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 تعاليبسمه   
  مقدمه

هاي مهم جهاني در حوزه فناوري يکي از شاخص بود که به شبکه جهاني اينترنت پيوست. در خاورميانه کشوريايران اولين 

گيرد ميزان ضريب نفوذ اينترنت در آن کشور است. اين ضريب بندي کشورها مورد استفاده قرار مياطالعات که براي رتبه

عيت کل کشور که بيانگر درصد کاربران اينترنت در يک کشور برابراست با مجموع کاربران اينترنت در کشور، بخش بر جم

تغييرات بسيار زيادي داشته تاکنون ضريب نفوذ اينترنت در ايران  1372از سال  نسبت به کل جمعيت آن کشور است

ال توجه به سواد و با يتاليجيمسائل در پرکردن شکاف د نيمهمتر درصد رسيده است. 70است که در حال حاضر به حدود 

 يو فناور يهمه مردم به تکنولوژ يدسترس يبرا يطيشرا جاديا نترنت،يبه ا يدسترس حيصح عيافراد، توز يبردن سطح علم

ضريب نفوذ شود و  حيتشر رانيدر جهان و ا نترنتيا دآمدنيپد يشده است به صورت اجمال يگزارش سع نيا در است.

و کاهش شکاف ديجيتال در جامعه ايراني  رديقرار گ يمورد بررس رانيدر اهاي فضاي مجازي اينترنت و گسترش زيرساخت

 بررسي شود.
 

 تاریخچه 

گذرد يسال م 50پرده برداشت  «نترنتيا»اطالعات با عنوان  يايدر دن يديجد دهياز پد 1سرف جي. نتونيکه و يز زمانا

شا سته در ال رانيدر جهان و از جمله ا گريد يهاياز تمام فناور شيب دهيپد نيبتوان گفت ا ديو  گوناگون خرد  يهاهيتوان

مدت  نيجوامع داشوووته باشووودو در ا يزندگ يبر چگونگ يداريو پا قيعم راتيو تاث وارد شوووود ياجتماع يو کالن زندگ

که  يبه نحو رديگيبه خود م يدتريجد بعادمردم روز به روز ا يزندگ يهابر سبک نترنتيو چرا و کامل ا چونيب راتيتاث

 ريدر سووراسوور جوامع تحت تاث هاتيدرآمده و همه جمع يفرهنگ جهان ياز نمادها يکيامروزه به صووورت  نترنتيا دهيپد

 گذرانند. يمنحصر به فرد روزگار م يفناور نيا

که سرف شکل گرفت  نتونيو در بستر جنگ سرد و براساس طرح و کايدر وزارت دفاع آمر 1968در سال  نترنتيتولد ا

 يو شورو کايآمر نيب يهم متصل شود تا در صورت وقوع جنگ اتمبه ايآن زمان دن يبا استانداردها ينظام وتريچند کامپ

 ياز سو نترنتيا يتولد رسم خيارسال کنند اما تار گريکديرا به  يبتوانند کماکان اطالعات نظام وترهايکامپ نيسابق، ا

 اعالم شده است.  1969اول سپتامبر  يمعتبر جهان يهاسازمان

 «يبرنزل ميت»به بعد از اختراع وب توسط  ،جوامع انيارتباط و گفتمان م يو بلوغ آن برا نترنتيا يريحال فراگ نيا با

 توانستند اطالعات و مطالب گوناگون را به مشارکت درآورند.  ايکه مردم دن گردديبرم

را به هم  وترهايکامپ ،يخطوط تلفن قيبود که بتوان از طر يکردن روش دايپ يبرا شيوب، پژوهش و آزما سياز تاس هدف

بسازند  يادر اصل شبکه يعنيمشترک استفاده کنند.  يخط ارتباط کيکاربر بتوانند از  نيکه چند يمرتبط کرد به طور

جا و منتقل جابه رهاياز مس يرفتن بخش نيدر صورت از ب يحت قصدمبدا و م نيب کيکه در آن اطالعات به صورت اتومات

 4پروژه  نيابداع شد که در اول کايمعتبر امر يهادانشگاه يقاتيبا مراکز تحق يدر رابطه با همکار يتکنولوژ نيشوند. ا

 هم وصل شدند. به کايواقع در چهار دانشگاه آمر وتريکامپ

 کيقرن، سهم داشتند و هر دهيپد نيا ليدر تشک زين يگريشود و افراد ديختم نم نجايبه ا نترنتيا شيدايداستان پ اما

بشر داشته باشد. از آن  يرا در زندگ يتحوالت شگرف يامروز نترنتيبنا گذاشتند تا ا نيا يقبل يهاو سنگ هيبر پا يسنگ

 داد. را شکل  يامروز نترنتيکار ا هينام برد که پا نترنتيو تکامل ا ليتشک يابر «پل باران»توان از اقدامات يجمله م

                                                           
1-  Vinton G. Cerf 
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که به آن  يو هر بسته با آدرس ميتقس يکوچکتر يهاها به صورت قطعات و بستهمعتقد بود که اطالعات و داده يو

از هر  تواننديم يپست يهاها مانند نامهبسته بيترت ني. به اشوديبه مقصد خاص خود فرستاده م شودياختصاص داده م

و  شونديم پارچهکي ها مجدداًهستند و در مقصد بسته رندهيو گ هآنها شامل آدرس فرستند رايبه مقصد برسند. ز يريمس

 . نديآيبه صورت اطالعات کامل درم

 ياتصال انقالب نيبه هم متصل کند. با ا کايرا در شرق و غرب آمر وتريموفق شد دو کامپ زين «لوريت»به نام  گريد يدانشمند

 ييهاشبکه به بسته نيکه ا ميشاهد هست يآن را امروز همگ جهيارتباطات رخ داد که نت يايدر نحوه صدور اطالعات در دن

 اتکا داشت.  شدند،يمختلف ارسال م يوترهايکامپ لهياز اطالعات که به وس

 نسبت داده شده است. يبه و - يکيپست الکترون - ليميبود که اختراع ا يافراد گرياز د زين «لسونيتام يرِ»

 جاديتوان در اياز علل آن را م يکيکه  افتي شيافزا ايدر دن يبه صورت تصاعد نترنتيرشد استفاده از ا 1990سال  لياوا

بود که مبادله  ياز ابتدا طور نترنتياعالم کرد. با آنکه ا «word wide web» ريجستجو تحت تاث يابزار و موتورها

برنامه مرورگر وب  نيبا عرضه نخست 1993جهش در وب سال  نياما بزرگتر اشدساده ب اريواردان بستازه ياطالعات برا

 يکاربردها يمرکز مل»و استادان بخش  انيافزار محصول تالش دانشجونرم نيبه وجود آمد که ا «کييموزا» يکيگراف

 بود.  کايآمر زينويليدر دانشگاه ا «وتريابرکامپ

از متن  يامجموعه ايصفحات وب  توانستنديموس را فراهم کرد و کاربران م لهيبه وس کيافزار امکانات اشاره و کلنرم نيا

 . ننديبب نترنتيا يرا کنار هم بگذارند تا بتوانند آنها را رو کيو گراف

وصل شدند اما طبق  نترنتيبه ا ايدر دن وتريکامپ ونيليسه م 1994و اواسط سال  شدنديوب هر روز متولد م صفحات

 اند. شده طيمح نيوارد ا 1995بعد از سال  ايدر دن نترنتيا يدرصد کاربران فعل 51 ارائه شده يآمارها

که از  يانسان هاونيليکه هم اکنون م يبه نحو افتيتر شدن استفاده آن همچنان ادامه و ساده نترنتيروزافزون ا رشد

 يکاربران منبع سرگرم شتريدر نظر ب نترنتيرا بدانند و ا نترنتيا يندارند که نکات فن يازين کنندياستفاده م نترنتيا

 (20/8/1389، به نقل از خبرگزاري فارس، bnevis.blogfa.com )بازيابي از وبالگ  اطالعات است.

