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شهرنوشت

روز جمعه وزارت اطالعات و سازمان 
اطالعات سپاه بیانیه مشترکی نزدیک به 
هشت هزار کلمه منتشر کردند که شامل 
اتهامات گوناگون به معترضان از جمله 
ارتباط آنها با ســرویس های جاسوسی 
آمریکا و اســرائیل بود. اما این شمشیر 
آخته تنها گلوی معترضان را نبرید و بر 
جان فعاالن حوزه رسانه هم نشست. در 
بندهایی از این بیانیه بر خبرنگارانی که در 
جریان وقایع پس از مرگ مهسا امینی 
بازداشت شده بودند اتهامات سنگینی 
وارد شده. اتهاماتی که بســیاری آن را 
غیرواقعی و حتی فرافکنی برای پاسخگو 

نبودن دانستند.
در این بیانیه بلندباال، با ذکر اسامی 
اختصاری)ن-ح( و )الف-م( مشــخصا 
به دو تن از خبرنگاران هم میهن و شرق 
اتهاماتی چون جاسوسی و آموزش در 
خارج از کشور به نیت اغتشاش نسبت 
داده شــده اســت. مواردی که مدیران 
مسئول این روزنامه ها، آن را رد کرده و 
مواردی که در این بیانیه به عنوان اتهام 
از آنها یاد شــده را جــزو وظایف ذاتی و 

حرفه ای این خبرنگاران دانسته اند.
این اتهامات نه تنها از منظر مدیران 
مسئوالن روزنامه های یادشده که از منظر 
دیگر فعاالن عرصه رسانه و حتی بسیاری 
از افــرادی که تنها مخاطب رســانه ها 
هستند هم عجیب و خالی از معناست؛ به 
قول احمد زید آبادی، روزنامه نگار: »اگر 
بنا باشد هر تالشی از سوی روزنامه نگاران 
برای پوشش اتفاقات ناگوار، به بازی در 
ســناریوی آمریکا تعبیر و تفسیر شود، 

دیگر روزنامه نگاری در این کشــور چه 
محلی از اعراب پیدا می کند؟«.

طرح اتهام با وجود عدم احراز
پس از جانباختن مهسا امینی دختر 
22 ســاله ســقزی در بازداشت گشت 
ارشاد و شــروع اعتراضات در کشور، در 
کنار بازداشت  بسیاری از شهروندان به 
اتهام اغتشــاش و اعتراضات خیابانی، 
تعدادی از روزنامه نگاران هم دستگیر 
شدند. البته نه در خیابان. نیلوفر حامدی 
و الهه محمــدی از جمله آنــان بودند. 
خبرنگاران روزنامه های شرق و هم میهن. 
هر چند در تماس های تلفنی این فعاالن 
رسانه ای با خانواده هایشــان اتهامات 
وارده برای خودشان هم مشخص نبود، 
اما به نظر می رسید که جرم اغلب آنها به 
مواردی مربوط می شود که جزو وظایف 

شغلی شان تعریف شده است.
با این حــال در بخش هایی از بیانیه 
مشــترک وزارت اطالعات و ســازمان 
اطالعات ســپاه جمهوری اسالمی با 
وجود محرز نشدن و قرار داشتن پرونده 
در مرحله ابتدایی، اتهاماتی مشخصا به 
این دو تن از خبرنگاران بازداشتی وارد 

شــده و نگرانی های زیادی را به وجود 
آورده  است.

