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 خالصه مدیریتی

 گرفتهشکل  جیتالدی های فناوری با ابتنای بر آن در ارزش خلق کهشود  به اقتصادی گفته می دیجیتال اقتصاد

 های زیرساخت و ها سازمان مردم، بین اکوسیستمی ساخت منظور به است که ارتباطاتی آن، فقرات ستون و

 سرمایه میزان ،اقتصادی های حوزه در موردنظر دیجیتال های فناوری ورودبا طبیعتاً  .شود ایجاد می فناورانه

 اختصاص به این امر کشورها داخلی ناخالص ولیدت از توجهی قابل سهم و تغییر کرده اقتصاد در موجود

موانع  برداشتن میان از ، همچنینها فناوریاین  از ناشی اقتصادی های فرصت از برداری بهره منظور به .دیاب می

 ،دست ازاینو مواردی  یشتراکی، پلتفرمهمچون اقتصاد گیگ، ا اقتصادی نوظهور های گونه با سازگاری

 است. الزامی ها آن از پیروی و مناسب های سیاست تدوین

اهمیت  باوجود .است ها گیری تصمیمعنوان مبنای  یت کنونی بهفهم وضع، ق این مهمتحقّ در گام نخست

در که  تأثیرگذار عددو بُ ،در همین راستا. هایی روبروست در کشور با کاستی مورداشاره حوزهاین موضوع، 

 براین .دادیم قرار بررسی موردرا  بسزایی برخوردار هستنداز اهمیت  دیجیتال اقتصادفهم وضعیت کنونی 

 دیگر از سوی المللی بین های شاخص در ایران جایگاه و سو یك، مقررات و اسناد باالدستی از قوانین ،اساس 

 .مورد ارزیابی قرار گرفت

 جامع ظامن سند الکترونیك، تجارت حوزه قوانین پیشین، توسعه های برنامهدر خصوص قوانین موجود، 

 فضای امنیت بخش در نظام کلی های سیاست اطالعات، تبادل فضای امنیت راهبردی سند اطالعات، فناوری

های  های گزارش، پاسخ یافته .گرفت قرار بررسی مورد ،دست ازاین مواردی و اطالعات تبادل و تولید

، حکایت از ضرورت شده نجاماهای  و اظهارات متخصصین در مصاحبه شده توزیعهای  نخبگان به پرسشنامه

 توجه به موارد زیر دارد:

 دیجیتال اقتصاد موضوع در ساز تصمیم و گذار سیاست نهادهای و ها دستگاه ایجاد هماهنگی بین 

 دیجیتال اقتصاد حوزه قوانین روزآمدسازی 

 آن به دسترسی و شهروندان های داده و اطالعات تعیین تکلیف مالکیت 

 های مصوب پیشین ومقررات و برنامه قوانین در مانده معطل یها مصوبه تحقق و پیگیری 
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 و مصوب قوانین سازی پیاده میزان سنجش برای کافی های داده و اطالعات نبود به توجه با در مرحله بعد،

 مورد را موجود المللی بین های شاخص ،شده تعیین اهداف تحقق و شده طراحی های استراتژی اثرات ارزیابی

 اقدامات پیامدهای سنجش برای ابزاری عنوان به گوناگون ابعاد در ها شاخصاین  درواقع،. دادیم ارقر استفاده

جایگاه  در خصوص. بردیم بهره ایران کنونی موقعیت ارزیابی برای آن از و شد گرفته نظر در تصمیمات و

 چشمگیری تحول و رشد باید گفت که کشور، اقتصاد دیجیتال ی المللی حوزه های بین ایران در شاخص

 ایران جایگاه ،وجود بااین اما بوده است شاهد دیجیتال را های اقتصاد تحقق پایه و نمودن دیجیتالی ی درزمینه

 و توسعه های برنامه در شده ترسیم اهداف بین حتی که دارد آن از حکایت شده بررسی های بندی رتبه در

 وجود توجهی قابل فاصله دیگر، سوی از پیش های سال در آمده دست به های رتبه و سو یك از باالدستی اسناد

های زیر در ارتباط  نمونه .کند را یادآوری می دیجیتالبه اقتصاد  جانبه همهدارد. این موضوع، ضرورت توجه 

 تأمل هستند: قابل ها، با جایگاه ایران در این شاخص

  درصدی اقتصاد دیجیتال در  5.6سهمGDP  درصدی جهانی 56.6ایران باوجود میانگین 

  0202در شاخص دولت الکترونیک سال 98اخذ رتبه 

 0202سال در 98 به 0252 سال در 505 از شبکه، آمادگی شاخص در ایران بهبود رتبه 

  منطقه کشور 55بین  کشور )جایگاه کشورمان 505 بین از شاخص آمادگی دیجیتال، در 50به دست آوردن رتبه 

 است( 50 خاورمیانه،

 اقتصاد 50 و قرار گرفتن دربین 0202وکار و مشتری در سال  شاخص تجارت الکترونیک بین کسب در 44 اخذ رتبه 

الکترونیک )گزارش تجارت الکترونیکی وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز  تجارت امر در پیشرو توسعه درحال

 شود(. گواهی بر این مدعا محسوب می

 منتخبِ کشورهای تجارب دیجیتال، اقتصاد مسیر در کشور کنونی مختصات به دسترسی با، گام دومدر 

 در مطلوب سازی پیاده های شیوه و موجود مناسب های برنامه تا گرفت قرار بررسی مورد حوزه این در پیشتاز

 اروپا اتحادیه دیجیتال تحول های برنامه نخست چارچوب، این در. باشیم داشته اختیار در را جهانی سطح

 منطقه در که هایی نمونه عنوان به ترکیه و امارات بررسی به سپس و شد بررسی جهانی پیشتاز نمونه عنوان به

توجه به این  بدیهی است که .پرداختیم اند، نموده طراحی ارتباط دراین مدونی های برنامه و دارند حضور ما
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 مدنظر ایران،ها و شرایط  زمینه توجه به باآن کشورها استفاده از تجارب  بلکهمعنی الگوبرداری صرف نبوده 

 رقابتی، و باز بازار چون مواردی دربرگیرنده را که خود قوت نقاط اتحادیه اروپا در همین راستا باشد. می

 تجارت عرصه در قاطع بازیگر یك عنوان به اتحادیه اروپایی، حضور های ارزش با منطبق مؤثر قوانین

است،  دیجیتال باالی مهارت با شهروندان مستحکم، صنعتی اهیك پایگ عنوان به اتحادیه فعالیت المللی، بین

 های وابستگی استراتژیك، های پذیری آسیب و ضعف نقاط تا کرد تالش اتحادیه حال، این درعین. ارتقا داد

 کند. برطرف و داده قرار موردسنجش دقت به را خود فوریِ های گذاری سرمایه نیازمند های یا بخش و پرخطر

دهد که طراحی تحول دیجیتال در فضای اقتصادی کشور با الگوبرداری از کشورهای پیشتاز باید  زارش نشان میهای گ یافته

 مسیر از تخطی عدم نیز برای مشخصی نمای   قطب بلکه گیرد،  بر در را ها   فعالیت و زندگی ابعاد تمامی تنها   نه ای باشد که گونه به

 واسطه به شود که ایجاد دقیق و کمی، ارزیابی برای نیز و شاخص مشخصی معیار این، رب عالوه. شود گرفته نظر در تحول این

 .گیرد قرار ارزیابی و بررسی مورد بخش هر تحول میزان معیار، آن

 شود. در فراموش شده نباید تحول طراحی چارچوب در اقدامات برای مالی تأمین به شده، نیاز مطرح های   جنبه این کنار در

 این امر ها و یا دیگر منابع، به را در چارچوب صندوق مشخصی بودجه توان همچون کشورهای پیشتاز این حوزه، ا میاین راست

جانبه مورد    همه نگاهی در کشور با دیجیتال ها و نهادهای خصوصی، تحول با اهرم نمودن آن به کمک شرکت تا داد اختصاص

 .پیگیری قرار گیرد

 های سیاستی توصیه

 آوری جمع به همچون نیاز ییلدال بهبنا  و سنجش دقیق از وضعیت فعلی اقتصاد دیجیتال ارزیابی 

در متعدد های  دیدگاه ها، های مختلف کشور، نفوذ فناوری اطالعات در همه بخش اطالعات از بخش

با دشواری روبروست.  ،دست ازاینتعریف و چگونگی سنجش اقتصاد دیجیتال و مواردی  خصوص

گذاری صحیح، ضروری است.  ریزی و سیاست این سنجش برای برنامهمر، تحقق و اجرای این ا باوجود

، آمار پژوهشکدههمکاری  ی )نمونه تجربیات موجود در کشور با استفاده ازکه  شود میپیشنهاد  رو ازاین

 اقتصاد دیجیتالسنجش دقیقی از وضعیت  (طالعاتاطات و فناوری اایران و وزارت ارتب مرکز آمار

 گیرد.رت صو
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در قالب  ی این حوزه، آمارهابه سنجش اقتصاد دیجیتال های مربوط عالوه بر گزارشکه  شود میپیشنهاد   

 ارائه گردد. ،همگان برداری بهرهاستفاده و  برای در وزارت اقتصاد تهیه و داشبورد اقتصاد دیجیتال

 چراکه جدی است نظرجدیدنیازمند بازنگری و ت ،حوزه اقتصاد دیجیتال موضوع قوانین و مقرراتِ 

سازی قوانین با  شتابانی در حرکت است و عدم همگام فضای مربوط به این حوزه به شکل

چین و ... موجبات ضرر و پس رفت  ها، هوش مصنوعی، بالک پلتفرم مانندموضوعات جدیدی 

نسبت به شود که قوه قضاییه با همکاری مجلس شورای اسالمی  پیشنهاد می. کند کشور را ایجاد می

سازی قوانین و  قوانین مربوط به اقتصاد دیجیتال با رویکرد متناسب  خألتنقیح، اصالح و رفع 

و پیشگیری از وقوع جرم و اختالف اقدام نموده و با امعان نظر به این موارد،  آوری فنهای  پیشرفت

شور مصوب را تهیه و با رعایت قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات ک موردنیازلوایح 

 کند. ارائهبه مجلس شورای اسالمی  15/21/1311

ی  توسعه ساله پنجباالدستی همچون سندهای  اسناد در ،الیه از اقتصاد دیجیتال سهمربوط به هر  مصوبات  

واقع شده یا مغفول  ،شده از اهداف معین توجهی قابلبخش  چراکهپیگیری برای اجراست.  نیازمند ،کشور

انگاری عدم تحقق مصوبات  با جرم شود که پیشنهاد می براین اساس یافته نشده است.دست  ها آنو یا به 

های مسئول در این حوزه همانند شورای عالی فضای  یکی از نهاد و تعیین مجازات برای خاطیان،

نهادهای مختلف  درمصوبات را  سازی پیاده پیگیریِمسئولیت مجازی و یا کمیته اقتصاد دیجیتال دولت، 

 د.شوزمینه تحقق آن فراهم  تا ده گرفتهبرعه

کشورهای موفق حکایت از آن دارد که برای دستیابی به اهداف تعریف شده،  برخی از بررسی تجارب  

ابعاد مختلف، روابط بین بخشی،  باستراتژی جامع اقتصاد دیجیتال طراحی شده که در آن جوان

 رو ازاینها و ... معین شده است.  ش ارگاننمای مربوطه، معیار ارزیابی و سنج موضوع، مسیر و قطب

استراتژی جامع توسعه »تحت عنوان  ها و مورد وفاق همه دستگاه جامع شود که سند پیشنهاد می

  .کرده و تحقق آن، پیگیری شودهای آتی این حوزه را مشخص  برنامه تاتدوین شده « دیجیتال کشور
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 مقدمه

سرعت و  روز روزبهیم و شاهد آنیم که تحوالت فناوری همه در حال تجربه عصر تحوالت فناوری هست

گیرد. طی سه دهه گذشته، چرخه  های ارزان در اختیار عموم قرار می یداکرده و با قیمتپقدرت بیشتری 

عنوان محرکه اصلی رشد اقتصاد جهانی عمل کرده و اهمیت آن در ساختار اقتصاد  قدرتمند فناوری به

های اقتصادی  ی در همه بخشتوجه قابلطور  های دیجیتال به ت. آثار فناوریدر حال افزایش اس روز روزبه

های سنتی اقتصاد مانند معدن،  دهنده آن است که بخش روند فرایندهای نوین نشان درواقعاست.  مشاهده قابل

که هایی هستند  بود، جزو بخش رنگ کم ها آنهای دیجیتال در  کشاورزی، ساختمان و انرژی که نقش فناوری

 1.سرعت گرفته است ها آنگذاری فناورانه در  سرمایه

 از بسیاری در توان می را آن اثر که است رسیده تأثیرگذاری از ای مرحله به امروز، جهان در دیجیتال اقتصاد

 دیگر و افزارها نرم ها، رایانه دیجیتال، های آوری فن به که مفهوم این. نمود مشاهده گذاری سیاست های حوزه

 و دانش اقتصاد ،1172 دهه در اطالعات اقتصاد از تکاملی روند یك در است متکی اطالعاتی های ریفناو

 به 1222 اول دهه در اینترنت و شبکه اقتصاد و 1112 دهه در نوین اقتصاد ،1112 دهه در الکترونیکی اقتصاد

 زنجیره مختلف مراحل طی شده انجام های فعالیت تمامی تحول، این درنتیجه و است رسیده کنونی موقعیت

 واسطه به. است پیداکرده ارتقا و تغییریافته بنیادین صورت به ها آن وکار کسب مدل درنتیجه و ها سازمان ارزش

 گیری تصمیم کنونی، شرایط در اقتصاد نوع این از حاصله تغییرات چنین هم و حوزه این از متأثر گسترده دامنه

 .است انکارناپذیر ضرورتی آن، های بایسته و زاماتال نمودن محقق برای ریزی برنامه و

 برنامه در درج جهت مقتضی احکام پیشنهادهمچنین  و مناسب راهکارهای ارائه ضرورت، این اساس بر

 اهداف به دسترسی برای. شد برگزیده پژوهش این موضوع عنوان به فرهنگی و اجتماعی اقتصادی توسعه هفتم

 خصوص این در ایران وضعیت دیجیتال، اقتصاد پیشینه تشریح و مفهومی یفتعار ارائه از پس شده، تعیین

 این مبنای بر و گیرد می قرار مورداستفاده موجود المللی بین های شاخص امر، این برای. شود می بررسی

 منتخب های شاخص در ایران جایگاه تعیین کنار در. صورت خواهد گرفت کنونی وضعیت ارزیابی ها، شاخص
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 های دستورالعمل و مقررات قوانین، باالدستی، اسناد بررسی به جایگاه، این در حضور چرایی بهتر فهم برای و

 ارائه امکان شده، طی مسیر ضعف و قوت نقاط ارزیابی بر عالوه تا ه خواهد شدپرداخت دیجیتال اقتصاد حوزه

 .شود فراهم نیز مناسب احکام

 این در پیشتاز منتخب کشورهای تجارب دیجیتال، اقتصاد مسیر در کشور کنونی مختصات به دسترسی با

 را جهانی سطح در مطلوب سازی پیاده های شیوه و موجود مناسب های برنامه تا گیرد می قرار موردبررسی حوزه

. دهیم قرار مورداستفاده دیجیتال اقتصاد به دسترسی روش ترین مناسب اخذ برای و باشیم داشته اختیار در

 مناسب های مصاحبه انجام امکان منتخب، کشورهای شرایط بررسی و ایران وضعیت از گرفته صورت ارزیابی

 هفتم برنامه مناسب احکام چندگانه، های مصاحبه این نجامازا پس تا کند می فراهم حوزه این نخبگان با را

 .گردد پیشنهاد و تدوین اقتصاد، نمودن دیجیتالی تسریع جهت در توسعه

 کلیات و مفاهیم

عنوان سری  اطالعات به یرهذخ یابه ضبط  آمده، یجنامه کمبر در لغت گونه که آن یجیتالدبه لحاظ لغوی، 

 بوده و یکیالکترون یرکه در قالب انگاره و تصو دهد یرا نشان م یو اطالعات شود یاطالق م 1و  2اعداد 

مردم را  یلیدرت فکری و تخکه است که ق یاصطالح یجیتالوری اطالعات است. دآ مستلزم استفاده از فن

 ها آناست که به انجام  یزهاییچ یدروش جد یجیتالد یف،. برحسب تعردهد یپوشش م یجهان قیاسدر م

و  کند یم یبرا تخر ها آنو  کشد یمتداول را به چالش م های یهرو یجیتال،. درواقع دشود یم یدهمبادرت ورز

 های یمتخلق ارزش به ق ی،درباره نوآور یجیتالوار است. داست یادیبن ییراتآوری برای تغ از فن به استفاده

در استفاده  یجیتال. دشود یاطالق م یرضروریغ های یتو حذف فعال یرضروریغ های ینهحذف هز یقی،حق

در  یانو کاربران و مشتر آورد یبا گذشته به ارمغان م یسهرا برای جامعه در مقا ییهای باال ها، ارزش از داده

 1قرار دارند. یجیتالالت دمرکز ثقل تحو

                                                           

 یها ، فصلنامه پژوهش"یجیتالبه اقتصاد د یرانگذار ا یمدل تکامل یطراح"یتی،ی و محمدرضا هدامراد یمحمدعل. 1

 .1317، بهار 11سال هجدهم، شماره  ی،اقتصاد
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، اقتصاد دیجیتال همواره در دارد یشدن برم یجیتالیهای خود را در جهت د جهان اولین قدم ازآنجاکه

و بسیاری از مفاهیم اقتصادی مرتبط با آن فاقد یك تعریف مشخص و موردقبول همگان است  حال تحول

های مختلف  شتارهای تحلیلی و همچنین انجمناز لغات مشابه توسط ادبیات و نو است. تفسیرهای فراوانی

بودن این حوزه و همچنین فقدان درک کافی و همچنین وضوح کامل  است. علت این امر جدید شده ارائه

پیشرفت فناوری هم در این امر دخیل است. برای تبیین یك  این مطلب است. همچنین باال بودن سرعت

از سرعت باالی تحوالت فناوری  اما این زمان معموالً زمان است،مفهوم استاندارد و موردقبول همه نیاز به 

 1ماند. عقب می

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

 همچنین و ها داده پردازش و سازی ذخیره آوری، جمع ،قیمت گسترده کاهش با. اند آورده فراهم توسعه برای

 اقتصادی های فعالیت تحول حال در دیجیتال های تکنولوژی ها، داده پردازش توان در محسوس بسیار بهبود

 1.هستند جهان سراسر در

ظر حوزه تکنولوژی ن بنویسنده و صاح 3بار توسط دان تاپسکات یناصطالح اقتصاد دیجیتال برای نخست

ای مطرح شد که بیانگر  گونه کرد و در اولین مطالعات بهدر محافل علمی مطرح و رواج پیدا  1115 در سال

 4ت.وکارها از طریق اینترنت اس چگونگی تغییر کسب

اقتصاد »اند:  شرح ارائه کرده ینبه ا یجیتالمحدودی از اقتصاد د یف( تعر1221) ینالد گماها و جمال

 یزی،ر برنامه یرخودش نظ یاصل ندهاییای از فرآ آوری اطالعات برای مجموعه عنوان استفاده از فن به یجیتالد

 یو مک ینسونگسترده معروف است و آ ن را اتک یفکه به تعر یگرد یفتعر «است. یابیو بازار یریتمد

 فزار،ا آوری اطالعات )نرم فن یرکاربرد فراگ یجیتالیاقتصاد د»شرح است:  یناند به ا ( ارائه کرده1227)

وکار، دولت  )کسب ها سازمان یابعاد اقتصادی شامل کارکرد درون یمامافزار، کاربردها و ارتباطات( در ت سخت

                                                           

 .1211 دیجیتال اقتصاد گزارش. 1

 .1311مقدمه ای بر اقتصاد دیجیتال، پژوهشکده امور اقتصادی، اردیبهشت  .1

3. Don Tapscott 

 .1311( اقتصاد دیجیتال، مرکز پژوهش های اتاق تهران، تیر ماه 47شماره ) سادهبان اقتصاد به ز. 4
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کننده و  عنوان شهروند، مصرف افراد که به یانو مبادالت م ها سازمان یانالمنفعه(، مبادالت م و بخش عام

