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شهروند|خطر فرونشست مرگبار زمین یک چهارم 
تهرانی ها را تهدید می کند. برداشت بی رویه آب از منابع 
زیرزمینی چیزی حدود 2 میلیون نفر از جمعیت تهران 
را تهدید می کند. تهرانی هایی کــه در نقاط پرخطر و 
مستعد فرونشست ساکن هستند. بررسی های بخش 
زلزله شناسی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی 
نشــان می دهد که 120کیلومتر از خط راه آهن تهران 
و 200کیلومتر از اتوبان های بین شــهری در محدوده 
فرونشســت قرار گرفته اند. فرودگاه مهرآبــاد، دو انبار 
مواد نفتی و ســوختی و حدود 44 جایگاه پمپ بنزین، 
راه آهن تهران- جنوب و تهران- تبریز، اتوبان آزادگان، 
جاده قدیم کرج، اتوبان تهران- ساوه و جاده قدیم ساوه 
و جاده احمدآباد مستوفی، بلوار رسول اکرم، بلوار غدیر و 
جاده شهریار و بزرگراه کمربندی دوم تهران تنها بخشی 
از مکان های در معرض خطر هســتند که باید هرچه 

سریع تر فکری به حال آنها کرد. 
حاال محمدسعید ایزدی، دبیر شورای عالی شهرسازی 
و معماری از شناســایی نقاط پرخطــر از نظر زلزله و 
مناطق مستعد فرونشست در شهر تهران و البته تدوین 
راهکارهای مهار خطر در قالب یک سند خبر می دهد. با 
این وجود عیسی کالنتری، رئیس سازمان محیط زیست 
و وزیر سابق کشاورزی به »شهروند« می گوید: اراده الزم 
برای مقابله با اضافه برداشت آب نه تنها در پایتخت بلکه 
در کل کشور وجود ندارد و روزی دشت تهران نشست 
می کند. او با اشــاره به 20 میلیــارد مترمکعب اضافه 
برداشت از منابع آبی گفت: بیشتر این منابع برای کشت 
محصوالتی استفاده می شود که تولید آنها هیچ توجیه 

اقتصادی ندارد. 
چاه های غیرمجازی که به گفته محمدرضا بختیاری، 
مدیرعامل شــرکت آب منطقه ای تهران تعدادشان به 
13 هزار حلقه رســیده است، حاال شــرایط بحرانی را 
برای پایتخت رقم زده و ســرعت ساالنه نشست زمین 
در دشت تهران در برخی نقاط به 3۶سانتی متر در  سال 
رسیده است. این موضوع سبب شده است شکاف های 
عمیقی در دشــت ورامین به وجود آمده و بسیاری از 
زیرساخت های شهرستان های ورامین و پیشوا ازجمله 
تیرهای برق، دیواره های دامداری ها، میله های چاه ها و 
کانال های انتقال آب از بین برود. شکاف ها در معین آباد 
پیشــوا و ابردژ ورامین به  حدی اســت که دیگر امکان 
کشاورزی در این اراضی وجود ندارد و تاغزارهای دشت 
درحال نابودی اســت، صداهای وحشــتناکی از عمق 
زمین شنیده می شود و در برخی از موارد کف از داخل 

زمین به خارج فوران می کند.
برداشت370میلیونمترمکعبیآب

ازدشتورامین
ســاالنه حدود 370 میلیون مترمکعب از منابع آب 
زیرزمینی در دشــت ورامین برداشــت می شود که از 
این میزان، 340 میلیون مترمکعــب چاه های مجاز و 
30 میلیون مترمکعب مربوط به چاه های غیرمجاز است. 
آن گونه که محمدرضا بختیاری، مدیرعامل شــرکت 
آب منطقه ای تهران اعالم کرده است؛ بیالن سفره های 
آب زیرزمینی دشــت ورامین منفی 850 میلیون متر 
مکعب است و الزم است تا با بستن چاه های غیرمجاز 
منطقه، بین 50 تا ۶0 میلیون مترمکعب آب چاه های 
غیرمجاز را کنترل کرده و از اضافه برداشــت چاه های 

مجاز نیز جلوگیری کرد.
او تعداد چاه های مجاز و غیرمجاز دشــت ورامین را 

بیش از 3 هزار و 200 حلقه اعــالم کرد و افزود: درحال 
حاضر در دشــت ورامین یک هــزار و 7۶4 چاه مجاز و 

