رســمیسازمان ITUدردســترساســت،بازار ICTایراندر
عرصهجهانیرتبه 81رابهدســتآوردهاســتودرقارهآسیا
توانســته اســت دوازدهم شــود .با وجود این ،چون بیشترین
میــزان رشــد ارتباطــات و فنــاوری اطالعــات طی یک ســال
گذشــته در ایران رقــم خــورد ،از آن بهعنوان پویاترین کشــور
آسیایییادمیشود».
عــاوه بر ایــن ،گــزارش مذکور نشــان داده اســت که طی
ســال گذشــته بیشــترین پیشــرفت در عرصــه ارتباطــات و
فنــاوریاطالعاتدرگســترهجهانینیزبهکشــورهایایران،
نامبیــا و گابن مربوط میشــده اســت .در گــزارشIDI 2016
نیــززیرســاخت ICTدر 176اقتصــادجهــانمــوردبررســی
قرارگرفتهبودوبرایســنجشوضعیتفناوریدرکشــورها
عواملــیازجملــهتعدادمشــترکانخطــوطثابــتوهمراه
تلفن،میزاندسترسیخانوارهابهرایانه،میزاندسترسیبه
اینترنت،میانگینسرعتاینترنتبهازایهرکاربر،ضریب
نفــوذاینترنــت،میــزاناســتفادهازخطــوطپهنبانــدثابت
اینترنــت،تعدادمشــترکانخدمــاتموبایلیاینترنــتو...
تحلیلشــدوبراســاسآننیزایرانیکیازبهترینبازارهای
 ICTدرآسیاراداشت.
طبقاطالعاتدراینگزارش،میزاندسترسیبهفناوری
 ICTدرایرانطیســالگذشــتهنســبتبهمیانگینجهانی
دوبرابربیشتربود.درگسترهجهانیمیزانرشددسترسیبه
ی 0.20گزارش شــدکه ایران در فهرســت IDIتوانست
فناور 
رشد 0.41رابهدستآوردتابرایناساسازهر 10ایرانی6.74
نفــربتواننــدبهفنــاوریوخدمــاتمختلف ICTدسترســی
داشتهباشند.اینگزارشاعالمکردکهدرسالگذشتهتقریباً
درهمــهبخشهایصنعت ICTایرانرشــدقابلمالحظه
دیدهشدهاست.

میتوانــدکســبوکارهاینوپــارادرحوزهفنــاوریاطالعات
تقویت کند .ایران برای توســعه اســتارتاپها سند استراتژی
ویــژهدراقتصاددیجیتالخودتعریفکردهاســتکهوزارت
 ICTبهعنوانمتولیاصلیآنمیکوشــدازکســبوکارهای
نوظهورحمایتهایالزمراانجامدهد.
بیطرفیاینترنتایرانی
پایگاهخبری«عربنیــوز»دریکگزارشویژهوضعیف
بیطرفی اینترنت در ایران را مورد تحلیل قرار داد .بر اساس
ایــنگزارشگفتهشــددرحالیکهواشــنگتندســامبر2017
تصمیماتجدیدبرایبیطرفیاینترنتدرامریکارااتخاذ
کرد ،ایران طرحهای جدید خود را برای دسترسی گستردهتر
بــهخدمــاتاینترنتیبــاقیمــتارزانتربــهاجرارســاند.در
گــزارشاینمرکزگفتهشــد«:دولتحســنروحانیبیشاز
هــرزمــاندیگرتالشمیکنددسترســیبهفضایســایبری
بــازرابرایمــردمفراهمکند.ایندولتبهجایآنکهســعی
درافزایشتعدادمشــترکاناینترنتداشــتهباشد،بهدنبال
روشهاییبرایافزایشپهنایباندمیگرددوامیدواراست
مردمباهزینهکمتربتوانندوارداینترنتشوند».
بر اساس مطالعه مشترک مرکز Cable.co.ukوBDRC
Continentalکهنتایجحاصلازآنپایانسال2017میالدی
منتشــرشــد،ایرانیکــیازارزانتریــنخدمــاتپهنبانددر
جهــانراارائــهمیدهــدوبهطــورمیانگیــنهرکاربــرایرانی
ماهانه 5.37دالربرایاستفادهازاینترنتپرداختمیکند.
البتهگفتهشــدهاســتکهرقممذکورتنهابرایدسترســیبه
ســایتهای اینترنتــی داخلی اعمال میشــود و هــر کاربری
که بخواهد به ســایتهای خارجی از جمله شبک ه اجتماعی
اینستاگرامواپلیکیشنارتباطیتلگرامدسترسیداشتهباشد
بایدهزینهبیشترپرداختکند.

