
کالهبرداری
 با پوشش کسب وکار اینترنتی

در اقدامی جدی��د سوءاس��تفاده از روزه��ای قرنطینه، 
کالهبرداران، افراد را به انجام کس��ب وکارهایی که قابلیت 
انجام در من��ازل را دارند، تش��ویق می کنن��د و با اطالعات 
نادرس��تی از حجم و زمان کار فریب می دهند و از آنها برای 
اقالمی که مورد اس��تفاده نیس��ت، هزینه هایی را دریافت 

می کنند.
ایس�نا - گاهی ش��اهد افزایش فعالیت اپلیکیشن های 
مختلف درزمینه تس��ت و شناس��ایی کرون��ا، خوداظهاری 
و پاس��خ گویی به س��واالت مربوط به کرونا، تب سنج و دیگر 
اپلیکیش��ن های مربوط به ای��ن ویروس هس��تیم که فاقد 
کارایی الزم بوده و گاهی اوقات به دنبال س��رقت اطالعات 
کاربران نیز  هستند که هدایت به لینک  و درگاه های بانکی 
جعلی و سرقت اطالعات هویتی و کاری از مهم ترین اهداف 

اپلیکیشن های جعلی طراحی شده است.
در موردی دیگ��ر از کالهبرداری، افرادی هس��تند که از 
تمایل افراد به ماندن در خانه سوءاستفاده می کنند. در حالی 
که که اکثر مردم در قرنطینه خانگی هستند یا حتی االمکان 
س��عی می کنند برای جلوگیری از ش��یوع ویروس کرونا از 
خانه خارج نش��وند بعضی از کاربرها، دوس��ت دارند که از 
طریق اینترنت کاری پیدا کنند یا کاری باش��د که در منزل 
بتوانند انجام بدهند و از این کار درآمدی داش��ته باش��ند، 
اما در این بین متاسفانه افرادی هس��تند که از این شرایط 
و موقعیت سوءاس��تفاده می کنند. در این راس��تا علی اصغر 
زارعی کارشناس فناوری اطالعات گفت: بعضی از کاربران 
تلگرامی یا صفحه های اینس��تاگرامی تبلی��غ می کنند اگر 
دنبال کاری در داخل منزل هستید ما می توانیم کاری برای 
شما پیدا کنیم، کارهایی که در منزل انجام دهید و به صاحب 
کار تحویل دهید؛ کارهایی مثل بس��ته بندی، شمع سازی، 
چرم دوزی، ساخت بدلیجات، پاکت، جعبه و کارهای شبیه 
این ها به شما معرفی می کنند  و از شما می خواهند براساس 
مهارت و عالقه ای که دارید یکی از این کارها را انجام دهید.

این کارشناس ادامه داد: سیس��تم های اطالعاتی بعد از 
انتخاب لوازم مورد نیاز کار، از ش��ما می خواهند که پیش از 
فرستادن آن لوازم، پول را باید به حسابشان واریز کنید و اما 
در این فاصله مشتریان را با اطالعات نادرستی از حجم کار، 

زمان کار و قوانین متناقض دیگر فریب می دهند.
وی با بیان اینکه آنها در ابتدا ادعا می کنند که کار ساختن 
این شمع یا جعبه ها فقط چند دقیقه طول می کشد، افزود: 
اما در حقیقت بعد از اینکه فیلم آموزش��ی را برایتان ارسال 
کردند مالحظه می کنید این کار در کمال تعجب ساعت ها 
زمان می برد و اگر بخواهید کار را ادامه دهید نمی توانید آن 
تعداد را در زمانی که توافق کردید تحویل بدهید؛ در نتیجه 
تنها راهی که برایتان باقی می ماند انصراف از این کار است 
اما هزینه ای که برای خرید این وسایل با هم توافق کردید را 

به شما برنمی گردانند.

پنجره

3 بخش خصوصی

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

سه سونامی بزرگ برای فعاالن صنف IT در راه است
رییس اتحادیه فناوران رایانه تهران در تش��ریح اهداف برگزاری 
نشست روسای اتحادیه های صنفی فناوران رایانه کشور و اعضا هیات 
رییس��ه اتاق اصناف تهران، نس��بت به معضالت و مشکالت فعاالن 
صنف رایانه در زمینه بستن ثبت سفارش واردات کاالهای ضروری 
IT و عدم ثب��ت اظهارنامه مالیاتی توس��ط کافی نت ها و س��ونامی 
اقتصادی که به زودی در پی این موض��وع گریبانگیر دولت خواهد 

شد، اظهار نارضایتی کرد.
اتحادیه فن�اوران- 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 رییسه اتاق اصناف 
تهران و رییس بسیج اصناف کل کشور مطرح شد و از روسای تمام 
اتحادیه های صنف فناوران ب��رای حضور در این جلس��ه دعوت به 
عمل آمد تا نظراتش��ان را در رابطه با تبعات منفی دو معضل بستن 
ثبت س��فارش واردات کاالهای ض��روری IT و همچنین عدم ثبت 

