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لف در سطوح مختدنبال آن است تا اهداف متعددی را عنوان زیرساخت ارتباطی کشور، بهشبکه ملی اطالعات به

های تصویب ترین زمینهاصلیشبکه اعم از: زیرساخت، دسترسی، خدمت و محتوا محقق کند. در این میان، 

ور، برای بخش دیجیتال کشاقتصادی  بخشیمزیتارائه زیرساخت پیشرفته، توان در چنین قانونی را نیز می

و در یک کالم پایدار ساختن اسالمی -نگ ایرانیایرانی، صیانت از فرهحفاظت از ارتباطات و اطالعات کاربران 

  سهم و نقش کشور در جغرافیای جهانی اینترنت جستجو کرد. 

 «طرح کالن و معماری شبکه ملی اطالعات»و ابالغ رسمی با گذشت بیش از دو سال از تصویب رسد به نظر می

گذاری برای تحقق اهداف مطرح شده ذیل آن سازی و ریلتوجهی در نحوه عملیاتیهمچنان سردرگمی قابل

را در وزارت  در این زمینه سردرگمی و فقدان برنامه عملیاتی مشخصاین در حالی است که وجود دارد. 

سئله به اصل منسبت توان به حساب اختالف نظر یا واگرایی رویکردهای مختلف پور نمیارتباطات عیسی زارع

د نیازمن، بویژه موارد مورد اشاره در جدول زیر این اهدافنیل بهنگارنده  شبکه ملی اطالعات گذاشت. به باور

 «مدل اقتصادی شبکه ملی اطالعاتتدوین و  گذاریتعرفه»حرکت در چارچوب اصول حاکم بر آن از جمله اصل 

سب ک خدمات در شبکه ملی اطالعات، مدل گذاریمواردی نظیر تعرفهبه و الزامات مترتب بر آناست. این اصل 

ی شکل رقابتی و بسیار موارد، مدیریت بازار بههای داخلیوکارریزی اقتصادی، تامین مالی کسبو برنامه و کار

  .انداشاره کرده از این دست دیگر



 
 برشی از اهداف عملیاتی شبکه ملّی اطالعات 1 جدول

و اهداف  برای رسیدن به این الزامات اقتصادیو راهکارهای مشخص  واضح یهابرنامه تنهانه نگارنده نظربا این حال به 

برنامگی در حوزه توسعه شبکه اینترنت و کیفیت آن، مشخص نبودن ابعاد تنظیم بازار اینترنت، وجود ندارد، بلکه بی عملیاتی

های مشخص نبودن اولویتو نیز  رسان بومیو پیام های جدیدی نظیر تولید گوشی داخلی همراهداغ شدن مجدد بحث

در یک کالم، اگر بخواهیم  آفرین حکایت از ادامه وضعیت موجود دارد.های تحولفناوریتزریق سرمایه خصوصا در ارتباط با 

 هکای میان دولت و بازار ترسیم شده نسبت متخاصمانهتوان گفت مینقد کنیم، از منظر اقتصادی شبکه ملی اطالعات را 

حاشیه، آن  عنوان، مناسبات اقتصادی را تعیین و بازار بهمتنعنوان گویی دولت باید به کند؛نفع دولت قربانی میبهرا بازار 

 مناسبات را بپذیرد.

تا راهکارهایی را مبتنی بر جدیدترین روندهای روز  استنبال آن ، به دشودبیان میبطور فشرده  متن حاضرکه در  یینقدها

چه در این بین زمینه مشترک تمامی . آنبخشی به اینترنت و خدمات پایه کاربردی داخلی ارائه کندمزیتدر زمینه دنیا 

شده  های دولت تکمیلگریالمللی است، اصالت بازار و منطق اقتصادی آن است که در مواقع لزوم با تسهیلاین تجارب بین

نظیر  المللیدر ارتباط با شرایط ملی و بین نهد. مواجهه فعاالکنو سطح باالتری از کارایی در تخصیص منابع را ایجاد می

صرف تغییر الگوی موکارها در دوران کرونا که منجر بهلحاظ کردن شرایط رکود اقتصادی، تغییر شکل زندگی مردم و کسب

به سمت  رتت هرچه سریعهای اطالعاتی و در نهایت نیاز به حرکایشان شده و به تبع آن تغییر در انتظارات نسبت به فناوری

های بنیادین موجود در این در سند در محورهای های نگارش این متن هستند. چالشارتباطاتی از دیگر انگیزه هایفناوری

 شوند:زیر خالصه می

  !کاال به مثابهکیفیت اینترنت  -1

تحقق اهداف  در مسیرسازی تصمیمو روندهای فعلی « طرح کالن و معماری شبکه ملّی اطالعات»قانون رسد به نظر می

