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دادُّا (پشداصؿگشاى) دس ايشاى
گضاسؽ خالكِ هذيشيتي دٍهیي پیوايؾ فشاّنكٌٌذگاى ػشٍيغّاي كالى 

تقذیش ٍ تطکش
تذيي ٍػیلِ اص كلیِ ػاصهاىّا ٍ ًْادّاي ؿشكتكٌٌذُ دس پیوايؾ ٍ ًوايٌذگاى آًْا ،ػشكاس خاًن هٌْذع
ًؼتشى هحؼٌي ٍ خٌاب آلاي دكتش احؼاى آسياًیاى تِ تشتیة تِ ػٌَاى كاسفشها ٍ هدشي پشٍطُ «تشسػي پیؾ
ًیاصّا ٍ تثییي ٍيظگيّا ٍ چاسچَبّاي فٌي ٍ صيشػاختي ٍ الضاهات حمَلي ،همشساتي ٍ لاًًَي اهكاى تْشُ-
گیشي ٍ اسايِ خذهات كالىدادُّا (ّ ٍ »)Big Dataوچٌیي اص ّوكاساى ٍ هـاٍساى حَصُ كؼةٍكاس پشٍطُ
هزكَس ،خٌاب آلاياى دكتش ايَب هحوذياى ،هٌْذع پَسيا ػاهلي ،هٌْذع هْذي حؼٌيًؼة ٍ ػشكاس خاًن-
ّا هٌْذع فاطوِ هظفشي ،هیتشا كشهيً ،یلَفش صسييللن ،هٌْذع هیٌا ػلیضادُ ،هٌْذع صّشا سضايي،
هٌْذع سٍيا دػتشًح ،دكتش هاًذاًا فشصاًِ ٍ ديگش پیوايـگشاى ػضيض ٍ ًیض ػاصهاى ًظام كٌفي ساياًِاي اػتاى
تْشاى تمذيش ٍ تـكش فشاٍاى تِ ػول هيآيذ.
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گضاسش خالصِ هذیشیتي دٍهیي پیوایص فشاّنكٌٌذگاى سشٍیسّاي كالى دادُّا
(پشداصضگشاى) دس ایشاى
 .1هقذهِ
تشاػاع آهاس هَػؼات تیي الوللي پیؾ تیٌي هي ؿَد هیضاى دسآهذ كٌؼت كالى دادُّا اص همذاس 7.7
هیلیاسد دالس دس ػال  1111تِ هیضاى  113هیلیاسد دالس دس ػال  1117خَاّذ سػیذ ،تشاػاع ايي پیؾ تیٌي
دس ػال  1119دسآهذ ايي كٌؼت تِ همذاس  99هیلیاسد دالس هي تاؿذ .يكي اص داليل چٌیي سؿذ ػشيؼي سا
هي تَاى پي تشدى كؼة ٍ كاسّاي اسائِ دٌّذُ خذهات كالى دادُّا (پشداصؿگشّا) تِ اّویت دادُ ٍ تَػؼِ
فٌاٍسيّا ٍ خذهات هٌاػة تشاي رخیشُ ػاصي ٍ تحلیل دادُ ّا داًؼت.
اص ايي سٍ ٍصاست استثاطات ٍ فٌاٍسي اطالػات تِ ػٌَاى هتَلي كٌؼت  ICTدس كـَس ٍ ًیض دس ساػتاي اخشاي
ػٌذ ساّثشدي تشًاهِ ؿـن تَػؼِ كـَس ٍ تِهٌظَس تحمك ّذف كوي "سكذ ٍ استماء داًؾ داخلي دس
كـَس" ،فٌاٍسي كالىدادُّا سا تِػٌَاى يكي اص فٌاٍسيّاي ًَيي ٍ هَضَػات هحَسي تشاي تَػؼِ
كؼةٍكاسّاي هشتثط تا فاٍا ؿٌاػايي كشدُ اػت .پظٍّـگاُ استثاطات ٍ فٌاٍسي اطالػات ًیض تِػٌَاى
لذيويتشيي ًْاد پظٍّـي حاكویتي دس حَصُ فاٍا ،پشٍطُّاي «تذٍيي ًمـِ ساُ كالىدادُّا» تِ كاسفشهايي
ٍصاست استثاطات ٍ فٌاٍسي اطالػات ٍ «سگَالتَسي كالىدادُّا» تِ كاسفشهايي ػاصهاى تٌظین همشسات ٍ
استثاطات ساديَيي سا تِ اخشا گزاسدُ اػت.