اظهارنامه های مالیاتی توسط کافی نت ها مطرح کنند.
فرجی با بیان اینکه عدم ثبت اظهارنامه مالیاتی توسط کافی نت ها 
براساس الیحه پیش��خوان دولت البرز و مصوبه دیوان عالی عمومی 
استان البرز صورت گرفته اس��ت، گفت: در الیحه پیشخوان دولت 
البرز چنین عنوان ش��ده اس��ت که ثبت اظهارنام��ه مالیاتی کاری 
دولتی اس��ت که باید برون س��پاری ش��ود و در این موضوع حرجی 
به صادرکننده حکم نیس��ت. اما اگر از اداره دارایی استعالم گرفته 
می شد، مانند سایر استان ها حتما جواب این بود که این کار دولتی 

نیست. 
رییس اتحادیه صنف فناوران رایانه تهران متذکر ش��د: قطعا اگر 
این اتفاق صورت بگی��رد و ثبت اظهارنامه ه��ای مالیاتی انحصاراً به 
دفاتر پیشخوان واگذار ش��ود، به جرات می توان گفت، کشور دچار 
سه سونامی عجیب می شود. اولین سونامی اقتصادی و مالی است. 
از این جهت که رویکرد جامعه به این س��مت و سو است که با توجه 
به کاهش عجیب قیمت نفت، بودجه کش��ور بای��د از طریق مالیات 
تامین شود و باید بپذیریم که همه ما تامین کننده بودجه هستیم. 
حال اتفاقی که در این راس��تا پیش می آید این است که تعداد دفاتر 
پیشخوان در کل کشور یک پنجم تعداد دفاتر کافی نت هاست و اینکه 
این عزیزان تجربه و س��رعت عمل ثبت اظهارنامه مالیاتی و مهارت 

کافی  نت ها را ندارند.
وی افزود: در سال های گذشته که دفاتر پیشخوان دولت به موازات 
کافی نت ها کار می کردند با این که تعدادشان یک پنجم است، ثبت 
اظهارنامه های مالیاتی آنها حدود یک ده��م کافی نت ها بود. با این 
حساب حتی اگر ایش��ان تعداد نیروی کار و متراژ واحدهای خود را 
افزایش دهند در خوشبینانه ترین حالت 40 درصد از اظهارنامه های 
مالیاتی را ثبت خواهند ک��رد و با توجه به اینک��ه نهایت 40درصد 
اظهارنامه ها ثبت می ش��ود و ت��ا زمانی که ثب��ت اظهارنامه صورت 
نگیرد مودی پرداختی به اداره مالیات نخواهد داشت، شاهد سونامی 
اقتصادی خواهیم بود که این در بخش اقتصاد کشور بسیار خطرناک 

است.

وی در مورد دومین س��ونامی گفت: وقت��ی اظهارنامه مالیاتی در 
اداره مالیات ثبت نش��ود، قطعا برای مودی مالیات��ی جریمه لحاظ 
می کند. در حالیکه همگان واقفیم مودیان از اواسط بهمن ماه کسب 
و کاری نداشته و برج اسفند نیز که خود معادل 3 تا 4ماه کسب و کار 
است، فعالیتی نداشته اند و در فروردین ماه نیز تعطیل بوده اند. حال 
اینکه در این مدت حقوق، بیمه، اجاره م��کان نیز پرداخت کرده، و 
برای پیشگیری از گسترش شیوع کرونا، همه اصناف همکاری الزم 
را داشته اند. بنابراین این موضوع منجر به آزردگی عده کثیری )در 
حدود شصت درصد از مودیان مالیاتی( می ش��ود و قطعاً این امر نه 
مورد پسند خود عزیزان اداره مالیات اس��ت و نه مسئوالن دولتی و 

کشوری.
فرجی در مورد سونامی سومی که به واسطه عدم ثبت اظهارنامه 
مالیاتی توس��ط کافی نت ها به وقوع خواهد پیوس��ت، گفت: مطابق 
معمول از زمانی که مقام معظم رهبری با درایت همیش��گی خود، 
سریعاً وارد عمل شدند و دستور به تش��کیل ستاد ملی کرونا دادند، 
و همگان موظف به تبعیت از پروتکل ستاد کرونا شدند، این تدابیر 
باعث شد آحاد جامعه دست در دس��ت هم دهند و در طی دو ماه و 
نیم گذشته به وس��یله تعدیل تعدادی از س��ازمان های دولتی، کم 
کردن تعداد کارمندها، تعطیلی اصناف، تقبل هزینه های س��نگین 
برای دولت و مل��ت و ... و با کمک تمام نهاده��ا و ارگان های دولتی 
به خصوص بسیح اصناف که در تمام زمینه ها از جمله تهیه ماسک 
و محلول ضدعفونی کننده ب��رای کارکنان این حوزه س��نگ تمام 

