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سوابق علمی،
تخصصی و اجرایی
دکتر عیسی زار عپور
متولد سال 1359
متاهل و دارای  5فرزند
دکتری علوم و مهندسی کامپیوتر
عضو هیات علمی دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه علم و صنعت
معاون قوه قضاییه و رییس مرکز آمار و فناوری اطالعات قوه قضاییه

برنامه گزینه پیشنهادی دولت سیزدهم برای تصدی وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات

تحصیالت و دوره های عالی
دوره پسا دکتری اول:
رشته :علوم و مهندسی کامپیوتر -نسل جدید شبکههای رایانهای

دانشگاه :دانشکده علوم و مهندسی کامپیوتر دانشگاه نیوساوت ولز -)UNSW(1سیدنی-استرالیا
مدت :از سال  1394تا  2015( 1395تا  2016میالدی)

دوره پسا دکتری دوم :
رشته :علوم و مهندسی کامپیوتر -نسل جدید شبکههای رایانهای-تحلیل دادههای زیستی
دانشگاه :دانشگاه صنعتی شریف
مدت :یک سال و نیم از  1395تا  (1396از سال  2016تا )2018

دوره دکتری:
رشته :علوم و مهندسی کامپیوتر-گرایش شبکه (شبکههای رایانهای در ابعاد نانو)
دانشگاه :دانشکده علوم و مهندسی کامپیوتر دانشگاه نیوساوت ولز(-)UNSWسیدنی-استرالیا
مدت :سه سال از سال  1391تا  (1394از سال  2012تا  2015میالدی)

دوره کارشناسی ارشد:
رشته :مهندسی کامپیوتر-گرایش نرمافزار(امنیت شبکه)
دانشگاه :دانشگاه صنعتی شریف
مدت :دو سال از سال  1383تا 1385

دوره کارشناسی:
		
رشته :مهندسی کامپیوتر-گرایش نرمافزار
دانشگاه :دانشگاه رازی کرمانشاه
مدت :چهار سال از سال  1378تا 1382

 -1بر اساس نظام رتبه بندی  QSدانشگاه  UNSWجزو  50دانشگاه برتر جهان است.

سوابق علمی ،تخصصی و اجرایی
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مطالعات و پژوهشها
اســتادیار گــروه شــبکههای رایان ـهای ،دانشــکده مهندســی کامپیوتــر دانشــگاه علــم و صنعــت ایــران بــا تمرکــز بــر

شــبکههای ارتباطــی نوظهــور ، 2اینترنــت اشــیاء 3و سنســورهای پوشــیدنی ، 4شــبکههای کامپیوتــری پیشــرفته و اصــول

طراحــی پایــگاه دادههــا

متخصص در حوزه سیاستگذاری و برنامهریزی کالن فضای مجازی

5
انتشار دهها مقاله علمی پژوهشی به زبان انگلیسی در کنفرانسها و مجالت معتبر بین المللی شامل  6مقاله Q1

داوری مقاالت علمی در مجالت و کنفرانس مطرح بین المللی حوزه شبکههای رایانهای

راهنمایی چندین پایان نامه تحصیالت تکمیلی در حوزه نسل جدید شبکههای رایانهای

انجــام بیــش از ده ســخنرانی بــه زبــان انگلیســی در کنفرانسهــای بیــن المللــی خارجــی معتبــر حــوزه ارتباطــات و

فنــاوری اطالعــات

تدریــس دروس شــبکههای پیشــرفته کامپیوتــری ،مباحــث ویــژه در شــبکه هــای رایان ـهای و اینترنــت اشــیا بــرای

دانشــجویان کارشناســی ارشــد و دکتــری در دانشــگاه علــم و صنعــت
عنوان پایاننامههای سه مقطع تحصیلی

6

 -دوره دکتری :طراحی پروتکلهای کارآمد برای نانو شبکههای حسگر بیسیم

7

 -کارشناسی ارشد :طراحی یک سیستم تشخیص نفوذ برای شبکههای ویژه سیار

 -کارشناسی :طراحی و پیادهسازی دایرهالمعارف تحت وب استان کرمانشاه

عضو انجمن بین المللی مهندسان برق و الکترونیک ()IEEE

مسلط به زبان انگلیسی

افتخارات علمی
دریافت  9جایزه علمی پژوهشی در طول دوره دکتری

8

مبتکر برتر دانشگاه نیوساوت ولز استرالیا ( )UNSWدر سال 2014

یکی از سه پایان نامه برتر دکتری مهندسی دانشگاه نیوساوت ولز استرالیا ( )UNSWدر سال 2015
برترین مبتکر دانشجو در حوزه فناوری اطالعات در سطح کشوراسترالیا در سال 2014

کسب امتیاز الزم برای بهرهمندی از تسهیالت پسادکتری بنیاد ملی نخبگان

عضو بنیاد ملی نخبگان

فارغالتحصیل رتبه دوم دوره کارشناسی

کسب عنوان جوان نمونه استان کرمانشاه در سال 1382
2- New generations of computer networks
)3- Internet of Things (IoT
)4- Wearable wireless sensor networks (WWSN
 -5جزییات در پیوست شماره 2
6- Efficient communication protocols for wireless nanoscale sensor networks
7- An intrusion detection system for mobile ad-hoc networks
 -8به پیوست شماره سه مراجعه شود
سوابق علمی ،تخصصی و اجرایی
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سوابق اجرایی
رییس مرکز آمار و فناوری اطالعات قوه قضاییه با حکم رییس قوه قضاییه (اسفند  1398تاکنون)

موســس و رييــس مركــز توســعه فنــآوري اطالعــات و رســانههاي ديجيتــال وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســامي بــا

حكــم وزيــر فرهنــگ و ارشــاد اســامي ( 1385تــا)1390

عضو كميسيون راهبردي شوراي عالي فنآوري اطالعات كشور ( 1385تا ) 1388

رييــس كميتــه تخصصــي فرهنــگ ايرانــي اســامي در فضــاي ديجيتــال ،بــا حكــم وزيــر ارتباطــات و فنــاوری اطالعــات

( 1389تا)1390

مجــري توســعه خدمــات الكترونيــك در وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســامي ،بــا حكــم وزيــر محتــرم فرهنــگ و ارشــاد

اســامي ()1390-1385

دبيــر كارگــروه اجرايــي شــبكه ملــي فرهنــگ جمهــوري اســامي ايــران ( 1388تــا  )1390بــا حکــم وزیــر فرهنــگ و

ارشــاد اســامی و معــاون علمــی فنــآوری ریاســت جمهــور

عضــو و نماينــده وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســامي در «كمیســيون تخصصــي علمــي فنــآوري هيــات دولــت» ( 1388

تــا )1390

عضو«كميتــه ملــي اطالعــات بــراي همــه» كمســيون ملــي يونســكو  ،بــا حكــم وزيــر علــوم ،تحقيقــات و فنــآوري

( 1389تــا )1390

رييــس كارگــروه تخصصــي «فرهنــگ و فنــآوري اطالعــات» در تدويــن برنامــه پنجــم توســعه ،بــا حكــم وزيــر

ارتباطــات و فنــآوري اطالعــات 1390-1389
عضــو هيــات مديــره بنيــاد م ّلــي بــازي هــاي رايانــه اي ،بــا حكــم وزيــر محتــرم فرهنــگ و ارشــاد اســامي ( 1386

تــا )1388

عضــو شــوراهاي برنامــه ريــزي  /معاونيــن  /تحــول اداري وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســامي ،بــا حكــم وزيــر محتــرم

فرهنــگ و ارشــاد اســامي ( 1385تــا )1388

بنيانگذار و دبیر پنج دوره جشنواره و نمایشگاه بینالمللی رسانه های دیجیتال ( 1385تا )1390
مجري راه اندازي پروژه ملی شبكه ملي فرهنگ جمهوري اسالمي ايران ( 1388تا )1390

مدیر امور پژوهشی پژوهشکده فناوری اطالعات دانشگاه صنعتی شریف ()1395-1397

افتخارات اجرایی
كسب عنوان « مدير نمونه» وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي در سال 1389

كسب عنوان «مدير نمونه دستگاهي در سطح کشور» وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي در سال 1389
دريافت چند لوح تقدير از وزير فرهنگ و ارشاد اسالمي دولت نهم و دهم

دريافت چند لوح تقدير از وزير ارتباطات و فنآوري اطالعات دولت نهم و دهم

دريافت چند لوح تقدير از وزير بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی دولت دهم

دريافت بيش از  30لوح تقدير از معاونين وزير و مديران كل وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي دولت نهم و دهم

انتخــاب وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســامی بــه عنــوان بــه عنــوان دســتگاه برتــر در توســعه خدمــات الکترونیکــی توســط

کارگــروه فــاوای دولــت در زمــان تصــدی ریاســت مرکــز توســعه فنــاوری اطالعــات و رســانههای دیجیتــال

