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آنها قدرت فراگیر دیجیتالیزه شدن و فناوری : جدید یک ویژگی کلیدی مشترک دارندفناوری های تحوالت و همه 
 اطالعات را اهرم نفوذ خود قرار می دهند

حوزه های اصلی 

پیشرفت های 

 فناورانه

وسایلنقلیهخودکار،چاپگرسهبعدی،رباتیکهایپیشرفته،موادجدید فیزیکی

اینترنتاشیا،زنجیرهبلوکی،اقتصادشراکتی دیجیتال

...توالیژنتیک،زیستشناسیمصنوعیو بیولوژیک
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اپل،)بازاریسرمایهینظرازدنیابزرگشرکتچهار
(آمازونومایکروسافتآلفابت،

ازخارجمشتریهایبهدالریمیلیارد6مستقیمفروش

مرزها

تولیداتدرصدی6.5سهم ICTداخلیناخالصتولیداز

سالدردالرمیلیارد14ازاشتراکیاقتصادافزایش
2025سالتادالرمیلیارد335به2014

ال
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دی
ی
ور
فنا

 ثانیهدرایمیلمیلیون2.7دریافتوارسال

یوتیوبدرویدئوهزار75بهنزدیکبازدید

اینترنتیترافیکگیگابایتهزار60مصرف

کاربرمیلیون380آنالینخرید
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 82.9 میکندجایگزیندادهکالنپایگاههایباراخودسرشماریدولتاولین
بهمقرونتجاریلحاظازکهکاشتنیتراشةصورتبههمراهتلفناولینتولید
 باشدصرفه

81.7 

 81.1 شدهاندتولیدبعدیسهچاپگربامصرفیمحصوالتازدرصد5 73.1 میکندجمعآوریبلوکیزنجیرهطریقازرامالیاتباراولینبرایدولت

زنجیرهفنآوریرویبرجهانداخلیناخالصتولیدازدرصد10
 میشودذخیرهبلوکی

 80.7 میکننداستفادههوشمندتلفنهایازجمعیتازدرصد90 57.9

 78.8 دارندمنظمدسترسیاینترنتبهجمعیتازدرصد90 75.4 میگیردانجاممصنوعیهوشباشرکتهاحسابرسیازدرصد30

 92.1 میپوشنداینترنتبهمتصللباسهایمردمازدرصد10
متحدهایاالتجادههایدرخودروهاکلازدرصد10رانندهبدونخودروهای

 میدهندتشکیلرا
78.2 

رایگانونامحدودآنالینذخیرهفضاهایازمردمازدرصد90
 (تبلیغاتنتیجهدر)میشوندبرخوردار

 76.4 میافتداتفاقاست،شدهچاپبعدیسهصورتبهکهکبدیپیوندعملاولین 91.0

 89.2 میشوندمتصلاینترنتبهحسگرتریلیون1
دستگاههاوکاربردیبرنامههایبهخانههااینترنتترافیکدرصد50ازبیش
 داردتعلق

69.9 

 86.5 میافتدکاربهمتحدهایاالتدرداروسازرباتاولین
تامیگیردانجاماشتراکیماشینطریقازبیشتریسفرهایجهانسطحدر

 خصوصیخودروهای
67.2 

 63.7 میآیدوجودبهراهنماییچراغبدونوجمعیتهزار50ازبیشباشهراولین 85.5 میشوندمتصلاینترنتبهمطالعهعینکهایازدرصد10

 45.2 میرودکاربهشرکتیکمدیرههیأتدرمصنوعیهوشماشیناولین 84.4 دارندفعالحضوراینترنتدرمردمازدرصد80

