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اگر ش��ما از پيام رس��ان هاي داخلي اس��تفاده كنيد 
همه اطالعات زندگي ش��ما تحت نظارت و پوشش 
مقام��ات امنيتي و انتظام��ي و قضايي اس��ت؛ اصال 
چنين چيزي نيست؛ به اين شايعات توجه نكنيد.« 
دادستان كل كشور همان روزي كه اعالم كرد »رها 
بودن فضاي مجازي به ضرر كشور اس��ت.« به دفاع 
از پيام رس��ان هاي داخلي پرداخت، پيام رسان هايي 
مانند »سروش« كه در نبود تلگرام به عنوان يكي از 
ابزارهاي ارتباطي جايگزين فرصت تبليغ و بازاريابي 
در ميان كارب��ران يافته اند. راه��كار ديگر رفع فيلتر 
پيام رسان چيني وي چت بود. اپليكيشني كه چهار 

سال قبل تر و به دليل »امكان دوست يابي« فيلتر شد 
و حاال در غياب تلگرام برگشته است تا بدون فيلتر در 
اختيار كس��اني قرار گيرد كه دنبال نصب پيام رسان 
غيرايران��ي هس��تند. امكانات اين اپليكيش��ن براي 
راه اندازي كسب وكارهاي آنالين البته فرصتي است 
كه در اختيار كس��اني قرار مي گيرد ك��ه بيش از هر 
چيز به سبب امكان به خطر افتادن مشاغل خود و از 
دست رفتن مشتريان به فيلتر تلگرام معترض بودند. 
اين اپليكيشن امكان ايجاد كانال، فضاي ابري براي 
آرشيو اس��ناد و رمزنگاري مطالب و امنيت اطالعات 
كاربر را ندارد. سرورهاي وي چت در كشور چين قرار 

دارند و از زمان رفع فيلتر آن كاربران فضاي مجازي 
بارها در مورد امنيت آن به يكديگر هش��دار داده اند. 
روندي وارونه ش��كل گرفته؛ چهار سال قبل تر فيلتر 
وي چت باعث اعتراض كاربران ش��د، ح��اال مراجع 
رسمي ترجيح داده اند فيلتر وي چت را بردارند و اين 
رفع فيلتر باعث شده تا شك كاربراني كه سابقه اين 

فيلتر و رفع فيلتر را مي دانند، برانگيخته شود. 
»10تا فيلترش��كن براي مادرم نصب ك��ردم.« اين 
روزها كاربران فضاي مجازي به طنز و به جد مشغول 
بازگويي تجربه مواجهه بزرگ ترهاي فاميل با فيلتر 
شدن تلگرام هستند، براي نسل جوان تر فيلتر شدن 

گروه اجتماعي| »نظر ش��ما در مورد اين گزاره ها 
چيس��ت؟ 1- تلگ��رام با ح��ذف كانال ه��اي مروج 
خش��ونت، تروريس��م، نفرت پراكني و مس��تهجن 
دوباره فع��ال ش��ود؟ 2- تلگ��رام مانن��د واتس  آپ 
به عن��وان يك پيام رس��ان و نه رس��انه فعال ش��ود. 
3- تلگ��رام در وضعيت قبلي خود ب��ه فعاليت ادامه 
دهد.« حسام الدين آش��نا، رييس مركز بررسي هاي 
اس��تراتژيك رياس��ت جمهوري چن��د روز پيش در 
صفحه توييتر خود اي��ن س��وال و گزينه هاي مورد 
نظرش را به نظرس��نجي گذاش��ت. از ميان 21 هزار 
نفر كاربري كه در اين نظرس��نجي ش��ركت كردند، 
87 درص��د به گزينه س��وم و بازگش��ت تلگ��رام به 
وضعيت پيش��ين خ��ود، 10 درصد ب��ه گزينه اول 
و ح��ذف كانال ه��اي خ��اص و 3 درصد ب��ه گزينه 
دوم و تبديل تلگ��رام به يك پيام رس��ان صرف راي 
دادند. حس��ام الدين آش��نا در پاس��خ به اين سوال 
كه نظرس��نجي هايي كه او منتش��ر مي كن��د براي 
كسب اطالع ش��خصي اس��ت يا قرار اس��ت بر پايه 
آنها تصميم گيري انجام ش��ود، پاس��خ داد: »كار من 
تصميم سازي است نه تصميم گيري؛ اميدوارم اگر چه 
نمونه و پاسخ دهندگان اين نظر خواهي لزوما معرف 
جامعه نيستند اما ديدگاه آنان را منعكس مي كنم.« 
تلگرام همچنان فيلتر است و معلوم نيست كه آيا قرار 
است به سرنوشت توييتر دچار ش��ود كه از سال 88 
تاكنون همچنان فيلتر مانده است يا وضعيتي موقتي 
اس��ت كه قرار اس��ت با فاصله گرفت��ن از اعتراضات 
سراسري در كشور مجددا در دس��ترس شهروندان 

قرار بگيرد. 
از ساعاتي پس از اعالم رس��مي فيلتر شدن تلگرام، 
واژه »فيلترش��كن« خ��ودش را در مي��ان پيام هاي 
ردوبدل ش��ده در فضاي مجازي و مكالمات روزمره 
مردم باال كش��يد. فرق فيلتر ش��دن تلگرام با اتفاقي 
كه براي توييتر رخ داد در اين بود كه اين اپليكيشن 
در س��ال هاي رواج يافتنش در ايران توانست پايگاه 
محكمي روي گوش��ي هاي همراه ايرانيان پيدا كند. 
اگر شبكه هاي اجتماعي مانند فيس��بوك و توييتر 
بيش��تر در اختيار نس��ل جوان شهرنش��ين بودند، 
در مقابل تلگرام تبدي��ل به يكي از ابزارهاي س��اده 
و آساني شد كه اس��تفاده از آن از ش��هر تا روستا و از 
نوجوان��ان گرفته ت��ا پدربزرگ ه��ا و مادربزرگ ها را 
هم به س��مت خود كش��يد، تلگرام تبديل شد به راه 
ارتباطي فاميل ها، گروه هاي دوستي، همكاران، راهي 
براي كس��ب خبرها و انتش��ار تحليل ها، راهي براي 
كسب وكار. تلگرام به بخشي از زندگي روزمره مردم 

