عصرارتباط راهاندازی شبکه ملی اطالعات را بررسی  ميكند

اینترنت را نمیشود قطع کرد
آیا راهاندازی شبکه ملی اطالعات یعنی اینکه ما نیازی به
اینترنت نخواهیم داش��ت؟ حتما مضمون نهفته در این سوال
را با جملهها و عبارتهای مختلف از س��وی افراد متفاوت
در اجتماع و رس��انهها شنیدهاید و قاعدتا جوابهای باربط
و بیربط زیادی نیز خوانده یا شنیدهاید.
اینکه سرنوشت اینترنت در ایران چه خواهد بود همچون

بس��یاری از امور که این روزها غیرقابل پیشبینی شده است
ب��ه اما و اگرهای بس��یاری وابسته اس��ت اما اگ��ر همه چیز
آنچن��ان که گم��ان میرود بر م��دار اصول علم��ی و فنیای
باش��د که در بس��یاری از کشورها تجربه ش��ده است ،پاسخ
همانی اس��ت که از فح��وای گفتوگو و ش��نودهای میزگرد
عصرارتب��اط ب��ا کارشناس��ان و مدی��ران ای��ن ح��وزه فهم

میشود«:اینترنت را نمیشود قطع کرد» در این میزگرد علی
حکیمجوادی معاون وزی��ر ارتباطات و فناوري اطالعات و
رئیس سازمان فناوری اطالعات ،علیاصغر انصاری معاون
س��ازمان فناوری اطالعات ،علی مطه��ری نماینده مجلس و
رئیس كميته مخابرات مجلس ،محمد حس��ن شانهس��اززاده
مدیرعامل ش��رکت شاتل و امیرپاشا هوشنگنیا مشاور ارشد
شبکه ملی اطالعات باتوجه به قانون برنامه
پنجم توس��عه راهاندازیاش ی��ک الزام قانونی
اس��ت از همین رو بحث پیادهس��ازی آن اخیرا
بس��یار مورد توجه قرار گرفته است اما آنچه به
عنوان یک ابهام در ای��ن میان وجود دارد این
است که ماهیت این شبکه چگونه خواهد بود؟
اجزای این شبکه و نحوه دسترسی به این شبکه
چگون��ه تعریف ش��ده و چگونه اج��را خواهد
شد؟ در ماده  46قانون برنامه پنجم آمده که این
ش��بکه باید اجرا ش��ود و دسترسیها هم ایجاد
شود اما درباره اینکه این شبکه چگونه تعریف
شده و دسترسی به آن چگونه باید ایجاد شود،
هیچ توضیحی ارائه نش��ده اس��ت جز یکسری
کلیات.
علی حکیمجوادی :در قانون معموال جزییات
را نمیآورند اما جاهایی در حاش��یه همان قانون
آمده است که این ش��بکه باید بر پروتکل آیپی
قرار بگیرد و نیز اشاره شده استفاده از مراکز داده
داخلی چگونه باید باش��د ،ک��ه در قانون به نظرم
خیل��ی مفصلت��ر از مواد دیگر در م��اده  46این
جزیی��ات را داریم اما س��ازمانهای تخصصی و
وزارتخانههای تخصصی مثل وزارت ارتباطات
وظیفهش��ان این اس��ت که آن را ب��ه یک ادبیات
فن��ی تبیین و تبدی��ل کنند برای اینک��ه روی آن
کار کن��د .خوش��بختانه در همی��ن فرص��ت چند
ماه��ی که از ش��روع برنامه میگ��ذرد تیم فنی ما
توانس��ت با هم��ه عوامل موج��ود در وزارتخانه
اعم از ش��رکت ارتباطات زیرس��اخت ،سازمان
تنظیم مقررات ،موسس��ه تحقیق��ات ارتباطات و
فناوري اطالعات و همکاران در سازمان فناوری
اطالع��ات معم��اری این ش��بکه را ب��ه صورت
کل��ی احصا کند .اکنون برای هم��کاران ما کامال

فاطمه ملكي ،مجتبي محمودي ،آرش برهمند

مدیرعامل شرکت افرانت حضور داشتند .اگر گفتوگو را تا
پای��ان بخوانید درخواهید یافت حکیمجوادی دبیر ش��ورای
عال��ی فن��اوری اطالعات با نگاه��ی امیدواران��ه در مقابل
همه چالشهای پیش روی راهاندازی و توس��عه ش��بکه ملی
اطالعات که وزیر ارتباطات نام ش��ما را بر آن نهاده ،معتقد
است شبکه ملی اطالعات یعنی گشایش در پهنای باند.

