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پيامك300099004806 :
 هدی رضوانی
قیمت گوشیهای هوشمند چیزی
حدود  ۵۰درصد افزایش یافته است .این در
حالی است که علیرغم بازگشایی حضوری
کالسهای درس ،والدین مایل هستند
فرزندانشان از آموزش مجازی استفاده کنند.
در این بین خانوادههایی توانایی خرید گوشی
مجزا برای فرزندان خود را ندارند و به دلیل
شاغل بودن والدین دانشآموز نمیتواند از
آموزش مجازی بهرهمند شود.
 نتوانستم برای فرزندم گوشی
هوشمندتهیهکنم
محمدی معلم است و برای آموزش
به دانشآموزان از فضای مجازی استفاده
میکند .پسرش که کالس نهم است از گوشی
هوشمند برای کالسهای مجازی بهره میبرد.
او میگوید :متاسفانه گوشی افزایش قیمت
شدیدی داشته اما مجبور بودم گوشی تهیه
کنم .تابستان امسال گوشی خودم خراب شد.
پسرم هم گوشی مجزا نداشت .سال تحصیلی
گذشته گوشی بین من و فرزندم برای حضوردر
کالسهای آنالین جابهجا میشد اما با خراب
شدن گوشی مجبور شدم بخشی از پساندازم
را که برای کار مهمتری ذخیره کرده بودم برای
خرید گوشی هزینه کنم .یک گوشی برای خودم
و یکی برای پسرم خریدم .هر کدام به قیمت ۴
میلیونتومان.ویبا گالیهمندی اضافهمیکند:
متاسفانه با حقوق کارمندی زمان زیادی طول
میکشد تا کمی پسانداز کنیم که آن را هم
مجبوریم برای کارهای اینچنینی مصرف کنیم.
خرید گوشی هوشمند هزینه زیادی برای ما به
همراه داشت اما حداقل خیالم راحت است که
فرزندم درمنزل آموزش را ادامه میدهد و نیاز
به حضوردرمدرسه ندارد.
بعضی از افراد هم هستند که گرانی
سرسامآور قیمت گوشی هوشمند بر آنها
تاثیرچندانی نداشته .ساجدی یکی از این افراد
است و میگوید :امسال فرزندم کالس اول
دبستان است .رعایت پروتکلهای بهداشتی
برای بچهها سخت است .ترجیح دادم او را به
مدرسه نفرستم و اقدام به خرید یک تبلت برای
فرزندم کردم .قیمتها خیلی باال بود اما من
برای پرداخت آن مشکلی نداشتم .به هر حال
آموزش و سالمت فرزندم از هر چیز مهمتر
است .هرچند باید نظارتی بر قیمتها باشد تا
خانوادههایی که توانایی خرید گوشی همراه
ندارند برای تامین نیازفرزند خود مجبورنباشند،
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فشارحداکثری را تحمل کنند.
خانم نجمی یکی دیگر از افرادی است
که با مسئله خرید گوشی همراه روبهرو است
و از بسیاری شرایط پیشآمده ناراضی است و
میگوید:فکرمیکنندمردمسرگنجنشستهاند.
با این فشار اقتصادی و افزایش وحشتناک
قیمتها هر کار کردیم که از سایر خرجهای
زندگی بزنیم و برای فرزندم یک گوشی هوشمند
تهیه کنیم ،نتوانستیم .گوشی من و پدرش
هم ساده و معمولی هستند که نمیتوانیم
سامانه شاد را روی آن نصب کنیم .فرزندم
ً
واقعا
بسیار افسرده و ناراحت بود .از طرفی
جرات نمیکردم او را به کالس حضوری برسانم.
چون فرزندم بدن ضعیفی دارد و احتمال اینکه
در مدرسه به کرونا مبتال شود خیلی باال بود.
این مادر خاطرنشان میکند :خواهرشوهرم
گوشی هوشمند دارد و چون هنوز فرزندی
ندارد ،گزینه مناسبی بود تا بتوانیم نیازمان را
بهواسطه او برطرف کنیم .از روزی مدارس باز
شدهاند فرزندم زمانهایی که کالس مجازی
دارد به خانه عمهاش میرود تا در آنجا بتواند
از گوشی هوشمند استفاده کند .خیلی سخت
است .مزاحم مردم هستیم اما چارهای نداریم.
با یک حقوق کارگری و این قیمتهای بسیار
باال واقعا توانایی تهیه گوشی هوشمند برای ما
غیرممکناست.
 میتوان آموزش حضوری را
جایگزین آموزش مجازی کرد
این روزها گوشی هوشمند جزو نیازهای

