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 اهمیت اقتصاد دیجیتالی

و مقامات سیاسی برجسته دنیا مطرح  اقتصادداناز چند  هاییقولنقلنشان دادن اهمیت موضوع در ابتدا  براي 
 .شودمی

نفت جدید است اما یک تفاوت با  ،ی و مشاور گوگل: دادهاستاد دانشگاه برکل وریانهال  آقاي -1
تواند استفاده کند شرکت دیگر نمیاز آن  ت که نفت رقابتی است و اگر شرکتینفت دارد و آن این اس

مباحث حوزه اقتصاد  ترینکلیديو این یکی از  هستند بتیغیر رقا هااما داده ؛همان نفت را استفاده کند
آوري و نو حوزه یعنی بازدهی فزایندههمین  اياقتصاد هم بر 2018 سال جایزه نوبلدیجیتالی است که 

را فراهم  توسعه و پیشرفت در اقتصاد ناشی از نوآوري بازده فزاینده رومر داده شده است. به آقاي پل
 .کندمی

و یکی از حوزه اقتصاد دیجیتال است  یکی از افراد شاخص MITسون استاد لفج نایاآقاي بر -2
: تکنولوژي کند کهمطرح می گونهاین دارد. در حوزه تکنولوژي هااقتصاددانها را با بحث ترینجنجالی

خودمان آینده خودمان را رقم د ما نزو تکنولوژي آینده ما را رقم نمی ها کافی نیستردر کشو تنهاییبه
سال پیش نسل اول مدیران  120که  طورهمانها نکات بسیار فلسفی و مهمی هستند. این که ؛زنیممی

ا م بنابراین ؛را رقم زدند شانآیندهو خودشان  هایشان را دوباره طراحی کردندنهدر آمریکا خودشان کارخا
 را از نو طراحی کنیم. هاي خودهم باید سیستم

هنوز به اتمام نرسیده  نوشته است که 2018 سال در ايمقالهآقاي جونز استاد استنفورد است که  -3
از مالکیت  ترمهمداده  گوید که دسترسی بهمی کند وهاي دنیا مطرح میکشور است اما نکاتی را براي

 ،اقتصاد دادهکه این مشهود است وهاي نار بحث اقتصاد دیجیتال بحث سرمایهبحث کلیدي دداده است، 
 است. لمی است که به سرعت در حال رشدع

کند که باید مطرح می MITخورند و استاد ها شکست میي عجم اقلو نویسنده کتاب چرا ملتآقا -4
بستگی به  هاي شغلیاین تکنولوژي بر فرصت تأثیر ،شد قائلرصت شغلی و وظیفه تفکیک بین شغل و ف

ه ک نباید خیلی نگران بودگوید است و می بینخوشته خیلی الب دارد.زان تفکیک این موارد از هم می
و یا هوش مصنوعی این است که ما هر کاري را  AIشعار  شغل شود زیرا جایگزین AI (هوش مصنوعی)

 .دهیمانجام می از انسان ترکیفیتبهتر و با 
این  و ؛آینده دنیا استک : هر کس مالک داده در آینده باشد مالکهکند مطرح میآقاي پوتین  -5

هر کسی مالک داده و هوش مصنوعی  دارند. يزیاد عالقه هم به این حوزه یاسیسافراد  دهد کهنشان می
 باشد مالک جهان است.



 

سال در این حوزه عقب  25(ما حدود  بود 1999 سالدر  آقاي نیل لین مشاور اقتصادي کلینتون -6
 کند در آمریکا بررسیکه بحث اقتصاد دیجیتال را کند می ایشان را موظف سالاین  در کلینتون .هستیم)

ت، او این جمله از ایشان است که: اقتصاد دیجیتالی بر مبناي ویژگی متغیر اطالعدارد  و ببیند چه اثراتی
 اجتماعی است. محرك اصلی رشد اقتصادي و تغییرات .شودمحاسبات و ارتباطات تعریف می

 ند و فقط قسمت اولکندرك نمی قسمت دوم را به خوبی ما رانو مدی هادستگاهاز  کدامهیچدر حال حاضر 
هتر درك ب اما خیلی با تغییرات اجتماعی موافق نیستند. ؛شودزیرا باعث کارکرد خوب می ؛متوجه شدند جمله را

وانین تطبیق قو در تحقیق و تولید و خدمات  گذاريسرمایهبراي  ترهوشمندانهگیري تصمیمدر این تحوالت به ما 
ید قوانین بابخش دولتی هم بخش خصوصی و  و تولید گذاريسرمایهبراي هم یعنی  ؛کندکمک می هاو سیاست
 .تغییر کند

