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حاجیان-عضو کمیسیون فرهنگی مجلس گفت :با توجه به اهمیت راه اندازی شبکه ملی اطالعات به لحاظ امنیتی ؛ کشور های مختلفی
از جمله چین ،کره جنوبی ،آلمان ،برزیل وبسیاری از کشور های دیگر چنین پروژه ای را تحت عنوان شبکه پهن باند ملی اجراکرده اندو این
روند به ویژه پس از افشاگری های اسنودن شدت گرفته وکشور ها متوجه شده اند مباحث امنیت اینترنت ،بسیار جدی است.

...

گفت و گو

پیاده سازی شبکه ملی اطالعات
در بسیاری ازکشورهای جهان

شبکهملیاطالعات ؛تدویننقشه راه،معطلاجرا
زهرا حاجیان

حال آن که به دنبال انتقاد مقام معظم رهبری ازتاخیر
در راه اندازی شــبکه ملی اطالعات که هفته گذشــته
مطرح شــد ؛وزیر ارتباطــات در جدیدتریــن اظهارات
خود راه اندازی فاز سوم شبکه را به پایان دولت یازدهم
موکول کرد .

hajian@khorasannews.com

عضوکمیسیونفرهنگیمجلس خبرداد:

بررسی دالیل تاخیردرایجادشبکه ملی
اطالعات دردستورکار کمیسیون فرهنگی
پارســا  -عضو کمیســیون فرهنگی مجلس از بررسی دالیل
تاخیــردرراه انــدازی شــبکه ملــی اطالعــات در کمیســیون
فرهنگی مجلــس خبر داد و گفــت  :با توجه بــه تاخیر طوالنی
در راه انــدازی این شــبکه کــه از مطالبات جدی مقــام معظم
رهبری است ،کمیســیون فرهنگی مجلس به زودی بررسی
این موضــوع را به طور جدی در دســتور کار خود قــرار خواهد
داد  .اصغر مسعودی در گفت و گو با خراسان افزود  :راه اندازی
شبکه ملی اطالعات در شــرایط کنونی کشور یک ضرورت به
شمار می رود ،از این رو مقام معظم رهبری بارها ایجاد چنین
شــبکه ای را از مســئوالن امــر مطالبــه کــرده انــد ولــی
متاسفانه دولت ها در این خصوص کوتاهی کرده اند.
وی ادامــه داد  :گســتردگی فضــای مجــازی تا انــدازه ای
اســت که می تواند تمامی جوانب زندگی را در برگیرد و بر
مســائل مختلف اجتماعی ؛ فرهنگی وسیاسی تاثیر گذار
باشــد .کشــور ما نیــز باتوجــه به آن که کشــوری اســامی
ومذهبی است،باید بیش از هر جامعه دیگری برای مقابله
با آســیب های فضای مجــازی برنامه ریزی داشــته باشــد
چرا که در ســال های اخیر مطالب و محتوای غیر ارزشی و
نامناسب فراوانی که در این فضا تولید می شود ،به صورت
کامال هدفمنــد جامعه و نســل جوان مــا را نشــانه گرفته و
متاسفانه اکنون نسل جوان ما در تیررس ضررهای فضای
مجازی قرار گرفته است .پس اگر مقام معظم رهبری از این
میدان به عنوان میدان جنگ نرم یاد مــی کنند این تعبیر
کامال درســت وبه جاســت و این مســئله امروز باید دغدغه
همه مســئوالن ذیربط و تصمیم گیران این حوزه باشد تا با
اتخــاذ راهکارهایی از جمله ایجاد شــبکه ملــی اطالعات؛
بتوانیم در مقابل آسیب های جدی فضای مجازی که آینده
نســل جوان و نوجوان و حتی کودکان ما را تهدید می کند
،ایستادگی کنیم  .وی ادامه داد :واقعیت این است که در
صحنهجنگنرمیکهامروزباآنمواجههستیم اگرکوتاهی
کنیم و   درســت مقابله نکنیم این فضا می تواند خســارت
های جبران ناپذیری را برای کشور به دنبال داشته باشد ؛
خسارت هایی که ممکن است دیده نشود اما گستردگی
وقدرت تخریب آن می تواندبسیار زیاد باشد.

