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Abstract: National Information Network is a local network and includes
national data centers, communications infrastructure and software services.
It will be deployed throughout the country, and provide e-government
services and welfare and social services by optical fiber and broadband
at 12 Mbps for Iranian people. Combination of national network and ICT
lead to many direct and indirect impacts. The direct impacts are results
of investment in technology and infrastructure development and indirect
impacts are results of the economic activities by the national network.
The national network generate new business models, new process, new
innovations, new products and services and provides improved flexibility
and competitiveness. According to the important role of national network
in economy, and also because of the lack of a comprehensive model for
strengthening the economic impacts of the national information network,
this study is seeking to develop a model for strengthening the impacts
of national information network. To conduct this research, documentary
study and interview with experts in the national information network have
been used. Based on the results of this paper, proposed model consists of
three main steps as: feasibility study and developing a business strategy,
implementation (planning and control), and evaluating the economic
impacts of the national information network and policy-making for it.
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ت شــبکهای بومــی و متشــکل از مراکــز دادة ملــی ،
چكيــده :شــبکة ملــی اطالعــا 
زیرســاختهای ارتباطــی و ســرویسهای نرمافــزاری اســت کــه در سراســر ایــران
مســتقر خواهــد شــد و خدمــات دولــت الکترونیکــی و ســرویسهای رفاهــی و
اجتماعــی را از طریــق بســتر فیبــر نــوری و بــا پهنــای بانــد حداقــل  12مگابیــت بــر
ثانیــه بــه مــردم ایــران ارائــه خواهــد کــرد .ترکیــب شــبکة ملــی و «فــاوا»  ،کانالهای
بســیاری را بــرای اثرگــذاری دربــر خواهــد داشــت و ایــن اثــرات میتوانــد
بهصــورت مســتقیم و یــا غیرمســتقیم باشــد .اثــرات مســتقیم از ســرمایهگذاری
در فنــاوری و گســترش زیرســاخت خــود مشــتق میشــوند و اثــرات غیرمســتقیم
از مظاهــر فعالیتهــای اقتصــادی متأثــر از شــبکة ملــی کــه حاصــل رشــد و رونــق
اقتصــادی اســت .شــبکة ملــی اطالعــات همچنیــن امــکان پیدایــش مدلهــای
کســبوکار جدیــد ،فرایندهــای نــو ،ابداعــات جدیــد  ،کاالهــا و خدمــات
بهبودیافتــه و جدیــد را فراهــم مینمایــد و نیــز رقابتپذیــری و انعطافپذیــری را
در اقتصــاد افزایــش میدهــد .بــر اســاس اهمیــت ایــن موضــوع و همچنیــن بهدلیــل
فقــدان یــک الگــوی جامــع در ادبیــات بــرای تقویــت اثــرات اقتصــادی شــبکة ملــی
اطالعــات  ،مقالــة حاضــر بهدنبــال الگویــی بــرای تقویــت اثــرات اقتصــادی شــبکة
ملــی اطالعــات اســت .روش انجــام ایــن تحقیــق ،مطالعــة اســنادی و نیــز مصاحبــه
بــا متخصصــان شــبکة ملــی اطالعــات اســت .بــر اســاس نتایــج حاصــل از ایــن
تحقیــق گامهــای الگــوی پیشــنهادی بــرای تقویــت اثــرات اقتصــادی شــبکة ملــی
اطالعــات عبارتانــد از :مطالعــة امکانســنجی و تدویــن اســتراتژی کســبوکار
شــبکة ملــی اطالعــات  ،اجــرا (برنامهریــزی و کنتــرل طــرح) ،و بررســی اثــرات
اقتصــادی شــبکة ملــی اطالعــات و مطالعــات سیاســتگذاری اقتصــادی آن.
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 .1مقدمه

مطابــق بــا برنامــة پنجــم توســعه ،راهانــدازی شــبکة ملــی اطالعــات جــزء تکلیــف دولــت

بــوده اس ـت .در حــال حاضــر ایــن شــبکه طراحــی شــده و همانطــور کــه وزیــر ارتباطــات اشــاره
کــرده ب ـهزودی کار خــود را بهصــورت آزمایشــی آغــاز میکنــد .البتــه ،بهدلیــل موقعیــت خــاص

جغرافیایــی ایــران در منطقــه ،توســعة پهنــای بانــد ضــروری اســت .کشــور ایــران بایــد بهعنــوان

قطــب منطقــه ،ترانزیــت ترافیــک را دنبــال کنــد .شــبکة ملــی اطالعــات در ایــن زمینــه نقــش مهمــی
دارد و بــرای ترانزیــت ترافیــک و برقــراری ارتباطــات منطقــهای و بینالمللــی بهعنــوان قطــب

مخابراتــی قابــل اســتفاده خواهــد بــود (قانــون برنامــة پنجــم .)1389شــبکة ملــی اطالعــات ،شــبکهای
بومــی و متشــکل از مراکــز دادة ملــی ،زیرســاختهای ارتباطــی و ســرویسهای نرمافــزاری اســت

کــه در سراســر ایــران مســتقر خواهــد شــد و خدمــات دولــت الکترونیکــی و ســرویسهای رفاهــی
و اجتماعــی را از طریــق بســتر فیبــر نــوری و بــا پهنــای بانــد حداقــل  ۱۲مگابیــت بــر ثانیــه بــه مــردم
ایــران ارائــه خواهــد کــرد .ایــن شــبکه ،مســتقل از اینترنــت جهانــی عمــل کــرده ولــی بــه آن متصــل

خواهــد بــود تــا مــردم عــاوه بــر دریافــت خدمــات ملــی از طریــق شــبکة ملــی اطالعــات بتواننــد
از خدمــات اینترنــت جهانــی نیــز بهرهمنــد باشــند .در واقــع ،در طــرح شــبکة ملــی اطالعــات قــرار

اســت شــبکههای مختلفــی مثــل شــبکة ملــی مــدارس ،شــبکة ملــی بانکــداری الکترونیکــی ،شــبکة
ملــی کنتــرل ترافیــک ،شــبکة ملــی دانشــگاهها ،شــبکة ملــی بیمارســتانها و درمانگاههــا ،شــبکة

ملــی ســازمانها و ادارههــا ،شــبکة علمــی کشــور ،شــبکة ملــی بازرگانــی و … بــه هــم متصــل شــده
و بهصــورت یکپارچــه ،خدمــات دولــت الکترونیکــی را بــه مــردم ایــران ارائــه کننــد .وجــود چنیــن

شــبکهای عــاوه بــر تضمیــن دسترســی امــن و پایــدار بــه ســرویسهای ملــی ،کاربــران را از پهنــای
بانــد بســیار باالیــی بــرای ارتبــاط و انتقــال اطالعــات بهرهمنــد خواهــد کــرد .بــر طبــق گزارشهــای

رســمی ،ســرعت انتقــال اطالعــات در شــبکة ملــی بیــن  ۱۲تــا  ۲۰مگابیــت بــر ثانیــه خواهــد بــود کــه

ایــن ســرعت بــرای راهانــدازی بســیاری از ســرویسها و تکنولوژیهــای پهنبانــد ،ویدئوکنفرانــس،
بازیهــای آنالیــن و مشــاهدة فیلــم بهصــورت آنالیــن و  ...کافــی اســت و قــرار اســت ایــن ســرعت
بــه عمــوم مــردم عرضــه شــود .همانطورکــه ذکــر شــد ،شــبکة ملــی اطالعــات ســه پیشنیــاز
اساســی و مهــم دارد کــه تنهــا بــا حضــور و تأمیــن ایــن پیشنیازهــا میتوانــد بــازده حداکثــری

خــود را بــه نمایــش بگــذارد .ایــن پیشنیازهــا عبارتانــد از :شــبکة ملــی فیبــر نــوری ،مراکــز دادة

ملــی ،و ســرویسها و نرمافزارهــای مبتنــی بــر شــبکه (پژوهشــگاه ارتباطــات و فنــاوری اطالعــات

 .)1391تــا زمانــی کــه سرویســی بــرای ارائــه وجــود نداشــته باشــد ،مــردم بــه ســمت ایــن شــبکه
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تمایــل پیــدا نخواهنــد کــرد و شــبکه در عمــل ،کارایــی الزم را نخواهــد داشــت و بــههمیــن جهــت،

ســرمایهگذاری در بخــش تولیــد و توســعة ســرویسهای مبتنــی بــر ایــن شــبکه همچــون بانکــداری

