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دادﺳﺘﺎﻧﯽ ﺧﺮاﺳﺎن ﺑﺮای ﺣﺬف آﮔﻬﯽ ﻫﺎی
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 | Maryam Mousaviدوﺷﻨﺒﻪ ۲۶ ،ﺗﯿﺮ ۱۳۹۶
روز ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﻧﺸﺮﯾﺎت و ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻫﺎ اﻋﻼم ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ دادﺳﺘﺎﻧﯽ ﻣﺮﮐﺰ اﺳﺘﺎن ﺧﺮاﺳﺎن ﺑﺎ اﻋﻼم
ﺿﺮب اﻻﺟﻞ  72ﺳﺎﻋﺘﻪ ﺑﻪ دﯾﻮار )از ﺗﺎرﯾﺦ  24ﺗﯿﺮﻣﺎه( اﯾﻦ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ را ﻣﻠﺰم ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺑﺎزه

زﻣﺎﻧﯽ اﻋﻼم ﺷﺪه ،آﮔﻬﯽ ﻫﺎی ﻏﯿﺮاﺧﻼﻗﯽ و ﻫﻨﺠﺎرﺷﮑﻦ را ﺣﺬف ﻧﻤﺎﯾﺪ و در ﻏﯿﺮ اﯾﻨﺼﻮرت دﯾﻮار ﻓﯿﻠﺘﺮ
ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﻣﺎﺟﺮا از آﻧﺠﺎ آﻏﺎز ﺷﺪ ﮐﻪ روزﻧﺎﻣﻪ ﺧﺮاﺳﺎن روز  21ﺗﯿﺮﻣﺎه ﮔﺰارﺷﯽ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان »دﯾﻮار ﻫﻨﺠﺎر ﺷﮑﻦ« را در

ﻧﺴﺨﻪ وﯾﮋه اﺳﺘﺎن ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮی ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮد و در آن از وﺟﻮد آﮔﻬﯽ ﻫﺎی ﻫﻨﺠﺎرﺷﮑﻦ در اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ
ﻣﺬﮐﻮر ﺧﺒﺮ داد.
ﺑﻪ دﻧﺒﺎل اﯾﻦ اﺗﻔﺎق ،ﻣﻌﺎون دادﺳﺘﺎﻧﯽ از ورود ﺟﺪی دادﺳﺘﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﭘﺮوﻧﺪه ﺧﺒﺮ داد و ﮔﻔﺖ ﮐﻪ
اﺧﻄﺎرﻫﺎی ﻻزم ﺑﻪ دﯾﻮار داده ﺷﺪه اﺳﺖ و ﭘﻠﯿﺲ ﻓﺘﺎی اﺳﺘﺎن ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮی ﭘﯿﮕﯿﺮی ﻫﺎی ﻻزم را

اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دﻫﺪ.

ﺣﺎﻻ دﯾﻮار ﺑﺎ اﻧﺘﺸﺎر ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ ﺧﺒﺮ رﺳﻤﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮔﺰارش واﮐﻨﺶ ﻧﺸﺎن داده.
در اداﻣﻪ از ﺷﻤﺎ دﻋﻮت ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﻣﺘﻦ ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ را از ﻧﻈﺮ ﺑﮕﺬراﻧﯿﺪ:

ﺑﺮﺧﯽ از ﮐﺎرﺑﺮان دﯾﻮار ﮐﻪ اﮐﻨﻮن ﯾﮑﯽ از ده ﺳﺎﯾﺖ ﭘﺮﺑﺎزدﯾﺪ اﯾﺮاﻧﯽ اﺳﺖ و ﭼﻨﺪ روز ﭘﯿﺶ آﻏﺎز
ﺷﺸﻤﯿﻦ ﺳﺎل ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺧﻮد را ﺟﺸﻦ ﮔﺮﻓﺖ ،ﺻﺒﺢ روز ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎ ﺧﻮاﻧﺪن ﺧﺒﺮی در روزﻧﺎﻣﻪﻫﺎ در
ﺧﺼﻮص اﻋﻼم ﺿﺮباﻻﺟﻞ ،ﻫﻤﭽﻮن ﻣﺎ ﻣﺘﻌﺠﺐ ﺷﺪﻧﺪ.
ﭘﯿﺮو ﺗﻤﺎسﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻧﻬﺎدﻫﺎی ذﯾﺮﺑﻂ ،ﺗﯿﻢ ﺣﻘﻮﻗﯽ دﯾﻮار از ﻧﺎﻣﻪی ﯾﮏ ﻣﻘﺎم اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ و درﺧﻮاﺳﺖ
ﺑﺎزﺑﯿﻨﯽ و ﺣﺬف ﭼﻨﺪ آﮔﻬﯽ ﺧﺒﺮدار ﺷﺪ ﮐﻪ ﻫﻨﮕﺎم اﻧﺘﺸﺎر ﺧﺒﺮ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ در رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ ،ﺑﺮای دﯾﻮار،
ارﺳﺎل ﻫﻢ ﻧﺸﺪه ﺑﻮد.
اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ دﯾﻮار ﺑﺎ ﺑﯿﺶ از ده ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﺼﺐ ﻓﻌﺎل ،ﭘﺮﻧﺼﺐﺗﺮﯾﻦ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ اﯾﺮاﻧﯽ ﭘﺲ از ﮐﺎﻓﻪ
ﺑﺎزار اﺳﺖ و ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ی درﯾﺎﻓﺖ روزاﻧﻪ ﺑﯿﺶ از  ۲۰۰ﻫﺰار آﮔﻬﯽ ،ﻫﻤﻮاره در ﺗﮑﺎﭘﻮ ﺑﻮده اﺳﺖ ﺗﺎ
ﺑﺎ اﻧﺘﺸﺎر ﻣﺤﺘﻮاﯾﯽ ﮐﺎرﺑﺮدی و ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﻫﻨﺠﺎرﻫﺎی ﺟﺎﻣﻌﻪ ،در راﺳﺘﺎی ﺑﻬﺒﻮد وﺿﻌﯿﺖ اﻗﺘﺼﺎدی و