سوابق علمی ،تخصصی و اجرایی
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اقدامات تحولی در سمت اجرایی قبلی
مرکــز آمــار و فنــاوری اطالعــات قــوه قضاییــه بــه عنوان متولــی توســعه فنــاوری و هوشمندســازی دســتگاه قضایی ،در راســتای
اجــرای ســند تحــول قضایــی و در جهــت دســتیابی بــه «قــوه قضاییــه هوشــمند در تــراز انقــاب اســامی» ،اقــدام بــه تهیــه
نقشــه راه هوشــمند ســازی قــوه قضاییــه در ســه گام و  5راهبــرد اصلــی نمــوده اســت .بــر اســاس ایــن نقشــه راه ،اســتفاده
حداکثــری از فنــاوری اطالعــات بــه منظــور  -1تســهیل دسترســی مــردم بــه خدمــات قضایــی  -2افزایــش ســرعت و دقــت
رســیدگیها  -3افزایــش ســرعت و دقــت اجــرای احــکام صــادره  -4شــفاف کــردن فرآیندهــا و تصمیــم گیــری هــا و مبــارزه
بــا فســاد  -5پیشــگیری حداکثــری از وقــوع جــرم 5 ،راهبــرد اساســی هوشــمند ســازی قــوه قضاییــه اســت.
بــه حــول و قــوه الهــی در هفــده مــاه گذشــته ،گام نخســت هوشــمند ســازی قــوه قضاییــه بــا تمرکــز تســهیل
دسترســی مــردم بــه خدمــات قضایــی و افزایــش ســرعت رســیدگی هــا بــا انجــام قریــب بــه  85پــروژه بــزرگ و کوچــک
فناورانــه ( شــامل تولیــد و ارتقــا  60ســامانه و الکترونیکــی کــردن  40اســتعالم قضایــی) برداشــته شــد کــه از جملــه
نتایــج آن مــی تــوان بــه افزایــش رضایتمنــدی عمومــی مــردم و همــکاران دســتگاه قضایــی ،کاهــش زمــان رســیدگی بــه
پرونــده هــا و کاهــش چشــمگیر مراجعــات حضــوری و حــذف قریــب بــه  8میلیــون مراجعــه مــردم بــه دســتگاه قضایــی
و ســایر دســتگاههای اجرایــی کشــور اشــاره کــرد .برخــی از مهمتریــن اقدامــات و نتایــج گام اول هوشــمند ســازی قــوه
قضاییــه عبارتنــد از :
 -1چابک سازی و تخصصی کردن و ارتقا ساختار فناوری اطالعات قوه قضاییه
 -2راه اندازی بیش از  60سامانه جدید که برخی از مهمترین نتایج آنها عبارتند از :
 -1-2حذف بیش از  5میلیون مراجعه حضوری به قوه قضاییه
 -2-2سامان دادن به  6میلیون مراجعه حضوری مردم با حداقل حضور
 -3-2کاهش هزینه ها و صرف جویی در وقت مردم در دستگاه قضایی
 -4-2کاهش ده درصدی زمان رسیدگی به پرونده های قضایی
 -5-2افزایش رضایتمندی عمومی از دستگاه قضایی
 -3راه انــدازی بیــش از  40ســرویس اســتعالم برخــط از ســایر دســتگاهها کــه منجــر بــه حــذف بیــش از ســه میلیــون
مراجعــه مــردم بــه ســایر دســتگاهها و افزایــش ســرعت رســیدگی بــه پرونــده هــا شــده اســت.
 -4تجهیــز تمــام زندانهــا و نقــاط قضایــی کشــور بــه اتاقهــای دادرســی الکترونیکــی و برگــزاری بیــش از  200هــزار جلســه
تحقیــق الکترونیکــی از زندانیــان و حــذف  70درصــد اعزامهــای زندانیــان از زندانهــا بــه مراجــع قضایــی
 -5راهانــدازی زیرســاخت برگــزاری دادگاههــای برخــط و برگــزاری بیــش از یکصــد هــزار دادگاه بــا منــازل و محــل کار
مــردم و بیــش از 50مــورد جلســه دادگاه بــا بیــش از  15کشــور خارجــی
 -6توسعه زیرساختهای ارتباطی و شبکه ملی عدالت متناسب با نیازمندی های قوه قضاییه
 -7راه انــدازی ســامانه هــای نظــارت برخــط بــرای مدیــران ســطوح مختلــف قــوه قضاییــه کــه کل قــوه قضاییــه را بــرای
مدیــران تبدیــل بــه یــک اتــاق شیشــه ای نمــوده کــه در نتیجــه بهــره بــرداری از ایــن داشــبوردهای مدیریتــی تمامــی
عملکــرد قــوه قضاییــه از ســطح یــک شــعبه خــاص تــا ســطح ملــی بــا چنــد کلیــک بــرای رییــس قــوه قضاییــه و مدیــران
ارشــد ،قابــل رصــد مــی باشــد.
 -8راه اندازی ساز و کار سنجش برخط میزان رضایتمندی مراجعین از کارکنان اداری و قضایی قوه قضاییه
 -9الکترونیکــی کــردن مکانیــزم درخواســت و صــدور گواهــی عــدم سوءپیشــینه بــرای عمــوم مــردم بــه صــورت کامــا
برخــط و غیــر حضــوری و صــدور بیــش از دو میلیــون گواهــی در  15مــاه گذشــته بــرای هموطنــان
 -10راه اندازی سکوی(پلتفرم) عدالت همراه برای ارائه خدمات الکترونیک قضایی از طریق گوشی های هوشمند
 -11لینــک شــدن ســامانههای قــوه قضاییــه و نیــروی انتظامــی و تبــادل برخــط پرونــده هــای قضایــی و در نتیجــه
کاهــش ســاالنه میلیونهــا مراجعــه حضــوری بــه دادســراها

سوابق علمی ،تخصصی و اجرایی
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برنامه گزینه پیشنهادی دولت سیزدهم برای تصدی وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات

چشمانداز
اســتفاده حداکثــری از فنــاوری اطالعــات و ارتباطــات و ظرفیتهــای فضــای مجــازی بــرای رســیدن بــه ایرانــی هوشــمند
در تــراز انقــاب اســامی در افــق  ۱۴۰۴بــا رویکــرد ایجــاد شــفافیت ،مبــارزه بــا فســاد ،ارتقــاء کارآمــدی و بســط عدالــت از
طریــق ارائــه خدمــات هوشــمند ،تامیــن و تســهیل ارتباطــات فراگیــر ،ارائــه ســرویس هــای محتــوای داخلــی ،ایجــاد و توســعه
زیرســاخت امــن و پایــدار در تمامــی ارکان دولــت و جامعــه ،تمــدن ســازی در فضــای مجــازی ،مقابلــه بــا تهاجــم فرهنگــی و
ارتقــاء جایــگاه اقتصــاد دیجیتــال بــه عنــوان پیشــران و موتــور محــرک پیشــرفت همــه جانبــه بــا در نظــر گرفتــن ارزشــهای
اســامی-ایرانی مبتنــی بــر بیانیــه گام دوم انقــاب اســامی و در چارچــوب سیاســتهای کلــی نظــام مقــدس جمهــوری
اســامی ایــران.

مقدمه
فنــاوری اطالعــات و ارتباطــات بــه عنــوان یکــی از مهمتریــن مولفههــای پیشــرفت و توســعه در حوزههــای اقتصــادی،
اجتماعــی ،سیاســی و فرهنگــی رســوخ و از مرحلــه تاثیرگــذاری بــر شــئونات مختلــف زندگــی روزمــره مــردم عبــور کــرده و
بــه جزیــی از زندگــی آنــان تبدیــل شــده اســت .ایــن بخــش ،ســهم قابــل توجهــی در ایجــاد ارزش افــزوده اقتصــاد کشــور ایجاد
نمــوده و در بکارگیــری زیرســاخت و شــبکههای توســعه یافتــه و کارآمــد بــا هــدف کاهــش هزینههــا و افزایــش بهــرهوری
ملــی موثــر اســت .در واقــع پدیده(پارادایم)هــای جدیــد مبتنــی بــر فنــاوری اطالعــات ،فرصتــی را بــرای جهشــی بــزرگ در
عرصــه جهانــی و تبدیلشــدن بــه کشــوری پیشــرفته بــا ویژگــی جامعــه ی دانشمحــور فراهــم نمــوده اســت.
مطالبــه خدمــات و نیازمنــدی هــای جدیــد در ایــن عرصــه و پاســخ بــه آنهــا ،مســتلزم توجــه به تحــوالت ســریع و بهرهبــرداری
از فناوریهــای نویــن جهــت ارتقــاء شــاخصهای حــوزه فنــاوری اطالعــات و ارتباطــات در دنیــا و ارائــه خدمــات پایــدار و
مبتنــی بــر پیشــرفت و توســعه اســت .بخــش اعظمــی از ایــن مــوارد بــا ایجــاد عدالــت و فسادســتیزی در دسترســی همگانــی
بــه امکانــات فناورانــه پایــه ،افزایــش کیفیــت خدمــات ،تنظیمگــری مناســب ،مشــارکت بخــش خصوصــی و شــرکتهای
دانشبنیــان ،توســعه منابــع انســانی و ســایر مــوارد الزم محقــق خواهــد شــد.
ایــن برنامــه بــا رویکــرد مبتنــی بــر بکارگیــری تمامــی ظرفیتهــای داخلــی و خارجــی اعــم از :جمعیــت جــوان و نخبــه،
وجــود بیــش از  40ســال تجربــه در مدیریــت حــوزه فنــاوری اطالعــات و ارتباطــات کشــور ،دســتاوردهای سیاســتی و اجرایــی
در مدیریــت ایــن عرصــه ،همصدایــی کشــورهای منطقــه و ســایر کشــورهای همســو بــا جمهــوری اســامی ایــران در ایــن
عرصــه؛ بــا نــگاه درون ســاز و بروننگــر تهیــه شــده اســت.
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در ادامــه ایــن نوشــتار ،پــس از بررســی اســناد باالدســتی .هشــت موضــوع مهــم مرتبــط بــا حــوزه ماموریتــی وزارت
ارتباطــات و فنــاوری اطالعــات شــامل:

 -1حکمرانی دیجیتال و تعامالت بین المللی
 -2دولت هوشمند و تحول دیجیتال
 -3شبکه ملی اطالعات و توسعه پایدار زیرساختهای ارتباطی
 -4تنظیم مقررات حوزه ارتباطات و فناوری اطالعات
 -5اقتصاد دیجیتال
 -6حفظ حریم خصوصی و امنیت فضای تبادل اطالعات
 -7شتابدهی رشد صنعت فضایی
 -8خدمات پستی

مــورد بررســی قرارگرفتــه و در هــر بخــش ضمــن بیــان وضعیــت مختصــر ،مهمتریــن چالشــها و راهبردهــای پیشــنهادی بــرای

برونرفــت از وضــع موجــود و رســیدن بــه وضــع مطلــوب ترســیم شــده اســت.
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اسناد باالدستی مرتبط با حوزه ارتباطات و فناوری اطالعات
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ث-طــرح کالن و معمــاری شــبکه اطالعــات ( بــه شــرح پیوســت )۱
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 -1حکمرانی دیجیتال و تعامالت بین المللی
پیشــرفت فنــاوری اطالعــات و ارتباطــات ،همــه ابعــاد زندگــی انســان و نیــز ســبک حکمرانــی ،خدمترســانی دولتهــا
و شــیوه تعامــل مــردم و دولــت و نحــوه احقــاق حقــوق مــردم توســط دولتهــا را متحــول کــرده اســت و اســتفاده از ایــن
فنــاوری ،در واقــع نــوع حکمرانــی کشــور هــا را دچــار تغییــر کــرده اســت .تدویــن و اجــرای سیاســت هــای مناســب در

حــوزه حکمرانــی دیجیتــال مــی توانــد باعــث افزایــش اعتمــاد عمومــی ،افزایــش ســطح کیفیــت خدمــات دولــت ،افزایــش
رفــاه و آســایش عمومــی ،خلــق منابــع ثــروت جدیــد بــرای کشــور و در عیــن حــال تمــدن ســازی در جهــت نیــل بــه
آرمانهــای بیانیــه گام دوم انقــاب اســامی گــردد .در ایــن میــان ،نهادهــای متولــی سیاســتگذاری در کشــور در ســالیان

گذشــته نقــش خــود را بــرای ترســیم و تحقــق حکمرانــی فضــای مجــازی در تــراز انقــاب اســامی را بــه درســتی ایفــا
نکــرده انــد .تحقــق حکمرانــی منــوط بــه همگرایــی نهادهــای سیاســتگذار و وزارت ارتباطــات و فنــاوری اطالعــات بــه

عنــوان مجــری و تنظیــم گــر و ارائــه واقــع بینانــه نیازمنــدی هــا و مطالبــات حاکمیــت در جهــت تحقــق مــدل حکمرانــی
مطلــوب مــی باشــد.