رهبر معظم انقالب هفته گذشــته دردیدار سران قوا،
مســئوالن و کارگزاران نظام و جمعی از مدیران کشور
؛برای چندمیــن بــاراز تاخیرهــا درایجاد شــبکه ملی
اطالعات انتقاد کردند .
ایشان با انتقاد ازکوتاهی هادرزمینه ایجاد شبکه ملی
اطالعــات خاطر نشــان کردند":شــماری از کشــورها
با ایجاد شــبکه ملــی اطالعات،ضمــن رعایت خطوط
قرمزخودو کنتــرل صحیح فضای مجــازی از اینترنت
برای تأمین منافعشان بهره گرفته اند".
حضرت آیت ا ...خامنه ای همچنین «فضای مجازی»
را از مســائل مهم و تأثیر گــذار در اداره صحیح کشــور
خواندندو تاکید کردند" :بهمنی از مسائل ضد ارزشی
و مخالــف منافــع ملــی ،مطالب درســت و نادرســت،
اطالعات غلط یا صحیح و حتی شبه اطالعات برذهن
جامعــه فرود مــی آید کــه باید ایــن فضا کنترل شــود،
امــا نبایــد ملــت را از فضــای مجــازی محــروم کــرد".
ایشــان افزودند":بایــد همــه مــردم بتواننــد از منافع
فضای مجازی اســتفاده کنند و در زمینــه هایی که به
ضرر کشــور ،افکار عمومی و بــه ویژه جوانان نیســت،
ســرعت اینترنت افزایش یابــد و هــر کار الزم دیگر نیز
انجام شود".
راه اندازی شــبکه ملی اطالعات همــواره از مطالبات
جدی مقام معظم رهبری بوده است به طوری که ایشان
اوایل ســال گذشــته نیز ضمن انتقاد صریــح از وزارت
ارتباطات و شــورای عالی فضای مجــازی؛ بر ضرورت
شکل گیری شبکه ملی اطالعات تاکید کردند .
تعلل چندین وچند ساله دولت های وقت درراه اندازی
این شبکه کار را به جایی رساند که مقام معظم رهبری
همچنیــن در حکــم انتصــاب اعضــای جدید شــورای
عالی فضای مجازی در دوره دوم فعالیت این شورا در
شهریور ســال  94بر راه اندازی شــبکه ملی اطالعات
تاکید کردنــد  .ایشــان در بنــد پنجم وظایــف دهگانه
و ماموریــت هــای محوله به اعضــای این شــورا به طور
صریح بر ضــرورت «تســریع در راه اندازی شــبکه ملی
اطالعات »تاکید کردند.
▪تاریخچه شبکه ملی اطالعات

اولین مصوبات مربوط به اجــرای این پروژه ملی ومهم
ارتباطی در اواخر سال 84با هدف کاهش وابستگی به
شبکه جهانی اینترنت کلید خورد و هیئت دولت وقت
مصوب کرد که این شبکه از زمان آغاز  ،ظرف3سال به
بهره برداری برسد.اما متاسفانه بی توجهی دولت ها
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▪شبکه ملی اطالعات چیست ؟

به ایجاد زیر ساخت های راه اندازی این شبکه وتکمیل
این پروژه مهــم مانع راه اندازی شــبکه ملی اطالعات
شــد تا جایی که در ســال های اخیر نیز گالیه از تاخیر
و کوتاهــی در راه اندازی شــبکه ملی اطالعــات بار ها
وبار ها از سوی نهاد های ناظراز جمله مجلس و شورای
عالی فضای مجازی مطرح شده است و ازتکالیف مهم
برنامه ششم توسعه نیز به شمار می رود .
بــه هرترتیب ؛ بــه دنبال کوتاهــی دولت هــای قبل در
تحقق این پروژه مهم ارتباطی و به تبع آن ؛ تاخیر های
پی در پی وفراز ونشــیب های بســیار  ،ســال گذشــته
با برگــزاری چندین جلســه مشــترک بیــن مرکز ملی
فضای مجازی و وزارت ارتباطات  ،الزامات شبکه ملی
اطالعات تبیین و در واقع نقشــه راه اجرای این شبکه
تهیه شــد .این الزامــات که بــه تصویب شــورای عالی
فضای مجــازی نیز رســیده  ،اکنون در انتظــار اجرای
کامل از سوی وزارت ارتباطات است .
در این راســتا اواســط ســال گذشــته فاز اول پروژه
با نام اختصــاری "شــما "؛ طی مراســمی بــا حضور
معــاون اول رئیــس جمهور افتتاح شــد و بر اســاس
آنچــه مســئوالن وزارت ارتباطــات در ایــن مراســم
اعالم کردند با راه اندازی مرحله نخست این شبکه،