 84.1 میشودتولیدبعدیسهچاپگرباخودرواولین

 4 (  درصد متخصصان موافق)بیافتند اتفاق  2025نقاط عطفی که انتظار می رود تا سال 



 بازار کار چگونه متأثر می شود؟

ماهیتوعرضهکار


تقاضایکار؛ماهیتدرحالتغییرکار

 0.99 دورراهازبازاریابهای

 0.99 مالیصورتهایتهیهکنندگان

 0.98 خودروخسارتبیمه،ارزیابهای

 0.98 ورزشیمقاماتدیگروداورهاسرداورها،

 0.98 حقوقیمنشیهای

 0.97 کافیشاپهاوغذاخوریهارستورانها،مهماندارانِ

 0.97 امالکداللهای

 0.97 مزارعپیمانکاران

 0.96 اجراییوپزشکیحقوقی،دستیارانجزبهاداری،دستیارانومنشیها

 0.94 نامهبرهاوپیکها

ازهمهدرمعرضمکانیزهشدهقراردارندبیشمشاغلیکه

 0.0031 اجتماعیآسیبوروانسالمتمددکاران

 0.0040 رقصطراحان

 0.0042 جراحانوپزشکان

 0.0043 روانشناسان

 0.0065 انسانیمنابعمدیران

 0.0077 باستانشناسهاوانسانشناسها

 0.0100 کشتیطراحانومعدنمهندسان

 0.0130 فروشمدیران

 0.0150 اجراییارشدمدیران

ازهمهدرمعرضمکانیزهشدهقراردارندکمترمشاغلیکه
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 دولت ها چگونه متأثر می شوند؟

ازمبتکرانهتروبیشتراستفادهبهتر؛حکمرانیبرایدیجیتالفناوریهایازاستفاده
دولتفرایندهایتقویتازخود،کلیعملکردبهبودبرایشبکهفناوریهای
ودولتبینبیشترتعاملوپاسخگوییشفافیت،ترویجتاگرفتهالکترونیک
.شهروندانش



قراراستفادهموردعمومیاقتدارازحفاظتبرایکهموانعیازبسیاریدیجیتالعصر
ودولتهاکمتربسیارتأثیرگذارییاکارآمدیباعثوکردهتضعیفرامیگرفتند
محورمطالبهپیشازبیشخودانتظاراتقبالدرکهشدهعمومیافکارآگاهیافزایش
.شدهاند



شبکههایبهقدیمینهادهایازوغیردولتیبازیگرانبهدولتیبازیگرانازقدرت
.استتغییرحالدرناپایدار
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کرده،بیانراافکارشانتادادهامکانشهروندانبهپیشازبیشفناوری
.نماینداحترازدولتینظارتازاحتماالًوساختههماهنگراتالشهایشان



سیاسی،مقاماتشدهاند؛مواجهچالشبابیسابقهایحدتانظارتینهادهای
نیستندقادرومیشوندغافلگیررویدادهاازاغلبامروزینظارتیوقانونگذار

.بروندپیشآنپیامدهایاهمیتوفناوریتغییرسرعتهمپایکه

 دولت ها چگونه متأثر می شوند؟ 7



 پلتفرمی و حکمرانی خوبدولت 

دولتپلتفرمیبهمعنایبهکارگیریفناوریهایمشارکتمحوربهمنظورحلهرچه
.استبهترمسائل

«بازار»درمقابل«دولتفروشنده»

اطالعاتسرمایهملیاست

دولتبستریبازبرایایجادامکاننوآوریافراددرونوبیرونازخود

هدفترغیببخشخصوصیبهمشارکتبرایتولیدخدمات
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حکمرانی
 خوب

 کارایی

مسئولیت
 پذیری

 مشارکت

وفاق
 عمومی

حکومت
 قانون

 شفافیت

 پاسخگویی

عدالتو
 فراگیری

 
طریقازکهاستفرایندیحکمرانی

درغیردولتیودولتیبازیگرانآن،
باسیاستها،اجرایوطراحیزمینه
ورسمیقواعدازمجموعهایبهتوجه

قدرتازتأثروبرتأثیرکهغیررسمی
 .دارندتعاملیکدیگربادارند،

 پلتفرمی و حکمرانی خوبدولت 



اطالعاتتولیدفرآیندهایخودکارسازیبابهرهوریافزایشوهزینههاکاهش
کاروکسبمدلهایبازسازیومجددپردازشو

شدهعرضهوتولیددادههایعظیمحجمبهتوجهبامدیریتکاراییافزایش

آنالینتوزیعوبازاریابیتوانایی

کاهشواسطهبهتجارتجدیدروشهایایجادونوآوریورقابتتشدید
ارتباطاتوجستجوهزینههای

 دولت پلتفرمی و حکمرانی خوب 10



 برای توسعهاقتصاد هوشمند مسیری 

رقابتتشدیدوباالتربهرهوریبیشتر،تجارت

آنالینبازارهایواسطهبهجهانیتجارتبهورودتسهیل

جدیدبازارهایبهدستیابیبرایشرکتهابیشترتوانمندسازی

ازاستفادهدردرصدی10افزایشیکمحصوالت؛صادراتحجمافزایش
درصد0.6رامحصولهردردوجانبهتجارتمیانگینکشور،دوبیناینترنت
میدهدافزایش

