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 خالصه مدیریتی

که شیوة زندگی و کار جوامع و  قرار دارد )انقالب صنعتی چهارم( جهان در شرف انقالب فنی دیگری

دهد. این تحوالت کامالً چندبعدی بوده و مفاهیم آن  نیز ارتباط این دو با یکدیگر را از اساس تغییر می

صنایع رخ دهد که ظهور رود تغییرات شگرفی در تمام  نیز کامالً جدید و متنوع خواهند بود. انتظار می

و نقل و  های تولید، مصرف، حمل  و کار، تحول متصدیان و تغییر شکلِ نظام الگوهای جدید کسب 

های جدید یک ویژگی کلیدی  فناوریهای این تغییرات هستند. تمام تحوالت و  تحویل از مشخصه

 دهند. هرم نفوذ خود قرار میاطالعات را ا فناوریمشترک دارند؛ آنها قدرت فراگیر دیجیتالیزه شدن و 

های  ای دارند، پدیده های رایانه افزار و شبکه افزار، نرم های دیجیتال که در بطنِ خود سخت فناوری

تر شده و در نتیجه جوامع و  تر و یکپارچه ای نیستند، اما در پیِ گذار از انقالب صنعتی سوم، پیچیده تازه

های فناورانه را  های اصلی پیشرفت حوزه اند. کرده را دستخوش تغییر و تحول های مختلف عرصه

توان در سه بخش فیزیکی، دیجیتال و بیولوژیک خالصه نمود؛ بخش فیزیکی شامل وسایل نقلیه  می

های پیشرفته و مواد جدید است، بخش دیجیتال شامل اینترنت اشیا  خودکار، چاپگر سه بعدی، رباتیک

شود و بخش بیولوژیک نیز توالی  ریتمی و اقتصاد شراکتی می)چیزنت(، زنجیره بلوکی، اقتصاد الگو

 گیرد. و این قبیل مسائل را دربرمی شناسی مصنوعی ژنتیک، زیست

های  های دیجیتال در حال ایجاد تغییرات عمده در حیطه اقتصاد نیز هستند و استلزام تکنولوژی

سازی و پردازش  آوری، ذخیره معاند. با کاهش گسترده قیمت ج نوینی را برای توسعه فراهم آورده

های دیجیتال در حال تحول  ها، تکنولوژی ها و همچنین بهبود بسیار محسوس در توان پردازش داده داده

 شدنو هوشمند های اقتصادی در سراسر جهان هستند. انتظار بر آن است که این دیجیتالی  فعالیت
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با وجود این که  های ارزش، الزامات مهارتی، تولید و تجارت تأثیر داشته باشد. بر روی زنجیره اقتصاد

ها  های دیجیتال در کشورهای مختلف، متفاوت است، اما این روش سرعت گسترش تکنولوژی

 کنند.  ها و خطراتی را برای کشورهایی با سطوح مختلف توسعه، ایجاد می فرصت

در حال ایجاد تحوالت بنیادین در نحوه ارائه خدمات همگانی مچنین ههای دیجیتال فناوری

دولت پلتفرمی جزئی  د؛سازمحو میمرزهای میان دولت، کسب و کار و جامعه مدنی را  کههستند 

های دولت اعم از الگوهای عملکرد، طبیعی از این روند پیشرفت است. حوزه دیجیتال تمامی جنبه

کند. البته درک صحیح از گ و همچنین روابط ذینفعان را دستخوش تغییر میها و فرهن، مهارتفرآیندها

های گیری صحیح دولت پلتفرمی فرصت شکلدولت پلتفرمی به معنای اندیشه ورای تکنولوژی است. 

ها هستند که با های دولتی یک منبع غنی از داده سازد، زیرا سازمانمنحصربفردی را فراهم می

توانند برای بهبود ارائه خدمات و توسعۀ تجاری و تی و حریم خصوصی، میهای درست امنی نظارت

 اقتصادی آزاد شوند.

شود، اول از همه استفاده  ها پرداخته می وقتی به ارزیابی تأثیر انقالب صنعتی چهارم بر دولتالبته 

های  فناوریتر از  نهرسد. استفاده بیشتر و مبتکرا های دیجیتال برای حکمرانی بهتر، به ذهن می فناوریاز 

دولت  فرآیندهایتواند به ادارات دولتی کمک کند که برای بهبود عملکرد کلی خود، از تقویت  شبکه می

الکترونیک گرفته تا ترویج شفافیت، پاسخگویی و تعامل بیشتر بین دولت و شهروندان، ساختارها و 

واقعیت را بپذیرند که قدرت از بازیگران ها نیز باید این  سازی نمایند. دولت کارکردهای خود را مدرن

های  فناوریهای ناپایدار در حال تغییر است.  دولتی به بازیگران غیردولتی و از نهادهای قدیمی به شبکه

ای که  شود که تقریباً هر کسی بتواند به شیوه های اجتماعی و تعامالت آنها باعث می بندی جدید و گروه

 ر بود، اعمال نفوذ کند.فقط چند سال پیش غیرقابل تصو

گیری حکمرانی خوب را در عملکرد  از طرف دیگر مطالعات بسیاری وجود دارد که شکل

و  2002؛ استاساواگ، 1989)نورث و وینگاست،  داند بلندمدت رشد اقتصادی حائز اهمیت می

، به عنوان مثال ارتباط مثبت و مستقیمی میان حکمرانی خوب و رشد بلندمدت (1393، خانیرنصی
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(. بنابراین در 1394اقتصادی در کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا وجود دارد )شاکری و همکاران، 

نهادهای پشتیبان رشد و کاهش فقر  دولت پلتفرمی و در فراهم ساختن ها حکومتتوانایی عصر حاضر 

حکمرانی عدم توسعه دولت پلتفرمی و  مرانی خوب، امری حیاتی برای توسعه است.و ایجاد حک

گذاری خصوصی و  سرمایه در نتیجه دهد و وری مخارج عمومی را کاهش می ضعیف، کارایی و بهره

 بالقوه را محدود خواهد ساخت.رشد اقتصادی 

های  پس از معرفی ابعاد و ویژگی در گزارش حاضربا توجه به اهمیت گذار به اقتصاد هوشمند، 

های دیجیتال در اقتصاد،  تا با معرفی کشورهای پیشرو در بکارگیری فناوری شدهسعی  این تغییر عظیم،

ریزی برای حرکت به سوی اقتصاد هوشمند مورد ارزیابی و تحلیل قرار گیرد  تجربه آنها در مسیر برنامه

از این رو چهار کشور مطرح در عرصه  .ی استخراج شودا از خالل این تجربیات نتایج قابل استفاده

 اند: برای بررسی بیشتر انتخاب شده اقتصاد هوشمند

 گیری، آموزش، دادگستری،  گذاری، رأی خدمات دولتی و قانون این کشوردر : استونی

های بهداشتی، بانکداری، مالیات، پلیس و ...، به صورت دیجیتالی در یک پلتفرم تعبیه  مراقبت

شده است. این امور سبب کاهش تبعیض، فساد، « سیم کشی»شده و به اصطالح این کشور 

 .ن شده استشهروندا زمان یریتمدو  هوا یآلودگ ،ترافیک

 است که با سرعت و پهنای باند باال، یکی  قویدارای یک شبکه اطالعاتی  این کشور: کنگ هنگ

کنک به منظور تسهیل پژوهش و نوآوری  شود. در هنگ ها در سطح جهان محسوب می از بهترین

از طریق پورتال اطالعات عمومی بخش دولتی، اطالعات بخش دولتی و خصوصی )مانند 

 بر  دهند. عالوه های دیجیتال قرار می نقل، آموزش و پرورش و ...( را در فرم ل و سالمت، حم

 کند. میهای شهر هوشمند استفاده  های باز برای ترویج نوآوری از داده کنگ هنگاین، 

 یشبردپ یبرا یکاز دولت الکترونتوانسته توسعه خود،  یبا توجه به استراتژ این کشور: قزاقستان 

به منظور کاهش قزاقستان  دولت نماید.استفاده  یرونق اقتصاد یشافزا منظوربه اهداف خود 

وابستگی این کشور به صادرات منابع ملی، قصد دارد که آستانه، پایتخت خود را به مقصدی 

الملل شهر آستانه را بنا  تک تبدیل کند؛ در این راستا مرکز مالی بین های فین جذاب برای شرکت
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سیستم  استقرارمیالدی با  2019تا پایان سال قصد دارد  این کشور نیزالیه وزارت م است. هنهاد

 اخذ نماید.از تمام افراد  را گیری بر بستر زنجیره بلوکی، مالیات بر ارزش افزوده مالیات

 و  نگرانه مشخص کرد های ملی را به شکلی آینده های مربوط به داده سیاست این کشور: سوئیس

سوئیس های موجود نمود.  های ملی بر مبنای پلتفرم های داده یرساختسپس اقدام به توسعه ز

قصد دارد تا با گسترش دسترسی به پهنای باند پرسرعت برای تمام شهروندان سوئیسی تا سال 

های مختلف و به کارگیری یک هویت دیجیتال  حل های چندگانه از راه میالدی، به استفاده 2020

 .وقفه با جامعه مدنی و بخش خصوصی دست یابد یامن به منظور ایجاد ارتباط ب

نیز معرفی و وضعیت المللی سازگاری دیجیتال و داده باز بهره  دو شاخص بینعالوه بر این تجربیات 

دهد  کشور را پوشش می 180 شاخص سازگاری دیجیتال .ها مورد بررسی قرار گرفته است ایران در آن

بر طرف عرضه سازگاری دیجیتال متمرکز است. شاخص کل و کمیتی بین صفر و یک دارد و عمدتاً 

 ،ها میانگین ساده سه زیرشاخص افراد، دولت و کسب و کارها است. هر کدام از این زیرشاخص

های ضروری برای هر یک از عوامل اقتصادی که برای بهبود توسعه الزم است را مورد توجه  فناوری

ده کشور پیشرو  مهوری اسالمی ایران اولین کشور در بینبنا بر اطالعات این شاخص، ج دهد. قرار می

معرفی شده میالدی  2016تا  2014های  در زمینه بهبود نمرات در شاخص بکارگیری دیجیتال طی سال

افراد، دولت و کسب  های جهانی را در اختیار دارد و در زیرشاخص 93رتبه  ایراندر حال حاضر است. 

 کسب نموده است. را 105و  87، 88های  ب رتبهبه ترتی و کارها

پردازد،  شاخص دیگری که به مسئله در دسترس بودن اطالعات در کشورهای مختلف جهان می

بندی کشورها بر اساس  اقدام به طبقه ساالنه ،داده باز المللی بینکنفرانس نام دارد. « داده باز»شاخص 

شود که به صورت رایگان و  هایی اطالق می به داده ،«داده باز»عنوان کند.  میزان انتشار آزاد اطالعات می

فرمت دلخواه به نشر آن در آزاد در اختیار همه قرار دارد تا بتوانند از آن استفاده کنند و به هر صورت و 

 را کسب نموده است.  67د. ایران در آخرین گزارش منتشر شده این شاخص رتبه بپردازن

در مجموع ه عنوان جزئی از اقتصاد هوشمند است. موضوع با اهمیت دیگر دولت هوشمند ب

های مبتنی بر سنسور و هوش  های نوظهور مانند سیستم از فناوری دولت هوشمندتوان گفت  می
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کند. هدف این امر بهبود فهم دولت یا  های خالقانه اجتماعی استفاده می مصنوعی در کنار استراتژی

ها است. به  ها و کارایی واکنش گیری زایش دقت تصمیمبخش عمومی از جامعه و سازگاری به منظور اف

های  های دیجیتال عمومی ترکیب شده و راه این منظور اجزاء فیزیکی و ابزار الکترونیک با پلتفرم

سازند. کارکردهای  نظیری برای برهم کنش فعال و غیرفعال بین بخش عمومی و شهروندان فراهم می بی

توان  را میخصوص در حوزه عملکرد وزارت امور اقتصادی و دارایی  های دیجیتال در دولت به فناوری

 های زیر برجسته ساخت: در حیطه

 ها از نوع نقدی در حال فاصله گرفتن هستند و حتی  پرداخت اخیر در چند سال: ها نظام پرداخت

برای مشتریان به واسطه افزایش خریدهای آنالین قابل رؤیت نیز نخواهند بود. اهم تحوالت این 

 های بالدرنگ پرداختو  مسیرهای پرداخت جایگزین، های موبایلی توان در پرداخت عرصه را می

 دانست.

 ای با موضوعات مشخص، مبتنی بر  ندگی مشتریان، محصوالت بیمهبا تغییر شیوه ز: صنعت بیمه

های در  تقاضا و بر مبنای استفاده پدید آمده است. گسترش محصوالت برای بیمه کردن ریسک

حال پدید آمدن به خصوص در ارتباط با سودآوری مشاغل، سبب تحلیل رفتن حاشیه سود 

 محصوالت سنتی شده است. 

 کننده  ها تعیین بانک دیگر گسترش است وهای پلتفرمی بانکداری در حال  مدل: بانکداری دیجیتال

های بزرگ دیجیتالی هستند که  بلکه تکنولوژی مالی و شرکت ،انتظارات مشتریان خود نیستند

های  کانال، بانکداری مجازیتوان  را میاهم تحوالت این عرصه نمایند.  ها را تعیین میداستاندار

 قلمداد نمود. ی بانکیها پلتفرمو  موبایلی

 دار )از نظر  های جدید اعتبارسنجی، دسترسی به اعتبارات را برای مشتریان مشکل روش: دهی وام

های غیرمالی نیز به عنوان  توان گسترش داده است. پلتفرم نظام اعتبارسنجی سنتی( و مشتریان کم

حجم قابل توجه  هستند.ها و محلی برای توزیع اعتبار در حال گسترش  منبع مهمی برای داده

از مهمترین تحوالت  اتوماتیک فرآیندهایو  های جایگزین قضاوت، دهی شخص به شخص وام

 این حیطه هستند.
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  اند و دلیل آن تقاضای باالی  های تأمین مالی جمعی با سرعت رشد یافته پلتفرم: مالی جمعی تأمین

کننده در موفقیت  مقررات عامل تعیین گذاران و کارآفرینان به صورت توأمان است. کیفیت سرمایه

گسترش قابل توجه تأمین عبارتند از این عرصه  اکوسیستم تأمین مالی جمعی است. اهم تغییرات

 .تأمین مالی جمعی به عنوان یک خدمتو  تأمین مالی جمعی مرتبط با متخصصان، مالی جمعی

 توان در تبادالت خودکار  تی را میمهمترین تأثیرات دیجیتالی شدن بر بهبود سیستم مالیا: مالیات

، ها و درآمدهای حاصل از سرمایه المللی و بهبود اطالعات مربوط به مالکیت دارایی اطالعات بین

دهندگان ثالث درباره درآمدهای حاصل از  ایجاد امکان برای مؤسسات مالی به عنوان گزارش

دهندگان ثالث درباره مالیات  زارشکنندگان به عنوان گ ایجاد امکان برای مصرف ،سرمایه و ثروت

 دانست. و مالیات متوسط قابل اعمال بر درآمد تجمعی بر ارزش افزوده یا مالیات بر فروش

 تریلیون  7/27میالدی، ارزش تجارت الکترونیک در مجموع به  2016در سال : تجارت خارجی

رصد کاهش داشته است د 15، 2014تا  1996های  دالر آمریکا رسید. هزینه تجارت نیز بین سال

های  درصد در نتیجه کاهش هزینه 2تا  8/1ساالنه بین  2030رود تجارت تا سال  و انتظار می

درصد در  46سهم کشورهای در حال توسعه در تجارت جهانی از و  تجاری، رشد داشته باشد

 برسد. 2030درصد در  57به  2015ل سا

از آنجا که اقتصاد هوشمند در ابتدای فعالیت خود به خصوص در کشورهای در حال توسعه قرار دارد، 

گیری و  تواند در تسریع و بهبود روند شکل ها و ابهامات پیش روی این نوع اقتصاد می شناخت چالش

ان در موارد تو را میهای پیش روی اقتصاد هوشمند  اهم چالشدر حال حاضر تکامل آن مثمرثمر باشد. 

 :زیر جستجو کرد

 از بین رفتن برخی مشاغل (1

 غیرماهر-افزایش نابرابری و تشدید دوقطبی ماهر (2

 موارد امنیتی و حریم خصوصی )از قبیل نظام تعیین و احراز هویت و اینترنت تاریک( (3

 چالش مالکیت معنوی (4

 نبود قوانین و بسترهای حقوقی الزم (5
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، و با توجه به کشورهاو تجارب  آن خصوص اقتصاد هوشمند، اجزا مبتنی بر مباحث مطرح شده در

تواند به عنوان بخشی از دستور  موارد زیر می ،حوزه وظایف و اختیارات وزارت امور اقتصادی و دارایی

 کار وزارت اقتصاد برای گام برداشتن در مسیر اقتصاد هوشمند مورد توجه قرار گیرد:

ای به این  انین اقتصاد هوشمند به واسطه ایجاد کمیتهمشخص و شفاف ساختن قواعد و قو .1

 منظور

های اطالعاتی موجود در وزارت امور اقتصادی و دارایی )و سایر  ها و پایگاه تکمیل سامانه .2

 ها ها در مراحل بعدی( و ایجاد ارتباط بین آن پایگاه

 رهای دیجیتالاستفاده از ابزارهای تشویقی و مقدورات کنونی به منظور کمک به کسب و کا .3

 تر و هرچه بیشتر ابزارهای دیجیتال و هوشمند کمک به توسعه ارزان .4

 هوشمند و برخط نمودن فرآیندهای مربوط به گسترش کسب و کارها و ارائه خدمات عمومی  .5

 های ذیربط تعیین استانداردهای الزم برای پذیرش هویت دیجیتال و مطالبه آن از دستگاه .6

ر به شکلی که دارای خصوصیات مطلوب بوده و اصول محرمانگی های در اختیا انتشار داده .7

 حفظ شود )به عنوان گامی به سوی دولت پلتفرمی(

 مشخص نمودن استراتژی و رویکرد کشور به مقوله ارزهای دیجیتال مبتنی بر زنجیره بلوکی .8

افراد میسر گذاری مستقیم را برای  هایی که استقراض یا سرمایه سازی برای گسترش پلتفرم زمینه .9

 سازند می

 

  



 اقتصادهوشمندایبرمقدمه 8

 

 مقدمه. 1

 1760-1840)انقالب صنعتی اول  صنعتی عظیم را پشت سر گذاشته است؛جهان تا کنون سه انقالب 

 ید ماشینی شد،سرآغاز تول شکل گرفت وآهن و اختراع ماشین بخار  ساخت راه بر پایه که (یالدیم

ظهور الکتریسیته و خط  بر اساسکه  (میالدی 20تا اوایل قرن  19از اواخر قرن انقالب صنعتی دوم )

 1990تا  1960)از دهه  انقالب صنعتی سوم و ساختامکان تولید انبوه را ممکن شکل گرفت و تولید 

رساناها، کامپیوترهای   توسعه نیمه و شود معموالً با نام انقالب رایانه یا دیجیتال شناخته میکه  میالدی(

 باعث تسریع روند آن شد. و اینترنت کامپیوترهای شخصی، بزرگ

که شیوة زندگی و کار جوامع و نیز  در حال حاضر جهان در شرف انقالب فنی دیگری است

 نیزآن  مفاهیمکامالً چندبعدی بوده و این تحوالت  دهد. ارتباط این دو با یکدیگر را از اساس تغییر می

که ظهور  رخ دهددر تمام صنایع  شگرفیتغییرات رود  انتظار میکامالً جدید و متنوع خواهند بود. 

