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اد توسعه اقتص قرار دارد. کار کشورهای کلیدی در دستور هبردهاارامروزه توسعه اقتصادی دیجیتال یکی از 

باعث بهبود بهره وری و رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال می شود. با  و دارد دیجیتال نقش مهمی در اقتصادها

دانش  یباال توجه به نرخ رشد بهره وری کم، رشد اقتصادی پایین و نرخ بیکاری باال، بویژه نرخ بیکاری

است.  و نه انتخاب الزامدیجیتالی برای حل مشکالت کشور در ایران یک  ؛ توسعه اقتصاددر ایران آموختگان

هدف این پژوهش این است که مدلی طراحی کند که کشور را از یک اقتصاد مبتنی بر منابع به اقتصاد دیجیتالی 

 ،برای تهیه، تدوین و طراحی مدل گذار از اقتصاد سنتی به اقتصاد دیجیتال در ایران پژوهشتبدیل کنید. 

بندی شده طیقهدر پنج مرحله به شرح زیر  شناسیاین روش استفاده شده است. یفردمنحصربهی شناسانروش

 :است

 دیجیتالی را مرور کند و بر اساس  اقتصادشناسی درصدد است ادبیات مرتبط با تکامل مرحلة نخستِ روش

 کار گیرد.نتایج بدست آمده از مرور ادبیات، آن یافته را به

  دیجیتالی را مدل اقتصادای مشخصی را شناسایی و ابعاد مختلف تکامل دو، متغیرهای خصیصهمرحلة-

طرف عنوان سوال دوتایی تعریف شده است تا از عینی بودن و بینماید. هر یک از متغیرها بهسازی می

دبیات که در بودن ابعاد مختلف تحلیل تکاملی، اطمینان حاصل شود و اعتبار آنها بر اساس نتایج مرور ا

 مرحلة اول انجام شده، سنجیده شده است.

 دیجیتالی را طراحی کند. این مدل بر اساس  اقتصادکند که مدل تکاملی این هدف را دنبال می همرحلة س

ای که در ای از متغیرهای خصیصهشود. این ساختار در چارچوب مجموعهیک ساختار منطقی حاصل می

 شود. میمرحلة دوم تعریف شده، تبیین 

  دیجیتالی را توصیف و تفسیر نماید. این مهم از طریق مدل  اقتصادمرحلة چهار بر آن است تا تکامل

دیجیتالی صورت گرفته است. از جمله دالیل و پیآمدهای مراحل مختلفی که مطابق  اقتصادتکاملی 

هر یک از مراحل، شود. برای دیجیتالی است، بحث و بررسی می اقتصادچارچوب تحلیلی مدل تکاملی 

 اقتصاد دیجیتالیهای مختلف اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، اکولوژیکی و سایر مسائل مرتبط با چارچوب

کند، هایی که حول و حوش فناوری موجود ایجاد میکه دولت چگونه با نوآوریشناسایی شده است و این

که این نوع دهد و اینا تشکیل میدهد نیز بخشی از مباحث این قسمت ربه این مسائل واکنش نشان می

کند نیز بحث و بررسی مند میشود که حکمرانی را توانها منجر به اَشکال جدیدی از فناوری مینوآوری

 شود. می

وضع موجود است که در کشورهای  تبیینمباحث اساسی در پرداختن به اقتصاد دیجیتالی،  یکی از

شود و همچنین، ترسیم وضع مطلوب که از اقتصاد در حال توسعه، در قالب اقتصاد سنتی بحث می

را شود. لذا، تبیین مفهوم اقتصاد سنتی و اقتصاد دیجیتالی، زمینه عنوان وضع مطلوب یاد میدیجیتالی به
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منظور انتقال از وضع موجود به وضع مطلوب که همان گذار از اقتصاد سنتی برای تهیه و تدوین برنامه به

 به اقتصاد دیجیتالی است، هموار خواهد ساخت.

