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دبیر شورای عالی فضای مجازی:

خـــــــبر

یوتیوب خدمات ویدئویی جدید راه اندازی کرد

ســرویس یوتیوب شــرکت آلفابــت یک ســرویس ویدئــوی کوتاه جدیــد بهنام
 Shortsدر داخل پلتفرم اشتراکگذاری ویدئویی خود راهاندازی کرد که مشابه
مدل تیک تاک اســت .بهگزارش ایسنا ،یوتیوب در یک پست وبالگ اعالم کرد
این قابلیت را ابتدا در چند روز آینده در هند آزمایش خواهد کرد و سپس آن را
در ماههای آینده به کشورهای بیشتری توسعه خواهد داد.
محصــول جدید یوتیوب که با  Reelsفیسبــوک و تیک تاک رقابت میکند ،به
کاربران امکان میدهد ویدئوهای کوتاهی را ضبط کرده و افکتها و آهنگهای
مورد نظرشان را به آن اضافه کنند .این خبر با اعالم خبر همکاری شرکت اوراکل
کورپ و شرکت چینی بایت دنس برای اداره فعالیتهای امریکایی تیک تاک
همزمان شــد .تصمیم شرکت مادر تیک تاک به منزله شکست مایکروسافت
اســت که بهدنبال خرید داراییهای امریکایی تیک تاک بود .بر اساس گزارش
رویترز ،ورود یوتیوب به فضای سرویس ویدئوی کوتاه با ممنوعیت تیک تاک در
هند مصادف شده که یکی از بزرگترین بازارهای این اپلیکیشن بود.
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فعاالن کسب و کارهای اینترنتی در گفتوگو با «ایران»:

سیستم مخابرات کشور دچار تأخیر است

ابوالحســن فیروز آبــادی ،دبیر شــورای عالی فضــای مجــازی در آیین امضای
تفاهمنامه بومیســازی تجهیزات پیشــرفته شــبکه ملی اطالعات با اشــاره به
اینکه توســعه شــبکه مخابرات ثابت با تأخیر در حال انجام اســت ،گفت :این
تأخیر را باید جبران کرد تا بتوانیم با توســعه شــبکه ثابت ،شبکه موبایل کشور
را کامــل کنیم .به گزارش« ایران » فیروز آبادی به تالش وزارت ارتباطات برای
انجام سرمایهگذاری در شبکه ثابت کشور اشاره کرد و افزود :در تولیدات داخلی
تجهیزات شبکه ثابت در سطح خوبی از تکنولوژی هستیم و در آستانه جهش
قــرار داریم و اگر ســهامداران مخابــرات به قول خود عمل کنند شــاهد جهش
خوبی در این حوزه خواهیم بود.
مجیــد صــدری ،مدیرعامــل شــرکت مخابــرات ایــران نیــز از ســرمایهگذاری
3هزار میلیارد تومانی برای توســعه شبکه مخابرات و زیرساخت شبکه ملی
اطالعــات بــا تجهیزات بومــی خبر داد .صدری با اشــاره به تکالیفــی که برای
این شــرکت در حوزه شبکه ملی اطالعات دیده شده است ،گفت :یکی از این
تکالیف ایجاد زیرســاخت مناســب برای اپراتورها و تمام استفاده کنندگان از
شبکه ملی اطالعات است .وی به امضای این تفاهمنامه برای توسعه شبکه
متــرو مخابرات با تجهیزات داخلی تأکید کــرد و افزود :در حال حاضر حدود
75درصــد شــبکه مخابرات ایران داخلی اســت و امیــدوارم در آینده نزدیک
بقیه این شــبکه از تولیدات داخلی تجهیز شود .صدری سرمایهگذاری انجام
شــده برای توسعه شبکه زیرســاخت مخابرات را  3هزار میلیارد تومان اعالم
کرد و گفت :با حمایت وزارت ارتباطات و سهامداران شرکت مخابرات ایران
امکان ســرمایهگذاری و اســتفاده از تولید داخلی ایجاد شــده البته در دو سال
گذشــته حدود  100میلیون یورو از تولیدات داخلی در شرکت مخابرات ایران
استفاده شده است.
مدیرعامــل شــرکت مخابــرات ایــران کــه در جمــع برخــی از تولیــد کنندگان
تجهیزات مخابراتی صحبت میکرد از تولیدکنندگان این تجهیزات خواست
کیفیــت تولیــدات خــود را طوری افزایــش دهند کــه قابل رقابت بــا تولیدات
خارجی باشــد .وی با تأکید براینکه این تجهیزات با پایداری شــبکه و استفاده
مردم در ارتباط مستقیم است ،افزود :شرکت مخابرات ایران  2هزار میلیارد
تومان نیز در الیه دسترسی سرمایهگذاری کرده است.
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احراز هویت با سامانه «امتا» ریزش کاربران را در بردارد
سوسن صادقی
خبرنگار

