
هفته ژپوهش و فناوری 

صصی   «دفرصتها و چالش اهی هوشمندسازی شهر زی»نشست تخ

داه و هوشمندسازی شهر زیزریساخت 
کار  زیدمدریکل ارتباطات و فناوری اطالعات استان-اکرم فدا

97آذرماه 



دمهمترین اجزا رد زریساخت اهی شهر هوشمن
:  ارتباطی و اطالعاتی•

... (فیبر، سیار، بی سیم، )شبکه های ارتباطی و مخابراتی •
(IoTاینترنت اشیاء )حسگرها •
تجهیزات سخت افزاری•
مراکز داده•
(BigData)کالن داده ها •
(OpenData)داده های باز•

خدمات الکترونیک دولتی و عمومی•
(هوشمند)الکترونیک دولت •

نهادی•



الزامات کیفی
ارتباطیدر زیرساخت های نرم افزاری، سخت افزاری و •

یکپارچگی•
امنیت•
کارایی•
دسترس پذیری•
مقیاس پذیری•
تطبیق پذیری•
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دهوشمنشاخص اهی توسعه زریساخت رد شهر 
شاخص های حوزه فاوا بر مبنای طرح 

U4SSC"اتحاد برای شهرهای هوشمند پایدار"

فاوازیرساخت: گروه-فاوا : حوزه-اقتصاد : بُعد•
دسترسی به اینترنت در بخش خانگی•

اشتراک های باند پهن ثابت•

اشتراک های باند پهن موبایل•

پوشش دهی باند پهن موبایل•

دسترس پذیری وای فای در اماکن عمومی•



دهوشمنشاخص اهی توسعه زریساخت رد شهر 
شاخص های حوزه فاوا بر مبنای طرح 

U4SSC"اتحاد برای شهرهای هوشمند پایدار"

:گروه بخش دولتی•
داده باز•
دولت الکترونیک•
تدارکات و سفارشات الکترونیکی•

سایر گروهها •
کنتورهای هوشمند•
اطالعات حمل و نقل پویا•
کنترل ترافیک•
کنترل تقاطع ها•
•...



(IDI)تگی استانها وضعیت استان زید رد شاخص توسعه یاف 



(IDI)تگی استانها وضعیت استان زید رد شاخص توسعه یاف 
:زیرشاخص ها•

دسترسی خانوار به فاوا•
استفاده افراد از فاوا•
مهارت های استفاده از فاوا•



زیرساخت

توضیحاتوضعیت فعلیواحدعنوان
1395پله صعود نسبت به سال 33رتبهاستانIDIشاخص 

از ابتدای دولت یازدهمبرابر شدنGbps22036پهنای باند ورودی
ازدهمبرابر افزایش نسبت به ابتدای دولت یGbps2514پهنای باند واگذار شده
-Gbps100ظرفیت شبکه انتقال

اینترنت پرسرعت

توضیحاتمقدارواحدعنوان
رتبه سوم کشور106/37درصد(ثابت و سیار)پرسرعت ضریب نفوذ مشترکین اینترنت 

3Gشهرهای دارای اینترنت

-21تعدادهمراه اول
-20تعدادایرانسل
-10تعدادرایتل

4Gشهرهای دارای اینترنت 
-21تعدادهمراه اول
-20تعدادایرانسل

-2تعدادایرانسل TD-LTEشهرهای دارای اینترنت 

عملکرد بخش ارتباطات



عنوان شاخص
فعلیوضعیت1396سال1395سال 

توضیحات
مقداررتبهرتبه

-45/71چهارمسومضریب نفوذ تلفن ثابت

ضریب نفوذ
تلفن همراه

رتبه اول کشور86/45اولاولهمراه اول

-32/66مبیست و پنجسی امایرانسل

-3/36دهمهشتمرایتل

ضریب نفوذ
اینترنت

پورت پرسرعت 
اینترنت ثابت

-15/94سومسوم

رنت مشترکین اینت
سیار

-90/43چهارمپنجم

رنت مشترکین اینت
پرسرعت

-106/37سومچهارم

تحلیلیگزارش 



اي وزارت در روستاهاهاي اجرا شده و توسعهطرح

توضيحاتمقدارواحدعنوان

USO

تلفن خانگی

4تعدادكوه نور
، باغدر، دربيد، ميرهامزرعه 

بادآفضل 

چاه متک-فودیج-قوام اباد3تعدادمخابرات

بهدان1تعداد...(های وب و)سایر اپراتورها 

-15تعدادعمومی( تلفن)یک ارتباط

اینترنت
-419تعدادفاز یک

-159تعدادفاز دو

ATM27تعدادروستایی-

شاخص هاي ارتباطی روستاها

مقدارواحدعنوان

درصد83–800تعدادروستاهای دارای ارتباط

555تعدادروستاهای دارای تلفن خانگی

402تعدادروستاهای دارای دسترسی اینترنت پرسرعت

اتعملکرد بخش ارتباطات و فناوری اطالع



دسترس پذریی وای افی رد اماکن عمومی 
.مکان عمومی در یزد مجهز به وای فای هستند50بیش از •

فرودگاه شهید صدوقی•
راه آهن •
پایانه های مسافربری برون شهری•
نقاط گردشگری•
مجتمع های تجاری•
پارک ها•
هتل ها•
کتابخانه های عمومی•
•...

پیشگامان و مخابرات، شرکت های آسیاتک ،FCP یزدارائه دهنده وای فای عمومی در



وضعیت اریان رد شاخص راقبت پذریی
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ری ردتوسعه زریساخت اهی شهر هوشمندچالش اهی سرماهی گذا
و خدمات پایهسرویس ها •
IoTشبکه •

فیبر نوری•
مراکز داده•
مرکز محاسبات پیشرفته•
•...

 تسهیلگری و حمایت از سوی دولت–سرمایه گذاری از سوی بخش خصوصی
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اطات  استان زیدزیست بوم نوآوری و کارآفرینی  فناوری اطالعات و ارتب