 1«.کنند ینقش م یفایا ها سازمان

 
Source: shamizanjani.ir 

 دیجیتال اقتصاد های ویژگی. 1شکل 

شود که قسمت  ، به اقتصادی اطالق می1های اقتصادی اساس تعریف سازمان توسعه و همکاری وم براین مفه

ها یا  افزارها و سایر فناوری ها، نرم های ارتباطی، رایانه های دیجیتال شامل شبکه آوری پایه فن اعظم آن بر

های هوشمند، پول الکترونیك  اطالعاتی استوار است و انواع تجارت الکترونیك، بازارهای الکترونیك، کارت

ی به معنانیز اقتصاد دیجیتال را  3شود. اجالس تجارت و توسعه سازمان ملل های مالی را شامل می و تراکنش

 4.گیرد کاالها و خدمات در نظر می و تجارتهای دیجیتال مبتنی بر اینترنت برای تولید  استفاده از فناوری

                                                           

 یها ، فصلنامه پژوهش"یجیتالبه اقتصاد د یرانگذار ا یمدل تکامل یطراح"یتی،مرادی و محمدرضا هدا یمحمدعل. 1

 .1317، بهار 11سال هجدهم، شماره  ی،اقتصاد
2. Organization for Economic Co-operation and Development(OECD)  

3. United Nations Conference on Trade and Development UNCTAD) 

 .1311 ماه یراتاق تهران، ت یمرکز پژوهش ها یجیتال،( اقتصاد د47شماره ) سادهاقتصاد به زبان . 4
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ورانه از قبیل او مانند اولین تغییرات فن دهند یرخ نم یکجاصورت  هب یجیتالیتحوالت د ینابدیهی است که 

 یها از پیشرفت یگذاشتن سه موج متوال پشت سرو با  ی مراحلیط ،آهن، تلگراف و اتومبیل ماشین بخار، راه

 :است تفکیك قابلزیر  یببه ترترسند که  یورانه و نوآورانه به ثمر مآ فن

 های یورآ عنوان فن مرتبط است که به هایی یورآ با فن یو سازگار یمعرف به سازی یجیتالد :اول موج

پردازش اطالعات در  یمنظور خودکارساز به یاطالعات یریتمد یها از قبیل سیستم شوند، یبالغ شناخته م

و ارتباطات  وبایل(ثابت و م)باند  یارتباطات از راه دور مانند پهنا های یورآ وکارها، فن کنترل عملکرد کسب

 .سازند یاز راه دور به اطالعات را ممکن م یکه دسترس یصوت

است  ین(آنال یجستجو و بازارها یموتورها)بر آن  یمبتن یها و پلتفرم ینترنتشامل ظهور ا :دوم موج

 ین. اسازد یقادر م ها آنفعال در زنجیره تأمین  یها سازمان یگرو د یانشبکه با مشتر یجادرا به ا ها سازمانکه 

شده است که توسط  یپردازش ابر یجادمنجر به ا ینترنت،ا یمعرف عالوه بر سازی یجیتالد از مرحله

سبب شده  ینترنتا ینکهاست ا توجه قابلکه  یا . نکتهشوند یم یمانند سرورها و روترها پشتیبان یتجهیزات

 در کشورها نفوذ کنند. سرعت به ینآنال یها و پلتفرم یجیتالد های یفناور

 ینترهای، پرها کالن دادهاز قبیل  هایی یکه فناور آغاز شد 1212در سال  سازی جیتالیسوم د موج

کرده است. از  یمعرف ها سازمانوکارها و  را به کسب یماشین یادگیریو  یها، هوش مصنوع ربات ی،بُعد سه

 به وجوده تغییرات منظور پاسخ ب به ها سازمانبالغ در  های یورآ پیشرفته و نوظهور و فن های یورآ اجتماع فن

به نام  یدهای، پدها آنتغییر در زنجیره ارزش  یجادا یچنین برا بازار و هم یو نیازها یآمده در محیط سازمان

 1.دگیر یچهارم شکل م یانقالب صنعت

گذار مجمع جهانی اقتصاد( نیز مطابق با این دیدگاه در کتاب خود تحت عنوان  کالوس شوآب )بنیان

یده وی، انقالب به عقعنوان انقالب صنعتی چهارم معرفی کرد.  اقتصاد دیجیتال را به «ارمانقالب صنعتی چه»

آهن و اختراع موتور بخار شکل گرفت و نیروی مکانیکی به  با ساخت راه 11 و 11 های صنعتی اول در قرن

                                                           
1. Itu(2017), Social and Economic Impact of Digital Transformation on the Economy. 

های زیربنایی و  والزامات توسعه آن، معاونت پژوهش ی(: سهم اقتصاد دیجیتال از اقتصاد جهان1اقتصاد دیجیتال )به نقل از: 

 .1311ماه  یبهشت، ارد14111امور تولیدی، دفتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن، شماره مسلسل
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، اختراع در آنبود که  12 و اوایل قرن 11 کمك انسان آمد. موج دوم انقالب صنعتی، مربوط به اواخر قرن

رساناها  آوردند. انقالب صنعتی سوم با اختراع نیمه به وجودهای امروزی را  برق و روش تولید انبوه، کارخانه

توسعه یافت. موج چهارم انقالب صنعتی که این  همراه تلفنمعرفی اینترنت و  و کامپیوتر شکل گرفت و با

های دیجیتال آغاز شد. در این انقالب صنعتی،  فناوریاقتصاددان آن را اقتصاد دیجیتال نامید، با توسعه 

های دیجیتال از یك حوزه جغرافیایی یا یك طبقه اجتماعی خاص فراتر رفته و به جزءِ  آوری دسترسی به فن

 شده است. یلتبدناپذیر زندگی  جدایی

یکدیگرند و های دیجیتال، الزم و ملزوم  وکارها و فناوری اعتقاد وی در اقتصاد دیجیتال، کسب به

ها به باالترین حد رسیده است. در این اقتصاد، محصوالت و خدمات تحت  آوری وابستگی بشر به این فن

معنای ظهور کاالها و خدمات جدید  تنها به شدن یکه نه اند؛ دیجیتالی شدن قرار گرفته تأثیر دیجیتالی

شدند، در این  دیجیتالی ارائه می غیر ازاین دیجیتالی است، بلکه اغلب کاالها و خدمات سنتی نیز که پیش

 1گردند. صورت دیجیتالی ارائه می های دیجیتال قرار خواهند گرفت و به آوری مرور تحت تأثیر فن اقتصاد به

های  های نوین اطالعاتی و ارتباطی و ظهور اقتصاد دیجیتال، حوزه آوری کارگیری فن بهبر این اساس، 

به حوزه دولت،  توان می ها آنترین  و دستخوش تغییر کرده است که از مهمقرار داده  تأثیر تحت را مختلفی

 تجارت، بانکداری و سالمت اشاره کرد.

 دیجیتال اقتصاد حوزه در ایران کنونی جایگاه و وضعیت بررسی

وری، افزایش رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال  ارتقای بهره باهدفسازی اقتصاد  دیجیتال ،در عصر کنونی

ن یکی از رویکردهای اصلی و غالب در بیشتر کشورهای جهان درآمده است. با توجه به ساختارهای عنوا به

وری،  سنتی حاکم بر تولید و تجارت کشور و پایین بودن توان رقابتی اقتصاد که با پایین بودن نرخ رشد بهره

توسعه اقتصاد دیجیتالی برای ویژه نرخ بیکاری افراد همراه است؛  رشد اقتصادی نازل و نرخ بیکاری باال به

.حل بخشی از مشکالت کشور در ایران یك الزام و نه یك انتخاب است
پیداست که گام نخست  یروشن به 2
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فعلی ایران در حوزه اقتصاد شرایط  رو ینازاشود.  برای تحقق این مهم، شناسایی وضعیت کنونی محسوب می

ی ها مقررات و دستورالعمل ین،قوان ی،اسناد باالدستنخست،  دهیم. قرار می موردبررسیرا از دو بعد  دیجیتال

های  کنیم. سپس در گام دوم، با معرفی شاخص را بررسی می یراندر ا یجیتالدر حوزه اقتصاد د مؤثر

دهیم تا  ها را مورد ارزیابی قرار می المللی در خصوص اقتصاد دیجیتال، وضعیت ایران در این شاخص بین

های  های مربوط به اقتصاد دیجیتال، میزان اثرگذاری سیاست یگاه جهانی در شاخصعالوه بر ارزیابی جا

 قانونی این حوزه مورد سنجش قرار گیرد.

 در حوزه اقتصاد دیجیتال در ایران ها اسناد باالدستی، قوانین، مقررات و دستورالعمل

 بسیار نقش اقتصاد، در توسعه و تحول محورهای ترین اصلی از یکی عنوان به طورکلی به دیجیتال های فناوری

 و ها بنگاه جوامع، اداره حکومت و نحوه اشتغال، آموزش، زندگی، در اساسی تغییرات ایجاد در را مهمی

 و بلندمدت های روشن، برنامه اهداف نیازمند کشورها تغییرات، این با شدن مواجه برای. کند می ایفا صنایع

 شالت گذاران گذشته، سیاست دهه دو طی و نیست مستثنا قاعده ینا از نیز ما کشور. هستند مدون قوانین

 و آشکار این فناوری، مزایای از مندی بهره برای را جامعه حرکت مسیر مختلف، اسناد تدوین با اند کرده

 1.سازند هموار

د های مربوطه به حوزه اقتصا در طی سالیان گذشته شاهد تدوین و تصویب اسناد، قوانین و دستورالعمل

دستگاهی تعریف  ایم. برخی از این اسناد سطح پوشش خود را فرا صورت متنوع و گسترده بوده دیجیتال به

اند.  یتی عام دارند و برخی دیگر تحول دیجیتال در درون دستگاه و یا ارگان خاصی را پی گرفتهمشمولنموده و 

اند و  ریزی نموده بلندمدت را برنامه دافاهانداز، دسترسی به  های توسعه و یا سند چشم برخی همانند برنامه

موارد مرتبط با  ترین مهماین اساس،  اند. بر مدت درون دستگاهی بوده برخی در پی تحقق اهداف کوتاه و میان

 بر تحوالت اقتصاد دیجیتال، مورد ارزیابی قرار گرفت. تأثیرگذاریموضوع، انتخاب و از منظر 

 

                                                           

وکار و مروری بر تجارب سیاستگذاری در کشورهای مختلف معاونت  (: تحوالت بخش کسب3اقتصاد دیجیتال ). 1

 .1311، مهر 11141های زیربنایی و امور تولیدی دفتر: مطالعات انرژی، صنعت و معدن، شماره مسلسل  پژوهش
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 ای رسانی رایانه های اطالع ههای کلی نظام در بخش شبک سیاست. 1

 1377سال  که در شود یاطالعات محسوب م یکشور در حوزه فناور یاز اولین اسناد فرادست یکیسند  ینا

کشور را پوشش  یقتصاداو  یفرهنگ یها رسیده است و حوزه یبدر مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصو

از  خشیاست که ب شده اشاره یرسان اطالعی ها در رابطه با شبکه یسند به اهداف مشخص ین. در ا1دهد یم

 ز:ا اند عبارتاهداف  ینا

 الزم های نظارت و تدابیر اعمال و ای رایانه رسانی اطالع ملی نظام تقویت و ساماندهی ایجاد، 

 پیامدهای و ها جنبه از جلوگیری و اجتماعی اقتصادی، فرهنگی، سیاسی، امنیت از صیانت منظور به

 رسانی؛ العاط های شبکه منفی

 این امکانات و خدمات مختلف انواع و سطوح تأمین و ملی رسانی اطالع شبکه کیفی و کمی توسعه 

 ملی؛ مصالح و ها اولویت رعایت با و آنان نیاز تناسب به متقاضیان کلیه برای شبکه

 مجاز، مؤسسات و نهادها طریق از صرفاً جهانی رسانی اطالع های شبکه به دسترسی ایجاد 

 جهت در ویژه به رسانی اطالع های شبکه توسعۀ با متناسب قضایی و حقوقی نظام تقویت و دایجا 

 الکترونیکی؛ یافتۀ سازمان جرائم با کارآمد مقابلۀ

 تحوالت آثار خصوص در نگری آینده و( اطالعات از حفاظت ویژه به) اطالعات فناوری توسعه 

2.جهانی و ملی سطح در اطالعات فناوری
 

 سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگیبرنامه . 2

و  فصل وشش یستب یبرنامه دارا یناجرا در آمد. ا به مرحله 1371-1313 یها سال یبرنامه سوم توسعه ط

و عملکرد  تجربه ازاستفاده و نظارت و اجرا است. برنامه سوم توسعه با  یبخش ،بخشی فراشامل سه حوزه 

برنامه سوم توسعه  اهداف ترین مهمشد.  ینو تدو یهحات تهاللت اصاول و دوم توسعه توسط دو یها برنامه

رشد  یشو افزا سازی خصوصی ،الح امور مالیاتیال، اصتغرشد اش یریتی،و مد یحات ادارالشامل اص

                                                           

 یاست علمس یـ پژوهش یفصلنامه علم یران،عات در االاط یفناور یاسناد مل یمحتواکاو یغمی،معلی منتظر و شادی ضالغ .1

 .1313 ،4ش  ی،و فناور
2. https://farsi.khamenei.ir/news-content?id=37674 
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 موردتوجه یجهان یها کشور را به شبکه اتصالی ها زمینه یجاداولین بار ا یسند برا ین. ا1بودکشور  یصادتاق

آسان  یابیدولت موظف است امکانات الزم برای دستاین برنامه آمده است که  123در ماده . ستقرار داده ا

 یجبهبود خدمات و ترو ی،های جهان سازی برای اتصال کشور به شبکه هین، زمخارجی و یبه اطالعات داخل

 :دیفراهم نما یررا از طرق ز یدهای جد آوری از فن استفاده

وزارت  یقاز طر گسترده و یالزم، پهنای باند کاف یهای اطالعات راه و شاه یارتباط های یرساختز یجادا  

 .علمی یئتو اعضای ه دانشجویان الزم برای استفاده یالتتسهیجاد پست و تلگراف و تلفن و ا

 .«کننده ارتباطات ینتأم» و «کننده خدمات ینتأم»، «کننده اطالعات ینتأم»های  مجموعه یفوظا یكتفک 

 در کشور صادراتی محصوالت رقابت توان تقویت منظور به این سند آمده است که 111 دههمچنین در ما

اندازی مراکز  الزام به راهبه  توان میبرخی اقدامات باید انجام گیرد که از آن جمله  المللی بینبازارهای 

 رسانی اشاره نمود. اطالع

 ای رسانی یارانه های اطالع مقررات و ضوابط شبکه. 3

 نظیر انتظام امور و یمجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده، اهداف به تصویب 1312د که در سال سن ینا

 یها در کشور، مقررات و ضوابط شبکه ینترنتبه ا یو توسعه خدمات دسترس یرسان عالاط های فعالیت

 ت و دانش،عاالآزاد مردم به اط ینظیر حق دسترس ی،با مدنظر قرار دادن نکات اساس ای یانهرا رسانی عالاط

و  یرسان عالسهولت در ارائه خدمات اط یجادخود، ا یها افراد در قبال فعالیت یو حقوق یمدن مسئولیت

 1.کند یبه عموم مردم را دنبال م ینترنتا

 

 

                                                           

فصلنامه ها؛  ناکامی، ها کامیابی ،، اهدافها (؛ زمینه1371-1313)برنامه سوم توسعه  مصلی نژاد، عباس و محمدزاده، اصغر؛. 1

 .1315تابستان  ،71شماره ، و پنجم یستسال ب، راهبرد

 یاست علمس یـ پژوهش یفصلنامه علم یران،عات در االاط یفناور یاسناد مل یمحتواکاو یغمی،معلی منتظر و شادی ضالغ .1

 .1313 ،4ش  ی،و فناور
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 کشورمنظور گسترش کاربردهای فناوری اطالعات و ارتباطات  های مشخص به نامه اجرای فعالیت آیین. 4

 برنامه تکفا()

اطالعات و ارتباطات  یمنظور گسترش کاربرد فناور مشخص به های یتفعال ینحوه اجرا نامه یینآ ینا در

 شده شامل: است. اهم موارد اشاره یدهرس یبماده به تصو 11کشور در قالب 

 چون: یبه اهداف یابیدست یجانبه در عصر اطالعات برا کشور در جهت حضور همه یساز آماده 

 یجادا و I.C.T یرساختیز یداتشدن تمه ، مهیاافزا ارزشاشتغال  یجادا ،محور ییدانا دتحقق اقتصا

 راستا. یندر ا یخصوص بخش تحرکجهت  ییها فرصت

تا  یكطرح دولت الکترون یجادقرار دارند از ا یاتیبرنامه عمل یتگانه که در اولو هفت یها برنامه  

خدمات  توسعه بهداشت،آموزش،  یها ارتباطات و اطالعات در حوزه یفناور کاربردگسترش 

 کوچك و متوسط ی، تجارت، فرهنگ و هنر و توسعه واحدهایاقتصاد، بازرگان ی،اجتماع

 سیاست تجارت الکترونیکی جمهوری اسالمی ایران. 5

 های یاستاست و از سه قسمت هدف، اصول و س یدهرس وزیران یئته یببه تصو 1311سند در سال  این

و توسعه  یتدر حفظ، تقو یکیبر نقش تجارت الکترون تأکیدهدف با  است. در قسمت شده یلتشک ییاجرا

تجارت  یساز یادهپ یاز آن و عزم کشور در راستا یناش های ییجو کشور در جهان و صرفه یرقابت یتموقع

 یها است. پنج اصل برشمرده شده شامل حوزه شده یینتع های یاستبر طبق اصول و س یکیالکترون

و گسترش استفاده از  آمیز یضتبع های یترفع محدود یردولتی،از بخش غ تیآموزش، حما یرساخت،ز

 است. ینترنتا

امور اقتصادی  زارتبرشمرده شده که در آن شرکت مخابرات، و ییاجرا یاستس 11 عالوه بر این موارد،

 ، مؤسسات وها سازمانها،  وزارتخانه یما،سازمان صداوس ی،بانك مرکزی، وزارت بازرگان یی،و دارا

 سازی یادهموظف به پ ربط یذ ییاجرا یها دستگاه یوزارت امور خارجه و تمام ی،دولت های شرکت

 ها هستند. دستورالعمل
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 قانون تجارت الکترونیکی. 6

 قواعدی رسیده است و شامل مجموعه اصول و یمالاس یمجلس شورا یببه تصو 1311قانون در سال  ینا

 ی ارتباطیها و با استفاده از سامانه یالکترونیک یا عات در واسطهالاط یمنمبادله آسان و ا یاست که برا

 ی،عموم قانون ضمن در نظر گرفتن ارتباط هماهنگ بین کشورها به مقررات ین. ارود یبه کار م یدجد

 پردازد. یها م جرائم و مجازات و جبران خسارت ی،الکترونیک یصدور گواه

 یکی،الکترون یدفاتر خدمات صدور گواه -1 ی،رات عموممقر -1باب با موضوعات:  1قانون شامل  این

در بستر  "یامپ داده "حفاظت از  یکی،انحصاری در بستر مبادالت الکترون های یتدر قواعد مختلف )حما -3

حقوق  نقض ری،یوتجعل کامپ یوتری،کامپ یبردار جرائم و مجازات )کاله -4( یکیمبادالت الکترون

 -5( یکیدر بستر مبادالت الکترون "یامپ داده "نقض حفاظت از  یك،کترونانحصاری در بستر مبادالت ال

 .و باب متفرقه است -1جبران خسارت 

 یا اطالعات در واسطه یمنمبادله آسان و ا یاست که برا یشامل مجموعه اصول و قواعد یطورکل به 

قانون با لحاظ ارتباط هماهنگ  ینا. در رود یبه کار م یدجد یارتباط های سامانهو با استفاده از  یکیالکترون

 است. یدهگرد ینو قواعد الزم تدو ینقوان یکشورها تمام ینب

 برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی. 7

 یجنظیر ترو ییها رسیده است، به موضوع یمالاس یمجلس شورا یببه تصو 1313برنامه که در سال  ینا

 مختلف و گسترش ینترنتیا های یگاهپا یجادا ی،قق دولت الکترونیکتح یدر راستا یالکترونیک بانکداری

