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ــا پیشــرفتی چشــمگیر در  ــی، ب ــاوری هــای ارتباطــی و اطالعات فن
ــران، تغییــرات بســیاری را در کیفیــت زندگــی افــراد و  جهــان و ای
نیــز در حــوزه هــای سیاســت ، اقتصــاد، فرهنــگ و جامعــه پدیــد 

ــد. آورده ان
ــازار عرضــه و  ــا ب ــن تغییــرات، ســبب شــد ت ــت حاصــل از ای رضای
تقاضــا در بخــش ICT بــه یکــی از رقابتــی تریــن، ارزش آفریــن تریــن 

و فراگیرتریــن بازارهــای جهــان بــدل شــود. 
ــا  ــن آنه ــه مهمتری ــوب ک ــی خ ــای حکمران ــاخص ه ــر ش از منظ
ــری  ــم گ ــت، تنظی ــاد، عدال ــار فس ــی، مه ــفافیت ، قانونگرای درش
ــاوری هــای  ــد، فن ــود مــی یاب ــازار و... نم ــاالن ب ــان فع مناســب می
ــا در  ــت ه ــه دول ــه هم ــد ب ــته ان ــی توانس ــی و اطالعات ارتباط
کشــورهای توســعه یافتــه یــا در حــال توســعه، خدمــات بــی بدیلی 

ــد.  ــه کنن ارای
ــای  ــت ه ــق دول ــش، تحق ــن بخ ــعه ای ــت توس ــن خدم مهمتری
ــترس تر  ــر و در دس ــریع تر، ارزان ت ــات س ــه خدم ــک و ارای الکترونی
بــه شــهروندان در قامــت دولتــی چابــک تــر و کــم هزینــه تــر بــوده 
اســت کــه تفــاوت آشــکار دولــت هــای مــدرن بــا اســالف خویــش 

بــه شــمار مــی رود.
ایــن گــزارش، بــا هــدف معرفــی خالصــه بخــش ICT در اقتصــاد 
ــی  ــی، اجتماع ــعه سیاس ــرای توس ــای آن ب ــت ه ــران و ظرفی ای
ــه چالــش هــای ســه ذنفــع  و اقتصــادی تدویــن شــده و در آن ب
ــه  ــز پرداخت ــه نی ــازار و جامع ــت، ب ــی حاکمی ــش یعن ــدی بخ کلی
اســت و البتــه در هــر بخــش  خالصــه ای از راهبردهای پیشــنهادی 

قابــل اجــرا در شــرایط کنونــی نیــز ضمیمــه شــده اســت. 



تحقق اليه زيرساخت 
شبكه ملی اطالعات

 80 درصد!

مهمتریــن دســتاوردهای یک ســال اخیر 
وزارت ارتباطــات و فنــاوری اطالعــات

3

ایران در مسیر

Smart Iran
هوشمندی

تعداد تراکنش های دولت الکترونیک

ــتعالم ــون اس 450 میلی

250 هزار
تعــداد اپلیکیشــن هــای بومــی

افزایش بازدید از محتوای بومی

600 درصد رشد

دسترســی روستاها ه شــبکه ملی اطالعات

78 درصد 

اشتغال زایی پيش رو

68 هزار شغل

ــن  ــران تلف ــداد كارب ــت تع ــام نخس مق

ــه ــمند در خاورميان ــراه هوش هم

بيــش از  6 ماهــواره!
طراحی و ساخت ماهواره های بومی



اشتغال زایی برای  جوانان 
تحصیل کرده

رشد جهشی و سریع در 
کسب و کارهای بومی

صنعت پاک، سبز و حافظ
محیط زیست

جایگزین مناسب برای 
اقتصاد نفتی

توسعه خالقیت، نوآوری
و دارایی نامشهود

صنعت ICT؛ 
راهی برای تحقق 
اقتصاد مقاومتی

8,000
میلیارد دالر

2,500
میلیارد دالر

1,000
میلیارد دالر

در اقتصاد جهانی ICT

%25
سهم  اقتصاد  دیجیتال

24615 میلیارد دالر

ارزش کل اقتصاد جهان 
در سال 2020

98,490
میلیارد دالر

پیش بینی ارزش اقتصاد دیجیتال در سال 2020 
)در اقتصاد جهان و برخی از زیربخش ها(
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غی
اد 

ص
قت

٪ ا
75

 اقتصاد دیجیتالی مفهوم نسبتا جدیدی است که با گسترش فناوری اطالعات و بکارگیری آن، در جوامع در حال تکامل

 است. اقتصاد حوزه ارتباطات و فناوری اطالعات که در مواردی اقتصاد اینترنتی یا اقتصاد فضای مجازی هم نامیده

 می شود، اقتصادی است که بر پایه فناوری های دیجیتال شامل شبکه های ارتباط دیجیتالی )اینترنت و دیگر شبکه های ا

  رزش افزوده( رایانه ها، نرم افزار و دیگر فناوری های اطالعاتی مرتبط استوار است. 



ظرفیت های جامعه ایران
در توسعه اقتصاد دیجیتال

33 میلیون
 جمعیت جوان بین 20 تا 40 سال

ضریب نفوذ باالی
 تلفن همراه

نرخ باالی 
شهر نشینی

5 میلیون
 جمعیت دانشجوی کشور

پنجمین
 کشور دنیا از نظر تعداد دانش آموختگان 

رشته های مهندسی
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ICT
)IDI ( وضعیت ایران در شاخص جهانی دسترسی به فناوری های اطالعاتی و ارتباطی

ــه خدمــات ارتباطــی و   ــران در طــول یــک دهــه گذشــته ، ارتقــای دسترســی ب ــا توســعه زیرســاخت هــای ارتباطــی در ای ب
همچنیــن ورود گوشــی هــای هوشــمند، کســب و کارهــای مبتنــی بــر ICT ناگهــان از رشــد خیــره کننــده ای برخــوردار شــدند، 
چنــدان کــه بخشــی از ســنتی تریــن کســب و کارهــا را نیــز دگرکــون کردنــد.  بــر اســاس داده هــا ، در پایــان ســال 96 ، ســهم 

ایــن بخــش در اقتصــاد ایــران حــدود 1.4 درصــد بــرآورد مــی شــود. 
ــی و  ــدازه گیــری شــکاف دیجیتال ــرای ان ــا IDI، اســتانداردی اســت کــه ب ــاوری اطالعــات و ارتباطــات ی شــاخص توســعه فن

ــه کار گرفتــه مــی شــود. ــاوری هــای ارتباطــی و اطالعاتــی در کشــورهای مختلــف ب مقایســه عملکــرد فن
 شــاخص توســعه فنــاوری اطالعــات و ارتباطــات بــر مبنای یــازده معیار بنا شــده و در ســه شــاخه دسترســی )access(،مصرف 

)use( و مهــارت هــا )skill( دســته بنــدی و انــدازه گیری می شــود.

:) IDI ( در سال 2017 در شاخص جهانی توسعه فناوری اطالعات
 ایران در میان 176 کشور دنیا، جایگاه 81 را به خود اختصاص داده است.

 در شاخص جهانی آمادگی امنیت سایبری در میان 165 کشور جهان رتبه 60 را به خود اختصاص داده است.
 بیشترین نرخ بهبود شاخص توسعه فناوری اطالعات و ارتباطات در قاره آسیا به ایران تعلق داشته است.

95
%1.52

سهم بخشICTدر اقتصاد ایران

91
%1.41

92
%1.25

93
%1.41

94
%1.49

درآمد ساالنه بخش
136)هزار میلیارد ریال(

91

7.42010.12511.48711.67413.57316.943

162

92

190

93

203

94

245

95

277

96

GDP به قیمت جاری
)هزار میلیارد ریال(

در اقتصاد ایران



نابرابری کاهش می یابد
 دسترسی مناطق کم برخوردار مثل روستاها به  خدمات  عمومی بیشتر می شود 

)دانشگاه مجازی ، کتابخانه مجازی ، سینمای مجازی (

 نابرابری های جنسیتی کاهش می یابد )دورکاری زنان در خانه، تحصیل در دانشگاه  

مجازی بدون ترک محیط زندگی، ارتقای آگاهی و برخورداری از حمایت های اجتماعی(

 فرصت رقابت عادالنه تر فراهم می شود )دسترسی بیشتر به اطالعات و ارتباطات(

 با کمک به توسعه یافتگی ، مانع مهاجرت بی رویه می شود.

شفافیت بیشتر و فساد کمتر می شود 
  با شبکه های اجتماعی، نظارت مردم بر دولت بیشتر می شود. 

  دسترسی عموم به نظام های اطالعاتی و ارتباطی، رانت و فساد را 

کاهش می دهد.

بهره وری افزایش می یابد
  هزینه ایجاد اشتغال کاهش پیدا می کند

  هزینه تولید کاهش می یابد

  هزینه بازاریابی و فروش کاهش می یابد

نوآوری و خالقیت توسعه می یابد
 ICT  به مهمترین بستر تولید خالقیت بدل شده است.