در بخش هایــی از این بیانیــه با زیر 
سوال بردن فعالیت های مدنی همچون 
توانمندســازی زنــان و خبرنــگاری و 
خبرسازی در دوره بحران، کنشگری در 
توسعه اجتماعی و مدنی و مواردی از این 
دست، آنها را ذیل راهبرد »جنگ ترکیبی 
و براندازی نرم« دشــمن تعریف کرده و 
آورده اســت: »رد اطالعاتی و عملیاتی 
تعدادی از عناصر مذکور در اغتشاشــات 
اخیر و پیش از آن نیز مشاهده و حسب مورد 
اقدام مقتضی به  عمل آمده است. به عنوان 
مثال انتشار اولین عکس از مرحومه امینی 
روی تخت بیمارســتان توسط »ن.ح« 
صورت گرفت که از آموزش دیدگان همین 
دوره ها در خارج از کشور بود. او با استفاده 
از پوشــش خبرنگاری از اولیــن افرادی 
بود که در بیمارســتان حضور و استقرار 
یافته، به تحریک بستگان متوفی و ارسال 
اخبار جهت دار پرداخت. همچنین است 
اقدامات »الف.م« که با استفاده از همان 
پوشــش با حضور فوری در شهرســتان 
ســقز، به تحریک اطرافیــان مرحومه، 
کارگردانی برخی صحنه هــا و انعکاس 
اخبار و تصاویر جهت دار از مراسم تشییع، 
تدفیــن و تجمعاِت شــکل گرفته در آن 
شــهر به ایفای مأموریــت پرداخت. این 
فرد نیز آموزش دیــده ی دوره های رژیم 
مافیایی آمریکا در کشــورهای خارجی 
اســت؛ ضمن آنکه هر دو نفر نقش منابع 
اولیه ی خبرسازی برای رسانه های بیگانه 

را ایفا کرده اند«.

 خبرنگاران رسالت خبری خود را 
انجام داده اند

یکی از نخستین واکنش ها به این 

بیانیه مشترک را مدیر مسئول روزنامه 
شرق نشان داد و گفت: »این ها خبرنگار 

هستند و کار خبری خود را کرده اند«.
مهدی رحمانیان، در مورد اتهاماتی 
که به نیلوفر حامدی وارد شــده است، 
اظهار کرد: »هر چه درباره او می گویند 
دروغ اســت. ایشــان اولین بار عکس 
مهسا امینی را منتشر نکرده و قبل از او 
عکس هایی منتشر شده بود. نیلوفر از 
ابتدا تا انتهای این موضوع با من هماهنگ 
بود. انتشار عکس و خبر توسط خبرنگار 
و نشریه ما کار درســتی بوده و رسالت 

خبری خود را انجام داده ایم«.
مدیر مســئول موسســه خبری 
شرق درباره ادعایی مبنی بر اینکه این 
خبرنگاران در خارج از کشــور آموزش 
دیده اند، گفت: »مگر بــرای آموختن 
کار خبر حتما باید به خــارج بروند؟ در 
همین کشــور هم امکانات آموزشــی 

فراوان است«.
وی اضافه کرد: »در عجبم چگونه دو 
جریان مهم امنیتی کشور وقت خود را 

صرف اینگونه مطالب می کنند«.
مدیرمسئول روزنامه هم میهن نیز 
در گفت وگو با ایلنــا، درباره وضعیت به 
وجود آمده برای خبرنگاران بازداشتی 
و اطالعیه نهادهــای امنیتی گفت: »تا 
آنجایی که پرســیدیم به ما گفتند که 
بازداشــت خبرنــگار هم میهن هیچ 
ارتباطی بــه مســائل روزنامه نگاری و 
خبرنگاری ندارد. امــا آن چیزی که در 
اطالعیه آمده مربوط به همین فعالیت 
روزنامه نگاری و تهیه گــزارش درباره 

ماجرای اخیر بوده است«.
غالمحســین کرباســچی، افزود: 
»کاری هم که خانم الهه محمدی انجام 
دادند این بود که رفتند گزارشــی برای 

روزنامه تهیه کردند و مشابه آن گزارش 
نیز در خبرگزاری های فــارس و دیگر 
خبرگزاری ها به تفصیــل و با جزئیات 

بیشتر تهیه شده است«.
به گفتــه این فعال سیاســی تلقی 
کردن کار خبرنگاران به این شــکل، به 

نفع جریان رسانه داخل کشور نیست.

