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پنجره

ارایه گزارش عملکرد ایرانسل
 در ایام شیوع کرونا

مدیرعامل ایرانسل در یک گفت وگوی زندۀ اینستاگرامی، ضمن 
آرزوی بهبود شرایط کشور و رهایی از ویروس منحوس کرونا و تشکر 
از جانفشانی پزشکان، پرستان و کادر درمان، کارکنان زیرساخت 
ارتباطات و فناوری اطالعات کشور را بخش دیگری نامید که مانند 
کادر درمان، با از خودگذشتگی تالش می کنند زیرساخت ارتباطی 
را پایدار نگهدارند و در زمان در خانه ماندن مردم، نیازهای روزمره 

آنان از راه دور تأمین شود.
ایرانسل - بیژن عباسی آرند، در گفت وگوی زنده با مخاطبانش 
از طریق حس��اب رس��می  خود در اینس��تاگرام که از ساعت 21 
پنجشنبه شب 28 فروردین 1399 آغاز شد، با بیان اینکه ایرانسل 
اولین شرکتی بود که توانست شرایط کرونایی را به درستی تحلیل 
کند و زمینۀ عملکرد پرسنل را به صورتی تدارک ببیند که کمترین 
آس��یب و خطر متوجه آنان باش��د و با دورکاری، ه��م عملکرد و 
کسب وکار شرکت ادامه پیدا کند و هم همکاران در فضای آرامتری 
به فعالیت بپردازند، از ارائۀ تجربۀ ایرانسل به گروه MTN و استفاده 
از این تجربه در سایر کش��ورهایی که گروه مخابراتی MTN در 
آنها فعال است خبر داد. عباسی آرند همچنین درباره همکاری با 
مجلس شورای اسالمی  برای برگزاری جلسات آنالین، این موضوع 
را از جمله تجربه های ارزندۀ شرایط کرونایی برشمرد و از برگزاری 
نشس��ت هایی با قوۀ قضائیه برای برگزاری جلس��ات دادگاه ها به 
صورت آنالین و ویدئو کنفرانسی بر بستر زیرساخت ایرانسل خبر 
داد. عباسی آرند با بیان پروژۀ »تحول دیجیتال« در ایرانسل، اپراتور 
دیجیتال ایران، وجود زیرساخت های بی نظیر دیجیتال را از جمله 
مهمترین عواملی نامید که امکان انجام کار از راه دور را به سرعت 
برای کارکنان ایرانس��ل فراهم کرد. وی با بیان اینکه ارائۀ بس��تۀ 
100 گیگابایتی اینترنت ثابت در ایام نوروز، موجب افزایش تماس 
مشترکان با ایرانسل شد، از پاسخگویی به مجموع بیش از 2میلیون 
و 300 هزار تماس در این ایام خبر داد. مدیرعامل ایرانسل با مناسب 
دانستن وضعیت شاخص های کلیدی عملکرد این شرکت، بخش 
پروژه و نصب سایت های جدید را موردی دانست که به دلیل شرایط 
کشور دچار محدودیت بوده است ولی با وجود این، تالش شده تا با 

اخذ مجوزهای الزم، از توقف کار و خدمت به مردم ممانعت شود.
وی همچنین با بیان پیک ترافیک بی سابقه در شبکۀ اینترنت 
کشور و مصرف باالی دیتا به خصوص در ایام نوروز گفت: با وجود 
محدودیت جدی در فضای فرکانسی، با تالش و مدیریت مناسب 
تیم شبکۀ ایرانسل و با به کارگیری تمام ظرفیت های موجود، از 
پیک مصرف نوروز با موفقیت عبور کردیم. هر چند در برخی موارد 

احتمالی، تجربۀ مشتری به ناچار کمی  دچار افت می شد.

اقدامات شرکت تیپاکس در دوران کرونا 
اعالم شد

ش��رکت تیپاکس، با تکیه بر اطالعیه های س��ازمان بهداشت 
جهانی)WHO(  و رعایت اصول بهداشتی و ایمنی، دغدغه جابه 
جایی بسته های مشتریان خود را کم کرده و به مشتریان خود این 
اطمینان را می دهد ک��ه هر کاری را که الزم بوده و توصیه ش��ده 

انجام داده است.
تیپاکس - مهرداد فاخر، مدیرعامل شرکت تیپاکس درمورد 
اقدامات این ش��رکت در دوران کرونا می گوید: در ش��رایط پیش 
آمده، وظیفه خود می دانیم تا در کنار پزشکان و پرستاران و دیگر 
مسووالن دلسوز سرزمینمان، عزم ملی را برای بهبود شرایط جزم 
کنیم و دست در دست هم، گامی  در مسیر سالمت جامعه و رهایی 

از نشر ویروس کرونا برداریم. 
وی افزود: در این مدت سعی داشته ایم تا با تکیه بر اطالعیه های 
سازمان بهداش��ت جهانی)WHO( و رعایت اصول بهداشتی و 
ایمنی، دغدغه جابه جایی بسته های مشتریان خود را کم کنیم و 
امروز بر آنیم تا با ارایه گزارشی از اقدامات انجام شده، به مشتریان 
خود این اطمینان را بدهیم که هر کاری را که الزم بوده و توصیه شده 

انجام داده ایم؛ چراکه خود را مسوول می دانیم.
اقدامات ایمنی انجام شده در مجموعه تیپاکس:

    انتشار دستورالعمل های بهداشتی در سازمان و همچنین 
رسانه های اجتماعی برای آگاه ساختن مشتریان و پرسنل خود از 

آخرین نکات بهداشتی، از زمان شیوع این ویروس 
    اقدام به آموزش نیروهای ستادی و نمایندگان در خصوص 

