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 پیام وزير  ارتباطات و فناوری اطالعات

 

 ی ارتباطي توانمند در حل معضالت زيست محیطيها فناوری

مندي از حداكثر  بسياري رو به رو هستيم كه رهايي از آن نياز به مديريت جهاني وبهرهدر جهان امروز با معضالت زيست محيطي 

تضمين پايداري محيط . المللي است بين حفظ محيط زيست مسئوليتي فردي، اجتماعي، ملي، منطقه اي و. توان و تخصص دارد

كردند براي دستيابي به آن تا پايان سال توافق  0222در سال  ها زيست يكي از هشت هدف جامعه انساني است كه همه دولت

 .تالش و برنامه ريزي كنند 0202

آگاهي، پيش گيري، مديريت بهينه در رويارويي با بالياي طبيعي از جمله خشكسالي، آتش  مطالعات سنجش از دور موجب افزايش

تواند ابزاري براي  مياين مطالعات . رددگ مي، رانش زمين، سيل، طوفان و پديده ريزگردها و همچنين آلودگي هوا ها سوزي جنگل

وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات قصد دارد با تدوين نقشه راه سنجش از . ي زيست محيطي افراد بكار برده شودها افزايش آگاهي

، در آينده ي سنجش از دور و همچنين طرح سامانه پايش ماهواره اي زمينيها دور ايران و پيش بيني اجراي طرح مركز ملي داده

 .اي نزديك خدمات مطلوبي را به كاربران ارائه نمايد

، ارتباطات و فناوری اطالعات سبزتأثير فناوري اطالعات و نقش آن در پايداري زيست محيطي و اكولوژيكي، تحت عنوان 

در اين مقوله نقش . است كه در بخش متبوع در دوره حاضر مورد عنايت ويژه قرار گرفته است ICTموضوعي مهم در مديريت 

طبق آخرين . شود ميبسيار مهم و مثبت ارزيابي  ها ي زيست محيطي از جمله كاهش آلودگيها فناوري اطالعات در كاهش آلودگي

ي مخابراتي، راه خوبي براي كم ها با استفاده از فناوري وري بهرهي اتحاديه جهاني مخابرات، كاهش اتالف انرژي و افزايش ها گزارش

تواند با كاهش ميزان جا به جايي افراد،  ميي جديد با قابليت صنعت سبز ها استفاده از فناوري. اكسيد كربن زمين استكردن دي 

سياست حذف . و مشكالت زيست محيطي در كشور را فراهم كند ها زمينه كاهش مصرف سوخت، كمك به حفظ و بقاي جنگل

ي مجازي ما را در داشتن محيط پاك تر و سالم تر به وسيله حفظ و نگهداري كاغذ و استفاده از خدمات اينترنت و مكاتبات در فضا

 .رساند ميياري  ها از مراتع و جنگل

 .توان دوست و بازوي اجرايي پرتوان براي حفظ محيط زيست دانست مياز اين منظر، فضاي مجازي را 

الكترونيك و در يك كالم دولت الكترونيك گواه اين  ي جديدي چون آموزش الكترونيك، تجارت الكترونيك، بهداشتها ايجاد پديده

در راستاي انجام وظايف كاركنان و دريافت خدمات ( call center)توان به ايجاد مراكز پاسخگويي ميبه عنوان مثال . مدعاست

توان از رفت و آمدهاي غيرضرور كاست و به  ميمتقاضيان اشاره كرد يا در زمينه خدمات مختلف پستي نظير خريد الكترونيكي نيز 

جوامع و همچنين در كشور ما به منظور  ميدر تما ICTبي ترديد اقدامات انجام شده توسط بخش . حفظ محيط زيست كمك كرد

امكان گذر به منابع مفيد و مؤثر و  ICTكاربرد . و كاهش مصرف انرژي قابل توجه و حتي چشمگير بوده است وري بهرهبهبود 

ي ارائه شده توسط ارتباطات و فناوري ها سازد زيرا راه حل ميفراهم  اي گلخانهجوامعي خدمت محور را با كاهش سطح گازهاي 

از همين رو فناوري اطالعات و ارتباطات را از . داراست اي گلخانهاطالعات توانايي بالقوه اي در كاهش درصد باالي انتشار گازهاي 

 .دهند ميرا كاهش  ها د كه روز به روز با پيشرفت خود، ميزان آاليندهدانن ميصنايع كم آالينده 

در اين راه نقش و وظيفه نهادهاي آموزشي و فرهنگ ساز بسيار اثرگذار خواهد بود زيرا اگرچه ميل و رغبت به استفاده از 

دانيم،  همگان مي. پايدار خواهد داشت ي نوين هميشه وجود دارد اما آموزش پايه اي در اين زمينه نقش كليدي در توسعهها فناوري