این دو تا حدي با هم فرق دارند. اولی  Digital Economicsو یک وجود دارد  Digital Economyیک  
اما  ؛علم اقتصاد نیست وموجود است اینترنت و تلفن همراه و ... میزان که چه  است توصیف شرایط حاضر کشور

کارکرد آن  و ؛باشدمی ها )Bit(ها گو کننده اطالعات در بیتکه بازاست  علم اقتصاد دیجیتال به معنايدومی 
چه تغییري کدام فناوري و کجا دهد که نشان می و ؛ها است، محاسبات و انتقال دادهسازيذخیرهکاهش هزینه 

ه جاد کنیم. نیاز بخواهیم علم جدید ایتئوري جدید در اقتصاد نیست و نمینیازي به  کند.در اقتصاد ایجاد می
 ست.متفاوت ا تأکید

 هاکاهش هزینه

 تر شده است؟آسان چه اموري نشستند هااتمبه جاي  هابیتزمانی که  کلیدي چیست؟ سؤال
 از: اندعبارتها هزینه که ها استو کاهش هزینه مهار موضوع غالب

 هزینه جستجو: -1

د رسنخواهند بتوانند به چیزي که میافراد به راحتی میو ارتباط را زیاد کرده است و  کارایی دیجیتالی شدن 
و پلت کاهش قیمت ایجاد کرده است  و تنوع محصول به وجود آورده است.(طرف عرضه و تقاضا در اقتصاد) 

هاي مختلف در صورتی براي یک لغت و یا اصطالح در زبانمانند جستجو  ؛هاي دیجیتالی به وجود آورده استفرم
 د.شوجود داشتند مراجعه می هاها و دانشگاهکه در جاهاي خاص مانند کتابخانه که در گذشته باید به مرجع لغات

 .به این شکل نبوده است قبالًکه  ردهر چیزي را کپی ک شودمی به راحتی :سازيهزینه همتا -2
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تر شده و بازار کار در بحث ها راحتدر بنگاه سپاريبرونو کم شده  هافاصلهکاهش هزینه انتقال:  -3
 هم بوده است قبالًها ش هزینهاین کاه .گسترش پیدا کرده است دورکاري و ؛انتقال دچار تحول شده است

 اینترنی است.بعدي مخصوص بعد از انقالب هاي هزینهکاهش  اما
 الیک کردن در برنامه اینستا گرام و ...مانند  (Tracking) دنبال کردناهش هزینه ک -4

ین و چاپ پول دنیا دارد متحول چ بالك) با بحث فناوري Verification( تائیدکاهش هزینه  -5
ار اعتب اصالًهاي ارزهاي دیجیتالی دیگر بانک مرکزي با توجه به بحث ممکن است تا چند سال شود.می

 ند.کنا پشتوانه علم و دانش پول چاپ میو افراد بکنند ها دیگر پول چاپ نمیدولتن نداشته باشد. چو

ها دانو چیزي که اقتصاد کاراییین یعنی ا و ؛شوندکاهش هزینه مبادله میباعث ها همه این کاهش هزینه 
 در نهایت دنبال آن هستند.

 اند؟است؟ و چه کسانی آن را مطرح کردهچه کسی کاهش هزینه مبادله را در اقتصاد تئوري کرده 

بیان  و ؛کندبحث اقتصاد مقیاس تمرکز می آقاي جانسون بر روي ،رتروجانسون و آقاي مایکل پ بوریس آقاي 
حث رتر بوپ .افتدمقیاس اتفاق میدهد و اقتصاد می هر کاري را که تکرار کند با مهارت بهتري انجامبشر  کندمی

دیجیتالی دو رکن وجود دارد  در بحث هزینه مبادله در فضاي .کندبه صورت عمودي مطرح می ار تأمینزنجیره 
 ؛ندادانشمند قبلی را بی اعتبار کرده که این دو بحث تا حدي نظریات دو ردازش اطالعات و دیگري ارتباطاتپیکی 

س هم هاي مقیاهزینه و ؛روندحالت عمودي به سمت حالت افقی می از تأمینهاي که زنجیرهکنند: بیان می و
 شوند.ها میباعث قطبی شدن فعالیت

هاي کهشبهایی مانند خانگی که با توجه به برنامه وکارهايکسبکوچک زیباست مثل  گوید:قطبی شدن می
ه جهانی ایجاد شد وکارکسبیعنی  ؛دنیا بفروشندد محصول خانگی خود را به تمام نقاط نتوانمی افراد اجتماعی