گذاشتند، شاهد کاهش شیوع ویروس کرونا باشیم.
حال پس از تمام این تدابیر، با وجود الیحه مذکور، کنترل س��یل 
جمعیتی که مجبور به مراجعه به تعداد بس��یار مح��دودی از دفاتر 
پیشخوان )چرا که به ازای هر بیست کافی نت، یک دفتر پیشخوان 
وجود دارد.( هس��تند، قطعاً امکان رعای��ت فاصله گذاری اجتماعی 
وجود نخواهد داشت و تمام این زحمات در طی چند روز به باد خواهد 
رفت و باز به محدوده خطر شیوع و گسترش ویروس خواهیم رسید.

رییس اتحادیه صنف فناوران رایانه تهران اف��زود: تمامی تبعات 
ناشی از این مصوبه در این جلسه مطرح و مقرر شد تا تمهیداتی برای 
رفع این مشکل اندیشیده شود. آقای حسن پور قول مساعدت دادند تا 
مشکل را پیگیری کنند و آقایان ابراهیم درستی و قاسم نوده فراهانی 

قرار شد نامه نگاری های الزم را در این رابطه انجام دهند.
محمدفرجی رییس اتحادیه صنف فن��اوران رایانه تهران در ادامه 
جلسه با بیان مشکالت فعاالن صنف رایانه در خصوص بسته شدن 
ثبت س��فارش کاالهای ضروری IT با تاکید بر اینکه اعضای صنف 
رایانه جانب��ازان اقتصادی هس��تند، گفت: به این عل��ت می گویم 
جانب��ازان اقتصادی، زی��را فعاالن صن��ف رایانه کاالهای��ی را وارد 
کش��ور می کنند که این کاالها دارای پردازنده قوی هستند و الزمه 
زیرس��اخت های حوزه مخابرات و فناوری اطالعات تمام کش��ورها 
هستند )مثل سرورهایی با مشخصات بسیار باال و قوی( که به واسطه 
لیست تحریم های آمریکا، واردات آنها به این کشور ممنوع شده است 
و الزمه واردات آن ها، به اصطالح دور زدن تحریم هاست. حال در این 

موقعیت که برخی از تجار این صنف برای عشق به آبادانی این مرز و 
بوم، از طریق تجهیز سازمان ها و مردم به به روزترین تکنولوژی های 
دنیا، چنین از جان و مال خود مایه می گذارند، تحت فشار گذاشتن 

و تحریم ایشان از سمت نیروهای خودی، به دور از انصاف است.
فرجی در توضیح افزود: درحالیکه برخی کاالهای IT مانند سی پی 
یو تنها توسط دو کمپانی Intel و AMD در جهان تولید می شوند 
و تکنولوژی برخی دیگر از کاالهای صنعت IT همچون هارددیسک، 
مادربرد و کارت گرافیک تنها در انحصار سه یا چهار کشور در جهان 
است و سایر کشورها، اقالم و نیاز IT خود را از میان تولیدات همین 
کش��ورها تامین می کنند، س��وال به وجود می آید که چگونه و چه 
کس��انی مدعی ش��ده اند که تولیدکننده این محصوالت در داخل 

ایران هستند؟
وی ادامه داد: در حال حاضر یکسری اقالم کامپیوتر و ماشینهای 
اداری در کشور تولید می ش��ود، مثل کیس، کیبورد، موس، مودم، 
صندوق مکانیزه ف��روش، کاغذ خردکن، آل ای��ن وان، مواد مصرفی 
پرینتر و دس��تگاه کپی در برخی مدلها. بطور نمونه در حالی که ما 
بالغ بر 10 هزار م��دل مواد مصرفی پرینتر و کپی و غیره در کش��ور 
نیاز داریم و عزیزان تولیدکننده داخلی خودشان مدعی هستند که 
تنها 30 مدل از این مواد مصرفی را تولید می کنند، مشخص نیست 
تکلیف آن دس��ته از افرادی که دیگر مدل های مواد مصرفی را نیاز 

