اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﺻﻨﻒ ﻓﻨﺎوران راﯾﺎﻧﻪ ﺗﻬﺮان ﺧﻮاﺳﺘﺎر
ﺑﺎزﮔﺸﺎﯾﯽ ﮐﺎﻓﯽﻧﺖﻫﺎ ﺷﺪ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
آرش ﭘﺎرﺳﺎﭘﻮر | ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ۲۷ ،ﻓﺮوردﯾﻦ ۱۳۹۹
ﺑﺎ اﻋﻼم اﺻﻨﺎﻓﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ در اﯾﺎم ﺷﯿﻮع ﮐﺮوﻧﺎ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺗﻌﻄﯿﻞ ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ ،ﻧﺎم ﮐﺎﻓﯽﻧﺖﻫﺎ و
ﮔﯿﻢﻧﺖﻫﺎ ﻧﯿﺰ در اﯾﻦ ﻟﯿﺴﺖ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ و ﺣﺎل رﺲ اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﺻﻨﻒ ﻓﻨﺎوران راﯾﺎﻧﻪ ﺗﻬﺮان
ﺑﺎ ﺻﺪور ﻧﺎﻣﻪای ﺑﻪ ﺑﻪ اﺗﺎق اﺻﻨﺎف ﺗﻬﺮان ،ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﺑﺎزﮔﺸﺎﯾﯽ ﮐﺎﻓﯽﻧﺖﻫﺎ ﺷﺪه و در اﯾﻦ ﻧﺎﻣﻪ از
ادﻋﺎﻫﺎی ﺧﻮد ﺑﺮای ﭼﺮاﯾﯽ اﯾﻦ ﺑﺎزﮔﺸﺎﯾﯽ ﺻﺤﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﯿﺎن آورده اﺳﺖ.
»ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﻓﺮﺟﯽ« در اﯾﻦ ﻧﺎﻣﻪ اﻋﻼم ﮐﺮده ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ اﺻﻨﺎف ﻣﻮﻇﻒ ﺑﻪ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم در

ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺎر ﺗﺮاﻓﯿﮑﯽ ﻋﻈﯿﻤﯽ ﻃﯽ اﯾﻦ ﻣﺪت ﺑﻪ
ﺳﺮورﻫﺎی ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺗﺤﻤﯿﻞ ﺷﻮد و ﻋﺪه ﮐﺜﯿﺮی ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺳﺮﻋﺖ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﭘﺎﻦ و ﻋﺪم آﮔﺎﻫﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
ﻧﺤﻮه ﺛﺒﺖ ﻧﺎم از ﻧﺎم ﻧﻮﯾﺴﯽ ﺑﺎز ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ .اﯾﻦ اﺗﺤﺎدﯾﻪ ادﻋﺎ ﮐﺮده ﮐﻪ ﮐﺎرﻣﻨﺪان ﮐﺎﻓﯽ ﻧﺖ ﺑﺎ ﺗﺒﺤﺮ وﯾﮋه
در ﺛﺒﺖ ﻧﺎم اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ و ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪی از ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺎﻻی اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺗﺎ ﺣﺪ زﯾﺎدی ﮐﻤﮏ ﺣﺎل اﯾﻦ
ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺎﺷﻨﺪ.

ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ از دﻻﯾﻞ دﯾﮕﺮی ﮐﻪ اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﺑﺮای ﺑﺎز ﮐﺮدن ﮐﺎﻓﯽ ﻧﺖﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﯿﺎن آورده ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﮐﺘﺐ درﺳﯽ
ﺳﺎل آﯾﻨﺪه ﺑﻪ ﺻﻮرت اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﺑﻮده ﮐﻪ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ اﯾﻦ اﺗﺤﺎدﯾﻪ ،ﻗﺸﺮ زﯾﺎدی از ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎ ﺑﺮای اﻧﺠﺎم
اﯾﻦ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﺑﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﯾﻦ اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ وام ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ
دوﻟﺖ و ﻓﺮاﯾﻨﺪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ درﯾﺎﻓﺖ آن ﻧﯿﺰ اﻋﻼم ﮐﺮده ﮐﻪ ﺿﺮوری اﺳﺖ ﮐﺎﻓﯽﻧﺖ داران ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ
اﯾﻦ وام ﮐﻨﺎر ﻣﺮدم ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺛﺒﺖ ﻧﺎم در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺑﯿﻤﻪ ﺑﯿﮑﺎری از ﺟﻤﻠﻪ دﻻﯾﻞ دﯾﮕﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ
اﯾﻦ اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﺑﺮای ﺑﺎزﮔﺸﺎﯾﯽ ﮐﺎﻓﯽﻧﺖﻫﺎ اﻋﻼم ﺷﺪه اﺳﺖ.
اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﺻﻨﻒ ﻓﻨﺎوران راﯾﺎﻧﻪ ﺗﻬﺮان اﻋﻼم ﮐﺮده ﮐﻪ ﺑﺎزﮔﺸﺎﯾﯽ ﮐﺎﻓﯽﻧﺖﻫﺎ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ اﻧﺠﺎم ﭘﺮوﺗﮑﻞﻫﺎی
ﺿﺮوری و ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﺑﺮای اﯾﻦ اﯾﺎم ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و رﺲ اﯾﻦ اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدات ﺧﻮد را ﺑﺮای
ﻣﺸﺘﺮیﻣﺪاری ﮐﺎﻓﯽﻧﺖدارﻫﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﮑﻞ ﺗﻮﺻﯿﻒ ﮐﺮده اﺳﺖ» :ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﻣﯽﺗﻮان ﻣﺪارک را از
ﻣﺸﺘﺮی درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮده و ﭘﺲ از اﻧﺠﺎم ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻦ ﮐﺎر ،ﻃﯽ ﺗﻤﺎس ﺗﻠﻔﻨﯽ از ﻣﺸﺘﺮی درﺧﻮاﺳﺖ ﺷﻮد ﺗﺎ
ﺑﻪ درب واﺣﺪ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﺮده و ﻣﺪارک ﺧﻮد را ﭘﺲ ﺑﮕﯿﺮد «.ﺑﺮرﺳﯽ اﯾﻦ ﻣﺜﺎل ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ
اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﺑﺎور دارد ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﺪارک ﻣﻬﻢ ﺧﻮد را ﺑﻪ دﺳﺖ ﮐﺎرﻣﻨﺪان ﮐﺎﻓﯽﻧﺖ ﺑﺪﻫﻨﺪ.

اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎﯾﺪ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ،وﺿﻌﯿﺖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ اﻣﺴﺎل داﻧﺶ آﻣﻮزان و ﺗﺪاوم آن ﻫﻢ

در ﻫﺎﻟﻪای از اﺑﻬﺎم ﻗﺮار دارد و ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﭼﻮن ﺧﺮﯾﺪ ﮐﺘﺐ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺳﺎل آﯾﻨﺪه ﭼﻨﺪان ﻣﺤﻠﯽ از
اﻋﺮاب ﻧﺪارد ،ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﻋﻼم ﺷﺪه ﮐﻪ ﻣﺮاﺣﻞ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم اﻋﻄﺎی وام ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ ﻓﻌﻼ ﺑﻪ ﺻﻮرت
ﭘﯿﺎﻣﮑﯽ اﺟﺮاﯾﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و از ﻫﻤﯿﻦ رو ﺛﺒﺖ ﻧﺎم اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻧﯿﺰ ﻓﻌﻼ ﻣﻨﺘﻔﯽ اﺳﺖ .ﺑﺎ
اﯾﻦ ﺣﺎل ﺑﺎﯾﺪ دﯾﺪ اﺗﺎق اﺻﻨﺎف ﺗﻬﺮان ﭼﻪ ﭘﺎﺳﺨﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ درﺧﻮاﺳﺖ ﺧﻮاﻫﺪ داد.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

