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فناوري  حوزه  در  که  شد  خواهد  آغاز  حالي  در   ۹۶ سال 
اطالعات شاهد اتفاقات مهمي خواهد بود و برخي از آن ها 
از  زيادي  بخش  بود  قرار  هرچند  هستند.  اساسي  تحولي 
انتخابات سال ۱۳۹۶ الکترونيکي باشد؛ اما بر اساس تصميم 
وزارت کشور اين کار منتفي شد تا مهم ترين اتفاق فناوري 
اطالعات و ارتباطات در سال ۹۶ لغو شود. اما با اين حال ۹ 
اتفاق بزرگ در فناوري اطالعات و ارتباطات کشور رخ خواهد 

داد که در ادامه با هم مرور مي کنيم.
 

۱-	ارائه	سيم	کارت	اپراتور	هاي	مجازي	

يکي از اتفاقاتي که در سال ۹۶ در حوزه فناوري اطالعات 
و ارتباطات کشور رخ خواهد داد، ارائه  سيم کارت اپراتورهاي 
مجاز خواهد بود. تاکنون عرضه سيم کارت اپراتور مجازي 
با نام هاي سامانتل، شاتل موبايل و آپتل قطعي شده است. 
سامانتل با پيش شماره ۰۹۹۹ کد ۹، شاتل موبايل با پيش شماره 
۰۹۹۸ کد ۱ و آپتل با شماره ۰۹۹۹ کد ۱ ارائه خواهد شد.

 
	FCP	هاي	شرکت	توسط	TD-LTE	۲-عرضه

حال  در   FCP مجوز  دارنده  ثابت  ارتباطات  شرکت هاي 
ثابت  اينترنت  خدمات  هستند.   TD-LTE عرضه  تدارک 
پس  و  ايرانسل  توسط   ۹۵ سال   TD-LTE چهارم  نسل 
 TD-LTE خدمات  بود.  شده  ارائه  نت  مبين  توسط  آن  از 
شرکت هاي FCP احتماال در نيمه دوم سال ۹۶ ارائه مي شود.

 
۳-	افتتاح	فاز	سوم	و	نهايي	شبکه	ملي	اطالعات	

فاز سوم و نهايي شبکه ملي اطالعات قرار بود در ارديبهشت 
امسال راه اندازي شود؛ اما با توجه به برگزاري انتخابات در 
ارديبهشت ماه، افتتاح فاز سوم و نهايي شبکه ملي اطالعات 
بعد از ماه مبارک رمضان و در تيرماه ۱۳۹۶ افتتاح خواهد 
شد. در اين مرحله شاهد افزايش خدمات دولتي به مردم، 
افزايش مراکز تبادل ترافيک داده، کاهش قيمت، افزايش 
سرويس هاي ايراني و افزايش کيفيت سرويس ها خواهيم بود.

 
۴-	اجراي	طرح	رجيستري	گوشي	هاي	موبايل

طرح رجيستري گوشي هاي موبايل که قرار بود سال ۹۴ يا ۹۵ 
اجرا شود، احتماال در تيرماه ۱۳۹۶ به بهره برداري خواهد رسيد. 
بر اساس آخرين اطالعاتي که وزير ارتباطات و فناوري اطالعات 
ارائه داده است، سامانه تشکيل شده براي اين طرح ايراداتي 
داشته که در مرحله تست نمايان شده است. بدين ترتيب قرار 
است در صورت رفع شدن ايرادات و کامل بودن سامانه مذکور، 
طرح رجيستري گوشي موبايل تيرماه سال ۹۶ اجرا مي شود.

 
	VoWiFi	و	VoLTE	سازي	تجاري	۵-

فناوري هاي VoLTE و VoWifi سال ۹۵ توسط ايرانسل 
و همراه اول آزمايش شدند تا براي عرضه به مشتريان و 
طي کردن مراحل رگوالتوري آماده شوند. خدمات تماس در 
بستر فناوري LTE و خدمات تماس در بستر واي فاي براي 
بهره برداري تجاري يا همان عرضه به مشتريان راه زيادي 
ندارند و در صورت موافقت سازمان تنظيم مقررات و اراده 
اپراتورهاي تلفن همراه، احتماال در تابستان ۹۶ براي استفاده 

مشترکان ايرانسل و همراه اول ارائه خواهند شد.
 