درتولیدمختلفمراحلانجامامکاننتیجهدرووظایفجداسازیتسهیل
متفاوتکشورهای
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 نمونه هایی از کاربرد فناوری های دیجیتال در دنیای واقعی
بلوکیزنجیرهبرمبتنیبرنامهریزیقابلقراردادهای

بلوکیزنجیرهفناوریطریقازهویتتشخیص

بلوکیزنجیرهبرمبتنیافزودهارزشبرمالیاتاخذ

مصنوعیهوشکمکبهبیماریهاتشخیص

مصنوعیهوشکمکبهبرققطعووقفههاپیشبینی

کالندادههاطریقازاستخدامبهینهسازی

ترکیدگیازجلوگیریبرایقویفشارلولههایدرحسگردادنقرار 

قلبیحملهتشخیصبرایفرشدرحسگردادنقرار

هواییوآبتغییراتباسازگاریوکشاورزیحوزهدربهترتصمیماتبرایدادههاکارگیریبه

رستورانبررسیافزارهاینرمبابهداشتیبازرسیهاینتایجترکیب
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 نمونه  هایی از برنامه ریزی برای حرکت به سوی اقتصاد هوشمند

 سوئیس


دیجیتالاقتصادشکلگیریمسیردرموجودمقرراتبهمعطوفمسائلکردنمشخصوچالشهاوپیشرفتهابرنظارت 

آیندهنگرانهشکلیبهملیدادههایبهمربوطسیاستهایکردنمشخص

موجودپلتفرمهایبرمبتنیملیدادههایزیرساختهایتوسعه 

سوئیسیشهروندانتمامبرایپرسرعتباندپهنایبهدسترسیگسترش 

دیاکسیدکربنانتشاروانرژیمصرفکاهشبرایمبتکرانهفناوریهایازاستفاده

آنالینتجارتبودنجذابازاطمینانحصول 

خصوصیبخشومدنیجامعهباوقفهبیارتباطایجادمنظوربهامندیجیتالهویتیککارگیریبه
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 هنگ کنگ


عمومیبخشخدماتاطالعاتپورتالدرکاربردیبرنامه1000حدودوفردبهمنحصردادهپایگاه3100ازبیش

هوشمندشهرنوآوریهایبرایبازدادههایازاستفاده

دیجیتالفرمهایدرخصوصیودولتیبخشدادههایعرضه

5 شبکهکاملراهاندازیG 2020سالپایانتا

عمومیخدماتسایروشهریمدیریتبهبودبرای2019سالازواقعیزمانشهریدادههایجمعآوری

دولتیاداراتمیاندربهموقعگذاریاشتراکودادههاانتقالبرایدادههاتحلیلوتجزیهجدیدپلتفرمایجاد

مردمبهالکترونیکخدماتازوسیعیبسیارمحدودهارائه

اشتراکیاقتصادمقرراتیموانعحذف
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 استونی
 

شدارائهمردمبه(الکترونیکمالیات)خدمتنخستین2000دروآغاز90دههازاستونیشدندیجیتالی

99هستندالکترونیکودیجیتالاستونی،کشوردردولتیخدماتوسرویسهاازدرصد 

دهندارائهمالیاتوبیمهکارمندان،حقوقلیستشرکتها،کهنیستنیازی

دارندالکترونیکیشناساییکارتاستونی،مردمدرصد98حدود2002سالاز

97استشدهدیجیتالیشهروندانسالمتاطالعاتدرصد

(مرزبدونکشور)میکنداعطاالکترونیکاقامتاستونی2014سالاز

هوشمندشهرهایایجادودولتکاملیکپارچهسازی
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 قزاقستان
 

