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  چکيده

اطالعات و ارتباطات در ايران تمرکز گرايي شديد در اين حوزه است اين وضعيت در بيشتر ي فناوري يکي از مشکالت بزرگ در زمينه

هاي اين تمرکز گرايي در فناوري اطالعات شود. در اين مقاله  برخي از نشانههاي ديگر پژوهشي، علمي و صنعتي و ... نيز ديده ميحوزه

هايي مرکز گرايي از ديدگاه کلي و تمرکز گرايي در ايران به طور کلي اشارهشود. در اين مقاله در آغاز به تدر ايران نشان داده مي

گيري يا هاي تمرکزگرايي همچون: استخدام در نهادهاي دولتي در پايتخت، شوراهاي موازي گوناگون تصميمشود و سپس به نشانهمي

ها شود. هر کدام از اين بخشت پرداخته ميها و مراکز پژوهشي در پايتخاي دولتي در پايتخت، پشتيباني از شرکتمشاوره

هاي ي جزييات فراواني است که در اين نوشتار کوشش شده است به برخي از آنها پرداخته شود. فهرست بلندي از مرجعدربردارنده

 ي نظر نويسنده در اين زمينه است.گوناگون پشتيباني کننده

 

 العات،  ايرانهاي تمرکز گرايي، فناوري اطنشانه کليدي: کلمات

 

 

 . مقدمه1

ها نزديک به چهار هزار سال است که اطالعات را براي انسان»اي طوالني دارد. فناوري اطالعات و نگهداري سندها به طور کلي تاريخچه

[. با اين همه در 1]« کنند تا بتوانند در صورت نياز در آينده آنها را به سادگي بيابندبندي ميبه کارگيري در آينده، سازماندهي و دسته

سال گذشته تا  1۵۱تاريخ اطالعات و ارتباطات در»هاي شگرفي بوده است. ي دگرگونيي گذشته دربردارندهاين تاريخچه در يک سده

ها بر اند. يکم، آنها و ابزارهايي است که توانايي ما براي ارتباطات را به دو روش توسعه دادهاي، تاريخ پيشرفت و گسترش سيستماندازه

ها، ي واقعي پديدهکارآيي و سرعت ارتباطات افزودند؛ دوم، حوزه و طيف آنچه را قابل انتقال است گسترش دادند. باالتر از همه، ارائه

ي اقتصادي است و يکي [. امروزه اطالعات يک کاالي ارزنده2«]تصوير، فيلم، ويدئو و .... به بخشي از زندگي روزمره ما بدل شده است

هاي صحيح، موثر، سازنده، دقيق و به هنگامِ مديران، در دنياي امروزي آيد. تصميم گيريها به حساب ميترين منابع سازمانارزش از با

اي به کار گرفته بندي و بازيابي اطالعات به صورت گستردهها براي نگهداري، دسته[. امروزه رايانه3بر اطالعات يکپارچه استوار است]

سازي انبوه اطالعات و دسترسي سريع به آن، کار با اطالعات را به کارگيري اين ابزار بسيار توانمند با توانايي باالي ذخيره شوند، زيرامي

 تر نموده است. بسيار ساده

از  شد اين عصر به صورت نامتمرکز و جهاني باشد و به اين ترتيب در ادامه نيز برخيدر آغاز عصر ديجيتال به صورت ذاتي فرض مي

کنند. از سوي ديگر گروهي از پژوهشگران برخالف کيد مياها تر هم گذاشتن انسانهاي گسترش دموکراسي و کناجنبه پژوهشگران بر

کوشند با نشان دادن اين شکاف توصيف بهتري از وضعيت کيد دارند و مياوجود شکاف ديجيتال و اثرهاي آن تاين را باور دارند و بر 

زياد »و « کم داشتن»کنند که در عصر اطالعات سخن از داشتن يا نداشتن نيست بلکه به پرسش ساختاري ن ميداشته باشند و بيا

[. گرچه نبايد آلودگي اطالعات را نيز در اين عصر ناديده گرفت که 4تر چقدر داشتن اطالعات تآکيد دارند]يا به عبارت ساده« داشتن

