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 چكيده

هاي نوين، رويكردها و راهكارهاي جديدي براي حل مسائل اساسي كشور توسعه فناوري

ن استراتژي رشد بنيان در تدويدر اين ميان، رويكرد اقتصاد دانش مطرح كرده است.

زايي غيروابسته به نفت اهميت زيادي يافته است. آمارها حاكي از بلندمدت و اشتغال

عات و مثال، رشد نقش فناوري اطالبراي نقش مهم فناوري در اقتصاد كشورها و 

هميت توسعه فناوري اطالعات و زايي است. با توجه به اارتباطات )فاوا( در اشتغال

هاي توانمندساز براي انطباق كشورها با تغييرات نيز ضرورت ارتباطات، پرداختن به نظام

هاي قانوني و ها، نظام قوانين و مقررات است. شناسايي خأليافته است. يكي از اين نظام

و مورد توجه  دارتقويت زيرساخت قانوني مناسب براي توسعه فاوا بايد از نكات اولويت

تواند نهادهاي قانونگذاري باشد. دومين محور از مسائل اساسي كشور كه فناوري مي

محيطي است. هاي زيستنقش قابل توجهي در حل و فصل آن داشته باشد، بحران

تواند فناوري و نانو فناوري( ميهاي نوين )ازجمله زيستكارگيري فناوريتوسعه و به

عنوان تواند بهاي رفع مشكالت ايجاد شده ارائه دهد. مجلس ميراهكارهاي مفيدي را بر

هاي فناورانه براي حل مشكالت باالترين نهاد قانونگذاري كشور، با در نظر گرفتن ظرفيت

هاي قانوني اين حوزه را بهبود داده و راهكارها را به سمت محيطي، زيرساختزيست

توليد و  و نقش فناوري در بحث مديريتهاي نوين سوق دهد. اهميت استفاده از فناوري
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هاي انتقال و توزيع كشور به رفع مشكالتي ازجمله كاهش تلفات در شبكهانرژي  مصرف

ها و راهكارهاي نوين هاي كشور با استفاده از فناوريو پايين بودن راندمان نيروگاه

راجع باشد. ايجاد همگرايي و همسويي در بخش انرژي كشور با تمركز ممرتبط مي

هاي حمايت از بخش خصوصي و توسعه اتخاذ سياستگيرنده اين حوزه، تصميم

هاي اخذ مجوزهاي قانوني الزم، توسعه بنيان و نيز تسهيل فرآيندهاي دانشفعاليت

 بخشد. هاي نوين بخش انرژي را سرعت بيشتري ميفناوري

 

 مقدمه

( و تأكيد مجدد مقام معظم 1332) هاي كلي اقتصاد مقاومتيبالغ سياستپس از ا

توجه به رويكردهاي مختلف اين مقوله  ،1331رهبري بر اين موضوع در نامگذاري سال 

اقتصاد  رويكرد اقتصاد مقاومتي،يكي از رويكردهاي اصلي  يابد.ضرورت بيشتري مي

ر آفريني براي كشوپژوهش و فناوري در توليد ثروت و ارزش و توجه به نقشبنيان دانش

 است. 

بنيان، عنوان يكي از نهادهاي پيشگام در ترويج مفهوم اقتصاد دانشبانک جهاني به 

بنيان و هاي متعددي به بررسي مفهومي اقتصاد دانشدر گزارش كنونتا 1331از سال 

بنيان ها و دستاوردهاي كشورهاي مختلف در استقرار اقتصاد دانشها، برنامهسياست

بانک جهاني، نقش و اهميت دانش در رشد و توسعه اقتصادي  پرداخته است. از منظر

تر از گذشته شده و رهبري انقالبي كه به واسطه اهميت دانش رخ داده، در بسيار پررنگ

بنيان دست فناوري اطالعات و ارتباطات، زيست فناوري و مواد جديد است. اقتصاد دانش



 

