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«چهار دهــه حکومت جمهوری اســامی نــه تنها تأثیر
منفیبراقتصادوسیاســتایرانبرجانگذاشــت،بلکه
اینکشــوررابهعنوانیکیازبازارهاینوظهوردرعرصه
فناوری معرفی کرد .ایران بواسطه قرار گرفتن در منطقه
اوراسیاوخاورمیانهازاستراتژیکتریننقاطجغرافیایی
جهــان محســوب میشــود ،دومیــن بــازار اقتصــادی
خاورمیانــهوهجدهمینبازاراقتصادیجهاناســتو
البتهبــابرابریقدرتخریــد 1.4تریلیــوندالریدومین
قدرتبزرگمنطقهخاورمیانهوشــمالآفریقااســت».
اینهامقدمــهایازگــزارشمفصلروزنامــهگاردینبود
کهچنــدیپیشبــازارفنــاوریارتباطــاتواطالعاتدر
ایرانراطیســال 2017میالدیتحلیلکردوتوضیحداد
اینکشــوردرآســتانهیکانفجاردیجیتالیبزرگبهســر
میبردتاهمردهبزرگاناینعرصهشــود.دراینگزارش
گفتهشدکهاگرچهبسیاریازرسانههایجهانیازعبارت
«جامعهایزولهشــده»یــادمیکنند،ولــیواقعیتاین
استکهکشورایراندریکسالگذشتهبیشازهمتایان
خودبابازارهــایبزرگفناوریاطالعــاتدرارتباطبوده
اســتومهمترینرکنیکــهمیتوانداینادعــاراثابت
کند،افزایشمیزاندسترســیمردمبهاینترنتاســت.
درحالیکهباخواندنمطالبمنتشرشدهدررسانههای
غربی بهنظر میرسد پوشــشدهی خدمات اینترنتی در
ایرانباسرعتکندپیشمیرود،بایداعترافکردمیزان
دسترســیمردمبهاینخدماتمطابقبااستانداردهای
جهانیاســتوبراساسآخرینآمارهایرسمیمنتشر
یها
شدهپایانسال 2016میالدیبیشاز 53درصدایران 
بهاینترنتدسترسیداشتهاندوازبینکاربراناینترنتی
دراینکشــور 60درصدراجوانانتشــکیلمیدهند.این
روزنامــهبهنقــلاز«محمدجــوادآذریجهرمــی»وزیر
ارتباطاتوفناوریاطالعاتایراننوشتهاستکهکشور
ما هماکنون 41میلیون کاربر مشترک خدمات 3Gو4G
دارد.
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آمارهایبانکجهانی
حدودیــکماهقبلبانکجهانیگــزارشجامعمربوط
بــهپیشــرفتاقتصــادیکشــورهادرســال 2018میــادیرا
منتشرکردوبراساسآنپیشبینیشداقتصادایراندرسال
جدید رشــد 4درصدی را تجربه کند .در گزارش «چشمانداز
اقتصــادیجهــان»اعالمشــدکهاقتصــادایرانســال2018
میــادیرشــد 4درصدیوســال 2019رشــد 4.3درصدیرا
پیــشروخواهــدداشــت.اینگزارشبــاردیگرتأییــدکردکه
ایران دومین اقتصاد بزرگ در منطقه خاورمیانه محســوب
میشودوپیشبینیشدهاستسال 2020میالدیمیانگین
رشــداقتصادیکشــورمابهبیشاز 4.3درصدبرســدکهاین
اتفاقبهدنبالسرمایهگذاریهایگستردهدربخشفناوری
اطالعــات صــورت میگیــرد .در گــزارش بانــک جهانــی به
صراحتاعالمشــدهاســتکهســال 2012میالدییعنیدر
پایــاندولتدهممیزانتولیدناخالصملــی()GDPایران
کاهــش 6.6درصــدی را تجربــه کرد کــه این اتفــاق بهدنبال
افزایشتحریمهایجهانیصورتگرفتوالبتهپایانسال
 2017میالدییعنیدرنخســتینسالســپریشدهازدولت
تدبیــروامیدتولیدناخالصملیدرایرانرشــد 4درصدیرا
پیشرویخوددید.