تبديل شد. 
»اين هم ك��ه برخي تبلي��غ مي كنند اگر م��ردم از 
پيام رسان هاي داخلي اس��تفاده كنند اطالعات انها 
فالن و بهمان مي ش��ود، همه آنها شايعاتي است كه 
دش��من روي آن مانور مي دهد. مردم توجه داش��ته 
باش��ند كه اين ش��ايعات از القائات دشمن است كه 

گروه اجتماعي|هن��وز به پانزدهمين روز زمس��تان 
نرس��يده بوديم كه با نصب نرده پات��وق »ايران41ها« را 
كور كردند. يك تو رفتگي در خيابان ميرداماد تهران كه 
شده بود ايستگاه غيررسمي مسافركش هايي كه شماره 
پالك خودروهاي ش��ان »ايران 41« و »اي��ران21« بود. 
بيشترشان هم پرايد بودند. تو رفتگي مقابل ورودي شمالي 
ايستگاه مترو ميرداماد بود. ايستگاه متروي ميرداماد دو 
ورودي دارد؛ يكي مقابل مجتمع تجاري »رز ميرداماد« 
در ضلع شمالي خيابان و ديگري وقتي از سمت غرب به 
سمت شرق در خيابان ميرداماد حركت مي كنيد قبل از 
بانك مركزي درست مقابل يك مجتمع تجاري در حال 
تكميل. اين روزها كه هنوز اين مجتمع تجاري تكميل 
نشده و تكاپويي در آن نيس��ت فقط در ورودي مترو در 
ضلح ش��مالي خيابان تجمع تاكس��ي ها، مسافركش ها 
و مس��افران نفس ميرداماد را گرفته اس��ت. وقتي به دو 
ورودي ايس��تگاه ميرداماد دقت كني��د مي بينيد هردو 
چنان قرار گرفته اند كه باالي هريك مجتمعي تجاري و 
چندين طبقه قدعلم كرده اند. شايد هم اين ظن را تقويت 
مي كند كه شهرداري تهران در زمان طراحي خط مترو 
و ايستگاه هاي آن فرصت خوبي براي تبديل زمين هاي 
باالي ايستگاه مترو فراهم كرده تا تراكم تجاري بگيرند. 
اما نكته اينجاست كه آن زمان ش��هرداري تهران به اين 
فكر نكرده بود كه خياب��ان ميرداماد يك بلوار س��اده با 
دو كنارگذر اس��ت كه تحمل چنين حجم��ي از تردد و 
توقف را ندارد؟ شايد هم  زماني كه داشتند ايستگاه مترو 
ميرداماد را طراحي مي كردند و براي زمين هاي باالس��ر 
آن، برخيابان ميرداماد، مجوز تراك��م تجاري فروختند 
يادشان نبود كه براي ايستگاه تاكسي هم فضا الزم است 
و نمي توان معبر چه پي��اده و چه س��واره را مورد تعرض 
قرار داد و حاضر نش��د از حجم تراكم فروشي كاست. اگر 
از ميدان مادر به سمت پل ميرداماد يعني غرب در حركت 
باشيد درست قبل از پمپ بنزين ميرداماد، يك خروجي 
از خط اصلي ب��ه كنارگذر وجود دارد. درس��ت همان جا 

مجتمع »رز ميرداماد« سر به آس��مان كشيده و در جوار 
پمپ بنزين ميرداماد جا خوش كرده است. جلوي مجتمع 
»رز ميرداماد« يعني فضاي ورودي مجتمع و در پياده رو 
ورودي ايستگاه مترو واقع شده اس��ت و در همان محل 
سعي شده جايي براي توقف تاكسي هاي زردرنگ درنظر 
گرفته ش��ود. اما ميزان تردد با آن تعداد تاكسي زردرنگ 
خطي تناسبي ندارد. به همين دليل هم درست روبروي 
پمپ بنزين، همان جايي كه تورفتگي بلوار اصلي واقع شده 
مسافركش ها جا خوش كرده  بودند. نگاهي به پالك هاي 
آنان نش��ان مي داد كه همه از يك شهر و يك محل آنجا 
را قرق كرده اند. طبيعي است وقتي كار نباشد شغل دوم 
مي ش��ود كار اصلي. رهگذرها ديده بودند كه بسياري از 
آنها همان جا در ماشين مي خوابيدند. اما روز چهارشنبه 
12دي وقتي شهرداري تهران همان تورفتگي خيابان را 
هم با نرده كور كرد ح��اال آنها بايد از معبر اصلي بگيرند و 
توقف كنند تا مسافر سوار شود. اين يعني توقف و ترافيك 
بيش��تر. حاال خيابان ميرداماد هم به اندازه خيابان هاي 
مركز ش��هر ترافيك دارد. فرقي هم ندارد ساعت چند از 
روز باشد. موضوع اين اس��ت كه اگر در كنار گذر در حال 
حركت باشي و به ايس��تگاه مترو برسي بايد صبركني تا 
تاكسي ها و مسافركش ها مسافرشان را سوار كنند و بعد به 
مسيرت ادامه دهي. اگر هم در بلوار اصلي در حركت باشي 
آن دسته از مسافران كه در كنارگذر سوار نشده اند منتظر 
تاكسي  ايستاده اند و بازهم توقف ناخواسته ترافيك ايجاد 
مي كند. شايد اگر شهرداري تهران آن زمان كه ايستگاه 
مترو ميرداماد را در دس��ت طراحي و س��اخت داشت به 
همان اندازه كه به واحدهاي تجاري مي انديشيد به معبر، 
چه براي س��واره و چه براي پياده مي انديشيد دست كم 
يك طبقه از آن مجتمع هاي تجاري را به جهت توقف و 
سوارشدن مس��افران در نظر مي گرفت. حاال شايد بتوان 
قرق ايران 41ها را ك��ور كرد ولي آنها براي س��وار كردن 
مسافر مجبورند در كنارگذر يا بلوار اصلي توقف كنند و 

همين براي ايجاد ترافيك كافيست. 