هاي نهادي و اقتصادي، فناوري ختاز ديدگاه بانک جهاني شامل چهار محور عمده زيرسا

اطالعات و ارتباطات، نظام ملي نوآوري و نيروي انساني ماهر و آموزش ديده است 

 (. 1331)فرتاش، 

با اين توضيح در اين گزارش، نقش فناوري در حل مسائل اساسي كشور توضيح  

رد شود. بدين منظور در قسمت اول، اهميت فناوري و تأثير اتخاذ رويكداده مي

زا و غيروابسته به نفت بنيان براي توسعه اقتصادي و رشد بلندمدت پايدار اشتغالدانش

عنوان طور مشخص نقش فناوري اطالعات و ارتباطات )فاوا( بهشود و بهتوضيح داده مي

گردد. زايي غيروابسته به نفت تشريح ميدر اشتغالبنيان يكي از اركان اقتصاد دانش

هاي ي در حل آن داشته باشد، بحرانيتواند نقش بسزافناوري ميله ديگري كه ئمس

محيطي است كه در قسمت دوم اين گزارش مورد بحث قرار گرفته است. در زيست

هاي نوين در مديريت انرژي شرح ظرفيت فناوري از برداريقسمت سوم گزارش نيز بهره

حل مسائل اساسي  داده شده است. بدون شک استفاده مناسب از ظرفيت فناوري در

طلبد كه يكي از مهمترين آنها زيرساخت قانوني مناسب كشور ملزومات متعددي را مي

است. لذا در اين گزارش به نقش مجلس دهم در قانونگذاري مناسب جهت تحقق اهداف 

 فوق نيز اشاره خواهد شد.

 

 زا و غيروابسته به نفتراتژي رشد بلندمدت پايدار اشتغال. تدوين است1

اين اتفاق نظر در بين صاحبنظران اقتصادي وجود دارد كه حجم و نرخ رشد اقتصادي 

توان به موفقيت بيشتر آن باالتري را كه در بسياري از كشورها تجربه شده است مي

هاي فناورانه در حال ظهور نسبت داد. در همين برداري از فرصتكشورها در بهره
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وم و مهندسي كه توسط بنياد ملي علوم هاي علارتباط، جديدترين گزارش شاخص

درصد توليد ناخالص  21، 2112دهد كه در سال آمريكا منتشر شده است نشان مي

وكار، مالي و ارتباطات( و بنيان )نظير خدمات كسبداخلي در دنيا به خدمات دانش

ته هاي پيشرفته )نظير هوافضا و دارو( اختصاص داشته است. الببر فناوريصنايع مبتني

درصد توليد  11اي نظير آمريكا سهم اين خدمات و صنايع به يافتهدر اقتصادهاي توسعه

يافته ديگري نظير كانادا، كره، رسد و در مورد كشورهاي توسعهناخالص داخلي هم مي

همواره  2112تا  1333ژاپن و كشورهاي عضو اتحاديه اروپا سهم مزبور در فاصله زماني 

 (.1331اده، رشد داشته است )عليز

هاي پيشرفت فناورانه در مسبرخي اقتصاددانان نيز توجه خود را به مكاني 

اند، معطوف كشورهايي كه حداقل در بدو امر فاصله زيادي با كشورهاي پيشرو داشته

هاي جديد و كسب مهارت رو به رشد در آنها، يكي از ابعاد مهم اند. اكتساب فناوريكرده

اي است كه بلكه براي كشورهاي تازه صنعتي شده ،يافتهتوسعه نه تنها براي كشورهاي

انند ، كشورهايي م1391اند. از اوايل دهه سال اخير رشد داشته 31به سرعت در طول 

كنگ خود را از كشورهايي عقب مانده و ضعيف به لحاظ كره، تايوان، سنگاپور و هنگ

هاي اقتصادي اند. تحليلبديل كردهپيشرفته و قدرتمند ت فناورانه، به كشورهايي نسبتاً

نشان داده كه دانش و فناوري نقشي اساسي در رشد و توسعه اين كشورها داشته است. 

