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سعیدی در گفت وگو با ایلنا:
گزارش های متقنی درباره 

رمدسیورهای آلوده مطرح است 
نماینــده چابهــار 
در مجلــس یازدهم، با 
بیان اینکه گزارش های 
متقنی دربــاره واردات 
رمدســیورهای آلوده 

مطرح است که این بسیار نگران کننده است، گفت: 
۷۵۰ میلیون دالر برای رمدسیور اختصاص پیدا کرد 
که جای سوال است، اگر این منابع را همان زمان برای 
واردات واکسن می داشتیم خیلی از این فجایع رخ 
نمی داد.  معین الدین سعیدی به ایلنا گفت: مشخصا 
مافیای دارو به شدت فعال است و در این شرایط که 
ما در برابر بزگترین خطر بشریت بعد از جنگ جهانی 
دوم قرار داریم، باز هم این سودجویی ها و استفاده از 
رانت های خاص و این نگاه فاسد در حوزه دارو وجود 
دارد و امیدواریم وزیر بهداشت مبارزه با این مساله را 

در اولویت کاری خود قرار دهد.
    

فقط موکب داران برای اربعین 
اعزام می شوند

معاون فنــی مرکز 
ســامت محیط وزارت 
بهداشت گفت: با توجه به 
شرایط موجود کرونا، قرار 
بر این است که از ایران، 

داوطلبان آزاد به مراســم پیاده روی اربعین اعزام 
نشود و فقط تعدادی از موکب داران و همراهان آن ها 
با ظرفیت حداکثری ۳۰هزار نفر ارســال شوند. به 
گزارش باشگاه خبرنگاران، محسن فرهادی گفت: 
طبق توافقات، رفت و آمد فقط هوایی انجام می شود 
و تمام مرز های زمینی بسته خواهد بود؛ هیچ فردی 
نمی تواند با داشتن پاسپورت از مرز های زمینی کشور 

به عنوان زائر در مراسم اربعین حاضر شود.
    

عنابستانی رسمًا از سرباز راهور 
عذرخواهی کرد

علی اصغر عنابستانی 
نماینــده مجلــس که 
چندی پیش بــه دلیل 
تخلــف و نادیده گرفتن 
قانون و همچنین تعدی 

به سرباز راهور به مجازات حبس محکوم شده بود، 
از سرباز راهور رسماً عذرخواهی کرد. عنابستانی در 
مردادماه امسال در حکم بدوی دادگاه به ۳ ماه و یک 

روز حبس محکوم شد.
    

 آغاز سال تحصیلی جدید 
به طور مجازی

سرپرســت وزارت 
آموزش و پرورش گفت: 
مهر امســال و آغاز سال 
تحصیلــی بــه صورت 
مجازی خواهــد بود. به 

گزارش خبرگزاری صداوسیما، علیرضا کاظمی گفت: 
مدیران کل باید در این فرصت باقیمانده تا مهرماه، با 
مداخات بیشتر ســعی در هرچه بهتر برگزارشدن 
پروژه مهر و بازگشــایی مدارس، داشــته باشند و با 
انسجام بیشتری این مهم محقق شــود. به گفته او 
در جلســه با وزیر ارتباطات و مدیر عامل همراه اول، 

قرار شد اپلیکیشن شاد مانند سال قبل رایگان باشد.
    

خودکشی؛ سومین علت مرگ 
جوانان ۱۵ تا ۲۹ سال

عضو هیــات مدیره 
انجمن ایرانی مطالعات 
زنان گفت: خودکشــی؛ 
ســومین علــت مرگ 
جوانان ۱۵ تا ۲۹ ســال 

است. تهمینه شاوردی، با بیان اینکه در ایران اقدام به 
خودکشی در زنان بین دو تا سه برابر مردان اما فوت 
در مردان بین ۳ تا ۴ برابر زنان است، به ایسنا گفت: 
برخی از خانم ها از صمیم قلب تمایلی به خودکشی 
ندارند و از این اقدام برای دستیابی به هدف دیگری 
استفاده می کنند. به گفته او خودکشی در کشورهای 

کم درآمد ۱.۵ برابر بیشتر از سایر کشورهاست.
    