بــه تازگــی معاونــت قضایــی در امــور فضــای
مجــازی دادســتانی کل کشــور ،کســبوکارهای
اینترنتــی فعــال در حــوزه نیازمنــدی ،خــودرو و
مســکن را ملــزم به احــراز هویت کاربرانشــان از
طریــق ســامانه «امتــا» (مرکــز توســعه تجــارت
الکترونیکی وزارت صمت)کرده اســت اما گفته
میشــود در آینــده بایــد تمــام کســب و کارهای
مجــازی نیز از طریق ســامانه امتــا ،کاربران خود
را احــراز هویــت کننــد و همیــن موضــوع باعث
نگرانــی فعاالن کســب و کارهای اینترنتی شــده
است بهطوری که کمیسیون تجارت الکترونیکی
ســازمان نظــام صنفــی رایانــهای (نصــر) نیز به
نمایندگــی از کســبوکارهای اینترنتــی در ایــن
خصــوص بیانیهای صادر کرد .در همین راســتا،
روزنامه ایران به ســراغ فعاالن کســب و کارهای
اینترنتــی رفت تا ببیند نگرانیهــای فعاالن این
حوزه درباره این ابالغیه چیست.
ëëسوق کاربران به فضاهای غیرشفاف
«الــزام احــراز هویــت کاربــران ســایتهای
اینترنتــی از طریق ســامانه «امتا» ناقض قوانین
و مقــررات باالدســتی و مانــع توســعه تجــارت
الکترونیکی در کشور است».
جعفــر محمــدی ،رئیس کمیســیون تجارت
الکترونیکی سازمان نصر با بیان مطلب فوق به
«ایران» گفت :برای اینکه کاربر از طریق ســامانه
امتا ،احراز هویت شــود ،باید ابتدا در این سامانه
ثبتنــام کند و در صــورت تأیید اســت که اجازه
بوکار اینترنتی موردنظر خود
ورود به سایت کس 
را پیدا میکند .این خروج از ســایت مورد نظر به
ســامانه امتا و سپس بازگشــت به سایت ،باعث
ریزش کاربران کسبوکارها میشود.
وی اعتقاد دارد کیفیت و پایداری این سامانه
نســبت بــه پلتفرمهــای کســبوکارهای آنالین
قابــل مقایســه نبــوده و قطعــی یا افــت کیفیت
ســرویس میتواند ضرر و زیانهــای هنگفتی به
ی کاربران آنها
کســبوکارها وارد کرده و نارضایت 
را بهدنبال داشته باشد.
محمدی با اشــاره بــه اینکه کســبوکارهای
اینترنتی با احراز هویت مشــکلی ندارند ،افزود:
ولــی معتقدنــد ایــن کار باید به شــیوه درســتی