یک هزار و 400 حلقه چاه غیرمجاز وجود دارد.
نشستزمیندرکجایتهرانشدیدتراست

فرونشســت جنوب تهران، گســتره  های جنوبی و 
جنوب غرب آن را تا اراضی پایین دست ورامین و پیشوا 
تهدید می  کند و زون فرونشست در جنوب شهر تهران 
عالوه بر مناطق شــهری تهران، نسیم  شهر، صباشهر، 
اسالمشــهر، باقرآباد، کهریزک، چهاردانگه و نصیرآباد 
را نیز در برمی  گیرد. رئیس بخش زلزله شناســی مرکز 
تحقیقات راه، مسکن و شهرســازی با اشاره به تهدید 
فرونشست زمین برای راه آهن تهران- جنوب، تهران- 
تبریز و مترو به شــتاب حفر چاه های غیرمجاز در بازه 
زمانی سال های 7۹ تا 83 اشاره کرد و گفت: 1.8 میلیون 

نفر در زون فرونشست تهران ساکن هستند.
بیت اللهی با بیان این که قســمتی از راه آهن تهران- 
جنوب و تهران- تبریز در این محدوده قرار دارد، افزود: 
اتوبان آزادگان، جاده قدیم کرج، اتوبان تهران- ساوه و 
جاده قدیم ساوه و جاده احمدآباد مستوفی، بلوار رسول 
اکرم، بلوار غدیر و جاده شهریار و بزرگراه کمربندی دوم 
تهران از بزرگراه  ها و جاده  های مهمی هستند که در این 

محدوده واقع شده اند.
به گفته این مقام مسئول، وجود پاالیشگاه نفت تهران 
و کارخانه  های بسیاری نظیر ایران خودرو دیزل، سایپا، 
شیرپاستوریزه تهرانو شهرک  های صنعتی متعدد این 

منطقه )جنوب تهران( را بسیار بااهمیت کرده است.
رئیس بخش زلزله شناسی مرکز تحقیقات راه، مسکن 
و شهرســازی اظهار کرد: وجود دشت  های متعدد در 
جنوب غرب، جنوب و جنوب شــرق تهران از یکسو و 
نیمه خشک بودن این گستره و تمرکز جمعیتی از سوی 
دیگر، احتمال حفر چاه  های متعدد را متصور می  سازد. 
این واقعیتی است که از توزیع چاه  های منطقه به وضوح 

می  توان به دست آورد.
بیت اللهی با بیان این که مطابق آمار رسمی تا  سال ۹1 
حدود 50هزار حلقه چاه در استان تهران وجود داشت 
که از فیروزکوه در غرب اســتان تا اخترآباد در شرق و از 
چرمشهر تا فشم توزیع شده است، افزود: حفر چاه های 

غیرمجاز در  سال 7۹ تا 83 شتاب بیشتری گرفت.
او با اشاره به نتایج بررســی های مرکز تحقیقات راه 

را درخصوص فرونشســت جنوب تهــران اظهار کرد: 
براســاس اطالعات رقومی موجود و در دسترس، طول 
خط راه آهن قــرار گرفته، در زون فرونشســت حدود 
120کیلومتر است. همچنین بر این اساس، 25کیلومتر 
از خطــوط مترو در همیــن زون واقع انــد. همچنین 
اتوبان های بین شــهری نیز در محدوده فرونشســت 
گســتردگی طویلی دارند که جمع طــول آنها حدود 

200کیلومتر است.
به گفته این مقام مســئول راه ها و معابر شــهری و 
بین شــهری اصلی و فرعی نیز جمعا طولی در حدود 
2300کیلومتر را در محدود فرونشست دارند، ضمن این 
که- حدود 21 دهنه پل در منطقه فرونشست قرار گرفته 
است که به عنوان نقاط مهم ارتباطی مسیرها به هم تلقی 
می شود. برخی از این پل ها در منطقه فرونشست دچار 

ترک و شکاف در اثر فرونشست شده اند.
وی با اشــاره به این که فرودگاه مهرآباد در جوار زون 
فرونشست قرار دارد، تصریح کرد: دو انبار مواد نفتی و 
ســوختی و حدود 44 جایگاه پمپ بنزین و 15 جایگاه 
پمــپ گاز، 30کیلومتر خط لوله نفــت، 70کیلومتر 
خطوط فشاری قوی، 200کیلومتر خطوط اصلی گاز، 
5 منطقه شــهری تهران، 8 شــهر، ۹۹ آبادی در زون 

