بسمه تعالی

بیانیه پایانی مراسم معرفی دستاوردهای بومی سازی تجهیزات پیشرفته شبکه ملی اطالعات
 42و  42شهریور99
با استعانت از درگاه حق تعالی و مشارکت دبیرخانه بومی سازی شبکه ملی اطالعات 22 ،شرکت تولیدی و  42اپراتور ارتباطی معرفی دستاوردهای
بومی سازی تجهیزات پیشرفته شبکه ملی اطالعات در روزهای  42و  42شهریور 99در محل پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطالعات برگزار گردید.
دست اندرکاران این مراسم با الهام از بیانات حکیمانه مقام معظم رهبری در راستای اقتصاد مقاومتی ،اقتصاد دانش بنیان ،شعار جهش تولید و اصول
شبکه ملی اطالعات همانطور که وزیر محترم ارتباطات و فناوری در سخنان آغازین به اهمیت موضوع تولید داخل در سند تبیین الزامات شبکه ملی
اطالعات از سه منظر امنیت ،اقتصاد و استقالل اشاره نمودند با هدف یافتن رویه ای کارآمد جهت تعامل سازنده بین تولید کنندگان داخلی و مصرف
کنندگان عمده تجهیزات و نرم افزارهای مخابراتی با تاکید بر ارتقای بهره وری با مشارکت گروه های ذینفع اقدام به برگزاری این رویداد مهم نموده
اند .همانطوریکه میدانید الزمه اجرای موفق بومی سازی شبکه ملی اطالعات ،استفاده از تمامی ظرفیت های موجود کشور ،ارتقای تولید ملی و توسعه
کسب و کار در حوزه  ICTمی باشد .آنچه که قابل توجه و اتکاست این است که خوشبختانه این موضوع بخوبی در اسناد باالدستی دیده شده است.
ما برآنیم که در راستای رشد اقتصادی و توسعه اجتماعی ،با بهره گیری از خرد جمعی و توان تمام ذینفعان و تجربیات موفق داخلی و خارجی ،الگویی
کارآمد ارایه نماییم که در آن مراکز پژوهشی/تحقیقاتی ،شرکتهای تولیدی و نهادهای بهرهبردار با محوریت دبیرخانه بومی سازی شبکه ملی
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اطالعات و مرکز ملی فضای مجازی در فضایی تعاملی و تخصصی با یگدیگر ارتباط داشته و در حرکتی جهادگونه در سال جهش تولید با تکیه بر
پتانسیل های علمی و صنعتی به اصالح نواقص و ارتقاء توانمندیهای بومی بپردازد.
دبیرخانه بومی سازی شبکه ملی اطالعات در طول دو روز معرفی دستاوردها با استفاده از نظرات سخنرانان ،غرفه داران ،بازدیدکنندگان و سایر
ذینفعان ،موارد مهم که در رشد و شکوفایی کسب و کارهای حوزه  ICTاثرگذار هستند را در چهاربخش زیر دسته بندی نموده است.

الف :انتظارات و راهکارهای بخش تولید شامل:
 .1شفاف سازی بیشتر و اعالم برنامه های توسعه با توجه به محدودیتهای منابع ارزی و ریالی
 .4پرداخت های به موقع توسط کارفرمایان
 .3استفاده از تمام ظرفیت ها در طول سال و عدم فشار بر تولید ،بصورت مقطعی و با زمان تحویل کوتاه
 .2تعدیل قیمت قراردادها در شرایط جهش قیمت ارز و تورم قیمت مواد اولیه داخلی
 .2نظارت دقیق و به موقع بر قوانین حمایت از کسب وکار و تولید
 .6ایجاد مکانیزم تشویق مجریان و مدیران معتقد به حمایت از تحقیق و تولید

