


آیین رونمایی از 
 پروژه های پیشران اقتصاد دیجیتال
 در حضور جناب آقای دکتر روحانی
ریاســــت محتــــــرم جمهــــــوری

خــرداد 99



شبکــــه ملـــی اطالعـــــات
مدل پیشرفت در اقتصاد دیجیتال



اقتصاد دیجیتال



اقتصاد نفتی؟اقتصاد دیجیتال جایگزین



تجارت الکترونیکی
اقتصاد الگوریتمی

کسب وکارهای الکترونیکی
انقالب صنعتی چهار
بخشهای اقتصادی

خدمات ديجيتال
اقتصاد پلتفرم

فناوری اطالعات و سایر خدمات
مخابرات

انتشار نرم افزار
تولید محصوالت سخت افزاری

الیه اول: 
)ICT(هسته اقتصاد دیجیتال

الیه سوم: 
حوزه وسیع اقتصاد ديجيتال:  
دیجیتالی شدن سایر بخش ها 

الیه دوم: 
حوزه محدود اقتصاد ديجيتال

اقتصاد دیجیتال در یک نگاه
اقتصاد دیجیتال
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مقایسه سهم اقتصاد دیجیتال از کل اقتصاد در جهان

منبع :گزارش اقتصاد دیجیتال- آنکتاد 2019

اقتصاد دیجیتال
7

%4

%6.5

%4.5%6

%30

%6.9

%21.6 %15.5

هستـــــــه اصـــــلی
اقتصــــاد دیجیتــال

کل اقتصاد دیجیتال



ایران و سهم اقتصاد دیجیتال از کل اقتصاد
اقتصاد دیجیتال
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%3.68

1392

%2.23

1396

%4.11

1396
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1398

%6.5

1398

%4

هسته اقتصاد دیجیتالکل اقتصاد دیجیتال

صفر صفر

منبع: اعداد سال های 92 و 96 توسط مرکز آمار ایران گزارش شده است. اعداد مربوط به  سال 1398 توسط دفتر
 بررسی های اقتصادی پیش بینی شده است.          



چه اتفاقاتی رخ داده است تا
شاهد این رشد باشیم؟

؟



افزایش ظرفیت ارتباطات بین الملل 
برحسب گیگابیت بر ثانیه

توسعه ظرفیت هسته شبکه ملی اطالعات 
بر حسب گیگابیت بر ثانیه

موفقیت هایی که موجب شده درخت اقتصاد دیجیتال به بار بنشیند
اقتصاد دیجیتال

1398

18000

1398

4500

1396

4000

1396

1000

1392

680

1392

130
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متوسط سرعت دسترسی مشترکین ثابت 
به شبکه ملی اطالعات

بر حسب مگابیت بر ثانیه

متوسط سرعت دسترسی مشترکین  سیار  
به شبکه ملی اطالعات

بر حسب مگابیت بر ثانیه

موفقیت هایی که موجب شده درخت اقتصاد دیجیتال به بار بنشیند
اقتصاد دیجیتال

1398

10

1398

6.2

1396

2.5

1396

4.8

1392

0.218

1392

0.256
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ظرفیت مراکز داده شبکه ملی اطالعات
برحسب تعداد رک های فعال

پوشش دسترسی پرسرعت مشترکین روستایی
 به شبکه ملی اطالعات

موفقیت هایی که موجب شده درخت اقتصاد دیجیتال به بار بنشیند
اقتصاد دیجیتال

1398

%89

1398

1830

1396

%40

1396

550

1392

%0

1392

210
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نسبت پیک مصرفی ترافیک داخلی به پیک مصرفی تعداد اپلیکیشن های ایرانی
 ترافیک بین الملل در سبد مصرفی کاربران

موفقیت هایی که موجب شده درخت اقتصاد دیجیتال به بار بنشیند
اقتصاد دیجیتال

1398

%55

1398

345000

1396

%25

1396

150000

1392

%10

1392

483
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روند رشد اقتصاد دیجیتال در کشور 
اقتصاد دیجیتال
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1396

%14.5

%4.5
1397
%-3.7

%31.3

کل اقتصاد

%-6.12

ICT بخش

%13.5

مقایسه نرخ رشد ارزش افزوده
بخش ICT با نرخ رشد ارزش افزوده کل اقتصاد

 ICT مقایسه نرخ رشد بهره وری بخش
با نرخ رشد بهره وری کل اقتصاد در سال 1397

نرخ رشد ارزش افزوده
ICT بخش

ICT بخش نرخ رشد ارزش افزوده
کل اقتصاد

کل اقتصاد

صفر صفر

منبع: مرکز آمار ایران



آری،
اقتصاد دیجیتال بهترین 

جایگزین برای اقتصاد نفتی و 
برون رفت از مشکالت

همه ی این پیشرفت ها در قالب 
برنامه شبکه ملی اطالعات 

پیگیری و اجرا می گردد.