دارند، چه می شود؟
فرجی گفت: آیا به صرف اینکه یک نفر تولیدکننده یک کاال باشد، 
می تواند ادعا کند که توان عرضه به نسبت اندازه تقاضا در جامعه را 
دارد؟ ما در خصوص مواد اولیه ای مانند برنج که در کش��ور خودکفا 
هستیم، بازهم واردات داریم زیرا عرضه و تقاضا باهم همخوانی ندارد. 
چگونه در عرض 2 سال در تولید اقالم IT به خودکفایی رسیده ایم 
که ثبت سفارش این کاالها بسته می شود؟ جدا از اینکه این موضوع 
به اعضای صنف در زمینه کسب درآمد لطمه وارد می کند، مردم را 
از برخوردار شدن از آخرین تکنولوژی محروم کرده و مهمتر اینکه 
بالغ ب��ر 80 درصد کاالی IT در س��ازمان های دولت��ی و خصوصی 
مصرف می شود و زمانی که عرضه کاال انحصار می شود در اختیار یک 
یا چند نفر، قیمت  کاال به طور چشمگیری رشد می کند و این امر به 
بیت المال صدمه غیر قابل جبرانی خواهد زد. و این دقیقاً بر خالف 
منظور فرمایشات رهبر فرزانه و دلسوزمان من باب تولید است. چرا 
که واضح است هدف ایشان از رونق و به تبع آن جهش تولید، ایجاد 
اشتغال، پیش��رفت کیفیت کاال و بهبود قیمت برای ملت عزیزمان 
بوده است تا از این طریق عالوه بر رضایت همگانی، پس اندازی نیز 

در بیت المال حاصل گردد .
وی در پایان گفت: از آقای درستی به عنوان نماینده وزیر صمت در 
اصناف تقاضا داریم که اگر کسی مدعی تولید کاالیی در هر صنفی 
شد، به جز اینکه نمایندگان محترم سازمان صنعت، معدن و تجارت 
هر اس��تان خط تولید را روی��ت می کنند، در رابطه ب��ا بحث فنی از 
کارشناسان اتحادیه مزبور به عنوان مشاور استفاده کنند، بعد اقدام 

به صدور پروانه بهره برداری تولید کنند.

زور کرونا به هواوی نرسید
گزارش های ه��واوی نش��ان می دهد ک��ه این غول 
تکنولوژی چینی علی رغ��م تحریم های ایاالت متحده 
همچنان با رشد مثبت در درآمدزایی خود در نخستین 

فصل از سال 2020 میالدی روبرو شده است.
ایس�نا - هواوی به تازگی گزارش مالی س��ه ماهه 
نخست س��ال جاری میالدی خود را منتشر کرده است 
که نش��ان می دهد این غ��ول فناوری چین��ی با وجود 
تحریم های ایاالت متحده همچنان توانس��ته در میزان 

درآمدزایی خود رشد مثبتی را برای خود ایجاد کند.
هر چند که ش��یوع گس��ترده ویروس کرون��ا تاثیر و 
تبعات منفی متع��ددی روی اقتص��اد و وضعیت مالی 
شرکت های مختلف فناوری از جمله هواوی داشته است 
ولی با این حال این شرکت که بزرگترین اپراتور و تامین 
کننده تجهیزات مخابراتی و همچنی��ن دومین تولید 
کننده موبایل در جهان به ش��مار می رود، موفق شده با 
وجود همه دش��واری های موجود همچون تحریم های 
آمریکا و تاثیرات منفی ش��یوع ویروس کرونا که منجر 
به کاهش شدید تقاضا در بازارهای جهانی شده است، 
درآمد خود را در نخستین فصل سال جاری میالدی به 
182.2 میلیارد یوان معادل 2۵.۷2 میلیارد دالر برساند.

به عبارتی دیگر، درآمد هواوی در سه ماهه منتهی به مارس 
2020 میالدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته 1.4 درصد 
رشد و افزایش یافته است که البته به شدت تحت تاثیر رکود 
شدید اقتصاد جهانی ناشی از شیوع گسترده ویروس کرونا قرار 
گرفته و کمتر از حد انتظار این شرکت و بسیاری از کارشناسان 
فعال در حوزه فناوری، ش��ده اس��ت. همچنین حاشیه سود 
خالص هواوی نیز در این بازه زمانی نسبت به مدت مشابه سال 
201۹ از 8 درصد به ۷.3 درصد رسیده است که نشان می دهد 
این شرکت بر خالف رشد و افزایش درآمدزایی با افت میزان 

سود خالص مواجه شده است.
ویکتور ژانگ، یکی از مقامات ارش��د هواوی با ارسال 
بیانیه برای رس��انه ها گفته: با اینکه رش��د درآمدزایی 
هواوی نسبت به س��ال های قبل با روند بسیار کندتری 
مواجه ش��ده اس��ت اما باید گفت در زمان بحران های 
کنونی همچنین گسترش ویروس کرونا و دست و پنجه 
نرم کردن ب��ا تحریم های ایاالت متحده، این ش��رکت 

عملکردی ستودنی را به نمایش گذاشته است.
بر اس��اس گزارش فایننش��ال تایمز، میزان افزایش 
درآمد هواوی در سه ماهه نخست سال 201۹ میالدی 
نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن ، 3۹ درصد ثبت و 
گزارش شده بود. کاخ سفید حدود یک سال پیش، در 
ماه مه 201۹ ، شرکت چینی هواوی را در فهرست سیاه 
و ممنوعه خود قرار داد تا فعالیت و فروش محصوالت و 
تجهیزات این غول فن��اوری را در ایالت متحده آمریکا 
ممنوع و متوقف کند؛ چ��را که معتقد ب��ود هواوی در 
سرقت اطالعات شهروندان و مقامات آمریکایی و تحویل 