دس خشياى اخشاي دٍ پشٍطُ فَق ٍ دس اداهِ ًخؼتیي پیوايؾ كالىدادُّا دس ايشاى دس ػال  ،1397دٍهیي
پیوايؾ ؿشكتّاي فشاّن كٌٌذُ ػشٍيغّاي كالىدادُّا (پشداصؿگشاى) ٍ ّوچٌیي اٍلیي پیوايؾ حَصُ
فشاّن كٌٌذگاى دادُّا ٍ كالى دادُّا (كٌتشلكٌٌذُّا) دس ايشاى دس ػال  1397دس پظٍّـگاُ استثاطات ٍ
فٌاٍسي اطالػات تِ هشحلِ اخشا گزاؿتِ ؿذ .هؼتٌذ حاضش ،گضاسؽ خالكِ هذيشيتي اّن يافتِ ّاي دٍهیي
پیوايؾ پشداصؿگشاى دس ايشاى دس ػال  1397هيتاؿذّ .وچٌیي ،گضاسؽ كاهل ٍ خالكِ هذيشيتي
پیوايؾّاي هزكَس دس ػايت طشح كالىدادُّاي پظٍّـگاُ استثاطات ٍ فٌاٍسي اطالػات تِ آدسع
bigdata.itrc.ac.irهٌتـش ؿذُ اػت ٍ دس اختیاس ػوَم لشاس گشفتِ اػت.
ّذف پیوايؾ پشداصؿگشاى ،ؿٌاػايي ٍضؼیت هَخَد صيؼتتَم كالىدادُّا ٍ چالؾّاي تَػؼِ آى ٍ تشسػي
سًٍذ تغییشات دس ػالّاي هتَالي دس كـَس تِهٌظَس تشًاهِسيضي تشاي تؼییي ساّثشدّاي كحیح ٍ تَاًوٌذػاص
دس ساػتاي ايداد ٍ استماي صيؼتتَم ٍ كٌؼت كالىدادُّا ٍ تذٍيي چاسچَب سگَالتَسي ٍ ًظاست تش اسائِ
ػشٍيغّاي هشتَط تِ ايي فٌاٍسي دس كـَس تَدُ اػت .هشاحل پیوايؾّاي ػالّاي  97 ٍ 97ػثاستٌذ اص:
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 پیوايؾ دس ًوايـگاُ الكاهپ  31( 97تیش تا  1هشداد )1397
 پیوايؾ تِ كَست تشخط دس ػايت "طشح كالىدادُّا" 1دس ؿْشيَسهاُ ػال 1397
 پیوايؾ دس ًوايـگاُ تلكام  19( 97هْش تا  17هْش )1397
 پیوايؾ دس ًوايـگاُ الكاهپ  7( 97تا  9هشداد )1397
دس ايي پیوايؾّا پشػـٌاهِ ّا دسهدوَع دس اختیاس  1941ؿشكت لشاس دادُ ؿذ ٍ اص هیاى آًْا اطالػات ٍ
پشػـٌاهِّاي  131ؿشكت اسائِدٌّذُ خذهات كالىدادُّا (پشداصؿگشّا) هَسد تحلیل ًْايي لشاس گشفتِ
اػت.
دس ايي گضاسؽ اتؼاد كؼة ٍ كاسي ،حمَلي ٍ فٌي ؿشكتْاي اسائِ دٌّذُ خذهات كالى دادُ(پشداصؿگشّا) دس
كـَس دس ػال  97دس همايؼِ تا ػال  97هَسد تشسػي ٍ تحلیل لشاس گشفتِ اػت ٍ تشاػاع ًتايح تذػت آهذُ
هي تَاى گفت پتاًؼیل لاتل تَخْي تشاي تاصاس كالىدادُّا دس كـَس ايشاى ٍخَد داسدّ .شچٌذ ايي تاصاس دس
ايشاى ًَپا هحؼَب هيؿَد ٍ چالؾّايي دس آى ٍخَد داسد ،اها دس آيٌذُ ًِچٌذاى دٍس تا سفغ هَاًغ اؿاسُ
ؿذُ دس ايي گضاسؽ هي تَاى تاصاس هٌاػثي تشاي آى پیؾتیٌي ًوَد.

