اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﻓﻨﺎوران راﯾﺎﻧﻪ ﺗﻬﺮان :ﮐﺎﻓﯽﻧﺖﻫﺎ و
ﺧﺪﻣﺎت ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮی ﺗﻌﻄﯿﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
آرش ﭘﺎرﺳﺎﭘﻮر | دوﺷﻨﺒﻪ ۰۳ ،آذر ۱۳۹۹
ﺑﺎ ﺷﺮوع ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﮐﺮوﻧﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﺎ ﻫﻔﺘﻪ دوم آذرﻣﺎه در ﺑﯿﺶ از  ۱۵۰ﺷﻬﺮ ﮐﺸﻮر اداﻣﻪ
دارد ،ﺑﺮﺧﯽ رﺳﺘﻪﻫﺎی ﺧﺎص در ﺻﻨﻒ ﻓﻨﺎوران راﯾﺎﻧﻪ ﺗﻬﺮان اﺟﺎزه ﺑﺎزﮔﺸﺎﯾﯽ در اﯾﻦ اﯾﺎم را داﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ
ﺑﺎ اﺧﻄﺎر ﺟﺪﯾﺪی ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪﻫﺎ داده ﺷﺪه ،ﮐﺎﻓﯽﻧﺖﻫﺎ و ﻣﻐﺎزهﻫﺎی ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮی اراﺋﻪ دﻫﻨﺪه
ﺧﺪﻣﺎت اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻌﻄﯿﻞ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ اﻋﻼم ﺷﺪه ﺑﻮد ﺧﺪﻣﺎت ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮی ﺑﻪ ﺻﻮرت اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ )ﻏﯿﺮ ﺣﻀﻮری( ،دﻓﺘﺮ ﺧﺪﻣﺎت

ﺣﻀﻮری اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ )ﮐﺎﻓﯽﻧﺖ( ،ﺗﻮﻟﯿﺪ ،ﻓﺮوش و ﺗﻌﻤﯿﺮات راﯾﺎﻧﻪ ،ﻣﺎﺷﯿﻦﻫﺎی اداری و ﻟﻮازم ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ و
ﻣﻐﺎزهﻫﺎی ﻓﺮوش و ﺗﻌﻤﯿﺮ راﯾﺎﻧﻪ ،ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻫﺎی اداری و ﻗﻄﻌﺎت ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ در دو ﻫﻔﺘﻪ ﭘﯿﺶ رو اﺟﺎزه
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ دارﻧﺪ و ﻣﺎﺑﻘﯽ رﺳﺘﻪﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻌﻄﯿﻞ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل »ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﻓﺮﺟﯽ« در ﮔﻔﺘﮕﻮﯾﯽ ﺑﺎ
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ رﻋﺎﯾﺖ ﻧﮑﺮدن ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮارد و ﮔﺰارشﻫﺎ درﺑﺎره ﮐﺎﻓﯽﻧﺖﻫﺎ ،ﻓﺮﻣﺎﻧﺪاری
ﺗﻬﺮان در اﯾﻦ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻧﻈﺮ و اﻋﻼم ﮐﺮده ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺎﻓﯽﻧﺖﻫﺎ و دﻓﺎﺗﺮ ﺧﺪﻣﺎت ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﺗﻌﻄﯿﻞ
ﺑﺎﺷﻨﺪ.

ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻓﺮﺟﯽ ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺎﻣﻪﻧﮕﺎری و ﭘﯿﮕﯿﺮیﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪد اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﻓﻨﺎوران راﯾﺎﻧﻪ