آنها به دولت چین نقش بسزایی دارد.
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مجلس یازدهم باید ورود کند
ضرورت تصویب قوانین مناسب 

برای تسهیل شرایط کسب و کار
ی��ک عض��و کمیس��یون صنای��ع و مع��ادن مجلس 
ش��ورای اس��المی با بیان این که ش��یوع کرونا فش��ار 
مضاعفی را ب��ر صنای��ع وارد کرده اس��ت، خواس��تار 
تس��هیل ش��رایط تولید ش��د و گفت: مجلس یازدهم 
 بای��د دراین راس��تا قوانی��ن مناس��بی را ب��ه تصویب

 برساند.
ایس�نا- محمدرضا منصوری اظهار ک��رد: مجلس 
یازدهم باید قوانین مناس��بی را برای تس��هیل شرایط 
کس��ب و کار خصوص��ا ب��رای تولیدگ��ران و صنای��ع 
به تصویب برس��اند. قوانین خوب دس��ت دولت را هم 
باز می گ��ذارد. با توجه به فش��ار مضاعفی ک��ه بحران 
کرونا ب��رای صنعتگران و تولید کنن��دگان ایجاد کرده 
باید تس��هیالت بیش��تری به صنای��ع داده ش��ود زیرا 
 در این ش��رایط س��ر پا نگه داش��تن تولید کار سختی

 است.
وی اف��زود: البته مجلس دهم قوانی��ن خوبی در این 
راستا به تصویب رسانده ولی نیاز است برای رفع موانع 
تولید تسهیالت بیشتری در نظر گرفته شود بخصوص 
که بیشتر مشکالت صنایع و تولید کنندگان با بانک ها و 
نحوه پرداخت به آنهاست و برخی مصوبات نیز متاسفانه 

اجرایی نشده است.

مرکز توسعه تجارت الکترونیکی:
فروش اینترنتی ملزومات ماه رمضان 

از امروز آغاز می شود
مرکز توس��عه تج��ارت الکترونیکی از آغ��از فروش 
اینترنتی کاالهای پُرمصرف ماه مبارک رمضان از شنبه 

هفته آینده خبر داد.
مرکز توس�عه تجارت الکترونیک�ی - به دنبال 
اج��رای موفقیت آمی��ز مرحل��ه اول جش��نواره بهاره 
مج��ازی همدلی م��ردم و اصن��اف طی هفت��ه پایانی 
اس��فندماه 13۹8، مرحله دوم نیز از شانزدهم تا پایان 
فروردین ماه 13۹۹ در قالب پوی��ش »از خانه بخریم« 
برگ��زار ش��د و در ادامه، جش��نواره ف��روش اینترنتی 
ویژه م��اه مبارک رمض��ان با ه��دف توزی��ع کاالهای 
پرمصرف مورد نی��از مردم در ای��ن ماه، از روز ش��نبه 
 )همزمان با آغاز م��اه مبارک رمضان( برگ��زار خواهد

 شد.
با توجه به شیوع ویروس کرونا و افزایش ریسک های 
سالمتی مربوط به حضور فیزیکی هموطنان در بازارهای 
فیزیکی، این امر موجب تغییر الگوی خرید در کش��ور 
و تقویت و توس��عه هرچه بیش��تر تجارت الکترونیکی 

شده است.

New Tab

دریچه

فعال سازی کیت تشخیص کرونا
 با گرمای موبایل

پژوهشگران چینی، نوعی کیت آزمایش DNA ابداع کرده اند 
که گرمای آن از تلفن همراه تامین می شود و کروناویروس را در 

کمتر از دو ساعت تشخیص می دهد.
ایسنا- این کیت موس��وم به “پاکت"، تغییرات DNA را که 
نشان دهنده وجود بیماری هس��تند، در نمونه های خون، ادرار و 
بزاق تشخیص می دهد. "پاکت”، از دو بخش تشکیل شده است؛ 
یک تراشه سه بعدی یکپارچه یا “آی- چیپ"و یک جعبه که تلفن 
همراه را در خود نگه می دارد و گرمای خود را از آن به دست می آورد. 
این کیت قابل حمل که هزینه آن کمتر از 10 دالر است، در یک 
کیسه پالستیکی کوچک یا یک پاکت نامه معمولی جا می گیرد. 
این کیت می تواند نقش مهمی  در مقابله با گسترش بیماری های 
واگیردار داشته باشد. از کیت “پاکت” می توان به عنوان پلتفرمی  
برای بررسی ایمنی محصوالت کشاورزی، مواد غذایی و همچنین 
محافظت از محیط زیس��ت اس��تفاده کرد. دکتر مینگ چن، از 
پژوهش��گران این پروژه گفت: شاید این پلتفرم کم هزینه و قابل 
حمل بتواند تاثیر مهمی در آزمایش های بالینی، بررسی ایمنی غذا و 
محیط زیست و همچنین محافظت از محصوالت کشاورزی داشته 
باشد. ما با کمک این پلتفرم توانستیم انواع گوناگونی از DNA را در 
محیط اطراف، غذا و محصوالت کشاورزی شناسایی کنیم. شاید 
بتوان از این پلتفرم، برای شناسایی و ردیابی سریع بیماری های 
عفونی مانند کووید- 1۹ استفاده کرد. شناسایی بیماری با کمک 
این پلتفرم، با حساس��یت باال، به صورت ویژه و با سرعت صورت 

