دولت تدبیر و امید که در پایان مســیر چهارســاله خود بســر میبرد
طی این دوره زمانــی در زمینههای مختلف موفقیتهای بزرگی را
میثم لطفی
رقم زد و از جمله آنها توانســت در صنعت فناوری گامهای بلندی
خبرنگار
بردارد .سیاســت «حســن روحانــی» بهعنــوان ســکاندار دولت
یازدهم در مســأله هســتهای تالش برای خروج پرونده ایران از شــورای امنیت و تکمیل فناوری هستهای کشــور بود و در نهایت موفق شد
بــا وجود تحریمهــای حاکم اهداف خــود را محقق کند .افزایش اعتبــار بینالمللی ایــران در عرصه جهانی مهمترین دســتاوردی بود که
دولــت یازدهم در کارنامه خود ثبت کرد و پیشــرفتهای صورت گرفته در حــوزه علم و فناوری به طور حتم از جملــه اتفاقاتی بود که این
موفقیتها را باعث شــد .فناوری ارتباطات و اطالعات در این دوره زمانی بیش از گذشته مورد توجه قرار گرفت و پیشرفت دولت در این
زمینه بخصوص رشــد اینترنت همراه ،افزایش پهنای باند اینترنت ،تأکید بر دسترســی آزاد مردم به اطالعات و...توانست دور تازهای از
موفقیتهای ایران را باعث شود.

ایران ،پیشتاز فناوری ارتباطی در خاورمیانه

مجمع جهانی اقتصاد ،ایران را بزرگترین قطب تلفن همراه و کاربران اینترنتی در خاورمیانه و آسیای مرکزی معرفی کرد
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هفتــهگذشــتهنشــریه«فوربــز»درآخریــنشــمارهخــودبــاتأکیــدبــر
موفقیتهــایدولــتایــراندرعرصــهفنــاوریاعــامکــردصنعــت
نرمافزارکشوردرسالهایاخیربیشترینرشدراتجربهکردهاست.
در گزارش ویژه این نشریه نوشته شد« :نقش نرمافزارهای متنباز
درصنعــتفنــاوریایــرانبســیارپررنگشــدهاســتودولــتکنونی
بــرتوســعهاینبخــشتأکیــدفــراواندارد،بهعنــوانمثــالهماکنون
اپلیکیشــن ایرانی« تســکولو» بیش از 14هزار مشــترک جهانــی در100
کشــورداردوالبتهبایدتوجهداشــتکهایننرمافزارسال 2014میالدی
متولد شــده اســت .در ســال 2015میالدی شرکت توســعه دهنده این
نرمافزار موفق شد نام خود را بهعنوان یکی از 100استارتاپ نر مافزاری
برترمعرفیکند».
اوایلسال2017میالدیروزنامهگاردینباانتشارگزارشیاعالمکرد
دولت«حســنروحانی»برافزایشدسترسیآزادمردمبهاطالعاتو
توســعه فناوری توجه ویژه دارد و همین مسأله باعث شده است ایران
در ســالهای اخیر بیشــترین پیشــرفت را در این زمینه تجربه کند .این
روزنامهنوشت«:پشتیبانیبیسابقهدولتایرانازفناوریباعثشده
اســتاینصنعتبهباالترینسطحکیفیخودبرسد.ایرانهماکنون
پرچمدارعرصهفناوریدرمنطقهخاورمیانهمحســوبمیشودواین
اتفاق به واســطه موفقیتهای دولت کنونی رخ داده است؛در کشوری
کــه 60درصدمردمآنراافرادزیر 30ســالتشــکیلمیدهند،نوآوری
بدوندسترسیآزادبهاطالعاتنمیتواندفایدهچندانیداشتهباشدو
دولتکنونیایرانتوانستهاستاینفرصترابرایمردمفراهمکندتا
بیشتر از هر زمان دیگر از مزایای فناوری اطالعات و ارتباطات بهرهمند
شــوند».مجمــعجهانیاقتصــادباآغازســال 2017میــادیگزارش
جامعــی درمــوردوضعیــتکشــورهامنتشــرکــردودربخشــیازاین
گزارش به صورت ویژه روی موفقیتهای فناورانه ایران در ســالهای
اخیر تأکید شــد.در گزارش این مجمع اعالم شد« :دولت کنونی ایران
توســعهفناوریرایکیازســهاولویتاصلیخودمیداندوپیشبینی
کرده اســت بین ســالهای 2016تا 2021میالدی تمامــی اهداف خود
رادرایــنزمینهمحققکند.ازآنجاکهتحریمهابرایایرانکمترشــده
است ،پیشبینی میشــود بودجه بخش تحقیق و توسعه در صنعت