www.bigdata.itrc.ac.ir
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 .2اّن هطاّذات ٍ یافتِّاي دٍهیي پیوایص كالى دادُّا دس ایشاى
هْوتشيي هـاّذات ٍ يافتِّاي دٍهیي پیوايؾ ؿشكت ّاي فشاّن كٌٌذُ ػشٍيغّاي كالىدادُّا دس ايشاى
تِ تفكیک حَصُّاي هختلف تِ ؿشح صيش هيتاؿذ:
 .2.1بشًاهِسیضي ٍ سیاستگزاسي
 هْوتشيي چالؾ كالىدادُّا دس ػطح حاكویتي اص ديذگاُ ؿشكتّاي خلَكي ػثاست اػت اص
«هحذٍدیت ّوکاسي با ضشكتّاي خاسجي فؼال دس حَصُ كالىدادُّا» « ،ػذم دستشسي
بِ اطالػات ٍ ًیاصّاي باصاس كالى دادُ ّا دس كطَس» ٍ «باص ًبَدى دادُّاي دٍلتي» .تاص
ًثَدى دادُّاي دٍلتي كِ تشاي دٍهیي ػال پیاپي اص ػَي فؼاالى ايي حَصُ هَسد تأكیذ لشاس
هيگیشد ًیاصهٌذ اسادُ خذي ًضد تلوینگیشاى خْت «آصادساصي دادُّاي دٍلتي ٍ »1ايداد
ػیاػتّا ٍ ػاختاس الصم تشاي «حکوشاًي دادُّا »3دس ػطح هلي هيتاؿذ .اّویت ايي هَضَع تا
تَخِ تِ ايٌكِ سؿذ كالىدادُّا دس تؼیاسي اص كـَسّاي هختلف دًیا تِ دلیل تَػؼِ ػیاػتّاي
دادُّاي تاص دٍلتي هيتاؿذ ،افضايؾ هيياتذ .دس حال حاضش ایشاى تا تاصكشدى  11دسكذ اص دادُّاي
دٍلتي داساي ستبِ  67اص بیي  44كطَس تَدُ اػت .اص ايي سٍ ًیاص اػت تا ّواٌّگيّاي تیي
دػتگاّي تشًاهِ سيضي ٍ ػیاػتگزاسي هٌاػة دس ايي حَصُ كَست گیشد.
ًَ .2.2آٍسي ٍ فٌاٍسي
 71 دسكذ اص ؿشكتْاي كالى دادُ كـَس دس يک دِّ گزؿتِ تأػیغ گشديذُاًذ كِ ايي اهش
ًـاىدٌّذُ سؿذ سٍصافضٍى كؼة ٍ كاسّا تش اػاع همايؼِ ًتايح پیوايؾّاي اًدامؿذُ دس دٍ ػال
هتَالي دس ايي حَصُ تَدُ اػت .اص ايي سٍ پیؾتیٌي هيؿَد تا تَخِ تِ سؿذ سٍصافضٍى كاستشدّا ٍ
ًَآٍسي ّا دس ايي حَصُ ،دس ػالْاي آتي ؿاّذ افضايؾ تؼذاد اسائِدٌّذگاى خذهات كالىدادُّا دس
كـَس تاؿین كِ ًیاصهٌذ ؿٌاخت كحیح اص تَاًوٌذيّاي ايي ؿشكتّا ٍ كوک تِ تمَيت آىّا دس
خْت افضايؾ كیفیت خذهات اص طشيك ًْادّاي تٌظینگش دس ايي حَصُ هيتاؿذ.
 تش اػاع ًتايح پیوايؾ ػال  71 ،97دسكذ اص ؿشكتّاي اسائِدٌّذٓ خذهات كالىدادُّا داساي
هدَص ؿشكتّاي داًؾتٌیاى تَدُاًذ .همايؼِ ًتايح حاكل اص دٍ پیوايؾ ػال  97 ٍ 97حاكي اص
سًٍذ سٍ بِ سضذ دس ضشكتّاي داًصبٌیاى فؼال دس حَصُ كالىدادُّا هيتاؿذ .الصم تِ ركش
اػت كِ تْثَد ؿیَُّاي هویضي ٍ تشٍصسػاًي فْشػت هحلَالت ٍ خذهات داًؾ تٌیاى ّوضهاى تا
Open Data
Data Governance
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پیـشفت فٌاٍسيّاي خذيذ ،اص ػَي ًْادّاي دٍلتي هيتَاًذ تِ سؿذ حَصُ كالىدادُّا كوک ؿاياى
تَخْي ًوايذ.