راي کاربران به دليل وجود انبوهي از اطالعات دشوار گردد و فرد در انبوهي از اطالعات شود يافتن اطالعات سودمند بعمال باعث مي

 گردد.نامرتبط و ناسودمند غرق مي
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ي تمرکز زدايي در ديگر کشورها حتي فقط در برخي از يکي از مشکالت رو در روي پيشرفت يک کشور، تمرکز در آن است و تجربه

اصل هر منطقه بر « دنگ»هاي ويژه کمک کرده است. رهبر پيشين چين به شدت به پيشرفتِ آنها در همان زمينههاي ويژه زمينه

ي گوش خود ساختند و استقالل اقتصادي خود را هاي چين کالم دنگ را آويزههاي خود را اعالم کرد..... بسياري از استاني ويژگيپايه

هاي مختلط هاي خود ... اعالم کردند. اين شرکتعتباري به منظور تأمين مالي زير ساختهاي اهم در مسائل مالي و هم در سياست

هاي استاني داري بسيار غير متمرکز است چون از طرح اتحاديهدهند. اين سرمايهي اصلي سرمايه داري نوين چين را تشکيل ميهسته

اي که در بازارهاي محلي داراي سلطه انحصاري و در سطح بين داري کند؛ سرمايههاي تجاري مرتبط با آنها تبعيت ميو محلي و شبکه

هاي توان در اين باره از کشورهاي گوناگون به کمکِ منبعهاي فراوانِ ديگري نيز مي[. به نمونه۵المللي داراي توان رقابت است]

ايجاد و اعتماد دوباره به »شود که يادآوري مي شود وگوناگون اشاره نمود ولي در اين مقاله به همين مختصر در اين باره بسنده مي

 [«.6قوانين دولتي ، مستلزم گرايش آگاهانه به تمرکز زدايي از توان مديريتي و نزديک شدن دولت به آحاد جامعه است]

دست ي تمرکز زدايي در بخش فناوري اطالعات، آن هم در سطحِ کوچک در کشورمان به هاي خوبي که به واسطههمچنين نتيجه

شود، ي بسيار سنگين و با پشتيباني دولت در پايتخت انجام ميهايي که با هزينهآمده است، بسيار جالب توجه است. برخالف پروژه

Iاولين مرکز »و سازمان ملل به پروژه  ASACTجايزه خالقيت و نوآوري منطقه آسيا و اقيانوسيه، از طرف سازمان  CT  روستايي کشور

Iرسيد. مرکز « دآبادر روستاي قرن CT با همت مردم روستا و با سرمايه خودشان و شرکت مخابرات  ۳3آباد در سال روستاي قرن

 [.7استان گلستان ساخته شده است]

ي بيست ساله، آورده از سياستهاي کلي برنامه چهارم توسعه جمهوري اسالمي ايران در سندِ چشم اندازِ برنامه 17از سوي ديگر بند 

رساني به مردم، تأمين کرامت و معيشت اصـالح نظام اداري و قضايي در جهت افزايش تحرك و کارآيي، بهبود خدمت» شده است که

هاي موازي، تأکيد بر تمرکز زدايي در کارکنان، به کارگيري مديران و قضات اليق و امين و تأمين شغلي آنان، حذف يا ادغام مديريت

ي اين مقاله نشان داده [. در ادامه۳«]از فساد اداري و مبارزه با آن و تنظيم قوانين مورد نيازهاي اداري و اجرايي، پيشگيري حوزه

اي که امروزه برخي هاي فناوري اطالعات و ارتباطات در کشورمان اين سياست رعايت نشده است به گونهشود که در برخي از بخشمي

 [.9ز در بخش فناوري اطالعات شدني نيست]انداهاي سندِ چشمبر اين باورند که دستيابي به هدف

هاي گوناگون، خواسته يا ناخواسته، به تمرکز گرايي در فنآوري ها پيش دولت به صورت مستقيم و غير مستقيم و به روشاز سال

ند.... تهران هاي داير در محدوده تهران بزرگ از سوي دولت ايران حمايت مالي مي شوعمده پايگاه داده»اطالعات دامن زده است. 