صورت درصد از توليد ناخالص بر دانش و فناوري بهخروجي صنايع مبتني 1در شكل 

نشان داده شده است  2111داخلي براي تعدادي از كشورهاي در حال توسعه در سال 

 (. همان)

 



 

 صورت درصد از توليد ناخالص داخليبر دانش و فناوري به. خروجي صنايع مبتني1شكل 

 
 .2111، به نقل از بنياد ملي علوم، 1331، عليزاده: مأخذ

 

هاي پيشرفته تعدادي از كشورها در بازه نيز رشد صادرات فناوري 2و  1در جداول  

دهند كه مقايسه شده است. آمارها نشان ميبا ايران  2113تا سال  1331زماني سال 

اي نظير برزيل، مالزي، چين و هند همپاي كشورهاي تازه اقتصادهاي در حال توسعه

حجم صادرات  اندتوانسته اي نظير ژاپنيافتهصنعتي شده نظير كره و كشورهاي توسعه

و عليرغم  ندهطور مستمر افزايش دهاي پيشرفته خود را طي دو دهه گذشته بهفناوري

رشد اندك اين شاخص در ايران، فاصله ايران با اين گروه از كشورها همچنان بسيار زياد 

 (. هماناست )
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 صورت درصد از كل صادرات توليديهاي پيشرفته به. صادرات فناوري1جدول 

 0219 0212 0224 0222 1334 1332 كشور

 - 1/1 1/2 9/1 - - ايران

 21 1/21 1/31 13 1/11 - چين

 9/3 2/11 1/12 1/11 3/1 1/9 برزيل

 1/19 11 23 1/21 1/29 2/21 ژاپن

 1/21 1/23 1/32 1/31 29 11 كره

 1/1 2/1 1/1 3/9 1/1 3/3 هند

 1/13 1/11 9/11 9/13 1/19 2/31 مالزي
Source: of Data: World Bank Databank, 2015. 

 

 هاي پيشرفته. حجم صادرات فناوري0جدول 
 قيمت جاري برحسب ميليارد دالر() به 

 0219 0212 0224 0222 1334 1332 كشور

 - 111/1 132/1 112/1 - - ايران

 191 119 213 1/11 1/13 - چين

 33/1 12/1 13/1 33/1 21/1 11/1 برزيل

 111 122 121 123 112 1/99 ژاپن

 131 121 3/13 3/11 1/23 3/11 كره

 1/19 1/11 11/1 19/2 31/1 11/1 هند

 1/91 3/13 1/11 11 1/21 11/9 مالزي
Source: of Data: World Bank Databank, 2015. 

 

توان آمار فوق نيز تأكيد مجددي بر اهميت فناوري در اقتصاد كشورها دارد. مي 

يي و سود سهام، نوآوري فناورانه آبر معيارهاي اقتصادي سنتي نظير كارگفت امروز عالوه

م سعنوان يک مكانيرود و بهشمار ميكليدي براي سياست اقتصادي بهنيز يک معيار 



 

كنند، عاملي براي عبور حياتي كه از طريق آن كارآفرينان رشد اقتصادي را تحريک مي

 (.همانشود )تر قلمداد ميهاي اقتصادي، داشتن اقتصادي قويكشورها از بحران

بنيان ادي به نام رويكرد اقتصاد دانشاين نتايج به ظهور رويكرد جديدي به توسعه اقتص 

بنيان را فناوري اطالعات و ارتباطات اقتصاد دانش منتهي شده است. برخي از تعاريف، محور

