
تبیین الزامات شبکه ملی اطالعات1 

1. مصوبه جلسه سی و پنجم مورخ 1395/09/20



1ـ مقدمه
شبکه ملی اطالعات به عنوان زيرساخت ارتباطی فضای مجازی کشور، يکی از مهم ترين 
پروژه های ملی در عرصه فضای مجازی اســت که تحقق آن بنا بر رويکردهای جهانی 
و ضرورت های ملی مانند ارائه خدمات زيرســاختی پیشرفته و مطابق نیازهای کشور، 
بهره مندی از مزايای اقتصادی صنعت و زيست بوم ملی فضای مجازی، صیانت و رشد 
فرهنگ اسالمیـ  ايرانی در فضای مجازی و حفاظت از اطالعات و ارتباطات کاربران 
ايرانی در برابر تهديدات علیه امنیت و حريم خصوصی، در اسناد باالدستی کشور الزام 
شده است. بر اين اساس، تعريف و الزامات شــبکه ملی اطالعات، در جلسه پانزدهم 
مورخ 3/10/1392 شــورای عالی فضای مجازی، مورد بررسی و تصويب قرار گرفت 
و پیرو آن، وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات به عنوان مجری شــبکه ملی اطالعات 
معرفی شد. با توجه به ضرورت برداشت مشترك دست اندرکاران اين حوزه و جمع بندی 
نظرات خبرگان در جلسات هم انديشی برگزار شده، مرکز ملی فضای مجازی با استفاده 
از فرايند استاندارد مهندسی نیازمندی ها، به تدوين مستنداتی مانند »تبیین الزامات شبکه 
ملی اطالعات )ويرايش يک( « و »تعريف عبارت کلیــدی« پرداخت. در نهايت و پس 
از جلســات متعدد با حضور نخبگان مرتبط با موضوع و همچنین مجری شــبکه ملی 
اطالعات، پیش نويس مستند »تبیین الزامات شبکه ملی اطالعات« تدوين شد. هدف از 
تدوين اين سند، يکپارچه ســازی نظرات و تضمین هماهنگی طراحی شبکه با الزامات 
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کالن باالدستی می باشد.
2ـ تعریف شبکه بر اساس مصوبه اول جلسه پانزدهم شورای  عالی فضای مجازی

بر اساس مصوبه اول جلسه پانزدهم شورای عالی فضای مجازی، »شبکه ملی اطالعات، 
به عنوان زيرساخت ارتباطی فضای مجازی کشور، شــبکه ای مبتنی بر قرارداد اينترنت 
به همراه سوئیچ ها و مسیرياب ها و مراکز داده ای اســت به صورتی که درخواست های 
دسترســی داخلی برای اخذ اطالعاتی کــه در مراکز داده داخلی نگهداری می شــوند 
به هیچ وجه از طريق خارج کشور مسیريابی نشود و امکان ايجاد شبکه های اينترانت و 

خصوصی و امن داخلی در آن فراهم شود«.
3ـ الزامات حاكم بر شبکه بر اساس مصوبه دوم جلسه پانزدهم شورای عالی فضای مجازی

بر اساس مصوبه دوم جلسه پانزدهم شورای عالی فضای مجازی، الزامات شبکه ملی 
اطالعات عبارت اند از:

1. شبکه ای متشکل از زيرساخت های ارتباطی با مديريت مستقل کامال داخلی؛
2. شبکه ای کامال مستقل و حفاظت شده نسبت به ديگر شبکه ها )ازجمله اينترنت( با 

امکان تعامل مديريت شده با آنها؛
3. شبکه ای با امکان عرضه انواع محتوا و خدمات ارتباطی سراسری برای آحاد مردم با 

تضمین کیفیت ازجمله قابلیت تحرك؛
4. شبکه ای با قابلیت عرضه انواع خدمات امن اعم از رمزنگاری و امضای ديجیتالی به 

کلیه کاربران؛
۵. شــبکه ای با قابلیت برقــراری ارتباطات امــن و پايدار میان دســتگاه ها و مراکز 

حیاتی کشور؛
6. شبکه ای پرظرفیت، پهن باند و با تعرفه رقابتی شامل مراکز داده و میزبانی داخلی.

4ـ اصول حاكم بر طراحی شبکه ملی اطالعات
در اين بخش، تعريف و الزامات مصوب در شــش محورِ )1( زيرساخت ارتباطی فضای 
مجازی کشور، )2( استقالل، )3( مديريت، )4( خدمات، )۵( سالم سازی و امنیت و )6( تعرفه و 
مدل اقتصادی شبکه ملی اطالعات، تبیین و در قالب اصول حاکم بر طراحی شبکه بیان شده اند.
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4ـ1ـ شبکه ملی اطالعات به عنوان زیرساخت ارتباطی فضای مجازی كشور
شــبکه ملی اطالعات به عنوان زيرســاخت ارتباطی کل فضای مجازی، شبکه  همه 
شبکه های کشور اســت. اين شــبکه در چارچوب قوانین جمهوری اسالمی ايران )با 
پشتیبانی کامل از ديگر نظامات از قبیل آموزشی، حقوقی و قضايی(، به نحو مطلوب و 
مطمئن1، تامین کننده کلیه  نیازهای ارتباطی برای انواع ذی نفعانی2 که حداقل يکی از آنها در 
داخل کشور قرار دارد، می باشد. شبکه مزبور امکان ارائه انواع خدمات و محتواهای فضای 
مجازی )در حوزه های مختلف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، امنیتی، دفاعی و 