 (12) ماده «ج»و تجارت پرداخته است. طبق بند  یعات و ارتباطات در اقتصاد، بازرگانالاط یفناور کاربرد

 و یالکترونیک ینظام بانکدار یدولت مکلف است از سال اول برنامه چهارم، نسبت به برقرار ،برنامه ینا

و  کشور یها در کلیه بانك یالملل و بین یمل یالکترونیک یتبادل پول و خدمات بانک های یهرو یساز پیاده

 اقدام کند. یانهمه مشتر یبرا
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 سند نظام جامع فناوری اطالعات کشور. 8

 و یاهداف راهبرد ی،راهبرد های یترسیده و در آن اولو وزیران یئته یببه تصو 1317سند در سال  ینا

 عات،الاط یوکار، صنعت فناور کسب ی،منابع انسان ی،مالـ اس یرانیسند در مورد شهروندان ا یراهکارها

سند  ینا یناز تدو هدف است. شده یینتع یالملل و بین یمحل یها شبکه ی،فناور یپژوهش و نوآور دولت،

 یو اقتصاد یورفنا ی،علم اول گاهجای به یساله کشور و دستیاب انداز بیست تحقق اهداف چشم یدر راستا

 شده ترسیم گونه ینا عات،الاط یفناور یریتدر توسعه مد محور داناییو  یهپا منطقه و استقرار جامعه دانش

 عات و آموزش فراگیر جامعهالاط یمناسب همه اقشار جامعه به فناور یآوردن امکان دسترس فراهم" است:

 برای قالخ یرقابت یفضا یجادو ا یابعاد زندگآن در همه  یکارگیر به یمتخصص برا یتربیت منابع انسان و

و  پایه دانش به یهمنابع پااز  یو هوشمند که موجب تغییر الگو و روند توسعه مل یا جامعه شبکه یده سازمان

 ."گردد جهانی با جامعه یمل یجیتالیبالنده در تحصیل ارزش؛ جهت رفع شکاف د یرپذ شهروندان مسئولیت

قرار داده بود و برای هریك، راهبردها و راهکارهایی در نظر  موردتوجهددی را های متع این برنامه حوزه

 بود. شده گرفته

 کشور اطالعات فناوری جامع نظام سند در موجود راهکارهای و راهبردها ها، حوزه. 1جدول شماره 

 راهکارها راهبردها ها حوزه

حوزه شهروندان 

 ایرانی اسالمی

 یجیتالی جامعه/افزایش آگاهی عمومی و سواد د

و سواد  ی عمومیآگاه یشجامعه با افزا تحول

 یجیتالید

 از یگیر جهت بهره یفراهم آوردن امكانات در اماکن عموم

 الكترونیك فضای

 ساالن بزرگ یاطالعات برا یآموزش فناور یندفرا یتتقو

 یرانیفرهنگ ا اشاعۀ و یخط و زبان فارس ۀتوسع

 یالكترونیك یفضا ی دراسالم

ی الكترونیك یفرهنگ یمراکز تولید محتوا یتوسعه و تقوت

 ورسوم مناطق مختلف کشور با آداب مطابق

 خط و زبان یاز توسعه و پشتیبان یتو حما یاستانداردساز

 یو علم یکاربرد یافزارها در نرم فارسی

حوزه منابع 

 انسانی

 یمنابع انسان ای حرفه و یتخصص یآموزش و بهساز

 اطالعات فناوری در حوزه

 منطبق با یدانشگاه یو پژوهش یآموزش یها رشته ییبازآرا

 یتوسعه فناور یبا توجه به نیازها ین،نو استانداردهای

 اطالعات کشور

 مورد نیاز ای وحرفه یفن یآموزش یها توسعه ظرفیت

 مؤثر یده اطالعات توأم با سازمان یفناور ۀتوسع های برنامه

 و امكانات کشور منابع

 ی،صنف های تشكل مشاغل و توسعه یده مانساز

 ی اطالعاتدر حوزه فناور مهندسی و یعلم

 یها گسترش انجمن یفراهم آوردن بستر مناسب برا

 یمختلف فناور یها در حوزه یصنف های ی، تشكلعلم
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 راهکارها راهبردها ها حوزه

 اطالعات

 اطالعات یفناور یمهندس تشكیل سازمان نظام

حوزه تحقیق و 

 توسعه

 و یفن ی،علم یواحدها توسعه نهادها، مراکز و

 به تحقیق و پژوهش ین مربوطو خدمات نو مهندسی

 اطالعات در کشور فناوری

پژوهی،  یندهو مراکز آ یعلم یها قطب یتتوسعه و تقو

 اطالعات یدر حوزه فناور یکاربرد یو پژوهش تحقیقاتی

 و یو فناور یعلم یها ها و پارک شهرک یتو تقو ایجاد

 اطالعات یوررشد در حوزه فنا مراکز

و  یسطح مل ی درپژوهش و نوآور یها شبكه ۀتوسع

پژوهش و  یها شبكه بین ارتباط مؤثر یبرقرار

 یالملل و بین ی ملینوآور

 یالملل بین یو پژوهش یحضور فعال در مجامع تحقیقات

 در کشور یپژوهش و نوآور یکیف یارتقا منظور به

 تعیین یابر یپروژه تحقیقات و فناور یو اجرا طراحی

 و نیازها ها اولویت

حوزه صنعت 

 فناوری اطالعات

کاال و  یجهان بازار به سهم مناسب از یدستیاب

 اطالعات فناوری خدمات

از تولید و عرضه  یو اقتصاد یسیاس یو پشتیبان یتحما

 اطالعات یخدمات در حوزه فناور و کاال

 کننده صادرات محصوالت و قوانین و مقررات تسهیل وضع

 اطالعات یفناور دماتخ

 تولیدکنندگان وکار برای کسب رقابتی فضای ایجاد

 ی اطالعاتخدمات در حوزه فناورو  کاال

 کاال و خدمات یکیف یابیو ارز ینظام استانداردساز یجادا

 اطالعات فناوری

 یو معنو یمال یتو حما ها یشگاهو نما ها یشهما یبرگزار

 کاال و خدمات تولیدکنندگان از

 وکار کسبحوزه 

اطالعات در  یبا استفاده از فناور یور بهره یشافزا

 تولید کاال و خدمات

و  یتولید یاطالعات در واحدها یگسترش کاربرد فناور

 یخدمات

سرعت مبادالت پُرحجم  یشاطالعات در افزا یفناور کاربرد

 و باارزش

وکار با استفاده از  کسب یندهایفرا یساز چابك

 عاتی اطالفناور

 اطالعات جهت یبر فناور یمبتن یسازمان یمعمار

 وکار کسب سازی چابك

 یها بخش یراطالعات و سا یبین بخش فناور پیوند

 ی جامعهاقتصاد

 حوزه دولت

 دانش و اطالعات در یعال یریتمد سازی ینهنهاد

 یدولت های سازمان

ی ها اطالعات در دستگاه یفناور یریتمد یگاهجا یارتقا

 ی(و تقنین ییقضا یی،جراا) اداری

دانش در سطح سازمان  یریتو توسعه سیستم مد ایجاد

ها و تجربیات  دانش، مهارت گذاری اشتراک جهت به

 کارکنان دولت

اطالعات در کشور  یفناور ینوآور یاستقرار نظام مل

 کارآمد و مؤثر یبا تنظیمات نهاد

 ۀفعال کشور در حوز یها سازمان یتهیه نگاشت نهاد

 ی اطالعاتفناور

نظام  یانجام تنظیمات نهاد یبرا یابینظام ارز ایجاد

 ینوآور
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 راهکارها راهبردها ها حوزه

حوزه مطالعات 

ای و  منطقه

 المللی بین

جهان در  یو تعامل با کشورها یگسترش همكار

 اطالعات یحوزه فناور

 و یتجار ی،اقتصاد ی،فن ی،مشترک علم ینهادها یجادا

 یمللال و بین یا منطقه یامنیت یها طرح اجرای

 

بااستعداد  یو حقوق یافراد حقیق یکارگیر و به جذب

اطالعات  یفناور یها توسعه پُرشتاب فعالیت ی برایخارج

 کشور

اطالعات  یعرضه خدمات و محصوالت در حوزه فناور

 یالملل و بین یا منطقه یدر بازارها

 یو تجار یاقتصاد های یفراهم آوردن بستر همكار

 یالملل بین و یا منطقه

 یها ها و سازمان مشترک با شرکت یها پروژه انجام

 المللی بین و یها منطق

 "..و وکار کسب بخش تحوالت(: 8) دیجیتال اقتصاد " گزارش از نقل به 1831 اطالعات، فناوری و ارتباطات وزارت: مأخذ

 افتا() کشورسند راهبردی امنیت فضای تبادل اطالعات . 9

تبادل اطالعات به  یفضا یتامن درزمینۀکشور  یها برنامه یمند و نظام ییهمگرا ینتضم یراستا سند در این

 یبرا یعنوان سند باالدست و به یدهرس زیست یطصنعت و مح یربنایی،امور ز یسیونعضو کم یرانوز یبتصو

 شامل مقدمه، یببه ترت دسن ینا یها . بخشگردد یم یحوزه تلق ینا فرا بخشیو  یبخش یها برنامه یهکل

راهبردها، اقدامات، خطوط راهنمای سند  ی،مل های یمش انداز، اهداف کالن، خط و اختصارات، چشم یفتعار

 است. ییاجرا یباتو ترت

 یدهایو تهد ها یبها، آس و تبادل اطالعات در معرض چالش یدکه فضای تول بر آن تأکیددر مقدمه ضمن 

 یتضرورت و اولو یكعنوان  و تبادل اطالعات را به یدفضای تول یتبه امن اختنقرار دارد، پرد یگوناگون

برای انجام  1424در افق  یو اقتدار مل یتاز حاکم یانتمنظور ص انداز به . در قسمت چشمکند یم یکشور تلق

 بادلو ت یدفضای تول یتامن ینتأم یو فرهنگ یاقتصادی، اجتماع های یتازجمله فعال یامور قانون یتمام

است که شامل  شده پرداختهدر این سند  پنج هدف کالن ، بهازآن پس. پندارند یت ماطالعات کشور را ضرور

 موارد زیر است:

 ؛جامعه در فتا یهای انسان و ارزش یمل ینی،د یتاز هو یانتص 

 ؛مشروع در فتا های یو آزاد یخصوص یمحفظ حر 

 ؛در فتا یاز منافع، اسرار و اقتدار مل یانتص 
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 ؛یکیدر مقابل حمالت الکترونکشور  یاتیح های یرساختحفظ ز 

 ؛در فتا یخصوص یتوکار و مالک های مادی و معنوی، اسرار کسب هیحفظ سرما 

 شود: که شامل موارد زیر می شش راهبرد برشمرده شده است ،سند یندر ابرای تحقق اهداف نام برده 

 .یکیکشور در قبال حمالت الکترون یاتیح های یرساختز سازی یمنا 

 افتا. فرا بخشی یهای فن نظامو توسعه  یجادا 

 ؛از محتوا در فتا یاز مخاطرات ناش یریسالمت و جلوگ ینتأم 

 ؛عت و توسعه خدمات و محصوالت افتاصن یتتقو 

 ؛های مرتبط با افتا دانش و مهارت ی،ارتقای سطح آگاه یق،از تحق یتحما 

 افتا. ۀیندر زم یالملل ینای و ب منطقه های یارتقای سطح همکار 

 افتا() اطالعاتهای کلی نظام در بخش امنیت فضای تولید و تبادل  ستسیا. 11

 ها ین سیاسترسیده است. ا به تصویبتوسط مجمع تشخیص مصلحت نظام  1311است که در سال  یسند

کنند  یبیان م را نظام های یگیر و جهت ها یمش خط ی،و نظارت یتقنین یی،اجرا یها دستگاه یعنوان راهنما به

 ارد زیر است:که شامل مو

و  یاتیح یساختارها یساز امن یو سازوکار مناسب برا یدر سطح مل یرنظام جامع و فراگ یجادا  

و  یکیالکترون یها شبکه یتو ارتقاء مداوم امن اطالعات و ارتباطات یحساس و مهم در حوزه فناور

 های یرساختز دارییپای، استمرار خدمات عموم منظور در کشور به یو ارتباط یاطالعات یها سامانه

حراست ی، اخالق یها و ارزش یرانیا -یاسالم یتحفظ فرهنگ و هو، از اسرار کشور یانتصی، مل

 .یو معنو یماد های یهمشروع و سرما های یو آزاد یخصوص یماز حر

 .یتیمالحظات امن یتاطالعات و ارتباطات با رعا یتوسعه فناور 

علم و  یدتول یکشور برا یو صنعت یآموزش ،یپژوهش ی،علم های یتارتقاء سطح دانش و ظرف  

 )افتا(. یو ارتباط یاطالعات یفضا یتمربوط به امن یفناور
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 یتامن یو فن یعلم های یرساختدر توسعه ز یداخل یتخصص های یو توانمند یبوم یفناور بر تکیه 

 .یو ارتباط یاطالعات یها و سامانه یکیالکترون یها شبکه

اطالعات  یدر حوزه فناور یددر مقابل هرگونه تهد یقاء توان بازدارندگدفاع و ارت یشگیری،پ یش،پا  

 و ارتباطات.

دانش،  یها مشترک در حوزه گذاری یهو سرما یو همکار یو جهان یا تعامل مؤثر و سازنده منطقه  

با حفظ  یو ارتباط یاطالعات یها و سامانه یکیالکترون یها شبکه یتو امور مربوط به امن یفناور

 .یمل یتو امنمنافع 

 برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی. 11

 ازجمله یمختلف یها رسیده است و به موضوع یمالاس یمجلس شورا به تصویب 1311برنامه در سال  ینا

 52تا  41از مواد فصل چهارم برنامه  که ینتوجه کرده است. ضمن ا یخدمات الکترونیک هسران یشافزا

 .کنیم یمواد اشاره م یناز ا یعات است. در ادامه به برخالاط یاورمربوط به حوزه فن

 48 ماده

 منظور توسعه دولت الکترونیك، تجارت الکترونیك و عرضه خدمات الکترونیك و اصالت بخشیدن به به

 :شود یانجام م یرز یها اقدام ی،الکترونیك و کاهش اسناد کاغذ اسناد

 به یالکترونیک یو کاربرد امضا یالکترونیک یصدور گواه نسبت به توسعه مراکز یوزارت بازرگان 

بتوانند  یالکترونیک یو تجار یخدمات یها سال سوم برنامه سامانه یانکه تا پا نماید یاقدام م ینحو

 .یندابزار استفاده نما این از

 .که اصالت صدور و تمامیت آن محرز باشد است مشروط بر آن یدر حکم سند کاغذ یسند الکترونیک 

 و مجوز، اخطار یاعطا یااسناد و همچنین صدور  یاقانون، تنظیم اوراق  موجب بهدر هر مورد که  

مفاد قانون تجارت  یتآن با رعا یباشد، انجام الکترونیک یغ، مبادله وجه و مانند آن ضرورالاب

مجاز ایران  جمهوری اسالمی باز متنی آزاد/افزارها نرمکارگیری  سند راهبردی توسعه و به الکترونیك

 نماید یم یتبوده و کفا
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 49ماده 

 :شود یانجام م یراقدامات ز یبانکدارنظام  یتمنظور توسعه و تقو به

از  ا اعمه کلیه حساب یلو تبد (Banking Core)متمرکز  یبانکدار (سیستم)استقرار کامل سامانه   

 ستانداردها وا یتها با رعا متمرکز توسط بانك یها ت به حسابالسپرده اشخاص و تسهی

 .یبانك مرکز های دستورالعمل

 مرکز صدور یبا همکار یشبکه بانک یالکترونیك برا یمرکز صدور گواه یبردار و بهره یجادا 

 امنیت تبادل یشمنظور افزا به یرانا یمالاس یجمهور یکشور توسط بانك مرکز یالکترونیک گواهی

 عات الکترونیكالاط

 می ایرانالباز جمهوری اس افزارهای آزاد/ متن گیری نرمکار سند راهبردی توسعه و به. 12

 در عاتالاط یتوسعه فناور یها و در ادامه سیاست یرانا یمالاس یجمهور ساله یستانداز ب چشم یدر راستا

 وزیران، برنامه یئتعات کشور مصوب هالاط یبرنامه چهارم توسعه کشور و به استناد سند نظام جامع فناور

حوزه  این ن درالک یگذار منظور سیاست باز در کشور، به آزاد/متن یافزارها نرم یکارگیر و بهتوسعه  یراهبرد

 ریزی برنامه بوده است که ینبرنامه بر ا ینا ینتدو یانمتصد یش تمامالتهیه شده است. ت 1311در سال 

و با  دقیق عاتالاس اطباز بر اس آزاد/ متن یافزارها نرم یکارگیر توسعه و به یبرا یمالاس یرانا یراهبرد

 ، انجام شود.ییدشدهتأ یعلم های یمتدولوژ یهشناخت مناسب، بر پا

 و عات وزارت ارتباطاتالاط یبه سفارش معاونت فناور یرانطرح توسط مرکز تحقیقات مخابرات ا این

 کشور اقدامات گذشته و حال یشده است تمام یسند سع ینعات، به سرانجام رسیده است. در االاط یفناور

 ینبهتر به قرار گرفته و وضع موجود داخل کشور، یباز موردبررس آزاد/ متن یافزارها باز و نرم در حوزه متن

و  باز متن و تحلیل روند توسعه یگرد یاقدامات کشورها یموضوع، با بررس ینوجه ترسیم شود. در کنار ا

باز در  /متنی آزادافزارها از وضعیت نرم یمطلوب ییدر جهان، شناسا یمتدولوژ ینبر ا یمبتن یافزارها نرم

 از پسشده و  آوری جمع مختلف یکشورها یها مهم، برنامه ینعمل آمده است. در راه رسیدن به ا جهان به
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کشورها مورد تحلیل  ینا یراهبردی ها ، برنامه(شده تعیین یها بر اساس شاخص)تخاب چند کشور نمونه نا

 1.دقیق قرار گرفت یو بررس

 های اجرایی دستگاه الکترونیکینامه توسعه خدمات  نآیی. 13

 ی اداریعال یجمهور و توسط شورا رئیس یانسان یهو سرما یریتسند بنا به پیشنهاد معاونت توسعه مد این

آن  یاجرا مکلف شدند تا نسبت به ییاجرا یها رسیده است که در آن دستگاه به تصویب 1313در سال 

نیز مکلف  جمهور ی رئیسانسان یهو سرما یریتانجام برسانند و معاونت توسعه مد زم را بهال های یزیر برنامه

 ینا در بوده است. ی اداریعال یجمهور و شورا و ارائه گزارش به رئیس نامه یینآ یاجرا یبه نظارت برا

را  و نهاد ها سازمان مقصود ینرسیدن به ا یخدمات پرداخته شده است که برا یبه توسعه کیف نامه یینآ

در  یراحت به ی کها گونه خود قرار دهند، به ینترنتیا یها مکلف کردند تا تمام خدمات خود را در درگاه

 دسترس مردم و شهروندان قرار گیرند.

 های یتسا انجام کار خود را با هدف ارائه در وب های روش و یندهاساالنه فرا یدبا ها سازمانهمچنین، 

به  یفراگیر کردن پرداخت الکترونیک نامه یینآ یناهداف ا یگرد از ار دهند.قر یخود، مورد بازبین ینترنتیا

 یگذار منظور به اشتراک مناسب به یترتیب سازوکار ی،دولت های حساب مربوط به شده انجام یها تراکنش

 یدر حوزه فناور یراندر نهادها و آموزش کارکنان و مد یساز فرهنگیی، اجرا یها ها بین دستگاه داده

 عات و دولت الکترونیك و... استالاط

 منشور حقوق شهروندی. 14

، موضوع «مشی دولت برنامه و خط»ظور تدوین من استیفا و ارتقای حقوق شهروندی و به باهدفاین منشور 

ای از حقوق شهروندی است که یا در  تنظیم شده و شامل مجموعه 15در آذرماه  قانون اساسی، 134اصل 

از طریق  ها آناند و یا دولت برای شناسایی، ایجاد، تحقق و اجرای  شده ران شناساییمنابع نظام حقوقی ای

                                                           

 .1311می ایران، الباز جمهوری اس افزارهای آزاد/متن کارگیری نرم د راهبردی توسعه و بهوزارت ارتباطات و فناوری اطالعات، سن .1
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اصالح و توسعه نظام حقوقی و تدوین و پیگیری تصویب لوایح قانونی یا هرگونه تدبیر یا اقدام قانونی الزم 

 1تالش جدی و فراگیر خود را معمول خواهد داشت.