کردآغاز2004سالازراخودالکترونیکدولتکمپینقزاقستان

داردقراردولتیالکترونیکیخدماتزمینهدرکشور،193میانازدنیابرترکشور32بیندرکشوراین

کندتبدیلفینتکشرکتهایبرایجذابمقصدیبهراآستانهداردقصدقزاقستان

بالکچیننوآوریمرکز»اولینساختدرهمکاریبرایمایکروسافتشرکتباتفاهمنامهامضای»

شرکتباهمکاریDeloitteبالکچینشرکتوwavesدولتبدنهبهبالکچینفناوریکردنواردبرای

کندراهاندازیرابلوکیزنجیرهبستربرمالیاتگیریسیستمداردقصدقزاقستان

رساندخواهدفروشبههمراهتلفنطریقازرابالکچینبرمبتنیقرضهاوراقکردهاعالممرکزیبانک
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 ایرانبه وضعیت کنونی اقتصاد دیجیتال در نگاهی 

 اداری نظام کلی سیاست های
 

،اندازچشماهدافتحققجهتدرادارینظامتشکیالتساختنمنطقیومتناسبسازیچابکسازی

کشوریخدماتکیفیتوسرعتاثربخشی،افزایشرویکردباسازمانیواداریتمرکزعدموانعطافپذیری
کشوریخدماتارائهدرتسهیلوتسریعمنظوربهاداریروشهایوفرآیندهادرکارآییواثربخشیبهتوجه
عمومیخدماتمطلوبارائهمنظوربهآنالزاماتآوردنفراهموالکترونیکادارینظامتوسعه
برابتناءبااطالعات،یکپارچهسازیودانشمدیریتاصولکارگیریبهطریقازادارینظامکردندانشبنیان

اسالمیارزشهای
ادارینظامدرمردمیظرفیتهایازاستفادهوجذببرایزمینهسازی
اطالعاتیکپارچهسازیوادارینظامدرکنترلونظارتهایشیوهوساختارهاهماهنگیوکارآمدسازی
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 دیجیتال سازگاری شاخص در ایران جایگاه




شاخصسازگاری
 دیجیتال

زیرشاخصکسبو
 هاکار

 زیرشاخصدولت زیرشاخصافراد

2014 2016 2014 2016 2014 2016 2014 2016 

 0.55 0.56 0.44 0.26 0.53 0.42 0.51 0.42 شاخصایران

 87 71 88 113 105 125 93 109 رتبهایران
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 باز داده شاخص در ایران جایگاه

 جزئیات

19 



 دیجیتال و کارکرد دولت فناوری های 

 پرداخت ها نظام

ساختهاندتغییردستخوشراپرداختهانظاماخیرسالچنددرکهتغییراتیونیروها 

2014سالدرموبایلی؛پرداختهایApple Payکردآشناموبایلطریقازپرداختپتانسیلباراجهان. 

استافزایشبهروبیتکویننظیرجایگزینپولهایازاستفادهبهتمایلجایگزین؛پرداختمسیرهای. 

بالدرنگپرداختهای(Seamless Payments)آندرکهکردآشناپرداختیتجربهباراخودخدماتازاستفادهکنندگاناوبر؛
 .نمیشودتلفپرداختبرایزمانیهیچ

نتایج 

بودنخواهدنیزرؤیتقابلآنالینخریدهایافزایشواسطهبهمشتریانبرایحتیوگرفتهفاصلههمچناننقدینوعازپرداختها. 

استچالشبرانگیزقانونیمحیطنیزورقابتواسطهبهاینکهشدخواهندمواجهسودکاهشباپرداخت،بامرتبطتجارتهای. 

هستندمتفاوتقانونیمحیطهایومصرفکنندگانرفتارزیرااست،افزایشحالدرپرداختنظامهایبینتفاوتها. 
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 بیمه صنعت

ساختهاندتغییردستخوشرابیمهصنعتاخیرچندسالدرکهتغییراتیونیروها 

استمواجهخودارزشزنجیرهدرهمهجانبهایفشاربابیمهصنعتخسارت،طلبتافروشازارزش؛زنجیرهفشار. 

استجدیدبیمهایمحصوالتبهنیازمعنایبهفناوریتغییروزندگیشیوهتغییربامرتبطمخاطراتجدید؛تولیداتبهنیاز. 

استبودهافزایشحالدرمشتریانریسکبرنظارتویکدیگرباارتباطبرقراریبرایبیمهکنندگانتواناییارتباطات؛افزایش.