فرونشست قرار دارند.
بیت اللهی با اعالم این که یک میلیــون و 847 هزار و 
2۶4 نفر روی زون فرونشست جنوب پایتخت زندگی 
می کنند، گفت: براساس آمار 251 هزار و 480 دستگاه 
ساختمان، 288 مرکز آموزشــی، 57 بیمارستان و ۶۶ 

کارگاه تولیدی نیز در این زون قرار گرفته اند.
او تأکید کرد: قرارگیری فرودگاه مهرآباد در حاشیه 
اراضی و زون فرونشست زمین یکی از مهمترین عوامل 
ریسک فرونشســت را در این محدوده به وجود آورده 
اســت. قرارگیری فرودگاه در حاشیه زون فرونشست 
امکان پدیداری ترک ها و شکاف های سطح زمین را در 
این محدوده فراهم می سازد. نکته مهم دیگر، واقع شدن 
تعدادی از گسل های لرزه ای منطقه در زون فرونشست 
است. طول گسل های موجود درمحدوده فرونشست 

حدود 1۶5کیلومتر برآورد شده است.
دربرنامهریزیشهریشهروندرا

فراموشکردهایم
»در برنامه ریزی شهرهای کشور  شهروند را فراموش 

کرده ایم«. این بخشی از گفته های محمدسعید ایزدی 
دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری است که معتقد 
است ما شهر را برای ماشین ساخته ایم و به جای آن که 
ماشین برای ارتقای کیفیت زندگی ما باشد، ما مقهور آن 
شده ایم که راه رفع این محدودیت های نوین، بازگشت 

به مفهوم شهروندمحوری است.
او با بیان این که در رویکرد جدید بازآفرینی شهری، 
وزارت راه وشهرســازی، شــهروندمحوری را هــدف 
برنامه ریزی ها قرار داده اســت، ادامه داد: در زلزله اخیر 
تهران عده ای بر اثر فرار دچار صدماتی شدند و این نشان 
می دهد نظامات اخالقی محله از بین رفته و احترامی 

برای همسایگان قایل نیستیم.
ایزدی با تأکید بر این کــه نیازمند تغییر و تحول در 
شهرسازی هســتیم و درحال حاضر شهرهای ما توان 
کوچکترین نامالیماتی را ندارنــد، گفت: این درحالی 
است که شهر یک ســازمان اجتماعی است و براساس 
حقوق شهروندی و تالش برای نظام مندکردن آن شکل 
می گیرد، نه براساس فردمحوری که درحال حاضر در 

شهرهای ما حاکم شده است.
این مقام مســئول در وزارت راه وشهرسازی با انتقاد 
از این که نظام برنامه ریزی شــهری از بــاال به پایین و 
کالبدمحور است، تصریح کرد: این نظام یک سیستم 
کّمی بــوده و براســاس آن جمعیت آتی شــهرها را 
پیش بینی و به رشد فیزیکی شهر اقدام می کنیم، ولی 

از کیفیت خبری نیست.
او ادامــه داد: درحال حاضر 140 هــزار هکتار بافت 
ناکارآمد شهری در کشــور و 2 هزار و 700 محله دارای 
چنین بافتی وجود دارد اما این به این معنی نیست که در 
بقیه محالت شهرها آسایش و کیفیت حاکم است، بلکه 

این 2 هزار و 700 محله در وضع بحرانی به سر می برند.
ایزدی همچنین تبدیل رودخانه ها در شهرها به کانال 
فاضالب را مورد انتقاد قــرار داد و گفت: درحال حاضر، 
85 درصد صدماتی که سیل به شهرها وارد می کند، به 
خاطر خود جریان آب نیست بلکه به خاطر ساخت وساز 

و ایجاد موانعی است که روی مسیل ها ایجاد کرده ایم.
دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری خاطرنشان 
کرد: در گذشته شهرسازی ما دارای نظام برنامه ریزی 
مدونی بود و در طول تاریخ تاکنون 3بار تبریز بر اثر زلزله 
مهیب به کلی نابود و از نو ســاخته شــد، ولی در هربار 
براساس نظام های محله محور ساخته می شد اما االن 
شهرسازی ما براساس ساخت وساز فیزیکی و کالبدی 
طراحی شده است، در نتیجه شهرهای ما حال خوشی 
ندارند. وقتی وارد شهرها می شویم، ورودی شهر جایی 
است که پر از تعمیرگاه و تعویض روغنی است، ولی در 