مش��خص است که این ش��بکه چگونه است و با
چه مدلی قرار است ادامه پیدا کند .منتها اگر یک
مراجعه به ماده  46قانون داش��ته باشیم ،میبینیم
پیادهسازی این شبکه شروعش برای دستگاههای
دولتی اس��ت .به عن��وان مثال تا پایان س��ال 91
که سال دوم برنامه اس��ت باید همه دستگاههای
دولتی به یکدیگر متصل ش��وند که اگر بخواهیم
ای��ن را در نظر بگیریم ،بخش عمده ش��بکههای
ما ش��بکههای دولتی هس��تند .خوشبختانه زودتر
از آنچه قانون در نظر گرفته ،دس��تگاهها داوطلب
ش��دهاند این ش��بکه پیادهسازیش��ود .امروز ما
ش��بکههای زیادی را در قالب ش��بکههای امور
مالیاتی ،گمرک و اصال ش��بکه دولت که خودش
بخش عمدهای اس��ت راهاندازی کرده یا در حال
پیادهسازی هستیم.
ش��رط اولمان از این حمایتها این اس��ت
که ش��بکههای اس��تانی خود را گسترش دهند و
استاندارها بتوانند با همه دستگاهها ارتباط داشته
باش��ند و به این ترتیب فکر میکنم خوش��بختانه
رون��د خیلی خوبی در پیش اس��ت .در کنار این
باید تمهیداتی را بیندیشیم برای بحث جداسازی
(ش��بکه ملی اطالعات از شبکه جهانی اینترنت)
ک��ه خوش��بختانه بخش��نامههایی صادر ش��ده و
خوش��بختانه هم بخش خصوص��ی و هم بخش
دولت��ی آمدند پای کار .مث�لا بخشهای مختلف
مخاب��رات ای��ران و همینطور ش��رکتهای
ارائهکننده اینترنت پرسرعت ( )PAPکه جلسات
مختلفی با آنها داشتیم قرار است از تمام ظرفیت
این مجموعهها استفاده کنیم.
یکی از سیاس��تهایی که در وزارتخانه دنبال
میکنیم این اس��ت ک��ه از حداکث��ر ظرفیتهای
موجود برای توسعه شبکه ملی اطالعات استفاده
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کنیم .در قانون هم اگر دقت کرده باشید ،به ایجاد
و همچنین توس��عه ش��بکه ملی اطالعات اشاره
ش��ده که داریم اس��تفاده میکنیم و خیلی مترصد
ای��ن نیس��تیم که امکانات��ی که در کش��ور وجود
دارد را کن��ار بگذاریم و از ابتدا این ش��بکه ملی
اطالعات با مدلهای مختلف طراحی و استفاده
شود و امکانات آن ایجاد شود.
در ماده  46به صورت کلی یکسری اهداف
و برنامهها مشخص شده اما مساله حائز اهمیت
این اس��ت که راهاندازی شبکهای به نام شبکه
ملی اطالع��ات قاعدتا نیازمند س��رمایهگذاری
ج��دی در یک دوره زمانی مش��خص اس��ت و
ساختار مش��خصی دارد .آنچه تا االن در مورد
ش��بکه ملی اطالعات منتش��ر ش��ده فاقد س��ه
جزء س��رمایه ،زمان و طرح اس��ت ،حداقل ما
نمیدانی��م چه میزان س��رمایهگذاری روی این
ش��بکه برای راهاندازی آن انجام خواهد ش��د
یا شده اس��ت و اساسا این سرمایهگذاری قرار
اس��ت از کجا تامین ش��ود؟ در چه مدتزمانی
قرار اس��ت این شبکه راهاندازی شود و اصوال
باید توپولوژی و ساختار فنی آن چگونه باشد؟
آنچه دائما صحبت میش��ود و ط��ی زمانهای
مختلف بوده فقط در مورد محاس��ن این شبکه
صحبت ش��ده و اینکه ما برای پهنای باند هزینه
زیادی میپردازیم .اگر لطف کنید شما در مورد
این موارد توضیح دهید ممنون میشوم.
حکیمج��وادی :با توجه ب��ه اینکه این کار در
مجموعههای مختلف توزیع شده ،وقتی موضوع
س��رمایهگذاری که مد نظر شماست ،قابل برآورد
کردن است که دستگاه خاصی بخواهد متولی این
کار ش��ود ،ک��ه قاعدتا آن دس��تگاه از قبل میآید
مینشیند و برنامهریزی میکند.