در شرايط  ها متأسفانه انسان به عنوان مهم ترين عامل تخريب محيط زيست شناخته شده و دخالت بي حد و حصر انسان

در حالي كه بخش عمده مشكالت زيست محيطي و تغييرات آب . اكوسيستم كره زمين صدمه و خسارت بسياري به بار آورده است



ي روز ها در اين راستا استفاده از فناوري. شي از عدم اطالع مردم در حوزه محيط زيست و نحوه برخورد با آن استو هوايي نا

 .اي و ارتباطي الزمه پايش و كنترل شرايط زيست محيطي خواهد بود ماهواره

تر آماده تفاهم و همكاري با دوستان سازمان حفاظت محيط زيست هستيم زيرا معتقديم هم  زيستي سالم ما در راه رسيدن به محيط

 .، كمك جدي به حفظ محيط زيست خواهد بودوري بهرهافزايي در ارتقاي 

 

 محمود واعظي

 

 
 
 

 وزارت ارتباطات و فناوری  زيستي محیطاقدامات  

 ی عموميها شاخص -1

 :ساختار تشكیالتي -1-1

ي تابعه توسط مقام ها و شركت ها استقرار نظام مديريت سبز و الزامات قانوني مرتبط در سطح وزارتخانه، سازمانتصويب  (0

 عالي وزارت

 تشكيل تيم راهبري مديريت سبز در حوزه معاونت پشتيباني، هماهنگي و امور پشتيباني وزارتخانه (0

ستاد وزارتخانه و تعيين يك كارشناس بمنظور پيگيري استقرار دبيرخانه مديريت سبز در مركز نوسازي و تحول اداري  (3

در سطح ستاد، ( برق، آب، سوخت و كاغذ)ي مديريت سبز ها امور مرتبط و بررسي گزارش عملكرد اجراي شاخص

 .سازمانها و شركتهاي تابعه

 

 :آموزش -1-2

 .شركتهاي تابعهدر سطح ستاد،سازمانها و  "آشنايي با كليات دفتر كار سبز "برگزاري سمينار  (0

مديران،كارمندان و پرسنل  براي  "آشنايي با فرآيند جاري سازي دفتر كار سبز "ي تحت عنواندوره آموزش برگزاري (0

 .خدماتي

انرژي، آب، پسماند، خريد، تداركات، كاغذ، )ي دفتر كار سبزها تهيه محتوا و پوسترهاي آموزشي الكترونيكي در حوزه (3

 .حمل و نقل، صدا و هوا

و ارسال مطالب كاربردي از طريق سيستم مذكور  "دفتر كار سبز"د كاربري در سيستم اتوماسيون اداري تحت عنوان ايجا (4

 .به همه كاربران

 .ايجاد منو نظام مديريت سبز در سايت مركزي نوسازي و تحول اداري و درج كليه مطالب مرتبط در سايت (2

 .وزارتخانهدرج راهنماي مديريت سبز در صفحه اصلي سايت  (6

ي خالقانه و كاربردي ها جلب مشاركت كاركنان از طريق سيستم نظام پذيرش و بررسي پيشنهادها به منظور جذب ايده (7

 .در راستاي بهبود و كاهش مصرف در محورهاي دفتر كار سبز

 

 :پژوهش  -1-3

 ي نو مانند انرژي خورشيديها مطالعه و بررسي در زمينه استفاده از انرژي (0



و استفاده از سپتيك تانك براي تصفيه ( اگو)بررسي در زمينه دفع فاضالب از طريق شبكه فاضالب شهري مطالعه و (0

 فاضالب

 تعريف پروژه دفتر كار سبز در ستاد وزارتخانه و اجراي پروژه از طريق برون سپاري توسط انجمن مديريت سبز ايران (3

 

 :مديريت سبز  -0-4

 :اقدامات شاخص برق -1-4-1

 ي  يك جداره با دو جدارهها پنجرهتعويض  (0

 ي كم مصرف و فوق كم مصرفها و المپ FPLي ها ي روشنايي فلورسنت با چراغها تعويض المپ (0

 ي بهداشتيها نصب سنسورهاي حضور براي روشنايي سرويس (3

 .فقط در شب روشن است ها نصب سنسورهاي فوتوسل براي روشنايي محوطه و اطمينان از اينكه چراغ (4

 .يل مستهلك پرمصرف با وسايل جديد كم مصرفتعويض وسا (2

 .برنامه ريزي و مديريت منطقي حركت آسانسورها به وسيله نصب سيستم تريبلكس (6

 .ي اينورتر تحت فشارها ي آبرساني پرمصرف به پمپها تبديل پمپ (7

ي ها و زمان ي مختلف ساختمان با لوكسمتر خريداري شده به منظور ارزيابي ميزان نور در مكانها نورسنجي قسمت (8

