
ري الكترونيك  نقش ارتباطات و فناوري اطالعات  رد تىسعو  بانكدا
 

 وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات 



 :مقدهم
ؿجكِ ّبٕ هبدس هخبثشاتٖ ٍ ثؼتشّبٕ كٌبٍسٕ اعالػبت ثِ ػٌَاى صٗشػبختْبٕ هَسد ً٘بص •

 ثشإ الكتشًٍ٘كٖ كشدى ثخؾ ثبًكذاسٕ هٖ ثبؿذ

ثْشُ گ٘شٕ ؿجكِ ّبٕ ثبًكٖ اص كٌبٍسٕ ّبٕ ًَٗي استجبعبت ٍ كٌبٍسٕ اعالػبت  تحَّل •

 ػظ٘وٖ دس خذهت سػبًٖ ػشٗغ ثِ هـتشكبى ثِ ٍجَد آٍسدُ اػت

خذهبت ثبًكٖ ثصَست الكتشًٍ٘كٖ ٍ دس ٗك كالم ثصَست ّوِ كغ ٍ ّوِ جب ٍ ّوِ •

ٍهت هَجت ؿذُ اػت كِ ثِ ػٌَاى ثخؾ هْوٖ اص صًذگٖ هشدم هحؼَة ٍ سًٍن 

 ثخؾ كؼت ٍ كبس ؿَد
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 :اتثيرات  فناوري اطالعات 
گؼتشؽ اٌٗتشًت، هَثبٗل ٍ ؿجكِ ّبٕ اجتوبػٖ هٌجش ثِ تـ٘٘شاتٖ دس حَصُ ّبٕ هختلق 

 : ؿذُ اػت اص جولِ

 تـ٘٘ش دس سٍاثظ ه٘بى ؿْشًٍذاى ٍ دٍلت•

 اٗجبد دً٘بٕ هجبصٕ دس كٌبس دً٘بٕ حو٘وٖ•

 تجذٗل اٌٗتشًت ثِ هَٓ هحشكِ إ ثشإ تـ٘٘شات اجتوبػٖ، ػ٘بػٖ ٍ كشٌّگٖ•

تحَل دس سٍاثظ ث٘ي الولل ٍ اٌٗكِ دس آٌٗذُ دٍلت ّب هججَس هٖ ؿًَذ ثشإ ّش ٗك اص •

 سٍاثظ داخلٖ ٍ خبسجٖ خَد ػ٘بػت ّبٕ هـخص داؿتِ ثبؿٌذ

 ؿلبف ػبصٕ دس ػشصِ ّبٕ هختلق•

 ػشػت ثخـ٘ذى دس كبسّب•

 تحَّل دس آٌٗذُ تجبست، كؼت ٍ كبس، صًذگٖ خصَصٖ اكشاد ٍ آصادٕ ّب•
2 



 :21واقعي دهه اّول قرن 
 

 ه٘ل٘بسد ًلش 2ه٘لَ٘ى ًلش ثِ ث٘ؾ اص  350اكضاٗؾ تؼذاد كبسثشاى اٌٗتشًت اص •

 ه٘ل٘بسد دػتگبُ 6ه٘لَ٘ى ثِ  750اكضاٗؾ تؼذاد تللي ّوشاُ اص •

 ه٘ل٘بسد ًلش ثِ گَؿٖ َّؿوٌذ ٍ ًشخ سؿذ ػبل٘بًٔ ٗك ه٘ل٘بسد ًلش 1.5دػتشػٖ ث٘ؾ اص •

 هبُ دٍ ثشاثش هٖ ؿَد9حجن اعالػبتٖ كِ اص كبثل ّبٕ ك٘جش ًَسٕ ػجَس هٖ كٌذ ّش •

 .ه٘ل٘بسد ًلش سػ٘ذُ اػت 1/3اػضبء ٗكٖ اص ػبٗت ّبٕ اجتوبػٖ ثِ ث٘ؾ اص •

 ثشاثش هٖ ؿًَذ 64تب دُ ػبل آٌٗذُ ػشػت ػول ساٗبًِ ّب •
 

 :روندتىسعو ارتباطات و فناوري اطالعات
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 :2014پ٘ؾ ثٌٖ٘ تحَالت ػبل 

 

دسصذ كل دسآهذّبٕ  35دسصذٕ ثِ  10ه٘ل٘بسد دالس ٍ سؿذ  740ثبصاسّبٕ ًَظَْس ثب سػ٘ذى ثِ دسآهذ •