كاربران فضاي مجازي تا چه اندازه ممكن است تلگرام را ترك كنند؟

دو راهي فيلترشكن و گزينه هاي پيشنهادي
گروه اجتماع�ي| پس از گذشت نزديك به دو ماه 
از زلزله در اس��تان كرمانش��اه؛ مديرعامل موسسه 
خيريه مهرآفرين مي گويد اسكان موقت زلزله زدگان 
با كندي پيش مي رود و هنوز خانواده هاي زيادي در 
سرماي زمستان زير چادر زندگي مي كنند. فاطمه 
دانش��ور، ديروز در يك نشس��ت خبري با تش��ريح 
فعاليت هاي موسسه مهرآفرين در مناطق زلزله زده، 
گفت: در مجم��وع مناطق زلزل��ه زده 15 هزار خانه 
تخريبي داشته است و تاكنون مجموع كانكس هاي 
تحويل داده شده از سوي نهادهاي رسمي و مردمي 

نزديك به 10 هزار كانكس است. 
به گفته دانشور در شهر س��رپل ذهاب، شمار زيادي 
از خانواده هاي آس��يب ديده هنوز در انتظار دريافت 
كانكس هس��تند و نهادهاي رس��مي باي��د در اين 
زمينه فعاليت هاي شان را ادامه دهند. وي همچنين 
با اش��اره به جم��ع آوري كمك هاي مالي از س��وي 
چهره هاي سرشناس پس از زلزله كرمانشاه، از همه 
اين چهره ها تقاضا كرد تمركزش��ان بر امدادرساني 
و تامين امكانات اس��كان موقات ب��راي زلزله زدگان 

معطوف كنند. 
دانشور گفت: برخي كارها اساسا جزو مسووليت هاي 
دولت اس��ت. بهتر اين اس��ت ك��ه س��لبريتي ها و 
چهره هاي م��ورد اعتم��اد مردم كمك ه��اي مالي 
جمع آوري شده ش��ان را اكنون براي تس��ريع روند 
اسكان موقت و تامين نيازهاي بهداشتي، اجتماعي 
و... زلزل��ه زدگان ص��رف كنند. وي در عي��ن حال با 
انتقاد از نب��ود هم افزايي ميان دس��تگاه هاي دولتي 
و س��ازمان هاي مردم نهاد، افزود: تا امروز حتي يك 
مسوول دولتي احساس نياز نكرده كه با ما جلسه اي 

برگزار كند و از توان س��ازمان هاي مردم نهاد كمك 
بگيرد. 

اين روند باعث مي ش��ود در جريان كمك رساني به 
خانواده هاي آس��يب ديده در زلزله نوعي سردرگمي 
و دوب��اره كاري پي��ش بياي��د.  به گفت��ه وي فقدان 
اطالعات دقيق يكي ديگر از مشكالت كنوني مناطق 
زلزله زده اس��ت به طوري كه هن��وز بانك اطالعاتي 
دقيقي از وضعيت خانواده هاي آسيب ديده، كودكان 
نيازمند كمك و مواردي از اين دس��ت تهيه نش��ده 
اس��ت: »همين فق��دان اطالع��ات باعث ش��ده كه 
خانواده اي بر اثر روابط ش��ش كانكس دريافت كند 
و خان��واده اي ديگر حتي يك كانك��س هم دريافت 
نكند.« تشديد مش��كالت بهداشتي از جمله كمبود 
سرويس هاي بهداشتي و حمام و همين طور كمبود 
خدمات مش��اوره اي و مددكاري اجتماعي از ديگر 
دغدغه هايي بود كه مديرعامل موسس��ه مهرآفرين 
بر لزوم توجه سازمان هاي مردم نهاد و سازمان هاي 

رسمي به آنها تاكيد كرد. 
دانش��ور همچنين ش��رايط مناط��ق زلزل��ه زده را 
»بحراني« توصي��ف ك��رد و از همين رو ب��ه دولت 
پيش��نهاد كرد در فواص��ل زماني مناس��ب يكي از 
مقام هاي ارشد دولت به مناطق آسيب ديده از زلزله 
سركش��ي كنند. او اين اتف��اق را در افزايش اعتماد 
عمومي به اجرايي ش��دن برنامه ه��اي دولت در اين 

مناطق موثر دانست. 
راه اندازي كتابخانه، ساخت كانكس و احداث مركز 
خدمات اجتماعي هم از جمله خدمات انجام ش��ده 
يا در حال انجام موسس��ه مهرآفرين بود كه دانشور 

درباره آنها سخن گفت. 

 اس�تفاده از فيلترش�كن يا نصب پيام رسان هاي 
داخلي؟ اولين راهكار، راهكار كس�اني اس�ت كه 
بارها تجربه فيلترشدن سايت ها و اپليكيشن هاي 
مختلف را داشته اند و حاال دارند دست پدر و مادرها 
و س�اير دوس�تان و اهالي فاميل را هم مي گيرند و 
آنها را با اين ابزار آشنا مي كنند تا بتوانند خودشان 
را به تلگرام برس�انند. دومين راه ح�ل آن چيزي 
است كه منابع رسمي به صورت مستقيم پيشنهاد 
مي دهن�د: اس�تفاده از پيام رس�ان داخل�ي. يك 
پيشنهاد غيررسمي هم از سوي آنها مطرح شده. 
»وي چت« رفع فيلتر شد و در كنار گزينه هاي ديگر 
قرار گرفت تا كاربراني كه به هر دليلي نمي خواهند 
به س�مت پيام رس�ان هاي داخل�ي برون�د، از اين 
پيام رس�ان چيني اس�تفاده كنند كه پيش از اين 
فيلتر بود. اما دكتر مجيد رضاييان، استاد  دانشگاه  
و پژوهشگر روزنامه نگاري مي گويد كه حاال ديگر 
دوره وايبر نيست كه با فيلتر كردن بشود جمعيتي 
را به س�وي يك پيام رس�ان ديگر ران�د. به عقيده 
او تلگرام هويت مش�خصي دارد، جمعيت بسيار 
زيادي را جذب كرده و نمي توان كاربرانش را با ابزار 
فيلتر از آنجا بيرون كرد. او به »اعتماد« مي گويد كه 

مردم راه فيلترشكن را در پيش خواهند گرفت. 