تاثیرات  ودر شبکه ملی اطالعات  از یک امر بسیار مهم یعنی کیفیت اینترنت مطرح شده ذیل این قانون در وزارت ارتباطات

 یواال تیاهم به نظرتر، طور دقیق به .است ورزیدهغفلت  وکارهاو کسب مردمروزمره آن بر زندگی  چندبعدی و بسزای

سایرین  چه و رساختیز حوزه یاعضا چه آن، از یعضو هر ، تالیجید اقتصاد فعاالن 1نهاده نیتریاصل عنوانبه نترنتیا

 علتبه را نترنتیا (Quality of Service)خدمت تیفیک دغدغه مختلف یهاحوزه در اشخاص و هاشرکت شامل

                                                        
 



به کاربران زین تالیجید خدمات یتقاضا طرف در. دارند خود (Quality of Business)وکارکسب تیفیک بر یاثرگذار

 شدهتجربه تیفیک انتظار و بوده... و یادار ،یسرگرم ،یآموزش مختلف یهاحوزه در خود یزندگ امور تیفیک بهبود دنبال

(Quality of Experience) دارند را یباالتر . 

( روزانه 141و در اینترنت ثابت  77نظر به رتبه نامناسب ایران از منظر کیفیت اینترنت در جهان )در اینترنت سیار  

های حوزه زیرساخت به کیفیت امور زندگی مردم و درآمد بازیگران اقتصاد دیجیتال و شرکت اقتصادی جدی هایآسیب

ینیم بترین موتور جستجو در ایران و جهان معیار قرار دهیم، میاستفاده عنوان پررا بهگوگل .  اگر فقط گزارش شودوارد می

های هر کاربر درصدی در تعداد سرچ 4510ای در اتصال به این موتور جستجو، کاهش ثانیهمیلی 444افزایش تنها که 

وجه دور از انتظار نیست  هیجبنابراین بهدنبال داشته است. درصدی ترافیک را به04کمک این موتور جستجو و کاهش به

 حال تصور کنیم. وکارهای آنالین و مردم متقاضی خدمات آنکه یک تاخیر ولو کوچک و ضرر حاصل از آن را برای کسب

خود بگیرند، ضررهای مذکور قطعا تری نظیر کاهش کیفیت و یا قطعی بههای جدیاگر اختالل در سرعت اینترنت حالت

ای نهاندازه هزیتنها چنین مباحثی اهمیت چندانی ندارد، بلکه مردم بهمتاسفانه در حال حاضر نه تر خواهد بود.بسیار شدید

 بینند. کنند، کیفیت را در سبد مصرفی خود نمیکه صرف می

 کجاست؟ گری بازارتنظیم .0

 از .ستا رقابت و قیمتدو رکن اساسی آن یعنی و  اینترنتگری بازار به مساله تنظیمتوجه مساله مهم بعدی، نیاز به

تر که چه اقداماتی در راستای هرچه رقابتی است، این شودآن پرداخته های مهمی که باید بهاز جمله پرسش ،رقابت بعد

سیار و ثابت وجود دارد؟ رفتارهای ضدرقابتی یکی از  اینترنت هایکردن بازار در رابطه با بازیگران عمده بازار در بخش

استفاده از آن، تملک و روند. داشتن موقعیت مسلط در بازار و سوءشمار میترین موانع توسعه بازار رقابتی در جهان بهمهم

 کندان را دچار نگرانی میدر حوزه قیمتی از جمله مواردی است که بازار را ناکارآمد و تنظیمگر ادغام و رفتارهایی نظیر تبانی

خدمات رقابت ای( ویپس و وی)اکت0محوررساختیز رقابت: میده گسترش را رقابت نوع کدام میخواهیم میبدان دیبا ،عالوهبه

 واسطه زیرساخت فعلی و  از طریق اینترنت( را بهخواهیم الیه خدمات)خصوصاً آیا می ر باید بدانیم کهتطور دقیق؟ به3محور

ت های خود باشند؟ در رقابباشیم که مالک زیرساخت که اپراتورهایی را داشتهافزایش رقابت در آن بهبود ببخشیم و یا آن

محور، برخالف سازد و مالک آن است. در رقابت سرویسمحور، هر اپراتوری)ثابت/همراه( زیرساخت خود را میزیرساخت

ها ظرفیت، پهنای باند و یا هر عنصر شود و شرکترنده خدمات جدا میآوهای مالک زیرساخت و فراهمحالت قبل، نقش

