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یک ماه اینترنت رایگان برای تمام مردم ایران

اخبـــــار

احراز هویت کاربران اینستاگرام از طریق واتس اپ

گــزارش جدیــد حاکی از آن اســت کــه اینســتاگرام بهمنظــور افزایش
ایمنــی کاربرانش ،ممکن اســت احراز هویت دو مرحلهای را با اســتفاده
از واتساپ معرفی کند.
بهگــزارش ایســنا ،اینســتاگرام و واتــساپ هــر دو متعلــق بــه شــرکت
فیسبوک هســتند؛ داشــتن یک شرکت مادر مشــترک به ارتباط بهتر میان
اپلیکیشنها کمک میکند و اینستاگرام ممکن است چنین مزیتی را امتحان
کنــد .احراز هویــت دو مرحلهای یک قابلیت امنیتی اســت کــه به حفاظت
از حســاب و کلمــه عبور اینســتاگرام کاربر کمــک میکند ،اگر کاربــری احراز
هویت دو مرحلهای را انتخاب کند ،هنگامی که از دستگاه دیگری برای ورود
به حســاب وی اقدام میشــود ،نوتیفیکیشــنی دریافت خواهد کــرد یا از وی
خواســته میشــود کد ورود مخصــوص را وارد کند .اگر کاربــر احراز هویت دو
مرحلــهای از طریق واتساپ را فعال کند ،کد ورودی در واتساپ به همراه
پیامک دریافت خواهد کرد .با این حال قابلیت جدید اختیاری خواهد بود.
اســتفاده از گزینــه جدید در آینده پــس از این که واتساپ پشــتیبانی
از چندیــن دســتگاه بــرای یک حســاب را معرفی کند ،مفیــد خواهد بود.
کاربــران اینســتاگرام با اســتفاده از این قابلیــت میتوانند کلمــه ورود در
احــراز هویــت دو مرحلــهای را در هــر دســتگاه کــه واتــساپ در آن اجرا
میشــود دریافــت کنند و فقط به یک دســتگاه متکی نباشــند .بر اســاس
گزارش مینت ،وب ســایت  WABetaInfoاخیراً اســکرین شــات هایی را
منتشــر کرده که نشان میدهد واتساپ از دسترسی دستگاههای متعدد
بــه یک حســاب پشــتیبانی میکند .ایــن وب ســایت تصاویری از پروســه
همگامسازی پیام ها بین دو دستگاه را منتشر کرده است؛ در حال حاضر
حتــی کاربران نســخه بتا هــم نمیتوانند از این قابلیت اســتفاده کنند اما
گویا واتساپ آماده میشود نسخه بتای جدید را بزودی عرضه کند.
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معاون دولت الکترونیکی سازمان فناوری اطالعات ایران در گفت و گو با «ایران»:

وزیر ارتباطات اعالم کرد

وزیر ارتباطــات و فناوری اطالعات گفت :برای تمام مردم ایران یک ماه
اینترنت رایگان در نظر گرفته شده است.
بــه گــزارش ایرنا ،محمدجــواد آذری جهرمــی در توئیتر خــود از اینترنت
رایــگان بــرای مردم خبــر داد و گفت :با تجویز و تصویب ســتاد ملــی کرونا و
بــا همکاری محمدباقر نوبخت رئیس ســازمان برنامــه و بودجه و به منظور
ترویــج تبلیغات انتخابات در فضــای مجازی به جای تجمعــات خیابانی و
میدانی ،بستههای «اینترنت» یکماهه «رایگان» به همه مردم ایران عرضه
خواهد شد .وزیر ارتباطات جزئیات این بستهها را به آینده موکول کرد.
گفتنی اســت وزیر ارتباطــات پیش از این از تخصیص بســته اینترنتی
بــرای نامزدهــای انتخابات ریاســت جمهوری  ۱۴۰۰خبــر داده و تصریح
کــرده بــود :همــه مــا بایــد تــاش کنیــم کــه حداکثر مشــارکت مــردم در
انتخابات ریاست جمهوری  ۱۴۰۰رخ دهد.
بــه گفته وزیر ارتباطــات ،همان گونه که صدا و ســیما ظرفیتهایی را
بــرای کاندیداهــا فراهــم مــیآورد ،وزارت ارتباطات نیز برای اســتفاده از
ظرفیــت فضای مجازی ،بســتههایی را برای نامزدهــای تأیید صالحیت
شــده در نظــر گرفتــه تــا بتواننــد از آن زیرســاختها بــه صــورت عادالنه
برای تبلیغاتشــان اســتفاده کنند .ســیزدهمین دوره انتخابات ریاســت
جمهوری ایران ۲۸ ،خرداد سال  ۱۴۰۰برگزار خواهد شد.
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«پست الکترونیکی» برای ارتباط شهروندان با دستگاه های دولتی راه اندازی شد
سوسن صادقی
خبرنگار