پیشنهاد تعلیق سه هفته ای منع 
تردد شبانه در تهران

علیرضا زالی فرمانده 
ســتاد کرونای تهران 
گفت: پیشنهاد تعلیق 
سه هفته ای منع تردد 
شــبانه را در تهــران 

باهدف انجام واکسیناســیون شــبانه روزی به 
نهاد های ذیربط داده ایم.

از گوشه و کنار

سعیده علیپور

اپلیکیشن های آپارات، فیلیمو، بلد، 
طاقچه و ماســک در حالی در روزهای 
اخیر از پلتفرم گوگل پلی حذف شدند 
که اواخر مردادماه امســال نیز روبیکا 
و ذره بیــن با همین سرنوشــت مواجه 
شده بودند. حذفی که هر چند با وجود 
فروشگاه های متعدد آناین نرم افزارهای 
اندرویدی فعــال در ایران نمی تواند آن 
را چندان مهم تلقی کرد، اما شــاید به 
بیــرون راندن هر چه بیشــتر کابران و 
اپلیکیشن های ایرانی از دایره اینترنت 
آزاد جهانی منجر شود. بیرون راندنی که 
از سویی برخی قانونگذاران داخل نشین 
با عناویــن اینترنت ملــی و صیانت از 
فضای مجازی آن را دنبال و شــماری از 
سیاستمداران خارجی با ابزار تحریم آن 

را کامل می کنند.
در این میان اما برخی صاحبنظران 
تنها تحریم را دلیل این حذف نمی دانند 
و این موضوع را هم مطرح می کنند که 
اپلیکیشن های ایرانی به دلیل تخطی از 
قوانینی چون کپی رایت و سوءاستفاده از 
اطاعات کاربران دچار چنین سرنوشتی 
می شوند. تخلفاتی که به کرات از سوی 
برخی از اپلیکیشن های ایرانی رخ داده 

است.
بــا ایــن وجــود، وزارت ارتباطات 
و فنــاوری اطاعات بــه گزینه تحریم 
گرایش بیشتری نشان داده و در بیانیه ای 
اقدامات اخیر شــرکت گوگل در حذف 
اپلیکیشن های پرکاربرد ایرانی از پلتفرم 

خود را »نشانه آشکاری از اعام جنگی 
نوین علیه دانش و محصوالت فناورانه 
ایرانی« و»نشــان از کینه توزی با مردم 
ایــران و اوج ناراحتی و نگرانــی آنها از 
توسعه و کاربردی شدن کسب و کارها 
و پلتفرم های بومی ایرانی« دانسته است.
در حالی که به نظر می رسد این بیانیه 
مصرف داخلی داشته و به سمع و بصر یا 
توجه مسئوالن شرکت گوگل نرسیده، 
این وزارتخانه »کمترین پاسخ معقول 
به تحدید و مسدودسازی صورت گرفته 
را توســعه و کاربردی شدن همه جانبه 
دستاوردهای بومی در فضای مجازی« 
دانسته اســت. موضوعی که طرفداران 
محدودسازی اینترنت جهانی در ایران آن 
را مورد توجه قرار داده و معتقدند پیش از 
اینکه این اتفاق برای همه اپلیکیشن های 
ایرانی بیافتد، باید اقدامات الزم را برای 

محدوده اینترنت داخلی مشخص کرد.
قربانی؛ پلتفرم های ایرانی 

اما ماجرای حذف اپلیکیشــن های 
ایرانی از بازارهای خارجی جدید نیست. 
در ســپتامبر ۲۰۱۷، با فرمــان دونالد 
ترامپ، رییس  جمهور وقت آمریکا، برخی 
اپلیکیشن های ایرانی از اپ استور حذف 
شــدند. موضوع حذف اپلیکیشن های 
ایرانی از اپ اســتور حل نشــده بود که 
گوگل نیز به فاصله  دو هفته پس از اپل و 
در اقدامی مشابه، نرم افزارهای ایرانی را 
از گوگل پلی با توجیه مشابه تحریم های 

دولت آمریکا علیه ایران حذف کرد.
همان زمــان محمدجــواد آذری 
جهرمی، وزیــر ارتباطــات و فناوری 
اطاعــات دولت دوازدهــم اعام کرد 
حذف برنامه های ایرانی از اپ اســتور را 

به طور قانونی پیگیری می کند.

