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 چكيده

است. امروزه  ههاي توسعه در كشورها تبدیل شدفناوري اطالعات و ارتباطات )فاوا( به یكي از مهمترین پيشران

اي اجزاي مختلف اي برهاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي نفوذ پيدا كرده و راهكارهاي بهينهفاوا در همه حوزه

ترین سند باالدستي كشور است كه رسيدن به جایگاه برجسته 1141انداز هاي مذكور دارد. سند چشمحوزه

 كند. هدف تبيين ميعنوان به برتر علم و فناوري در منطقه را

ه تر بطور مبسوطدر احكام متعدد بههاي كالن آنها نيز ساله كشور و سياستهاي توسعه پنجبرنامه 

هاي فاوا را تعریف ها برمبناي این احكام، پروژهو دستگاهاستفاده از مزایاي مختلف فاوا تأكيد دارند. دولت 

هاي مختلف، هاي اطالعاتي دستگاههاي مكاني، سيستمكنند. شبكه ملي اطالعات، دولت الكترونيك، دادهمي

مختلفي هم براي ساماندهي حوزه فاوا و قانونمند ها هستند. قوانين الكترونيك و... از این قبيل پروژه سالمت

ها تصویب و ابالغ شده است. قانون تجارت الكترونيك، مانهاكردن روابط بين ذینفعان و ذیربطان هریك از س

قانون  ،اي، فصل پنجم قانون مدیریت خدمات كشوريافزارهاي رایانهآورندگان نرمقانون حمایت از حقوق پدید

 ، قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطالعات و... از این قبيل قوانين هستند. ايجرائم رایانه

هاي فناوري اطالعات و ارتباطات و همچنين ها اقدامات مهمي در راستاي تأمين زیرساختدولت و دستگاه

ت گذشته و حال مراتب بيشتر از اقداماما نياز كشور بها ،انداندازي كاربردهاي مختلف فاوا انجام دادهبراي راه

هاي قابل انتقال به داخل كشور، پوشش كامل شبكه كه ملي اطالعات، ساماندهي ترافيكاست. تكميل شب

ارتباطي براي همه نقاط كشور، افزایش پهناي باند اینترنت، ارتقاي سطح دولت الكترونيك، توسعه خدمات 

رود ها و... از اقداماتي است كه انتظار ميههاي اطالعاتي مختلف دستگااندازي سامانهراه ،الكترونيكي دولت

 كوشش دولت به تحقق آنها بيشتر معطوف شود. 

همچنين، اقدامات مهمي در زمينه وضع قوانين مرتبط با فاوا صورت گرفته است اما خألهاي قانوني نيز  

ي، ضعف قانوني در حوزه ها در فضاي مجازوجود دارد كه مهمترین آنها عبارتند از: فقدان قانون حفاظت از داده

رایت(، استنادپذیري ادله الكترونيكي، ضعف قانوني در حمایت از مالكيت معنوي در فضاي تبادل اطالعات )كپي

مندي از مزایاي آن نيازمند توسعه فاوا در كشور و بهرهدر مجموع، فقدان قانون نظام مهندسي فناوري اطالعات. 

قانونگذاري و نظارت ازسوي مجلس شوراي اسالمي و شوراي عالي فضاي  ریزي و اجرا در قوه مجریه وبرنامه

 مجازي است. 
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 مقدمه

 و كرده گذر مردم روزمره زندگي مختلف شئونات بر ثيرگذاريأت مرحله از ارتباطات و اطالعات فناوري

و  اطالعات فناوري. است شده وارد جامعه سياسي و اجتماعي فرهنگي، اقتصادي، زندگي متن به

 كيفيت افزایش در دارد و هافناوري و هاحوزه سایر هتوسعنقش مهمي در  ،پيشران عنوانبه ارتباطات

 سازي،رسانه درآمدزایي، اشتغال، كارآفریني، .دارد بسزایي ثيرأتجامعه  عمومي رفاه بهبود و زندگي

است. رشد  ناوريف اینمهم  آثار عنوانبه زمان مدیریت و هادولت سازيچابك ها،هزینه كاهش

)فاوا( كشور نشانگر آن است كه توسعه این بخش  هاي مهم بخش فناوري اطالعات و ارتباطاتشاخص

اي هاي توسعهبرنامه و1141انداز شتاب مضاعفي گرفته است. این مهم به پشتوانه وجود سند چشم

هاي ات یكي از بخشاست بخش فناوري اطالعات و ارتباط 1141انداز كشور جهت نيل به اهداف چشم

هاي مهمي براي توسعه آن ترسيم شده است. فناوري اطالعات مدت و برنامهمهمي است كه اهداف بلند

هاي اي كشور و سياستهاي توسعه)فاوا( توسعه كاربردهاي فاوا حضور پررنگي در برنامه ارتباطات و

 يهااستيسسياست  04سياست از  2و  مپنج برنامه قانون از ماده 32عنوان نمونه كالن آنها دارد. به

توسعه  به دولتي اعتبارات از زیادي انه بخشيو سال به امور فاوا مربوط است توسعه ششم برنامه يكل

 یابد.مي اختصاصفاوا  كاربردهاي

 .خدمات عمومي است ها در بخشهاي مختلفي دارد. یك گروه عمده این كاربريكاربري فاوا

 سهم كه طوري به است كشور اجتماعي ـ اقتصادي هايبخش ترینبزرگ از یكي عمومي، خدمات

 بخش این در دولتي شاغلين اعظم بخش نيز و دهدمي اختصاص خودبه را دولتي اعتبارات از عظيمي

الكترونيكي از  یادگيري و الكترونيكي ، سالمتيكيالكترون يبانكدار ،يالكترونيك دولت .هستند فعال

 شود. در این حوزه محسوب مي ارتباطات و طالعاتا فناوريراهكارهاي 

 ارتباطات و اطالعات فناوري با مرتبط نهادهاي و هادستگاه ،1در این گزارش ابتدا در بخش  

شود. به اجمال بيان مي ارتباطات و اطالعات فناوري حوزه قوانين ،2 شوند سپس در بخشمعرفي مي

شود و در نهایت در تشریح مي رانیا ارتباطات و اطالعات يفناور بخش فعلي وضعيت ،3در بخش 

 شود.ه ميبندي ارائجمع 1بخش 

 

 ها و نهادهاي مرتبط با فناوري اطالعات و ارتباطات . دستگاه9

سوي مقام معظم رهبري در كنار قوانين گوناگون مصوب در عرصه هاي ابالغي ازاحكام و سياست

اي و م رایانهئاي، قانون تجارت الكترونيك، قانون جران توسعهجمله قوانيفناوري اطالعات و ارتباطات از

ها و نهادهاي متولي این عرصه دیگر قوانين مرتبط در این حوزه تكاليف و اختياراتي را برعهده دستگاه



 

 

ساز فناوري ها و نهادهاي فعال در حوزه توانمندساز نهاده است. در این بخش به اختصار دستگاهتوانمند

 شوند.معرفي مي و ارتباطات، اطالعات

 

 هاي زيرمجموعه آن  وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات و سازمان .9-9

 ،نگهداري ،ایجاد اطالعات، فنّاوري و ارتباطات توسعه زمينه در كلي ضوابط و هاسياست تدوین

 فناوري ليم نظام تدوین و طراحي كشور، مخابراتي و پستي مادر هايشبكه توسعه و برداريبهره

 موردنياز هايزیرساخت تأمين و كشور در اطالعات فنّاوري و ارتباطات ترویج و توسعه كشور، اطالعات

 قلمداد وزارتخانه این وظایف مهمترین جملهاز ذیربط پایه خدمات به مردم آحاد دسترسي منظوربه آن

 اهداف این تحقق مسير درـ  شد خواهند معرفي ادامه در كه ـ آن مجموعهزیر هايسازمان كه شودمي

 :كنندمي ایفا را بسزایي نقش

 شركت ارتباطات زيرساخت 

وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات و به استناد  11/1/1303مورخ  13030/144به پيشنهاد شماره بنا

وب ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ایران مصقانون برنامه سوم توسعه اقتصادي (1)و  (2)مواد 

ماده  «ب»شوراي عالي اداري در اجراي بند  21/1/1302مورخ  26416/134و مصوبه شماره  1323

هاي كالن نظام جمهوري اسالمي در راستاي ابالغ ها و برنامهپيرو سياستو نيز  قانون مذكور (1)

هاي مخابراتي به شركت قانون اساسي، شركت طرح و توسعه شبكه وچهارمچهلهاي اصل سياست

عنوان شركتي مستقل از شركت مخابرات ایران تغيير یافت و از آن زمان به بعد بهارتباطات زیرساخت 

 فعاليت خود را آغاز كرد.

ساماندهي در زمينه ایجاد،  سيس آن راهبري، مدیریت وأدر اساسنامه این شركت هدف از ت 

یرساخت كشور و اتخاذ تدابير و انجام برداري از شبكه ارتباطات ز، نظارت، نگهداري و بهرهأمين، تتوسعه

الملل و... تعيين مين ارتباطات زیرساخت راه دور و بينأاقدامات الزم در راستاي حصول اطمينان از ت

 شده است.

 برخي از وظایف شركت ارتباطات زیرساخت عبارتند از:  

ري و شههاي هاي مخابراتي اعم از سوئيچـ ارزیابي عمليات نگهداري و پشتيباني سيستم 

 الملل، دیتا، كابل، مایكروویو، ماهواره، نيرو و ساختمان.بين

المللي شامل ارتباطات تلفني، دیتا، تلویزیوني و... برداري و برقراري ارتباطات بيننگهداري و بهره ـ 

 هاي زميني.از طریق ایستگاه

روویو، فيبر نوري، كابل هاي انتقال اعم از )مایكـ نظارت بر اجراي عمليات نگهداري سيستم 

 هاي مربوطه.كواكسيال( طبق ضوابط و دستورالعمل
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 هاي مخابراتي. ها و دستگاهبرداري از سيستمهاي نگهداري و بهرهـ تعيين سياست 

الملل، هاي مایكروویو، مراكز سوئيچ راه دور و بينبرداري سيستمـ انجام مهندسي عمليات و بهره 

 تباطات ماهواره، تلكس و دیتا. هاي زميني ارایستگاه

 الملل.ـ تأمين و حفظ كيفيت مطلوب ارتباطات راه دور كشور طبق استانداردهاي بين 

 ـ ارائه پهناي باند به اپراتورهاي داخلي و خارجي و ترانزیت ارتباطات.  