 رانیدر ا نترنتیحضور ا

 نياما کاربرد ا گردديبرم 1370به سال  رانيبه ا نترنتيا ورود وصل شد. نترنتيبود که به ا انهيکشور خاورم نياول رانيا

که  يرانيا کي شيسال پ 37 حدوداست.  رايج شدهعموم مردم  انيم ريدر چند سال اخ ،نوظهور به شکل گسترده يفناور

بود به شبکه  رانيمطالب مربوط به ا شيکه محتوا «تهران»را به نام  وتريکامپ نيبود اول ايفرنيکال يکارمند دانشگاه برکل

در وب مستقر  يرانياطالعات و منابع ا گاهيپا کيرا به عنوان  يرانيا تيوب سا نياول زين 72در سال  ي. وکردوصل  نترنتيا

 شود. يخارج از اروپا محسوب م يو وب سرورها تهايوب سا نيکه جزء اول کردم

مرکز  نيو اقدامات ا 68در سال  ينظر کيزيف قاتيمرکز تحق جاديبه ا رانيدر ا يامروز يبه معنا نترنتيا يريگشکل اما

 . گردديبرم يالمللنيو مؤسسات ب رانيا يهادانشگاه نيب يو علم يقاتيتحق يهاپروژه جاديو ا يهمکار يبرا

و  فيشر ياز جمله دانشگاه صنعت رانيا يهااز دانشگاه يتعداد کم ينظر کيزيف قاتيمرکز تحق يهابا تالش 71سال  در

امکان کرد نميتصور  يها کسرد و بدل کنند. در آن سال ليميخارج ا يايوصل شدند تا با دن نترنتيبه ا النيدانشگاه گ

و تنها  وجود داشته باشد نترنتيبر بستر ا يفعل يکاربردها زا ياريو فروش، پرداخت وجه، آموزش و بس ديتجارت، خر

 بود.  ليميگرفت تبادل ايصورت م نترنتيکه از ا يااستفاده

از  کيشکل گرفت که هر رانيدر ا نترنتيبر بستر ا يديهمه ساله اقدامات و ابداعات جد باًيسال بود که تقر نياز ا پس

 . رديقرار گ دهيپد نياستفاده اقشار مختلف مردم از ا يآنها توانست مبنا

شود که توانست يمحسوب م يرانيا نترنتياز اقدامات موثر در قلمرو ا يکي 72در سال  (IR)آر  يدات آ يدامنه مل ثبت

انجام داد  ينظر کيزيف قاتيمرکز تحقرا اقدام  نيشکل دهد. ا نترنتيا يدر فضا رانيا تيهو يشده برا نييتع يامشخصه
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سال  نيشود. در هميشناخته م تيبه رسم رانيدر ا ينترنتيا يهاقلمرو دامنه يتنها نهاد ثبت اسام زيهنوز ن و اين مرکز

شود  ياندازراه نترنتيدر شبکه ا انيرانيطومار ا نيداشت به راه افتاد تا اول يورزش يکه موضوع يرانيا ليميا ستيل نياول

 تبادل نظر کنند.  رانيا يبتوانند در مورد اخبار و حوادث ورزش اياز سراسر دن يرانيو هزاران ا

بتوانند متن  يرانيبود تا کاربران ا «کييموزا» ينترنتيمرورگر ا يو انتشار نسخه فارس نيتدو گرياقدام مهم د 72سال  در

 يبار به زبان فارس نياول يبرا يروزنامه همشهر ياقدام محتوا نيدرآورند که پس از ا شيبه نما هاتيرا در وب سا يفارس

 وب قرار گرفت.  يرو

 IP نکيل ،شيدر اتر نيبا دانشگاه و يبيت 9600 يمودم ه وسيلةببار  نياول يبرا 73در سال  ينظر کيزيف قاتيتحق مرکز

 کيزيف قاتيمرکز تحق قياز طر يقاتيفرصت حدود هجده دانشگاه و مؤسسه تحق نيبرقرار کرد و در اول نترنتيوقت اتمام

 «انهيندا را»موسسه  نترنت،يدنبال اتصال به اسال بود که به نيکردند. در هم دايپ يدسترس نترنتيبه ا اتياضيو ر ينظر

  آغاز کرد.  رانيدر ا ISP نيعنوان اولخود را به تيفعال

شرکت امور  سيتاس ياسالم يمجلس شورا زيسال ن نيدر وب منتشر شد و در هم 74در سال  يرانيا ينترنتيمجله ا نياول

 يطور انحصاردر سطح کشور به تايتوسعه خدمات د يکرد تا تصد بيتصو رانيرا تحت نظر شرکت مخابرات ا تايارتباطات د

مسابقه  نياول ينترنتيتوان به پخش زنده ايم 74سال  ينشدن فراموشاتفاقات  گري. از درديشرکت قرار گ نيا اريدر اخت

در انگلستان اشاره  يتيوب سا قيو از طر نترنتيطور زنده در ابه مايعربستان در تهران( توسط صدا و س -رانيفوتبال ) ا

ارائه دهنده خدمات  يشرکتها 1374از سال  (20/8/1389، به نقل از خبرگزاري فارس، bnevis.blogfa.com  )بازيابي از وبالگکرد. 

 2حدود  يطبق اعالم موسسات جهان 75سال  در )بازيابي از سايت ارشن( آغاز کردند. رانيخود را در ا تي(  فعالISP) نترنتيا

تنها موفق به  هيدر ثان بيتباند چند  يو پهنا نييپا يکه با توجه به سرعت دسترس بودند نترنتيکاربر ا رانيهزار نفر در ا

تنها مربوط به  رانياول ورود به ا يدر سالها نترنتيا يگفته کارشناسان کاربردها بهشدند. يم ليميا افتيارسال و در

حدود دو ساعت  ديکاربر با يبيتلويارسال عکس دو هزار ک يشد و برايم بيتلويمتن در حد چند ک ليميا افتيارسال و در

 بود.  هيدر ثان بيتلويک 64حداکثر  نترنتيسرعت ا نيشتريکرد. در آن سالها بيزمان صرف م

بار  نياول يبرا 76که در سال  يکرد به نحو دايپ يرانيدر جامعه ا يترنمود پررنگ نترنتيسال به بعد رفته رفته ا نيا از

 شانيغاتيتبل يهاتيخود را منتشر کردند تا فعال يرسم يهاتيوب سا يجمهور استير ينامزدها ران،يانتخابات ا خيدر تار

 انتشار داد.  تيوب سا قياخبار خود را از طر رانيا ياسالم يجمهور يرگزارگسترش دهند و خب رانيرا به خارج از ا

 ديجد نکيل کي قياز طر اتياضيو ر ينظر کيزيف قاتيمرکز تحق ،ينترنتيباند ا يتوسعه پهنا يبرا نيهمچن 76سال  در

 يهادر دانشگاه نترنتياتصال وضع ا نيکه بعد از ا شدوصل  ايتاليا النيدر شهر م Archwayبه ماهواره  يبيتلويک 128

 بيتلويک 512سرعت اتصال به  نيا 77در سال  .ديبه نقطه اشباع رس اتصال نيا تيچند ماه بعد ظرف وبهتر شد  يکشور کم

 . افتيارتقا  هيدر ثان

 يعاليبا قرارداد شورا زين کديونيزده شد و پروژه  نيهزار نفر تخم 5 رانيدر ا نترنتيسال شمار مشترکان ا نيا در

آغاز شد که هدف آن گنجاندن  «وب يفارس»تحت عنوان  فيشر يدانشگاه صنعت يفن تيريو با نظارت و مد کيانفورمات

بود تا  يو وب و استانداردساز نترنتيا ژهيبه و وتريدر کامپ يفارس شرن کد،يونيدر استاندارد  يفارس يکامل و جامع الفبا

عضو  يطور رسمبه رانيا 79در اواخر سال  .حل شود يرانيا يموجود در نرم افزارها راستاندارديغ يهامشکل فونت

 شد.  کديوني وميکنسرس

زبانان  يفارس ژهيو يسيوبالگ نو سيسرو نيو اول گردديبرم 80به سال  زين رانيدر ا يسيوبالگ نو دهيپد نياول آغاز

از  يفارس کامالً يطيمح جاديا ،يمجان سيسرو نيارائه دهنده ا ميکه هدف ت کردکار  آغاز به رانيدر ا «بالگ نيپرش»

 يفارس سانيمتمرکز کردن وبالگ نو ،يفارس ينظرخواه ستميس ،يشمس ميتقو ،يسازگار با زبان فارس سينوجمله متن

