 ۵۳ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ در ﮐﺸﻮر از اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ
اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
آرش ﭘﺎرﺳﺎﭘﻮر | دوﺷﻨﺒﻪ ۰۷ ،ﺧﺮداد ۱۳۹۷
آﺧﺮﯾﻦ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی ﻣﻬﻢ ﺑﺨﺶ ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﮐﺸﻮر ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل  ۹۶ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ  ۵۳ﻣﯿﻠﯿﻮن
اﯾﺮاﻧﯽ از اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﻇﺮﻓﯿﺖ ﭘﻬﻨﺎی ﺑﺎﻧﺪ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ  ۱۵۰۰ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺖ رﺳﯿﺪه
اﺳﺖ.
دﻓﺘﺮ ﺑﺮرﺳﯽ ﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی وزارت ارﺗﺒﺎﻃﺎت اﯾﻦ آﻣﺎر ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮده و ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮده ﮐﻪ ﺿﺮﯾﺐ ﻧﻔﻮذ
ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ در ﺳﺎل  ۹۶ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺸﯽ  ۶درﺻﺪی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ ﺑﻪ ﻧﺮخ  ۱۱۰درﺻﺪ رﺳﯿﺪه و از ﻃﺮﻓﯽ

 ۳۳ﻣﯿﻠﯿﻮن ﮐﺎرﺑﺮ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﺣﺎﻻ ﺑﻪ  53ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ رﺳﯿﺪهاﻧﺪ.

ﺿﺮﯾﺐ ﻧﻔﻮذ ﺗﻠﻔﻦ ﺛﺎﺑﺖ در ﮐﺸﻮر ﻃﯽ  ۱۰ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ از  ۳۳.۴۹درﺻﺪ ﺑﻪ  ۳۸.۷۱درﺻﺪ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ.
در اﯾﻦ آﻣﺎر آﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﻠﻔﻦ ﺛﺎﺑﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﭼﻨﺪان ﺗﻐﺮی ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﺗﻌﺪاد
ﺧﻄﻮط ﺳﺎل  ۹۶ﺑﻪ  ۳۰ﻣﯿﻠﯿﻮن و  ۹۴۴ﻫﺰار و  ۱۶۹ﺧﻂ رﺳﯿﺪه ﮐﻪ در ﺑﺮاﺑﺮ آﻣﺎر  ۳۰ﻣﯿﻠﯿﻮن و ۵۰۶
ﻫﺰار و  ۶۳۳ﭼﻨﺪان ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﻧﯿﺴﺖ.
ﺑﺮآوردﻫﺎ ﺣﮑﺎﯾﺖ از اﯾﻦ دارد ﮐﻪ از ﺗﻌﺪاد  ۱۶۹ﻣﯿﻠﯿﻮن و  ۵۴۳ﻫﺰار و  ۳۶۸ﺳﯿﻢ ﮐﺎرت واﮔﺬار ﺷﺪه،
ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ  ۸۰ﻣﯿﻠﯿﻮن آن در ﮐﺸﻮر ﻓﻌﺎل ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .ﺑﺮاﯾﻦ اﺳﺎس ﺿﺮﯾﺐ ﻧﻔﻮذ ﻣﺸﺘﺮﮐﺎن ﻓﻌﺎل ﺗﻠﻔﻦ
ﻫﻤﺮاه ﮐﺸﻮر ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ  ۱۱۰.۵۳درﺻﺪ رﺳﯿﺪ و اﯾﻦ آﻣﺎر ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل  ۹۵ﺣﺪود ۱۰۴.۱۴
درﺻﺪ اﻋﻼم ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ ﻧﺸﺎن از اﻓﺰاﯾﺶ ﺿﺮﯾﺐ ﻧﻔﻮذ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ در ﮐﺸﻮر ﺑﺮﺧﻼف ﺗﻠﻔﻦ ﺛﺎﺑﺖ دارد.
در ﺳﺎل  ۸۶ﺿﺮﯾﺐ ﻧﻔﻮذ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ در اﯾﺮان  ۳۹.۵درﺻﺪ ﺑﻮد و ﻃﯽ  ۱۰ﺳﺎل اﺧﯿﺮ ﺑﻪ  ۱۱۰/۵۳درﺻﺪ
رﺳﯿﺪه اﺳﺖ.
ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﭘﯿﺸﺒﯿﻨﯽ ﻫﻢ ﺑﻮد ،رﺷﺪ ﻧﺼﺐ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ در ﮐﺸﻮر ﻫﻢ روﻧﺪی ﻧﺰوﻟﯽ ﻃﯽ ﮐﺮده و
ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺣﺪود  ۱۰۷ﻫﺰار و  ۴۱۷از اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎ در ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر ﻧﺼﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ.
از ﻧﻈﺮ ﺷﺎﺧﺺ ﺑﺎﻧﺪﭘﻬﻦ ﻧﯿﺰ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل  ۹۶ﺷﻤﺎر ﻣﺸﺘﺮﮐﺎن ﭘﻬﻦ ﺑﺎﻧﺪ ﺳﯿﺎر ﺑﻪ  ۵۳ﻣﯿﻠﯿﻮن و ۲۴۴
ﻫﺰار و  ۴۵۴ﻣﺸﺘﺮک و ﺷﻤﺎر ﻣﺸﺘﺮک ﭘﻬﻦ ﺑﺎﻧﺪ ﺛﺎﺑﺖ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ  ۱۱ﻣﯿﻠﯿﻮن و  ۷۲۲ﻫﺰار و  ۷۰۲ﻣﺸﺘﺮک
رﺳﯿﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از  ۵۳ﻣﯿﻠﯿﻮن اﯾﺮاﻧﯽ از اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ و ﺑﯿﺶ از  ۱۱ﻣﯿﻠﯿﻮن ﮐﺎرﺑﺮ از
اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺛﺎﺑﺖ ﺗﺤﺖ ﯾﮑﯽ از ﻓﻨﺎوریﻫﺎی  ،ADSLﻓﯿﺒﺮﻧﻮری و  TD LTEﺑﻬﺮه ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ.
در ﺳﺎل  ۸۶ﻇﺮﻓﯿﺖ ﭘﻬﻨﺎی ﺑﺎﻧﺪ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ  ۶.۰۵ﮔﯿﮕﺎﺑﯿﺖ ﺑﺮﺛﺎﻧﯿﻪ ﺑﻮده ﮐﻪ ﻫﻢ اﮐﻨﻮن ﺑﺎ رﺷﺪ ﻗﺎﺑﻞ