الکترونیکــی ،ســرویسهای آمــوزش الکترونیکــی ،ســرویسهای ارائهدهنــدة خدمــات شــهری
و شــهروندی بهصــورت الکترونیکــی ،ســرویسهای تفریحــی و ســرگرمی و  ...در برنامــة پنجــم
توســعه بهصــورت جــدی مــورد توجــه قــرار گرفتهانــد .همچنــانکــه فنــاوری بــه رشــد خــود ادامــه
میدهــد و پهنــایبانــد افزایــش مییابــد ،دامنـهای بــرای فعالیــت شــبکة ملــی بهعنــوان توانمندســاز

تغییــرات ســاختاری در اقتصــاد توســع ه یافتــهاســت کــه بــر روی فعالیتهــا و بخشهــای بســیاری
اثــر میگــذارد .ترکیــب شــبکة ملــی و «فــاوا» 1کانالهــای بســیاری را بــرای اثرگــذاری دربــر
خواهــد داشــت و ایــن اثــرات میتوانــد بهصــورت مســتقیم یــا غیرمســتقیم باشــد (باقــری .)1391

اثــرات مســتقیم از ســرمایهگذاری در فنــاوری و گســترش زیرســاخت خــود مشــتق میشــوند ،در

حالــی کــه اثــرات غیرمســتقیم از مظاهــر فعالیتهــای اقتصــادی متأثــر از شــبکة ملــی کــه حاصــل
رشــد و رونــق اقتصــادی (ماننــد بهبــود کارایــی و بهــرهوری شــرکت ،کاهــش هزینههــا ،نــوآوری،

جهانیشــدن و اســتفاده از فرصتهــای حاصلــه از فعالیتهــای رشــدی) اســت ،بهدســت میآیــد.
شــبکة ملــی همچنیــن ،امــکان پیدایــش مدلهــای کس ـبوکار جدیــد ،فرایندهــای نــو ،ابداعــات

جدیــد ،کاالهــا و خدمــات بهبودیافتــه و جدیــد را فراهــم آورده و رقابتپذیــری و انعطافپذیــری
را در اقتصــاد افزایــش میدهــد (باقــری  .)1391بــا توجــه بــه تأثیــرات قابــل مالحظــة شــبکة ملــی

در اقتصــاد ،تقویــت اثــرات آن همــواره موضــوع مــورد توجــه کشــورهای مختلــف بــوده اســت.
از آنجــا کــه تاکنــون الگویــی جامــع بــرای تقویــت اثــرات اقتصــادی شــبکة ملــی اطالعــات ارائــه

نشــده اســت ،تحقــق ایــن امــر هــدف تحقیــق حاضــر اســت .در ایــن راســتا ،بخــش دوم مقالــة حاضــر
بــه پیشــینة پژوهــش میپــردازد .در بخــش ســوم روش تحقیــق ارائــه میشــود .یافتههــای تحقیــق

نیــز در بخــش چهــارم و نتیجهگیــری از تحقیــق در بخــش پنجــم مقالــه ارائــه شــده اســت.
 .2پیشینه تحقیق

«شــبکة ملــی اطالعــات» ،البتــه بــا عنــوان «زیرســاخت ملــی اطالعــات» ،2نخســتینبار در ســال

 ۱۹۹۱در ایــاالت متحــدة آمریــکا در «قانــون پــردازش بــا کارایــی بــاال» 3موســوم بــه «الیحــة گــور»
)1. National Information Infrastructure (NII
)2. National Information Infrastructure (NII
)3. High Performance Computing Act of 1991 (HPCA
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توســط «ال گــور» 1ســناتور وقــت آمریــکا طــرح شــد .هــدف ایــن شــبکه پــردازش بــا کیفیــت
بــاال در ایــاالت متحــدة آمریــکا بــوده اســت .ایــن زیرســاخت چیــزی بیــش از صــرف ادوات

فیزیکــی اســت کــه بــرای انتقــال ،نگهــداری ،پــردازش و نمایــش صــدا ،دادههــا و تصاویــر بــهکار
مـیرود .ایــن شــبکه شــامل گســترة وســیعی از کارکردهــای تعاملــی ،خدمــات متناســب بــا کاربــر و

پایگاههــای داده چندرســانهای اســت کــه بـه طریقــی خنثــی نســبت بــه فنــاوری بــه هــم متصــل شــده
اســت ،بهطــوری کــه ترجیحــی بــرای هیــچ صنعتــی نســبت بــه دیگــری ایجــاد نکنــد (Institute for

 .)Telecommunication Science 1991مشــابه ایــن پــروژه در بســیاری از کشــورها اجــرا شــده اســت.

بــرای نمونــه ،کــرة جنوبــی کــه رتبــة اول ســرعت اینترنــت جهــان را در اختیــار دارد ،در دهــة ۱۹۹۰

پــروژة شــبکة ملــی پرســرعت را اجــرا کــرد (رجبــی  .)1391همچنیــن ،کشــورهای چین و انگلســتان
مدلــی مشــابه شــبکة ملــی اطالعــات را در خــاک خــود پیادهســازی کردهانــد .ســرعت باالتــر و
هزینــة انتقــا ِل ترافیــک پایینتـ ِر شــبکة ملــی اطالعــات نســبت بــه اینترنــت جهانــی موجــب میشــود

کــه شــرکتهای خارجــیِ مایــل بــه حضــور در بــازار فنــاوری اطالعــات کشــو ِر پیادهکننــدة شــبکة
ملــی اطالعــات ،بــرای بهبــود خدمــات خــود بــه ســرمایهگذاری در حــوزة فنــاوری اطالعــات آن

کشــور تشــویق شــوند (رجبــی  .)1392بــا توجــه بــه افزایــش قابــل توجــه ســرمایهگذاری در شــبکة
ملــی اطالعــات کــه عموم ـاً اشــاره بــه ارتباطــات پهنبانــد یــا ارتباطــات پرســرعت اینترنــت دارد،
بررســی اثــرات اقتصــادی ایــن ارتباطــات پهنبانــد روی وضعیــت اقتصــادی کشــور حائــز اهمیــت

بســیار اســت .اگرچــه اندازهگیــری اثــرات اقتصــادی ایــن پدیــده نیــاز بــه آمارهــا و ارقــام درســت
و دقیــق در هــر کشــوری دارد و از زمــان پیــداش و شــروع گســترش ایــن نــوع ارتباطــات بایــد

دادههــای مربوطــه جم ـعآوری شــود تــا تحلیــل درســتی صــورت گیــرد و ایــن کار در خیلــی از

کشــورها یــا انجــام نمیشــود یــا بهصــورت درســت و دقیــق بررســی نمیشــود ،امــا بــا وجــود
ایــن چالشهــا و دیگــر مشــکالت« ،اتحادیــة بینالمللــی مخابــرات» در گزارشــی کــه در ســال

 ۲۰۱۲منتشــر کــرده اثــرات کالن اقتصــادی پهنبانــد را بــهتفصیــل مــورد بررســی قــرار داده اســت
( .)Kim, Kelly and Raja 2010بــا وجــود چالشهــای موجــود ،دو دیــدگاه مطــرح در ایــن زمینــه

وجــود دارد :یکــی بــه رهبــری اقتصــاددان معــروف «هــاروارد رابــرت بــارو» 2اســت کــه مدلــی
تحــت عنــوان تغییــر تکنولوژیکــی درونزا معرفــی کــرده و اثــرات تجمیعــی و کالن پهنبانــد را
1. Al Gore
2. Robert Barro
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روی توســعة اقتصــادی بررســی کــرده اســت .در ایــن دیــدگاه پرســش اصلــی ایــن اســت کــه نقــش
و ســهم پهنبانــد روی رشــد تولیــد ناخالــص داخلــی ( ،)GDPو همچنیــن بــر بهــرهوری و اشــتغال

چیســت؟ نتایــج چنــد مقالــه در کشــورهای اقتصــادی بــا درآمــد کــم و متوســط کــه توســط بانــک

جهانــی در ســال  ۲۰۰۹انجــام شــده ،حاکــی از آن اســت کــه  ۱۰درصــد افزایــش در ضریــب نفــوذ
پهنبانــد ســبب رشــد  GDPبــه میــزان  1/38شــده اســت و ایــن رقــم در کشــورها و اقتصادهــای بــاال

ســبب رشــد  GDPبــه میــزان  1/21شــده اســت ( .)Qiang, Rossotto and Kimura 200دیــدگاه دوم،
اثــرات پهنبانــد را از نــگاه اقتصــاد خــرد بررســی میکنــد و در ســطح شــرکت اســت و بــر نقــش و

ســهم پهنبانــد روی بازدهــی فرایندهــای کس ـبوکار و رشــد فــروش تأکیــد دارد .پرســش اصلــی

در ایــن حالــت درک میــزان بازگشــت ســرمایهگذاری روی پهنبانــد و  ITدر ســطح شــرکت
اســت .پژوهشهــای انجامشــده در هــر دو حــوزة ذکرشــده ایــن فرضیــه را قویـاً پشــتیبانی میکنــد