۶-	حضور	نوکيا	در	بخش	اينترنت	و	موبايل	

نوکيا در سال ۹۶ حضور رسمي در ايران خواهد داشت. نوکيا 
که سال ۹۵ با کنسرسيومي متشکل از شرکت هاي اينترنتي 
ايران از جمله شاتل، آسياتک، هاي وب و پارس آنالين قرارداد 
همکاري در بخش TD-LTE را به امضاء رساند، براي اجراي 
اين طرح و حضور در ديگر طرح هاي اينترنتي و ارتباطي کشور، 
 HMD Global به ايران خواهد آمد. اواخر سال ۹۵ شرکت
از گوشي هاي نوکيا ۶، نوکيا ۵، نوکيا ۳ و ۳۳۱۰ رونمايي 
کرد و بر اساس اظهار نظر مديران اين شرکت، قرار است 
گوشي هاي موبايل نوکيا تابستان سال ۹۶ به بازار ايران بيايد.

 
۷-	انتخاب	و	فعاليت	دو	اپراتور	پست	خصوصي	

اپراتور  قرار است براي اولين بار در تاريخ پست ايران، دو 
ايران  با شرکت ملي پست  بخش خصوصي براي رقابت 

انتخاب شوند و در سال ۹۶ فعاليت خود را شروع کنند. اين 
فعاليت مي تواند در سال هاي آينده سبب رشد و تحول در 

بخش پست کشور شود.
 

۸-	برگزاري	دومين	دوره	کنفرانس	ايران	کانکت	

اولين دوره ايران کانکت، سال ۹۵ در تهران برگزار شد تا 
ارتباطات  بر  عالوه  بين المللي،  کنفرانس  اين  حاشيه  در 
آسيايي،  و  اروپايي  شرکت هاي  با  خصوصي  شرکت هاي 
شرکت ارتباطات زيرساخت با شرکت هاي DE.CIX آلمان 
برگزاري  کند.  امضاء  بين المللي  قرارداد  ايتاليا  اسپارکل  و 
دومين دوره از کنفرانس ايران کانکت که بخشي از مجموعه 
کنفرانس هاي ظرفيت است، مي تواند راهکاري مناسب براي 
حضور شرکت هاي ارتباطي در ايران و حضور شرکت هاي 

ارتباطي ايران در عرصه هاي بين المللي باشد.
 

۹-	راه	اندازي	تماس	تصويري		

خرداد ۹۲ تماس تصويري رايتل به دليل نداشتن پيوست فرهنگي 
و قوانين مشخص در اين زمينه متوقف شد. از آن سال قرار شد 
شوراي عالي فضاي مجازي پيوست فرهنگي اپراتورهاي موبايل 
را ارائه و تصويب کند تا تماس تصويري توسط رايتل بود، به 
مشترکان ارائه شود. بر اساس اعالم معاون مرکز ملي فضاي 
مجازي هم اکنون پيوست فرهنگي در مرکز ملي فضاي مجازي 
آماده شده است و پس از تصويب در شورا به اپراتورها ابالغ مي شود.

خرداد ۹۲ تماس تصويري رايتل به دليل نداشتن پيوست فرهنگي و قوانين 
مشخص در اين زمينه متوقف شد