 توسعه ارتباطات، به شناسایی استعدادها کمک می کند.

خدمات دولت  کم هزینه تر و رضایت بخش تر می شود
 دولت کوچکتر و کارآمدتر است.

 خدمات عمومی، با هزینه کمتر و کیفیت بهتر ارایه می شوند.
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اثرات سیاسی ،
ICTاجتماعی و اقتصادی



گردش جریان اطالعات و ارتباطات 
عادالنه و فراگیر می شود

   گروه های کم برخوردار و نابرخوردار دارای صدا می شوند

   شکاف آگاهی میان طبقات مختلف جامعه کاهش پیدا می کند

  فساد کمتر می شود

  رابطه مردم و دولت افقی تر می شود

حاکمیت پاسخگوتر می شود

  انحصار رسانه از صاحبان قدرت گرفته می شود

رفاه عمومی ارتقا می یابد
  کیفیت نظام آموزش، بهداشت و درمان ارتقا می یابد

  تعامالت درون گروهی بهتر و کیفی تر  می شوند

  فرصت ارتقای فردی بیشتر  می شود

  دسترسی به تفریح و سرگرمی برای عموم مردم بیشتر،

متنوع تر و ارزان تر می شود

بروکراسی اداری کاهش می یابد
  هزینه های تولید کاهش می یابد

محیط زیست آسیب کمتری می بیند
  با کاهش ترافیک، آلودگی هوا کمتر می شود.

  نیاز به سوخت های فسیلی،  کاهش می یابد.

  استفاده کمتر از کاغذ، به درختان اسیب کمتری می زند.

مدیریت بحران های کالن در کشور، بهتر و با 
کیفیت تر می شود

  بحران ها، پیش بینی پذیرتر می شوند.

  کمک رسانی هوشمند می شود.

  مشارکت مردم هدفمند می شود.
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بــا توجــه بــه ماهیــت غیــر متمرکــز  شــبکه جهانــی اینترنــت و اختــاف در مراکــز تولیــد، ذخیــره و مصــرف اینترنــت ، شــبکه بزرگــی از 
فیبرهــای نــوری بیــن شــرق و غــرب جهــان گســترده شــده اســت کــه بیشــتر انهــا از مســیر ابــراه هــای پرخطــر  عبــور مــی کنــد.

ایــران از منظــر ژئوپلیتیکــی در موقعیتــی قــرار دارد کــه  یکــی از بهتریــن، ایمــن تریــن و ارزان تریــن راههــای زمینــی عبــور ایــن کابــل 
هاســت، ولــی بســترهای حقوقــی الزم بــرای تحقــق ایــن نقــش تاکنــون فراهــم نشــده اســت. 

گروهــی از سیاســتمداران معتقدنــد کــه یکــی از راه هــای خلــق امنیــت پایــدار، ایجــاد فرصــت هــای ســرمایه گــذاری خارجــی در ایــران 
اســت کــه ســبب مــی شــود تــا برخــی از بنــگاه هــای بــزرگ بیــن المللــی ،بــه اهــرم هــای حفــظ ثبــات بیــن المللــی در منطقه بدل شــده 
و مانــع تحریــم هــا شــوند. برخــی پیــش بینــی هــا مــی گویــد کــه درآمــد ســاالنه حاصــل از ترانزیــت اینترنــت در ایــران در صــورت بــدل 
شــدن بــه هــاب ارتباطــی منطقــه، مــی توانــد یکــی از پایدارتریــن و بزرگتریــن منابــع درآمــدی ایــران بــه عنــوان جایگزیــن نفت باشــد. 

ظرفیت های ایران در  ترانزیت ارتباطات
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جامعه

فعــاالن بــازار ICT نیــز از تعــداد و تنــوع برخوردارنــد. در گســتره جهانــی هــم از یکســو، بزرگترین 

ــکیل  ــاء تش ــویی منش ــه و از س ــکل گرفت ــت ش ــن صنع ــازون در ای ــل آم ــا مث ــب و کاره کس

خردتریــن کســب و کارهــای خانگــی بــوده اســت . در ایــران  نیــز یکســوی ایــن بــازار در اختیــار 

شــرکت هــای خصوصــی بــزرگ همچــون اپراتورهــای تلفــن همــراه اســت و یکســو در اختیــار 

زنانــی کــه کســب و کارهــای خــرد و خانگــی را بــر بســتر خدمــات ارتباطــی ارایــه مــی کننــد. 

سیاســتگزاری، اجــرا و نظــارت بــه عنــوان ســه خدمــت 

اصلــی حاکمیــت در الیــه هــا و بخــش هــای مختلفــی 

ســازماندهی و مدیریــت مــی شــود. عــالوه بــر فعاالنــی 

ــای  ــد، نهاده ــده ان ــمرده ش ــودار برش ــن نم ــه در ای ک

حاکمیتــی متعــددی در الیــه هــای تصمیم ســازی حضور 

دارنــد . مراکــز تحقیقاتــی حاکمیتــی مثل مرکــز پژوهش 

ــاال دســتی همچــون  ــز نهادهــای ب هــای مجلــس و نی

مجمــع تشــخیص مصلحــت از آن جملــه انــد. 

بوم زیست  عمومی  کاربران ICT کاربران  متعددند.  و  متنوع   بسیار 

 شبکه های اجتماعی، دارندگان  گوشی های هوشمند، مصرف کنندگان

 اینترنت، گیمرها، نهادهای مدنی و تخصصی این حوزه، پژوهشگران ،

 دانشجویان و دانش آموزان، کارکنان دورکار و .. جامعه بزرگ مصرف

 کنندگان و فعاالن این حوزه را تشکیل می دهند کهبه نحوی در اقتصاد

  این حوزه موثرند و از سویی به نظرات آنها باید توجه کرد. آنها بزرگترین

گروه تاثیرگذار بر این زیست بودم به شمار می روند. 
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سرمایه گذاران

تشکل های
تامین کنندگان صنفی
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فعاالن حوزه 
محتوا
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و واردکنندگان

رسانه ها
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مردم

تشکل ها

گروه های مرجع

کمیسیون تنظیم  مقررات مجلس

وزارت فرهنگ
و ارشاد اسالمی

قوه قضاییه

شورای عالی 
فضای مجازی

مرکز ملی
فضای مجازی

کمیته  تشخیص 
 مصادیق محتوای مجرمانه

تامین کنندگان
زیرساخت ارتباطات

سازمان تنظیم مقررات 
و ارتباطات رادیویی

وزارت ارتباطات و 
فناوری اطالعات

بانک مرکزی
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ذینفعان
ICTزیست بوم



سایر ذینفعان :
ــام  ــا تم ــی ب ــه شــکل عمیق ــی ، ب ــط هــای اقتصــادی، اجتماع ــوم ICT، همچــون بســیاری از محی زیســت ب
زیرســاخت هــای فرهنگــی، اقتصــادی، اجتماعــی کشــور در تعامــل اســت. در نتیجــه عملکــرد تمــام دســتگاه 
هــای اجرایــی در حــوزه هــای پیرامونــی از گمــرک، تامیــن اجتماعــی، مالیــات و .. تــا نظــام حقوقــی شــامل 
قوانیــن و مقــررات و حمایــت هــای قضایــی ، و از شــاخص هــای کالن مثــل تــورم ، اشــتغال، نــرخ ارز تــا نظــام 
بانکــی و بیمــه  و همچنیــن از فرهنــگ رســمی و غیــر رســمی تــا هنجارها و ریشــه هــای تاریخی تعامــالت درون 

گروهــی و ...بــر چنیــن اکوسیســتمی اثرگــذار اســت. 

ICT مهم ترین نقش های حاکمیت در اکوسیستم

1
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زیرســاخت هــای ارتباطــی در بســیاری از 
کشــورهای جهــان از جملــه ایــران، مقولــه ای 
حاکمیتــی تلقــی مــی شــود. در حــال حاضــر 
ــوری و  ــر ن ــر فیب ــزار کیلومت ــت 70 ه مدیری
ــار  ــل در اختی ــد بیــن المل ــای بان تامیــن پهن

حاکمیــت اســت. 
ــر  ــی فیب ــبکه مل ــر،  ش ــای اخی ــال ه در س
نــوری کشــور بــا عبــور از مســیرهای بحرانــی 
و پرخطــر، تکمیــل شــده و بــه صــورت رینگی 
ــرده و در نتیجــه  سراســر کشــور را احاطــه ک
امــکان قطــع شــدن شــبکه در هــر نقطــه بــه 

صفــر رســیده اســت.