او گفت: »تحریم جدیدی از سوی 
کنگره و دستور اجرایی ویژه جدیدی 
در این حوزه صادر نشده است. اما رفتار 
دولتمردان آمریکا این نگرانی را برای 
شرکت های آمریکایی به وجود آورده 
که در صورت وجود تعامات مالی باید 
تحت بازرسی های وزارت خزانه داری 
قرار بگیرند بنابرایــن محدودیت ها 
و بازنگری هایی در ایــن حوزه ایجاد 

کردند«.
 تحریم یا حذف به دلیل 
تخطی های پی درپی؟

هر چند بــا روی کار آمــدن دولت 
دموکرات جو بایــدن در آمریکا و تغییر 
سیاســت آنها در تعامل با ایران به نظر 
می رسید که رویه ارائه خدمات به کاربران 
ایرانی در فروشگاه های آناین هم تغییر 
کند، اما مرداد ماه خبر حذف روبیکا از 

گوگل پلی منتشر شد.
بســیاری این حذف را در راستای 
تحریم ندانسته و به شــکایت کاربران 
ایرانی از این اپ نســبت دادند. چرا که 
این اقدام گوگل پس از ماجرای ساخت 
صفحات جعلی در اپلیکیشــن روبیکا 
اتفاق افتاده و این طور به نظر می رسید که 
تصمیم گوگل برای حذف این اپلیکیشن 
به دلیل گزارش هایی بوده که کاربران 
بابت نقض قوانین کپی رایت توسط این 
برنامه به ثبت رسانده اند. هر چند حذف 
موتور جســتجوی ذره بین از گوگل در 

کنار روبیکا کمی این معادله را به هم زد.
امــا در روزهــای اخیر هــم حذف 
برخی از اپ های ایرانی مثل آپارات که 
سرویس  اشتراک گذاری ویدئو و فیلمو 
که ســرویس ارائه فیلم و سریاالست از 
گوگل پلــی گمانه زنی های مختلفی را 

مطرح کرد. روابط عمومی شرکت صبا 
ایده که این دو اپلیکیشــن را راه اندازی 
کرده، بعد از این حذف خبر داد که ۱۰ روز 
پیش ایمیلی مبنی بر عدم امکان استفاده 
از گوگل پلی به  دلیــل بند ۱۶.۵ قوانین 
توســعه دهندگان دریافت کردند. صبا 
ایده دراین باره گفت که این اپلیکیشن ها 
به دلیل تحریم، پــس از دریافت ایمیل 
رسمی از روی گوگل پلی حذف شدند 
و این موضوع از طریق مراجع حقوقی در 

حال پیگیری است.
برخی کاربران در فضــای مجازی 
نگران آن هستند که حذف اپلیکیشن ها 
از گوگل پلی به این اپلیکیشن ها محدود 
نماند و سایر کسب و کارهای مبتنی بر 

این اپلیکیشن ها را هم در بر بگیرد. 
میاد نوری، توسعه دهنده اپلیکیشن 
در ایران مدیرعامل شرکت توکان تک 
می گویــد: »درحــال حاضــر حذف 
اپلیکیشــن ها از گوگلی پلی به خودی 
خود بــه اندازه حذف اپلیکیشــن ها از 
اپل استور نگران کننده نیست؛ چراکه 
بازارهای موازی فعالی وجود دارند. هفت 
هشت بازار تنها در ایران وجود دارند که 

یکی از آن ها کافه بازار است. با این حال 
نباید فراموش کرد که استفاده کنندگان 
از فضای مجازی در ایــران روز به روز از 
سرویس های با کیفیت مثل سرویس 
گوگل به دلیل عدم تعامل درست با دنیا 