و نقل و  های تولید، مصرف، حمل  و کار، تحول متصدیان و تغییر شکلِ نظام الگوهای جدید کسب 

جدید یک های  فناوریتحوالت و  شایان ذکر است که تمامهای این تغییرات هستند.  از مشخصه تحویل

اطالعات را اهرم نفوذ خود  فناورییر دیجیتالیزه شدن و آنها قدرت فراگ ویژگی کلیدی مشترک دارند؛

 دهند. قرار می

 نوینی الزاماتو  هستندنیز اقتصاد حیطه  ات عمده درتغییرایجاد در حال های دیجیتال  تکنولوژی

ها و  سازی و پردازش داده آوری، ذخیره قیمت جمع قابل توجه. با کاهش اند آوردهرا برای توسعه فراهم 

 تحولهای دیجیتال در حال  ها، تکنولوژی همچنین بهبود بسیار محسوس در توان پردازش داده

که این دیجیتالی شدن بر روی  بر آن استهای اقتصادی در سراسر جهان هستند. انتظار  فعالیت

 رت تأثیر داشته باشد.های ارزش، الزامات مهارتی، تولید و تجا زنجیره

برای تجارت  ی راهای جدید فرصت تواند ، میگیرد میهوشمند که بر پایه دیجیتال شکل اقتصاد 

ها در کشورهای در  های کوچک و کارآفرین این اقتصاد به تجارت به عنوان نمونه ورد.آو توسعه فراهم 

های جدیدی  تری داشته باشند و دریچه دهد تا با بازار جهانی ارتباط راحت حال توسعه این امکان را می

های دیجیتال  تکنولوژیبا وجود این که سرعت گسترش  .گشاید را برای کسب درآمد پیش روی آنها می
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ها و خطراتی را برای کشورهایی با سطوح  ها فرصت در کشورهای مختلف، متفاوت است، اما این روش

ها و  ها به آمادگی کشورها، شرکت تأثیر این روشتوان گفت  کنند. در کل می مختلف توسعه، ایجاد می

 گیری از دیجیتالی شدن بستگی دارد. افراد از نظر بهره

های حکمرانی بسیار مفید باشد.  تواند در اصالح ناکارایی اقتصاد هوشمند فرصتی است که می

های  شرط از پیشهای )انسانی و فیزیکی( الزم برای توسعه برخوردار بوده و بسیاری  ایران از سرمایه

المللی نیز نمود  های بین دستیابی به توسعه را گرد آورده است. اما ضعف در حکمرانی که در شاخص

های  اند، در عمل منجر شده تا امکان فائق آمدن بر مشکالت به آسانی فراهم نشده و چالش یافته

ار از اقتصاد سنتی به اقتصاد دیجیتالی شدن اقتصاد و گذپایداری در اقتصاد ایران وجود داشته باشد. 

تواند راهی  ، افزایش شفافیت و افزایش کارایی میاتگیری از فناوری اطالعات و ارتباط هوشمند با بهره

برای حل مشکالت حکمرانی بوده و مسیر توسعه را کوتاه نماید. در این بین وزارت امور اقتصادی و 

مالی و  اقتصادی و مالی کشور و ایجاد هماهنگی در امورهای  نظیم سیاستت»دارایی به عنوان مسئول 

های اقتصادی که در  دارای نقش با اهمیتی است. حجم گسترده داده 1«های مالی اجرای برنامه سیاست

شود، در کنار نقش و جایگاهی که برای این وزارتخانه متصور  زیرمجموعه این وزارتخانه تولید می

 دهد. ایی را در خط مقدم هوشمندسازی اقتصادی قرار میاست، وزارت امور اقتصاد و دار

در  در بخش دوم، های فناورانه و روندهای آتی پیشرفتپس از پرداختن به در گزارش حاضر 

بخش  شود. های دیجیتال در دنیای واقعی پرداخته می هایی از کاربرد فناوری بخش سوم به معرفی نمونه

اختصاص دارد. در این بخش پس از معرفی دولت پلتفرمی  بدولت پلتفرمی و حکمرانی خو به چهارم

بخش  شود که اصول حکمرانی خوب تا چه اندازه با ابعاد دولت پلتفرمی سازگار است. نشان داده می

 .تواند به توسعه کمک کند بحث در باب مسیرهایی اختصاص دارد که هوشمندسازی اقتصاد میبه  پنجم

 در کشورهای منتخب ریزی برای حرکت به سوی اقتصاد دیجیتال امههایی از برن  نمونه ششمدر بخش 

و در پرداخته شده وضعیت کنونی اقتصاد دیجیتال در ایران  ارزیابی به هفتمارائه خواهد شد. در بخش 

توجه خاص بر حوزه عملکرد وزارت امور های دیجیتال و کارکرد دولت با  اوریفنبه  هشتمبخش 

                                                 
 .24/4/1353قانون تشکیل وزارت امور اقتصادی و دارائی مصوب  1رجوع کنید به ماده  1
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روی اقتصاد هوشمند  پیشِ هایِ چالش به بررسی بخش نهمشود.  میدی و دارایی پرداخته اقتصا

خواهد  پرداخته اتئه پیشنهاداارائه شده و اربندی مطالب  جمعبه و در نهایت  اختصاص خواهد داشت

 این پیشنهادات به طور خاص متمرکز بر حوزه عملکرد وزارت امور اقتصادی و دارایی و برخواسته .شد

 از مباحثی خواهد بود که در پیکره گزارش به آن پرداخته شده است.

 و روندهای آتیفناورانه های  پیشرفت. 2

های  دارند، پدیده را ای های رایانه افزار و شبکه افزار، نرم های دیجیتال که در بطنِ خود سخت فناوری

تر شده و در نتیجه جوامع و  تر و یکپارچه ای نیستند، اما در پیِ گذار از انقالب صنعتی سوم، پیچیده تازه

اندرو  و 1یولفسون اند. به همین دلیل است که اریک برین اقتصاد جهانی را دستخوش تغییر و تحول کرده

به درستی از  2014عنوان کتاب خود در سال  در 3(MITماساچوست ) فناوری، اساتید مؤسسه 2فیمکا

اند که جهان در نقطه عطفی است که  و اظهار داشته  یاد کرده «عصر ماشینی دوم»وان این دوران با عن

نمود و « تمام توان»با « همتا چیزهای بی»های دیجیتال از رهگذر اتوماسیون و ساخت  فناوریتأثیر این 

 بروز خواهد یافت.

دیجیتال و بیولوژیک بخش فیزیکی، توان در سه  های فناورانه را می پیشرفت های اصلی حوزه

 و 6های پیشرفته ، رباتیک5پگر سه بعدی، چا4شامل وسایل نقلیه خودکاربخش فیزیکی  خالصه نمود؛

و  3، اقتصاد الگوریتمی2)چیزنت(، زنجیره بلوکی 1دیجیتال شامل اینترنت اشیابخش  است، 7مواد جدید

                                                 
1
 Erik Brynjolfsson 

2
 Andrew McAfee 

3
 Massachusetts Institute of Technology (MIT) 

4 (Automotive vehicles با آنکه ،)وسایل نقلیه  در حال حاضر، اما خودروهای بدون راننده از سایر وسایل نقلیه خودکار معروفتر هستند

 ها نیز وجود دارند. ها، پهبادها، هواپیماها و قایق جمله کامیون خودکار متعدد دیگری از

5 (3D printer ،)شود، شامل ساخت یک شئ فیزیکی با چاپ الیه الیه از یک تصویر یا الگوی  چاپگر سه بعدی که تولید افزایشی نیز نامیده می

 .استسه بعدی دیجیتال 

6 (Advanced robotics ،)ای در صنایع خاص مانند خودروسازی محدود  شده ها به کارهای شدیداً کنترل  تا همین اواخر، استفاده از ربات

ای از کارها، از کشاورزی دقیق گرفته تا پرستاری، مورد استفاده قرار  گسترده  ها و برای طیف ها در همه بخش ده بود. با این وجود امروزه، رباتش

 گیرند. می

7 (New material ،)مواد در کل  اند. این رسید، به بازار عرضه شده هایی که چند سال پیش غیرقابل تصور به نظر می مواد جدید با ویژگی

 تر، قابل بازیافت و سازگار هستند. تر، مقاوم سبک
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این قبیل و  6شناسی مصنوعی ، زیست5توالی ژنتیک نیز بیولوژیکبخش  شود و می 4اکتیاقتصاد شر

 گیرد. مسائل را دربرمی

 استفاده ازو رسیده  باالترین سطح خود نسبت به گذشته بهها  فروش ربات در حال حاضر

 حیطه درمیلیون نفر  100حدود به طوری که  ؛روز به روز در حال افزایش استفناوری دیجیتال 

فراگیری برای درک بهتر حجم گستردگی و سرعت مشغول به کار هستند.  فناوری اطالعات و ارتباطات

 بیاندر ذیل های اخیر به صورت خالصه  ای از اتفاقات این عرصه در سال گوشه ،های دیجیتال فناوری

 شده است:

 23  میالدی 2019تا  2014های  ترافیک اینترنت طی سالدرصد رشد ساالنه 

 هزار ویدئو در یوتیوب و استفاده حدود  75نزدیک به میلیون ایمیل، بازدید  7/2 ارسال و دریافت

 میالدی 2018هزار گیگابایت ترافیک اینترنتی در هر ثانیۀ ماه ژوئیه سال  60

  2005نسبت به سال میالدی  2016در سال  برابری حجم ترافیک اینترنت 66افزایش 

 مانند:  انتظار افزایش پیوند ماشین( به ماشینATMs وGPS   تا سال در )2020وسایل نقلیه 

 میلیارد اتصال 2/12میالدی به 

  میلیارد دالر تا سال  335به  2014میلیارد دالر در سال  14انتظار افزایش سهم اقتصاد اشتراکی از

 میالدی 2025

                                                                                                                                                  
1 (Internet of things ،)غیره( و مردم  ین چیزها )محصوالت، خدمات، اماکن وترین شکل خود به عنوان ارتباط ب اینترنت چیزها در ساده

 های مختلف ممکن شده است. های مرتبط و پلتفرم فناوریشود که به واسطه  توصیف می

2 (Block chain ،)ها،  ای از رایانه شود، یک پروتکل امن است که در آن شبکه یاد می« دفتر توزیع شده»با عنوان  که اغلب از آن زنجیره بلوکی

 کنند. درستی و صحت یک معامله را قبل از ثبت و تأیید آن به صورت کلی تصدیق می

3 (Algorithmic economics ،) .مانند) نقل و های حمل در بخش این نوع اقتصاداقتصاد الگوریتمی با افزایش وابستگی به داده ارتباط دارد 

-M مانند همراه تلفن پولی خدمات مانند) مالی و( Airbnb مانند اقامت های پورتال مثال عنوان به) هتلداری ،(اور مانند خودرو ارزیابی خدمات

Pesa )کارایی دارد. 

4 (Shared economy ،)و خدمات مختلف توسط مردم و یا  اقتصاد اشتراکی شامل اشتراک در تولید، توزیع، تجارت و مصرف محصوالت

 ها است. سازمان

5 (Genetic sequence) ،کنند؛  ، دانشمندان دیگر از روش آزمون و خطا استفاده نمیه استهایی که در قدرت رایانش حاصل شد با پیشرفت

 آورند. های مشخص به وجود می پردازند که بر اساس آن متغیرهای ژنتیکی مشخص، صفات و بیماری به آزمون روشی میدر عوض، 

6 (Synthetic biology ،)گذارد. می تیارها را در اخ سازی ارگانیسم با نگارش دی.ان.ای، قابلیت سفارشی شناسی مصنوعی زیست 
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  ه صورت الکترونیک های خارج از مرزها ب میلیارد دالری به مشتری 6دستیابی به فروش مستقیم

 میالدی 2016در سال 

  رود  هزار رسیده و انتظار می 450 به میالدی 2016استفاده جهانی از پرینترهای سه بعدی در سال

 بالغ گردد. 2020میلیون تا سال  7/6این رقم به 

نقطه  21، به تعریف 2015های مجمع جهانی اقتصاد در سپتامبر  یکی از گزارشاین،  بر عالوه

 دهد( قرار می خاص، جریان اصلی جامعه را تحت تأثیر فناوریلحظاتی که برخی از تغییرات ) عطف

 2025تا سال رود این نقاط عطف  انتظار میرا شکل خواهند داد. جهان دیجیتال آینده که  ه استپرداخت

به تصویر  و آشکار دهند و در نتیجه تغییرات عمیق ناشی از انقالب صنعتی چهارم را واضحرخ  میالدی

های شورای دستور کار جهانی مجمع جهانی اقتصاد  کشند. این نقاط عطف از رهگذر یکی از پژوهش

نفر از  800افزار و جامعه انجام شده بود و در آن بیش از  اند که درباره آینده نرم تعیین و تعریف شده

 اطالعات و ارتباطات حضور داشتند. فناوریمدیران و کارشناسان بخش 

در عرصه رود  نقاط عطفی که انتظار می، مذکور  در گزارش بینی شده نقطه عطف پیش 21میان از 

توان در موارد زیر  را می رخ دهدمیالدی  2025تا سال  مرتبط با اقتصاد فناوری اطالعات و ارتباطات

 خالصه نمود:

 درصد از  9/82) کند داده جایگزین می  های کالن اولین دولت سرشماری خود را با پایگاه

بیش از در حال حاضر  (:داتفاق بیافتمیالدی  2025رویداد تا سال دهندگان انتظار دارند این  پاسخ

هر زمان دیگری دربارة جوامع داده وجود دارد و قابلیت درک و مدیریت این داده، پیوسته در 

های پیشین  شیوهها شاید آرام آرام متوجه شوند که دیگر لزومی برای  حال بهبود است. دولت

های تازه و  های خود و شیوه آوری داده وجود ندارد و شاید برای خودکار ساختن برنامه جمع

های کالن داده بروند. با  فناورینوآورانه برای ارائه خدمات به شهروندان و مشتریان، به سراغ 

ای از صنایع و  تر در طیف گسترده گیری بهتر و سریع ها امکان تصمیم استفاده از کالن داده

ها را برای  تواند پیچیدگی گیری خودکار می های کاربردی فراهم خواهد شد. تصمیم برنامه

ها امکان دهد تا خدمات و پشتیبانی در زمان  و کارها و دولت شهروندان کاهش داده و به کسب 
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ای مالیاتی و ه های مشتریان گرفته تا پر کردن خودکار فرم ، از تراکنشامور  واقعی را برای همه

 ها ارائه دهند. پرداخت

گیری قابل توجه هستند.  ها برای تصمیم های نهفته در استفاده از کالن داده ها و چالش فرصتالبته 

. استگیری بسیار حیاتی  های مورد استفاده برای تصمیم ها و الگوریتم ایجاد اعتماد به داده

صوصی و پاسخگو نمودن ساختارهای های شهروندان در خصوص حریم خ ها و دغدغه نگرانی

های روشن برای  و کارها مستلزم تعدیل برخی تفکرات و همچنین دستورالعمل  حقوقی و کسب

ها برای جایگزینی  بینی نشده خواهد بود. استفاده از کالن داده پیشگیری از پیامدهای پیش

مشاغل خاصی را از رده شوند، ممکن است که  ی که امروزه به صورت دستی انجام میفرآیندهای

ها به وجود آورند که در حال حاضر   توانند رستۀ جدیدی از مشاغل و فرصت خارج کنند، اما می

 .در بازار وجود ندارند

 درصد از پاسخ 1/73) کند آوری می دولت برای اولین بار مالیات را از طریق زنجیره بلوکی جمع 

ها و  زنجیرة بلوکی هم فرصت(: رخ دهد میالدی 2025دهندگان انتظار دارند این رویداد تا سال  

هایی برای کشورها در پی دارد. از یک سو، واجد مقررات مشخصی نیست و بانک  هم چالش

مرکزی بر آن نظارت ندارد، به این معنی که کنترل کمتری نسبت به سیاست پولی وجود دارد. در 

آورد تا در  ی مالیات به وجود میآور هایی برای سازوکارهای جدید جمع سوی دیگر، ظرفیت

این  های ناشناخته چالش (.قالب زنجیرة بلوکی تقویت شوند )یعنی یک مالیات معامالتی کوچک

 و فسادهای مرکزی و سیاست پولی،  بانکتأثیر این رویداد بر نقش دولت، توان در  رویداد را می

 جستجو نمود.مالیات در زمان واقعی 

از زنجیرة  کهایجاد شد  1«نیشن بیت» ، نخستین کشور مجازیمیالدی 2015در سال  به طور مثال

شناسایی شهروندان استفاده های  تشخیص هویت بنیادین برای کارت فناوریبلوکی به عنوان 

زنجیرة بلوکی بهره گرفته  فناوریزمان، استونی بدل به اولین کشور واقعی شد که از  و هم کند می

 .است

                                                 
1
 BitNation 
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 10  احتمال  1شود زنجیره بلوکی ذخیره می فناوریناخالص داخلی جهان بر روی درصد از تولید(

: درصد است( 9/57از دید متخصصان این حیطه،  میالدی 2025تا سال  وقوع این رویداد

ا نام شده ب  کوین و واحدهای پولی دیجیتال بر اساس ایدة یک سازوکار اعتماد توزیع یتب

ای توزیع  عتماد به شیوههای قابل ا ی برای پیگیری تراکنشراه استوار شده که« زنجیرة بلوکی»

 موارد ذیل خالصه نمود:توان در  این رویداد در اقتصاد را می تأثیرات مثبتاهم شده است. 

  :زنجیرة بلوکی اساساً یک دفتر جهانی است که تمام معامالت را ذخیره شفافیت فزاینده

 کند. می

 های دمات مالی در زنجیرة بلوکی سرمایهخ نوظهور:یش شمول مالی در بازارهای افزا 

 کند. ای را جذب می کننده تعیین

 طور مستقیم در  خدمات جدید و ارزش مبادله به های واسطه از نهادهای مالی: ازمانحذف س

 شوند. زنجیرة بلوکی ایجاد می

 ر روی زنجیرة امکان میزبانی انواع مختلف ارزش مبادله ب های قابل مبادله: دارایی رشد سریع

 بلوکی وجود دارد.