از ســویی دیگــر همگرایــی ایــران بــا کشــورهای منطقــه ،کشــورهای اســامی ،جنبــش عــدم تعهــد و قــدرت هــای همســو

مــی توانــد باعــث بــرون رفــت کشــور از مواجهــه منفــرد بــا سیاســت هــای یکجانبــه گرایانــه ،ایجــاد ظرفیــت هــای اقتصــاد

دیجیتــال در منطقــه ،پیگیــری تصویــب معاهــدات و قوانیــن پیشــنهادی توســط ایــران در مجامــع و نهادهــای قانــون گــذار

بیــن المللــی و ...گــردد .عــاوه بــر ایــن ،امــکان پیگیــری حقوقــی حمــات ســایبری بــه زیرســاخت هــای کشــور(نظیر
استاکســنت) ،نقــض حریــم خصوصــی شــهروندان ایرانــی ،مسدودســازی صفحــات کاربــران ایرانــی توســط ســکو(پلتفرم)

هــای خارجــی و تحریــم زیرســاختها و ابزارهــای توســعه فنــاوری اطالعــات ،از طریــق پویایــی بیشــتر حــوزه روابــط
بینالملــل وزارت ارتباطــات مقــدور خواهــد بــود.

چالشها

عــدم توجــه بــه نقــش محــوری شــورای عالــی فضــای مجــازی در حــوزه سیاســت گــذاری و تصمیــم گیــری حکمرانــی

دیجیتال(فضــای مجازی)

فقدان نگاه جدی به اهمیت و موضوع حکمرانی دیجیتال و ضعف دانشی این حوزه در بین مسئولین مربوطه
خأل وجود مدل حکمرانی دیجیتال مطلوب مبتنی بر ارزشهای ایرانی  -اسالمی

عــدم سیاســتگذاری فعــال در مواجهــه بــا فنــاوری هــای جدیــد و بــه تبــع ،عــدم اســتفاده حداکثــری از ظرفیتهــای

آنهــا بــرای پیشــرفت کشــور

نبود زیرساختهای سخت افزاری و نرم افزاری الزم برای تحقق حکمرانی دیجیتال

عدم حضور موثر و فعال در تدوین معاهدات بین المللی حاکم بر نظامات فناوری اطالعات و ارتباطات

عدم توفیق در راه اندازی و بهره برداری کامل از شبکه ملی اطالعات

عدم وجود زیرساختهای قانونی الزم برای احقاق حقوق تضییع شده کاربران ایرانی در سکو(پلتفرم) های خارجی

راهبردها

پیشنهاد ارتقای ساختارهای مرتبط با حکمرانی حوزه فضای مجازی به مراجع تصمیم گیر شامل:

 همگرایی ساختارهای بعضا موازی و تعیین خطوط فاصل بین وظایف هریک از ساختارهای موجود -اصالح ،یکپارچه سازی و استقرار نظام جامع تنظیم مقررات فضای مجازی

 -پیشنهاد تشکیل کمیسیون تخصصی فضای مجازی در مجلس شورای اسالمی
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تــاش بــرای همراهــی هرچــه بیشــتر وزارت ارتباطــات و فنــاوری اطالعــات بــا شــورای عالــی فضــای مجــازی بــا

اجــرای مصوبــات شــورا

پیشــنهاد مــدل حکمرانــی مطلــوب فضــای مجــازی در تــراز بیانیــه گام دوم انقــاب اســامی و پیگیــری تصویــب و

پیــاده ســازی آن

تدویــن دکتریــن فضــای مجــازی و نقشــه راه جمهــوری اســامی ایــران در راســتای نیــل بــه قــدرت ســایبری اول

منطقــه و تأثیرگــذاری در ســطح جهــان در تعامــل بــا نهادهــای سیاســتگذار
توجه ویژه به تحلیل کالن دادهها  1برای تصمیمگیریهای کالن کشور

نگاه فرصت محور به فناوری های نوظهور نظیر هوش مصنوعی ،2بالک چین ،3اینترنت اشیاء 4و...

ایجــاد بســترهای جلــب ســرمایه گــذاری خارجــی جدیــد از طریــق پیــش بینــی برنامــه همــکاری بلندمــدت بــا

رویکردهــای جدیــد تاثیرناپذیــر از تحریــم هــای خارجــی

تدویــن برنامــه اقــدام همــکاری موثــر بــا ســازمانهای منطقـهای و جهانــی حــوزه فنــاوری اطالعــات ،جبهــه مقاومــت و

کشــورهای همســو بــرای مقابلــه بــا انحصارگرایــی نظــام ســلطه در حکمرانــی اینترنــت

افزایــش ظرفیــت ترانزیــت مــرز بــه مــرز بینالملــل بــا هــدف فعــال نمــودن بازارهــای اقتصــادی و کســب و کار

دیجیتــال مــرزی

اســتفاده از ظرفیــت قــدرت هــای همســو در تامیــن امنیــت زیرســاخت هــای حســاس ســایبری و انتقــال دانــش و

فنــاوری بــه کشــور

مواجهــه ایجابــی ،توســعه گرایانــه ،فناورانــه ،اشــتغال آفریــن بــا فنــاوری هــای نویــن ارتباطی نظیــر منظومه ماهــوارهای

توزیــع پهنــای بانــد و دسترســی بــه اینترنت

عملیاتــی ســازی اســناد باالدســتی نظــام در همــه ارکان و شــئونات وزارت ارتباطــات و فنــاوری اطالعــات در جهــت

تحقــق حکمرانــی دیجیتــال

تهیــه و ارائــه لوایحــی بــرای بروزرســانی قوانیــن و مقــررات حــوزه فنــاوری اطالعــات و فضــای مجــازی از جملــه

مالیــات ،بیمــه ،مطبوعــات ،تبلیغــات ،تجــارت متناســب بــا توســعه و نیازهــای فضــای مجــازی

1- Big Data Analytics

2- Artificial Intelligence
3- Block chain
4- Internet of Things
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 -2دولت هوشمند و تحول دیجیتال
از جملــه مزیتهــای دولــت الکترونیکــی ،تســهیل دسترســی مــردم بــه خدمــات و شــبانه روزی شــدن آنهــا ،کاهــش
محســوس هزینــه و زمــان خدمــات رســانی بــه مــردم ،اصــاح فرآیندهــای معیــوب ســازمانی و افزایــش ســرعت و

دقــت کارهــا ،از بیــن بــردن زمینــه هــای فســاد از طریــق حــذف امضاهــای طالیــی و شــفاف شــدن همــه اقدامــات و

تصمیمگیــری هــا و ایجــاد بســتر مشــارکت عمومــی در تصمیــم ســازی هــا اســت .امــروز کشــورهای پیشــرفته از دولــت

الکترونیکــی عبــور کــرده و ســخن از دولــت هوشــمند اســت کــه در آن بــا تکیــه بــر هــوش ماشــینی برخــی از امــور بــدون
دخالــت انســان انجــام شــود و در تصمیــم گیریهــا و تصمیــم ســازیها از ســامانههای هــوش مصنوعــی و دادهکاوی

اســتفاده شــود.

تحقــق دولــت الکترونیکــی و نــه حتــی دولــت هوشــمند ،یکــی از مطالبــات قانــون گــذار و مــردم در ســالهای گذشــته

بــوده کــه علــی رغــم تالشهــای صــورت گرفتــه متاســفانه بــه صــورت کامــل محقــق نشــده اســت و مــردم در بســیاری از
امــور بــرای کوچکتریــن کارهــای خــود بایــد بارهــا و بارهــا اقــدام بــه پیگیــری حضــوری کننــد .بــر اســاس آخریــن رتبــه

بنــدی هــای جهانــی وضعیــت جمهــوری اســامی ایــران در شــاخص هــای دولــت الکترونیــک بــه ترتیــب در 5 EGDIرتبــه

 89و  6EPARTرتبــه  118در بیــن  193کشــور در ســال  2020مــی باشــد  7کــه نشــان دهنــده لــزوم توجــه جــدی تــر

بــه ایــن حــوزه اســت.

عمــده دالیــل عــدم تحقــق ایــن طــرح مهــم و راهبــردی ،عــدم وجــود مدیریــت یکپارچــه و منســجم در
ایــن حــوزه ،عــدم تعامــل مناســب دســتگاههای مختلــف (عــدم تبــادل مناســب ســرویس و داده
بیــن دســتگاههای حاکمیتــی و بعضــا متصــل نبــودن آنهــا بــه یکدیگــر) ،عدم وجــود زیرســاختهای
ارتباطــی مناســب و کــم توجهــی مدیــران ارشــد کشــور بــه فرصتهــا و قابلیتهــای فنــاوری
اطالعــات اســت.
هــدف گــذاری در ایــن بخــش در افــق  :1404الکترونیکــی کــردن  100درصــد از خدمــات پرکاربرد

دولتــی و ارائــه تمامــی خدمــات بــه صــورت یکپارچــه از طریــق درگاه ملــی خدمــات الکترونیــک
و نیــز ارتقــا حداقــل  30پلــه ای کشــور در شــاخصهای جهانــی دولــت الکترونیکی اســت

چالشها

ضعــف در رگوالتــوری ایــن بخــش شــامل تدویــن ،بروزرســانی ،تصویــب و ابــاغ بــه هنــگام مقــررات و همچنیــن

ضوابــط و چارچــوب هــای فنــی بــرای توســعه محصــوالت و ســامانه هــای نــرم افــزاری بــا حفــظ کارائــی ،امنیــت و رقابــت

پذیــر بــودن آنهــا در بــازار متناســب بــا مقــررات ابالغــی و نظــارت بــر اجــرای صحیــح آنهــا

انحصــار گرایــی و عــدم تمایــل برخــی دســتگاههای اجرایــی بــه تبــادل ســرویس و اشــتراک داده بــا ســایر دســتگاهها

و عــدم وجــود قوانیــن الــزام آور در ایــن خصــوص ( لینــک نبــودن دســتگاه هــا بــه یکدیگــر)

نبــود قوانیــن و مقــررات الزم در خصــوص امنیــت ،محافظــت ،حریــم خصوصــی و مالکیــت بــرای دسترســی و اشــتراک

این شاخص نشان دهنده وضعیت توسعه کمی خدمات الکترونیک دولتی است )5- E-Government Development Index(EGDI
این شاخص به گونه ای نشان دهنده اقبال عمومی و یا کیفیت خدمات الکترونیک کشورها است که متاسفانه )6 - E-Participation Index( EPART

علی رغم همه تالشها ،رتبه ما از  75در سال  2012به  118در سال  2020تنزل پیدا کرده است

7 - https://publicadministration.un.org/egovkb/en-us/Data/Country-Information/id/79-Iran-Islamic-Republic-of
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گــذاری داده هــا بــرای بخــش هــای دولتــی و حتــی کســب وکارهــا

نبــود مدیریــت منســجم و واحــد بــرای توســعه متــوازن پــروژه هــای اولویــت دار دولــت الکترونیکــی و عــدم تامیــن

منابــع و اعتبــارات کافــی و اختیــارات الزم بــرای اجــرای آن در چنــد ســال گذشــته
( کشمکش درازمدت میان سازمان امور استخدامی و اداری با وزارت ارتباطات و )....