شبکه ملی اطالعات



مدل مفهومی مصوب شبکه ملی اطالعات
شبکه ملی اطالعات
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پیگیری شبکه ملی اطالعات 
شبکه ملی اطالعات

وزارت ارتباطات در دو حیطه، شبکه ملی اطالعات را پیگیری و اجرا نموده است:
1. توسعه زیرساخت ها

ــا  ــا فرمــان مقــام معظــم رهبــری و دســتور جنابعالــی اقدامــات باقیمانــده تکمیلــی ت ب
پایــان ســال 99 بــه اتمــام خواهــد رســید.

2. توانمندسازی استعدادها و بخش خصوصی
با مصوبه دولت و در قالب طرح نوآفرین اجرا شده و پیگیری خواهد شد.
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2276

200

1728

221

575127

شرکت نوپا

شتاب دهنده و 
مراکز رشد

تیم نوپا

عالقه مند حوزه 
نوآفرینی

شرکت بزرگ 
رشد یافته

سرمایه گذار

بخش فناوری اطالعات 
فقط شامل اسنپ، تپ سی، 
دیجی کاال  وشرکت های 
بزرگ نیست!

بیش از 5000 شرکت نوپاو
بیش از 1۷000 شرکت 
عضو نظام صنفی رایانه ای
اعضای این خانواده هستند.



افتتاحــات



مرکز داده اقماری شماره یک شبکه ملی اطالعات

افتتاح مرکز داده اقماری 
شماره یک شبکه ملی اطالعات

کارفرما: شرکت ایرانسل

افتتاحات
21

ایجاد 40۷ رک ظرفیت جدید و 
افزایش 25 درصدی ذخیره سازی 

مرز داده شبکه ملی اطالعات

تحقق اهداف سند شبکه ملی اطالعات

11.000 میلیارد ریال سرمایه گذاری 
بخش خصوصی



زیرساخت ابری شبکه ملی اطالعات
افتتاحات
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افتتاح پروژه 
زیرساخت ابری شبکه ملی اطالعات
کارفرما: شرکت آسیاتک

ارائه خدمات متنوع ابری به تولیدکنندگان 
محتوای داخلی

ایجاد خودکفایی در خدمات ابری و افزایش 
تاب آوری تولید کنندگان محتوای داخلی در 
برابر تحریم های ظالمانه و تحقق اهداف 

سند شبکه ملی اطالعات

8.500 میلیارد ریال سرمایه گذاری 
بخش خصوصی



طرح »انتخاب هر ایرانی یک تلوزیون اینترنتی«
افتتاحات
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طرح
 »انتخاب هر ایرانی
یک تلوزیون اینترنتی«

کارفرما: شرکت های اینترنتی و 
VOD شرکت های ارائه کننده خدمات

تحقق اهداف سندشبکه ملی اطالعات

رونق اقتصاد بخش تولید محتوای فرهنگی 
ایرانی و فعاالن هنری

هدف گذاری رسیدن به 5 میلیون مشترک 
فعال تلویزیون اینترنتی تا پایان سال 99

800 میلیارد ریال سرمایه گذاری 
بخش خصوصی



این طرح ها چگونه اثر می گذارند؟
افتتاحات

24

از امــروز بــه 5000 شــرکت عضــو نوآفریــن بســته حمایتــی بــه ارزش 50 میلیــون تومــان 
ــردد. ــم می گ تقدی

خودکفایــی در زیرســاخت خدمــات ابــری مــورد نیــاز فعــاالن اقتصــادی حــوزه ی اقتصــاد 
ــه. ــای ظالمان ــا و تحریم ه ــر تهدید ه ــدن در براب ــاوم ش ــال و مق دیجیت

محتــوا و ســرگرمی بخــش قابــل مالحظــه ای از نیــاز مــردم اســت. بــا افتتــاح ایــن طرح ها، 
چرخــه اقتصــاد محتــوا و ســرگرمی بهتر خواهــد چرخید.