 كٌبٍسٕ اعالػبت دً٘ب خَاّذ سػ٘ذ

 دسصذ خَاّذ ثَد 12دسصذ ٍ گَؿٖ ّبٕ َّؿوٌذ  18ه٘ضاى اكضاٗؾ كشٍؽ تجلت ّب •

تشٗلَ٘ى  2.1ثِ  2014دسصذ سؿذ كشدُ ٍ دس  5ه٘ضاى ّضٌِٗ دس كٌبٍسٕ اعالػبت دس جْبى ػبل٘بًِ •

 دالس خَاّذ سػ٘ذ

ه٘ل٘بسد دالس   100دسصذ اكضاٗؾ ثِ  25ّضٌِٗ ساٗبًؾ اثشٕ ؿبهل ػشٍٗغ ّب ٍ كٌبٍسٕ هَسد ً٘بص ثب •

 خَاّذ سػ٘ذ

 

 (اداهم): روندتىسعو ارتباطات و فناوري اطالعات
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ؿجكِ هلٖ  كبسثشد اٌٗتشًت ٍ دس ٍ كٌبٍسٕ اعالػبت دس تَػؼِ ثبًكذاسٕ الكتشًٍ٘كٖ ًوؾ هْن استجبعبت •

 Mobile bankingٗب  ّوشاُ ٍ ثبًكذاسٕ اعالػبت 

 هَثبٗل ّبٕ ًؼل ػَّم ٍ چْبسّم كشصت ّبٕ جذٗذٕ ثشإ كبسثشاى اٗجبد هٖ كٌذ•

ثشدى ٍ ثبال اػتلبدُ اص كٌبٍسْٗبٕ پ٘ـشكتِ دس كلِ٘ صٌبٗغ، كوك هبثل تَجْٖ ثِ كبّؾ ّضٌِٗ ّب اهشٍصُ •

 اػت ك٘ل٘ت هحصَالت ٍ خذهبت كشدُ 

ّشكجب ّش لحظِ ٍ اهكبى اػتلبدُ استجبعبت ػ٘بس ٍ ّوچ٘ي ثذل٘ل هضٗت كٌبٍسٕ ّبٕ ثِ پ٘ـشكت دس ثبتَجِ •

اص عشٗن تللي ّوشاُ تَجِ صٗبدٕ ثِ ثبًكذاسٕ ثبًكْب، هَػؼبت هبلٖ ٍ ّوچٌ٘ي اپشاتَسّبٕ كٌبٍسٕ، اص اٗي 

 ثبؿذ  ً٘بصّب ٍ اًتظبسات هـتشٗبى ٍ هَػؼبت تجبسٕ كِ پبػخگَٕ تللي ّوشاُ داسًذ 

كشآٌٗذٕ اػت كِ عٖ آى ػول٘بت ثبًكٖ اص جولِ هجبدلِ اسصؽ ( M-Banking)ّوشاُ اص عشٗن تللي ثبًكذاسٕ •

ؿَد ٍ ثب تَجِ ثِ ً٘بصهٌذٕ ّب ثِ ثب اػتلبدُ اص دػتگبُ تللي ّوشاُ اًجبم هٖ ٗب خذهت هبلٖ ٗك هحصَل 

 ؿذّت دس حبل تحَل اػت

ري الكترونيك   :ارتباط تىسعو ارتباطات و فناوري اطالعات با بانكدا
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ري    :M-Banking، همراهبانكدا
ًلَر ثبالٕ ؿجكِ ّبٕ تللي ّوشاُ ثِ ٍٗظُ دس ه٘بع ضشٗت  M-Bankingٗكٖ اص هضٗت ّبٕ •