امکاناتــی همچــون دسترســی بــه خدمــات دولت
الکترونیــک ،خدمــات دیجیتــال در داخل کشــور،
دسترسی مقرون به صرفه و پرســرعت به ارتباطات
و دسترســی به محتوا و خدمات داخلی در سراســر
کشور برای کاربران نهایی فراهم شد.همچنین پس
از گذشت حدود  5ماه از افتتاح فاز اول ؛ فاز دوم این
پروژه نیزبا عنوان" شبکه رشــد" با اهدافی همچون
دسترسی به خدمات ویدئویی  HDداخلی با هزینه
مقرون به صرفه در کالن شــهرها ،مقــرون به صرفه
بودن محتوا و خدمــات پهن باند داخلی در کشــور،
افزایش پوشــش پهن باند ثابت و ســیار در شهرهای
بزرگ و همچنیــن افزایش کیفیت این دسترســی،
 18بهمن ماه  95راه اندازی شد.
▪راه اندازی فاز سوم شبکه به پایان دولت یازدهم
موکول شد !

در شــرایطی که به گفته مســئوالن امر ؛ این شــبکه در
3مرحله تعریف شــده اســت وقرار بود فاز سوم آن که
مرحلــه اصلــی و "بلــوغ " این پــروژه ملی خواهــد بود،
اردیبهشت امســال و همزمان با روز جهانی ارتباطات
راه اندازی شود ،این وعده نیزدر زمان مقرر محقق نشد

شبکه ملی اطالعات قرار است از طریق زیرساختهای
ارتباطــی ،مراکــز داده توســعه یافته داخلــی دولتی و
غیردولتــی و زیرســاخت های نرم افزاری در سراســر
کشــور ظرفیــت الزم بــرای «نگهــداری و تبــادل امن
اطالعات داخلی در کشــور به منظور توســعه خدمات
الکترونیکی» و «دسترســی به اینترنت» از طریق بستر
ارتباطی باند پهن سراســری را برای کاربران خانگی،
کســب وکار ها و دســتگاه های اجرایــی فراهــم کند.
بر اســاس تبصره الف مــاده 46برنامه پنجم توســعه ،
وزارت ارتباطات مکلف اســت به ایجاد و توسعه شبکه
ملی اطالعات و مراکز داده داخلی امن و پایدار با پهنای
باند مناسب و با رعایت موازین شرعی و امنیتی کشور
اقدام و با استفاده از توان و ظرفیت بخش های عمومی
غیردولتــی ،خصوصــی و تعاونــی ،امکان دسترســی
پرســرعت مبتنی بر توافــق نامه ســطح خدمــات را به
صورتی فراهم کند که تا پایان سال دوم برنامه ،تمامی
دســتگاه های اجرایــی و واحد هــای تابعه و وابســته و
تا پایــان برنامــه 60 ،درصــد خانوار هــا و 100درصد
کسبوکارها بتوانند به شبکه ملی اطالعات و اینترنت
متصل شوند.
بر اســاس ایــن حکــم قانونی ،شــبکه ملــی اطالعات،
شبکه ای مبتنی بر آی پی است تا دسترسی  60درصد
خانوار ها به ســایت های هاست شــده داخل(میزبانی
شده در داخل) تا پایان برنامه پنجم از طریق آن شبکه
انجام شود .
همچنین عالوه برلزوم اتصال کلیه دستگاهها به شبکه
ملی اطالعات 80 ،درصد پرداخت هانیز بایدبه صورت
الکترونیکی انجام و امکان دسترســی کاربران ایرانی
بــه پهنای بانــد  20مگابیــت بر ثانیه نیز در این شــبکه
فراهم شود.
با توجه به راه اندازی نشــدن کامل این پروژه ؛ شبکه
ملــی اطالعــات همچنــان دور از دســترس اســت و به
عبارتی این شــبکه با گذشــت  12ســال،همچنان در
مراحل نخست شکل گیری و به منزله کودک نابالغی
است که هنوز مراحل رشد را پشت ســر نگذاشته و در
نتیجه همچنان کاربران ایرانی از دسترســی به شبکه
ای امن وپایدار و با کیفیت محروم هستند.