 ،ICT ــش ــران در بخ ــت در ای ــش حاکمی ــومین نق س
ــدگان  ــد کنن ــا و تولی ــای نوپ ــب و کاره ــت از کس حمای

ــت. ــی اس ــوای داخل ــا و محت ــاوری ه ــزات ، فن تجهی
ــرایط  ــویی و ش ــا از س ــم ه ــبب تحری ــه س ــر ب ــن ام ای
فرهنگــی و اجتماعــی ایــران در نیــاز بــه تولیــد محتــوا، از 

دیگرســو اســت. 
همچنیــن راه انــدازی کســب و کارهــای نوپــا در ایــران، 
بــا چالــش هــای متعــددی روبــه روســت و از ایــن منظــر 
حمایــت از ایــن کســب و کارهــا بــه یــک نیــاز در جامعه 

ایرانــی بــدل شــده اســت. 

رگوالتــوری حــوزه ICT، از طریــق سیاســتگزاری 
و مقــررات گــذاری و بــا اهــرم مدیریــت 
مجوزهــای فعالیــت در ایــن عرصــه، بــه تنظیم 
ــازار، از  ــن ب ــدی ای ــالع کلی ــان اض ــط می رواب
ــردازد.  ــازار و مــردم مــی پ ــه حاکمیــت، ب جمل
چالــش اصلــی حاکمیــت در ایــن عرصــه، حفظ 
و پایداری شــرایط برای توســعه ســرمایه گــذاران 
ــوق  ــت از حق ــویی و حمای ــازار از س ــاالن ب و فع

مــردم از ســوی دیگــر اســت. 

استقرار شبکه ملی اطالعات
توسعه زیرساخت های ارتباطی

 تنظیم گری روابط
میان بازیگران مختلف حمایت از کسب و کارهای2

نوپا و تولید کنندگان داخلی 3

ایران در مسیر

Smart Iran
هوشمندی



     
شبکه ملی اطالعات: گامی به سوی فضای مجازی ایمن و سالم

شــبکه ملــی اطالعــات کــه همــواره مــورد تاکیــد رهبــر معظــم انقالب قــرار داشــته اســت، یــک راهبرد اساســی بــرای ایجــاد و تقویــت فضای 
مجــازی ایمــن، ســالم و بومــی مــی باشــد تــا بســتر مناســبی بــرای شــکل گیــری حضــور جریــان ســاز ایجــاد شــود. مطابق رهنمــود معظــم له، 
شــبکه ملــی اطالعــات دارای ســه الیــه اصلــی مــی باشــد: زیرســاخت، خدمــات و محتــوا. بــر همیــن مبنــا، وزارت ارتباطــات و فنــاوری اطالعــات 

در الیــه زیرســاخت دارای وظیفــه اساســی اســت و دیگــر دســتگاه هــا در موضــوع دیگــر الیــه هــا مســوولیت دارند.

راه انــدازی شــبکه ملــی اطالعــات از حــدود 15 ســال قبــل در دســتور کار دولــت قــرار داشــت، ولــی در واقــع از دولــت یازدهــم 
بــه طــور جــدی مــورد توجــه قــرار گرفــت و بــا توســعه زیرســاخت هــای کلیــدی در بخــش هســته شــبکه و گســترش پوشــش 
دسترســی پهنــای بانــد بــه ویــژه دسترســی پهــن بانــد ســیار، زمینــه ســاز شــکل گیــری خدمــات اینترنتــی متعــددی بــه کاربران 

مختلــف شــد.

رشــد خدمــات و تولیــد محتــوای بومــی بــر بســتر شــبکه ملــی اطالعــات، از مهمتریــن دســتاوردهای آن بــه شــمار مــی رود.  در دولــت یازدهــم 

و دوازدهــم ، اســناد باالدســتی نظیــر ســند تبییــن الزامــات توســعه فضــای مجــازی ) مصــوب شــورای عالــی فضــای مجــازی در آذر 95(، برنامــه 

ششــم توســعه و تحــوالت جهانــی، ایــن حــوزه، یکــی از الزامــات مهــم توســعه ایــن شــبکه بــه شــمار مــی رود. 

تحقق 80 درصد 
الیه زیرساخت 

شبکه ملی اطالعات

افزایش 2.4 برابری 
ظرفیت انتقال شبکه

افزایش 3 برابری 
 IP ظرفیت هسته

افزایش 3 برابری 
ظرفیت پهنای باند اینترنت بین الملل

افزایش 80 برابری 
شاخص کیفیت شبکه داخلی
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ذینفعان شبکه ملی اطالعات

ایران در مسیر

Smart Iran
هوشمندی

مهم ترین دستاوردهای استقالل فضای مجازی کشور

●  خودکفایی در تولید 70% تجهیزات مورد نیاز شبکه ثابت کشور

●  خودکفایی در تولید 30% تجهیزات مورد نیاز شبکه سیار کشور

●  خودکفایی 100% تجهیزات و سامانه های امنیتی مورد نیاز شبکه ملی اطالعات

ــته  ــی )SOC( در هس ــات امنیت ــز عملی ــا و مراک ــی دژف ــپر امنیت ــدازی س ●  راه ان

ــی اطالعــات مرکــزی شــبکه مل

ــا تهدیــدات ســایبری و  ــه ب ●  رشــد 200 درصــدی اشــرافیت،  شناســایی و مقابل

تقویــت توانمــدی دفاعــی و اســتقالل ســایبری کشــور

●  شناسایی بیش از 50 هزار بدافزار در سطح فضای تبادل اطالعات کشور

●  توســعه مرکــز ماهــر و 35 شــعبه اســتانی و تخصصــی )مراکــز آپــا( بــه منظور 

افزایــش امدادرســانی و آگاهی رســانی در ســطح کشــور

IGW توسعه و افزایش  پایداری ارتباطات بین الملل با اجرای پروژه  ●



#دسترسی همگانی
یکی از الزامات مهم اقتصاد دیجیتال و توسعه فناوری های نوین دنیا، تامین زیرساخت های ارتباطی شهرها و جاده ها می باشد. روند 
توسعه ارتباطات که از ابتدای دولت یازدهم آغاز شده بود و دستاوردهای بسیار ارزشمندی از جمله افزایش تعداد مشترکین تلفن همراه 
به بیش از ۱۱5 میلیون مشترک و همچنین رشد ظرفیت انتقال و پهنای باند بین الملل در زیرساخت های شبکه ملی اطالعات حاصل 
شد. در دولت دوازدهم، ضمن تسریع در پوشش شهری که در ظرف یک سال تمامی شهرها تحت پوشش و دسترسی قرار گرفتند، 
به پوشش جاده ای و فیبرنوری در کیفیت ارتباطات نیز توجه شد. شایان ذکر است که به عنوان یک دستاورد قابل توجه، ظرفیت 

فیبرنوری شبکه ملی اطالعات به بیش از ۲۴0 هزار کیلومتر در سراسر کشور افزایش یافت.

در دولت دوازدهم تمامی
شهرهای ایران تحت پوشش

قرار گرفتند

پوشش جاده ای اینترنت همراه

۱۳۹۶

٪۸7.7

٪4۵

٪۸۵.4

2G 3G 4G

٪۹۳.۱

اکنون

آغاز دولت دوازدهم

٪۱۹

٪۵4.۸

۱۳۹۸

٪۸۰

٪۱۰۰

پوشش
شهری

۱۲



#دسترسی همگانی
یکی از الزامات مهم اقتصاد دیجیتال و توسعه فناوری های نوین دنیا، تامین زیرساخت های ارتباطی شهرها و جاده ها می باشد. روند 
توسعه ارتباطات که از ابتدای دولت یازدهم آغاز شده بود و دستاوردهای بسیار ارزشمندی از جمله افزایش تعداد مشترکین تلفن همراه 
به بیش از ۱۱5 میلیون مشترک و همچنین رشد ظرفیت انتقال و پهنای باند بین الملل در زیرساخت های شبکه ملی اطالعات حاصل 
شد. در دولت دوازدهم، ضمن تسریع در پوشش شهری که در ظرف یک سال تمامی شهرها تحت پوشش و دسترسی قرار گرفتند، 
به پوشش جاده ای و فیبرنوری در کیفیت ارتباطات نیز توجه شد. شایان ذکر است که به عنوان یک دستاورد قابل توجه، ظرفیت 

فیبرنوری شبکه ملی اطالعات به بیش از ۲۴0 هزار کیلومتر در سراسر کشور افزایش یافت.
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توجه به مناطق محروم و کمتر توسعه یافته از جمله مهم ترین عوامل گسترش عدالت اجتماعی و تحقق اقتصاد 
مقاومتی است. از آغاز دولت دوازدهم، با اجرای پروژه USO، گام های بلندی در خصوص خدمت رسانی به روستا 
برداشته شد و در کنار پوشش  روستایی به دسترسی آن ها به شبکه ملی اطالعات نیز توجه ویژه ای شده است. 
با اتصال روستاها به شبکه ملی اطالعات، ضمن بهره مندی از خدمات دولت الکترونیک و محتوای سالم، بومی 
و ایمن، بسیاری از امور روزمره تسهیل می گردد و گسترش کسب وکارهای روستایی از قبیل بازار صنایع دستی و 

بوم گردی روستایی صورت می گیرد.