«فایننشال تریبون» در یک گزارش ویژه از ایران به عنوان کشوری یاد کرد که با سرعت زیاد در حال
جهش به سوی دنیای دیجیتال است .در این گزارش گفته شد توسعه کسب و کارهای آنالین به یکی از
اولویتهای اصلی دولت دوازدهم جمهوری اسالمی ایران تبدیل شده است

صنعــت ICTاز میــزان تولیــد ناخالــص ملی کشــور ســهم
 2.1درصدی را در اختیار داشــته است که پیشبینی میشود
در برنامه پنج ســاله ششم توســعه اقتصادی بین سالهای
 2017تــا 2022میــادیاینرقــمبهبیشاز 8درصدبرســد.
عــاوهبــراین،رشــدصنعــتفنــاوریتوانســتهاســت2.12
درصــد ارزش افــزوده برای اقتصاد ایــران به همــراه آورد که
 1.58درصــدازآنبــهفناوریهــایارتباطــیو 0.54درصــد
بــهفناوریهــایاطالعاتیمربوطمیشــود.درایــنگزارش
همچنین گفته شــد کــه پایــان ســال 2016میالدی ایــران در
شاخص توسعه )ICT (IDIبا کسب امتیاز 4.99رتبه هشتاد
ونهمراداشــتهاســت.شاخص IDIهرســالتوسطسازمان
جهانــی مخابــرات ( )ITUوابســته بــه ســازمان ملل متحد
منتشــرمیشــودووضعیتتوســعهفنــاوریدرکشــورهای
مختلــفرانمایانمیکند.اینفهرســت،صنعــتفناوری
درهر کشــور را بر اساس 11معیارمختلفمورد سنجشقرار
میدهدوبراساسآنگفتهشدهاستکهICTهماکنونیکی
ازاعضایجداییناپذیراقتصادایراناست.
ایران،پویاترینکشورآسیا
شــبکهخبــریســیاناندرگــزارشاخیرخودبااســتناد
بــه آخریــن نســخه از «شــاخص توســعه  »ICTمنــدرج در
سایترسمیســازمان ITUکهدرپایانســال 2017میالدی
منتشرشــد،ازایرانبهعنوان«پویاترینکشورآسیادرعرصه
ارتباطــاتوفناوریاطالعات»یادکــرد.دراینگزارشگفته
شــدهاســت«:براســاسشــاخص IDIایرانپویاترینکشور
آســیااســت.اینشــاخصامتیازکشــورهارابرمبنایعدد10
مشخص میکند و ایران طی یک سال گذشته توانسته است
بارشــد 0.54درصدی،امتیازخودرااز 5.04به 5.58برساند
وبراساسآنرتبهایرانبینکشورهایجهانچهارپلهباالتر
رفتهاســت.طبقگزارش 2017IDIکههماکنونرویسایت

