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گروه فناوری  -امروزه توسعه اقتصاد دیجیتال
و دانشبنیــان بــه یکی از برنامههــای اصلی و
صحنه رقابت دولتها بدل شــده اما توســعه
اقتصــاد دیجیتــال و دانــش بنیــان الزامــات
متعــددی دارد که از مهمتریــن آنها می توان
بــه زیرســاختهای دسترســی پرســرعت
دیتــا بایــد اشــاره داشــت .یکــی از بخشهایی
کــه میتــوان پیشــرفت محســوس آن را در
دولــت تدبیــر و امید دید ،ارتباطــات و فناوری
اطالعــات اســت .در این گزارش به بخشــی از
شهــای  8ســاله دولت در خصوص رشــد
تال 
حوزه فاوا میپردازیم.
ëëراهاندازی شبکه هوشمند مدارس
در ایــن دوره  8ســاله آموزش فناورانه بســیار
مــورد توجه دولــت تدبیــر و امید قرار داشــته
اســت و از پیشــرفتهای چشــمگیر در ایــن
زمینه میتــوان به آموزش فراگیر الکترونیکی
در همــه نقــاط کشــور ،ارائــه اینترنــت رایگان
برای آمــوزش مجازی 13میلیون دانشآموز،
 4میلیون دانشجو140 ،هزار استاد و همچنین
یک میلیون معلم و طالب علوم دینی اشاره
کــرد .راهانــدازی شــبکه هوشــمند مــدارس
و اتصــال  76هــزار مدرســه بــه شــبکه ملــی
اطالعــات نیــز بخشــی دیگــر از ایــن تالشها
محسوب میشود.
با توسعه و فراگیر شدن اینترنت در جامعه در
طول  8سال گذشــته شاهد راهاندازی نهضت
تجــارت الکترونیــک و فراگیــری خدمــات
الکترونیکــی در کشــور بودهایــم کــه از برتریــن
آنها میتــوان به آغــاز ارائه خدمات ســامت
الکترونیکــی با اجــرای طرحهــای غربالگری،
شــبکه ســامت و نســخه پیچــی الکترونیکــی
اشــاره کرد که بیشــک این موضــوع در دوران
کرونــا کمــک بزرگی بــه کادر درمــان و کاهش
شیوع این بیماری داشته است.
از دیگر پیشــرفتهای حوزه فناوری اطالعات
در ایــن دوره  8ســاله میتــوان بــه فراگیــری
رســانههای فضــای مجــازی و ایجــاد بســتر
دسترســی آزاد مــردم بــه اطالعــات ،ایجــاد
بســتر برگــزاری محافــل و آیینهــای مذهبــی
در فضای مجازی و نیز ایجاد بســتر مشــارکت
در طرحهــای نیکــوکاری و همدلــی در فضای

مجازی اشاره کرد.
ëëحمایت از استارتاپها
یکــی از حوزههایــی که در جهان بشــدت مورد
توجه قرار دارد ،اســتارتاپها هستند که دولت
تدبیــر و امید بــا راهاندازی طــرح نوآفرین گام
بزرگــی در حمایــت از ایــن شــرکتهای نوپــا
در کشــور برداشــت و ایــن راه همچنــان ادامه
دارد .بــه مــوازات تــاش برای عقــب نماندن
از فناوریهــای روز دنیــا در دولــت تدبیــر و
امیــد شــاهد راهاندازی و توســعه نســل پنجم
اینترنت( ،)5Gتوســعه پرشــتاب فناوریهای
هوش مصنوعــی( ،)AIاینترنت اشــیا(،)IOT
واقعیــت مجــازی و افــزوده و تزریــق آنهــا بــه
کسب و کارها و صنایع بودهایم.
دولت تدبیر و امید از سال  93گا مهای اساسی
در جهت ایجاد زیرساختها و افزایش پوشش
اینترنت ثابــت و همراه برداشــته و برپایه این
زیرســاخت ،امروز دســتگاههای دولتی در کنار
شــرکتهای فناور و اســتارتاپها به ارائه انواع
خدمات دیجیتالی از دولت الکترونیک گرفته
تا ســامت ،آمــوزش و ...ســجام ،شــاهکار و...
میپردازنــد کــه البته این موارد با شــیوع کرونا
بیشــتر بــه چشــم میآیــد .افزایش ســهم 1.7
درصدی اقتصــاد دیجیتــال از تولید ناخالص
داخلــی کشــور بــه  4.5درصــد طــی  8ســال
مدیون اقدامات آینده نگرانه است.
توســعه اقتصــاد دیجیتــال و دانــش بنیــان از
نــگاه دولت تدبیر و امیــد اهمیت زیادی دارد
بهگونهای که از ســال  92زیســت بــوم فناوری
و نــوآوری کشــور بهطــور چشــمگیری رشــد
کــرده کــه البته ایــن امر حاصــل حمایتهای
هوشــمندانه دولــت و معاونــت علمــی و
فناوری ریاســت جمهوری بوده است .در این
مــدت تعداد شــرکتهای دانــش بنیان از 50
به 6هزار شــرکت رسیده و شمار قابل توجهی
در زنجیــره ارزش صنایــع کشــور جــای گرفته
و بــه تولیــد خدمــات و محصــوالت پیشــرفته
مشغولند.
ëëتأمین سرمایه شرکتهای نوپا
تأمیــن اقالم حیاتــی نظام ســامت در دوران
کرونــا مانند ونتیالتور دســتگاه اکســیژن ســاز،
کیتهــای تشــخیص کرونــا و انــواع ماســک