دانند. برخي ديگر هاي علمي و فناورانه ميو تحوالت سريع حاصل از آن در ديگر حوزه

و سياستگذاري منسجم در هاي پيشرفته بنيان را در گرو فناوريدستيابي به اقتصاد دانش

 (.1331دانند )فرتاش، هاي فناورانه ميدستيابي به اين دسته از حوزه

)طبق جدول  را شاخص 32(، OECDهاي اقتصادي و توسعه )سازمان همكاري 

 (.همانبنيان پيشنهاد كرده است )( براي سنجش اقتصاد دانش3

 

 بنيانهاي اقتصاد دانش. شاخص9جدول 

 بنياندانش. اقتصاد 1

 گذاري در دانش و سرمايهسرمايه -

 منابع انساني )آموزش( -

 كرد ناخالص در تحقيق و توسعههزينه -

 هاي بنياديپژوهش -

 تحقيق و توسعه در بنگاه -

 تحقيق و توسعه در صنايع توليدي -

 تحقيق و توسعه در خدمات -

 نوآوري -

 گذاري خطرپذيرسرمايه -

 فناوريهاي علم و . سياست9

سهم تحقيق و توسعه بخشش دولتشي از توليشد ناخشالص      -

 ملي

 اهداف اقتصادي ش اجتماعي تحقيق و توسعه   -

 سهم تحقيق و توسعه بخش دولتي -

 هاي مختلفجريان ملي تحقيق و توسعه بين بخش -

 تحقيق و توسعه بنگاه براساس اندازه بنگاه -

 هاي مالياتيمعافيت -

 سازي. جهاني5

 تحقيق و توسعه خارج از كشور -

 مالكيت حق اختراع -

 هاي فناورانهمشاركت -

 در اختراع و ابداع   هاهمكاري -
 (ICT. فناوري ارتباطات و اطالعات )0
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عنشوان  به در فناوري اطالعات و ارتباطاتكرد هزينه -

 سهمي از توليد ناخالص ملي

 استفاده از كامپيوترها -

 الكترونيکاينترنت و تجارت  -

 فناوري اطالعات و ارتباطاتبخش  -

 فناوري اطالعات و ارتباطاتنوآوري در  -

 آثارها و . خروجي4

 ت علميرااانتش -

 ثبت اختراعات -

 نوآوري -

 وريبهره -

 افزودهبنيان در ارزشسهم صنايع دانش -

 1تجارت تكنولوژي پيشرفته -

 تراز تجاري فناورانه -

 

 زايياطالعات و ارتباطات )فاوا( در اشتغالنقش فناوري ـ 

نشان داده شده است، فناوري اطالعات و ارتباطات )فاوا( يكي  1طور كه در جدول همان

بنيان را اقتصاد دانشبنيان است. در برخي تعاريف نيز محور از اركان مهم اقتصاد دانش

هاي علمي و ديگر حوزهفناوري اطالعات و ارتباطات و تحوالت سريع حاصل از آن در 

دانند. صرفنظر از اين موضوع، اين فناوري از دو جنبه بر اشتغال اثرگذار فناورانه مي

 كندكمک ميكند و هم غل جديد خلق مياشم ،عنوان يک صنعتاست. فاوا هم به

فراهم  كه به وسيله فاوا يهاي. فرصتدست يابندتر كاركنان به مشاغل جديد و متنوع

هاي مناسبي دنبال خلق شغلميت زيادي دارد، زيرا كشورهاي مختلف دنيا بهاهشود مي

 هستند كه هم براي كاركنان و هم جامعه اثربخشي مثبت داشته باشند. 