 آمده است که: به اطالعات یسحق دستراین منشور در خصوص  «چ»در بخش 

و مؤسسات  یموجود در مؤسسات عموم یحق شهروندان است که به اطالعات عموم - 32 ماده

ها و نهادها موظف به انتشار مستمر  داشته باشند. همه دستگاه یدسترس یعموم خدمات دهنده ارائه یخصوص

 .باشند یجامعه م موردنیاز شده و بندی طبقه یراطالعات غ

دهنده  خود که توسط اشخاص و مؤسسات ارائه یحق شهروندان است که به اطالعات شخص - 31 ماده

داشته باشند و در صورت مشاهده اشتباه، خواستار  یدسترس شود یو نگهداری م یآور جمع عمومی خدمات

داد، مگر  قرار یگراند یاردر اخت توان یمربوط به افراد را نم یگردند. اطالعات خصوص ین اطالعاتاصالح ا

 خود افراد رضایت با یاموجب قانون  به

 های فرصت یك،و تجارت الکترون یكدولت الکترون یایحق شهروندان است که از مزا - 34ماده 

 برخوردار شوند. آمیز تبعیض یرغ صورت بهکاربران  توانمندسازی و یآموزش

حفاظت از  ،رسانی اطالعو  یباطارت های فناوریو  یبریسا یتحق شهروندان است که از امن - 35 ماده

 برخوردار باشند. یخصوص یمو حر شخصیهای  داده

و  یقیو اشخاص حق ها دستگاهکه نزد  ها آن یحق شهروندان است که از اطالعات شخص - 31ماده 

افراد ممنوع است و  یقرار دادن و افشای اطالعات شخص یارو حراست شود. در اخت حفاظت است، یحقوق

 یچ. هگیرد میقرار  ها آن یارو اداری صالح منحصراً در اخت یینهادهای قضا درخواست م بهدر صورت لزو

قرار داده  یگرید یارافراد را در اخت یاطالعات شخص ی،قانون یحمجوز صر بدون حق ندارد یمقام و مسئول

 را افشا کند. ها آن یا

 

 

                                                           
1. https://media.dolat.ir 
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 بنیان توسعه اقتصاد دانش یبرا اجرایی های ح قوانین، مقررات و برنامهالو اص تدوین. 15

 در جوامع، ممکن است قوانین و یدجد های یبا توجه به پیشرفت روزافزون دانش و ظهور فناور

 چندان ها مانند استارتآپ یدجد یوکارها بنیان و کسب دانش های شرکتتوسعه  یگذشته برا های سیاست

ین از ا یتمنظور حما به ورییاست جمهر یو فناور یدلیل معاونت علم ینمناسب نباشند. به هم

 حالو اص یبنیان، به بازبین و اقتصاد دانش یاقتصاد مقاومت یحرکت در راستا یو همچنین برا وکارها کسب

 ازلحاظکشور را  یدر برابر نظام نوآور یجادشدها یها قوانین پرداخته است تا بتواند چالش یناز ا برخی

 برطرف کند. گذاری سیاست

 های شرکت از توسعه یتبرنامه حما ییاجرا نامه یینآ ینتدو ،1311آمده در سال  عمل ازجمله اقدامات به

در  بنیان دانش در حوزه اقتصاد یبزرگ های شرکت که، یناست. با علم به ا یجیتالد یخالق و فعال در فضا

. در ستنده خالق و نوآور یوکارها ها و کسب آپ بخش استارت ینا یاساس یگران، اما بازاند یتحال فعال

 یردر سا یتی منسجمیپیشرفته، برنامه حما های یبنیان بر فناور تمرکز قانون دانش دلیل به یفعل یطشرا

در حوزه  ی مکملا عنوان برنامه خالق به های شرکتنوع  ینها وجود نداشته و ضرورت توجه به ا بخش

در  یرونق اقتصاد و اشتغال یجادا یالظرفیت با به دلیلاساس و  ین. بر اشود یشدت احساس م بنیان به دانش

غ شد. نسخه الاب 1311ماه  یبهشتو در ارد ینمذکور تدو های شرکتاز  یتحما ییاجرا نامه یینحوزه، آ ینا

 1.منتشر شد 1311در اسفندماه  یحات مقتضالجام اصناز ا پسمذکور نیز  نامه ییندوم آ

 عی و فرهنگیساله ششم توسعه اقتصادی، اجتما قانون برنامه پنج. 16

ی توسط مجلس شورا 11/21/1311 یخساله پیشین و در تار پنج یها قوانین و برنامه یسند در راستا ینا

ی قانون به آن اشاره شده است، حوزه فناور ینکه در ا یمهم یها از بخش یکیرسید.  به تصویب اسالمی

 پرداخته زمینه ینمناسب در ا یکارهامختلف به ارائه راه یها و ارتباطات است که در مواد و بخش اطالعات

 موارد اشاره خواهد شد. یناز ا یاست. در ادامه به برخ

                                                           

معاونت ، "گذاری در کشورهای مختلف و مروری بر تجارب سیاست وکار تحوالت بخش کسب": (3)اقتصاد دیجیتال . 1

 .1311مهرماه ، 11141شماره مسلسل: ، های زیربنایی و امور تولیدی پژوهش
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 (18)ماده  «ب» بند

یافت متمرکز، امکان در یا سامانه یجادقانون برنامه با ا یسال اول اجرا یموظف است تا انتها یمرکز بانك

نظیر  ربط یتعهدات از مراجع ذ یرشپذ یات التسهی ی، جهت اعطایازموردن یها مالو برخط استع الکترونیکی

 .فراهم کند یبانک یرغ یها و مؤسسات اعتبار بانك یآن را برا یرو نظا یمالیات یبده ی،م اعتبارسنجالاستع

 (31) هماد «د» بند

 ی وصنعت یو دام یو نهاده کشاورز الکا یریگ و ره یبارنامه الکترونیک ،گذاری شناسه یرساختز اندازی راه

 .هاالکا یندر روزآمد کردن شناسه ا یکننده نهائ تا رسیدن به مصرف یصنعت نیمه

 46ماده « ث»بند 

و امالک کشور  اسناد ثبتو سازمان  یانتظام یروین ی،محاکم دادگستر ها، یشهردار یرنظ یاجرائ یها دستگاه

خود را  یافزار نرم های تیرساخو ز یداخل های یندها و فرآ سال دوم برنامه دستورالعمل یانتا پا اند مکلف

 یمه،مانند ب یحقوق و عوارض دولت یهکل هو محاسب یاناطالعات از متقاض یافتتا در یندآماده نما یا گونه به

اعتراضات وارده بر آن  یزو ن یو عوارض شهردار ها یمه، جرها آن های یمهحقوق مالکانه و جر یات،مال

درخواست  یکیزمان با ارسال الکترون هم یانسان یرویدون حضور نافزار و ب محاسبات صرفاً با استفاده از نرم

اعالم  ی( به متقاضینآنال) برخطصورت  کامل محاسبات به یحشود و همراه با توض یسراظهارنامه مربوطه م یا

 .انجام شود یکیالکترون یقاز طر ها یافتها و در و پرداخت

 67ماده « الف»بند 

 یپهنا یت(ترانز) انتقال یتظرف یششود نسبت به افزا یالعات اجازه داده ماط یه وزارت ارتباطات و فناورب

سنجش از راه دور و  یا ارائه خدمات ماهواره یو برا یداقدام نما یهبر ثان یتتراب یکشور به س ی ازباند عبور

رکت و وابسته نسبت به مشا یها دستگاه یقاطالعات و ارتباطات از طر ی فناوریتوسعه خدمات و کاربردها

ی ها و طرح ینور یبرف ی(ها پروژه) های در طرح یخارج های شرکت و یبا بخش خصوص یگذار یهسرما

و توسعه  یو مخابرات یسنجش یها ماهواره اطالعات، یارتباطات و فناور یرساختیز ی(ها پروژه)

 یها فرکانس و شبکه واگذاری امور ی،مادر مخابرات یها شبکه استثنای به ییفضا یفناور و علوم یها یرساختز
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و چهارم  چهل اصل یکل یها یاستس یتو با رعا یپست یهخدمات پا یریتو مبادالت و مد یهتجز یاصل

 اطالعات و یدر بخش فناور یتیمسائل امن یژهو برنامه ششم توسعه به یکل یها یاستو س یقانون اساس

کشور اقدامات  یازهایرده کردن نبرآو یبرا یمجاز یفضا یعال یها و مصوبات شورا یاستو س ارتباطات

 را به عمل آورد: یرز

 یدنما یگذار یهسرما ییدر مناطق محروم و روستا یکیخدمات الکترون یها یرساختدر توسعه ز

و  یسالمت، آموزش، کشاورز)دولت  یاصل یکیچهار خدمت الکترون حداقل که امکان ارائه یا گونه به

 گردد. یرپذ خانوار کشور امکان بیستی باال یدر هشتاد درصد روستاها ی(بانک

 67 ماده« پ»بند 

و  یکیالکترون باقابلیتو خدمات  یندهافرآ یهکردن کل یکیاند نسبت به الکترون موظف ییاجرا یها دستگاه 

 ییاجرا یها قانون برنامه اقدام کنند. دستگاه یسال سوم اجرا یانتا پا مربوط یاطالعات یها بانك یلتکم

. ینداستفاده نما یو خدمات از مشارکت بخش خصوص یندهاکردن فرآ الکترونیکی نظورم توانند به یم

 یا یواگذار خود و قابل یادار یطارائه در خارج از مح قابل خدمات یهاند کل مکلف ییاجرا یها دستگاه

 (ICT)اطالعات  یارتباطات و فناور دفاتر خدمات دولت و یشخوانو دفاتر پ یرا به دفاتر پست یسپار برون

 یسیونکم به تصویب یدبا الکترونیك خدمات دولت یشخوانحسب مورد واگذار کنند. تعرفه ارائه پ ییروستا

 مقررات برسد. یمتنظ

 67ماده « ث»بند 

 یکیقانون برنامه، امکان تبادل الکترون یسال دوم اجرا یاناند تا پا کشور موظف یاجرائ یها دستگاه یهکل

را حسب شرح  یاجرائ یها دستگاه یرسا یازمورد ن یها به استعالم یکینالکترو ییاطالعات و پاسخگو

 .یندفراهم نما یگانصورت را ی، بهخاص و موضوع ینآنان در چهارچوب قوان یفوظا

 68ماده  «الف»بند 

 یسال دوم اجرا یانو کمك به مقابله با جعل، از پا یکیالکترون پذیر استنادنظام اطالعات  یجادمنظور ا به

 یشان،با موافقت ا یرنظامیو غ یاعم از نظام ینظر مقام رهبر یرز یواحدها یی،اجرا یها دستگاه ن برنامهقانو
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 یتبا رعا یعموم یتدار مأمور عهده یا حرفه یو مؤسسات خصوص روستا شهر و یاسالم یشوراها

ت، کاال و خدما یقی،اشخاص حق یتهو استعالمات اند مکلف ی،مجاز یفضا یعال یمصوبات شورا

صورت  مکان محور را به یو نشان بهادار( و اوراق یهنقل یلازجمله ملك، وسا) یرمنقولمنقول و غ یها یدارائ

 دهند. انجام کشور در چهارچوب قانون یكو بر اساس مفاد نقشه جامع دولت الکترون یکیالکترون

 68ماده  «ب»بند 

اطالعات نسبت به توسعه  یرتباطات و فناوروزارت ا یکشور با همکار یو استخدام یسازمان، سازمان ادار

و سنجش  یكاطالعات و ارتباطات و دولت الکترون یتوسعه کاربرد فناور یها شاخص یشپا یل نظامو تکم

 یاجرا یاناطالعات مکلف است تا پا یاقدام کند. وزارت ارتباطات و فناور ی مذکورها مستمر شاخص

به  یتا امکان دسترس یداقدام نما یداراطالعات، امن و پا یمل یل شبکهقانون برنامه نسبت به توسعه و تکم

 از سه کشور اول منطقه فراهم شود. یکیسطح 

 68ماده « پ»بند 

 ییاجرا یها دستگاه یهکل یك،محتوا و خدمات و دولت الکترون یفن یها یرساختمنظور گسترش متوازن ز به 

نفعان  یذ یازهایخود و برخط شدن ن یقانون یفا، وظاه شبکه یزات،با منابع، بودجه، تجه متناسب اند مکلف

 خود بپردازند. الکترونیك به توسعه محتوا و خدمات

 68ماده  «ت»بند 

 های دستگاهکشور و  یو استخدام یسازمان، سازمان ادار یاطالعات با همکار یوزارت ارتباطات و فناور

 %(1125) درصد یمکاهش حداقل دوازده و ن یاالزم بر یداتقانون برنامه تمه یسال دوم اجرا از یی،اجرا

در سطح جهان در  یرانرتبه ا که طوری بهرا فراهم کند  ییاجرا های دستگاهی به از مراجعه حضورساالنه 

به  یكاطالعات و ارتباطات و توسعه دولت الکترون یفناور توسعه های شاخص ازجملهمرتبط  های شاخص

 .یابدرنامه، ارتقاء قانون ب یاجرا یرتبه در ط یس یزانم
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 68ماده  «ث»بند 

 یکیالکترون درصد یمبه حداقل هفت و ن یابیدست یالزم برا یداتقانون برنامه تمه یدر سال دوم اجرا

 کشور فراهم شود. و خدماتنمودن معامالت و تجارت کاال 

 114ماده 

و  یانداز برنامه نسبت به راه قانون یسال دوم اجرا یانو امالک کشور موظف است تا پا اسناد ثبتسازمان 

را  یمعامالت راجع به امالک و اراض یهاقدام نموده و کل یكصورت الکترون دفتر امالک کشور به یسامانده

و برخط  یا صورت لحظه به مالتکه امکان ثبت معا یدثبت نما یبه نحو یکیو الکترون یصورت آن در آن به

 یلهمان لحظه به استعالمات فراهم باشد. دفتر مذکور پس از تکمو برخط در  یپاسخ آن یزدر دفتر امالک و ن

 دفتر امالک موجود و در حکم آن خواهد بود. یگزینجا

 از حیث دیجیتال شدنها  های ارزیابی کشور در شاخص وضع کنونی اقتصاد ایران

اقتصاد دیجیتال همگان از  موردقبولگونه که در بخش تعریف مفاهیم اشاره شد، هنوز تعریفی جامع و  همان

موضوعی است که حول اقتصاد دیجیتال سایه انداخته و  ترین مهمشکل نگرفته است و همین فقدان، شاید 

در تمامی  دیجیتالی شدناهمیت موضوع  به دلیلین، باوجوداسنجش آن را با مشکل مواجه ساخته است. 

ها در این حوزه ایجاد شده است. های متعددی برای سنجش و ارزیابی کشور اقتصادهای مطرح دنیا، شاخص

کند اما  ها توجه خود را به بعدی از ابعاد متعدد اقتصاد دیجیتال معطوف می اگرچه هر یك از این شاخص

 دست به شرایط ازتوان تصویر به نسبت کاملی  ها، می برخی از این شاخص دادن قرار کنار هم، با درمجموع

 سپس و یمعرف یجیتالیعملکرد اقتصاد د یلو تحل یابیرهای ارزها و نماگ در ادامه شاخص رو ازاینداد. 

 .شود یمشخص م ها آندر  یرانا یگاهجا

 سازد، یم یسرکشورها را م یگربا د یقی ایرانتطب یسهی که مقایها از گزارشبرای تشریح این جایگاه 

با  ،مورداستفادهقتصادی مهم ا متغیرهای آمارهای مربوط بهبرخی از  شود. الزم به ذکر است که یاستفاده م

ای  انجام این مقایسه تطبیقی در برخی موارد با وقفه رو ازاینحداقل دو سال در دسترس است،  یك وقفه

 پذیر است. ساله امکان دو
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 کل اقتصاد نسبت به یجیتالسهم اقتصاد د یارمع

 دیجیتال اقتصاد مختلف یها جنبه و مختلف های فناوری آنکتاد، 1211 گزارش در مورداستفاده تعریف بر بنا

 :کرد تقسیم دسته سه به توان می را
های جدید و اساسی  ای اقتصاد دیجیتال که شامل فناوری های پایه های اصلی یا جنبه . جنبه1

 افزا های توان ارتباط از راه دور( و زیرساخت وسایلها  های اصلی )رایانه (، فناوریپردازشگرها رساناها، )نیمه

 های مخابراتی( هستند. بکهش )اینترنت و

های فناوری دیجیتال و فناوری اطالعات: که محصوالت یا خدمات کلیدی را که در ارتباط با  . بخش1

های موبایل  های دیجیتال، اپلیکیشن هایی مانند پلتفرم کنند. بخش تولید می ،دیجیتال اصلی هستند های فناوری

های جدید در این  خدمات فناوری یرزیادی تحت تأثپرداخت. اقتصاد دیجیتال تا حد  های و سرویس

 ها آن تأثیر که طوری بهشود  های اقتصادی بیشتر می با سیستم ها آنمیزان همکاری  روز ها است که روزبه بخش

 شود. دیده می های دیگر هم بخش بر روی

ها و خدمات  وریهایی است که فنا : که شامل آن بخشدیجیتالی شدههای  تر از بخش . مجموعه گسترده3

طور مثال در معامالت اینترنتی(. حتی اگر این  به) گیرند به نحو روزافزونی مورد استفاده قرار می دیجیتال

های اقتصادی خواهند شد که  بسیاری از بخش دیجیتالی شدنسبب  ،نیز نرسیده باشند تغییرات به سوددهی

وکار جدید  های کسب ها و یا مدل است که فعالیت های دیجیتال ها به فناوری بخش این خود شامل تجهیز آن

این  ازجملهاند.  های دیجیتال دچار تحول شده فناوری درنتیجهنیز  ها آن ایجاد شده و بنابراین ها آندر 

 1ونقل اشاره کرد. توریسم و حمل ها، توان به امور مالی، رسانه ها می بخش

                                                           

اقتصاد دیجیتال: خلق و تصاحب ارزش: مضامینی برای کشورهای در حال توسعه: گزارش " یگران؛و د مهدی محمدی،. 1

 1311، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، "آنکتاد 1211سال 
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 9112 آنکتاد دیجیتال اقتصاد گزارش: منبع

 آنکتاد تعریف مبنای بر دیجیتال اقتصاد اجزای. 9شکل 

 به کاراقتصاد دیجیتال  یراتگیری محدوده و تأث عنوان مبنایی برای اندازه مختلف به طرق بهاین اجزا 

های دیجیتال و فناوری  های مرکزی و بخش های بخش ، روی اندازهها آنترین سطوح  ای پایه روند. در می

های  گذاری و سیاست هایی که به سرمایه آن بخش کنند، مخصوصاً سب( تمرکز میمنا یا بسترهای) اطالعات

کارگیری باند  های دیجیتال، به گذاری در زیرساخت سرمایه مثال عنوان به) دارند مرتبط با اقتصاد دیجیتال ربط

مورد  در با رشد آن سیستم اقتصادی در ارتباط هستند، مخصوصاً چگونه این ساختارها که ینپهن( و ا

 .هایی که از نظر دیجیتال توانمند شدند بخش های دیجیتال و یا محصوالت و کارمندان در بخش
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 1یراندر جهان و ا یجیتالاقتصاد د یتبر وضع یمرور منبع:

 جهانی اقتصاد در شدن دیجیتالی اهمیت افزایش. 8شکل 
طور  بهتصاد دیجیتال استفاده نمود. توان از این معیار برای مقایسه کشورها در حوزه اق براین اساس، می

 32. این عدد برای چین درصد است 1525کل اقتصاد  نسبت به یجیتالسهم اقتصاد د یجهان یارمتوسط در مع

 125 هب 11سال در  GDPدر  یجیتالسهم اقتصاد د همایران  درشود.  درصد را شامل می 1121و برای امریکا 

هسته اقتصاد  درصد بوده است. 3211، 11عدد در سال  ینا است که یدر حال یناست. ا یدهدرصد رس

افزار و  افزار، نرم بخش سخت یعنیاست  یدهرس 11درصد در سال  4به  11در سال  1213کشور از  یجیتالد