 .مختلف براي مديريت بهتر آن

باشد و  ميي مختلف را دارا  ها بررسي مرتب قبوض برق به صورت ماهيانه در قالب نرم افزار كه توانايي استخراج گزارش (9

 .ي پرمصرفها و فعاليت ها شناسايي مكان

ده در ساختمان با بسته نگهداشتن اطالع رساني براي استفاده كمتر از نور مصنوعي، حفظ سرمايش و گرمايش توليد ش (02

 .ها در و پنجره

صبح به صورت  02الي  9از ساعت  ها به عنوان روز همبستگي با مديريت سبز و خاموش نمودن چراغ 8/9/93اعالم روز  (00

 .نمادين براي نشان دادن اهميت مصرف انرژي برق

 :اقدامات شاخص آب -1-4-2

 ي بهداشتيها خريد و نصب شيرهاي مخلوط اتوماتيك سرويس (0

 تعويض كامل لوله آب اصلي وزارتخانه از كنتور تا موتورخانه (0

 ي اتوماتيك اينورتردار به منظور تنظيم فشار آب با ميزان مصرفها ي آبرسان با پمپها تعويض پمپ (3

 ها نصب هواده براي شيرهاي مخلوط آبدارخانه (4

 بهينه در مصرف آب اطالع رساني به وسيله پوستر و محتواهاي آموزشي براي استفاده (2

 بررسي مرتب تجهيزات لوله كشي و برنامه زمانبندي شده جهت تعويض و تعمير لوله آب و قبوض مصرفي آب (6

و آموزش پرسنل مربوطه براي اجراي دقيق  ها تهيه اطالعيه آبدارخانه سبز براي تمام آبدارخانه سبز براي تمام آبدارخانه (7

 بندهاي آن

 :اقدامات شاخص كاغذ -1-4-3

 .استفاده از سيستم اتوماسيون اداري براي كليه مكاتبات (0

 .ايجاد محدوديت دسترسي به چاپگر در سيستم اتوماسيون اداري (0

 .درصدي مصرف كاغذ در سالجاري 32شناسايي ميزان كاغذ مصرف شده توسط واحدها به صورت ماهانه و تعيين كاهش  (3

 .ها ار سطل بازيافت كاغذ در كليه اتاقي كاغذي از ساير مواد زائد با استقرها تفكيك زباله (4



ي سفيد ها ي كاغذ، استفاده از دو روي كاغذ، قسمتها تدوين دستورالعمل، فرهنگ سازي و آموزش در راستاي كاهش حاشيه (2

 ...ي الكترونيكي در جلسات به جاي كپي و پرينت و ها كاغذهاي باطله به عنوان چك نويس، استفاده از پاورپوينت و نسخه

 ي الزم در رابطه با استفاده صحيح از ون فكس و چاپگر توسط متخصصين مركز فناوري اطالعات و ارتباطاتها م آموزشانجا (6

 .ي مربوطهها آموزش چگونگي استفاده صحيح از دستگاه كپي توسط كارشناسان و متخصصين شركت (7

اتوماسيون اداري از طريق تهيه نمودار مقايسه اي ايجاد سيستم انگيزشي براي واحدها به منظور استفاده كامل از سيستم  (8

 .توليد الكترونيكي مكاتبات و برنامه ريزي به منظور تشويق واحدهايي كه بيشترين استفاده را از سيستم مذكور دارند

ير بسزايي كه در كاهش مصرف كاغذ تأث... راه اندازي سيستم حضور و غياب الكترونيك، نرم افزار ارزيابي عملكرد كاركنان و  (9

 .دارند

 جهت انهدام كاغذهاي محرمانه ها ي كاغذ خردكن در اتاق مديران كل و معاونتها استقرار دستگاه (02

 ها ابالغ بخشنامه با امضا معاون محترم وزير در حوزه پشتيباني، هماهنگي و امور پشتيباني به ادارات كل ستادي، كليه سازمان (00

سئولين براي كنترل هرچه بيشتر و بهتر مصرف كاغذ توسط زيرمجموعه و محدود ي تابعه مبني بر موظف بودن مها و شركت

 .ي داغي به انبارها كردن پرينت و كپي و عودت كارتريج

 (:گاز، گازوئیل، بنزين)اقدامات شاخص سوخت -1-4-4

 .ي آنها ي موتورخانه مركزي و تعويض كليه عايق بنديها تعويض لوله (0

 .شده جهت فيلترهاي سيستم تهويه و كنترل مصرف آب گرمي زمانبندي ها انجام سرويس (0

 ها ي هواساز ساختمانها اقدام جهت نصب شيرهاي سه راهي و ترموستات و اينورتر براي كنترل دقيق دماي دستگاه (3