تخطی از قوانین باالدستی
بند 2 اصل ســوم قانون اساسی باال 
بــردن آگاهی های عمومــی در همه 
زمینه ها با استفاده صحیح از مطبوعات 
و رسانه های گروهی را در صدر وظایف 

دولت قرار داده است.
در اصل 24 قانون اساســی، آزادی 
مطبوعات تصریح شده است: »نشریات 
و مطبوعات در صورتی که مخل به قواعد 

اسالمی و نظام نباشند، آزادند«.
در اصل 175 قانون اساسی نیز آمده 
اســت: »تأمین آزادی انتشار و بیان، بر 
طبق موازین اســالمی در رسانه های 
گروهی)رادیــو و تلویزیــون( ضرورت 
دارد«. در فصل ســوم قانون مطبوعات 
»حق انتقاد، اظهارنظر و حق کســب و 
انتشــار آزادانه اخبار داخلی و خارجی 
از جمله حقوق مطبوعات محســوب 
می شود«. همچنین، در ماده 4 این قانون 
تصریح شده که »هیچ  مقام  دولتی  و غیر 
دولتی  حق  ندارد بــرای  چاپ  مطلب  یا 
مقاله ای  درصدد اعمال  فشار بر مطبوعات  
برآید یا به  سانســور و کنترل  نشریات  

مبادرت  کند«. 
با این حال نه تنها در سال های اخیر 
بلکه مشــخصا در برخورد های اخیر با 
خبرنگاران رسانه های داخلی نیز می توان 
به وضوح تخطی از این قوانین باال دستی 

را شاهد بود.
در همین بــاره کامبیز نــوروزی، 
حقوقدان به خبرگزاری ایلنا گفته است: 
»وظیفه حرفه ای روزنامه نگاری این است 
که خودش را به ســرعت به میدان خبر 
برســاند و خبر را منتشر کند. این رفتار 
طبیعی و ذات حرفه ای روزنامه نگاری 
است و نمی تواند محل اتهام قرار گیرد. 
عالوه بر این اخبار و یا تصاویری که این 
روزنامه نگاران منتشر کردند اصوالً جزو 
اخبار طبقه بندی و محرمانه نبوده است 

که قابلیت انتشار نداشته باشد«.
این حقوقــدان در خصــوص ابعاد 
حقوقی پرونده خبرنگاران بازداشــتی 
افزود: »متاســفانه ما هیــچ اطالعات 
موثقــی از پرونده های خانم ها حامدی 
و محمدی نداریم تــا جایی هم که من 
می دانم وکالی این دو نفر نتوانستند به 
آن ها دسترسی داشــته باشند. در واقع 
آن مقداری که ما می دانیم این است که 
هم خانم »الهه محمدی« و هم »نیلوفر 
حامدی« وظیفه حرفه ای خودشان را 

انجام داده اند«.
وی در خصــوص این کــه پس از 
انتشــار اطالعیه اخیر نگرانی هایی 
درباره احــکام احتمالی صادره برای 
ایــن روزنامه نگاران بــه وجود آمده 
است، گفت: »جزئیات رای احتمالی 

به هیــچ عنــوان قابــل پیش بینی 
نیســت؛ زیرا بیانیه فعــال نظر یک 
مرجع غیرقضایی اســت. این پرونده 
باید مراحل متعدد قضایی را پشــت 
ســر بگذارد، بازپرس پرونــده باید 
تحقیقاتش کامل شود و تفهیم اتهام 
کند. نمی دانم بازپــرس چه اتهامی 
را تفهیم خواهد کــرد. بعد از آن باید 
دادگاه بدوی و در صورت نیاز پس از 
آن دادگاه تجدیدنظر تشکیل شود. 
مراحل قانونی ایــن پرونده احتماالً 
طوالنی خواهد بود اما امیدواریم یک 
دادرسی عادالنه صورت گیرد تا حقوق 

این روزنامه نگاران تضییع نشود«.