 94 دسكذ اص اسصؽّاي ايداد ؿذُ اص اسائِ خذهات كالىدادُّا دس كـَس دس ساػتاي پشداصؽ ّاي
ػولیاتي ٍ تا ّذف افضايؾ ػشػت ٍ كاسايي تَدُ اػت ٍ  39دسكذ خذهات كالىدادُّا دس ساػتاي
ايداد هضيت سلاتتي ٍ تْثَد سٍاتط تا هـتشي تَدُ اػت كِ ًـاىدٌّذٓ سؿذ حذٍد  11دسكذي دس
حَصُ اسائِ اسصؽ اػتشاتظيک دس همايؼِ تا ًتايح پیوايؾ ػال  97اػت .ايي دس حالي اػت كِ كشفاً
 17دسكذ اص اسصؽ ًاؿي اص دسيافت خذهات كالىدادُّا دس ساػتاي افضايؾ «ًَآٍسي دس هذل
كسب ٍ كاس» ٍ ايداد «اسصش تحَلي» تَدُ اػت .اص ايي سٍ الصم اػت كِ ؿشكتّاي هـاٍسُاي،
آهَصؽّاي الصم سا دس خلَف اػتفادُ اص خذهات كالىدادُّا خْت ًَآٍسي دس هذل كؼة ٍ كاس ٍ
ايداد تاصاسّاي خذيذ دس اختیاس فؼاالى حَصٓ كالىدادُّا لشاس دٌّذّ .وچٌیي ضشٍست داسد تا
حوایت اص تَسؼِ ٍ اًتقال فٌاٍسيّاي ًَیي بَهي صهیٌِ تْشُ تشداسي حذاكثشي اص خذهات
كالىدادُّا دس كـَس تؼْیل گشدد.
 .2.3تَسؼِ خذهات ٍ باصاس
 تشاػاع پیوايؾ كَست گشفتِ دس حال حاضش ؿشكتْاي اسائِ دٌّذُ ػشٍيغّاي كالىدادُّا دس
 19تاصاس ػوَدي دس حال فؼالیت هي تاؿٌذ كِ ايي هَضَع ًـاى دٌّذُ گستشدگي باصاس ٍ تٌَع
كاسبشدّاي ایي فٌاٍسي هيتاؿذ.
 اسائِ ػشٍيغّاي كالىدادُّا تَػط كؼة ٍكاسّاي ايشاًي دس ػال  97تِ تشتیة دس تاصاسّاي
ػوَدي ؿاهل «ساخت ٍ تَلیذ صٌؼتي»« ،باًکذاسي»« ،خشدُفشٍضي»« ٍ »ICT« ،آهَصش
ٍ تحقیقات» اص تیـتشيي فشاٍاًي تشخَسداس تَدُ اػت كِ تا حذي هـاتِ تاصاسّاي ػوَدي
كالىدادُّا دس خاسج اص كـَس هي تاؿذ ٍ الثتِ يكي اص تاصاسّاي ػوَدي كِ كوتش دس داخل كـَس تِ
آى تَخِ ؿذُ اػت حَصُ «بْذاضت ٍ سالهت» اػت .كٌؼت  ICTتِ ػٌَاى پیـگام ايي ػشكِ دس
ػال  97دسكذ ػوذُاي اص فشاٍاًي تاصاس كالىدادُّا سا تِ خَد اختلاف دادُ تَدً .تايح ػال 97
حاكي اص آى اػت كِ ػايش كٌايغ ًظیش «ػاخت ٍ تَلیذ كٌؼتي»« ،خشدُفشٍؿي»« ،تاًكذاسي»ٍ ،
«آهَصؽ ٍ تحمیمات» ًیض تِ تاصاس كالىدادُّا ٍسٍد پیذا كشدُ ٍ ػْن لاتل تَخْي سا تِ خَد
اختلاف دادُاًذ .افضايؾ فشاٍاًي كؼة ٍ كاسّاي فؼال دس تاصاسّاي خشدُفشٍؿي ٍ آهَصؽ ٍ
تحمیمات هيتَاًذ ًـاى دٌّذُ افضايؾ تماضا تشاي خذهات كالىدادُّا دس ايي حَصُّا ًؼثت تِ