 مه چیز به یک دارایی قابل مبادله.سوابق بهتر مالکیت در بازارهای نوظهور و قابلیت تبدیل ه 

بیش از پیش وابسته شدن ارتباطات و خدمات حقوقی به کدهای مربوط به زنجیرة بلوکی، 

سایت به عنوان نمونه  .یرقابل نقض یا قراردادهای هوشمندبرای استفاده به عنوان تضمینی غ

گذارد که وقتی شرایط و  میافراد ریزی در اختیار  ، قراردادهای قابل برنامه2نترکتساک اسمارت

دهد.  هایی انجام می موازین خاصی محقق شود، بدون دخالت واسطه، بین دو طرف پرداخت

ضمانت « اجرا-های قراردادی خود وضعیت»این قراردادها در زنجیرة بلوکی به عنوان 

 برد. شوند که خطر تکیه بر دیگران برای عمل به تعهدات را از بین می می

                                                 
 80تولید ناخالص داخلی جهان )حدود درصد  025/0میلیارد دالر یا تقریباً  20کوین در زنجیرة بلوکی حدود  در حال حاضر، ارزش کلی بیت 1

 تریلیون دالر( است.
2
 Smartcontracts 
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 30 درصد از  4/75) گیرد ها با هوش مصنوعی انجام می شرکت  درصد از حسابرسی

هوش مصنوعی در  (:اتفاق بیافتدمیالدی  2025دهندگان انتظار دارند این رویداد تا سال  پاسخ

گوی  را پاسخ فناوری، عملکرد مطلوبی دارد که این آیندهافرتطبیق الگوها و خودکارسازی 

سازد. در آینده که هوش مصنوعی جایگزین طیفی  های بزرگ می بسیاری از کارکردها در سازمان

نبه بر یک محیط وجود اج دهند، امکان نظارت همه ها انجام می از کارهایی شود که امروزه انسان

به بررسی آمادگی مشاغل برای  ۀ مارتین آکسفوردهای مدرس یکی از پژوهشخواهد داشت. 

درصد  47بینی کرد که بیش از  پیش وشدن به وسیلۀ هوش مصنوعی و رباتیک پرداخته  ای  رایانه

 شوند. ای می سال بعدی رایانه 20تا  10به احتمال زیاد در  2010از مشاغل ایاالت متحده در سال 

ا در اتوماسیون ارائه کرده است که بر اساس آن، ه گزارشی در مورد پیشرفتنیز مجلۀ فرچون 

در جئوپاردی مسابقۀ تلویزیونی معروف  نکه به خاطر عملکرد درخشا 1ی.امآی.ب واتسون

درصد  90تر از انسان است؛  اطالعات عمومی، شهرت دارد، در تشخیص سرطان ریه بسیار دقیق

ها. دلیل این برتری، داده است. حفظ هماهنگی و  درصد در برخی از آزمون 50دقت در برابر 

برای پزشکان طول بکشد، در  ساعت در هفته 160تواند  های منتشره پزشکی می همپایی با داده

تواند در امر  های جدید یا حتی انبوه شواهد بالینی که می توانند بینش نتیجه آنها احتماالً نمی

های  تشخیص یک مزیت محسوب شود، را بررسی کنند. جراحان در حال حاضر از سیستم

 .کنند های سطحی استفاده می ه عملخودکار برای کمک ب

تا های گوناگون  هدر عرص با تحول در فناوری اطالعات و ارتباطات رود نتظار میسایر نقاط عطفی که ا

 متخصصان این حیطه دید ( ذکر شده و درصد وقوع آنها از1در جدول )میالدی رخ دهد،  2025سال 

 است. گردیدهمشخص نیز 

 

 

                                                 
1 (IBM Watson ،)ها،  داده کالنآوری و استفاده از  مطالعه محتوا، جمعای از قبیل  های ویژه هوش مصنوعی قابلیت با استفاده از واتسون

 دارد.و بیان اطالعات را  پردازش موازی سریع
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 میالدی 2025تا سال  ICTدر عرصه  . نقاط عطف مورد انتظار1جدول 
 احتمال وقوع )درصد( عنوان رویداد

 92.1 پوشند های متصل به اینترنت می درصد از مردم لباس 10
 91 شوند )در نتیجه تبلیغات( درصد از مردم از فضاهای ذخیره آنالین نامحدود و رایگان برخوردار می 90
 89.2 شوند تریلیون حسگر به اینترنت متصل می 1

 86.5 افتد کار میاولین ربات داروساز در ایاالت متحده به 

 85.5 شوند های مطالعه به اینترنت متصل می درصد از عینک 10
 84.4 درصد از مردم در اینترنت حضور فعال دارند 80

 84.1 تولید خواهد شد اولین خودرو با چاپگر سه بعدی

 81.7 شود میتولید اولین تلفن همراه به صورت تراشة کاشتنی که از لحاظ تجاری مقرون به صرفه 
 81.1 شوند میدرصد محصوالت مصرفی با چاپگر سه بعدی تولید  5

 80.7 کنند وشمند استفاده میهای ه درصد جمعیت از تلفن 90

 78.8 درصد جمعیت به اینترنت دسترسی منظم دارند 90
 78.2 دهند های ایاالت متحده را تشکیل می درصد از کل خودروها در جاده 10خودروهای بدون راننده 

 76.4 افتد اولین عمل پیوند کبدی که به صورت سه بعدی چاپ شده است، اتفاق می

 69.9 ها تعلق دارد های کاربردی و دستگاه ها به برنامه درصد ترافیک اینترنت خانه 50بیش از 
 67.2 گیرد تا خودروهای خصوصی در سطح جهان سفرهای بیشتری از طریق اشتراک ماشین انجام می

 63.7 آید هزار جمعیت و بدون چراغ راهنمایی به وجود می 50اولین شهر با بیش از 

 45.2 رود ت مدیره یک شرکت به کار میوعی در هیأاولین ماشین هوش مصن
Source: World Economic Forum, (2015) 

 آن به تبعو  بنیادینتغییرات  وآورند  شرایط مهمی فراهم می ،مذکورنقاط عطف توان ادعا نمود که  می

بر رشد اقتصادی، تأثیر منفی احتمالی  فناوریمثبت  اثراتبا وجود زیرا . به همراه دارند های اساسی چالش

در  بر مشاغل مسأله جدیدی نیست و فناوریها درباره تأثیر  نگرانیالبته آن بر بازار کار نیز متصور است. 

در نتیجه پیشی جستن سرعت کشف »، فناوریدرباره بیکاری گسترده ناشی از  ، جان مینارد کینز1931سال 

« ای برای نیروی کار جویی در استفاده از نیروی کار از توانایی ما برای یافتن کاربردهای تازه ابزارهای صرفه

 هشدار داد.

تلف با شغل مخ 702بندی  دو پژوهشگر مدرسه مارتین دانشگاه آکسفورد با رتبهدر این راستا 

توجه به احتمال مکانیزه شدن آنها، از مشاغلی که کمتر از همه در معرض خطر مکانیزاسیون قرار دارند 

کند( تا مشاغلی که بیشتر از همه در معرض این خطر هستند  ها را تهدید نمی یعنی هیچ خطری آن« 0)»
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ع ه سنجش تأثیر بالقوه ابدایعنی تا حدی خطر جایگزینی این شغل با نوعی رایانه وجود دارد( ب« 1)»

 .قابل مالحظه هستند( 3( و )2در جداول )نتایج این بررسی اند که  بر بیکاری پرداخته فناوری

های اجتماعی  در آینده نزدیک، مشاغلی که مستلزم مهارتتوان نتیجه گرفت که  از این جداول می

های جدید و بدیع باشند، مشاغلی  ایدهگیری در شرایط عدم قطعیت و طرح  و نوآورانه، خصوصاً تصمیم

هستند که چندان در معرض خطر اتوماسیون نخواهند بود. ماهیت کار نیز تغییر خواهد کرد و در آینده 

 ای از کارها برای کسب درآمد روی خواهند آورد. بخشی از نیروی کار، به مجموعه

 ارندمشاغلی که بیشتر از همه در معرض مکانیزه شدن قرار د. 2جدول 

 )درصد( احتمال وقوع شغل

 0.99 های از راه دور بازاریاب

 0.99 های مالی کنندگان صورت تهیه

 0.98 های بیمه، خسارت خودرو ارزیاب

 0.98 سرداورها، داورها و دیگر مقامات ورزشی

 0.98 های حقوقی منشی

 0.97 ها شاپ ها و کافی ها، غذاخوری دارانِ رستوران مهمان

 0.97 امالکهای  دالل

 0.97 پیمانکاران مزارع

 0.96 ها و دستیاران اداری، به جز دستیاران حقوقی، پزشکی و اجرایی منشی

 0.94 برها ها و نامه پیک

Source: Carl Benedikt Frey and Michael Osborne, University of Oxford, (2013) 

 قرار دارندمشاغلی که کمتر از همه در معرض مکانیزه شدن . 3جدول 

 )درصد( احتمال وقوع شغل

 0.0031 مددکاران سالمت روان و آسیب اجتماعی

 0.0040 طراحان رقص

 0.0042 پزشکان و جراحان

 0.0043 روانشناسان

 0.0065 مدیران منابع انسانی

 0.0077 ها شناس ها و باستان شناس انسان

 0.0100 مهندسان معدن و طراحان کشتی

 0.0130 مدیران فروش

 0.0150 مدیران ارشد اجرایی
Source: Carl Benedikt Frey and Michael Osborne, University of Oxford, (2013) 
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نظیری که افراد در ابرهای انسانی با تعلق به یک  آزادی )کار کردن یا نکردن( و تحرک و پویایی بی

از این رو  مزایای اصلی برای این افراد است.شوند، از جمله  شبکه جهانی مجازی از آن برخوردار می

ای از قراردادهای اجتماعی و اشتغال که درخور و مناسب نیروی کار متغیر و ماهیت در حال  اَشکال تازه

فرما  های جدید، کارگران را به عنوان افراد خویش پلتفرم به عنوان نمونه آید. پدید میتحول کار باشد، 

های کارفرما و مزایای  کارگران از الزامات پرداخت حداقل حقوق، مالیاتاین  د ونکن بندی می دسته

توانید هر کسی را که  شما اکنون می» معتقد است 1دانیل کاالگاندر این راستا  بهره هستند. اجتماعی بی

خواهید به خدمت بگیرید؛ و از آنجا که  طور که می خواهید، دقیقاً همان خواهید، در هر زمان که می می

 .«آنها کارکنان شما نیستند، مجبور نیستید با دردسرها و مقررات استخدام سروکاری داشته باشید

 تال در دنیای واقعیهای دیجی ناوریهایی از کاربرد ف نمونه. 3

تواند تا حدود زیاد ذهنی  های فناورانه بحث شد می آنچه تا کنون در خصوص روندهای آتی پیشرفت

اند که الزم  اند یا حتی در صورت وقوع چنان پر هزینه بوده  تصور شود. مواردی که به ندرت اتفاق افتاده

ها منتظر ماند. اما تجربیات  این پیشرفت برداری از نتایج است مدت مدیدی برای اقتصادی شدن و بهره

اند و در راستای  ها به کار رفته دنیای واقعی حکایت از آن دارد که در عمل بسیاری از این تکنولوژی

بردهای راند. در واقع در حال حاضر نیز وجوه زندگی ما آکنده از کا رفع برخی مشکالت هم مؤثر بوده

های  نشان دادن این موضوع، موارد عینی از کاربرد فناوری جیتال است. براییهای د نوین فناوری

های بسیاری از این دست  اند. نمونه دیجیتال در جهان توسعه یافته در ادامه مورد بررسی قرار گرفته

ها سعی شده  وجود دارند و در اینجا تنها به ارائه مواردی کوتاه بسنده شده است. در گردآوری نمونه

 تحوالت فناورانه مورد توجه باشد.است تا وجوه مختلف 

 «از این رو  به دنبال فراهم ساختن آب پایدار برای نیازهای انسانی و اکولوژیکی است.« 2نِت آب

و در نتیجه مدیریت کل چرخه در  ها به نظارت بر جریان ،های هوشمند با استفاده از فناوری
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Daniel Callaghan 
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 Waternet 
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و  نوبجنت در  آب تعدادی از مؤسسات در حال حاضر پردازد. به عنوان نمونه خاص می مناطق

 .1هستند مستقر یقاشرق آفر

 شوند، به بهبود  ها و هوش مصنوعی هدایت می بازوهای رباتیکی عنکبوتی که توسط دوربین

 کارایی فرآیندها و عملکرد ابزارآالت بازیافت شهری در ایاالت متحده کمک کرده است.

 میلیون نفر را  30ا در اندونزی جمعیتی بیش از ها حاکی از آن است که جاکارت بعضی از تخمین

دهد که  در خود جای داده است. مطالعات صورت پذیرفته در خصوص این شهر نشان می

یابی توانسته شکاف اطالعات موجود در آمار حمل و نقل رسمی را مرتفع سازد  های مکان توئیت

 و خدمات حمل و نقل را بهبود بخشد.

 بینی استراتژیک در اطراف خط ساحلی سنگاپور است.  ظارت و پیشپروژه نپتون یک سیستم ن

بینی تبدیل  این سیستم مدلسازی هیدرودینامیکی، کیفیت آب را به یک چارچوب قابل پیش

آوری  های مینیاتوری به جمع هشت شناور تجهیز شده در سنگاپور به عنوان آزمایشگاه کند. می

های بروز  پردازند و با ارسال داده وغن و مواد مغذی میها، از جمله ر ها در خصوص آالینده داده

 پردازند. به مقامات، به تحلیل گسترش آنها می

 شود، توانسته با  المللی کشاورزی گرمسیری در کلمبیا اجرا می ای که توسط مرکز بین پروژه

لیمی سالۀ هواشناسی و زراعی این کشور، چگونگی اثرگذاری تغییرات اق 10های  استخراج داده

بینی خشکسالی در منطقه کوردوبا کمک کرد و  بر کاشت برنج را مشخص کند. این پروژه به پیش

 مانع اتالف محصوالت کشاورزان این منطقه شد.

 ها مقاله مجالت،  های تعریف شده در زمینه پزشکی، با پردازش کارآمد و سریع میلیون پلتفرم

داده موجود، به تشخیص بیماری افراد و ارائه لیست دولت از آزمایشات بالینی و سایر منابع 

کنند. به عنوان نمونه بنا بر گزارش پزشکان دانشگاه توکیو،  های شخصی درمانی کمک می برنامه

دقیقه تشخیص داده  10ساله را در کمتر از  60هوش مصنوعی یک شکل نادر از بیماری یک زن 

 است.

 

                                                 
1
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  ،های  بینی الگوهای حرکت کشتی ردیابی و پیشتکنولوژی توانسته به اندونزی در تشخیص

اندازی یک سیستم مانیتورینگ کشتی، به  ماهیگیری غیرقانونی کمک نماید. این کشور با راه

 ترویج شفافیت در صنعت ماهیگیری خویش پرداخته است.

 های بازیافت شده پالستیکی به عنوان مواد چاپ در پرینترهای  در جمهوری خلق تانزانیا، بطری

 گیرند. ه بعدی برای چاپ پروتزهای سه بعدی مورد استفاده قرار میس

  سه بعدی در شرکت اجتماعی با نام  گر چاپدر میانمار، بعضی از کشاورزها از یکProximity 

Designs های  های آب پاش و مکانیک داخلی پمپ های مختلف سیستم کنند تا بخش استفاده می

 خورشیدی را بسازند.

  که بزرگترین تولیدکننده دوچرخه و هیروموتوکورپ است، از پرینترهای سه بعدی، در هندوستان

در سه کارخانه این کشور، ل کنند. در یک سا بازوهای روباتیک و انبارهای کامپیوتری استفاده می

میالدی،  2020میلیون موتور سیکلت تولید شد و هندوستان امیدوار است تا سال  7چیزی حدود 

 کشور جهان محصوالت خودش را به فروش برساند. 20بتواند در 

 های احتمالی و قطع برق استفاده کرده است  بینی وقفه راه آهن هند از هوش مصنوعی برای پیش

های راه آهن داخلی در این کشور جلوگیری نماید و خطر  تا از خرابی منبع تغذیه در شبکه

 .نارسایی سیگنال را کاهش دهد

 های غیربهداشتی،  ها در مورد مکان رسانی بهتر به عالقمندان رستوران عسانفرانسیسکو برای اطال

های شهر را با  های بازرسان بهداشت رستوران و داده نمودهمکاری موفقی را با شرکت یلپ آغاز 

 .صفحات بررسیِ رستورانِ سایت یلپ درهم آمیخت

 رگران برای تمرکز بر روی ها باعث آزاد شدن وقت کا سپردن کارهای روتین و روزمره به روبات

های  ها و ماشین تر شده است. به عنوان نمونه یک کارخانه در دانمارک از روبات وظایف خالقانه

میلیون قطعه در هر ساعت  16/2هزار قطعه لگو در دقیقه و یا  36دقیق اتوماتیک برای ساخت 

 کند. استفاده می
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 دهند که وقتی لوله در شرفِ ترکیدن  می های فشار قوی قرار را در لولهحسگرها  1شرکت ایتن

باشد، تشخیص دهد و بالقوه مانع وقوع سوانح خطرناک شود و جلوی هزینۀ باالی از کار 

 گیرند. های کلیدی آنها هستند را می ها یکی از مؤلفه هایی که لوله افتادگی ماشین

 له قلبی شوید، چگونه حال بررسی این مسأله هستند که اگر دچار حمدر  2های بیمه ایتنا شرکت

توانند به شما کمک کنند. این سنسورها تغییر در شیوة راه رفتن را  حسگرهای یک فرش می

 کنند. تشخیص داده و پزشک را خبر می

 ها، حسگرها و تراکتورها استفاده  های مرتبط با بذر، ماهواره کشاورزان از آیوا گرفته تا هند از داده

چه زمانی بکارند، بهترین مسیرها و باره بگیرند که چه چیزی  این کنند تا تصمیمات بهتری در می

برای حفظ طراوت و تازگی مواد غذایی را از مزرعه تا سر میز غذا ردیابی کنند و چگونه با 

 .نمایندو هوایی سازگاری پیدا  تغییرات آب 

 ستفاده از یک سرویس شبکه اجتماعی شناخته شده در حیطه کسب و کار است که با ا 3لینکدین

کند.  های بزرگ، به استخدام و غربالگری نامزدهای خواهان شغل کمک می هوش مصنوعی و داده