هاي هاي تحقيقاتي اخير سه محرك جهاني را كه بر افزايش مقدار شغلگزارش 

 اند:كردهشرح زير اعالم مرتبط با فاوا در سطح جهان اثرگذارند، به

                                                 
1. High Technology (Hi-Tech) 



 

كشور هم اكنون داراي ضريب نفوذ تلفن همراه  121بيش از  -پذيري باالاتصالش  

 درصدي هستند. 11باالي 

سپاري امروزه مخابرات و برون -هاي بيشتري از كارهاديجيتالي شدن جنبهش  

 اند.به اقدامات استاندارد جهاني تبديل شده

هاي زبان انگليسي به لطف مهارتهند و فيليپين  -هاي جهاني شدهمهارتش  

اند و ديگر كشورها نيز براي رشد آينده سپاري گشتهخود تبديل به مراكز عمده برون

امور مربوط به پاسخگويي به براي مثال اند. گذاري كردهها را هدفخود اين بخش

 گيرد. مشتريان ساكن شهر لندن با كمک امكانات فناوري اطالعات در هند صورت مي

هاي جديدي براي خلق شغل ايجاد كرده است كه مي تواند با فاوا همچنين راه 

هاي تلفن صنعت توليد برنامهبراي مثال مشكل بيكاري در سطح جهاني مقابله كند. 

هاي كوچک و متوسط ايجاد كرده است. هاي جديدي را براي شركتهمراه فرصت

كند به افزار اپل توليد ميگاه نرمبنگاهي كه يک برنامه كاربردي ديجيتالي براي فروش

افزار اپل دسترسي سادگي به بيش از پانصد ميليون دارنده حساب كاربري فروشگاه نرم

 كند. پيدا مي

المللي به حدود كند. بازار كاريابي بينفناوري اطالعات افراد را به مشاغل متصل مي 

شغل  ،با اتصال به كارفرمايان جهاني كند كهكمک مي ميليون نفر در سراسر جهان 12

در  1در كنيا، سوقتل 3كازي-و ام 2در هند، زوما 1مورد نظرشان را پيدا كنند. باباجوب

                                                 
1. Babajob  

2. Duma  

3M-Kazi  

4. Souktel  
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اي از فراهم آورندگان خدمات كاريابي هستند كه از خاورميانه و شمال آفريقا نمونه

سازي و فراگير افكنند. اين ابزارها با شفمي هاي اينترنتي و موبايلي استفادهفناوري

سوقتل جوامع كم درآمد و براي مثال سازند. ساختن بازار كار، كارگران را توانمند مي

 گذاري كرده است. درحاشيه را هدف

تري از د كه انواع منعطفنكميهايي حمايت فناوري اطالعات همچنين از نوآوري 

 اند: كار و اشتغال را خلق كرده

هاي از فناوري اطالعات براي افزايش دسترسي به فرصتش  قراردادهاي آنالينش  

كند. خدمات رايج تر استفاده ميويژه كارفرمايان كوچکهشغلي در سراسر جهان، ب

حدود دو نيم ميليون شغل با اين خدمات  2112در سال  2و ايلنس. 1عبارتند از اودسک

افزار با كمک اين نرم هايي مانند نويسندگي، خدمات مشتريان و توسعهانجام شد و شغل

 ها به انجام رسيد. شركت

تر كاري بزرگ را به وظايف كوچکويندهاي كسبآفرش  كاربسترهاي خردهش  

و  -ورود داده و اعتبارسنجي، تكثير و نوشتن يا طراحي گرافيک مثالً –مجزا شكسته 

بسترهاي  كند. بعضي ازميان كارگران مختلف در مرزهاي جغرافيايي مختلف توزيع مي

تحليلگران اندازه بازار در  1و ساماسورس. 1موبايل ورك 3موجود عبارتند از: كلودفاكتوري،

 2111كنند كه تا سال بيني ميزدند و پيشرا يک ميليارد دالر تخمين مي 2113سال 

 ميليارد دالر افزايش يابد. 1اندازه بازار به 

                                                 
1. ODesk  

2. Elance  

3. Clud Factory  

4. Mobile Works  

5. Sama Source  



 