[. امروزه ميزان اين تمرکز بسيار بيشتر از گذشته شده 1۱«]داراي بيش ترين ميزان تمرکز از حيث نهادهاي اطالع رساني دولتي است

[ نشان داده شده است. در اين بخش به اين موضوع از 13-11هايي از اين پشتيباني دولتي براي نهادهاي اطالع رساني در ]است، نمونه

 شود.هاي گوناگون پرداخته ميجنبه

 

 .استخدام در نهادهاي دولتي در مرکز3

ها و به ويژه در هاي دولتي به شدت محدود شده است. اين محدوديت به شدت در همه زمينهچندين سال است که استخدام در بخش

پژوهشي پايتخت نسبت به استخدام در اين  شود ولي با اين همه برخي از مراکزي فناوري اطالعات به جز در پايتخت رعايت ميزمينه

هايي مانند قانون هاي نيرو بوده است. وجود قانوناند که مرکز تحقيقات مخابرات ايران يکي از بزرگترين جذب کنندهزمان اقدام کرده

 دهد باعث اين امر شده است.زير که فقط اين امکان را به چنين مراکزي مي

سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور و به  2۳/3/13۳1مورخ  ۵31۳۳/1۱۵بنا به پيشنهاد شماره  9/4/13۳1هيأت وزيران در جلسه 

هاي مشخص به منظور گسترش استناد اصل يکصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران، آيين نامه نحوه اجراي فعاليت

جذب )استخدام( نيروي تخصصي با مدارك  -14يب نمود..... ماده آوري اطالعات و ارتباطات کشور را به شرح زير تصوکاربردِ فن

در قالب طرحهاي مصوب شوراي « تکفا»هاي اجرايي دولتي براي اجراي پروژه هاي برنامه تحصيلي کارشناسي ارشد و باالتر در دستگاه

ن رديف هاي مضاعف قائم به شخص باشد. ايهاي تخصيص مجاز ميهاي ذيربط افزون بر سقف رديفعالي اطالع رساني و کميسيون

هـ ( به امضاي محمد 26696/ت16426)تصويب نامه هيئت وزيران  بشماره  13۳1/4/12[. مصوبه مذکور در تاريخ  14خواهد بود ]

ه [ ب1۵ي هيأت وزيران در ]رضا عارف معاونِ اولِ رئيس جمهورِ وقت  رسيده و به کليه دستگاه ها  ابالغ شد. اين مصوبه در جلسه

شود که از اين دست مصوبات فقط مراکز فنآوري ويرايش شده و بر آن تأکيد شده است. و به روشني ديده مي 13۳3/7/29تاريخِ 

هاي مرتبط با فناوري اطالعات يا از اند. همچنين است انبوهِ جذب نيرو )به نسبت ديگر شهرها( از سوي وزارتخانهپايتخت بهره برده
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هاي مرتبط با آنها، همچون مرکز تحقيقات مخابرات ايران، سازمان فضايي و ... در اي پژوهشي و سازمانها و مرکزهسوي معاونت

 پايتخت.
 

 اي دولتيگيري يا مشاورهشوراهاي موازي گوناگون تصميم.4

ن وضعيت افزون بر اينکه آيند؛ ايهاي گوناگوني به وجود مياي گوناگوني همواره در پايتخت به دليلگيري يا مشاورهشوراهاي تصميم

شود همزمان به تعدادي کارمند و اي در نظر گرفته ميهاي اين شوراها وضعيت پايتخت به شکل ويژهها و مشاورهگيريدر تصميم

هاي افزايند. براي نمونه در وزارت علوم که يکي از وزارتخانهها در پايتخت مينيروهاي خدماتي نياز دارند که خود بر حجم استخدام

شود که همگي در پايتخت هستند و هر نوع دگرگوني باعث زيادي شورا ديده مي باشد تعدادِمرتبط با فناوري اطالعات و ارتباطات مي