ﺗﻮﺟﻬﯽ ﺑﻪ  ۱۵۰۰ﮔﯿﮕﺎﺑﯿﺖ ﺑﺮﺛﺎﻧﯿﻪ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ
ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻣﺸﺘﺮﮐﺎن ﺑﺎﻧﺪﭘﻬﻦ در ﮐﺸﻮر ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺪت ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺣﺎﮐﯽ از آن اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺳﺎل  ۹۵ﺷﻤﺎر
ﻣﺸﺘﺮﮐﺎن اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺑﺎﻧﺪ ﭘﻬﻦ  ۳۳ﻣﯿﻠﯿﻮن و  ۲۴۶ﻫﺰار و  ۶۹ﻧﻔﺮ ﺑﻮده و ﺗﻌﺪاد ﻣﺸﺘﺮﮐﺎن
اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺑﺎﻧﺪﭘﻬﻦ ﺛﺎﺑﺖ ﺣﺪود  ۹ﻣﯿﻠﯿﻮن و  ۴۰۸ﻫﺰار و  ۲۳ﻣﺸﺘﺮک ﮔﺰارش ﺷﺪه ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی اﻓﺰاﯾﺶ
ﺷﻤﺎر ﻣﺸﺘﺮﮐﺎن اﯾﻦ ﻓﻨﺎوری اﺳﺖ.
در ﺳﺎل  ۹۱ﺣﺪود  ۵۲ﻫﺰار و  ۹۰۰روﺳﺘﺎ دارای ارﺗﺒﺎط ﺑﻮد ﮐﻪ در ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل  ۹۶اﯾﻦ رﻗﻢ ﺑﻪ  ۵۵ﻫﺰار و
 ۳۲۵روﺳﺘﺎ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