ػال گزؿتِ تاؿذّ .وچٌیي فشاٍاًي پشٍطُّاي كالىدادُاي اًدام ؿذُ دس حَصُّاي «تحلیل سفتاس
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هطتشیاى» ٍ «َّضوٌذي كسب ٍ كاس» تا الگَي يافت ؿذُ دس ايي لؼوت ّواٌّگي داسد چشا
كِ ايي ًَع پشٍطُّا دس تاصاس خشدُفشٍؿي كاستشدّاي فشاٍاًي داسدً .كتِ حائض اّویت ديگش آى اػت
كِ تا تَخِ تِ اّویت تْشُگیشي اص خذهات كالىدادُّا دس دٍ حَصُ تاًكذاسي ٍ تیوِ ٍ كاستشدّاي
اسصؿوٌذي كِ هيتَاًذ دس ايي حَصُّا اسائِ ؿَد ٍ ،تا تَخِ تِ كوتش فؼال تَدى كؼة ٍ كاسّاي
كالىدادُّا دس ايي دٍ حَصُ تِ خلَف كاستشد «كطف تقلب ٍ تطخیص ًاٌّجاسي ٍ
هغایشتّا» كِ خضء اٍلَيتّاي كاستشدي ايي كٌؼت هيتاؿذ ،فؼالیت دس ايي حَصُّا هيتَاًذ
فشكت خَتي تشاي كؼة ٍ كاسّاي ًَپا هحؼَب ؿَد.
 تش اػاع ًتايح پیوايؾ ػال  ،97حذٍد  41دسكذ اص اسائِدٌّذگاى خذهات كالىدادُّا دس حَصٓ
اسائِ خذهات كاستشدي ٍ حَصُ اسائِ چاسچَبّاي كاستشدي فؼال ّؼتٌذ .ايي ًتیدِ حاكي اص افضايؾ
لاتل تَخِ ػْن اسائِ چاسچَبّاي كاستشدي ؿاهل «خذهات صیشساخت»« ،خذهات پلتفشم» ٍ
«خذهات پشداصش» هيتاؿذ كِ ػْن ّشيک اص ايي فؼالیتّا ًیض ًؼثت تِ ًتايح پیوايؾ ػال
گزؿتِ افضايؾ داؿتِ اػت .تا ايي حال ػْن ًمؾّاي هكول ّوچٌاى دسكذ پايیيتشي ًؼثت تِ
ػايش ًمؾّا دس صيؼتتَم كالىدادُّا داسد .اص ايي سٍ الصم اػت كِ تش ًمؾّاي هكول ًظیش
هـاٍسُ ،پظٍّؾ ،هویضي ٍ حؼاتشػي دس صيؼتتَم كالىدادُّا تِ كَست ٍيظُ توشكض ؿَد.
 دس تخؾ اسائِ دٌّذگاى خذهات كاستشدي يا ّواى صًدیشُ اسصؽ كالىدادُّا تِ تشتیة ًمؾّا ٍ
كؼة ٍكاسّاي «جوغآٍسي» ٍ «تحلیل» دس صيؼت تَم كالىدادُّا فؼاالى تیـتشي سا تِ خَد
اختلاف دادُاًذ كِ تا همايؼِ تا ًتايح پیوايؾ ػال گزؿتِ ؿاّذ افضايؾ لاتل تَخِ فؼالیت
«خوغآٍسي» دادُّا دس هیاى اسائِ دٌّذگاى خذهات كاستشدي ّؼتینّ .وچٌیي ػْن پايیي فؼالیت
هلَسػاصي حاكي اص آى اػت كِ تؼیاسي اص ؿشكتّا يا ػاصهاىّاي فشاّن كٌٌذُ دادُّا دس صهیٌِ
«هلَسػاصي» تیـتش هتكي تِ تَاى داخلي ػاصهاى ّؼتٌذً .تايح حاكل اص پیوايؾ فشاّنكٌٌذگاى
دادُّا دس ػال  97كِ تِ هَاصات ايي پیوايؾ اص ػاصهاىّاي دٍلتي تِ اًدام سػیذ ًیض ايي ًتیدِ سا
تأيیذ هيًوايذ.