  با طوالني ش�دن فيلتر تلگرام در حال حاضر دو 
راه جايگزين به صورت مس�تقيم و غيرمس�تقيم 
به مردم پيشنهاد ش�ده: از پيام رسان هاي داخلي 
استفاده كنند يا اينكه به سمت اپليكيشن چيني 
وي چ�ت بروند كه فيلترش برداش�ته ش�ده. فكر 
مي كنيد مردم به سوي راه هاي پيشنهادي بروند يا 

اينكه فيلترشكن را   انتخاب مي كنند؟
همه مان را ارجاع مي دهم به زماني كه در »وايبر« بوديم. 
آن زمان هن��وز اين حضور چندان گس��ترده نبود و براي 
همين كوچ ما از وايبر به تلگرام تنش��ي ايجاد نكرد. االن 
يكسري كس��ب وكارها ش��كل گرفته و در تلگرام خيلي 
چيزها اتفاق افتاده كه امكان جايگزيني آن نيست. مردم 
قطعا به همين خاطر به س��مت اس��تفاده از فيلترشكن 
مي روند، هيچ شك نكنيد ولو اينكه جايگزين هاي بعدي 
را هم انتخاب و از آنها هم اس��تفاده كنند اما تلگرام باقي 
مي ماند چون تبديل به بخشي از زندگي مردم شده است، 
به خصوص زندگي فعاالن استارت آپ ها دارند. كسي كه 
در يك كانال دارد كفش و لباس مي فروش��د و مثال 200 
هزار نفر عضو دارد، كجا مي خواهد برود؟ مردم به س��مت 
فيلترش��كن مي روند، ب��ه دليل همين كس��ب وكارها و 

ارتباطاتي كه شكل گرفته، به سبب كانال هايي كه هويت 
پيدا كرده اند. احيا كردن اينها در يك فضاي ديگر و شبكه 
اجتماعي ديگر به اين سرعت و سادگي امكان پذير نيست. 
بنابراين تقريبا مي گوييم كه بين 70 تا 80 درصد مردم به 

درست يا غلط مجبورند در تلگرام بمانند. 
  پس اين اس�تفاده از فيلترش�كن را بيشتر از هر 
چيزي نش�انه ضرورت ادام�ه كس�ب وكارها نزد 

كاربران مي دانيد؟ 
غير از موضوع كسب وكار، بسياري اتفاق هاي ديگر هم در 
تلگرام شكل گرفته اند. استارت آپ ها بخش اول اين قضيه 
هستند اما خب در مرحله بعد كانال هاي خبري قرار دارند، 
حاال اين كانال ها همان جا شكل گرفته اند، مگر مي توانند 
به اين راحت��ي بروند جاي ديگر؟ ني��از مخاطب و ارتباط 
آنها با اين منابع خبري شكل گرفته و براي رسيدن به اين 

منابع خبر هم از فيلترشكن استفاده خواهند كرد. 
  فكر مي كنيد اين استفاده از فيلترشكن چقدر از 
سر اين اس�ت كه مردم به راهكارهاي پيشنهادي 

جايگزين تلگرام اطمينان ندارند؟
عدم اطمينان در اس��تارت آپ ها و كس��ب وكارها مطرح 
نيست. اگر راه جايگزيني بود كه مي توانستند به سرعت 
و با راحتي تمامي آنچه را داشتند به محل جديد منتقل 
كنند، فارغ از اينكه مثال به امنيت آن اطميناني هست يا 
نه، اين كار را مي كردند چون طرف مي خواهد بليت رزرو 
كند يا كفش بفروشد، اين ديگر برايش مهم نيست كجا 
دارد اين كار را انجام مي دهد و چقدر قابل اطمينان است. 
اما از اينكه بگذريم بايد گف��ت بله! موضوع عدم اطمينان 
هم در ميان اس��ت. نمي گويم در مورد همه مصداق دارد 
اما خيلي ها هستند كه فكر مي كنند جاي جديد چقدر 
امن است. به خصوص جايي كه بحث كانال ها و گروه هاي 

خبري در ميان است. 
  كليت اين امر را اصوال چقدر تاثيرگذار مي دانيد؟ 

آيا هدفي كه مراجع رسمي دنبال مي كنند از طريق 
فيلتر تلگرام قابل وصول است؟

حرفي كه وزارت ارتباطات زد را شايد بشود در اينجا تكرار 
كرد. گفتند اين اتفاق نظر ما نيست، به عنوان دولت موافق 
نبوديم اما اين نظر شوراي امنيت است. اما گذشته از اين 
ما بارها گفته ايم كه چه فيلتر باشيم چه نباشيم حضور در 
شبكه هاي اجتماعي فرهنگ س��ازي مي خواهد. االن در 
كشورهاي توسعه يافته هر كسي ش��ايد عضو 10 شبكه 
اجتماعي باشد، مگر فيلتر وجود دارد؟ طبيعتا فرق قائل 
مي ش��وند ميان خبرهاي موثق و غيرموثق. بع��د از اين 
بحث مي رسيم به اينكه اطالع رس��اني ما در داخل كشور 
ايراد دارد، از آنجا مي رس��يم به اينكه به موض��وع آزادي 
بيان و گردش آزاد اطالعات احت��رام نمي گذاريم، از آنجا 
مي رس��يم به اينكه بايد با موضوعي به نام سانسور مقابله 
كنيم. بحث گس��ترده اي ك��ه در اين خالصه مي ش��ود: 
بايد به گردش آزاد اطالعات احت��رام بگذاريم و همزمان 
فرهنگ سازي كنيم. اين دو بايد با هم همراه باشند. آزادي 
بيان در كشورهاي توسعه يافته هم به اين معنا نيست كه 
همه چيز خالصه شود در شبكه هاي اجتماعي كه دو ايراد 
عمده دارند. اس��اتيد ارتباطات در دنيا هم مي گويند كه 
شبكه هاي اجتماعي سنديت و مشروعيت خبري ندارند. 
روزنامه نگاري خبري در وب 1 هست )سايت هاي خبري( 
 و مطبوع��ات. وب 2 كه همين ش��بكه هاي اجتماعي را 
در بر مي گيرند نظارتي روي صحت و سقم خبر نيست و 
براي همين اس��ت كه وقتي نقص اطالع رساني در كشور 
داريم طبيعي است كه شبكه هاي اجتماعي هر كدام كه 
بيايند كل ابتكارعمل اطالع رساني را در دست مي گيرند. 
اين نقص ما در اطالع رساني درست را مي رساند. گردش 
آزاد اطالعات ما در فضاي حرفه اي اگر معيوب نباشد، ما 
در برابر شبكه هاي اجتماعي فرهنگ سازي مي كنيم و از 

حضور مردم در اين شبكه ها هم نگراني نخواهيم داشت. 

تحليل مجيد رضاييان در مورد انتخاب كاربران از ميان دو گزينه فيلترشكن و پيام رسان هاي ديگر
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مديرعامل موسسه خيريه  مهرآفرين: مجتمع تجاري به جاي ايستگاه تاكسي 

هنوز اسكان موقت زلزله زدگان پيش نرفته است

بارها و بارها تكرار شده اس��ت، فيس بوك، يوتيوب، 
توييتر و... براي كساني كه ش��بكه هاي اجتماعي را 
آنقدر جدي تجرب��ه نكرده بودند حاال فيلتر ش��دن 
تلگرام اتفاق به نس��بت جديدي است، اتفاق بزرگي 
كه رخ دادنش را ح��س مي كنند. در اين اتفاق بزرگ 
نس��ل هاي قبل تر، پدرها و مادرها، مردان و زنان 50 
و 60 س��اله و باالت��ر دارند تصمي��م مي گيرند كه به 
راهكارهاي جايگزين پيش��نهادي تن دهند يا اينكه 
به نسل جوان تر بپيوندند؛ نسل هايي كه سال ها است 
بخشي از زندگي مجازي ش��ان به مدد فيلترشكن ها 

در جريان است. 