بهتازگــییکــیازخدمــاتپایــهکاربــردی
رویشــبکهملــیاطالعاتیعنی«پســت
الکترونیکــی» بومــی از ســوی دولــت
راهاندازی شده است .درباره راهاندازی این
خدمــاتپایهبابهنامولیزادهسرپرســت
معاونــت دولــت الکترونیکــی ســازمان
توگوکردهایم
فناوریاطالعــاتایرانگف 
کهمیخوانید.
ëëبــه تازگــی ســازمان فنــاوری اطالعــات
خدمــات پایــه کاربــردی پســت
الکترونیکی( mail.irو)iran.irراراهاندازی
کردهاســتایندوپستچهتفاوتیباهم
دارند؟
یکــی از ایــن پســت الکترونیکیهــا به
آدرس  mail.irیــک ایمیــل عمومــی و
شخصی است و دیگری به آدرس،Iran.ir
پست الکترونیکی احراز هویت شده است
کــه برای تبادل اطالعات و ســند در دولت
الکترونیکی و دستگاههای دولتی استفاده
میشــود .پســت الکترونیکــی  iran.irاز
سالهای قبل وجود داشت ولی اتفاقی که
افتاده این است که این پست الکترونیکی
ابتدا ،جنبــه عمومی داشــت و با توجه به
اینکه پســت الکترونیکــی منحصربفرد و
دارای کلمــه «ایــران» بود ،تصمیم گرفته
شــد به پســت الکترونیکــی احــراز هویت
شــده تبدیــل و از آن بــرای ارتبــاط بیــن
شــهروندان و دستگاههای دولتی استفاده
شــود .بهعبارتــی وقتــی کســی در iran.ir
پســت الکترونیکی را ایجاد کند ،ابتدا باید
شــماره تلفن همراهــش با کــد ملی اش
احراز شود .به این صورت که تلفن همراه
باید مال صاحب دارنده کد ملی باشــد .از
ســوی دیگر اطالعات ثبت شده برای این
پســت الکترونیکی باید بــا اطالعات ثبت
شده فرد در ثبت احوال نیز یکسان باشد.
این پست الکترونیکی رسمی شهروندان
اســت ،پســتی که اگــر شــهروندی آن را به
یک دســتگاه دولتی و حاکمیتــی ارائه کرد

بهعنوان احراز شــده و متعلق به شخص
حســاب میشــود .البتــه بــرای کاربــران
حقوقی (ســازمان و شــرکتها) که نیاز به
پســت الکترونیکی رســمی داشــته باشند
هم قابل استفاده اســت که در این حالت
شناســه ملی شــرکت با ثبت اســناد چک
شده و مدیرعامل شرکت بهعنوان دارنده
پســت الکترونیکی احراز هویت میشود.
در پست الکترونیکی رسمی چون کاربر از
خدمات دولت الکترونیکی و دستگاههای
دولتی اســتفاده میکند باید احراز هویت
صورت بگیرد تا اسناد و اطالعات به دست
خود فرد برســد از ایــنرو بر احــراز هویت
تأکیدمیشود.
اما اگر شــهروندان مایل باشــند پست
الکترونیکــی بومی داشــته باشــند که این
پســت در داخــل کشــور میزبانــی شــود
میتوانــد بــا مراجعــه بــه آدرس mail.ir
بــرای خود باکســی ایجاد کند .این پســت
الکترونیکــی نیاز بــه احراز هویت نــدارد و
فــرد هرچندتا خواســت میتوانــد در این
بســتر و پلتفــرم ایجــاد کــرده و از آن برای
تبادل اطالعات شــخصی و عمومی خود
استفادهکند.
ëëپســتالکترونیکیرســمیایجادشــده
در  Iran.irبــه چه ســرویسهایی از دولت
الکترونیکیمتصلاست؟
ماچندروزپیشسامانهایبهنام«پیام
ایران» راهانــدازی کردیم .در حقیقت این
ســامانه ،راه ارتباطــی بیــن دســتگاههای
دولتــی و مــردم و بالعکــس اســت .ایــن
ســامانه کانالهــای ارتباطــی مختلــف
پیامکی ،کد دســتوری ،وب دارد که پســت
الکترونیکی هم یکی از کانالهای ارتباطی
مــردم بــا دســتگاهای دولتــی اســت و به
ایــن طریق پســت الکترونیکــی  iran.irبه
ســرویس «پیام ایران» و کارپوشه ایرانیان
متصــل میشــود .بــه ایــن ترتیــب وقتی
شهروندان از طریق این پست درخواستی
و ســندی را به دســتگاهی ارسال میکنند،
این ســند و درخواست از طریق این پست
الکترونیکی در کارپوشــه دستگاه مربوطه

