
شنبه6 اردیبهشت 99
 25 آوریل 2020
 31  شعبان 1441

 شماره 3453

  سال چهاردهم

صفحه3

صفحه3

صفحه2

اینجا با دود اسپند به نبرد کرونا رفته اند

بازگشایی پاساژ عالالدین 
بدون رعایت 
موارد بهداشتی

کالهبرداری  با پوشش 
کسب وکار اینترنتی

تست موفق 
»دادگاه آنالین«

 بر بستر شبکه همراه اول 

اعتراض نظام صنفی رایانه ای
 به توقف ثبت سفارش واردات تجهیزات فناوری اطالعات

مگر ایران پردازنده و سرور
 تولید می کند؟

ثبت سفارش تجهیزات ضروری زیرساخت های فناوری 
اطالعات این روزها با مش��کل مواجه ش��ده است. رییس 
سازمان نظام صنفی رایانه ای در نامه ای از وزارت صنعت، 
معدن و تجارت خواس��ت برای حل این مشکل اقدام کند 
چرا ک��ه ممنوعی��ت واردات تجهیزات ض��روری فناوری 
ارتباطات به زیرساخت های ارتباطی کشور ضربه می زند.

ایرنا - س��ازمان نظام صنفی رایان��ه ای در اعتراض به 
عدم ثبت سفارش کاالهای ضروری نامه ای را به مدیرکل 
صنایع برق و الکترونی��ک وزارت صنعت، معدن و تجارت 

ارسال کرد. 
محمدباقر اثنی عش��ری با بیان این که انجام بس��یاری 
از فعالیت ه��ای جامع��ه از طری��ق دورکاری و نی��ز ارایه 
خدمات آموزش��ی از راه دور در فضای مجازی در شرایط 

ش��یوع ویروس کرونا انجام می ش��ود و ب��ه همین دلیل 
تقاضا ب��رای تهیه تجهیزات زیرس��اختی ح��وزه فناوری 
اطالع��ات و ارتباطات افزای��ش یافته اس��ت، اخیراً ثبت 
سفارشات برخی کاالهای متداول )مانند سرور، پردازنده، 
تجهی��زات ذخیره  س��ازی، ...( ک��ه پیش از ای��ن مطابق 
روال ثبت س��فارش می ش��د، ب��ا عن��وان تعجب برانگیز 
 »موج��ود ب��ودن نمون��ه تولی��د داخل��ی« رد ش��ده

 است.
اثنی عشری از مدیر کل صنایع برق و الکترونیک وزارت 
صنعت، معدن و تجارت درخواس��ت کرد ضمن بررس��ی 
موضوع و به منظ��ور تبیین و حل مس��اله و جلوگیری از 
ورود قاچاق کاالهای فوق با توجه به نیاز بازار، با برگزاری 

جلسه ای این مشکل را حل کنند.

شیوع کرونا کس��ب وکارهای بس��یاری را با مش��کالت متعدد مواجه کرده اس��ت که بی ش��ک باید تدابیر الزم 
و عاجل برای کاهش حداکثری آس��یب های ناش��ی از این بحران در دس��تور کار مراجع ذیصالح ق��رار گیرد، اما 
همانگونه که بازگش��ت به کار برخی مش��اغل با لحاظ پروتکل ها، مقررات و ضوابط س��خت بهداشتی همراه بوده 
 است، این معضل بی شک نباید زمینه س��از حذف برخی نظارت ها، دس��تورالعمل ها و رعایت استانداردهای ملی و

 حساس شود.

رییس اتحادیه فناوران رایانه تهران در جلسه هیات رییسه اتاق اصناف تهران هشدار داد:

سه سونامی بزرگ برای فعاالن صنف IT در راه است
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رییس اتحادیه فناوران رایانه تهران در تشریح اهداف برگزاری نشست روسای اتحادیه های صنفی فناوران رایانه کشور 
و اعضا هیات رییسه اتاق اصناف تهران، نسبت به معضالت و مش��کالت فعاالن صنف رایانه در زمینه بستن ثبت سفارش 
واردات کاالهای ضروری IT و عدم ثبت اظهارنامه مالیاتی توسط کافی نت ها و س��ونامی اقتصادی که به زودی در پی این 

موضوع گریبانگیر دولت خواهد شد، اظهار نارضایتی کرد.
اتحادیه فناوران- محمد فرجی رییس اتحادیه صنف فناوران رایانه تهران گفت: با توجه به مشکالت پیش آمده برای 
فعاالن صنف فاوا درخواست برگزاری جلسه ای فوری با هیات رییس��ه اتاق اصناف تهران و رییس بسیج اصناف کل کشور 
مطرح شد و از روسای تمام اتحادیه های صنف فناوران برای حضور در این جلسه دعوت به عمل آمد تا نظراتشان را در رابطه 
با تبعات منفی دو معضل بس��تن ثبت س��فارش واردات کاالهای ضروری IT و همچنین عدم ثبت اظهارنامه های مالیاتی 

صفحه3توسط کافی نت ها مطرح کنند.

سامانه ها نقشی در مهار فساد 
ندارند

 علی شمیرانی
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ثبت رکورد 400 میلیون کاربر فعال ماهانه 
تلگرام امسال تماس تصویری گروهی امن عرضه می کند

مردمی  هستند که انگار هیچ خبری از وجود بیماری 
کرونا نش��نیده اند و به راحتی بدون دستکش و لوازم 
جانبی در دومین روز از بازگشایی بازارموبایل به زندگی 
خود مشغول هستند و هیچ نهاد و سازمانی بر فعالیت 

آنها نظارت ندارد.

در اقدامی جدید سوءاستفاده از روزهای قرنطینه، 
کالهبرداران، افراد را به انجام کسب وکارهایی که قابلیت 
انجام در منازل را دارند، تشویق می کنند و با اطالعات 
نادرستی از حجم و زمان کار فریب می دهند و از آنها 
برای اقالمی که مورد استفاده نیست، هزینه هایی را 

صفحه4دریافت می کنند.

هشدار مدیرعامل مرکز تحقیقات صنایع انفورماتیک:

کرونا بهانه ای برای
 واردات بدون استاندارد نشود
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