صورت بگیرد .ســامانه امتا ،بــرای احراز هویت
کاربران از ســرویسهای شــاهکار و ثبت احوال
استفاده میکند در حالی که کسبوکارها ،مجاز
نیستند خودشان احراز هویت را از طریق همین
ســرویسها انجام دهنــد .افزودن یک واســطه
بیــن کســبوکارها و ســرویسهای شــاهکار و
ثبتاحــوال باعــث کاهــش پایــداری فرآینــد
احراز شــده و قطعاً روی کسبوکارهای فضای
مجــازی تأثیــر منفــی خواهــد گذاشــت .رئیس
کمیســیون تجــارت الکترونیکــی ســازمان نصر
بــا بیان اینکــه دادههای کســبوکارهای فضای
مجــازی باارزشتریــن دارایی آنهاســت ،گفت:
در صورت اجرای این الزام ،دادههای مشتریان
کســبوکارهای فضــای مجــازی در اختیــار این
ســامانه قــرار میگیــرد و اگر بــه هــر دلیلی این
ســامانه هک شــده یا دادههای آن افشــا شــود،
اطالعــات عظیمــی لــو رفتــه و کســبوکارها با
زیانهای کالنی روبهرو خواهند شد.
محمــدی بــه ســند «نظــام هویــت معتبــر
در فضــای مجــازی» کــه شــورای عالــی فضــای
مجــازی آن را تصویب کرده اشــاره کــرد و گفت:
الــزام احراز هویت کاربران از طریق ســامانه امتا
با این ســند در تعارض اســت ،چرا که این شــورا
برای احراز هویت یک ســری شــرایط و متولیانی
را تعییــن و موضــوع انحصار را نفی کــرده که در
الزام کســبوکارهای فضای مجازی به استفاده
از ســامانه امتــا نادیــده گرفتــه شــده اســت .اگــر
شورای عالی فضای مجازی این سند را تصویب
کرده ،چرا دادستانی که خود یکی از اعضای این
شوراست ،آن را رعایت نمیکند.
وی افــزود :از ســوی دیگــر ایــن الــزام رویهای
جدیــد ایجاد کــرده و طبــق قوانین کشــور ،برای
ایجاد فرآیندها و ساختارهای جدیدی که عمده
کســبوکارها را تحــت تأثیــر قرار میدهــد ،باید
بــه تأیید هیــأت مقرراتزدایی برســد ،در حالی
که باوجــود عضویت نماینده دادســتانی در این
هیــأت ،این الزام به تأیید هیــأت مقررات زدایی
نرسیده است.
محمــدی معتقــد اســت ایــن الــزام باعــث
فرصتســوزی و بیاعتمــادی کاربــران نیــز
میشــود ،چرا که کاربــران را از بخشــی از فضای
مجــازی کــه شــفاف و قابــل کنتــرل و اقتصادی

اســت ،بــه ســمت فضایــی کــه شــفاف نبــوده و
غیرقابل کنترل است ،سوق میدهد.
وی افــزود :اگر با شــیوههای جدیــد ،کاربران
ســرویس خوبــی دریافــت نکننــد ،خــود عامل
بازدارنــدهای خواهــد بــود و اگــر هرگونه شــائبه
ماننــد دریافــت مالیــات و ...در بیــن کاربــران
بهوجــود آیــد آنها به جای اینکــه در این فضای
شــفاف و قابــل کنترل فعال باشــند ،به ســمت
شــبکههای اجتماعــی خارجــی کــه غیرشــفاف
بــوده و غیرقابــل کنترل اســت میرونــد و دیگر
همیــن میــزان کنترل را هم نخواهیم داشــت و
جرایم افزایش خواهد یافت.
محمــدی در ادامــه گفت :احــراز هویت باید
به شــیوه درســتی صــورت بگیــرد ،چرا کــه برای
هــر کســبوکاری یــک ســطحی از احــراز هویت
نیاز اســت و برخی از کســبوکارها اصالً به احراز
هویــت نیاز ندارند .برخی از کســبوکارها باید با
شــماره تلفن همراه اعتبارسنجی شوند و برخی
دیگر از طریق کد ملی و در موارد حساستر بهتر
اســت حتی بهصورت حضــوری و فیزیکی احراز
هویت صورت بگیرد ولی باید کســبوکار هم در
انتخاب شــیوه و ســطح مورد نظر مخیر باشــد و
اجبار شیوه درستی نیست.
ëëنگرانی از اخالل در کسب و کار
فرشــاد وکیــلزاده ،دبیــر اتحادیــه کســب و
کارهای مجازی نیز معتقد است کسب و کارهای
مجــازی بــا بحــث احــراز هویــت هیچ مشــکلی
ندارنــد ولــی از نحوه کارکــرد این ســامانه نگران