ثب ؿجكِ اٌٗتشًت ٍ ّوچٌ٘ي اهكبى سدٗبثٖ تشاكٌؾ ّب ٍ اهكبى جلَگ٘شٕ اص جؼل ػ٘ن كبست 

 ّوشاُ هٖ ثبؿذّبٕ تللي  ّب ٍ جلَگ٘شٕ اص تولت دس ؿجكِ

ٍ ثبًكذاسٕ اص عشٗن ؿجكِ ّبٕ  (M-Commerce)تجبست اص عشٗن ؿجكِ ّبٕ تللي ّوشاُ •

ٗكٖ اص ثشًبهِ ّبٕ هْن ًضد هؼئَل٘ي اهَس هبلٖ ٍ ثبًكٖ ٍ  (M-Banking)تللي ّوشاُ 

 هٖ ثبؿذ ICTهؼئَل٘ي ٍ هذٗشاى حَصٓ 

ثبًكٖ ٍ تَػؼِ خذهبت هـتشٗبى ث٘ـتش، ؿجكِ ّبٕ اجتوبػٖ اثضاسٕ ثشإ تجل٘ؾ ٍ جزة •

 ؿذُ اػت ٍ دس تللي ّوشاُ هبثل اػتلبدُ هٖ ثبؿذهؼشكٖ هحصَالت ثبًكٖ 
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ري همراه،   (اداهم):  M-Bankingبانكدا
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 :وضعيت مىجىد 

  

 

 

 

 

 

 
 ثِ اصإ ّش كبسثش اٌٗتشًت اػت ٗؼٌٖ گ٘گب ث٘ت ثش ثبًِ٘ 71.7پٌْبٕ ثبًذ ث٘ي الولل •

 Kbp/s 3.5  ؛ 

 دسصذ؛ 2.4ضشٗت ًلَر ثبًذٍػ٘غ ثبثت •

 ضشٗت ًلَر ثبًذ ٍػ٘غ ػ٘بس كوتش اص ٗك دسصذ؛•

 دسصذ؛ 74.9ضشٗت ًلَر هَثبٗل •

 دسصذ؛ 37.1ضشٗت ًلَر تللي ثبثت •

 دسصذ اػت؛22ًؼجت خبًَاسّبٕ ثب دػتشػٖ ثِ اٌٗتشًت •

ه٘ل٘بسد تَهبى هٖ ثبؿذ كِ دس هوبٗؼِ ثب حجن  18000حجن ثبصاس دس حبل حبضش •
ه٘ل٘بسد َٗسٍ هٖ ثبؿذ، ًـبى هٖ دّذ كِ دس هوبٗؼِ ثب  1800ثبصاس جْبًٖ  كِ 

 .كـَس اص جوؼ٘ت جْبى، اٗي ػْن تب ػِ ثشاثش هبثل٘ت اكضاٗؾ داسد%  1جوؼ٘ت 
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 اّتوبم ٍٗظٓ دٍلت ٗبصدّن ثِ كضبٕ هجبصٕ ٍ اكضاٗؾ پٌْبٕ ثبًذ ثشإ اػتلبدُ آػبى اص اٌٗتشًت•

دس ػبل آٌٗذُ ٍ پغ اص اتوبم دٍسٓ اًحصبسٕ ساٗتل ًؼل ػَّم كشاگ٘ش هٖ ؿَد ٍ پشٍأً ًؼل چْبسم هَثبٗل كِ •

 ػشػت ثِ هشاتت ثبالتشٕ ًؼجت ثِ ًؼل ػَم هَثبٗل داسا هٖ ثبؿذ دس اٍلَٗت اػت  

لضٍم اػتلبدُ اص هشاكض دادٓ اثشٕ كِ تَػؼٔ ػشٗؼٖ سا دس اسائٔ هحتَٕ ٍ خذهبت الكتشًٍ٘كٖ اص عشٗن ثشًبهِ •

 اٗجبد هٖ كٌذ Appّبٕ كبسثشدٕ هَػَم ثِ 

اكضاٗؾ پٌْبٕ ثبًذ اٌٗتشًت ثشإ كبسثشاى ّوضهبى ثب ػشهبِٗ گزاسٕ هٌبػت دس اهٌ٘ت ٍ هذٗشٗت كضبٕ •

 هجبصٕ

  (App)لضٍم اكضاٗؾ ػشػت دػتشػٖ كبسثشاى ثشإ تَػؼٔ اػتلبدُ اص ثشًبهِ ّبٕ ثؼ٘بس صٗبد كبسثشدٕ •

هَجَد دس حَصُ ّبٕ هختلق خذهبتٖ، تجبسٕ، ثبًكٖ ٍ ثَسػٖ، آهَصؿٖ، كشٌّگٖ، ثْذاؿت ٍ دسهبى ٍ ؿ٘شُ اص 

 عشٗن گَؿٖ ّبٕ هَثبٗل

 