 .نصب درهاي ورودي اتوماتيك دوبل به منظور حفظ انرژي سرمايشي و گرمايشي (4

 ها كوئلنصب ترموستات در هر اتاق براي كنترل فن  (2

 ي يك جداره با دوجدارهها تعويض پنجره (6

 .ها اطالع رساني براي حفظ سرمايش و گرمايش توليد شده در ساختمان با بسته نگهداشتن درو پنجره (7

 .نوسازي ناوگان نقليه استيجاري و معاينه فني خودروها (8

تجميع سفرهاي كاري از طريق اطالع رساني به واحدها با اين عنوان كه ارائه خودرو منوط به اعالم هر واحد در ابتداي ساعت  (9

 .باشد ميامكانپذير ( صبح 9لغايت  8)كاري 

 .برگزاري جلسات از طريق ويدئو كنفرانس (02

ايل نقليه و كاهش آلودگي هوا، ترويج فرهنگ با تهيه محتواها و پوسترهاي آموزشي درخصوص راهكارهاي استفاده مؤثر از وس (00

ي ها رانندگي آرام و بدون شتاب، خاموش كردن در ترافيك و پشت چراغ قرمز، رعايت سرعت)هم رفتن، سبك رانندگي سبز

 ...به كاركنان و  مي، ارائه اطالعات سيستم حمل و نقل عمو(بهينه با توجه به نوع اتومبيل

ي ها و شركت ها در ستاد وزارتخانه، سازمان "ماشينتان را در خانه بگذاريد "جراي تصميم جمعيانتخاب اول دي ماه براي ا (00

 .تردد خودرو به سايت پرديس وزارتخانه در روز مذكور گرديد% 08تابعه كه منجر به كاهش 

 

 :رعايت تكالیف قانوني  -0-2

 94ضوابط اجرايي قانون بودجه سال  8نون برنامه پنجم، ماده قا 092شامل ماده )كليه مصوبات مرتبط با استقرار نظام مديريت سبز

در سطح ( كل كشور 94بخشنامه صرفه جويي در مصارف بودجه سال  2كل كشور و مصاديق مصرف اعتبارات ماده مذكور، ماده 

 .گردد ميي تابعه ابالغ و نتيجه اجرا پيگيري ها و شركت ها ستاد وزارتخانه، سازمان

 

 



 :تعامل  -1-6

 .ي آموزشي برگزار شده توسط سازمان حفاظت محيط زيست درخصوص اجراي مديريت سبزها و دوره ها حضور در همايش (0

جهت بهبود وضعيت فضاي سبز و استفاده از امكانات و دانش فني  ها رايزني و تعامل با شهرداري منطقه و سازمان پارك (0

 .ي مذكورها دستگاه

كار سبز در سطح طال از سوي اتحاديه مديريت سبز اروپا در نهمين دوره همايش مديريت دريافت گواهينامه بين المللي دفتر  (3

 .سبز براي ساختمان مركزي، براساس نتايج ارزيابي پروژه دفتر كار سبز توسط انجمن مديريت سبز ايران

 

 اقدامات زيست محیطي تخصصي انجام گرفته در وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات -2

 :در محیط زيست را به صورت زير برشمرده است ICTپنج كاربرد مختلف ( ITC)الملل مخابراتواحد بین  -2-1

 (GIS)مشاهده و اندازه گيري شرايط زيست محيطي مانند سيستم جغرافيايي (0

 ي زيست محيطيها تحليل (0

 برنامه ريزي زيست محيطي (3

 مديريت محيط زيست محيطي (4

 ي زيست محيطيها وزشي زيست محيطي از طريق تسهيل آمها ايجاد ظرفيت (2

فرآيند تضمين دستيابي "در اين رابطه مديريت استراتژيك در بخش ارتباطات و فناوري اطالعات شكل گرفته كه عبارت است از 

به فوايد ناشي از به كارگيري استراتژي سازماني مناسب محيط زيستي در ارتقاي سطح فراگير شدن ارتباطات و فناوري  ها سازمان

؛ در اين راستا تأكيد برون سازماني، جهت گيري پويا، پيگيري افكار نو، سيستم باز و آينده نگري با افق بلندمدت از جمله "اطالعات

 .ك است كه در بخش متبوع در دوره حاضر مورد عنايت ويژه قرار گرفته استي مديريت سبز استراتژيها شاخصه

 
 كاهش آلودگي هوا -2-2

ت /00780اقدامات انجام شده در راستاي اجراي تكليف مقرر شده براي وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات در تصويبنامه شماره 

زيرساختهاي الكترونيكي خدمات رساني در بخش دولتي و هيأت محترم وزيران موضوع گسترش  02/0/93هـ  مورخ 49920

 : باشد  مي به شرح ذيل به منظور كاهش سفرهاي درون شهري و مقابله موثر با آلودگي هوا ميعمو