 الملل و باالنس ترافيك مربوطه.هاي بينـ مدیریت پهناي باند لينك 

 باند داخلي. ـ مدیریت پهناي  

 سازمان فناوري اطالعات و ارتباطات 

هاي وابسته به وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات، عنوان یكي از سازمانسازمان فناوري اطالعات به

. فعاليت این سازمان از سال رودشمار ميمرجع اصلي مدیریت و توسعه فناوري اطالعات در كشور به

در  كار كرد.آغاز به و سپس امور ارتباطات دیتا شركت مخابرات ایراندر قالب مجري طرح دیتا  1321

ها تبدیل براساس مصوبه شوراي عالي اداري، امور ارتباطات دیتا به شركت ارتباطات داده 1302سال 

ها به شركت فناوري اطالعات براساس مصوبه هيئت وزیران، شركت ارتباطات داده 1301شد. در سال 

شركت فناوري اطالعات از شركت مخابرات ایران منفك و در راستاي  1306در سال  تغيير نام داد و

طور مستقيم تحت نظر وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات قانون اساسي به وچهارمچهلاجراي اصل 

عنوان سازمان فناوري اطالعات ایران شوراي عالي اداري عنوان شركت را به 1334قرار گرفت. در سال 

هيئت وزیران اصالحيه اساسنامه جدید سازمان فناوري اطالعات  1331و ابالغ كرد و در سال اصالح 

با نيز  1332وظایف محوله حاكميتي اصالح و ابالغ كرد. در آذر سال اجراي ایران را در راستاي امكان 

پایه منظور توسعه خدمات عمومي اجباري از قبيل خدمات پایه مخابراتي، خدمات موافقت دولت به

یافته، سازمان فناوري اطالعات ایران به فهرست پستي و خدمات پایه الكترونيك در مناطق كمتر توسعه

 اهم وظایف این سازمان عبارت است از: .شداي افزوده هاي توسعهسازمان

افزار، افزار و سختمدیریت حمایت و ساماندهي امور مربوط به امنيت فضاي تبادل اطالعات، نرمـ  

 . بردن آمادگي الكترونيكي، توسعه اینترنت، توسعه فناوري اطالعات و كاربردهاي آن در كشورباال

 .هاي حوزه فناوري اطالعات و كاربردهاي الكترونيكيسازي فعاليتمدیریت و نظارت بر یكپارچه ـ 

و ارائه  عنوان كارگزار وزارت ارتباطات و فناوري اطالعاتههدایت بخش فناوري اطالعات كشور ب ـ 

 هاي حمایتي از بخش خصوصي براي فراگير كردن كاربرد فناوري اطالعات در كشور.پيشنهاد سياست

 سازمان و كميسيون تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي

كننده تنظيمعنوان دو نهاد رادیویي و كميسيون تنظيم مقررات به ارتباطات وسازمان تنظيم مقررات 

شوند كه به ترتيب وظيفه نظارت بر كنندگان قلمداد ميو مصرف خصوصي بخش ،روابط بخش دولتي



 

 

قانون وظایف و اختيارات  (1)ماده  در اجراياجراي مقررات و مقرراتگذاري در این حوزه را عهده دارند. 

وظيفه  كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات 1302وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات مصوب سال 

كليه خدمات در  تعيين سياست نرخگذاري بر ،هاي ارتباطي كشورختار بخشاصالح و تجدید سا

هاي كليه خدمات نرخ ها وهاي مختلف ارتباطات و فناوري اطالعات و تصویب جداول تعرفهبخش

مقررات ارتباطي كشور در چارچوب قوانين و  تدوین ،ارتباطي در چارچوب قوانين و مقررات كشور

این كميسيون تاكنون مصوباتي  دار است.. را عهدهو .. آنارت بر حسن اجرايمقررات كشور و اعمال نظ

ها نظام تعرفه و قراردادهاي كيفيت خدمات مورد ها، كليات حاكم بر صدور پروانهرا با موضوعات تعرفه

.. به تصویب .و VOIPالمللي ، مكالمات بينMMSاي تعهد، تجهيزات ارتباطي، خدمات چند رسانه

 است.رسانده 

 

 شوراي عالي فضاي مجازي .0-9

 12/12/1334و در تاریخ العالي( عالي فضاي مجازي به استناد حكم مقام معظم رهبري )مدظلهشوراي

ر با گيري و هماهنگي در فضاي مجازي كشوعنوان كانون متمركزي براي سياستگذاري، تصميمبه

اساسنامه این شورا، در جلسه ششم این امر سيس شد. پيرو أجمهور تيساختيارات كافي و به ریاست رئ

فعال و مبتكرانه با  هعنوان نهادي زیر نظر این شورا و مركزي جهت مواجهبهمركز ملي فضاي مجازي 

فضاي مجازي در سطح داخلي و خارجي چه از منظر فني و چه از منظر محتوایي در چارچوب مصوبات 

این مركز از باالترین سطح حاكميتي در ميان دیگر  شودشوراي عالي به تصویب رسيد. خاطرنشان مي

ها و شوراهاي كشور در حوزه فضاي مجازي و فناوري اطالعات و ارتباطات برخوردار است. مركز دستگاه

هاي عالي تنظيم مذكور از چهار معاونت تنظيم مقررات، فناوري، محتوا و امنيت و نيز كميسيون

 منيت تشكيل یافته است.توليد و محتوا و ا يمقررات، ارتقا

 

 شوراي اجرايي فناوري اطالعات  .9-9

قانون وظایف و اختيارات وزارت  (1) ماده «ج»شوراي عالي فناوري اطالعات كه به استناد بند 

 فضاي عالي شورايـ تشكيل شده بود با مصوبه جدید 1302ارتباطات و فناوري اطالعات ـ مصوب 

 كه شد نام یافت و تصویب تغيير «اطالعات فناوري اجرایي شوراي»به  1331 ماهمجازي در فروردین

 ملي سطح در اطالعات فناوري عالي شوراي هماهنگي و نظارت سياستگذاري، راهبردي، وظایف تمام

 .شود منتقل مجازي فضاي عالي شوراي به
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 . قوانين حوزه فناوري اطالعات و ارتباطات 0

توان به سه دسته قوانين و اسناد باالدستي، عات و ارتباطات را ميقوانين موجود در حوزه فناوري اطال

این قوانين  ،بندي كرد. در ادامهقوانين خاص و قوانين مرتبط با فناوري اطالعات و ارتباطات دسته

 اند.صورت اجمالي تشریح شدهبه

 

 . قوانين و اسناد باالدستي در حوزه فناوري اطالعات و ارتباطات9-0

 سيقانون اسا

مستقيم و غيرمستقيمي به بحث فناوري اطالعات و ارتباطات  هايهدر قوانين و اسناد باالدستي اشار

عنوان باالترین قانون اسناد باالدستي نيز شامل موارد متعددي مرتبط با قانون اساسي به .شده است

 .فناوري اطالعات و ارتباطات كه در جدول زیر به تعدادي از آنها اشاره شده است

 

 . اصول قانون اساسي در حوزه فناوري اطالعات و ارتباطات 9جدول 

 موضوع اصل قانون اساسي رديف

 ایجاد نظام اداري صحيح و حذف تشكيالت غيرضرور اصل سوم قانون اساسي« 14»بند  1

 وپنجم قانون اساسياصل بيست 2
فـي و  ممنوع بودن ضبط و فاش كردن مكالمات تلفنـي، افشـاي مخـابرات تلگرا   

 تلكس و سانسور، عدم مخابره، نرساندن آنها و استراق سمع

 صورت مالكيت عمومي و در اختيار دولتتعریف بخش پست، تلگراف و تلفن به وچهارم قانون اساسياصل چهل 3

 اصل سوم قانون اساسي« 2»بند  1
هـاي  ها بـا اسـتفاده از رسـانه   هاي عمومي در همه زمينهباال بردن سطح آگاهي

 گروهي و وسایل دیگر

 استفاده از علوم و فنون و تربيت افراد ماهر به نسبت احتياج براي توسعه كشور وسوم قانون اساسياصل چهل« 2»بند  1

 

 هجري شمسي 9222انداز جمهوري اسالمي ايران در افق چشم

اشته است به نحوي كه اي به فناوري دعنوان یكي از اسناد باالدستي رویكرد مدبرانهانداز بهسند چشم

 صورت زیر به تصویر كشيده شده است:به 1141جمهوري اسالمي ایران در افق 

یافته با جایگاه اول اقتصادي، علمي و فناوري در سطح منطقه، با ایران كشوري است توسعه»

« المللبخش در جهان اسالم و با تعامل سازنده و مؤثر در روابط بينهویت اسالمي و انقالبي، الهام

در خود سند نيز به آن اشاره شده است  كه گونهانداز همانمنظور از منطقه مذكور در سند چشم

 منطقه آسياي جنوب غربي شامل آسياي ميانه، قفقاز، خاورميانه و كشورهاي همسایه است.

را در  گذار در توسعه باید نقش خودعنوان یك فناوري كليدي و اثرفناوري اطالعات و ارتباطات به 

 توسعه و دستيابي به جایگاه اول فناوري منطقه ایفا كند.

 



 

 

 وچهارم قانون اساسيهاي كلي اصل چهلسياست

اصل یكصدودهم قانون اساسي « 1»وچهارم قانون اساسي در چارچوب بند هاي كلي اصل چهلسياست

انين الزم در جهت هاي ابالغي سرآغاز تصویب قوبر اختيارات رهبري ابالغ شده است. سياستمبني

وسوم قانون وچهارم قانون اساسي و مفاد اصل چهلهاي كلي اصل چهلاجراي آنهاست. سياست

منظور منظور شتاب بخشيدن به رشد اقتصاد ملي، گسترش مالكيت در سطح عموم مردم بهاساسي، به

دي و انساني و فناوري، وري منابع ماهاي اقتصادي و بهرهتأمين عدالت اجتماعي، ارتقاي كارآیي بنگاه

هاي خصوصي و تعاوني در اقتصاد ملي، كاستن پذیري در اقتصاد ملي، افزایش سهم بخشافزایش رقابت

هاي اقتصادي، افزایش سطح عمومي اشتغال، تشویق از بار مالي و مدیریتي دولت در تصدي فعاليت

مقام معظم رهبري ابالغ شده است.  توسطگذاري و بهبود درآمد خانوارها انداز و سرمایهمردم به پس

و غيرمستقيم  طور مستقيمبه وچهارم قانون اساسيهاي كلي اصل چهلبسياري از بندهاي سياست

طور مستقيم در حوزه ، اما مهمترین موضوعي كه بهاست مرتبط با موضوع فناوري اطالعات و ارتباطات

وچهارم قانون اساسي به آن تأكيد شده هاي كلي اصل چهلفناوري اطالعات و ارتباطات در سياست

گذاري، مالكيت و مدیریت كليه امور پست و مخابرات توسط بخش است: مجاز شمردن سرمایه

هاي اصلي تجزیه و مبادالت و هاي مخابراتي، امور واگذاري فركانس و شبكهشبكه استثنايخصوصي به

وچهارم ت به اصالح قانون اصل چهلمدیریت توزیع خدمات پایه پستي است. در حقيقت این سياس

صورت اشاره دارد كه در آن مالكيت بخش پست و تلگراف تلفن به 1313قانون اساسي مصوب سال 

هاي عمومي و صرفاً در اختيار دولت قرار داده شده بود. همچنين در بخش سياست كلي توسعه بخش

وچهارم هاي كلي اصل چهلدرج در سياستهاي دولتي منها و بنگاهغيردولتي از طریق واگذاري فعاليت

هاي دولتي پستي و مخابراتي به درصد از سهام بنگاه 04قانون اساسي به مجاز شمردن واگذاري 

هاي اصلي تجزیه و مبادالت و هاي مادر مخابراتي و امور واگذاري فركانس و شبكهشبكه استثناي

هاي خصوصي، م قانون اساسي به بخشوچهارمدیریت توزیع خدمات پایه پستي مشمول اصل چهل

 هاي عمومي غيردولتي اشاره شده است.عام و بنگاه يهاي تعاوني سهامشركت

هاي كلي اعمال وچهارم قانون اساسي، سياستهاي كلي اصل چهلدر بخش دیگري از سياست

پس از  حاكميت و پرهيز از انحصار ذكر شده است كه در آن بر تداوم اعمال حاكميت عمومي دولت