 يبرا يرانيهزار ا 21به  کيهاست که در عرض هفت ماه نزدوبالگ نيا نندگانيب شيافزا جهيو در نت تيسا کيزبان در 

 (20/8/1389خبرگزاري فارس، ، به نقل از bnevis.blogfa.com )بازيابي از وبالگ  .کردندنام ثبت سيسرو نياستفاده از ا
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هاي خدمات رساننده 1383سال  )بازيابي از سايت ارشن( شد. رانيوارد ا يشمس 1380پرسرعت از دهه نترنتيا نيهمچن

به  رانيشهر ا 331در  نترنتيا خدمات دهندهشرکت ارائه 680از  شيب اين سالدر . اينترنتي در ايران شروع به کار کردند

در  نترنتيدهنده ا خدمات شرکت 1400از  شي. در حال حاضر بدادنديارائه م ينترنتيخدمات ا يرانيکاربر ا ونيليپنج م

 (5، ص فايپياسآي)گزارش  است. دهيبه ثبت رس رانيا

راه انداختن  يهازمزمه .اولين مرکز جامع خدمات کاربردي فناوري اطالعات و ارتباطات روستايي تاسيس شد 1384سال 

شبکه درآن  نيا يسازادهيپ ليالد نيمطرح شد. از جمله مهمتر 1384از اواخر سال ( يمل نترنتيا) اطالعات يشبکه مل

 (15، ص 1فايپياسآي)گزارش  م شده است.اعال «نترنتيا يجهان به شبکه يکاهش وابستگ»سال 

 1386بعد، در سال  سال کيانجام شود.  رانيمخابرات ا قاتيدر مرکز تحق يمل نترنتيا قرار شد پروژه 1385در سال 

 ، فايپياسآي)گزارش  شد. بيتصو رانيوز اتيدر ه 1388تا سال  يمل نترنتيا يبردارو بهره ياندازراه ياتيبرنامه عمل

 (15ص 
همراه ارائه شد و  خدمات اينترنت روي تلفن 1386. هاي اينترنتي ايران شروع به کار کردستاد ساماندهي پايگاه 1385

  .درصد رسيد 9/34ضريب نفوذ اينترنت در ايران به حدود 

 ،يورود کيبه تنها  يکه به علت وابستگ شديم نيتام ييايکابل در قياز طر رانيباند ا يقسمت عمده پهنا 1384تا سال 

 رانيا نترنتيا يتعداد مباد نترنتيا تيبهبود وضع يبرا ،1388ر سال د شد. نترنتيا يمختلف موجب قطع ليدال به بارها

 سال به شبکه 15به مدت  رانيسال، ا ينفالکون در هم شبکه به رانيبا اتصال ا نيکرد. همچن دايپ شيعدد افزا 9به 

 (6، ص فايپياسآي)گزارش . وستيپ يجهان يبرنوريف

 152نظر سرعت اينترنت ايران از ميان  کردند و ازدو درصد کاربرها از اينترنت پرسرعت اي دي اس ال استفاده مي 1389

 (16/9/1389)بازيابي از سايت شرکت ارتباطات زيرساخت،  قرار داشت. 144کشور در رتبه 

 .کندماه آينده شروع به کار مي 6درصد رسيد و اعالم شد شبکه ملي اطالعات تا  43ضريب نفوذ اينترنت به حدود  1390

بود و  1-اس تي ام 467و مجموع پهناي باند اينترنت ايران برابر با  وع به کار کرداولين مرحله از اينترنت ملي شر 1391

 .قرار داشت 164کشور در رتبه  178از نظر سرعت از ميان 

 متيو از نظر ق 147 گاهيکشور جهان در جا 200 نيدر ب سرعت از نظر رانيا ندکس،يا نت 1394بر اساس گزارش سال 

محبوب  تيوبسا نترنتيسرعت ا يهاتست براساس گزارش نيرا دارد. ا 169 گاهيکشور جهان جا 192 نيدر ب نترنتيا

OoklaTest Speed هيدر ثان تيمگاب 5/6تست  ونيليم ميو ن کياز  شيب را بر اساس رانيدانلود ا نيانگيشده و م هيته 

گذشته کاربران و  يسالها يط. (5/66)مراکش  و (6/07) بوتان (، 6/15)عراق  ياز کشورها ترنيياست: پا کرده برآورده

 يارتباطات را عامل اصل رساختيباند شرکت ز يانحصار واردات و فروش پهنا(، ISP) نترنتيدهنده ا سيسرو يهاشرکت

 (5، ص فايپياسآي)گزارش  اند.دانسته رانيدر ا نترنتيخدمات ا نييپا تيفيو ک البا متيق

 دنيو رس المللنيب نترنتيباند ا يپهنا تيبرابر شدن ظرف 3/5وقت، از  عاتالاط يارتباطات و فناور ريوز 1394در سال 

در گزارش  نترنت،يا باند يپهنا شيبر افزا يمبن مسئوالنمکرر  يادعاها وجود خبر داد. با هيبر ثان تيگابيگ 276 تيبه ظرف

 114رتبه  باسال همين در ايران  ICTحوزه  يارهايشاخص و مع ،يافتگي توسعه اقتصاد در ارتباط با ينه مجمع جهانالسا

 (6، ص فايپياسآي)گزارش  .شتآخر در جهان قرار داکشور  يجزو س ،باند نسبت به کاربر يدر پهنا 7از  6/1 ازيامتو 

                                                           
نويسان و پژوهشگران شبکه براي کمک به کاربران اينترنت در ايران شروع شده فاي يک پروژه تحقيقي و متن باز است که توسط گروهي از برنامهپياسآي - 1

بندي کنند. بدين منظور، اينترنت به آنها وعده داده است، بررسي و رتبه ةسرويس دهنداست تا سرعت اينترنت، کيفيت خدمات و هزينه خود را بر اساس آنچه 

هاي مختلف هزار کاربر سرويسين بيش از پنجالو همچنين نتايج نظرخواهي آن com.ispfy سايتفاي از نتايج تستِ سرعت کاربران ايراني در وبپياستيم آي

 .کرده استاينترنت و ميزان رضايت آنها استفاده 
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 (7)گزارش آي اس پي فاي، ص 

، رتبه 1395نسبت به سال  يدرصد 33رشد با وجود  هيبر ثان تيمگاب 4.7 اينترنت سرعت نيانگيبا م رانيا 1396در سال 

 تيمگاب 4باالتر از  يبا سرعت نترنتيبه ا رانيدرصد از اتصاالت ا 61 کشور جهان کسب نموده است. 149 انيام را از م 107

داشتند  هيبر ثان تيمگاب 10از  شيب ياتصاالت سرعت نيدرصد از ا 1.3اما تنها  گرفت.جهان قرار  91بوده و در رتبه  هيبر ثان

مدت  نيجهان در ا نترنتيا نيانگيسرعت ماين در حالي است که  است. افتهيدرصد کاهش  6 يکه نسبت به سه ماهه قبل

 (3/7/1396و، ت)بازيابي از سايت ديجيا است. افتهي شيدرصد افزا 15که نسبت به سال قبل  هبود هيبر ثان تيمگاب 7.2

 و شکاف دیجیتال ضریب نفوذ اینترنت

بندي کشورها مورد استفاده هاي مهم جهاني در حوزه فناوري اطالعات که براي رتبهيکي از شاخص ضریب نفوذ اینترنت:

گيرد ميزان ضريب نفوذ اينترنت در آن کشور است. اين ضريب برابراست با مجموع کاربران اينترنت در کشور، قرار مي

 ر درصد کاربران اينترنت در يک کشور نسبت به کل جمعيت آن کشور است.بخش بر جمعيت کل کشور که بيانگ

 يمل ةتوسع تيريکه مرکز مد ييآمارها نيجهان و همچن نترنتيا تيوضع يهاتيساوب يکه همه روزه از سو ييآمارها

نشان  رانيرا در جهان و ا ينترنتيروند رو به رشد تعداد کاربران ا دهد،يارائه م نترنتيدر خصوص تعداد کاربران ا نترنتيا

 ينفوذ خود را در زندگ بيها ضرسال نيا يتوانسته است ط نترنتيا يجهان ةمعناست که شبک نيمسئله به ا ني. ادهديم

چند  يساعات ينترنتيشود. کاربران ا ليافراد تبد يزندگ تيو با اهم يها و ابعاد کاربرداز جنبه يکيدهد و به  شيافراد افزا

 يافزارهاو نرم ليميو اطالعات، چک کردن ا خبارا يجستجو لياز قب نترنتيمختلف ا يهاماه به استفاده از جنبه ايدر هفته 

 تياهم بيترت نيبد کنند،يو اشتراک مطالب و موضوعات مورد نظرشان اقدام م يامور بانک اي ديو گفتگو، انجام خر يارتباط

 مانند يشهرادعا کرد در کالن توانيتوجه است که م انيقدر شاما آن امروز يشهر يدر زندگ نترنتيا ةو کارکرد شبک

 يو حت ديرا با اختالل شد يشهر يهاتياز فعال ياريو بس نيساکن يزندگ تواندياختالل در آن م اي نترنتيتهران نبود ا

 وقفه روبرو کند.

