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خالصه عملكرد وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات در بخش  ICTدر دولت يازدهم
الف :زيرساخت ها
ــ جبران عقب ماندگيهاي زيرساخت  ICTو تكميل برنامه پنج ساله پنجم از حدود 15درصد به  100درصد
ــ توسعه و ايجاد شبكه اصلي فيبرنوري كشور از  51497كيلومتر به   62602كيلومتر ( 11105كيلومتر)
ــ توسعه شبكه انتقال كشور از  900گيگابيت بر ثانيه به  10041گيگابيت بر ثانيه ( 11برابر)
ــ توسعه شبكه پهن باند داخلي از  624گيگابيت برثانيه به  6800گيگابيت برثانيه(  10برابر)
ــ توسعه ترانزيت ترافيك بين الملل  116گيگابيت برثانيه به  558گيگابيت برثانيه ( 5برابر)
ــ توسعه مراكز داده استاني از  4مركز به  19مركز
ــ توسعه مراكز تبادل ترافيك  از  1مركز به  8مركز
ــ راهاندازي شبكه توزيع محتوا( 7 )CDNمورد
ــ کاهش قیمت تعرفه سرویسهاي زيرساختي جهت ایجاد فضای مناسب برای تولید محتوای داخل
ــ تأمين امنيت شبكه وپااليش محتواي موجود با اجرای پروژههای صيانت فرهنگي-اجتماعي با بهرهگيري از سامانههاي
پااليش هوشمند (فاز 1و )2و سامانه های مدیریتی
ــ شفافسازی و اطالعرسانی شاخصهای کیفی شبکه جهت تحقق شهروندمداري
ــ جداسازی دروازه ارتباطات بین الملل از شبکه ملي اطالعات
ــ توسعه دروازههای توزیع اینترنت بین الملل  از  1مركز به  4مرکز با رعایت کلیه الزامات امنیتی
ــ افزایش سرعت و کیفیت ارتباطات و مدیریت بهینه ترافیک
ــ ايجاد زيرساخت سامانه بانكداري الكترونيك متمركز بومي در روستاها و نقاط كمتر توسعه يافته (سامانه سكه)
ب :دسترسي
ــ توسعه دسترسي پرسرعت (ثابت و سيار) از  5.3ميليون مشترك  به  43ميليون نفر( 8برابر)
ــ تعداد شهرهای دارای نسل سوم تلفن همراه از  4شهر به   900شهر( 225برابر)
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خالصه عملکرد
ــ تعداد شهرهای دارای نسل چهارم تلفن همراه از صفر شهر به  742شهر
ــ افزايش تعداد روستاهاي دارای دسترسي پرسرعت به شبكه ملي اطالعات از صفر روستا به   27397روستا
ــ افزایش ضریب نفوذ تلفن همراه از  78درصد به  102درصد و تلفن ثابت از  36درصد به  39درصد
ــ افزایش پوشش جغرافیایی پایش طیف فرکانس از  37درصد به  61درصد و پوشش باندی از  26.5گیگاهرتز به 110
گیگاهرتز
ــ تعداد خدمات نوين پستي از  7به  24خدمت
ــ بهره برداري از فاز دوم شبكه ملي اطالعات

ج :برنامه آينده تا پايان دولت
ــ راه اندازي فاز سوم شبكه ملي اطالعات
ــ راهاندازي رايانش ابري ملي بر بستر مراكز داده استاني
ــ تجهيز كليه شهرهاي كشور به نسل سوم تلفن همراه
ــ توسعه  300شهر ديگر به نسل چهارم تلفن همراه
ــ فراهم نمودن دسترسي پرسرعت  4000روستا به  شبكه ملي اطالعات  
ــ بهره برداري از خدمات دولت الكترونيك
ــ استقرار  1000دستگاه  عابربانك  در روستاهاي باالي  70خانوار كشور
ــ راه اندازی  سامانه هاي پااليش هوشمند (فاز )3