هاي غيردولتي از طریق سياستگذاري و اجراي قوانين و مقررات و نظارت و همچنين ورود بخش

هاي جلوگيري از نفوذ سيطره بيگانگان بر اقتصاد ملي و جلوگيري از ایجاد انحصار توسط بنگاه

مال هاي اعغيردولتي از طریق تنظيم و تصویب قوانين و مقررات تأكيد شده است. كاربرد سياست

هاي مخابراتي در حوزه فناوري اطالعات حاكميت و پرهيز از انحصار با توجه به ماهيت انحصاري شبكه

ها راهنماي عمل خوبي در حوزه ارتباطات سياست از و ارتباطات بسيار زیاد است، بنابراین این دست

 سازي ارتباطات است.ویژه خصوصيبه
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ابالغي مقام  99/7/9977) ايهرساني رايانعهاي اطالهاي كلي نظام در بخش شبكهسياست

 معظم رهبري(

كيفي ويكمّ هتوسع، ايرساني رایانهایجاد، ساماندهي و تقویت نظام ملي اطالعها بر در این سياست

طریق نهادها و  رساني جهاني صرفاً ازهاي اطالعایجاد دسترسي به شبكه، رساني ملياطالع هشبك

هاي دولتي و غيردولتي هاي جهاني و حمایت از بخشل و اثرگذار در شبكهحضور فعا ز،مؤسسات مجا

هاي شبكه هي متناسب با توسعیایجاد و تقویت نظام حقوقي و قضا ،اطالعات هتوليد و عرض هزمين در

اقدام مناسب براي دستيابي به  ،ویژه حفاظت از اطالعات(به) فناوري اطالعات هتوسع، رسانياطالع

حفظ و صيانت  در جهترساني با سایر كشورها هاي اطالعالمللي و ایجاد اتحادیهمقررات بينها و ميثاق

 تأكيد شده است. جهاني هاز هویت و فرهنگ ملي و مقابله با سلط

)افتا(  هاي كلي نظام در امور امنيت فضاي توليد و تبادل اطالعات و ارتباطاتسياست

 ابالغي مقام معظم رهبري( 09/99/9989)

هاي اجرایي، تقنيني و نظارتي، عنوان راهنماي دستگاههاي ابالغي كه بهمتن كامل این سياست

 :شرح زیر استكند، بهگيري نظام را در بخش مذكور تعيين ميمشي و جهتخط

سازي ساختارهاي حياتي ایجاد نظام جامع و فراگير در سطح ملي و سازوكار مناسب براي امن. 1

هاي الكترونيكي و مداوم امنيت شبكه يحوزه فناوري اطالعات و ارتباطات و ارتقاو حساس و مهم در 

 :منظورهاي اطالعاتي و ارتباطي در كشور بهسامانه

 ،استمرار خدمات عموميـ 

 ،هاي مليپایداري زیرساختـ 

 ،صيانت از اسرار كشورـ 

 ،هاي اخالقيایراني و ارزش ـ حفظ فرهنگ و هویت اسالميـ 

 .هاي مادي و معنويهاي مشروع و سرمایهاز حریم خصوصي و آزادي حراستـ 

 .توسعه فناوري اطالعات و ارتباطات با رعایت مالحظات امنيتي .2

هاي علمي، پژوهشي، آموزشي و صنعتي كشور براي توليد علم و سطح دانش و ظرفيت يارتقا .3

 (.فناوري مربوط به امنيت فضاي اطالعاتي و ارتباطي )افتا

هاي علمي و فني هاي تخصصي داخلي در توسعه زیرساختتكيه بر فناوري بومي و توانمندي .1

 .هاي اطالعاتي و ارتباطيهاي الكترونيكي و سامانهامنيت شبكه

توان بازدارندگي در مقابل هرگونه تهدید در حوزه فناوري  يپایش، پيشگيري، دفاع و ارتقا. 1

 .اطالعات و ارتباطات



 

 

هاي گذاري مشترك در حوزهاي و جهاني و همكاري و سرمایهثر و سازنده منطقهؤتعامل م .6

هاي اطالعاتي و ارتباطي با حفظ هاي الكترونيكي و سامانهدانش، فناوري و امور مربوط به امنيت شبكه

 .منافع و امنيت ملي

تدوین  منظور هدایت، نظارت وكننده زیر نظر دولت بهتعيين نهاد متولي و هماهنگ .2

استانداردهاي الزم براي حفظ و توسعه امنيت فضاي توليد و تبادل اطالعات و ارتباطات و تهيه 

 .نویس قوانين مورد نيازپيش

 .هاي عمومي در حوزه افتاسازي، آموزش و افزایش آگاهي و مهارتفرهنگ .0

ي در اجراي این رعایت موازین شرعي و مقررات قانوني مربوط به حفظ حقوق فردي و اجتماع .3

 .هاسياست

)ابالغي مقام معظم رهبري  توسعه جمهوري اسالمي ايران پنجمهاي كلي برنامه سياست

09/92/9987) 

 توسط ساله و با رویكرد مبنایي پيشرفت و عدالتانداز بيستهاي كلي در چارچوب سند چشمسياست

ه پنجم توسعه در جهت تحقق . تدوین و تصویب برنامابالغ شده است جمهوريرهبري به ریاست

هاي كلي برنامه پنجم از مهمترین اسناد هاي كلي برنامه پنجم است، به همين دليل سياستسياست

هاي فاوا، چنانچه باالدستي در حوزه فناوري اطالعات و ارتباطات است. با درنظر گرفتن توانایي

اي ابالغي با رویكرد فناوري اطالعات و هها قرار گيرند و سياستكاربردهاي فاوا، ابزار تحقق سياست

ها، سياستگذاري كلي فاواست محور تشریح و اجرا شوند. مهمترین الزامات تحقق این سياستارتباطات

محوري از فاوا براي تعالي و توسعه هایي كه ویژه و مختص چگونگي استفادهیعني مجموعه سياست

مستقيم طور مستقيم و غيرجم موارد متعددي بههاي كلي برنامه پنكشور است. در مجموعه سياست

هاي كلي برنامه پنجم به آنها مرتبط با فناوري اطالعات و ارتباطات هستند. اهدافي كه در سياست

 شرح ذیلند: اشاره شده است به

 ،«(2-2»ـ دستيابي به جایگاه دوم علمي و فناوري در منطقه و تثبيت آن در برنامه پنجم )بند 

 ،«(2-1»درصد توليد ناخالص داخلي تا پایان برنامه پنجم )بند  3بودجه تحقيق و پژوهش، به افزایش ـ 

درصد )بند  24هاي تحصيالت تكميلي، به آموختگان دوره كارشناسي به دورهافزایش ورود دانشـ 

«1-2)»، 

 ،«(13-1»درصد تا پایان برنامه پنجم )بند  34هاي سالمت، به ـ كاهش سهم مردم از هزینه

درصد نرخ رشد ساليانه توليد ناخالص  0ـ تحقق رشد مستمر و پرشتاب اقتصادي، به ميزان 

 ،«(21»داخلي )بند 

 ،«(21-1»درصد )بند  14انداز به توليد ناخالص داخلي حداقل در سطح ـ حفظ نسبت پس
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نفتي به هاي درصد از منابع حاصل از صادرات نفت، گاز و فرآورده 24ـ واریز ساليانه حداقل 

 ،«(22-1»صندوق توسعه ملي )بند 

 31/4طوري كه ضریب جيني به حداكثر ـ كاهش فاصله دو دهك باال و پایين درآمدي جامعه به

 ،«(31-0»درصد در پایان برنامه برسد )بند 

 ،«(31-0»درصد برسد )بند  21ـ تا پایان برنامه، سهم تعاون به 

 ،«(31-1»شود )بند  درصد هدفگيري 2ـ رساندن نرخ بيكاري به 

 «(.21-2»سوم در پایان برنامه )بند وري در رشد اقتصادي به یكـ ارتقاي سهم بهره

اند و اهداف كالن آمده«( 31-22-21-13-2»ها، تنها در پنج بند )بندهاي مورد هدفگذاري 11این 

 ( است.1333سال )تا سال  زنند به این معنا كه مدت اعتبارشان، پنجالیحه برنامه پنجم توسعه را رقم مي

هاي برنامه پنجم راهنماي مناسبي براي نگاشت فناوري اطالعات و ارتباطات در همچنين سياست

هاي كلي برنامه پنجم، فناوري اطالعات و ارتباطات را باید براي برنامه پنجم است و براساس سياست

 كار بست:نيل به اهداف زیر به

 (،«13»ـ اصالح نظام اداري )بند 

 ،«(13»ـ بهبود كيفيت خدمات )بند 

 ،«(13»هاي اداري و اجرایي )بند ـ تمركززدایي در حوزه

 ،«(13»ـ پيشگيري از فساد اداري )بند 

 ،«(13»ـ تنظيم قوانين مورد نياز براي مقابله با فساد و اجراي تحول اداري نظام )بند 

 ،«(12»ـ اصالح قوانين و مقررات )بند 

 ،«(12»كردن نظام بازرسي )بند  ـ تقویت و كارآمد

 ،«(13»جانبه آحاد مردم و جامعه )بند ـ تأكيد بر سالمت همه

 ،«(13-1»هاي سالمت )بند كيفي بيمهوـ توسعه كمّي

 ،«(21-2»وكار )بند ـ بهبود فضاي كسب

 ،«(2»ـ تحول در نظام آموزش عالي )بند 

 ،«(2»ـ تحول در پژوهش )بند 

 ،«(2-2)»م علم و فناوري در منطقه ـ رسيدن به جایگاه دو

 كند.ـ و بسياري دیگر كه در تحقق همه اینها، فاوا نقشي اساسي ایفا مي

 هاي كلي برنامه ششم توسعه در حوزه فناوري اطالعات و ارتباطات سياست

و  علم پيشتازي در عرصه»، «اقتصاد مقاومتي» گانهمحورهاي سه بر پایهبرنامه ششم هاي كلي سياست

داخلي و  هاي موجود در صحنهو با درنظرگرفتن واقعيت« سازي فرهنگيتعالي و مقاوم»و « فناوري



 

 

الگوي برآمده از تفكر اسالمي در  ششم، به ارائه خارجي تنظيم شده است تا با تحقق اهداف برنامه

این سند مهم در  .داري جهاني است، كمك كندكلّي مستقل از نظام سرمایهپيشرفت كه به زمينه

 دستيابي به اهداف زیر در عرصه فناوري اطالعات و ارتباطات مورد توجه ویژه قرار گرفته است:

 .ملي اطالعات دولت الكترونيك در بستر شبكه كسب جایگاه برتر منطقه در توسعه- 

مهندسي فرهنگي كشور تا حداقل پنج برابر  محتوا در فضاي مجازي براساس نقشه توسعهـ  

 .هاي اجتماعيسازي شبكهضعيت كنوني و بوميو

هاي ورودي و شبكه ملي اطالعات و تأمين امنيت آن، تسلط بر دروازه ایجاد، تكميل و توسعهـ  

خروجي فضاي مجازي و پاالیش هوشمند آن و ساماندهي، احراز هویت و تحول در شاخص ترافيكي 

 . درصد آن داخلي باشد 14كه  طوريشبكه به

گيري از موقعيت ممتاز كشور با هدف تبدیل ایران به مركز تبادالت پستي و ترافيكي رهبه -  