جلوگیری از انتشار ویروس کرونا
    انتشار دستورالعمل های کاربردی با محتوای نحوه رعایت 

نکات بهداشتی از طریق تمامی رسانه های سازمان
   توزیع ماسک، دستکش و مواد ضدعفونی کننده به صورت 

منظم به منظور حفظ سالمتی پرسنل
   تأکید بر فاصله گذاری در رفتار سازمانی 

  الزام به استفاده از ماسک، دستکش و عملیات تب سنجی، 
برای تمامی پرسنل و حتی ارباب رجوع در هنگام ورود به فضاهای 

اداری و  هاب مرکزی به صورت روزانه
    ضدعفونی مستمر هاب مرکزی )تی هاب( و ساختمان اداری 
    ایجاد ایستگاه ضدعفونی دست در فواصل مشخص در ستاد 

و هاب مرکزی
    ضدعفونی مستمر بسته های جمع آوری شده در هاب مرکزی 
)تی هاب( و نمایندگی ها با استفاده از فناوری های روز دنیا )مه ساز(

-    برنامه ریزی و عملیاتی کردن فعالیت شیفتی نیروها تا جایی 
که به سرویس دهی خدشه ای وارد نشود

   دریافت مجوز از نهادهای مسوول هنگام آغاز محدودیت های 
جاده ای، برای رفع موانع پیش آمده در ارسال مراسالت در سطح 

کشور.
وی گفت: اگرچه این محدودیت ها و دیگر فعالیت های بهداشتی، 
منجر به تأخیر در ارسال مرسوله ها شد اما به لطف خدا و همراهی و 
شکیبایی مردم عزیز، توانستیم مسوولیت خود را به انجام برسانیم. 
فراموش نکنیم آن چیزی که در حافظه تاریخی هر قومی  می ماند، 

عشق و همدلی است.
فاخر دیگر اقدامات این شرکت را به این شرح اعالم کرد:

 WPO ارسال مستمر کمک های سازمان برنامه جهانی غذا  
به بیست مهمانشهر در سراسر کشور.

  ارسال مستمر مواد غذایی، تجهیزات بیمارستانی و همچنین 
ماسک و دستکش به نقاط محروم سراسر کشور با همراهی سازمان 

داوطلبان هالل احمر
  همراهی پیوسته با بنیاد یاران عشق با ارسال بیش از ۷000 

مرسوله برای تجهیز بیمارستان های استان های کشور.
 همراهی مجموعه ه��الل مهربانی ب��رای توزیع تجهیزات 

بهداشتی به شهر بجنورد
وی در پایان گفت: ش��رکت »تیپاکس« و دیگر ش��رکت های 
زیرمجموع��ه هلدینگ فاخر آماده اس��ت تا خدمات خ��ود را در 
راس��تای این مهم، به صورت رای��گان در اختیار سیس��تم های 
بهداشتی و درمانی کشور قرار دهد و سفیر هرگونه کمکی از جانب 

وزارتخانه های مرتبط و خیریه های معتبر باشد.
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بورس پرس - مدیرعامل مدیریت فناوری بورس تهران گفت : با تغییر زمان معامالت شستا و ۴ شرکت تازه وارد دیگر تا اطالع ثانوی احتمال بروز اختالل در سامانه بورس یا فرابورس بسیار کم شد. روح اهلل 
دهقان با اعالم اینکه عرضه اولیه 8 میلیارد سهم شستا در چهارشنبه با موفقیت انجام شد درباره رویه جدید معامالت سهام ۵ شرکت تازه وارد به بورس پرس گفت: طبق هماهنگی به عمل آمده با مدیران بورس و 

فرابورس ، مقرر شده معامالت سهام شرکت های شستا، تامین سرمایه ملت ، سرمایه گذاری کشاورزی کوثر ،  سرمایه گذاری صبا تامین و پتروشیمی تندگویان بعد از اتمام معامالت روزانه انجام شود.

رییس کل دادگستری استان هرمزگان دستور داد:

ضرب االجل یک ماهه برای برقراری دسترسی پلیس به سامانه گمرک

دریچه

وقوع ۸۰ درصد جرایم مجازی
 با سیم کارت های بی هویت

معاون فضای مجازی دادستانی کل کش��ور گفت: 80 درصد 
جرایمی که در فضای مجازی رخ می دهد از طریق سیم کارت های 

بی هویت است.
باشگاه خبرنگاران - جواد جاویدنیا سرپرست معاونت امور 
فضای مجازی دادستانی کل کشور درباره سیم کارت های بی هویت 
گفت: عمده این س��یم کارت ها به نام اتباع بیگانه ای هستند که 
وارد کشور می شوند؛ طی جلساتی که با سازمان تنظیم مقررات 
و دس��تگاه های ذی ربط برگزار کردیم، مقرر شد سازمان تنظیم 

وضعیت این سیم کارت ها را تعیین تکلیف کند.
وی افزود: عالوه بر پلیس مهاجرت که اطالعات ورود و خروج 
مسافران در آنجا ثبت می شود، دستگاه های دیگری هم اطالعات 
اتباع را در اختیار دارند که مدعی تص��دی اطالعات اتباع بیگانه 

هستند.
معاون فضای مجازی دادستانی کل کشور تصریح کرد: باید برای 
تعیین تکلیف این سیم کارت ها با کنار گذاشتن منافع دستگاهی، 

توافقی ملی حاصل شود.
جاوید نیا درباره خواس��ته دس��تگاه قضایی و انتظامی  درباره 
این سیم کارت ها گفت: در بسیاری از کشور ها این سیم کارت ها 
به صورت اعتباری و زمان دار واگذار می شوند و حداقل خواسته 
دستگاه قضایی و انتظامی  این است که این مورد در کشور ما هم 
رعایت شود، این در حالی است که هنوز این سیم کارت ها دارای 