درصد بوده است که در چین  425میانگین جهانی این سنجه  1درصد رشد داشته است. 4ارتباطات مجموعاً 

 یرانا دهد ینشان م ینابه هسته اقتصاد دیجیتال مربوط بوده است.  GDPدرصد از  121درصد و در امریکا  1

 یرد.قرار گ وجهموردت یداست که با یا حوزه یندارد و ا یبزرگ یاررشد بس یتظرف یجیتالدر حوزه اقتصاد د

 
 1822 فناوری، و ارتباطات وزارت دیجیتال، اقتصاد پیشران گزارش از نقل به 9112 آنکتاد دیجیتال اداقتص گزارش

 GDPدیجیتال به  اقتصاد کل هسته و  سهم. 4شکل 
                                                           

معادن و  یع،صنا ی،اق بازرگانات، "یراندر جهان و ا یجیتالاقتصاد د یتبر وضع یمرور " یرکیاسر؛ام ی ومیفروغ کر. 1

 .1311ماه ، مهرتهران یکشاورز

2.  https://dolat.ir/detail/339967 
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 1شاخص دولت الکترونیك

برای سنجش  1اجتماعی سازمان ملل متحد این شاخص معیاری است که توسط دپارتمان امور اقتصادی و

 به کاراطالعات و ارتباطات برای ارائه خدمات عمومی  ت یك دولت در استفاده از فناوریتمایل و ظرفی

های مخابراتی و  خدمات آنالین، زیرساخت"سه زیرشاخص  شود. این شاخص از جمع ارزش گرفته می

 آید. می دست به "شاخص سرمایه انسانی

 
Source: E-Government Survey 2020 

 الکترونیک دولت شاخص در محاسبه ردمو های شاخص زیر. 5شکل 
 

بر این اساس، کشورها از نظر سطح توسعه دولت الکترونیك، در چهار گروه پایین، متوسط، باال و خیلی باال 

 یدرصد از اعضا 15 درمجموعکه  دهد میسازمان ملل متحد نشان  1212گزارش  3.شوند بندی می دسته

کشورها با  یدر برخ یباال قرار دارند و حت یلیخ یا( high )شاخص، در سطح باال ینسازمان ملل از نظر ا

 .یمشاخص هست ینشاهد رشد ا یزن یافتگی توسعه یزانم ینکمتر

                                                           
1. E-Government Development Index (EGDI) 

2. United Nations Department of Economic and Social Affairs 

3. E-Government Survey 2020, Digital Government in the Decade of Action for Sustainable Development 

دولت 
 الکترونیک

 سرمایه انسانی

زیرساخت های 
 مخابراتی 

 خدمات آنالین
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Source: E-Government Survey 2020 

 (9191) الکترونیک دولت شاخص کشورهای از دسته 4 جغرافیایی توزیع. 1شکل 
 .رسیده است 11به  11پله نزول از جایگاه  3رونیك با شاخص توسعه دولت الکت در آخرین گزارشایران 

 125دهد که در آن سال ایران در رتبه  ای را نشان می پله 11 رشد البته 1214مقایسه وضعیت ایران با سال 

 د.ای دار رتبه 3نزول  1211جای گرفته بود اما در مقایسه با سال 

 (2222-2212) الكترونیك دولت شاخص در ایران رتبه .2جدول 

 9191 9113 9111 9114 9119 9111 سال

 68 61 121 121 122 122 رتبه

Source: E-Government Survey 

 شبکه آمادگی شاخص
کند که  را منتشر می 1جهانی فناوری اطالعات نه گزارشصورت ساال به 1221از سال  1مجمع جهانی اقتصاد

گیری از فناوری  ان آمادگی کشورها برای بهرهمیز ،3در این گزارش با استفاده از شاخص آمادگی شبکه

 یرشاخص( به چهار زNRIشاخص ) سنجد. و رفاه را می منظور افزایش رقابت اطالعات و ارتباطات به

 ی(، حکمرانیدارو حرکت به سمت توسعه پا یزندگ یفیتبر اقتصاد شبکه، ک ی)شامل اثر فناور یاثرگذار

                                                           
1. World Economic Forum 

2. Global Information Technology Report 

3. Network Readiness Index (NRI) 
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(، استفاده یارتباط یها شبکه یریاقتصاد شبکه و فراگ یلولت در تسهد یگر یمتنظ ی،ارتباط یها شبکه یت)امن

و مشارکت در  ICTوکارها از  ، استفاده کسبICT ی درزمینه)استفاده و مهارت افراد  یجامعه از فناور

و استفاده از  ی)شامل دسترس ی( و بلوغ فناورICT ی درزمینهدولت  یگذار یهاقتصاد شبکه و استفاده و سرما

 شود. یم یم( تقسیننو یها یفناور یرشپذ یتشده و قابل یدتول یبوم یمحتوا یزانم ی،فناور قیمصاد

 
Source: networkreadinessindex.org/nri-2020-countries 

 (9191) شبکهوضعیت کشورهای جهان در شاخص آمادگی . 7شکل 
کشور جهان در  131در بین  121 ، از (NRI)، رتبه ایران در شاخص آمادگی شبکهشده ارائهآمار  بر اساس

 درصدی 221که افزایش  است ارتقاءیافته 1212کشور جهان در سال  134در بین  71 رتبهبه  1212سال 

 .دهد می نشان را شاخص این در ایران امتیاز

 
Source: networkreadinessindex.org/countries/iran-islamic-rep 

 (NRI) شبکه آمادگی شاخص ایه شاخص زیر در ایران رتبه. 1 نمودار

79 
66 

76 
88 

96 

 اثرگذاری بلوغ فناوری استفاده جامعه از فناوری حکمرانی شاخص آمادگی شبکه
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 1شاخص آمادگی دیجیتال

 نگر کل مدلی مختلف یدر کشورها یجیتالد یو مفهوم آمادگ یتو درک بهتر اهم یدیکشف شواهد کل یبرا

و  یانسان نیروی توسعه ی،اساس یازهاین ازجمله یکه تمام ارکان فناور شده ارائهو  یمعرف Ciscoتوسط 

های مورد ارزیابی در این  . زیرشاخصدهد یقرار م موردبررسیمربوطه را  یوکار و کسب یاستارتاپ یفضا

 ، تسهیل فرایند3خصوصی و یدولت های بخش یگذار سرمایه، 1یاساس یازهایناند از  شاخص عبارت

با توجه به  .1یفناور زیرساختو  7یفناور کارگیری هب، 1یاستارتاپ فضای، 5ینسانا نیروی، 4کار و کسب

 یبند یمدر سه دسته تقس ،یجیتالد یآمادگ یزانم به لحاظکشورها ها،  شده در این زیرشاخص ارزیابی انجام

 و قدرتمند. دهنده اشاعهو  یریگ شتاب حال در ند: فعال،شو می

 

Source: www.cisco.com/c/en/us/about/csr/research-resources/digital-readiness.html 

 (9112) دیجیتال آمادگی صشاخ در جهان کشورهای وضعیت. 3شکل 
                                                           
1. Digital Readiness Index 

2. Basic Needs 

3. Business & Government Investment 

4. Ease of Doing Business 

5. Human Capital 

6. Start-Up Environment 

7. Technology Adoption 

8. Technology Infrastructure 
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غاز آهنوز در  فعال در دسته ی. کشورهاباشد یآن کشور م یجیتالد یآمادگ یزاندهنده م نشان ،هر کشور یازامت

شتاب و در حال  با در منطقه یاست. کشورها 1214 ها آننمره  یانگینشدن هستند و م یجیتالیزهراه د

 یاریاند اما هنوز نقاط بس شدن برداشته یجیتالیزهد یرمسدر  ییها یتهستند که فعال کشورهایی یریگ شتاب

 اشاعه یدر دسته کشورها یاست. کشورها 11211دسته  ینا یگروه درون یانگیندارند. م یتتقو جهت

 1.هستند 17211 یازیامت یانگینم یدارا دهنده

 کشورهای کل یندارد. در ب یمتوسط نسبتاً یتو چه در منطقه وضع یامطالعه چه در دن یندر ا یرانا

گزارش  ینا در یرانا یازقرار دارد. امت 11کشور در رتبه  141 ینپژوهش، کشورمان از ب ینکننده در ا شرکت

 یزدسته خاص ن این و در دهد یشتاب قرار م حالدر یکشورها یانرا در م یراناست که ا 11221 درمجموعو 

 یندر ب یازامت ینبا ا ایران و منطقه حضور دارد. یجهان یانگینم یرو ز یینبا شتاب پا یجزو کشورها یرانا

 کشور قرار دارد. 15از  11در رتبه  یانهمنطقه خاورم یکشورها

 دنیا و منطقه با مقایسه در دیجیتال آمادگی شاخص در ایران رتبه و امتیار. 8جدول 

 شاخص
شاخص 
آمادگی 
 دیجیتال

زیرساخت 
 فناوری

کارگیری  به
 فناوری

فضای 
 استارتاپی

گذاری  ایهسرم
بخش خصوصی و 

 دولتی

راحتی 
انجام 

 وکار کسب

نیروی 
 انسانی

نیازهای 
 اساسی

 8.16 2.12 2.22 2.11 2.26 1.21 1.2 11.22 امتیاز

 14 88 82 142 61 77 16 62 رتبه در دنیا

رتبه در 

 منطقه
12 12 11 12 11 12 11 8 

 (سیسكو) دیجیتال آمادگی جهانی شاخص گزارش: منبع
مربوط به  یرانرتبه ا یناما بدتر ؛قرار دارد 14در رتبه  3251 یازبا امت یرانا یاساس نیازهای در شاخص

 در رتبه 2211 یفضع یاربس یازاست که کشورمان با امت یو بخش خصوص یدولت های یگذار سرمایه شاخص

 یف نمودهد ممکن تضعح ینتر یینرتبه نمره کشورمان را تا پا ینقرار دارد و هم یاکشور دن 141 یاناز م 142

. در بخش باشد می 12و رتبه کشورمان  1211کشورمان  یازامت وکار کسباست. در شاخص سهولت انجام 

 یرانا یزن یاستارتاپ فضای است. در شاخص یستادهجهان ا 11در رتبه  1211 یازکشورمان با امت یانسان یروین
                                                           

 یسکو(، مرکز رصد و ترویج اقتصاد دیجیتال، سایتك.س) یجیتالد یآمادگ یگزارش شاخص جهان. 1
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 یازامت یفناور کارگیری به قرار دارد. در شاخص یادن 11در رتبه  2211 یازندارد و با امت یمناسب یطشرا

 121 یازبا امت یرانا یرساخت فناوری،در شاخص ز یتو در نها باشد یم 77و رتبه کشورمان  1221کشورمان 

 1قرار دارد. یادن 11در رتبه 

 2یوکار و مشتر کسب ینب یكشاخص تجارت الکترون

منظور  صورت ساالنه شاخص تجارت الکترونیك را به به 3(کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل متحد )آنکتاد

الکترونیك و میزان آمادگی اقتصادها برای پشتیبانی از خرید آنالین را  ارزیابی وضعیت کشورها در حوزه تجارت

های  ، ضریب نفوذ حساب4ضریب نفوذ کاربری اینترنت مؤلفهکند. این شاخص، از میانگین چهار  منتشر می

 آید. دست می هب 7و امتیاز قابلیت اطمینان سیستم پستی 1سرورهای اینترنتی امن ،5تکاربری اینترن

 
Source: THE UNCTAD B2C E-COMMERCE INDEX 2020 

 الکترونیک تجارت ارزیابی مورد های مؤلفه. 2شکل 

                                                           

 یسکو(س) یجیتالد یآمادگ یگزارش شاخص جهان .1
2. B2C E-COMMERCE INDEX 

3. UNCTAD 

4. Share of Individuals Using the Internet 

5. Share of Individuals with an Account 

6. Secure Internet Servers 

7. Postal Reliability Score 

تجارت الكترونیكشاخص   

ضریب نفوذ 
 کاربری اینترنت

سرورهای 
 اینترنتی امن

ضریب نفوذ 
حسابهای  

 کاربری اینترنت

قابلیت اطمینان 
 سیستم پستی
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است در بین  تنها توانسته مربوط به این شاخص، نه 1212بندی سال  در رتبه 44دست آوردن رتبه  ایران با به

توسعه، پیشرو در امر تجارت الکترونیك قرا بگیرد، بلکه باالتر از برخی کشورهای منطقه  اقتصاد درحال 12

 مانند عربستان سعودی، قطر و عمان قرار گرفته است.

 2222 مشتری و وکار کسب بین الكترونیك تجارت شاخص در برتر توسعه درحال اقتصادهای. 4جدول

 کشور
قابلیت اطمینان 

 سیستم پستی
سرورهای 

 اینترنتی امن

ضریب نفوذ 

های کاربری  حساب

 اینترنت

ضریب نفوذ کاربری 

 اینترنت
 2222رتبه 

 4 68 86 84 87 سنگاپور

چین، 

کنگ هنگ  
82 66 81 82 12 

 16 81 81 16 122 کره جنوبی

 82 64 61 71 61 مالزی

امارت متحده 

 عربی
14 11 66 88 87 

 42 87 18 62 17 تایلند

 44 72 84 17 78 ایران

عربستان 

 سعودی
76 48 72 81 48 

 12 122 11 12 78 قطر

 14 82 74 48 78 عمان
Source  : THE UNCTAD B2C E-COMMERCE INDEX 2020 

گذشته، توانسته از روند رو به رشد خود را در این شاخص  های سالایران در آمارها حاکی از این است که 

 خود را در این حوزه به نمایش در آورد. های توانایی، 1212در سال  44کسب رتبه  حفظ نماید و با

 9191-9111 مشتری و وکار کسب بین الکترونیک تجارت شاخص در ایران رتبه. 5جدول 

 2121 2119 2118 2117 2116 سال

 44 45 49 47 52 رتبه

Source: THE UNCTAD B2C E-COMMERCE INDEX 2020 
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 ایران الکترونیکی رتتجا گزارش
 یها ها از تراکنش اقبال مردم و بنگاه یشبا افزا است. یکیتجارت الکترون یجیتال،از ابعاد مهم اقتصاد د یکی

توسعه نقش  درحال یکشورها رسد یم نظر به و کرده است ییرانداز تجارت در جهان تغ چشم ین،آنال

 1111دارند. سازمان ملل در سال  یادر دن آنالین،یدار خر یاحوزه از نظر فروشنده  یندر ا توجهی قابل

مدعا  ینبعد ا یها توسعه برشمرد و در سال و در گسترش تجارت یرا موضوع مهم یکیتجارت الکترون

ها دارد. بنا به گزارش  دولت یبرا یمتعدد یکی مزایایشد. تجارت الکترون تأکیدبر آن  بازهماثبات شده و 

وب و  یزبانی، مITافزار، خدمات مشاوره  نرم توسعه ،ICTدر بخش  اندتو یموضوع م ینا ملل سازمان

 کند. اشتغال یدتول ینترنت،فعال در کانال ا های شرکت

 عالوهبا احتساب این موضوع باید گفت که 

ی مختلف اقتصاد دیجیتال ها مؤلفهسنجش  بر

المللی، برای درک  های بین کشورها توسط سازمان

توان به ارزیابی  طه، میی مربوها مؤلفهپیشرفت 

گرفته در داخل کشور نیز اتکا  ساالنه صورت

گزارشی تحت  توان به . در این راستا مینمود

از سوی که  "تجارت الکترونیکی ایران"عنوان 

وزارت  متعلق به 1مرکز توسعه تجارت الکترونیك

 شود، اشاره نمود. یمصنعت معدن و تجارت تهیه 

تجارت  یها  خصشا  یشگزارش، به پا ینا در

تجارت  یرساختز»در سه دسته  یکیالکترون

و  «یکیعملکرد تجارت الکترون» ،«یکیالکترون

 ،گزارش ینا یهاهداف ته ترین مهم. از شود پرداخته می «یکیتجارت الکترون شناسی یتجمعو  یشناس روش»

 یکیتجارت الکترون یتاز وضع ییها گزارش هئکشور، ارا یکیتجارت الکترون یتوضع یشتوان رصد و پا یم

                                                           
1. http://ecommerce.gov.ir 

 1822 سال اول ماههشش) ایران الکترونیکی تجارت گزارش: منبع

 الکترونیک تجارت ارزیابی مورد هایمؤلفه. 11شکل 
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کشورها، فراهم شدن امکان  یردر کشور با سا یکیتجارت الکترون یتوضع یسهکشور، فراهم شدن امکان مقا

 بخششده در  آمار ارائه بر اساسرا نام برد.  یکیبر داده در حوزه تجارت الکترون یمبتن های یگذار هدف

که نسبت به سال  یدهدرصد رس 121به  ترنتیننفوذ ا یب، ضراین گزارش یکیتجارت الکترون زیرساخت

 درصد رشد داشته است. 1، 11

درصد رشد  12که نسبت به سال قبل،  یدهدرصد رس 15نفوذ تلفن همراه هوشمند به  یبضر ینهمچن

 113 ،که نسبت به مدت مشابه سال قبل صادرشده یکیامضاء الکترون یهزار گواه 115داشته و حدود 

ازجمله رشد  یکی،تجارت الکترون یرساختشده حوزه ز ا در نظر گرفتن آمار ارائهب درصد رشد داشته است.

 141به عدد  یدن، با رس11زمان مشابه در سال  نفوذ تلفن همراه نسبت به مدت یبدر حوزه ضر یدرصد 7

درصد که  121 عددبه  یدنپهن باند با رس ینترنتنفوذ ا یبدر ضر یدرصد 17رشد  یندرصد و همچن

رشد تجارت  یبرا یقابل قبول یارتباط یرساختگفت ز توان یو منطقه است؛ م یجهان یانگینز مباالتر ا

 در کشور وجود دارد. یکیالکترون

 

 (1822 سال اول ماهه شش) ایران الکترونیکی تجارت گزارش: منبع

 الکترونیکی تجارت های زیرساخت. 11شکل 
در  یو تعداد ینشان از رشد مبلغنیز  یکیونعملکرد تجارت الکتر یها  آمار شاخصاز سوی دیگر، 

تومان  یلیاردهزار م 131 یکیمعامالت تجارت الکترون یارزش اسمدارد.  یکیتجارت الکترون یها  تراکنش

معامالت تجارت  یقیدرصد رشد داشته است. ارزش حق 114بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل، 
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درصد رشد داشته و مبلغ  117مشابه سال قبل،  زمان مدتسبت به تومان بوده که ن یلیاردم 1112 یکیالکترون

 153هزار تومان برآورد شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل،  417 یانگینم طور به یکید الکترونیهر خر

 درصد رشد داشته است.