 های ارتباطي توسعه زيرساخت -2-2-1

ي ارتباطات سيار و خدمات ارتباطي ايرانسل ها به دو اپراتور شركت( 3G)اعطاي الحاقيه ارايه خدمات نسل سوم تلفن همراه  (0

به منظور افزايش دامنه جغرافيايي دسترسي مردم به اينترنت پرسرعت به صورت سياركه موجب تسهيل دسترسي به خدمات 

دولت الكترونيك و بانكداري الكترونيكي شده و در نتيجه كاهش سفرهاي درون شهري و پايين آمدن سطح آلودگي هوا را به 

 . ل داشته استدنبا

 كيلومتر مسير شبكه اصلي فيبر نوري 26222كيلومتر فيبر نوري و دستيابي به  2222اجراي حدود  (0

 ترابيت بر ثانيه 6/0برابري ظرفيت شبكه اصلي انتقال نوري كشور و دستيابي به ظرفيت  2/0افزايش  (3

 ترابيت بر ثانيه 4/0به ظرفيت  برابري ظرفيت شبكه اصلي انتقال داده داخلي كشور و دستيابي 7/3افزايش  (4

 گيگابيت بر ثانيه 042ي بين المللي كشور و دستيابي به ظرفيت ها برابري ظرفيت دروازه 3/3افزايش  (2

ايران )گيگابيت بر ثانيه با هدف تحقق  228برابري ظرفيت ترانزيت ارتباطات از مسير ايران و دستيابي به ظرفيت  8/4افزايش  (6

 ( قطب ارتباطات منطقه

هاي  ها و شركت داخل كشور به ميزان دو برابر به جهت ارايه سرويس مطلوب به سازمان IPگسترش ظرفيت پهناي باند  (7

 هاي دولت الكترونيك براي استفاده عموم مردم رسان و ايجاد زيرساخت خدمات



 افزايش ضريب نفوذ تلفن همراه و تسريع در گستره پوشش تلفن همراه در اقصي نقاط كشور (8

هاي اصلي ارتباطي و اطالعاتي مورد نياز خدمات الكترونيكي بر بستر شبكه ملي اطالعات جهت  سازي زيرساخت آماده (9

 هاي اجرائي، كسب و كارها و آحاد كاربران هاي دستگاه پاسخگويي به نيازها و درخواست

و تدوين كيفيت در نظام آموزش و افتتاح مركز داده وزارت آموزش و پرورش جهت استقرار نظام جامع رصد، نظارت، ارزيابي  (02

هاي تخصصي دستگاهي و نيز ارتقاي كيفيت تعليم و تربيت در  منظور ارتقاي جايگاه آموزش و پروش و توسعه شبكه پرورش به

 ICTهاي  ها و ظرفيت كشور با استفاده از فرصت

به داخل كشور و افزايش سرعت  و سهولت ها  منظور انتقال ميزباني سايت اندازي ديتا سنترهاي استاني و ابر داده به راه (00

 ها دسترسي كاربران به آن

 هاي اطالعاتي كشور در ارائه خدمات گسترده ارتقاي توان فني كشور در مديريت شبكه (00

 

 توسعه دولت الكترونیك   -2-2-2

 تهيه و تدوين ضوابط فني و اجرايي توسعه دولت الكترونيك و آيين نامه گسترش كاربردهاي فناوري اطالعات و ارتباطات  (0

يي در راستاي توسعه شبكه انتقال و ظرفيت اينترنت كشور و در جهت  اهداف بلند مدت توسعه ارتباطات ها تعريف پروژه (0

 سازي دولت الكترونيك پيادههاي الزم براي  كشور و فراهم كردن زيرساخت

به خدمات دولتي  دفتر پيشخوان خدمات دولت به منظور تسهيل دسترسي عموم مردم 7422صدور مجوز براي بيش از  (3

مثبتي مانند توسعه دولت  كه پيامدهاي... قابل ارايه در اين دفاتر نظير پست، پست بانك، تلفن همراه، ثبت احوال و 

هاي اشتغال و  ، كاهش آلودگي هوا و كاهش سفرهاي درون شهري، ايجاد فرصتالكترونيك، كاهش مصرف سوخت

 .داشته استگذاري بخش خصوصي را به همراه  يهحمايت از سرما

هاي الكترونيكي  با احصاء سرويس http://092.ict.gov.irبه آدرس  092اندازي سامانه پاسخگويي تلفني و سايت  راه (4

هاي تابعه جهت پيگيري غيرحضوري درخواست و شكايت  و فناوري اطالعات و سازمانارايه شده توسط وزارت ارتباطات 

 عموم شهروندان

هاي تابعه و ايجاد درگاه واحد  احصاء و پي گيري الكترونيكي نمودن خدمات در حال ارايه وزارت ارتباطات و دستگاه (2