هشدار یک نهاد صنفی نسبت به 
نقض حقوق روزنامه نگاران

هر چند که بسیاری اتهامات مطرح 
در بیانیه اخیر را تنهــا نظر یک مرجع 
غیرقضایی می دانند، اما دیروز انجمن 
صنفی روزنامه نگاران تهران در نامه ای به 
رئیس قوه قضائیه نسبت به نقض حقوِق 
نیلوفر حامدی و الهه محمدی هشدار 
داد و ضمن درخواست ارتباط مستمر و 
موثر این خبرنگاران در بند با وکیل شان، 
درخواست دادرســی منصفانه کرد. در 

بخشی از این نامه آمده است:
»اقتضای دادرســی منصفانه این 
است که تحقیقات به شکل بی طرفانه 
انجام شده و از انتشار نکاتی که قطع نظر 
از درستی و نادرستی آنها ممکن است به 
زیان متهم تلقی گردد اکیدا خودداری 
شود. متاسفانه مشاهده می کنیم در این 
بیانیه)مشترک نهادهای امنیتی( نه تنها 
این اصل رعایت نشده است بلکه حتی به 
شکلی قضاوت و حکم نهایی نیز به جامعه 

القا می شود«. 
در حالی که به عقیده نویسندگان این 
نامه »فعلی که به عنوان مستند اتهامی 
در بیانیه مذکور بدان اشاره شده همان 
انجام وظیفه حرفه ای و عادی خبرنگاران 
است« این پرسش اساسی مطرح است 
که یک رسانه در زمان بحران باید چگونه 
عمل کند؟ آیا اساسا باید تنها روایتگر و 
مجیزگوی باشد یا در کنار واکنش های 
رسمی نگاهی بی طرفانه و موشکافانه 
نیز به اطراف داشته باشد؟ بدیهی است 
که در صورت نخست، وجود  و ذات رسانه 

از معنا تهی می شود.

اتهامات خبرنگاران بازداشتی در بیانیه مشترک نهادهای امنیتی نگران کننده است؛ 

در بیانیه مشترک نهادهای صدور حکم قبل از دادرسی منصفانه
امنیتی، مشخصا به دو تن 

از خبرنگاران بازداشتی 
روزنامه های شرق و 

هم میهن، اتهاماتی چون 
جاسوسی و آموزش در خارج 

از کشور به نیت اغتشاش 
نسبت داده شده است. 

مواردی که مدیران مسئول 
نشریات آن را رد کرده و و 

اتهامات را جزو وظایف ذاتی 
خبرنگار دانسته اند
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مخالفت رئیس کل نظام پزشکی
با استعفای »علویان«

رئیس کل ســازمان نظام 
پزشکی با استعفای سیدموید 
علویان، رییس هیات مدیره 
نظام پزشــکی تهران بزرگ 

مخالفت کرد.
محمد رییس زاده در واکنش به اســتعفای دکتر 
علویان در پی حوادث گردهمایی روز چهارشنبه گذشته 
جمعی از پزشکان مقابل سازمان نظام پزشکی، خطاب 
به وی گفت:» ضمن ابراز تاسف از حادثه پیش آمده برای 
شما که با دلسوزی و مجدانه پیگیر حل مشکالت اعضای 
جامعه پزشکی بودید، استعفای شما را در شرایط فعلی 
که انسجام و همدلی، نیاز مبرم ارکان مختلف سازمان 
نظام پزشکی کشور است به صالح نمی دانم و امیدوارم 
در این شرایط حساس در کنار همکاران به فعالیت خود 

ادامه دهید«.
پس از تجمع چهارشنبه هفته گذشته پزشکان در 
مقابل سازمان نظام پزشکی و برخورد شدید پلیس با 
این تجمع رئیس و قائم مقام هیئت مدیره نظام پزشکی 

تهران بزرگ از سمت خود استعفا دادند.
    