و مــواد ضدعفونــی کننــده ،تأمیــن مایحتــاج
مــردم و ...نیز آزمون بزرگی برای شــرکتهای
دانش بنیــان بــود کــه از آن ســربلند بیــرون
آمدنــد .اما یکــی از الزامــات رشــد و بالندگی،
تأمیــن ســرمایه ایــن شرکتهاســت کــه ایــن
موضــوع نیز در دو ســال گذشــته با مشــارکت
سازمان بورس و اوراق بهادار ارتقا یافته است.
صندوقهــای پژوهــش و فنــاوری غیردولتــی
یکــی دیگر از بازیگران اســت که از  18صندوق
در  8استان با سرمایه اولیه  35میلیارد تومان
در ابتــدای دولت به  29صندوق در  13اســتان
با سرمایه اولیه  78میلیارد تومان در 97و 65
صنــدوق در  31اســتان بــا ســرمایه اولیه 800
میلیارد تومان در سال  99افزایش یافته است
تــا هیــچ شــرکت فنــاوری بهدلیــل ناتوانی در
تأمین مالی از پیشرفت بازنماند.
ëëتهیه نقشه جامع توسعه دولت الکترونیک
دولت تدبیر و امید همچنین با احیای شورای
اجرای فناوری اطالعات ،نقشــه جامع توسعه
دولــت الکترونیــک و هوشــمند را بهعنــوان
یکــی از مهمتریــن اقدامــات خــود در  4الیحه
به تصویب رســاند .به این ترتیــب ،هم اکنون
پوشش پهن باند در کلیه شهرهای کشور و 100
درصد روستاهای باالی  20خانوار فراهم شده
اســت و ظرفیــت پهن باند نســبت بــه ابتدای
دولت یازدهم رشد 40برابری دارد.

همچنیــن بهدنبــال تهیــه ایــن نقشــه جامع،
 2مرکــز داده اصلــی و پشــتیبان کشــور بــا
برنامهریزی و سرمایهگذاری بموقع با ظرفیت
100پتابایــت ایجــاد شــد .هــدف از ایجــاد این
مراکز تبادل داده و اطالعات بین دستگاههای
اجرایــی و اتصال به پایگاههــای اطالعات پایه
بــود .همچنیــن در ســال  96یــک مرکــز کلــی
تبــادل اطالعات کشــور به بهرهبرداری رســید
کــه حاصــل آن ،ایجــاد حــدود هزار ســرویس
الکترونیکی و انجام بیش از یک میلیارد و 200
میلیون تراکنش الکترونیکی بین دستگاههای
اجرایی در ســال  99بوده اســت .این امر منجر
بــه کاهــش مصــرف کاغــذ ،کاهــش تــردد و
افزایش استنادپذیری شده است.
ایجــاد نظام هویــت معتبر با تحویــل بیش از
 50میلیــون کارت ملی هوشــمند یکی دیگر از
تالشهای فناوری دولت در عمر  8ساله بود.
به موازات این اتفاق و با بهرهگیری ازدادههای
پایــه ،شــماره ملــی ،کد پســتی ،شــماره تلفن
همراه و شــماره حســابهای بانکــی ،بتدریج
تمامــی فراخوانهــای ملــی و کشــوری از
پیشخوانهای حضوری حذف و در پرتالهای
دولتی انجام میگیرد.
همچنین در ســال  95به منظور اجرای قانون
دسترسی آزاد به اطالعات ،سامانه «دسترسی
آزاد به اطالعات» راهاندازی و منجر به اتصال