مندي عموم مردم  جهت بهره www.ees.ict.gov.irهاي تابعه به آدرس  خدمات الكترونيك وزارت ارتباطات و دستگاه

 از خدمات

و توليد »  مينهضت توليد محتواي بو» هاي توليدكننده نرم افزارهاي تلفن همراه در قالب سياست  حمايت از شركت (6

 پرداخت الكترونيك از طريق تلفن همراه  (Apps)هاي  اپليكيشن

 

 توسط دولت و بخش خصوصي  ICTگذاری در بخش  افزايش سرمايه -2-2-3

گذاري دولت در  هاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور و رشد حجم سرمايه و تأثير آن بر بخش ICTتوجه ويژه دولت يازدهم به 

هاي بخش و همچنين بسترسازي و  ميليارد توماني در زيرساخت 0222برابري در مقايسه با مدت مشابه قبل بالغ بر  32حدود 

  ICTميليارد توماني در گسترش دسترسي و ارائه خدمات  2222گذاري بخش خصوصي بالغ بر  ط براي سرمايهتسهيل شراي

 

 توجه به مناطق محروم  -2-2-4

كاهش شكاف در برخورداري از خدمات ارتباطات و فناوري اطالعات بين مناطق شهري و روستايي از طريق توجه ويژه به  (0

 02222استفاده از توان بخش خصوصي و برنامه ريزي  جهت تأمين ارتباط پرسرعت براي  روستاها با سرمايه گذاري دولت و



روستا به شبكه ارتباطي جهت ارائه خدمات دولتي به هموطنان  8222روستا تا پايان سال جاري و نيز تامين دسترسي 

 روستايي

شور كه منجر به كاهش سفرها به مقاصد شهري نقاط روستايي فاقد بانك در ك% 09در ( خدمت 32)ارائه انواع خدمات بانكي  (0

 .گردد مي

 

 توسعه پورت پرسرعت متناسب با رشد تقاضا -2-2-5

 هاي نوين براي ارائه خدمات جديد و افزايش كيفيت خدمات ارتباطات و فناوري اطالعات استفاده از فناوري (0

 ميليون مشترك 2/08دستيابي به بيش از برابري تعداد مشتركان دسترسي پر سرعت ثابت و همراه و  2/3افزايش  (0

 هاي ارايه خدمات ارتباطي و فناوري اطالعات به منظور توسعه هرچه بيشتر دسترسي مردم به اينترنت پرسرعت بازنگري پروانه (3

 

 رومینگ ملي -2-2-6

 BTSهاي  تصويب و اجراي برقراري رومينگ ملي بين اپراتورهاي همراه كشور با  استفاده مشترك اپراتورهاي تلفن همراه از سايت

 ي ارتباطيها با حداقل هزينه در راستاي ايجاد سهولت در دسترسي آحاد مردم به شبكه

 

 توسعه خدمات نوين پستي  -2-2-7

هاي جديد  ي ، ايجاد و گسترش خدمات پستي به صورت الكترونيكي و معرفي سرويسهاي ارتباطي پست افزايش ظرفيت شبكه

، خريد و فروش اينترنتي و بازار الكترونيك  سرويس كارت پستال الكترونيكي، تمبر 093نظير پست ويژه، پست تلفني )پستي 

درجهت  ICTهاي بخش  از ظرفيتبا استفاده ( شخصي الكترونيكي، گروه پست مستقيم، وب آگهي روستايي و پست لجستيك

 كاهش سفرهاي درون شهري

   

 كاهش تعرفه خدمات اينترنت -2-2-8

 ADSLهاي ارائه كننده  كاهش بيست درصدي قيمت اينترنت از طرف شركت ارتباطات زيرساخت به شركت (0

 ريال( 2.2)كاهش سقف تعرفه خدمات اينترنت تلفن همراه مستقل از فناوري به ازاي هر كيلو بايت نيم  (0

 

 مديريت و نظارت طیف فركانسي -2-2-9

هاي نظارت و پايش طيف فركانسي كشور به منظور تسريع در رفع تداخالت فركانسي  افزايش كيفيت خدمات  توسعه سامانه

 42درصد به  32از )درصدي پوشش مساحتي نظارت بر طيف فركانس  32ارتباطي وصيانت از حقوق مصرف كنندگان و افزايش 

 (رصدد
 

  وزارت ارتباطات و فناوری اطالعاتاز  انتظارات -3

 (  SDGs)اهداف توسعه پايدار  -3-1

 جمهوري مورددر سازمان ملل با حضور رياست محترم ( SDGs)اهداف توسعه پايدار  (0202سپتامبر ) 0394سال  ماه مهردر 

،كليه كشورهاي  0202كه مقرر گرديد، پس از  باشد  مي هدف جزء 069هدف كالن و  07بر اين اهداف مشتمل . تصويب قرار گرفت