ر د حتماً تأمینه است و نیازي نیست زنجیره از حالت عمودي به حالت افقی تبدیل شد تأمینزنجیره  و ؛است
ا خیلی بزرگ ب بدین معنا که کرد. تأمینشود مواد اولیه را باشد می ترارزانهر جاي دنیا که داخل کشور باشد از 

 بنابراین ساختار صنعتی باید متحول شود. ؛کوچک باید با هم کار کنند خیلی
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 اساسی اقتصاد دیجیتال هايسؤال

 :از اندعبارتشوند سی که در اقتصاد دیجیتال مطرح میاسا سؤالچهار 
هفتاد  هاي بااليما هنوز تولید دادهدر کشور  رود؟اقتصاد کالن کشور به کدام سمت می اندازچشم .1
ی . در صورتوجود ندارد یعنی هیچ سنجش و ارزیابی از اقتصاد دیجیتال ؛شودمیبه صورت دستی انجام  سال

کند به صورت شفاف با د نمیکه در کشوري مانند کانادا تمام اطالعاتی که تعارض منافع در جامعه ایجا
در اختیار مردم  PDFدر صورتی که در ایران الیحه بودجه به صورت  وجود دارد. هاي قابل پردازشسیستم
 گیرد.قرار می

ت با ؟ تفاوت این رقابها چگونه استو عملکرد بازارها با یکدیگر ت شرکترقابتار و پود اقتصاد دیجیتال و  .2
 هستند؟ چیزهایی ها و موانع چهفرصت رقابت سنتی چیست؟

وضوع خیلی مهمی در تمام دنیا است و مکه آن بر روي بازار کار و مشارکت نیروي کار چگونه است؟  تأثیر .3
 برابري ایجاد شود.اعث افزایش جمعیت بیکار شود و ناتکنولوژي بنگران آن هستند که مقامات 

 رد؟یگر میقرا تأثیرچگونه ساختار و عملیات شرکت تحت  تغییرات سازمانی چگونه باید اتفاق بیفتد؟ .4
 ارد.پایینی د اطالعات و ارتباطات شدت استفاده از تکنولوژيداخلی سرانه  ناخالص ایران به نسبت تولید

مریکاي آ تقریباًنفر شغل با تولید ناخالص داخلی سرانه هم بسیار پایین است و  1000فاوا به ازاي هر  گذاريسرمایه
 کرده است. گذاريسرمایهشغل در این حوزه  1000برابر ایران به ازاي هر  14شمالی 

 ؛ما در کشور قبل از این که توسعه اینترنت فیکس برند باند را انجام دهیم به سراغ موبایل برند باند رفتیم
ی وارد رفمص به شکل ولی االنشد مان باید در این حوزه خیلی تقویت میوکارکسباین که بخش تولیدي و  یعنی
ع ولی از مناف ایم.یک پرش در این نقطه داشته در کشور ما و ؛کندها شده است و این ارزش افزوده ایجاد نمیخانوار

 آن استفاده نکردیم.
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 دیجیتالی شدن و انرژي

دیجیتالی شدن  گذارد.می تأثیرد که در بخش انرژي خیلی در بحث دیجیتالی شدن وجود دارسه حوزه  
 هوشمند باشد. قراردادهايو یا هوش مصنوعی و یادگیري ماشینی و  IOTچین و  بالكتواند استفرار می

 سه حوزه تمرکز در انرژي داریم:
 هاتوسعه داده -1

 هاتحلیل داده -2

 ارتباط  -3

سرعت و پیشرفت در  شود.می هاي انرژيو ذخیره داده هاها باعث کاهش هزینه سنسورحجم دادهافزایش 
 ها وارتباط و اتصال انسان شود.هاي بهتر میي ماشین و هوش مصنوعی باعث تصمیمتحلیل از طریق یادگیر

 شود.ها میداده ترارزانها باعث انتقال دستگاه
 ترافیک داده دنیا رشد بسیار زیادي داشته است. تاکنون 1987از سال 

چهار شرکت در حوزه شش شرکت در حوزه فناوري هستند،  نظر سرمایه در جهان ها ازشرکت ترینبزرگ
 ياین حوزه انرژي هم باید با تکنولوژبنابر ؛کنندفناوري دارند رو به جلو حرکت می هاي حوزهالبته شرکت انرژي،

 در این حوزه بخش برق پیشگام بوده است. راه شود تا بتواند سهم جهانی خودش را حفظ کند.هم
قل، حمل و ن از: اندعبارت که ؛شود در سمت تقاضا بر روي سه بخش اثر زیادي داردیوقتی اقتصاد دیجیتالی م

 صنعت و ساختمان

 حمل و نقل

ود و شمی کاراییباعث ارتباط بیشتر وسایل و بهبود ایمنی و  که ؛شودپیاده می ITSدر حمل و نقل سیستم 
 گذارد.می تأثیربر روي تقاضاي انرژي 

ایی نشین هوهاي بدون سرو دریافت، توزیع سرنشینهاي بدون واپیمایی، کشتیهاي بزرگ در سیستم هداده
 کاربرد زیادي دارند.