عــدم آمادگــی ســازمانی و فنــی برخــی دســتگاه هــای مهــم در تولیــد و ارائــه خدمــات الکترونیکــی و همچنیــن عــدم

همــکاری مناســب برخــی دســتگاه هــای حاکمیتــی در تبــادل خدمــات کلیــدی و داده هــای مهــم از طریــق مرکــز ملــی
تبــادل و مراکــز تخصصــی و در نتیجــه شــکل نگرفتــن خدمــات یکپارچــه

عــدم توســعه زیرســاخت هــای ارتباطــی امــن و منفــک از اینترنــت( )TDM –Mplsتوســط شــرکت مخابــرات ایــران و

ســایر اپراتورهــای ارتباطــی بــرای ارتباطــات بیــن دســتگاهی و درون دســتگاهی

( تعرفــه ایــن نــوع خدمــات ارتباطــی در ســال  98بیــش از هشــت برابــر افزایــش یافــت بــدون آنکــه اعتبــارات الزم در

بودجــه ســنواتی دســتگاهها پیــش بینــی شــود کــه همیــن امــر موجــب متوقــف شــدن توســعه زیرســاخت دسترســی
شــبکه ملــی اطالعــات در بخــش دولــت الکترونیکــی و عــدم رغبــت دســتگاه هــا و شــرکت هــای مهــم در تقاضــا ایــن

نــوع خدمــات شــده اســت).

اجــرای ناقــص و یــا عــدم اجــرای معمــاری ســازمانی و اصــاح فرایندهــا مطابــق برنامــه هــای تحــول ســازمانی و

چارچــوب هــای ابالغــی شــورای اجرایــی فنــاوری اطالعــات توســط بســیاری از دســتگاهها علــی رغــم افزایــش هزینههــای
ســرمایهای و جــاری دســتگاهها در بخــش فنــاوری اطالعــات

عــدم ایفــای نقــش فعاالنــه مقامــات ارشــد در راهبــری ،نظــارت و همگرایــی فعالیتهــای دســتگاههای اجرایــی

جهــت ارائــه خدمــات در قالــب پنجــره واحــد

آشــنا نبــودن برخــی مدیــران ارشــد کشــور بــا فرصتهــا و قابلیتهــای فنــاوری اطالعــات و فنــاوری نویــن از جملــه

هــوش مصنوعــی و یادگیــری ماشــین و عمیــق در حــل چالــش هــا و همچنیــن انجــام ماموریــت هــا و تکالیــف در ســطوح
ســازمانی و ملــی بــا کیفیــت و اثربخشــی هوشــمندانه

نگاه تصدی گرایانه برای توسعه خدمات الکترونیکی در کشور

نبود نیروی متخصص کافی در دستگاههای اجرایی برای راهبری پروژه های مهم هوشمند سازی

راهبردها

تدوین برنامه ملی توسعه دولت هوشمند با استفاده از بهترین تجارب بین المللی

تقسیم کار مناسب و پرهیز از نگاه بخشی و جزیرهای به مسائل

اخذ اختیارات ویژه در قالب اصل  127از رییس جمهور برای پیگیری ویژه هوشمند سازی دستگاههای اجرایی

بازنگــری مقــررات و آســیب شناســی اقدامــات صــورت پذیرفتــه بــرای توســعه زیرســاخت فنــی و حقوقــی الزم بــه

منظــور تکمیــل اتصــال ســازمانها و دســتگاهها بــه یکدیگــر بــا نــگاه فــرا دســتگاهی و برقــراری کلیــه خدمــات کلیــدی

بیــن آنهــا

تربیــت مدیــران بــا انگیــزه ،تحــول خــواه ،انقالبــی ،جهــادی و آشــنا بــه قابلیتهــای فنــاوری اطالعــات جهــت ســرعت

بخشــیدن بــه رونــد هوشــمند ســازی دســتگاههای اجرایــی کشــور

استفاده از ظرفیت بخش خصوصی و دانش بنیان به جای نگاه تصدی گرایانه دولت برای حل مسائل

توســعه و تکمیــل زیرســاخت هــای مــورد نیــاز دولــت هوشــمند از طریــق اجــرای کامــل شــبکه ملــی اطالعــات

(افزایــش کیفیــت ،ســرعت و امنیــت ارتباطــات در کشــور و افزایــش ظرفیــت و پهنــای بانــد شــبکه انتقــال داده بــه منظــور
رئوس برنامههای پیشنهادی برای وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات
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تامیــن نیازهــای مشــتریان و اپراتورهــای مخابراتــی و شــبکه دادهــای کشــور)

پیــش بینــی و تامیــن اعتبــارات الزم دســتگاه هــا بــرای برقــراری و پرداخــت هزینــه هــای شــارژ ماهانــه در بودجــه

ســاالنه دســتگاه هــا (بــا توجــه بــه اینکــه برخــی دســتگاه هــا بیــن چندصــد تــا چندهــزار خطــوط ارتباطــی فعــال در
سراســر کشــور دارنــد هزینــه هــای آنهــا بســیار سرســام آور اســت.).

ایجاد مرکز پایش و ارزیابی کیفیت خدمات دولت هوشمند و سنجش مستمر رضایتمندی مردم

تقویت مرکز ملی تبادل اطالعات کشور ( )NIXو ارتقا زیرساخت تعامالت الکترونیک دستگاههای اجرایی

بازنگــری و بــروز رســانی برنامــه هــای اقــدام مرتبــط بــا  23پــروژه اولویــت دار مصــوب در دولــت گذشــته و مدیریــت و

کنتــرل مســتمر ایــن پــروژه هــا در وزارت ارتباطــات و فنــاوری اطالعــات و راه انــدازی داشــبورد برخــط و ایجــاد دسترســی

بــرای عمــوم مــردم جهــت آگاهــی از میــزان تعامــل و پیشــرفت فعالیــت دســتگاه هــا

ارتقــا ســامانه دولــت همــراه و کار پوشــه ملــی ایرانیــان بــه عنــوان درگاه واحــد احــراز هویــت و راه انــدازی درگاه

یکپارچــه خدمــات هوشــمند بــرای اخــذ یکپارچــه خدمــات از دســتگاه هــای اجرایــی(  SSOیکپارچــه دولــت)

تهیــه برنامــه راهبــردی ،نقشــه راه توســعه و همچنیــن نگاشــت نهــادی بــرای اســتفاده حداکثــری از ظرفیتهــای

هــوش مصنوعــی و یادگیــری ماشــینی و عمیــق بــه منظــور حــل ابرچالــش هــای پیــش روی کشــور در  10ســال آینــده
و همچنیــن افزایــش هوشــمندی ،شــفافیت ،دقــت ،ســرعت و کاهــش فســاد و خطــای انســانی در همــه ابعــاد تحــول
دیجیتــال

پیگیــری ویــژه زیرسیســتم هــای دولــت هوشــمند در قالــب پروژههایــی همچــون سیســتم مالیاتــی الکترونیکــی،

توســعه نظــام بیمــه الکترونیکــی ،ســامانه اعتبارســنجی مــدارک آمــوزش رســمی کشــور ،توســعه نظــام جامــع ســامت

الکترونیکــی ،ســاماندهی وضعیــت گمــرکات و بــازار و...
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 -3شبکه ملی اطالعات و توسعه پایدار زیرساختهای ارتباطی
شــبکه ملــی اطالعــات بــه عنــوان زیرســاخت توســعه خدمــات الکترونیکــی و هوشــمند ســازی و همچنیــن زیرســاخت
ارتباطــی فضــای مجــازی کشــور ،از جملــه مهمتریــن طــرح هــای ملــی در عرصــه فنــاوری اطالعــات و ارتباطــات بــه
شــمار میآیــد کــه تحقــق آن بنابــر ضرورتهــای ملــی همچــون «ارائــه خدمــات زیرســاختی پیشــرفته» و «بهــره
منــدی از مزایــای زیســت بــوم ملــی فضــای مجــازی متناســب بــا فرهنــگ اســامی  -ایرانــی» در کنــار «حفاظــت از
حریــم خصوصــی کاربــران ایرانــی» و « تحقــق اســتقالل و کاهــش وابســتگی کشــور» ،در اســناد باالدســتی نظــام آمــده
اســت .طبــق آخریــن اعــام مرکــز ملــی فضــای مجــازی بــه عنــوان متولــی نظــارت بــر ایــن طــرح ملــی ،پیشــرفت
شــبکه ملــی اطالعــات از آغــاز تــا کنــون بــر اســاس اهــداف راهبــردی و عملیاتــی منــدرج در ســند طــرح کالن و
معمــاری شــبکه ملــی اطالعــات حــدود  35درصــد اســت کــه بیشــترین مقــدار آن مربــوط بــه توســعه زیرســاختهای
ارتباطــی شــبکه ملــی اطالعــات توســط وزارت ارتباطــات و فنــاوری اطالعــات ،بــا حــدود  70درصــد پیشــرفت مــی
باشــد .لکــن ســایر الیــه شــبکه ملــی اطالعــات بــر اســاس ســند «طــرح کالن و معمــاری شــبکه ملــی اطالعــات« مصــوب
شــهریور مــاه  1399شــورای عالــی فضــای مجــازی (پیوســت شــماره یــک) در خصــوص مــواردی همچــون خدمــات
پایــه کاربــردی ،ســکوهای ارائــه خدمــات  ،پیــام رســان بومــی و نیــز وظایــف ســایر دســتگاهها در ایــن ســند مــورد
غفلــت واقــع شــده اســت.
بــه طــور مثــال بــرای ســنجش پیشــرفت اثربخــش زنجیــره ارزش شــبکه ملــی اطالعــات بــا مشــارکت کلیــه ذینفعــان
بخــش هــای حاکمیتــی و غیــر دولتــی ،شــاخص نســبت ترافیــک داخلــی بــه خارجــی بــه عنــوان یکــی از شــاخص هــای
مهــم  ،فاصلــه قابــل توجهــی بــا نســبت مطلــوب مصوبــات شــورای عالــی فضــای مجــازی یعنــی  70درصــد دارد .نظــر
بــه اهمیــت و مطالبــه مقــام معظــم رهبــری ،ایــن موضــوع بــه عنــوان یــک حــوزه مســتقل در برنامــه پیشــنهادی مــورد
توجــه قــرار گرفتــه اســت .یکــی از شــاخص هــای دســتیابی بــه اهــداف فــوق افزایــش ظرفیــت شــبکه انتقــال داده در
کشــور بــه عنــوان زیــر ســاخت اصلــی شــبکه ملــی اطالعــات اســت .کــه هــم اکنــون بــا تــاش هــای صــورت گرفتــه
پهنــای بانــد شــبکه انتقــال داخلــی  ۳۱ترابیــت بــر ثانیــه اســت کــه الزم در افــق  ۱۴۰۴بــه  ۵۰ترابیــت بــر ثانیــه برســد.
همچنیــن موقعیــت اســتثنایی جغرافیایــی کشــور ،امــکان تبدیــل شــدن جمهــوری اســامی ایــران بــه هــاب منطقــه
ای بــرای ترانزیــت داده(دیتــا) را فراهــم کــرده اســت کــه متاســفانه در گذشــته بــا غفلــت از ایــن موضــوع ،راه
بــرای رقبــای منطقــه ای همــوار شــده اســت .اســتفاده از ایــن ظرفیــت ضمــن ارزآوری و ایجــاد اشــتغال و تحکیــم
تعامــات بیــن المللــی ،مــی توانــد منجــر بــه پایــداری بیشــتر زیرســاختهای ارتباطــی کشــور بــه دلیــل وابســتگی
کشــورهای همســایه بــه زیرســاخت شــبکه جمهــوری اســامی ایــران و تامیــن امنیــت پایــدار ارتباطــی گــردد.
هــم اکنــون بــا اقدامــات صــورت گرفتــه ظرفیــت تبــادل از  ۱.۵ترابیــت بــر ثانیــه در ابتــدای برنامــه ششــم توســعه
بــه  ۵ترابیــت بــر ثانیــه رســیده اســت .لیکــن دو برابــر کــردن ایــن مقــدار در افــق  ۴ســاله امــکان پذیــر اســت.
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هدف گذاری در این بخش در افق  ۱۴۰۴بر اساس اسناد باال دستی:

 -1اجــرای صــد درصــدی تکالیــف وزارت ارتباطــات و فنــاوری اطالعــات در «طــرح کالن و معمــاری شــبکه
ملــی اطالعــات » مصــوب شــهریور مــاه 1399

 -2دسترســی صــد درصــد روســتاهای بــاالی بیســت خانــوار بــه شــبکه ملــی اطالعــات و افزایــش کیفیــت

دسترســی و تکمیــل پوشــش جــاده ای

-3دسترسی  80درصد خانوارها به شبکه پر سرعت ثابت با سرعت حداقل  25مگابیت بر ثانیه

-4دستیابی به سهم  70درصدی ترافیک داخلی از کل ترافیک

-5افزایشظرفیتترانزیتترافیکبینالمللبهمیزانحداقل 30ترابیتبرثانیهوتبادل ۱۰ترابیتبرثانیه

 .۶افزایش پهنای باند شبکه ملی اطالعات از  ۳۱ترابیت بر ثانیه است به  ۵۰ترابیت بر ثانیه

چالشها

تهیــه و تصویــب دیرهنــگام "طــرح کالن و معمــاری شــبکه ملــی اطالعــات" در تاریــخ  1399/06/25توســط شــورای

عالــی فضــای مجــازی پــس از حــدود چهــار ســال از تصویــب "ســند تبیین الزامات شــبکه ملــی اطالعــات “ و عــدم

اجــرای متــوازن آن توســط کلیــه دســتگاه هــای مســئول بــر اســاس اقدامــات کالن و نگاشــت نهــادی شــبکه ملــی
اطالعــات منــدرج در ســند طــرح کالن

محدودیــت منابــع مالــی بــه میــزان مــورد نیــاز جهــت اجــرای شــبکه ملــی اطالعــات و عــدم تخصیــص بهینــه

درآمدهــای حــوزه فنــاوری اطالعــات و ارتباطــات بــه پیشــرفت آن

کاهش روند سرمایه گذار ی جدید اپراتورها به دالیل تحریمها و افزایش قابل توجه نرخ ارز

تحریمهــای بیــن المللــی و عــدم امــکان دسترســی بــه فناوریهــا و تجهیــزات جدیــد و همچنیــن تامیــن وجــذب

منابــع مالــی

عــدم تفکیــک اعتبــارات مالــی بــرای دســتگاه هــای مجــری مطابــق جــدول نگاشــت نهــادی ســند طــرح کالن در

قانــون بودجــه بــرای مدیریــت یکپارچــه و متــوازن توســعه شــبکه ملــی اطالعــات در قوانیــن و تبصــره هــای ســاالنه

بودجــه

عــدم بلــوغ خدمــات راه انــدازی شــده داخلــی نظیــر جویشــگرها و پیــام رســان هــای داخلــی در زیســت بــوم شــبکه

ملــی اطالعــات در مقایســه بــا خدمــات دهنــدگان نظیــر خارجــی و عــدم امــکان رقابــت بــا مزیــت هــای رقابتــی و در

نتیجــه عــدم رغبــت کاربــران داخلــی بویــژه کســب وکارهــا در اســتفاده از آنهــا

بــی توجهــی بــه توانمنــدی صنایــع و شــرکت هــای دانــش بنیــان ایرانــی در بومــی ســازی تجهیــزات ســخت افــزاری

بــا فنــاوری هــای بــاال و همچنیــن توســعه بســترها و بســته هــای نــرم افــزاری بومــی مــورد نیــاز بــرای اســتقرار معمــاری
شــبکه ملــی اطالعــات در تمــام الیــه هــا از ســوی اپراتورهــا ،دســتگاه هــای دولتــی و بانــک هــا و افزایش وابســتگی کشــور

بــا ظهــور نســل هــای جدیــد ارتباطــی و فنــاوری اطالعــات نظیــر  5Gو 6G

عــدم اطــاع رســانی مناســب در راســتای اقنــاع افــکار عمومــی در خصــوص اتفاقــات بعــد از اجــرای طــرح شــبکه ملــی

اطالعــات همچــون قطــع دسترســی بــه شــبکه جهانــی و  ...و در نتیجــه کاهــش اعتمــاد عمومــی مــردم بــه ایــن طــرح
عدم آگاهی و دانش الزم و باور برخی از مسئولین و مدیران به توانایی تحقق کامل شبکه ملی اطالعات
فقدان گفتمان ملی برای مطالبه شبکه ملی اطالعات
نگاه تصدی گرایانه برای اجرای شبکه ملی اطالعات
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عدم توجه به توانمندی های داخلی برای راه اندازی خدمات و ابزارهای الیه های مختلف شبکه ملی اطالعات
وجود انحصار در بخش هایی از شبکه زیرساختی شبکه ملی اطالعات

راهبردها

اقنــاع افــکار عمومــی در خصــوص قابلیتهــا و امکانــات شــبکه ملــی اطالعــات و ایجــاد وفــاق ملــی در ایــن خصــوص بــا
همــراه نمــودن طیــف هــای مختلــف سیاســی و رســانه هــا
اجــرای متــوازن شــبکه ملــی اطالعــات بــر اســاس مصوبــات شــورای عالــی فضــای مجــازی و مطابــق جــدول نگاشــت
نهــادی شــبکه ملــی اطالعــات
 اجــرای وظایــف وزارت ارتباطــات و فنــاوری اطالعــات در ســند «طــرح کالن و معمــاری شــبکه ملــی اطالعــات»مصــوب  25شــهریور  1399شــورای عالــی فضــای مجــازی 40 :تکلیــف از  53تکلیــف ســند یــاد شــده بــر عهــده
وزارت ارتباطــات اســت.
8
 همکاری با سایر دستگاهها برای اجرای تکالیف آنها در سند یاد شدهاصــاح نظــام بودجــه ریــزی و تخصیــص متمرکــز و مبتنــی بــر عملکــرد منابــع بــه منظــور ارتقــای بهــرهوری و کاهــش
اتــاف منابــع در ایــن اَبَرپــروژه
ترویج اقتصاد اشتراکی در بین اپراتورها برای مدیریت هزینه ها
ایجــاد بســترهای جلــب ســرمایه گــذاری خارجــی جدیــد در الیــه دسترســی توســط اپراتورهــا از طریــق پیــش بینــی
برنامــه همــکاری بلندمــدت بــا رویکردهــای جدیــد تاثیرناپذیــر از تحریمهــای احتمالــی بــا راهبــری دولــت
تســهیل در ســرمایه گــذاری بخــش خصوصــی در جهــت توســعه الیــه زیرســاخت هــای شــبکه ملــی اطالعــات و بهــره
گیــری از ظرفیــت بخــش خصوصــی و شــرکتهای دانــش بنیــان بــرای توســعه الیــه خدمــات شــبکه ملــی اطالعــات
توسعه دسترسی فراگیر ،پر سرعت و با کیفیت به شبکه ملی اطالعات:
 بــرای کلیــه روســتاهای بــاالی  20خانــوار کشــور از طریــق اعتبــارات مربــوط بــه «خدمــات عمومــی اجبــاری(»)Universal Services Obligationو بــا همــکاری اپراتورهــا و پیمانــکاران داخلــی و همچنیــن کنتــرل و نظــارت دقیــق
جهــت تحقــق اهــداف کمــی و بــا رعایــت شــاخص هــای کیفــی
 توســعه شــبکه فیبــر نــوری منــازل و نقــاط  FTTX 9بــا توجیــه اقتصــادی و از طریــق شــکل گیــری زیســت بــومپهــن بانــد مطابــق معمــاری شــبکه ملــی اطالعــات بــا همــکاری اپراتورهــا و ســرمایه گــذاری بخــش غیــر دولتــی
افزایــش ظرفیــت ترانزیــت مــرز بــه مــرز بیــن الملــل بــا هــدف فعــال نمــودن بازارهــای اقتصــادی و کســب و کار
دیجیتــال مــرزی
افزایش ظرفیت ،بهبود کیفیت و پایداری درگاههای مستقل ارتباطات بین الملل
تدویــن برنامــه اقــدام مشــترک در توســعه زیرســاخت هــا و شــبکه هــای ارتباطــی کشــورهای منطقــه و اجــرای
پروژههــای راهبــردی مشــترک بــا قــدرت هــای همســو
فراهــم ســازی زیرســاختها ،خدمــات میزبانــی نقــاط لبــه ،توســعه و ارتقــای مراکزتبــادل داده داخلــی ( ،)IXPتدویــن
ســاختار مدیریــت ترافیــک و ارائــه خدمــات ابــری در ســطح کشــورهای همســایه در راســتای ایجــاد منافــع مشــترک و
ارزآوری بــرای کشــور
توجــه ویــژه در ســطح ملــی الیــه خدمــات و بــه حــوزه محتــوا و حمایــت از ایجــاد زنجیــره تولیــد ،توزیــع ،و پــردازش
محتــوا بــه عنــوان مقـ ّوم اصلــی شــبکه ملــی اطالعــات و تاکیــد بــر محوریــت ارائــه دهنــدگان خدمــات و تولیدکننــدگان
محتــوا در چرخــه انتفــاع اقتصــادی