كميته ملي با توجه به تصميمات بر همين اساس و . باشند ميالدي 0232متعهد از جمله ايران ملزم به پياده سازي آن تا افق 

وزارت ارتباطات و فناوري تعيين و  گانه هفده هر يك از اهداف همكار به منظور اجراي   هاي دستگاهدستگاه مسئول و توسعه پايدار، 

 :اجراي اطالعات بعنوان دستگاه همكار در 

   "انجام اقدامات فوری برای مبارزه با تغییر اقلیم و اثرات آن -13هدف كالن "



ي تعيين شده نسبت به پياده سازي اين هدف با ها رود تا اين وزارتخانه با توجه به اهداف خرد و شاخص  مي ، لذا انتظارباشد مي

 .اجرايي ذيربط اقدام نمايد هاي دستگاههمكاري 

 

 ی كلي محیط زيستها سیاست -3-2

تعيين دستگاه و با توجه به  06/8/0394ي كلي محيط زيست توسط مقام معظم رهبري در تاريخ ها با عنايت به ابالغ سياست

ي كلي توسط هيات وزيران، وظايف اين وزارتخانه همكاري ها هريك از بندهاي سياستهمكار، جهت اجراي  هاي دستگاهمجري و 

 :در اجراي

 .ی ملي محیط زيست ايجاد نظام يكپارچه -2بند 

های مخرب و  های صوتي، امواج و اشعه ی هوا، آب، خاک، آلودگي پايش مستمر و كنترل منابع و عوامل آالينده -5 بند 

های  در قوانین و مقررات، برنامه زيستي محیطهای  تغییرات نامساعد اقلیم، و الزام به رعايت استانداردها و شاخص

 توسعه و آمايش سرزمین 

ی  و تجارب سازنده زيستي محیطی  های نوآورانه مندی از فناوری و بهره ميت علارتقاء مطالعات و تحقیقا -13 بند

 ، ها و پیشگیری از آلودگي و تخريب محیط زيست بوم ی حفظ تعادل زيست در زمینه ميبو

 . ي كلي محيط زيست همكاري نمايدها در جهت اجراي سياستبا همكاري ساير دستگاه اجرايي مربوطه كه الزم است  باشد مي

 

 دستگاه زيستي محیطتحلیل عملكرد  -4

وزارت ارتباطات و فن آوري اطالعات نشان دهنده مطالعات انجام يافته در ارتباط با استراتژي مناسب  زيستي محيطگزارش عملكرد 

مسلما قرن حاضر، قرن ارتباطات است و دسترسي . در ارتقاي سطح فراگير شدن ارتباطات و فن آوري اطالعات است زيستي محيط

امري كه مورد توجه وزارت فوق در . آسان به اطالعات، تقاضاي سفر و در نتيجه آلودگي محيط زيست را كاهش خواهد داد

 . ر شاهد بوده ايمي اخير بوده و رشد بسيار مناسبي را نيز در كشوها سال

 

 ی عموميها شاخص -4-1

ساختار تشكيالتي در اين وزارتخانه در قالب تيم راهبردي مديريت سبز تشكيل شده  شاخص ساختار تشكیالتي، -4-0-0

تعيين حداقل يك كارشناس محيط زيست براي پيگيري امور مرتبط با محيط زيست در اين وزارتخانه مفيد . است

 . شود  مي ارزيابي

ي آموزشي ضمن ها دهد كه دوره  مي اين وزارتخانه در ارتباط با آموزش نشان زيستي محيط، عملكرد آموزش شاخص  -4-0-0

ي ها در كنار آموزش. خدمت براي كاركنان اين وزارتخانه مرتبط با كليات آشنايي با دفتر كار سبز تشكيل شده است

منابع انرژي، كاغذ و مديريت پسماندها و  مستقيم، از طريق نصب پوستر و تهيه محتواي آموزشي در ارتباط با مصرف

 .براي كاركنان در نظر گرفته شده است زيستي محيطحمل و نقل آموزشهاي غير مستقيم 

استفاده از : ، در اين زمينه سه عنوان پژوهشي در اين وزاتخانه انجام گرفته است كه عبارتند ازپژوهش شاخص -4-0-3

ب از طريق شبكه فاضالب شهري و استفاده از سپتيك تانك براي ي نو مانند انرژي خورشيدي، دفع فاضالها انرژي

فوق در آن وزارتخانه هاي پژوهش در جهت اجرا شدن  ميدر صورتيكه اقدا. تصفيه فاضالب، تعريف پروژه دفتر كار سبز

 .  منعكس گردد زيستي محيطدر عملكرد  ها گردد نتايج پژوهش  مي پيشنهاد. گزارش نشده است



در ارتباط با اين شاخص، گزارشي از اقدامات انجام يافته در بخش كاهش مصرف برق و آب، شاخص مديريت سبز،  -4-0-4