ي اين هاي اخير تغييراتي در ساختار علم و فناوري در کشور به وجود آمده که بر پايهدر سال»شود. بيشتر شدن تعداد اين شوراها مي

ي اين تغييرات آن است که اند. از جملهسري وظايف جديد تعريف شده و بعضي از اين وظايف به مرکز محول شده تغييرات يک

ي فرابخش و ملي و به صورت متمرکز انجام شود و بر مبناي نظام ملي ي علم و فناوري در يک مجموعهسياست گذاري درحوزه

لي علوم ، تحقيقات تشکيل شده است. وظايف شوراي علوم تحقيقات و فناوري و نوآوري هم باشد. بر مبناي اين تغييرات ، شوراي عا

ها و مباحث و هاي مختلف توسعه ي علم و فناوري در کشور ، در همه رشتهبرنامه ريزي ، هدف گذاري و تصميم گيري در زمينه

است و طبيعي است که نياز به پشتوانه  موضوعات است . در واقع اين شورا يک شوراي تصميم گيري و قانون گذار در سطح دولت

هاي گوناگون در رابطه با فناوري اطالعات خانهاي در وزارتهاي تازه[. همچنين همواره شوراها و کارگروه16«]فکري و مطالعاتي دارد

 [.17شود]تصويب مي

است که افزون بر مشکالتِ ديگر باعث کندي ي اين دست شوراها وجود دارد تعدادِ فراوان شوراهاي موازي مشکلِ ديگري که در زمينه

ها و شوراهاي موازي در سند چشم انداز بيست ساله شوند. تصميم بر ادغام مديريتها ميو گاه به هم ريختگي و پراکندگي در تصميم

بر ادغام اين شوراهاي شود. بر اين پايه دولت در چند سال گذشته تصميم هاست بر روي آن کار مي[ در نظر گرفته شده بود و مدت۳]

شورا به جاي آنها خبر داد و  4سخنگوي دولت از نهايي شدن ادغام بيست و هشت شوراي عالي دولت و تشکيل [ »1۳گيرد]موازي مي

گيري سازي، سرعت و دقت، کارآمدي، پرهيز از تصميمات پراکنده و متنوع، بهرهسازي، روانهاي موازي، کوچکگفت: ادغام مديريت

هاي موجود دولت و تشکيل و مطلوب از فکر و انديشه نخبگان و ارتقاي سطح کيفي تصميمات از جمله داليل اصلي ادغام شورايبهتر 

 [.21-19«]چند شوراي اصلي و کليدي اجرايي بوده است

هاي گوناگون ها و پرسشاي بوده است ولي از همان آغاز اجراي اين طرح به دليل وجود ابهامگرچه ادغام شوراها کار درست و شايسته

براي مثال در حالي که يکي از شوراهاي موازي حوزه فناوري اطالعات شتابان مشغول »انجام آن با مشکالتِ گوناگوني روبرو گرديد. 

تسويه حساب است، شوراي ديگري سرگرم اجراي طرحي ديگر است. اين درحالي است که شوراي مذکور طرح هاي ناتمام و بالتکليف 

ي را نيز در دست دارد که به اعتقاد کارشناسان رسيدگي به آن طرح ها از اهميت بيشتري برخوردار بود که چنين نشد. ديگر

خوشبختانه يا متاسفانه حوزه فناوري اطالعات قبال نيز شاهد تغييراتي از اين دست بوده است که به تشريح موضوع کمک مي کند. 

قرر شد وظايف و طرح هاي شوراي عالي اطالع رساني به شوراي عالي فناوري اطالعات براي مثال زماني که طبق قانون مجلس م

منتقل شود، چنين اتفاقي رخ نداد. به عبارت ديگر قاعدتا و بر اساس قانون تدوين فاز دوم طرح زيربنايي توسعه و کاربري فناوري 

شد. که طي سال هاي شوراي عالي فناوري اطالعات منتقل مي اطالعات و ارتباطات )تکفا( مي بايست از شوراي عالي اطالع رساني به

گذشته چنين نشد. به اين ترتيب نيز کليه اعتبارات، ارتباطات، بسترسازي هاي اوليه و تغييرات سازماني و ساختاري ناشي از اجراي 