هايي چالش ،كندهايي خلق ميطور كه فرصتفناوري اطالعات و ارتباطات همان 

هايي آورد. فاوا همچنين ساختار كارها و روشوجود ميفرمايان بهرنيز براي كاركنان و كا

واسطه به دهند،دهند و كارهاي خودشان را انجام ميرا كه افراد شغل خود را توسعه مي

فاوا موقتي و بسياري از مشاغل براي مثال دهد. تغيير مي ممكن ساختن انواع جديد كار

مين اجتماعي مانند بيمه و أهاي تپايه هستند كه به جدايي كار از شبكه قرارداد

سوي مشاغل افراد جوان اين خود راهي است به شوند. اما برايبازنشستگي منجر مي

 آورد. وجود ميبهنيز تر و درآمدهاي اضافه رسمي

اما پيامدهاي فاوا  ،مخاطره نيستندعبارت ديگر كارهاي مرتبط با فاوا عاري از به 

هايي كه آموزان و دانشجويان، كاركنان و دولتناپذيرند و دانشبراي كار اجتناب

  از آن منتفع خواهند شد.  ،اندها آماده كردهخودشان را براي چالش

فاوا بر اشتغال بايد به پنج نظام توانمندساز براي انطباق آثار براي حداكثرسازي  

 با تغييرات توجه شود:كشورها 

مجموعه نيروي كار با مهارت مناسب فاوا و آگاهي از نظام سرمايه انساني: ـ  

 دهد. هاي نرم به كشورها در بازار كار جهاني مزيت رقابتي ميمهارت

نقل، و: دسترسي فراگير به فاوا، دسترسي به برق و حملهاي زيرساختيسامانهـ  

 هاي كوچک و متوسط.نوآوري و پذيرش فناوري توسط بنگاههاي حمايت از زيرساخت

هاي اعتماد و شناخت براي كارگران و شبكهيد با: هاي اجتماعينظامش  

سازي پيامدهاي منفي مين اجتماعي و راهكارهاي حداقلأهاي تكارفرمايان، شبكه

 ايجاد شود. ،اجتماعي اشتغال فاوا بنيان

هاي پاسخگو و كارآمد براي حصول اطمينان از : سامانهمين ماليأهاي تنظامش  
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 لي براي نوآوري و كارآفريني.مين ماأپرداخت به موقع و دسترسي به ت

هاي شغلي : براي ايجاد محيطي توانمندساز كه فرصتهاي تنظيم مقرراتنظامش  

دهد درحالي كه از حقوق كند و انعطاف بازار نيروي كار را افزايش ميجديد خلق مي

 (.2113، 1كند )راجا و همكارانكارگران حمايت مي

اما  ،ناپذير استبا توجه به اهميت فناوري اطالعات و ارتباطات، توسعه آن اجتناب 

هاي توانمندساز براي انطباق كشورها با تغييرات نيز در عين حال توجه به نظام

هاي قانوني و شناسايي خألها، نظام قوانين و مقررات است. ضروريست. يكي از اين نظام

دار و مورد توجه تقويت زيرساخت قانوني مناسب براي توسعه فاوا بايد از نكات اولويت

 نهادهاي قانونگذاري باشد.

 

 بحران محيط زيست . مديريت0

تواند نقش قابل توجهي در حل آن دومين محور از مسائل اساسي كشور كه فناوري مي

، تأمين سالمت شهروندان و اين حوزه محيطي است. درهاي زيستداشته باشد، بحران

حفاظت از محيط زيست حائز اهميت بسياري است. اين درحالي است كه امروزه رها 

هاي ها به آبها در محيط زيست، نفوذ تركيبات صنعتي و فاضالبشدن آالينده

شهرهاي هاي كشاورزي و همچنين وجود ريزگردها و گرد و غبار در آشاميدني و زمين

 ر جدي ايجاد نموده است. اهاي بسيجنوبي و غربي كشور چالش

تواند فناوري و نانو فناوري( ميجمله زيستهاي نوين )ازكارگيري فناوريتوسعه و به 

                                                 
1. Raja, Imaizumi, Kelly & Nar 



 

، با استفاده از نانو براي مثالراهكارهاي مفيدي را براي رفع مشكالت ايجاد شده ارائه دهد. 