اختصاص  يشمال يکايدر جهان به آمر نترنتيدرصد نفوذ ا نيشتريکه ب دهدينشان مدر ذيل  1اطالعات نمودار شماره 

جهان  تيدرصد جمع 4.8منطقه  ني. اکنندياستفاده م نترنتيمنطقه از ا نيا تيدرصد جمع 88.10که  يمعن نيدارد. به ا

 تيجمع نيدرصد ا 80.2جهان، که  تيدرصد جمع 0.9با  رابرب يتيرا به خود اختصاص داده است. بعد از آن اروپا با جمع

 69.6جهان را دارد که  تيدرصد جمع 0.5است که تنها  هيانوسيو اق اي. بعد از آن منطقه استرالهستند نترنتيا يدارا

جهان،  تيجمع صددر 8.6با داشتن  بيو کارائ نيالت يکاي. به دنبال آن منطقه آمرکنندياستفاده م نترنتيدرصد آنان از ا

درصد آنان از  57.7جهان،  يدرصد 3.3 تيبا جمع انهيقه خاورم. پس از آن منطهستند نترنتيدرصد آن صاحب ا 62.4

درصد آنان از  46.7جهان که تنها  تيدرصد جمع 55.2برابر با  يتيبا داشتن جمع اي. بعد از آن آسبرنديبهره م نترنتيا
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از  تيجمع نيدرصد ا 31.2جهان که فقط  تيدرصد جمع 16.6با دارا بودن  قايآفر زين آخر. در کنندياستفاده م نترنتيا

 .برنديبهره م نترنتيا

 
رشد را داشته  نيشتريبه نسبت ب قايهفده سال گذشته آفر يدر ط نترنتيکه رشد و نفوذ ا کنديم انيب 2مودار شماره ن

 يکايآمر زيو در آخر ن هيانوسيو اق اياروپا، استرال ا،يآس ب،يو حوزه کارائ نيالت يکايآمر انه،يخاورم ياست. بعد از آن کشورها

 نترنتينفوذ ا بيضر 2016تا سال  2000از سال  زين اياند. در کل دنرا داشته نترنتينفوذ ا بيضر شيرشد و افزا يشمال

 درصد بوده است. 976.4

 

هزار 250حدود در ايران  نترنتيکاربران ا زانيم يالديم 2000مطلب است که در سال  نيا انگريب 3طالعات نمودار شماره ا

که  دهديمطلب نشان م نياست. ا دهيهزار نفر رس 700و  ونيليم 56 زانيکاربران به م نيا 2017اند که در سال نفر بوده

 است افتهي شيافزا دتو کاربرد آن در کار روزمره به ش نترنتينفوذ ا بيضر
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 يدارا رانيا تيدرصد جمع 3.8تنها  يالديم 2000کرد که در سال  انيب توانيم 4با توجه به اطالعات نمودار شماره 

از سال  رانيدر ا نترنتياست. نفوذ ا دهيرس تيدرصد جمع 70به  يالديم 2017در سال  زانيم نياند که ابوده نترنتيا

سبت به که ن يالديم 2010بوده است، به جز در سال  خورداربر يرشد خط کيها از سال يدر تمام 2017تا  2000

 درصد کمتر بوده است. 5.3حدود  2009سال  تيجمع

 
 

 نترنتياز ا نيبحر تيدرصد جمع 98 يالديم 2017کرد که در سال  انيب توانيم 5با توجه به اطالعات نمودار شماره 

درصد  79.8اردن،  تيدرصد جمع 80امارات،  تيدرصد جمع 90.6قطر،  تيدرصد جمع 94.3کنند. بعد از آن  ياستفاده م

 70عربستان،  تيدرصد جمع 73.8لبنان،  تيجمع ددرص 76.1 ت،يکو تيدرصد جمع 78.4، قدس اشغالگر ميرژ تيجمع

درصد  31.9عراق،  تيدرصد جمع 36.2 ن،يفلسط تيدرصد جمع 61.2عمان،  تيدرصد جمع 69.8 ران،يا تيدرصد جع

)بازيابي از سايت شوراي عالي انقالب فرهنگي،  اند.بوده نترنتيا يدارا مني تيدرصد از جمع 24.6 زيو در آخر ن هيسور تيجمع

25/9/1396)  
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مشترک و شمار  454هزار و  244و  ونيليم 53به  اريباند سشمار مشترکان پهن 96سال  انينظر شاخص باند پهن، تا پا از

از  يرانيا ونيليم 53از  شيکه ب يمعن نيبه ا د؛يمشترک رس 702هزار و  722و  ونيليم 11باند ثابت به مشترک پهن

، ADSL يهاياز فناور يکيثابت تحت پوشش  نترنتيکاربر از ا ونيليم 11از  شيو ب کنندياستفاده م ليموبا نترنتيا

از آن است که در سال  يمشترکان باند پهن در کشور نسبت به مدت مشابه حاک سهيهستند. مقا TD LTEو  يبرنوريف

باندپهن  نترنتينفر بوده و تعداد مشترکان ا 69هزار و  246و  ونيليم 33باند پهن  ليموبا نترنتيشمار مشترکان ا 95

 است. يفناور نيشمار مشترکان ا شيافزا يمشترک گزارش شده که به معنا 23هزار و  408و  ونيليم 9ثابت حدود 

نفوذ تلفن ثابت در  بيکه ضر دهندينشان م 96سال  انيتا پا 86از سال  يارتباط يهاشاخص تيوضعبررسي  نيهمچن

نفوذ مشترکان فعال تلفن همراه  بيضر سهياست. مقا دهيدرصد رس 38.71درصد به  33.49سال گذشته از  10 يکشور ط

درصد  110.53سال به  10 يدرصد بود و ط 39.5 رانيدر ا لينفوذ موبا بيضر 86از آن است که در سال  يحاک زين

درصد بوده به  46.8که  86واگذارشده در کشور، از سال  کارتمينفوذ س بيکه ضر دهندياست. برآوردها نشان م دهيرس

 .دهدينشان م يبرابر 5از  شياست و رشد ب دهيدرصد رس 212.12

باند  يپهنا تيظرف 86که در سال  دهدينشان م 96تا  86از سال  10 يالملل طنيب نترنتيباند ا يپهنا تيظرف سهيمقا

 يپهنا تياست. ظرف دهيرس هيبرثان گابيتيگ 1500به  يبوده که اکنون با رشد قابل توجه هيبرثان گابيتيگ 6.05الملل نيب

سال  انيدر پا هيبرثان گابيتيگ 6968به  86در سال  گابيتيگ 31.8از  ياد شدهسال  10 يکشور ط يداخل IPباند شبکه 

سال  انيارتباط بودند که در پا يروستا دارا 900هزار و  52حدود  91آمار منتشرشده، در سال  ياست. بر مبنا دهيرس 96

 (7/3/1397)چمني، ساحره، بازيابي از سايت زوميت،  است. دهيروستا رس 325هزار و  55رقم به  نيا 96

هزار و  588ميليون و  207ميليارد و  4قارة آسيا با  2018در ژوئن  internet world statsبراساس گزارش سايت اما 

کاربر  366هزار و  197ميليون و  62دهد، دو ميليارد و درصد جمعيت جهان را تشکيل مي 1/55نفر جمعيت که  157