ز به جاي رتق و فتق امور طرح تکفا، طرح تکفا عقيم شد. در عوض و گذشته از عدم اين تحويل و تحول، شوراي عالي اطالع رساني ني

با چرخشي بسيار متفاوت طرح ديگري به نام تسما را در دستور کار خود قرار داد . به اين ترتيب و با تکيه به تجربه هاي پيشين، با 

همان آغاز نيز  [. از22«]طرح ادغام شوراها گذشته از بالتکليفي طرح تکفا بايد منتظر بالتکليفي طرحي همچون تسما نيز بمانيم

[. باالخره با دخالت مجلس شوراي اسالمي، مجمع تشخيص مصلحت نظام و 23،24روشن بود که اين طرح به سرانجامي نخواهد رسيد]

ي ادغام شوراها و حذف برخي از آنها تنها به چند شوراي بسيار محدود آن هم نامرتبط با فناوري اطالعات و نهادهاي ديگر مسئله

ها نيز به همان صورت يا به صورت ديگري هاي روشني محدود شد و هماني اقتصادي آن هم به دليليشتر در زمينهارتباطات و ب

ي آن به طور کامل بسته شد. البته اکنون [. پس از مدتي نيز کل ماجرا به فراموشي سپرده شد و پرونده2۳-2۵دوباره احيا شدند]

هاي کامالً غير تخصصي در اين زمينه ديده رسد که چندان قطعي نيست و به نظر دليلميهاي ديگري به گوش هايي براي ادغامشايعه

 شود.مي
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هاي گوناگون در اين زمينه ي فناوري اطالعات در کشورمان وجودِ شوراهاي گوناگون در جايگاهمشکلِ ديگر تصميم گيري در زمينه

 [.3۱،29است ]

 

 ر پايتختها و مراکز پژوهشي د. پشتيباني از شرکت5

هاي درون ها و شرکتهاي بسيار بزرگ خود را به دانشگاهي پروژههاي وابسته به آنان همههاي و سازماناغلب وزارتخانه

سپارند. متأسفانه يافتن آمار دقيق ي متوسط را نيز به پايتخت ميهاي در اندازهدهند و بسياري از پروژهپايتخت مي

هاي آنها به ويژه در وزارت ارتباطات، به هيچ  عنوان براي ها و زير مجموعها از اين وزارتخانههي اين گونه پشتيبانيدرباره

[. همچنين در بسياري از موردها 31توان اعتماد کرد]ترين کارها نيز شدني نيست و به آمارهاي داده شده نيز نميساده

[. فقط شايد بتوان به انبوه خبرهايي در اين 3۱نيست اطالعات يا آمار موردِ نظر بايد از سوي چه مرجعي داده شود]روشن 

ها درونِ [. بسياري از پروژه32،33شود براي نمونه ]هاي گوناگون گزارش ميباره اشاره نمود که همه روزه از رسانه

هاي تکفا که در هاي پايتخت نشين است و از ميان پروژهار شرکتهاي بزرگي همچون تکفا به طور کامل در اختيطرح

ي محدود است. درباره 1اند تنها يک پروژه به بيرون از پايتخت داده شده است که اين نيز فقط به تکفا [ گزارش شده34]

ضد و نقيض فراواني وجود دارد  هايو برنامه جامع فناوري اطالعات ايران)فاوا( گزارش 3، تکفا 2هاي تکفا، تسما، تکفا پروژه

ها پرداخته شده هاي گوناگون اين طرح[ اشاره کرد که درونِ آنها به تفصيل به جنبه37-34توان به ]که از آن جمله مي

هاي درون اين طرح ها انجام شده است که هاي بسياري بر روي پروژهشود. بحثاست و در اينجا از تکرارِ آنها پرهيز مي

بوده است. ولي  2ها به پيمانکاران خارجي به ويژه در تکفا ترين آنها شفاف نبودن آنها و سپردن برخي از پروژهشايد مهم