ها توليد كرد. همچنين، ب با قدرت باال براي تصفيه آاليندهتوان فيلترهاي جاذفناوري مي

كند كه نه فناوري به توليد و توسعه محصوالتي از قبيل پليمرهاي زيستي كمک ميزيست

عنوان مالچ بيولوژيک براي كنترل ها و محصوالت رايج، بهتوانند در تلفيق با روشتنها مي

كاشت همزمان  ،هاي روانشن و ل ريزگردهاكنتربلكه امكان  ،ريزگردها استفاده شوند

 نمايند. مينيز به واسطه امكان ذخيره آب در خود فراهم  را درخت يا پوشش گياهي

تصفيه پسماندها  ايآور برقوانين الزامنبود جمله داليل مختلفي ازدر حال حاضر به 

الزم برخوردار نيستند. يي آها و استانداردهاي موجود از كارروز نبودن ابزارها، روشو به

نبود نظارت كافي بر عملكرد كارخانجات، عدم رعايت استانداردها، غير مؤثر بودن 

مجازات متخلفان و مهمتر از همه اينها عدم آشنايي سياستگذاران و قانونگذاران با 

محيطي، باعث شده است نه تنها هاي نوين در حل معضالت زيستظرفيت باالي فناوري

هاي هاي صنعتي و آلي به محيط زيست كنترل نشود، بلكه از ظرفيتآاليندهورود 

 برداري نشود.موجود براي رفع مشكل نيز به خوبي بهره

محيطي هر روز گسترش و عمق رسد با توجه به اينكه مسائل زيستنظر ميبه 

ر بيش از هاي فناورانه توسط نظام قانونگذاري كشوحلكنند، اتخاذ راهبيشتري پيدا مي

 پيش مورد نياز باشد.
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 . مديريت انرژي9

اهميت و نقش فناوري در بحث انرژي به مديريت توليد و مصرف انرژي گره خورده 

هاي انتقال و توزيع و پايين بودن است. در كشور ما وجود تلفات سنگين در شبكه

انرژي نهايي برداري هاي حرارتي كشور سبب شده است ضريب بهرهراندمان نيروگاه

وري سيستم تأمين برق كشور و جلوگيري از نياز به افزايش بهره رواينپايين باشد و از

 شود.ها و راهكارهاي نوين به شدت احساس مياتالف منابع با استفاده از فناوري

ريزي و سياستگذاري صحيح متوليان انرژي كشور، استفاده از در صورت برنامه 

( و فناوري توليد DGهاي توليد پراكنده )ي نويني از قبيل فناوريها و ابزارهافناوري

يابد. يكي از مهمترين مزاياي ( گسترش ميCCHP) رارت و سرماهمزمان برق و ح

بر افزايش ظرفيت عملي توليد انرژي، افزايش راندمان توليد و ها عالوهتوسعه اين فناوري

پذير براساس ز منابع انرژي تجديدكاهش تلفات انتقال و توزيع، امكان استفاده ا

 باشد. ها و ظرفيت اقتصادي كشور ميها، پتانسيلاولويت

ها در مناطق مثال توليد برق و گاز زيستي با استفاده از پسماندها و زبالهبراي  

ها باعث دار )ازجمله شمال كشور( كه عدم دفع مناسب پسماندها و انباشت زبالهاولويت

محيطي و تهديد سالمت عمومي شده است و همچنين احداث بروز معضالت زيست

آبي كوچک )ميني و ميكرو( در مسير آبي كه از ارتفاعات به پايين هاي برقنيروگاه

هاي هايي از ظرفيتهاي جاري كشور، نمونههاي آبجريان دارد با توجه به پتانسيل

 رژي است.دار كشور در بحث مديريت توليد و مصرف انفناورانه اولويت



 