زمانیبرایاستارتاپها
بــهعقیدهپایگاهخبریالمانیتور،ســالگذشــتهبهترین
زمــان برای رشــد اســتارتاپها در ایران بــود .درگــزارش این
خبرگزاریگفتهشد«:برایتوسعهاستارتاپهادرایرانتوقع
نداشتهباشیدبافضاییشبیهبهلندنیابرلینمواجهشوید.
با وجــود این میتوانید شــرایط کنونی را از کشــورهایی مانند
ترکیهبهتربدانیدوالبتهبایدتوجهداشتهباشیدسرعترشد
استارتاپهادرایرانبسیارزیاداستوطولینمیکشدکهاین
بازاررامیتوانبسیارموفقدید».
ایــن رســانه عربــی اکوسیســتم اســتارتاپها در ایــران
را بســیار جــوان معرفی کرده اســت که پویایــی و نوآوری را
از مهمتریــن مشــخصههای آن میدانــد و البتــه بهدلیــل
غایب بودن شــرکتهای خارجی ،برخی مشــکالت را هم
پیــش روی آن میبیند .از آنجایی که ســازمانهای ســنتی
بخش اعظم کســب و کارهــای ایرانی را به خود اختصاص
دادهانــد ،بــازار نوظهــور اســتارتاپها در ایــران براحتــی
توانســته اســت جایگاه خــود را پیــدا کند و تاکســییابها و
فروشــگاههای اینترنتی از نخســتین مراکــزی بودند که در
این زمینه رشد کردند.
المانیتوربعدازکالنشهرهایچین،تهرانرابزرگترین
بازارروبهرشــداســتارتاپهادرآســیامعرفیکردوبهعنوان
مثال توضیح داد پایان ســال 2017اســتارتاپ اسنپ به طور
میانگین روزانه 30میلیون حمل و نقل شــهری در پایتخت
ایرانرامدیریتکردهاست.
نکتــهدیگریکــهدرگــزارشاینمرکــزبهآنتوجهشــد،
جذبســرمایهگذارانخارجیتوسط اســتارتاپهایایرانی
اســت .المانیتور بهنقل از وزیر ICTاعالم کرد ایران تصمیم
داردطیدوسالآیندهبودجه 110میلیوندالریرابهتوسعه
اینکســبوکارهاینوپااختصاصدهــدکهاینمنابعمالی

درادامــهایــنگزارشگفتهشــد«:وزیر ICTایــراننوامبر
گذشــتهرویصفحهرســمیخوددرشبکهاجتماعیتوئیتر
اعالمکردکاربرانمیتواننددرصورتاستفادهازشبکههای
اجتماعــی داخلــی تخفیــف 30درصــدی را در هزینههــای
اینترنتی خــود دریافت کنند و البته طرحهایــی برای کاهش
هزینــه اســتفاده از وب جهانــی هم بــرای کاربــران اینترنتی
پیشبینیشدهاست».
بهصورتهمزماندرجریانمباحثاتصورتگرفتهدر
واشــنگتنپیرامونبیطرفیاینترنت،پنجعضوکمیسیون
ارتباطــات فــدرال امریــکا ( )FCCهشــدار دادنــد اعمــال
مقرراتســختگیرانهمیتوانددولتهایچیــن،ایرانوکره
شمالیرادرعرصهاینترنتقویترکند«.آجیتپای»مدیر
کمیســیون ارتباطات فدرال در این خصوص گفــت« :اگر در
ایاالتمتحدهمقرراتیرامبنیبرکنترلبیشتردولتبرنحوه
عملکرداینترنتتصویبکنیم...کارمادرعرصهبینالمللی
دشــوارترمیشــودودرحالیکهکشــورهابربیطرفیهرچه
بیشــتراینترنتتأکیدمیکنند،ماخودرابامشــکالتجدید
روبهرومیکنیم».
بههرحالعالوهبرمواردیادشده،طیسالگذشتهدیگر
بخشهــاازجملهرویکارآمدنجوانترینوزیردرصنعت
 ICTایران،آمادهســازیســهماهــوارهایرانیبــرایپرتاببه
مدار زمین ،مسدودسازی اپلیکیشــنهای ارتباطی از جمله
تلگــرامواینســتاگرام،برنامهریزیبرایراهاندازیسیســتم
داخلی مبادله رمزنــگاری ارز دیجیتــال ،احتمال جلوگیری
ازپرداختهای USSDدرایران،تقویتامنیتســایبریو...
ازجملــهمواردیبودکهموردتوجهرســانههایخارجیقرار
گرفــت و البته نکته مهــم این بود کــه مجموع این رســانهها
فضــای ICTایــرانراروبهرشــدقلمدادکردنــدوآنرایکیاز
بهترینبازارهایفناوریمنطقهدانستند.
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