هزار و هفتصد و چهار درصد رشد  تعداد کاربران اينترنت در آسيا، 2018تا  2000هستند. از سال درصد(  49)اينترنت 

  (9/4/1397)بازيابي از سايت آمار دنياي اينترنت،  داشته است.
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هزار نفر  700ميليون و  56 به 2000هزار نفر در دسامبر سال  250، تعداد کاربران اينترنت ايران از براساس همين گزارش

از  منطقهضريب نفوذ اينترنت در ساير کشورهاي درصد است.  1/69نفوذ اينترنت و ضريب  رسيده است 2017در دسامبر 

درصد،  5/68درصد، عمان  91درصد، لبنان  8/97، کويت درصد 8/87درصد، اردن  3/48درصد، عراق  98قبيل بحرين 

 4/98عربي درصد، امارات متحده  33درصد، سوريه  2/90درصد، عربستان سعودي  1/98درصد، قطر  5/60فلسطين 

 (9/4/1397)بازيابي از سايت آمار دنياي اينترنت، درصد است.  3/24درصد و يمن 

 

 شکاف دیجیتال

 اطالعات و  يبه تکنولوژ يدسترس نهيدر زم يجهان عيتوز يهاينابرابر انيب ياست که برا ياصطالح 1يتاليجيشکاف د 

است که  يرومندين يقدرتها  دياز تهد يانشانه يتاليجيشکاف د ياتوان گفت، تا اندازهيم گريارتباطات است. به عبارت د

شکاف  گريد يريتعب به کنند.يم ميبه اطالعات تقس ينابرابر از نظر دسترس يهابه بخش کمي ستيجهان را در قرن ب

و  اطالعات ياز تکنولوژ آنان يريگبهره ياست که از چگونگ جهان مختلف يهاکشور انيموجود م يهاينابرابر يتاليجيد

 (25/10/85بازيابي از سايت همشهري آنالين، صديق بناي، ) .شوديم يناش يو اجتماع ياقتصاد توسعه در جهت ارتباطات

 رهاکشوري، به داخل کشو نيب از محدوده تالديجي شکاف پايها يالبته ناگفته نماند که با گسترش استفاده از اين فناور

 و حِرَف صاحبان ،ارهاافراد، خانو نيب اقتصادي و توسعه؛ شکافهاي ن همکاريشده است و طبق تعريف سازما دهيکش زني

                                                           
1- Digital Divide 
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 ارتباطي و اطالعاتي هاياستفاده از تکنولوژي و دسترسي در اجتماعي اقتصادي مختلف هايجايگاهدر  ائيجغرافي مناطق

 (1ص  ،«شکاف ديجيتالي»، )نورائي نژاد، مريم. موسوم است تاليديجي شکاف به

تحول  ،يارتباط نينو يهاوهيآن در قالب ابزارها و ش ينياطالعات و ارتباطات و مظاهر ع يشگرف فناور يهاشرفتيپ

 يها ناشتفاوت نياز ا ي. بخشاست کرده جاديروزمره افراد جامعه ا يهاتيو فعال ياجتماع يدر سطوح مختلف زندگ يقيعم

همگان نبوده است.  اريدر اخت يريو فراگ وسعت نياست که در گذشته با ا نينو يهاياز فناور يريگاز شناخت و بهره

ها نسل نيرا در ب يتاليجياست که بحث شکاف د يو ارتباط ياطالعات يهاياز فناور يريگو بهره يتفاوت در دسترس نيهم

 افراد، يعلمسواد  يسطح باال نداشتنچون  يعوامل کارشناسان دگاهياز د(1، ص 1394)بني هاشمي، سيدعلي، . کنديمطرح م

 جاديعوامل ا نيازمهمتر مدون و... يزيرنبود برنامه آموزش، نيي، سطح پايارتباط نينو يهايبه فناور يکاف يدسترس نبود

  شوند.يمحسوب م يتاليجيشکاف د

توان يم يبه سادگ شود.يکشورها محسوب م نيشکاف در ب نيا جاديعامل ا نياز مهمتر يو اقتصاد يمال يهاتيمحدود

ثروتمند است. چرا که  اياز جوامع متوسط  ترقيشکاف به مراتب عم نيو محدودتر ا رتريکرد که در جوامع فق ينيبشيپ

 منابع ببرد. نيا يهاازياز امت يتواند بهره کافينداشته باشد، نم ياانهيو را يفن يامکان استفاده از ابزارها ياجامعه يوقت

طرز کار با لوازم  يدگيچيو پ حيآموزش صح عدم شتردارد،ينمود ب ياز کشورها با بافت سنت ياريکه دربس يگريمشکل د

. در اغلب است يافزارو نرم يافزارلوازم سخت نيبا ا يکاربر يهاطيدر مح يکاف تيعدم احساس امن نيهمچن و تاليجيد

 يهايخود را با گسترش فناور يهاآنکه نتوانستند مهارت ليبه دل ردماز م ياري، بسيصنعت يدر کشورها يجوامع ، حت

چون  يدر کنارعوامل فوق، موارد ببرند. يتوانند از امکانات مدرن بهره کافياطالعات و ارتباطات ارتقاء بخشند، لذا نم

، بازيابي 28/12/1391)نورزاد،  د اختصاص دهد.را به خو يتاليجياز شکاف د ييتواند درصد بااليم زيو زبان ن يايجغراف تيموقع

 از سايت وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات(

 پیامدهای شکاف دیجیتال

 يرخورداربرا جهت  يفراوان يهاتواند فرصتيم يااطالعات و ارتباطات در هر جامعه يآورفن يشک خدمات و کاربردها يب

 يهادر بخش هاامديپ يما شاهد وقوع برخ ها،فرصت نيدر کنار ا کنيل .کندفراهم  يو اجتماع يفرهنگ ،ياز منافع اقتصاد

 ليذ يتوان به موارديامر م نيا يامدهايپ نيعمل آمده از جمله مهمتر هب يهاي. براساس بررسميمختلف جامعه هست

 اشاره کرد:

+ 

  
 ، بازيابي از سايت وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات(28/12/1391)نورزاد، 

نابسامانی اقتصادی ، اجتماعی و سیاسی برای کشورهای در حال توسعه 

عقب ماندگی روزافزون برای کشورهای فاقد فناوری ارتباطی

آوری به کشورهای عقب ماندهتحمیل کاالها، خدمات و تولیدات فرهنگی و اقتصادی کشورهای صاحب فن

ها می شودای که خود منجر به تضعیف روحیه ملتهای اقتصادی و فرهنگی و منطقهها و کشمکشبروز درگیری

هویتی نسل جوان، یاس و افسردگی، بزهکاری های اجتماعی و فرهنگی در جوامع مختلف از قبیل بحران بیوقوع ناهنجاری

حذف فرهنگ، اعتقادات و باورها به ویژه در کشورهای جهان سوم
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 يامر عقب افتادگ نياقتصاد و آموزش خواهد داشت. حاصل ا ک،يدر تجارت الکترون ياديز راتيتاث يتاليجيشکاف د بروز

 ،ياسيس ،يفاصله گرفتن اقتصاد يشکاف به معنا نيتر شدن اقيدر حال توسعه خواهد بود. عم يکشورها يدر علوم و فناور

سست کردن باورها،  يبرا يصاحبان تکنولوژ يفرهنگ داتيها و تولالکا ليآن تحم جهيکشورها که نت يو فرهنگ ياجتماع

نسل جوان،  يتيهويبحران ب ،ياستثمار فرهنگ ينوع امدشيکه پاست در حال توسعه  يکشورها يهاها و فرهنگسنت

 ،يبزهکار ليروز افزون از قب ياجتماع يهايکه متحمل بروز ناهنجار يجوامع در سطح جوامع خواهد شد. يو افسردگ اسي

 يمهمتر از ناهمگون مسئله نيو... خواهد شد. ا يخانوادگ يانهايطالق و سست شدن بن شيافزا اد،يبه اعت ليم ،يدزد

 ياطالعات به عنوان امر يفناور يژاست، لذا الزم است که نسبت به تکنولو يتکنولوژ به يابيدر دست يبشر مختلف جوامع