 

 از اقتصاد سنتی به اقتصاد دیجیتال در ایران شناسی طراحی مدل گذارروش 1شکل 
 

 

 

 

 

 

 

یکی از موضوعات مهم، رویکرد گذار از اقتصاد سنتی به اقتصاد دیجیتالی است. در مرحلة گذار، اقتصاد 

کنندگان با مشتریان در صنعت د. در بخش صنعت، زنجیرة عرضه و روابط عرضهشوسنتی تجدید ساختار می

یابد. این صنایع از جمله وسائط نقلیه و صنایع مکانیکی و الکترونیکی؛ تجدید ای اقتصاد سنتی تغییر میکارخانه

در خدمات، به  وکار سنتی از جملهوکار نوین قرار دارد. کسبوکار سنتی در مقابل کسبشود. کسبساختار می

دهد و مبادله در مغازة کنار خیابان ها در کنار خیابان ارائه میشود که خدمات به مشتریوکاری اطالق میکسب

گیرد. ارائه خدمات بانکی در بانک، فروش مواد غذایی و نظایر آنها در کنار صورت چهره به چهره انجام میبه

-. در مقابل شکل سنتی، شکل نوین آن از طریق اینترنت و بهوکارها استخیابان؛ نمادی از شکل سنتی کسب

در خصوص اقتصاد دیجیتالی تعریف مختلفی ارائه گیرد. صورت برخط؛ عرضة خدمات به صورت نوین صورت می

بدین ( 2007) سون و مکیاتکیناستفاده شده است که توسط  دهف گستریشده است. در این پژوهش از تعر

 : ارائه شده استشرح 

افزار، کاربردها و ارتباطات( در تمامی افزار، سختاقتصاد دیجیتالی کاربرد فراگیر فناوری اطالعات )نرم»

ها و المنفعه(، مبادالت میان سازمانوکار، دولت و بخش عامها )کسبابعاد اقتصادی شامل کارکرد درونی سازمان

 «.  کنندها ایفای نقش میده و سازمانکننمبادالت میان افراد که هم به عنوان شهروند و هم مصرف

فناوری مبتنی بر اقتصاد دیجیتالی، ماورای اینترنت و رایانة شخصی کاربرد دارد و در تولید انبوهی از 

های دیجیتالی و دوربین GPS ،PDAs ،MP3محصوالت فناوری و حتی فراتر از آن نظیر تلفن همراه، واحدهای 

شویی، لباسکند نظیر ماشینکننده روزانه استفاده میوالتی که مصرفپذیر است. همچنین در محصتوسعه

شود. های اعتباری، محصوالت صنعتی مانند ابزارهای کنترلی اتوماتیک، لیزر و روبات استفاده میخودرو، کارت

گام 

نخست: 

مرور 

 ادبیات

 گام دو:

مصاحبه 

 خبرگان با

 گام سه:

 طراحی مدل گذار

 

گام چهار: 

برنامه 

عملیاتی 

برای اجرای 

 مدل گذار

 :1فاز 

 راهبرد

 :2فاز 

سیاست 

 ها

 :3فاز 

 هافرصت

 

 :4فاز 

 کاربردها

 

 :2فاز 

  لزاماتا
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ن کاربرد آن؛ در تر بودن و بهتر بودتر بودن، سریعدلیل ارزاناند استفاده از فناوری اطالعات بهآنها تاکید کرده

  .شودطور پیوسته استفاده میها بهسازمان

های نقش فناوریاین است که کلیدی فراموش شده  مولفه هاییکی از  کشورهای در حال توسعهاقتصاد در 

به عنوان موتور رشد و توسعه اقتصادی در عمل کمتر مورد توجه قرار گرفته است. دانش، فناوری و دیجیتال 

اقتصاد کشورها محسوب می شود.  افزایش عملکرداساسی برای ارتقای توان رقابتی و  هاحلراهوان نوآوری به عن

های تولید و کارآیی سیستمارتقای به عوامل مذکور برای دستیابی به در برنامة اقتصاد دیجیتالی به همین دلیل 

 شود. میتوجه ویژه  ،ای پیشرفتهصنایع کارخانه

. با این وجود است یکی، تجارت الکترونیکی و اینترنتوکار الکترونای فراتر از کسباقتصاد دیجیتالی پدیده

دهند که از باید اذعان داشت تجارت کاالها، خدمات و اطالعات بخشی از ابعاد اقتصاد دیجیتالی را تشکیل می

های آن زیرساختستون فقرات اقتصاد دیجیتالی  ،گیرد. شایان ذکر استطریق تجارت الکترونیکی انجام می

شود و لذا صنعت فناوری اطالعات و های مختلف فناوری اطالعات و ارتباطات فراهم میاست که توسط بخش

 ارتباطات از این منظر حائز اهمیت است.   