8

رجوع شود به پیوست شماره یک

)9-Fiber to the x (FTTX
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 -4اقتصاد دیجیتال
امــروزه فنــاوری ارتباطــات و اطالعــات ســهم قابــل توجهــی در تولیــد ناخالــص ملــی ()GDPکشــورهای پیشــرفته و حتــی

برخــی کشــورهای در حــال توســعه را بــه خــود اختصــاص داده اســت و در برخــی از کشــورها ســهم اقتصــاد دیجیتــال از
اقتصــاد ملــی تــا  30درصــد هــم بــرآورد شــده اســت .درآمــد برخــی شــرکتهای بــزرگ بیــن المللــی فنــاوری اطالعــات

بــه تنهایــی از کل درآمــد ارزی فــروش نفــت کشــور مــا بیشــتر اســت .متاســفانه در کشــور مــا ،برآوردهــای مبتنــی بــر
واقعیــت ،حاکــی از ســهم بیــن ســه تــا شــش درصــدی ( طبــق گزارشــات مختلــف) ایــن حــوزه در تولیــد ناخالــص ملــی
دارد در حالیکــه هــدف گــذاری صــورت گرفتــه در اســناد باالدســتی مصــوب ســهم  10درصــدی در افــق  1404اســت .لــذا

برنامــه ریــزی دقیــق و الــزام همــه دســتگاه هــا بــه همــکاری در ایــن خصــوص الزامــی اســت تــا ضمــن رونــق کســب و

کارهــا در ایــن فضــا و ایجــاد اشــتغال پایــدار باعــث افزایــش ســهم اقتصــاد دیجیتــال در تولیــد ناخالــص ملــی نیــز گــردد.
هــدف گــذاری در ایــن بخــش در افــق  1404دســتیابی بــه ســهم  10درصدی
«اقتصــاد دیجیتــال» در تولیــد ناخالــص ملی اســت .

چالشها

نبود سند ملی و نقشه راه مصوب توسعه اقتصاد دیجیتال و نگاشت نهادی آن

نبود زیرساخت های الزم برای سرمایه گذاری در این حوزه

عــدم جهــت دهــی پژوهشهــای کاربــردی دانشــگاهها و مراکــز تحقیقاتــی متناســب بــا نیــاز صنایــع و بخشهــای

مهــم کشــور و کاهــش ســهم بــازار داخلــی از توســعه اقتصــاد دیجیتــال کشــور و افزایــش وابســتگی بــه بازارهــای خارجــی

عــدم توجــه بــه توانمنــدی هــای داخلــی و جــذب نخبــگان حــوزه فنــاوری اطالعــات و ارتباطــات در پــروژه هــای ملــی

و مهاجــرت ایشــان

عــدم التــزام واقعــی اپراتورهــا ،بانــک هــا و شــرکت هــا نســبت بــه اجــرای قانــون اســتفاده حداکثــری از تــوان داخلــی

و دور زدن ایــن قانــون توســط آنهــا و ناهماهنگــی نســبی بیــن وزارت صمــت و وزارت ارتباطــات و ســندیکاهای تولیــدی
ارتباطــات و فنــاوری اطالعــات بخــش خصوصــی.

نبــود ســند اولویــت هــا و ظرفیــت هــای صادراتــی دانــش بنیــان در بخــش هــای مختلــف و عــدم حضــور فعــال در

بازارهــای منطقــه و بیــن المللــی و درنتیجــه پاییــن بــودن ســهم صــادرات محصــوالت دانــش بنیــان بــا وجــود ظرفیــت
بــاالی موجــود در کشــور بــه خصــوص در بخــش تولیــد ســامانه هــای نــرم افــزاری و خدمــات فنــی و مهندســی

ضعــف کیفــی زیرســاختهای ارتباطــی بــرای ورود بــه عصــر تحــول دیجیتــال در ســه شــاخص اصلــی تاخیــر بســیار

پاییــن ،اتصــاالت انبــوه و پهنــای بانــد هــای بســیار بــاال

نــگاه ســنتی بــه تنظیــم گــری و صــدور مجــوز فعالیــت بــرای کســب و کارهــای حــوزه فنــاوری اطالعــات نظیــر الــزام

بــه دریافــت مجوزهــای متعــدد از مراجــع مختلــف

فقدان بسته های قانونی حمایتی ویژه برای کسب و کارهای حوزه فناوری ارتباطات و اطالعات

فقــدان زیرســاختهای فنــی و حقوقــی الزم بــرای حضــور قدرتمنــد محصــوالت و خدمــات فنــاوری اطالعــات ایرانــی

در عرصــه بیــن الملــل
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راهبردها

تهیــه ســند ملــی توســعه و نقشــه راه و نگاشــت نهــادی اقتصــاد دیجیتــال و همــراه بــا پیوســت فنــاوری و پیوســت

جــذب ســرمایه گــذاری بیــن المللــی

ارتقــاء امنیــت ســرمایه گــذاری بــا فعالیــت هایــی همچــون پیگیــری تصویــب قوانیــن و مقــررات شــفاف ،رقابتــی و

حمایتــی؛ تســهیل صــدور مجــوز فعالیــت و ....

تــاش بــرای کاهــش نــرخ مهاجــرت و بــه مــوازات آن بازگشــت نخبــگان ایرانــی حــوزه فنــاوری اطالعــات و ارتباطــات

شــاغل در کشــورها و شــرکتهای خارجــی

تســهیل کســب و کارهــای دیجیتــال از طریــق توســعه زیرســاختهای ارتباطــی پرســرعت ،امــن ،و بــا کیفیــت و ارائــه

تســهیالت مناســب بــه شــرکتهای دانــش بنیــان حــوزه فنــاوری اطالعــات

تهیــه بســته هــای حمایتــی بــرای رونــق کســب و کارهــای نوپــا (اســتارتاپ هــای) حــوزه فنــاوری اطالعــات و

ارتباطــات و توســعه زیســت بــوم اقتصــاد دیجیتــال (شــتابدهنده هــا ،پــارک هــای فنــاوری و )...

توســعه تــوان رایانشــی کشــور بــا اســتفاده حداکثــری از ظرفیــت شــرکتهای دانــش بنیــان و ســرمایه گــذاری بخــش

خصوصــی

تسهیل در ورود قانونی شرکتهای فناوری اطالعات و ارتباطات به بورس و جذب سرمایه برای توسعه از این طریق
بستر سازی برای حمایت از توسعه خدمات و محتوای داخلی با کیفیت و فاخر

تســهیل فعالیــت شــرکت هــا و هلدینــگ هــای داخلــی در کشــورهای همســایه و همســو بــه منظــور راه انــدازی

ســرویس هــا و ســکو(پلتفرم) هــای ایرانــی متناســب بــا نیازمنــدی آن کشــورها

تعامــل وزارت فــاوا بــا بانــک مرکــزی و ســازمان بــورس و اوراق بهــادار بــرای تنوعبخشــی بــه روشهــای تامیــن

مالــی صنعــت فــاوا ،و همچنیــن تســهیل ســرمایهگذاری داخلــی و خارجــی ،بــا توجــه بــه مقتضیــات و فرصتهــای ایــن

صنعــت

افزایــش انگیــزه و امیدافزایــی نیــروی انســانی متخصــص صنعــت فــاوا بــا پیگیــری حمایتهــای هوشــمندانه در

مســائلی نظیــر مالیــات بــر حقــوق ،بیمــه ،نظــام وظیفــه و ...

افزایــش انعطافپذیــری بــازار کار بــا حمایــت از مدلهــای نویــن اشــتغال نظیــر آزادکاری 10و دورکاری و توســعه

زیرســاختهای قانونــی و فنــی مــورد نیــاز.

10-Freelancing
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 -5تنظیم مقررات حوزه ارتباطات و فناوری اطالعات
سیاســت گــذاری مناســب در حــوزه تنظیــم گــری فنــاوری اطالعــات و ارتباطــات امــری بــی بدیــل و نیــاز اساســی حــوزه
اجرایــی وزارت ارتباطــات و فنــاوری اطالعــات اســت .توســعه ایــن فنــاوری در بخشــهای مختلــف باعــث شــده اســت تــا
ضــرورت یکپارچــه ســازی سیاســتهای تنظیــم گــری بــه منظــور حفــظ حقــوق کاربــران و بهــره بــرداری بهینــه از منابــع و
ظرفیــت هــا و توزیــع عاالنــه آنهــا ،در ایــن فضــا بیــش از گذشــته احســاس شــود .توســعه زیرســاختها و ابزارهــای فنــاوری
هــای اطالعــات و گســترش ظرفیــت هــای ارتباطــی تنهــا در ســایه مقــررات شــفاف ،رقابت-پایــه و فســاد ســتیز محقــق
مــی شــود .از طــرف دیگــر ،توجــه ویــژه بــه فنــاوری هــای تنظیــم گــر بــه جــای تکیــه صِ ــرف بــر مقــررات تنظیــم گــری
از دیگــر مســائلی اســت کــه بایــد بیــش از پیــش بــه آن توجــه شــود.