اعتبار زمانی خاص نشده اند.
معاون فضای مجازی دادستانی کل کشور با بیان اینکه اغلب این 
سیم کارت ها در اختیار مجرمان قرار می گیرند، گفت: 80 درصد 
جرایم فضای مجازی از جمله نشر اکاذیب و نشر شایعات به ویژه در 
این شرایط کرونایی، کالهبرداری های مالی، مزاحمت های اخالقی، 
انتشار اسرار خصوصی، اخاذی ها و جرایم امنیتی، جرایمی هستند 
که از طریق س��یم کارت های ب��دون هوی��ت رخ می دهند، لذا 
دستگاه هایی که در این رابطه کوتاهی می کنند باید پاسخگوی 

خسارت های مادی و معنوی وارده به مردم باشند.
وی افزود: متأسفانه تعداد این سیم کارت هایی که با سوءاستفاده 
از هویت اتباع بیگانه در جرایم به کار گرفته می ش��ود زیاد است؛ 
وزارت ارتباطات و به ویژه س��ازمان تنظیم مقررات باید مقررات 
مربوطه را تصویب کند و اپراتور ها را مکلف به رعایت آن کند، در غیر 

این صورت باید پاسخگوی این حجم باال از جرایم باشد.

 سرنوشت اینترنت رایگان 
دانشجویان ناراضی، دانشگاه ها منتظر

دانشجویان خواس��تار رایگان ش��دن حجم اینترنت مصرفی 
کالس های مجازی ش��دند و وزارت ارتباط��ات  در همین زمینه 
وعده هایی را در راستای رایگان شدن اینترنت آموزش مجازی داد 

که البته تا این لحظه محقق نشده است.
تسنیم - زیر س��اخت های دانش��گاهی ما در همه سال های 
فعالیت خود به کمتر چیزی که توجه کرده، بحث آموزش مجازی 
بوده. شاید به این خاطر که تا کنون با پدیده ای مثل کرونا مواجه 
نشده بودیم. پدیده ای که همه اقشار و اصناف مختلف را  برای حفظ 

جان خود و بقیه اقشار جامعه خانه نشین کند!
پس از اعالم رسمی ش��یوع ویروس کرونا در ایران، دانشگاه ها 
یکی پس از دیگری تعطیل شدند و خوابگاه ها به سرعت تخلیه شد. 
با ادامه پیدا کردن قرنطینه خانگی و تداوم تعطیلی دانشگاه ها کم 
کم بحث آموزش مجازی قوت گرفت. آموزشی که تاکنون تجربه 
پرداخت و اجرای سراسری آن را نداشتیم؛ به همین خاطر بعضی 
دانشگاه ها به علت نبود و یا ضعیف بودن زیر ساخت پوشش دهنده 

برای آموزش مجازی از همان ابتدای راه با مشکل مواجه شدند.
اما مشکل اصلی آموزش مجازی برای دانشجویان، بحث هزینه 
بر بودن آن شد. دانشجویان خواستار رایگان شدن حجم اینترنت 
مصرفی کالس های مجازی ش��دند و وزارت ارتباطات  در همین 
زمینه وعده هایی را در راس��تای رایگان ش��دن اینترنت آموزش 

مجازی داد که البته تا این لحظه محقق نشده است.
عدم تحقق این وعده ه��ا و ادامه پیدا ک��ردن آموزش مجازی 
دانشگاه ها و همچنین اعالم برگزاری امتحانات پایان ترم به صورت 
مجازی و خواسته دانشجویان برای تسریع در عملیاتی شدن این 
اقدام تا جایی پیش رفت که منجر به نامه نگاری وزیر علوم با وزیر 

ارتباطات شد.
بالفاصله پس از یک روز از انتشار این نامه وزارت ارتباطات نسبت 
به آن واکنش نشان داد و معاون این وزارتخانه خبر از رایگان شدن 
اینترنت آموزش مجازی و ابالغ آن به همه اپراتورها خبر داد. این در 
حالی است که شواهد و بررسی ها از دانشگاه ها و دانشجویان حاکی 

از آن است که این اقدام به طور کامل اجرایی نشده است.
حاال بیش از یک هفته از دادن این وعده می گذرد اما یا هزینه 
اینترنت سامانه های مجازی رایگان نشده و یا صرفاً برخی اپراتورها 

اقدام به عملیاتی کردن این موضوع کرده اند.  
بررسی ها از بعضی دانشگاه ها نش��ان می دهد به طور مثال، در 
دانشگاه صنعتی شریف چند اپراتور، ترافیک مصرفی را برای سه 
سامانه آموزشی این دانشگاه رایگان کرده اند اما هنوز چند اپراتور 
مهم و پرمصرف اقدامی  نکرده اند. یا در دانشگاه علم و صنعت، خواجه 
نصیرالدین طوسی و شهید بهشتی نیز وضعیت به همین منوال بوده 
و تعرفه اینترنت استفاده از سایت های آموزش الکترونیکی دانشگاه 

فقط توسط چند اپراتور انجام گرفته است.
دانشگاه آزاد نیز طبق گفته سخنگویش با وزارت ارتباطات در 
راستای رایگان شدن اینترنت مکاتباتی داشته ولی تاکنون پاسخی 