درحال حاضر اخذ مجوزهاي الزم از متوليان متعدد انرژي در كشور، توسعه  

 هاي مذكور را با مشكالت مواجه ساخته است. فناوري

گيرنده ايجاد همگرايي و همسويي در بخش انرژي كشور با تمركز مراجع تصميم 

بنيان ي دانشهاهاي حمايت از بخش خصوصي و توسعه فعاليتاين حوزه، اتخاذ سياست

هاي نوين بخش و نيز تسهيل فرآيندهاي اخذ مجوزهاي قانوني الزم، توسعه فناوري

 بخشد. انرژي را سرعت بيشتري مي

 

 بندي و پيشنهادهاجمع

بنيان و نقش فناوري در حل برخي از مسائل در اين گزارش اهميت اتخاذ رويكرد دانش

زا و غيروابسته به نفت، مديريت اشتغالاساسي كشور، يعني رشد بلندمدت پايدار 

 محيطي و مديريت انرژي تشريح شد. هاي زيستبحران

دهند كه نقش فناوري در توسعه اقتصادي كشورها رو به افزايش است. آمارها نشان مي 

زا و غيروابسته به نفت بدون توجه به بنابراين، تدوين استراتژي رشد بلندمدت پايدار اشتغال

معناست. در اين ميان، فناوري اطالعات و ارتباطات )فاوا( كه ي و تأثيرات آن بينقش فناور

اقتصاد بنيان است و حتي در برخي تعاريف نيز محور يكي از اركان مهم اقتصاد دانش

شود، از اهميت بيشتري هاي علمي و فناورانه دانسته ميبنيان و تحوالت ديگر حوزهدانش

 ،عنوان يک صنعتگذارد. فاوا هم بهدو جنبه بر اشتغال تأثير ميزيرا از  ،است برخوردار

كند كه كاركنان را در دستيابي عنوان ابزاري عمل ميكند و هم بههاي جديد خلق ميشغل

رسد توسعه فناوري اطالعات و نظر ميرساند. بهتر ياري ميبه مشاغل جديد و متنوع
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هاي توانمندساز براي انطباق ن حال توجه به نظاماما در عي ،ناپذير استارتباطات، اجتناب

به همين  ها، نظام قوانين و مقررات است.كشورها با تغييرات نيز ضروريست. يكي از اين نظام

هاي قانوني و تقويت زيرساخت قانوني مناسب براي توسعه فاوا بايد از شناسايي خأل دليل

 قانونگذاري باشد.دار و مورد توجه نهادهاي نكات اولويت

هاي هاي مختلف بشري، بحرانهمچنين، امروزه، با گسترش صنايع و فعاليت 

محيط زيستي به يكي از مسائل اساسي كشورها تبديل شده است. در اين ارتباط نيز، 

 برايهاي فناورانه كه ها و ظرفيتمجلس شوراي اسالمي بايد با در نظر گرفتن پتانسيل

هاي قانوني اين حوزه را بهبود داده و زيرساخت ،ي وجود داردمحيطحل مشكالت زيست

 هاي نوين سوق دهد.راهكارها را به سمت استفاده از فناوري

الزم  كه از ديگر مسائل اساسي كشور است، انرژي نيز توليد و مصرف در حوزه مديريت 

هاي توليد فناوريهاي نوين ازجمله فناوريهاي قانوني توسعه است ايجاد و بهبود زيرساخت

د براي رفع نتوانمي هافناوريبيشتر مورد توجه قرار گيرد، زيرا اين  (DGپراكنده )

باال بردن ظرفيت عملي توليد انرژي، افزايش راندمان توليد و كاهش هايي از قبيل چالش

پذير براساس سنجي استفاده از منابع انرژي تجديدتلفات انتقال و توزيع و نيز امكان

 .هاي اقتصادي كشور مورد استفاده قرار گيرندها و ظرفيتها، پتانسيللويتاو
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