فروشی در شکل خرده کنند و به( خریداری میPIPکننده زیرساخت)ینصورت عمده از شرکت تأم دیگری از شبکه را به

 .از هم جدا نیستند الًنوع رقابت حالت حدی داشته و کام 0دهند. البته باید توجه داشت که این اختیار مشتریان قرار می

ژیم رنداشتن گذاری کشو در حوزه اینترنت، نظام سیاستهای یکی از بزرگترین غفلت ها،از بعد تنظیمگری تعرفه

فروشی برای زیرساخت، دسترسی است. اساسا برای تعیین قیمت در سطوح مختلف نظیر عمدهمحور گذاری هزینهقیمت

شود. همچنین تجربیات موفق جهانی تایید توصیه می 4گذاری مبتنی بر هزینهو...  قیمتاتصال، به زیرساخت و قیمت میان

فروشی فروشی انجام شده و تا حد امکان از این کار در بخش خردهدارند که بسیار بهتر است تا تنظیم تعرفه در بخش عمده

هایی هستند زینه، بررسی درآمدها و گامگذاری دارای اجزای متعددی است که شامل اجزای هخودداری شود. چنین قیمت

ها ها بر اساس هزینهچنانچه قیمت گذاری اصولی را در مورد این خدمات انجام داد.که باید انجام شوند تا بتوان یک قیمت
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ها واقع شده و موجب آسیب به خریدار و توانند در سطحی کمتر یا بیشتر از هزینهدرستی تعیین نشوند، میبه

های ارائه دهنده اینترنت ثابت آمد، ماحصل عدم شوند. بالیی که طی سالیان اخیر بر سر شرکت دهیا فروشن

 .دقت به این مساله است

 هر قیمتی جز قیمت بازاربه داخل حمایت از تولید -3

ادی مدل اقتصدنبال تولید تجهیزات مخابراتی نظیر گوشی هوشمند داخلی بوده است. شبکه ملی اطالعات از همان آغاز  به

 سمت اینگذاری مورد نیاز برای حرکت بهارائه مواردی نظیر برآورد حجم بازار این محصول و حجم سرمایهاین سند نیز به

 نیبنز دیتول مانند را آن دیتول و آورد یرو یتیامن هاتجیتو به یداخل یگوش دیتول یبرا توانیم اگرچه. هدف پرداخته است

 آن یاالب یتقاضا کند،یم کیاستراتژ را داخل گندم ای و نیبنز دیتول آنچه که داشت دقت دیبا اما  دانست مهم گندم ای و

 را االک نیا ،یابیبازار علم منظر از و ترقیدق طوربه. تقاضاست بدون رسما یداخل یگوش که است یحال در نیا و است

تنفر قرار دارد و اشخاص  یو حت رشینوع کاال مورد عدم پذ نی. ادانست 5یمنف یبا تقاضا هاییکاال ۀزمر در توانیم

 ودنم باالتر متیق رغمیعل یخارج یگوش دیمردم به خر لی. تماهستند آن مصرف از یخوددار یحاضر به پرداخت پول برا

 عالوه،به .است دهنش ییشناسا یهم به درست 6هدف بازار که داشت اذعان توانیم نیبنابرا . است مساله نیا انیع

 رشتیب عطشو  اهیس یبازارها یریگتلفن همراه موجب شکل محصوالتی نظیر واردات کردن محدود یبرا تالش هرگونه

ست نفسه امر بدی نیاینکه بخواهیم مشابه کاالی خارجی را تولید کنیم، اگرچه فی .گرددیم یخارج یکاال دیخر یبرا مردم

ای های آن توجه نکنیم، قطعا نتیجهبازار آن محصول و قیمتتولید و عرضه کنیم و بههر قیمتی بخواهیم آن را اما اینکه به

های نوین که هرکشوری با هایی نظیر فناوریجز اتالف منابع نخواهد داشت و هزینه فرصت آن باال خواهد بود. فرصت

 الملل از باقی رقبا برباید.تواند گوی سبقت را در اقتصاد بینها میداشتن آن

 پاشی؟گذاری یا پولسرمایه -4

، نشودهای شبکه ملی اطالعات جاری در رگ کافی اساسا تا وقتی وقتی تامین مالی مناسبی صورت نگیرد و خون

گذار شبکه ملی اطالعات مهم باشد، توجه به شکست خواهد بود.  آنچه باید برای سیاستتحقق اهداف آن مجکوم به

د گذاری، دو مورگذاری از سوی دیگر است. از منظر منابع سرمایهنقاط اصابت سرمایه گذاری از یک سو ومنابع سرمایه

 بسیار مهم وجود دارد که عبارتند از:

 