ﺗﺴﻬﯿﻞ ﻣﺒﺎدﻻت ﺗﺠﺎری ،ﻣﺒﺎدرت ورزد.
دﯾﻮار اﮐﻨﻮن ﺑﺴﺘﺮی ﮔﺴﺘﺮده ﺑﺮای اراﺋﻪی ﺧﺪﻣﺎت و ﮐﺎﻻ ﺑﺮای ﮐﺴﺐوﮐﺎرﻫﺎی ﺧﺮد و ﮐﻼن ﻓﺮاﻫﻢ
ﮐﺮده و زﻣﯿﻨﻪ ﺳﺎز اﺷﺘﻐﺎل ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﮐﺸﻮرﻣﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺗﻨﻬﺎ در ﻣﺎه ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﯿﺶ از  ۱۵ﻣﯿﻠﯿﻮن
اﯾﺮاﻧﯽ و ﺑﯿﺶ از  ۳۳۰ﻫﺰار ﮐﺴﺐوﮐﺎر ﺑﻮﻣﯽ ﺑﺮای ﺗﺒﻠﯿﻎ و ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺎﻻ و ﺧﺪﻣﺎت ﺧﻮد ،ﯾﺎ ﺑﻬﺮهﮔﯿﺮی
از ﮐﺎﻻﻫﺎ و ﺧﺪﻣﺎت اراﺋﻪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ دﯾﮕﺮان در دﯾﻮار ،از ﺧﺪﻣﺎت آن اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده اﻧﺪ.
دﯾﻮار در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ،ﮔﺎه ﺗﺬﮐﺮﻫﺎﯾﯽ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺣﺬف ﯾﺎ اﺻﻼح ﺑﺮﺧﯽ آﮔﻬﯽ ﻫﺎی ﻣﯿﺰﺑﺎﻧﯽ ﺷﺪه
درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و در اﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ و ﺟﻬﺖ ﺣﻔﻆ اﻣﻨﯿﺖ و ﺣﺮﻣﺖ ﮐﺎرﺑﺮان اﯾﺮاﻧﯽ ،ﻫﻤﻮاره ﭘﺬﯾﺮای
اﻧﺘﻘﺎدﻫﺎ ،ﺗﺬﮐﺮات و ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻫﺎی ﭘﻠﯿﺲ ﻓﺘﺎ ،ﻣﻘﺎم ﻫﺎی ﻗﻀﺎﯾﯽ ،ﮐﺎرﮔﺮوه ﺗﻌﻦ ﻣﺼﺎدﯾﻖ ﻣﺤﺘﻮای
ﻣﺠﺮﻣﺎﻧﻪ و ﺳﺎﯾﺮ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﻮده و ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻫﻤﮑﺎری را ﺑﺎ آﻧﺎن در ﮐﻮﺗﺎهﺗﺮﯾﻦ زﻣﺎن ﻣﻤﮑﻦ
اﻧﺠﺎم داده اﺳﺖ.
ﻧﺎﻣﻪی دﯾﺮوز ﻫﻢ از ﺳﺎﯾﺮ ﮔﺰارش ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﺗﻌﺎﻣﻼت راﯾﺞ ﻣﺎ و ﻧﻬﺎدﻫﺎی ذﯾﺮﺑﻂ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد،
ﻣﺴﺘﻨﺜﯽ ﻧﺒﻮده و اﮐﻨﻮن ﺑﺎ ﭘﯿﮕﯿﺮی دﯾﻮار ،آﮔﻬﯽﻫﺎی ﻣﺬﮐﻮر ﻧﯿﺰ ﺣﺬف ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺣﻔﻆ اﻋﺘﻤﺎد ﮐﺎرﺑﺮ اﯾﺮاﻧﯽ اوﻟﻮﯾﺖ اﺻﻠﯽ ﺗﯿﻢ  ۱۲۰ﻧﻔﺮهی ﻣﺠﻤﻮﻋﻪی داﻧﺶﺑﻨﯿﺎن دﯾﻮار ﺑﻮدهاﺳﺖ و
اﯾﻦ ﺗﯿﻢ ﺟﻬﺖ ﻧﯿﻞ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻫﺪف ،در آﯾﻨﺪه ﻧﯿﺰ ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺗﻼش ﺧﻮد را ﺑﻪ ﮐﺎر ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺴﺖ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

