 8دﻫﻢ درﺻﺪ از اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺮان ﺑﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ واﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ

ﺳﻬﻢ ﮐﻢ اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺮان از اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﻣﺎ واﺑﺴﺘﮕﯽ ﺷﺪﯾﺪ ﺑﻪ ﮔﻮﮔﻞ

آﻣﺎرﻫﺎی ﻣﻮﺳﺴﺎت ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﮐﺎرﺑﺮان اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﺮای ﺟﺴﺘﺠﻮ ،واﺑﺴﺘﮕﯽ ﺷﺪﯾﺪی ﺑﻪ ﮔﻮﮔﻞ دارﻧﺪ و ﺳﻬﻢ
اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺮان از اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ 8 ،دﻫﻢ درﺻﺪ اﺳﺖ.
اﻣﯿﺮﻋﻠﯽ ﺧﯿﺮاﻧﺪﯾﺶ ،ﻣﺪﯾﺮ اﺟﺮاﯾﯽ ﺟﺴﺘﺠﻮﮔﺮ ﺑﻮﻣﯽ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ آﻣﺎرﻫﺎی ﻣﻮﺳﺴﺎت ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ دﻧﯿﺎ از ﻣﯿﺮان اﺳﺘﻔﺎده از
ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎی ﺟﺴﺘﺠﻮﮔﺮ ﮔﻔﺖ» :ﺑﺮاﺳﺎس ﮔﺰارش ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ  BCGﺑﻪﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﻣﺸﺎوران ﭘﯿﺸﺮو ﺟﻬﺎﻧﯽ در
زﻣﯿﻨﻪ اﺳﺘﺮاﺗﮋیﻫﺎی ﮐﺴﺐوﮐﺎر ﮐﻪ ﮔﺰارش ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺧﻮد را از ﻣﺴﺘﻨﺪات ﺻﻨﺪوق ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﭘﻮل ﯾﺎ  IMFاﻗﺘﺒﺎس ﻣﯽﮐﻨﺪ،
ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺟﺴﺘﺠﻮﮔﺮ ﮔﻮﮔﻞ در ﺳﺎل  ۲۰۱۵در ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﻣﺤﻘﻖ ﺷﺪن ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی آﻣﺮﯾﮑﺎ  ۱۶۵ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر
درآﻣﺪزاﯾﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ .اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻃﺒﻖ ﮔﺰارش اﯾﻦ ﻣﻮﺳﺴﻪ ،اﻗﺘﺼﺎد ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ در اﯾﺮان ﺑﺮای
ﺳﺎل  ۲۰۱۵ﺣﺪود  ۰.۸درﺻﺪ اﺳﺖ«.

ﻣﻄﻠﺐ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی

ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه »ﺻﻨﺪوقﻫﺎی ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ ،ﭘﯿﺸﺮان ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻠﯽ«
ﻓﺮوش ﺑﺴﺘﻪﻫﺎی اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت راﯾﺘﻞ ﺑﺎ  40درﺻﺪ ﺗﺨﻔﯿﻒ
ﻣﺪﯾﺮ اﺟﺮاﯾﯽ ﺟﺴﺘﺠﻮﮔﺮ ﺑﻮﻣﯽ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻟﺰوم ﺑﻮﻣﯽﺳﺎزی ﮐﺴﺐوﮐﺎرﻫﺎی ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺟﻮﯾﺸﮕﺮ ﺑﻮﻣﯽ ،ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد:
»ﺑﺎ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻫﻤﯿﻦ آﻣﺎر و ارﻗﺎم ﻣﯽﺗﻮان ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﮐﺮد ﮐﻪ در ﺻﻮرت ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﺎرﺑﺮان اﯾﺮاﻧﯽ از ﺟﻮﯾﺸﮕﺮ ﺑﻮﻣﯽ ﭘﺎرﺳﯽﺟﻮ،
اﯾﻦ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ اﻗﺘﺼﺎد اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﮐﺸﻮر ﻃﯽ ﭘﻨﺞ ﺳﺎل آﯾﻨﺪه ﺑﺎ رﺷﺪ  ۶۰۰درﺻﺪی ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﻮد .در ﮔﺰارش
اﮐﻮﻧﻮﻣﯿﮏ اﯾﻤﭙﮑﺖ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺻﺮاﺣﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ و وب در ﺣﺎل ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﮐﺴﺐوﮐﺎرﻫﺎی آﻣﺮﯾﮑﺎ و ﮔﻮﮔﻞ در ﺣﺎل
ﮐﻤﮏ ﺑﻪ وب اﺳﺖ و اﯾﻦ ﭼﺮﺧﻪ ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ از ﺳﻮی دوﻟﺖ و ﻣﺮدم اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻣﺪاوم اداﻣﻪ دارد و ﻫﻤﯿﻦ اﻣﺮ
ﺑﺎﻋﺚ ﭘﯿﺸﺘﺎزی اﯾﻦ ﮐﺸﻮر در ﺻﻨﻌﺖ  ITﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﺮاﺳﺎس آﻣﺎر ﮔﻮﮔﻞ ﺗﺮﻧﺪ ،ﮐﺎرﺑﺮان اﯾﺮاﻧﯽ در رﺗﺒﻪ  ۵ﺟﻬﺎﻧﯽ
اﺳﺘﻔﺎده از ﮔﻮﮔﻞ ﻗﺮار دارﻧﺪ ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﮐﺎرﺑﺮان اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺑﻪ ﮐﻞ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﮐﺸﻮر ،اﯾﺮان در رﺗﺒﻪ  ۱اﺳﺘﻔﺎده
از ﮔﻮﮔﻞ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد و اﯾﻦ ﻣﺒﯿﻦ واﺑﺴﺘﮕﯽ ﺷﺪﯾﺪ اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﺑﻪ ﮔﻮﮔﻞ اﺳﺖ«.

ﺧﯿﺮاﻧﺪﯾﺶ ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد» :در دﻧﯿﺎ ﭘﯿﭽﯿﺪهﺗﺮﯾﻦ و دﺷﻮارﺗﺮﯾﻦ ﭘﺮوژهﻫﺎی ﻓﻨﯽ در ﺻﻨﻌﺖ  ،ITراهاﻧﺪازی ﻣﻮﺗﻮر ﺟﺴﺘﺠﻮ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﺖ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪﺗﺮﯾﻦ ﻧﺨﺒﮕﺎن ﮐﺸﻮر ،اﯾﺮان در زﻣﯿﻨﻪ ﺳﺎﺧﺖ ﺟﻮﯾﺸﮕﺮ ﺑﻮﻣﯽ ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪه و ﺣﺎﻻ زﻣﺎن آن
رﺳﯿﺪه ﺗﺎ ﮐﺎرﺑﺮان اﯾﺮاﻧﯽ از آن ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﺮدم ﮐﺸﻮر ﺧﻮدﻣﺎن از ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﺎﻟﯽ و ﺷﻐﻠﯽ آن ﺑﻬﺮه
ﺑﺒﺮﻧﺪ«.
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