فنــاوریایــرانتاســال2030
میالدی رشد  400درصدی را
تجربه کنــد و این اتفاق تولید
ناخالــص ملــی را 4درصــد
افزایــش دهد .اگــر این اعداد
و ارقــام محقــق شــوند ایران
میتوانــد موقعیــت خــود
را بهعنــوان بزرگتریــن بــازار
فنــاوریمنطقهمحققکندو
بیشترین رشــد را در صنعت
فنــاوریخاورمیانــهبــهثبت
برساند».
مجمــع جهانــی اقتصاد
بــرایــنباوراســتکــهبخش
توسعه اســتارتآپ در ایران
بــه گونــهای پیش مــیرود که
مشــابه آن در منطقــه دیــده
نمیشــود .ایــن ســازمان
بینالمللیکهتوســعهاســتارتآپهارامدیونتمرکــزقابلمالحظه
دولتیازدهممیدانداعالمکردکهاگرچهتنهاسهشرکتسرمایهگذار
داخلــیدرایــنزمینــهفعالیــتمیکننــد،ولــیطرحهایپشــتیبانی
دولــتباعــثشــدهاســتســازمانهایکوچــکومتوســطبتوانندبا
ســرمایهگذاران خارجی وارد مذاکره شــوند و از ایــن طریق برنامههای
فناورانهخودرابهنتیجه برسانند.
ازمهمتریــناتفاقاتــیکــهبهاعتقادایــنمجمع«دولــتتدبیرو
امیــد»انجــامداداینبــودکهتوانســتنیروهایبااســتعدادراداخل
کشــور نگه دارد،اگرچه ایران یکی از بزرگترین کشــورهای جهان برای
ســرمایهگذاریدرعرصهآموزشوپرورشمحســوبمیشــود،ولی
صاحبانصنایعهمچنانبرایجذبنیروهایمتخصصمشکالت
شرویخودمیبینند.براســاسآمارمنتشــرشدهازسوی
فراوانی پی 
مجمع جهانی اقتصاد ،ســاالنه 20درصد هزینههای عمومی دولت
ایــران صرف آمــوزش میشــود و بر اســاس پیشبینیهــای صورت

پشتیبانی
بیسابقه دولت ایران
از فناوری باعث شده
است این صنعت به
باالترین سطح کیفی
خود برسد .ایران
هماکنون پرچمدار
عرصه فناوری در
منطقه خاورمیانه
محسوب میشود و
این اتفاق به واسطه
موفقیتهای دولت
کنونی رخ داده است

