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 فاز سوم شبکه ملی اطالعات در بیست و سومین نمایشگاه 
الکامپ با حضور وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات و سایر 
شد.  رونمایی  کشور  اطالعات  فناوری  حوزه  مسئوالن 
شبکه ملی اطالعات در ٣ فازبندی در تاریخ شهریور٩٥، 
برداری  بهره  به  و  سازی  پیاده   ٩٦ مرداد  و   ٩٥ بهمن 
فضای  عالی  شورای  مصوبه  با  مطابق  پروژه  این  رسید. 
مجازی و الزامات برنامه پنجم توسعه اجرایی شده است. 
پیاده سازی شبکه ای  ترافیک خارج و داخل و  تفکیک 
امن، پایدار، پهن باند و دارای موبیلیتی با مدیریت مستقل 
الزامات  از جمله  بومی  امکان عرضه خدمات محتوای  و 
است. شده  عنوان  اطالعات  ملی  شبکه  شدن  عملیاتی 

سـاماندهی ارتباط بین زیرساخت و مخابرات
 با شرکت ها 

تنظیم  به مصوبه کمیسیون  اشاره  با  در  واعظی  محمود 
مقررات ارتباطات درباره اینترنت نامحدود اظهار کرد: تمام 
و  برطرف کرده  را  مانع  مقررات  است که  این  ما  تالش 
کمیسیون  در  نیز  امروز  بگذاریم.  کننده  تشویق  مقرارت 
تنظیم مقررات دو مصوبه داشتیم. در مصوبه اول ارتباط 
بین زیرساخت و مخابرات با شرکت های FCP را ساماندهی 
کردیم. در مصوبه دوم نیز درباره تعرفه و مصرف اینترنت 
در  سازمان  مصوبه  درباره   ادامه  در  وی  گرفتیم.  تصمیم 
راستای ارائه اینترنت نامحدود گفت: هر روز شاهدیم رسانه ها 
درباره کم فروشی مخابرات و FCP ها می نویسند. اما ما 
بارها اعالم کردیم، این تصور به این دلیل است که استفاده 
از ویدیو حجم زیادی می گیرد. به همین دلیل امروز به جای 
اینکه به مردم حجم بفروشیم، اتصال اینترت را تسریع کردیم 
تا مردم برای نیازمندی های خود، سرعت مورد نیازشان را 
خریداری کنند. او با بیان اینکه سرعت در شبکه های ملی 
اطالعات محدودیت ندارد، گفت: در این راستا محدودیتی 
که همواره برای سرعت وجود داشت را برداشتیم. همچنین 
با افزایش »مراکز تبادل داده« به هفت عدد، این کار انجام 
اساس  بر  گرفته است.  وی همچنین خاطر نشان کرد: 
سیستمی که اکنون وجود دارد، هر کس از محتوای داخل 
استفاده کند، ٥۰ درصد اینترنت بین الملل را می پردازد زیرا ما 
بر اساس محاسبه ای که انجام داده ایم، متوجه شدیم پولی 
که برای این اتصال باید داده شود همین ٥۰ درصد است.

راه انــدازی شــبکه ملــی اطالعــات بــر زمین 
مانده بود 

وزیر ارتباطات با اشاره به شبکه ملی اطالعات به عنوان 
اولویت اصلی وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات گفت: 
چهار سال پیش که به وزارت ارتباطات آمدیم، متوجه شدم 
عقب هستیم و تصمیم گرفتیم در این حوزه توسعه پیدا 