ب :انتظارات و راهکارها در بخش تقاضا یا بهره برداران
 .1اعتماد سازی از سمت تولیدکننده نسبت به دستاوردهای داخلی
 .4فراهم سازی امکانات الزم برای صحت سنجی از طریق ایجاد و توسعه آزمایشگاهها و بسترهای آزمون
 .3افزایش کیفیت محصوالت داخلی و رقابت پذیری با محصوالت معتبر خارجی
 .2تطبیق پذیری تولیدات داخلی با محصوالت خارجی در الیههای مختلف شبکه
 .2ایجاد اطمینان کافی از تداوم تولید و پشتیبانی بلند مدت محصوالت داخلی
 .6ارتقاء بهموقع محصوالت داخلی در تطبیق با نیازهای آتی
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 .7رقابت پذیری از نظر قیمت نسبت به محصول مشابه خارجی

پ :انتظارات از بخش حاکمیت شامل
 .1تدوین تقسیم وظایف و نگاشت نهادی تولیدکنندگان برای هر دامنه محصول خاص
 .4تدوین نقشه راه و رویه های حاکم بر ایجاد واحدهای جدید تولیدی
 .3تنظیم بازار برای رسیدن محصول با کیفیت و قیمت مناسب به دست مردم
 .2نظارت بر فعالیت واحدهای دارای پروانه بهره برداری تولید
 .2حفاظت از سرمایه گذاری های انجام شده برای استمرار جریان تولید و جلب سرمایه های خارجی

ت :انتظارات مشترک بخش های حاکمیت ،تولید و تقاضا
 .1توسعه بخش  ICTو رونق کسب و کار در کشور
 .4قرار گرفتن تجهیزات پایهای در فهرست کاالهای ضروری ،چراکه دسترسی به شبکه جزو نیازهای اولیه شهروندان قراردارد.
 .3زمینهسازی برای ایجاد بازارهایی با رقابت منصفانه میان تولیدکنندگان داخلی
 .2زمینهسازی تناسب سطح فناوری ها در بخش عرضه ( )TRLبا نیاز بازار()MRL
 .2هم راستایی میان توسعه اقتصاد دیجیتال و توسعه توانمندیهای داخلی

دبیرخانه بومی سازی شبکه ملی اطالعات با عنایت به تاکیدات وزیر محترم ارتباطات و فناوری اطالعات در خصوص راهکارهای
تداوم تولید داخل در سخنان آغازین مراسم معرفی دستاوردهای بومی سازی تجهیزات پیشرفته شبکه ملی اطالعات ،موارد ذیل
را به عنوان محورهای برنامه اقدام پیشرو مد نظر قرار خواهد داد.
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راهکارهای تداوم تولید داخل در سخنان آغازین وزیر محترم ارتباطات و فناوری اطالعات

از محورهای اصلی اقتصاد دیجیتال

شکل گیری برندهای

پویایی فناوری

ملی بزرگ

توسعه خدمات در کنار
تولید

جذب و ادغام میان

افزایش مقیاس تولید

شرکتهای فعال

ارتقاء تحقیق و توسعه

شکل دهی به

توجه به مزیتهای

تشویق به ایجاد مراکز

همکاریهای بین المللی

رقابتی تولید داخل

تحقیق و توسعه شرکتهای
جهانی در ایران
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دبیرخانه بومی سازی شبکه ملی اطالعات در امتداد جلسات قبلی خود اقدام به نشست های تخصصی برای یافتن راه کارهای
فوری برای توسعه ظرفیتها ،زمینه سازی و تسهیل گری برای استفاده از فرصت های جدید و نزدیک نمودن عرضه و تقاضا خواهد
نمود.
دغدغه اصلی دبیرخانه شبکه ملی اطالعات آن است که دستاوردهای ارزنده در این راه به دالیل پیشداوریها یا مسائل قابل حل
به درستی در شبکه ملی اطالعات بکار گرفته نشود.
دبیرخانه مذکور برآن است که رویداد دیگری را تا قبل از خاتمه سالجاری برگزار و اثرات مثبت این گردهمایی و جلسات پیگیری
متعاقب آن را به ذینفعان و ملت شریف ایران نشان دهد.

میهن خویش را کنیم آباد

دست در دست هم دهیم به مهر
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