ﭼﻪ ﻓﺮوﺷﮕﺎهﻫﺎﯾﯽ در ﺣﻮزه راﯾﺎﻧﻪ و ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ در
زﻣﺎن ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎی ﮐﺮوﻧﺎﯾﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ دارﻧﺪ؟ -
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
آرش ﭘﺎرﺳﺎﭘﻮر | ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ ۲۲ ،ﻓﺮوردﯾﻦ ۱۴۰۰
ﻃﺒﻖ اﻋﻼم ﺻﺮﯾﺢ اﺗﺎق اﺻﻨﺎف ﺗﻬﺮان ،ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وﺿﻌﯿﺖ ﻗﺮﻣﺰ اﯾﻦ ﺷﻬﺮ و ﺑﺎ ﻋﻨﺎﯾﺖ ﺑﻪ اﺑﻼغ
اﺳﺘﺎﻧﺪار ،ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺻﻨﻮف ﮔﺮوهﻫﺎی ﺷﻐﻠﯽ  ۳ ،۲و  ۴ﺑﻪ ﻣﺪت دو ﻫﻔﺘﻪ ﻣﻤﻨﻮع ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﺑﺮ ﻃﺒﻖ

اﯾﻦ اﻋﻼﻣﯿﻪ ﻣﺸﺎﻏﻞ ﮔﺮوه ﯾﮏ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﭘﺮوﺗﮑﻞ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺧﻮد اداﻣﻪ دﻫﻨﺪ
و ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻐﺎزهﻫﺎی ﺣﻮزه ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ و راﯾﺎﻧﻪ اﻣﮑﺎن ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ در اﯾﻦ اﯾﺎم را ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ.
»ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﻓﺮﺟﯽ« رﺲ اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﻓﻨﺎوران راﯾﺎﻧﻪ ﺗﻬﺮان در ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﺑﺮ اﺳﺎس

راﯾﺰﻧﯽﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه آﻧﻬﺎ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺑﺮای ﺑﺮﺧﯽ رﺳﺘﻪﻫﺎی ﺣﻮزه ﻓﻨﺎوری و راﯾﺎﻧﻪ ﻣﺠﻮز ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ ﺗﺎ
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎﯾﺸﺎن اداﻣﻪ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ .او ﺗﺎﮐﯿﺪ دارد ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺳﺮی از ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎی اﻋﻼم ﺷﺪه ،ﻣﺸﺎﻏﻞ

ﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﺎن و ﺗﻌﻤﯿﺮﮐﺎران ﺣﻮزه راﯾﺎﻧﻪ در ﻣﺸﺎﻏﻞ ﮔﺮوه ﯾﮏ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪی ﺷﺪهاﻧﺪ و از ﻫﻤﯿﻦ رو ﻃﯽ
روزﻫﺎی آﺗﯽ ﻣﺠﺎز ﺑﻪ اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻫﺴﺘﻨﺪ .او دﻟﯿﻞ اﯾﻦ اﻣﺮ را ﺑﻪ دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :دورﮐﺎری
و آﻣﻮزش ﻣﺠﺎزی در اﯾﻦ روزﻫﺎ ﺑﺮای ﺑﺴﯿﺎری از ادارات و ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺪارس و داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ
ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﻣﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﭘﯽ ﺑﺮدﯾﻢ ﮐﻪ ﻧﻤﯽﺷﻮد ﯾﮏ ﮐﺎرﻣﻨﺪ را دورﮐﺎر ﮐﻨﯿﻢ و ﺳﭙﺲ ﻣﺸﮑﻞ

ﻓﻨﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺳﯿﺴﺘﻤﺶ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﺎﯾﺪ را ﻧﺘﻮاﻧﯿﻢ ﺣﻞ و ﻓﺼﻞ ﮐﻨﯿﻢ .ﺑﺎ ﻫﻤﯿﻦ دﯾﺪﮔﺎه و ﺑﯿﻨﺶ ﻣﻮﺿﻮع
را در ﺟﻠﺴﺎت ﻃﺮح ﮐﺮدﯾﻢ و ﺗﻮاﻧﺴﺘﯿﻢ از ﻫﻤﺎن روز ﻧﺨﺴﺖ ،اﯾﻦ ﻣﺠﻮز را ﺑﺮای ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﻐﺎزهﻫﺎی اﯾﻦ

ﺣﻮزه ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ«.

او ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ در اﯾﻦ اﯾﺎم ﺧﻮد اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﻓﻨﺎوران راﯾﺎﻧﻪ ﺗﻬﺮان ،ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﮐﺎﻣﻞ ﭘﺮوﺗﮑﻞﻫﺎی
ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ،ﺑﺮ ارﺑﺎب رﺟﻮﻋﺎن ﺑﺎز ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .او ﺿﻤﻦ ٰآرزوی ﻧﺎﺑﻮدی وﯾﺮوس ﻣﻨﺤﻮس ﮐﺮوﻧﺎ درﺑﺎره

ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺎز ﺑﻮدن ﻣﻐﺎزهﻫﺎ ﺑﻪ دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :در ﻫﻤﯿﻦ ﺧﺼﻮص اﻋﻼم ﺷﺪه ﮐﻪ ز ورود اﻓﺮاد ﺑﺪون
ﻣﺎﺳﮏ ﺑﻪ واﺣﺪ ﺻﻨﻔﯽ ﺟﺪا ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و ﺷﺮاﯾﻂ ﻻزم ﺑﺮای رﻋﺎﯾﺖ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﮔﺬاری اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را در

اوﻟﻮﯾﺖ دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﻗﺮار دﻫﻨﺪ .ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﮐﻨﺘﺮل ﻫﺎی ﻻزم اﻋﻤﺎل ﻧﮕﺮدد ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻫﺎی ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﻫﺎ
اﻣﺮی اﺟﺘﻨﺎب ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد«.
رﺲ اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﻓﻨﺎوران راﯾﺎﻧﻪ ﺗﻬﺮان ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﺎﮐﯿﺪ دارد ﮐﻪ ﭘﺎﺳﺎژﻫﺎی ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺣﻮزه ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ و
راﯾﺎﻧﻪ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺧﻮد اداﻣﻪ ﻣﯽدﻫﻨﺪ .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ اﮔﺮ ﻣﻐﺎزهای در اﯾﻦ ﺣﻮزه در ﯾﮏ ﭘﺎﺳﺎز

ﻏﯿﺮﺗﺨﺼﺼﯽ ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،اﻣﮑﺎن ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻧﺪارد.

در ﻣﻮرد ﺣﻮزه ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻧﯿﺰ اﻋﻼم ﺷﺪه واﺣﺪﻫﺎی ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺲ از ﻓﺮوش ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ در ﻣﺪت
ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﮐﺮوﻧﺎﯾﯽ ،ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد و اﮔﺮ ﻣﺪت ﮔﺎراﻧﺘﯽ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ
ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﻃﯽ اﯾﻦ دو ﻫﻔﺘﻪ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺮﺳﺪ ،واﺣﺪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﻣﮑﺎن ﺧﺪﻣﺖدﻫﯽ در اﯾﻦ اﯾﺎم را
ﻧﺪارﻧﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻬﻠﺖ ﺗﻌﻮﯾﺾ و ﺗﺎرﯾﺦ اﺗﻤﺎم ﮔﺎراﻧﺘﯽ دﺳﺘﮕﺎه را ﺗﺎ دو ﻫﻔﺘﻪ ﺑﻪ ﺗﻌﻮﯾﻖ اﻧﺪازﻧﺪ.

ﻃﺒﻖ اﻋﻼم ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺲ از ﻓﺮوش اﻧﺠﻤﻦ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ،واﺣﺪﻫﺎی ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺲ از ﻓﺮوش
ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺟﺰو ﻣﺸﺎﻏﻞ ﮔﺮوه ﯾﮏ و ﺿﺮوری ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و در راﺳﺘﺎی اﻧﺠﺎم ﺗﻌﻬﺪاﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ
ﻣﺼﺮفﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ،در ﻣﺪت ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﮐﺮوﻧﺎﯾﯽ ﮐﻪ از  ۲۱ﻓﺮوردﯾﻦ ﻣﺎه آﻏﺎز ﺷﺪه اﺳﺖ،
ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞﻫﺎی اﻋﻼمﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺘﺎد ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﮐﺮوﻧﺎ ،ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﮐﺎﻣﻞ ﺗﻮﺻﯿﻪﻫﺎی
ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد.
»ﻓﺮﺷﺎد ﻣﻬﺮانﭘﻮر« رﺋﯿﺲ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺲ از ﻓﺮوش اﻧﺠﻤﻦ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ در ﺧﺼﻮص واﺣﺪﻫﺎی
ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺲ از ﻓﺮوش ﻣﺴﺘﻘﺮ در ﻣﺮاﮐﺰ ﺗﺠﺎری ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻌﻄﯿﻠﯽ ﻣﺮاﮐﺰ اﻣﮑﺎن
دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻣﺮدم ﺑﻪ اﯾﻦ واﺣﺪﻫﺎ ﻣﯿﺴﺮ ﻧﺒﺎﺷﺪ ،ﺑﻪ اﯾﺴﻨﺎ ﮔﻔﺘﻪ» :آن دﺳﺘﻪ از ﺷﺮﮐﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ
دﻓﺎﺗﺮ ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺲ از ﻓﺮوش واﻗﻊﺷﺪه در ﻣﺮاﮐﺰ ﺗﺠﺎری ،دﻓﺎﺗﺮی ﺧﺎرج از ﻣﺮاﮐﺰ ﺧﺮﯾﺪ دارﻧﺪ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ
ﺑﺎ اﻃﻼعرﺳﺎﻧﯽ دﻗﯿﻖ و ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ،ﻣﺤﻞﻫﺎی ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺧﺎرج از ﻣﺮاﮐﺰ ﺗﺠﺎری را ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﻨﻨﺪ«.
ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺗﻤﺎم ﻣﺸﺎﻏﻠﯽ ﮐﻪ در رده  ۱ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ و در اﯾﻦ اﯾﺎم ﻣﺠﺎز ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ در اﯾﻦ ﻟﯿﻨﮏ
ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه اﺳﺖ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