 .الملليارتباطات و اطالعات منطقه و گسترش حضور در بازارهاي بين

 .المللي فضاي مجازيحضور مؤثر و هدفمند در تعامالت بين  - 

ات و ارتباطات تا رسيدن به فناوري اطالع گذاري زیرساختي در حوزهسرمایه افزایش سهم  - 

 .سطح كشورهاي برتر منطقه

هاي فضایي و برداري از سامانهفناوري فضایي با طراحي، ساخت، آزمون، پرتاب و بهره توسعه  - 

 .برداري حداكثري از نقاط مداري كشورحفظ و بهره

 

 اي كشورهاي توسعهبرنامه .0-0

 مجلس شوراي اسالمي( 99/99/9938الف( قانون برنامه اول توسعه )مصوب 

رساني با كيفيت و سرعت مطلوب، اصالح سامانه ثبت گيري از فناوري انفورماتيك با هدف خدمتبهره

اي اقتصاد با تأكيد اي و واسطهاحوال و ایجاد پایگاه مكانيزه اطالعات جمعيتي كشور، رشد توليدات سرمایه

هاي گيري حداكثري از ظرفيتواردات با اولویت بهره بر فناوري اطالعات و ارتباطات در جهت جایگزیني

جویي از آن در جهت اصالح سازمان و مدیریت اجرایي كشور ایجاد نظام آمار و انفورماتيك و بهره موجود،

 اي به آنها اختصاص یافته است.  ازجمله موضوعاتي است كه در قانون برنامه اول احكام ویژه

 (9979مصوب سال ب( قانون برنامه دوم توسعه )

كارگيري فناوري اطالعات و ارتباطات در قانون برنامه دوم توسعه نيز احكام متعددي با موضوع به

آوري و پردازش آمار و اي كشور تبيين شده است. اصالح سامانه جمعمنظور تحقق اهداف توسعهبه

ي از طریق اصالح قوانين صورت متمركز، كوتاه كردن مسير و زمان رسيدگي به دعاورساني بهاطالع

گيري از ابزارهاي فناورانه نوین، استفاده از فناوري اطالعات در امور گمركي، ایجاد موجود و بهره



 اه مجلس شوراي اسالمي مركز ژپوهش

 

 

وري از فناوري اطالعات و ارتباطات در جهت بهره رساني بازار بورس و سرمایه وهاي اطالعشبكه

 روند.شمار ميهایي از این احكام بهنمونه هاها و روشوري نظام اداري و بهبود سامانهافزایش بهره

 (97/9/9979ج( قانون برنامه سوم توسعه )مصوب 

توانمندسازي بخش خصوصي فعال در حوزه فناوري اطالعات و ارتباطات، كاهش انحصار دولت و توسعه 

و ارتباطات  هاي خدمات فناوري اطالعاتهاي ارتباطي فناوري اطالعات و ارتباطات با ایجاد شبكهزیرساخت

موازي ازسوي بخش غيردولتي، تقویت صنعت فناوري اطالعات، كاهش شكاف دیجيتالي و در نهایت توجه 

ترین ویژه به كاربردهاي فناوري اطالعات و ارتباطات ازجمله تجارت الكترونيك و ماليات الكترونيك، اصلي

 طات مورد توجه قرار گرفته است.موضوعاتي است كه در این قانون در حوزه فناوري اطالعات و ارتبا

 (99/3/9989د( قانون برنامه چهارم توسعه )مصوب 

صنعت  سالمت الكترونيكي، دولت الكترونيك، بانكداري و تجارت الكترونيكي، آموزش الكترونيكي،

اطالعاتي و ارتباطي ازجمله موضوعات مطرح در  هاي قانوني،فناوري اطالعات و ارتباطات، زیرساخت

حكم از احكام برنامه چهارم توسعه را  14روند كه بالغ بر شمار ميناوري اطالعات و ارتباطات بهحوزه ف

 اند.خود اختصاص دادهبه

 (91/92/9989مصوب ) قانون برنامه پنجم توسعه

ر توان تبلو( برنامه را مي16كه ماده ) 1ماده از قانون برنامه پنجم توسعه با حوزه فاوا مرتبطند 32بالغ بر 

هاي مربوط به آن، اي در این حوزه دانست. در بندهاي مختلف این ماده و نيز تبصرهمترقيانه احكام توسعه

وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات مكلف شده است تا در راستاي بسط خدمات دولت الكترونيك، صنعت 

اجتماعي و فرهنگي، اقدامات  هاي اقتصادي،وري در حوزهفناوري اطالعات، سواد اطالعاتي و افزایش بهره

هاي فناوري اطالعات و ارتباطات كشور به انجام برساند. از این رهگذر منظور تأمين زیرساختبنيادیني را به

( قانون برنامه 16ماده )« 3»هاي اجرایي محول شده است كه پيرو تبصره تكاليفي نيز به دیگر نهادها و دستگاه

ي اطالعات )سازمان فناوري اطالعات ایران( موظف شده است ميزان تحقق این پنجم، وزارت ارتباطات و فناور

هاي اجرایي هاي ارائه شده ازسوي نهادها و دستگاهطور منظم و پس از دریافت گزارشماده را ساليانه و به

 مكلف به اطالع نمایندگان مردم در مجلس شوراي اسالمي برساند.

 اليحه برنامه ششم توسعه

این الیحه به  (12)در دستور كار مجلس نهم قرار دارد. ماده  توسعه ششم برنامه اجراي نياز مورد امالیحه احك

بند است. هریك از بندها به یك  14اختصاص دارد. این ماده شامل  فناوري اطالعات و ارتباطات موضوع

ك پررنگ دیده شده موضوع خاص توسعه فاوا در كشور معطوف است. در این الیحه، توسعه دولت الكتروني
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 اندازي شبكه ملي اطالعات و اجزاي آن توجه كافي نشده است. است اما به راه

 

 دستي مرتبط با فناوري اطالعات و ارتباطات قوانين پايين .9-0

قوانين متعددي در زمينه فناوري اطالعات و ارتباطات در كشور وجود دارند كه برخي از این قوانين 

باشند و برخي دیگر مرتبط با فناوري اطالعات و ارتباطات و ارتباطات مي خاص فناوري اطالعات

صورت اجمالي باشند كه در این مجال بدون اشاره به خاص یا مرتبط بودن به برخي از این قوانين بهمي

دليل جایگاه این دستي به این قوانين نسبي است و بهشود. اطالق كلمه پایيناشاره مي 2در جدول 

ن نسبت به قوانين مذكور در قسمت پيشين است. در مورد قوانين بودجه نيز قابل ذكر است كه قواني

گيرند، لكن در این گزارش ها این قوانين در زمره قوانين باالدستي قرار ميبنديدر بسياري از دسته

 اند.دليل نگاه عملياتي به آنها این قوانين در این بخش آورده شدهبه

 

 دستي مصوب در حوزه فناوري اطالعات و ارتباطاتز قوانين و مقررات پايين. برخي ا0جدول

 خالصه كنندهتصويب سال تصويب قوانين و مقررات

 2/2/1323 قانون اصالح مطبوعات
مجلس شوراي 

 اسالمي

در این قانون به تعریف، رسالت، حقوق و حدود و جـرائم مطبوعـات   

ین قانون كليـه نشـریات   ( ا1ماده )« 3»اشاره شده است. در تبصره 

 اند  الكترونيكي نيز تحت شمول این قانون قلمداد شده

قانون حمایت از حقوق 

 ايافزارهاي رایانهآورندگان نرمپدید
1/14/1323 

مجلس شوراي 

 اسالمي

برداري مادي و مواردي همچون حقوق نشر، عرضه، اجرا و حق بهره

 گيردي را دربر مياافزارهاي رایانهآورندگان نرممعنوي پدید

 12/14/1302 قانون تجارت الكترونيكي
مجلس شوراي 

 اسالمي

این قانون مجموعه اصول و قواعدي است كه براي مبادله آسـان و ایمـن   

هـاي ارتبـاطي   هاي الكترونيكي و با استفاده از سيستماطالعات در واسط

راهـي   عنـوان جدید است، كه در آن استفاده از امضاي الكترونيكي را بـه 

 سازي مبادالت الكترونيكي در نظر گرفته استجهت امن

قانون وظایف و اختيارات 

وزارت ارتباطات و فناوري 

 اطالعات

13/3/1302 
مجلس شوراي 

 اسالمي

این قانون به تعيين وظایف و اختيارات وزارت ارتباطـات و فنـاوري   

 و ســاختار وزارت ارتباطــات )ســازمان و  پــردازد اطالعــات مــي 

نمایـد. در ایـن قـانون    اش( را نيز تبيين ميهاي زیرمجموعهشركت

عنــوان نهــاد كميســيون تنظــيم مقــررات و ارتباطــات رادیــویي بــه

 قانونگذار در حوزه ارتباطات و فناوري اطالعات تعریف شده است

( و 2نامه اجراي مواد )آیين

( قانون حمایت از 12)

 افزارآورندگان نرمپدید

 رانهيئت وزی 21/1/1303

آورنـده،  افزاري به حقوق پدیـد در این قانون ضمن تعریف محصوالت نرم

كند و به تشـكيل شـوراي   افزار اشاره ميچگونگي صدور گواهي ثبت نرم

نامـه در راسـتاي اجـراي    ( این آیـين 24عالي انفورماتيك براساس ماده )

 نامه است  ( قانون از موارد دیگر این آیين14ماده )

مدِیرِیت  فصل پنجم قانون

 خدمات كشورِي
0/2/1306 

مجلس شوراي 

 اسالمي

فصل پنجم این قانون بر كاربرد فناوري اطالعات در تجدید سـاختار  

خدمات اداري دولت تأكيد و توجه دارد. فصل پنجم قانون مدیریت 

توان به دو بخش تقسيم كرد، بخـش اول آن  خدمات كشوري را مي

هـاي اجرایـي   ندهاي دستگاهمربوط به تدوین و مكتوب نمودن فرآی

در جهت بهبود فرآیند و افزایش رضایت مـردم اسـت و بخـش دوم    

كه بر استفاده از فناوري اطالعات در جهت افزایش كارآیي و بهبـود  

 رساني به مردم تأكيد داردخدمت



 اه مجلس شوراي اسالمي مركز ژپوهش

 

 