 سازی استخدام برای کارفرمایان و افراد متقاضی شغل شده است. این امر باعث بهینه

 ای مبتنی بر علم، به حمایت از  های رایانه هوش مصنوعی توانسته با تشخیص و استفاده از برنامه

درصد کودکان اسپانیایی از این  10 در مقیاس وسیع بپردازد. در حال حاضر حدود 4نارساخوانی

 .تواند به یادگیری آنها کمک شایانی کند برند و این امکانات می نقص رنج می

های نوین را برای حل مشکالت و افزایش  های فوق تنها بخشی از کاربردهایی هستند که فناوری نمونه

ها در راستای اهداف توسعه  نماید این فناوری اند. آنگونه که بانک جهانی بررسی می ار گرفتهکارایی به ک

 اند.  توانند گسترش یابند و تا کنون در حرکت به سوی این اهداف مؤثر بوده پایدار نیز می

                                                 
1
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یادگیری خواندن و یا تفسیر کلمات، حروف و سایر نمادها که شامل مشکالت در است  نارساخوانی یک اصطالح عمومی برای اختالالتی 4

 .گذارد شود، اما بر هوش عمومی تأثیر نمی می
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 دولت پلتفرمی و حکمرانی خوب. 4

ا جهت به خدمت گرفتن نیروی های نوینی ر در طی پانزده سال اخیر، شبکه گسترده جهانی روش

های قدرتمندی از کسب و  های مختلف ایجاد کرده و طی این فرایند مدل خالقیت افراد در قالب گروه

های  کار را پدید آورده که در حال متحول کردن شکل اقتصاد هستند. به موازات تضعیف جایگاه شرکت

رت رویکرد جدیدی که از آن با عنوان وب افزار در این شبکه، قد قدیمی فعال در حوزه رسانه و نرم

با گسترش میزان تنوع مسایل و ناکافی بودن منابع جهت شود نیز به اثبات رسیده است.  می یاد 2.0

مبتنی بر  های فناوریهای حاصل از  ها، بسیاری از سران دولتی به نقش فرصت پرداختن به تمامی آن

ها در انجام هرچه بهتر  نها در انتخاب مجدد، بلکه برای کمک به آ ، نه تنها جهت کمک به آن2.0وب 

 اند. تعبیر کرده 2.0اند. بسیاری در مقام مقایسه از این حرکت با عنوان دولت  پی برده وظایف

ره معنایی بسیار لفظی با دای 2.0نیز تا حد زیادی به مانند سلف خود یعنی وب  2دولت نسخه 

. برای برخی این برند بکار می ،افراد آن را در هر معنایی که خود صالح بدانند متغیر است که ظاهراً

های اجتماعی و برای برخی دیگر ناظر بر شفافیت دولت مانند  مفهوم ناظر بر استفاده دولت از شبکه

شوند. برخی دیگر این مفهوم  ت ارائه میشده توسط دول افزارهای تهیه ارائه اطالعاتی است که توسط نرم

ها، مسابقات میان  mashupافزارهای تلفن همراه،  سپاری، نرم ، جمع را به استفاده از رایانش ابری، ویکیها

 اند. در پیوند با انجام وظایف دولت تعبیر کرده 2.0های فراگیر وب  دهندگان یا سایر انواع پدیده توسعه

تواند اصل موضوع را  ها نمی هیچ کدام از آن رسند، اما ظاهراً ه نظر میها مهم ب تمامی این ایده

نسخه جدیدی از شبکه جهانی وب نبود، بلکه رنسانسی پس از قرون وسطای  2.0تبیین کند. وب 

محبوبیت عظیم داتکام و بازکشف قدرت نهفته در طراحی اولیه شبکه جهانی وب بود. به همین ترتیب، 

ی از دولت نیست، بلکه این نوع دولت، دولت در معنای واقعی آن است که  ا ازهنیز نوع ت 2.0دولت 

سازی مجدد این نکته آشکار  شود. در این مفهوم سازی می گویی برای نخستین بار کشف و مفهوم

آیند، قانون وضع  افراد گرد هم میشود که دولت در نهایت سازوکاری برای کنش جمعی است.  می

یت مسایل و مشکالتی ایجاد و نهادهای مربوط به دولت را به منظور مدیر دهند ی، مالیات مکنند می

 .این افراد استها به نفع همه  و حل آن آیند ها برنمی هایی از عهده حل آنکه به تن کنند می
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محور  مشارکت های فناوریوری و به ویژه فناکارگیری  به معنای به 2بدین ترتیب، دولت نسخه 

به منظور حل هرچه بهتر مسایل و مشکالت جمعی در سطح  2اصر اصلی وب نسخه دهنده عن تشکیل

و  مبتنی بر اینترنت های فناوری انتظار بر آن استالمللی است.  ، کشوری و بینای منطقهشهری، 

توان  میرا  1ها پلتفرم ی کنند.گذار محوری را پایه امکان دهند تا دولت مشارکت افراد جامعهبه  تکنولوژی

محور به منظور حل هرچه بهتر مسائل دانست که مبنایی را  های مشارکت ی کارگیری فناور مثابۀ بهبه 

توانند نسل جدیدی از خدمات  های دولتی و غیردولتی مید که در قالب آن، سازماننده شکل می

 همگانی را ارائه نمایند.

دسترسی به کاالها و و امکان  کنندمی بازیها در اقتصاد نقش واسطه را بین عرضه و تقاضا پلتفرم

های معامالتی و نیز هزینه همچنین آنها. آورند میرا ظرف چند ثانیه فراهم  خدمات در سرتاسر جهان

و  سازندات جدید را میسر میبسیاری از خدم دهند،به تخصیص منابع را کاهش می مخارج مربوط

اصلی ترویج  انگیزانندهنقش  تواند می بخش دولتی محرکی برای نوآوری اقتصادی هستند.نیروی 

مفهوم پلتفرم دیجیتال، رسیدگی به مسائل نظارتی،  اعم از توسعهگوناگون های  را به روش هاپلتفرم

و  فرآیندها دهندگان با پلتفرم، مدیریتفراهم کردن مبنای تکنولوژیکی، تعیین چگونگی تلفیق ارائه

 نظارت شفاف و متمرکز ایفا نماید.

کند؛ عوامل اسطه را ایفا مینقش و ی است کهدولت دولت پلتفرمیگفت که  توان بنابراین می

دهندگان خدمات را به هم نماید، افراد و ارائهکند، مشارکت را تسهیل میدهی میکننده را سامان شرکت

ز آنچه امروز کند که فراتر اخدمات عمومی نظارت می و در نهایت بر الگوهایی از ارائه کند،وصل می

حال ایجاد های دیجیتال در فناوری که در عصر حاضراز آنجا که  هستند. ،گنجدحتی در تصور ما می

 کار و جامعه وو مرزهای میان دولت، کسب  هستندنی خدمات همگا تحوالت بنیادین در نحوه ارائه

 .شود قلمداد میی طبیعی از این روند پیشرفت دولت پلتفرمی جزئ سازند،محو میمدنی را 

و  ها و فرهنگ، مهارتفرآیندهاکرد، های دولت اعم از الگوهای عملدیجیتال تمامی جنبه حوزه

البته درک صحیح از دولت پلتفرمی به معنای اندیشه  کند.ذینفعان را دستخوش تغییر میروابط همچنین 
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 ،سازدبفردی را فراهم می رهای منحصدولت پلتفرمی فرصتصحیح  گیری شکل ورای تکنولوژی است.

های درست امنیتی و حریم ها هستند که با نظارتهای دولتی یک منبع غنی از داده سازمانزیرا 

دولت پلتفرمی  توانند برای بهبود ارائه خدمات و توسعۀ تجاری و اقتصادی آزاد شوند.می ،خصوصی

توانند در یک  ها می ها با این پلتفرم زماندهد. سا همچنین نیازهای دیجیتالی شهروندان را مد نظر قرار می

اکوسیستم وسیع همکاری نمایند، بازخوردها را به صورت آنی با یکدیگر به اشتراک بگذارند، از الگوی 

 .ها به وجود آورند هایی خالقانه در بین بخش حکمرانی چابک پشتیبانی کرده و معاضدت

تواند به ادارات دولتی کمک کند که برای  ه میهای شبک فناوریتر از  استفاده بیشتر و مبتکرانه

دولت الکترونیک گرفته تا ترویج شفافیت، پاسخگویی و  فرآیندهایبهبود عملکرد کلی خود، از تقویت 

ها  دولت زیرا سازی نمایند. ، ساختارها و کارکردهای خود را مدرنتعامل بیشتر بین دولت و شهروندان

باید این واقعیت را بپذیرند که قدرت از بازیگران دولتی به بازیگران غیردولتی و از نهادهای قدیمی به 

های اجتماعی و تعامالت آنها  بندی های جدید و گروه های ناپایدار در حال تغییر است. فناوری شبکه

ال پیش غیرقابل تصور بود، اعمال ای که فقط چند س شود که تقریباً هر کسی بتواند به شیوه باعث می

نفوذ کند. عصر دیجیتال باعث تضعیف بسیاری از موانعی شده است که برای حفاظت از اقتدار عمومی 

گرفتند. این تحول همچنین با افزایش آگاهی افکار عمومی، مردم جامعه را مطالبه  مورد استفاده قرار می

 محور نموده است. 

ای با  سابقه از انقالب صنعتی چهارم، نهادهای نظارتی تا حد بی با سرعت شتابان تغییر ناشی

شوند  گذار و نظارتی امروزی اغلب از رویدادها غافلگیر می اند. مقامات سیاسی، قانون چالش مواجه شده

ساعته  24و اهمیت پیامدهای آن پیش بروند. چرخه  فناوریپای سرعت تغییر  و قادر نیستند که هم

ا برای اظهارنظر و اقدام عاجل در قبال وقایع و اتفاقات تحت فشار گذاشته و زمان در اخبار، رهبران ر

 شده کاهش داده است. های سنجیده، اساسی و حساب اختیار را برای دست یافتن به پاسخ

کارکردهای عمومی ضروری، ارتباطات اجتماعی و اطالعات شخصی  بنابراین، با توجه به اینکه

باید  نیز و کارها و جامعه مدنی( مکاری کسب با هها ) اند، دولت تال کوچ کردهدیجی های به پلتفرم

پذیری، انصاف، حق مالکیت معنوی فراگیر،  هایی برای حفظ عدالت، رقابت ها و توازن قواعد، بررسی
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 را ( ابعاد و مصادیقی از رویکرد دولت پلتفرمی4جدول )ن ایجاد کنند. امنیت و قابلیت اعتماد و اطمینا

 مشخص کرده است.

 . ابعاد و مصادیقی از رویکرد دولت پلتفرمی4جدول 

 متولی/مجری مورد استفاده نقش پلتفرم

 های دولتی سازمان عموم مردم و کسب و کارهای خصوصی انتشار اطالعات عمومی حکومت

 های خدماتی ایجاد اپلیکیشن
امور اداری و روزمره مردم و امکان انتخاب 

 خدمات بهتر
ئه دهنده پلتفرم و به عنوان ارا دولت
 خصوصیدهندگان  توسعه

 مردم نظارت بر کار دولت گری و نظارت مطالبه

 دهندگان خصوصی مردم، نخبگان و توسعه دست آمده از رفتار مردم استفاده از داده به بازخوردگیری

 گزاری سیاست
ها و مسابقات،  ها، برگزاری چالش سپاری جمع

 ها ارزیابی سیاستارائه پیشنهادات و 
 مردم و نخبگان

 مردم گزارش ایرادات، نواقص و مشکالت دهی گزارش

 مردم حل مشکالت توسط خود مردم اقدام عملی
 های پژوهش منبع: یافته

شود، اول از همه استفاده از  ها پرداخته می وقتی به ارزیابی تأثیر انقالب صنعتی چهارم بر دولت

تواند  میپیدایش دولت پلتفرمی زیرا  رسد. حکمرانی بهتر، به ذهن میهای دیجیتال برای  فناوری

که به دنبال ابداع رویکردهای  شودهایی مواجه  سازمان سابقهبا اقبال بی ،دولتی ارائه خدمات واسطه به

تواند دولت را در دستیابی به اهداف  این امر می د.هستن مردم رسانی به عمومجهت خدمات ،نوین

دولت بستری باز برای امکان نوآوری افراد ، در حکمرانی خوب زیرا خوب کمک نماید.حکمرانی 

ترغیب بخش خصوصی به مشارکت برای تولید  آن هدفکند که  ایجاد میدرون و بیرون از خود 

ها، با توجه  از طریق آن، بازیگران دولتی و غیردولتی در زمینه طراحی و اجرای سیاستاست و  خدمات

. ای از قواعد رسمی و غیر رسمی که تأثیر بر و تأثر از قدرت دارند، با یکدیگر تعامل دارند به مجموعه

 اهداف حکمرانی خوب را مشخص کرده است.اهم ( 1نمودار )
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 حکمرانی خوب های مؤلفه. 1نمودار 

 

گیری حکمرانی خوب را در عملکرد بلندمدت  شکل وجود دارد که مطالعات بسیاریاز طرف دیگر 

میان حکمرانی خوب و رشد بلندمدت  ارتباط مثبت و مستقیم و داند میرشد اقتصادی حائز اهمیت 

المللی در خصوص  داخلی و بین مطالعاتاز ( به چند نمونه 5نماید. در جدول ) را تأیید میاقتصادی 

 اشاره شده است. کشورهاتأثیر حکمرانی خوب بر عملکرد اقتصادی 

نهادهای پشتیبان  دولت پلتفرمی و در فراهم ساختن ها حکومتتوانایی بنابراین، در عصر حاضر 

عدم توسعه دولت پلتفرمی  رشد و کاهش فقر و ایجاد حکمرانی خوب، امری حیاتی برای توسعه است.

فساد و  با افزایش دهد و وری مخارج عمومی را کاهش می حکمرانی ضعیف، کارایی و بهرهو 

 خواهد شد.گذاری خصوصی و رشد اقتصادی  مانع سرمایه ،خواری رشوه

 

 

 

حکمرانی 
 خوب

 کارایی

مسئولیت  
 پذیری

 مشارکت

وفاق 
 عمومی

حکومت 
 قانون

 شفافیت

 پاسخگویی

عدالت و 
 فراگیری
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 پیرامون تأثیر حکمرانی خوب بر عملکرد اقتصاد کشورها ای از مطالعات . نمونه5جدول 

 نتایج پژوهش نام پژوهشگران

 نورث و وینگاست
(1989) 

 

ها نسبت به  شوند که دولت این مینهادهای سیاسی مبتنی بر کنترل و توازن مانع از 
طلبانه داشته باشند و منافع آن را تحت تأثیر قرار دهند. همچنین  گذاران دید فرصت سرمایه

جریان ورود سرمایه خارجی به کشورهای با وضعیت حکمرانی خوب وضعیت بهتری داشته و این 
 مسئله در رشد اقتصادی این کشورها تأثیر بسزایی دارد.

 استاساواگ

(2002) 

گذاران بخش خصوصی از تغییرات قانونی و اداری در فرایند مدیریت اقتصادی  رس سرمایهت
سیاسی جامعه، منجر به بروز نااطمینانی اقتصادی شده و این امر سبب لغو یا تأخیر در اجرای 

 شود که این مسئله رشد اقتصادی را متأثر خواهد ساخت. ها می پروژه

 خانیرنصی
(1393) 

در طول زمان با افزایش کیفیت حکومت به میزان یک درصد، تولید ناخالص داخلی ایران و 
درصد  35توانند  کشورهای اسالمی منتخب پنج درصد رشد داشته است و متغیرهای تحقیق می

 از تغییرات نرخ رشد تولید ناخالص داخلی را توضیح دهند.

 شاکری و همکاران
(1394) 

ای که  در عملکرد بلندمدت رشد اقتصادی حائز اهمیت است، به گونه( موضوع حکمرانی خوب 1
ارتباط مثبت و مستقیمی میان حکمرانی خوب و رشد بلندمدت اقتصادی در کشورهای خاورمیانه 

 و شمال آفریقا وجود دارد.

( توانایی دولت در فراهم ساختن نهادهای پشتیبان رشد و کاهش فقر و ایجاد حکمرانی خوب، 2
 یاتی برای توسعه است.امری ح

خواری  دهد و فساد و رشوه وری مخارج عمومی را کاهش می ( حکمرانی ضعیف، کارایی و بهره3
 .شود گذاری خصوصی و رشد اقتصادی می دهد و مانع سرمایه را افزایش می

 مسیری برای توسعه هوشمنداقتصاد . 5

بر رشد اقتصادی خواهد داشت،  دیجیتالهوشمندی اقتصاد و گسترش به کارگیری فناوری تأثیری که 

گویند  می 1فناوریها به  نظر دارند. در یک سو، بدبین ها در مورد آن اختالف ای است که اقتصاددان مسأله

وری تقریباً رو به پایان  که انقالب دیجیتال هر چه در توان داشته کمک کرده است و تأثیر آن بر بهره

و ابداع در نقطه عطف قرار  فناوریکنند که  ادعا می 2فناوریها به  است. در اردوگاه مقابل، خوشبین

 وری و رشد اقتصادی بیشتر خواهد شد. داشته و به زودی موجب افزایش چشمگیر بهره

هایی که به فروش محصوالت و خدمات خود از  روز به روز به شرکتکه باید گفت اما در کل 

هایی که تولید بیشتری دارند، تمایل  به طوری که شرکتشود؛  پردازند، افزوده می طریق اینترنت می

                                                 
1
 Techno-pessimist 

2
 techno-optimist 
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تجربه ثابت دارند. نیز افزونی به ایجاد وبسایت و فروش محصوالت و خدمات خود در خارج از مرزها 

درات کنند، رشد بیشتر، سریعتر و صا هایی که از تکنولوژهای دیجیتال استفاده می شرکتاست کرده 

را  های جدید در عرصه اقتصاد استفاده از تکنولوژیمترین دستاوردهای مه اند. باالتری را تجربه کرده

 توان در موارد ذیل خالصه نمود. می

 انباشت سرمایه : وری باالتر و تشدید رقابت تجارت بیشتر، بهرهICT
درصد رشد  20تقریباً  1

فزونی  2009تا  2005های  این تأثیر بین سال را سبب شده و 2014تا  1995های  جهانی بین سال

 .2یافته است

 های بین  ها و تزاحم توانند تفاوت بازارهای آنالین می: تسهیل ورود به تجارت جهانی

کنندگان را کاهش دهند که این امر به رونق تجارت جهانی کمک شایانی  تولیدکنندگان و مصرف

شود که به رشد  زایش دسترسی به بازار و کارایی میهای معامله سبب اف کند. زیرا کاهش هزینه می

 کند. برداری از سرمایه و رقابت کمک می اقتصادی از طریق سه کانال تجارت، بهره

 شود که  اینترنت باعث می: ها برای دستیابی به بازارهای جدید توانمندسازی بیشتر شرکت

شود  پیدا کند. این امر سبب می تجارت افزایش امکاندسترسی به بازارهای جدید تسهیل گردد و 

 های بیشتری شروع به صادرات نمایند و تبادل محصوالت بیشتری رخ دهد. تا شرکت

 درصدی در استفاده از اینترنت بین دو  10یک افزایش : افزایش حجم صادرات محصوالت

 دهد. به طور مشخص، درصد افزایش می 6/0کشور، میانگین تجارت دوجانبه در هر محصول را 

درصد افزایش یابد، میانگین درآمد صادرات یک  10اگر استفاده از اینترنت در کشور صادرکننده 

درصد افزایش یابد، میانگین  10یابد و اگر مصرف اینترنت در کشور واردکننده  درصد افزایش می

 یابد. درصد افزایش می 5/0عایدی واردات 

                                                 
1
 Information and Communication Technology 

 شایان ذکر است این آمار کامالً قابل دفاع نیست. 2
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 جداسازی وظایف را در روند تجارت  های ارتباطی بهتر، فناوری: تسهیل جداسازی وظایف

توانند مراحل مختلف تولید خود را در کشورهای  ها می کنند و شرکت الملل تسهیل می بین

 مختلف انجام دهند.