محروم می شوند«.
رشد و افول استارت آپ ها

 فعالیت اســتارت آپ ها و کسب و 
کارهای اینترنتی که عمر چندانی در 
ایران ندارد همواره با فراز و فرودهای 
فراوانی روبرو بوده اســت. با این حال 
در دولت اول حسن روحانی، به علت 
اقبالی که بــه ایجاد رابطــه با جهان 
نشان داده شــد این کسب و کارهای 
نوپــا رونقی نســبی یافت. تــا جایی 
که برخــی از نشــریات بین المللی از 
شکل گیری یک »سیلیکون ولی« در 
قلب تهران نوشــتند. با این همه بخت 
با این مجموعه های جــوان در ایران 
همراه نبود. سیاســتگذاران به شدت 
از فضای جدید ایجاد شــده که ایران 
را به به آســانی به جهان پیوند می داد 
می ترســیدند و با ابــزار فیلترینگ 
شــدید اینترنت در کشــور و توسعه 
قطره چکانی اینترنت مانع رشــد این 
کسب و کارهای جدید شدند. از سوی 
دیگر قوانین به روز نشده  تجارت ایران 
و مســاله مالکیت معنــوی هم مانع 
دیگری در راه استارت آپ ها بوده اند. 
در این میانه این کاف در هم تنیده، 
تحریم های آمریکا هم سنگ دیگری 
بر سر راه این کسب و کارهای جوان شد 
تا آخرین رمق های آنها را هم برای باقی 

ماندن در دایره اینترنت آزاد بگیرد.
واکنش ها در فضای مجازی

حــذف اپلیکشــن های ایرانــی از 
گوگل پلی در بین کاربــران توئیتری 
هم واکنش های زیــادی را بین گروه ها 
و جریان های مختلف ایجاد کرد برخی 
آن را به تخلفات اپ های حذف شــده 
ربط داده و برخی نظر وزرات ارتباطات 
را تایید و خواستار اقدام هر چه سریعتر 
برای راه اندازی اینترنت ملی و صیانت از 

فضای مجازی شدند.
کاربــری در توئیتــر نوشــت: 
»گوگل پلی قانون دارد و اگر قانون را 
رعایت نکنید حذف می شــوید. هیچ 
ربطی هم بــه ایرانی بــودن ندارد«. 
به ادعــای این کاربر روبیــکا به دلیل 
ســرقت اطاعات هویتی، فیلیمو به 
دلیل ســرقت هزاران عنــوان فیلم و 
سریال، بلد به خاطر خرابکاری عمدی 
در اطاعات نقشــه OSM و آپارات 
به دلیل میزبانــی میلیون ها ویدئوی 
دارای کپی رایت از این پلتفرم حذف 

شده اند.
کاربر دیگری نوشــت: »امیدوارم 

دوستان صیانت دوست، حذف اپ های 
آپارات و فیلیمو به دلیــل تحریم ها از 
سوی گوگل را دســتاویز و مؤید طرح 

خود نبینند.
اگر حــرف اکوسیســتم داخلی را 
می شنوید و برای ما طرح می نویسید، 
هر دو برایمان آزاردهنده و مانع توسعه 
است«. کاربری که طرفدار طرح صیانت از 
فضای مجازی است نوشت: »حدود یک 
ماه پیش فیلیمو، آپارات و مسیریاب بلد 
بیانیه دادند که طرح صیانت الزم ندارند و 
نیازی نیست کسی از حقوق کاربرانشون 

دفاع کنه!
بایــد ببینیم امــروز کــه همین 
اپلیکیشن ها به خاطر تحریم از گوگل 
استور حذف شــدند خودشون توانایی 

دفاع از حقوق کاربران شون رو دارند؟«.
کاربــر دیگــری نوشــت: » حذف 
اپلیکیشــن های ایرانی از گوگل پلی، 
نشون میده در چقدر در توسعه برنامه ها 
پیشرفت داشتیم که اینچنین برآشفته 
شــدن، دغدغه اصلیمون شبکه ملی 
اطاعات هست تا جلوی این گستاخی 