 :ديدگاههاي  وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات 
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ثشإ تحون تَػؼِ پبٗذاس دس تجْ٘ضات، تَل٘ذ كٌٌذگبى هحتَا ٍ اسائِ دٌّذگبى خذهبت لضٍم سؿذ هتٌبػت تَل٘ذ كٌٌذگبى •

 اٗي ػشصِ

ٕ هخبثشات ه٘شاٖٗ ثبصاس تَجِ ثِ ثب • اداهِ ح٘بت خَد ثبٗذ ػشاؽ ٍ ثشإ تَػؼِ كؼبل٘ت ثشإ هخبثشاتٖ ػٌتٖ اپشاتَسّب

 ثشًٍذ كِ الصهٔ آى اكضاٗؾ پٌْبٕ ثبًذ اٌٗتشًت كبسثشاى اػت ITخذهبت هجتٌٖ ثش 

دس حَصُ ثلكِ   e-commerceاٗجبد تحَل جذٕ ًِ تٌْب دس حَصُ هَجت ػٌتشّب دٗتب تَػؼِ خذهبت ًؼل ػَم ٍ چْبسم ٍ •

 ؿَدهٖ  M-commerceتجبست ّوشاُ 

ثِ ثبًذ پْي هَثبٗل ًؼجت اٌٗتشًت هَجت اكضاٗؾ ػْن عشٗن گَؿٖ ّبٕ هَثبٗل اص  "جبّوِ ٍ ّوِ ٍهت "دػتشػٖ •

 اكتبداٗشاى ً٘ض ثِ صٍدٕ اتلبم خَاّذ ثب اكضاٗؾ تؼذاد گَؿٖ ّبٕ َّؿوٌذ دس سًٍذ ثبًذ پْي ثبثت ؿذُ ٍ اٗي اٌٗتشًت 

ػ٘بػت هب آهبدُ ًوَدى صٗشػبخت ّبٕ الصم ٍ اػوبل حبكو٘ت دس اٗي ػشصِ اػت ٍ ثبٗذ كبسّب ثِ ثخؾ خصَصٖ ٍاگزاس •

 ؿَد ٍ اص ػشهبِٗ گزاسٕ ثخؾ خصَصٖ حوبٗت هٖ ؿَد

 

 

 

 

 

 (اداهم):ديدگاههاي  وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات
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 :سياست اهي كالن وزارت ارتباطات
 (كؼبل ًوَدى اپشاتَس چْبسم)ثْشُ هٌذٕ هٌبصل ٍ كؼت ٍ كبس اص ك٘جش ًَسٕ •

 تَػؼِ دٗتب ػٌتشّب دس كـَس تَػظ ثخؾ خصَصٖ •

ثشإ IXP (Internet Exchange Point  )اٗجبد هشاكض تجبدل تشاك٘ك اٌٗتشًتٖ هَػَم ثِ •

 اكضاٗؾ ػشػت، ك٘ل٘ت ٍ اهٌ٘ت اٌٗتشًت

 دس ؿْشّب Metro Ethernetاٗجبد •

 تَػؼِ خذهبت  ث٘ـتش الكتشًٍ٘كٖ ٍ هحتَا ثِ ٍٗظُ ثش سٍٕ گَؿٖ ّبٕ هَثبٗل •

تَػؼٔ خذهبت ٍ تجبست الكتشًٍ٘ك ٍ هحتَا هَجت اكضاٗؾ دسآهذ ؿشكتْب ٍ كبّؾ ّضٌِٗ •

 ّب هٖ ؿَد

حوبٗت اص ثخؾ خصَصٖ ٍ ؿشكت ّبٕ داًؾ ثٌ٘بى هَجت اكضاٗؾ اؿتـبل ثب ػشهبِٗ •

 گزاسٕ ًؼجتبً كن هٖ ؿَد
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 (داهما): سياست اهي كالن وزارت ارتباطات 

  

 

 

 

 

 

اػت ٍ  ITدس اٗشاى گشدؽ داسد دس حَصُ  ICTدسصذ اص هجوَع پَلٖ كِ دس حَصُ 10كوتش اص •

دس حَصُ هخبثشات ٍجَد داسد دس حبلٖ كِ اٗي ًؼجت اهشٍصُ دس دً٘ب   ICTدسصذ گشدؽ هبلٖ 90