سند تبیین الزامات شبکه ملی اطالعات )مصوبه جلسه 35 شورای عالی فضای مجازی( 

قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات
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الكترونيكي در مناطق محروم و روستايی سرمايه گذاري نمايد به گونه اي كه امكان ارائه حداقل چهار 
روستاهای  درصد   80 در  بانكی(  و  كشاورزی  آموزش،  )سالمت،  دولت  اصلی  الكترونيكی  خدمت 

باالیبيست خانوار كشور امكان پذير گردد، اقدام نمايد.

ابتدای دولت دوازدهم وضعیت فعلی

هر روز ۲۰ روســتا به شبکه ملی اطالعات متصل می شوند

افتخار جدید:

هم اکنون 7۸٪ روســتاها به شبکه ملی 
اطالعات متصل هستند

اتصال روستاها به شبکه ملی اطالعات
۳۰۷۷۹

۱۸۱۰۰

تکالیف وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات در قوانین و اسناد باالدستی

۹۵ درصد
خانه های بهداشت

روستایی به
شبکه ملی اطالعات

متصل هستند

۱۳
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برخی از ابتکارعمل های کاهش هزینه

4G 3 وG دسترسی تمامی شهرها به
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اجرای رومینگ ملی روستا
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برنامه توسعه پوشش همراه براساس اولویت استان های محروم

درصد رشد مصرف شبکه ملی اطالعات در دو سال گذشته
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۱6

دسترســی همگانــی حــق همــه مــردم ایــران اســت بــه 
خصــوص دانــش آمــوزان. در راســتای مــاده ۶۹ قانــون 
برنامــه ششــم توســعه، بســیار تــالش شــد که دسترســی 
ــی  ــه اصل ــوان الزم ــه عن ــات ب ــی اطالع ــبکه مل ــه ش ب
ــام  ــران انج ــدارس ای ــی م ــرای تمام ــازی ب هوشمندس
ــده و  ــام ش ــای انج ــا برنامه ریزی ه ــون ب ــود. هم اکن ش
بــا همــکاری وزارت آمــوزش و پــرورش، رونــد شناســایی، 
پوشــش دسترســی و تامیــن تجهیــزات مــدارس کپــری 
ــال  ــان س ــا پای ــه ت ــت ک ــد اس ــرد و امی ــورت می گی ص

۱3۹8، اهــداف در نظــر گرفتــه شــده محقــق شــوند.



دولت الکترونیکی:
شفافیت، بهره وری 

و خدمتگزاری

ــه مــردم تحــول بســياری  ــزاری ب ــاوری هــای نويــن، شــيوه خدمت گ ــا گســترش فن ب
يافتــه اســت، بــه هميــن منظــور توســعه اليــه خدمــات شــبكه ملــی اطالعــات می تواند 
ــت اجتماعــی، حقــوق شــهروندی و چشــم اندازهای كالن ترســيم شــده  ــه عدال در زمين
كمــك بســياری نمايــد. علي رغــم عــدم مســئوليت مســتقيم وزارت ارتباطــات و فنــاوری 
ــك،  ــت الكتروني ــه دول ــمندی در زمين ــات ارزش ــون اقدام ــوزه  تاكن ــن ح ــات در اي اطالع

نقشــه و مســيرياب و پيــام رســان بومــی و ... انجــام شــده اســت.

دولــت الكترونيــك بــه عنــوان يــك بســتر مناســب و كارآمــد جهــت تحقــق شــفافيت 
در نظــام اداری، افزايــش بهــره وری، صرفه جويــی قابــل مالحظــه در منابــع و زمــان 
ــون  ــار گوناگ ــه اقش ــره ب ــی روزم ــا زندگ ــط ب ــات مرتب ــه خدم ــر ارائ ــه مهم ت و از هم

اســتفاده شــود.

مهمترین اقدامات یک سال اخیر

اتصال سامانه های وزارت 
نفت و بانک مرکزی بیش از 
2 میلیون و 600 هزار ثبت نام

260 میلیارد ناموت 
صرفه جویی

اتصال سامانه های بیش از 10 
دستگاه اجرایی پاسخ گویی 

به بیش از 21 میلیون استعالم 
به صورت برخط

حکمرانی مبتنی بر داده

اتصال سامانه های گمرک، 
وزارت صمت، وزارت ارتباطات 
و ناجا افزایش سالمت بازار و 

به صفر رسیدن قاچاق 
جلوگیری از 2000 میلیارد 

ناموت زیان مستقیم 
به دولت

ثبت نام کارت 
سوخت بانکی

طرح یارانه ی
بسته کاالیی

رجستری موبایل
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تير  98مرداد 97عنوان

357649تعداد سرويس های ارائه شده

2846تعداد دستگاه های سرويس دهنده

69116تعداد دستگاه های سرويس گيرنده

1005645750401519تعداد تراكنش ماهانه

الكترونيكی سازی صدور قبض خدماتی: 
با الكترونيكی سازی صدور قبوض خدماتی و جلوگيری از چاپ كاغذی آن ها، ضمن 

حفاظت از محيط زيست، از هزينه صدها ميليارد ناموت چاپ آن ها جلوگيری می شود.

اجرای طرح كاالبرگ الكترونيكی

پايگاه رفاه ايرانيان

برنامه های 
پیش رو:

بيش از  450 ميليون تراكنش 
در سال 1397 در بستر دولت الكترونيك انجام 

شده است يعني 450 ميليون بار كاهش 
مراجعه حضوري مردم به ادارات 
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خبر خوب:  تعداد کاربران پیام رسان های بومی

ــت! ــون گذش از 20 میلی

گزارش رشد صنعت 
برنامه های موبایلی ایران

در سال 1397
)منبع کافه بازار(

افزایــش 100 درصــدی 
اپلیکیشن های بومی طی یک سال اخیر



اندروید ایرانی

همــواره در نظــر داشــته ايم كــه بــا 

حمايــت ويژه از بخــش خصوصی 

و كســب وكارهای نوپــا، تلفــن 

همــراه هــای ايرانيــی بــا كيفيــت 

ــود  ــد ش ــت ارزان تولي ــاال و قيم ب

از  بتواننــد  مــردم  تــا همــه ی 

آن هــا اســتفاده كننــد و بــازار 

ــاالی  ــانات ب ــراه و نوس ــن هم تلف

قيمت هــا كنتــرل شــود. 

ــل و  ــط اپ ــی توس ــن های ايران ــم اپليكيش ــا تحري ب
گــوگل و حــذف برنامه هــای ايرانــی توســط گــوگل 
ارتباطــات  وزارت  اندرويــدی،  گوشــی های  در 
و فنــاوری اطالعــات بــا اهتمــام و انگيــزه 
مضاعفــي در جهــت تقويــت اســتقالل 
كشــور تــالش كــرد تــا بــا ســاخت 
ــدی بومــی  سيســتم عامل هــای اندروي
و مســتقل از گــوگل، آســايش مــردم 
ــود. ــظ ش ــازی حف ــای مج در فض
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مسيرياب 
و نقشه های بومی

و  نقشــه  گرفتــن  ســبقت 
مســیریاب هــای بومــی نســبت 
ــا  ــی ب ــای خارج ــه ه ــه نمون ب

ــی ــر داخل ــا کارب ــون ه میلی

ــا  ــيمرغ ت ــی س ــه ايران ابررايان
ــد  ــود: ص ــده می ش ــال آين س
برابــر قدرتمندتــر از نمونه هــاي 
قبلــي، عالــي و فوق العــاده! 
ــراي حمايــت  ــه ب ايــن ابررايان
هــدف  بــا  كســب وكارها  از 
ــه  ــی ب ــعه هوش مصنوع توس
مــردم خدمــت خواهــد كــرد.
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جشنواره کودک آنالین

اگرچــه وزارت ارتباطــات و فنــاوری اطالعــات متولــی اليــه محتــوا شــبكه ملــی اطالعــات نيســت امــا بــا توجــه بــه كمبــود 
محتــوای ســالم، بومــی و مناســب بــا فرهنــگ غنــی اســالمی ايرانــی بــرای كــودكان و نوجوانــان، جشــنواره  كــودك آنالين 
برگــزار گرديــد. آمــوزش والدگــری در فضــای مجــازی بــه خانواده هــا، توليــد محتــوا بومــی و ســالم، ايجــاد چهره هــای 
كارتونــی مناســب و حمايــت از خالقيــت كارآفرينــان ايرانــی از اهــداف و وظايــف ايــن رويــداد اســت. تاكنــون بيــش 
از 1120 ايــده بــرای انيميشــن، فيلــم كوتــاه، وب ســری و ... در شــتابدهنده كــودك آناليــن حمايــت شــدند كــه موجــب 
افزايــش چشــمگير محتــوای ســالم بــرای كــودكان و نوجوانــان خواهــد شــد. اميــد اســت كــه بــا همــكاری ديگــر نهادهــا، 