 کنترل د.نشویک خدمت جدید پذیرفته می عنوانبهها شود و آنه یک تحول در این خدمات ایجاد میدر آیند
جهانی و ارتباطات  GPSخودکار عوارض و  آوريجمعراهنمایی با فرکانس رادیویی،  هايچراغ ترافیک هوشمند،

 مخابراتی از جمله این خدمات هستند.
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 ساختمان

هاي سنسور هاي گرمایشی سرمایشی،هاي هوشمند در سیستمترموستات فناوري از طریق ،در ساختمان 
 ریزيبرنامهو  هاي مالکانه براي وسایل خانگیسنسور کنترل راه دور، هايسیستم هاي روشنایی،سیستم
در ساعات اوج  مثالً تواند انرژي خود را بفروشد.می کنندهمصرف با دخالت این فناورينقش دارد.  کنندهمصرف

 فروشد.کند و آن را به بقیه میمصرف نمی

 صنعت

شتاب نوآوري و این که فراتر از کارخانه و  هاي کنترلی،رآیندف سازيبهینه اتوماسیون صنعتی، در صنعت،
در  ها و موانعفرصت صنعتی دیجیتالی شدن تقاضا شد، در بخش کارکرد این فناوري مطرح است.نیروگاه بحث 

هاي بزرگ در حمل و نقل هوایی موانع کم است و درجه دیجیتالی شدن هم در داده این بخش هر دو کم است.
 مانند خودروهاي بدون سرنشیندیگر  هايمثال کم است.

ولی در این مورد  ،شودت و امنیت و کاهش هزینه انرژي میدر حمل و نقل این موارد باعث افزایش کیفی
ا ولی عمدت کند.یر تقاضاي سفر هم افزایش پیدا میگویند با این تفاساختالف نظر وجود دارد زیرا برخی می

 شود.گویند باعث کاهش هزینه میمی
به  توانند تصمیم بگیرند.تر میراحت )big data(هاي بزرگ ها با استفاده از دادهو نقل هوایی خلبان در حمل

 شود.ن انرژي در این دو مرحله مصرف میخصوص در زمان بلند شدن و نشستن که بیشتری
 سرعت سازيبهینهو بنادر و  هااي امکان اتصال بیشتر کشتیماهواره هايپیشرفتنقل دریایی،  در حمل و

حمل و  ولی در باید کار کنند. سنسورهاشود، در حمل و نقل ریلی بیشتر انرژي می در جوییصرفهها باعث کشتی
 بیشترین پتانسیل را دارد. ايجادهنقل 

کار خود خودروهاي توانند جهانی شوند.میرخه و قطار مشترك جهانی، در اتوبوس، تاکسی، دوچ هايپلتفرم
ان اما امک ؛شوندمی وکارکسبوارد فضاي تجاري و  اهداف نظامی دارند هوایی بدون سرنشین که بیشترو وسایل 

توانند باعث می و ؛باال و خوبی دارند کاراییانرژي در این موارد کم است. ولی براي موارد اورژانسی  جوییصرفه
 انرژي شوند.در  جوییصرفه

ین ابسیار زیاد است که دولت باید بستر و زمینه را آماده کند و اگر  مسئلهدولت در این  هايسیاستنقش 
توانند از این این کار را انجام دهند می اندتوانستههایی که کشور باشد.ي این موارد هجو میکار را انجام ندهد همه

 ها استفاده کنیم.کنیم تا بتوانیم از این تکنولوژيما باید شرایطی را فراهم  ها استفاده کنند.زمینه
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کمک به اطمینان مصرف در زمان و مکان ) 1کند.سه طریق مصرف انرژي کاهش پیدا میدر ساختمان به 
تشکیل بازار انرژي براي زمان اوج مصرف به  )3 به پاسخ تقاضا در زمان اوج مصرف توانمندسازي )2 نیازمورد 