رویکردها و برنامه
 .1مقدمه
ما در مرز یک انقالب فناوری ایستاده ایم که روش زندگی ،کار و پیوند ما با دیگران را از بنیان دگرگون می سازد .این دگرگونی
در اندازه ،گستردگی و پیچیدگی با هیچ یک از آزموده های پیشین بشر سنجیدنی نیست .ما هنوز نمی دانیم این پدیده چگونه
نمایان می شود ،ولی یک چیز روشن است ،واکنش به آن باید فراگیر و یکپارچه باشد و همه کسانی که در سیاست جهانی سهم
دارند ،از بخش های دولتی و خصوصی تا دانشگاه ها و نهادهای مردمی را در برگیرد.
امروز و در عصر جدید انقالب داده ها ،بيش از پيش درمي يابيم که ارتباطات و فناوری اطالعات به خودي خود هدف نهايي
نيست ،بلكه ایفاگر اثري واقعي در اقتصاد و جامعه می باشد .اين همان موضوعی است كه در نهايت متوليان امر را به داشتن يك 
نگاه و برنامه راهبردي مشخص در عرصه ديجيتال ملزم مي نمايد .در سالهاي اخير و باظهور فناوری های عمومی ،نحوه اداره
حكومت ،ادامه روند فعاليتي كسب و كارها  ،چگونگي مشاركت سیاسی شهروندان و طرز نگاه به انسجام اجتماعي بيش از گذشته
دستخوش تغيير و تحول سریع و اساسي شده است و این امر ضرورت تعهد و پایبندی حداکثری تمامی ارکان نظام  به اجرای
صحیح و اصولی برنامه هاي توسعه اي با رویکرد  فراگيری ديجيتالي را برای این بخش و کل کشور می طلبد  تا در تكاپوي این
تغيير رویکردها ،مدل ها و كاربرد هاي توسعه ارتباطات و فناوری اطالعات ،مسيري شفاف براي قدرتمندتر شدن  ،در دسترس تر
بودن و گسترده تر شدن و نيز افزايش رقابت ،توانمند سازي توسعه و دستيابي به پيشرفت در تمام سطوح جامعه و کشور مهيا گردد.
این برنامه با رويكرد فرصت محوري و استفاده حداكثري از انقالب ديجيتالي ،ضمن تحلیل وضع موجود (عوامل دروني و
محیطی) ،بررسي اسناد باالدستي و  شناسایی موضوعات استراتژیک ،نسبت به تدوين چشم انداز ،استراتژي كالن ،اهداف كالن،
راهبردها ،اهداف خرد استراتژيك و سياستهاي اجرايي تحقق آنها ،اقدام نموده است.

 .2بررسي تحوالت جهاني ارتباطات و فناوري اطالعات
با كشف نيروي بخار ،توليد مكانيزه بوجود آمد(انقالب صنعتي اول) و با كشف نيروي برق ،توليد انبوه(انقالب صنعتي دوم)  و
با  استفاده از الکترونیک و فناوری اطالعات  ،تولید خودکار (انقالب صنعتي سوم) شكل گرفت .اکنون انقالب چهارم که بر پایه
انقالب سوم بنا می شود ،انقالب دیجیتالی است که از میانه سده پیشین آغاز شده است و با «هم آمیزی فناوری ها» شناخته می
شود ،به گونه ای که مرزهای میان قلمروهای فیزیکی ،دیجیتالی و بیولوژیکی را برداشته و به سمت همگرايي مي رود.
شتاب انقالب ديجيتالي به صورت فزاینده (نمایی) بوده و با سه ویژگی سرعت ،گستردگی و تاثیر بر ساختارها ،تقریبا درهمه
صنعت ها و در همه کشورها دگرگوني پدید میآورد .گستردگی و ژرفای این دگرگونی ها سرآغاز دگرگونی همه ساختارهای
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تولید ،مدیریت و حکومت ورزی است .توانایی پیوند میلیاردی مردم ،از راه تلفن همراه ،با توان باالی پردازش و گنجایش بسیار و
دسترسی به دانش ،امکاناتی بیکران پدید میآورد و این امکانات با پدیدار شدن پیشرفت های فناوری در رشته هایی مانند هوش
مصنوعی ،روباتیک ،همه چیز در شبکه ،خودروهای خودکار ،چاپ سه بعدی ،فناوری نانو ،بیوتکنولوژی ،دانش مواد ،ذخیره انرژی
و محاسبات کوانتومی چند برابر خواهد شد.

مهم ترين فناوريهايي كه در عصر انقالب ديجيتالي ،ظهور و تجلي بيشتري مي يابند شامل  5دسته فناوري به شرح ذيل ميباشد:
-1

اينترنت اشيا ( :)IOTاين فناوري منجر به اتصال مجموعه عظیمی از دستگاه ها و سنسورها و تجهیزات به سیستم

های محاسباتی در بستر اینترنت مي شود در حال حاضر بيش از  9ميليارد دستگاه به اينترنت متصل مي باشند  که طبق
تخمین ها به میزان  50میلیارد دستگاه در سال  2025خواهد رسید و حجم عظیمی از داده ها را بر روی شبکه ارتباطی تولید
می کند .تخمين ها نشان مي دهد در   سال   2025اين فناوري توان جذب و ايجاد بالغ بر   3.9-11.1تريليون دالر درآمد
در سال خواهد داشت.

وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات

7

 -2داده هاي عظيم( :)Big DATAاين فناوري متشكل از ذخيره سازي و  آنالیز پیچیده ای از انبوه اطالعات دیجیتال است
که بصورت دقیقه ای و روزانه تولید و بر روی همه بخش های اجتماع و کسب و کارها اثر می گذارد .در حال حاضر   8زتابايت
داده در شبكه هاي ارتباطي جهان وجود داشته كه پیشبینی ها در عصر انقالب ديجيتالي حكايت از افزايش آن بالغ بر 40
زتا بایت داده در شبکه تا سال  2025مي باشد.

 -3رايانش ابري( :)Cloud Computingبا توجه به افزايش تعداد دستگاه هاي متصل به شبكه ( )IOTو همچنين
افزايش حجم داده هاي توليدي( ، )Big Dataاين فناوري مدلی جهت دسترسی های بهينه شبکه ای به منابع شبکه براي
افزايش سرعت و حجم  ذخیره ,مدیریت و پردازش داده را فراهم می کند .كه در حال حاضر معادل   4.7زتا بايت داده در
سال بصورت ابري مديريت مي شود كه مطابق با پیش بینی ها اين حجم به حدود  20زتا بایت در سال  2025خواهد رسيد.
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 -4فناوریهای نوین موبایل( )5Gاين فناوري منجر به افزايش ميزان سرعت و كيفيت و قابليت تحرك داده شده و روندهای
توسعه بی سیم با سرعت در سطح جهان ادامه یافته و در حال حاضر حدود  7ميليارد مشترك تلفن همراه وجود دارد كه
پيشبينيها نشان مي دهد اين تعداد به  48ميليارد مشترك شامل اشخاص و ماشين در سال  2025خواهد رسيد.

 -5هوش مصنوعی( :)A.Iاين فناوري به منظور تحقق همگرايي بين فناوري هاي فیزیکی ،دیجیتالی و بیولوژیکی ايجاد شده
كه عبارتست است از  سیستمی که می تواند از خود واکنشی نظیر واکنش هوشمند انسانی نشان دهد.

 .3تحليل وضع موجود بخش ارتباطات و فناوري اطالعات در ايران
 .1.3تحلیل عوامل دروني
 .1.1.3تحلیل متغيرهاي اقتصادي

با  مطالعات تطبیقی داخلی و بین المللی صورت پذیرفته و با توجه به مدل به کار گرفته شده درتدوین برنامه ششم توسعه کشور،
تعریف ارتباطات و فناوری اطالعات از منظر  ، OECDبه عنوان یک الگوی مناسب مد نظر قرار گرفته ،كه مشتمل بر  4زير
بخش  به شرح ذيل ميباشد:
 -1محصوالت الکترونیکی ،نوری و کامپیوتری()Computer، electronic and optical products
 -2مخابرات ()Telecommunications
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 -3انتشار نرم افزار()Software publishing
 -4فناوری اطالعات و کاربردها و محتوا ()IT and other information services
برآورد حجم بازار این  4زیر بخش در سال  1395بالغ بر  360هزار ميليارد ريال بوده كه سهم هركدام به شرح نمودار ذيل آمده
است:

همانطور که مشاهده می شود در حال حاضر سهم بازار مخابرات  72درصد و سهم بازار فناوری اطالعات و کاربردها و محتوا  
 19درصد از کل بخش ارتباطات و فناوری اطالعات می باشد و دو بخش دیگر مجموع ًا  9درصد سهم بازار(5ر 8درصد محصوالت
الکترونیکی ،نوری و کامپیوتری و حدود نیم درصد انتشار نرم افزار ) ارتباطات و فناوری اطالعات را در اختیار دارند.
یکی از عوامل اساسی رشد اقتصادی کشورهای درحال توسعه ،رشد ارزش افزوده بخش  ICTو تاثیر آن در ارتقای بهرهوری
می باشد .در اين برنامه برآوردي از ميزان ارزش افزوده زيرگروه های مدل اتخاذی ارائه گرديده است  .بر مبنای محاسبات انجام
شده مطابق با نمودار زير تا پایان سال  1395سهم ارزش افزوده زير بخش مخابرات  71درصد و سهم ارزش افزوده زير بخش
فناوری اطالعات و کاربردها و محتوا   25درصد از کل بخش ارتباطات و فناوری اطالعات می باشد و دو زير بخش دیگر مجموع ًا
 4درصد سهم بازار ارتباطات و فناوری اطالعات(3درصد محصوالت الکترونیکی ،نوری و کامپیوتری و  1درصد انتشار نرم افزار)
را در اختیار دارند.
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مقایسه آماری سهم بازار و سهم ارزش افزوده مطرح شده در فوق نشان می دهد فعاليتهاي زير بخش فناوری اطالعات و
کاربردها و محتوا به دليل پايين بودن مصارف واسط جزء فعاليتهاي با ارزش افزوده باال تلقي شده و می تواند محور اصلی توسعه
بخش قرار گیرد.
 .2.1.3تحلیل شاخصهای کلیدی بخش

بررسی شاخص های توسعه ارتباطات و فناوری اطالعات اتحادیه بین المللی مخابراتی( )IDIو شاخص توسعه دولت الکترونیک
سازمان ملل متحد( )EGDIو دو شاخص كليدي مرتبط با پهن باند به تفکیک منطقه  MENAو جهان در جدول زیر در سال
 1395انجام شده است.

 .3.1.3تحلیل عوامل بحرانی موفقیت()CSFs

بر اساس بررسي هاي بعمل آمده و مطالعه مستندات و شواهد و نظرات خبرگان  ،چهار عامل ذيل بعنوان عوامل بحراني موجود
براي توفيق در توسعه بخش ارتباطات و فناوري اطالعات مي باشند:
 -1عدم توسعه زيربخش فناوري اطالعات ،كاربردها و محتواي بومي متناسب با توسعه زيربخش مخابرات
 -2عدم توسعه متناسب اليه دسترسي در زيربخش مخابرات
 -3ضعف مهارتي نيروي انساني در توسعه و كاربرد فناوري اطالعات
 -4پايين بودن سرعت و كيفيت خدمات پهن باند و باال بودن قيمت آن با توجه به مدل توزيع
 .2.3تحلیل ذینفعان
ذینفعان بخش را به سه دسته کلی ذیل می توان طبقه بندی و تعامل الزم را با آنها برقرار نمود:
 yyذينفعان اصلي :اركان اصلي حاكميت
  yyذينفعان كليدي :گروه هاي مرجع فكري  (سياسي ،اجتماعي ،علمي ،فرهنگي و اقتصادي) ،مردم به ويژه زنان و جوانان و
ارائه دهندگان خدمات فاوا
  yyذيفعان محيطي :نيروهاي مسلح سازمان صدا و سيما ،تأمين كنندگان  و عمده فروشان تجهيزات و نرم افزار و ارائه دهندگان
خدمات و پيمانكاران
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با بررسي و تحليل انجام شده ،مهمترين انتظارات ذي نفعان اصلي بخش به شرح ذیل ميباشد:
 -1تسريع در توسعه شبكه ملي اطالعات و كاربردهاي بومي آن با تأكيد بر امنيت و صيانت اجتماعي و فرهنگي
 -2توسعه خدمات پهناي باند با كيفيت و سرعت باال و قيمت مطلوب به صورت متوازن براي آحاد مردم درمقايسه با كشورهاي
منطقه و جهان
 -3حضور و كسب سهم از بازارهاي منطقه اي و بين المللي
 -4توسعه و استقرار كامل دولت الكترونيك و شفاف سازي و دسترسي آزاد اطالعات
 -5وسعه اقتصادي زيربخش مخابرات در برنامه ششم متوسط رشد ارزش افزوده  19.4درصد
 -6ايجاد فرصتهاي شغلي جديد
 .3.3تحلیل عوامل محیطي
بدين منظور تحليل عوامل محیطي حاكم بر بخش ارتباطات و فناوري اطالعات ،با استفاده از ابزار   ، PESTELمورد بررسي
و پژوهش قرار گرفته که منجر به استخراج فرصتها و تهدید هایی به شرح ذیل میباشد:
الف -فرصتها:

ــ روابط و وجاهت بينالمللي کشور پس از اجراي برجام
ــ روابط با کشورهاي مسلمان و منطقه
ــ شتاب فزاینده (نمایی) انقالب ديجيتالي
ــ وجود پتانسیلهای جوان کشور برای توسعه فضای مجازی
ــ موقعيت ژئوپليتيک كشور بعنوان نقطه امن و با ثبات
ــ توجه ويژه حاكميت به بخش ارتباطات و فناوري اطالعات
ــ تقاضاي روزافزون مردم براي استفاده از خدمات بخش ارتباطات و فناوري اطالعات
ب -تهديدها:

ــ عدم تطابق نظام آموزشي و مهارتي با نيازهاي روز و آينده
ــ پايين بودن سطح فناوري داخلي نسبت به متوسط جهاني
ــ عدم وجود نظام حقوقی و مقرراتی مناسب برای رعایت مالکیت معنوی در فضای مجازی
ــ تهدید حریم خصوصی انسانها با توسعه انقالب دیجیتالی و فراهم شدن امکان جستجو و از دست رفتن مهار داده های
شخصی و احتمال فراهم آمدن زمینه آسیب به زندگی درونی
ــ عدم وجود بازار شفاف و مناسبات حقوقي و مقررات مربوطه جهت فعاليت بخش خصوصي و كسب و كارهاي نوين
بويژه در توسعه كاربردهاي فناوري اطالعات و محتواي بومي
ــ مقاومت و ايستايي بخشهاي مختلف حاكميت جهت استفاده از شيوه نوين ارائه خدمات هوشمند

12

رویکردها و برنامه

 .4.3بررسي اسناد باالدستي مرتبط با بخش
الف -بندهاي مرتبط مندرج در سياستهاي كلي برنامه ششم توسعه كشور

 -۳۲کسب جایگاه برتر منطقه در توسعه دولت الکترونیک در بستر شبکه ملی اطالعات.
 -۳۳توسعه محتوی در فضای مجازی براساس نقشه مهندسی فرهنگی کشور تا حداقل پنج برابر وضعیت کنونی و بومیسازی
شبکههای اجتماعی.
 -۳۴ایجاد ،تکمیل و توسعه شبکه ملی اطالعات و تأمین امنیت آن ،تسلط بر دروازههای ورودی و خروجی فضای مجازی و
پاالیش هوشمند آن و ساماندهی ،احراز هویت و تحول در شاخص ترافیکی شبکه به طوری که  ۵۰درصد آن داخلی باشد.
 -۳۵بهرهگیری از موقعیت ممتاز کشور با هدف تبدیل ایران به مرکز تبادالت پستی و ترافیکی ارتباطات و اطالعات منطقه
و گسترش حضور در بازارهای بینالمللی.
 -۳۶حضور مؤثر و هدفمند در تعامالت بینالمللی فضای مجازی.
 -۳۷افزایش سهم سرمایهگذاری زیرساختی در حوزه فناوری اطالعات و ارتباطات تا رسیدن به سطح کشورهای برتر منطقه.
 -۳۸توسعه فناوری فضایی با طراحی ،ساخت ،آزمون ،پرتاب و بهرهبرداری از سامانههای فضایی و حفظ و بهرهبرداری
حداکثری از نقاط مداری کشور.
ب -مواد مرتبط مندرج در قانون برنامه ششم توسعه كشور