 دس هیاى ًمؾّاي هكول صيؼت تَم كالىدادُّا ًیض هـاتِ ػال گزؿتِ تؼذاد تیـتشي اص كؼة ٍ
كاسّا دس حَصُّاي «تَلیذ سختافضاس ٍ ًشمافضاس» ٍ «هطاٍسُ ٍ آهَصش» هـغَل تِ كاس تَدُاًذ
كِ ايي اهش ًیض تِ ًَػي ًـاىدٌّذُ ًمطِ لَت كؼة ٍكاسّاي فؼال دس ايي ًمؾّا دس صيؼت تَم
كالىدادُّا هي تاؿذ .دلیل ايي اهش اص يک طشف ًاؿي اص ظشفیت تاالي ًیشٍي اًؼاًي دس كـَس دس
حَصُ ًشم افضاس ٍ ًیض ػشهايِ تش ًثَدى ساُ اًذاصي ايي كؼة ٍ كاسّا دس كـَس اػت .اص ػَي ديگش
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هيتَاى تماضاي تاال دس حَصُ خذهات دادُاي دس حَصُ آهَصؽ سا ًیض اص ديگش داليل فشاٍاًي تیـتش
كؼة ٍ كاسّاي ايي حَصُ تشؿوشد ّش چٌذ هـاٍسُ ٍ آهَصؽ ػْن پايیٌي سا دس هیاى كلیِ
فؼالیتّاي ايي حَصُ تِ خَد اختلاف دادُ اػت.
 99 دسكذ اص كؼة ٍ كاسّا تا اػتفادُ اص سٍؽ  B2Bخذهات ٍ هحلَالت كالىدادُاي خَد سا تِ
هـتشياى اسائِ هيًوايٌذ ،پغ اص آى تِ تشتیة سٍؽ  B2C ٍ B2Gداساي تیـتشيي فشاٍاًي هيتاؿٌذ.
دس تشخي هَاسد ًیض ؿشكتّا اص طشيك يک ٍاػطِ ،خذهات ًْائي خَد سا اسائِ هيدٌّذ (سٍؽ
.)B2B2G
 .2.4صیشساختّاي اًتقال ،رخیشُساصي ٍ تحلیل
 دس ػال  94 ،97دسكذ اص ؿشكتّا حدن دادُ ّاي هوَسد پوشداصؽ خوَد سا دس هحوذٍدُ تشابایتت
تخویي صدُاًذّ .وچٌیي ،دس همايؼِ تا ًتايح پیوايؾ ػال  ،97فشاٍاًي دادُّاي هوَسد پوشداصؽ دس
ػال  97دس هحذٍدٓ پتاتايت اص  11دسكذ تِ  17دسكذ افضايؾ داؿتِ اػت .ايي اهش تیواًگش اّویوت
ايداد صيشػاختّاي الصم تشاي پشداصؽ كالىدادُّا دس ػالّاي آتوي ٍ ٍخوَد تماضوا دس ايوي تواصاس
هيتاؿذ؛ ّوچٌیي ػشػت تَلیذ دادُّاي هَسد پشداصؽ تشاي  71دسكوذ اص ؿوشكتّوا دس هحوذٍدٓ
 MB/secلشاس داسد.
 حذٍد ًیوي اص دادُّاي ؿشكتّاي فؼال دس حَصُ اسائِ خذهات كالىدادُّا ػاختاسيافتِ هويتاؿوذ،
ايي دس حالیؼت كِ حدن دادُّاي بذٍى ستاختاس دس ػوال ً 97ؼوثت توِ ػوال  11 ،97دسكوذ
افضايؾ داؿتِ اػت ٍ تٌَع هٌاتغ دادُاي دس هیاى كٌايغ هختلف ًیض هؤيذ لضٍم ايداد صيشػاختّاي
الصم تشاي اػتفادُ اص دادُّاي ًیوِ ػاختاسيافتِ ٍ تذٍى ػاختاس ػاصهاىّا هيتاؿذ ٍ ضشٍسي اػوت
ػالٍُ تش آصادػاصي دادُّاي دٍلتي ،حوايتّواي الصم توشاي تَستؼِ صیشستاختّتاي اًتقتال،
رخیشُساصي ٍ تحلیل كـَس كَست گیشد.