دریافت نکرده اند.
همچنین دانشجویان دانش��گاه امیرکبیر نیز برای استفاده از 
کالس های آموزش مجازی از اینترنت همراه استفاده می کنند اما 
تاکنون رایگان نشده است. در دانشگاه تربیت مدرس نیز بر اساس 
اعالم دبیر کارگروه آموزش های الکترونیکی دانشگاه تنها دو اپراتور 
دسترسی مشترکین خود را به آموزش های مجازی رایگان کرده اند. 
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اجرایی می شود.  
بسیاری از دانشجویان کشور همچنان با مشکل هزینه اینترنت 
مواجه هستند و این نشان می دهد همه اپراتورها به ابالغیه وزارت 
ارتباطات عمل نکرده اند؛ این در حالی است که  ستار هاشمی  معاون 
وزیر ارتباطات در صفحه اینستاگرامی  خود نوشته بود: اقدامات الزم 
برای ارایه ترافیک رایگان در بستر شبکه ملی اطالعات به جامعه 
دانشگاهی و اساتید و دانشجویان عملیاتی شد. او همچنین گفته 
است در راستای گس��ترش تعامالت با مراکز دانشگاهی و ایفای 
نقش مدنی خود، باز هم داوطلبانه و با مشارکت سازمان نظام صنفی 
رایانه ای، همکاری با مراکز آموزشی کشور را به منظور شناسایی 

مشکالت سامانه ها و استانداردسازی آن ها، پیگیری می کنیم.  
با این تفاسیر باید منتظر ماند و دید برای رفع این مشکل عمده 
در دانشگاه های کشور چه اقدام عملی توسط مسوولین امر صورت 

خواهد پذیرفت.

رییس کل دادگستری اس��تان هرمزگان با تعیین ضرب االجل یکماهه، 
به سازمان بنادر و دریانوردی و اداره گمرک استان هرمزگان دستور داد، به 
سرعت ارتباط بین سامانه ها و دسترس��ی برخط به اطالعات بین ضابطین 

قضایی، اداره بنادر و گمرک در سامانه جامع گمرک برقرار شود.
میزان - اولین جلسه س��تاد پیگیری اجرای سیاست های کلی اقتصاد 
مقاومتی دستگاه قضایی استان هرمزگان در سال جدید با موضوع مبارزه با 
قاچاق کاال به ریاست علی صالحی رییس کل دادگستری استان برگزار شد.

صالحی هماهنگی هم��ه قوا و دس��تگاه های تابعه و ب��ه کارگیری توان 
نخبگان، دلس��وزان و آحاد جامعه را راه تحقق این امر دانست و هم افزایی 

کلیه بخش های حاکمیتی کشور را در چرخه تولید موثر عنوان کرد.
 وی بروکراسی اداری را از موانع جدی در مسیر جهش تولید عنوان کرد 

و از اهمیت رفع دغدغه های سرمایه گذاران در این خصوص سخن گفت.
 رییس شورای قضایی اس��تان هرمزگان در ادامه با بیان اینکه هرمزگان 
در خط مقدم مبارزه با قاچاق کاال و ارز قرار دارد گفت: قطعاً مبارزه با قاچاق 
دارای اشکاالتی اس��ت و روزنه هایی وجود دارد که کاال های قاچاق به وفور 

در بازار یافت می شود.
 وی تقویت نظام پولی و بانکی، توسعه زیرساخت ها و سامانه های گمرکی 

و سیستم های نظارتی را ضرورتی اجتناب ناپذیر برشمرد و از دستگاه های 
اطالعاتی و امنیتی خواس��ت با شناس��ایی باند های قاچاق سازمان یافته و 

شناسایی اموال قاچاقچیان دستگاه قضایی را در این مسیر یاری کنند.
رییس س��تاد پیگیری اجرای سیاس��ت های کلی اقتص��اد مقاومتی در 
دادگس��تری اس��تان هرمزگان با بیان اینکه نمی توانیم بگوییم همه کار ها 
درست انجام ش��ده و قاچاق وجود ندارد، تصریح کرد: این حرف صحیحی 
نیس��ت چرا که این مش��کل به صورت ریش��ه ای وجود دارد و نی��از به کار 
کارشناس��ی و برنامه ریزی دقیق دارد. تحت لوای نظام مقدس جمهوری 
اسالمی  کار های بزرگی شکل گرفته اس��ت و این کار هم با حرکت انقالبی 

وجهادی به امید الهی انجام خواهد شد.
 صالحی همچنین از تش��کیل ش��عب ویژه مبارزه با قاچ��اق در تمامی  
شهرس��تان ها و حض��ور میدان��ی دادس��تان ها و ریی��س دادگس��تری 
شهرس��تان هایی که دارای گمرک هس��تند ب��رای انجام وظیف��ه نظارتی 

دستگاه قضایی خبر داد. 
رییس کل دادگستری استان هرمزگان در بخش دیگری از سخنان خود به 
ضعف های موجود پرداخت و دستورات الزم را جهت شفاف سازی در مورد 
کاال های دپو شده در انبار ها، نظارت بر ورود و خروج کامیون ها، شناسایی و 

توقیف اموال قاچاقچیان توسط ضابطین قضائی صادرکرد و استفاده دقیق 
از سیستم های مخابراتی و ردیابی کامیون و تریلر ها را ضروری دانست. 