برنامه های آتی
تا پایــان سـال 99



به مناسبت روز جهانی ارتباطات، 
عید فطر و آزادی خرمشهر قهرمان

به مناسبت والدت
حضرت معصومه و امام رضا )ع(

الیـــــــــهمجـــــــرینام طرح/پروژه

مرکز داده ی اقماری شماره 1 
زیرساخت اطالعاتیایرانسلشبکه ملی اطالعات

زیرساخت اطالعاتیآسیاتکخدمات ابر سراسری

مزیت بخشی به خدمات و محتوای داخلی سازمان فناوری اطالعاتهر ایرانی یک تلوزیون اینترنتی
شبکه ی ملی اطالعات

الیـــــــــهمجـــــــرینام طرح/پروژه

مرکز داده ی اقماری شماره 2 
زیرساخت اطالعاتیهمراه اولشبکه ملی اطالعات

مرکز داده ی اقماری شماره 3 
زیرساخت اطالعاتیهمراه اولشبکه ملی اطالعات

اتصال هزار روستای دیگر به 
زیرساخت ارتباطیایرانسلشبکه ملی اطالعات

خرداد 1399

تیـــر 1399

برنامه های آتی تا پایان سال 99
برنامه های آتی تا پایان سال 99
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به مناسبت
عید قربان و عید غدیر خم

به مناسبت هفته دولت

الیـــــــــهمجـــــــرینام طرح/پروژه

فاز اول توسعه 4 میلیون پورت دسترسی 
 VDSL زیرساخت ارتباطیسازمان تنظیم مقرراتپرسرعت ثابت

فاز اول توسعه 1 میلیون پورت دسترسی 
FTTH زیرساخت ارتباطیسازمان تنظیم مقرراتپرسرعت ثابت

الیـــــــــهمجـــــــرینام طرح/پروژه

زیرساخت اطالعاتیشرکت ارتباطات زیرساختمرکز داده مادر شبکه ملی اطالعات

)NTP( استقالل و مدیریت یکپارچه شرکت ارتباطات زیرساختتأمين خدمات مستقل زمان شبکه
شبکه ی ملی اطالعات

مرداد 1399

شهریور 1399

برنامه های آتی تا پایان سال 99
برنامه های آتی تا پایان سال 99
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به مناسبت میالد رسول اکرم)ص( و
 امام جعفر صادق)ع(

به مناسبت والدت امام حسن عسکری)ع(
و والدت حضرت زینب)س(

الیـــــــــهمجـــــــرینام طرح/پروژه

فاز دوم توسعه 4 میلیون پورت دسترسی 
 VDSL زیرساخت ارتباطیسازمان تنظیم مقرراتپرسرعت ثابت

فاز دوم توسعه 1 میلیون پورت دسترسی 
FTTH زیرساخت ارتباطیسازمان تنظیم مقرراتپرسرعت ثابت

ایجاد، توسعه و ارتقاء کارآيی، اتکاپذيری، 
DNS استقالل و مدیریت یکپارچه سازمان تنظیم مقرراتاستقالل و پايداری سامانه های

شبکه ی ملی اطالعات

اتصال کامل  مدارس کشور به شبکه ی 
زیرساخت ارتباطیوزارت ارتباطاتملی اطالعات

الیـــــــــهمجـــــــرینام طرح/پروژه

ICT زیرساخت اطالعاتیشرکت ارتباطات زیرساختآغاز بهره برداری از اولین منطقه آزاد

ايجاد سيستم عامل داخلی برای 
توسعه خدمات پایه شبکه ی ملی اطالعاتمعاونت فناوری و نوآوریتلفن همراه

امنیت و سالم سازیسازمان فناوری اطالعات ایرانارتقا سپر دفاعی دژفا

آبان 1399

آذر 1399

برنامه های آتی تا پایان سال 99
برنامه های آتی تا پایان سال 99
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به مناسبت ایام
پیروزی انقالب اسالمی

به مناسبت والدت امام علی)ع( و 
مبعث رسول اکرم)ص(

الیـــــــــهمجـــــــرینام طرح/پروژه

فاز سوم توسعه 4 میلیون پورت دسترسی 
 VDSL زیرساخت ارتباطیسازمان تنظیم مقرراتپرسرعت ثابت

فاز سوم توسعه 1 میلیون پورت دسترسی 
FTTH زیرساخت ارتباطیسازمان تنظیم مقرراتپرسرعت ثابت

اتصال کامل روستاهاي باالي 20 خانوار 
زیرساخت ارتباطیوزارت ارتباطاتکشور به شبکه ی ملی اطالعات

الیـــــــــهمجـــــــرینام طرح/پروژه

مرکز مدیریت یکپارچه رصد و پایش 
زیرساخت اطالعاتیسازمان فناوری اطالعات ایرانشبکه ی ملی اطالعات

بهره برداری از مخازن واسط 
استقالل و مدیریت یکپارچه سازمان فناوری اطالعات ایرانبرنامه نویسی کاربردی

شبکه ی ملی اطالعات

پژوهشگاه ارتباطات و فناوری آغاز فعالیت بزرگترین ابر رایانه ایران
زیرساخت اطالعاتی شبکه ملی اطالعاتاطالعات

بهمن 1399

اسفند 1399

برنامه های آتی تا پایان سال 99
برنامه های آتی تا پایان سال 99
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 با تمام سختی ها و با تمام وجود
#آینــــــده_روشــــــن 

راخواهیـــــم ســـاخت ...