رغم اقدامات اساسی صورت گرفته در ایران برای دستیابی به اقتصاد دیجیتالی، شایان ذکر است، علی

ا در حوزه دسترسی به فناوری اطالعات و ارتباطات با وضع مطلوب فاصلة زیادی دارد. هاقدامات و پیشرفت

که استفاده از این ابزارها در جهت موید این است ها، همچنان جایگاه کشور در رده بندی های جهانی و شاخص

اقتصاد دیجیتالی،  گیری نداشته است. همچنین، برای دستیابی بهایجاد ارزش افزوده و تولید ثروت؛ تحول چشم

های مختلف قانونی، اجتماعی و اقتصادی است و برای دستیابی به آن مستلزم برنامه و به تجدید ساختار در حوزه

 زمان است.

در کشورهای در حال توسعه از جمله ایران، هر دو شکل ارائه خدمات سنتی و نوین هم مناطق مختلف 

وکار در کل کشور غالب است. ارد. اما سهم شکل سنتی کسبشهری و هم مناطق روستایی در ایران وجود د

بنابراین، وضع موجود ایران داللت بر این دارد که ساختار فعلی اقتصاد ایران، ساختار سنتی است و بخشی از 

های اقتصاد دیجیتالی در ایران استقرار پیدا کرده است اما با وضع مطلوب فاصلة زیادی دارد ها و زیرساختزمینه

 اجرا گذاشته شود.بایستی برای دستیابی به وضع مطلوب که همان اقتصاد دیجیتالی برنامة گذار تهیه و به و

ها و نماگرهای ارزیابی و تحلیل عملکرد اقتصاد دیجیتالی معرفی و سپس جایگاه ایران در در ادامه شاخص

ص، هدف از محاسبه شاخص، آنها مشخص می شود.  این گزارش درصدد است به طور خالصه مفهوم هر شاخ

مجموعه کلیدی نماگرهای فناوری اطالعات و نهاد محاسبه کننده شاخص و نحوه محاسبه شاخص را بیان کند. 

نماگر  28عدد از این نماگرها، آمارهای ثبتی هستند و تعداد  72نماگر است. تعداد  100ارتباطات ایران بالغ بر 

شوند. به طورکلی، می توان ری و یا نظرسنجی خبرگانی احصاء میاز این مجموعه از طریق روش های آمارگی

گفت که سه روش کلی آمارگیری، جمع آوری اطالعات از مراجع مرتبط )استعالم از دستگاه مسئول و جمع 

آوری اطالعات از طریق عملیات میدانی( و استفاده از مدل های تخمینی به منظور دستیابی به مقادیر این نماگر 
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همچنین در این گزارش، شاخص های ارزیابی و تحلیل عملکرد اقتصاد دیجیتالی نظرگرفته شده است. ها در 

. سعی شد مفهوم هر شاخص، هدف از محاسبه شاخص، نهاد محاسبه کننده شاخص و نحوه ه استمعرفی شد

 محاسبه هر یک به طور خالصه بیان شود. 

ایران علی رغم تالش های زیادی که صورت گرفته در بررسی وضع موجود و روند گذشتة اقتصاد دیجیتالی 

. برای بررسی و تحلیل آن، از نماگرهای مختلف نیست بخش تشاخص های بین المللی جایگاه چندان رضای

. ذکر این نکته الزم است که اغلب در آمار شده استداخلی و آمار و اطالعات نهادهای معتبر بین المللی استفاده 

ده از سوی نهادهای آماری کشور و مراکز بین المللی بویژه برای آمار مشترکین تلفن ثابت، و اطالعات منتشر ش

های آماری از گزارشاختالفاتی وجود دارد. بنابراین، در این مطالعه،  ها،تلفن همراه، کاربران اینترنت و نظایر آن

. از آنجایی که آمارهای مربوط به ه استشدسازد، استفاده مقایسه تطبیقی ایران با دیگر کشورها را میسّر میکه 

المللی با یک وقفه حداقل دو ای و بینمتغیرهای مهم اقتصادی در سطح ملی و به طریق اولی در سطح منطقه

ای از عملکرد متغیرهای مهم اقتصادی با یک وقفه دو ساله، امکان سال در دسترس است، انجام مقایسه منطقه

 پذیر است.