واکنش به گزارش تشکیل ابر متان 
در کهریزک

مدیرعامــل ســازمان 
مدیریت پســماند تهران در 
واکنش به خبر منتشــر شده 
مبنی بر تشــکیل ابــر پنج 
کیلومتری گاز متان در جنوب 
تهران گفت: هنوز گزارش مکتوبی از سوی نهادهای 
باالدستی محیط زیست در خصوص صحت این خبر 

نداشته ایم.
به تازگی خبری مبنی بر تشکیل ابر پنج کیلومتری 
گاز متان در جنوب تهران که ادعا می شــود از سوی 
ناسا منتشر شــده بحث برانگیز شــد. اما در این باره 
محمدمهدی عزیزی تصریح کرد: مــا اقدامی که در 
کهریزک موجب تولید گاز متان شود انجام نداده ایم. 
البته بحث پسماند تر در مجموعه آرادکوه وجود دارد که 
هوادهی برای آن انجام می شود؛ اما اقدامی که گاز متان 

در این مجموعه تولید کند ما نداشته ایم.
    

سفره ناهار در دانشگاه تهران
روی زمین پهن شد

مهر عکسی از تجمع برخی 
از دانشجویان دانشگاه تهران و 
ناهار خــوردن روی زمین در 
اعتراض به سلف تفکیک شده 

را منتشر کرد.
هفته گذشــته نیز جمعی از دانشجویان دانشگاه 
شریف در اعتراض به اصرار بر تفکیک جنسیتی در سلف 
دانشگاه اقدام مشابهی کرده بودند و با پهن کردن سفره 

در حیاط دانشگاه، کنار هم ناهار صرف کردند.
    

بستری روزانه ۱۲۰۰ نفر
به دلیل بیماری های تنفسی

معاون درمان وزیر بهداشت گفت: روزانه ۳۰ هزار 
بیمار تنفسی به بیمارستان ها مراجعه می کنند. این 
عدد شامل همه بیماران تنفســی است که بر اساس 
نمونه گیری های انجام شده بیش از 5۰ درصد این افراد 

به آنفلوآنزا مبتال هستند.
به گزارش ایلنا، سعید کریمی در رابطه با تفاوت های 
آنفلوآنزا و کرونا نیز اظهار کرد: عالئم آنفلوآنزا به صورت 
ناگهانی و انفجاری مانند درد و تب های ناگهانی خود 
را نشان می دهد. تشخیص قطعی آن از کرونا به غیر از 

تست های پی سی آر وجود ندارد.
معاون وزیر بهداشت در ادامه با بیان اینکه افراد در 
معرض خطر باید هم واکسن آنفلوآنزا و هم واکسن کرونا 
را تزریق کنند، گفت: هر دوی این واکســن ها موجود 
اســت. وی تاکید کرد: افراد بیمار و دارای عالمت باید 
از حضور در اجتماعات، محل کار، دانشگاه، مدرسه و 

مترو پرهیز کنند.
    

۳۶ روز هوای پاک در چهار سال
مدیر کل محیط زیست و 
توسعه پایدار شهرداری تهران 
با اشاره به وضعیت آلودگی هوا 
در پنج ســال گذشته گفت: 
تهران از سال 1۳۹۶ تا 14۰۰ 
از مجموع 1۸2۶ روز، تنها ۳۶ روز هوای پاک را تجربه 
کرده و41 روز نیز هوای پایتخت شرایط کامال ناسالم را 

پشت سر گذاشته است.
به گزارش ایسنا، شینا انصاری با اشاره به اهمیت و 
نقش بازدارندگی و اثرگذار قانون هوای پاک در صورت 
اجرای کامل از سوی تمام دستگاه های اجرایی افزود: 
این قانون مشتمل بر ۳4 ماده و ۳۹ تبصره، در سال ۹۶ 
به تصویب رسیده و ۶ ماده از این قانون به طور مستقیم یا 

غیرمستقیم به وظایف شهرداری ها اشاره دارد.