ايــن رويــداد بــا دســتاوردهای بيشــتری ادامــه يابــد.
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ــات  ــوزه ارتباط ــرمایه گذاری ح ــذب س ج
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جشنواره کودک آنالین

اگرچــه وزارت ارتباطــات و فنــاوری اطالعــات متولــی اليــه محتــوا شــبكه ملــی اطالعــات نيســت امــا بــا توجــه بــه كمبــود 
محتــوای ســالم، بومــی و مناســب بــا فرهنــگ غنــی اســالمی ايرانــی بــرای كــودكان و نوجوانــان، جشــنواره  كــودك آنالين 
برگــزار گرديــد. آمــوزش والدگــری در فضــای مجــازی بــه خانواده هــا، توليــد محتــوا بومــی و ســالم، ايجــاد چهره هــای 
كارتونــی مناســب و حمايــت از خالقيــت كارآفرينــان ايرانــی از اهــداف و وظايــف ايــن رويــداد اســت. تاكنــون بيــش 
از 1120 ايــده بــرای انيميشــن، فيلــم كوتــاه، وب ســری و ... در شــتابدهنده كــودك آناليــن حمايــت شــدند كــه موجــب 
افزايــش چشــمگير محتــوای ســالم بــرای كــودكان و نوجوانــان خواهــد شــد. اميــد اســت كــه بــا همــكاری ديگــر نهادهــا، 

ايــن رويــداد بــا دســتاوردهای بيشــتری ادامــه يابــد.
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 مقررات گذاری در این بخش و از طریق کمیسیونی فرابخشی با حضور نمایندگانی از بخش های

محتلف حاکمیت به میزبانی رگوالتوری اجرا می شود. 

 تعرفه گذاری، از وظایف ذاتی رگوالتورها در همه دنیاست و بایستی با حفظ حقوق مردم فعاالن بازار و

 منافع حاکمیت انجام شود. 

 صیانت از حقوق مردم در برابر فعاالن بازار ) مثال اپراتورها( در بخش های فروش خدمات ، تبلیغات،

 حفظ اطالعات مشتریان، کیفیت ارتباطات، جلوگیری از تبانی میان فعاالن محدود بازار، کم فروشی و تقلب،

 ،رسیدگی به شکایات مردم و ... نیازمند طراحی و اجرای مجموعه ای از مقررات ، ابزارها

 جریمه کردن اپراتورهای متخلف، مسدود کردن شماره های پیامک های تبلیغاتی مزاحم و راه اندازی , سامانه

 پایش کیفیت اینترنت ، اجرای طرح های رجیستری و باالخره ، راه اندازی سامانه 195 ، به عنوان مدرن ترین و به

 روزترین سامانه رسیدگی به شکایات مشتریان در میان دستگاه های اجرایی، برخی از ابزارها و روش های رسیدگی

به شکایات مشتریان و ارزیابی خدمات فعاالن بازار است. 

 مدیریت فضای فرکانسی مدیریت فضای فرکانسی کشور نمونه ای از نقش آفرینی اثربخش

 تنظیم گر اکوسیستم ارتباطات و فناوری اطالعات در ارتقای ظرفیت ارزش آفرینی این اکوسیستم است. در

 یک نگاه سطحی و اولیه مدیریت فضای فرکانسی کشور نظارت  بر رعایت محدوده های تعیین شده از سوی

بهره برداران و وصول درآمدهای دولتی مربروط به بهره مالکانه فضای فرکانسی است. 

 FCP ، مسولیت اعطای مجوز و پروانه های فعالیت در بخش های اصلی بازار مثل اپراتورها

 ها یا ارایه دهندگان خدمات اینترنتی و ... برعهده این سازمان است و حق االمتیاز صدور پروانه ها، یکی از

 منابع اصلی درآمد دولت در این بخش است. عالوه بر آن در برخی بازارها از جمله اپراتوری تلفن همراه ،

تنظیم گری بازار ، محدودیت های بازار در عین حفظ رقابت، بسیار مهم و تخصصی است. 

 اگر همه وظایف دولت از آن ساقط شود، مهمترین و کلیدی ترین نقشی که در همه جهان از دولت ها انتظار می رود،

 ایفای نقش تنظیم گری است . در واقع یک حکمران خوب ، یک تنظیم گر خوب است که می تواند میان منافع

 دولت، مردم و بازار توازن و تعادل خوبی برقرار سازد، به گونه ای که حقوق هر سه بازیگر کلیدی توسعه، رعایت

شود و هیچکدام نتوانند منافع حداکثری خود را به شرط تضییع حقوق دیگری به دست آورند. 

 نماینده حاکمیت در این عرصه تلقی می شود و رگوالتور ICT سازمان تنظیم مقررات و ارتباات رادیویی در بخش

 حوزه فناوری ارتباطات و اطالعات تلقی می شود . در برخی از کشورهای جهان ، این نهاد ، مستقل از حاکمیت

اداره می شود. 

 چنین نقشی را عهده دار شده است و از طرق زیر به توازن میان منافع ICT در ایران، این سازمان ، در ذیل وزارت

ذینفعان این بخش کمک می کند: 

تنظیم روابط میان بازیگران مختلف



حمایت از شکل گیری و توسعه شبکه های اجتماعی بومی
از ابتدای سال 96 تا پایان سال 97، 9 پیام رسان داخلی از امکانات شرکت ارتباطت زیرساخت 

شامل 5 رک و 50 گیگابایت اینترنت، به طور رایگان استفاده کرده اند.

حمایت از سازندگان محصوالت تولید داخل
  شناسایی بیش از 59 شرکت تولید کننده تجهیزات و معرفی آنها به اپراتورها

  احصای فهرست 329 قلم از تجهیزات تولید شده در داخل

  معرفی 19 قلم کاالی تولید داخل برای ممنوعیت خرید مشابه خارجی آنان توسط دستگاه 

های دولتی

  انعقاد 324 قرارداد خرید کاال و خدمات با تولید کنندگان ایرانی در فاصله سال های 94 تا 

97 به ارزش 22.500 میلیارد ریال

حمایت از استارت آپ ها و شرکت های دانش بنیان
  مشارکت در تجهیز پردیس های فناوری در  حوزه خدمات ارتباطی

  تسهیل گری در صدور مجوزهای مورد نیاز و تعامل با سایر دستگاه های اجرایی

  تخصیص میلیارد ریال تسهیالت ارزان قیمت در طول 4 سال گذشته

حمایت از کسب و کارهای نوپا 
و تولید کنندگان داخلی

26

ایران در مسیر

Smart Iran
هوشمندی

رویکرد سیستمی حاکمیت به نظارت بر زیست بوم با تاکید بر دفاع از حقوق شهروندان

 ICT طراحی مدرن ترین و به روزترین سامانه ثبت شکایت مردمی کشور در حوزه
 سامانه 195، یک سامانه کم نظیر در مجموعه دستگاه های اجرایی در بخش پاسخگویی به شکایات مردمی است. در این
 سامانه ، افراد می توانند هر گونه شکایتی در باره کم فروشی اپراتورها یا عدم پاسخگویی آنها به مشترکان خود، شکایت از
 فروشندگان گوشی های تقلبی یا درخواست های رسیدگی به ثبت تشعشعات دکل های نزدیک به محیط کار و منزل و امثال
 آنها را در این سامانه ثبت کنند. تمام فعاالن و ارایه دهندگان خدمات اینترنتی به این مرکز یکپارچه متصل بوده و با محوریت
 رگوالتوری، مکلف به پاسخگویی به شاکیان و جلب رضایت افرادی هستند که محق تشخیص داده شده اند. در پایان سال

97، متوسط زمان رسیدگی به شکایات مردمیدر این سامانه سه روز بوده است. 
 

سامانه رجیستری گوشی های تلفن همراه
 تا سال 96، تلقن های همراه ، یکی از اصلی ترین محصوالت قاچاق به داخل کشور تلقی می شدند. از سال 96، ساماندهی تمام
 گوشی های داخل کشور آغاز و تا نیمه سال 97، مجموعه برندهای اصلی موجود در بازار به این سامانه ملحق شدند. با طراحی
 این سامانه اوال ساالنه میلیاردها ناموت به درآمدهای دولت افزوده شد.، در ثانی، گوشی های غیر استاندارد و تقلبی از بازار

حذف شدند و باالخره آنکه مالکیت افراد بر گوشی های مشخص و امکان رهگیری خریدار و فروشنده در این بازار پیدید آمد. 