چالشها

مــوازی کاری و عــدم همگرایــی نهــاد هــای تصمیــم گیــر در خصــوص فضــای مجــازی و عــدم هماهنگــی بیــن
ســاختارها و نهادهــای مختلــف تنظیــم گــری (رگوالتــوری) موجــود
عدم وجود نظام جامع تنظیم گری فضای مجازی
انحصار در برخی حوزه های قابل واگذاری به بخش خصوصی و تضعیف نقش مشارکتی بخش خصوصی
عدم دفاع موثر از ظرفیت های فرکانس ماهواره ای کشور و نقاط مداری ایران در مجامع بین المللی
عدم حفظ منافع کاربران در نظام موجود تعرفه گذاری اینترنت ثابت/همراه و ترافیک داخلی/خارجی
(اســتفاده از محتــوا و خدمــات تولیــد داخــل بــا مصــرف ترافیــک خارجــی از طریــق ســکو(پلتفرم) هــای خارجــی و
تحمیــل هزینــه گــزاف بــه کاربــران /نامتــوازن بــودن تعرفــه ترافیــک ثابــت و همــراه)
نبود نظام صحیح تعرفه گذاری برای ارائه خدمات پستی و در نتیجه عدم وجود بازار رقابتی در این بخش
عــدم نظــارت صحیــح و آزمــون سیســتم هــا و تجهیــزات وارداتــی بــه کشــور و صــدور مجــوز یــا پروانــه بهــره بــرداری
قبــل از انجــام آزمــون

راهبردها

مطالعــه و مطابقــت بــا الگوهــای موفــق در کشــورهای دنیــا ،بازنگــری ســاختار رگوالتــوری فعلــی و زمینــه ســازی بــرای
ورود بــه رگوالتــوری نویــن متناســب بــا تحــوالت دیجیتال
افزایش تعامالت بین الملل و مشارکت درکارگروه های فنی در حوزه تدوین استانداردها و چارچوب های فنی
پیگیــری نظــام جامــع تنظیــم گــری فضــای مجــازی بــا رویکــرد ایجــاد شــفافیت ،افزایــش تــوان رقابــت  ،فســاد
ســتیزی و توجــه ویــژه بــه فنــاوری هــای تنظیــم گــری 11در جهــت بهــره گیــری حداکثــری از فنــاوری ارتباطــات و
اطالعــات
تنطیــم مقــررات بــروز و کارآمــد و متناســب بــا فناوریهــای نویــن موجــود در کشــور از جملــه نســل هــای نویــن
ارتباطــی  5Gو ، 6Gاینترنــت اشــیاء ،هــوش مصنوعــی و رایانــش ابــری و تــاش جهــت اختصــاص و بهرهبــرداری
دســتگاههای دولتــی و خصوصــی از ایــن امکانــات
اصالح نظام تعرفه گذاری پهنای باند با رویکرد :
 ایجاد مزیت نسبی برای ترافیک داخلی ایجاد مدل و تعرفه صحیح برای توسعه شبکه سیار توسعه زیرساختهای شبکه ِثابت پرسرعت
بهبود نظام واگذاریِ فرکانس در کشور با توجه به ظهور نسل های نوین ارتباطی  5Gو 6G
طراحــی و اســتقرار نظامــات اعتبــار بخشــی بــا اســتفاده از تــوان بخــش خصوصــی بــرای مدیریــت و نظــارت بخــش
فنــاوری اطالعــات و ارتباطــات کشــور

)11 Regulation technologies ( RegTech
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 -6حفظ حریم خصوصی و امنیت فضای تبادل اطالعات
افزایــش بــی ســابقه حمــات بــه زیرســاخت هــای فــاوای کشــور در ســال هــای اخیــر ،نقــض حریــم خصوصــی ،نشــر

اطالعــات محرمانــه و خصوصــی افــراد و ســازمان هــای مختلــف ،و افزایــش قابــل توجــه جرایــم ســایبری مرتبــط بــا فضــای

خصوصــی و امنیــت زیرســاخت هــا در ســایه مــوازی کاری و عــدم وجــود متولــی مشــخص در حــوزه امنیــت زیرســاختی

کشــور باعــث شــده اســت ضمــن کاهــش اعتمــاد عمومــی مــردم بــه امنیــت اطالعــات خــود و حفــظ حریــم خصوصــی

نگرانــی هــا نســبت بــه آینــده توســعه فنــاوری هــای اطالعاتــی و ارتباطــی در کشــور نیــز افزایــش یابــد .دوگانــه «احــراز

هویــت» در مقابــل «نقــض حریــم خصوصــی» بعضــا دســتاویزی بــرای امنیتــی جلــوه دادن فضــای مجــازی کشــور شــده
اســت .در حالیکــه در واقــع عــدم تحقــق امنیــت و بــی توجهــی بــه ســند الزامــات شــبکه ملــی اطالعــات باعــث نــا امــن
تــر شــدن ایــن فضــا و ضــرر و زیــان مــادی و معنــوی کاربــران فضــای مجــازی کشــور شــده اســت.

چالشها

وابستگی شدید کشور به محصوالت سخت افزاری و نرم افزاری خارجی

آســیب پذیــری زیرســاختهای حســاس و حیاتــی کشــور و وجــود انگیــزه هــای قــوی و برنامــه ریــزی مســتمر بــرای از

کار انداختــن ایــن زیــر ســاخت هــا

اســتفاده از تجهیــزات خارجــی در شــبکه هــای اصلــی ارتباطــی عمومــی و اختصاصــی و عــدم توفیــق محصــوالت و

خدمــات داخلــی در کســب رضایــت و اعتمــاد فراگیــر کاربــران
فقدان نظام کارآمد هویت دیجیتال

عــدم وجــود زیرســاخت الزم بــرای حمایــت از حقــوق کاربــران در فضــای مجــازی ( حفاظــت از حریــم خصوصــی،

دادههــا ،حمایــت از خانــواده هــا و کــودکان )...

ضعف در قوانین و مقررات به منظور التزام به ارتقاء امنیت زیرساخت های فاوا

راهبردها

ارتقای توان داخلی و کاهش وابستگی به خارج از کشور

 -بومــی ســازی فنــاوری ،خدمــات ،و تجهیــزات مــورد نیــاز کشــور بــا اســتفاده از زیســت بــوم شــرکت هــای دانــش بنیــان

د ا خلی

 -حمایت از شرکتهای دانش بنیان داخلی فعال در حوزه فاوا

لزوم بهره گیری از فناوریهای نوین اطالعات و ارتباطات

پیگیــری راه انــدازی مرکــز ملــی پایــش امنیــت زیرســاختهای ارتباطــی و اطالعاتــی  12کشــور بــرای کشــف و دفــع

حمــات

تهیــه و در اختیــار قــرار دادن ابزارهــای مناســب بــرای اســتفاده در ســازمانهای دولتــی و خصوصــی بــا هــدف مقابلــه

بــا حمــات ســایبری

عضویت ،همکاری ،و حضور فعال در مجامع بینالمللی حوزه فاوا

تربیت نیروهای متخصص حوزه امنیت فناوری اطالعات در کشور
)Security operation center (SOC
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پیگیــری ایجــاد ســازوکار قانونــی الزم جهــت پیگیــری حقوقــی در ابعــاد بینالملــل در صــورت حملــه بــه زیرســاختهای

کشور

فراهم کردن زیرساختهای فنی و حقوقی الزم برای حمایت از حقوق کاربران در فضای مجازی

پیگیــری اجــرای برنامــه ارتقــای ســطح دانــش و مهــارت عمومــی در بکارگیــری فناوریهــای نویــن ارتباطــی و

اطالعاتــی و ارتقــا ســواد رســانهای

راهاندازی خدمات تخصصی کودکان و نوجوانان در فضای مجازی
تهیه و ترویج ابزارهای حمایت از کودکان در فضای مجازی برای خانواده ها

13

پیگیــری راهانــدازی مراکــز مشــاوره برخــط ویــژه خانــواده هــا بــه منظــور پشــتیبانی از کــودکان و نوجوانــان در فضــای

مجا ز ی

13- Child online protection tools : Parental controls
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 -7شتابدهی رشد صنعت فضایی
بهطــور تاریخــی رویکــرد فضایــی کشــور تــا ســال  1383نــگاه بــه تأمیــن از بیــرون کشــور بــود و نمــاد آن تــاش
ب��رای خریــد ماه��واره زهــره از ســازندگان مختلــف و نهایتــا انعقــاد قــرارداد بــا روســیه بــود کــه باکارشــکنی تامیــن
کننــدگان غربــی بــه همــراه بدعهــدی و بدقولــی روســیه روبــرو شــد .ازایـنرو کشــور از ســال  1385بــا تدویــن برنامــه
ده ســاله در دو بخــش توســعه ماهــواره و توســعه پرتابگــر رویکــرد خــود را بــه اتــکا بــه تــوان داخلــی در کنــار تامیــن
نیــاز فــوری از خــارج تغییــر داد ایــن برنامــه هــا هرچنــد نــه بطــور کامــل ولــی تــا ســال  1393ادامــه داشــت و
موفقیتهــای شــگفتیآوری همچــون قــرار دادن ماهــواره در مــدار بــا ماهوارهبــر ســفیر نقطــه پایــان حمایــت جــدی
دولــت از اجــرای ایــن برنامــه هــا بــود و ادامــه ایــن رویکــرد بــدون نــگاه اقتصــادی بســیار پرهزینــه و دشــوار شــدتا
ل پایانــی دولــت دهــم ،بســیاری از بودجههــا قطــع شــد .بــا شــروع دولــت یازدهــم وامیدهــای
جایــی کــه در دو ســا 
مســئولین ایــن دولــت ،رویکردهــای خریــد از خــارج تقویــت شــد و مذاکراتــی بــا طرفهــای روســی و فرانســوی
صــورت پذیرفــت ،متأســفانه در ایــن مســیر نــگاه توســعه تمامــی زنجیــره ارزش بهصــورت همزمــان،
موردتوجــه واقــع نشــد و حتــی مــورد بیاعتنایــی قــرار گرفــت .بایــد توجــه داشــت کــه توســعه تــوان فنــی
در حــوزه فضایــی ،میبایســت مــداوم و پیوســته باشــد بســیاری از متخصصیــن و مدیــران موفــق ســالهای  84تــا
 93دیگــر در ایــن حــوزه اشــتغال نداشــتند .ایــن موضــوع باعــث عــدم موفقیــت دربســیاری از فعالیــت هــای فضایــی
کشــور بیــن ســال هــای  93تــا کنــون شــده اســت .امــا میتــوان ادعــا کــرد کــه بــا برنامــه ریــزی صحیــح
و اســتفاده از ظرفیتهــای موجــود فنــی ،علمــی و انســانی و مشــارکت دادن بخــش خصوصــی در ایــن
عرصــه ،میتــوان صنعــت فضایــی کشــور را ماننــد صنعــت هســتهای بــه نقطــه غــرور انگیــزی بــرای
ارائــه خدمــات فراگیــر ،ارزان ،بــا فنــاوری بــاال تبدیــل نمــود.
اهداف کمی در افق ۱۴۰۴
 افزایــش تــوان داخلــی فنــاوری ســاخت ماهــواره هــای سنجشــی ،مخابراتــی مــدار بــاالبــه میــزان  ۸۰درصــد
 خرید/ساخت و بهره برداری  ۳ماهواره مخابراتی و سنجش از راه دور ارائه  ۱۵خدمت نوین و با ارزش افزوده فضاییساخت ماهوراه سنجش از دور با رزولوشن زیر  10مترساخت یک ماهواره عملیاتی مخابراتی و قراردادن آن در مدارایجاد حداقل یک اپراتور ماهواره مخابراتیاز عمــده تهدیداتــی کــه در اثــر رشــد فزاینــده فنــاوری هــای فضایــی در جهــان و محدودیــت کشــور در دســتیابی بــه توان
تجــاری در ایــن حــوزه متوجــه کشــور خواهــد شــد مــی تــوان بــه مــوارد زیــر اشــاره نمــود:
پایــان دوره عملیاتــی ظرفیتهــای مخابراتــی فضایــی کشــور تــا ســال ( 2030ســه ترانســپوندر ماهــواره بــدر) و بــروز
محدودیتهــای جــدی بــرای پخــش تلویزیونــی و خدمــات بانکــی کشــور
15
عــدم دســتیابی بــه مــدار زمینآهنــگ 14در کنــار ظهــور منظومــه هــای ماهــواره ای مــدار پاییــن و بــه همــراه ظهــور
منظومــه هــای ماهــواره ای بــا قابلیــت ارائــه اینترنــت آزاد و جهانــی (ماننــد منظومــه ماهــوارهای اســتارلینک آمریــکا)
از طریــق فضــا و آســیب بــه کســب وکار اپراتورهــای مخابراتــی و بــروز مشــکالت عدیــده فرهنگــی و امنیتــی و ســایر
تبعــات ناشــی از آن
نبــود دسترســی بــه دادههــای سنجشــی مســتقل و بـهروز بــرای مدیریــت کالن کشــور (امنیــت غذایــی ،خشکســالی،
مدیریــت کشــاورزی) و کاربردهــای نظامــی و رفــع تهدیــدات امنیتــی
نبــود دسترســی بــه دادههــای ناوبــری دقیــق و بــروز مخاطــرات اقتصــادی در جابهجایــی کشــتیها و نــاوگان نظامــی
14-Geosynchronous orbit
)15 -Low Earth Orbit(LEO
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در شــرایط ایجــاد موانــع و خطــا در دسترســی بــه دادههــای ناوبــری جهانــی
عدم استفاده بهینه از ظرفیت های موجود کشور
تســخیر بازارهــای منطقــه و فضــای فرکانســی پیرامونــی توســط کشــورهای همســایه (عربســتان ،امــارات و ترکیــه) در
حــوزه فضایــی بــه دلیــل عــدم حضــور فعــال ایــران
شکل گیری انحصار در حوزه پرتاب فضایی توسط قدرت های جهانی (پیمان  ILSو )...