گذشته دروازه های زیبایی طراحی می شد.
او البته ایــن خبر را هــم اعالم کرد؛ اجــرای نظام 
برنامه ریزی محله محور و مشارکتی با ساکنان محالت را 
از سه شهر زاهدان، بندرعباس و کرمانشاه آغاز کرده ایم 
که براســاس این نظام، هر شهر با توجه به ویژگی های 
خود بــه طراحی طرح هــای جامع اقــدام می کند و 

امیدواریم دولت منابع آن را تأمین کند.
ایزدی همچنین از تدوین سند جامع نقاط پرخطر 
زلزله خیز و مناطق پرخطر از نظر فرونشســت زمین 
در شــهر تهران خبر داد و گفت: سند تدوین مناطق 
زلزله خیز کرج، اصفهان و مشــهد نیز درحال تهیه 
بوده و به  زودی به شــورای عالی شهرســازی ارسال 

خواهد شد. 

عباسآخوندی،وزیرراهوشهرسازی:

نظام مهندسی وضع آشفته ای دارد

تسنیم| عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی 
با بیان این که نظام مهندسی و کنترل ساختمان 
وضع آشــفته تری نســبت به نظام فنی اجرایی 
کشور دارد و توزیع مسئولیت در آن بیشتر مشهود 
است، اشاره ای غیرمستقیم به تخریب بیمارستان 
در زلزله کرمانشاه کرد. او بر این باور است که نیاز 
داریم تا در حوزه مهندســی تغییرات ساختاری 
ایجاد شود  و باید به این نکته توجه کنیم که هرگونه 
تغییر ساختاری نیاز به اجماع دارد و باید بر مبنای 
این اجماع انجام شود. آخوندی با تأکید بر دشوار 
بودن اجماع در ایران گفت: مشکلی که ما در حوزه 
مهندســی داریم مربوط به پذیرش مســئولیت 
حرفه ای است. وزیر راه و شهرسازی با تشریح وضع 
فعلی نظام فنی و اجرایی کشور افزود: در نظام فنی 
و اجرایی کشور از مرحله تأیید صالحیت که شامل 
تأیید صالحیت مشاور، پیمانکار، ناظر تا تحویل 
محصول و بهره برداری با یک سیستم بروکراتیک 
روبه رو هستیم که کار را ارجاع می دهد، صالحیت 
را تشخیص می دهد و نظارت می کند. هر بنگاهی 
که می خواهد صالحیتی بگیرد به سازمان برنامه و 
بودجه می رود و درخواست صالحیت می کند که 
در سیستم اداری بسته به درخواست صالحیت به 
آن فرد صالحیت داده می شود. آخوندی ادامه داد: 
اگر به یک مورد پیچیده ای برسیم که آیین نامه ها 
کفایت نکند یا مهندس راهکاری برای حل مشکل 
پیدا کند، آیا مهندس براســاس قانون می تواند 
قضاوت کند؟ مسلما در قانون فعلی پاسخ منفی 

است، بنابراین ابتکار و نوآوری کجا جای دارد؟

پیشنهاد ویژه

ویترین ایران

عبده تبریزی: امکان پس انداز ارز را 
از بین ببریم

تسنیم|حسین عبده تبریزی، مشاور وزیر راه 
با اعالم شتابان شدن ســپرده گذاری در صندوق 
پس انداز یکم گفت: تشخیص بازار این است که 
نرخ ارز امــکان افزایش دارد و روی آن حســاب 
می کند، در این صورت دولــت باید کمک کند 
تا ارز به وســیله ای برای پس انداز تبدیل نشود. او 
اظهار کرد: در رابطه با نرخ ارز بازار تشخیص این 
اســت که نرخ ارز امکان افزایــش دارد و روی آن 
حساب می کند، اگر تشخیص دولت این باشد که 
بازار چنین گرایشاتی دارد باید کمک کند ارز به 
وسیله ای برای پس انداز تبدیل نشود، یعنی دولت 
باید حباب منفی بازار ارز را خالی کند تا وسیله ای 

جهت پس انداز نشود.