آموزش به قیمت دالر
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ضروری خانوادهها شده تا بتوانند مشکل
آموزش فرزندان خود را با آن برطرف کنند.
شوپرورش سیرجان بر
محیاپور رییس آموز 
عدم توانایی برخی از خانوادهها برای تامین
گوشی هوشمند اذعان دارد و میگوید:
واقعیت امر این است که درصد زیادی از
دانشآموزان امکانات کافی برای استفاده از

آموزش در فضای مجازی ندارند .بنابراین یکی
از دالیلی که سال تحصیلی فعلی را به صورت
اختیاری و حضوری اعالم کردند همین است تا
دانشآموزی که امکاناتی مثل گوشی هوشمند
ندارد از آموزش حضوری در مدرسه بهرهمند
شود .البته اصراری برحضوردرمدرسه نیست،
ً
صرفا میخواهند کلیه دانشآموزان تعیین

تکلیف شوند .وی به عدم توانمندی دولت برای
رفع این مشکل اشاره کرده و میگوید :تامین
گوشی برای دانشآموزان توسط دولت هم
امکانپذیر نیست .حدود  ۷۳۰شهر در کشور
هست و ساماندهی آنها در دستور کار دولت
قراردارد ولی بعید میدانم بتواند همه را پوشش
دهد .از او میپرسم دانشآموزی که توان خرید

گوشی هوشمند ندارد و مجبور است آموزش
حضوری را انتخاب کند ،ریسک ابتال به کرونا را
درخود افزایش میدهد .در این شرایط باید چه
کارکرد؟ پاسخ میدهد :پروتکلهای بهداشتی
در مدرسه سختگیرانه اجرا میشود .رعایت
فاصله اجتماعی ،استفاده اجباری از ماسک،
ضدعفونی کالسها و ...مرتب انجام میشود
تا خطر ابتال کاهش یابد .هم آموزشوپرورش
و هم مرکزبهداشت نظارت کامل بر این قضیه
دارند .یک سری درسنامه و سیدی آموزشی هم
هست .اگرخانوادهای امکان آن را داشته باشد
میتواندتهیه کند.
یکی دیگرازمشکالتی که خانوادهها با آن
درآموزش مجازی روبهرو هستند ،نصبنشدن
سامانه شاد بر روی گوشیهای اپل است.
محیاپور در پاسخ به این سوال که این افراد
چه باید کنند ،خاطرنشان میکند :این دیگر
برمیگردد به مسایل فنی و درحیطه وظایف ما
نیست .ما تنها کاری که میتوانیم انجام دهیم
این است که ایرادات ،نواقص و مشکالت
موجود در حوزه آموزش مجازی را جمعآوری
کرده و به وزارتخانه منتقل کنیم تا درحد توان،
آنها را برطرف نمایند.
 افزایش قیمت گوشی ربطی به
تقاضایخانوادههاندارد
یک روی دیگر افزایش بیرویه قیمت
گوشیهای موبایل ،عرضهکنندگان هستند.
پورحسینعلی رییس صنف موبایلفروشان
سیرجان میگوید :افزایش قیمت گوشی به

قیمت دالر و سکه باز هم باال رفت
 پاسارگاد
قیمت طال ،سکه و انواع ارزها امروز  -یکشنبه-در بازار
تهران باال رفت .قیمت هرقطعه سکه امامی امروزدربازارتهران
با رشد  ۴۹۸هزار تومانی مواجه شد .قیمت هر گرم طالی ۱۸
عیارنیزحدود  ۴۳هزارتومان باال رفت.
این در شرایطی است که قیمت طال در بازار جهانی نیز به
دلیل تعطیل بودن بازارها ،نسبت به روز گذشته تغییری نکرده
است.
از سوی دیگر ،قیمت دالر در صرافی های بانکی با رشد
 ۸۵۸تومانی مواجه شد.