سامانه های آنالین بررسی کیفیت خدمات برای عموم مردم
 این سامانه ها با هدف دسترسی مردم به کیفیت خدمات دریافتی و رضایت یا اطمینان خاطر بیشتر آنان پدید آمد که برخی

از آنها عبارتند از: 
 1- سامانه آنالین نشانگر تشعشعات  

2- سامانه استعالم سرویس های تلفن همراه 

3- پایش کیفیت اینترنت 

4- سامانه مدیریت پیامک های تبلیغاتی و ارزش افزوده  



استارت آپ ها؛ آینده اقتصاد فردا

ــده  ــن  کنن ــای تعیی ــاخص  ه ــه ش ــب و کار از جمل ــای کس ــت فض مطلوبی

وضعیــت اقتصــادی هــر کشــوری بــه شــمار مــی رود کــه هــر چــه ایــن فضــا 

شــفاف تر و رقابتی تــری باشــد، ســریع تــر بــه طــرف رونــق اقتصــادی پیــش 

خواهــد رفــت.

 بــر پایــه گــزارش رســمی بانــک جهانــی در 2018 میــالدی، در شــاخص بهبــود 

فضــای کســب و کار، ایــران در رتبــه 124 از میــان 190 کشــور قــرار گرفتــه اســت 

ــی  ــر کشــورهای عرب ــه دیگ ــه نســبت ب ــه خاورمیان ــه در منطق ــن رتب ــه ای ک

وضعیــت مطلوبــی نیســت. بــرای دســتیابی بــه رفــاه، کارآفرینــی، نــوآوری و 

اشــتغال بایــد مقــررات مربــوط بــه کســب و کارهــا اصــالح شــوند.

بــر پایــه  داده هــای موجــود، هــر اســتارت آپ در ایــران، توانســته اســت بــه 

طــور میانگیــن، هفــت نیــروی متخصــص را مشــغول بــه کار کنــد.در پایــان 

ــران  ــتارت آپ در ای ــان و اس ــش بنی ــرکت دان ــزار ش ــدود 10 ه ــال 97، ح س

فعــال بــوده انــد.

راهکارهای توسعه استارت آپ ها: 

  ترغیب شرکت ها و سازمان ها برای اضافه شدن به جمع شتاب دهنده ها 

  تعدیل برخی قوانین دست و پاگیر در حوزه راه اندازی استارت آپ ها

  کاهش زمان و هزینه های مرتبط با راه اندازی و ادامه فعالیت استارت آپ ها

  تدوین نقشه راه جامع و متناسب به وسیله دولت در ارتباط با سرمایه گذاری

  تنظیم یک برنامه کوتاه مدت و میان مدت روشن با تکیه بر افزایش اشتغال

  ایجاد امکان دسترسی کامل به وضعیت بازارهای مالی، پولی و سرمایه

  ایجاد واحدهای حمایتی در دانشگاه ها و بسته های حمایتی برای 

دانشجویان کارآفرین

  راه اندازی سازوکار بهره برداری از ایده های جوانان خالق از جمله دانش آموزان

31.000 فروشگاه اینترنتی
دارای نماد الکترونیکی

160.000 میلیارد ناموت
حجم مبادالت مربوط به تجارت الکترونیک

60% رشد ساالنه
حجم مبادالت مربوط به تجارت الکترونیک

تجارت الکترونیک
و  تحریم هــا  بــه  توجــه  بــا 

بــرای  موجــود  محدودیت هــای 

ســرویس های  ایرانــی،  کاربــران 

بومــی زیــادی ســعی در پــر کــردن 

بین المللــی  ســرویس های  خــال 

داشــته اند.

VAS خدمات ارزش افزوده یا
 زنجیــره ای  از کســب و کارهــا را شــامل مــی شــود کــه طیــف بزرگــی از فعــاالن ارتباطــی در سراســر جهــان با تکیه 

بــر قابلیــت هــای تلفــن همــراه بویژه تلفن هــای هوشــمند، توانســتند از طریــق آن بــه ارزش آفرینــی بپردازند.

در عیــن حــال فراگیــری ایــن خدمــات و کــم ســوادی یــا ناآگاهی بســیاری از مشــترکان، بســترهای کالهبــرداری و 

فــروش ناآگاهانــه خدمــات بــه آنــان را فراهــم ســاخته اســت.بخش مهمــی از وظایــف حاکمیــت، بــه روز رســانی 

مســتمر وظایــف نظارتــی و مقــررات گــذاری خــود بــرای توســعه ایــن قبیــل کســب و کارهــا در عیــن حفاظــت از 

منافــع مصــرف کنندگان اســت. 
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ICT حاکمیت و
حاکمیت چالش ها 

ICT در توسعه زیست بوم

ایران ICTقاچاق کاال و فعاالن غیررسمی بازار
 بخش بزرگی از کاالها و تجهیزات بازاربزرگ این صنعت، به دلیل تحریم ها و عدم حضور نمایندگان رسمی
 شرکت های بزرگ به صورت قاچاق یا غیر رسمی وارد بازار می شود. اختالف قیمت جهانی محصوالت ، تعرفه
 های گمرکی و نوسان قیمت ارز نیز به این جریان دامن می زند. کوشش هایی برای نظام مند شدن این بازار
 از جمله رجیستری گوشی های همراه  یکپارچه شدن اطالعات گمرک، نظام تخصیص ارز و ... صورت گرفته

است که در برخی موارد موفقیت آمیز بوده و در پاره ای موارد قابل نظارت نیست.

فقدان درک مشترک از برخی مفاهیم حوزه
 شبکه ملی اطالعات  و آنچه از قول ذینفعان مختلف حاکمیتی به عنوان کارکردها و انتظارات در صحن عمومی
 جامعه طرح می شود، یکی از مهمترین مصادیق فقدان درک مشترک حاکمیت از مسایل تخصصی این حوزه
 است. نتیجه چنین تعارضاتی، موجب سردرگمی مخاطبان ) بازار و مردم( می شود و نشانه عدم همگرایی

حاکمیت نزد آنان تلقی می شود. صیانت از فضای مجازی، یکی دیگر این چالش هاست. 

تعدد و تنوع مراجع سیاست گزاری
 در ساختارهای رسمی کشور، مجموعه ای از شوراها و نهادها پیش بینی شده اند که وظیفه سیاستگزاری را
 برعهده دارند. این تنوع به جای جامعیت بخشیدن به نگاه حاکمیت به مساله، دچار تعارض های درونی شده
 و چینن به نظر می رسد که حاکمیت در این مقوله یکدست نیست. اثرات این تعارضات به کاهش مشروعیت

حاکمیت نزد افکار عمومی و نیز کاهش تاثیر تصمیمات آنا می انجامد. 

پررنگ کردن نقش حاکمیت در مدیریت فضای مجازی
 فضای مجازی ، همجون محیط عمومی جامعه، ذینفعان متعددی دارد که مسوولیت های مختلفی در
 آن دارند. اما روایت هایی که توسط ذینفعان مختلف حاکمیتی در صحن عمومی جامعه منتشر می شود،
 به گونه ای است که دولت یا حاکمیت را مسوول و فعال مایشاء این حوزه می داند. به طور مثال ، دولت ،
 مسوول تولید محتوا در فضای مجازی نیست و بخش خصوصی ، وظیفه دار است ولی همواره بخش هایی

از حاکمیت ، دولت را بابت فقدان محتوای مناسب سرزنش و مورد نقد قرار داده اند. 

کشور ICT فقدان اطالعات یکپارچه از فعاالن و ارزش بازار
 کشور خیلی محسوس است. خرید و فروش نرم افزار و برنامه های IT این مشکل به خصوص در بازار
 کامپیوتری، خدمات پشتیبانی ، خرید و فروش انواعی از محتوا بر بستر مجازی و .. به دلیل فقدان زیرساخت
 های مالیاتی ، تامین اجتماعی، بانکی و ... در کشور، اجازه نمی دهد تا اطالعات دقیقی از حجم بازار و تعداد

واقعی فعاالن آن به دست آید. این امر ساماندهی بازار را با چالش مواجه می سازد. 
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راهبرد ها
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در برابر چالش های آن ICT تقویت وجوه مثبت توسعه
 کارکردهای اجتماعی و سیاسی فضای مجازی، حاکمیت را از کارکردهای
 اقتصادی و وجوه مثبت آن در اقتصاد ، توسعه عدالت اجتماعی ، کاهش
 هزینه های دولت ،غافل کرده است و سایه سنگین شبکه های اجتماعی
 از ICT ، اجازه نداده است تا حاکمیت دستاوردهای مثبت توسعه بخش
 جمله اشتغالزایی ، کاهش هزینه دسترسی ، ارتقای کیفیت زندگی و .. را
 نز افکار عمومی برجسته سازد. دیگر تعبیر در حالی که حاکمیت با نمایندگی
 دولت ، هزینه های توسعه زیرساخت های ارتباطی در ایران را پرداخته و
 سودای دست یافتن به مقام دوم منطقه در این حوزه را داشته است ، متوقف
 به کارکردهای پرحاشیه فضای مجازی و تحمیل هزینه ICT کردن توسعه
 های سرسام آور برای فیلترینگ، مدیریت فضای مجازی و حمایت از شبکه
 های اجتماعی داخلی و تضاد و تفرق آرا میان بخش های مختلف حاکمیت ،
 اجازه شکوفا کردن سایر کارکردهای کلیدی و مهم این حوزه را از دولت سلب

 کرده است. 