کــه شــبکههای پهنبانــد اثــر مهمــی روی اقتصــاد دارنــد ( .)Katz 2012از آنجــا کــه پــروژة شــبکة
ملــی اطالعــات در کشــورها مســتلزم ســرمایهگذاریهای کالنــی اســت ،اطمینــان از اینکــه منابــع

و ســرمایههای صرفشــده بــرای آن وجاهــت دارد ،ضــروری اســت .ایــن توجیــه ناظــر بــر ایــن

اســت کــه در پرتــو ایــن ســرمایهگذاریها اثــرات اقتصــادی مــورد نظــر تأمیــن شــده باشــد و دیگــر
اینکــه مقرونبهصرفهتریــن برنام ـ ه و اســتراتژی بــرای تحقــق ایــن اثــرات اقتصــادی مــورد توجــه

قــرار گرفتــه باشــد و همچنیــن ،بهتریــن سیاس ـتها بــرای تقویــت ایــن اثــرات طراحــی و تدویــن
شــده باشــد .بررســی تحقــق ایــن وجــوه موضــوع مطالعــات مختلفــی بــوده اســت .بدینترتیــب،

پــروژة شــبکة ملــی اطالعــات کــه شــامل ظرفیــت یــا وســعت ،محــدودة کار ،منابــع الزم ،فنــاوری

مناســب ،روشهــای انجــام کار ،بودجــه و زمانبنــدی پــروژه ،بهویــژه نحــوة تأمیــن مالــی اســت،
محصــول و نتایــج مطالعــات چنیــن مطالعاتــی اســت کــه در ادامــه ،بــه برخــی از ایــن مطالعــات

اشــاره شــده اســت .در مطالعــة شــبکة پهنبانــد «سانفرانســیکو» تقویــت اثــرات اقتصــادی ایــن
شــبکه بــا اســتفاده از فیبــر نــوری و انجــام فعالیتهایــی نظیــر ارزیابــی نیازمندیهــای درونشــهری،

بررســی پتانســیل داراییهــای شــهری بــرای  ،FTTP1بررســی فناوریهــای  ،FTTPطراحــی  FTTPو
مشــخصنمودن مدلهــای هزینــه ،مــدل کسـبوکار 2شــبکة داخلــی ،تجزیــه و تحلیــل مالــی FTTP

و بررس��ی و پیش��نهاد تأمینکنن��دگان مالـ�ی م��ورد توجهــ ق��رار گرفت��ه اس��ت (وزارت ارتباطــات و
1. Fiber-To-The-Premises
2. business model
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فنــاوری اطالعــات  .)1393در مطالعــات مربــوط بــه شــبکة پهنبانــد منطق ـهای «آنتاریــو»ی غربــی
(ایالتــی در کانــادا) در ســال  ،2012بهمنظــور تقویــت اثــرات اقتصــادی ایــن شــبکه اقداماتــی نظیــر
مشــخصنمودن ســرویسها و خدمــات قابــل ارائــه ،مشــخصنمودن ارائهدهنــدگان خدمــات،

مشــخصکردن حیطــة فعالیــت ،گــزارش وضعیــت جــاری ،گــزارش وضعیــت آینــده ،و ارائــة

گزینههاــی نقشـ�ة راه انج��ام گرفت��ه اســت (شــرکت مخابــرات کلمبیــا  .)2007بهمنظــور تقویــت

اثــرات اقتصــادی شــبکة پهنبانــد شهرســتان «کانابــک» 1در ایــاالت متحــدة آمریــکا اقداماتــی نظیــر

بررســی اجمالــی از حــوزة پــروژه و خدمــات ،بررســی برنامــة بازاریابــی ،برنامــة مهندســی ،ارائــة

طــرح تنظیــم مقــررات ،بررســی منابــع تأمیــن مالــی بالقــوه ،ارائــة امــور مالــی طــرح کس ـبوکار
مــورد توجــه قــرار گرفتــه اســت ( .)Hogan 2012در مطالعــات تقویــت اثــرات اقتصــادی پهنبانــد

در ایالــت «مینهســوتا»ی آمریــکا اقداماتــی نظیــر پیشبینــی هزینههــا و درآمدهــای کســبوکار،

بررســی دســتاندرکاران و شــرکاء دولتــی و خصوصــی ،بررســی ســناریوهای تکنولــوژی و
بررســی قهرمانــان ملــی مــورد توجــه قــرار گرفتــه اســت (.)U-Reka Broadband Venturs 2012
همچنیــن ،در مطالعــات تقویــت اثــرات اقتصــادی شــبکة پهنبانــد شــهر «المپــوک»( 2در کالیفرنیــا)
اقداماتــی نظیــر مطالعــة انــواع تکنولوژیهــای پهنبانــد ،طراحــی مفهومــی سیســتم ،ارائــة مــدل پایــة

ســرمایهگذاری در آنهــا مــورد
کســبوکار و الزامــات قانونــی ،پروژههــای شــبکة پهنبانــد و

توجــه قــرار گرفتــه اســت (« .)Treacy 2014تامپســون و گارباکــز» بیــان میکننــد کــه بــرای تعییــن
راهبردهــا و سیاســتهای اجرایــی شــبکه ،سیاســتگذار و ســازمان متولــی مربوطــه بایــد بــه دو

نکتــه توجــه داشــته باشــند .نکتــة اول جهتگیــری بــرای تحریــک و ترفیــع توســعة اســتفاده از شــبکه

و نکتــة دوم درنظرگرفتــن تمامــی جوانــب چالشهــای بهکارگیــری شــبکة ملــی .انتظــار م ـیرود
کــه ایــن چالشهــا چندالیــه بــوده و دو ســمت عرضــه (خدمــات شــبکه) و تقاضــا (کاربــران) را

تحــت تأثیــر قــرار دهــد ( .)Thompson and Garbacz 2008بنابرایــن ،بهمنظــور تدویــن راهبردهــا
و سیاســتهای اجرایــی کارآمــد شــبکة پهنبانــد ،شناســایی اکوسیســتم و اجــزای شــبکة ملــی
اطالعــات و چالشهــای مربــوط بــه هــر کــدام از اجــزای اکوسیســتم شــبکة ملــی اطالعــات
ضــرورت دارد .بانــک جهانــی در ســال  2010اجــزای اکوسیســتم شــبکة پهنبانــد را در قالــب یــک

چرخــه ،کــه دارای دو ســمت عرضــه و تقاضاســت ،بــرای جوامــع در حــال توســعه پیشــنهاد نمــود.
1. Kanabec
2. Lompoc
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ایــن چرخــه و اجــزای مربــوط بــه آن بــهشــرح شــکل  1اســت (.)Kelly and Rossotto 2012

ﺷﺒﻜﺔ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺎﻻ

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎي ﻛﺎرﺑﺮدي

ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻛﺎرﺑﺮ و

ﻛﺎرﺑﺮ

ﺧﺪﻣﺎت

دﺳﺘﺮﺳﻲ

ﺗﻘﺎﺿﺎ

اﻣﻜﺎنﭘﺬﻳﺮي ﻣﺎﻟﻲ

ﻓﺮاﻫﻢﺑﻮدن

ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاري و

شکل  .1اکوسیستم شبکة ملی اطالعات ()Kelly and Rossotto 2012

بــه ایــن ترتیــب ،مجموعــة اقدامــات صورتگرفتــه در مطالعـ ِ
ـات اثــرات اقتصــادی پهنبانــد

کشــورهای مذکــور بهصــورت خالصــه در جــدول  1ارائــه شــده اســت:

جدول  .1اقدامات مورد توجه در مطالعات اثرات اقتصادی شبکههای پهنباند
مطالعات اثرات اقتصادی شبکههای
پهنباند

اقدامات انجامشده

مطالعة شبکة پهنباند منطقهای
آنتاریوی غربی در سال 2012

مشــخصکردن حیطــة فعالیــت ،گــزارش وضعیــت جــاری ،مشــخصنمودن
ســرویسها و خدمــات قابــل ارائــه  ،مشــخصنمودن ارائهدهنــدگان
خدمــات ،گــزارش وضعیــت آینــده ،ارائــة گزینههــای نقشــة راه

مطالعة شبکة پهنباند شهرستان
کانابک در ایاالت متحده آمریکا

بررســی اجمالــی از پروژههــا ،بررســی برنامــة بازاریابــی ،برنامــة مهندســی،
ارائــة طــرح تنظیــم مقــررات ،بررســی منابــع تأمیــن مالــی بالقــوه ،ارائــة
امــور مالــی طــرح کس ـبوکار