اتحادیه جهانی مخابرات  طی سال های اخیر، دسترسی و استفاده از فناوری اطالعات به بر اساس آمارهای 

ویژه خدمات های مرتبط با تلفن همراه و اینترنت رشد پایداری داشته است اما اشتراک تلفن ثابت و خدمات 

و فناوری اطالعات در ایران نیز همانند بقیه جهان بخش ارتباطات  های مرتبط با تلفن ثابت رشد کند داشته اند.

های ارتباطی و فناوری اطالعات توسعه یافته و باعث همه زمینه ها توسعه یافته است. در این مدت زیرساخت

الملل افزایش یابد. شده تا ضریب نفوذ تلفن همراه، ضریب نفوذ کاربران اینترنت و پهنای باند داخلی و بین

فزایش یافته و این باعث افزایش ظرفیت شبکه انتقال شده است. داخلی و بین الملل ا IPهمچنین پهنای باند 

مناسب نمی باشد. در شاخص توسعه  فناوری اطالعات و ارتباطاتجایگاه کشور همچنان در شاخص های کلیدی 

، در شاخص 96( رتبه NRI، در شاخص آمادگی شبکه )91رتبه   (IDIارتباطات و فناوری اطالعات )

و در شاخص دولت الکترونیکی  94رتبه   (KEL، در شاخص اقتصاد دانش بنیان )74( رتبه GCIرقابتمندی )

(EGDI)   فناوری اطالعات جهان را دارد. بنابراین می توان گفت ایران به لحاظ شاخص های کلیدی  105رتبه

 در بین کشورهای جهان در سطح متوسط و کمتر از آن قرار دارد. و ارتباطات

و فناوری اطالعات، باعث گسترش انجام اقداماتی در رابطه با دولت الکترونیکی،  گسترش کاربری ارتباطات

سالمت الکترونیکی، آموزش الکترونیکی، تجارت الکترونیکی و بانکداری الکترونیکی در کشور شده است. اما علی 

جایگاه کشور در  رغم این اقدامات و پیشرفت ها در حوزه دسترسی به فناوری اطالعات و ارتباطات اما همچنان

رده بندی های جهانی و شاخص های مبین استفاده از این ابزارها در جهت ایجاد ارزش افزوده و تولید ثروت 

 گیری نداشته است. کشور تحول چشم

های بنیان شود.، مرور میبه موازات تحوالت نوآوری و فناوری شکل گرفتهکه های گذار نظریهدر ادامه 

( با عنوان واکنش خالق در تاریخ اقتصادی به تحوالت تغییر و 1947) شومپیتردر نظریة  تاریخی نوآوری-نظری
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و  معرفی شرایط و وضعیتفناوری و نوآوری پرداخته است. شومپیتر تحلیل تغییرات تاریخی متقدمان را بر 

رویکرد  د و ایشان بردهداند و آن را مورد نقد و انتقاد قرار میتحلیل عوامل بر اساس روابط علّی استوار می

( اجزای 2013سازمان ملل )شود. دهد، متمرکز می، بر تحلیل سازوکارهایی که تغییرات رخ میتحلیل تفصیلی

 تشکیل دهندة اقتصاد دیجیتالی را در سه حوزه به شرح زیر تبیین و معرفی کرده است:

 ای پهنای باندهای شبکهزیرساخت 

 ارتباطات و صنعت کاربردهای فناوری اطالعات و 

 کنندگان نهایی استفاده 

داری پردازانی هستند که به انتقال اجتماعی در جوامع سرمایهمارکس، وبر و دورکیم از جمله نظریه

داری را مارکس طور خاص نقش تغییرات فناوری به عنوان منشاء اصلی پویایی اقتصادهای سرمایهاند. بهپرداخته

به عنوان جوامع پساصنعتی یاد کرده  20( از تحوالت نوین در نیمة دوم قرن 1973و شومپیتر درک کردند. بل )

اری یاد دنظام سرمایهکه در تداوم این تحوالت، از تحوالت اقتصاد دیجیتالی به عنوان بخشی از تحوالت تاریخی 

طور ی اخیر بهها( به این نکته تصریح کردند که اقتصاددانان تا دهه2002) ( و بامول1994) منفریشود. می

 نسبی تحلیل تغییرات فناوری و نوآوری را نادیده گرفته بودند.