صالحی با بیان اینکه در مبارزه با قاچاق کاال و ارز هیچگونه مس��احمه و 
اغماضی قابل قبول نیست تأکید کرد: مبارزه قاطع با قاچاقچیان و باند های 

سازمان یافته در دستور کار می باشد. 
 وی با تعیین ضرب االجل یکماهه، به سازمان بنادر و دریانوردی و اداره 
گمرک اس��تان هرمزگان دس��تور داد، به س��رعت ارتباط بین سامانه ها و 
دسترسی برخط به اطالعات بین ضابطین قضایی، اداره بنادر و گمرک در 
سامانه جامع گمرک برقرار شود و در غیر اینصورت با پایان فرصت مذکور و 
انجام نشدن این مهم منجر به مسوولیت کیفری سازمان های متولی خواهد 
شد.  رییس کل دادگس��تری اس��تان هرمزگان با تأکید ویژه از مسوولین 
گمرک خواست تا ماه آینده نسبت به افزایش دستگاه های ایکس ری و ارتقاء 
فناوری روز اقدام کرده و گزارش اقدامات خود را ظرف یکماه اعالم نمایند. 
مقام عالی قضایی استان هرمزگان همچنین با تعیین یک هفته فرصت، بر 
لزوم تشدید نظارت ها بر ورود و خروج کامیون ها وتریلر ها به محدوده گمرک 
و اختصاص مکان مناسبی جهت پلمپ و امکان کنترل این وسائط نقلیه، با 
نصب دوربین های نظارتی در مکان مورد نظر و درب های خروجی تأکید کرد.

به علت بی اعتمادی، نبود زیرساخت ها و کندی اینترنت

یزدی ها و کرمانی ها از کسب وکارهای اینترنتی استقبال نکردند

رویکرد

با گذش��ت 2 ماه از ش��یوع ویروس کرونا در کشور، 
تبعات زیادی گریبان کشور و کسب وکارها را گرفت. 
به همین جهت یکی از راه کارها برای کاهش حداکثری 
مراجعه م��ردم به کس��ب وکارها و مراک��ز خدماتی، 

گسترش خدمات اینترنتی و الکترونیکی اعالم شد.
فن��اوران – اگرچ��ه در ابت��دا تص��ور می ش��د 
کسب وکارهای اینترنتی و آن دسته از کسب وکارهای 
سنتی که به س��مت اس��تفاده اس��تفاده از اینترنت 
رفته ان��د، از تبعات کرونا مصون مانده باش��ند و حتی 
به سودهای خوبی نیز رسیده باشند، اما حاال اخبار و 
گزارش های واصله از برخی ش��هرهای کشور نشان از 
عدم استقبال مردم برخی استان ها نظیر کرمان و یزد 

از این کسب وکارها دارد.
شیوع ویروس کرونا ضربه مهلکی به اقتصاد و تجارت 
اس��تان یزد وارد کرد و گ��روه گس��ترده ای از اصناف 
ضررهای هنگفت دیدند به نحوی ک��ه حتی خرید و 

فروش های اینترنتی آنها را احیا نکرد.
وقتی تاکس��ی های اینترنتی با اس��امی  و برندهای 
مختلف وارد یزد ش��دند، به خوبی مورد استقبال قرار 
گرفتند و شاید همین اس��تقبال خوب بود که امید به 
آینده بسیار خوب تجارت الکترونیک را در دل جوانان 

یزدی ایجاد کرد.
 معام�ات اینترنت�ی قلب بازار ی�زد را احیا 

نکرد
در طول دو س��ال گذشته ش��رکت های مختلفی با 
خدم��ات متعدد و متنوع تأس��یس ش��دند تا تجارت 
الکترونیک را در یزد توسعه دهند اما آنگونه که انتظار 
می رفت نتوانس��تند در میان اذهان مردم جا باز کنند 
و خدمات آنها همواره از س��وی گروه های خاص مورد 

استفاده قرار می گرفت.
یزد ک��ه از اس��تان های پیش��رو در زمینه توس��عه 
زیرساخت های ارتباطی اس��ت و عناوینی چون شهر 
هوشمند را یدک می کشد، هنوز نتوانسته آنگونه که 
باید در زمینه تجارت الکترونیک موفقیتی کسب کند 

و کسب و کارهای اینترنتی هنوز در آن رونقی ندارد.
از زم��ان ش��یوع وی��روس کرون��ا و قرنطینه های 
خودخواس��ته مردم همچنین تعطیل��ی بازارها، این 
انتظار می رفت که خرید و فروش الکترونیکی به یکباره 
در یزد جهشی قابل توجه داشته باشد اما اینگونه نبود 
و حتی معامالت اینترنتی هم نتوانست قلب بازار یزد 

را احیا کند.
مخاطبان تج��ارت الکترونیک در ی��زد همان هایی 
بودند که در گذش��ته نیز کم و بیش برخی خریدهای 
خ��ود را اینترنتی انجام می دادن��د و تنها درصد کمی 
 از مردم آن هم در موارد خاص، به س��وی خریدهای 

اینترنتی روی آوردند.
گروه کوچکی از جوانان یزدی که شیوع کرونا، جرقه 
آغاز کار آنها بود، با راه اندازی یک اپلیکیشن، اجناس 
فروشگاه بزرگی در یزد را در معرض فروش قرار دادند 
تا عالوه بر کسب تجربه از آغاز یک تجارت الکترونیک 
در شرایط بحرانی، به صاحب فروشگاه نیز کمکی کرده 
باش��ند تا به دنبال تعطیلی واحد صنفی خود، کمتر 

متضرر شود.
 فعالیت الکترونیکی که پا نگرفت

صادق محمدی، طراح اپلیکیش��ن خرید آنالین در 

گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این اپ ابتدا برای 
یک فروشگاه بزرگ طراحی ش��د و سپس با رایزنی با 
چند فروش��گاه بزرگ دیگر، مراکز دیگری نیز به این 

اپ پیوستند.
وی اف��زود: تن��وع محص��والت از امتیازه��ای این 
فروشگاه ها بود زیرا مشتریان می توانستند از مایحتاج 
روزانه، نان، مواد پروتئینی تا لوازم خانگی و پوش��اک 