بیــش از  1600دســتگاه فعــال حاکمیتی شــد.
ازســوی دیگــر بــا تدویــن و تصویــب اســناد و
اســتانداردهای تعاملپذیری داده و اطالعات
کشور ،سامانه ملی «کاتالوگ داده ها» با بیش
از  3هــزار کاتالــوگ دادهای بــرای دسترســی
کســب و کارهــا بــه دادههــا و حــذف تبعیــض
را هاندازی شد.
ایجــاد زمینــه مناســب و حرکــت بهســمت
دولــت پلتفرمــی ،با هــدف ارتقای مشــارکت
بخــش خصوصــی و غیردولتــی در ارائــه
خدمــات الکترونیکــی از جملــه راهبردهــای
دولــت بــوده اســت کــه حاصــل آن ،توســعه
بانکــداری الکترونیکــی و نظامهــای پرداخت
ازطریق مشــارکت فین تکها ،توسعه تجارت
الکترونیــک در کشــور بــا رقــم حــدود 650
هــزار میلیــارد تومان در ســال  99و رشــد 248
درصدی نسبت به سال قبل بوده است.
در  8ســال گذشــته از  5هــزار و  700خدمــت
دســتگاههای اجرایی بیش از  3هزار خدمت،
الکترونیکی شده اســت .پنجره واحد خدمات
دولت هوشــمند ،پنجره واحد صدور مجوزها،
پنجره واحد گواهی مدارک تحصیلی ،سامانه
کارپوشــه ملی ایرانیان و سامانه جامع تجارت
و دولت همراه بخشی از این خدمات به شمار
میروند که الکترونیکی شدهاند.
ایجاد دهها خدمت جدید نظیر استعالمهای
الکترونیکــی در مالیــات ،بانکهــا ،مــدارک
تحصیلــی و بیمــه نامههــا ،نسخهنویســی
و نســخه پیچــی الکترونیکــی ،احــراز هویــت
بیــش از  45میلیــون نفــر در ســامانه ســجام،
پرداخــت الکترونیکی ســود ســهام و برگزاری
مجامــع الکترونیکــی ،پرداخــت وام کمــک
معیشتی برای بیش از  20میلیون خانوار تنها
بــا یک پیامک نیــز از دیگر نتایــج الکترونیکی
شــدن خدمــات محســوب میشــود .نتیجــه
ایــن اقدامــات ،تحــول دیجیتــال و دسترســی
هــر ایرانــی بــه خدمــات دولت درهــر مکان و
هــر زمــان اســت و گامــی غیرقابــل بازگشــت
برای حق مســلم مردم در دسترســی آسان و
بدون تبعیض بــه اطالعات و خدمات دولت
محســوب میشــود و این افتخار برای همیشه
برای دولت تدبیر و امید باقی خواهد ماند.