مطالعة شبکة پهنباند در ایالت
مینهسوتای آمریکا

پیشبینــی هزینههــا و درآمدهــای کســبوکار ،بررســی دســتاندرکاران
و شــرکاء دولتــی و خصوصــی ،بررســی ســناریوهای تکنولــوژی و بررســی
قهرمانــان ملــی

مطالعة شبکة پهنباند شهر المپوک

مطالعــة انــواع تکنولوژیهــای پهنبانــد ،طراحــی مفهومــی سیســتم ،ارائــة
مــدل پایــة کســبوکار ،الزامــات قانونــی ،پروژههــای شــبکة پهنبانــد و
ســرمایهگذاری در آنهــا
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مطالعات اثرات اقتصادی شبکههای
پهنباند
مطالعة Thompson and Garbacz 2008

بانک جهانی ()2010

اقدامات انجامشده

تعییــن راهبردهــا و سیاســتهایی بــرای حــل چالشهــای طــرف عرضــة
(خدمــات) و طــرف تقاضــا (کاربــران) شــبکههای پهنبانــد
شناسایی اکوسیستم و اجزای شبکة ملی اطالعات

 .3روش تحقیق

هــدف از ایــن مطالعــه ارائــة الگویــی بــرای تقویــت اثــرات اقتصــادی شــبکة ملــی اطالعــات

اســت .بدیــنمنظــور در مطالعــة حاضــر از روش پژوهــش کیفــی اســنادی 1و مصاحبــه بــا خبــرگان
و دس ـتاندرکاران شــبکة ملــی اطالعــات اســتفاده شــده اســت .روش کار بــه ایــن صــورت بــوده
اســت کــه ابتــدا فعالیتهــای مــورد توجــه در هــر یــک از مطالعــات مربــوط بــه اثــرات اقتصــادی

شــبکة پهنبانــد کــه در قســمت پیشــینه بررســی شــدند ،مــورد مقایســه و بررســی قــرار گرفتــه،

س��پس ،فعالیته��ای مرتبـ�ط بهــ ه��م ب��همرــور درمقولهه��ای مرتبـ�ط ج��ای گرفتن��د .بدینترتیــب،

چارچوبــی بــرای طبقهبنــدی موضوعــی فعالیتهــای مــورد توجــه در تقویــت اثــرات اقتصــادی
شــبکههای پهنبانــد ارائــه شــده اســت .ســپس ،از تمهــای استخراجشــده بــرای توســعة الگــوی
پیشــنهادی بهــره گرفتــه شــده اســت .در مرحلــة بعــد ،بهمنظــور تکمیــل الگــوی توســعه داده شــده بــا

 10نفــر از خبــرگان و دس ـتاندرکاران شــبکة ملــی اطالعــات کــه بــهروش نمونهگیــری هدفمنــد
انتخــاب شــدند ،مصاحبــة بــازی انجــام گرفتــه اســت .گامهــا و مراحــل توســعة الگــو بــهتفصیــل در
ادامــه بیــان شــده اســت.

 .1-3طبقهبنــدی موضوعــی فعالیتهــای مــورد نیــاز بــرای تقویــت اثــرات اقتصــادی شــبکههای
پهنبانــد

در جــدول  ،2فعالیتهــای هــر یــک از مطالعــات مربــوط بــه تقویــت اثــرات اقتصــادی

شــبکههای پهنبانــد کــه در بخــش  2معرف��ی ش�دـند ،مـ�ورد مقایس��ه قـ�رار گرفتـ�ه اســت .الزم بــه

ذکــر اســت کــه بــه هــر یــک از مطالعــات و فعالیتهــای مــورد توجــه آنهــا کــدی اختصــاص داده
شــده اســت .بــرای نمونــه کــد  Aبــه مطالعــة شــبکة پهنبانــد منطق ـهای «آنتاریــو»ی غربــی اشــاره
دارد و کــد  A1بــه فعالیتــی تحــت عنــوان «مشــخصکردن حیطــة فعالیــت شــبکه» کــه در ایــن
1. documentary
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مطالعــه مــورد توجــه قــرار گرفتــه ،اشــاره دارد.
جدول  .2مقایسة فعالیتهای هر یک از مطالعات مربوط به تقویت اثرات اقتصادی شبکههای پهنباند
مطالعات شبکة
پهنباند

فعالیتهای مورد نیاز برای تقویت اثرات اقتصادی شبکههای پهنباند

مطالعة شبکة
مشخص نمودن
گزارش وضعیت سرویسها و
پهنباند منطقهای مشخصکردن
خدمات قابل
آنتاریوی غربی حیطة فعالیت ( )A1جاری ()A2
()A
ارائه ()A3

بررسی اجمالی
مطالعة شبکة
پهنباند شهرستان پروژهها ()B1
ِکنباک در
ایاالت متحدة
آمریکا ()B

بررسی برنامة برنامة مهندسی ارائة طرح تنظیم بررسی منابع ارائة امور
مقررات ( )B4تأمین مالی مالی طرح
بازاریابی ()B3( )B2
بالقوه ( )B5کسبوکار
()B6

بررسی
پیشبینی هزینهها بررسی
مطالعة شبکة
دستاندرکاران سناریوهای
و درآمدهای
پهنباند در
ایالت مینهسوتای کسبوکار ( )C1و شرکاء دولتی تکنولوژی
و خصوصی ()C3
آمریکا ()C
()C2
مطالعة شبکة
پهنباند شهر
المپوک ()D

مطالعة انواع
تکنولوژیهای
پهنباند ()D1

مطالعة Thompson

تعیین راهبردها و
سیاستهایی برای
حل چالشهای
طرف عرضة
(خدمات) و طرف
تقاضا (کاربران)
شبکههای پهنباند
()E1

and Garbacz

)E( 2008

مشخصنمودن
ارائهدهندگان
خدمات ()A4

گزارش
وضعیت
آیندة بازار
()A5

ارائة
گزینههای نقشة
راه ()A6

بررسی قهرمانان
ملی ()C4

طراحی مفهومی ارائة مدل پایه الزامات قانونی پروژههای
شبکة
()D4
سیستم ( )D2کسبوکار
پهنباند
()D3
()D5

سرمایهگذاری
در پروژههای
شبکة پهنباند
()D6

بانک جهانی ( )Fشناسایی
اکوسیستم و
اجزای شبکة ملی
اطالعات ()F1

بهمنظــور اســتخراج تمهــای اصلــی ،پــس از بررســی و مقایســة فعالیتهــای مــورد توجــه

در مطالع��ات اثــرات اقتصـ�ادی ش�بـکههای پهنبانــد ،فعالیتهــای مرتبــط بــه هــم درمقولههــای
مرتبــط جــای گرفتــه و گروهبنــدی شــدند (جــدول .)3
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جدول  .3طبقهبندی موضوعی فعالیتهای مورد نیاز برای تقویت اثرات اقتصادی شبکههای پهنباند
تمهای اصلی

مطالعات شبکه
پهنباند

مطالعة شبکة
پهنباند منطقهای
آنتاریوی غربی
()2012
مطالعة شبکة
پهنباند شهرستان
ِکنباک در ایاالت
متحدة آمریکا

مطالعة شبکة
پهنباند در
ایالت مینهسوتای
آمریکا
مطالعة شبکة
پهنباند شهر
المپوک

تعیین
منابع
طرح
حوزة
تأمین
طرح و تنظیم
مالی
خدمات مقررات
بالقوه
آن

سناریوهای
تکنولوژی
و استخراج
مدل
کسبوکار

, A1, A2,
A3, A4,

B4

تعیین
راهبردها
و
تحلیل
اقدامات
امور مالی
نحوه و میزان
بازار و
سیاستی
تعریف
مربوط
سرمایهگذاری
تدوین
برای
پروژهها
به طرح
در پروژهها
استراتژی
تقویت
کسبوکار
کسبوکار
اثرات
اقتصادی
شبکه
A5

B2

B5

C3

D4

D1

B6

B1

C1

D3

D5

D6

مطالعة Thompson
and Garbacz 2008

E1

بانک جهانی
()2010

F1

بــر اســاس نتایــج حاصــل از جــدول  ،3عمــدة فعالیتهــای ضــروری بــرای تقویــت اثــرات

اقتصــادی شــبکههای پهنبانــد در قالــب  9طبقــة موضوعــی دســتهبندی میشــوند کــه عبارتانــد
از :تعییــن حــوزة طــرح و خدمــات آن ،طــرح تنظیــم مقــررات ،منابــع تأمین مالــی بالقوه ،ســناریوهای

تکنولــوژی و اســتخراج مــدل کس ـبوکار ،تحلیــل بــازار و تدویــن اســتراتژی کس ـبوکار ،امــور