قــرار میگیــرد و دســتگاه مربوطــه آن را
برداشــته و وارد چرخــه رســیدگی کــرده و
پاسخ را از همان طریق آدرس به شهروند
ارسالمیکند.
ëëمهمتریــن ویژگــی پســت الکترونیکی
رسمیiran.irچیست؟
نکتــه جالــب قابــل توجــه این پســت
الکترونیکــی بومــی ایــن اســت کــه وقتــی
شــهروندی پســتی رســمی بــه آدرســی
بهعنوان مثال xyz@iran.irایجاد میکند،
بــ ه هــر دلیلــی در ارائــه ایــن آدرس دچار
اشتباه تایپی شــود و یا حتی آدرس خود را
فراموش کند ،مشکلی پیش نخواهد آمد
چون دســتگاه مربوطه میتوانــد از طریق
کدملی کاربر (@iran.irکدملی) اطالعات
را بــه کاربــر ارســال کند چــون در حقیقت
فرد با کد ملی اش احراز هویت شــده و در
پشــت این پســت الکترونیکی رســمی کد
ملی /شناســه ملی فرد قرار دارد و اســناد و
اطالعــات روی این کد ملی قرار میگیرد و
قابلشناساییاست.
ëëتــا آنجایی کــه میدانیم وظیفــه دولت
آماده کردن زیرســاختهای خدمات پایه
اســت چــرا دولــت در ارائه خدمــات پایه
کاربردیمانندپستالکترونیکیورودکرده
است؟
پســت الکترونیکی عمومی سرویسی
اســت کــه درآمــدزا نیســت و بخــش
خصوصی برای ســرمایهگذاری در عرصه
پلتفرمهــای پســت الکترونیکــی ورود
نمیکنــد .بنابرایــن تــا زمانــی که زیســت
بــوم خدمــات پایه کامــل نباشــد ،بخش
خصوصی مایل به ســرمایهگذاری در این
حوزه نخواهد شد .البته پست الکترونیکی
احراز هویت شده یک بسته مورد نیاز برای
دولت الکترونیکی هم بود از اینرو دولت
در این باره مجبور شــده که پلتفرم پســت
الکترونیکی را در راستای مصوبات شورای
عالی فضای مجازی راهاندازی کند.
ëëمعموالً نــوک پیکان انتقــاد در زمینه
خدمات پایه کاربردی به ســمت وزارت
ارتباطات اســت .این انتقادها ناشی از

چیست؟
برخــی انتظــار دارنــد دولــت خدمات
پایــه کاربــردی ایجــاد کنــد اما ایــن انتظار
درســتی نیســت .وظیفه دولــت حمایتی
اســت و منظــور از حمایــت هــم ارائــه
تجهیزاتــی مانند ســرور و وام و ...نیســت،
بلکــه حمایتها از جنــس تدوین قوانین
و مقــررات اســت کــه ایــن نیز بــه تنهایی
از دســت دولــت کاری برنمیآیــد و بایــد
شــورای عالــی فضــای مجــازی ،مجلس
و قــوه قضائیــه هــم ورود کننــد .بهعنوان
مثــال وقتــی بخــش خصوصــی پلتفــرم
پســت الکترونیکی ایجاد کنــد و کاربران از
آن اســتفاده کنند اگر کاربری از طریق این
بســتر و پلتفرم کالهبرداری کند اول سراغ
مدیر پلتفرم میروند این در حالی اســت
که باید مسئولیت صاحب پلتفرم از کاربر
جدا باشد و بهدلیل این چنین مشکالتی و
درآمدزا نبودن آن ،بخش خصوصی هم
ورودنمیکند.
ëëبــرایاینکــهبخشخصوصیبــهحوزه
ارائه خدمــات پایه کاربــردی ورود کند ،چه
شرایطیبایدمهیاشود؟
اول اینکــه بایــد قوانیــن مقــررات این
بخش تبیین شود .خدمات پایه کاربردی
باید دارای مدل تجاری خوبی بوده و برای
بخش خصوصی درآمدزایی داشته باشد.
اگــر قوانیــن شــفاف باشــد و بــرای بخش
خصوصی ،صرفه اقتصادی داشــته باشد
آنها حتی در زمینــه ارائه پلتفرم خدمات
پایه کاربردی مانند پست الکترونیکی هم
ورود میکنند ،دقیقاً مانند آنچه در زمینه
نقشــهها و مســیریابها اتفاق افتــاد .هم