گرفته قرار شده اســت طی یک دهه آتی 4.5درصد از تولید ناخالص
ملــیایرانبهبخشآموزشاختصــاصیابد؛باهمهاینتوضیحات
فرارمغزهاازجملهمعضالتایرانمحسوبمیشودوتاپیشازاین
اســتعدادهای مرتبط با صنعت فناوری معموالًتمایلی به فعالیت
دراینزمینهنداشتند.
در گــزارش مجمع جهانی اقتصاد آمده اســت  ،تا پایان دولت قبل
ســاالنه به طــور میانگیــن 150هــزار نیروی متخصــص از ایــران خارج
میشــدندکه اینرقــمدوبرابربیشــتر ازدرآمدنفتی ایرانبرایکشــور
هزینــهداشــتوهماکنــونتعــداداینافرادتایکســومکاهــشیافته
اســت.کاهشتحریمهــایاقتصادیوافزایشپشــتیبانیهایدولتی
برای توسعه فناوری از مهمترین اتفاقاتی بود که موجب شد نیروهای
متخصصحضوردربازارایرانراترجیحدهند.
باوجودنوآوریهایقابلمالحظه،دولتیازدهمبرای توسعه
کارآفرینــی در عرصــه فنــاوری هــم گامهای بــزرگ برداشــت و در
گزارش مجمع جهانی اقتصاد گفته شد عرصه گسترده تحقیقات
علمیموجبشــدبخشخصوصیفرصتهایشغلیبیشتری
را در ســالهای اخیر ایجاد کند و تمایل نیروهای متخصص و جوان
بــرایورودبهمشــاغلمرتبطبــاعرصهفناوریبــامیانگیندرآمد
متوســطافزایــشیابد.براســاسهمینتالشهاپیشبینیشــده
اســت طی سه ســال آینده بیش از 100اســتارتاپ در عرصه فناوری
درایــرانراهانــدازیشــودوهــریــکازآنهــانیروهــایمتخصصو
کارشناسانراجذبکنند.
با تمــام این توضیحات ،مهمترین گامی که دولــت تدبیر و امید در
عرصــهفناوریبرداشــتایجادتغییراتاساســیدرزمینهدسترســی
مــردمبــهاینترنتبــودکــهروزنامــهنیویورکتایمز،واشنگتنپســت،
گاردین و خبرگزاری سیانان طی ماههای اخیر چندین بار بر آن تأکید
کردند .مجمع جهانی اقتصــاد ،ایران را بزرگترین قطب تلفن همراه و
کاربران اینترنتی در خاورمیانه و آســیای مرکزی معرفی کرد و توضیح
داد« :ایــران یکــی از قویترین کشــورهای مجهــز به فنــاوری در عرصه
جهانی محســوب میشــود .سانســورهای اعمال شده از ســوی دولت
قبلباعثشــدهبودمردم برایدسترسیبهفناوریمحدودیتهایی
راپیــشرویخــودببیند،ولیرئیسجمهوریکنونــیایرانبهصورت
ویــژهبردسترســیآزادبهاطالعاتتأکیدداردونحوهتوســعهخدمات
اینترنتی در ایران هم این مســأله را تأیید میکند .عالوه بر سانسورهای
اینترنتــی ،قیمت باال و کیفیت پاییــن برای اســتفاده از خدمات مذکور
هــم کاربران ایرانی را ناراضی کرده بود که این مســأله نیز در چند ســال
اخیــربســیارمتفــاوتشــدهاســت.اصالحــاتاینترنتــیازمهمترین
اقداماتــیبــودکــه دولتکنونــی ایرانبــرایخــودرقــمزدو درجریان
همینفعالیتهادسترسیمردمایرانبهنسلسوموچهارمخدمات
مخابراتی فراهم شــد ».به هر حال باید توجه داشت بین اتصال مردم
بهاینترنتوتوانمندســازیآنهادرعرصهفناوریتفــاوتوجودداردو
مجمعجهانیاقتصادبراینباوراستکهتوسعههمزمانهردوبخش
هــدف اصلی دولــت یازدهم بوده اســت .دولــت کنونی ایــران بخوبی
بــر اهمیت ایــن دو بخــش تأکیــد دارد و به همیــن خاطر در ســالهای
اخیر بیشــترین ســرمایهگذاری برای توســعه زیرســاختهای فناوری
صورتگرفتهاست.
بــا همه این توضیحات هماکنــون که «دولت تدبیــر و امید» خود را
در پایان مسیر چهار ساله میداند این مسأله را برای جهانیان به اثبات
رســاندهاستکهکشــورایرانپتانســیلکافیبرایتبدیلشدنبهیکی
ازقطبهــایاصلیفناوریدرجهانرادارد،البتهاینمســألهاهمیت
فراوانــی دارد که چهار ســال آتی هم ســکان اصلی عرصه فنــاوری زیر
نظــر رئیس جمهوری کنونی هدایت شــود یا دولت بعدی بــا پیروی از
سیاستهایمشابهبتواندموفقیتهایپیشروراتضمینکند.