اخبار

ماراتن  8ساله پیشرفت زیرساخت های ارتباطی در دولت تدبیر و امید

مشترکان اینترنت ثابت از مرز  ۱۰میلیون عبور کردند

مشــترکان خانگــی و تجــاری ارتباطات پهنباند ثابت تــا پایان ســال  ،۹۹بیش از ۱۰
میلیــون و  ۶۰۰هــزار بوده انــد که از فناوریهای اینترنت پرســرعت ،شــامل ADSL
 ،VDSL ،FTTXو  TD-LTEبا سرعتهای متفاوت بهره میبرند .به گزارش ایسنا،
طی سالهای گذشته ،روند استفاده از اینترنت از سرعتهای کیلوبیتی در اینترنت
دایل آپ ،رفتهرفته جای خود را به فناوری  ADSLداد که سرعتی به مراتب بیشتر
داشــته و ســرعتهایی تــا  ۵۲۱کیلوبیت بر ثانیــه و حتی  ۱۶مگابیت را هم پوشــش
مــیداد و اکنــون نوبــت فیبر نوری اســت که ســرعتهایی بــه مراتب باالتــر را برای
کاربران به ارمغان آورد.
در حــال حاضــر ،انــواع ســرویسهای موجــود اینترنــت در ایــران ،بهدلیل داشــتن
ویژگیهــای متمایز از هم ،برای کاربران با شــرایط مکانی و موقعیتی متفاوت ارائه
میشــود .یکــی از انــواع اینترنت پرســرعت ،اینترنت ثابت اســت کــه اینترنتهای
 ADSL ،VDSLو  FTTXرا شــامل میشــود؛ ایــن دســته بــه یک مکان مشــخص و
محدوده جغرافیایی خاص یا بستر فیزیکی محدود هستند و خارج از این محدوده
مشــخص ،امکان اســتفاده از این ســرویس وجود ندارد.طبق آمار ســازمان تنظیم
مقررات و ارتباطات رادیویی تا پایان ســه ماهه پایانی سال  ،۱۳۹۹مشترکان خانگی
و تجاری ارتباطات پهنباند ثابت ۱۰ ،میلیون و  ۶۰۰هزار و  ۵۰نفر را شامل میشود.
ایــن آمار ســازمان تنظیــم مقررات تا پایان ســال  ۱۳۹۹حاکی از آن اســت که تعداد
مشترکان خانگی اینترنت  X-DSLمربوط به شرکت مخابرات ایران ،بیش از چهار
میلیون و  ۵۹۹بوده و تعداد اشتراکهای اداری و تجاری این سرویس ،بیش از ۳۳۶
هزار بوده که مجموع اشــتراکهای ســرویس را به چهار میلیون و  ۹۳۵هزار و ۶۶۲
میرساند.
آمــار رگوالتوری حاکی از آن اســت که تعداد مشــترکان خانگــی اینترنت فیبر نوری
مخابرات ایران تا پایان سه ماهه چهارم سال  ،۱۳۹۹بالغبر  ۱۴۹هزار و  ۱۵۴مشترک
بود و تعداد اشتراکهای اداری و تجاری این سرویس ۱۰ ،هزار و  ۲۶۸مشترک بوده
که مجموع اشتراکهای فیبر نوری مخابرات را به  ۱۵۹هزار و  ۴۲۲میرساند.

مسئولیت آمازون در برابر ایمنی کاالها بیشتر می شود

طبق رأی یک دادگاه استیناف در ایالت کالیفرنیا ،آمازون باید مسئولیت بیشتری در
قبال کاالهایی را بپذیرد که از طریق این پلتفرم به فروش میرسند.
بهگــزارش مهــر طبق گــزارش نشــریه «الای تایمز» یــک دادگاه تجدیــد نظر در
س از حادثه آتش گرفتن یک هاوربرد در ســال ،۲۰۱۵
ایالــت کالیفرنیا رأی داده پ 
این شرکت مسئول امنیت کاالهای طرف سومی است که از طریق این پلتفرم به
فروش میرســند ،هرچند آمازون ادعا میکند فقط خریداران را به فروشــندگان
متصل میکند ،اما قضات به این نتیجه رسیدهاند که رابطهای مستقیم در توزیع
وجــود دارد و همیــن امر شــرکت را نســبت به خریــدار متعهــد میکند،البته این
شرکت فناوری در دادگاه اولیه برنده شده بود؛ در آن زمان قاضی از دیدگاه آمازون
پشــتیبانی کــرد که طبق آن ،این شــرکت فقط محصــوالت فروشــندگان را تبلیغ
میکنــد و دخالتی در فرایند فــروش ندارد .آمازون در بیانیــهای به روزنامه تایمز
در این باره اعالم کرد با بررســی فروشــندگان و محصوالت ســرمایهگذاری کالنی
در بخش ایمنی کاال انجام میدهد .همچنین برای رصد هرگونه مشکل به دقت
پلتفرم فروش را نظارت میکند.این خرده فروش آنالین از اظهار نظر درباره رأی
دادگاه استیناف خودداری کرده است؛اگر رأی دادگاه اجرایی شود ،آمازون به اجبار
باید سیاســتهای خود را تغییر دهد .این شــرکت مجبور خواهد بود فرایندهای
بررســی فروشــندگان را ارتقا دهد و همچنین آمادگی قبول مســئولیت مشکالت
ایمنی دستگاهها را از جمله شکایتهای قانونی بپذیرد.