 الیحه آزادسازی سهام عدالت 
به مجلس می رود

فارس|محمدرضــا پورابراهیمــی، رئیس 
کمیســیون اقتصادی مجلس از ابــالغ الیحه 
آزادسازی سهام عدالت در آینده نزدیک خبر داد 
و افزود: ما با پرداخت ســود سهام عدالت مخالف 
هستیم؛ چرکه باید اصل دارایی و مالکیت سهام 
را به مردم منتقل کنیم. او با اشاره به جلسه اخیر 
روسای کمیسیون های مجلس با رئیس جمهوری 
و تعیین تکلیف وضع ســهام عدالت اظهار کرد: 
»رئیس جمهوری از ابالغ و فراهم شدن مقدمات 
ابالغیه دولت خبر داد و قرار شــد ظرف یکی، دو 

هفته آینده الیحه به دست مجلس برسد.«

 18 میلیون تومان کمک بالعوض 
به زلزله زدگان 

مهر|علیرضا تابش، رئیس بنیاد مســکن 
بــا بیان این که نوســازی واحدها با سیاســت 
خانه های باکیفیت آغاز شــده است، ادامه داد: 
تاکنون 51 هزار واحد تشــکیل پرونده شــده 
اســت که 20 هزار واحد آن را به بانک معرفی 
کرده ایم، همچنین 18 میلیــارد تومان کمک 
بالعوض به ۹300 واحد پرداخت شــده است. 
او در مورد روند تخریــب واحدها گفت: 8 هزار 
و 700 واحــد آواربرداری کردیــم، 5 هزار تن 
میلگرد خریداری شده است و در محل کنترل 

کیفی مصالح را انجام می دهیم.

شکاف 1۷ درصدی نرخ ارز
حســین  پژوهشــکدهپولیوبانکی|
میرشــجاعیان، معاون وزیر اقتصاد از شــکاف 
17 درصدی نــرخ ارز خبر داد و افزود: براســاس 
بررسی های انجام شده هیچ گونه موج تورمی در 
اقتصاد کشور در راه نیست. به گفته او، تک نرخی 
شدن ارز فقط بستگی به برقراری روابط کارگزاری 
مناسب میان بانک مرکزی و بانک های بین المللی 
دارد تا بانک مرکزی بتواند به راحتی بحث انتقال 
ارز را انجام دهد، اما تاکنون این روابط کارگزاری 
برقرار نشــده اســت. میرشــجاعیان در ادامه 
افزود: درست است که در شــرایط فعلی برخی 
نارضایتی ها وجود دارد، اما در زمان رکود اقتصاد 
قدرت خرید مردم کاهش یافته و سفره مردم نیز 

کوچک شده است.

ویترین جهان

اقتصاد مجازی

بهای نفت رکورد 2 ساله را شکست 
رویترز|درحالی که تــداوم کاهش تولیدات 
نفت به رهبــری اوپک باعث تقویت بازار شــده 
است، قیمت های نفت همچنان افزایش یافت و 
به سطحی رسید که از بیش از 2.5 سال گذشته 
تاکنون دیده نشــده است. همچنین قیمت ها با 
وضع بازارهای سهام آســیایی تقویت شد که با 
تأثیر گرفتن از داده هــای اقتصادی قدرتمند در 
اقتصادهای برتر جهان، آمریــکا، آلمان و ژاپن تا 
مقادیر رکوردهای 10ساله خود اوج گرفتند. نفت 
خام تگزاس غرب آمریکا )دابلیوتی آی( در ساعت 
15:45 به وقت تهران با 54 ســنت یا 0.۹ درصد 
افزایش نسبت به قیمت بسته شده قبلی به قیمت 
۶2.17 دالر برای هر بشکه رسید. این شاخص در 
معامالت دیروز در مدت کوتاهی در قیمت ۶2.21 
دالر معامله شد که باالترین سطح آن از می  2015 
است. نفت خام برنت، بنچ مارک بین المللی قیمت 
نفت، در قیمت ۶8.1۹ دالر برای هر بشکه معامله 
شد که 35 سنت یا 0.۹ درصد از قیمت بسته شده 
قبلی باالتر است. قیمت برنت در معامالت دیروز به 
رکورد ۶8.27 دالر هم رسید که باالترین قیمت 
آن از می  2015 تاکنون است. در صورتی که یک 
افزایش قیمت یک روزه کوتاه در ماه می  2015 را 
در نظر نگیریم این قیمت ها باالترین قیمت نفت 
خام از دسامبر 2014 تا کنون است که این درست 

قبل از آغاز افت قیمت نفت در آن دوران بود. 