 گذاریبینی درآمد برای سرمایهآینده مناسب و قابل پیش 

   گذاریبازیگران حوزه سرمایه 

شد، بحث تنظیم بازار خصوصا در صحبت حوزه بسیار مهم است. بخش اول که در مورد آن  0آینده مناسب متشکل از 

بازار رخ گذار مشخص نباشد، ورود سرمایه بهحوزه اینترنت است. طبعا تا زمانی که انتظارات درآمدی برای سرمایه

طور که این مدل انتظار دارد توسط خصوصی همانعالوه، مشخص نیست که چطور قرار است بخش نخواهد داد. به

وزه بازیگران حگذاری در این حوزه شود؟ تا زمانی که سیگنال قیمتی درستی به ورود برای سرمایهدولت تشویق به 

های مقطعی نظیر گذاری را داشت و بر نسخهسرمایهتوان انتظار ورود بخش خصوصی به دیجیتال ارسال نشود نمی
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 %71سازی شبکه ملی اطالعات، لسهم تاکید کرد. خصوصا آنکه در مواردی مانند توسعه و پیادهاکاهش حق

یا آ مشخص نیست که عالوه،گذاری توسط بخش خصوصی باید تامین شود که بسیار بلندپروازانه است. بهسرمایه

ه نت وجود دارد تا بتواند مشکالت عمدگذاری در حوزه اینتربندی واضحی از بازیگران بالقوه برای ورود به سرمایهتقسیم

 تر حل کند؟مالی در این بخش را سریع

علت نیاز  ها نوین در حال از دست رفتن است.برداری و نوآوری در فناوریطور که گفتیم، فرصت بهرهعالوه، همانبه 

ن افراد در حوزه ارتباطات و ها آن است که دیگر دوران تعریف ارتباطات برمبنای ارتباط میااین فناوریتوجه بهبه

ها یاورعالوه، این فنایم. بهمرحله ارتباط اشیاء با اشیاء و اشیاء با انسان رسیدهفناوری اطالعات  سپری شده و اکنون به

ونقل هوشمند، دولت الکترونیک، آموزش الکترونیک، طور گسترده در تجارت الکترونیک، شهرهای هوشمند، حملبه

 دیتاک که موردنیک، تولید گوشی هوشمند، موتور جستجو و بسیاری موارد دیگر در اقتصاد دیجیتال بهداشت الکترو

 ، کاربرد دارند. است اطالعات یمل شبکه سند

 رو!مسیر پیش

اتی برای اصالح وضعیت موجود و حرکت به سوی توسعه اکوسیستم پیشنهاد مطرح شده، نقدهایبه ناظر ،بدین ترتیب

 :آیدمیدر ادامه  در حوزه شبکه ملی اطالعات اقتصادی پایدار

 ه های واکنش باستراتژی ها تدوین وها، تهدیدات و فرصتفعباند کشور باتوجه به نقاط قوت، ضپهن برنامه جامع توسعۀ

 این وضعیت تدوین شود.

 ها دادههایی نظیر کالنو ایجاد بازار برای پدیده زارهای موجود نظیر بازار اینترنتقیمت و رقابت در بادر حوزه گری تنظیم

، حریم 044-744مواردی مانند پردازش ابری و هوش مصنوعی(، منابع کمیاب نظیر فرکانس  ها)توجه بهو اکوسیستم آن

 خصوصی، میان اتصال و دسترسی همگانی.

  باند و تدوین بسته ضدانحصار برای آندر بازار پهنشناسایی وضعیت رقابت 

 محورسمت رقابت زیرساختسرویس اینترنت با زیرساخت موجود بهدهندگان تدوین برنامۀ حرکت از رقابت ارائه 

 باشد.ها لحاظ شدهکه در آن هزینهگذاری تعیین رژیم قیمت 

 واسطۀگیری از ظرفیت بخش خصوصی به گذاری و سعی هرچه بیشتر در بهرههای متعدد سرمایهتوجه به استراتژی 

هایی که بتوانند آنخصوصاً ی مال یهاینوآورو  نیگزیجا یهاروشی، عموم و یخصوص بخش مشارکتهایی مانند استراتژی

 مالکیت بخش خصوصی از زیرساخت را هرچه بیشتر افزایش دهد. 

 اخلی عامل د توجه به عدم تمایل جدی مردم برای تهیه گوشی داخلی و تمرکز بر خرید این کاال و کاالهایی نظیر سیستم

 ریزی برای انتقال تکنولوژی.زمان سیاست الزامات استفاده از توان داخلی و برنامهتوسط بخش دولتی و دنبال کردن هم

 

 

       


