ﻧﺘﺎﯾﺞ ﯾﮏ ﭘﮋوﻫﺶ :اﯾﺮان ارزان ﺗﺮﯾﻦ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ
ﭘﺮﺳﺮﻋﺖ دﻧﯿﺎ را دارد  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﻋﻠﯽ ﺑﺎﻗﺮزاده | ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ ۰۵ ،آذر ۱۳۹۶
ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﯽ ﻣﻮﺳﺴﻪ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ » «Cableﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی اراﺋﻪ دﻫﻨﺪه
اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﭘﺮ ﺳﺮﻋﺖ و ﺧﺪﻣﺎت ﺗﻠﻔﻦ ،ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن و ﻏﯿﺮه ﻣﯽ ﭘﺮدازد ،ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ای ﺑﯿﻦ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻗﯿﻤﺖ
ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﭘﺮ ﺳﺮﻋﺖ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺟﻬﺎن اﻧﺠﺎم داده ﮐﻪ در ﻧﺘﯿﺠﻪ آن ،اﯾﺮان رﺗﺒﻪ اول ارزان
ﺗﺮﯾﻦ ﻫﺰﯾﻨﻪ را ﮐﺴﺐ ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﮔﻔﺘﻨﯽ اﺳﺖ اﯾﻦ ﺑﺮرﺳﯽ ﻫﺎ در ﺑﯿﻦ  3351ﺷﺮﮐﺖ اراﺋﻪ دﻫﻨﺪه از  196ﮐﺸﻮر ﺟﻬﺎن و در ﺑﺎزه زﻣﺎﻧﯽ

 27ﻣﺮداد اﻟﯽ  20ﻣﻬﺮ ﻣﺎه ﺳﺎل ﺟﺎری اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ.

اﯾﺮان ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ  5.37دﻻر ،رﺗﺒﻪ اول ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﭘﺮ ﺳﺮﻋﺖ را ﮐﺴﺐ ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﺑﺮ اﺳﺎس اﯾﻦ ﮔﺰارش ،ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻣﺎﻫﯿﺎﻧﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ در اﯾﺮان ﻣﻌﺎدل  5.37دﻻر اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺘﯽ از
ﺣﺪاﻗﻞ 5.51دﻻری اوﮐﺮاﯾﻦ در اروﭘﺎی ﺷﺮﻗﯽ ﻧﯿﺰ ارزان ﺗﺮ اﺳﺖ.
در اﯾﻦ ﺑﯿﻦ ،آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺎ ﻫﺰﯾﻨﻪ  66.17دﻻر در رﺗﺒﻪ  114اﯾﺴﺘﺎده و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﮐﺸﻮر ﺑﻮرﮐﯿﻨﺎﻓﺎﺳﻮ در
ﻏﺮب آﻓﺮﯾﻘﺎ ،ﺑﺎ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻗﯿﻤﺖ  961.22دﻻر ﺑﺮای ﻫﺮ ﻣﺎه ،ﺑﺎ اراﺋﻪ ﮔﺮان ﺗﺮﯾﻦ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﭘﺮ ﺳﺮﻋﺖ،
آﺧﺮﯾﻦ رﺗﺒﻪ را ﮐﺴﺐ ﮐﺮده .ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺣﺪود  97درﺻﺪ از ﺷﻬﺮوﻧﺪان اﯾﻦ ﮐﺸﻮر

آﻓﺮﯾﻘﺎﯾﯽ ﻫﯿﭻ ﮔﻮﻧﻪ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﻧﺪارﻧﺪ.

آﻣﺮﯾﮑﺎ رﺗﺒﻪ  114در ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻗﯿﻤﺖ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﭘﺮ ﺳﺮﻋﺖ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ را ﮐﺴﺐ ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮔﺰارش ﺷﺎﻣﻞ ﺳﺮﻋﺖ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد و در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ
ﻣﺴﺌﻠﻪ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻟﺤﺎظ ﺷﻮد ،ﻗﻄﻌﺎً ﻧﺴﺒﺖ ﻣﺒﻠﻎ ﭘﺮداﺧﺘﯽ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ اراﺋﻪ ﺷﺪه ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮان ﺗﻐﺮ
ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.
ﮔﻔﺘﻨﯽ اﺳﺖ ﭘﯿﺸﺘﺮ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺳﺮﻋﺖ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ در ﺑﺎزه زﻣﺎﻧﯽ ﯾﮏ ﺳﺎﻟﻪ
ﻣﻨﺘﻬﯽ ﺑﻪ  20اردﯾﺒﻬﺸﺖ ﻣﺎه ﺳﺎل ﺟﺎری اﻧﺠﺎم داده ﺑﻮد ،از ﻣﺠﻤﻮع  48924آزﻣﺎﯾﺶ ﺳﺮﻋﺖ ﮐﻪ در
اﯾﺮان اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﮐﺸﻮرﻣﺎن ﺑﺎ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺳﺮﻋﺖ داﻧﻠﻮد  1.56ﻣﮕﺎﺑﯿﺖ در ﺛﺎﻧﯿﻪ ،رﺗﺒﻪ ) 133از
ﺣﯿﺚ ﺳﺮﻋﺖ( را ﺑﻪ دﺳﺖ آورده ﺑﻮد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻮﺳﺴﻪ »آﮐﺎﻣﺎی ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی« در ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻬﺮ ﻣﺎه ﺧﻮد
اﯾﺮان را ﺑﺎ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺳﺮﻋﺖ  4.7ﻣﮕﺎﺑﯿﺖ در ﺛﺎﻧﯿﻪ در رﺗﺒﻪ ) 107از ﺣﯿﺚ ﺳﺮﻋﺖ( ﻗﺮار داده ﺑﻮد.

دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