 ها  های دیجیتال به شرکت فناوری: ها از بازدهی کارای نیروی کار و سرمایه گیری شرکت بهره

تولید اطالعات و پردازش مجدد و  فرآیندهایزی های خود را با خودکارسا کند تا هزینه کمک می

خود را افزایش  کارنیروی وری سرمایه و  و بهره داده کاهش ،های کسب و کار بازسازی مدل

 دهند.

 های جدید و کارآمدتری را برای بازار و توزیع  ها روش شرکت: توانایی بازاریابی و توزیع آنالین

 .1کنند میود به صورت آنالین پیدا محصوالت خ

 های آنالین  خدمات و سیستم عامل: های جدید تجارت تشدید رقابت و نوآوری و ایجاد روش

ها و کاهش  برند و به افزایش شفافیت قیمت های جستجو و ارتباطات را از بین می هزینه

 کنند. های ثابت برای شروع کسب و کار کمک می هزینه

های دیجیتال در اقتصاد به حدی رسیده است که چهار شرکت برتر  کاربرد فناوریدر حال حاضر 

، ارتباط تنگاتنگ با اقتصاد (5و آمازون 4، مایکروسافت3، آلفابت2)اپلی بازاری  جهانی بر اساس سرمایه

تا  2010های  بین سال اطالعات و ارتباطات فناوریصادرات محصوالت  همچنین دیجیتال دارند.

 2به بیش از  2016در سال  ICTتجارت در کاالهای  را تجربه کرده و درصدی 40، افزایش 2012

 2015تریلیون دالری در سال  25در تجارت الکترونیک نیز فروش جهانی  است.تریلیون دالر رسیده 

گیری از فناورهای  دهد که کمپانی علی بابا چگونه توانسته با بهره ( نشان می1شکل ) حاصل شده است.

 تر ثبت نماید. های سنتی گیر را در مقایسه با بنگاه شمرشدی چدیجیتال، 

 

                                                 
های بازاریابی و فروش  میلیون جستجو انجام دهند و هزینه 10توانند در روز حدود  های تولیدکننده چینی با اینترنت می نهبه عنوان نمونه کارخا 1

 .غیرمستقیم کاهش دهندخود را نسبت به تولیدکنندگان 
2 

Apple 
3
 Alphabet 

4
 Microsoft 

5
 Amazon 
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 در عرصه جهانی های مطرح شرکتمقایسه روند فروش ساالنه . 1شکل 

 

 هوشمندریزی برای حرکت به سوی اقتصاد  هایی از برنامه  نمونه. 6

هایی برای  تواند در دل خود درس تجربه سایر کشورها در خصوص حرکت به سوی اقتصاد هوشمند می

نگاهی به تجربیات این کشورها گیرند. عالوه بر این،  کشورهایی داشته باشد که در این مسیر قرار می

برای این منظور های دیجیتال در اقتصاد بهره گرفت و  توان از فناوری دهد که تا چه میزان می نشان می

چه اقداماتی مورد نیاز است. حرکت به سوی اقتصاد هوشمند یک ضرورت است و الجرم بسیاری از 

کشورهای جهان در این مسیر قرار دارند. با این وجود برخی از کشورها از وضعیت و پیشرفت 

بخش چهار کشور اند. در این  تری در این حوزه داشته تری برخوردار هستند و عملکرد درخشان مناسب

 اند. کنگ، قزاقستان و سوئیس مورد توجه قرار گرفته استونی، هنگ

 . استونی6-1

های  ، دادگستری، مراقبت1، آموزش1گیری گذاری، رأی در کشور استونی، خدمات دولتی و قانون

بهداشتی، بانکداری، مالیات، پلیس و ...، به صورت دیجیتالی در یک پلتفرم تعبیه شده و به اصطالح این 

                                                 
 گیرد. در استونی مورد استفاده قرار می 2005سال گیری است که از  یهای رأ گیری اینترنتی یکی از روش یرأ 1
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 یریتمدو  هوا یآلودگ و ترافیکشده است. این امور سبب کاهش تبعیض، فساد، « سیم کشی»کشور 

 در یکپرچمدار تحقق دولت الکترون ،نفری میلیون 3/1 جمعیت با یاستون شده است.شهروندان  زمان

 و دیجیتال این کشور، در دولتی خدمات و ها یسسرو از درصد 99 حاضر و در حال است جهان

 به نیازی شهروندان از یکچ هی ملک، یدسه مورد ازدواج، طالق و خر جزه ب و هستند الکترونیک

از و تنها  روزمره ندارند کارهای انجام برای دیگر های کمپانی یا دولتی های اداره به یمراجعه حضور

 .انجام دهند را خود کار توانند می طریق اینترنت

 2000آغاز شد و سرانجام در سال میالدی  90 دیجیتالی شدن دولت در استونی، از دهه فرآیند

2نخستین خدمت الکترونیک یعنی مالیات الکترونیکمیالدی 
این  درفرار مالیاتی  اینکبه مردم ارائه شد.  

طریق دولت الکترونیک پرداخت  به صفر رسیده است و همه مردم مالیات خود را ازکشور تقریباً 

گذاری اطالعات ثبت کرده  برای به اشتراک هایی پلتفرم 3(ETCBاداره مالیات و گمرک استونی ) .کنند می

به اشتراک بگذارند. در  ETCBکند که اطالعات درآمدی خود را با  از افراد درخواست میو  است

صورت موافقت، قبل از بازگشت دوره مالیاتی، یک فایل مشخص با نام و کد حقیقی شخص برای این 

کند و در  بینی می با استفاده از این اطالعات، میزان مالیات افراد را پیش ETCBشود.  سازمان ارسال می

 شود. کامالً الکترونیکی انجام می فرآیندشود. این  صورت لزوم اصالح و مالیات بر درآمد اعالم می

این کشور به طور کامل به سمت اتوماسیون حرکت کرده است و دیگر حتی نیازی این،  بر  عالوه

بلکه تمام این اطالعات از طریق  ،ها لیست حقوق کارمندان، بیمه و مالیات ارائه دهند نیست که شرکت

گیرد، به این ترتیب میزان فساد نیز به صفر  قرار می اتوماسیون و دولت الکترونیک در اختیار دولت

ها متوجه شود که آنها  تواند با کمک اتوماسیون بسیار زودتر از مدیران شرکت رسد. حتی دولت می می

ها کمک کند تا مسیر خود را تغییر دهند و  در معرض ورشکستگی قرار دارند و به این شرکت

 داشته است.ن موضوع در اقتصاد این کشور تأثیر بسزایی تر بگیرند که ای هایی عاقالنه تصمیم

                                                                                                                                                  
های دولت  دیگری از توانمندی بخش آنالین زبان استونیایی آموزشبه مدارس الکترونیک مرتبط هستند و استونی درصد مدارس  85 1

 .شود محسوب میاین کشور الکترونیک در 
2
 e-tax 

3
 Estonian Tax and Customs Board 
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درصد مردم استونی، کارت شناسایی  98حدود  2002در راستای دیجیتالی شدن دولت، از سال 

های دولت الکترونیک در این کشور محسوب  ای دارند که کلید استفاده از خدمات و سرویس ویژه

...  به هر اداره دولتی یا کمپانی خصوصی، بیمارستان و. شهروندان استونیایی هنگام مراجعه 1شود می

یا دیگر مدارک  نیازی به ارائه اطالعات، کپی شناسنامه و سایر خدمات، برای یافتن شغل، زایمان و

های  پایگاهواقع  در .چرا که با ارائه این کارت، همه اطالعات خصوصی فرد قابل مشاهده است .ندارند

 .گیرد صورت ماشین به ماشین انجام می زنند و انتقال اطالعات به با یکدیگر حرف می داده

درصد اطالعات سالمت شهروندان،  97حاال در استونی بخش سالمت نیز متحول شده و 

هایی همچون آمبوالنس الکترونیک قرار گرفته است. به این ترتیب به محض  دیجیتالی شده و سرویس

گیرد و حتی  عالم نام بیمار، تمام اطالعات پزشکی وی در اختیار تکنیسین قرار میو ا 112گیری  شماره

 شود.  با توجه به سوابق بیمار، در صورت نیاز، از داخل آمبوالنس، یک اتاق در بیمارستان رزرو می

میالدی  2014استونی در دولت الکترونیک مربوط به دسامبر سال  اقدامات پیشرویکی دیگر از 

عنوان   های دیجیتال خود را به روی جهان باز کرد و به این سال این کشور دروازه سرویس در ؛است

 نخستین کشور جهان شناخته شد که اقامت الکترونیک
کند؛ گامی که دولت  به مردم جهان ارائه می2

افراد  در قالب این برنامه،د. کن یاد می« کشوری بدون مرز»عنوان حرکت به سوی ایده  استونی از آن به

توانند پس از ارائه درخواست شهروندی و طی مراحلی خاص، یک کارت شناسایی  غیرمقیم استونی می

هوشمند از این کشور دریافت کنند تا از طریق آن به خدمات الکترونیک متنوع این کشور دسترسی 

درآمد خوبی شده  برای اقتصاد استونی منبع. این خدمت، داشته و همانند شهروندان، از آن بهره بگیرند

های جدید، فرصت برای کسب و  است، چون عالوه بر درآمدهای ناشی از ثبت نام و سپس ثبت شرکت

های تازه ثبت شده مثل رسیدگی به امور مالیاتی و  کارهای جدید برای ارائه خدمات به این شرکت

 .حقوقی هم فراهم شده است

                                                 
این طرح از فنالند گرفته شده ولی  . در ضمنشود این کارت شناسایی هوشمند در بدو تولد برای شهروندان استونی صادر می شایان ذکر است 1

 د.آنجا که استفاده از آن در فنالند الزامی نیست، این کشور نتوانسته در این زمینه همچون استونی موفق عمل کن از
2
 e-residency 
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های دولتی استفاده  عامل برای تقویت سیستم 1(APIها ) ریزی اپلیکیشن در استونی از اتصال برنامه

ها برای شهرهای هوشمند و حفظ APLسازد. از  طور کامل یکپارچه می کنند که اجزای دولت را به می

کارهای جدید شوند و  و  اندازی کسب توانند باعث راه ها میAPLشود.  میراث فرهنگی نیز استفاده می

کنند. این کشور همچنین یک شبکه  ارائهلت نیست را هم خدمات جدیدی که در حوزه مدیریت دو

ها بتوانند در  تا تمام سرویس هایجاد کرد مسافرتی های آژانس کاربردی برای تبادل اطالعات بین سیستم

صورت  درصد خدمات را به 99نام دارد و  x-roadیک نقطه خاص در دسترس باشند. این سرویس 

 دهد. می ارائهآنالین 

 کنگ هنگ. 6-2

ها در  است که با سرعت و پهنای باند باال، یکی از بهترین پیشرفتهکنگ دارای یک شبکه اطالعاتی  هنگ

 3100پورتال اطالعات خدمات بخش عمومی این کشور، بیش از شود.  سطح جهان محسوب می

ارتباطات و هزینه فناوری برنامه کاربردی دارد.  1000های منحصر به فرد و حدود  مجموعه از داده

 تخمین زده شده است. 3کنک دالر هنگ میلیارد 9/8این کشور،  2اطالعات دولتی

کنک به منظور تسهیل پژوهش و نوآوری از طریق پورتال اطالعات عمومی بخش  در هنگ

..( را در .نقل، آموزش و پرورش و  سالمت، حمل و  ماننددولتی، اطالعات بخش دولتی و خصوصی )

های شهر  های باز برای ترویج نوآوری این، این کشور از داده بر  دهند. عالوه قرار می های دیجیتال فرم

العاده و ظرفیت باال، پشتیبانی  ه سرعت فوقئموبایل نیز با ارا 45Gهای  کند. شبکه هوشمند استفاده می

 قابل اطمینان و ارتباطات با تأخیر کم، کاتالیزور توسعه شهر هوشمند هستند.

شهر هوشمند مکان مناسبی برای همکاری نزدیک بین بخش عمومی، بخش خصوصی، 

های شهری،  سازد. در این شهر شناسایی چالش ها و شهروندان در کل چرخه اجرا فراهم می دانشگاه

                                                 
1
 Application Programming Interfaces (API) 

2
 Information and Communications Technology 

3
 HK 

4
 Fifth generation 
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سنجی، اثبات  های بالقوه، ارزیابی امکان سازی پروژه ها، تحقیق و توسعه، مفهوم ها و استراتژی سیاست

 پذیرد. با سهولت بیشتری صورت میهای آزمایشی در سراسر شهر و ...  ز طریق پروژهمفاهیم ا

که  دکن یجادها ا داده یلو تحل یهتجز یدپلتفرم جد کنک قصد دارد یک میالدی هنگ 2020تا سال 

ه . این پلتفرم کدساز یفراهم م یادارات دولت یانها را در م داده موقع ی بهگذار امکان انتقال و اشتراک

خدمات الکترونیکی کارآمد با  ارائههای امنیتی پیشرفته برای ادارات دولتی است، به  دارای ویژگی

 پردازد. می 1استفاده از خدمات رایانش ابری عمومی

های بزرگ  را برای پروژه 2(BIM)مان اطالعات ساخت سازی اجرای مدلهمچنین کنک  هنگ

مشترک  مکانیهای  داده کرده و توسعه زیربنایمیالدی شروع  2018گذاری دولتی از سال  سرمایه

(CSDI)3  گذاری اطالعات جغرافیایی بین ادارات دولتی و  میالدی به منظور اشتراک 2023را تا سال

 کار دارد.در دستور  4(G2Bهای دولت برای بهبود فضای کسب و کار ) برنامه

منحصر به فرد در  یکاربرد یها برنامه یو بررس 5تک فین یها ارتقاء پروژهاین کشور به دنبال 

ی است. تسهیل معرفی بانکداری مجازی و معامالت مرز یتجار یمال ینمختلف، از جمله تأم یها ینهزم

. به طور مثال در سال کنگ قرار دارد خدمات در دستور کار دولت هنگ ارائههای  عنوان یکی از مدل به

 HKمیلیون دالر  7/1کارت اعتباری داشته است و  6/2کنگی به طور متوسط  ، هر شهروند هنگ2015

میلیون اکانت نیز در بانکداری الکترونیک این کشور فعال  12تراکنش روزانه را به ثبت رسانده است. 

دستورالعمل معامالت  ضمن بنا بر تراکنش ماهانه دارند. در HKتریلیون دالر  7هستند و بیش از 

امضای الکترونیکی معادل امضای کاغذی است. رئوس  میالدی این کشور، 2000الکترونیکی سال 

 کنگ به منظور توسعه اقتصاد هوشمند عبارتند از: های آتی هنگ برنامه

 ارائه محدوده بسیار وسیعی از خدمات الکترونیکی به مردم 

  اشتراکیحذف موانع مقرراتی اقتصاد 

                                                 
1
 public cloud services 

2
 Building Information Modelling 

3
 Common Spatial Data Infrastructure 

4
 Government-to-Business 

5
 Fintech 
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 تکنولوژیکی های یگذار یهسرماجذب  تبدیل شدن به قطب 

 ورانهناشناخته شدن به عنوان یک مقصد توریستی پیشرفته و ف 

 یساز یو صنعتتک  فین مانند هوشمنداقتصاد  یها ینهکسب و کار به خصوص در زم یطمح بهبود 

 مجدد

 . قزاقستان6-3

ت عدیده اقتصادی را تجربه کرده است، با استفاده کشور قزاقستان که پس از فروپاشی شوروی، مشکال

این  های مهمی را در راستای بازسازی اقتصاد خود بردارد. از فناوری اطالعات و ارتباطات توانسته گام

 یکیدولت الکترون یاساس بررس بر آغاز کرده و 2004کشور کمپین دولت الکترونیک خود را از سال 

 ینهکشور، در زم 193 یاناز م یاکشور برتر دن 32 ین، قزاقستان در ب2016سازمان ملل متحد در سال 

از دولت توانسته ، توسعه خود یبا توجه به استراتژ این کشور قرار دارد. یدولت یکیخدمات الکترون

 نماید.استفاده  یرونق اقتصاد یشافزا به منظوراهداف خود  یشبردپ یبرا یکالکترون

وابستگی این کشور به صادرات منابع ملی، قصد دارد که آستانه، دولت قزاقستان به منظور کاهش 

تک تبدیل کند؛ در این راستا مرکز مالی  های فین پایتخت خود را به مقصدی جذاب برای شرکت

 مالیر معتببا مراکز  AIFC در حال حاضر بنا نهاد. 2018را در ژوئیه  1(AIFC)الملل شهر آستانه  بین

 ها انگلیسی است، قابل رقابت است. کنگ، دوبی و سنگاپور که زبان آن گمانند هن جهان

مرکز »ای را با شرکت مایکروسافت برای همکاری در ساخت اولین  نامه همچنین این نهاد، تفاهم

 wavesو شرکت بالکچین  Deloitte  . البته این کشور با شرکتامضا نموده است« نوآوری بالکچین

برای وارد کردن فناوری بالکچین به بدنه دولت در حال همکاری است. اگر این امر تحقق یابد، 

گرجستان بعد از ژاپن دومین کشوری خواهد بود که بازار ارزهای دیجیتال را برای توسعه ضروری 

 برد. ها را تا سطح دولتی پیش می دانسته و آن

                                                 
1 

Astana International Financial Centre 
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هایی چون  آغازین توسعه خود است اما برنامه ها در قزاقستان در مراحل اکوسیستم استارتاپ

TechNation ،Astana Hub ،Startup Kazakhstan  وSeedstars Fintech Stars  با پیداکردن