می گیرد و می تواند نتایج را در کمتر از دو ساعت ارائه دهد.

توییتر ادعای ارتباط کرونا و5G را 
حذف می کند

توییتر پیام هایی مش��وق تخریب زیربنای اینترنت 5G  را از 
پلتفرم خود حذف می کند. این اقدام باتوجه به افزایش اخبار جعلی 

درباره ارتباط 5G  و ابتال به ویروس کرونا انجام شده است.
مهر - توییتر اعالم کرد اخبار جعلی و نظریه های توطئه درباره 
ارتباط نس��ل پنجم اینترنت بی س��یم و ویروس کرونا را حذف 

می کند. 
طبق قوانین جدید هرگونه توییتی که حاوی اطالعات تایید 
نشده باشد و مردم را تش��ویق به فعالیت های مخربی کند که به 

زیربنای اینترنت5G  خسارت برساند، حذف خواهد شد.
البته قوانین جدید تمام توییت های ح��اوی اطالعات جعلی 
اینترنت5G  را شامل نمی شود. این پلتفرم اعالم کرده مشغول 
دسته بندی ادعاهای جعلی »تش��ویق مردم به انجام اقدامی« یا 
»تشویق به تخریب اموال عمومی« است، مانند اینترنت 5G  باعث 
ابتال به ویروس کرونا می شود، دکل های مخابراتی در محله تان را 
خراب کنید! با توجه به شیوع ویروس کرونا در سراسر جهان، اخبار 
و نظریه های جعلی درباره فناوری نس��ل پنجم اینترنت موبایل 
مش��کالتی را به وجود آورده اس��ت. طی ماه گذشته در انگلیس 
۵0 مورد آتش زدن عمدی دکل های مخابراتی و تجهیزات دیگر 

ثبت شده است.

New Tab

پیامک

اینجا با دود اسپند به نبرد کرونا رفته اند

بازگشایی پاساژ عالالدین بدون رعایت موارد بهداشتی

کاهش ۵۸ درصدی
 خرید و فروش ارز در سامانه نیما

اتاق بازرگانی - عملکرد سامانه نیما )بازار ثانویه( در فروردین ماه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش حدوداً ۵8 درصدی را نشان می دهد.
بر اساس اطالعات ارایه شده از عملکرد سامانه نیما، به نظر می رسد کاهش تجارت بین المللی تحت تأثیر کرونا و محدود شدن رفت و آمدها در مرزهای مشترک، تأثیر خود 

را بر صادرات ایران نیز گذاشته و سامانه نیما به عنوان اصلی ترین محل نقل و انتقال ارز میان صادرکننده و واردکنندگان، کاهش عملکردی جدی را به ثبت رسانده است.

مردمی  هستند که انگار هیچ خبری از وجود بیماری کرونا 
نشنیده 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.
فارس - اگر روند شروع و پیش��رفت ویروس کرونا را در 
کشور مرور کنیم، خواهیم دید که چه در بحث ظهور، چه در 
بحث گسترش و همه  گیر شدن آن در کشور و چه در بحث 
کنترل و درمان این بیماری فاکتورهای اجتماعی و فرهنگی 
نقش بسیار پررنگی ایفا کرده اند اما در این مرحله نیز شاهد 
حجم بی پایانی از بحث ها و تناقض  گویی ها هستیم. اینکه این 
بیماری آن قدرها هم که گفته می شود جدی نیست؛ اینکه 
آمارها به دور از واقعیت اس��ت؛ اینکه به دلیل محدود بودن 
امکانات بهداشتی )ماسک و دستکش و ...( در کشور سعی 
می شود استفاده از آن برای عموم غیرضروری جلوه داده شود، 
اینکه مبتال شدن برخی از مس��ووالن به این بیماری دروغ 
و عوام فریبی است به هیچ عنوان منطقی نیست چرا که در 
دورانی که میلیون ها انسان از ارتباطات اجتماعی شان و حتی 
ارتباط با نزدیک ترین افراد خانواده که با آنها زیر یک سقف 
زندگی نمی کنند، برای جلوگیری از ابتال به کرونا، چشم پوشی 
کرده  و در خانه مانده اند اما شاهد عدم رعایت یا جدی نگرفتن 
ویروس کرونا هستیم که برای نمونه سری به بازار موبایل ایران 