مسلما ادامه روند فعلي مديريت سبز در اين وزارتخانه . باشد  مي كاغذ و سوخت ارائه گرديده است كه بسيار قابل توجه

 .  ابسته در حفظ محيط زيست بسيار موثر خواهد بودي وها به همراه گسترش فعاليت در ادارات استاني و شركت

دفتر كار سبز از سوي اتحاديه مديريت سبز اروپا در اين وزارتخانه جاي  المللي بين، دريافت گواهينامه تعاملشاخص  -4-0-2

 .  ي انجام يافته داردها قدرداني از فعاليت

 

 ی تخصصيها شاخص -4-2

نشده ليكن وزارت ارتباطات در يك اقدام شايسته و با توجه به هرچند براي اين وزارتخانه شاخص تخصصي تعريف 

به منظور كاهش آلودگي هوا اقدامات بسيار مفيدي از جمله  0393مصوبه هيات محترم وزيران در ارديبهشت سال 

به منظور كاهش سفرهاي درون شهري و  ميرساني در بخش دولتي و عمو هاي الكترونيكي خدمات گسترش زيرساخت

 :مقابله موثر با آلودگي هوا انجام داده است كه جاي تقدير و تشكر دارد در جهت

در محيط زيست مورد توجه قرار  ICTدر مخابرات پنج كاربرد مختلف   ICTبا تقويت بخش : ICTشاخص كاربرد  -4-2-1

 گرفته است كه بسيار اقدام ارزنده و در خور شايسته به منظور تقويت فناوري اطالعات در بخش محيط زيست به شمار

  -(GIS)مشاهده و اندازه گيري شرايط زيست محيطي مانند سيستم جغرافيايي: رود از جمله اقداماتي نظير  مي

ي ها مديريت محيط زيست محيطي و  ايجاد ظرفيت  -امه ريزي زيست محيطيبرن  -ي زيست محيطيها تحليل

به فوايد  ها ي زيست محيطي و همچنين فرايند تضمين دستيابي سازمانها زيست محيطي از طريق تسهيل آموزش

ناشي از به كارگيري استراتژي سازماني مناسب محيط زيستي در ارتقاي سطح فراگير شدن ارتباطات و فناوري 

روند با ادامه همين روند تحولي شگرف در با استفاده از   مي طالعات، از مهمترين فعاليتهاي اين وزارتخانه است و اميدا

 فناوري اطالعات در خدمت حفاظت از محيط زيست بوجود آيد

ر كيلومتر مسي 26222كيلومتر فيبر نوري و دستيابي به  2222اجراي حدود :شاخص توسعه زيرساختهای ارتباطي -4-0-0

ترابيت  6/0برابري ظرفيت شبكه اصلي انتقال نوري كشور و دستيابي به ظرفيت  2/0شبكه اصلي فيبر نوري ،افزايش 

ترابيت بر  4/0برابري ظرفيت شبكه اصلي انتقال داده داخلي كشور و دستيابي به ظرفيت  7/3بر ثانيه،افزايش 

گيگابيت بر ثانيه وافزايش  042شور و دستيابي به ظرفيت ي بين المللي كها برابري ظرفيت دروازه 3/3ثانيه،افزايش 

ايران )گيگابيت بر ثانيه با هدف تحقق  228برابري ظرفيت ترانزيت ارتباطات از مسير ايران و دستيابي به ظرفيت  8/4

ي و داخل كشور ، از مهمترين دستاوردهاي اساس IP برابري پهناي باند 0و همچنين افزايش ( قطب ارتباطات منطقه

 .ي مناسب استها قابل تقدير در حوزه فناوري اطالعات و تسهيل ساير امور با ايجاد اين زيرساخت

 

دفتر پيشخوان خدمات دولت به منظور تسهيل دسترسي عموم مردم   7422ايجاد بيش از :توسعه دولت الكترونیك -4-0-3

كه پيامدهاي مثبتي ... همراه، ثبت احوال و به خدمات دولتي قابل ارايه در اين دفاتر نظير پست، پست بانك، تلفن 

مانند توسعه دولت الكترونيك، كاهش مصرف سوخت، كاهش آلودگي هوا و كاهش سفرهاي درون شهري دارد از 

 .مهمترين اقدامات اين بخش است

گذاري در بخش  برابري سرمايه 32افزايش:توسط دولت و بخش خصوصي ICTگذاری در بخش  افزايش سرمايه -4-0-4

ICT 8222انجام شده و  روستا 02222)وسط دولت و بخش خصوصي و توسعه آن به روستاها و مناطق محرومت 

برابري كاربران به اينترنت پرسرعت از اقدامات قابل شايسته وزارتخانه  2/3و همچنين افزايش ( روستا در دست اقدام

 .باشد  مي در اين خصوص

 