مدل های موجود در نمونه های  ابعاد همچنین و نکته مهم در مرور ادبیات گذار استفاده از نکات کلیدی

ی باشد. مدل بومی برای بستر پژوهش م مطروحه و استفاده از عوامل ذکر شده در جهت طراحی مدل بومی می

مورد مطالعه  اقتصاد دیجیتالیو همچنین مطابق شرایط ذی نفعان  زمینهی ویژگی های مهم بایست دربرگیرنده

 است.  برای گذار از اقتصاد سنتی به اقتصاد دیجیتالی معرفی شدهزیادی  هایمدل باشد.

بحث و بررسی  های مختلف،که در جهان، مدل واحدی وجود ندارد، در این گزارش، مدلبا توجه به این

های موجود؛ در نهایت مدل دستیابی به اقتصاد دیجیتالی را مندسازی مدلشود تا از طریق شناخت و نظاممی

برای ایران طراحی گردد. در این طراحی موارد مطرح شده در خصوص استفاده از مدل های دیگر بخش ها بسیار 

قابلیت های موجود در زیرساخت ها ، نیروی انسانی،  حائز اهمیت می باشد. هر منطقه با توجه به ظرفیت ها و

 سطح نهادی و دیگر موارد توانایی به کارگیری و طراحی مدل بومی را دارا می باشد.

-. تحوالت علمی و فنی طی سدهمی شودهای اقتصاد دیجیتالی بحث و بررسی راهبردها و سیاستدر ادامه 

نیمه دوم سدة بیست جهان وارد عصر تازه ای شد و به نحوی  ازهای مختلف وجود داشته است. با این وجود، 

فناوری، موتور محرک این تحول  -سازی تلقی شد. تحوالت پرشتاب علمیآغازگر روندی برای پایان عمر صنعتی

 سازد. های سیاستی موجود را با چالش مواجه میتوسعة سریع اقتصاد دیجیتالی، چارچوب بوده است.

( با رویکرد 2004)میر و لوه دیدولت برای دستیابی به اقتصاد دیجیتالی،  هایدر خصوص سیاست

عملگرایانه و نه نظری به تبیین ابعاد آن پرداخته است. آنها مداخلة دولت را برای دستیابی به اقتصاد دیجیتالی را 

وکار و توسعه دولت کنند فناوری اطالعات و ارتباطات برای رشد و توسعة کسبحائز اهمیت دانسته و تصریح می

 ای دارد.نقش برجسته
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های رقابتی در اقتصاد دیجیتالی اختصاص دارد. در این فرآیند شناخت های مهم به سیاستیکی از حوزه

بازارهای اقتصاد دیجیتالی و نحوة تاثیر آنها بر طراحی سیاست رقابتی از مباحث اساسی است که در این  ویژگی

های رقابتی و ابزارهای مرتبط با آن با محوریت قانون ضدتراست، سی شد. سیاستگزارش به تفصیل بحث و برر

ها به سیاست تجاری، های دولتی و مقرّرات تنظیمی بخشی اختصاص دارد. سایر سیاستمقرّرات ادغام، کمک

 کننده اختصاص دارد.سیاست صنعتی، سیاست مالیاتی، حقوق مالکیت معنوی و حمایت از مصرف

ی آن در قالب جدول هامؤلفهی مدل جامع، ابتدا چارچوب کالن مدل گذار معرفی و سپس برای طراح

شد. در ادامه، مدل تفصیلی گذار از اقتصاد سنتی به اقتصاد دیجیتال طراحی و ترسیم  تیدرنهابندی و طبقه

نندگان و کمعرفی شدند. این بازیگران شامل نهادهای حکومتی، عرضه تالیجید اقتصاد عمده گرانیباز

های هر یک در دستیابی به اقتصاد دیجیتال تعیین و هستند. در این فصل، وظایف و فعالیت تقاضاکنندگان

های مرور بر اساس یافتهمدل تفصیلی گذار از اقتصاد سنتی به اقتصاد دیجیتال طراحی و ترسیم شد.  تیدرنها

اقتصاد سنتی به اقتصاد  ازمدل کالن گذار  های حاصل از مصاحبه، فرآیند تکاملیادبیات و همچنین یافته

 دیجیتال در ایران بدین شرح است:

 شناسایی وضع موجود 

 فراهم کردن الزامات برای دستیابی به اقتصاد دیجیتالی 

 اقتصاد دیجیتالی برای دستیابی به راهبرد معرفی 

 های رشد و توسعه اقتصاد دیجیتالیسیاست معرفی 

 تصاد دیجیتالیهای پیش روی اقشناسایی فرصت 

 توسعه کاربردهای بخشی اقتصاد دیجیتالی 

  وضعیت مطلوب یعنی دستیابی به اقتصاد دیجیتال 

حوزه های  برحسبمدل طراحی شده برای گذار از اقتصاد سنتی به دیجیتالی های هر یک از ابعاد در ادامه مولفه

 معرفی می شود: ،موضوعی

 وضع موجود: (1

 :به شرح زیر است هااست. این ویژگی اقتصاد سنتی غالب ویژگیالی دارای وضع موجود ایران از بعد دیجیت

 اقتصاد مبتنی بر عوامل تولید 

 کاربرد محدود فناوری اطالعات 

 وابستگی شدید به واردات محصوالت دیجیتالی 

  های سنتیشبکه گسترداستقرار 

 نهادینه شدن ساختارهای ایستا و سنتی 

 و موردی حاکمیت رویکردهای یادگیری گسسته 
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 های نوینهای کافی برای نوآوری و پذیرش فناوریفقدان انگیزه 

 فقدان توازن بین عرضه و تقاضای خدمات دیجیتالی 

  کل کشور افزودهارزشسهم نازل اقتصاد دیجیتالی در 

 های اقتصاد دیجیتالیرتبة پایین کشور در شاخص 

 : راهبرد دستیابی به اقتصاد دیجیتال (2

برای مفهوم سازی اقتصاد دیجیتال از تعریف  ه مستلزم مفهوم سازی اقتصاد دیجیتالی است.تبیین راهبرد توسع

( استوار است. ایشان اقتصاد دیجیتالی را 2007) 1سون و مکّیاتکین گسترده استفاده شده است که بر تعریف

کاربردها و افزار، ار، سختافزکاربرد فراگیر فناوری اطالعات )نرم اقتصاد دیجیتال»اند: بدین شرح تعریف کرده

المنفعه(، وکار، دولت و بخش عامها )کسبارتباطات( در تمامی ابعاد اقتصادی شامل کارکرد درونی سازمان

ها ایفای کننده و سازمانها و مبادالت میان افراد که هم به عنوان شهروند و هم مصرفمبادالت میان سازمان

 ف برای تبیین راهبرد به شرح زیر است:نکات کلیدی این تعری«. کنندنقش می

 زیرساخت های دیجیتالی 

 آموزش ها و مهارت های دیجیتالی 

 های مختلف نظیر سالمت، گردشگری، انرژی، بانکداری، مالی، حمل و کاربرد فراگیر دیجیتال در بخش

 نقل، آموزش

 دولت دیجیتال 

 ن اعم از کاالها و خدمات و محتویبازیگران اقتصاد دیجیتال نظیر مصرف کنندگان و تولید کنندگا 

 شود:میو معرفی با عنایت به ابعاد کلیدی فوق، راهبرد اقتصاد دیجیتالی به شرح زیر تبیین 

انتقال اقتصاد از اقتصاد مبتنی بر منابع به اقتصاد دیجیتال از طریق توسعه و کاربرد فراگیر و گسترده »

 «وسط دولت، کسب وکارها و شهروندان در کشوردیجیتالی ت -های فنیدانش، فناوری و زیرساخت

اقتصاد ایران یک اقتصاد وابسته به منابع و به طور مشخص و ابسته به نفت است. ساختار تولید، تجارت و 

بودجه دولت بر نفت استوار است. برای اصالح ساختار و راها شدن از وابستگی به نفت، تولید و کاربرد دانش، 

ور است. این مهم تحقق پیدا نمی کند مگر اینکه مشارکت تمامی احاد جامعه در آن فناوری و نوآوری در کش

تجلی یابد. دولت در ایجاد انگیزه و هدایت مردم برای اندیشیدن و تفکر به منظور تولید و کاربرد دانش، فناوری و 

 نوآوری نقش ممتازی دارد.