دت فقره بوده که نسبت به م یلیاردم یمو ن یكحدود  یکیتعداد کل معامالت تجارت الکترون ینهمچن

فقره بوده که  هزار 151حدود  یدولت یکیدرصد رشد داشته و تعداد معامالت الکترون 51مشابه سال قبل، 

 درصد رشد داشته است. 34نسبت به مدت مشابه سال قبل، 

 

 (1822 سال اول ماهه شش) ایران الکترونیکی تجارت گزارش: منبع

 (ناتوم میلیارد هزار) ونیکالکتر تجارت معامالت اسمی ارزش و حقیقی ارزش. 19شکل 

 یراندر ا یکیگرفت که هرچند تجارت الکترون یجهتوان نت  یشده م با در نظر گرفتن آمار ارائه ینکه،ا نهایتاً

 یجاد، انوسان پر یاقتصاد یطشرا یلاز قب یرشد قرار دارد اما همچنان با موانع یردر مس یطورکل به

به عموم در  یکاف رسانی درست و عدم آموزش و اطالعنا یها  گذاری یاستمتعدد، س یها یتمحدود

، به بهبود عملکرد در حوزه ها آنجهت رفع  یستبا یروبروست که م یکیخصوص تجارت الکترون

 و آموزش پرداخته شود. یساز فرهنگ گذاری، یاستس

 صاداقت و سازی دیجیتال به مربوط آمارهای اگرچهتوان گفت که  با مالحظه تمام آمارهای فوق می

 شده بررسی های بندی رتبه در کشور جایگاه اما دهد می نشان را چشمگیری و تحول رشد ،در ایران دیجیتال
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 و سو یك از باالدستی اسناد و توسعه های برنامه در شده ترسیم اهداف بین که حتی دارد آن از حکایت

 .دارد وجود یتوجه قابل اختالف دیگر، سوی از پیش های سال در آمده دست به های رتبه

 و اداری سازمان" که است شده تأکید کشور توسعه ششم برنامه قانون 51 ماده« ب»در بند ، مثال عنوان به

 پایش تکمیل نظام و توسعه به نسبت اطالعات فناوری و ارتباطات وزارت همکاری با کشور استخدامی

 های شاخص سنجش مستمر و ونیكالکتر دولت و ارتباطات و اطالعات فناوری کاربرد توسعه های شاخص

 به نسبت برنامه اجرای قانون پایان تا است مکلف اطالعات فناوری و ارتباطات وزارت. کند اقدام مذکور

 کشور سه از یکی سطح دسترسی به امکان تا نماید اقدام پایدار و امن اطالعات، ملی شبکه تکمیل و توسعه

 دولت شاخص در وضعیت ها پیشرفت برخی رغم علی که است حالی در این ".شود فراهم منطقه اول

 .داده است اختصاص خود به را مناسبی چندان نه ای منطقه جایگاه ایران الکترونیك،

 منطقه کشورهای از برخی و الکترونیک دولت شاخص در ایران جایگاه مقایسه. 1جدول 

 رتبه کشور ردیف

 21 امارات متحده عربی 1

 86 بحرین 9

سعودیعربستان  8  48 

 41 گویت 4

 12 عمان 5

 18 ترکیه 1

 11 قطر 7

 16 ارمنستان 3

 72 آذربایجان 2

 68 ایران 11

Source: E-Government Survey 2020 
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 الگوها و تجارب سایر کشورها در دیجیتالی کردن

دیجیتالی شدن  با رویاروییدر مورد نحوه  یگیر به آن توجه داشت، تصمیم یدکه با ی مهمیاز نکات یکی

 ی،در سطح مل یدبدان معناست که چگونه با ین. اباشد ، میدر حال فراگیرتر شدن است اقتصاد که هرلحظه

 یموجود و سنت یعکردن صنا یجیتالید یامختلف و  یها به حوزه یجیتالد های یورآ ورود فن یبرا

 یتفاوت در نحوه رفتار برانشان از  ها آن یها مختلف و سیاست یکشورها تجربهکرد.  یزیر برنامه

و ورود کشورها به اقتصاد  گذاری یهکه نحوه سرما دهد ینشان م ها یحوزه دارد. بررس یندر ا گذاری یهسرما

 یعتوسعه صنا یگرد یو در برخ یعموم های یرساختاز کشورها توسعه ز یمتفاوت بوده و در برخ یجیتالد

 1امر بوده است. نیا یمحور اصل یجیتالفعال اقتصاد د های شرکتو 

 یها چالش یرساندن تأثیرات منف حداقل به یابرطرف کردن و  یمختلف برا یکشورها دیگر عبارت به

 مقابله با مشکل یاز کشورها برا یادیاند. تعداد ز را در پیش گرفته یمتنوع یها روش سازی دیجیتال از یناش

 عضو ی، کشورهامثال عنوان بهاند.  کید کردهمهارت بر بحث آموزش و تحصیالت افراد تأ کم یانسان نیروی

 اند: را ارائه داده یرز یکارها اروپا راه اتحادیه

 قبیل از ییها مهارت که طوری بهها،  و دولت یعکشورها همگام با توسعه صنا یتوسعه برنامه آموزش 

 افراد میان یو همکار یارتباط یها و همچنین مهارت ینیحل مسئله، خالقیت، کارآفر ی،تفکر انتقاد

 یابند.ارتقا 

 ها در مدارس و دانشگاه کنندگان تدریساطالعات  داشتن نگهروز  به یمشخص برا یها برنامه ینتدو 

 .یعمورد نیاز صنا یدجد یها به دانش و مهارت نسبت

 و ها آن یو دانش یمهارت یمنظور شناخت بهتر نیازها به ها سازمانو  یعبا صنا یارتباط مراکز آموزش 

 .کنندگان تحصیلبه  آموزش

                                                           

های زیربنایی و امور  والزامات توسعه آن، معاونت پژوهش ی(: سهم اقتصاد دیجیتال از اقتصاد جهان1اقتصاد دیجیتال ). 1

 .1311ماه  یبهشت، ارد14111لیدی، دفتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن، شماره مسلسلتو
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 پرورش و ییمنظور شناسا و تالش کشورها به یآموزش غیررسم یكعنوان  از استعدادها به یتحما 

 .استعدادها

 برابر در ها سازمانو اطالعات افراد و  یخصوص یمحفظ حر یاز کشورها مانند فنالند برا یبرخ همچنین

 اند. را ارائه داده یمتنوع یها دستورالعمل یبریاز قبیل حمالت سا یخطرات

 و امنیت ارتقای منظور به خصوصی و دولتی مختلف های شرکت و ها سازمان مسئوالن میان همکاری 

 سایبری؛ فضای از دفاع

 سایبری؛ امنیت به نسبت کشور، در کلیدی وظایف دارای افراد آگاهی افزایش و آموزش 

 که سایبری تهدیدهای با مقابله و تشناخ در کشور مهم های سازمان و وکارها کسب توانایی ارتقای 

 اندازند؛ می خطر به را ها آن عملکرد

 مشترک؛ های انجمن و المللی بین های سازمان با همکاری طریق از ملی سایبری امنیت تقویت 

.سایبری فضای ی درزمینه جامعه افراد تمام آگاهی و مهارت ارتقای 
1

 

 اتحادیه اروپا

نه فقط در  سازی یجیتالد یراهبردهاگی  کننده آن، اهمیت و تعیین واسطه هبکه  کرونا یرگ بحران همه پس از

 های ینهدر همه زم طورکلی بهو  شهروندان ینتجارت و علم بلکه در فرهنگ، آموزش و ارتباطات روزمره ب

تری در اتحادیه اروپا برای توسعه ابعاد  های منسجم ، تالشروشن شده است ی و اقتصادیاجتماع یزندگ

 ی درزمینهبر این اساس، اتحادیه اروپا نیز متناسب با تغییرات جهانی  .تال اتحادیه ترتیب داده شده استدیجی

در  سازی قرار داد. دیجیتال کار دستورسازی برنامه تحول دیجیتال مختص به خود را در  ، پیادهدیجیتالی شدن

از  یبردار نو و بهره های یفناور یریگکار به یاست که کشورها برا اتیشامل مجموعه اقدامها  این برنامه

است که اغلب  یناهای مربوطه  یدها ازجمله. دهند میاهداف خود انجام  یشبردگسترش و پ یبرا ها آنمنافع 

 انجام شود. یجیتالید به شکلو  ینصورت آنال شهروندان تا حد ممکن به های فعالیت و یامور دولت

                                                           

 معاونت مختلف کشورهای در گذاری سیاست تجارب بر مروری و وکار کسب بخش تحوالت(: 3) دیجیتال اقتصاد. 1

 13112 مهر ،11141 مسلسل شماره معدن، و صنعت انرژی، مطالعات: دفتر تولیدی امور و زیربنایی های پژوهش
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بخشد. این  بهبودنقاط قوت خود را  درصدد برآمد تا اروپاحادیه با توجه به ابعاد مختلف این موضوع، ات

حضور اتحادیه  ،ییاروپا یها ارزش منطبق با مؤثر ین، قوانیبازار باز و رقابتنقاط دربرگیرنده مواردی چون 

مستحکم،  یصنعت یگاهپا عنوان یك فعالیت اتحادیه به ،یالملل ینتجارت ب عرصه قاطع در یگربازیك  عنوان به

 این اتحادیه تالش کرد تا ،حال درعین است. یقو یجامعه مدن یكو  ی دیجیتالشهروندان با مهارت باال

ی ها یگذار یهسرما نیازمند های یا بخش و پرخطر یها ی، وابستگیكاستراتژ یها یریپذ یبآسو نقاط ضعف 

یسیون اروپا نشان کم های یابی، ارزمثال عنوان به و برطرف کند. مورد سنجش قرار داده دقت به فوریِ خود را

ها  گذاری در حوزه فناوری اطالعات و مهارت برای سرمایه در سال یورو یلیاردم 115 داد که مبلغی معادل با

. بانك شودبرطرف  ینو چ متحده ایاالت ای همچون برجسته یبا رقبا اتحادیه فاصله نیاز است تا

کرونا،  ها پس از بحران درصد از شرکت 45 که کرد نخاطرنشا را ریسك ینانیز،  1اروپا یگذار یهسرما

 1اند. اقدام به کاهش آن کرده خود، یها یگذار یهسرما یشافزا جای به

 
 محقق های یافته: منبع

 دیجیتال تحول راستای در اروپا اتحادیه اکوسیستم. 18شکل 

                                                           
1. The European Investment Bank 

2. https://eufordigital.eu/wp-content/uploads/2021/03/2030-Digital-Compass-the-European-way-for-the-Digital-

Decade.pdf 

 2030-دهه دیجیتال

 طراحی مسیر•

 تجسّم بخشیدن به اهداف•

 قطب نمای دیجیتال

 تعیین نقاط عطف•

 تعیین اهداف هر بخش از مسیر•

 شاخص اقتصاد و اجتماع دیجیتال 

 ارزیابی وضعیت کشورهای اتحادیه اروپا در رابطه با اقتصاد دیجیتال•

 برنامه اروپای دیجیتال

 تامین مالی پروژه های مربوط به دیجیتالی نمودن اتحادیه اروپا•
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اعالم کرد خود  1212سپتامبر  یخنراندر س 1یِنل در فوناتحادیه اروپا، خانم  رئیسبا توجه به همه این موارد، 

در این  1کند. ینرا تأم یجیتالید یتحاکم، بر اساس اهداف و اصول مشخص 1232در سال  یدکه اروپا با

همه و  یامن برا یجیتالید یت، هویاخالق یدر هوش مصنوع ی، رهبرییاروپا رایانش ابریبر سخنرانی 

 یسیوناروپا از کم یشورا . در پاسخ،ی شدا یژهو تأکید یارتباط یها یرساختها و ز یانهراابرها،  بهبود داده

 1232سال  یبرا یجیتالید تا بر آن مبنا، اهداف جامع را ارائه دهد یجیتالید ینما قطب یك کهدعوت کرد 

اهداف  ینبه ا یابیدست یها و راه ید و نقاط عطف اصلشو یجادا ینظارت یستمس یك شوند؛ یینتع

 .گرددمشخص  بلندپروازانه

 یتالیجیدر مواجهه با تحول دقرار داد تا  مدنظربرخی موارد را  متناسب با این موضوعات، کمیسیون

 با دستان خود را ندهیآ قادر باشد کهاروپا  هیاتحاد کرونا،بحران  آمده از طریق وجود به طیو شرا عیسر

 1232تصاد و جامعه اروپا را تا سال اق یاروپا برا هیاتحاد یتالیجیاهداف دشفافیت و انسجام و  ترسیم کند

و  یرهبر تیتقو یبرا دیدی وسیعداشتن  موضوع محقق نخواهد شد مگر با نیا در نظر آنان، نشان دهد.

 محقق شدن روزافزون همچنین با وبنیادین باشد  یها بر حقوق و ارزش یمبتنی که تالیجیدی شهروند

 یتالیجیهمه مشاغل و تحول د دیجیتالی شدن، یتالیجید یها یستگیها و شا ، مهارتاتکا قابل یها رساختیز

در ارتباط با ، دنبال شوند یکامل حقوق قانون تیبا رعااین اهداف باید . یعموم یو نهادها یادارات دولت

 هیو رفاه شهروندان اتحاد یزندگ همچنین در راستای بهبود بخشیدن به ی بنا شده باشند وتالیجیاصول د

 ها آندارند و از  یدسترس ها آنکه به  یتالیجید یها رساختیخدمات و ز تیفیبهبود ک قیاروپا را از طر

 3طراحی شده باشند.کنند،  یاستفاده م

بازار  یتالیجیمربوط به تحول د یها چالش دیانداز با چشم نیاداشت که  تأکیداز سوی دیگر اتحادیه 

سرعت رشد رقبای اصلی اتحادیه که شامل چین و  یانه اتحادیه را در نظر بگیرد و متناسب باواحد و همگرا

همراه باشد تا بتواند آن را به نفع  یخاص یبا ابزارها دیانداز با چشم نیاامریکا است، طراحی شود. 

بلندپروازی  نیرا پشت سر نگذارد. چن یفرد چیقلمرو و ه چیاروپا ارائه دهد و ه هیشهروندان اتحاد
                                                           
3. von der Leyen 

4. https://ec.europa.eu/info/strategy/strategic-planning/state-union-addresses/state-union-2020_en 

1. Communication on a Europe’s digital decade: 2030 digital targets, Ref. Ares(2021)1152850 - 10/02/2021 
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و  یعضو و بر اساس اصول قو یکشورها یمشخص با همکار یتالیجیاهداف د نییمستلزم تع دیجیتالی،

 است. تالیجیاهداف دهه د یدر راستا شرفتینظارت بر پ یبرا یستمیس

که یجیتال متمرکز شود تحول د ای از ی گونهرو بر در دوره اخیر تالش کرد تا اروپا یسیونکمبراین مبنا، 

گیرد که مردم را در  این اتحادیه مواردی را در بر می مدنظر ، تحوالت دیجیتالرو ازاین باشد. «به نفع همه»

، ایجاد به انتقال سبز یابیوهوا و دست آب ییراتبه مبارزه با تغ دهد. این تحوالت شامل کمك اولویت قرار می

یك جامعه و دموکرات، ارتقاء ابعاد اعتماد قابل یفناور ، تشویق توسعهوکارها کسب یبرا یدجد یها فرصت

 یناناست تا اطم یبر سه رکن اصل یمبتن در تحول دیجیتال اروپا یکردرویدار بود. و پا یااقتصاد پو كخلق ی

 مدیریتخود امکان  یها از فرصت استفاده کرده و به شهروندان، مشاغل و دولت ،که اروپاشود حاصل 

 دهد. یرا م یجیتالتحول د

 
Source: Shaping_Europes_Digital_Future 

 اروپا کمسیون دیجیتال تحول های ایهپ. 14شکل 

بر این است که فناوری باید برای بهبود شرایط مردم کار کند. براین اساس بر  تأکید ،در استراتژی نخست

 سایبری یداتاز مردم در برابر تهدشود.  می یگذار یهسرما ها ییهمه اروپا یبرا یجیتالد یها مهارت روی

 ییها از راه یکه هوش مصنوع شود میحاصل  شود. اطمینان ت میمحافظ (یتافزار، سرقت هو هك، باج)

 یپهناتوسعه در  چنین تسریع . همرا جلب کند ها آنگذارد و اعتماد بحقوق مردم احترام به که بیابد توسعه 

 در دستور کار قرار گرفت. اروپا یهها در سراسر اتحاد یمارستانها، مدارس و ب خانه یباند برا
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نوپا و با  های شرکتاز ی، پایه بعدی این استراتژی است که تعداد کثیری عادالنه و رقابت یجیتالاقتصاد د

 یتمسئول. ندیابکنند و گسترش  یداپ یدسترس یسازد تا به منابع مال یو مشاغل کوچك را قادر م یعرشد سر

خدمات  یفاف براش ینقوانکند و  می یتتقو یجیتالقانون خدمات د یشنهادپ بارا  ینآنال های عامل سیستم

 اطمینان یجیتالاقتصاد د یاروپا برا یهاتحاد ینقواننماید. عالوه بر این از مناسب بودن  ین طراحی میآنال

شود. همچنین همراه با  حمایت می ها در اروپا از رقابت عادالنه همه شرکتدر این راستا،  شود. میحاصل 

 یشباال را افزا یفیتبا ک یها به داده ، دسترسیسو حسا یشخص یها داده فوظ بودناز مح یناناطمحصول 

اروپا در تحول دیجیتال خود با اتکای به پایه سوم استراتژی خود، به دنبال خلق یك جامعه باز،  1یابد. می

خود را  یها از داده یشترشهروندان امکان کنترل و محافظت ب دموکراتیك و پایدار است تا از این طریق به

 را گسترش دهد. میزان اعتماد قابلمتنوع و  یها رسانه حمایت از و یناطالعات نادرست آنالبا  . مبارزهبدهد

 هوایی و آباهداف  ،کمك به اروپا یبرا یستفاده از فناورد. با ارا کاهش ده یجیتالانتشار کربن بخش د

 1را محقق نماید. 1252

 اروپا اتحادیه یجیتالد ینما قطب

ارائه داد.  1232اروپا تا سال  یجیتالتحول د ی تحققبرا یانداز و راه چشم ،1211 مارسدر اروپا  یسیونکم

قرار داده است که  مدنظری را اصل موضوعتکامل در چهار ، روپاا یهاتحاد یجیتالیدهه د یبرا، انداز چشم ینا

من و های دیجیتال ا وکارها، زیرساخت از دیجیتالی نمودن خدمات عمومی، تحول دیجیتال کسب اند عبارت

، این 1232سال  یاروپا برا یهاتحاد یجیتالد بلندمدتاهداف برای تضمین تحقق  3ها. پایدار و مهارت

سنجی مسیر حرکتی خود بپردازد و  نما زد تا با استفاده از آن به صحت اتحادیه دست به تدوین یك قطب

از اتحادیه  وی کشورهای عضویرپ میزان ی دقیقی ازبیشرفته که ارزیانظارت پ یستمس همچنین مطابق با یك

اصول  یاجرا یناروپا و همچن یكاستراتژ یجیتالد یها یت، شکاف در ظرفیجیتال داردسرعت تحول د

 .کند یجیتال را بررسی مید

                                                           
1. https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age/shaping-europe-digital-

future_en#documents 

2. Shaping_Europes_Digital_Future_en 

3. https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age/europes-digital-decade-digital-

targets-2030_en 
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Source:Digital Compass; the European way for the Digital Decade 

 اروپا اتحادیه دیجیتالی دهه نمای قطب. 15شکل 

 ل مربوط بهاست. دو مورد او ینقاط عطف در چهار نقطه اصل یینانداز و تع شامل تحقق چشم ابزار ینا

 یجیتالدر تحول د یگردو مورد داست و  ها ها و آموزش و مهارت یرساختدر ز یجیتالد یها یتظرف

1اند. متمرکز شده یتجارت و خدمات عموم
پی آن ها، در  انداز، اتحادیه در بخش مهارت بر اساس این چشم 

یتی در این زمینه دست پیدا کند. جنس ییهمگرا همراه به ICT میلیون متخصص 12است که به هدف 

 یاساس یها ، مهارت1232جمعیت این اتحادیه در  از ٪12حداقل همچنین این اتحادیه در نظر دارد که 

 دست آورده باشند. یجیتال را بهد

ها و دسترسی به  در همه مکان G5دسترسی به "، شعار یدارامن و پا یجیتالیِد یها یرساختز ی درزمینه

"گیکابیت برای همه افراد
سهم  اند. همچنین این اتحادیه در پی آن است که را در دستور کار قرار داده 1

نماید. عالوه براین این اتحادیه به دنبال  دو برابریشرفته را پ های هادی نیمهی جهان یداروپا در تول یهاتحاد

 .ی در جهت تسریع محاسبات استبا شتاب کوانتوم ها یانهرا

 
Source: THE EUROPEAN DATA STRATEGY  

 ها داده حوزه متخصصین میزان .11شکل 

                                                           
1. https://eufordigital.eu/wp-content/uploads/2021/03/2030-Digital-Compass-the-European-way-for-the-Digital-

Decade.pdf 

2. "Gigabit for everyone, 5G everywhere" 
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کارها، این اتحادیه در نظر دارد تا استفاده هفتادوپنج درصدی  و کسب یجیتالتحول ددر خصوص 

 ٪12از  یشببرآورده سازد.  را 3ها کالن دادهو  1های ابری ، سیستم1هوش مصنوعی از یهاتحاد این های شرکت

یجیتال د های موردنیاز برای پیوستن به صنایع ضرورت  حداقل کوچك و متوسط این اتحادیه به های شرکت

 دست پیدا کنند.