یا حتی لوازم باغبانی را از این فروشگاه ها تهیه کنند.
محمدی عنوان ک��رد: از آنجا که این فروش��گاه ها 
ش��ماره تلفن های تمام مش��تریان خود حتی آنها که 
یکبار خرید کرده ان��د را در سیس��تم های خود ثبت 
می کنند، از همین ظرفیت برای تبلیغ و اطالع رسانی 
در زمینه خری��د الکترونیک مایحت��اج روزانه از این 

فروشگاه ها استفاده کردیم.
وی گفت: ح��دود دو ماه از فعالیت این اپلیکیش��ن 
می گذرد و با وجود اینکه انتظ��ار می رفت حداقل در 
دورانی که بس��یاری از اصناف تعطی��ل بودند و مردم 
به خاط��ر جلوگیری از ش��یوع کرون��ا از منزل خارج 
نمی ش��دند، موفقیت قاب��ل توجهی در ای��ن زمینه 

نداشتیم.
محمدی ادام��ه داد: در برخی روزها سفارش��ات از 
طریق این اپلیکیشن حتی به دو مورد هم نمی رسید و 

این یک شکست محسوب می شود.
یکی از کارشناسان کسب و کارهای الکترونیک نیز 
در این زمینه به خبرنگار مهر گفت: بر اساس تحقیقات 
میدانی که در زمینه کس��ب و کاره��ای الکترونیک 
داشته ام، دو مورد را عامل اصلی عدم موفقیت برخی 

کسب و کارهای الکترونیک می دانم.
بی اعتمادی مردم و تبلیغات ضعیف عامل ناکامی 

عبدالرضا محقق عنوان کرد: عدم اعتماد کافی مردم 
به مقوله خرید الکترونیک از یک سو و تبلیغات ناکافی 
فعاالن این عرصه از سوی دیگر، دو عامل اصلی و مهم 
در عدم توفیق کسب و کارهای اینترنتی در یزد است.

وی گفت: کسب و کارهای اینترنتی در چند زمینه 
در یزد خوب جواب داده اند و موفقیت هایی نیز کسب 
کرده اند به عنوان مثال خرید و فروش اینترنتی کتاب، 
صنایع دستی، گیاهان دارویی و … خوب جواب داده 
و با استقبال نسبتاً خوبی مواجه شده است اما در سایر 
زمینه ها، صاحبان کسب و کارها، موفقیت قابل توجهی 

کسب نکرده اند و برخی از آنها حتی متضرر شده اند.
محقق عنوان کرد: بخش��ی از این عدم موفقیت به 
ویژگی های م��ردم یزد باز می گردد زی��را اغلب مردم 
هنوز خرید به شیوه های سنتی را می پسندند به ویژه 
در زمینه خرید پوش��اک و مایحت��اج روزانه، ترجیح 
می دهند کاالی مدنظ��ر خود را از نزدیک مش��اهده 

کنند.
وی ادام��ه داد: در چنین ش��رایطی خرید و فروش 
به ش��یوه های عادی ج��واب نمی ده��د و در صورتی 
که صاحبان این کس��ب و کارها، امتیازات��ی را برای 
خریداران لحاظ کنند، شاید بتوان به رونق آن امیدوار 

بود.
 ل�زوم اس�تفاده از ظرفیت رس�انه ها برای 

تبلیغات
کارشناس کس��ب و کارهای اینترنتی خاطرنشان 
کرد: قبول کاالهای مرجوعی بدون کسر رقم پرداختی 

از سوی مش��تریان، تضمین خدمات پس از فروش و 
قبول مسوولیت های بیش��تر در قبال کاال و خدمات 
به طور قطع می تواند روند اعتمادس��ازی در مردم را 

افزایش دهد.
البته تبلیغات نیز عنصر بس��یار حائز اهمیتی است. 
بسیاری از صاحبان کسب و کارهای اینترنتی تبلیغات 
کار خود را به پیام رس��ان ها محدود می کنند که البته 
دسترسی به همه مخاطبان محلی در این پیام رسان ها 
مقدور نیس��ت بنابراین به نظر می رس��د اس��تفاده از 
ظرفیت رسانه ها و تبلیغات شهری بتواند در این زمینه 

بسیار حائز اهمیت باشد.
علیرضا حس��نی، رییس اتاق اصناف ی��زد اخیراً در 
جلسه ای در شورای شهر یزد با اعالم آمادگی اصناف 
در ارایه آموزش ها گفت: بس��یاری از کسب و کارها از 
سیستم س��نتی خارج شده اند و با ش��یوه های جدید 
به ف��روش می پردازند ک��ه در ای��ن راه اتحادیه ها که 
آموزش اعضای خود را دنبال می کنند، آماده برگزاری 

دوره های آموزشی جدید هستند.
 کرمانی ها قید تجارت اینترنتی را زدنند

در کرمان نی��ز وضعیت مش��ابه ی��زد در خصوص 
کسب وکارهای اینترنتی مشاهده می شود.

عدم توانایی در پرداخت حقوق کارگران، اجاره بها، 
پرداخت بیمه، اقس��اط وام ها و عوارض تنها بخشی از 
مش��کالت پیش رو بود در این میان بالفاصله تجارت 
الکترونیک که یکی از ش��اخه های نوین اقتصادی در 
ایران محسوب می شود به عنوان یکی از راه های حل 
مشکل معرفی شد، فروش تلفنی، اینترنتی و استفاده 

از پست و پیک ها برای ارسال اجناس جایگزین شد.
اما دو مش��کل عمده در این میان وجود داشت که 
باعث ش��د فروش های تلفنی و اینترنتی نتواند جای 
خود را باز کند و برخی از اصن��اف حتی به فروش زیر 
زمینی اجن��اس روی آوردند و به ص��ورت پنهانی تا 
آخرین روز سال سعی کردند اجناس خود را بفروشند.