 (25/10/85بازيابي از سايت همشهري آنالين، صديق بناي، ) نگاه کرد. يالزم و ضرور

 یتالیجیکاهش شکاف د یالزم برا یراهکارها

و  ياتيعمل يهاکند و باعث چالشيدر کشورها بروز م يمختلف يهااست که بصورت ايدهيچيپ ةمسئل يتاليجيشکاف د

توانند در يکاربرد دارند نم شرفتهيپ يکه در کشورها ييهاروشن است راه حل نيشود. عالوه بر ايدر آن کشور م ياسيس

 آن کشور ارائه شوند. يازهايو ن طيبر اساس درک و فهم شرا ديبا هادر حال توسعه کاربرد داشته باشند. راه حل يکشورها

به  يدسترس حيصح عيافراد، توز يتوجه به سواد و باال بردن سطح علم يتاليجيمسائل در پرکردن شکاف د نيمهمتر

 يضرورت استفاده از تکنولوژ حيو تشر حيتوض ،يو فناور يهمه مردم به تکنولوژ يدسترس يبرا يطيشرا جاديا نترنت،يا

 و... است. ينترنتيا يهامدارس به شبکه زيتجه يمناسب و مدون برا يزيردر عرصه تجارت، برنامه نترنتيا

سواد خواندن و نوشتن ندارند و از امکان  انه،يو خاورم يعرب ،ييقايآفر ياز افراد جامعه کشورها يميدر حال حاضر ن رايز

جوامع متضرر خواهند  نيکرد که تا چه اندازه در عصر ارتباطات و اطالعات ا ينيبشيتوان پيمحروم هستند. نم ليتحص

در  ياست، کشورها ياقتصاد جهان يهاوهيدادن ش رييدر حال تغ ياطالعات عهجام کهيتوان تصور کرد در حاليم يشد. ول

 (25/10/85بازيابي از سايت همشهري آنالين، صديق بناي، ) خواهند کرد. دايپ يحال توسعه چه سرنوشت

س امروزه سان در حوزه فن ياريب شنا صاحبنظران و کار  نيو آموزش را از مهمتر يفن يهاساخت ريارتباطات، ز و يآوراز 

را به عنوان  ياجتماع و يفرهنگ يافتگيتوسعه  از متخصصان، گريد يبرخدانند. اما يم يتاليجيعوامل در کاهش شکاف د

باورند  نيدانند. چرا که بر ايدرحال توسعه م يدرکشورها ژهيبه و يتاليجيدر امر کاهش شکاف د ياديو بن يديعوامل کل

حذف  ينخسووت را در راسووتاتوان گام ي، مکياسووتراتژ يمدون و دارا يزيربرنامه کيو به همراه  امر نيبه ا يابيبا دسوو

 برداشت. نهيزم نيچالش موجود درا

باند  يو خدمات آن، پهنا نترنتيبه ا يدسترس حيصح عيتوز مانند، يگريعوامل، موارد د نيا کيمجموع در کنار هر  در

به سمت مدارس  شيگرا کاربران، يبرا يمجاز يدر فضا يکاف تيامن جادي، انينگرش والد ريي، آموزش و تغياللملنيب

 يو آموزش يفرهنگ يهابرنامه ياجرا و هيته ،ياچند رسانه يهاوب به همراه روش يفضادر  يمواد درس ديهوشمند، تول

 ، بازيابي از سايت وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات(28/12/1391)نورزاد،  اشاره کرد. ييدر مناطق روستا

 ياطالعات برا ياطالعات دولت دوازدهم، به دو برنامه مهم وزارت ارتباطات و فناور يارتباطات و فناور ريوز ،يجهرم يآذر

الزم  يهارساختيکردن ز فراهم ،يتاليجيکاهش شکاف د يمرحله برا نياول گفته استدر ايران  يتاليجيکاهش شکاف د

 يهااز شاخصه يکي نترنت،يابه  ياست که، خود دسترس نيا است. نکته مهم يو شبکه جهان نترنتيبه ا يدسترس براي

 يتاليجيباعث کاهش شکاف د ،يهر کشور يبرا نترنتيا زاتي.فراهم کردن تجهشوديمحسوب م تاليجيسنجش شکاف د

 ز،يمحروم را ن يآن کشور و کشورها نيشکاف ب نيو همچن شوديم ينترنتيا زاتيتجه يدارا يکشورها ريآن کشور با سا

به صورت کامل از  نهيزم نيشکاف در ا ابد،يادامه  زاتيکه روند فراهم شدن اصل تجه يدر صورت اخواهد داد. ام شيافزا

 خواهد رفت. نيب



 

12 

 

دوم  فازرفت،  نيمربوط به آن از ب يتاليجيحل شد و شکاف د نترنتيبه ا يدر مرحله اول مشکل دسترس نکهياز ا پس

 يشاخص تواليجيد يهاشاخص فرصت رايز شود،يفراهم م تاليجيفرصت د شيو افزا جاديبا ا تاليجيکاهش شکاف د

سه مقوله  يها بر مبناشاخص نياست. ا ICTدرباره  يالمللنيموورد توافوق ب يشاخص اصل 11و متشکل از  يبويترک

هستند، با توجه به  نترنتيا يدارند و دارا يدسترس هايکه به فناور ياستوارند. افراد يريو به کارگ رساختيفرصت، ز

 داشته باشند. يدسترس زيخود ن ازيفراهم شده قادرند به اطالعات مورد ن رساختيز

 کيالکترون يمورد توجه قرار گرفت، شاخص آمادگ يتاليجيمطالعه شکاف د يبرا ريکه در چند سال اخ ييهااز شاخص يکي

باند در  يپهنا زانيم ،ينترنتيا يشخص يهافرصت ک،يتجارت الکترون طيسنجش مح ةليشاخص مهم به وس نيبود. ا

 نترنتياستفاده از ا شيبا افزا .شوديم نتعيي …متن باز و  يهاامهاستفاده از برن نترنت،يمردم به ا يدسترس زانيدسترس، م

. عالوه بر کردتالش  يتاليجيدر راه کاهش شکاف د توانيم دانند،يرا نم نترنتيکه استفاده از ا يآموزش افراد نيو همچن

 دتر درمورافراد مسن برايالزم  يهاو انجام آموزش يسازها، فرهنگبه خانواده نترنتيجهت ورود ا يساز، فرهنگنيا

 يسازو پاک نترنتيا يتوسعه شبکه مل افته،يمناسب در روستاها و مناطق کمتر توسعه يهارساختيز جاديا نترنت،يا طيمح

)بازيابي از سايت ايسنا، آذري  است. تاليجيکاهش شکاف د يراستادر  نترنتياز ا نهياستفاده به ياز راهکارها ،نترنتيا طيمح

 (11/4/1396جهرمي، 

 توسعه ششمدر برنامه و فضای مجازی  نترنتیا

 67کشور و در بند ث ماده  يمجاز يفضا يعال يشورا يبرا 109و  107- 69-68-67 يهادر برنامه ششم توسعه در ماده

 در نظر گرفته شده است. يفيو تکال فيوظا شخصکشور به طور م يمجاز يفضا يمرکز مل يبرا

 67ماده 

 يعبور باند ي( پهناتي)ترانز انتقال تيظرف شيافزا به نسبت شوديم داده اجازه اطالعات يفناور و ارتباطات وزارت به-لفا

 يکاربردها و توسعه خدمات و سنجش از راه دور ياماهواره خدمات ارائه يبرا و دينما اقدام هيبرثان تيتراب يبه س از کشور

 يشرکتها و يخصوص بخش با يگذارهياسرم و مشارکت به نسبت وابسته يدستگاهها قيطر از ارتباطات و اطالعات يفناور

 يهاماهواره اطالعات، يفناور و ارتباطات يرساختي( زيها)پروژه يطرحها و ينور بري( فيها)پروژه يطرحها در يخارج

 يامور واگذار ،يمادر مخابرات يهاشبکه ياستثنا به ييفضا يفناور و علوم يهارساختيز توسعه و يمخابرات و يسنجش

اصل چهل و چهارم  يکل يهااستيس تيو با رعا يپست هيخدمات پا تيريو مد التو مباد هيتجز ياصل يهافرکانس و شبکه

اطالعات و ارتباطات و  يدر بخش فناور يتيمسائل امن ژهيووسعه بهبرنامه ششم ت يکل يهااستيو س ي( قانون اساس44)