 .2.5كسبٍكاس ٍ اقتصاد
 71 دسكذ اص ؿشكتّاي هَسد پیوايؾ ،ضشكتّاي كَچک ٍ هتَسط (تا پشػٌل كوتش اص ً 41فش)
ّؼتٌذ .لزا ًیاص اػت حوايتّاي الصم اص ايي ؿشكتّا تشاي تذاٍم ٍ تَػؼِ كؼةٍكاسؿاى كَست
گیشدّ .وچٌیي افضايؾ  11دسكذي ػْن ؿشكتّاي تضسگ ًؼثت تِ ًتايح پیوايؾ ػال گزؿتِ،
حاكي اص ٍسٍد ؿشكتّاي تضسگ تِ تاصاس كالىدادُّاػت.
 ؿشكتّاي كالىدادُ تا اًذاصُ تضسگتش ٍ تاػاتمِ تیـتش اسائِدٌّذُ ساّكاسّاي ػختافضاسي ٍ
ؿشكتّاي تا اًذاصُ كَچكتش ٍ ػاتمِ كوتش اسائِدٌّذُ ساّكاسّاي ًشمافضاسي ّؼتٌذ .هذلّاي
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دسآهذي تا الگَيي هـاتِ ػال گزؿتِ تِ كَست فشٍؽ خذهات ( 49دسكذ) ،فشٍؽ ػختافضاس (14
دسكذ) ،فشٍؽ ًشمافضاس ( 14دسكذ) ،حك اليؼٌغ ( 14دسكذ) ٍ اخاسُ دادى صيشػاخت ( 14دسكذ)،
سايحتشيي هذلّاي دسآهذي ؿشكتّاي اسائِدٌّذُ خذهات كالىدادُّا دس كـَس تَدُاًذ .تا ايي
حال هذلّاي دسآهذي سايح دس دًیا ًظیش تبلیغات ٍ ّضیٌِ بش حسب استفادُ ػْن لاتل تَخْي
سا تِ خَد اختلاف ًذادُاًذ ٍ فشٍؽ دادُ ًیض ّوچَى ػال گزؿتِ كوتشيي ػْن سا دس هیاى
هذلّاي دسآهذي داسد .دلیل ػذم تٌَع دس هذلّاي دسآهذي هثتٌي تش دادُ دس داخل كـَس سا
هيتَاى فشاّن ًثَدى الضاهات لاًًَي دس خلَف هالكیت دادُ داًؼت.
 .2.6حقَقي ٍ قاًًَي
 ػلیشغن ايٌكِ اػتفادُ اص تكٌیکّاي تاهیي حشين خلَكي تَػط اسائِدٌّذگاى خذهات كالىدادُّا
اص اّویت خاكي تشخَسداس اػت ،تش اػاع ًتايح پیوايؾ ػال  %19 ،97اص ؿشكتّا اص ّیچ ساّكاس
خاكي دس ايي خلَف اػتفادُ ًويكٌٌذ ايي اهش هيتَاًذ ًاؿي اص ػذم اػتفادُ ايي ؿشكتّا اص
اطالػات ؿخلي افشاد تاؿذ .تا ايي حال الصم اػت دس كَست هطشح ؿذى تحث دادُّاي تاص دٍلتي
تِ ايي هَضَع تَخِ تیـتشي ؿَدّ .وچٌیي  %91اص ؿشكتّا اص تكٌیک سهضًگاسي دادُّا %17 ،اص
سٍؽ گوٌامػاصي ٍ  %4اص تكٌیک هؼتؼاسػاصي تشاي تاهیي حشين خلَكي اػتفادُ هيكٌٌذ.
تیـتشيي ساّكاسّاي هَسد اػتفادُ خْت تاهیي كحت دادُّا تِ تشتیة ساهاًِّاي ًظاستي ٍ
كٌتشل دستشسيّا هيتاؿٌذ.