استیافتهافزایشبیمهگرانبرایبیمهگذارانریسکهایوجزئیاتتحلیلواعتبارسنجیامکان. 

نتایج 

خواهدپدیداستفادهبرمبنایوتقاضابرمبتنیمشخص،موضوعاتبابیمهایمحصوالتمشتریان،زندگیشیوهتغییربهواکنشدر
 .آمد

بعدینسلنیازبتوانندتابودخواهندمواجهمحصولارائهاستراتژیهایخصوصدرجدیدابداعاتبرایفشارباعمربیمهکنندگان
 .نمایندتأمینراخودمشتریان

تحلیلبهتوجهبامشاغلسودآوریباارتباطدرخصوصبهآمدنپدیدحالدرریسکهایکردنبیمهبرایمحصوالتگسترش
 .سنتیمحصوالتسودحاشیهرفتن
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 دیجیتال بانکداری

ساختهاندتغییردستخوشرابانکداریصنعتاخیرچندسالدرکهتغییراتیونیروها 

دهندجلوهقبلیهاازمتفاوتراخودتابخشیدهاندبهبودراخودپیشنهاداتمجازیبانکهایمجازی؛بانکداری. 

بودهاندمخالفآنبااغلبجاریمتصدیانهرچنددادهاند،گسترشراموبایلیکانالهایبانکهاتمامموبایلی؛کانالهای. 

کردهاندثالثاشخاصبهمربوطاپلیکیشهایراهاندازیمنظوربهتکنولوژیازاستفادهبهآغازبانکهابانکی؛پلتفرمهای. 

نتایج 

بانکداریپلتفرمیمدلهایآنکهبهتوجهباخصوصبهاست،همراهزیادریسکباآنهابرمبتنیاقتصادوسنتیبانکداریمدلهای
 .استگسترشحالدر

،استاندارهاکههستنددیجیتالیبزرگشرکتهایومالیتکنولوژیبلکهنیستندخودمتشتریانانتظاراتتعیینکنندهبانکهادیگر
 .مینمایندتعیینرا

درراچالشهاییقدیمیزیرساختهایکهچراهستندابریفضایدراصلیسیستمهایجابهجاییحالدربانکینظاممسئوالن
 .میدهدقرارروفرامشتریاننیازهایعهدهازبرآمدنمقابل
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 وام دهی

ساختهاندتغییردستخوشراوامدهیچگونگیاخیرچندسالدرکهتغییراتیونیروها 

وامدهیتوجهقابلحجمP2Pخدمات؛P2Pیافتهدستجهاندرمشتریتوجهیقابلتعدادبهوبودهگسترشحالدرسرعتبه
 .است

رتبهبندیمؤسسههایجایگزین)استیافتهگسترشاعتبارکردندنبالوبررسیبرایجدیدیراههایجایگزین؛قضاوتهای
 .(اعتباری

استساختهمتحولرااعتباریمؤسساتوقضاوتهاشدن،اتوماتیکاتوماتیک؛فرآیندهای. 

نتایج 

توانکممشتریانو(سنتیاعتبارسنجینظامنظراز)دارمشکلمشتریانبرایرااعتباراتبهدسترسیاعتبارسنجیجدیدروشهای
 .استدادهگسترش

مالیابزارهایتوسطکهسریعیارزیابیهایبادهندهقرضکهدارندانتظارهستندکوچکبنگاههاییاافرادکهقرضگیرندگانی
 .کنندرسیدگیراهاآندرخواستاست،شدهپذیرامکانجدید

هستندگسترشحالدراعتبارتوزیعبراینقطهایودادههابرایمهمیمنبععنوانبهغیرمالیپلتفرمهای. 
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 جمعی  مالی تأمین

ساختهاندتغییردستخوشرامالیتأمینچگونگیاخیرچندسالدرکهتغییراتیونیروها 

جمعیمالیتأمینتوجهقابلگسترش(crowdfunding)غیررسمیسرمایهگذارانرویبهجمعیمالیتأمینانگلیسیپلتفرمهای؛
 .شدبازنخستینباربراینامعتبراحتماالًو

متخصصانوکارشناسانآنهاپشتیبانکهشدهاندتبلیغجمعیمالیتأمینبرایپلتفرمهاییمتخصصان؛بامرتبطجمعیمالیتأمین
 .شوددادهسرمایهگذارانبهبودناطمینانقابلعالمتترتیباینبهتابودهاند

یکبرمبتنیجمعیمالیتأمینخدمت؛یکعنوانبهجمعیمالیتأمینwhite‐label(سادهوآمادهقالب)کردهکاربهآغاز
 .است

نتایج 

استتوأمانصورتبهکارآفرینانوسرمایهگذارانباالیتقاضایآندلیلویافتهاندرشدسرعتباجمعیمالیتأمینپلتفرمهای. 