ﺗﻬﺮان ،اﯾﻦ ﭼﻬﺎر رﺳﺘﻪ از ﻣﺸﺎﻏﻞ ﺿﺮوری ﮔﺮوه  ۱ﻣﺤﺴﻮب ﺷﺪه و ﻣﻠﺰم ﺑﻪ ﺗﻌﻄﯿﻠﯽ ﻧﺒﻮدﻧﺪ وﻟﯽ ﺑﻪ
ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻓﻌﻼ ﻓﻘﻂ دو رﺳﺘﻪ ﻓﺮوش و ﺗﻌﻤﯿﺮات راﯾﺎﻧﻪ ،ﻣﺎﺷﯿﻦﻫﺎی اداری و
ﻟﻮازم ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ و ﻣﻐﺎزهﻫﺎی ﻓﺮوش و ﺗﻌﻤﯿﺮ راﯾﺎﻧﻪ ،ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻫﺎی اداری و ﻗﻄﻌﺎت ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ اﺟﺎزه ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ
دارﻧﺪ .او ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ »اﯾﻦ ﻣﺮاﮐﺰ ﺗﻨﻬﺎ در ﺻﻮرﺗﯽ اﺟﺎزه ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ دارﻧﺪ ﮐﻪ واﺣﺪ ﺻﻨﻔﯽ آﻧﻬﺎ در
ﻣﺮاﮐﺰ ﺗﺠﺎری و ﭘﺎﺳﺎژﻫﺎی ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮی ﮐﻪ اﯾﻦ روزﻫﺎ ﺗﻌﻄﯿﻞ ﺷﺪهاﻧﺪ ،واﻗﻊ ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﭼﺮا
ﮐﻪ ﺑﺎزﮔﺸﺎﯾﯽ ﻣﺮاﮐﺰ ﺗﺠﺎری در دو ﻫﻔﺘﻪ آﯾﻨﺪه ﻣﻄﺎﺑﻖ دﺳﺘﻮر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺳﺘﺎد ﻣﻠﯽ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﯿﻤﺎری
ﮐﺮوﻧﺎ ،ﻣﻤﻨﻮع ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد«.
ﻓﺮﺟﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻋﺪم ﺗﻌﻄﯿﻠﯽ ﻣﺪارس و داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ و ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺧﺼﻮﺻﯽ در اﯾﻦ اﯾﺎم،
داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن و داﻧﺶ آﻣﻮزان و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮐﺎرﻣﻨﺪان ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ وﺳﺎﯾﻠﯽ ﺳﺎﻟﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ اﻣﻮر ﺧﻮد
را ﺑﮕﺬارﻧﻨﺪ و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻋﻠﺖ ﺗﻌﻤﯿﺮﮐﺎران راﯾﺎﻧﻪ و ﻣﺎﺷﯿﻦﻫﺎی اداری اﺟﺎزه ﺑﺎزﮔﺸﺎﯾﯽ در اﯾﻦ اﯾﺎم را
ﭘﯿﺪا ﮐﺮدهاﻧﺪ.

ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ در زﯾﺮﮔﺮوه ﻣﺸﺎﻏﻞ ﮔﺮوه درﺟﻪ  ۱ﺻﺮﯾﺤﺎ ﻧﺎم ﺗﻌﻤﯿﺮﮐﺎران وﺳﺎﯾﻞ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ آورده
ﺷﺪه اﻣﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻣﺠﺪد رﺋﯿﺲ اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﻮده ﮐﻪ ﺑﺎزرﺳﺎن ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺗﻌﻤﯿﺮﮐﺎران ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ و

ﻣﺎﺷﯿﻦﻫﺎی اداری را ﻧﯿﺰ در ﻫﻤﯿﻦ ﮔﺮوه ﺟﺎی دﻫﻨﺪ و ﻓﻌﺎﻻن اﯾﻦ ﻋﺮﺻﻪ ﺳﺮدرﮔﻢ ﻧﺸﻮﻧﺪ؛ اﻣﺮی ﮐﻪ ﺑﺎ
ﭘﯿﮕﯿﺮی اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ رﺳﯿﺪه و ﺣﺎﻻ ﺗﻌﻤﯿﺮﮐﺎران ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ اﺟﺎزه ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ در ﻃﻮل روز را دارﻧﺪ.
ﻓﺮﺟﯽ ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻋﺪم ﺗﻌﻄﯿﻠﯽ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ و ﺛﺒﺖﻧﺎمﻫﺎی اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ،ﺑﺎزﮔﺸﺎﯾﯽ
ﮐﺎﻓﯽﻧﺖﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﯾﮑﯽ از ﮐﺎرﻫﺎی ﺿﺮوری در ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻣﺮوزی اﺳﺖ اﻣﺎ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪاری ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ

ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺷﺪه ﭼﺮا ﮐﻪ ﺗﺠﻤﯿﻊ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن در ﯾﮏ ﮐﺎﻓﯽﻧﺖ از ﺳﻮی ﺳﺘﺎد ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﮐﺮوﻧﺎ ﺧﻄﺮﻧﺎک
ﻗﻠﻤﺪاد ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﺷﯿﻮع وﯾﺮوس ﺑﻪ ﺳﺒﺐ اﯾﻦ ازدﺣﺎم از دﯾﮕﺮ دﻻﯾﻞ ﺗﻌﻄﯿﻠﯽ
اﯾﻦ ﻣﺮاﮐﺰ اﻋﻼم ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﺑﺎزﮔﺸﺎﯾﯽ اﯾﻦ ﻣﺮاﮐﺰ در ﺷﻬﺮﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪاری ﻫﺮ ﺷﻬﺮ ﻣﺘﻔﺎوت
اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل در ﺷﻬﺮ ﻣﺸﻬﺪ اﻣﮑﺎن ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﯾﻦ ﻣﺮاﮐﺰ وﺟﻮد دارد.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