اکنون ما چندتا نقشه و مسیریاب داریم که
بخش خصوصی در این حــوزه ورود کرده
و بــا مدل تجــاری خوبی که ارائــه داده و با
ســرمایهگذاری که انجام شده موفق بوده
و حتی بهتــر از رقیبان خارجی خود عمل
کرده و کاربران هم از آنها استفاده میکنند.
ëëیکیازمواردیکهازخدماتپایهکاربردی
توجوگر
از آن بشدت انتقاد میشود جس 
داخلیاست،چرادراینزمینهموفقعمل
نکردهاید؟
مدل تجــاری بایــد جوابگو باشــد و در
برخــی از خدمــات پایــه کاربــردی تعداد
حداقلــی کاربــر خیلــی مهــم اســت کــه
انــدازه و تعــداد جمعیت ایران پاســخگو
نیست .برخی کشور را با برخی کشورهای
توجوگر داخلی راهاندازی
دیگری که جس 
کردهانــد ،مقایســه میکننــد کــه فــان
کشــور چــرا خدمات پایــه کاربــردی مانند
توجوگر داخلــی خــود را راهاندازی
جســ 
کــرده ولی ما نتوانســتهایم غافــل از اینکه
اندازه جمعیتی یــک و نیم میلیاردی آن
کشــور با انــدازه جمعیــت  80میلیونی ما
در ایــن زمینــه قابــل قیاس نیســت چون
راهانــدازی برخی از خدمات پایه کاربردی
در کشــور مــا از ســوی بخــش خصوصــی
مقرونبهصرفهنیست.
ëëهمانطورکهشاهدهستیمبااینکهبرخی
ازخدماتپایهکاربردیمانندپیامرسانها
و ...در کشــور راهاندازی شــده اما بدرســتی
از آنها اســتفاده نمیشــود .حلقــه مفقوده
اســتفاده نکــردن از خدمات پایه در کشــور
چیست؟
حلقه گــم شــده ،عملکــرد حاکمیت

در ســالهای گذشــته اســت و اینکه مردم
بعضاًاطمینانیبهاستفادهازاینخدمات
ندارنــد .چرا در حال حاضــر مردم از چند
نقشــه داخلــی کــه در کشــور وجــود دارد
بهخوبی استفاده میکنند چون مردم روی
اســتفاده از این نقشــهها هیچ حساسیتی
ندارند .البته بحث شایعات و نگرانیهای
کاربران که به «تیک ســوم» مشهور است
هم مهم بوده و در اســتفاده نکردن مردم
دخیــل اســت کــه ایــن بخــش از حیطــه
اختیارات وزارت ارتباطــات و حتی دولت
خارج است.
از ســوی دیگر برای اســتفاده از برخی
توجو
از خدمــات پایــه مانند موتور جســ 
و ...ســرمایهگذاری و گرفتن نتیجه و قابل
قبــول مردم بودن و جــا انداختن آن برای
اســتفاده عموم مــردم هم زمانبر اســت.
توجوی خارجــی کــه
وقتــی موتــور جســ 
رنک اول دنیاست را نگاه میکنیم خبری
که یک ســایتی آن را منتشر میکند موتور
توجوی داخلی با تأخیر معناداری
جســ 
آن خبر را نشــان میدهد بنابراین باید در
این بخشها سرمایهگذاری کالنی صورت
بگیرد تــا از رقبا جلو بیفتــد .مهمتر اینکه
در بخــش قوانین و مقررات در این حیطه
باید دولت ،مجلــس و قوه قضائیه با هم
هماهنگ عمل کنند و نگرانیهای بخش
خصوصی را برای سرمایهگذاری در بخش
خدمــات پایه از بین ببرنــد .نباید بهدلیل
خطــای کاربر مدیــران پلتفرمهــا احضار
شوند اتفاقی که بارها در بیشتر حوزههای
خدمات پایه مانند پیام رسانها ،ایمیلها
و وی او دیها و ...شاهد بودیم.