گفتنیست آخرین وضعیت قیمتها دربازارطال ،سکه و
ارز در روز یک شنبه ۳۰ ،شهریورماه  ۹۹ساعت  ۱۶و  ۳۰دقیقه را
مشاهدهمیکنید:
قیمت دالر(صرافی بانکی):
 ۲۷هزار و ۳۰۶تومان
قیمتیورو:
 ۳۲هزار و  ۱۵۶تومان
قیمتپوند:
 ۳۵هزار و  ۳۴۸تومان
قیمت درهم امارات:

 ۷هزار و  ۴۴۷تومان
قیمت سکه بهارآزادی:
 ۱۲میلیون و  ۳۰۰هزارتومان
قیمت سکه امامی:
 ۱۳میلیون و  ۲۶۶هزارتومان
قیمت نیم سکه
 ۶میلیون و  ۹۰۰هزارتومان
قیمت ربع سکه
 ۳میلیون و  ۹۰۰هزارتومان
قیمت سکه گرمی

 ۲میلیون و  ۲۰هزارتومان
قیمت گرم طالی ۱۸
یک میلیون و  ۲۴۸هزارتومان
قیمت گرم طالی :۲۴
یک میلیون و  ۶۶۵هزارتومان
قیمت هرمثقال طال:
 ۵میلیون و  ۴۰۹هزارتومان
قیمت هر انس طال دالر:
 ۱.۱۹۵۰.۵۲دالر

خاطر افزایش قیمت دالر و نوسانات ارزی
است .بازار به دلیل تغییرات دالر و ارز التهاب
دارد .وی به افزایش نجومی قیمتهای
گوشیهمراه در روزهای اخیر اشاره کرده و
میگوید :طی چند روز گذشته قیمت گوشی
تا  ۵۰درصد هم افزایش داشته و کاهش آن
بستگی به کاهش قیمت دالر دارد .با دالر۲۷
هزار تومان حساب کنید واردات گوشی به چه
قیمتی در میآید؟ در حال حاضر نرخ ارز باال
رفته ،کمبود کاال هم داریم و این دو عاملی
هستند برای افزایش بیرویه قیمت گوشی
هوشمند.
در خیابان آیتاهلل سعیدی به سراغ یکی
از فروشندگان این خیابان میرویم تا از حال و
هوای فروش گوشی باخبرشویم .وی بازارخرید
و فروش را کساد عنوان کرده و میگوید :دیگر
مثل قبل خرید و فروش نداریم .تعداد مشتریها
خیلی کاهش پیدا کرده .مردم حق دارند.
نمیتوانند با این قیمتهای باال گوشی خریداری
کنند .وی به ناتوانی بسیاری ازخانوادهها درتامین
گوشی اشاره کرده و میگوید :موارد زیادی
داشتیم که والدین برای خرید گوشی به مغازه
مراجعه کردند اما وقتی ازقیمتها مطلع شدند
با ناراحتی مغازه را ترک کردند .ما هم نمیتوانیم
کاری کنیم .دلمان میسوزد و دوست داریم
همه بچهها بتوانند گوشی هوشمند داشته
باشند و از آموزش مجازی استفاده کنند اما با
این قیمتها نه توانایی تخفیف داریم و نه امکان
اینکه گوشی را به صورت قسطی به آنها بدهیم.
یکی دیگر ازفروشندگان موبایل هم قیمتهای
گوشی را سرسامآور عنوان کرده و میگوید:
متاسفانه در این ایام قیمت گوشیهای همراه
در حال افزایش است اما فکر نمیکنم افزایش
تقاضایخانوادههاونیازآنهابه گوشیهوشمند
بر این نرخ قیمتها تاثیر گذاشته باشد .چون
گوشی وارداتی است و رابطه مستقیمی با نرخ
دالر دارد .او هم با صحنههای ناراحتکننده و
ناتوانی خانوادهها برای خرید گوشی روبهرو بوده
و میگوید :مواردی بوده که برای خرید به مغازه
آمدهاند و علیرغم اینکه فرزندشان اصرار زیادی
برای خرید گوشی داشته والدین دست خالی از
مغازه رفتهاند .متاسفانه قدرت خرید مردم پایین
آمده و با این اوضاع بازار مجبورند به همان
گوشیهای قدیمی خود قناعت کنند.
با این اوضاع وخیم اقتصادی سایه فقربر
خانههای مردم افکنده میشود و توانایی خرید
آنها روزبهروزکاهش پیدا میکند.