زدیم تا رفتار مردم را از نزدیک مشاهده کنیم.
 بازار دستفروشان موبایل در کنار فروش ماسک 

اگر به چهارراه جمهوری تقاطع خیاب��ان حافظ بروید در 
پیاده روی بازار موبایل با دستفروشانی مواجه می شوید که 
در کنار لوازم جانبی گوش��ی همراه به فروش ماسک و طلق 
محافظ مشغول هستند. هیچ کدام ماسک ندارند و مهم تر از 
آن مردمی هستند که انگار کرونا تمام شده است و به راحتی 
بدون دستکش و لوازم جانبی موبایل را که در فضای آزاد و به 
دستان  فروشنده  روی چرخ دستی چیده و صدها نفر آنها را 
لمس کرده اند، برداشته و قیمت آن را می پرسند، نکته جالب 
این است که هیچ نهاد و سازمانی بر فعالیت آنها نظارت ندارد.

با یکی از دستفروشان که طلق محافظ و ماسک  را در کنار 
لوازم جانبی موبایل می فروشد درباره ترس از ویروس کرونا 
پرسیدم اما او با خنده ای تمسخر آمیز گفت: فاصله بین من و 
مشتری هایم با چرخ دستی که لوازم روی آن چیده ام حفظ 

می شود و جای نگرانی نیست.
از او علت اس��تفاده نکردنش از ماسک و طلق محافظ که 
خود به فروش می رساند را سوال کردم اما باز او خندهای کرد 
و گفت: پولی که از فروش آنها در می آورم را نیاز دارم و سعی 

می کنم صورتم را از مشتری ها دور نگه دارم.
 فروش گوشی های بی هویت ارزان قیمت

در پیاده روی مقابل بازار موبایل در کنار محافظ های آهنی 
که شهرداری نصب کرده است تعداد زیادی از افراد به فروش 
گوشی های بی هویت مشغول هستند و تنها تعدادی از آنها از 
ماسک استفاده می کنند اما بسیاری از این افراد ماسک نزده 
بودند و با خریداران گوشی که آنها هم به توصیه های بهداشتی 
برای استفاده از ماس��ک و رعایت فاصله اجتماعی بی توجه 

بودند به مراوده و چانه زنی بر سر قیمت گوشی می پرداختند 
و نکته جالب تر این است که فرد میانسالی بر روی یک تخته 
چوب س��ماور خود را راه انداخته بود و در یک محیط کامال 
آلوده چای می فروخت و البته مشتری های زیادی هم داشت 

هرچند که تعدادی از مشتری هایش ماسک زده بودند.
 تونل ضدعفونی انسانی برای پیشگیری از کرونا

در ابت��دای درب اصلی بازار موبایل ایران یا همان پاس��اژ 
عالءالدین یک تونل ضدعفونی ب��رای مراجعه کنندگان راه 
اندازی کرده اند به طوری که با پوشاندن پالستیک در 2 طرف 
ورودی و با استفاده از یک دس��تگاه موتور برق و یک منبع 
بزرگ مواد ضدعفونی کننده که از طریق شلنگ های نصب 
شده روی سقف این تونل پالستیکی مواد را پخش می کند. اما 
نکته مهم این است که از هر 20مراجعه کننده تنها 3 تا4 نفر از 
تونل استفاده می کنند و بقیه افراد از کنار تونل یا درب شماره 2 
این پاساژ که هیچ گونه تمهیدی لحاظ نشده تردد می کردند.

با مامور محافظ پاساژ که جلوی درب ورودی نشسته بود 
درباره تعداد مراجعه کنندگان س��وال کردم که پاس��خ داد: 
تعداد زیادی از مردم برای خرید از روز گذش��ته که پاساژ باز 
شده است مراجعه می کنند در واقع هر روز شلوغ تر می شود 
امروز نیز که دومین روز بازگشایی است نسبت به دیروز تعداد 
افراد به مراتب بیشتر شده است که خیلی ها ماسک و دستکش 

استفاده نمی کنند.
 اس�تفاده تعداد انگشت ش�ماری از مغازه داران 

از محافظ 
وارد بازار موبایل که می ش��وم تعداد انگش��ت شماری از 
مغازه ها از پوشش پالستیکی اس��تفاده کرده اند اما بیشتر 
مغازه ها بدون پوشش پالستیکی و رعایت موارد بهداشتی 
مش��غول انبارگردانی اجناس خ��ود بودند البت��ه بعضی از 
مغازه داران با اس��تفاده از زنجیر یا ویترین شیشه ای ورود به 