ويژه

»علي بيت اللهي« رييس بخش زلزله شناس�ي 
مركز تحقيقات راه، مس�كن و شهرسازي چند 
روز قبل در اظهاراتي جنجالي هش�دار داده بود 
كه فرونشست زمين در مناطق جنوبي تهران، 
زندگي 2 ميليون نف�ر از ش�هروندان تهراني را 
تهديد مي كند. وي در اين خبر مدعي ش�ده كه 
با ادامه فرونشست زمين خطر ساكنان مناطقي 
چون فرودگاه مهرآباد، پااليشگاه تهران، بخشي 
از خطوط راه آهن، 44 جاي�گاه پمپ بنزين و 15 
جايگاه گازسوز و بسياري ديگر از مراكز حساس 
در اي�ن مح�ات را تهدي�د مي كن�د. اين خبر 
همانطور كه انتظار مي رفت با انعكاس وس�يعي 
كه از طريق فضاي مجازي داش�ت، باعث ايجاد 
هراسي دوباره در بين شهروندان پايتخت نشين، 
كه ت�ازه دو زلزله پياپي را پش�ت سرگذاش�ته 
بودن�د، ش�د. اما ب�ا اي�ن وج�ود دكت�ر »امير 
شمش�كي«، مديركل دفتر بررس�ي مخاطرات 
زمين شناس�ي، زيس�ت محيطي و مهندس�ي 
س�ازمان زمين شناس�ي و اكتش�افات معدني 
كشور، در گفت وگو با »اعتماد« ضمن رد اين ادعا 
معتقد است كه گرچه فرونشست زمين در تهران 
باالتر از متوس�ط فرونشس�ت در جهان اس�ت 
ولي با اين حال، وضعيت به گونه اي كه از س�وي 
بيت اللهي ترسيم شده نيز نيست. گفت وگويي 
كه به ابعاد مختلف فرونشست در زمين و تبعات 

آن براي پايتخت مي پردازد. 

  آقاي دكتر، يكي دو روز قب�ل خبري از طريق 
رسانه ها منتشر ش�د كه حكايت از فرونشست 
جدي زمين در مناطق جنوبي تهران و به دنبال 
آن تهديد ج�ان 2 ميلي�ون نفر از ش�هروندان 
تهراني داشت. واقعا وضعيت فرونشست زمين 

در تهران تا اين حد خطرناك است ؟!
من هم اين اخبار را در فضاي مجازي ديده ام. اخباري 
كه باعث ايجاد وحش��ت در بين مردم شده است. ولي 
واقعيت اين است كه اصال وضعيت اينچنين كه ترسيم 
شده نيست. درس��ت است كه فرونشس��ت زمين در 
بخش هاي جنوبي تهران، تهديدي جدي براي پايتخت 
محسوب مي شود اما اصال اينگونه نيست كه بخواهيم 
بگوييم فالن پمپ بنزين يا فالن سازه يا فالن فرودگاه 

در معرض خطر هستند. 
  مي شود بيشتر توضيح دهيد. خب اگر مناطق 
جنوبي تهران فرونشست جدي داشته باشند، 
اين فرونشست، تمامي سازه ها و مراكز و خطوط 
لوله و...  ك�ه در آن مح�دوده قرار گرفت�ه را نيز 

تهديد مي كند. 
ببينيد، درست اس��ت كه برخي از مناطق تهران بطور 
طبيعي در حال فرونشست هستند اما اين به آن معنا 
نيست كه تمامي سازه ها يا مراكزي كه در آن قرار دارند، 
در معرض خطر باشند. چرا، اين حالت تنها در صورتي 
مي تواند خطرناك باشد كه يك س��ازه درست در مرز 
خط يك فرونشست باشد يا مثال مترو، كه ممكن است 
از يك قسمت زمين به بخش هايي وارد شود كه زمين 
در آنها فرونشست داشته است و اختالف سطح باعث 
آسيب به سازه و خطوط مترو ش��ود. ولي اينكه گفته 
شود فالن تعداد پمپ بنزين يا فالن مخزن سوخت به 
صورت نقطه اي، در معرض تهديد قرار داش��ته باشند، 
اظهارنظرهايي كامال غيركارشناسانه است و نمي دانم 
دوستان برچه اساسي و با چه هدفي چنين سخناني را 

بيان مي كنند؟
  اصوال االن وضعيت فرونشست زمين در تهران 

چگونه است ؟
مقدار اين فرونشس��ت در مناطق مختل��ف، متفاوت 
است ولي بطور متوسط بخشي از زمين هاي تهران در 
جنوب آن، س��االنه چيزي حدود 16 تا 17 سانتي متر 

فرونشست دارند. 
  و اين مناطق بيشترش�امل ك�دام بخش هاي 

تهران است؟
بيش��تر در مناطق جنوب غربي تهران. در محوطه اي 
شامل محدوده اي به وسعت 900 كيلومتر بين تهران 
و شهريار. نكته نگران كننده در اين ميان آن است كه اين 
مقدار بيشتر شده است. يعني از 700 كيلومتر به 900 

كيلومتر افزايش پيدا كرده است. 
  و اي�ن فرونشس�ت ها كمت�ر از متوس�ط 

فرونشست هاي جهاني است يا بيشتر از آن؟
واقعيت اين است كه ما نيز مانند كش��ورهاي كم آب 
در معرض توس��عه مانند مكزيك، از لح��اظ حجم و 
وس��عت، جزو ركوردداران فرونشست زمين در جهان 
هستيم بطوريكه در برخي از نقاط، اين فرونشست به 
چيزي حدود 21 تا 24 سانتي متر مي رسد. بخشي از 
داليل آنهم به خشكسالي و برداشت بي رويه از آب هاي 

زيرزمين برمي گردد. 
  زلزله هم تاثي�ري روي افزايش فرونشس�ت 

زمين دارد؟
نه. چون اصوال آبرفت هاي تهران در عمقي 300 – 200 
متري زمين قراردارند درحالي ك��ه زلزله هاي تهران، 
بنابرگزارش هاي اعالم شده عمدتا در اعماقي 7 تا 10 
كيلومت��ري رخ داده اند. بنابراين فك��ر نمي كنم زلزله 