خطر هک تمام دستگاه های اپل 
مهر| یک شــرکت تولید کننــده محصوالت 
الکترونیک اعالم کرده تمام دستگاه های ساخت 
این شــرکت به دلیل اســتفاده از تراشه هایی با 
مشکل امنیتی، در معرض خطر هک قرار دارند. اپل 
به تازگی تأیید کرده تمام دستگاه های ساخت این 
شرکت به دلیل استفاده از تراشه های اینتل و بقیه 
تراشه ســازان در معرض خطر هک قرار دارد.این 
شرکت در نخستین بیانیه خود درباره مشکالت 
تراشه های رایانه ای تأیید کرد تمام دستگاه های 
Mac و iOS این شــرکت مبتال به ویروس هایی 
به نام های Meltdown و Spectre هستند. 
در این بیانیه آمده اســت: این ویروس ها در تمام 
پردازشــگرهای مدرن وجود دارند و تقریبا تمام 
دستگاه های رایانشــی و سیستم های عامل را به 
خود آلوده کرده اند. امــا درحال حاضر هیچ گونه 
گزارشــی درباره سوءاســتفاده از دستگاه های 
کاربران مشاهده نشده است. اپل در ادامه توضیح 
داد بیشــتر موارد سوءاســتفاده از دستگاه ها به 

اپلیکیشن هایی با کدهای خطرناک مربوط است.
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عدد روز

رضا نفیسی، مدیرکل دفتر ترانزیت و حمل  ونقل بین المللی سازمان راهداری با اعالم 
این که حجم مبادالت تجاری بین ایران و ترکیه به پنج میلیارد دالر افزایش یافت، گفت: 
در  سال 2017 میالدی ۶5 هزار دستگاه کامیون ایرانی وارد ترکیه شد و 78 هزار دستگاه 

کامیون عبوری ترکیه از ایران عبور کرد.
او به تسنیم گفت: کاهش هزینه و زمان، عوامل مهم ترانزیت کاال از خاک ترکیه و ایران 

است. 

فرج اهلل رجبی، رئیس ســازمان نظام مهندســی ســاختمان گفت: به دلیل رکود 
ساخت وساز در ایران، میانگین ظرفیت کار مهندسان ساختمان امسال هفت درصد بود. 
همچنین آمار تولید مسکن امسال در مقایسه با 25 سال گذشته در بدترین شرایط رکود 
قرار داشته اســت.  وی ادامه داد: 500 هزار مهندس ساختمان در کشور وجود دارند که 
بخش اعظم آنان به دلیل رکود صنعت ساختمان بیکار هستند و با مشکالت اقتصادی 

دست و پنجه نرم می کنند. 

78
هزار

7
درصد

میانگین ظرفیت بکارگیری مهندسان ساختمانکامیون  ترکیه ای در  سال 2۰1۷ به ایران وارد شد

پایانصفحهبندی:شروعصفحهبندی:زمانصفحهبندی:19/00- 18/30

پیامرسانارتباطیچینیکهبهنقضحریمخصوصیکاربرانمعروفاست،رفعفیلترشد

بازگشت وی چت حاشیه دار
شهروند| وی چــت نخســتین پیام رسانی بود 
که بین ایرانی ها محبوب و بعد از مدتی فیلتر شــد. 
حاال بعد از گذشت 4 ســال از فیلتر وی چت، دیروز 
این اپلیکیشن با موافقت کارگروه تعیین مصادیق 
مجرمانه رفع فیلتر شد؛ پیام رسانی چینی با لوگوی 
سبزرنگ که همان زمان هم به امنیت پایین معروف 
شــده بود و امروز هم کاربران شبکه های اجتماعی 
نسبت به امنیت پایین آن به یکدیگر هشدار می دهند. 
حاال با ادامــه فیلترینگ تلگرام و در شــرایطی که 
اینستاگرام رفع فیلتر شده اســت، به نظر می رسد 

مسئوالن دنبال جایگزین کردن تلگرام هستند.
گفتنی است، دانلود پیام رسان وی چت از مارکت 
گوگل پلــی به دلیل تحریم های ایــران امکان پذیر 