 اص ًمطِ ًظش لَاًیي ،همشسات ٍ اػتاًذاسدّا ،ؿشكتّاي پشداصؿگش لَاًیي هشتثط تا «اهٌیت دادُّا»
ٍ «قَاًیي دادُ دٍلتي باص» ٍ ػپغ «هالکیت دادُ» سا دس صهشُ اثشگزاستشيي لَاًیي ٍ همشساتٍ ،
اػتاًذاسدّاي هشتثط تا «فشآیٌذّاي دادُهحَس» سا دس صهشُ هؤثشتشيي اػتاًذاسدّا تش كؼة ٍ
كاسؿاى تشؿوشدُاًذ.
 هْنتشيي چالؾّاي حمَلي ٍ لاًًَي تَػط ؿشكتّا «كوبَد ضشكت ّاي هطاٍسُاي حقَقي ٍ
هْاستّاي حقَقي دس حَصُ كالى دادُّا» ٍ «هحذٍدیت ّاي قاًًَي دس حَصُ
كالىدادُّا» ركش ؿذُ اػت .تشخي اص فؼاالى ايي حَصُ تِ فمذاى همشسات الصم خْت دستشسي بِ
دادُّا ٍ چالؾّاي هشتثط تا هالكیت دادُ ٍ حشين خلَكي اؿاسُ ًوَدُاًذ.
 .2.7آهَصش ٍ پژٍّص
 تِ تشتیة تٌْا  %11 ٍ %37اص ؿشكتْاي كالىدادُاي هَسد پیوايؾ ،اسائِ دٌّذُ خذهات هكول
ّوچَى «هـاٍسُ ٍ آهَصؽ» ٍ «پظٍّؾ» دس حَصُ كالى دادُّا دس كـَس تَدُ اًذ.
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 تش اػاع پیوايؾ ػال  ،97تِ طَس هتَػط تٌْا  17دسكذ اص ًیشٍي اًؼاًي هتخلق ؿشكتّاي
هَسد پیوايؾ دس حَصُ اسائِ خذهات كالىدادُّا ٍ تِ كَست ٍاحذي هدضا دس ؿشكت ّاي هزكَس
هـغَل تِ فؼالیت ّؼتٌذ .تشسػي ًیشٍي اًؼاًي فؼال دس صهیٌِ كالىدادُّا تِ تفكیک كٌؼت ًیض
ًـاى هيدّذ تاالتشيي ػْن ًیشٍي اًؼاًي هتخلق دس ايي حَصُ هشتَط تِ  ٍ ICTتاًكذاسي
هيتاؿذ ٍ ػايش كٌايغ دسكذ كوي اص ًیشٍي اًؼاًي فؼال دس ايي حَصُ سا تِ خَد اختلاف دادُاًذ.
چالؾ كوثَد ًیشٍي اًؼاًي هاّش دس حَصُ كالىدادُّا هختق كـَس ها ًثَدُ ٍ ايي هَضَع دس
ػطح خْاًي ًیض هَسد تَخِ لشاس گشفتِ اػت .دس ايي ساػتا تايؼتي ػیاػت ّا ٍ ػاصٍكاسّاي
تشبیت ًیشٍي اًساًي هتخصص دس حَصُ كالىدادُّا دس اٍلَيت تشًاهِّاي آهَصؿي هشاكض
آهَصؿي سػوي ٍ حشفِ اي لشاس گیشد.
 دس تؼذ فشٌّگي ٍ اختواػي كِ هْنتشيي تؼذ چالـي هَسد اؿاسُ فؼاالى ايي حَصُ اًتخاب ؿذُ اػت
«فشٌّگ پاییي ساصهاىّاي كطَس دس ضٌاخت ٍ دسک اّویت كالى دادُ ّا» هطشح ؿذُ
اػتّ .وچٌیي هْوتشيي چالؾ ركش ؿذُ تَػط ؿشكتّاي هَسد پیوايؾ دس حَصُ فٌاٍسي
«كوبَد ًیشٍي اًساًي ٍ تخصصّاي هَسد ًیاص» ٍ «كوبَد تحقیق ٍ تَسؼِ دس صهیٌِ
كالىدادُ ّا» تَدُ اػت كِ هدذداً تش لضٍم تَخِ تِ آهَصؽ دس ايي صهیٌِ ٍ تذٍيي ٍ اخشاي

دٍسُّاي آهَصؿي داًـگاّي ٍ كاستشدي تشاي تشبیت ًیشٍي اًساًي هتخصص دس حَصُ
كالىدادُّا تأكیذ داسد.
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