باید  هااما دولت ؛ها به فروش برسانندرا در این زمانژي ذخیره شده خود خصوص براي برق که افراد بتوانند انر
، نظارت بر عملکرد ساختمان گیرياندازه، بینیپیشکارکردهاي مهم آن در ساختمان  .دنکناین شرایط را فراهم 

درصد انرژي ده  2040که تا سال  گویدمی IEA گزارش است. توسط مدیر ساختمان و اپراتور و شبکه و ...
 کند.کاهش پیدا می سازيدیجیتالطریق  ازها ساختمان

کارخانه در بیرون از یکی درون کارخانه و دیگري  ،گذاردمی اثر فناوري دیجیتال از دو راه و کانال ،در صنعت
ر در دیجیتالی شدن د مؤثرعوامل  کوچک زیباست باشد و هم کارخانه بزرگ باشد. تواندمیکه بیرون کارخانه هم 

ه کدوم این ؟تولید یک محصول تا چه میزان پیچیده هستندي که فرآیندهاهستند. یکی این صنعت سه عامل
مهم است و نکته  العادهفوقشود؟ که در بحث انرژي حفظ حریم خصوصی چه قدر پیاده می امنیت سایبري و

ل این که عوامو  پذیريانعطافشرکت، سطح توانایی در معرض تالطم قیمت انرژي، بعدي این که ظرفیت مالی 
چه  نیروي انسانی مورد کهاین  چنینهم و؟ هر کدام چقدر است شوندتا چه میزان با خطر رو به رو می فرهنگی
 گذارند که فرآیند دیجیتالی شود یا نه؟می تأثیرهمگی  هااین ؟دارد ترکیبی

ول حصم ارائهتر و کاهش مصرف انرژي و اهش ضایعات، هزینه عملیاتی پایینخرابی کمتر و ک ،دیجیتالی شدن 
آن، چاپ سه بعدي، یادگیري  از بهبود فرآیندهاي درون کارخانه و بیرون .آوردبهتر در صنعت را به ارمغان می

ناوري ف زیرساختدر صنعت برق  توانند باعث بهبود کیفیت محصوالت شوند.ها میاین ،ماشین و توانایی ارتباط
میلیارد دالر در  47و درصد افزایش پیدا کرده است  20ساالنه  2014ها از سال نیروگاه در شبکه و ،دیجیتالی

معادل بخش انرژي کشور  که ؛در بحث دیجیتال در بخش برق در دنیا انجام شده است گذاريسرمایه 2006سال 
 رود.دارد به سرعت به سمت آن پیش می یعنی دنیا ؛هند است

ار و نیروي ک توانمندسازيارتباط، تحلیل و  حوزه در در بخش صنعت چیست؟اما استراتژي دیجیتالی شدن 
 تی االن به سمتهاي صنعها کم است و رباتهاي هوشمند در کارخانهآمادگی براي سنسور است.تجهیزات صنعتی 

و  ز در ابتدا کار استها هنوکنترلی و کنترل فرآیند یافتهتوسعه هايسیستماما  ؛روندبیشتر شدن پیش می
ارد به شدت د تقریباًبحث هوش مصنوعی  هاي بزرگ هنوز در صنعت کم است.بر اساس داده هاگیريتصمیم

بحث کنترل تجهیزات و  .شودبیرون از کارخانه بحث مشاوره خارج از کارخانه مطرح می کند.گسترش پیدا می
 کنند.صنعت کار میبخش در بیرون از کارخانه دارند در  امااست  جیره عرضه هنوز در مراحل ابتداییکنترل زن
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 و ... سنگزغالبخش انرژي نفت و گاز، 

بیشتر این اتفاق اما  ؛هاي تولید نفت و گاز را کم کرده استدرصد هزینه 20تا  10بین دیجیتال  هايفناوري
و  سازيبهینههاي و مدل شناسیزمینهاي لمد هايبحثدر  سنگزغالدر بخش  .استرخ داده  در گاز شیل

ولید بهبودي تها باعث هداشت و ایمنی معادن، دیجیتالیستب دارينگه، تعمیر و بینیپیشادن، خودکار کردن مع
 شوند.می سنگزغالدر بخش 

م ه سنگزغال شناسیزمینهاي در مدل دیجیتالی شدن هم کم است. تأثیرها موانع کم ولی درجه در نیروگاه
طول عمر تجهیزات  گسترشو  دارينگههاي عملیاتی و تعمیر و کاهش هزینهدر زمینه  همین شرایط وجود دارد.