ماده  -67بندهاي الف ،ب ،پ ،ت ،ث و ج شامل موضوعهاي:
افزایش ظرفیت انتقال (ترانزیت) پهنای باند ،زیرساختهای خدمات الکترونیکی در مناطق محروم و روستایی ،یکپارچگی
شبکه ملی اطالعات و افزایش بهرهوری زیرساختهای ارتباطی کشور ،الکترونیکی کردن کلیه فرآیندها و خدمات با قابلیت
الکترونیکی و تکمیل بانک های اطالعاتی مربوط ،نظام جامع آمارهای ثبتی و شبکه ملی آمار ایران ،امکان تبادل الکترونیکی
اطالعات و پاسخگویی الکترونیکی به استعالمهای مورد نیاز و توسعه دولت الکترونیک و عرضه خدمات الکترونیکی و نیز توسعه
و استقرار خزانهداری الکترونیکی و اصالت بخشیدن به اسناد الکترونیکی
ماده  -68بندهاي الف ،ب ،پ ،ت ،ث ،ج ،چ ،ح ،خ و د ،شامل موضوعهاي:
  ایجاد نظام اطالعات استنادپذیر الکترونیکی و کمک به مقابله با جعل ،پایش شاخصهای توسعه کاربرد فناوری اطالعات و
ارتباطات و دولت الکترونیک ،گسترش متوازن زیرساختهای فنی محتوا و خدمات و دولت الکترونیک ،کاهش حداقل دوازده و
نیم درصد ( )%12/5ساالنه از مراجعه حضوری ،حداقل هفت و نیم درصد ( )%7/5رشد ساالنه الکترونیکی نمودن معامالت و
تجارت کاال وخدمات کشور ،دهبرابر کردن محتوای مناسب رقومی (دیجیتال) ،الکترونیکی نمودن امور سازمان بورس و اوراق
بهادار ،سامانههای مالیات الکترونیکی ،معامالت دولتی الکترونیکی(شامل مناقصه ،مزایده ،خرید کاال) و سالمت الکترونیکی،
افزایش خدمات و فعالیت دفاتر ارتباطات و فناوری اطالعات ( )ICTروستایی با استفاده از مشارکت بخش خصوصی ،ایجاد
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تسهیالت برای کارورهای (اپراتورهای) پستی نسبت به راهاندازی و ارائه خدمات راس ًا یا توسط دیگر اپراتورها در ایستگاههای
راه آهن ،بنادر ،فرودگاههای بینالمللی و پایانههای مرزی کشور
ماده  -69موضوع  :هوشمندسازی مدارس ،امکان دسترسی الکترونیک(سختافزاری -نرمافزاری و محتوا) به کتب درسی،
کمک آموزشی ،رفع اشکال ،آزمون و مشاوره تحصیلی ،بازیهای رایانهایی آموزشی ،استعدادسنجی ،آموزش مهارتهای
حرفهای ،مهارتهای فنی و اجتماعی بهصورت رایگان برای کلیه دانشآموزان شهرهای زیر بیست هزار نفر و روستاها و
حاشیه شهرهای بزرگ
پ -بندهاي مرتبط مندرج در سياستهاي كلي اقتصاد مقاومتي

 .۲پیشتازی اقتصاد دانش بنیان ،پیادهسازی و اجرای نقشه جامع علمی کشور و ساماندهی نظام ملی نوآوری به منظور ارتقاء
جایگاه جهانی کشور و افزایش سهم تولید و صادرات محصوالت و خدمات دانشبنیان و دستیابی به رتبه اول اقتصاد
دانشبنیان در منطقه.
 .۳محور قراردادن رشد بهرهوری در اقتصاد با تقویت عوامل تولید ،توانمندسازی نیروی کار ،تقویت  رقابتپذیری اقتصاد،
ایجاد بستر رقابت بین مناطق و استانها و به کارگیری ظرفیت و قابلیتهای متنوع در جغرافیای مزیتهای مناطق کشور.
 .۶افزایش تولید داخلی نهادهها و کاالهای اساسی (بویژه در اقالم وارداتی) ،و اولویت دادن به تولید محصوالت و خدمات
راهبردی و ایجاد تنوع در مبادی تأمین کاالهای وارداتی با هدف کاهش وابستگی به کشورهای محدود و خاص.
 .۱۹شفافسازی اقتصاد و سالمسازی آن و جلوگیری از اقدامات ،فعالیتها و زمینههای فسادزا در حوزههای پولی ،تجاری،
ارزی و . ...
ت -سند تبيين الزامات شبكه ملي اطالعات مصوب شوراي عالي فضاي مجازي شامل :

-1زيرساختهاي ارتباطي فضاي مجازي كشور
-2استقالل شبكه ملي اطالعات
-3مديريت شبكه ملي اطالعات
-4خدمات شبكه ملي اطالعات
-5سالم سازي و امنيت شبكه ملي اطالعات
-6تعرفه و مدل اقتصادي شبكه ملي اطالعات
-7الزامات فرهنگي شبكه ملي اطالعات
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 .5.3موضوعات استراتژیک
با توجه تحلیل عوامل دروني و محيطي بخش  ،اصلي ترين موضوعهاي استراتژيك بخش ارتباطات و فناوري اطالعات به شرح
ذیل می باشند:
 -1توسعه فناوري اطالعات و كاربردها و محتواي بومي با رويكرد اقتصادي و تجاري و توسعه كسب و كارهاي نوين
 -2توسعه شبكه هاي مخابراتي متناسب با تقاضا همراه با افزايش سرعت و كيفيت و كاهش قيمت خدمات
 -3كسب سهم بازارهاي منطقه اي و بين المللي پهناي باند
 -4توسعه مهارتهاي نيروي انساني در توسعه و كاربرد فاوا