مالــی مربــوط بــه طــرح کســبوکار ،تعریــف پروژههــا ،نحــوه و میــزان ســرمایهگذاری در
پروژههــا و تعییــن راهبردهــا و اقدامــات سیاســتی بــرای تقویــت اثــرات اقتصــادی شــبکه.
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 .2-3مصاحبــه بــا خبــرگان و توســعة الگــوی پیشــنهادی بــرای تقویــت اثــرات اقتصــادی شــبکة
ملــی اطالعــات

در ایــن مرحلــه بهمنظــور توســعة الگــوی پیشــنهادی بــرای تقویــت اثــرات اقتصــادی شــبکة

ملــی اطالعــات ،نتایــج حاصــل از مرحلــة قبــل (جــدول شــماره  ،)3در قالــب پرسشــنامهای بــدون
ســاختار در اختیــار  10نفــر از دســتاندرکاران شــبکة ملــی اطالعــات قــرار گرفــت و از آنهــا
خواســته شــد کــه در خصــوص تمهــای شناساییشــده و نحــوة ارتبــاط آنهــا بــا یکدیگــر نظــرات

خــود را بهمنظــور توســعة الگویــی بــرای تقویــت اثــرات اقتصــادی شــبکة ملــی اطالعــات بیــان
نماینــد .از میــان  10نفــر اعضــای نمونــه ،تحصیــات  4نفــر دکتــری تخصصــی ،تحصیــات  3نفــر

دانشــجوی دکتــری ،تحصیــات ســه نفــر کارشناســی ارشــد بــود .تحصیــات دو نفــر از ایــن افــراد
در رشــتة سیاسـتگذاری علــم و فنــاوری ،ســه نفــر در حــوزة مدیریــت فنــاوری اطالعــات ،دو نفــر

در حــوزة مهندســی صنایــع ،یــک نفــر در حــوزة مخابــرات ،یــک نفــر در حــوزة مدیریــت فنــاوری

و ی��ک نفــر در ح��وزة مهندس��ی کامپیوت��ر بـ�ود .جــدول  ،4ســایر ويژگيهــاي اعضــاي نمونــه را
نشــان ميدهــد.

جدول  .4نوع و سابقة كار مصاحبهشوندگان
نوع كار

رئیس پژوهشکدة سیاستپژوهی و مطالعات راهبردی پژوهشگاه ارتباطات و فناوری
اطالعات
سرپرست گروه سیاستگذاری و آیندهپژوهی فاوا پژوهشگاه ارتباطات و فناوری
اطالعات
کارشناس گروه سیاستگذاری و آیندهپژوهی فاوا پژوهشگاه ارتباطات و فناوری
اطالعات
جمع کل

سابقه (به سال)

تعداد
افراد

بيشترين

كمترين

1

15

-

1

10

-

8

8

2

10

بــر اســاس نتایــج حاصــل از مصاحبــه ،برخــی از فعالیتهــای نهگانــة شناساییشــده در

مرحلــة قبــل میبایســت قبــل از اجــرای طــرح شــبکة ملــی اطالعــات انجــام شــود .ایــن فعالیتهــا

عبارتانــد از :تعییــن حــوزة طــرح و خدمــات آن ،طــرح تنظیــم مقــررات ،منابــع تأمیــن مالــی
بالقــوه ،ســناریوهای تکنولــوژی و اســتخراج مــدل کس ـبوکار ،تحلیــل بــازار و تدویــن اســتراتژی

کسـبوکار ،و پرداختــن بــه امــور مالــی مربــوط بــه طــرح کسـبوکار .از ایــن میــان ،ایــن فعالیتهــا
تعــدادی بــه مطالعــات امکانســنجی طــرح شــبکة ملــی اطالعــات اشــاره دارنــد و برخــی دیگــر بــه
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تدویــن اســتراتژی کسـبوکار شــبکة ملــی اطالعــات میپردازنــد .بــه ایــن ترتیــب ،گام اول الگــوی

پیشــنهادی از نظــر مصاحبهشــوندگان بهصــورت زیــر تعریــف شــده اســت:

گام اول -مطالعات امکانسنجی و تدوین استراتژی کسبوکار شبکة ملی اطالعات

مطالعات امکانسنجی شبکة ملی اطالعات
تعیین حوزة طرح و خدمات آن؛
تعیین طرح تنظیم مقررات؛

تعیین منابع تأمین مالی بالقوه.

تدوین استراتژی کسبوکار شبکة ملی اطالعات

سناریوهای تکنولوژی و استخراج مدل کسبوکار؛

تحلیل بازار و تدوین استراتژی کسبوکار؛
امور مالی مربوط به طرح کسبوکار.

همچنیــن ،از نظــر مصاحبهشــوندگان ،برخــی دیگــر از فعالیتهــای نهگانــة شناساییشــده

بــه مرحلــة اجراییشــدن پــروژة شــبکة ملــی اطالعــات اشــاره دارد .بدینترتیــب ،گام دوم الگــوی

پیشــنهادی از نظــر مصاحبهشــوندگان بهشــرح زیــر اســت.
گام دوم -اجرا (برنامهریزی و کنترل)

تعریف پروژهها؛

نحوه و میزان سرمایهگذاری در پروژهها.

تعــداد دیگــری از فعالیتهــای نهگانــة شناساییشــده از نظــر مصاحبهشــوندگان ،بــه مرحلــة

پــس از اجــرای پــروژة شــبکة ملــی اطالعــات اختصــاص دارنــد .از دیــدگاه آنهــا ،ایــن مرحلــه

نوعــی بهرهبــرداری از پــروژة شــبکة ملــی اطالعــات اســت؛ گامــی کــه بایــد بــه بررســی اثــرات
اقتصــادی ایــن پــروژه پرداخــت و بــرای برطرفنمــودن ضعفهــا و تقویــت اثــرات اقتصــادی بــه

سیاس ـتگذاری و مطالعــات راهبــردی پرداخــت .بــه ایــن ترتیــب ،گام ســوم ایــن الگــو بهصــورت

زیــر بیــان شــده اســت:

گام سوم -بررسی اثرات اقتصادی شبکة ملی اطالعات و مطالعات سیاستگذاری اقتصادی

بررسی اثرات اقتصادی شبکة ملی اطالعات؛
مطالعات سیاستگذاری اقتصادی.
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شکل  .2الگوی پیشنهادی تقویت اثرات اقتصادی شبکة ملی اطالعات

همانگونــه کــه از شــکل  2مشــخص اســت ،تدویــن اســتراتژی کس ـبوکار شــبکه ،اگرچــه

آغــازش در مرحلــة الگــوی پیشــنهادی اســت ،ولــی در تمــام مراحــل بازخــورد گرفتــه و اصــاح
میشــود و همچنیــن ،مطالعــات سیاســتگذاری اقتصــادی ،اگرچــه آغــازش از مرحلــة ســوم

اســت ،ولــی ایــن فعالیــت نیــز در تمــام مراحــل الگــو بازخــورد میگیــرد و اصــاح میشــود .بــه
ایــن ترتیــب ،ایــن دو فعالیــت ادام ـهدار و مســتمر هســتند.

 .4یافتهها

بــر اســاس یافتههــای جــدول  ،3کــه از مطالعــة تطبیقــی اثــرات اقتصــادی پهنبانــد کشــورهای

مختلــف حاصــل شــده ،مهمتریــن اقدامــات مــورد توجــه بــرای تقویــت اثــرات اقتصــادی شــبکة
ملــی اطالعــات عبارتانــد از :تعییــن حــوزة طــرح و خدمــات آن ،طــرح تنظیــم مقــررات ،منابــع

تأمیــن مالــی بالقــوه ،ســناریوهای تکنولــوژی و اســتخراج مــدل کسـبوکار ،تحلیــل بــازار و تدویــن

اســتراتژی کس ـبوکار ،پرداختــن بــه امــور مالــی مربــوط بــه طــرح کس ـبوکار ،تعریــف پــروژه،

تعییــن نحــوه و میــزان ســرمایهگذاری در پروژههــا ،بررســی اثــرات اقتصــادی شــبکههای پهنبانــد

و تعییــن راهبردهــا و اقدامــات سیاســتی بــرای تقویــت ایــن اثــرات .همچنیــن ،بــر اســاس مصاحبــه
بــا خبــرگان و دســتاندرکاران شــبکة ملــی اطالعــات (بخــش  ،)2-3ایــن نتیجــه حاصــل شــد
کــه اقدامــات فــوق را میتــوان در قالــب الگویــی فراینــدی بــا ســه گام زیــر طبقهبنــدی نمــود:
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گام  )1مطالعــة امکانســنجی و تدویــن اســتراتژی کســبوکار شــبکة ملــی اطالعــات ،گام )2

اجــرا (برنامهریــزی و کنتــرل طــرح) ،و گام  )3بررســی اثــرات اقتصــادی شــبکة ملــی اطالعــات

و مطالعــات سیاســتگذاری اقتصــادی آن .شــرح تفصیلــی هــر کــدام از گامهــای مذکــور و
فعالیتهــای ذیــل آنهــا در ادامــه آمــده اســت.