از گوشه و کنار 

پلی استور، فروشگاه رسمی گوگل تنها چند ساعت پس از اعالن 
جنگ ناگهانی علیه سوپراپلیکیشن روبیکا، به طور کامل از دسترس 
کاربران ایرانی خارج شد.  این در حالی است که دیروز نیز خبر فیلتر 

گوگل مپ رسانه ای شد.
به گزارش فرارو، ماجرا از صبح روز جمعه استارت خورد. دقیقا 
از وقتی سپر ایمنی گوگل با ارســال پیامی به کاربران مطرح کرد 
اپلیکیشــن ایرانی روبیکا به پیامک ها، عکس ها، صدا های ضبط 
شــده و تاریخچه تماس های آن ها دسترســی غیرمجاز دارد. 
ســرویس Play Protect که برای چنین مواقعی طراحی شده 
است، با این دسته اپلیکیشن ها بی رحمانه برخورد می کند و ضمن 
توصیه به حذف توسط کاربران، به بالک کردن اپلیکیشن و توقف 

فعالیت های آن دست می زند.
اولین واکنش به اقدام گوگل علیه اپلیکیشن روبیکا، از سوی 
مدیر روابط عمومی وزارت ارتباطات در توییتر )فیلترشده( مطرح 
شد. احسان خرامید در حساب شــخصی خود این اقدام گوگل 
را حاصل »رقابت و انحصارشــکنی« خواند و آن را سناریو نخ نما 
در مقابل استقبال امیدوارکننده کاربران از روبیکا توصیف کرد. 
روبیکا هم با انتشار بیانیه ای رسمی به دفاع از خود پرداخت: این 
اتفاق درحالی رخ داده است که روبیکا به تازگی آپدیت جدیدی 
منتشر نکرده و دسترسی های پیشــین خود را نیز تغییر نداده و 

این دسترسی ها هم کامال متعارف و مشــابه سایر پیام رسان ها و 
شبکه های اجتماعی است.

بیانیه روبیکا در این بخش به مقایســه دسترسی های فنی و 
تخصصی اپلیکیشن های مشابه در گوشی ها و تبلت های اندرویدی 
اشاره دارد، اما در ادامه به سایر انگیزه های احتمالی می پردازد: با 
توجه به اقبال گسترده کاربران به روبیکا که شاهد آن ارسال روزانه 
بیش از 5۰۰ میلیون پیام یکتا توسط نزدیک به ۳5 میلیون کاربر 
فعال در ماه اخیر از میان نزدیک به 5۰ میلیون نصب فعال است، 
احتمال وجود انگیزه های سیاسی در این اقدام بیش از پیش تقویت 

می شود. 
در بخش دیگری از این بیانیه آمده اســت: مطابق آنچه قبال 
اعالم کردیم، از اعمال محدودیت به دالیل سیاسی و امنیتی برای 
دسترسی کاربران به سرویس های بین المللی حمایت نمی کنیم، 
اما تالش پلتفرم هــای بین المللی برای ایجــاد محدودیت برای 

کاربران ایرانی را هم برخالف ادعاهایشان می دانیم.

پلی استور به کلی از دسترس خارج شد
گمانه زنی درباره دالیل اقدام گوگل علیه روبیکا هنوز ســر و 
شکل کاملی به خود نگرفته بود که عصر جمعه خبر رسید پلی استور 
به طور کلی از دسترس کاربران ایرانی خارج شده است. یک ماه قبل 

نیز محدودیت هایی برای فعالیت های پلی اســتور در نظر گرفته 
شده بود؛ از 4۰ روز پیش که شبکه های اجتماعی مثل واتساپ و 
اینستاگرام فیلتر شدند، دسترسی به پلی استور به عنوان فروشگاه 
مجازی اندروید و اپ استور به عنوان فروشگاه مجازی نرم افزاری های 
آیفون تقریبا میسر نبود، ولی تا عصر روز جمعه الاقل می توانستید 
پلی استور را باز کنید و حتی در بخش سرچ، به جستجوی اپلیکیشن  
و بازی بپردازید. پلی اســتور همچنیــن برنامه هایی که نیازمند 
به روزرسانی هستند را اطالع رسانی می کرد. منتها از عصر روز جمعه 
همین دسترسی نصفه نیمه نیز به طور کامل قطع شد و با توجه به 
زمان بندی اتفاقات رخ داده بالفاصله شائبه ارتباط فیلتر پلی استور 