رو بگیریم«.
کاربری دیگری در مقابل به احکام 
قضایی صــادر شــده بــرای مدیران 
اپلیکیشن های ایرانی مثل آپارات اشاره 
کرد و این طور نوشــت: » عده ای حذف 
اپلیکیشن های ایرانی را پیراهن عثمان 
کردند که اگر گوگل پلی در ایران نماینده 
داشت اینطور نمی کرد، پس طرح  صیانت 
خوبه. از آن طرف به نماینده شرکت های 
ایرانی حکم حبس تعزیری چندساله 
می دهند و بعد انتظار دارند مطابق طرح 
صیانت نماینده شــرکت های خارجی 

بیایند و در ایران فعالیت کنند«.
در این میان اما پژوهشــگران حوزه 
فناوری معتقدند، نیاز واقعی اکوسیستم 
استارت آپی تعامل سازنده با دنیاست. 
تعاملی که ابعاد مختلفی دارد و نمی توان 
آن را تنها در حوزه فنــاوری ارتباطات 
خاصه کرد. تعاملی که ضمن گشایش 
اقتصادی، تــوان مجموعه های داخلی 
برای گسترش کســب کار و اشتغال را 

افزایش می دهد.

وزارت ارتباطات حذف اپلیکشن های ایرانی از گوگل را »اعالم جنگ« تعبیر کرد؛

تخلف کاربران و تحریم، دستاویز طرح صیانت نشود

بررسی

بیداد کرونا تاکنون نزدیک به ۱۱۴هزار ایرانی را 
در کشور به کام مرگ کشاند؛ جان هایی که در سایه 
نبود واکسن و تزریق قطره چکانی آن در کشور و 
البته اشکاالتی در مدیریت بیماری، هر روز روانه 
قبرستان شد. هر چند مایه خوشحالی است که 
گفته می شود حاال از زمین و آسمان واکسن می بارد 
و وعده کنترل بیماری در ماه های پیش رو داده شده 
است، اما این سوال نیز پر رنگ است که چه شد که 
به یکباره واردات واکســن در کشور ورق خورد و 

خارجی های بدعهد چنین خوش عهد شدند؟
به گزارش ایسنا، از ابتدای طرح مبحث واکسن 
کووید-۱۹ در دنیا، مسئوالن وقت وزارت بهداشت 
ایران نیز اعام کردند که تامین واکسن کرونا در 
کشور را از سه طریق واردات، تولید داخل و تولید 
مشترک به شرط انتقال دانش فنی، پیگیرند و بر 
همین اساس هم سند ملی واکسیناسیون کرونا 
در کشور و اولویت های تزریق گام به گام را تدوین 

و تصویب کردند.
وزارت بهداشت وقت همچنین تاکید کرد که 
برای دستیابی به اهداف نهایی واکسیناسیون و 

قطع گردش ویروس، باید نسبت به مصون کردن 
حداقل ۷۰ درصد جامعه اقدام کرد و بر این اساس 
باید نزدیک به ۶۰ میلیون نفر در کشور واکسینه 
شوند. در عین حال اگر مبنا دریافت حداقل ۲ نوبت 
واکسن به ازای هر فرد باشد، نیازمند ۱۲۰ میلیون 

دوز واکسن برای کشور خواهیم بود. 
در هر حال وعده های مسئوالن دولت قبل از 
رییس جمهور گرفته تا وزیر بهداشت و سایرین 
برای تامین واکســن و اعداد و ارقــام اعامی از 
پیش خرید و خرید قطعی واکسن در موعد مقرر 
محقق نشد و مکررا نیز علت آن را تحریم ها و البته 

بدعهدی کشورهای سازنده واکسن خواندند.
در این میان البته بر تولید داخلی واکســن و 
حمایت از آن نیز بســیار تاکید شد؛ به طوری که 
مکررا اعام شد ایران در تمام پلتفرم های واکسن 
کرونا، ورود کرده و وزیر وقت بهداشت وعده داد که 
واکسن ایرانی تا خردادماه روی میز است؛ وعده ای 
که سرانجام با ارایه مجوز مصرف اضطراری به دو 
واکســن کووایران برکت و پاستوکووک محقق 
شــد؛ اما تا این بازه زمانی سهم واکسن برکت در 

سبد واکسیناســیون ملی بســیار ناچیز بوده و 
پاستوکووک هم هنوز توزیعی نداشته است.