الف) گام اول -مطالعة امکانسنجی و تدوین استراتژی کسبوکار شبکة ملی اطالعات
مطالعات امکانسنجی شبکة ملی اطالعات

تعییــن حــوزة طــرح و خدمــات آن :مجموعــة اقداماتــی را کــه ذیــل ایــن فعالیــت الزم

اســت انجــام شــود ،میتــوان بهصــورت زیــر بیــان نمــود:

¡مشــخصنمودن هــدف طــرح شــبکة ملــی اطالعــات بــر اســاس اســناد باالدســتی و
یــا اســناد هــم ســطح؛

¡بررس�یـ و تحلی��ل دس�تـاندرکاران ،ش��رکاء دولت��ی و خصـ�وصی ،ذینفعــان
توســعة شــبکة ملــی اطالعــات (قابلیتهــای اصلــی ،نقــش ،اختیــارات و حــوزة

عملکــردی و تبییــن نحــوة تعامــل آنهــا بــا یکدیگــر)؛

¡گزارش سرویسهای قابل ارائه پس از اجرای طرح؛

¡گــزارش تحلیــل ارائهكننــدگان (اپراتورهــا) خدمــات مشــتمل بــر :تعییــن نــوع
(دولتــی /غیردولتــی) ،تحلیــل کیفــی و کمــی توانمنــدی هــر ارائهدهنــده (تــوان
مالــی ،نیــروی انســانی ،تجهیــزات و امکانــات مــورد نیــاز) بــه تفکیــک خدمــات؛

¡بررســی اجمالــی از پتانســیل داراییهــای موجــود (زیرســاخت /متخصصــان /منابــع
مالــی) و داراییهــای مــورد نیــاز (تجزیــه و تحلیــل شــکاف)؛

¡گــزارش وضعيــت مالكيــت و ســاختار ســازماني بهرهبــرداري ،مديريــت ،نگهــداري
و  ...شــبكه و ســرويسهاي آن.

تعییــن طــرح تنظیــم مقــررات :ایــن فعالیــت بــه تعییــن مالحظــات قانونــی و حقوقــی در

خصــوص ســرویسهای نهایــی پیشنهادشــده بــه مشــتری و روابــط تجــاری بــرای ایجــاد و

ســاخت شــبکة ملــی اطالعــات اشــاره دارد؛

تعییــن منابــع تأمیــن مالــی بالقــوه :ایــن فعالیــت بــه شناســایی گزینههــای ممکــن تأمیــن

مالــی و پیشــنهاد روش تأميــن (منابــع عمومــي ،داخلــي ،تســهيالت ،اوراق مشــاركت،

فاينانــس و  )...بــهتفكيــك ارزي و ريالــي اشــاره دارد.
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تدوین استراتژی کسبوکار شبکة ملی اطالعات

ســناریوهای تکنولــوژی و اســتخراج مــدل کسـبوکار :ایــن فعالیــت مشــتمل بــر اقدامــات
زیــر اســت:

¡مشــخصکردن حوزههــای مختلــف راهانــدازی و تکنولوژیهــای قابــل اســتفاده،
هزینههــای مربــوط بــه آنهــا و تصمیمگیــری در مــورد اســتراتژیهای شــراکت
بــر اســاس شــرکاء بالقــوه؛

¡گــزارش مالــی ســرويسهاي قابــل ارائــه پــس از اجــراي طــرح مشــتمل بــر قيمــت
تمامشــده بــهتفكيــك هــر خدمــت ،تعرفــة هــر خدمــت ،محاســبة نقطــة سربهســر
هــر خدمــت ،دورة برگشــت ســرمايه ،درآمــد ايجــادي بــراي ســرمايهگذار و دولــت

بــهتفكيــك ســال ،بازگشــت ســرمايه.

تحلیــل بــازار و تدویــن اســتراتژی کســبوکار :ایــن فعالیــت مشــتمل بــر اقدامــات زیــر

اســت:

¡برگــزاری جلســات بــا افــراد ذینفــع و افــراد کلیــدی توســعة شــبکة زیرســاخت
پهنبانــد در ایــران؛

¡تحليــل بــازار بــ ه تفكيــك خدمــات از بُعــد مشــتریان (ســن ،موقعیــت ،میانگیــن
درآمــد ،جنســیت ،ســبک زندگــی ،شــغل ،تحصيــات ،علــت نيــاز بــه خدمــات
دولتــي و غيردولتــي ،كســب وكار ،خانــوار و  )...و شناســایی نیازمندیهــای آنهــا؛

¡انــدازة بــازار و روندهــای آن ،تخمیــن ســهم بــازار و فــروش (ميــزان تقاضــاي هــر
خدمــت ،روشهــای بــرآورد بــازار ،رونــد تغییــرات تقاضــا ،حجــم فــروش و )...؛

¡ارزیابــی آینــدة بــازار (ســهم آينــدة بــازار ،تغييــرات احتمالــي ،تغييــرات مشــتريان،
تغييــرات صنعــت و )...؛

¡رقابــت ،حساســیتها و خطرهــا (تعــداد رقبــا ،محصــوالت ،ســاختارهای قیمــت،
تبلیغــات ،فعالیتهــای ترویجــی و نحــوة توزیــع ســرويس ،برنامههــای خــاص رقبــا،
نقــاط ضعــف و قــوت رقبــا ،سیاسـتهای آینــدة بــازار در مــورد بــازار و قیمتهــا و

تنــوع ســرويسها ،تعــداد و قــدرت و انحصاریشــدن و غیرانحصاریشــدن و )...؛

¡بازاريابـي (تبليغات ،فروشـندگان ،كانالهاي توزيع (عمدهفروشـي و خردهفروشـي)،
تكريم مشـتري ،خدمات پـس از فروش).
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امــور مالــی مربــوط بــه طــرح کس ـبوکار :اقداماتــی کــه ذیــل ایــن فعالیــت بایــد انجــام

شــود ،شــامل مــوارد زیــر اســت:

¡فراهمنمــودن اجــزای مالــی بــر اســاس مــدل کســبوکار شناساییشــده بــرای
طــرح کــه عبارتانــد از ترازنامههــا ،صورتنامههــای درآمــد ،صورتنامههــای

جریــان نقــد ،تجزیهوتحلیــل نقطــه سربهســر هزینههــای عملیاتــی و ســرمایه ،و

تحلیــل حساســیت پاســخهای رقابتــی.
ب) گام دوم -اجرا (برنامهریزی و کنترل طرح)

تعریــف پروژههــا :تعریــف پروژههــای شــبکة ملــی اطالعــات در ایــن مرحلــه انجــام میشــود.
هــدف از فــاز تعریــف پروژههــای طــرح شــبکة ملــی اطالعــات ،تعییــن ایــن موضــوع اســت کــه
«در چــه پروژههایــی ،بـ ه چــه میــزان و در کجــا ســرمایهگذاری شــود؟».بعضــی از پروژههــای
کالن کــه در ایــن مرحلــه ممکــن اســت در نظــر گرفتــهشــوند ،بهشــرح زیــر اســت:

¡افزایــش پورتهــای پرســرعت ثابــت و ســیار :افزایــش پورتهــای ثابــت شــامل
پــورت

DSL

و پــورت

FTTX

و افزایــش پورتهــای ســیار شــامل افزایــش

ظرفیــت  WiMaxو افزایــش ظرفیــت  3Gو  4Gاســت .هــدف از ایــن پروژههــا
افزایــش دسترســی اســت .انتخــاب و اســتفاده از هــر یــک از فناوریهــای مذکــور

تحــت تأثیــر عواملــی نظیــر موقعیــت جغرافیایــی ،شــهریبودن ،روســتاییبودن،
امکانپذیــری فنــاوری و ضــرورت و حساســیت امنیــت خواهــد بــود .توجیــه

خصوصــی و دولتیبــودن ،میــزان ســرمایهگذاری ،میــزان بودجــه و زمانبنــدی
پــروژه از دیگــر خروجیهــای ایــن مرحلــه خواهــد بــود؛

¡افزایــش ظرفیــت شــبکة انتقــال ،توســعة شــبکة فیبــر نــوری کشــور ،افزایــش ظرفیــت
شــبکة  IPکشــوری؛

¡افزایــش ظرفیــت متــروی اســتانی :پــس از اجــرای شــبکة ملــی اطالعــات الزم اســت
تعییــن شــود کــه آیــا لزومــی بــه ورود بخــش دولتــی هســت یــا خیــر .در صــورت
لــزوم ،چگونگــی ورود بخــش دولتــی مشــخص میشــود .ســپس ،مشــخص خواهــد