گوگل با بالک شدن سوپراپلیکیشن ایرانی روبیکا به میان آمد.
برخالف گوشــی های آیفون که پس از اعمــال محدودیت 
اپ اســتور تقریبا قابلیت نصب نرم افزار را از دست می دهند، در 
گوشی های اندرویدی می توان بدون اتکا به پلی استور گوگل، از 
سایر فروشــگاه های نرم افزاری برای دانلود، نصب یا به روزرسانی 
اپلیکیشن ها اقدام کرد. مهمترین اپ استور های ایرانی گوگل، بازار 

و مایکت هستند.
در آن سوی میدان، اوضاع برای روبیکا هم چندان خوب پیش 
نرفته است. آن ها تقریبا از همان روزی که پلی استور و اپ استور با 
محدودیت روبرو شدند، به خاطر شایعاتی درباره شیوه فعالیت و 
مالکیت شان به گوش رسید، به دردسر افتادند. روبیکا به ناچار در 
بیانیه ای رسمی، ضمن ابراز تاســف نسبت به شرایط پیش آمده 
برای دسترسی به اینترنت و اعمال محدودیت در اینترنت بین الملل 
اعالم کرد ترجیح می دهد در یک فضای رقابتی، بر اساس مزیت های 
بومی با سایر پلتفرم ها حاضر باشد. در این بیانیه همچنین همراه اول 

و ایرانسل به عنوان سهامداران روبیکا معرفی شده اند. این قسمت 
بیانیه به شایعات پیرامون مالکیت روبیکا اشاره دارد و در پاسخ به 
آن ها می گوید این اپلیکیشن باتوجه به مدل درآمدی براساس سهم 
درآمد از ترافیک مصرفی کاربران، برای سهامداران خود سودآور 
بوده و نیازی به حمایت های مالی دولتی ندارد... از ســال گذشته 
تاکنون با در دسترس قرار گرفتن سرویس کسب درآمد روبیکا، 
بیش از 1۰۰ هزار نفر توانســته اند با فعالیت و تولید محتوا در این 

اپلیکیشن کسب درآمد کنند.
یکی از شــایعاتی که اخیرا درباره اپلیکیشن روبیکا به گوش 
می رسید، احتمال انتخاب آن به عنوان جانشین اینستاگرام است. 
در یک قلم این موارد، روزنامه سازندگی نوشت: ظاهرا مدیران دولتی 
به دنبال آن هستند با حذف و فیلتر اینستاگرام، اپلیکیشن روبیکا را 
جایگزین آن کنند. آن ها همچنین درصدد هستند تا با پروبال دادن 
به این اپ ایرانی، مردم را تشویق کنند کسب و کار های خود را به آن 
منتقل کنند، اما سوال مهم این است که افرادی که در اینستاگرام 
کسب و کاری راه انداخته اند حاضر هستند به پلتفرم جدید و ایرانی 

بپیوندند؟

آتش جنگ گوگل علیه روبیکا، دامن کاربران را گرفت

فیلتر دوباره پلی استور و گوگل مپ در ایران

گزارش

به گفته یک فعال سیاسی و 
روزنامه نگار، »اگر بنا باشد هر 

تالشی از سوی روزنامه نگاران 
برای پوشش اتفاقات ناگوار، 
به بازی در سناریوی آمریکا 

تعبیر و تفسیر شود، دیگر 
روزنامه نگاری در این کشور 

چه محلی از اعراب پیدا 
می کند؟«