برنامه دفاع سایبری ایران از سال 96 تا 1400

 سعيد    طباطبايی

یادداشت
9 اتفاق مهم فناوری اطالعات و ارتباطات ایران در سال 1396 رخ خواهد داد

سال  1396و اتفاقات مهم فناوری اطالعات ایران
قانون برنامه ششم توسعه کشــور، برنامه دفاع سايبري مناسبي براي افزايش چتر امنيت 
سايبري پيش بيني کرده است. دفاع سايبري در ۳ ماده از اين قانون مدنظر قرار گرفته است. 
رئيس مجلس شوراي اسالمي در ۲۸ اسفند ماه، قانون برنامه ششم توسعه کل کشور را که 
توسط شوراي نگهبان تأييد نهايي شده بود، به منظور اجرا به رئيس جمهور ابالغ کرد. رئيس 
جمهور هم طي نامه اي، اين قانون را جهت اجرا به سازمان برنامه  و بودجه ابالغ کرد تا قانون 
برنامه ششم توسعه کشور با يک سال تأخير، از اول فروردين ماه سال ۹۶ رسماً اجرايي شود. 
ـ  دولت در اليحه پيشنهادي برنامه ششم توسعه کشور، يک فصل را براي بخش امنيتيـ 
دفاعي اختصاص داده بود که شــامل مواد ۱۲۱ تا ۱۲۸ بود که نمايندگان مجلس شوراي 
اسالمي تمام اين مواد را به استثناي ماده ۱۲۴ اين فصل که به طور کامل حذف شد، بررسي 
و تصويب کردند ولي در نهايــت به دليل حذف برخي مواد از فصل هاي قبلي، مواد فصل 
ـ امنيتي از ماده ۱۰۵ آغاز و تا ماده ۱۱۲ ادامه يافت.در اين فصل، چندين بند براي  دفاعيـ 
ارتقاء وضعيت دفاع سايبري کشور پيش بيني شده و سازمان ها و نهادهاي مختلف موظفند، 
طبق اين بندها از قانون برنامه ششــم توسعه کشور، اقدام کنند. در ادامه، نگاهي به برنامه 
دفاع سايبري ايران که در برنامه پنج ساله ششم توسعه پيش بيني شده است، خواهيم داشت:

 بنــد ۵ از بند ب ذيل ماده ۱۰۶: توســعه و تقويت امکانات جنگ الکترونيک و دفاع 
رايانيکي )سايبري(

 بند ۳ از بخش دوم ذيل بند ب ماده ۱۰۶: مقابله با جنگ نرم در حوزه هاي مختلف با 
اولويت حضور فزاينده در فضاي مجازي و رايانه اي با رويکرد بومي

 بند پ ماده ۱۰۶: به منظور کاهش آسيب پذيري زيرساخت ها و ارتقاي پايداري ملي، 
کليه دستگاه هاي اجرايي ملزم به رعايت سياست هاي پدافند غيرعامل و انجام اقدامات 

زير مي باشند:
 ۱- اجراي کامل پدافند غيرعامل براي کليه مراکز حياتي و حساس کشور بر اساس طرح 
مصوب کميته دائمي پدافند غيرعامل مبتني بر گسترش هوشمندانه و مصون سازي آن و 

تصويب در مراجع قانوني آن
 ۲- تهيه و تدوين طرح هاي ايمن سازي و حفاظت از مراکز مهم کشور و به اجرا درآوردن 
آنها پس از تصويب کميته دائمي پدافند غيرعامل از منابع دستگاه مربوطه و تصويب در 

مراجع قانوني آن
 ۳- تهيه پيوست پدافند غيرعامل براي طرح هاي حساس جديد کشور و الزام به رعايت 

و اجراي آنها پس از تصويب کميته دائمي پدافند غيرعامل از منابع دستگاه مربوطه آن
 ماده ۱۰7: به منظور افزايش ظرفيت هاي قدرت نرم و دفاع رايانيکي )سايبري( و تأمين 
پدافند و امنيت رايانيکي براي زيرساخت هاي کشور، طرح جامع دربرگيرنده توسعه قدرت 
نرم دفاعي و رايانيکي و مقابله با جنگ نرم با مشارکت ستاد کل نيروهاي مسلح و وزارت 
اطالعات جمهوري اســالمي ايران در سال اول اجراي قانون برنامه تهيه مي شود و پس 
از تصويب شــوراي عالي فضاي مجازي از سال دوم اجراي اين قانون به اجرا در مي آيد.

 ماده ۱۰۹: دولت مکلف اســت مطابق مصوبات شــوراي عالــي فضاي مجازي و 
هماهنگي سازمان پدافند غيرعامل اقدامات ذيل را به عمل آورد:

 الف- ايجاد سامانه پدافند رايانيکي )سايبري( در سطح ملي و ارتقاي قدرت رصد، پايش، 
تشــخيص و هشداردهي، مصون سازي و افزايش توان مقابله با پيامدهاي ناشي از وقوع 
احتمالي تهديد با بهره گيري از ظرفيت دســتگاه هاي استاني و نيروهاي مسلح با هدف 

مصون سازي و يا بي اثرسازي اين گونه تهديدات بر سرمايه هاي ملي
 ب- افزايش سطح آموزش رايانيکي )سايبري( مديران و کارکنان دستگاه هاي اجرايي به 

منظور جلوگيري از نفوذ و مختل نمودن سامانه )سيستم(هاي نرم افزاري دستگاه ذيربط