...

یادداشت شفاهی
خسرو سلجوقی
عضو هیئت عامل سازمان فناوری اطالعات

ضرورت توجه به ملزومات
شبکه ملی اطالعات
کشــور به وجود شــبکه ملــی اطالعــات نیــاز دارد امــا این
شــبکه زمانی می تواند کار آمد باشــد که تمامی ملزومات
آن از جملــه زیرســاخت ؛ محتــوا و خدمات شــکل گرفتــه
باشد .متاسفانه طی چند سال گذشته  ،در شرایطی از راه
اندازیشبکهملیاطالعاتصحبتبهمیانمیآمدکههیچ
تعریف درســت وجامعی از این شــبکه موجود نبود و دولت
های قبل دقیقا نمی دانســتند این شبکه چیســت ؟ اما در
نهایت در سال  93یک تعریف کار شناســی از شبکه ملی
اطالعات ارائه و چارچوب های آن مشخص شد .اکنون در
شــرایطی که این شــبکه فاز های تکمیلی خود را پشت سر
می گذارد،نباید فراموش کنیم که کار آمدی آن  ،مشروط
و منوط به چند عامل اساسی است که جزو ملزومات اصلی
شبکه ملی اطالعات به شمار می روند.یکی از این ملزومات
؛" زیرساخت های ارتباطی" است  .در واقع در شرایط فعلی
و با وجود زیرســاخت هــای مخابراتی وهمچنیــن فعالیت
اپراتور های ارتباطی موبایل در کشور  ،باید بدانیم که چگونه
می خواهیم از این زیر ســاخت ها در شــبکه ملی اطالعات
استفاده کنیم بنابراین در این بخش نیازمند تعریف وارائه
برنامه دقیق ومشخصی هستیم .مســئله دیگر " محتوایی
" است که باید روی این شــبکه جابه جا شود .  اکنون نبود
محتوا یکی از چالش های پیش روی راه اندازی شبکه ملی
اطالعات به شــمار می رود،بــه این مفهــوم که وقتی هنوز
بسیاری از دستگاه های دولتی ما خدمات خود را به صورت
الکترونیکی ارائه نمی دهند ،چه چیزی را می خواهیم در
این شبکه جابه جا کنیم ؟ وقتی پهنای باند عریضی داشته
باشــیم ،به طور طبیعی ایــن پهنای باند بــدون محتوا هیچ
سودی برای ما نخواهد داشــت  .بنابراین برای راه اندازی
شبکه ای با عنوان شبکه ملی اطالعات باید دستگاه های
دولتــی و بخش خصوصــی همــکاری الزم را بااین شــبکه
داشــته باشــند .همچنین اقتصاد ما باید خدمــات خود را
الکترونیکی کند .وقتی بیش از  80درصد اقتصاد کشــور
دولتی اســت و بخش عمده ای از فعالیت هــای اقتصادی
کشــور در بخش دولتــی انجــام می شــود و دولتــی ها هم
اعتقادی به الکترونیکی کردن خدمات خود ندارند ،با این
وصف این سوال مطرح می شود که اگر شبکه ملی اطالعات
هم راه اندازی شود ،کارآمدی الزم را دارد ؟موضوع دیگری
که بســیار حایــز اهمیــت است،افزایش ســواد رســانه ای
جامعه است که متاسفانه در این بخش بسیار ضعف داریم
وباید با فرهنگ سازی وارائه آموزش های مناسب این ضعف
را از بین ببریم .
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