 دهند. به این روند شتاب می ،ها هایی که به دنبال رشد کردن هستند و کمک به آن استارتاپ

با قرار دادن میالدی  2019تا پایان سال  قصد دارده که وزارت مالیه جمهوری قزاقستان اعالم کرد

. شودگیری بر بستر زنجیره بلوکی، مالیات بر ارزش افزوده از تمامی شهروندان ستانده  سیستم مالیات

دلیل استفاده از این فناوری، مدیریت استفاده از مالیات و کاهش فرار مالیاتی است. از طرفی بانک 

را  زنجیره بلوکیاوراق قرضه مبتنی بر  میالدی، 2019ا پایان سال اعالم کرده که تنیز مرکزی این کشور 

 های تلفن همراه به فروش خواهد رساند. از طریق اپلیکیشن

 سوئیس. 6-4

اما در سال  ،خود را طراحی نمود ITCاولین برنامه  2000سوئیس همزمان با اتحادیه اروپا و در سال 

های  سال بندی شد. از این رو در در مقایسه با دولت الکترونیک در اتحادیه اروپا ضعیف طبقه 2005

بهبود این کشور  .کرد تالی کردن دولت و اقتصاد خود طرحبرای دیجی ییمجزا یها برنامه 2015و  2007

ها  ها و چالش بر پیشرفت گرفت تصمیمو  را در دستور کار خود قرار دادشرایط عمومی اقتصاد دیجیتال 

نظارت  گیری اقتصاد مشارکتی و نیز مشخص ساختن مسائل معطوف به مقررات موجود در مسیر شکل

 .بیشتری انجام دهد

سپس اقدام  مشخص کرد.نگرانه  به شکلی آینده را های ملی های مربوط به داده سیاست سوئیس

استفاده از  همچنین این کشور نمود. های موجود پلتفرم مبنای های ملی بر های داده توسعه زیرساختبه 

را افزایش داد تا از جذاب  اکسیدکربن های مبتکرانه برای کاهش مصرف انرژی و انتشار دی فناوری

 یابد.اطمینان  بودن تجارت آنالین

گسترش دسترسی به پهنای باند پرسرعت برای تمام قصد دارد تا با  همچنین این کشور

های مختلف و به کارگیری  حل های چندگانه از راه استفاده بهمیالدی،  2020وئیسی تا سال شهروندان س
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یابد.  دست یک هویت دیجیتال امن به منظور ایجاد ارتباط بی وقفه با جامعه مدنی و بخش خصوصی

 عبارتند از: و پیشرو اقتصاد هوشمند یک اقتصاد خویش بههای سوئیس برای تبدیل  سایر برنامه

 های بهداشتی یت و کارایی مراقبتهای بیماری الکترونیک به منظور بهبود کیف پرونده تشکیل 

  تسهیل اصالحات بهداشتی و حصول اطمینان از تبادل اطالعات مناسب با مؤسسات بهداشتی

 اتحادیه اروپا

 پروری سازی دموکراتیک و ایده توسعه استفاده از فناوری ارتباطات و اطالعات برای تصمیم 

 در  دولتنقش  پررنگ نمودنهای جدید آموزشی و تعلیمی و  افزایش دسترسی به فرصت

 و نوآوری مرتبط با جامعه و اقتصاد دیجیتال پژوهش

 با کمک از  سوئیس بقه فرهنگیامین دسترسی جهانی به س ایجاد تولیدات فرهنگی دیجیتال و تأ

 اینترنت

 در ایران هوشمندوضعیت کنونی اقتصاد  ارزیابی. 7

به سه قوا ابالغ  مقام معظم رهبریتوسط  1389شت سال اردیبه در کههای کلی نظام اداری  سیاست

ساختن تشکیالت نظام اداری در جهت تحقق اهداف   سازی و منطقی سازی، متناسب چابک در پیشد، 

فراهم آوردن توسعه نظام اداری الکترونیک و بر ها  این سیاستبرخی از بندهای  .است انداز چشم

های  کارآمدسازی و هماهنگی ساختارها و شیوه ،الزامات آن به منظور ارائه مطلوب خدمات عمومی

دانش بنیان کردن نظام اداری از طریق به کارگیری اصول مدیریت دانش ، و کنترل در نظام ادارینظارت 

مردمی در نظام  های سازی برای جذب و استفاده از ظرفیت زمینه همچنین و سازی اطالعات و یکپارچه

اقتصاد دیجیتال یا به عبارتی با بندهای مذکور،  شدناجرایی توان ادعا نمود که  می تأکید دارد.اداری 

تکنولوژی و به ویژه کارگیری  تواند با به میدولت  چرا که .استتضمین قابل هوشمندسازی اقتصاد 

چه بهتر مسائل و مشکالت جمعی  حل هر به ها، در اقتصاد و سایر عرصه محور مشارکتهای  ی تکنولوژ

 .بپردازدالمللی  ، کشوری و بیندر سطح شهری
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سند تحول دیجیتال یا سند با تدوین در حال حاضر وزارت ارتباطات و اطالعات در نظر دارد تا 

افزایی سرعت  با هم تا نیل به اقتصاد دیجیتال تهیه کند ارکان دولت برای همه ای نظامنامه، ایران دیجیتال

 زیرا ،ه شده استبه دانشگاه تهران سپرد مذکورموریت تدوین سند أم .و موازی کاری در آن نباشد گیرد

فرهنگی  و اجتماعیاقتصادی، چون همتهیه و تدوین این سند فقط به بحث فنی نیاز ندارد و مباحثی 

فعالیت  شایان ذکر است که .ها را دارد رشته کلیهدانشگاه ظرفیت بررسی این باید بررسی شود و 

 وزارت کارکنان دانش ارتقای هدف با ها را ست که آغاز شده و آموزشا مدتی مدرسان دانشگاه تهران

 .1اند کرده شروعارتباطات و اطالعات 

شاخص  از ،المللی بیندر سطح یک اقتصاد  برای سنجش میزان سازگاری دیجیتالدر حال حاضر 

دهد و کمیتی بین صفر و یک  کشور را پوشش می 180 شاخص این شود. می استفاده 2سازگاری دیجیتال

افراد، دولت و شاخص کل میانگین ساده سه زیرشاخص . استتمرکز مرضه دارد و عمدتاً بر طرف ع

یک از عوامل  هرهای ضروری برای  ها فناوری کدام از این زیرشاخص است. هرکسب و کارها 

های تأثیرگذار  ( مؤلفه6جدول ) دهد. م است را مورد توجه قرار میاقتصادی که برای بهبود توسعه الز

 فکیک نشان داده است.های مذکور را به ت در زیرشاخص

های دیجیتال مورد نیاز برای تجارت الکترونیک و  زیرشاخص کسب و کار، کیفیت زیرساخت

های تجاری و سرورهای امن  های پهنای باند اینترنت، وبسایت سایر انواع تجارت را در قالب مؤلفه

دهد. زیرشاخص افراد، حجم و کیفیت اتصال اشخاص به دنیای دیجیتال را با  تحت بررسی قرار می

و پهنای  استفاده از اینترنت، پهنای باند تلفن همراه، اشتراک موبایل تلفن همراهاده از چهار مؤلفۀ استف

های اصلی دولتی در راستای  نماید و زیرشاخص دولت، سازگاری سیستم باند تلفن ثابت ارزیابی می

سه مؤلفه  های هویتی دیجیتال و خدمات عمومی برخط را از طریق سنجش خودکارسازی و نیز سیستم

دهد.  ، تعیین هویت دیجیتال و خدمات عمومی برخط مورد توجه قرار میهای اداری اصلی سیستم

                                                 
1
 www.ict.gov.ir 

2
 Digital Adoption Index 
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جایگاه ایران را در شاخص اصلی سازگاری دیجیتال و سه زیرشاخص کسب و کار، افراد و ( 7جدول )

 دولت مشخص کرده است.

 های شاخص سازگاری دیجیتال ها و مؤلفه زیرشاخص. 6جدول 
 منبع مؤلفه خصزیرشا

 کسب و کار
ITU پهنای باند اینترنت

1
 

 Eurostat and World Bank های تجاری وبسایت
Netcraft سرورهای امن

2 

 افراد

 ITU اشتراک موبایل تلفن همراه
GSMA پهنای باند تلفن همراه

3 
 ITU استفاده از اینترنت

 ITU پهنای باند تلفن ثابت

 دولت
 World Bank اصلیهای اداری  سیستم

 World Bank تعیین هویت دیجیتال
UNDESA خدمات عمومی برخط

4 
Source: World Bank, 2018 

 

 جایگاه ایران در شاخص سازگاری دیجیتال. 7 جدول

 شاخص/سال
 شاخص سازگاری دیجیتال

شاخص کسب و زیر
 هاکار

 زیرشاخص دولت زیرشاخص افراد

2014 2016 2014 2016 2014 2016 2014 2016 

 0.55 0.56 0.44 0.26 0.53 0.42 0.51 0.42 امتیاز

 87 71 88 113 105 125 93 109 جایگاه

Source: Digital Adoption Index, (2017) 

ده ( 3) شکلو  دهد جهان نشان میدر کشورهای مختلف  دیجیتال را سازگاریشاخص امتیاز  (2) شکل

را  2016تا  2014های  شاخص بکارگیری دیجیتال طی سالکشور پیشرو در زمینه بهبود نمرات در 

پیشروی در  جمهوری اسالمی ایران از حیثهمانطور که قابل مالحظه است،  .مشخص کرده است

 .ساخته است خوداز آن  در بین کشورهای جهان رتبه اول رادر کشور،  دیجیتالسازگاری 

                                                 
1
 International Telecommunication Union 

2
 https://www.netcraft.com 

3
 https://www.gsma.com 

4
 United Nations Department of Economic and Social Affairs 
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 . شاخص بکارگیری دیجیتال2 شکل

 
Source: Digital Adoption Index, (2017) 

 (2016تا  2014های  طی سال) دیجیتالسازگاری شاخص  در نمرات بهبودکشور پیشرو در زمینه  ده. 3 شکل

 
Source: Digital Adoption Index, (2017) 

پردازد،  جهان میدر کشورهای مختلف  در دسترس بودن اطالعات به مسئلهشاخص دیگری که 

1 داده باز المللی بینکنفرانس نام دارد. « داده باز»شاخص 
(IODC)، بر ورها شبندی ک ساالنه اقدام به طبقه

شود  هایی اطالق می ، به داده«داده باز»عنوان شایان ذکر است  کند. اساس میزان انتشار آزاد اطالعات می

در که به صورت رایگان و آزاد در اختیار همه قرار دارد تا بتوانند از آن استفاده کنند و به هر صورت و 

را کسب  67رتبه این شاخص آخرین گزارش منتشر شده ایران در  د.به نشر آن بپردازن فرمت دلخواه

 عبارتند از:که  زیرشاخص تشکیل شده است 15شاخص داده باز از  .ه استنمود

                                                 
1
 International Open Data Conference 
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 و  یشناخت یتجمع های مؤلفهدر مورد  یدیکل یملهای آماراین زیرشاخص : 1یمل یآمارها

 دهد. یت ارائه میو جمع یکاریبی، ناخالص داخل یدتول از قبیل ی رااقتصاد

 نظارت هوا ی ها یستگاههمه ا توسط یدبا یی کهها دادهبه ارزیابی  مذکور زیرشاخص: 2کیفیت هوا

متمرکز است که توسط  یدیکل یها یبر آلودگپردازد و  ، میکشور در دسترس باشند یکدر 

 .اند هشد یفتعر یسازمان بهداشت جهان

 و  ینقوان یبه تماممردم یک کشور  برخطدسترسی این زیرشاخص میزان سهولت : 3قوانین ملی

 دهد. نشان میرا  یمقررات مل

 کند که مردم یک کشور چقدر از مکان،  به این امر توجه می مذکور زیرشاخص: 4بودجه دولت

 کرد بودجه دولت در امور مختلف اطالع دارند. زمان و میزان هزینه

 ی توجه مورد بحث در پارلمان مل لوایحاطالعات مربوط به این زیرشاخص به : 5قانون یسنو یشپ

کند، نظرات نمایندگان مختلف در مورد آن چیست و  دارد. اینکه چه کسی الیحه را معرفی می

 چه کسانی با آن مخالف یا موافق هستند. 

 نشان را  محدود( با مسئولیتثبت شده ) یها فهرست شرکت مذکور زیرشاخص: 6ثبت شرکت

 .را شناسایی کننددفاتر ثبت شده  یدارا های شرکت بتوانند یانمشتردهد تا  می

 حث رقابت آزاد و عادالنه در واگذاری مناقصات دولتی توجه این زیرشاخص به ب: 7تدارکات

 .شوددارد تا از تقلب و تضییع حقوق شهروندان جلوگیری 

 شده  یینتع یها حوزه و یادار یواحدهاهای مربوط به  این زیرشاخص داده: 8یادار سرحدهای

 دهد. مورد سنجش قرار میی را دولت محل یک فعالیت

                                                 
1
 National Statistics 

2
 Air Quality 

3
 National Laws 

4
 Government Budget 

5
 Draft Legislation 

6
 Company Register 

7
 Procurement 

8
 Administrative Boundaries 
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 رسانی در  را از نظر میزان اطالعکشور  یایینقشه جغراف مذکور زیرشاخص: 1های ملی نقشه

 سنجد. ات میارتفاع گذاری امتداد آب و نشانه ی،مل عبور و مرور یرهایمس خصوص

 دهد مدنظر قرار میرا  روزه دما، بارش و باد 3 ینیب یشپاین زیرشاخص : 2بینی آب و هوا پیش. 

 منطقه در کشور فراهم شود. ینچند یبرا یدها با ینیب یشپ در ضمن

 یمهم مل یانتخابات یها رقابت یتمام یها برا داده یبند ردهبه  مذکور زیرشاخص: 3نتایج انتخابات 

 توجه دارد. مورد نیاز است، یه/ناحیهحوزه انتخاب که برای

 یمکان های موقعیتو  یکد پست شامل ای داده یگاهپااین زیرشاخص مربوط به : 4یابی موقعیت 

 .است یاییمربوطه از نظر عرض و طول جغراف

 یها )اگر داده یطیمنابع آب مح یا یدنیمنابع آب آشام یفیتشاخص به کزیر ینا: 5کیفیت آب 

 .توجه دارد ،(یستنددر دسترس ن یدنیآب آشام

 مورد مثمرثمر به طور  یپول عموم یاکه آکند  ارزیابی می مذکور : زیرشاخص6مخارج دولت

و  فسادکند تا  ها کمک می ینه دولتهز یبه درک الگوها یرد یا نه. همچنینگ یاستفاده قرار م

 عیان گردد. استفاده سوء

 به مشخصات اطالعات مربوط  و ها یننقشه زم مربوط به یها داده : این زیرشاخص7مالکیت زمین

 یشفزارا ا ینمعامالت زم یتحراست و شفافکند زیرا وجود چنین اطالعاتی  آنها را ارزیابی می

 .دهد می

، قابل خوانش توسط 8ویژگی دسترسی آزاد 6از نظر  به ترتیب ی مذکورها هر کدام از زیرشاخص

مورد سنجش  5و رایگان بودن 4، در دسترس عموم بودن3، بروز بودن2، قابلیت دانلود در لحظه1ماشین

 دهد. ( وضعیت ایران در شاخص داده باز را نشان می4شکل )د. نگیر قرار می

                                                 
1
 National Maps 

2
 Weather Forecast 

3
 Election Results 

4
 Locations 

5
 Water Quality 

6
 Government Spending 

7
 Land Ownership 

8 
Openly licenced
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 . جایگاه ایران در شاخص داده باز4 شکل

 
Source: International Open Data Conference 

 دی و داراییحوزه وزارت امور اقتصا درهای دیجیتال  اوریفن. 8

های مبتنی بر سنسور و هوش مصنوعی در کنار  های نوظهور مانند سیستم دولت هوشمند از فناوری

بهبود فهم دولت یا بخش عمومی از  این امر کند. هدف استفاده میهای خالقانه اجتماعی  استراتژی

ها است. به این منظور اجزاء  ها و کارایی واکنش گیری جامعه و سازگاری به منظور افزایش دقت تصمیم

نظیری برای برهم  های بی های دیجیتال عمومی ترکیب شده و راه فیزیکی و ابزار الکترونیک با پلتفرم

  .سازند فراهم میرفعال بین بخش عمومی و شهروندان کنش فعال و غی

                                                                                                                                                  
1 In an open and machine-readable format

 

2 
Downloadable at once

 

3 
Up-to-date

 

4 
Publicly available 

5
 Available free of charge 
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 ها نظام پرداخت. 8-1

؛ به اند ها را دستخوش تغییر ساخته در چند سال اخیر نظام پرداخت تکنولوژیک نیروها و تغییرات

و حتی برای مشتریان به واسطه افزایش  در حال فاصله گرفتن هستندها از نوع نقدی  پرداختطوری که 

های مرتبط با پرداخت، با کاهش سود مواجه  تجارتد بود. نآنالین قابل رؤیت نیز نخواهخریدهای 

ها بین  تفاوتبرانگیز است. در ضمن  یز محیط قانونی چالشخواهند شد که این به واسطه رقابت و ن

از های قانونی متفاوت  و محیط کنندگان های پرداخت در حال افزایش است، زیرا رفتار مصرف نظام

 توان در محورهای زیر خالصه نمود: این عرصه را میتحوالت  اهم. دیگرندیک

 ایلی:های موب پرداخت Apple Pay  جهان را با پتانسیل پرداخت از طریق موبایل  2014در سال

 کرد.آشنا 

 :کوین رو به افزایش  های جایگزین نظیر بیت تمایل به استفاده از پول مسیرهای پرداخت جایگزین

 است.

 کنندگان از خدمات خود را با تجربه پرداختی آشنا کرد که  اوبر استفاده :1های بالدرنگ پرداخت

 شود. در آن هیچ زمانی برای پرداخت تلف نمی

 صنعت بیمه. 8-2

مبنای  ای با موضوعات مشخص، مبتنی بر تقاضا و بر تغییر شیوه زندگی مشتریان، محصوالت بیمه با

کنندگان عمر با فشار برای ابداعات جدید در خصوص  بیمهبه عنوان نمونه . آمده است استفاده پدید

عدی مشتریان خود را تأمین نمایند. های ارائه محصول مواجه خواهند بود تا بتوانند نیاز نسل ب استراتژی

های در حال پدید آمدن به خصوص در  گسترش محصوالت برای بیمه کردن ریسکدر حال حاضر 

نیروها و . شده است لیل رفتن حاشیه سود محصوالت سنتیتح سبب ،ی مشاغلارتباط با سودآور

 ، عبارتند از:اند سال اخیر صنعت بیمه را دستخوش تغییر ساخته تغییراتی که در چند

 :ای در زنجیره   جانبه از فروش تا طلب خسارت، صنعت بیمه با فشار همه فشار زنجیره ارزش

 ارزش خود مواجه است.