 خالصه كنندهتصويب سال تصويب قوانين و مقررات

اساسنامه تنظيم مقررات و 

 ارتباطات رادیویي
26/3/1302 

 هيئت وزیران

 + شوراي نگهبان

ختيــار قانونگــذاري كميســيون تنظــيم مقــررات و ارتباطــات براســاس ا

رادیویي كـه در قـانون وظـایف و اختيـارات وزارت ارتباطـات و فنـاوري       

اطالعات به آن اشاره شده است. كميسيون تنظيم مقـررات و ارتباطـات   

رادیویي، سازماني را براي انجـام وظـایف خـود ایجـاد كـرده اسـت كـه        

 یب هيئت وزیران رسيده استاساسنامه این سازمان به تصو

اساسنامه شركت ارتباطات 

 زیرساخت
26/0/1302 

 هيئت وزیران

 + شوراي نگهبان

منظور حفظ حاكميت دولـت بـر   سازي مخابرات بهپس از خصوصي

شركت ارتباطات زیرسـاخت از شـركت مخـابرات    شبكه زیرساخت، 

ایران منفـك و بـه وزارت ارتباطـات و فنـاوري اطالعـات منتقـل و       

 به تصویب رسيده استساسنامه آن ا

 3/1300/ 1 ايقانون جرائم رایانه
مجلس شوراي 

 اسالمي

تقـدیم   ايقـانون جـرائم رایانـه   توان درخصوص ابعاد مختلفي را مي

عليـه  بنـدي جـرائم   اي به دستهكرد. این قانون با تعریف جرم رایانه

دسترسـي   پـردازد، مـي اي هـاي رایانـه  هـا و سـامانه  محرمانگي داده

اي را تعریـف و مجـازات   ، جاسوسي رایانـه شنود غيرمجاز ،غيرمجاز

 نمایدهریك را تعيين مي

قانون انتشار و دسترسِي 

 آزاد به اطالعات
31/1/1300 

مجمع تشخيص 

 مصلحت نظام

برطبق این قانون هر ایراني حق دسترسي بـه اطالعـات عمـومي را    

ين براساس ایـن قـانون   همچن .دارد مگر آنكه قانون منع كرده باشد

مؤسسات عمومي مكلف هسـتند اطالعـات مربـوط را در دسـترس     

تواننـد از متقاضـي دسترسـي بـه اطالعـات،      مردم قرار دهند و نمي

و هریـك از   گونه دليل یا توجيهي بـراي تقاضـا مطالبـه كننـد    هيچ

ــوق    ــع عمــومي و حق ــد در راســتاي نف مؤسســات عمــومي موظفن

نه اطالعات عمومي خود را با استفاده طور ساالشهروندي دستكم به

 االمكان در یك كتاب راهنما منتشر نماینداي حتياز امكانات رایانه

انون صيانت از حریم مسيرهاي ق

شبكه كابل فيبر نوري شبكه 

 رمادر مخابراتي كشو

23/2/1300 
مجلس شوراي 

 اسالمي

كنـد.  این قانون حریم و مسير فيبرهاي نوري كشور را مشخص مـي 

 تبصره است 1ماده و  1این قانون مشتمل بر 

قانون آیين دادرسي جرائم 

نيروهاي مسلح و دادرسي 

 الكترونيكي

0/2/1333 
مجلس شوراي 

 اسالمي

نيروهـاي مسـلح،    مئدر این قـانون افـزون بـر آیـين دادرسـي جـرا      

یندها و نحوه اجراي دادرسي به نحـو الكترونيـك مـورد تشـریح     آفر

 قرار گرفته است.

ه جامع دولت الكترونيك و نقش

ضوابط فني و اجرایي توسعه 

 دولت الكترونيك

11/6/1333 
شوراي عالي 

 فناوري اطالعات

هـاي دولـت الكترونيـك بـه خـوبي      در این قانون نحوه اجراي پروژه

 تشریح شده است

وصول و قانون تعيين 

السهم االمتياز و حقحق

فعاليت بخش غيردولتي در 

 زمينه پست و مخابرات

13/0/1332 
جلس شوراي م

 اسالمي

االمتيـاز و  حـق مربـوط بـه   مبـالغ   درصـد  144براساس این قـانون  

السهم دولت و جریمه قـانوني جبـران عـدم انجـام تعهـدات در      حق

صرف  تا شودلوایح بودجه ساالنه براي وزارتخانه یاد شده منظور مي

 هاي ساالنه در امور خـدمات هاي مصوب در بودجههاي ردیفهزینه

زیربنایي ارتباطات و فناوري اطالعات در مناطق محروم و روسـتایي  

كننـدگان خـدمات پسـتي، مخـابراتي و فنـاوري اطالعـات و       و ارائه

هـاي  سازي و تملك دارایـي هاي آزادسازي و خصوصيتأمين هزینه

 .اي وزارتخانه مذكور گرددسرمایه

 با موازي عالي شوراهاي

 مجازي فضاي عالي شوراي
 1331 نفروردی

 فضاي عالي شوراي

 مجازي

 عـالي  شـوراي  و رسانياطالع عالي شوراي انفورماتيك، عالي شوراي

 راهبردي، وظایف كليه و منحل ،(افتا) اطالعات تبادل فضاي امنيت

 شـوراي  بـه  ملـي  سـطح  در آنهـا  هماهنگي و نظارت سياستگذاري،



 

 

 خالصه كنندهتصويب سال تصويب قوانين و مقررات

 .شد منتقل مجازي فضاي عالي

 نظـارت  سياسـتگذاري،  راهبردي، وظایف تمام كه شد تصویب همچنين

 شـوراي  بـه  ملـي  سـطح  در اطالعـات  فناوري عالي شوراي هماهنگي و

 نـام  تغييـر  با اطالعات فناوري عالي شوراي و منتقل مجازي فضاي عالي

 كلـي  هـاي سياسـت  چـارچوب  در «اطالعات فناوري اجرایي شوراي» به

 .نماید فعاليت مجازي فضاي عالي شوراي مصوبات و نظام

 تپس يمل شركت اساسنامه

رانیا ياسالم يجمهور  
 1331 فروردین

 و عیصنا سونيكم

مجلس  معادن

 شوراي اسالمي

 صـحن  از كـه  رانیـ ا ياسالم يجمهور پست يمل شركت اساسنامه

ــس يعلنــ ــانون هشــتادوپنجم اصــل براســاس مجل ــه ياساســ ق  ب

 در يبررسـ  از پـس  بـود،  شـده  ارجـاع  معـادن  و عیصـنا  ونيسيكم

 .شد بیتصو ونيسيكم ياعضا يأر با ونيسيكم

 

 . وضعيت فعلي بخش فناوري اطالعات و ارتباطات ايران9

هاي اخير همپاي كشورهاي صاحب فناوري، )فاوا( ایران در سال بخش فناوري اطالعات و ارتباطات

ميليون كاربر اینترنت،  21درصدي تلفن همراه، وجود  33/31رشد روزافزوني داشته است. ضریب نفوذ 

... همگي نشان از سطح مناسب استفاده از فناوري اطالعات و هاي هوشمند واستفاده باال از گوشي

ارتباطات ایران در كشور است. اما صنعت فناوري اطالعات و ارتباطات در ایران بيشتر وارداتي بوده و 

لي مانند یك صنعت بومي روزآمد و متناسب با نياز كشور شكل نگرفته است. چندین طرح كالن م

اي در بخش فاوا در هاي توسعهایجاد شبكه ملي اطالعات و توسعه دولت الكترونيك در قالب برنامه

هاي دیگر فاوا كشور را فراهم ها زیرساخت الزم را براي توسعه بخشحال اجراست. اتمام این پروژه

 كند. اي را طلب ميجانبههاي همهگذاريهكند كه سرمایمي

 9992در آذرماه  رانيا ارتباطات و اطالعات يفناور هاي بخششاخص

 كيلومتر 16616شبكه اصلي فيبرنوري ـ 

 گيگابيت بر ثانيه 2624شبكه انتقال ـ 

 گيگابيت بر ثانيه 2144داخلي   IPپهناي باند ـ 

 گيگابيت بر ثانيه 3/226المللپهناي باند اینترنت بينـ 

 كميليون مشتر 2/24تعداد مشتركين پرسرعت ـ 

 درصد 24سازي محتواي بومي در داخل كشور ظرفيت ذخيرهـ 

 پایگاه 1هاي اصلي متصل به شبكه ملي اطالعات تعداد پایگاهـ 

 درصد 11صورت الكترونيكي هه خدمات بئاراـ 

 روستا و آبادي 0444دسترسي پرسرعت در روستاها و مناطق كمتر توسعه یافته ـ 

 درصد 61هيد ساخت و تست ماهواره مخابراتي ناـ 
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 گيگابيت بر ثانيه 361ظرفيت ترافيك ارتباطي بين آسيا و اروپا ـ 

ميليارد  36.444ميليارد ریال)بخش دولتي 141.444گذاري در بخش فاوا در دوسال اخيرسرمایهـ 

 ميليارد ریال( 61.444ریال و بخش خصوصي

 روستا 21444عقد قرارداد جهت دستيابي به ارتباط پرسرعت براي ـ 

 برداري بيشتر و بهتر از فضاي مجازيگذاري در طراحي و توليد ابزارهاي زبان فارسي و بهرهسرمایه ـ

 افزار ترجمه فارسي و التينشامل ایجاد و توسعه موتورجستجوي بومي، نرم

اجراي نظام جامع امنيت شبكه ملي اطالعات و هوشمندسازي مدیریت محتواي فضاي مجازي جهت ـ 

 فرهنگي -صيانت اجتماعي

اندازي مركز تبادل ترافيك اینترنتي كشور و كاهش تعرفه خدمات مكاني، راهاحداث مراكز همـ 

 ه شده از سمت شبكه ارتباطات زیرساختاینترنتي ارائ

ه خدمات جدید و افزایش خدمات مبادله هاي نوین براي ارائيرفاده از فناوآزادسازي و رفع انحصار در استـ 

 ميليون مشترك 1/11و پرظرفيت بر بستر تلفن همراه در سراسر كشور به ميزان ارتباطات پرسرعت 

هاي ایجاد ها براي ارایه خدمات باند پهن بر روي شبكه ارتباطات و صدور پروانهسازي پروانهیكپارچهـ 

 (FCP) برداري از شبكه ارتباطات ثابتو بهره

درصد  144مين أبا ت «شبكه توانا»حت عنوان تعریف و ایجاد فاز اول شبكه اصلي ارتباطي بومي تـ 

هاي تجهيزات بومي از طریق بخش خصوصي و تضمين خرید خدمت كه درحال حاضر نيز سيستم

گيگابيت  144( توليد داخل در شبكه ملي انتقال كشور با ظرفيت DWDM) كاناله 14انتقال نوري 

 كار گرفته شده است.هاصفهان ب ـ بر ثانيه در مسير تهران

 از رانیا سهم كه شوديم برآورد وروی ارديليم 3144 ايدن در ارتباطات و اطالعات يفناور بازار ارزشـ 

 .است تومان ارديليم هزار 114 معادل وروی ارديليم 31 بازار نیا

 رانیا يبرا بخش نیا سهم و است جهان در دالر ارديليم 3044 اطالعات يفناور حوزه يمال گردشـ 

 .شوديم برآورد دالر ارديليم هفت تا شش حدود

  است. درصد 2/2 حدود رانیا اقتصاد ازفاوا  سهمـ 

 .ميهست مواجه ICT مختلف يهاحوزه در آموخته دانش نفر هزار 244 با ساالنهـ 

 ونيليم 1/22 و كننديم استفاده همراه تلفن ازدر ایران  نفر ونيليم 21 حدود 1333تا پایان سال ـ 

 .است فعال كشور در هوشمند تلفن يگوش

كشور تبيين  ارتباطات و اطالعات يفناورشاخص بخش  21 آخرین وضعيت عملكردي در این گزارشـ 

 و اطالعات يفناورهاي گسترده براي توسعه در بخش بيانگر وجود ظرفيتها شده است. این شاخص

 و اطالعات يفناور زاتيتجه صنعت ارتباطات، زیرساخت افزار،نرم صنعتایران است.  ارتباطات



 

 

 محورهاي از كاربردهاي فناوري اطالعات بخش و دیجيتال محتواي تحویل و ديتول بخش ،ارتباطات

 ریزي جامع است. نيازمند برنامه كه هستند ارتباطات و اطالعات فناوري بخش مهم

 

 رانيا ارتباطات . وضعيت زيرساخت9-9

 است، ارتباطاتو  فناوري اطالعات بخش هتوسع مهم محورهاي از یكيكشور  ارتباطات زیرساخت