یر هاي غقطع و وصل در رابطه با کم است.هر دو  تأثیردرجه و موانع  سازيبهینهو  کاراییها و در رابطه با نیروگاه
عنی هم ی ارتباطی نیرو هر دو هايسیستمدر  و ؛به شدت باال است تأثیرشده برق موانع کم است ولی  ریزيبرنامه

 باال است. تأثیرموانع و هم درجه 

 :موانع دیجیتالی شدن در صنعت نفت و گاز

بنابراین با ماهیت  ؛و بزرگ هستند بر سرمایهنفت و گاز  هايپروژه معموالًاول این که زمان بر است،  .1
 این یکی از موانع اینلت دارد، بنابرزیرا در دیجیتالی شدن سرعت و دقت دخا شونددیجیتالی شدن همراه نمی

 رسند.د نیاز زیاد به دیجیتالی شدن نمیمور هايسرمایههاي نفت و گاز به دلیل است که پروژه
 یزیرساختهاي ها کارر قدیمی در دنیا است و اکثر کشورها، صنعت نفت یک صنعت بسیازیرساختعمر  .2

 بینند.اند و نیازي به دیجیتالی شدن نمیانجام دادهخود را 
 بنابراین ؛کندک بنگاه مدیریت را محافظه کار میبر بودن یسرمایه  فرهنگ مدیریت محافظه کارانه، .3
 کنند.نگاه میکمتر به دیجیتالی شدن  شانتوسعهنفت و گاز در  هايشرکت
نباشد و یا نیروي انسانی  دسترسهاي آن در زیرساخت باشد اما دسترساوري اطالعات در ممکن است فن .4

 آن نباشد.
 د.نها بگوید که این تکنولوژي اقتصادي نیست و سراغ آن نروتقاضا به بنگاه بلندمدتهاي است روند ممکن .5
در  حمل و نقل و ساختمان و صنعت و در کل انندم هاي بعد از نفتدر بخش دیجیتالی شدن تأثیرات .6

فتی ن هايرکتشبگردند و یتالی باید دنبال مزایاي متقابل دیج هايشرکتاین بنابر زنجیره بعد از تولید نفت است
 هاي دیجیتال استفاده کنند.را مجاب کنند که از تکنولوژي

د، هاي نفتی بگذارتواند اثرات بسیار شدیدي در شرکتیک انتخاب کوچک میبودن سرمایه بر به دلیل  .7
 سطح باال تصمیم بگیرند که فناوري را استفاده کنند یا نه؟ هايمدیریتاین باید بنابر

9 
 



 

 دیجیتالی شدن و برق

ه ک یکی کاهش خرابی و قطع و وصل شدن جریان گذارد.طریق اثر میچند دیجیتالی شدن از  ،در بخش برق
در درصد کل برق  8در کل دنیا حدود  تلفاتاین خرابی یک اثر در خود نیروگاه و یک اثر در جامعه دارد. هزینه 

عضی است. در ب وپزپختشبکه تولید و انتقال است که معادل مصرف برق دنیا در تولید فوالد، آهن و روشنایی و 
 100هزینه قطع برق در آمریکا  درصد است. 15حدود  این رقم آمریکاي التین و آفریقا از کشورها مانند هند،

ا، کاهش هبود احتراق در نیروگاهریزي، بهها و شبکه از طریق بهبود برنامهنیروگاه کاراییهبود ب میلیارد دالر است.
در هر واحد  2COمیزان تلفات در شبکه، طراحی بهتر در کل سیستم برق باعث کاهش مصرف سوخت و انتشار 

پذیر یدتجد پذیر و غیري تجدیدهاهمه انرژي سازيیکپارچهباعث  توانددیجیتالی شدن می چنینهمشود. تولید می
در دنیا بوده است که میلیارد  300حدود  2016داري و عملیات در سال گههاي تعمیر و نشود. کاهش هزینه

افزایش  طورهمین و ؛درصد این مقدار کاهش پیدا کند 5از طریق دیجیتالی شدن  2040شود تا می بینیپیش
برق  نهاییقیمت  و ؛کمتري نیاز دارند گذاريسرمایهبه  هانیروگاهکه وقتی این اتفاق بیفتد ها طول عمر دارایی
سال طول  5افزایش  در بخش برق از طریق دیجیتالی شدن با گذاريسرمایهدرصد کل  7کند. کاهش پیدا می
رد در میلیا 20ها و گاهمیلیارد آن در نیرو 34 تقریباً که ؛شودمی جوییصرفهها ا در انواع شبکههعمر به دارایی
ن هوشمند دارند میلیارد دستگاه تلف 11از طرف دیگر یک میلیارد خانوار و  افتد.اتفاق می 2040شبکه تا سال 

شود که برابر ظرفیت ایتالیا و در سیستم برق ایجاد می پذیريانعطاف گیگابایت 185شوند.وارد شبکه برق می
ایجاد  اندازپسها افزایش طول عمر داراییبا توجه به د دالر میلیار 270توانیم با دیجیتالی شدن میاسترالیا است. 