 :آورد عملهب را ريز اقدامات کشور يازهاين کردن برآورده يبرا يمجاز يفضا يعاليو مصوبات شورا هااستيس

را به منظور حضور مؤثر  المللني( ارتباطات بتي)ترانز شرکت انتقال شودياجازه داده م رساختيبه شرکت ارتباطات ز -1

مشترک با  يگذارهيباند با مشارکت و سرما يپهنا يو مهندس يصدور خدمات فن يالمللنيو ب يامنطقه يدر بازارها

. اساسنامه شرکت مذکور به دينما جاديا يمنافع مل تيبا رعا يخارج يو شرکتها يردولتيغ يو عموم يخصوص يهابخش

 .رسديم رانيوز أتيه بيتصو

 امکان که ياگونهبه دينما يگذارهيسرما ييروستا و محروم مناطق در يکيالکترون خدمات يهارساختيدر توسعه ز -2

 ي( روستاها%80) درهشتاددرصد (يبانک و ي)سالمت،آموزش، کشاورز دولت ياصل يکيالکترون خدمت چهار حداقل ارائه

 .گردد ريپذامکان کشور خانوار ستيب يباال

 يارتباط يهارساختيز يوربهره شيافزا و اطالعات يمل شبکه يکپارچگي حفظ و کيالکترون دولت توسعه منظور به -ب

 در ياختصاص استفاده يبرا باشنديم مستقل يارتباط شبکه يدارا که يرنظاميغ ينهادها و ياجرائ يدستگاهها کشور،

 يمل شبکه بربستر يمخابرات و يارتباط رساختيز خدمات ارائه يبرا و بوده مجاز مربوط دستگاه يداخل يهاتيفعال قلمرو
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 يفناور و ارتباطات وزارت از مجوز أخذ به ملزم مربوط مقررات و نيقوان وفق يحقوق و يقيحق اشخاص ريسا به اطالعات

 .باشنديم يمجاز يفضا يعال يشورا وفق مصوبات و اطالعات

 ليتکم و يکيالکترون تيقابل با خدمات و ندهايفرآ هيکل کردن يکيالکترون به نسبت موظفند ياجرائ يدستگاهها -پ

 منظور به تواننديم ياجرائ يهادستگاه اقدام کنند. برنامه قانون ياجرا سوم سال انيپا تا مربوط، ياطالعات يبانکها

 خدمات هيکل مکلفند ياجرائ ي. دستگاههاندينما استفاده يخصوص بخش مشارکت از خدمات و ندهايفرآ کردن يکيالکترون

 دولت خدمات شخوانيو دفاتر پ يپست دفاتر به را يسپار برون اي يواگذار قابل و خود يادار طيمح از خارج در ارائه قابل

 کيدولت الکترون خدمات شخوانيپ ارائه کنند. تعرفه واگذار مورد حسب يي( روستاICT) اطالعات يفناور و ارتباطات دفاتر و

 گزارش بار کي ماههرشش است موظف اطالعات يورفنا و ارتباطات . وزارتبرسد مقررات ميتنظ ونيسيکم بيتصو به ديبا

 .کند ارائه ياسالم يشورا مجلس معادن و عيصنا ونيسيکم به را بند نيا عملکرد

 يشوووراها شووان،يدر صووورت موافقت ا يرنظاميو غ ياعم از نظام يمقام رهبر رنظريز يواحدها ،ياجرائ يدسووتگاهها -ت

سالم سامانه يعموم تيدار مأمورعهده ياحرفه يشهر و روستا و مؤسسات خصوص يا خود،  يکيالکترون يهاموظفند در 

آمار  يو شبکه مل يثبت ينظام جامع آمارها جاديا يبرا ازيمورد ن رانيموضوع قانون مرکز آمار ا يو آمار ثبت ياقالم اطالعات

ستر شبکه  و برخط آن يکيالکترون يبردارقانون برنامه امکان بهره يسال دوم اجرا انيو حداکثر تا پا جاديرا ا رانيا را بر ب

آن را حداکثر  ديو نحوه تول يثبت آمارمکلف اسووت اقالم  راني. مرکز آمار انديفراهم نما رانيمرکز آمار ا ياطالعات برا يمل

 وبه آنها ابالغ کند. هيها تهاز دستگاه کيهر يظرف مدت نُه ماه برا

اطالعات و  يکيقانون برنامه، امکان تبادل الکترون يسال دوم اجرا انيکشور موظفند تا پا ياجرائ يدستگاهها هيکل -ث

 نيآنان در چهارچوب قوان فيحسب شرح وظا را ياجرائ يدستگاهها ريسا ازيمورد ن يهابه استعالم يکيالکترون ييپاسخگو

 .نديفراهم نما گانيرا صورت به ،يخاص و موضوع

در  يدستگاه نيو تبادل اطالعات ب ينظام استانداردساز جادياستعالمات و ا هيکل ياحصا ياجرائ نامهنييآ -1 تبصره

 رياطالعات و سا يوزارت ارتباطات و فناور يبا همکار يمجاز يفضا يقانون برنامه توسط مرکز مل يماه اول اجراشش

 .رسديم يمجاز يفضا يعال يشورا بيبه تصو و نيتدو ربطيذ ياجرائ يهادستگاه

 يالزم برا يهارساختيقانون برنامه، تمام ز ياطالعات موظف است تا سال دوم اجرا يوزارت ارتباطات و فناور -2 تبصره

( و NIXتبادالت اطالعات ) يمرکز مل قياطالعات، صرفاً از طر يبر بستر شبکه مل ياجرائ يهادستگاه نيب يتعامل اطالعات

 اطالعات را فراهم کند. يو فناور تمصوب وزارت ارتباطا يفن يبا استانداردها

و اصالت  يکيالکترون يدارتوسعه و استقرار خزانه زيو ن يکيو عرضه خدمات الکترون کيبه منظور توسعه دولت الکترون -ج

اوراق  ميکه به موجب قانون، تنظ يدر هر مورد يو حذف اسناد کاغذ ياز جمله اسناد مال يکيبه اسناد الکترون دنيبخش

 تيآن بارعا يکيباشد، انجام الکترون يمبادله وجه، استعالم و مانند آن ضرور غ،مجوز، اخطار و ابال ياعطا اياسناد، صدور  اي

 .دينمايم تيمعتبر بوده و کفا 1382/ 10/ 17مصوب  يکيمفاد قانون تجارت الکترون

 68 ماده

قانون برنامه  يسال دوم اجرا انيو کمک به مقابله با جعل، از پا يکيالکترون رينظام اطالعات استنادپذ جاديمنظور ابه -الف

شهر و  ياسالم يشوراها شان،يبا موافقت ا يرنظاميو غ ياعم از نظام ينظر مقام رهبر ريز يواحدها ،ياجرائ يدستگاهها

مکلفند  ،يمجاز يفضا يعال يمصوبات شورا تيبا رعا يعموم تيمأمور دارعهده ياحرفه يروستا و مؤسسات خصوص

و اوارق  هينقل لي)از جمله ملک، وسا رمنقوليمنقول و غ يهايکاال و خدمات، دارائ ،يقياشخاص حق تياستعالمات هو

در چهارچوب قانون  شورک کيو براساس مفاد نقشه جامع دولت الکترون يکيصورت الکترونمحور را به مکان يبهادار( و نشان

 انجام دهند.