 .4برنامه چهار ساله وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات
 .1.4چشم انداز
«توانمند سازي كشور و مردم با افزايش آگاهي جمعي و اخالقي مبتني بر خالقيت ،همدلي و مسئوليت پذيري براي
بهره مندي اقتصادي ،اجتماعي و فرهنگي و زيست محيطي از انقالب ديجيتالي»

 .2.4استراتژي کالن
« اتخاذ رویکرد فرصت محوری به توسعه اقتصاد ديجيتالي مبتني بر فناوري اطالعات و كاربردها و محتواي بومي
بر بستر شبكه ملي اطالعات»

 .3.4اهداف کالن استراتژیک
 -1توسعه متوازن  ،عادالنه ،امن ،ایمن و پایدار دسترسی پهن باند به شبکه ملی اطالعات با رعایت صیانت اجتماعی و فرهنگی
و متناسب با تقاضا با افزايش سرعت و كيفيت و كاهش قيمت خدمات پهن باند (سیاستهای کلی و قانون برنامه ششم)
 -2افزایش رشد ارزش افزوده زیر بخش مخابرات معادل  19.4درصد (قانون برنامه ششم) و گسترش بازار آن به دو و نیم()2.5
برابر سال 1395
 -3هوشمند سازی دولت  ،شفاف سازی و دسترسی آزاد به اطالعات و توسعه فناوري اطالعات و كاربردها و محتواي بومي با
رويكرد اقتصادي و تجاري و توسعه كسب و كارهاي نوين(سیاستهای کلی برنامه ششم)
  -4تحقق اقتصاد ديجيتالي با رويكرد اقتصاد مقاومتي و دانش بنيان با افزایش رشد ارزش افزوده زیر بخش فناوری اطالعات
حداقل معادل 42درصد و گسترش بازار آن بيش از 5برابر سال  1395و ايجاد فرصتهاي شغلي جديد
 -5بهرهگیری از موقعیت ممتاز کشور با هدف تبدیل ایران به مرکز تبادالت پستی و ترافیکی ارتباطات و اطالعات منطقه و
گسترش حضور در بازارهای بینالمللی (سیاستهای کلی برنامه ششم و قانون برنامه ششم)
 -6توسعه فناوری فضایی با طراحی ،ساخت ،آزمون ،پرتاب و بهرهبرداری از سامانههای فضایی و حفظ و بهرهبرداری حداکثری
از نقاط مداری کشور( .سیاستهای کلی برنامه ششم و قانون برنامه ششم)
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 .4.4راهبردها
 -1همگرايي در سياستها ،تصميمات و اقدمات با نهادهاي باالدستي به ويژه شوراي عالي فضاي مجازي
 -2رفع انحصار طبيعي جهت شكل گيري بازار رقابتي در توسعه شبكه دسترسي
 -3شفاف سازي مناسبات بازار و مقررات زدايي و آزادسازي و رفع انحصار براي توسعه سرويسهاي نوين پهن باند به ويژه
محتواي بومي بر بستر شبكه ملي اطالعات
 -4حمايت تحقيقاتي  ،مقررات  گذاري و شفاف سازي مناسبات بازار براي توسعه كاربردهاي فناوريهاي نوين مخابراتي از قبيل:
5G ، Cloud، Big Data،IOT
 -5حمایت الزم برای توسعه زیرساختهای نوین مهارت آموزی جهت توسعه كاربرد هاي فناوري اطالعات و  محتواي بومي
 -6ايجاد زيرساختهاي نهادي مناسب شامل پولي ،مالي ،سرمايه و نظام بيمه و ماليات براي توسعه كسب و كارهاي مبتني بر
فناوري اطالعات با تأكيد بر توليد و عرضه محتواي بومي و ايجاد فرصتهاي شغلي جديد و استفاده حداكثري از ظرفيت پست
بانك به عنوان بانك تخصصي بخش
 -7ايجاد فضاي رقابتي و حمايت و مقررات گذاري مناسب جهت ايجاد اپراتورهاي غير دولتي ارائه كننده خدمات دولت
الكترونيكي ،سالمت الكترونيكي ،كسب و كار الكترونيكي و يادگيري الكترونيكي
 -8سازماندهي  ،مديريت و نظارت مناسب و مستمر با تقسيم كار شفاف جهت تحقق هوشمند سازي دولت و شفاف سازي
نظام اداري
 -9توسعه خدمات نوين پستي به عنوان  اصلي ترين بستر فيزيكي تحقق دولت الكترونيك و اينترنت اشيا()IOT
 -10ايجاد شركت ترانزيت (انتقال) پهناي باند بين الملل و خدمات مرتبط جهت مشاركت و سرمايه گذاري مشترك با شركتهاي
خصوصي و خارجي
 -11استفاده بهينه و حداكثري از  نقاط مداري با تأكيد بر مزيتهاي اقتصادی و تخصصي براي توسعه صنعت فضایی
 .5.4اهداف خرد استراتژيك
 -1دسترسی  80درصد خانوارها به پهن باند
 -2افزايش سرعت دسترسی مشترك به حداقل  20مگابيت بر ثانيه
 -3حداقل كردن هزینه پهنای باند اتصال شبكه هاي توزيع محتواي بومي
 -4تامين صد درصدي زيرساختهاي ارتباطي ،اطالعاتي و مقرراتي جهت تحقق دولت هوشمند
 -5رصد ،پژوهش و ارتقاء دانش در فناوریهاي  نوين ازجمله :نسل پنجم تلفن همراه ،دادههاي عظيم ،پردازش ابري ،اينترنت
اشياء
 -6برقراری امکان دسترسی پرسرعت به  90درصد روستاهای باالی  20خانوار  
 -7تامين زيرساختهاي خدمات الکترونیکی دولت براي  80درصد روستاهاي باالی  20خانوار كشور
 -8افزایش سهم در آمدی خدمات نوین پستی
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 -9افزایش ظرفیت ترانزیت ترافیک به  30ترابیت بر ثانیه
 -10استقرار  100درصدي سامانه صيانت اجتماعي
 -11رصد و پژوهش فناوري هاي نوين فضايي به منظور استفاده اقتصادي و صلح آميز از فضاي ماورا جو
 -12خريد و بهرهبرداری دو ماهواره مخابراتي و سنجش از راه دور
 .6.4سياست هاي اجرايي
-1