جهشبهسویدنیایدیجیتال
«فایننشال تریبون» در یک گزارش ویژه از ایران بهعنوان
کشــوری یاد کرد که با ســرعت زیــاد در حال جهش به ســوی
دنیایدیجیتالاست.دراینگزارشگفتهشدتوسعهکسب
وکارهایآنالینبهیکیازاولویتهایاصلیدولتدوازدهم
جمهــوریاســامیایرانتبدیلشــدهاســتودراینراســتا
تجارت الکترونیک طی یک ســال گذشــته بیــش از هر زمان
دیگردرایرانرونقداشتهاست.اینمرکزاظهارداشتهاست
که یکی از شــاخصههای اصلی برای سنجش میزان توسعه

فنــاوریاطالعــاتدرایــرانرویکارآمــدناســتارتاپهایی
اســتکهارزشآنهابهچندمیلیوندالرمیرسدوبسترالزم
بــرایجذبســرمایهگذارانخارجیرافراهمکردهاســت.از
جملهایناستارتاپهادیجیکاالستکهروزنامه«فایننشال
تریبون»براســاسسیستمامتیازدهیالکســارتبهآنرابین
ســایتهایاینترنتیایرانششــممیداند.اینمرکزبهنقل
ازمنابــعداخلــیاعالمکرد،طیســالگذشــتهضریبنفوذ
اینترنــتکشــوربه 60درصدرســیدهاســتوجســتوجوی
کاربــران ایرانــی بــرای خریــد اینترنتــی از مهمتریــن دالیل
افزایــش تعــداد کاربــران آنالین کشــور بوده اســت و همین
مســألهتأثیرزیادیدرجذبســرمایهگذارانخارجیداشته
اســت .دربخش دیگر اینگــزارشبهزبان فارســیبهعنوان
عنصر اصلی حضور ایرانیان در اینترنت اشــاره شــده است.
کارشناســان اعالم کردند که بهدنبال توســعه هرچه بیشــتر
صنعتفناوریاطالعاتوارتباطاتدرایران،زبانفارســی
بیش از هــر زمان دیگر در دنیای مجازی شــناخته میشــود.
براساسیکآمارجدیداعالمشدهاستبیشتراز 70درصد
محتوایمنتشرشــدهوبهاشتراکگذاشتهشدهبینایرانیان
بهزبانفارسیبودهاستوایناتفاقنیزتقویتهرچهبیشتر
ایران در عرصه مجازی را ثابت میکند« .فایننشال تریبون»
زبانفارسیراازمهمترینعواملیمیداندکهطییکسال
گذشــتهفرهنگورفتارایرانیانرابــهجهانیانمعرفیکرده
است.
ازاتفاقــاتمهمدیگرکهدراینگزارشبهآنتوجهشــده
اســتمیتوانبــهافزایشاعتمــادکاربرانایرانــیبهانجام
خریدهای آنالین اشاره کرد .بر اساس یافتههای «فایننشال
تریبون»طییکســالگذشــتهبیــشاز 29هزارکســبوکار
آنالیــندرایــرانفعالبودهانــدکهارزشآنهــا 17.4میلیارد
دالربرآوردمیشــودوپیشبینیشــدهاســتاینرقمرشــد

ساالنه60درصدیراتجربهکند.اینستاگرامبا16تا20میلیون
کاربرفعالمحبوبترینشبکهاجتماعیدرایرانمحسوب
میشود،بیشاز40میلیونایرانیازتلگراماستفادهمیکنند
وایــنابزارارتباطیبهپرکاربردتریناپلیکیشــنایرانتبدیل
شــده اســت و در این میــان اپلیکیشــنهای داخلــی مربوط
بهخدمات فروش اینترنتی و تاکســییاب توانســتهاند جای
خــودرابیــنمردمبــازکنند.دراپلیکیشــنارتباطــیتلگرام
بیــشاز 670هزارکانالرســمیثبتشــدهاســت 230،هزار
مــورد از آنهــا روزانه بــهروز میشــوند ،طی هر 24ســاعت به
طورمیانگین 2.6میلیونمطلب در اینکانالهابه اشتراک
گذاشتهمیشودوتعدادبازدیدروزانهازمطالباینکانالها
طییکسالگذشتهبهبیشاز2میلیاردباررسیدهاست.
بخشجداییناپذیراقتصاد
پایگاهخبری«آذرنیوز»وابستهبهکشورآذربایجاناعالم
کــردکهفناوریاطالعــاتوارتباطاتازجملــهصنایعایران
محســوب میشــود که طی ســال گذشته بیشــترین فرصت
شــغلیجدیــدراایجادکردهاســتوالبتهبیشــترینرشــدرا
بیندیگرصنایعداشــتهاســت.ایــنپایگاهخبریبــهنقلاز
«اصغــر مصاحب» رئیس مرکز نوســازی و تحــول اداری در
وزارتصنعت،معدنوتجارتنوشت«:صنعت ICTطی
یکســالگذشــته 10.3درصدازمجموعافرادیکهدرایران
اســتخدامشدندراتحتپوشــشخودقرارداد.ازآنجاییکه
ایجادفرصتهایشغلیجدیددرعرصهفناوریاطالعات
باســرمایهگذاریعلمیانجاممیشــودوبهســرمایهگذاری
پولــیکمترنیازدارد،برنامهریزیبــرایبهرهمندیازنیروی
متخصــصایرانــیدرعرصهفناوریبهیکــیازاولویتهای
وزارت ICTتبدیــلشــدهاســتوهمینامرتوانســتهاســت
تأثیراتقابلمالحظهرادرحوزهاشتغالزاییبرجابگذارد».
درادامــهایــنگــزارشاعــامشــدکهطیســالگذشــته