 کنیم.
 لیلاز طریق اطالعات و تح دیگريگذارد یکی از طریق ارتباطات و می تأثیرشدن در برق از دو کانال دیجیتالی 
 کاراییو خود بهبود  که ؛شودمی کاراییو بهبود و  هاي عملیاتیلیل باعث کاهش هزینهداده و تحکه از طریق 

چنین هم و ؛شودمی گذاريسرمایهو کاهش نیاز به  و کاهش هزینه مصرف سوخت 2COباعث کاهش هزینه انتشار 
با افزایش عمر  و ؛شودمی منجر بهبود پایداري سیستم به شود کههاي قطع ناخواسته میزینهباعث کاهش ه

دو مانع در بخش برق وجود دارد، یکی این که فناوري دیجیتال  دهد.را کاهش می گذاريسرمایهها نیاز به دارایی
ر باشد تیزیکی است که نیروگاه هر چه بزرگي فهاها بیشتر مربوط به دارایینیست و انگیزه هاآنانگیزه براي یک 

ها هزینه فرصت زیادي دارد و سخت و به دست آوردن اطالعات براي آن دیگري این که تخصص و ؛بهتر است
  است.
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 محصوالت دیجیتالی

رد در سه مو کند که خود محصوالت دیجیتالی است.آیتم دیگري را در اقتصاد باز میاما دیجیتالی شدن یک 
 ،2014در سال  و وسایل ارتباطی است. هاشبکه دادهها، مراکز داده رابطه با محصوالت دیجیتالی وجود دارد که

درصد رشد خواهد  3 تقریباً و ؛یک درصد کل تقاضا است که ؛اندداشتهتراوات ساعت مراکز داده مصرف برق  194
 کم است. کاراییداشت اما رشد آن به دلیل 

 داشته باشد و هم افزایش،تواند هم کاهش مصرف مربوط به موبایل است که میها دو سوم در شبکه داده
ها گاهاتصال بیشتر دست انرژي چه کاري انجام دهند. کاراییهاي تولید موبایل براي بستگی به این دارد که شرکت

 شوند و انرژي بیشتري مصرفها هوشمند میکه تمام دستگاه است هاي تولید برقشدار براي نیروگاهیک ه IOTبه 
 برق است. کنند و نیاز به تولید بیشترمی

 چند سازمان براي این کار داریم: کنند.ده داریم که به صورت مجزا کار میپایگاه دا در ایران انواع و اقسام
 تبادل اطالعات Ï 4 ذخیره اطالعات -3انتشار اطالعات  -2 تولید اطالعات -1
دیگر این است که  بنديطبقهیک نوع  .ندارد کاراییاما وجود دارد در ایران مصرف برق لذا در این باره  

 دیگر بنديطبقهیک  جاد کنند.ها جریان اسناد و کاال و خدمات و پول و اعتبار و دارایی ایها و مراکز دادهسامانه
 باشد.وجود داشته براي تولید اطالعات و یا کاربردي  سامانه پایهو  زیرساختکه  هم وجود دارد

تکنولوژي دیجیتال خیلی خوب است اما کشور ما براي استفاده از  داریم.را  هاهمه این سامانهدر کشور ما 
 فناوري شیفته است.

 عوارض زیادي به دنبال دارد. که ؛اما قانون و بستر آن را نداریم
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 بنديجمع

 شد.شد. اگر این قانون بود خیلی از موارد بهتر میباید قانون حریم خصوصی ایجاد می قبل از هر چیزي
 اقتصادي دارد. مسئلهحریم خصوصی سه 

 کند.براي خودش اطالعات تولید کند اطالعات دیگران را هم تولید می ، وقتی کسیاثرات خارجی .1
ه است جایی استفاده شود ک یعنی ممکن است اطالعاتی که شخصی در اینترنت قرار داده ،غیر رقابتی است .2
 است.خواسته او نمی
 هادادهشود بعضی از نک داده ایجاد میو با هاي تکنولوژي دیجیتال استاز ویژگی یکی ،ارزان سازيذخیره .3

 مانند.شوند و در آن باقی میدر سیستم ایجاد می
شود، البته بستگی به حفظ حریم خصوصی مطرح می مسئله یک مسابقه رو به پایین دردر بحث تجارت 