 ي اجراي آن بوده است.ها و نحوهها از نظر دور داشته شده است تمرکز گرايي در اين طرحبخشي که در اين طرح

ي ها دربردارندهها و برون سپاريهاي مربوط به پروژهبر بحث ها و مراکز پژوهشي درون پايتخت افزونپشتيباني از شرکت

 شود.هاي پنهان فراوان ديگري نيز هست که در ادامه به چند نمونه از آنها اشاره مينکته

هاي گوناگون ها وجود دارد که بسيار دست و پاگير است و کم شدن آنها در زمينهي کار شرکتبسياري از مسائل در زمينه

کند و همچنين باعث افزايش توان رقابتي آنان يا تبليغاتي آنان خواهد شد. گرچه شايد در نگاه نخست به ها کمک ميبه آن

اي هاي ويژهها نبايد نامها است که شرکتصورت سر راست چندان مهم به نظر نيايند. براي نمونه قانوني در ثبت شرکت

د به کار ببرند. دليل چنين قانوني روشن است. براي پيشگيري از سوء يا مشتقات آن را در نام خو« ايران»همچون نام 

شود که استفاده از منافع ملي يا مذهبي و تبليغات و .... چنين قانونِ کامالُ بجايي نوشته شده است. با اين وجود ديده مي

ي در سايت با بررس 13۳6اه کنند. در ارديبهشت مها را نيز رعايت نميهاي پايتخت نشين اين قانون ثبت شرکتشرکت

شرکت تهراني در نام خود  29ي انفورماتيک در کشور هستند هايي که داراي رتبهاز ميان شرکت شوراي عالي انفورماتيک

توان يافت ولي به ي ايران يا ترکيبات آن را به کار برده بودند. از اين دست مواردِ پشتيباني در ثبت شرکت، بسيار ميواژه

ها به کمک راهکارهاي قانوني و توان آنها را بيان نمود. افزون بر اين بسياري از اين پشتيبانيمنبع ثبت شده نمي دليل نبود

اي که همه چيز آن درست به نظر آيد. تنها چيزي که شک برانگيز است اين است که شود به گونهويژه و استثناها انجام مي

 اند. ايتخت نشين هستند که از اين راهکارها بهره بردهبيشتر يک يا چند شرکت يا اداره يا مرکز پ

 

 گيري. نتيجه6

در اين مقاله کوشش شد با اشاره به تعدادِ محدودي نشانه، تمرکز گرايي در فناوري اطالعات ايران نشان داده شود. 

ي عمق تمرکز ن نشان دهندهاي است که اين اندك به هيچ عنواي تمرکز گرايي در فناوري اطالعات ايران به اندازهگستره

هاي کيفي و غير ترين نشانههاي ياد شده از جمله مهمباشد. با اين همه نشانههاي گوناگون آن نميگرايي در ايران و وجه

تواند اين باشند. روشن است که بررسي کمي به کمک معيارهاي شکاف ديجيتال به خوبي ميکمي در اين زمينه مي

ي آنها به صورت کامل و لي متأسفانه به خاطر نبود يا در دسترس نبودن کامل اين اطالعات ارائهوضعيت را نشان دهد و



 

 
۵ 

توان اعتماد نمود با اين همه در دقيق و بدون ابهام چندان ساده نيست و متأسفانه به بسياري از آمارهاي داده شده نيز نمي

ر فناوري اطالعات در تمرکز گرايي کلي در کشورمان در هم اين زمينه نيز جاي کار فراواني وجود دارد. تمرکز گرايي د

هاي ياد شده رود با توجه بيشتر به نکتهتوان آن را از ديگر جزءها سوا نمود. اميد ميتنيده شده است و به سادگي نيز نمي

ي اين نوشتار فهرست در اين مقاله سمت و سوي تصميم گيران اين حوزه به سوي تمرکز زدايي واقعي تغيير يابد. نگارنده

کاملي از مراجع نشان داده شده در اين مقاله و همچنين اشاره نشده در اينجا را گردآوري نموده است که به خوبي نتيجه 

 رساند.هاي انجام شده را به اثبات ميگيري
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