چالشها
عدم وجود برنامه بلند مدت جامع و همه جانبه در حوزه فضایی
لزوم توجه جدی به توانمندی های داخلی و توسعه فناوری توأم با انتقال دانش فنی در  8سال گذشته
وجود قوانین و مقرارت محدود کننده بازار خدمات و محصوالت فضایی در کشور
عدم اختصاص بودجه مناسب
عــدم بهــره بــرداری مناســب کشــور از ظرفیتهــای اقتصــادی حــوزه فضایــی( اقتصــاد ایــن حــوزه حــدود  360میلیــارد
دالر اســت کــه مــا امــکان جــذب حداقــل یــک درصــد آن را داریــم)
لزوم حضور فعال و پر قدرت در مجامع بین المللی جهت حفظ منافع کشور

راهبردها
ارتقــا جایــگاه ســازمان فضایــی کشــور و تشــکیل جلســات شــورای عالــی فضایــی بــا ریاســت رییــس جمهــور پــس از
ده ســال
تثبیت توانمندی دستیابی به مدار پایین ( )LEO
ایجاد و بهره برداری از زیرساخت های دستیابی به مدار زمین آهنگ
توسعه توانمندی طراحی و ساخت ماهواره های سنجشی با دقت زیر  ۱۰متر
توسعه توانمندی طراحی و ساخت ماهواره های مخابراتی با قابلیت ارائه خدمات (FSS (Fix Satellite Service
دستیابی به توانمندی طراحی و استقرار منظومه های ماهواره ای
ایجاد بسترهای قانونی و حمایتی جهت شکل گیری و فعال سازی اپراتورهای ماهواره ای با مشارکت بخش خصوصی
رفــع و تعدیــل قوانیــن و مقــرارت محــدود کننــده بــازار جهــت توســعه مشــارکت بخــش خصوصــی در تکمیــل زنجیــره
ارزش صنعــت فضایــی کشــور
توســعه دانــش فضایــی و برنامهریــزی جهــت آزادســازی داده در بخــش فضایــی جهــت توســعه کســب و کارهــای
فضاپایــه و توســعه نوپــا (اســتارتآپ) هــای حــوزه فضــا
تقویت نقش سیاستگذاری دولت و حاکمیت در فضا به جای تصدی گری و اجرا
تعییــن دقیــق حجــم اقتصــاد فضایــی کشــورو پاییــش منظــم زیســت بــوم و اقتصــاد فضایــی بــه منظــور ایجــاد امــکان
برنامــه ریــزی فنــی و اقتصــادی
توسعه شبکه آزمایشگاه های ملی فضایی از طریق تجمیع توانمندی های موجود در کشور
تدویــن بســته هــای حمایتــی توســعه فنــاوری در قالــب طــرح هــای کالن ملــی بــا حمایــت دولــت و بهــره بــرداری
بخــش خصوصــی
تدوین قانون ملی فضا و مجوزهای جذاب اقتصادی برای جذب سرمایه بخش خصوصی و سرمایه گذاری خارجی
حمایــت از تشــکیل ســاختارهای قدرتمنــد خصوصی-حاکمیتــی (مثــال هایــی موفــق همچــون مپنــا در حــوزه بــرق)
در حــوزه فضایــی
برنامــه ریــزی بــرای مشــارکت بیــن المللــی و منطقــه ای در حــوزه فضــا بــه منظــور کســب دانــش و ســرمایه بــه همــراه
گســترش بازارهــا و تقابــل بــا قــدرت هــای انحصــار گــرای جهانــی بخصــوص آمریــکا در مجامــع بیــن المللــی
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 -8خدمات پستی
شــرکت ملــی پســت ایــران بــا برخــورداری بالــغ بــر  25هــزار نیــروی انســانی دولتــی و پیمانــکاری و گــردش مالــی
بــاال ،متاســفانه امــروز در جایــگاه مناســبی قــرار نــدارد .علیرغــم آنکــه بــه واســطه همهگیــری ویــروس منحــوس کرونــا
اســتفاده از خدمــات پســتی در کشــور توســط عمــوم مــردم بســیار رشــد کــرده ،لیکــن متاســفانه ساختارســازمانی و شــکل
راهبــری ایــن شــرکت بصورتــی نیســت کــه بتــوان گفــت زیســت بــوم بخــش پســتی کشــور بصــورت چابــک ،درآمــدزا و بــا
کیفیــت در حــال ارائــه خدمــات اســت .بدیهــی اســت بــا برنامــه ریــزی صحیــح و توجــه بــه ایــن بخــش مــی تــوان عــاوه
بــر جلــب رضایــت عمومــی ،ایــن بخــش از زیســت بــوم ارتباطــی کشــور را بــا مشــارکت بخــش خصوصــی ارائــه دهنــده
خدمــات پســتی ،بــه جایــگاه ارائــه خدمــات بهتــر ،باکیفیــت تــر و ســهل تــری بــه عمــوم مــردم رســاند .در یــک نــگاه
در عصــر فضــای مجــازی پســت نقــش بــی بدیلــی در تحویــل کاال بــه کاربــران فضــای مجــازی دارد ،ایــن امــر مســتلزم
توســعه فناورانــه پســت جمهــوری اســامی در ابعــاد مختلــف مــی باشــد باشــد .همچنیــن ،در ســالهای اخیــر جایــگاه
کشــور ایــران درخصــوص شــاخص "یکپارچــه توســعه پســتی ( ")IDPدر نوســان بــوده اســت بطوریکــه رتبــه کشــور ايــران
در ایــن شــاخص از 48در ســال  2018بــه رتبــه  39درســال  2019رســیده امــا در ســال  2020ايــن رتبــه تقلیــل بــه عــدد
 48یافتــه اســت کــه نشــان دهنــده لــزوم توجــه جــدی تــر بــه ایــن حــوزه اســت.

چالشها
عدم تناسب تعرفه با قیمت تمام شده خدمات تکلیفی
کمبود منابع سرمایه گذاری جهت بازسازی بسترهای خدمات پستی
عــدم شــفافیت در قوانیــن و مقــررات ارائــه خدمــات پســتی (ارائــه خدمــات پســتی توســط بنگاههــا بــا برچســب حمــل
و نقــل)

راهبردها
ارتقای جایگاه پست به عنوان پیشران توسعه کسب و کارهای اینترنتی
بهره گیری از فناوری ها و روشهای نوین جابجایی و رهگیری مرسوالت پستی
ارتقــای شــبکه پســتی کشــور ،دیجیتالــی نمــودن فرآیندهــای حــوزه پســت و اســتفاده از فناوریهــای نویــن جهــت رفــع
مشــکالت موجــود در ایــن حــوزه
استفاده موثر از فناوری های نوین برای مقابله با انتقال کاالهای غیر مجاز از طریق شبکه پستی کشور
توســعه دیجیتــال پســت بانــک مبتنــی بــر حمایــت از کســب و کارهــای نوپــا و اقتصــاد دیجیتــال بــرای برقــراری
عدالــت اجتماعــی
تقویــت زیســت بــوم فنــاوری اطالعــات مســتقر در منطقــه ویــژه پیــام مبتنــی بــر شــرکت خدمــات هوایــی و منطقــه
ویــژه اقتصــادی پیــام
حمایــت از ظرفیتهــای منطقــه ویــژه پیــام بــرای ایجــاد شــهر هوشــمند و برنامهریــزی بــه منظــور گســترش ارزش
افــزوده و توســعه اشــتغال در بخــش فنــاوری اطالعــات و ارتباطــات
استفاده مشترک از ظرفیت اپراتورها و شرکت ملی پست ج.ا.ا برای ارائه خدمات
شفاف سازی قوانین و مقررات خدمات پستی
جذب سرمایه گذار در خدمات نوین پستی
و آخر دعوانا ان الحمد هلل رب العالمین
 20مرداد 1400
عیسی زارع پور
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پیوست ها
پیوســت شــماره یــک« :اقدامــات کالن و نگاشــت نهــادی» موجــود در «طــرح کالن و معمــاری شــبکه ملــی اطالعــات»
مصــوب  25شــهریور  1399شــورایعالی فضــای مجــازی
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