 
Source: THE EUROPEAN DATA STRATEGY 

 اروپا اتحادیه در داده وتحلیل تجزیه تحوالت. 17شکل 

 یعموم درصد خدمات 122ی، این اتحادیه هدف ارائه شدن خدمات عموم جیتالییدها و  در حوزه دولت

به سوابق  باید بتوانند صورت آنالین را در برنامه خود قرار داده است. همچنین تمامی شهروندان یدی بهکل

یجیتال موضوع دیگری است که در این حوزه مورد توجه قرار گرفته د داشته باشند. هویت یدسترس یپزشک

 4مند شوند. بهره دیجیتال شناسه هویتی از شهروندان ٪12ست و این اتحادیه خواهان آن است که ا

                                                           
3. Artificial Intelligence 

4. Cloud 

5. Big Data 

1. https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age/europes-digital-decade-digital-

targets-2030_en 
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Source: 2030 Digital Compass: the European way for the Digital Decade 

 9181 سال در شده تعیین اهداف با اروپا اتحادیه کنونی شرایط مقایسه. 9نمودار 

 

 جیتالشاخص اقتصاد و اجتماع دی

 عنوان این شاخص به گیرد. قرار می مورداستفاده یجیتالد شاخص اقتصاد و اجتماعبرای ارزیابی این موارد 

مورد ارزیابی قرار اروپا  یهعضو اتحاد یرا در کشورها یجیتالاست که عملکرد اقتصاد د یبیشاخص ترک یك

 یاندر م ینترنتان استفاده از ایزم الی،یجیتد یها مهارت ینترنت،اتصال به ا گانه پنج های مؤلفه دهد. می

یجیتال، در د یخدمات عموم ارائه درنهایتکارها و  و در کسب یجیتالد یایشهروندان، سطح استفاده از دن

 گیرند. قرار می مورداستفادهاین سنجش، 

 و یلموبا ینترنتسرعت ا ینترنت،به ا یدسترس یزانمکشورها برمبنای  ینترنت،اتصال به ا در شاخص

 یها سطح مهارتشوند.  بندی می طبقه ینترنتاتصال به ا یها باند شبکه یپهنا درنهایتثابت و  ینترنتا

 ینسطح مهارت افراد در ا یبخش به بررس یندر اعنوان دومین زیرشاخص موضوعیت دارد که  یجیتالی بهد

 یجیتالد یافراد جامعه از فضا یبردار بهره یزانتواند م یها است که م مهارت ینا یراشود ز یحوزه پرداخته م

 را مشخص کند.
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استفاده افراد از  یزانم که نوعی بهت اس ینترنتاستفاده از ا یزانشاخص م ینبخش سازنده ا سومین

 ینا ی و کوچکیدهنده بزرگ تواند نشان یم مواردی از این دستکار و  یاانجام امور روزمره  یبرا ینترنتا

وکارها است که از آن  در کسب یجیتالد یسطح استفاده از فضا اخص،بخش چهارم در این ش باشد. خصشا

 نام برد. ینفروش آنال یها وکارها و توسعه کانال شدن کسب یجیتالیزهتوان به د یم

 گیرد. یجیتال، زیرشاخص بعدی است که مورد ارزیابی قرار میصورت د به یخدمات عموم ارائه میزان

 یگاهنظر جا ینباشد، کشور از ا یشترب یجیتالد صورت بهتوسط کشور  شده ارائه یهر چه سهم خدمات عموم

 داشته باشد. تریباال یجیتالاجتماع و اقتصاد د ییتواند شاخص نها یدارد و م یباالتر

 
Source: DSIE 2020 

 دیجیتال اجتماع و اقتصاد شاخص. 8نمودار 

 (2127-2121) دیجیتالبرنامه اروپای 

یجیتالی شدن اتحادیه، برای تحقق و اجرایی شدن، به حمایت مالی از پیش اهداف گسترده مدنظر در د

سبزتر شود. در این برنامه،  محقق می 1شده نیاز دارند. این امر با کمك برنامه اروپای دیجیتال ریزی برنامه

آمدن با  نحوه فائق شود و اصلی اتحادیه در نظر گرفته میچالش عنوان دو  به ،اروپا نمودن یجیتالیکردن و د

شود،  گونه که در این برنامه تشریح می آن .گیرند ینده اروپا در نظر میآ کننده کیفیت این دو چالش را تعیین

 که ندی هستکار یها یطو مح یخصوص یدر زندگ یاتینقش ح یجیتال، داراید یها یرساختو ز فناوری

                                                           
1. The Digital Europe Programme 
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اعتماد  ها آنبه  یکنون محیطی ستزیبه مشکالت  ییعلم و پاسخگو یشرفتارتباط، کار، پ یبرقرار یبرا

 همچنین عدم حائز اهمیت است فناوریبه  یدسترسمیزان تنها  نه کرونا نشان داد که یرگ همه یماری. بکنیم می

 یبرا یساز ینهمهم است. زم یاربس ،آیند میجهان  یگرکه از مناطق د ییها حل ها و راه یستماروپا به س یوابستگ

 .برنامه است ین مقصد، هدفبه ا یابیدست

 
 1منبع: کمیسیون اروپا، گزارش برنامه اروپای دیجیتال

 «دیجیتال اروپای برنامه» اجرای برای کمیسیون بندی زمان. 4نمودار 

را در ها  پروژه و کند یها فراهم م چالش ینبه ا ییپاسخگو یرا برا یکیبودجه استراتژ یجیتالد یاروپا برنامه

 یجیتالد یشرفتهپ یها ، مهارتیبریسا یت، امنی، هوش مصنوعیانهکند: در ابررا یم یبانیپشت یاصل ینهپنج زم

 یجیتالد یقاز طر ازجملهسراسر اقتصاد و جامعه،  در یجیتالد یها یورااز استفاده گسترده از فن ینانو اطم

و  یبود اقتصاددر به یع، هدف تسریورو یلیاردم 725 شده ریزی برنامه یبرنامه با بودجه کل ین. ایمراکز نوآور

 یجیتالد یاروپا است که برنامه ذکر قابلکند.  را دنبال می جامعه و اقتصاد اروپا یجیتالتحول د یریگ شکل

اروپا،  یهاتحاد یگرد یها برنامه یقپردازد، بلکه بودجه موجود را از طر یها نم چالش ینطور جداگانه به ا به

 1نماید. اجرایی می" افق اروپا"مانند برنامه 

از  یریگ را با بهره یچند کشور یها پروژه یاروپا اجرا یسیونشده، کم یینبه اهداف تع یابیدستبرای 

 توانند یها م پروژه این کند. یم یلو تسه یعاروپا تسر یهاتحاد یها بودجه یرها و سا ، صندوقیالت اعطاییتسه

ید و کن یبترک باهمرا  یخصوص عضو و بخش یاروپا، کشورها یهحاصل از بودجه اتحاد یها یگذار سرمایه

                                                           
1.  https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/digital-europe-programme-proposed-eu75-billion-funding-

2021-2027 

2. https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/activities/digital-programme 
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 یجیتالبازار واحد د یك د و ازاروپا را برطرف کن یهشده اتحاد ییمهم شناسا های یتموجود در ظرف خأل

 1د.کن یبانیو امن پشت پیوسته هم به

 

 امارات

حده انداز امارات مت گر چشم کند، نمایان درک میزان اهمیت نوآوری و نقشی که در پیشرفت اقتصادی ایفا می

عنوان محرک اصلی رشد و پیشرفت در  باشد. در این نگرش علم، فناوری و نوآوری به می 1211عربی در سال 

کننده برای گذر امارات به  عنوان عوامل مهم تسهیل شود تا از این موارد به نظر گرفته شده است و تالش می

. نوآوری، تحقیقات و علوم و فناوری، بنیان و ضامنی برای توسعه پایدار استفاده گردد سمت اقتصاد دانش

که توسط کارآفرینان در یك محیط تجاری  دهند میهای اقتصاد مبتنی بر دانش مولد و رقابتی را تشکیل  ستون

 1.دهند میرا تشکیل  مؤثریهای  های دولتی و خصوصی، مشارکت شود، جایی که بخش مناسب ساخته می

 
 نزدیک آینده برای ای وختهآم درس فناوری، توسعه و امارات: منبع

 عربی متحده امارات اقتصاد آینده. 13شکل 

                                                           
3. https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age/europes-digital-decade-digital-

targets-2030_en 

 1311، خرداد "ای برای آینده نزدیك آموخته امارات و توسعه فناوری، درس"احمدیان، حمیدرضا و مریم ابولقاسمی؛ . 1
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میلیارد  17، فروش تجارت الکترونیکی در امارات به چیزی حدود 1211ها بر این است که تا سال  بینی پیش

توان به این نتیجه رسید که فروش تجارت الکترونیکی در این کشور بین  رسد. در این صورت می دالر می

درصدی در سال خواهد داشت. این کشور چیزی حدود 13طور متوسط رشدی  ، به1211تا  1211ای ه سال

تا  1213های  خاطر میزان فروش خرد آنالین در امارات بین سال همین بهآنالین دارد و   میلیون خریدار 1 ،1

 1.میلیارد دالر رسید 1 ،1میلیون دالر به  412از  1217

 شود و در های دیجیتال محسوب می رتر در حوزه استفاده از تکنولوژیمارات یکی از کشورهای با

 برداشتههای مهمی  راستای ایجاد اقتصاد دیجیتال قدم

های اخیر همواره جزو  و بر همین اساس، در سال است

های اقتصاد  بندی کشورهای پیشتاز منطقه بوده و در رتبه

از ت. ای قرار داشته اس دیجیتال در جایگاه مناسب منطقه

توان به استفاده از  می های این کشور ترین سیاست مهم

 های دیجیتال در ارائه خدمات دولتی اشاره نمود. فناوری

در  یشهر امارات متحده عرب ینتر بزرگ عنوان به یدب

را آغاز کرد تا  یشهر سازی هوشمندپروژه  1213سال 

 یداریپا ،پذیری زیست یمرکز مهم برا یكشهر  یناز ا

محمد بن  یخش یپروژه به رهبر ینبسازد. ا یورو نوآ

و  یشخص یها راشد آل مکتوم و با اتکا بر مشارکت

 یتهدا یدارپا ای آیندهشهر را به سمت  ی،خصوص

از ابتکارات را  یعیوس یفط ی. شهر هوشمند دبکند یم

 های یو تکنولوژ یشرفتهارتباطات پ سازی یکپارچه یبرا

که  ییمانند سنسورها یااش ینترنت. اگیرد یدر بر م یو خدمات شهر یزیکیف های یرساختبا ز یااش ینترنتا

                                                           
2. https://way2pay.ir/221481/ 

 www.meed.comمنبع: 

 MEED یجیتالخص تحول دشابندی . رتبه12شکل 
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ها به ارمغان  سازه یرا برا یشتریب یتو امن یداریتواند پا یم کند، یو حرکت را کشف م ییآب و هوا یطشرا

مانند  یطور مؤثر خدمات به تواند یم یزها ن داده یلد. تحلرآو

 1مواد زائد را بهبود ببخشد. یآور جمع

اولین اقدامات برای ایجاد دولت الکترونیك  1213در سال  

اجرا گردید  Dubai Nowصورت گرفت و در این راستا پروژه 

های  شده توسط سازمان آن تمام خدمات ارائه موجب بهکه 

در  همراه تلفنروی  اجرا قابلافزارهای  از نرم دولتی با استفاده

به تمام خدمات  ی،اربردبرنامه ک ینبا ا» باشد. دسترس عموم می

 112از  یش. بیددار یبرنامه واحد دسترس یكدر  ی،دولت

این وجود دارد.  یکیشناپل یندر ا ماتیو بخش خد یسسرو

کاربردی در حال گسترش است تا بتواند خدمات  برنامه

ارائه خدمات ی ارائه دهد و گستره بخش خصوصبیشتری به 

 1.«یجیتالی خود را افزایش دهدد

"ویزیت ابوظبی"افزاری به نام  گردشگری این کشور، نرم سازمان
آن  واسطه اندازی کرده که به راه 3

از  توانند با استفاده ها و غیره دسترسی داشته و می ها، رستوران های گردشگری، هتل کاربران به لیست جاذبه

های نوآورانه و ارائه  جام فعالیتان منظور بهاقدام نمایند. از اقدامات این کشور  موردنظرآن برای رزرو موارد 

 1271منطقه "ای به نام  توان به ایجاد منطقه می های مختلف اقتصادی محصوالت و خدمات جدید در حوزه

پذیر، مراکز رشد، مراکز تحقیق و توسعه و همچنین  ریسك گذاران ها، سرمایه و اختصاص آن به استارتآپ "

 4صادی اشاره نمود.مختلف اقت های های حوزه صنایع و سازمان

                                                           
1. www.imna.ir//news/424858/ 

1. dubainow.dubai.ae 

2. Visit Abu Dhabi 

 13112ماه  یرت یران،اتاق ا یها هشومرکز پژ یجیتال،(، اقتصاد د47شماره ) سادهاقتصاد به زبان  .3

 DubaiNow برنامه
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Source: www.tamm.abudhabi/en 

 ابوظبی دیجیتال خدمات اینترنتی پایگاه. 91شکل 

 

"1211دبی هوشمند "عالوه بر این موارد، 
این برنامه است.  یدب یندهبه آ یابیدست یبرا ینقشه راهعنوان  به 1

 را شهر ینبرنامه تحول ا ،شهر هوشمند یك سمت بهی در مسیر حرکت دب های پیش به سالبا استفاده از تجر

به اهداف  یابیدست یبرا اعالم کرده است. شده شخصیشهر هوشمند، پاسخگو و  یكشدن به  یلتبد یبرا

که به  یكستراتژا اتشهر ساخته شده است. موضوع یبرا یكاستراتژ ینقشه راهبرد یك یجیتال،تحول د

 شامل موارد زیر هستند. کند یدر همه ابعاد شهر کمك م یشرفتهپ یاتمات و تجربخد

آماده  یرهو غ محیطی زیست یها چالش یو شهر را برا بخشد یرا بهبود م خدمات :هوشمند یزندگ

 یریترا مد ها آنآب و برق،  های یرساختو ز ها یتکنولوژ سازی یکپارچه یق، از طرمثال عنوان به. کند یم

 کنند. یرا هماهنگ م ها یتو شهروندان به فور یارتباطات واکنش مقامات رسم یو با ارائه تکنولوژ ندک یم

 زودی بهاست بتواند  یدوارام یو گردشگر یمال ی،مرکز تجار یك عنوان به یدب :اقتصاد هوشمند

 دهد یم یجکان تروو توسعه را تا حد ام یقاتشهر تحق یندهد. ا یشرا افزا یخود در سطح جهان یریپذ رقابت

 .گیرد یبهره م یصدور مجوز آن یرنظ یارائه خدمات یساده برا یجیتالید های یو از مقررات و تکنولوژ

                                                           
1. Smart Dubai 2021 
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از خدمات  سازد یرا قادر م ها آنو  دهد یم یجساکنان ترو یانرا در م یجیتالیسواد د یدب :مردم هوشمند

و  یبه خدمات آموزش توانند ی، مردم ممثال نوانع بهنحو بهره برند.  ینشهر به بهتر یفرهنگ یدادهایو رو

 داشته باشند. یدسترس ینآنال صورت بهسالمت 

خود را به هر نقطه از شهر  یمنا طور بهو  راحتی به یاد،با سرعت ز توانند یم یدب ساکنان :هوشمند ونقل حمل

 یشهر یكمردم، از تراف یاندر م یاشتراک ونقل حمل یلوسا یجبا ترو یدوارندام یدب یبرسانند. مقامات رسم

 کنند. یامروز ونقل حمل یلوسا یگزینهوشمند را جا های یرساختبدون راننده و ز خودروهایبکاهند و 

هوا  یآلودگ یزانم کنند یتالش م یدارتوسعه پا ینتضم منظور به یدب یرسم مقامات :هوشمند زیست محیط

در  تاکنوناست که  یاقدامات ترین مهم ازجملههوا  یتیفنظارت بر ک های یستگاهرا به حداقل برسانند. نصب ا

 .انجام شده است ینهزم ینا

 
Source: 2021.smartdubai.ae 

 9191 هوشمند دبی سایت. 91شکل 
ها  دهد و بر دیجیتالی کردن خدمات و تراکنش خدمات کارآمد و دوستدار کاربر ارائه می: دولت هوشمند

های  هایی مشابه برای توسعه مقامات رسمی را به اتخاذ طرح "دبی هوشمند"هایی نظیر  نوآوری کند. می تأکید

پیشرفته و پایدار، هم ازنظر فنی و هم اقتصادی، سوق داده است. این افراد امیدوارند به تخصص در حال 

 1.رشد و تکنولوژی موجود در منطقه دست یابند و مشارکت شهروندان را ترویج دهند

 

                                                           
1. www.imna.ir//news/424858/ 
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ونیکدولت الکتر  دولت سنتی  دولت هوشمند  دولت موبایلی  

 های دسترسی  کانال

 الكترونیك محدود

 مدل یا استراتژی بدون 

 واحد عملیاتی

   محدودیت در دسترس

 بودن خدمات

  تماس محدود با

 تأثیرگذاریشهروندان و 

های  ]محدود[ بر بخش

 تابعه

 

 

 

 

  دسترسی الكترونیك به

 خدمات

  عدم وجود معیارهای

بندی  تحول و/یا اولویت

 خدمات

 های  زیرساختICT  به

ارائه خدمات دولت 

 اند تخصیص داده شده

 ریزی استراتژیك  برنامه

 وجود دارد

 

 

 

  در دسترس بودن

خدمات از طریق 

 های هدفمند کانال

  فعال شدن خدمات

بندی  اولویت صورت به

 و انتخابی شده

  اتكا قابلاستفاده از روش 

برای ارزیابی اثرات 

 استراتژیك

 ل داده سراسریتباد 

 

 

  در بستر ابری و پویا

 بودن منابع اطالعاتی

  انتخابی  صورت بهخدمات

های جمعیتی خاص  گروه

 دهند میرا هدف قرار 

  ارائه خدمات هوشمند

مبتنی بر تحلیل 

 پیشگویانه

 

 هوشمند دولت سمت به حرکت برای شده ریزی برنامه مراحل. 99شکل 
ساکنان و  یرا با هدف بهبود تجربه زندگ یشهر زیست محیطو  یاقتصاد ی،طرح خدمات اجتماع ینا

و  یرشد اقتصاد یجدر کنار ترو یدوب یهوشمندساز های ی. نوآوردهد یقرار م موردبررسی یگردشگران دوب

 یدوب ی. مقامات رسمدهد یقرار م تأکیدشهروندان را مورد  یترضا ها، یرساختو ز نابعپرداختن به بهبود م

بدین  اند. کرده یانداز را راه یپروژه سنجش شاد یا،شهر دن ینشادتر یعنیبه هدف خود؛  نیدمنظور رس به

 یكنحو که  ینبد کند؛ یدر هر روز مشخص م یدر دوب یشهروندان را از زندگ مندی یترضا یزانم ترتیب،

که در  یکیالکترون یلوسا ینو همچن یدولت یافزارها و نرم ها یتسا اطالعات را از وب ی،شبکه مرکز

 ییامکان نظارت بر خدمات و شناسا یقطر ینو از ا کند یم یآور جمع شود، یمختلف نصب م یها مکان
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که  فدرال وجود دارد یجیتالد خدمات 1،135در شرایط فعلی  1.آورد یبه بهبود را فراهم م یازمندمناطق ن

 1:عنوان نمود یرز به شرحتوان  یرا م ها آن برخی از

 یمعامالت الیجیتد یسسرو 1،111 

 رسانی اطالعخدمات  112 

 یخدمات تجار 112 

 یخدمات اجتماع 134 

پیشرو است و  3منطقه منا نیز در تك فین در بازار الزم به یادآوری است که امارات متحده عربی،

که تا  شده بینی پیشمیلیارد دالر برسد.  5 ،1ر این کشور به د 1211که بازار این صنعت تا سال  شده بینی پیش

تکی در خاورمیانه چیزی حدود دو میلیارد جذب سرمایه خواهند داشت. این  شرکت فین 415، 1211سال 

 توان به موارد زیر اشاره کرد: . در این زمینه میمیلیون دالر ثبت شده است 12دود ح 1217عدد در سال 

 اوریکا
 دوبی بر عالوه و شد اندازی راه دوبی در 1213 سال در که است کویتی تأمین مالی جمعی پلتفرم یك اوریکا

