

روزنامه صبح ایران