                                                 
1
 Seamless Payments 
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  مخاطرات مرتبط با تغییر شیوه زندگی و تغییر فناوری به معنای نیاز به  تولیدات جدید:نیاز به

 ای جدید است. محصوالت بیمه

 :کنندگان برای برقراری ارتباط با یکدیگر و نظارت بر ریسک  توانایی بیمه افزایش ارتباطات

 مشتریان در حال افزایش است.

 :گران  گذاران برای بیمه های بیمه ل جزئیات و ریسکامکان اعتبارسنجی و تحلی افزایش اطالعات

 افزایش یافته است.

 بانکداری دیجیتال. 8-3

ها با ریسک زیاد همراه است، به خصوص با توجه به  های بانکداری سنتی و اقتصاد مبتنی بر آن مدل

شتریان ات مکننده انتظار ها تعیین بانک های پلتفرمی بانکداری در حال گسترش است. دیگر، آنکه مدل

نمایند.  های بزرگ دیجیتالی هستند که استاندارها را تعیین می خود نیستند بلکه تکنولوژی مالی و شرکت

های اصلی در فضای ابری هستند چرا که  جایی سیستم در حال جابه نیز مسئوالن نظام بانکی

دهد.  ن فرا رو قرار میهایی را در مقابل برآمدن از عهده نیازهای مشتریا های قدیمی چالش زیرساخت

 اند، عبارتند از: کردهکه در چندسال اخیر صنعت بانکداری را دستخوش تغییر تحوالتی  مهمترین

 :اند تا خود را متفاوت از  های مجازی پیشنهادات خود را بهبود بخشیده بانک بانکداری مجازی

 جلوه دهند. های قبلی نمونه

 اند، هرچند متصدیان جاری  های موبایلی را گسترش داده ها کانال تمام بانک های موبایلی: کانال

 اند.  اغلب با آن مخالف بوده

 های مربوط   اندازی اپلیکیش ها آغاز به استفاده از تکنولوژی به منظور راه بانک های بانکی: پلتفرم

 .اند به اشخاص ثالث کرده

 دهی وام. 8-4

دار )از نظر نظام  رسی به اعتبارات را برای مشتریان مشکلدست ،های جدید اعتبارسنجی روش

های  گیرندگانی که افراد یا بنگاه توان گسترش داده است. قرض اعتبارسنجی سنتی( و مشتریان کم
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های سریعی که توسط ابزارهای مالی جدید  دهنده با ارزیابی انتظار دارند که قرض ،کوچک هستند

به عنوان منبع مهمی  نیز های غیرمالی ها را رسیدگی کنند. پلتفرمنت، درخواست آپذیر شده اس امکان

سال اخیر  که در چند برای توزیع اعتبار در حال گسترش هستند. تحوالت اساسی محلیها و  برای داده

 عبارتند از: ،دگرگون ساخته استرا  این حیطه

 دهی حجم قابل توجه وام ( شخص به شخصP2P)1:  خدماتP2P  به سرعت در حال گسترش

 است.بوده و به تعداد قابل توجهی مشتری در جهان دست یافته 

 است  کشف شدههای جدیدی برای بررسی و دنبال کردن اعتبار  راه های جایگزین: قضاوت

 (.بندی اعتباری های رتبه )جایگزین مؤسسه

 متحول ساخته است.ها و مؤسسات اعتباری را  اتوماتیک شدن، قضاوت اتوماتیک: فرآیندهای 

 مالی جمعی تأمین . 8-5

گذاران و  اند و دلیل آن تقاضای باالی سرمایه های تأمین مالی جمعی با سرعت رشد یافته پلتفرم

کننده در موفقیت اکوسیستم تأمین مالی  کارآفرینان به صورت توأمان است. کیفیت مقررات عامل تعیین

دستخوش تغییر در جهان تغییراتی که در چندسال اخیر چگونگی تأمین مالی را اهم جمعی است. 

 ، عبارتند از:اند ساخته

 های انگلیسی تأمین مالی جمعی به روی  پلتفرم :2سترش قابل توجه تأمین مالی جمعیگ

 بار باز شد. نامعتبر برای نخستینگذاران غیررسمی و احتماالً  سرمایه

 اند که  هایی برای تأمین مالی جمعی تبلیغ شده پلتفرم ا متخصصان:أمین مالی جمعی مرتبط بت

اند تا به این ترتیب عالمت قابل اطمینان بودن به  ها کارشناسان و متخصصان بوده پشتیبان آن

 گذاران داده شود. سرمایه

 آغاز 1ده و سادهآماقالب تأمین مالی جمعی مبتنی بر یک  خدمت: تأمین مالی جمعی به عنوان یک 

 به کار کرده است.

                                                 
1 

Peer to Peer 
2
 crowdfunding 

https://javabyab.com/21840/peer-to-peer-%DA%86%DB%8C%D9%87-%D9%88-%D8%A8%D8%A7-p2p-%DA%86%D9%87-%D9%81%D8%B1%D9%82%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%9F
https://javabyab.com/21840/peer-to-peer-%DA%86%DB%8C%D9%87-%D9%88-%D8%A8%D8%A7-p2p-%DA%86%D9%87-%D9%81%D8%B1%D9%82%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%9F
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 مالیات. 8-6

هایی را برای فرار مالیاتی و نیز ایجاد بده بستان بین کارایی و برابری به  عاتی فرصتالهای اط محدودیت

ها منجر شود.  تواند از دو طریق به کاهش این محدودیت های دیجیتال می فناوری وروداما  آورد. بار می

تر برای  های مناسب از طریق راه عاتیالاطهای  که محدودیتتواند کمک کند  نخست، دیجیتال شدن می

این امر باعث  که حدودی کاهش یابدپردازان، تا  ارزیابی صحت درآمدها و عواید اقتصادی مالیات

های مختلف سیستم مالیاتی شده و در نتیجه  موجود در بخش عاتالاطبرقرار ساختن ارتباط بین  تسهیل

اجازه  ها به دولت های دیجیتال شود. بنابراین فناوری میفرارهای مالیاتی موجود در سیستم آشکار 

یا  (کارایی بیشتر)د نبه دست آور باالتریهای مالیاتی  دهد تا همان میزان درآمد قبلی را با نرخ می

 .دنهای مالیاتی گذشته حاصل نمای درآمدهای مالیاتی بیشتری را با نرخ

تری را به  های مالیاتی پیچیده ها اجازه دهد که سیستم تواند به دولت دوم اینکه دیجیتال شدن می

، بلکه معطوف به ساالنهتواند نه تنها معطوف به درآمدهای  اجرا بگذارند. برای مثال تعهدات مالیاتی می

مختلف، درآمدهای به دست آمده توسط سایر اعضای های زمانی  درآمدهای به دست آمده در دوره

های مالیاتی به  با مشروط کردن طرح ها و نظایر آن باشد. خانواده، درآمدهای ناشی از نگهداری دارایی

گذاری نماید. در نتیجه  تری بازتوزیع درآمد را هدف تواند به شیوه مناسب بیشتر، دولت می اطالعات

های  تر به دست آمده یا به عبارتی نرخ های مالیاتی پایین تواند با نرخ میبازتوزیع درآمدی نظیر گذشته 

بیشتر در طراحی  عاتالاطتواند به بازتوزیع درآمد بهتری منجر شود. به وسیله استفاده از  مالیاتی مشابه می

 .دهندتوانند بده بستان بین کارایی و برابری را کاهش  های دیجیتال می های مالیاتی، فناوری سیستم

یا به  و ها دیجیتال با تغییر نظامات کاری و شغلی ها گسترش فناوری شایان ذکر است البته

های جدی در ارتباط با  نگرانی ،خوانند میعبارتی با گسترش آنچه آن را اقتصاد به محض تقاضا 

تر و  بسیار آسانآورد، چرا که فعالیت در بازارهای سیاه برای کارگران موقت  آوری مالیات پیش می جمع

تر  در بسیاری موارد شفافرا ت الدیجیتالی، معامهای پرداخت  سیستم ،شود. اما در مقابل تر می جذاب

تواند آثار منفی پیش گفته را خنثی  های پرداخت می کنند و به کارگیری صحیح و مناسب این سیستم می

                                                                                                                                                  
1
 white‐label 
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سیستم أثیرات دیجیتالی شدن بر بهبود ت مهمترین. دهدنموده و حتی شمول و اجبار مالیاتی را افزایش 

 :جستجو نمودتوان در موارد زیر  را میمالیاتی 

 ها و درآمدهای  المللی و بهبود اطالعات مربوط به مالکیت دارایی تبادالت خودکار اطالعات بین

 حاصل از سرمایه

 حاصل از دهندگان ثالث درباره درآمدهای  ایجاد امکان برای مؤسسات مالی به عنوان گزارش

 سرمایه و ثروت

 ر ارزش افزوده دهندگان ثالث درباره مالیات ب کنندگان به عنوان گزارش ایجاد امکان برای مصرف

 یا مالیات بر فروش

 ای مالیاتی جدید با کارایی بیشتره دیجیتالی شدن و امکان طراحی نظام 

 دای و ثروت در یک طرح مالیاتی واح مد نظر قرار دادن درآمدهای سرمایه 

  سازی و غیرقابل  شدنی، غیرقابل ذخیرهبر مصرف تصاعدی روی کاالهای فاسدسیستم مالیات

 حمل

 1توسط قابل اعمال بر درآمد تجمعیمالیات م
 

 بر حسب خصوصیات افراد یا خانوارها مشتمل بر   های مالیاتی جداگانه طراحی و اجرا برنامه

 جنس، سن، معلولیت، سالمت یا تعداد فرزندان

 ارت خارجیتج. 8-7

هزینه  .تریلیون دالر آمریکا رسید 7/27ه ، ارزش تجارت الکترونیک در مجموع بمیالدی 2016در سال 

تجارت تا سال  رود انتظار می درصد کاهش داشته است و 15، 2014تا  1996های  بین سالرت نیز تجا

کاهش داشته باشد. رشد  ،های تجاری درصد در نتیجه کاهش هزینه 2تا  8/1ساالنه بین  2030

کشورهای در حال توسعه خواهد بود. از  های کوچک و متوسط و های دیجیتال بیشتر به نفع بنگاه هزینه

                                                 
 (1947ویکری ) 1
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ال درصد در س 46شود که سهم کشورهای در حال توسعه در تجارت جهانی از  بینی می پیشاین رو 

 ان در موارد زیر خالصه نمود:تو این حیطه را میمهم اتفاقات  سایربرسد.  2030درصد در  57به  2015

  تریلیون  6/1به  2016تجارت در فناوری اطالعات در دو دهه گذشته سه برابر شده و در سال

 دالر رسیده است.

 ( دی و روزنامه کتاب، سی مانندسهم کاالهایی که قابلیت دیجیتال شدن دارند ،) در تجارت

 رسیده است. 2016درصد در سال  8/0به  2000درصد در سال  7/2جهانی از 

 ها، حریم خصوصی و نیز  در آینده وجود مقررات درباره حقوق مالکیت فکری، جریان داده

 منبع جدیدی از مزیت نسبی خواهد بود. ،های دیجیتال کیفیت زیرساخت

 به  2016درصد در سال  21رود سهم خدمات در ترکیب تجارت افزایشی باشد و از  انتظار می

 .گرددبالغ  2030تا سال  درصد 25

 های پیش روی اقتصاد هوشمند چالش. 9

ای است  صنعتی چهارم دارای ابعاد متنوع و گسترده انقالبتشریح شد،  طول گزارشهمانگونه که در 

ها به طول انجامید تا دوک نخ ریسی  که به سرعت در حال نفوذ در کشورهای مختلف جهان است. سال

صنعتی به کشورهای جهان سوم برسد اما اینترنت به عنوان نماد نسل  انقالببه عنوان نماد نخستین 

سرعت گسترش  به تمام مناطق جهان گسترش یافت. سال تقریباً 10صنعتی در کمتر از  انقالبسوم 

 از انقالب صنعتی سوم خواهد بود. صنعتی چهارم به روال گذشته بیشتر انقالب

 این به طور حتم تمامی ابعادانقالب صنعتی چهارم، وذ با توجه به سرعت و دامنه چشمگیر نف

در خصوص آن  الزمهای  ریزی است برنامه ضروریبرخوردار بوده و  یقابل توجه از اهمیت تحول

اقتصاد هوشمند  و ای شناخت آن است نخستین گام برای مواجه با هر پدیدهاز آنجا که  صورت پذیرد.

و ابهامات  ها دارد، شناخت چالش ردر ابتدای فعالیت خود به خصوص در کشورهای در حال توسعه قرا

ثمر باشد. از ل آن مثمرری و تکامگی تواند در تسریع و بهبود روند شکل نوع اقتصاد میپیش روی این 
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شود تا ابعاد  پرداخته میهای پیش روی اقتصاد هوشمند  این رو در این بخش به معرفی اهم چالش

 ابهامات این حیطه بهتر مشخص شود.ناشاخته آن و 

 از بین رفتن برخی مشاغل. 9-1

های مختلف، متفاوت  تأثیر کلی دیجیتالی شدن مشاغل هنوز خیلی قطعی نیست؛ این تأثیرها در زمینه

شود که تضمین  یکنند. این موضوع موجب م های مختلف تغییر می هستند و در میان کشورها و بخش

و توانایی کار با  هوشمندمنابع خوبی از افراد ماهر با درک، تطبیق و خالقیت کافی در زمینه اقتصاد 

 هوشمنداقتصاد  آموزش در زمینهدیگر بحث  نگرانی آالت جدید، برای کشورها اهمیت پیدا کند. ماشین

های مورد  بتوانند مهارت کهرا به نوعی تطبیق دهند  خودهای آموزش  است. تمام کشورها باید سیستم

دهند. این موضوع نه تنها برای افراد جوانی که وارد بازار کار را آموزش  هوشمندز در اقتصاد نیا

کنند و نیاز دارند تا شغل خودشان را  شوند، بلکه برای کسانی که هم اکنون در بازار کار فعالیت می می

 اهمیت بسیار زیادی دارد. نیز ها مجهز شوند با این آموزه شغلی خودفظ کنند و برای آینده ح

 غیرماهر-ابری و تشدید دوقطبی ماهرافزایش نابر. 9-2

 ICTدر دسترسی و استفاده از « های دیجیتال محرومیت»ها، فراوانی انواع  ترین نگرانی از مهم دیگر یکی

بین کشورهای مختلف( و در نواحی شهری و داخل کشورها و یا  است، که در نواحی غنی و فقیر )در

های محسوس در آمادگی  های مختلفی را دارد. تفاوت روستایی و همچنین بر اساس جنسیت، حالت

 یهای درآمد نابرابریتشدید موجب  ،از آن جستن کشورها برای مشارکت در اقتصاد دیجیتال و بهره

های مبتنی بر اقتصاد یک  پلتفرمرسانی به بخش ثروتمند جامعه در  حالت پویایی نفعالبته گردد.  می

های اقتصادی نخست برای فعاالن اقتصادی و کسانی است که  موضوع رایج است، زیرا تأثیرات شبکه

 های مختلف اقتصادی است(. کنند )منظور افراد مؤثر در بخش استانداردهای کاری را تعیین می
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 (1نظام تعیین و احراز هویت و اینترنت تاریک)از قبیل  امنیتی و حریم خصوصی موارد. 9-3

الزامات و تبعات فراوانی را به همراه داشته که از مهمترین آنها بوجود آمدن مفاهیم  دیجیتالیزه شدن

شبکۀ » . با تغییری که در اطالق عبارتاست ینوین امنیـت مجـازی یـا امنیت در فضای سایبر

ای گسترده و جهانی )اینترنت( واقع گردیده،  از یـک شـبکۀ کوچـک کـارگروهی بـه شـبکه «ای رایانـه

پذیرد،  ای صـورت می هـای رایانـه کهتعامالت و تبـادالتی کـه روی شـبو با توجه به رشد روزافزون 

برای  های حفاظت و امنیت الکترونیکی جهت ضمانت مبادالت و ایجاد تعهد قانونی نیاز به نظام

ها، استانداردها و  هایی مشتمل بر قوانین، روش های دخیل در مبادلـه بسیار حیاتی است. نظام طرف

های سنتی تعهدآورتر بوده و ضمناً امنیت و خصوصی بودن  ابزارهایی که حتی از عقود متداول و روش

 .(1384جهانگرد، ) دشده را بیش از پیش تضمین نماین اطالعات حساس مبادله

 چالش مالکیت معنوی. 9-4

تکی مخود  هک است نفعت از نوآوریم بدر کس اآنه توانایی هوط بمنای نوآوری، رن باینررآفاانگیزه ک

عصر دیجیتال و  نظام حق امتیاز است. هایی از قبیل روشو  مالکیت معنویوق قحظت از احف هب

 رشد اقتصاد دیجیتال را باتواند روند  و اختراعات دیگران در این حیطه، می به ابتکارات آسان دسترسی

حق مالکیت  و سپس حمایت همه جانبه از از این به رسمیت شناختن مواجه سازد. جدی مخاطره

 یک مسئله بسیار حیاتی است. دیجیتالیزه شدنمعنوی در عصر 

 نبود قوانین و بسترهای حقوقی الزم. 9-5

مقررات قوانین و وجود هوشمند،  اقتصادهای  به منظور گسترش فناوری اطالعات و ارتباطات و پروژه

حیاتی های دولتی برای تسهیل تحقیق و نوآوری  کار و گسترش داده وبرای حمایت از نوآوری کسب 

 بهتواند  می، و بسترهای حقوقی قوانین با پشتوانۀ قویاختصاصی  مرکزیک  وجود. رسد به نظر می

                                                 
1
 Dark Web 

گیرد. ردیابی  شود که در دسترس عموم نبوده و بیشتر برای مقاصد غیرقانونی مورد استفاده قرار می ای گفته می به شبکه تاریک اینترنت

ها را مدیریت  های آن و شناسایی افراد در آن دشوار یا غیرممکن است. در این شبکه اطالعات جامعی نهفته شده که افراد ناشناس آن فعالیت

 دهند. دسته از افراد را تشکیل میها و افراد سودجو غالباً این  اد مخدر، هکرها، تروریستکنند. فروشندگان مو می
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های  هوشمند در ادارات و سازمان اقتصادهای  پروژه سازی اقتصاد به وسیله هماهنگ نمودنهوشمند

 .کمک شایانی نمایدها  مختلف دولتی و خصوصی و نظارت بر پروژه

 و پیشنهاداتبندی  جمع. 10

آن هم کامالً  مفاهیمکامالً چندبعدی بوده و تحولی که  قرار دارد دیجیتالیزه شدن آستانهجهان در اکنون 

