مؤلفه

حوزه

بخش

حجم تقریبي بازار
تعداد ذینفعان بالقوه

تأمين سرمایه

51

نمونه بازیگران
صندوق پژوهش و فناوري غيردولتي توسعه
صادرات و فناوري شریف
صندوق توسعه فناوري ایرانيان

خدمات
توسعه
کسبوکار

صندوق توسعه فناوريهاي نوین
گروه سرمایهگذاران کارایا
سرآوا
شرکت پيشگامان امين سرمایه پاسارگاد
صندوقهاي سرمایهگذاري جسورانه آرمان آتي

مشاوره کسبوکار
تأمين منابع فيزیكي
تسهيلگري

51

آواتك ،شزان ،دیموند ،مرکز فنآفریني نوتك،
تك ،تریگاپ

فضاي کاري و رشد
تجاريسازي فناوري و انتقال دانش
فني
02
خلق ،توسعه و اشاعه نوآوري
دانش و
پژوهش
تكميلکنندهها

پشتوانه علمي و فناورانه

522

تأمين اعتبارات

52

پژوهشگاه ارتباطات و فناوري اطالعات،
پژوهشگاه علوم و فناوري اطالعات ایران،
پژوهشكده فناوري اطالعات و ارتباطات جهاد
دانشگاهي ،مرکز تحقيقاتي فنّاوري اطالعات و
ارتباطات پيشرفته دانشگاه صنعتي شریف
دانشگاه تهران ،دانشگاه شهيد بهشتي ،دانشگاه
یزد ،دانشگاه امام حسين (ع) ،دانشگاه
اميرکبير ،دانشگاه علم و صنعت ایران ،دانشگاه
خواجه نصيرالدین طوسي ،مرکز اطالعات
علمي جهاد دانشگاهي ،پژوهشگاه توسعه
فناوري خواجه نصيرالدین طوسي ،دانشگاه
شریف ،دانشگاه تبریز
صندوق نوآوري و شكوفایي
صندوق مالي توسعه فنّاوري ایران
سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات رادیویي
سازمان فناوري اطالعات ایران

تنظيم مقررات

52

شوراي عالي فضاي مجازي
کميسيون عالي تنظيم مقررات (شوراي عالي
فضاي مجازي)
مرکز رسانههاي دیجيتال وزارت فرهنگ و
ارشاد اسالمي

حاکميت-
بخش عمومي

مرکز توسعه تجارت الكترونيكي
دولت الكترونيك

12

سياستها و برنامهها

51

سازمان فناوري اطالعات
مجموعه سازمانهاي وزارتخانهها
شوراي عالي انفورماتيك
شوراي عالي فضاي مجازي
شوراي عالي اطالعرساني
شوراي عالي فناوري اطالعات

مؤلفه

حوزه

بخش

حجم تقریبي بازار
تعداد ذینفعان بالقوه

خدمات صنفي

5

نمونه بازیگران
سازمان فناوري اطالعات ایران
سازمان نظام صنفي رایانهاي کشور
شوراي عالي امنيت فضاي تبادل اطالعات
کميسيون عالي امنيت (شوراي عالي فضاي
مجازي)

امنيت
51

پليس فتا
کارگروه تعيين مصادیق محتواي مجرمانه
سازمان پدافند غيرعامل
سازمان فناوري اطالعات و ارتباطات شهرداري،
سمنها ،شوراهاي شهر ،شورایاريها

خدمات شهري
مشارکت اجتماعي و فرهنگي
مدیریت
سازمان خوشه
خصوصي
کاربران

دولتي
 02ميليون

نهایي
ارتباطات
محتواي رسانهاي
پلتفرم
کسبوکار

سكوهاي
جویش

نشر الكترونيكي
کاریز سيستم ،رهپویان ،شيوه ،چيستا

نقشه و خدمات مكان محور
522

دیجي کاال ،زنبيل ،باميلو ،چاره ،مقداد آي تي،
شيكسون ،مدیسه ،کيميا آنالین ،تهران کاال،
فينال ،دیجي استایل

پست الكترونيك

02

ميهن ميل ،رایانا ،چاپار ،وطن ميل ،النون

شبكه اجتماعي

02

کلوب ،فيس نما ،فارس تویيتر ،هم ميهن

ترجمه

52

ترگمان ،واژهیاب ،آبادیس

مرورگر وب

1

ساینا

تحليل خبر

52

8tag

12

پيناد،Eads ،Anetwork ،Adcore ،
 ،Apanetکليك یاب ،صباویژنAdad،

APP

52222

…

پرداخت

12

به پرداخت ،آسان پرداخت ،زرین پال

خریدوفروش

خدمات
ارزشافزوده

واسط تبليغات

خدمات
محتوا
خدمات مرکز
داده

ميزبان هاست ،گروه ارتباطي آریافون،
گسترش ارتباطات مبنا ،شرکت ميزبان وب
پایتخت ،گروه ميزباني اي سرور ،شرکت
دادهپردازي رسپينا ،شرکت آشا دیتا ،شرکت
آسمان آتش ،شرکت راهكار آینده زمين
 ،XaaS.irفناپ ،شرکت آریا همراه سامانه،
شرکت فناوري اطالعات ایرانيان

مؤلفه

حوزه
وسيله کاربر
نهایي
افزارها و
ابزارها

زیرساخت
شبكه و
دسترسي

سایر خوشهها

محتوا و
رسانه
توليد
خدمات

بخش

حجم تقریبي بازار
تعداد ذینفعان بالقوه

نمونه بازیگران
شرکت جي ال ایكس ،شرکت پيشگامان
صنایع الكترونيك آرتا (آي مت) ،شرکــت
مينياتور ،شرکت دیمو
افرانت ،شرکت آریا تدبير رسانه  -شاتل،
شرکت آسياتك ،داده گستر عصر نوین  -هاي
وب ،پارسان لين ارتباطات (پارس آنالین)،
انتقال دادههاي نداگستر صبا (صبانت)،
رهام داتك ،حلما گستر خاورميانه (عصرتلكام)،
پيشگامان ،همراه اول ،ایرانسل ،رایتل ،شرکت
ارتباطات زیرساخت