کنیم. تصمیم دوم ما نیز درباره کار بر زمین مانده شبکه 
ملی اطالعات بود که دربرنامه چهارم و پنجم توسعه وحکم 
رهبری در تشکل شورای عالی مجازی بر آن تاکید شده بود، 
بنابر این تصمیم گرفتیم مهمترین پروژه وزارت خانه شبکه 
ملی اطالعات باشد. وی ادامه داد: ما متوجه شدیم تا زمانی 
که شبکه ملی انتقال و ip کشور را توسعه ندهیم نمی توانیم 
به توسعه شبکه ملی اطالعات بپردازیم به همین دلیل به 
توسعه این کار اقدام کردیم تا مردم و دستگاه ها بتوانند از 
محتوا و خدمات شبکه متناسب با نیازهای خود استفاده کنند. 
او با تاکید بر پیشرفت های انجام شده در راستای افزایش 
زیرساخت ها گفت: آنچه از ابتدا در ایران برای شبکه انتقال 
انجام شده بود که حدود ٩۰۰ گیگابیت بود، از ابتدای دولت 
یازدهم افزایش ۱۱ برابری داشت. همچنین شبکه آی تی 
کشور که ٦۲۴ گیگابیت بر ثانیه بود امروز ۱٦ برابر شده 
آزاد به  راه اندازی سامانه دسترسی  به  با اشاره  است. وی 
اطالعات و همچنین شبکه علمی کشور گفت: دانشگاه ها 
و  کردند  کشور  اطالعات  ملی  شبکه  از  خوبی  استقبال 
اینکه خدمتی داشته باشیم که جوانان از آن استفاده کنند 
بسیار خوب است. همچنین شکبه سالمت کشور و ثبت 
امروز  از  که  دستگاه هاست  خدمات  دیگر  از  نیز  احوال 
برروی شبکه ملی اطالعات قرار گرفته و به بلوغ می رسد.

رونــد دولت الکترونیک مشــابه با شــبکه ملی
 اطالعات 

وی با اشاره به راه اندازی دولت الکترونیک اظهار کرد: ما قصد 

داریم همان روندی که برای شبکه ملی اطالعات داشتیم را 
برای دولت الکترونیکی طی کنیم، بدین ترتیب با راه اندازی 
فاز اول آن در هفته آینده، فاز دوم و سوم آن نیز تا پایان دولت 
دوازدهم به پایان می رسد. وزیر ارتباطات خاطر نشان کرد: در 
حال حاضر بین بخش خصوصی و دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی 
و دولت یک مثلث همکاری ایجاد شد و امیدواریم که این 
همکاری ادامه یابد تا بتوانیم به نیازهای مردم رسیدگی کنیم.

شــبکه های اجتماعــی بومــی ضامــن حریــم
 خصوصی 

وی اظهار کرد: برخی که منافعشان در شبکه های اجتماعی 
خارجی است تالش می کنند این تفکر را ایجاد کنند که 
استفاده از شبکه ها بهتر است در حالی که اگر می خواهید 
حریم خصوصی و امنیت شما حفظ شود، باید از شبکه های 
بومی استفاده کنید. در حال حاضر پنج شبکه اجتماعی بومی 
فعال هستند و برخی حتی تا دو میلیون کاربر دارند. او با 
اشاره به تامین زیرساخت ها توسط وزارت ارتباطات گفت: از 
ابتدای دولت بیش از ۱۰۰۰ شهر به نسل سوم تلفن متصل 
شده و شهرهایی که به نسل چهار متصل هستند به بیش از 
۷٥۰ رسیده  اند. همچنین تا کنون ۲۷هزار روستا به اینترنت 
متصل شده و ما بنا داریم حداکثر تا اوایل سال آینده به همه 
روستاهای باالی ۲۰ خانوار اینترنت بدهیم. او با تاکید بر لزوم 
تولید محتوای داخلی در راستای شبکه ملی اظهار کرد: امروز 
زیرساخت های شبکه آماده است و در زمینه ای که کمبود داریم 
و دغدغه مقام معظم رهبری است، محتوای فاخر بومی است.

 از ابتدای دولت بیش از یک هزار شهر به نسل سوم تلفن متصل شده 
و شهرهایی که به نسل چهار متصل هستند به بیش از ۷۵۰ رسیده  اند