عدم اعتماد متقاضی کاال از یک سو به سیستم خرید 
غیر حضوری و از س��وی دیگر عدم وجود زیر ساخت 
مناس��ب در بخش ارایه خدم��ات اینترنتی و خدمات 

توزیعی چالشهای عمده تجارت نوین بود.
از سوی دیگر کاله برداری های صورت گرفته توسط 
برخی افراد س��ود جو در تلگرام و اینس��تاگرام عماًل 
اعتماد مردم را سلب کرد و نبود شبکه های اجتماعی 

مبتنی بر عرضه و تقاضا بر مشکالت افزود.
در خیابان های شهر کرمان نیز بسیاری از اصناف با 
نصب پارچه نویس هایی تحت عنوان فروش اینترنتی 
و تلفنی س��عی کردند خالء موجود را رف��ع کنند اما 
عماًل نتوانس��ت بار س��نگین اقتصاد اصناف کرمان را 

به دوش بکشد.
با این وج��ود اصناف مجب��ور بودند با اس��تفاده از 
شبکه های اجتماعی خارجی فروش اینترنتی را پیش 
ببرند این در حالی بود که محدودیت های انتقال وجه 
از سوی بانک ها از یک س��و و لزوم استفاده از رمز دوم 

پویا بر پیچیدگی های کار افزود.
با کمتر شدن س��ختگیری های طرح فاصله گذاری 
اجتماعی هم اکنون شاهد هستیم که اصناف بار دیگر 
به سمت تجارت سنتی روی آورده اند و کمتر صنفی 
باقیمانده است که حتی بخش کوچکی از تجارت خود 

را برپایه تجارت الکترونیک پیش ببرد.
محمدرضا پور ابراهیمی یک فعال صنفی  در گفتگو 
با مهر اظهارداشت: اقتصاد در ایران سنتی است و این 
در حالیس��ت که سال هاس��ت که تجارت الکترونیک 
برپایه سایت های خرید و فروش محصوالت در دنیا راه 
اندازی شده و بخش قابل توجهی از نقدینگی در قالب 

تجارت الکترونیک خرید اینترنتی جابجا می شود.
وی افزود: در گذشته چون با ش��رایط فعلی مواجه 
نبودیم مردم آموزش الزم ندیده اند و در بهترین شرایط 
دانشجویان رشته های اقتصاد دانشگاه ها در دانشگاه ها 

آموزش های ابتدایی دیده اند.
 دولت تجارت الکترونیکی را جدی گرفت

وی گفت: کرونا به ما یاد داد باید تجارت الکترونیک 
را جدی بگیریم و با بانک ها با دقت بیش��تری در این 
زمینه کار زیر ساختی انجام دهند و دولت هم زمینه 

توسعه تجارت نوین را فراهم کنند.
پور ابراهیمی  اف��زود: یکی از مهمترین مش��کالت 
موجود س��رعت اینترنت در راس��تای توسعه تجارت 
الکترونیک اس��ت و کن��دی و قطعی مک��رر اینترنت 
می تواند از مهمترین عوامل باش��د که منجر به سلب 
اعتماد شود اما به هر صورت در بسیاری از کشورهای 
توس��عه یافته خری��د اینترنت��ی کاال و ارایه خدمات 
پشتیبانی و توزیع مناسب شکل گرفته و در کشور ما 

نیز باید به این سمت پیش رویم.
احمد ارزنده یک کارش��ناس تجارت الکترونیک و 
از فعاالن اصن��اف کرمان نیز با انتق��اد از آماده نبودن 
زیرساخت های اینترنتی و حتی مخابراتی و نرم افزاری 
شرکت ها و فروش��گاه های زنجیره ای گفت: متأسفانه 
سرعت اینترنت در استان کرمان به حدی کاهش یافت 
که در برخی از مواقع اصن��اف از خیر فروش اینترنتی 
گذش��تند و مردم هم نمی توانستند سفارش کاالها را 

ثبت کنند.
 مردم خیلی زود تجارت اینترنتی را فراموش 

کردند
وی افزود: مردم بس��ته های اینترنتی را خریداری 
کردند که عماًل نتوانستند از آنها خدمات دریافت کنند 
اما پولش را پرداخت کردند همین امر بی اعتمادی به 

تجارت الکترونیکی را بیشتر کرد.
وی ب��ه تجربه فروش س��ایت هایی مانن��د آمازون 
پرداخت و گفت: این ش��رکت ها از جمله موفق ترین 
شرکت های فروش اینترنتی هستند در ایران هم چند 
اپلیکیشن وجود دارد اما در ایام کرونا امکان سفارش 
جدید به بسیاری از این س��امانه وجود نداشت چون 

سیستم توزیع این شرکت ها بسیار ضعیف بود.
ارزنده افزود: فروش��گاه های زنجیره ای هم شرکت 
توزیع نداشتند و بر پست و پیک موتوری هایی متکی 
بودند که در اس��تان کرمان تجرب��ه ای برای خدمات 

مناسب توزیعی نداشتند.
وی گفت: تجارت الکترونیک بسیار گسترده است 
که نیاز به اعتماد و اینترنت مناسب دارد که عماًل نبود 
این زیر ساخت ها موجب شد مردم خیلی زود تجارت 
الکترونیک را فراموش کنند و حتی در بسیاری مردم 
در اوج بیماری هم مردم از فروش اینترنتی اس��تقبال 
نکردند چون به کیفیت کاال و خدمات توزیعی اعتماد 

نداشتند.