بتواند تاثيري روي فرونشست زمين داشته باشد. 
  خشكسالي چطور؟ خشكسالي مي تواند بطور 

ذاتي باعث افزايش فرونشست زمين شود؟
خود خشكسالي خير. ولي اگر قرار باشد اين خشكسالي 
با برداش��ت آب هاي زيرزميني توام باشد، مي تواند در 

فرونشست زمين موثرباشد. 
  باالخره مس�وول رصد فرونشست زمين شما 
هستيد يا وزارت مس�كن و بخش هاي مرتبط با 

آن؟
طبيعتا مسوول رصد تغييرات زمين ما هستيم. براي 
همين هم هس��ت كه از اظهارنظرهاي عجيب س��اير 

مسووالن تعجب مي كنم. 
  خب خود ش�ما كه مس�وول اين امر هستيد، 
تغييرات فرونشس�ت زمين را رصد مي كنيد تا 
ببينيد آيا خطري سازه ها يا خطوط گاز و نفت و 

آب و... را تهديد مي كند يا خير؟
بله. االن اين كار به صورت مس��تمر در ته��ران انجام 
مي شود. به خصوص در مورد مناطقي كه فرونشست 
در آنها رخ مي دهد. البت��ه ما بايد كل كش��ور را رصد 
كنيم ولي اين كار، بودجه و امكانات بس��يار وس��يعي 
را مي خواهد ك��ه از عهده ما خارج اس��ت. براي همين 
بيش��تر، مناطقي را رص��د مي كنيم كه فرونشس��ت 
در آنها زيادتر بوده اس��ت. البته تهران استثناست و به 
دليل حساس��يتي كه دارد و موقعي��ت خاصش، دايم 
تغييرات زمين در آن را رصد مي كنيم تا اگر در مواردي 
به اين نتيجه رسيديم كه فرونشس��ت درحال آسيب 
زدن به تاسيسات يا س��ازه هاي مختلف است، آن را به 
سازمان هاي ذيربط انعكاس دهيم. براي همين در عين 
حال كه معتقديم فرونشس��ت زمين در تهران پديده 
خطرناكي است، معتقديم كه وضعيت به گونه اي كه 
ساير مسووالن مدعي آن هستند نيست و نبايد با انتشار 
اين اخبار غيركارشناسي باعث تشويش اذهان عمومي 

شد.  
  و در نهايت اينكه براي كاهش اين فرونشست 

چه بايد كرد؟
كنترل بهره برداري هاي بي رويه از آب هاي زير زميني 
و اس��تفاده بهينه از آب هاي س��طحي، به خصوص در 
بخش كشاورزي شايد موثرترين راهكار براي كاهش 
فرونشست در تهران باشد كه عزمي راسخ و البته يك 

همكاري بين بخشي را مي طلبد. 

يك مقام مسوول در سازمان زمين شناسي و اكتشافات معدني: 

فرونشستتهرانرادستمايهتشويشاذهانعمومينكنيد
ادعاي در خطر بودن 2 ميليون نفر به سبب فرونشست زمين

جدولگفت و گو

افقی

عمودي

متقاطع

سود        وكو

1- حكومت مردم بر مردم - زرنيخ سفيد
2- فرهنگ لغت فرانسوي - فيلسوف نامي انگليس 

- آرزوانه
3- شب دراز - ورزشگاه باشگاه بارسلون - نمونه خروار
4- باالبر ماشين - حيوان مرده - بخار دهان - بازي فينال
5- بزرگ و مهتر قوم - پادشاه افشاري - هرگز نه عرب

6- آتش عرب - خبر گزاري ايتاليا - پيشه ور
7- صمغ گياهي - ش��اداب و باط��راوت - از رودهاي 

مهم ايران
8- مشك خالص - كشور آفريقايي - سفره چرمي
9- نوعي خواهر و برادر - فرشتگان - سيخ كباب
10- بي تجربه - ثابت و بي حركت - سنگ سرخ

11- كاله الف - تمام كننده - راه افتاده
12- شريك - نفس - آسمان - برجستگي الستيك

13- درخت انداز - ماده سيب زميني - خالو
14- تصدي��ق آلمان��ي - كش��ف رازي - ظرفي��ت 

الكتريكي
15- جدول پرطرفدار - پايتخت آمريكا

1- كالسكه بزرگ - خودكار
2- صاحب - كفگير - پشت و عقب چيزي

3- دعاي زير لب - كشور و اقليم - جوان
4- جانور كيسه دار استراليايي - پول ژاپن - ليكن - 

معاون هيتلر
5- خاك صنعتي - اينك و حاال - بوكسور

6- اثر و عالمت - پسر فريدون - بز نر
7- مخفيانه - هادي الكتريسيته - گردنبند قهرماني

8- حرف بيهوده - تاالب - پايتخت روسيه

9- فرمان كش��تي - پايتخت س��نگال - خروس 
مازندراني

10- درد - پرخور - آبزي عظيم الجثه
11- خيال و تصور - چرم فروش - قيمت بازاري

12- جهت - بريدن شاخه هاي زائد - مادر عرب - 
جاهل و بي خرد

13- پدر شعر نو - پيله ابريشم - ساز كليسا
14- سبز تركي - بيخ - نشانه ها

15- بيماري عق��ب ماندگي در اث��ر كمبود يد - 
آزرده شدن

دكتر س��لطاني فر، وزير ورزش و جوانان در آيين 
كلنگ زني خانه كش��تي شهرس��تان ايذه گفت: 
از همه مسووالن تش��كر مي كنم ما امروز خدمت 
رس��يده ايم تا بتوانيم اي��ن پروژه را آغ��از كنيم و 
همين ج��ا از مديركل اس��تان ق��ول مي گيريم 
 با كمك اس��تاندار محت��رم و مس��ووالن محلي 
اين پروژه كمتر از 2 س��ال آينده ب��ه بهره برداري 

برسد.
دكتر سلطاني فر با اش��اره به قطب كشتي فرنگي 
ادام��ه داد: باي��د بگوي��م كارنامه بس��يار خوب 
تي��م منتخ��ب اس��تان و قهرماني جهان نش��ان 