نیست و باید به سایت این پیام رسان مراجعه کرد.
چراویچتفیلترورفعفیلترشد؟

دی مــاه ۹2 وی چت از دســترس کاربران ایرانی 
خارج شد. وی چت 4 سال اســت در ایران به دلیل 
جمع آوری اطالعات موجود در گوشی های کاربران، 
نقض حریم خصوصی کاربران با رصد ارتباطات اعضا 
و انتشار گســترده محتوای مجرمانه غیراخالقی با 
درخواست کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه بدون 
رأی منفی فیلتر شــد. این فیلترینگ زمانی اتفاق 
افتاده بود که این پیام رسان در دوران اوج خود به سر 

می برد. 

امروز رفع فیلتر آن در این موقعیت زمانی با موافقت 
با درخواســت وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات از 
سوی کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه و نبود تلگرام 
به عنوان محبوب ترین و بزرگترین پیام رسان برای 
کاربران ایرانی سواالت بسیاری را ایجاد کرده است. 
وزیر ارتباطات وقــت از فیلترینگ وی چت حمایت 
کرد. واعظی، وزیر وقت ارتباطات و فناوری اطالعات 
در دولت یازدهم در این باره این طور توضیح داد: »در 
دو، ســه روز گذشــته در ارتباط با وی چت سواالت 
متعددی از من شده است. اول این که وی چت یک 
شبکه چینی است و با تصمیم کمیته تعیین مصادیق 
این سایت فیلتر شده و ارتباطی به من به عنوان وزارت 
ارتباطات ندارد. دوم، دلیلی که می آوردند این است 
که به حریم خصوصی افراد وارد شده است، به طوری 
که در کشورهایی که شبکه های مجازی و چت زیاد 
فعال اســت، از این شبکه استقبال نشده است. گویا 
کمیته تعیین مصادیق با بخشی از استفاده از وی چت 
مشکل داشته و با بقیه موارد مشکلی نداشته است. 
امیدواریم در آینده بتوان از نرم افزاری استفاده کرد 
که به طور هوشــمند این کار را انجام دهد؛ مثال اگر 

شبکه ای فعالیت مثبت هم دارد، بتوان استفاده کرد 
و فقط بخش های مشکل دار فیلتر شود.«

امنیتویچتپاییناست
نسبت به پایین بودن امنیت وی چت هشدارهای 
زیادی داده شده است. هشدارهایی که ممکن است 
از نظر برخی پایه علمی نداشــته و کارشناسی شده 
نباشد. مســعود فاتح، کارشــناس نرم افزار یکی از 
پیام رســان های داخلی به ایلنا گفته است: وی چت 
یکی از پیام رسان های بزرگ دنیاست که امکانات قابل 
قبولی دارد، اما از نظر امنیت در میان 10 پیام رسان 
اول دنیا که تلگرام رتبه اول و پیام رسان واتس اَپ رتبه 
دوم را دارد، رتبه ۹ را کسب کرده؛ مسأله امنیت نکته 
بزرگی برای کاربران ایرانی است که این روزها توجه 
ویژه ای به امنیت پیام رسان مورد استفاده خود دارند 
و باعث شده به سراغ پیام رسان های مناسب داخلی 
یا حتی خارجی دیگر نرونــد و همچنان از تلگرام یا 

واتس اَپ استفاده کنند.
این کارشــناس ادامه داد: رفع فیلتر اینستاگرام و 
وی چت این فرضیه را ایجاد کرده که احتماال وی چت 
جایگزینی بــرای تلگرام به عنوان یک پیام رســان 

خارجی اســت که در انواع سیســتم عامل ها قابل 
دسترس است.