مانند آن( را فراهم خواهد نمود. اين شبکه با رعايت اصول زير محقق می شود:
1. ارتباطات میان زيرشبکه های شبکه ملی اطالعات )اعم از شبکه های مستقل داخلی( 

با يکديگر از طريق يک شبکه هسته صورت می پذيرد؛
2. اين شــبکه مبتنی بر قرارداد IP است که می تواند متناســب با نیازها و مالحظات 
گوناگون مانند ضرورت توسعه بومی و اختصاصی سازی3، به ويژه در قلمروهای حساس، 
حیاتی و دارای اولويت راهبردی يا تعامل پذيری با اينترنت آينده4، توسعه يافته و به سطوح 

باالتری از بلوغ برسد؛
3. خدمت ارتباط داخل با شبکه های خارجی صرفا از طريق »گذرگاه های۵ ايمن مرزی«6 شبکه 
ملی اطالعات که دارای درگاه های مشخص اتصال به خارج و اتصال با داخل هستند تامین می شود؛
4. مسیريابی درخواست های دسترسی داخلی برای اخذ اطالعاتی که در مراکز داده داخلی 
نگهداری می شوند از طريق خارج کشور انجام نمی شود )بر اين اساس بايد امکان مديريت 

موارد نقض کننده اين اصل مانند شبکه های اختصاصی مجازی، در شبکه فراهم شود( ؛
1. Assured;

2. ذی نفعان فضای مجازی )شــامل و نه محدود به تمامی موجودیت های ســایبریـ  فیزیکی و سایبری( شامل 
طبقات و گروه های مختلف کاربران و انواع اپراتورهای شبکه، توسعه و ارائه دهندگان خدمات و محتوا و مانند آن.
3. Proprietary;
4. Future Internet;

zone 5. در قالب
6. این گذرگاه های قابل اعتماد، شــبکه ای از عناصر است که می تواند حسب نیاز به صورت متمرکز یا توزیع شده 
ایجاد گردد و دارای درگاه های مشــخص و محدود نسبت به فضای مجازی بین الملل و فضای تعامالت داخل به 
داخل باشد. این گذرگاه ها، یکی از مکانیسم های فراهم کننده امکان اعمال سیاست های متمایز و متنوع به تناسب 

داخلی یا خارجی بودن تعامالت هستند.
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۵. کلیه نیازمندی های زيرســاختی و خدماتی الزم در شبکه برای عدم نیاز به خروج 
ترافیک دو سر داخل از کشور، تامین شود؛

6. با استفاده از توابع و خدمات فنی شبکه ملی اطالعات، امکان تعريف، ايجاد، نگهداری 
و توسعه زيرشبکه های مختلف اختصاصی وجود دارد که تحت نظارت، می توانند دارای 

سیاست ها، خدمات و مکانیسم های امنیتی اختصاصی باشند1؛
7. پوشش کشوری خدمات پهن باند با لحاظ آمايش سرزمینی و مطالعات بازار در مورد، 
خدمات پهن باند بومی، محتوای مطابق با ارزش های اسالمیـ  ايرانی و خدمات حاکمیتی 
)مانند خدمات دولت، ســالمت، تجارت و آموزش الکترونیک( و بــا نگاه به عدالت 

اجتماعی2 )به ويژه در تخصیص منابع خدمات عمومی اجباری3( تامین شود؛
8. ظرفیت شبکه های هسته، تجمیع و دسترسی پهن باند متناسب با نیازهای بومی و با 

هدف غلبه خدمات و محتوای اسالمیـ  ايرانی در سراسر کشور توسعه يابد.
4ـ2ـ استقالل شبکه ملی اطالعات

شبکه دارای حدود و مرزهای4 معین و مشخصی است که در حیطه  آن، تحقق اصول 
زير ضروری است:

1. امکان رصد، اشــراف و اعمال انواع سیاســت های حاکمیتــی۵ در تمامی ابعاد و 
اليه های شبکه؛

2. عدم اتکای شبکه به شــبکه های غیر از خود در تامین کلیه زيرساخت ها، خدمات 
ارتباطی و پايه کاربردی مورد نیاز داخل کشور با ظرفیت و کیفیت الزم؛

1. ضمن رعایت چارچوِب تعریف، الزامات و اصول شبکه به ویژه تضمین سطوح امنیتی الزم.
2.  دسترســی به شــبکه و خدمات آن برای کلیه طبقات کاربری )حاکمیتی، دولتی و خصوصی از نوع اقتصادی 
یا غیراقتصادی و یا زیرســاختی یا غیرزیرســاختی و عموم مردم از حیث طبقات مختلف سنی، جنسی، حرفه ای و 

آموزشی( و برای انواع موجودیت های سایبری و فیزیکی.
3. USO: Universal Service Obligation;

۴. مرزهای شــبکه ملی شامل مرزهای جغرافیایی )شامل نمایندگی های ج.ا.ا در خارج از کشور( بوده ولی عناصر 
خارج از مرزهای جغرافیایی که توانایی اعمال سیاســت های حاکمیتی مثاًل از طریق مالکیت بر آن وجود دارد را 

نیز شامل می شود.
5. سیاســت های حاکمیتی )اقتصادی، فرهنگی،اجتماعی و...( در زیرســاخت و پشتیبانی از اعمال سیاست های 

حاکمیتی در الیه های خدمات و محتوا.