کمتر اتفاق  نو آوري در آنو  تر استقوانین آن سخت در اروپا مثالًها هم دارد ها و قوانین حریم خصوصی آنکشور
روند که حریم خصوصی را کمتر رعایت کنند مثل چین زیرا نوآوري به سمت این می کشورهابنابراین  ؛افتدمی

یروي نیعنی اگر یک تکنولوژي آماده شود  ؛موتور محرك اقتصاد است. البته باید رانت فناوري در آن اقتصاد باشد
متخصص و بنگاه کافی وجود داشته باشد تا بتوان از تکنولوژي استفاده کرد. رانت فناوري باید باشد تا تجارت 

 صورت بگیرد.
ها، براي مثال هاي دولتی، مقررات فعالیترسی به دادهها، محدودیت دستردن دادهقوانین مربوط به محلی ک

براي  دبای ین که به صورت کلیا و ؛در کشور قوانین مربوطه نوشته شودها هاي بدون راننده که باید براي آنخودرو
تا حدودي در چین نوشتن این در آمریکا و فرانسه و  ها قوانین نوشته شود.فعالیت آن مسئولیتها و تکنولوژي

 ع شده است.ها شروقانون
اي زیعنی ارزش افزوده به ا ،استوري بهرهپیامدهاي استفاده از تکنولوژي دیجیتال، رشد اقتصادي و افزایش 

 هاي دیگر آن است.نیز از پیامد رقابت و ضد انحصار، کند.هر نیروي کار افزایش پیدا می
ه در این زمین که ؛باید قوانین ضد انحصار در داده نوشته شود شود.شود انحصار هم ایجاد میوقتی داده ایجاد 

 در شرایط فعلی در ایران مشکالت زیادي وجود دارد و باید قوانین آن نوشته شود.
 بد خبرهايجود دارد و هم حث دیجیتالی شدن هم خبرهاي خوب ودر ب

هاي جدید اید وظایف را تفکیک کنیم و مهارتگوید بدهد و میاقلو جز کسانی است که خبر خوب میعجم 
دا تغییر پی کامل طور بهآموزشی باید  هايسیاستامنیت اجتماعی جدید به وجود آید،  هايشبکهبه وجود آید، 

 کند.
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نند کهاي خوبی پیدا میهایی که مهارت دارند درآمدآید و آنشود نابرابري به وجود میوقتی تکنولوژي وارد می
 .ها را بنویسندو قوانین مربوط به آن ها باید فکر بکنندکه براي این موارد دولت برعکس و

هاي ایجاد تخصص را ایجاد کند جیتال این است که در ابتدا زمینهوظیفه دولت در قبال انرژي و فناوري دی
ز دست طمینان اادولت باید  باید بر روي مزایاي کل سیستم انرژي تمرکز کند. و ؛که در کشور ما ایجاد نشده است

ایجاد کند که بتواند از تکنولوژي استفاده  پذیريانعطافها باید سیاست در را فراهم کند.ها رسی مناسب به داده
ت مشارک، ها نظارت داشته باشدپیامدهاي دیجیتالی شدن کل انرژي باید بر امنیت در طراحی ایجاد کند. کند.

 داشته باشد.وجود  باید حتماًها زاران فعالیتن کارگگسترده در مباحث بی
جدید را فراهم  وکارهايکسب زمینه بازي براي ي دیگر را در دستور کار خودش قرار دهد.کشورهایادگیري از 

دانیم چه اتفاقی چون پیامدهاي فناوري و نوآوري مشخص نیست و نمی را انجام دهد بحث آزمون طورهمین کند
 یش دهد.افزا در این حوزه این که چه کند رادر مورد د باید یادگیري فتامی

حاضر هیچ  در حالشد. ما  ارائهمختلف اقتصاد  هايبخشیک ماتریس و شکل کلی براي دیجیتالی شدن 
 در این حوزه اول باید قوانین آن نوشته شود. گذاريسرمایهبراي . اي براي دیجیتالی شدن کشور نداریمبرنامه

 ند.کقوه قضاییه را به شدت درگیر می آینده درهاي بهداشت و سالمت پیامدهایی دارد که کاربرد فناوري در حوزه
ها اعتقاد دارند داناقتصاد نسبی است یک سري فواید دارد و یک سري مضرات. افتدمیهر اتفاقی که در دنیا 

 هایی باید در دنیا ایجاد شود که از نوآوري دفاع کنند اما هنوز ایجاد نشده است.سیستم
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