او تأکید کرد: باید انتظار داشــت کارگروه دالیل 
خود برای رفع فیلتر این پیام رسان را بعد از بیش از 
4 سال فیلترینگ اعالم کند، آیا این مسأله حمایت 
از پیام رسان داخلی است؟ آن  هم زمانی که وی چت 
امکانات مشابه پیام رسان های داخلی را دارد و برخی 
پیام رســان های داخلی از وی چت امنیت بیشتری 
دارند. گفتنی است، پیام رسان چینی وی چت مانند 
4 سال پیش هنوز دارای قابلیت ها و دچار ضعف هایی 
اســت که حریم خصوصی را به خطــر می اندازد و 
کاربران باید از اعتماد چشم بسته و کامل به نمونه های 

خارجی بر حذر باشند.
در آن زمــان بیشــترین انتقادها بــه دو امکان 
shake و People Nearby مبتنی بر اطالعات 
جغرافیایی کاربر بود. در امکان shake با تکان دادن 
گوشی تلفن  همراه در یک لحظه، کسانی که درحال 
تکان دادن گوشی خود هستند، می توانند یکدیگر 
را پیدا کنند. با امکان People Nearby نیز کاربر 
می تواند تمام کسانی که از نرم افزار وی چت استفاده 
می کنند و در حوالی او قرار دارند را شناســایی کند 
که ایراداتی به این دو امکان اختیاری وی چت بابت 
نقض حریم شــخصی و فراهم کردن زمینه ایجاد 

مزاحمت ها وارد بود.

دیگه چه خبر

نماینده مجلس شورای اســالمی گفت: یک جامعه 
با نشــاط و با انگیزه نیازمند ایجاد فضاهای ورزشی در 
سطح کشور است فارق از همه ای جریانات و مشکالت 
و مسائل اقتصادی، سیاســی و اجتماعی، ورزش پایگاه 
ســالمتی اســت. محمد محمودی شاهنشین نماینده 
شهرســتان های شــهریار،قدس و مــالرد در مجلس 
شورای اســالمی با حضور در سالن الغدیر در گفت و گو 
با خبرنگار ورزشــی قدس خبر اظهار داشت: بنده قبل 
از اینکه نماینده شهرستان های شهریار،قدس و مالرد 
باشم از خانواده فوتبال هســتم و سالهای سال در کنار 
این رشــته ورزشی بوده ام و خوشــحال هستم که این 
حوزه انتخابی تیم های خوبی در حال فعالیت هســتند 
و مسابقات تیم پیکان که در شهرقدس انجام می شود و 
همینطور تیم پارسیان که در لیگ برتر فوتسال کشوری 
بازی می کند، هرچند شــاید از لحاظ جایگاه جدولی و 
امکانات خیلی جایگاه مناســبی نداشته باشد اما همین 
که شهرقدس توانسته اســت بدون استفاده از امکانات 
دولتی و یا یک اسپانســر قوی با کمــک خود مردم این 
شهر یک تیمی خوب را هدایت کنند برای ما یک افتخار 
است. محمودی شاهنشین افزود: داشته های این شهر 
جوانــان و ورزش آن هســتند و همین طور در رشــته 
کشتی ســه نفر در تیم ملی بازی می کنند و در رشته 
های دیگر هم همنیطور است و امیدوارم همین مسیر را 
در شهرستان های مالرد و شهریار هم خواهیم داشت و 
استادیوم هم در حال احداث می باشد و به زودی به بهره 
برداری می رسد و در شهریار هم همینطور استعدادهای 
درخشانی در کشــتی فرنگی و دیگر رشته حرف اول را 
می زنند. نماینده مردم شهرستان های شهریار،قدس، 
مالرد خاطر نشان کرد: تمام داشته های ما این جوانان 
هستند و اگر نتوانیم بستر مناسبی برای رشد و استعداد 
یابی آنها فراهم کنیم باخت کردیــم و باید بالخره این 
بســتر فراهم بشــود و جوانان بتوانند از این فرصت ها 
استفاده کنند و امروز خوشحال هســتم که می بینیم 
کشــورم در والیبال در دنیا حرف بــرای گفتن دارد و 
همینطور در جام جهانی نه بعنوان تیم اول ولی بعنوان 
تیم فنی و یک تیم خوب بعنوان تیــم دوم که راه گیدا 
می کند و همینطور در کشتی فرنگی و آزاد بعنوان یک 
رشته ســنتی و ورزش اصلی کشور در حال رشد است و 
این نشانه از این می باشد که جوانان ایران اسالمی مانند 
شیر در میادین ورزشــی در دنیا پرچم پرفراز کشور را 

برافراشته می کنند.

نمایندهشهرستانهایشهریار،قدسومالرددر
مجلسشورایاسالمی:

تمامداشتههایماجوانانهستندواگرنتوانیم
بسترمناسبیبرایرشدواستعدادیابیآنهافراهم

کنیمباختیم

استان

یم
سن

س: ت
عک

  