استجمعیمالیتأمیناکوسیستمموفقیتدرکنندهتعیینعاملمقرراتکیفیت. 
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 مالیات

جدیدفعالیتهایساختنمشمولمنظوربهمالیاتیقوانیناصالحلزوم

دولتمالیاتیاجباربهبودبرشدندیجیتالیتأثیرات

نقدیپرداختانقراضودیجیتالپرداختروشهایرواجواسطهبهاشخاصمصرفازدولتبیشتراطالعات

سرمایهازحاصلدرآمدهایوثروتدادههایبینروابطبهبودیااطالعاتتولید

سرمایهازحاصلدرآمدهایوداراییهامالکیتبهمربوطاطالعاتبهبودوبینالمللیاطالعاتخودکارتبادالت

ثروتوسرمایهازحاصلدرآمدهایدربارهثالثدهندگانگزارشعنوانبهمالیمؤسساتبرایامکانایجاد

فروشبرمالیاتیاافزودهارزشبرمالیاتدربارهثالثگزارشدهندگانعنوانبهمصرفکنندگانبرایامکانایجاد

(پولبینالمللیصندوق)بیشترکاراییباجدیدمالیاتینظامهایطراحیامکانوشدندیجیتالی

واحدمالیاتیطرحیکدرثروتوسرمایهایدرآمدهایدادنقرارنظرمد

حملغیرقابلوذخیرهسازیغیرقابلشدنی،فاسدکاالهایرویتصاعدیمصرفبرمالیاتسیستم

(1947)ویکریدرآمد؛مجموعبراعمالقابلمتوسطمالیات

فرزندانتعدادیاسالمتمعلولیت،سن،جنس،برمشتملخانوارهایاافرادخصوصیاتحسببرجداگانهمالیاتیبرنامههایاجراوطراحی
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 تجارت خارجی

رسیدآمریکادالرتریلیون27.7بهمجموعدرالکترونیکتجارتارزش،2016سالدر.

استداشتهکاهشدرصد15تجارتهزینههای،2014تا1996سالهایبین.

داشتخواهدرشدتجاریهزینههایکاهشنتیجهدردرصد2تا1.8بینساالنه2030سالتاتجارت.

بودخواهدتوسعهحالدرکشورهایومتوسطوکوچکبنگاههاینفعبهبیشتردیجیتالهزینههایکاهش.

برسد2030دردرصد57به2015سالدردرصد46ازجهانیتجارتدرتوسعهحالدرکشورهایسهمکهمیشودپیشبینی.

استرسیدهدالرتریلیون1.6به2016سالدروشدهبرابرسهگذشتهدههدودراطالعاتفناوریدرتجارت.

شودبالغدرصد25به2030سالتادرصد21ازوبودهافزایشیتجارتترکیبدرخدماتسهممیرودانتظار.

به2000سالدردرصد2.7ازجهانیتجارتدر،(روزنامهوسیدیکتاب،مثل)دارندشدندیجیتالقابلیتکهکاالهاییسهم

.استرسیده2016سالدردرصد0.8

منبعدیجیتالزیرساختهایکیفیتنیزوخصوصیحریمدادهها،جریانفکری،مالکیتحقوقدربارهمقرراتوجودآیندهدر

.بودخواهدنسبیمزیتازجدیدی
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 مروری بر چالش های پیش رو 27

مشاغلبرخیرفتنبیناز

غیرماهر-ماهردوقطبیتشدیدونابرابریافزایش

تاریکاینترنتوهویتاحرازوتعییننظامچالش

دولتجایبهخصوصیبخشدراطالعاتانباشت

معنویمالکیتچالش

خصوصیحریموامنیتیموارد

الزمحقوقیبسترهایوقوانیننبود
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