 و اولیه مرحله وکارهای کسب برای اوریکا. دارد فعال دفاتر نیز کواالالمپور و آمستردام لندن، شهرهای در

 جایگزین اوریکا. کند می فراهم را گذاران سرمایه طریق از سرمایه جذب امکان متوسط و کوچك های سازمان

 .آید می شمار به خطرپذیر گذاری سرمایه های شرکت و ها بانك مانند سنتی منابع برای مالی مناسب

 ناو مانی

 را امارات در درآمد کم مهاجر کارگران زندگی تا کند می استفاده پیشرفته موبایلی های فناوری از ناو مانی

 شروع کارگران برای رمیتنس و مالی های سرویس به دسترسی ایجاد به کمك هدف با ناو مانی. بخشد بهبود

 را مستقیم رمیتنس امکان و دبیت کارت جاری، حساب به مستقیم دسترسی بار اولین برای و کرده کار به

 توانسته موبایلی های فناوری کمك به ناو مانی درواقع. است کرده فراهم امارات مردم از قشر این برای

                                                           
1. https://way2pay.ir/221481/ 

2. https://u.ae/en/information-and-services 

3. MENA 
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 مهیا امارات در کارگر قشر برای را پایین بسیار قیمت با رمیتنس انجام امکان و مالی شمول بانکی، حساب

 .کند ایجاد برایشان نیز را انداز پس قابلیت ،ها آن زندگی کیفیت بهبود بر عالوه تا کند

 دموکرانس

 است این دموکرانس هدف. کرد کار به شروع اینشورتك استارتآپ یك عنوان به 1215 سال در دموکرانس

 قیمت با را ای بیمه های سرویس و خدمات به دسترسی ،موردنیاز های مشارکت ایجاد با بتواند که

 بیمه، مانند کلیدی صنایع توانسته خود دیجیتالی پلتفرم طریق از دموکرانس. دهد ارائه صرفه به مقرون

 تا گرفته بازاریابی از بیمه؛ وشفر ارزش زنجیره کل دموکرانس پلتفرم. آورد هم گرد را رمیتنس و مخابرات

 مختلف کشور 11 در دموکرانس حاضر حال در. است کرده خودکار و دیجیتالی را خسارت پردازش فرایند

 .دارد فعالیت

 یو کش

 صدور همچنین و آنالین صورت به  پول انتقال و پرداخت امکان که است دیجیتالی پول کیف یك یو کش

. کند می فراهم کنندگان مصرف برای را شده پرداخت پیش از مجازی های کارت و مسترکارت های کارت

 آفریقای و خاورمیانه در تکی فین شرکت یك عنوان به و شد اندازی راه دوبی در و 1221 سال در یو کش

 فروشگاه هزار هفت از بیش در یو کش از. کند می رسانی خدمت منطقه در کننده مصرف میلیون سه به شمالی

 1د.شو می استفاده فروش پایانه هزار 322 به زدیكن و آنالین

ین برخوردار است، دولت ا ییدر امارات از سرعت باال یجیتالد های ینفوذ تکنولوژ ینکهتوجه به ا با

و کارکنان خود اقدامات  آموزان، دانشجویان دانشبه  یدجد یجیتالید یها آموزش مهارت ی درزمینه کشور

یگان برنامه را یكبه پلتفرم شهروند الکترونیك اشاره کرد که  توان یم مثال نوانع بهداده است.  یادی انجامز

 را ینترنتا یکار با کامپیوتر و فضا یچگونگ ها آنو به  گیرد یقرار م یو در اختیار شهروندان امارات است

 .دهد یم آموزش

 

                                                           
1. https://way2pay.ir/205619/ 
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 ترکیه

 دیجیتال اقتصاد حوزه در را خود اهجایگ متعدد، اصالحات با تا نموده تالش گذشته های سال طی در ترکیه

 به را خود جایگاه توانست الکترونیك، دولت شاخص بندی رتبه آخرین در کشور این. ببخشد بهبود

 این در نیز کویت و عمان عربستان، ترکیه، بر عالوه. دهد ارتقا شاخص این در "باال خیلی" کشورهای

 توسعه شاخص نظر از 1223 سال در کشور این که است توضیح به الزم. اند کرده پیدا جایگاه ارتقا بندی رتبه

 سال تا کشورها سایر پیشرفت گرفتن پیشی با ولی داشت قرار خوبی نسبتاً وضعیت در الکترونیکی دولت

 صورت به کشور این کنون تا 1211 سال از حال بااین .گردید بدتر ساالنه صورت به کشور این رتبه ،1211

 در. بازیابد کشورها سایر میان در را خود جایگاه است توانسته و است بوده مذکور رتبه ارتقا حال در پیوسته

 این در موجود کشور 113 میان از ترکیه ،1212 سال در شاخص این گزارش اساس بر حاضر حال

 .است داده اختصاص خود به را 53 رتبه بندی، رتبه
شهروندان و  اندازی شد. این پورتال دسترسی هرا 1221دسامبر  11درگاه دولت الکترونیکی ترکیه در 

 کند. این دروازه ها به خدمات دولت الکترونیکی را از طریق یك نقطه دسترسی واحد فراهم می شرکت

 باشند. دهد با یکدیگر تعامل داشته امکان می ها آندهد و به  همچنین به ادارات دولتی نیز خدمت ارائه می

 شرکت عملیات و ارتباطات تلویزیون کابلی ماهواره"یك شرکت دولتی به نام پیمانکار پروژه درگاه مذکور 

خدمات  دهندگان ارائه ترین بزرگای در ترکیه و یکی از  خدمات ماهواره دهنده ارائهترین  اصلی که باشد می

 1است. IT زیرساخت

                                                           

مرکز ملی مطالعات، پایش و ، "دولت الکترونیك در کشور ترکیه تجربه سامان بخشی به نظام مجوز دهی با ابزار"گزارش . 1

 ، معاونت اقتصادی.وکار بهبود محیط کسب
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Source: www.turkiye.gov.tr 

 ترکیه الکترونیک دولت درگاه. 98شکل 
 

میلیون  11میلیون کاربر ثبت شده در ترکیه دارد )جمعیت کشور ترکیه  55اضر این درگاه بیش از در حال ح

 5752 در این درگاه، قابل دستیابی است. https://www.turkiye.gov.tr و از طریق آدرس نفر است(

نهاد، سازمان،  125شود و  می ارائه سرویس از طریق موبایل 5131صورت الکترونیکی و بیش از  سرویس به

 دستگاه اجرایی و ... به آن متصل هستند.

 
Source: cbddo.gov.tr 

 ترکیه دیجیتال خدمات درگاه از استفاده میزان. 94شکل 
 برنامه. شد تصویب ترکیه ملی بزرگ مجمع سطتو( 1213-1211) یازدهم توسعه برنامه ،1211 ژوئیه 11 در

دیجیتالی . کند می دیجیتالی را ترکیه عمومی خدمات فرآیند، بهبود و سازی مدرن هدف با توسعه یازدهم

 استفاده، و خدمات ارائه افزایش بر مبتنی کاربرمحور دیدگاه یك پیگیری ضمن عمومی خدمات شدن

 ٪15 به دستیابی طرح این هدف. دهد می افزایش اتکایی لقاب سطح به را همکاری قابلیت و اثربخشی

 خدمات جذب حال درعین و است 1213 سال تا الکترونیك دولت خدمات به نسبت رضایتمندی

 .دهد می افزایش ٪72 به را الکترونیکی
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 دیجیتال تحول خصوص در یازدهم توسعه برنامه در مندرج اهداف. 7جدول 

موردنظرهدف   2118 2123 

 000000 - یتاولودارای  یها در بخش یصنعت یبستر ابر یقاز طر خدمات کننده دریافت یو متوسط کوچک های شرکت تعداد

 01 0 (ی)تجمع یجیتالتحول د صالح در حوزه ذیمراکز 

 یدر همکار یتاولو یدارا یها فعال در بخش و متوسط کوچک های شرکتتوسط  یافته توسعه یساز تالیجید یها پروژه تعداد
 (ی)تجمع یخدمات و محصوالت داخل دهندگان ارائهبا 

- 200000 

Source: ELEVENTH DEVELOPMENT PLAN 2019-2023 

 بندی جمع

 توسعه هفتم برنامه در درج جهت دیجیتال اقتصاد احکام بسته تدوین هدف با حاضر، پژوهشی طرح

 تعاریف ارائه از پس طرح این در. شد تصویب و تعریف ،کشور اجتماعی و فرهنگی سیاسی، اقتصادی،

 دلیل به بخش، این ذیل. گرفت قرار بررسی مورد ایران وضعیت دیجیتال، اقتصاد پیشینه تشریح و مفهومی

 در مقررات و قوانین بنیادین اهمیت همچنین و برنامه احکام به رسیدن برای طرح این نهایی هدف

 های دستورالعمل و مقررات قوانین، باالدستی، داسنا بررسی و احصا به نخست کنونی، وضعیت به دهی شکل

 تجارت حوزه قوانین پیشین، توسعه های برنامه چارچوب، این در. پرداختیم دیجیتال اقتصاد مرتبط های حوزه

 کشور، اطالعات تبادل فضای امنیت راهبردی سند اطالعات، فناوری جامع نظام سند الکترونیك،

 مواردی و شهروندی حقوق منشور اطالعات، تبادل و تولید فضای امنیت بخش در نظام کلی های سیاست

 .دادیم قرار بررسی مورد را دست ازاین

 های داده و اطالعات نبود به توجه با. گرفت قرار ارزیابی مورد ایران کنونی موقعیت قوانین، بررسی از پس

 تحقق و شده طراحی های تژیاسترا اثرات ارزیابی و مصوب قوانین سازی پیاده میزان سنجش برای کافی

 ارزیابی ها، شاخص این مبنای بر. گرفت قرار مورداستفاده موجود المللی بین های شاخص ،شده تعیین اهداف

 پیامدهای سنجش برای ابزاری عنوان به گوناگون ابعاد در ها شاخص درواقع،. صورت گرفت کنونی وضعیت

 .بردیم بهره ایران کنونی موقعیت ارزیابی برای ها آن از و شد گرفته نظر در تصمیمات و اقدامات

 حوزه این در پیشتاز منتخبِ کشورهای تجارب دیجیتال، اقتصاد مسیر در کشور کنونی مختصات به دسترسی با

 داشته اختیار در را جهانی سطح در مطلوب سازی پیاده های شیوه و موجود مناسب های برنامه تا شد بررسی

 شد بررسی جهانی پیشتاز نمونه عنوان به اروپا اتحادیه دیجیتال تحول های برنامه نخست چارچوب، این در. باشیم
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 مدونی های برنامه و دارند حضور ما منطقه در که هایی نمونه عنوان به ترکیه و امارات بررسی به سپس و

 برای را دیجیتال قتصادا به دسترسی روش ترین مناسب آن، بر اساس تا پرداختیم اند، نموده طراحی ارتباط دراین

 .نماییم اخذ کشور در استفاده

 خصوص در را حوزه این متخصصین و نخبگان فعالین، نظر تا کردیم تالش پیشین مطالب بندی جمع از پس

 و میزان همچنین و پیشین قوانین بودن مؤثر میزان نظرسنجی، یك قالب در و شده جویا پژوهش های یافته

 دهندگان، پاسخ از نفر 122 به قریب از حاصله نتایج مجموعه. دهیم قرار رزیابیا مورد را آن اجرای نحوه

 جهت احکام بسته تدوین منظور به که ای کمیته در نتایج، این. داشت پژوهش های یافته با داری معنی قرابت

 گذاشته کاشترا به بود، شده تشکیل کشور اجتماعی و فرهنگی سیاسی، اقتصادی، توسعه هفتم برنامه در درج

 جلسات وکارها، کسب و دانشگاهی بخش در دیجیتال اقتصاد حوزه فعالین از متشکل مربوطه، کمیته در. شد

 گری، تنظیم مانند مشخصی مباحث به جلسه هر در و برگزار مجازی و حضوری صورت به ای چندگانه

 موارد بررسی و نقد از پس ،کمیته اعضا. شد پرداخته دست ازاین موضوعاتی و دیجیتال اقتصاد های پیشران

 این در نهایی بسته که دادند قرار ضمنی توافق مورد احکام، ارائه جهت را مشخصی های حوزه گفته، پیش

 .شد اخذ خصوص این در کمیته اعضا نظرات و گردید تدوین چارچوب

 کارهای و کسب گذارتأثیر های شخصیت شامل سو یك از که نفراتی مجموعه با رودررو های مصاحبه تنظیم از پس

 دیگر سوی از و شود می مشابه موارد و فناپ هزاردستان، هلدینگ بازار، کافه شیپور، مانند هایی پلتفرم در کشور

 تنظیم بسته موشکافانه نقد و بررسی به گیرد، برمی در را کنونی و پیشین های دوره در کشور ساز تصمیم نفرات

 :گردد می ارائه ادامه در مربوطه های استدالل و احکام هبست شکل به آن ماحصل که پرداختیم شده

 مقدمه

 از مندی بهره افزایش در مؤثر نظارت و واحد راهبریِ منسجم، گذاری سیاست برای مناسب راهبرد ایجاد هدف با رو پیشِ بسته

 قوانین و احکام دهی سامان ال،دیجیت اقتصاد اهداف به تر گسترده دستیابی دیجیتال، های فناوری از ناشی اقتصادی های فرصت

 اقتصاد توکن، اقتصاد پلتفرمی، اقتصاد مانند اقتصادی نوظهور اقسام با سازگاری موانع برداشتن میان از همچنین پیشین،

 .است شده تدوین و تهیه تبصره 52 و ماده 9 در هوشمند اقتصاد مشارکتی،
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 1 ماده

 .شود می افزوده مجازی فضای عالی شورای قوقیح اعضاء مجموعه به دارایی و اقتصادی امور وزیر

 2 ماده

 .شود می افزوده مجازی فضای ملی مرکز تابعه های کمسیون مجموعه به «دیجیتال اقتصاد عالی کمسیون»

 :از است عبارت کمسیون این اختیارات و وظایف شرح :0 تبصره

 ؛دیجیتال اقتصاد حوزه نظارت و راهبری ،مشی خط تعیین گذاری، سیاست 

 ؛ها فعالیت تسهیل هدف با دیجیتال اقتصاد فضای ارتقا برای کالن های برنامه و ها سیاست پیشنهاد 

 ؛دیجیتال اقتصاد حوزه در اتخاذشده نظرات سازی یکسان 

 ؛اجرایی های دستگاه عهده بر محوله وظایف اجرای حسن بر نظارت 

 دستگاهی. نمیا های پروژه اجرای خصوص در مختلف های دستگاه بین هماهنگی 

 :از است عبارت عالی کمیسیون اعضای ترکیب: 2 تبصره

 (کمیسیون رئیس) مجازی فضای ملی مرکز رئیس 

 (کمیسیون دبیر) دارایی و اقتصادی امور وزارت نماینده 

 قضائیه قوه رئیس نماینده 

 تجارت و معدن صنعت، وزارت نماینده 

 اطالعات فناوری و ارتباطات وزارت نماینده 

 اسالمی شورای مجلس دیجیتال اقتصاد میسیونک نماینده 

 ایران بازرگانی اتاق معرفی با خصوصی بخش نماینده 

 ای رایانه صنفی نظام سازمان معرفی با خصوصی بخش نماینده 

 این وظایف دیگر و مسئول نهادهای با ارتباط نظارتی، فرایند ها، گزارش و پیشنهادهای ارائه جلسه، تشکیل نحوه :0 تبصره

 .شد خواهد اجرایی شود، می تصویب و تهیه آن نخست جلسه در که دستورالعملی طبق بر عالی یونکمیس

 و نموده تدوین و تهیه را کشور دیجیتال توسعه جامع استراتژی تشکیل، از پس ماه 1 دیجیتال اقتصاد عالی کمسیون :4 تبصره

 .کرد خواهد ابالغ اجرا، برای
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 این عهده بر نهادها، محوله وظایف تحقق میزان ارزیابی و نتایج پیگیری شده، عیینت اهداف اجرای بر نظارت :4 تبصره

 .باشد می عالی کمسیون

 هک مقرراتی و ها نامه تصویب ها، نامه آئین قانونی، لوایح به راجع تصمیم هرگونه اخذ از قبل است مکلف دولت :6 تبصره

 .نماید جلب را عالی کمسیون این شورتیم نظر دارد، کشور در دیجیتال اقتصاد امور به ارتباط

 3 ماده

 استراتژی ابالغ از پس سال یک مدت ظرف حداکثر و توسعه هفتم برنامه قانون تصویب از پس اند، موظف اجرایی های دستگاه

 .نماید اجرا و سازی پیاده را آن کشور، دیجیتال توسعه جامع

 در دیجیتال، توسعه جامع استراتژی ابالغ از پس را خود عملکرد و تاقداما گزارش اند مکلف اجرایی های دستگاه :0 تبصره

 .نمایند ارسال "دیجیتال اقتصاد عالی کمسیون" برای ماهه 3 های دوره

 دیگر و کشور دیجیتال توسعه جامع استراتژی اجرای در خاطی های دستگاه مجازات چگونگی و نحوه خصوص در :2 تبصره

 تبصره موضوع ابالغی، دستورالعمل طی و شد خواهد گیری تصمیم کمسیون این در دیجیتال، صاداقت عالی کمسیون های ابالغیه

 .گردد می اعالم اجرایی های دستگاه به 0 ماده 5

 4 ماده

 و قوانین سازی متناسب رویکرد با دیجیتال اقتصاد به مربوط قوانین  خأل رفع و اصالح تنقیح، به نسبت است مکلف قضاییه قوه

 رعایت با و تهیه را نیاز مورد لوایح موارد، این به نظر امعان با و نموده اقدام جرم وقوع از پیشگیریو  آوری فن های پیشرفت

 .کند تقدیم اسالمی شورای مجلس به 06/20/5389 مصوب کشور مقررات و قوانین تنقیح و تدوین قانون

 5 ماده

 نموده اقدام دیجیتال اقتصاد توسعه بازدارنده قوانین کاهش برای تا است مکلف کار و کسب محیط بهبود و زدایی مقررات هیئت

 .نماید مرتفع و شناسایی را موجود قانونی موانع ،"دیجیتال اقتصاد عالی کمسیون" نظارت و هماهنگی با و

 ناقص یا و نادرست اجرای قانونی، خألهای مزاحم، های نامه بخش و مصوبات مقررات، قوانین، شامل موارد این :0 تبصره

 حوزه در کشور حرکتی روند که ای گونه به بوده اصالح جهت پیشنهادهایی همچنین و اتخاذشده تصمیمات تداخل قوانین،

 .نماید تسریع و تسهیل را دیجیتال اقتصاد



 

  ها و الزامات( )الگوها، استراتژیاقتصاد دیجیتال  71
 

 

 6 ماده

 پایان تا اند مکلف "دیجیتال اقتصاد عالی کمسیون" هماهنگی با اطالعات فناوری و ارتباطات وزارت و دارایی و اقتصاد وزارت

 و دائمی رصد و گردآوری منظور به را دیجیتال اقتصاد های داده داشبورد توسعه، هفتم برنامه قانون تصویب از پس نخست سال

 .نمایند ایجاد کشور در دیجیتال اقتصاد وضعیت روزآمد

 7 ماده

 برنامه تدوین با است موظف مجازی فضای لیم مرکز و اجرایی های دستگاه همکاری با اطالعات فناوری و ارتباطات وزارت

 برنامه قانون نخست نیمه انتهای تا دیجیتال هویت احراز های سامانه سازی یکپارچه به نسبت دیجیتال، هویت سازی پیاده اجراییِ

 .نماید اقدام توسعه هفتم

 8 ماده

 الکترونیکی، صورت به مردم به دماتخ ارائه در موردنیاز اطالعاتی های بانک یکپارچگی تضمین با است موظف دولت

 جهت الزم شرایط هویت، احراز یکپارچه پلتفرم چارچوب در یکپارچه و باره یک هویت تصدیق فرایند برقراری همچنین

 .آورد فراهم را عمومی خدمات ارائه در تسهیل و هماهنگی

 پلتفرم در شده ثبت هویت صاحب حقیقی شخص راختیا در هویت احراز یکپارچه پلتفرم در هویتی های داده مالکیت :0 تبصره

 .نماید استفاده عمومی خدمات کلیه در استفاده جهت خود هویتی های داده از تواند می و بوده
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