ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﻣﺨﺎﺑﺮات :ﻣﺎ در ﮐﻼب ﻫﺎوس اﺧﺘﻼل
اﯾﺠﺎد ﻧﮑﺮدﯾﻢ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
آرش ﭘﺎرﺳﺎﭘﻮر | ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ۱۵ ،اردﯾﺒﻬﺸﺖ ۱۴۰۰
ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺨﺎﺑﺮات اﻋﻼم ﮐﺮد ﻣﺸﮑﻼت دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﮐﻼب ﻫﺎوس از اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺛﺎﺑﺖ ﻣﺨﺎﺑﺮات
ﯾﮏ اﺧﺘﻼل ﻓﻨﯽ اﺳﺖ و از ﺳﻮی اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ اﺧﺘﻼﻟﯽ اﯾﺠﺎد ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.
»ﻣﺠﯿﺪ ﺳﻠﻄﺎﻧﯽ« در ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﺎ ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻣﻬﺮ ﮔﺰارشﻫﺎ درﺑﺎره اﯾﺠﺎد اﺧﺘﻼل در ﺷﺒﮑﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
ﮐﻼب ﻫﺎوس از ﺳﻮی اﭘﺮاﺗﻮرﻫﺎ را رد ﮐﺮده اﺳﺖ .او در اﯾﻨﺒﺎره ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺗﻮﺿﯿﺢ داد و ﮔﻔﺖ» :ﻣﺨﺎﺑﺮات
درﺑﺎره اﺧﺘﻼل در ﮐﻼب ﻫﺎوس ﭘﺎﺳﺨﯽ را ﺑﻪ وزارت ارﺗﺒﺎﻃﺎت و ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت ارﺳﺎل ﮐﺮده و ﭘﺎﺳﺦ

ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ ﺧﻮد را ﻧﯿﺰ ﺑﻪ زودی اﻋﻼم ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد«.

ﺳﻠﻄﺎﻧﯽ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد ﮐﻪ ﻣﺤﺪود ﮐﺮدن و ﺑﺴﺘﻦ در ﮐﺸﻮر ﺳﺎزوﮐﺎر ﻣﺸﺨﺺ دارد ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﻨﺪ،
اﭘﺮاﺗﻮر در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪﻫﺎ اﺧﺘﯿﺎری از ﺧﻮد ﻧﺪارد و ﺗﺎﺑﻊ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺑﺎﻻ دﺳﺘﯽ اﺳﺖ» :ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻢ اﯾﻦ
ﯾﮏ ﺑﺤﺚ ﻓﻨﯽ اﺳﺖ و ﻣﺎ ﺗﯿﻤﯽ را ﻣﺎﻣﻮر ﮐﺮدهاﯾﻢ ﮐﻪ ﻣﻮﺿﻮع را ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﻣﺸﺨﺺ ﺷﻮد ﮐﻪ ﭼﻪ
اﺗﻔﺎﻗﺎﺗﯽ اﻓﺘﺎده اﺳﺖ .ﺗﺎﮐﻨﻮن ﮔﺰارش ﮐﺘﺒﯽ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻧﮕﺮﻓﺘﻪاﯾﻢ و ﻣﻨﺘﻈﺮ ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ
ﺑﺮرﺳﯽ را ﺑﻪ ﻣﺎ اﻋﻼم ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل ﻣﺸﮑﻼت ﻓﻨﯽ در ﺷﺒﮑﻪﻫﺎ ﭘﯿﺶ ﻣﯽآﯾﺪ«.