قابل تحقق  مناسب زیرساختسازي یك كشور از طریق آماده ارتباطاتو  فناوري اطالعات توسعه بخش

اي متعددي را به كمك بخش خصوصي هكشور برنامه ارتباطات زیرساختاست. دولت براي توسعه 

فعاليت بخش خصوصي به آنها اعطا كرده ند كردن حيطه ماجرا كرده و مجوزهاي مختلفي براي قانون

شركت از سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات رادیویي پروانه فعاليت دریافت  2.610است. تعداد 

شركت  210ها اعطا شده كه تعداد نوع پروانه فعاليت به شركت 12دهد نشان مي 3اند. جدولكرده

 رند. كشور را دا ارتباطات رساختیزپروانه فعاليت در حوزه 

 

 تنظيم مقررات و ارتباطات راديوييهاي داراي پروانه فعاليت از سازمان شركت .9جدول 

 تعداد نوع شركت رديف

 1 (PAP)  هاهاي دارنده پروانه ارائه خدمات انتقال دادهشركت 1

 0 (SAPها از طریق ماهواره )ههاي دارنده پروانه ارائه خدمات انتقال دادشركت 2

 ISP 113 پروانه ندارندگا 3

 ISDP  112 دارندگان پروانه 1

 6.263 دارندگان دفاتر پيشخوان خدمات دولت 1

 GMPCS  1 دارندگان پروانه 6

 1 پروانه ارائه خدمات تلفن همراهدارندگان  2

 6 پروانه ارائه خدمات عمومي تلفن ثابتدارندگان  0

 WiMax 61  دارندگان پروانه 3

 FTTx  1 نهدارندگان پروا 14

 1 هاي تلفن همراه خارجيسيم كارت  دارندگان مجوز فروش 11

 132 خرید و فروش تجهيزات رادیویي دارندگان پروانه ارائه خدمات ورود، 12

 23 دارندگان پروانه رادیوآماتوري 13

 1 دارندگان پروانه ارائه خدمات توليد و فروش تجهيزات رادیویي 11

 1 هاي رادیویي  دارندگان پروانه ارائه خدمات مشاوره و طراحي شبكه 11

 11 (FCP)  برداري از شبكه ارتباطات ثابتدارندگان پروانه ایجاد و بهره 16

 3 (servco) دارندگان پروانه خدمات ارتباطي ثابت 12

 7.328 مجموع

 

 رانيا ارتباطات و اطالعات فناوري كاربردهاي. وضعيت 0-9

 خدمات .خدمات عمومي است در بخش هاهاي مختلفي دارد. یك گروه عمده این كاربريكاربري فاوا

 از عظيمي سهم كه طوريبه است كشور اجتماعي -اقتصادي هايبخش ترینبزرگ از یكي عمومي،

http://www.cra.ir/Pages/View/GoLink.aspx?Id=6cf1eac0-7b3d-49af-bf7e-0ce8f26ca7ae&ObjectType=Page
http://www.cra.ir/Pages/View/GoLink.aspx?Id=6e229c4e-f36d-4b97-95ef-2efa9fbe78a5&ObjectType=Page
http://www.cra.ir/Pages/View/GoLink.aspx?Id=23bdb151-4057-4a88-9055-b9315b036766&ObjectType=Page
http://www.cra.ir/Pages/View/GoLink.aspx?Id=0c26a260-477b-4d7b-a5be-bc2f079bee35&ObjectType=Page
http://www.cra.ir/Pages/View/GoLink.aspx?Id=0c26a260-477b-4d7b-a5be-bc2f079bee35&ObjectType=Page
http://www.cra.ir/Pages/View/GoLink.aspx?Id=6c4cf354-8cc7-41c9-b254-5aac12828215&ObjectType=Page
http://www.cra.ir/Pages/View/GoLink.aspx?Id=6c4cf354-8cc7-41c9-b254-5aac12828215&ObjectType=Page
http://www.cra.ir/Pages/View/GoLink.aspx?Id=fb8e2154-fa12-41e4-9126-1de046336040&ObjectType=Page
http://www.cra.ir/Portal/View/Page.aspx?PageId=87aa0bca-df4b-4b3e-9d0c-65380628eff4&t=13
http://www.cra.ir/Portal/View/Page.aspx?PageId=82d5545a-4e7a-48f8-b577-e10df15e3429&t=44
http://bpms.cra.ir/Portal/View/Viewer.aspx?DashboardId=604c315b-eb1d-43ae-a9f0-08571dc1f260&t=55
http://www.cra.ir/Portal/View/Page.aspx?PageId=7c4009e0-e8f6-4148-b791-1b9e4761383e&t=2
http://bpms.cra.ir/Portal/View/Viewer.aspx?DashboardId=5531cdff-d24a-4092-bc68-56714845ff23&t=24
http://www.cra.ir/Portal/View/Page.aspx?PageId=bf619b68-53ed-4805-8a29-9174c3d5c056&t=55
http://www.cra.ir/Portal/View/Page.aspx?PageId=bf619b68-53ed-4805-8a29-9174c3d5c056&t=55
http://www.cra.ir/Portal/View/Page.aspx?PageId=bf619b68-53ed-4805-8a29-9174c3d5c056&t=55
http://www.cra.ir/Portal/View/Page.aspx?PageId=b7a483c6-4da1-48d0-949d-1f851cd56c14
http://www.cra.ir/Portal/View/Page.aspx?PageId=be694f55-392c-497f-8958-c4d8a2f2f0bb&t=50
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 فعال بخش این در دولتي شاغلين اعظم بخش نيز و دهدمي اختصاص خودبه را دولتي اعتبارات

الكترونيكي از  یادگيري و يالكترونيك ، سالمتيكيالكترون يبانكدار ،يالكترونيك دولت .هستند

هاي مذكور شود. در هر یك از حوزهدر این حوزه محسوب مي ارتباطات و اطالعات فناوريراهكارهاي 

 هاي متعددي براي توسعه وجود دارد. برنامه

 الكترونيكي دولت حوزه

 يسازبهينه نظورمبه ارتباطات، و اطالعات يفناور يراهكارها و ابزارها از ي، استفادهالكترونيك دولت

 اطالعات يفناور هايفرصت مهمترین از يیك. استدولت  اجزاي بين مشاركت و يدولت خدمات تحویل

 و تردسترس قابل، دولت يمعمار مجدد يمهندس يبرا يفناور این از استفاده امكان ،(فاوا) ارتباطات و

 در ،يالكترونيك دولت يهاپروژه يااجر و تدوین با كشورها، از يبسيار امروزه. است آن كردن كارآمدتر

ي همواره مورد الكترونيك دولت توسعهدر كشور ما نيز . مند شوندبهرهبيشتر  فاوا يمزایا از تا تالشند

ي الكترونيك دولت توسعهریزان كشور بوده است. براي شناسایي وضعيت گذاران و برنامهتوجه سياست

 المللي است.هاي معتبر بيننها گزارش نهادها و اتحادیههاي متعددي وجود دارد. یكي از آایران راه

دولت الكترونيك كشورهاي جهان را با هم  وضعيتخود  2411 گزارشدر  متحد ملل سازمان 

 1قرار دارد. نمودار  141جهان در رتبه  كشور 133در بين  1140/4مقایسه كرده است. ایران با امتياز 

( در سال EGDI) متحد ملل سازمان كيالكترون دولت سعهتو شاخصمان را نسبت به كشور وضعيت

، امتياز دولت 1طبق نمودار  .دهدمي نشاناي را و مقایسه آن با ميانگين جهاني و منطقه 2411

 تر است. الكترونيك ایران، كمي از ميانگين امتياز كشورهاي آسيایي و ميانگين جهاني، پایين

 

 (0292 گزارش) متحد ملل سازمان کيالكترون دولت توسعه شاخص .9نمودار 

 

 

 

 

 

 

 

 

برنامه  .است بوده توجه مورد كشور يباالدست اسناد و نيقوان دري همواره الكترونيك دولت توسعه

به ابعاد مختلف توسعه دولت الكترونيك پرداخته و احكام متعددي براي توسعه  ساله پنجم توسعهپنج



 

 

ه خدمات الكترونيكي دارد. بيشتر احكام توسعه دولت و ارائ ها، ایجاد و توسعه سامانههازیرساخت

برنامه پنجم به  (16)ماده « ج»بند  «3»تمركز دارد. جزء  برنامه پنجم توسعه (16)الكترونيك در ماده 

كه كند اي تهيه گونهدولت اجازه داده است تا پایان سال اول برنامه نقشه جامع دولت الكترونيك را به

دولتي ممكن در پایان برنامه از طریق سامانه الكترونيكي انجام پذیرد. نقشه جامع دولت  ارائه خدمات

به  11/46/1333 در تاریخي نيز الكترونيك دولت توسعه اجرایي يفن ضوابطالكترونيك تهيه شده و 

 رسيده است.  اطالعات فناوري عاليتصویب شوراي 

 يكيالكترون يبانكدار حوزه

دنبال اجراي به .است شده محورفناوري كل نظام بانكي متحول و فناوري، زافزونرو گسترش امروزه با

ها و تراكنش دقت و سرعت و اندشده فارغ انبوه مراجعات روزانه از هابانكداري الكترونيكي، شعبات بانك

ي اندازي بانكداراما این پایان راه نيست. راه ،یافته است خدمات بانكي افزایش كيفيت بالطبع

بانكداري در  ها وشود و متوقف نخواهد شد. بانكالكترونيكي یك امر مداوم و تكاملي محسوب مي

 هاي جدید سبب تحول در نظام بانكداري خواهند شد.فناوري و جدیدي خواهند شد دوره وارد آینده

 .راستاستهاي كاربردي مختلف در این برنامه قالب در و هوشمند هايروي گوشي بانكي خدمات ارائه

متنوع آن هستند تا  ابزارهاي هوشمندانه از فناوري اطالعات و ارتباطات و گيريها ناگزیر به بهرهبانك

بازیگران فناوري اطالعات و ارتباطات در اكوسيستم  تركيبي و نوین ارائه كنند. لذا نقش بانكي خدمات

 . خواهد بود توجه بانكي هر روز بيش از پيش قابل

 قابـل  رشـد  كشـور  بـانكي  شـبكه  در پرداخت الكترونيكي تجهيزات و ابزارها تعداد ،1333 سال در 

 بـه  رشـد  درصـد  6/13با  بانكي شبكه توسط شده صادر هايكارت تعداد مزبور، در سال. داشت توجهي

 برداشت كارت درصد( 0/66) عدد ميليون 223 معادل این تعداد، از. شد بالغ عدد ميليون 333 از بيش

و تنهـا   2پرداختـه  یا كارت پـيش  هدیه/خرید درصد( كارت 2/32) عدد ميليون 2/143 1،بدهي یا كارت

 بود. 3اعتباري درصد( كارت 1/4) ميليون عدد 2/1

 

                                                 
1. Debit Card 
2. Prepaid Card 
3. Credit Card 
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 الكترونيكي در كشور پرداخت تجهيزات و ابزارها . وضعيت2جدول

 

 

 

 

 

 

 

 

. رسيد دستگاه 36314 به درصدي 1/13رشد  با 1خودپرداز هايدستگاه تعداد ،1333 سال در 

 درصد برخوردار 2/13و  1/16معادل  رشدي از ترتيببه نيز 2فروش هايپایانه و شعب هايپایانه تعداد