 توسعه برخورد ایجابی به جای سلبی در مدیریت فضای
مجازی

 برخورد سلبی با هر مساله از جمله فضای مجازی، در کلیت خود به عنوان
برای راهبرد  آخرین   ، . »مجازات«  تلقی می شود  آن  از مدیریت   ناتوانی 
 جلوگیری از تکرار و وقوع جرم به شمار می رود که بر اساس همه تعاریف
 جهانی پرهزینه ترین و در عین حال ناگزیرترین رویکرد است . در برخورد
 ایجابی ، زمینه های بروز ناهنجاری و جرم شناسایی و با انها مقابله می
 شود. تجربه شکست خورده فیلترینگ تلگرام، ضرورت برخوردهای ایجابی را

یادآوری  و ضروری می سازد. 

درک درست از ماهیت فضای مجازی در بروز ناهنجاری یا جرم
 اشتباهات رایجی شبیه موثر دانستن فضای مجازی در بروز طالق، مفاسد

 اخالقی، افت تحصیلی ، تشدید شکاف بین نسلی و تنها به پاک کردن صورت

 مسایل اصلی جامعه منجر می شود، نه حل آنان. حاکمیت باید رویکرد

عالمانه و یکپارچه ای  در این زمینه اتخاذ کند. 
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حاکمیت چالش ها 
ICT در توسعه زیست بومICT حاکمیت و



تعدد مجوزها
کسب و کارهای نوین نیز به مثابه هر کسب و کار دیگری، برای شروع یا تداوم فعالیت نیازمند مجوزهای متعددی است که همواره از سوی فعاالن 

اقتصادی ، به عنوان موانع فضای کسب و کار تلقی می شوند و با توجه به  نوپا بودن آنها ، بیشتر از کسب و کارهای سنتی ، قابل حذف یا تجدید 
نظر است. 

تقابل کسب و کارهای سنتی در برابر کسب و کارهای مدرن
یکی از مهمترین مزیت کسب و کارهای مبتنی بر ICT کاهش هزینه ارایه خدمات است. دسترسی و مقیاس فروش کاال و خدمات، نقش مهمی در این 

امر دارد . در ایران نیز این دسته از کسب و کارها توانستند به سرعت رقبای سنتی خود را کنار بزنند. تردیدی نیست که در این حوزه از خدمات نیز به 

سبب تازگی و دربرگیری، احتمال تخلف و یا تضاد منافع وجود دارد و نیازمند تدقیق قوانین و مقررات تازه و نیز تغییر در روش های سنی نظارت است . 

چالش سرمایه گذاری 
سرمایه گذاری ثابت  )  )CAPEXدر ایران  به دلیل هزینه زیاد تجهیز پول )به طور مشخص نرخ بهره ( در ایران پایین است. این مساله  به خصوص 

در حوزه نوسعه تلفن ثابت که  بازگشت سرمایه به زمان نیاز دارد،  صدمات زیادی به اجرای طرح های توسعه و مشارکت بخش خصوصی زده است.

بزرگترین بازیگر این بخش یعنی شرکت مخابرات ایران ، در این شرایط توان سرمایه گذاری و توسعه تلفن ثابت را ندارد و انحصار آن بر کابل های مسی 

) که  از جمله واگذاری های غلط خصوصی سازی در دهه 80 است( سبب مشکالت زیادی در این زمینه شده است و بازار رقابت در این فضا و به اشتراک 

گذاری منابع و زیرساخت ها توسط شرکت مخابرات را با چالش های بسیاری روبه رو ساخته و به طور مستمر محمل شکایت سایر فعاالن این بازار است.

چالش های ناشی از تحریم
طیف وسیعی از تجهیزات این حوزه توسط شرکت های بین المللی محدود و مشهوری همچون زیمنس آلمان ، هواووی چین تولید می شود. عالوه  

بر آن بخش مهمی از نرم افزارها و سخت افزارهای پرمصرف داخلی ، در شرکت های بین المللی انگشت شماری تولید می شود که بازار جهان را در 

اختیار دارند و بیشتر آنها نظیر ماکروسافت، اپل و ای بی ام ، شرکت های آمریکایی هستند . در این سالها عمده این کاالها ، بدون حضور نمایندگان 

رسمی در ایران وارد شده و توسط  شرکت های واسطه ای با هزینه ای بیشتر از بازارهای جهانی در اختیار مشتریان قرار گرفته است. عدم امکان بهره 

مندی از  سرمایه گذاران، بهره برداران و مشاوران خارجی نیز از چالش های دوران تحریم است.

چالش های محتوا
تعیین مصادیق  محتوای مجرمانه، 

مسوولیت های صاحب کسب و کار و مرجع انتشار در برابر کل محتواست. 

انحصار طلبی حاکمیت در انتشار محتوا )دعوای حقوقی آپارات به عنوان بستر انتشار ویدیو با صدا و سیما( 

وابستگی های ارزی در صنعت
از سویی صنعت ICT هم در بخش وادرات محصوالت نهایی مثل گوشی های تلفن همراه ، هم در تامین تجهیزات واسطه ای و هم در برخی 

زیرساخت ها مثل خرید پهنای باند،  در شمار صنایع ارزبر محسوب می شود و در نتیجه نوسان بازار و افزایش بی قاعده آن در بی ثباتی بازار ، اثر 

سریع و شدیدی دارد. 

چالش ها بازار
ICT در توسعه زیست بوم
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سامان دادن به چالش های شرکت مخابرات ایران با سایر ذینفعان
شرکت مخابرات ایران و فقدان بضاعت آن در سرمایه گذاری و توسعه از یکسو و انحصار آن بر کابل های مسی از دیگر سو سب برهم 

خودرن تعادل بازار و رقابتی شدن واقعی آن در حوزه ثابت شده است. به سبب اشتباهات مکرر در قرارداد خصوصی سازی این شرکت، 
 ICT در حال جاضر کل صنعت ارتباطات کشور تحت تاثیر مشکالت این شرکت به عنوان بزرگترین فعال بخش خصوصی کشور در حوزه
قرار دارد.

ثبات در قوانین و سیاست گزاری ها و مقررات زدایی موثر 
صنعت جوان ICT برای اجرای پروژه های مقررات زدایی ، حوزه مناسبی تلقی می شود و به دلیل جوانی و نوگرایی بیشتر فعاالن آن ، 

ظرفیت های حذف مقررات دست و پاگیر در آن بیش از هر صنعتی مهیاست.

عدم دخالت حاکمیت در بازار
دخالت دولت  در قیمت گذاری و در تکالیف خارج از پروانه به اپراتورها و سایر بازیگران و نظایر آن ، همواره محل اعتراض فعاالن بازار است 

و انها معتقدند که دخالت دولت در این زمینه با حداقلی باشد

بهبود فضای کسب و کار
بهبود فضای کسب و کار به جز پیش شرط توسعه بازار ، یک الزام قانونی برای بسیاری از دستگاه هاست که به الزامات آن عمل 

نمی شود. تاکید بر اجرای مفاد این قانون ، تسهیل گر حضور بیشتر فعاالن بخش خصوصی در این عرصه است.

زمینه سازی دولت برای جلب مشارکت
 و سرمایه گذاری خارجی

بدون ورود سرمایه های با هزینه تجهیز کمتر ) مثال وام های یک تا دو درصد خارجی( و ثبات در قیمت ارز ، توسعه واقعی در بخش روی 

نخواهد داد.

پایان دادن به انحصارها
انحصار در فروش پهنای باند

انحصار  بر باند 700 و 800

انحصار  بر شبکه کابل های مسی

و ...

راهبرد ها
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وقتی دانش فضایی به مقابله با سیل و زلزله بر می خیزد

ــعه  ــی در توس ــيار مهم ــش بس ــه نق ــب وكارهای فضاپاي ــی و كس ــت فضاي ــروزه صنع ام
اقتصــادی و مديريــت حــوادث و باليــای طبيعــی ايفــا می كننــد. از آغــاز دولــت دوازدهــم، 
بــا اهتمــام ويــژه ای بــه تقويــت ايــن حــوزه و ســاخت ماهواره هــای بيشــتر و كارآمدتــر 
پرداختــه شــد. در ســيل های رخ داده در ســال 1398، بــا اســتفاده از تصاويــر ماهــواره ای 
ــارت های  ــرآورد خس ــده و ب ــوادث آين ــی ح ــيل زده، پيش بين ــق س ــد مناط ــش و رص پاي

ــی در هزينه هــا و مديريــت كارآمــد شــد. ــه موجــب صرفه جوي وارده صــورت گرفــت ك
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پیشرفت های چشم گیر صنعت فضایی

ماهــواره پيــام 1:  طراحــی ايــن ماهــواره بــا عملكــرد سنجشــی و تصويربــرداری بــا دقــت بــاال بــه ســفارش 
ســازمان فضايــی ايــران توســط دانشــگاه اميركبيــر از ســال 1387 آغــاز شــد كــه در دی 1397 بــه پايــان رســيد. 
ماهــواره پيــام 1 در تاريــخ 25 دی 1397 بــا ماهواره بــر ســيمرغ پرتــاب شــد كــه بــه علــت نرســيدن بــه ســرعت 
كافــی قــرار گيــری در مــدار بــه وســيله ماهواره بــر، در مــدار قــرار نگرفــت. تســريع در ســاخت ايــن ماهــواره در 

دولــت دوازدهــم انجــام شــد.