اجباری شدن ارزیابی امنیتی شبکه های رایانه ای
دستگاه های دولتی

 سعید    طباطبایی

بدون شــک مقوله امنیت این روزها یکی از مهم ترین مواردی اســت که باید به صورت 
جدی به آن پرداخته شــود. یک کوتاهی و کم کاری ســاده در این زمینه می تواند باعث 
آسیب های جبران ناپذیری شــود. به تازگی محمدرضا فروزنده دوست، مدیرکل ارزیابی 
امنیتی محصــوالت معاونت امنیت فضای تولید و تبادل اطالعات در ســازمان فناوری 
اطالعات ایران، اعالم کرده اســت که ارزیابی امنیتی شبکه های کامپیوتری دستگاه های 
دولتی الزامی خواهد شد. وی اظهار داشته است که هم اکنون در شبکه های کامپیوتری در 
کشور محصوالت امنیتی داخلی و خارجی استفاده می شوند و مطابق با الزامات راهبردی 
سند افتا )امنیت فضای تبادل اطالعات( مصوب سال ۸۷ تمامی تجهیزات امنیتی اعم از 
سخت افزاری و نرم افزاری که وارد کشور می شوند باید ارزیابی امنیتی شوند. وی گفته است: 
در مورد اجرای این سند، ممکن است بخش خصوصی آزادانه عمل کند اما اگر محصولی 
در بخش امنیت شبکه دستگاه های اجرایی و حکومتی قرار گیرد باید این محصول از نظر 
امنیتی ارزیابی شده و گواهی ارزیابی دریافت کند. فروزنده دوست با اشاره به اینکه مرجع 
دریافت این گواهی ســازمان فناوری اطالعات است، افزود: در این زمینه ٣ سند را برای 
تصویب نهایی در شورای عالی فضای مجازی آماده کرده ایم که مراحل ویرایش نهایی را 
می گذراند و در صورت تصویب در این شــورا در آینده نزدیک، تمامی محصوالتی که در 
شبکه های بخش های دولتی مورد استفاده قرار می گیرد باید ارزیابی امنیتی شده و گواهی 
دریافت کنند. وی گفت: در حال حاضر هر محصول امنیتی فناوری اطالعات که وارد کشور 
می شــود توسط رگوالتوری مورد تســت های کارایی و مطابقت برای ورود به کشور قرار 
می گیرد، اما با اجرای این سند و با هدف جلوگیری از آسیب پذیری شبکه های کامپیوتری 
دستگاه های اجرایی، سازمان فناوری اطالعات نیز به این محصوالت در صورت استفاده 
در شــبکه های دستگاه های دولتی، باید گواهی ارزیابی امنیتی بدهد. این مقام مسئول در 
سازمان فناوری اطالعات درمورد ارزیابی امنیتی محصوالت تولیدی داخل کشور نیز گفت: 
تاکنون حدود ٣۰۰ محصول داخلی برای ارزیابی امنیتی به ما ارجاع شده است که از این 
تعداد به چند ده محصول، گواهی تایید امنیت دادیم و دســتگاه های اجرایی ملزم شده اند 
که به دلیل وجود مشــابه این محصوالت درداخل کشور، از این تجهیزات در شبکه های 
خود اســتفاده کنند. وی با اشاره به تست این محصوالت در آزمایشگاه های داخل کشور 
گفت: تاکنون حدود ۲۰ آزمایشــگاه برای ارزیابی امنیتی و صدور گواهی امنیت شناسایی 
شده اند اما با توجه به اینکه فرآیند کار بسیار پیچیده بوده و مراحل مختلفی دارد تاکنون 
به ٣ آزمایشگاه به عنوان همکار، برای ارائه گواهی تایید نمونه و تست محصوالت، مجوز 
داده ایم. این آزمایشــگاه ها محصوالت را تست و خروجی آنها را مطابق با استانداردهای 
مدنظر بررسی کرده و در نهایت به محصوالت گواهی می دهیم. فروزنده دوست با بیان 
اینکه به زودی با ارائه ۲ مجوز دیگر، شــمار آزمایشگاه های ارزیابی و صدور گواهی تایید 
محصوالت امنیتی در کشور به ٥ می رسد، خاطرنشان کرد: هر یک از این آزمایشگاه ها، در 
دسته بندی های مختلفی شامل تجهیزات شبکه، نرم افزارهای کاربردی تحت وب، مرکز 
عملیات امنیت )SOC ( و رمزنگاری فعالیت می کنند. وی گفت: با توجه به اینکه امروزه 
تمامی سرویس ها به صورت اینترنتی و تحت وب است، بیشترین محصوالتی که باید مورد 
ارزیابی امنیتی قرار گیرند نرم افزارهای کاربردی تحت وب هســتند که آسیب پذیر بوده و 
بسیاری از نفوذها از طریق آنها صورت می گیرد. مدیرکل ارزیابی امنیتی محصوالت معاونت 
امنیت فضای تولید و تبادل اطالعات در سازمان فناوری اطالعات ایران خاطرنشان کرد: 
با تصویب این سند، ساماندهی امنیت دستگاه های دولتی و حاکمیتی در حوزه استفاده از 

محصوالت امنیتی فناوری اطالعات اتفاق می افتد.

یادداشت

فاز سوم شبکه ملی اطالعات با عنوان بلوغ رسما رونمایی شد

پیاده سازی و بهره برداری فاز سوم شبکه ملی اطالعات