تر کاربرد دانش، فناوری و نوآوری در سیعاست. در سطح و محوریاین راهبرد کلیدی دارای چند رویکرد 

دولت است و در سطح نهادی، استقرار و توسعه  فناوری اطالعاتاقتصاد مطرح است. نمود عینی آنها کاربردهای 
                                                           
1 Atkinson and McKay 
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ها دولت الکترونیکی، در هدایت بازیگران به سمت توسعه و کاربرد فناوری دیجیتال، نقش محوری را ایفا می کند.

رن و آروند. هیاربرد دانش و فناوری دیجیتال، برنامه های متعددی طراحی و به اجرا می میبرای دستیابی به ک

ها از دارد و این نقش 21کنند دولت نقش راهبردی در سدة ( در خصوص نقش دولت تاکید می2002) 2رودنی

قش راهبری؛ بنیان نشأت گرفته است. دولت در سطح کالن برای ایفای نماهیت دانش و اقتصادهای دانش

 21کنندة ابعاد امور فناوری، فرهنگی و اجتماعی است. از دیدگاه آنها، سیاستگذارانِ دانش در قرن تسهیل

برداری از دانش مشترک؛ آمادگی برای تقویت، حمایت و بهره های موضوعی زیر متمرکز شود:بایستی بر حوزه

 ارکت در اقتصاد دانشی. سازی جوامع برای مشبرداری از امواج دانش و آمادهبهره

 دستیابی به اقتصاد دیجیتالالزامات  (3

 الزامات مورد نیاز برای دستیابی به اقتصاد دیجتیال عبارتند از:

 راهبردها 

 مفهوم سازی فراگیر اقتصاد دیجیتال 

 ی راهبردیهابرنامه 

 نهادسازی 

 قوانین و مقرّرات 

 سازیشبکه 

 های دیجیتالیزیرساخت 

 هافرمپلت 

 پهن باند 

 های اطالعاتی فراگیربانک 

 سرمایه گذاری زیرساختی 

  ی سازفرهنگتوسعه اخالق و 

 نظام نظارت 

 ها:سیاست (4

 حوزه های سیاستگذاری دولت برای توسعه اقتصاد دیجیتال عبارتند از:

  آموزش 

 ی مجددآموزمهارت 

 استانداردسازی 

                                                           
2 Hearn and Rooney 
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 امنیت سایبری 

  حریم خصوصی حفاظت از داده 

  افزارنرمو  افزارسختتولید 

 تولید محتوای دیجیتال 

 اعتماد دیجیتالی 

  ،ی و عدم تبعیضطرفیبعدالت 

  سیاست مالیاتی 

 سیاست رقابتی 

 دیجیتالی وکارکسبهای بهبود محیط سیاست 

 هافرصت (5

 زمینه هایی که برای توسعه اقتصاد دیجیتالی برای ایران به عنوان فرصت وجود دارد به شرح زیر است:

 الکترونیکی وکارکسب 

 شهروند الکترونیکی 

 دولت الکترونیکی 

  تجارت الکترونیکی 

 پرداخت الکترونیکی 

  جامعه الکترونیکی 

 دموکراسی الکترونیکی 

 بازاریابی الکترونیک 

 محاسبات ابری 

 تلکام 

 اینترنت اشیا 

 کاربردهای بخشی: (6

 کاربردهای بخشی اقتصاد دیجیتالی بدین شرح است:

 خدمات اجتماعی 

 گردشگری 

 ونقلحمل  

 متسال 
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 مالی 

  انرژی 

 بانکداری 

 آموزش 

 جامعه اطالعاتی و دانشی 

 انتظامات و پلیس 

 امنیت و دفاعی 

 کشاورزی 

 ایصنعت کارخانه 

 ایصنعت رسانه 

 یفروشخرده 

 وضع مطلوب: (7

 وضع مطلوب در دستیابی به اقتصاد دیجیتال به شرح زیر است:

 تولید محصوالت دیجیتال 

 صدور محصوالت 

 طالعاتکاربرد فراگیر فناوری ا 

 اقتصاد مبتنی بر نواوری 

 های یکپارچه الکترونیکیشبکه 

 ساختارهای مدرن و پویا 

  العمرمادامیادگیری 

 انگیزه باال برای نوآوری و پذیرش فناوری 

 توازن بین عرضه و تقاضای خدمات دیجیتالی 

 سهم باالی اقتصاد دیجیتالی در اقتصاد 

 های دیجیتالیرتبه باال در شاخص 

 