هســتند ،چراکه در فرآیند کاری کســب و کارهای
مجازی تا حدی اخالل ایجاد میکند.
وکیــلزاده بــه «ایــران» گفــت :در هنــگام
اســتفاده از این ســامانه کاربر مجبور به خروج از
سامانه میزبان و ورود به سامانه امتا شده و پس
از طی فرآیند احراز هویت الزم است که باردیگر
وارد ســایت میزبان شده و فرآیند الگین را ادامه
دهــد .بــر این اســاس برخــی از کســب و کارهای
مجازی پیشبینی میکننــد که این امر میتواند
منجر به ریزش کاربران آنها شود.
دبیراتحادیــه کســب و کارهــای مجــازی
معتقــد اســت مســئوالن مربوطــه عــدم احــراز
هویت از ســوی کســب و کارهای مجــازی را یکی
از انگیزههــای متخلفــان ایــن فضــا میداننــد و
میگویند ایــن موضوع منجر به اخــال در روند
رســیدگی قضایــی و پیگرد مجرمان میشــود به
همین دلیل به تازگی کســب و کارهای مجازی را
مجبور کردهاند تا کاربران خود را از طریق سامانه
امتا احراز هویت کنند.
وی افــزود :مــا نیــز موافقیم کــه در برخی از
کســب و کارهــا ماننــد ســایتهای نیازمندی یا
برخــی از کاالهــا و خدمات باید نظــارت کاملی
از طریــق مدیــران پلتفرمها صــورت بگیرد و با
احراز هویــت تا حد زیــادی از جرایم جلوگیری
شــود ولــی باید بــا همفکــری معاونــت فضای
مجــازی دادســتانی ،مرکــز توســعه تجــارت
الکترونیکی ،اتحادیه کشــوری کســب و کارهای
مجــازی و مدیــران کســب و کارهــا دغدغهها و

نگرانیهای فعــاالن این حوزه را نیز رفع کرد تا
دچار ضرر و زیان نشوند.
علــی مناجاتــی فعــال در حــوزه کســب و
کارهــای مجــازی نیــز اعتقــاد دارد کــه فعــاالن
کســب و کارهــای فضای مجــازی با اصــل احراز
هویت هیچ مشــکلی ندارند و ماننــد قبل آماده
هســتند تا کاربــران خود را احــراز هویت کنند اما
بزرگترین مشــکلی که این ســامانه برای کسب
وکارهــای مجازی دارد ،این اســت کــه بهصورت
درون برنامه ای نمیتــوان در درون یک پلتفرم
کســب و کار اینترنتــی از آن بهره بــرد .کاربر باید
ابتدا در یک ســامانهای خارج از پلتفرم کســب و
کار یعنــی در امتا ثبتنــام و الگین کند و بعد در
پلتفرم مورد نظر کســب و کار اینترنتی ورود کند
و این موضوع بشدت میتواند ریزش کاربران را
به همراه داشته باشد.
وی افــزود :هنوز وزارت صمت نیز مشــخص
نکــرده آیا ایــن ســامانه دارای تضمین کیفیت و
پایــداری الزم اســت یا خیــر و بــرای خدماتی که
میخواهد ارائه دهد اگر یک دقیقه هم سیستم
سامانه قطع شود ،میتواند جبران کند؟
این فعــال کســب و کارهای مجــازی معتقد
اســت حاکمیت باید ابتــدا احراز هویــت در این
سامانه را اختیاری کند و مدتی آزمایشی کسب و
کارها و مشتریان به این شیوه احراز هویت شوند
اگرنتیجــه خوب و مثبتی در برداشــت بعد آن را
برای تمام کسب و کارهای مجازی اعمال کنند.
مناجاتــی در ادامه گفت :نگرانی ما این اســت
اگر اســتفاده از این سامانه را سایر کسب و کارهای
فضــای مجــازی تعمیــم دهنــد و کســب و کاری
بخواهد درگیر سامانه امتا شود با روزی حداقل 100
سفارش ،کسب و کار با مشکل مواجه خواهد شد.
ایــن فعــال حوزه کســب و کارهــای اینترنتی
اعتقــاد دارد نباید تمام گرفتاریها را به ســمت
کســب و کارهــا هل دهیــم و آنهــا را مجبور کنیم
از یکســری سرویسهایی اســتفاده کنند که هنوز
نتیجــه مثبت آن برای کســب و کارها مشــخص
نشده و امتحانش را پس نداده است.
مناجاتی از مرکز توســعه تجارت الکترونیک
هم درخواســت کرد بیش از اینکه بخواهد برای
کسب و کارهای اینترنتی مانع ایجاد کند ،به فکر
توسعه آنها باشد.