مغازه خود را مسدود کرده بودند و به پاسخگویی سواالت مردم 
می پرداختند این در حالی است که کمتر از نصف جمعیت 
مغازه داران از ماسک اس��تفاده می کردند و در شرایط کامال 
عادی مشغول فعالیت بودند.اما نکته مهم این موضوع است که 
چرا نظارت بر مکان های تجاری انجام نمی شود چراکه روزانه 
تعداد قابل توجهی از مردم برای خریداری مایحتاج خود به این 

بازارها که گردش مالی بسیار زیادی دارند، مراجعه می کنند.
دود اسپندی که برای شکست کرونا کارایی ندارد

به طبقه دوم بازار موبایل که مراجعه می کنم  دود اسپند 
فضا را معط��ر کرده بود، بس��یاری از مغ��ازه داران برای ضد 
عفونی کردن محیط اقدام به دود کردن اسپند کرده بودند 
اما مهم تر از آن فضای فیزیکی پاساژ بود به قدری که دیوارها 
، پله های برقی و کف زمی��ن از کثیفی و آلودگ��ی آدم را به 
وحش��ت می انداخت. در این اوضاع نا به سامان هم بسیاری 
از مغازه داران اجناس جدید آورده بودند و زباله های آن را در 

محیط رها کرده بودند.
در طبقه هم کف مرد میانس��الی که یک جارو به دس��ت 
داش��ت را دیدم که تعدادی از کارتن های بازیافت��ی را دور 
خودش جمع کرده و در حال اس��تراحت اس��ت اما نظافت 
دیوار ها و زمین پاساژ با جمع کردن مقداری زباله به نتیجه 
مطلوب نمی رس��د چراکه برای آماده ش��دن پاس��اژ برای 
 فعالیت باید یکس��ری موارد بهداش��تی قبل از بازگش��ایی 

انجام می شد.
طبقه دوم پاس��اژ هم مغازه داران در ح��ال مرتب کردن 
لوازم جانبی گوشی همراه خود بودند اما بسیاری از آنها موارد 
بهداشتی مانند پوشش پالستیکی را انجام نداده بودند و در 
شرایط عادی مشغول فروش لوازم جانبی گوشی همراه بودند، 
تنها بعضی از آنها از ماسک استفاده کرده بودند و از دستکش و 

مواد ضدعفونی خبری نبود. 

 حمام دود سیگار در بازار موبایل
برای رفتن به یک طبقه باالتر در کنار چند جوان دیگر سوار 
بر پله برقی شدم که آنها در حال سیگار کشیدن هستند انگار 
در پارک و فضای آزاد به سر می برند البته ناگفته نماند که وقتی 
به مقصد یعنی طبقه باال رسیدیم یکی از جوانان مغازه دار در 
کنار پله برقی بر روی سکویی نشس��ته بود و در کمال آرامش 
دود سیگارش را در فضا فوت می کرد. در حال مشاهده فعالیت 
مغازه ها در طبقه س��وم بودم که افراد دیگری که هم مراجعه 
کننده بودند و هم صاحب مغازه در وسط محیط پاساژ به راحتی 
سیگار می کشیدند به طوری که فضا پر از دود سیگار و بدون 
هیچ گونه تهویه هوا بود . در حال برگشت به طبقه پایین یکی از 
مراجعه کنندگان که در کنار پله برقی ایستاده بود به دوستش 
می گفت اگر از جانت سیر شده ای بیا طبقه باال چون اینجا هاله 
ای از دود سیگار است. رعایت بهداشت در بازار موبایل بی معنی 
است چراکه در دومین روز بازگشایی آن وضعیت نامطلوبی دارد 
و شبیه به انبارهای مخروبه است حداقل کاری که باید انجام 
می شد این بود که قبل از بازگشایی یا در همان روز اول ابتدایی 

ترین اقدام را که همان نظافت است انجام می شد.
 مردم خطر بیماری کرونا را شوخی گرفتند

هنگام خروج از پاساژ معروف عالءالدین با جمعیت بیشتری 
روبه رو شدم  چند دقیقه ای تأمل کردم و به مشاهده مردم 
پرداختم اما متأسفانه از هر 10 فردی که وارد بازار می شد 3 
نفر بیشتر ماسک بر صورت نداشتند و البته همان هایی هم 
که ماسک زده بودند دس��تکش نداشته و دست های خود را 
به فضای فیزیکی محیط و گوشی های همراه می زدند. برخی 
از اقدامات همچون چند متر پالستیک و یک عدد موتور برق 
تونل ضدعفونی برای مردم ایجاد کردن کار خیلی خوبی است 
اما کافی نیست چراکه همه قسمت های پاساژ نظافت نشده 

بود و برای مردم بسیار آلوده و خطرناک بود.
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