 شينظام پا لياطالعات نسبت به توسعه و تکم يوزارت ارتباطات و فناور يکشور با همکار يو استخدام يسازمان ادار -ب

اقدام کند. مذکور  يهاشاخص و سنجش مستمر کياطالعات و ارتباطات و دولت الکترون يتوسعه کاربرد فناور يشاخصها
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اطالعات،  يشبکه مل ليقانون برنامه نسبت به توسعه و تکم ياجرا انيتا پا تاطالعات مکلف اس يوزارت ارتباطات و فناور

 از سه کشور اول منطقه فراهم شود. يکيبه سطح  يتا امکان دسترس دياقدام نما داريامن و پا

مکلفند  ياجرائ يدستگاهها هيکل ک،يمحتوا و خدمات و دولت الکترون يفن يهارساختيبه منظور گسترش متوازن ز -پ

به توسعه محتوا و خدمات  نفعانيذ يازهايخود و برخط شدن ن يقانون فيها، وظاشبکه زات،يمتناسب با منابع، بودجه، تجه

 خود بپردازند. کيالکترون

از سال دوم  ،ياجرائ يکشور و دستگاهها يو استخدام يسازمان ادار ياطالعات با همکار يوزارت ارتباطات و فناور -ت

به  ي( ساالنه از مراجعه حضور%12/5درصد ) ميکاهش حداقل دوازده و ن يالزم برا داتيقانون برنامه تمه ياجرا

توسعه  يهامرتبط از جمله شاخص يدر سطح جهان در شاخصها رانيا بهکه رت يرا فراهم کند به طور ياجرائ يدستگاهها

 .ابديقانون برنامه، ارتقاء  ياجرا يرتبه در ط يس زانيبه م کياطالعات و ارتباطات و توسعه دولت الکترون يفناور

 يکيدرصد رشد ساالنه الکترون ميبه حداقل هفت و ن يابيدست يالزم برا داتيقانون برنامه تمه يدر سال دوم اجرا -ث

 فراهم شود. خدمات کشور نمودن معامالت و تجارت کاال و

( تاليجي)د يمناسب رقوم يبرابر کردن محتوا قانون برنامه نسبت به ده ياجرا يدولت مکلف است در طول سالها -ج

 يتيو حما ياعتبار ،يفن يکمکها قياعتبار الزم از طر يسنوات يهابودجه نياقدامات الزم را به عمل آورده و هرساله در قوان

 کند. ينيبشيپ

)شامل  يکيالکترون يمعامالت دولت ،يکيالکترون اتيمال يهاقانون برنامه سامانه ياجرا انيست، تا پادولت مکلف ا -ح

. وزارت ارتباطات دينما يبردارمستقر و بهره نفعانيذ هيرا با پوشش کل يکيکاال( و سالمت الکترون ديخر ده،يمناقصه، مزا

( مذکور يها)پروژه يطرحها يمستمر اجرا يريگيبه نظارت و پ ( موظفاطالعات يفناور ياجرا ياطالعات )شورا يو فناور

 است. ياسالم يو معادن مجلس شورا عيصنا ونيسيو کم يمجاز يفضا يعال يماهه به شورا شش شرفتيو ارائه گزارش پ

خدمات و  شيمکلفند نسبت به افزا رانيا ياسالم يپست جمهور ياطالعات و شرکت ملو يوزارت ارتباطات و فناور -خ

با استفاده  زيو ن نديخود اقدام نما يقانون فيدر چهارچوب وظا يي( روستاICTاطالعات ) يدفاتر ارتباطات و فناور تيفعال

ساالنه حداقل دو هزار دفتر ارتباطات و  جاديصدور مجوز ا شيزااف يالزم را برا داتيتمه ،ياز مشارکت بخش خصوص

 ل آورند.به عم يي( روستاICTاطالعات ) يفناور

 ،ي( پستي)اپراتورها يکارورها يبرا التيتسه جاديمکلف است به منظور ا رانيا ياسالم يپست جمهور يشرکت مل -د

و  يالمللنيب يراه آهن، بنادر، فرودگاهها يستگاههاياپراتورها در ا گريتوسط د ايو ارائه خدمات راسًا  ياندازنسبت به راه

و امکانات  التيتسه جاديمربوط به ا يهانهيشرکت از پرداخت هز نين راستا اي. در اديکشور اقدام نما يمرز يهاانهيپا

 .باشديمعاف م ازهاياالمتاالرض، اجاره و حقمذکور شامل حق

  69 ماده

مکلف است با  يمجاز يفضا يعال يمصوبات شورا تياطالعات( با رعا ي)سازمان فناور اطالعات يوزارت ارتباطات و فناور

 کيالکترون يمدارس، امکان دسترس يقانون برنامه هوشمندساز يسال دوم اجرا انيوزارت آموزش و پرورش تا پا يهمکار

 يياانهيرا يهايباز ،يليرفع اشکال، آزمون و مشاوره تحص ،يکمک آموزش ،يدرسو محتوا( به کتب  يافزارنرم -يافزار)سخت

آموزان دانش هيکل يبرا گانيصورت رارا به يو اجتماع يفن يمهارتها ،ياحرفه يآموزش مهارتها ،ياستعدادسنج ،يآموزش

 توانديماده م نيا يهانهيهز نيتأم ي. دولت براديبزرگ فراهم نما يشهرها هيهزار نفر و روستاها و حاش ستيب ريز يشهرها

  .شوديم يتلق ياتيول مالقابل قب يهانهيعنوان هزمذکور به يهانهي. هزدياستفاده نما يردولتياز مشارکت بخش غ

 ۱۰7ماده 

هاي هاي قدرت نرم و دفاع رايانيکي )سايبري( و تامين پدافند و امنيت رايانيکي براي زيرساختبه منظور افزايش ظرفيت

کشور، طرح جامع دربرگيرنده توسعه قدرت نرم دفاعي و رايانيکي و مقاله با جنگ نرم با مشارکت ستاد کل نيروهاي مسلح 
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شود و پس از تصويب شوراي عالي فضاي وزارت اطالعات جمهوري اسالمي ايران در سال اول اجراي قانون برنامه تهيه ميو 

  (مه پنجساله ششم توسعهاقانون برن) آيد.درمي مجازي از سال دوم اين قانون به اجرا

 رییگ جهینت

 توسعه غني رهاياي در کشواطالعاتي به طور گسترده هاييبايد توجه داشت که گرچه فناور تالييدرک شکاف ديج براي

گذرا بر  تأملي کنند. داپي دسترسيها يتکنولوژ اين به توانندمي که هستند نخبگان اکثراً رفقي رهاياند، اما در کشوهيافت

اطالعاتي نشان  جامعه يرهاامعي به سريعتر چهي هرابدستي برايها تتالش دول زانمي به مربوط هايمحتواي گزارش

 مطرح هايتيسيعرصه گسترش آ رو در شپي يهاچالش مترينمهبه عنوان يکي از  «تاليديجي شکاف» بحث که هددمي

  است.

 شکاف بردن اين نبي ازنهايت  در و کردن کم با تا تندهس تمامي توان بالقوه خود درصدد ريگيرهبه با ارهاز کشو ارييبس

 رييکارگ به با که کرد اشاره جنوبي کره به توانمي خصوص اين در موفق يهاآن را به فرصت تبديل نمايند. از نمونه کشور

 برساند، ارتباطات و اطالعات يهايفناور استفاده از زانمي جدول صدر به را خود توانسته نهانه ت شده کارشناسي يهاهبرنام

 .کندتبديل  «تالييفرصت ديج»را به  «تاليديجي شکاف» توانسته بلکه

 اين در انيجه يدهااستاندار و وهاتواند با توجه به الگمي زيايران و به خصوص وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات ن دولت

روستائي  يتيسيپروژه آ رنظي ئيهاهخاص قائل شود. اجراي پروژ تياهمارزش و  زني زمانش همعرصه، براي بحث آموز

از نظر دور داشت که  نبايد اما نمايد وارترهم جامعه اطالعاتي را براي ايران يهااريبه مع دنيرس ريتواند مسبدون شک مي

 آموزش و بود داهنخو نهياين زم در ايران مسائل ئينها گشايمشکل ئينهات به فني يهاسازي زيرساختادهيتوجه تام به پ

 .کرد داهاين عرصه ايفا خو درش اساسي نق مچنانه تالييدر کم کردن شکاف ديج هاولي اصل عنوان به

موج  نيخود را با ا يپس حول محور انقالب اطالعات در حال تحول است و تا دولت نيهم از ا يالمللنيو ب يمناسبات داخل

 ي. آنچه مسلم است براندازديچنگ ب يالمللنيو ب يهمگام نکند، نخواهد توانست به معادالت قدرت در امور داخل عيسر

 ةرسان ستيبايم ،يرانيا ياطالعات در سبد خانوارها يفناور ترشحفظ سهم گس تيقيو در حق يتاليجيکاهش شکاف د

 کاربران مختلف خود بکوشند.مخاطبان و عصر به  نيو اصول ا ميمفاه يرساندر جهت اطالعها ساير رسانهو  يمل
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