 كه رسيد دستگاه ميليون 2/3 به 1333 سال پایان فروش در هايپایانه تعداد اساس، این بر. شد

 سطح در اي الكترونيكيهپرداخت بيشتر گسترش در بانكي شبكه مناسب گيريجهت دهندهنشان

 .است كشور

 الكترونيک حوزه تجارت

 كاال فروش و خریدیند آفر ،الكترونيك تجارتدر . دارد دنيا تجارت در بزرگي سهم الكترونيك تجارت

 چون موارديلذا  شودانجام مي مجازي و اینترنتي هايشبكه طریق ازوجه پرداخت  یا خدمت و

در  الكترونيك تجارت در توجهي قابل سهماطالعات و ارتباطات  هاي بانكي و زیرساخت فناوريشبكه

 تجارت يفروشخردهنشان داده شده، رشد  2طور كه در نمودار همان .دارند دنيا با داخل كشور و

 درصد 24 از شيببا  2411 سال در كيالكترون تجارتاز طریق فروش  ادامه دارد. جهان در كيالكترون

 دیجد مناطق و تسري به گسترش حال در نیآنال يفروشخرده دالر گردید. ردايليم 014بالغ بر افزایش

 يبازارهاو  اندروي آورده كيالكترون تجارت قیطر به فروش از ي نيزكیزيف فروشانخرده و است

 . آورنددست ميهي بدیجد

 

                                                 
1. Automated Teller Machine (ATM) 
2. Point of Sale (POS) 



 

 

 در جهان الكترونيک تجارتميزان فروش از طريق  .0نمودار 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

در داخل كشور وجود دارد.  الكترونيك تجارتهاي الزم براي رونق ز زیرساختني ما كشور در 

 نفوذ بیضر(، 1331 آذرماه)تا  مشترك ونيليم 2/24به  پرسرعتاینترنت  نيمشترك تعدادچراكه 

 2144 ي بهداخل IP باند يپهنا( و 34/3/1331)تا تاریخ  درصد 31در كشور حدود  همراه تلفن

ایران یكي از كشورهاي پيشگام در وضع قوانين و مقررات تجارت  ده است.رسي هيثان بر تيگابيگ

به تصویب مجلس شوراي اسالمي  1302كشور در سال  كيالكترون تجارت الكترونيك است. قانون

ي در سال بازرگان وزارت ياقتصاد امور و يزیربرنامه معاونت لیذتجارت الكترونيك  توسعه دفتررسيد. 

 كيالكترون تجارت قانون (04) ماده طبق كيالكترون تجارت توسعه مركزپس تشكيل شد و س 1301

 تجارت توسعه مركز ت وزیران رسيد.ئبه تصویب هي 1300و اساسنامه آن در سال  شد ليتشك

 تجارت واحد پنجرهي، كيالكترون يامضا ي،كيالكترون يهايگواه هاي:اقداماتي در زمينه كيالكترون

 ي و... انجام داده است.نترنتیا يكارهاوكسب يكيالكترون ماداعت نمادي، مل يفرامرز

 شده انجام كشور در ينترنتیا دیخر دالر ارديليم 12 حدود 1333 سال درطبق آمار بانك مركزي  

 انجام نترنتیا قیطر از پرداخت هم و كاال انتخاب هم كه است یيدهایخر مورد در رقم نیا كه است

 منتشر نشده است. يآمار شده، انتخاب يمجاز يفضا قیطر از كاال كه ينقد يدهایخر از و است شده

 الكترونيكي حوزه سالمت

كشورها تالش روي اغلب كشورهاي دنياست. هاي پيشلشاجمله چطرح پرونده الكترونيكي سالمت از

ئه اي بهداشت را كاهش دهند و هم اراههم هزینه پرونده الكترونيكي سالمت كنند تا با اجرايمي

هایي در این خصوص انجام شده و كيفيت آن را افزایش دهند. در كشور ما تالش خدمات را فراگير

 كار تعاون، وزارتي و پزشك آموزش و درمان ،بهداشت وزارتهاي در مجموعه ها عمدتاًاست. این تالش

ه را مكلف به استقرار خانون برنامه پنجم نيز این دو وزارتقان (31)گيرد. ماده صورت مي اجتماعي رفاه و

 سامانه پرونده الكترونيكي سالمت و خدمات بيمه سالمت كرده است.
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 با افراد درماني شرایط و پزشكي سوابق و اطالعات مجموعه سالمت، الكترونيكي پرونده قالب در 

 الكترونيكي طوربه شده، تعریف دسترسي حقوق طبق دسترسي كنترل و محرمانگي مالحظات رعایت

 مورد مقررات طبق تحقيقاتي یا اورژانس ري،يپيشگ درماني، مختلف كاربردهاي جهت و شده رينگهدا

 یكي سالمت پرونده به شده كنترل و قانونمند دسترسي و رسانيروزبه ایجاد، لذا. گيردمي قرار استفاده

 . است جامعه در بهداشت و سالمت مدیریت كليدي هايزیرساخت از

 اطالعات ملي شبكه

ها و مراكز ها و مسيریابهمراه سوئيچبر قـرارداد اینترنت به اي مبتنيه ملي اطالعات، شبكهشبك

خذ اطالعاتي كه در مراكز داده داخلي اهاي دسترسي داخلي و اي است به صورتي كه درخواستداده

اي اینترانت هوجه از طریق خارج كشور مسيریابي نشود و امكان ایجاد شبكه شوند به هيچنگهداري مي

 و خصوصي و امن داخلي در آن فراهم شود. 

وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات مكلف است نسبت به  ،برنامه پنجم توسعه (16)براساس ماده  

ایجاد و توسعه شبكه ملي اطالعات و مراكز داده داخلي امن و پایدار با پهناي باند مناسب با رعایت 

هاي عمومي غيردولتي، اسب اقدام و با استفاده از توان و ظرفيت بخشموازین شرعي و امنيتي كشور من

 كندبر توافقنامه سطح خدمات را به صورتي فراهم خصوصي و تعاوني، امكان دسترسي پرسرعت مبتني

ي و واحدهاي تابعه و وابسته و تا پایان برنامه، شصت یهاي اجراكه تا پایان سال دوم كليه دستگاه

 كارها بتوانند به شبكه ملي اطالعات و اینترنت متصل شوند.وارها و كليه كسب( خانو%64درصد )

با این وجود كند تواند بسياري از مشكالت اینترنت كشور را حل مي شبكه ملي اطالعات اندازيراه 

 توسعه هايپروژه ،شبكه ملي اطالعاتایجاد  برايبخش زیادي از این شبكه تاكنون انجام نشده است. 

 شبكه توسعه استاني، داده مراكز توسعه و ایجاد انتقال، شبكه توسعه ،IP شبكه توسعه برنوري،في

  است. شده اجرا (IX) هاي دولتيایجاد مركز تبادل اطالعات دستگاه و دسترسي

رغم هزینه زیادي كه از هاي مرتبط با شبكه ملي اطالعات، گستردگي و تنوع زیادي دارد. بهپروژه 

 گذاري است. ها نيازمند سرمایهصرف ایجاد آن شده اما هنوز بسياري از پروژهطرف دولت 

هاي تلفن همراه یكي از مهمترین توليد، انتقال و تحویل محتوا بر بستر اینترنت و شبكه 

 هاي زنجيره عرضه محتوا در كشور است. بخش

  OTT  1هاي اجتماعي وشبكه

 شود كهگفته مي زیرساختي روي بستر محتوا یا خدمات یلبه تحو «over-the-top» یا  OTT اصطالح

 به تحویل OTT تر پيش نيست. دهنده خدماتارائه محتوا و یاكننده توليد آن زیرساخت تحت كنترل و اداره

 بسط داده شده است.  تعریفاین  اما به تازگي شد،روي بستر اینترنت تعریف مي محتواي صوتي و تصویري

                                                 
1. Over The Top  



 

 

 اینترنت بستر از را محتواي صوتي و تصویري شود كهمي استفاده هاي كاربرديمهبرنا از OTTدر  

(IP )دهد. خدمات عبور OTT ًبا سرعت  و كنندمي ایجاد دوسویه ارتباط براي كمتري هزینه معموال

 برهاي ارتباطي مبتنيمات و شركتجمله مهمترین خدكنند. ازباالیي بين كاربران گسترش پيدا مي

OTT آپ و تلگرام اشاره كرد. گرچه ورود توان به واتسميOTTهایي را در ها به عرصه فاوا چالش

هاي بومي در كشور  OTTگذاري و حمایت از ایجاد و توسعه دنبال داشته است اما سرمایهكشورمان به

غالزایي و كار و اشتوهاي جدید كسببكاهد و زمينه فرصت OTTتواند از تبعات فرهنگي استفاده از مي

 كارآفریني را فراهم آورد.

 محتوا توزيع شبكه

 یك از 2416 سالدر  شده بينيپيشو  شده برابر پنج گذشته سال پنج در دنيا اینترنتي ترافيك

 برابر سه آینده سال پنج در دنيا اینترنتي كه ترافيك شودمي بينيپيشاما . گذشت خواهد زتابایت

 و است شده برابر دو ( long-haul) دورراه ترافيك به نسبت ( local ) محلي ترافيك رشد زیرا. شود

 دریافت به عالقمند كاربران زیرا .بود خواهد محلي صورت به ترافيكي تجمع آینده در دهدمي نشان

 محتوا توزیع هايشبكه كه شودمي بينيپيش لذا. هستند جغرافيایي موقعيت برمبتنيخدمات 

(CDN) باشندداشته  ايفزاینده رشد زودي به هستند محتوا محلي تحویلقابليت  داراي كه. 

 :2413 سال ها برايبينيپيشطبق  

 . شودمي دنيا جمعيت برابر سه اینترنت به متصل هايدستگاه تعدادـ  

  .یابدمي افزایش برابر نيم و دو 2413 سال تا ثابت باند پهناي ـ  

 .بود خواهد ویدئویي نوع از ترافيك  %04 از بيشـ  

 .داشت خواهد رشد  %24 تا ترافيك IOT و M2Mهايزمينه درـ  

 )اكنون خواهد شد توزیع ( CDN)  محتوا توزیع هايطریق شبكه از ویدئو ترافيك درصد 22ـ  

 (.شودمي توزیع CDN طریق از ویدئویي ترافيك درصد 12

 بر بستر اینترنت را محتوا از ايعمده سهم یيوئویدمحتواي  كه دهدنشان مي جهاني آمارهاي

 جمعيتي، نسبت گرفتن نظر در با .است وردهآ ارمغان به مناسبي درآمد در اینترنت، وئویدعرضه  دارد و

 و توليد ایران در موبایلي محتواي ،ميزان این به باید یعني .بود خواهد تومان ميليارد  2444 ایران سهم

 .باشد مهم بسيار تواندمي CDN لذا. شود عرضه

ه محتوا و خدمت مشغول كه به ارائایران وجود دارند و   irدامنه فعال با پسوند  210.321تعداد  

 دهد. ایران را نشان ميو   irهاي مختلفي فعال با پسوندهادامنهتعداد  1هستند. جدول 
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 9992 ماهايران در اسفندو  ir ي فعالهادامنهتعداد  .1جدول 

 فعال هايتعداد دامنه پسوند رديف

1 ir 213.642 

2 co.ir 3.246 

 2.111 ایران 3

1 ac.ir 1.124 

1 id.ir 333 

6 sch.ir 313 

2 org.ir 314 

0 gov.ir 203 

3 net.ir 12 

 718.971 مجموع
Source: www.nic.ir/Statistics 

 