آزادسازي فعاليتها و استفاده حداكثري از ظرفيت بخش خصوصي

-2

اولویت بکارگیری محصوالت راهبردی تولید داخل جهت تحقق اقتصاد مقاومتي در بخش ارتباطات و فناوری اطالعات

-3

استفاده از روشهای تأمین منابع مالی پروژه ها به شیوه مشارکت عمومی خصوصی ()PPP

-4

ارتقا و کارآمد نمودن نظامها و زیرساختهای تنظیم مقرراتی و نظارتی بخش ارتباطات و فناوری اطالعات

-5

استفاده اقتصادي از منابع حیاتی بخش ارتباطات و فناوری اطالعات از قبيل  :فركانس راديويي ،آدرس و دامنه اينترنتي

و تخصيص شماره و اعمال مديريت كارآمد
-6

استفاده حداکثری از ظرفیت پتانسیلهای جوان کشور برای شکل گیری اقتصاد دیجیتالی و توسعه فضای مجازی بومی

-7

پیگیری ایجاد نظام حقوقی و مقرراتی شفاف برای رعایت مالکیت معنوی در فضای مجازی

-8

تالش و پیگیری جهت ایجاد هماهنگی  ،همکاری ،خالقیت ،همدلی و مسئولیت پذیری بین همه ارکان حاکمیت،

بخشهای دولتی و خصوصی ،دانشگاهها ،سازمانهای مردم نهاد و آحاد جامعه برای تعریف مجدد مرزهای اخالق و معنویت و
افزایش آگاهی جمعی و اخالقی برای پاسداری از ارزشهای انسانی و حفظ حریم خصوصی انسانها در فضای مجازی
-9

اجازه ورود شبكههاي جهاني تحويل محتوا ( )CDNو شبكههاي اجتماعي در داخل در چارچوب قوانين و مقررات كشور

 -10روزآمد نمودن مصاديق خدمات عمومي اجباري   ICTبا توجه به آمایش سرزمین
 -11شفافسازی و بهبود محیط کسب و کار برای ارائه کنندگان خدمات نوین ارتباطات و فناوری اطالعات
 -12تسلط بر دروازههاي ورودي و خروجي ارتباطي كشور
 -13توزیع سامانههای صیانت اجتماعی در الیه دسترسی
 -14مشارکت و همکاری با اپراتورها و سازندگان خارجی فناوريهاي فضایی
 -15مشارکت با بخش غیردولتی (داخلی و خارجی) جهت خرید ماهواره ملی