ﺳﻠﻄﺎﻧﯽ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ دوﻟﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﺮﻋﺖ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﺮد اوﺿﺎع ﺑﻬﺘﺮ
ﺑﻮد» :ﺟﺪای از ﻫﻤﻪ اﯾﻦ ﺑﺤﺚﻫﺎ اﮔﺮ ﻫﻤﯿﻦ ﻫﻤﺖ و ﺳﺮﻋﺖ ﻋﻤﻞ و ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻌﯿﺸﺖ
ﻣﺮدم ﻫﻢ وﺟﻮد داﺷﺖ ﺧﯿﻠﯽ ﺧﻮب ﺑﻮد! ﻣﺜﻞ ﻫﻤﯿﻦ وﺿﻌﯿﺖ ﻣﺮغ و ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺸﺎﺑﻪ«.
ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺳﻠﻄﺎﻧﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ اﺧﺘﻼل ﻓﻨﯽ از ﺳﻮی ﻣﺨﺎﺑﺮات اﻋﻤﺎل ﻧﺸﺪه اﻣﺎ وزارت ارﺗﺒﺎﻃﺎت در ﮔﺰارﺷﯽ
ﮐﻪ رﮔﻮﻻﺗﻮری ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮد رﺳﻤﺎ ﺗﻮپ را در زﻣﯿﻦ ﻣﺨﺎﺑﺮات اﻧﺪاﺧﺖ و ﮔﻔﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ اﺧﺘﻼل
ﻋﻤﺪی در ﮐﻼب ﻫﺎوس اﯾﺠﺎد ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد ﺳﻠﻄﺎﻧﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﺟﻮاﺑﯿﻪای ﺑﺮای اﯾﻦ ﮔﺰارش
ﺑﻪ وزارت ارﺗﺒﺎﻃﺎت داده ﺷﺪه؛ ﺟﻮاﺑﯿﻪای ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻋﻠﻨﯽ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻧﺸﺪه و ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﮔﺰارش
ﺗﻔﺼﯿﻠﯽ ﻣﺨﺎﺑﺮات ﮐﻪ او در اﯾﻦ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ وﻋﺪه اﻧﺘﺸﺎر ﺑﻪ زودی آن را داده ،ﺑﺎﺷﯿﻢ.
روز  ۱۹ﻓﺮوردﯾﻦ ﺑﺮﺧﯽ از ﮐﺎرﺑﺮان از اﺧﺘﻼل در ﮐﻼب ﻫﺎوس ﺧﺒﺮ دادﻧﺪ .وزارت ارﺗﺒﺎﻃﺎت و ﻓﻨﺎوری
اﻃﻼﻋﺎت اﻋﻼم ﮐﺮده ﮐﻪ دﺳﺘﻮر ﻗﻀﺎﯾﯽ در اﯾﻦﺑﺎره ﺻﺎدر ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.
ﻫﯿﺎت دوﻟﺖ روز  ۲۹ﻓﺮوردﯾﻦ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﮐﺮده ﺑﻮد ﮐﻪ اﭘﺮاﺗﻮرﻫﺎی اﯾﺠﺎد ﮐﻨﻨﺪه اﺧﺘﻼل در ﮐﻼب ﻫﺎوس
روزاﻧﻪ  ۵۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﺟﺮﯾﻤﻪ ﺷﻮﻧﺪ.ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل روز  ۱۱اردﯾﺒﻬﺸﺖ اﻋﻼم ﺷﺪ ﮐﻪ دﯾﻮان ﻋﺪاﻟﺖ
اداری اﯾﻦ ﻣﺼﻮﺑﻪ را ﻣﺘﻮﻗﻒ ﮐﺮده اﺳﺖ و ﻓﻌﻼ ﺧﺒﺮی از ﺟﺮﯾﻤﻪ ﺷﺪن اﭘﺮاﺗﻮرﻫﺎ ﻧﯿﺴﺖ.
ﺷﺎﯾﺎن ذﮐﺮ اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﺮوز اﻋﻼم ﻧﺸﺪه اﯾﺠﺎد اﺧﺘﻼل در ﮐﻼب ﻫﺎوس ﺑﻪ دﺳﺘﻮر ﭼﻪ ﻧﻬﺎدی اﻧﺠﺎم
ﺷﺪه اﺳﺖ.
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