 و كشور آنالین محتواي به توجه با. دارد وجود ایران در CDN براي مناسبي بازاردر مجموع  

 افزایش زیرا. ستدنيا پيشرفته كشورهاي از بيش حتي ایران در CDNبه  نياز ،محدود زیرساخت

 كند ازمحتوایي ایجاب مي و ايرسانهچند خدمات مانند خدماتي گسترش ارائه و كشور در محتوا

 يك،تراف نمودن محلي و CDNصورت بهينه استفاده شود. با كمك هشبكه ب ظرفيت و باند پهناي

كشور تقویت  باندپهن اكوسيستم یابد وكاهش مي چشمگيري طورهب زیرساخت به مربوط هايهزینه

  شود.مي

ط و تعامل توليدكنندگان پردازند. نحوه ارتبامي محتواه ارائمختلفي در كشور به توليد و  جعامر 

 CDNیك یا چند  یيآكار. است برخوردار باالیي اهميت از نيز خدمات محتوا كنندگانارائه محتوا با

دهندگان هتعامل خوبي با ارائ و شده توليد مناسب نحو به محتوارسد كه بومي زماني به اوج خود مي

ي تبادل محتوا بين هاهزینه كاهش دیگر سوياز. خدمات محتوا و كاربران نهایي وجود داشته باشد

اي خود را در اختيار خدمات مراكز داده. دولت سعي دارد است مهم بسيار ،اجزاي زنجيره ارزش محتوا

 هايشبكه اندازيهاي خصوصي قرار دهد و با فراهم كردن پهناي باند مناسب از آنها براي راهشركت

 ( حمایت كند.CDN) محتوا توزیع

 هاي سياستي براي بخش فناوري اطالعات و ارتباطات كشورتوصيه

اطالعات و ارتباطات كشور وضعيت مطلوبي نداشته هاي اخير كشور در زمينه توسعه فناوري در سال

اي شاخص توسعه دولت الكترونيكي ایران در مقياس عنوان نمونه عليرغم رشد هشت پلهاست. به

انداز باعث شده كه جایگاه ایران نسبت به كشورهاي سند تر كشورهاي سند چشمجهاني، رشد سریع

بدون تغيير باقي بماند. در زمينه اقتصادي،  ریباًتق 2411تا  2440هاي انداز در فاصله سالچشم

دهد كه فاصله فناوري اطالعات و ارتباطات سهم بسيار اندكي از محصوالت صادراتي كشور را شكل مي



 

 

خيز عربستان قابل توجه است. بجز ضریب نفوذ تلفن ثابت، در بقيه فاحش كشورمان با كشور نفت

باند و یب نفوذ تلفن همراه، ضریب نفوذ اینترنت، اینترنت پهنهاي توسعه ارتباطات مانند ضرزیرشاخص

توجه  باند اینترنت، كشورمان فاصله بسياري با جایگاه اول منطقه دارد. الزمه تحقق اهداف باسرانه پهن

هاي فناوري اطالعات و ارتباطات، عزم و همت بسيار جدي به وضعيت فعلي كشور در زمينه شاخص

ریزي عملياتي دقيق، تخصيص اعتبارات مناسب و نظارت ف برنامه پنجم، برنامهبراي رسيدن به اهدا

هاي فناوري اطالعات و ارتباطات هاي فناوري اطالعات و ارتباطات بر بخشكافي بر اجراي مؤثر برنامه

ت فعلي كشور در زمينه توسعه فناوري اطالعات و يكشور است. با وجود این وضعيت و مروري بر وضع

 1:هاي سياستي را در نظر گرفتتوان توصيهات، ميارتباط

كاري ميان نهادهاي دیگر در سطوح هماهنگي و عدم موازي و حوزه تقسيم كار ملي در اینـ  

 مختلف سياستگذاري و اجرا، 

 هاي مندرج در اسناد باالدستي، تخصيص مناسب منابع و اعتبارات براساس اولویتـ  

 ،يایي كشور در تبدیل شدن به هاب ارتباطي منطقهاستفاده از موقعيت جغرافـ  

عزم به تحقق احكام فناوري اطالعات و ارتباطات و دولت الكترونيك مندرج در برنامه پنجم ـ  

 ،IP شبكه توسعه و ادامه این روند در برنامه ششم توسعه با ویژه اجراي شبكه ملي اطالعاتتوسعه به

 توزیع هايشبكه، توسعه (IX) هاي دولتيل اطالعات دستگاهایجاد مركز تباد انتقال، شبكه توسعه

 (،CDN) محتوا

 فناوري اطالعات با حمایت از بخش خصوصي فعال،  تقویت صنعت توليد تجهيزات و خدماتـ  

 صنعت فناوري اطالعات و ارتباطات،  گذاري مناسب در تحقيق و توسعهسرمایهـ  

صادرات فناوري  يي به بازارهاي جهاني براي ارتقافراهم كردن افزایش دسترسي بخش خصوصـ  

 ، اطالعات و ارتباطات كشور

هاي منظم و هاي مناسب در سنجش وضعيت این حوزه و انجام ارزیابيلزوم استفاده از شاخصـ  

 ،طرفانه از وضعيتبي

صوصي ویژه حفظ حریم خمين الزامات حقوقي و قانوني بخش فناوري اطالعات و ارتباطات بهأتـ  

پول و بانكداري  رایت وپذیري ادله الكترونيكي، دولت الكترونيك، كپيدر فضاي مجازي، استناد

 روزرساني قوانين قبلي بخش.الكترونيكي و به

 

                                                 
 .1111برگرفته از رساله دكتري مهدي فقيهي با عنوان ارائه مدل دولت الكترونيك ايران در  .1
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 بنديجمع

ها ذكر شد، توسعه همه و وضعيت كشورمان در این حوزه فاوادر این گزارش بخشي از كاربردهاي 

ریزي و اجرا در قوه مجریه و قانونگذاري و نظارت بهينه از آنها نيازمند برنامه هاي فاوا و استفادهكاربري

سوي مجلس شوراي اسالمي و شوراي عالي فضاي مجازي است. برنامه پنجم توسعه، توسعه از

را تكليف نمود كه درصد زیادي از آنها انجام نشده و نيازمند  فاواهاي مهمي از كاربردهاي بخش

 حكام در برنامه ششم توسعه است. این ا استمرار

برنامه  .است بوده توجه مورد كشور يباالدست اسناد و نيقوان دري همواره الكترونيك دولت توسعه 

به ابعاد مختلف توسعه دولت الكترونيك پرداخته و احكام متعددي براي توسعه  ساله پنجم توسعهپنج

خدمات الكترونيكي دارد. بيشتر احكام توسعه دولت ها و ارائه ، ایجاد و توسعه سامانههازیرساخت

( 16ماده )« ج»بند  «3»تمركز دارد. بنابر تكليف جزء  ( برنامه پنجم توسعه16الكترونيك در ماده )

ي نيز الكترونيك دولت توسعه اجرایي يفن ضوابطبرنامه پنجم، نقشه جامع دولت الكترونيك تهيه شده و 

 هايرسيده است. بسياري از پروژه اطالعات فناوري عاليیب شوراي به تصو 11/46/1333 در تاریخ

است.  اسالمي شوراي محترم مجلس نمایندگاناند و نيازمند نظارت ي اجرا نشدهالكترونيك دولت توسعه

هر ساله در كشور رو به افزایش بوده اما نظارت الزم براي  ارتباطات و اطالعات يفناور بخشبودجه 

نها با برنامه پنجم توسعه، كافي نبوده است. لذا نقش مجلس شوراي اسالمي و توزیع متناسب آ

اي كشور حائز اهميت هاي توسعهنمایندگان محترم در ساماندهي بودجه فاوا و تناسب آن با برنامه

 خواهد بود.

ویژه در زمينه مدیریت و حاكميت بخش در تقویت نقش بخش خصوصي در حوزه فناوري اطالعات به 

 طرح نظام مهندسي فناوري اطالعاتبه همين منظور بود كه  ،ن عرصه از اهميت زیادي برخوردار استای

در مجلس نهم اعالم وصول شد اما نوبت به بررسي آن در مجلس نرسيد، در دستور كار قرار گرفتن این طرح 

 زیادي كند.تواند به تقویت بخش خصوصي و حتي سبك شدن بار اجرایي دولت كمك در مجلس دهم مي

هاي قانوني بخش فناوري اطالعات و ارتباطات، تر به آن اشاره شد یكي از خألطور كه پيشهمان 

)حریم خصوصي در فضاي سایبر( است، بدون تصویب  ها در فضاي مجازيفقدان قانون حفاظت از داده

ي بسياري از خدمات رود و كشور از مزایاچنين قانوني توسعه فناوري اطالعات با سرعت كندي پيش مي

توان خدمات مربوط به سالمت الكترونيك را جمله این خدمات ميمانند، ازفناوري اطالعات محروم مي

عنوان كرد. همچنين درحال حاضر در كشور در حوزه استنادپذیري ادله الكترونيكي داراي ضعف قانوني 

 د اسناد كاغذي پذیرفته شده نيستند.درصد همانن 144هستيم به این معني كه اسناد الكترونيكي هنوز 

ویژه رایت( نيز دچار ضعف قانوني هستيم بهدر مالكيت معنوي در فضاي تبادل اطالعات )كپي 

ایم، توسعه المللي و حتي داخلي مشخص نكردهرایت بيناینكه هنوز سياست كشور را در قبال كپي



 

 

رایت گره افزار با موضوع كپيصادرات نرمبسياري از كاربردهاي الكترونيكي و حتي موضوع توليد و 

گذاري خورده است. در حوزه دولت الكترونيك عليرغم وجود مصوبات قانوني در موضوع الزام به اشتراك

سفانه این مهم مقدور نشده است و أها و ارائه خدمات از یك درگاه واحد، متها توسط سازمانداده

، بدون كنندلي ندارند و آنها را سازماني محسوب ميهاي مها نگاه ملي به دادهبرخي سازمان

بندي( توليد بسياري از خدمات الكترونيكي ها )البته با رعایت محرمانگي و طبقهگذاري دادهكاشترا

شوند و مردم با درصد الكترونيكي ارائه نمي 144صورت توسط دولت امكانپذیر نبوده و خدمات به

هاي كاغذي بانكي روبرو هاي كاغذي استعالم و فيشافت خدمات با برگهها براي دریمراجعه به سازمان

 بر امكان ارائه خدمات كامالًها عالوهها توسط دستگاهگذاري دادهشوند، بدیهي است با اشتراكمي

 باشد.شود كه از موانع بروز فساد ميالكترونيكي به شهروندان، امكان شفافيت اطالعاتي فراهم مي

حوزه پول و بانكداري الكترونيك با توجه به ایجاد مفاهيم و كاربردهایي همچون پول  همچنين در 

 الكترونيكي، ارزهاي دیجيتال و ارزهاي رمز پایه همچون بيت كوین، نيازمند قانونگذاري هستيم. 

 رساني قوانيني چونروزرساني قوانين قبلي در حوزه فناوري اطالعات و ارتباطات همچون بهروزبه 

رود. بدیهي است بدون تصویب چنين قوانيني شمار ميهاي تقنيني بهاي از دیگر اولویتجرائم رایانه

 توسعه فناوري اطالعات و ارتباطات در كشور با چالش روبرو است.
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