های توسعه الکترونیکی گذشته این است که باید یک نهاد محوری برای های اجرای برنامهیکی از درس

های میان ها و همکاریمدیریت و توسعه اقتصاد دیجیتالی وجود داشته باشد. این نهاد باید قادر باشد هماهنگی

ها را ود در میان دستگاهی محتمل موجهایناسازگاری مختلف را ایجاد کند و هر گونه ناهماهنگی و هادستگاه

روز رسانی قوانین و مقررات الزم برای توسعه اقتصاد دیجیتالی را به عهده به گیرد. برطرف نماید. مسئولیت به
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آنچه مهم است امور مدیریتی است که برای دستیابی به اقتصاد دیجیتال در یک نهاد تمرکز پیدا کند و وحدت 

تصاد دیجیتال را به عهده بگیرد.  بدیهی است صرف انتخاب یک نهاد یا متولی توسعه اق عنوانبهدر مدیریت 

. بلکه تمامی قوانین و وظایف فعلی دستگاهی با قوانین جدید کندینمایجاد نهاد جدید برای این منظور کفایت 

 شود و تا برنامه توسعه اقتصاد دیجیتالی در حین اجرا با چالش مواجه نشود. راستاهمهماهنگ و 

ها و نحوة اجرای برنامه توسعه پیوسته، فرآیندها، فعالیت طوربهدیگر این است که این نهاد بتواند  نکته

های نظارت برای رصد کردن نحوة اجرای اقتصاد دیجیتالی را رصد کند. این مهم مستلزم این است که شاخص

موانع پیش روی آن شناسایی و احصا  ی تهیه و منتشر شود وادوره صورتبههای اقتصاد دیجیتالی تهیه و برنامه

شود و در صورت نیاز، بازنگری و اصالح شود. با عنایت به قوانین جاری کشور، وظایف نهادهای کشور به شرح زیر 

 است: 

 نهاد متولی توسعه اقتصاد دیجیتال 

  آموزش و پرورش جمهوری اسالمی ایران وزارت 

 ارتباطات و فناوری اطالعات وزارت 

  اطالعات وزارت 

  امور اقتصادی و دارایی وزارت 

 امور خارجه وزارت 

 بهداشت، درمان و آموزش پزشکی وزارت 

 جهاد کشاورزی وزارت 

 دادگستری وزارت 

 دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح وزارت 

 راه و شهرسازی وزارت 

 صنعت، معدن و تجارت وزارت 

 علوم، تحقیقات و فناوری وزارت 

 فرهنگ و ارشاد اسالمی وزارت 

 وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 

 کشور وزارت 

  نفت وزارت  

 نیرو وزارت 

 ورزش و جوانان وزارت 

 ریزی سازمان مدیریت و برنامه 

 مرکز آمار ایران 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA_%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4_%D9%88_%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%B4_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA_%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D8%A7%D8%AA_%D9%88_%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA_%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA_%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA_%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1_%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C_%D9%88_%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA_%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1_%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA_%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%8C_%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86_%D9%88_%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4_%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA_%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF_%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA_%D8%AF%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B1%DB%8C_%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA_%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9_%D9%88_%D9%BE%D8%B4%D8%AA%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C_%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%AD
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA_%D8%B1%D8%A7%D9%87_%D9%88_%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA_%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%D8%8C_%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%86_%D9%88_%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%AA
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA_%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%8C_%D8%AA%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82%D8%A7%D8%AA_%D9%88_%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA_%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF_%D9%88_%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA_%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86%D8%8C_%DA%A9%D8%A7%D8%B1_%D9%88_%D8%B1%D9%81%D8%A7%D9%87_%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C_(%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86)
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA_%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1_%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA_%D9%86%D9%81%D8%AA
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA_%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA_%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4_%D9%88_%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86


13 

 

 بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران 

 سازمان بورس و اوراق بهادار 

  مان حفاظت محیط زیستسازسازمان 

 سازمان فناوری اطالعات 

 سازمان میراث فرهنگی وگردشگری 

 بیمه مرکزی ایران 

 گمرک جمهوری اسالمی ایران 

 شهرداری 

 مایصداوس 

 شورای رقابت 

 قوه مقننه 

 قوه مجریه 

 قوه قضائیه 

 

http://www.irandoe.org/