از موفقيته��اي كش��تي فرنگي در اين اس��تان و 
شهرس��تان اس��ت بنده به ياد دارم در گذش��ته 
نه چندان دور در بسياري از رشته هاي ورزشي در 
تيم هاي ملي شاهد حضور بازيكنان خوزستاني از 

شهر هاي مختلف اين استان بوديم. 
دكتر س��لطاني فر ادامه داد: هم اين شهرس��تان 
و هم انديمش��ك به عنوان دو قطب مهم كشتي 
فرنگي شناخته ش��ده اس��ت. اميدوار هستيم با 
ادامه روند موج��ود و برنامه ريزي هايي كه انجام 
مي شود در ساير رش��ته ها هم با توجه به ظرفيت 
خوبي ك��ه در اين اس��تان وج��ود دارد خبرهاي 

خوش ت��ر و بهت��ري را درب��اره افتخارآفرين��ي 
قهرمان��ان و جوان��ان اس��تان بش��نويم.  دكت��ر 
س��لطاني فر در ادامه به مديريت خوب اس��تاندار 
و هماهنگ��ي مطلوبي كه ميان مس��ووالن برقرار 
شده اس��ت، ادامه داد: همتي كه امروز در استان 
ش��اهد آن هس��تيم با مديريت خوب استاندارد و 
هماهنگي مطلوبي كه ميان مس��ووالن اس��تاني 
وجود دارد مي توان ش��اهد موفقي��ت روزافزون 
ورزش��كاران و جوانان اس��تان باش��يم و كساني 
كه عالقه مند هس��تند نام اس��تان شهرس��تان و 

كشورشان مطرح شود.

دكتر س��لطاني فر در پايان با اش��اره ب��ه زحمات 
حي��دري مدي��ركل ورزش و جوان��ان اس��تان 
گفت: باي��د از مدي��ركل ج��وان ورزش و جوانان 
اس��تان تقدير و تش��كر كنم زيرا در همين مدت 
كم منش��ا اثرات و دس��تاوردهاي بس��يار خوبي 
بودند، بس��ياري از پروژه هاي ورزشي به حركت 
درآم��ده اس��ت و خبره��اي خوب��ي از برگزاري 
مس��ابقات و رويدادهاي بين المللي از اين استان 
مي شنويم. اميدوارم در مجموعه دولت با رويكرد 
عدالت محوري كه در پيش داريم بتوانيم امكانات 

ورزشي را به نقاط دوردست ببريم.

وزي��ر ورزش و جوانان رويك��رد دولت تدبي��ر و اميد را 
توزيع امكانات و منابع در مناطق مختلف ايران به ويژه 
مناطق كمتر توس��عه يافته دانس��ت و ابراز اميدواري 
كرد كه ورزش استان خوزس��تان دوره طاليي خود در 
عرصه ورزش را تكرار كند. دكتر س��لطاني فر در آيين 
افتتاحيه س��الن هاي ورزش��ي وزنه ب��رداري، رزمي و 
خانه جوان شهرستان مسجد س��ليمان اظهار داشت: 
خوش��بختانه در امتداد رويكرد عدالت محورانه دولت 
تدبير و اميد، امروز در هفت شهرستان استان خوزستان، 
برخي از پروژه هاي ورزش��ي افتتاح و برخي هم مراحل 
احداث ش��ان آغاز خواهد ش��د. وزير ورزش و جوانان با 
اشاره به تاكيد دكتر روحاني به منظور بهترين استفاده 
از منابع موجود به منظور ايجاد شرايط خوب براي مردم 
در عرصه هاي مختلف اظهار داشت: تالش ما اين است 
كه همچنان تا پايان دولت، پروژه هاي ورزش��ي خوبي 
را در كش��ور و در اين اس��تان افتتاح و ب��ه بهره برداري 

برسانيم.  دكتر سلطاني فر مشكل اشتغال را به عنوان 
بزرگ ترين مشكل كش��ور مورد توجه قرار داد و تاكيد 
ك��رد: درصدديم زمينه حضور بخ��ش خصوصي را در 
عرصه ورزش فراهم كنيم تا با رونق اقتصادي در ورزش 
ش��اهد كاهش نرخ بيكاري نيز باش��يم. وزير ورزش و 
جوانان گفت: دولت همواره حمايت و پشتيباني مردم را 
همراه خود داشته است به همين دليل با همراهي مردم 
و كمك همديگر به سمت تس��ريع در فرآيند توسعه 
كشور پيش مي رويم تا ايراني آباد و توسعه يافته را رقم 
بزنيم كه جوانان بتوانند زندگي خوب و مناسبي داشته 
باشند. دكتر سلطاني فر، ورزش را بهترين، مناسب ترين 
و ارزان ترين ابزار براي سالمت و پركردن اوقات فراغت 
مردم دانس��ت و تاكيد كرد: ورزش ابزاري ارزان براي پر 
كردن اوقات فراغت مردم به س��الم ترين شكل ممكن 
اس��ت به طوري كه براي نمونه ١٦ تي��م ليگ برتري 
فوتبال اوقات فراغت بيش از ٥٠ ميليون نفر را با گردش 

مالي زير پانصد ميليارد تومان رقم مي زنند. به گفته وزير 
ورزش و جوانان پانصد ميليارد توم��ان از منابع بخش 
خصوصي پرداخت مي شود و دولت در اين زمينه هزينه 
نمي كند. دكتر سلطاني فر ادامه داد: عرصه ورزش، هنر و 
علم عرصه هايي هستند كه جوانان اين مرز و بوم با اقتدار 
در جهان افتخارآفريني كردند و موجبات اهتزاز پرچم 

ايران و طنين سرود كشورمان را فراهم كرده اند. 