و اما سیِل واکسن
اما با روی کار آمدن دولت جدید ورق برگشت 
و اکنون و به فاصله حدود دو ماه، انبارهای وزارت 
بهداشت مملو از واکسن است. ابراهیم رییسی، 
رییس جمهور از همــان ابتدا اولویــت دولت را 
مدیریت کرونا و تامین واکســن خواند و از طرح 

تحول جامع مقابله با کرونا خبر داد.
بهرام عین اللهی، وزیر بهداشت دولت سیزدهم 
نیز اولویت برنامه کاری اش را واکسیناسیون علیه 
کرونا قرار داد و وعده افزایش سرعت واکسیناسیون 
را داد؛ وعده ای که در حال تحقق است؛ به طوری 
که روند ورود محموله های پنج میلیونی واکسن 
به کشور آغاز شده و تاکنون هم چندین محموله 
جدید رســیده و آمار تزریق روزانه واکسن از یک 
میلیون دوز فراتر رفته و بــرای روزانه بیش از دو 
میلیون دوز و شبانه روزی شــدن مراکز تزریق، 

برنامه ریزی می شود.
در حال حاضر روند تامین واکسن به گونه ای 

است که وزیر بهداشت گفته است: »ما فکرش را 
نمی کردیم که چنین حجمی از واکســن تامین 
شود«. عین اللهی از تامین حدود ۵۰ میلیون دوز 
واکسن تا آخر شهریور ماه خبر داده و گفته»وقتی 
در جلســات رای اعتماد می گفتم که واکســن 
می آوریم، فکرش را نمی کــردم که بجای باران، 
سیل جاری شود و با لطف خدا، سیلی از واکسن به 

سوی کشور روانه شد«.
چند پرسش

جای بســیار خوشــحالی اســت که اکنون 
واکسیناسیون کرونا در کشور روی دور تند قرار 
گرفته و وعده مدیریت بیماری و کاهش چشمگیر 

مرگ ومیر در ماه های پیش رو داده شده است. اما 
چند سوال مهم در این میان باقی است که پاسخ به 

آن ابهامات مهم این پازل را کامل می کند.
اینکه چه شــد که به یک باره واردات واکسن 
در کشور ورق خورد؟ چه شد که تولیدکنندگان 
بدعهد واکسن در دنیا، اکنون در حال عمل به قول 
و قرارها هســتند؟ و اگر امکان واردات واکسن در 
این سطح وجود داشت، چرا تا پیش از این برای آن 
اقدام نشده بود؟ آیا واقعا به بهانه واکسن داخلی، در 
واردات فرصت سوزی شــد؟و سر آخر چه کسی 
پاسخگوی جان هایی اســت که در نبود واکسن، 

زیر خاک رفتند؟

سیِل واکسن و چند پرسش

چه کسی پاسخگوی جان های از دست رفته است؟

در حالی که تحریم دلیل 
حذف چند اپلیکیشن 

ایرانی از گوگل پلی اعالم 
شد، برخی معتقدند 

اپلیکیشن های ایرانی به 
دلیل تخطی از قوانینی چون 

کپی رایت و سوءاستفاده 
از اطالعات کاربران دچار 

چنین سرنوشتی می شوند

ماجرای حذف 
اپلیکیشن های ایرانی از 
بازارهای خارجی جدید 

نیست. در سپتامبر ۲۰۱7، 
با فرمان دونالد ترامپ، 

رئیس جمهور وقت آمریکا، 
برخی اپلیکیشن های 

ایرانی از اپ استور حذف 
شدند
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