ماهــواره دوســتی: طراحــی ايــن ماهــواره بــا عملكــرد سنجشــی و تصويربــرداری به ســفارش ســازمان فضايی 
ايــران توســط دانشــگاه صنعتــی شــريف از ســال 1387 آغــاز شــد كــه در دی 1393 بــه پايــان رســيد. ماهــواره 
ــا ماهواره بــر ســفير پرتــاب شــد كــه بــه علــت برخــی مشــكالت فنــی  دوســتی در تاريــخ 16 بهمــن 1397 ب

پرتــاب، در مــدار قــرار نگرفــت.

ماهواره هــای پيــش رو: ســازمان فضايــی ايــران و پژوهشــگاه فضايــی بــه عنــوان بدنه هــای اجرايــی حــوزه 
ماهــواره و پايــش وزارت ارتباطــات و فنــاوری اطالعــات، بــا انگيــزه ای مضاعــف در خصــوص طراحی و ســاخت 
ــد 1،  ــای ناهي ــد. ماهواره ه ــر می دارن ــور گام ب ــرح كش ــگاه های مط ــكاری دانش ــا هم ــد ب ــای جدي ماهواره ه
پيــام 2، ظفــر و پــارس 1 مراحــل پايانــی ســاخت را طــی می كننــد و تــا پايــان ســال ســوم دولــت دوازدهــم 

ــل خواهند شــد. تكمي



وقتی دانش فضایی به مقابله با سیل و زلزله بر می خیزد

ــعه  ــی در توس ــيار مهم ــش بس ــه نق ــب وكارهای فضاپاي ــی و كس ــت فضاي ــروزه صنع ام
اقتصــادی و مديريــت حــوادث و باليــای طبيعــی ايفــا می كننــد. از آغــاز دولــت دوازدهــم، 
بــا اهتمــام ويــژه ای بــه تقويــت ايــن حــوزه و ســاخت ماهواره هــای بيشــتر و كارآمدتــر 
پرداختــه شــد. در ســيل های رخ داده در ســال 1398، بــا اســتفاده از تصاويــر ماهــواره ای 
ــارت های  ــرآورد خس ــده و ب ــوادث آين ــی ح ــيل زده، پيش بين ــق س ــد مناط ــش و رص پاي

ــی در هزينه هــا و مديريــت كارآمــد شــد. ــه موجــب صرفه جوي وارده صــورت گرفــت ك

32

ایران در مسیر

Smart Iran
هوشمندی

33

ایران در مسیر

Smart Iran
هوشمندی

پیشرفت های چشم گیر صنعت فضایی

ماهــواره پيــام 1:  طراحــی ايــن ماهــواره بــا عملكــرد سنجشــی و تصويربــرداری بــا دقــت بــاال بــه ســفارش 
ســازمان فضايــی ايــران توســط دانشــگاه اميركبيــر از ســال 1387 آغــاز شــد كــه در دی 1397 بــه پايــان رســيد. 
ماهــواره پيــام 1 در تاريــخ 25 دی 1397 بــا ماهواره بــر ســيمرغ پرتــاب شــد كــه بــه علــت نرســيدن بــه ســرعت 
كافــی قــرار گيــری در مــدار بــه وســيله ماهواره بــر، در مــدار قــرار نگرفــت. تســريع در ســاخت ايــن ماهــواره در 

دولــت دوازدهــم انجــام شــد.

ماهــواره دوســتی: طراحــی ايــن ماهــواره بــا عملكــرد سنجشــی و تصويربــرداری به ســفارش ســازمان فضايی 
ايــران توســط دانشــگاه صنعتــی شــريف از ســال 1387 آغــاز شــد كــه در دی 1393 بــه پايــان رســيد. ماهــواره 
ــا ماهواره بــر ســفير پرتــاب شــد كــه بــه علــت برخــی مشــكالت فنــی  دوســتی در تاريــخ 16 بهمــن 1397 ب

پرتــاب، در مــدار قــرار نگرفــت.

ماهواره هــای پيــش رو: ســازمان فضايــی ايــران و پژوهشــگاه فضايــی بــه عنــوان بدنه هــای اجرايــی حــوزه 
ماهــواره و پايــش وزارت ارتباطــات و فنــاوری اطالعــات، بــا انگيــزه ای مضاعــف در خصــوص طراحی و ســاخت 
ــد 1،  ــای ناهي ــد. ماهواره ه ــر می دارن ــور گام ب ــرح كش ــگاه های مط ــكاری دانش ــا هم ــد ب ــای جدي ماهواره ه
پيــام 2، ظفــر و پــارس 1 مراحــل پايانــی ســاخت را طــی می كننــد و تــا پايــان ســال ســوم دولــت دوازدهــم 

ــل خواهند شــد. تكمي



راه اندازی سرویس هشدار شرایط بحرانی

اعــالم هشــدار در شــرايط بحرانــی و اضطــراری بــه مــردم يكــی از 
الزامــات پدافنــد غيرعامــل و مقابلــه بــا باليــای طبيعــی از جملــه 
ــن  ــه و آتش ســوزی اســت. در همــان روزهــای آغازي ســيل، زلزل
ســيل های ســال 1398، ســرويس هشــدار شــرايط بحرانــی 
توســط وزارت ارتباطــات و فنــاوری اطالعــات و همــراه اول 
راه انــدازی و مكالمــه و پيامــك مشــتركين همــراه اول و ايرانســل 

نيــز در روزهــای بحرانيــی وقــوع ســيل رايــگان شــد.

بالن ارتباطی پژوهشگاه فضایی ایران
در پل دختر جهت تامین ارتباطات 
منطقه سیل زده

ارتباط موثر بین المللی در خصوص 
همکاری های فضایی

ایران در مسیر

Smart Iran
هوشمندی

34



35

ایران در مسیر

Smart Iran
هوشمندی

دستاوردهای شرکت ملی پست

•  حركــت بــه ســوی تبدیــل شــرکت ملــی پســت بــه ســکوی ملــی تجــارت الکترونیــک و اپراتــور ملــی  خدمــات 
پســتی کشــور و ارتقــای    کیفــی خدمــات

•   تجهیز موزعین به دستگاههای MPOS جهت جمعآوری وجوه کاالهای تجارت الکترونیک
•   تجهیز کلیه واحدهای پستی به دستگاههای PCPOS و حذف دریافت پول نقد در باجههای شهری

•   نوســازی نــاوگان حمــل و نقــل در قالــب خریــد 45 دســتگاه کامیونــت ایســوزو و تبدیــل 2150 دســتگاه موتــور 
ســیکلت فرســوده کابراتــوری بــه انژکتــوری

•    کسب رتبه 11 جهانی در شاخص سنجش سرعت سیر مرسوالت عادی )GMS( در بین کشورهای دنیا
PSM طراحی و بهرهبرداری از سامانه جامع مدیریت عملکرد پیمانکاران و ذینفعان    •

•    کســب جایــزه اشــتهار بــه کیفیــت در ســال 97 بــرای خدمــت ســرویس پســت پیشــتاز جشــنواره جایــزه ملی 
کیفیت

•    مشــارکت و همــکاری مســتقیم در اجــرای طرحهــای ملــی و حاکمیتــی نظیــر: توزیــع کارت ســوخت، ثبتنــام و 
توزیــع کارت ملــی هوشــمند
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برسد به دست وزیر ارتباطات ...

ارتبــاط موثر، مســتقیم و بيواســطه بــا مردم بــرای مدیران موجــب دریافــت بازخوردھای 
اجتماعــی از عملكــرد خــود و دریافــت انتقــادات و پیشــنھادات جھــت بھبــود می گــردد. 
در كنــار شــبكه ھای اجتماعــی و ابزارھــای نویــن ارتباطــی، ابتكارعمــل ارســال نامــه بــه 
صــورت فیزیكــی توســط وزیــر انجــام شــد. عمــوم مــردم می تواننــد صرفــا بــا نوشــتن 
برســد بــه دســت وزیــر ارتباطــات بــر روی پاكــت نامــه خــود، رایــگان و مســتقیم بــا 
شــخص وزیــر مكاتبــه نماینــد. تاكنــون بیــش از ھــزار نامــه دریافت و پاســخ داده شــده 

اســت و بھترینھــا بــر روی دیــوار دفتــر كار وزیــر قــرار گرفتنــد.



برای دریافت گزارش
کد زیر را اسکن کنید