وزي��ر ورزش و جوانان با بيان اينكه كش��ور در مس��ير 
توس��عه، عزت و آباداني قرار گرفته است، اظهار داشت: 
با تبيين مباني اقتصاد مقاومتي از س��وي رهبر معظم 
انقالب، دولت تم��ام توان خود را براي حل مش��كالت 
مادي و معنوي مردم به كار گرفته است. دكتر مسعود 
س��لطاني فر در جش��نواره ورزشي انديمش��ك كه در 
بوستان ٤ آذر اين شهر برگزار ش��د و به صورت زنده از 
سيماي استان خوزستان روي آنتن رفت، از مردم استان 
خوزس��تان به عنوان مردمي كه در تم��ام عرصه هاي 
انقالب اس��المي حامي و پش��تيبان نظام بوده اند، ياد 
كرد و آنها را سرمايه هاي كشور دانس��ت. وزير ورزش و 
جوانان گفت: آنچه امروز در سفر استاني به خوزستان و 
شهرستان هاي مختلف ديدم؛ تالش، همدلي و تعامل 
براي ساختن، توسعه استان و كسب رضايت مردم و حل 
مشكل آنها بود و مايه ش��ور و انرژي مضاعف شد. دكتر 

سلطاني فر با اشاره به اهميت ورزش استان خوزستان 
به عنوان اس��تان موفق در عرصه ورزش كش��ور گفت: 
تالش وزارت ورزش و جوانان هم اين اس��ت كه در كنار 
مجموعه اس��تان حمايت خود را به منظور تسريع در 
حركت توس��عه كه آغاز ش��ده، ادامه دهيم تا در آينده 

نزديك شاهد افتتاح پروژه هاي بيشتر باشيم. 
وزي��ر ورزش و جوانان تصريح ك��رد: دكتر روحاني هم 
همواره تاكيد دارند كه در كنار برآورده كردن نيازهاي 
مادي، اشتغال و معيشت مردم؛ ش��ور، شعف و اميد را 
در جامعه به وجود آوريم ك��ه اين مهم با ورزش محقق 
مي شود. دكتر س��لطاني فر گفت: ورزش��كاران بارها با 
اقتدار در عرصه بين المللي ب��راي ايران افتخارآفريني 
كرده اند و اين افتخارات باعث ارتقاي غرور ملي و وحدت 
بين اقوام مي ش��ود. وزير ورزش و جوانان با بيان اينكه 
كشور در مسير توسعه، عزت و آباداني قرار گرفته است، 

اظهار داشت: با تبيين مباني اقتصاد مقاومتي از سوي 
رهبر معظم انقالب، دولت تمام ت��وان خود را براي حل 
مشكالت مادي و معنوي مردم به كار گرفته است. دكتر 
سلطاني فر ابراز اميدواري كرد در آينده نزديك خبرهاي 
خوب همراه با موفقيت هاي بيش��تر از ورزش اس��تان 

خوزستان و انديمشك خواهيم شنيد. 

وزي��ر ورزش و جوان��ان در آيي��ن كلنگ زني از اس��تان 
خوزستان به عنوان يكي از اس��تان هاي مطرح در عرصه 
ورزش نام برد و ابراز اميدواري كرد ب��ا افتتاح پروژه هاي 
ورزش��ي در اين اس��تان اتفاقات بهت��ري در آينده براي 
ورزش استان پرافتخار خوزس��تان رخ دهد. وزير ورزش 
و جوانان از شهرستان ايذه به عنوان شهرستان مطرح در 
كشتي فرنگي نام برد و اظهار داشت: اين شهرستان يكي 
از قطب هاي كشتي فرنگي ايران اس��ت و حتي تيمي از 
اين شهرستان سابقه قهرماني در جام باشگاه هاي جهان 

را هم دارد. دكتر سلطاني فر اس��تعدادها و پتانسيل اين 
شهرستان در عرصه ورزش به ويژه كشتي فرنگي را مورد 
توجه قرار داد و ابراز اميدواري كرد: خانه كشتي ايذه ظرف 
كمتر از دو سال افتتاح و به بهره برداري برسد تا زمينه رشد 
و گسترش كشتي فرنگي بيشتر از قبل به وجود  آيد. وزير 
ورزش��ي جوانان به رويكرد عدالت محوري دولت تدبير 
و اميد در عرصه ورزش تاكيد كرد و اظهار داش��ت: تالش 
دولت توسعه امكانات ورزشي در نقاط مختلف كشور است 
تا زمينه رشد استعدادهاي اقصي نقاط ايران به وجود  آيد. 

با حضور دكتر مسعود سلطاني فر دو پروژه ورزشي 
و يك خانه جوان در شهرستان رامهرمز به افتتاح 
رس��يد. دكتر س��لطاني فر با حضور در شهرستان 
رامهرمز، سالن س��قف فضايي بانوان، سالن اداره 
كل ورزش و جوانان و همچني��ن خانه جوان اين 
شهرستان را افتتاح كرد. در اين آيين نيز مديركل 

ورزش و جوان��ان خوزس��تان و نماين��ده م��ردم 
رامهرمز و همچنين مسووالن شهرستان رامهرمز، 
وزير ورزش را همراهي داشتند. يك ميليارد و 450 
ميليون توم��ان اعتبار براي اين س��ه پروژه صرف 
شده است. همچنين ظرفيت سالن سقف فضايي 

بانوان، 600 نفر است. 

وزير ورزش و جوانان در سفر يك روزه به استان خوزستان:

باهماهنگيخوبمسووالناستانيشاهدموفقيتروزافزونورزشكاران
استانخوزستانهستيم

دكتر سلطاني فر در برنامه ويژه جشنواره ورزشي انديمشك از شبكه خوزستان مطرح كرد آيين افتتاحيه سالن هاي ورزشي وزنه برداري، رزمي و خانه جوان شهرستان مسجدسليمان با حضور وزير ورزش و جوانان 

آيين كلنگ زني خانه كشتي شهرستان ايذه با حضور دكتر سلطاني فر 

دكتر سلطاني فر: افتتاح پروژه هاي ورزشي در مناطق مختلف بيانگر رويكرد 
عدالت محوري دولت تدبير و اميد است 

ايران در مسير توسعه، عزت و آباداني قرار گرفته است 

وزير ورزش و جوانان: خانه كشتي ايذه تا دو سال ديگر افتتاح مي شود
 افتتاح خانه جوان در شهرستان رامهرمز

 با حضور دكتر سلطاني فر، وزير ورزش و جوانان

حميدرضا خالدي اميدوارم بتوانيم امكانات ورزشي را به نقاط دوردست ببريم

داده نما

زهرا چوپانكاره

شهردار كرج با تصريح بر اينكه هيچ گونه عمليات محاسبه 
و دريافت ع��وارض به ص��ورت دس��تي نبايد انجام ش��ود، 
تكميل و راه اندازي اتوماس��يون اداري را براي پيشگيري از 
سوءاس��تفاده هاي احتمالي خواند. به گزارش پايگاه خبري 

مديريت ش��هري كرج، اصغر نصيري اذعان داش��ت: پايان 
دي ماه آخرين مهلت فعال سازي اتوماسيون اداري است و از 
اين پس با حذف پرونده هاي فيزيكي، هيچ يك از شهروندان 

نبايد فيش عوارض خود را به صورت دستي پرداخت كند. 

شهرداركرج:دريافتعوارضبهصورتدستيممنوعاست