شــد کــه آیــا ظرفیــت موجــود پاســخگوی نیــاز آتــی اســت یــا خیــر و اگــر نیســت
چگونگــی توســعة ظرفیــت مشــخص میشــود .هــدف از ایــن پــروژه افزایــش
گــردش اطالعــات اســتانی اســت؛
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¡توســعة مراکــز ملــی دادة ملــی و اســتانی :در ایــن بخــش ،دولتــی یــا خصوصیبــودن
مراکــز داده و مــکان و چگونگــی آنهــا تعییــن میشــود .اگــر قــرار بــر ایــن باشــد

کــه مراکــز ملــی داده در اختیــار هــر دو بخــش ملــی و اســتانی باشــد ،نحــوة تعامــل و
بهاشــتراکگذاری آنهــا بــا هــم مشــخص میشــود .نحــوة ســرمایهگذاری دولــت

در مراکــز داده نیــز مشــخص خواهــد شــد؛

¡ایجــاد و توســعة مرکــز  :IXPهــدف از ایــن پــروژه گــردش اطالعــات در داخــل
کشــور اســت .نحــوة اســتفاده از  IXPو جایــگاه آن در شــبکة ملــی اطالعــات

مشــخص میشــود و اگــر دولتــی باشــد ،هزینههــای آن مشــخص میگــردد.

سـرمایهگذاریها :بـرای مشـخصنمودن نحـوه و میـزان سـرمایهگذاری در پروژههـا سـؤاالت
ذیـل مطـرح اسـت (:)Mckinnen consulting 2003

¡چــرا بایــد در پروژههــای شــبکة ملــی اطالعــات ســرمایهگذاری شــود؟ پــس از
اس��تخراج پروژهه��ای ش��بکة ملـ�ی اطالعــات از «ارزیابــی و تدویــن برنامــة کالن
تحــول شــبکة پهنبانــد ملــی» ،اهــداف پروژههــا مشــخص میشــود ،بهصورتــی

کــه از شکســت آن در بــازار جلوگیــری و فایدههــای اقتصــادی -اجتماعــی آنهــا
مشــخص میشــود .ضــروری اســت از طریــق انجــام مصاحبههــای اکتشــافی بــا

مدیــران اجرایــی شــبکة ملــی اطالعــات ،اهــداف ســرمایهگذاری در پروژههــای
راهانــدازی شــبکة ملــی اطالعــات تعییــن و چگونگــی اســتفاده از بودجــه در هــر
یــک از پروژههــا بهطــوری کــه منجــر بــه ایجــاد ارزشهــای اقتصــادی -اجتماعــی
گــردد ،مشــخص شــود .در ایــن گام اهــداف پروژههــای قبلــیِ اجراشــده همراســتا
بــا شــبکة ملــی اطالعــات ماننــد پروژههــای افزایــش پهنبانــد در کشــور و میــزان

موفقیــت و فایدههــای حاصــل از ایــن پروژههــا نیــز بررســی میشــوند؛

¡چگونــه و از چــه مدلــی بــرای ســرمایهگذاری اســتفاده شــود؟ پــس از مشخصشــدن
زیرســاختهایی کــه در آنهــا ســرمایهگذاری صــورت میگیــرد ،در گام
بعــدی بــه درک ارزش هــر یــک از انــواع مدلهــای ســرمایهگذاری و انتخــاب

کارآمدتریــن و مناس ـبترین مــدل بــا توجــه بــه شــرایط پرداختــه میشــود .انــواع
مدلهــای مختلــف ســرمایهگذاری و مزایــا و معایــب هــر یــک ســنجیده شــده

و تناســب آنهــا بــرای انــواع مختلــف ســرمایهگذاری در شــبکة ملــی اطالعــات
مشــخص میشــود .بــرای ترغیــب ســرمایهگذاری در پروژههــای شــبکة ملــی
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اطالعــات بــرای بازههــای زمانــی مختلــف برنامههــای توجیــه اقتصــادی طــرح
ارائــه میشــود.

ج) گام سوم -بررسی اثرات اقتصادی شبکة ملی اطالعات و مطالعات سیاستگذاری اقتصادی آن

بهمنظــور تدویــن راهبردهــا و سیاســتهای اجرایــی کارآمــد ،شناســایی اکوسیســتم و

اجــزای شــبکة ملــی اطالعــات و چالشهــای مربــوط بــه هــر کــدام از اجــزای اکوسیســتم شــبکة

ملــی اطالعــات ضــرورت دارد .چنانکــه در بخــش  2مقالــه اشــاره شــد« ،بانــک جهانــی» در ســال

 2010اجــزای اکوسیســتم شــبکة پهنبانــد را در قالــب یــک چرخــه کــه دارای دو ســمت عرضــه
و تقاضاســت ،بــرای جوامــع در حــال توســعه پیشــنهاد نمــود .ایــن چرخــه و اجــزای مربــوط بــه آن
بــهشــرح شــکل  1اســت .بــر اســاس ایــن چرخــه ،در مجمــوع ،دولــت اگــر میخواهــد شــبکة
ِ
اطالعــات موفقــی را پایهریــزی کنــد ،بایــد شــبکة پهنبانــد را بهصــورت یــک اکوسیســتم
ملــی

بــا دو بخــش اصلــی عرضــه و تقاضــا در نظــر داشــته باشــد و بــرای اجــزای آن برنامهریــزی نمایــد.
سیاسـتهای رقابتــی بایــد بهگونـهای باشــد کــه توســعة شــبکه و ارتقــاء خدمــات را در پــی داشــته
باشــد .در عیــن حــال ،بخــش خصوصــی و دولتــی میبایــد بــا توســعة نرمافزارهــای کاربــردی

تقاضــا بــرای شــبکه را ارتقــاء دهــد .بــرای ایــن منظــور ارتقــاء دانــش کاربــران ارزش شــبکه را

رشــد خواهــد داد.

تعییــن سیاســتهای طــرف عرضــه (خدمــات) شــبکة ملــی اطالعــات :برخــی از ایــن
سیاس ـتها عبارتانــد از توســعة رقابــت بــر مبنــای خدمــات قابــل ارائــه و تجهیــزات در میــان

بخــش خصوصــی ،کاهــش هزینــة اولیــة شــبکه بــرای توزیعکننــدگان اصلــی ،ارتقــاء تجــارت
الکترونیــک ،حمایــت از تولیــد و توســعة محتــوا ،توســعة رســانههای دیجیتــال ،توســعة

نرمافزارهــای کاربــردی و زیرســاخت شــبکه ،آسانســازی ورود بــه بــازار؛

تعییــن سیاسـتهای طــرف تقاضــا (کاربــران) شــبکة ملــی اطالعــات :برخــی از ایــن سیاسـتها
میتوان��د م��واردی نظی��ر پش��تیبانی از زیرس��اخت شـ�بکه توسـ�ط حاکمی��ت ،توزیــع خدمــات و

برنامههــای کاربــردی بــا حداقــل قیمــت ،و برنامــة بلندمــدت آمــوزش همگانــی باشــد.
 .5نتیجهگیری

در ای��ن تحقی�قـ اش��اره شدــ کهــ ش��بکة مل��ی اطالع��ات اث��رات اقتص��ادی زی��ادی دارد .از

جملــة ایــن اثــرات میتــوان بــه مــواردی نظیــر بهبــود کارایــی و بهــرهوری شــرکت ،کاهــش
هزینههــا ،نــوآوری ،جهانیشــدن و اســتفاده از فرصتهــای حاصلــه از فعالیتهــای رشــدی
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اشــاره نمــود .شــبکة ملــی همچنیــن امــکان پیدایــش مدلهــای کسـبوکار جدیــد ،فرایندهــای نــو،
ابداعــات جدیــد ،کاالهــا و خدمــات بهبودیافتــه و جدیــد را فراهــم م ـیآورد و نیــز رقابتپذیــری

و انعطافپذی��ری را در اقتص��اد افزایشــ میدهدــ .بــر اســاس اهمیــت ایــن موضــوع ،هــدف مقالــة

حاضــر ارائــة الگویــی جامــع بــرای تقویــت اثــرات اقتصــادی شــبکة ملــی اطالعــات بــوده اســت.