مدیر کل آموزش و پرورش استان سیس��تان و بلوچستان گفت: حدود 30 تا ۴0 
درصد از دانش آموزان ما به اینترنت دسترسی ندارند و از همان روزهای اول شیوع 
کرونا سعی کردیم، بسته های آموزشی که به صورت سی دی و مکتوب آماده شده را 

تا توسط راهبران آموزشی به دست آنها برسانیم.
مهر - حمیدرضا رخشانی مدیر کل آموزش و پرورش استان سیستان و بلوچستان 
در خصوص اینکه با توجه به عدم دسترسی برخی از دانش آموزان مناطق محروم این 
استان به اینترنت، امکان استفاده از اپلیکیشن شاد چطور فراهم می شود؟ گفت: با 
توجه به شرایط و زیرساخت هایی که استان سیستان و بلوچستان دارد، شاید نزدیک 
به 30 تا ۴0 درصد از دانش آموزان ما به اینترنت دسترسی ندارند و از همان روزهای 
اول ش��یوع کرونا و از چهارم اسفند ماه به بعد س��عی کردیم بسته های آموزشی که 
به صورت سی دی و مکتوب آماده شده را توس��ط راهبران آموزشی به دست دانش 

آموزان برسانیم.
وی در ادامه بیان کرد: در رابطه با اپلیکیش��ن شاد باید گفت که اکثریت مدارس 
ما در سطح اس��تان از مهر ماه ارتباط گروه کالسی و مدرسه ای را در فضای مجازی 
داش��تند و این ارتباط میان مدیران، معلمان، والدین، دانش آموزان وجود داشته و 

اکنون با وجود اپلیکیشن شاد این وضعیت منظم تر شده است. 
مدیر کل آموزش و پرورش اس��تان سیستان و بلوچس��تان توضیح داد: راهبران 

آموزشی به صورت حضوری به خانه دانش آموزان رفتند و بسته  آموزشی را به آنها 
تحویل دادند حتی در مواقعی که دانش آموزان نمی توانستند از سی دی ها استفاده 
کنند، راهبران آموزشی با رعایت فاصله اجتماعی سعی کردند بر اساس همان موارد 

نوشتاری و کتاب های دانش آموزان با آنها کار کنند.
مدیر کل آموزش و پرورش استان سیستان و بلوچستان خاطرنشان کرد: تالش  
می شود تا بتوانیم همه دانش آموزان را با آموزش همگام کنیم و آنهایی که به اینترنت 
دسترس��ی دارند را به کالس های درس مجازی بیاوریم. امیدواریم این تهدید برای 
آموزش و پرورش راه ارتقای فرصت آموزش��ی باشد و حتی در آینده در کنار کالس 
درس حقیقی، کالس درس فضای مجازی را هم داش��ته باش��یم و عدالت آموزشی 
گسترده تر شود. وی اضافه کرد: در برخی از روستاها از معلم و مدیر همان منطقه به 
کار گرفته می شود تا دسترسی ها راحت تر باشد. در مناطقی که معلم آنها از شهر و 
روستاهای اطراف می رود، کار برای ما دشوارتر است و تا حدی در این زمینه مشکل 
داریم. هزینه هایی که به معلم و راهبر آموزش��ی از نظر سوخت و استهالک وسیله 

نقلیه تحمیل می شود، زیاد است.
 در همین رابطه مدیرکل آموزش و پرورش خوزستان نیز با بیان وجود مشکالتی 
در زمینه آموزش مجازی دانش آموزان، گفت: نداش��تن تلفن همراه، نبود پوشش 

آنتن دهی و اینترنت در برخی نقاط مشکالتی را در این رابطه ایجاد می کند.

کوروش مودت در خص��وص وضعیت آموزش مجازی مدارس خوزس��تان اظهار 
داش��ت: در مناطق عش��ایری که امکانات برای ارایه آموزش مجازی وجود ندارد تا 
کنون 2000 بسته آموزشی شامل خالصه نویسی دروس و جزوات توزیع شده و در 
شورای معاونین آموزش وپرورش استان نیز تصمیماتی برای تامین لوازم آموزشی 

دانش آموزان عشایری استان اتخاذ شده است.
وی با بیان اینکه در حال حاضر ادامه فرآیند آموزش از طریق شبکه های اجتماعی 
و صدا و سیما انجام می شود، افزود: با هماهنگی اداره کل ارتباطات و فناوری استان 
پوشش دهی اینترنت و ارتباط هوشمند با مدارس در مناطقی که مشکل دارند انجام 
می شود که تاکنون 100 مدرسه در مناطق روستائی شناسایی تا نسبت به پوشش 
دهی خطوط اینترنت اقدام کنند. مدیرکل آموزش وپرورش خوزستان خاطرنشان 
کرد: شبکه اجتماعی دانش آموزی )شبکه شاد( همزمان با سراسر کشور در استان 
راه اندازی شده که در آن معلمان و دانش آموزان می توانند ارتباط مستقیم داشته 

باشند و عمال یک کالس درس به فضای مجازی آورده شده است.
مودت با بیان اینکه شبکه شاد یک تحول بزرگ در حوزه IT کشور است و انتظار 
داریم مدارس اس��تان از این ظرفیت در امر آموزش استفاده کنند، گفت: در استان 
خوزستان با توجه به تعطیالتی که در اثر گرد وغبار و مسائل دیگر به وجود می آید 

می توان با این شبکه کار آموزش را ادامه داد و عقب افتادگی را جبران کرد.

محرومیت اینترنتی دانش آموزان سیستانی و خوزستانی
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