
  

 های آرک گروه شرکت
 و کارآمد د نرم افزارهایی مطمئن، هوشمن

 رسدمیلیارد دالر می ۰۳ارزش بازار فناوری اطالعات ایران به 
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 وری و منابع انسانی دست می یابیدجدیدترین مطالب در زمینه های مالی، مدیریت، فنادر سایت آرک به 

 رسدمیلیارد دالر می ۰۳ارزش بازار فناوری اطالعات ایران به 

 انتشار این مقاله بدون تغییر در آن مجاز است.

 

حدود  ۶۱۰۲عضو هیات علمی دانشگاه شریف گفت: ارزش بازار فناوری اطالعات و ارتباطات ایران در سال 

 .میلیارد دالر برسد ۰۱به  ۶۱۶۱شود این میزان تا سال بینی میمیلیارد دالر برآورد شده که پیش ۶۰

المللی، با رویکرد مشارکت تجاری در شاخه های مختلف فناوری اطالعات گذاران بینیک هیات از سرمایه

گذاران خارجی های سرمایهمدیران ارشد شرکت .و ارتباطات کشور از دیتاسنتر ابری ایران بازدید کرد

ت ارتباطات ثابت با توجه های کشور در حوزه خدمادر این بازدید از نزدیک با برنامه ICT فعال در حوزه

 (Cloud Computing) ، توسعه دیتاسنتر و خدمات ابریFCP های به ارائه مجوز فعالیت به شرکت

به عنوان اولین دیتاسنتر ابری کشور و توسعه کسب و کارهای دیجیتال آشنا شدند که این اقدامات مورد 

 .استقبال سرمایه گذاران خارجی قرار گرفت

 زاده، عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف گفت: بر اساس گزارشدون قاسمدر این نشست، فری

Frost & Sullivan Analysis   ۶۰میزان بازار فناوری اطالعات و ارتباطات ایران  ۶۱۰۲در سال 

 .میلیارد دالر برسد ۰۱به  ۶۱۶۱شود این عدد در سال بینی میمیلیارد دالر برآورد شده است که پیش

های رقابتی موجود، ایران را به های جدید ایجاد شده در فضای پس از برجام و مزیترصتوی با بیان ف

گذاران خارجی که آمادگی انتقال دانش فنی و فناوری روز را عنوان بستری مستعد برای حضور سرمایه

 .میلیون نفری منطقه، معرفی کرد ۰۱۱دارند و با هدف دستیابی به بازار 

فرد ایران در حوزه ارتباطات و های منحصربهه صنعتی شریف با اشاره به پتانسیلعضو هیات علمی دانشگا

سال گذشته،  ۰برابر ظرف  ۸المللی کشور به بیش از فناوری اطالعات، گفت: افزایش پهنای باند بین

میلیون  ۰۱بیش از  و G/LTE ۰و   ۰Gمیلیون نفر به اینترنت پرسرعت موبایل از طریق  ۰۱اتصال قریب به 

میلیون گوشی موبایل هوشمند در بازار از جمله  ۰۱و وایمکس و نیز وجود بیش از  ADSL نفر از طریق

  .های ایران در این بخش است پتانسیل

قاسم زاده با بیان این که کشور ایران به لحاظ تعداد کاربران اینترنت در خاورمیانه مقام اول را داراست، 

گذاری و های باال برای سرمایهعنوان پتانسیلتعد در کشور را بهحضور کارآفرینان و نیروهای فنی مس

 .همکاری جهت توسعه صنعت دیجیتال برشمرد
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با در اختیار داشتن آخرین و مهمترین مقاالت و اخبار روز دنیا در حوزه 

منابع انسانی و فناوری، و نیز بهره مندی از دوره های مالی، مدیریت، 

های آموزشی رایگان و اطالع از آخرین بخشنامه ها و اطالعیه های 

 مالیاتی و ... تنها یک کلیک فاصله دارید.

  عضو شوید. خبرنامه آرکدر 
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