بهمنظــور توســعة ایــن الگــوی پیشــنهادی از روش مطالعــة اســنادی و مصاحبــه اســتفاده شــده اســت.
در مرحلــة مطالعــة اســنادی تــاش شــد بــا مطالعــه و بررســی مطالعــات کشــورهای مختلــف در زمینة

اثــرات اقتصــادی شــبکههای پهنبانــد ،مجموعــة فعالیتهــای اصلــی و ضــروری بــرای تحقــق ایــن

امــر شناســایی شــوند .ســپس ،بهمنظــور شــکلدادن بــه الگــوی پیشــنهادی از  10نفــر از خبــرگان

و دســتاندرکاران شــبکة ملــی اطالعــات کشــور ،کــه بــهروش نمونهگیــری هدفمنــد انتخــاب

شــدند ،مصاحبــهای بهصــورت بــاز بــه عمــل آمــد .از دیــدگاه آنهــا ،اقدامــات شناساییشــده
در مرحلــة مطالع ـة اســنادی هــر کــدام بــه مرحل ـهای از پــروژة شــبکة ملــی اطالعــات اشــاره دارد.
تعــدادی از ایــن فعالیتهــا بــه مرحلــة پیــش از انجــام طــرح ،تعــدادی بــه مرحلــة اجــرا و تعــدادی
نیــز بــه مرحلــة بهرهبــرداری از طــرح اشــاره دارد .بــر ایــن اســاس ،ســه گام بــرای الگــوی پیشــنهادی

تقویــت اثــرات اقتصــادی شــبکة پهنبانــد از جانــب آنهــا پیشــنهاد شــد .ایــن الگــوی پیشــنهادی

کــه بهصــورت فراینــد اســت ،شــامل ســه گام کلــی اســت :گام  )1مطالعــة امکانســنجی و تدویــن
اســتراتژی کســبوکار شــبکة ملــی اطالعــات ،گام  )2اجــرا (برنامهریــزی و کنتــرل طــرح) ،و
گام  )3بررســی اثــرات اقتصــادی شــبکة ملــی اطالعــات و مطالعــات سیاســتگذاری اقتصــادی

آن .در گام مطالعــات امکانســنجی و تدویــن اســتراتژی کس ـبوکار ،بــر اســاس مطالعــات شــبکة
پهنبانــد برخــی از کشــورها ،مــواردی کــه بایــد در مطالعــة امکانســنجی شــبکة ملــی اطالعــات
لحــاظ شــود ،اســتخراج شــدند .ایــن مــوارد عبارتانــد از تعییــن حــوزة طــرح و خدمــات آن،

طــرح تنظیــم مقــررات ،و منابــع تأمیــن مالــی بالقــوه .همچنیــن ،مــواردی کــه بایــد در تدویــن
اســتراتژی کس ـبوکار شــبکة ملــی اطالعــات مــورد توجــه قــرار گیرنــد بــر اســاس ایــن مطالعــة

تطبیقــی شناســایی شــدند .ایــن مــوارد عبارتانــد از ســناریوهای تکنولــوژی و اســتخراج مــدل
کس ـبوکار ،تحلیــل بــازار و تدویــن اســتراتژی کس ـبوکار ،و پرداختــن بــه امــور مالــی مربــوط

بــه طــرح کســبوکار .بــر اســاس نتایــج ایــن تحقیــق ،در مرحلــة اجــرا (برنامهریــزی و کنتــرل)

نیــز مهمتریــن فعالیتهایــی کــه بایــد انجــام شــود ،عبارتانــد از تعییــن پروژههــای شــبکة ملــی
اطالعــات کــه بایــد در آنهــا ســرمایهگذاری شــود و تعییــن چگونگــی و مــدل ســرمایهگذاری در

آنهاــ .در گام بررســی اثــرات اقتصــادی شــبکة ملــی اطالعــات و مطالعــات سیاسـتگذاری مقالــة
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حاضــر پیشــنهاد شــد کــه بــرای تقویــت ایــن اثــرات اقتصــادی بایــد شــناخت کامــل و درســتی از
اجــزای اکوسیســتم شــبکة ملــی اطالعــات و چالشهــای مربــوط بــه آنهــا حاصــل شــود و بــرای

مرتفعنم��ودن ای��ن چالشه��ا برنامهری��زی گ��ردد .در ایــن م�دـل ،شــبکة پهنبانــد بهصــورت یــک
اکوسیســتم بــا دو بخــش اصلــی عرضــه و تقاضــا در نظــر گرفتــه شــده اســت کــه بــرای اجــزای آن

بایــد برنامهریــزی نمــود .نکتــة قابــل توجــه و مــورد تأکیــد در ایــن تحقیــق ایــن اســت کــه بهدلیــل
اهمیــت شــبکة ملــی اطالعــات ،ایــن شــبکه را بایــد بهعنــوان یــک کاال یــا خدمــت عمومــی بــه

حســاب آورد و بایــد از دسترســی تمــام بخشهــای اقتصــادی بــه آن اطمینــان حاصــل نمــود.
دولــت میتوانــد بهطــور مســتقیم مدیریــت ،گســترش و ترفیــع شــبکه را در دســت داشــته باشــد،

چــرا کــه در شــرایط بحــران اقتصــادی ایــن شــبکه و خدمــات مبتنــی بــر آن میتوانــد بــرای رونــق
و شــکوفایی اقتصــاد بــه کار آیــد .بــر اســاس ،اســناد بــاال دســتی ،اهــداف اساســی شــبکة ملــی

اطالعــات عبارتانــد از توســعه اقتصــادی و اجتماعــی از طریــق شــبکة ملــی اطالعــات بهخصــوص

در حــوزة آمــوزش و دولــت الکترونیــک ،توســعة بخــش خصوصــی و رقابتپذیــری آن در بســتر
شــبکة ملــی اطالعــات ،و توســعة ســرمایهگذاری در زیرســاختها بهعنــوان اهرمــی بــرای توســعة

اقتصــادی و ابــزاری بــرای گــذار از بحــران اقتصــادی .بــرای تعییــن راهبردهــا و سیاســتهای
اجرایــی شــبکه ،سیاسـتگذار بایــد بــه دو نکتــه توجــه داشــته باشــد .نکتــة اول ،جهتگیــری بــرای

تحریــک و ترفیــع توســعة اســتفاده از شــبکه و نکتــة دوم ،درنظرگرفتــن تمامــی جوانــب چالشهــای
بهکارگیــری شــبکة ملــی .انتظــار م ـیرود کــه ایــن چالشهــا چندالیــه بــوده و دو ســمت عرضــه

(زیرس��اخت ش��بکه) و تقاض��ا (خدم��ات و برنامهه��ای کارب��ردی) را تح��ت تأثیرــ ق��رار ده��د .در

ســمت عرضــه ،چالــش ایــن نیســت کــه بایــد حجــم شــبکه گســترش یابــد ،بلکــه طــرح تجــاری
اپراتورهــای شــبکه ،هزینههــای شــبکه ،کیفیــت خدمــات شــبکه و انتخــاب تکنولــوژي شــبکه از

چالشهایــی اســت کــه بایــد بــرای عرضــة شــبکة ملــی اطالعــات بــرای آنهــا برنامهریــزی کــرد.

الزم بــه ذکــر اســت کــه حتــی توفیــق در توســعة شــبکه ضامــن موفقیــت آن نخواهــد بــود و دولــت
میبایســت در بخشهایــی کــه بخــش خصوصــی خدمــات ،برنامههــای کاربــردی و یــا محتــوای
مناســب ارائــه نمیکنــد ،بــا تشــویق تقاضــا بــه توســعة تقاضــا در ایــن بخــش کمــک کنــد .بنابرایــن،

اگــر دولــت میخواهــد شــبکة ملــی اطالعــات موفقــی را پایهریــزی کنــد ،بایــد شــبکة پهنبانــد

را بهصــورت یــک اکوسیســتم بــا دو بخــش اصلــی عرضــه و تقاضــا در نظــر داشــته باشــد و بــرای

اجــزای آن برنامهریــزی نمایــد .ایــن اســت کــه بایــد بــا نگاهــی جامــع ،سیاس ـتهای فــوق را بــه
تمامــی ابعــاد توســعة شــبکة ملــی گســترش دهــد.
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متولد سال  ،1364داراي مدرك تحصــيلي دكتـري در رشـته سياسـتگـذاري

علـم و فنـاوري از دانشـگاه تربيـت مـدرس اسـت .ايشـان هماكنـون اســتاديار

گــروه مـــديريت فنـــاوري اطالعـــات پژوهشـــگاه علـــوم و فنـــاوري

اطالعـــات ايـــران (ايرانـداك) اسـت.

آيندهپژوهــي ،سياســتگذاري علــم و فنــاوري ،بازمهندســـي فراينـــدهاي

كســـبوكار ،برنامهريــزي اســتراتژيك ،نظــام ملــي نــوآوري ،علـمســـنجي،
ارزيـــابي علـــم و تكنولــوژي از جملــه عاليــق پژوهشــي وي اســت.

76