د و آور های مختلف فراهم می ها و تجارت هایی را برای کارآفرین فرصتاین انقالب . هستندو متنوع  بدیع

های فعلی  شود که فعالیت در عین حال موجب می لیکنسازد.  می مهیاها  را برای مشتری متنوعی خدمات

های تجارت در رقابت قرار بگیرند،  شود متصدی می سببهمچنین ن تحول ایرو شوند.  گاه با مشکل روبه

در  .روندبها، مشاغلی از بین  تغییر کند و در نتیجه در بعضی از کشورها و بخش مشاغلای  الزامات حرفه

از افراد  یاریندارند و بس یدسترس ینترنتدر حال توسعه به ا یاز کشورها یادیاز آنجا که بخش ز ضمن

 یشتررا ب یفعل های نابرابری تواند یم دیجیتالیزه شدنپهن باند با سرعت باال محرومند،  ینترنتجهان از ا

 .دهد یشافزا فناوریبه امکانات  یکشورها را از نظر دسترس ینکرده و فاصله ب

مانند  یهای فناوریاتکا بر  ابتوانسته  های اجتماعی و اقتصادی هوشمند شدن ابعاد و فعالیت

های  های بزرگ و اینترنت اشیا، بر روی بیشتر صنایع و زنجیره رایانش ابری، چاپ سه بعدی، داده

با کاهش  هستند وجهانی در حال تغییر اقتصاد مذکور های  تکنولوژی. گذاردبارزش جهانی تأثیر 

وس در توان ها و همچنین بهبود بسیار محس سازی و پردازش داده آوری، ذخیره گسترده قیمت جمع

 .اند معرفی کردهکشورها را برای توسعه  های جدیدی استلزام ،ها پردازش داده

تجارت الکترونیک و دیگر کاربردهای دیجیتال در حال حاضر  ،اطالعات و ارتباطات های فناوری

 گیرند تا موجب ارتقای کارآفرینی از طریق توانمندسازی در کشورهای مختلف مورد استفاده قرار می

های  های تولیدی، ایجاد شغل ها و تجار، پشتیبانی از فعالیت بانوان به عنوان کارآفرین خصوص افراد به

های نرم افزاری دیجیتال و موبایل  حل براین، راه مطلوب و گسترش خالقیت و ابتکار عمل شوند. عالوه

های کوچک در  رکتهای مختلف جامعه دارند. همچنین ش نیز سهم زیادی در تسهیل شمول مالی بخش
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توانند به خدمات مختلف رایانش ابری  کشورهای در حال توسعه با اتصال کافی به اینترنت هم می

 های آنالین، از خدمات تأمین مالی عمومی استفاده کنند. پلتفرمدسترسی پیدا کرده و در 

را در  دهای خو تنیاز دارند تا ظرفی مانند ایران توسعه  حال بسیاری از کشورهای دردر این بین 

اقدامات متعددی را مورد توجه ارتقا دهند، از این رو آنها باید  اقتصاد هوشمندزمینه بهبود آمادگی برای 

تدارکات تجاری،  اقتصاد هوشمند، گذاران باید درک خویش را از موضوعاتی مانند سیاست. قرار دهند

آوری  ها برای جمع باید بتوانند نیاز شرکت همچنین آنهاالکترونیک، افزایش دهند.  دولتدیجیتالی شدن و 

های ذینفعان مختلف  کارایی در یک طرف، و نگرانی وری و بهبود بهرهها برای ابتکار عمل و  و تحلیل داده

 ها را در طرف دیگر متعادل سازند. در رابطه با امنیت، حریم شخصی و جابجایی و تملک داده

دیجیتال در کشورهای مختلف، متفاوت است،  های فناوری با توجه به این که سرعت گسترش

ها و خطراتی را برای کشورهایی با  فرصت ،توسعه و فراگیر شدن اقتصاد هوشمند در سطح جهان

تواند به عنوان یک نتیجه کلی و غیر قابل خدشه  اما آنچه میکنند.  سطوح مختلف توسعه، ایجاد می

گیری از  ها و افراد از نظر بهره ا به آمادگی کشورها، شرکته تأثیر این روش مطرح باشد آن است که

 بستگی دارد. دیجیتالیزه شدن

های قبلی نشان داد، حرکت به سوی اقتصاد هوشمند دارای مزایا و منافع فراوانی  چنان که بررسی

کنونی بیش از آنکه یک انتخاب باشد یک الزام است. در عمل اقتصاد  تغییرِ در حالِ است و در جهانِ

به سمت هوشمند شدن پیش رفته و در آینده نیز هر چه بیشتر پیش خواهد رفت. اما این رویداد ناگزیر 

تری در  تواند تحول اثربخش هرچه زودتر رخ دهد، امکان استفاده از مزایای آن بیشتر فراهم بوده و می

دستاوردهای اقتصادی و در نهایت رفاه مردم داشته باشد. از این رو تسهیل توسعه اقتصاد حکمرانی و 

سازی برای توسعه اقتصاد هوشمند  شود. هرچند زمینه هوشمند توسط دولت از اهمیت برخوردار می

های دولت به معنای عام آن است، اما هر دستگاه نیز  مستلزم حرکت هماهنگ و گسترده تمام بخش

اند مجموعه اقدامات و رویکردهایی را مد نظر داشته باشد تا اثربخشی خود را افزایش دهد. در تو می

این بین با توجه به اهمیت و حضور اجزای مختلف وزارت امور اقتصادی و دارایی در پهنه اقتصاد 

 باشد. با اهمیتتواند در دستیابی به مقصود  کشور، عملکرد و خط مشی این وزارتخانه می
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و با  بیان شد کشورهاصوص اقتصاد هوشمند، اجزا و تجارب خ گزارش در این نی بر آنچه درمبت

تواند به عنوان بخشی  موارد زیر می ،توجه به حوزه وظایف و اختیارات وزارت امور اقتصادی و دارایی

 :از دستور کار وزارت اقتصاد برای گام برداشتن در مسیر اقتصاد هوشمند مورد توجه قرار گیرد

های توسعه  ترین زمینه مشخص و شفاف شدن قواعد و قوانین اقتصاد هوشمند یکی از مهم .1

ابعاد مختلف آن است. با توجه به نقش و جایگاه وزارت امور اقتصادی و دارایی در مدیریت 

های مورد نیاز برای  ها و دستورالعمل نامه نویس قوانین، آیین کالن اقتصاد کشور، تهیه پیش

خانه در قالب یک کمیته  تواند یکی از وظایفی باشد که این وزارت اد هوشمند میتوسعه اقتص

ها، از تبادالت مالی  تمام وقت به ایفای آن خواهد پرداخت. در حال حاضر بسیاری از زمینه

ها بر بستر زنجیره بلوکی با خلل قانونی مواجه است. کمیته مزبور  گرفته تا معامالت دارایی

نظران و  ها پرداخته و با دریافت مشاوره از صاحب سایی هر یک از این زمینهتواند به شنا می

المللی مقررات مورد نیاز را تدوین و برای مراحل بعدی در اختیار  رجوع به تجربیات بین

 صالح قرار دهد. مراجع ذی

های اطالعاتی در وزارت امور اقتصادی و زیر  ها و پایگاه در حال حاضر مجموع سامانه .2

ها  های آن وجود دارد که به دلیل عدم تکمیل یا عدم وجود ارتباط بین این سامانه وعهمجم

اطالعات  جامع گیرد. به عنوان مثال نظام ها به طور کامل صورت نمی کارایی و استفاده از آن

مواردی باید  است و پایگاه اطالعات هویتی، عملکردی و دارایی مؤدیان مالیاتی مالیاتی نیازمند

ای و ملکی اشخاص حقیقی و حقوقی  اطالعات مالی، پولی و اعتباری، معامالتی، سرمایه نظیر

 مادهقانون برنامه پنجم توسعه و  120 مادهو بر اساس احکام  در آن ثبت شود. در حال حاضر

در سازمان امور مالیاتی کشور ایجاد شده  ، پایگاه مربوطههای مستقیم مکرر قانون مالیات 169

سامانه ، سامانه جستجوی اطالعات مالیاتی مؤدیانشامل  ر سامانه اختصاصیچهات و اس

سامانه بررسی و پیگیری تشکیل پرونده ، های مالیاتی پاالیش و الحاق اطالعات به پرونده

دهد. علیرغم تمام  را پوشش می های بانکی مشکوک سامانه بررسی تراکنشو  مؤدیان

طرح جامع مالیاتی های وقوع یافته، نتایج حاصل تا کنون دلخواه نیست. از آنجا که  پیشرفت
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تمام ارکان سازمان شامل  واست  ارتباطات فناوری اطالعات و یک تغییر رفتار مبتنی بر

توان با  د، میگیر در برمی و منابع انسانی را فناوری مقررات، ساختار، فرآیندها، تغییر قوانین و

های مالیاتی، تنوع بخشی  های دیجیتال، به گسترش پایه گیری بیش از پیش از فناوری بهره

بر   های مالیاتی جداگانه درآمدهای مالیاتی و افزایش عدالت اجتماعی با طراحی و اجرا برنامه

یا تعداد  حسب خصوصیات افراد یا خانوارها مشتمل بر جنس، سن، معلولیت، سالمت

های  فرزندان، کمک نمود. این امر مستلزم تکمیل این سامانه بوده و ارتباط آن با سایر پایگاه

های  ترین زمینه ضروری است. بنابراین یکی از مهمداده موجود نیز برای برآوردن این اهداف 

رتباط بین کاری که الزم است مورد توجه باشد، اهتمام به تکمیل، به کار اندازی و برقراری ا

 های موجود است. سامانه

های اقتصاد هوشمند گسترش هرچه بیشتر کسب و کارهای دیجیتال است که  یکی از مؤلفه .3

ای از آن است که در شاخص سازگاری دیجیتال نیز یکی از  های تجاری نمونه گسترش وبسایت

یقی حوزه خود تواند از ابزارهای تشو اجزای شاخص است. وزارت امور اقتصادی و دارایی می

های مالیاتی و نیز توجه به این نوع کسب و کارها در تخصیص  ها یا تنفس از جمله معافیت

 اعتبارات و تسهیالت به توسعه این نوع کسب و کارها کمک نماید.

در راستای گسترشِ ابزارهایِ دیجیتالِ در اختیار مردم و کسب و کارها و افزایش کیفیت و  .4

هایی برای واردات )مانند کاهش تعرفه( یا  امکان در نظر گرفتن مشوقها  کارایی این دستگاه

تولید این نوع کاالها وجود دارد. چه آنکه توسعه اقتصاد هوشمند مستلزم به روز بودن و 

دسترسی عامالن اقتصادی به ابزارهای دیجیتال است. تجهیزات شبکه برای گسترش پهنای باند 

ها و کامپیوترها و ابزارها و لوازم  ها تبلت و کارها، موبایلدر اختیار افراد، نهادها و کسب 

تواند  ها می خانگی متصل به اینترنت از جمله کاالهایی هستند که واردات، تولید و استفاده از آن

 مورد حمایت قرار گیرد.

بخش قابل توجهی از فرآیندهایی اداری که کسب و کارها با آن سر و کار دارند در حوزه  .5

مور اقتصادی قرار داشته یا تصمیمات اقدامات این وزارتخانه بر آن مؤثر است. از وزارت ا
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سویی خدمات عمومی برخط حوزه درخور توجهی از اقتصاد هوشمند است. حرکت به سوی 

اقتصاد هوشمند مستلزم دیجیتالی و برخط شدن این فرآیندها و ارائه خدمات عمومی است. 

ین حوزه در سالیان گذشته صورت پذیرفته است، اما آنچه در هرچند اقدامات قابل توجهی در ا

اند. به عنوان نمونه،  شود آن است که این اقدامات به نتایج غایی منجر نشده عمل مالحظه می

های دیجیتال است. اما  های پیشرو در استفاده از فناوری نظام بانکی در ایران یکی از بخش

ام بانکی کشور به خوبی نشان خواهد داد که شرایط تجربه دریافت یک تسهیالت اندک از نظ

های دیجیتال، اصالح  آل چه فاصله قابل توجهی دارد. تکیه بر فناوری موجود تا وضعیت ایده

ها در سازگاری با اقتصاد هوشمندِ در حال گسترش )به عنوان مثال الغای  قواعد و دستورالعمل

ها( و ایجاد و استفاده از  های چندباره از آن پیالزام به ارائه تمام مدارک هویتی به همراه ک

دیجیتال برای اشخاص حقوقی و حقیقی راهی به سوی اقتصاد هوشمند در بسیاری از   هویت

 فرآیندهای مرتبط با وزارت امور اقتصادی و دارایی است.

های  ای است که دولت های اولیه تعیین هویت دیجیتال برای افراد و کسب و کارها یکی از گام .6

اند. این اقدام البته در حیطه وظایف  مختلف برای توسعه اقتصاد هوشمند از آن بهره گرفته

تواند در این مسیر صورت  ساز می وزارت امور اقتصاد و دارایی نیست اما برخی اقدامات زمینه

ها  های وزارت امور اقتصادی و دارایی به خصوص آن پذیرد. به عنوان نمونه اینکه زیرمجموعه

هایی(  که با مردم و کسب و کارها در ارتباط هستند، هویت دیجیتال را )منوط به داشتن ویژگی

تواند بسیار  های ذیربط مطالبه نمایند، خود می اندازی آن را از دستگاه به رسمیت شناخته و راه

رسد به لحاظ فنی ایجاد و توسعه  مؤثر باشد. با توجه به تجربه جهانی گسترده، به نظر می

هایی که الزم است این هویت داشته  هویت دیجیتال چندان دشوار نباشد. مشخص شدن ویژگی

اندازی  های مختلف دولتی حاضر باشند این هویت را به رسمیت بشناسند، راه باشد تا مجموعه

 سازد. ها را ممکن می هویت دیجیتال برای افراد و شرکت

ها با خصوصیاتی که  ی است. انتشار دادهها زمینه اصلی گسترش دولت پلتفرم انتشار داده .7

شود )دسترسی آزاد، قابل خوانش بودن توسط ماشین، قابلیت دانلود   مطلوب در نظر گرفته می
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تواند زمینه را برای  به صورت یکجا، به روز بودن، در دسترس عموم بودن و رایگان بودن( می

د انتقاد و ارائه راهکارهایی ها، گسترش شناخت از وضع موجود، ایرا مشخص شدن ناکارایی

آوری  برای عملکرد مؤثرتر فراهم آورد. وزارت امور اقتصادی و دارایی تولید کننده و جمع

های مربوط به  ای را در اختیار دارد؛ از داده های ریز گسترده های فراوانی بوده و داده کننده داده

های  ای، داده های بیمه پرداختهای دولتی،  های پرداختی گرفته تا حقوق و دستمزد مالیات

ها به شکلی که خصوصیات مطلوب  بانکی، اطالعات گمرکی و غیره. انتشار اقسامی از این داده

تواند گامی به سوی دولت پلتفرمی باشد. تکیه بر تجربه بسیاری از کشورهای  را تأمین نماید می

های احتمالی  نگی و سوء استفادهنمایند، نگرانی از محرما دیگر که چنین اطالعاتی را منتشر می

به عنوان نمونه، انتشار اطالعات بودجه و مخارج دولت از  تواند خنثی سازد. را نیز می

بندی کشورها در شاخص داده باز است. بنا بر آمار انتشار یافته در آخرین  های اصلی رتبه مؤلفه

امتیاز ممکن  100و صفر از  45های مذکور به ترتیب  گزارش این شاخص، امتیاز ایران در مؤلفه

است و این بدان معنا است که اطالعات مطلوبی در خصوص مخارج دولت در دسترس عموم 

گیرد و اطالعات مربوط به بودجه دولت نیز قابلیت دسترسی آزاد، قابل خوانش توسط  قرار نمی

داری  زانهخها، اهمیت تکمیل بحث  ماشین و دانلود در لحظه را ندارد. وضعیت این مؤلفه

رسانی در این  و اطالع های دولتی نزد بانک مرکزی الکترونیکی و لزوم طرح تمرکز حساب

قانون  46اجرای بند )ب( و )ج( ماده  سازد. در حال حاضر به منظور خصوص را مبرم می

نرم  ،قانون محاسبات عمومی کشور 103 و 100، 99، 95برنامه پنجم توسعه و اجرای مواد 

های حسابداری جهت  ها و روش افزار کامپیوتری موجود در اداره کل هماهنگی، تلفیق حساب

داری کل کشور به سطحی مطلوب در مبحث  ارتقا جایگاه معاونت نظارت مالی و خزانه

ای  اندازی سامانه که منجر به تولید و راه همورد بازنگری قرار گرفت ،های الکترونیکی سامانه

سازوکارهایی برای  ه است. تکمیل سناماشد)سناما( آنی بر مسائل مالی کشور جهت نظارت 

های خود را در تمامی  به صورت برخط حساب تواند که با آنها می سازد میدولت فراهم 

مدیریت ، های دولتی نظارت بر توزیع منابع هزینهامکان  نماید. همچنینها مدیریت  بانک
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معاونت اجرای کامل و جامع این طرح  ضمن شود. در ا میمهی فسادو کاهش تر منابع  مطلوب

 نقدینگی کشور نیزسازد تا  را قادر می وزرات امور اقتصادی و داراییداری  نظارت مالی و خزانه

تواند در اختیار متخصصان یا عموم قرار گرفته و  آوری شده می مدیریت نماید. اطالعات جمع

ها و درآمدهای  های معطوف به هزینه الزم برای تحلیلدولت به پلتفرمی تبدیل شود که خوراک 

 دهد. دولت را در اختیار قرار می

محقق شود، آن  2025یکی از نقاط عطفی که اغلب فعاالن کسب و کارها انتظار دارند تا سال  .8

درصد از تولید ناخالص داخلی جهان تا این سال مبتنی بر فناوری زنجیره  10است که بیش از 

قالب ارزهای دیجیتال ذخیره خواهد شد. در حال حاضر موضع و برنامه دولت در بلوکی و در 

های  کننده سیاست تنظیم»این حوزه مشخص نیست. وزارت امور اقتصادی و دارایی به عنوان 

تواند به این حوزه ورود نموده و با توجه به نگاهی که به تغییرات  می« اقتصادی و مالی کشور

های ذیربط استراتژی و رویکرد کشور به مقوله ارزهای دیجیتال  ا دستگاهآتی دارد در همکاری ب

 مبتنی بر زنجیره بلوکی را مشخص نماید.

گذاری  هایی که استقراض یا سرمایه های مالی تکیه بر پلتفرم در حوزه بازار بدهی و نیز فناوری .9

تواند گامی در  مبانی آن میسازند در عین حال تنظیم مقررات و  مستقیم را برای افراد میسر می

 راستای توسعه بازار سرمایه باشد.
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