  ITهشثَط ثِ كؼبل٘ت ّبٕ ( Market Cap)هؼكَع اػت ٍ ػْن ث٘ـتش دسآهذٕ ٍ اسصؽ ثبصاس 

 اػت

توَٗت ػ٘بػتگزاسٕ ّبٕ هٌبػت ٍ توَٗت صٗشػبختْبٕ كٌٖ ٍ حوَهٖ ٍ كشاّن كشدى صهٌِ٘   •

 (  PPP)خصَصٖ  –حضَس ثخؾ خصَصٖ ٍ ػشهبِٗ گزاسٕ اص عشٗن هذل هـبسكت دٍلتٖ 

 توَٗت سگَالتَسٕ جْت اٗجبد كضبٕ هٌبػت ثشإ سهبثت ٍ حوبٗت اص ثخؾ خصَصٖ •
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ري الكترونيكي   :بخشي از  ربانهم اهي وزارت  ارتباطات  مرتبط با تىسعو بانكدا

  

 

 

 

 

 

گ٘گب  120گ٘گب ث٘ت ثش ثبًِ٘ ثَد تب ثِ حبل ثِ ث٘ؾ اص  71پٌْبٕ ثبًذ ث٘ي الولل كِ دس اثتذإ دٍلت ٗبصدّن •

 ثِ دُ ثشاثش اكضاٗؾ ٗبثذ 93ث٘ت ثش ثبًِ٘ اكضاٗؾ ٗبكتِ ٍ اه٘ذٍاسم تب پبٗبى ػبل دٍ ثشاثش ٍ دس پبٗبى ػبل 

گ٘كبث٘ت ثش ثبًِ٘  850گ٘گب ث٘ت ثش ثبًِ٘ دس اثتذإ دٍلت ٗبصدّن ثِ  640داخلٖ اص  IPپٌْبٕ ثبًذ ؿجكٔ •

 اكضاٗؾ ٗبكتِ ٍ دس آخش ثشًبهِ ث٘ؾ اص ث٘ؼت ثشاثش اكضاٗؾ خَاّذ ٗبكت

 ك٘لَهتش اكضاٗؾ خَاّذ ٗبكت 75000ك٘لَهتش ثِ  5100ؿجكٔ ك٘جش ًَسٕ كـَس اص •

 SOC ٍ هشكض  CERTٍ ً٘ض ساُ اًذاصٕ  ISMSاجشإ ثشًبهٔ اػتوشاس ٍ تَػؼٔ ػبهبًِ هذٗشٗت اهٌ٘ت اعالػبت •

 ك٘ل٘ت ٍ اهٌ٘ت ؿجكِ اكضاٗؾ خَاّذ ٗبكت SLAٍ ثشًبهٔ  استوبء ك٘ل٘ت ؿجكِ ٍ تٌظ٘ن هشاسدادّبٕ 

  IPلزا ثب تَػؼِ ؿجكٔ هلّٖ ك٘جش ًَسٕ ٍ تَػؼٔ ؿجكٔ هلّٖ اًتوبل ٍ تَػؼٔ ؿجكٔ تشاًضٗت ٍ تَػؼٔ ؿجكٔ هلّٖ •

 تحَل دس خذهت سػبًٖ ثِ هشدم ٍ ؿجكٔ ثبًكٖ كـَس ثِ ٍجَد خَاّذ آهذ
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 :شبكو مّلي  اطالعات      
تَػؼِ پشٍطٓ هْن ؿجكِ هلٖ اعالػبت كـَس ثِ ػٌَاى هكول ؿجكِ ث٘ي الوللٖ اٌٗتشًت ًِ •

جبٗگضٗي آى، ّوبى عَس كِ ؿجكِ داخلٖ تللي دس كـَس، هكول تللي ث٘ي الولل اػت ًِ جبٗگضٗي  

 آى

تَػؼِ دػتشػٖ ثِ اٌٗتشًت ث٘ي الولل ّوشاُ ثب تَػؼِ ؿجكِ هلٖ اعالػبت ثب ػٌبٗت ثِ ًگبُ هثجت  •

 دٍلت ثِ هوَلٔ اػتلبدٓ هل٘ذ اصاٌٗتشًت  

 ثشًبهِ سٗضٕ ثشإ اٗجبد ؿجكٔ هلٖ اعالػبت اهي ثب ظشك٘ت ٍ ػشػت ثبال•

 تالؽ ثشإ كبّؾ تؼشكِ ّبٕ پٌْبٕ ثبًذ دس كـَس•
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