اﯾﺮان ﺑﯿﺴﺖ و ﯾﮑﻤﯿﻦ ﮐﺸﻮر ﺟﻬﺎن از ﻧﻈﺮ
ﺗﻌﺪاد ﮐﺎرﺑﺮ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
آرش ﭘﺎرﺳﺎﭘﻮر | ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ۲۹ ،ﺧﺮداد ۱۳۹۷
آﺧﺮﯾﻦ آﻣﺎرﻫﺎی ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ اﯾﺮان ﺑﺎ ﺑﯿﺶ از  ۳۰ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺧﻂ ﺗﻠﻔﻦ ﺛﺎﺑﺖ ،دﻫﻤﯿﻦ
ﮐﺸﻮر و ﺑﺎ دارا ﺑﻮدن ﺑﯿﺶ از  ۳۶ﻣﯿﻠﯿﻮن ﮐﺎرﺑﺮ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ،ﺑﯿﺴﺖ و ﯾﮑﻤﯿﻦ ﮐﺸﻮر ﺟﻬﺎن از ﻧﻈﺮ ﺗﻌﺪاد
ﮐﺎرﺑﺮ اﺳﺖ .ﻃﺒﻖ آﺧﺮﯾﻦ آﻣﺎری ﮐﻪ از ﺳﻮی  cia world factbookاﯾﺮان دﻫﻤﯿﻦ ﮐﺸﻮر ﺟﻬﺎن ﺑﺎ
ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺗﻌﺪاد ﺧﻄﻮط ﺗﻠﻔﻦ در ﺣﺎل اﺳﺘﻔﺎده اﺳﺖ.
در اﯾﻦ رده ﺑﻨﺪی اﯾﺮان ﺑﺎ ﺑﯿﺶ از  ۳۰ﻣﯿﻠﯿﻮن و  ۶۹۶ﻫﺰار و  ۵۶۸ﺧﻂ ﺗﻠﻔﻦ ﻓﻌﺎل در رده دﻫﻢ

ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺟﻬﺎن ﻗﺮار دارد ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ آﻣﺎر ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﺎل  ۲۰۱۶اﺳﺖ و ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ آﻣﺎر اراﺋﻪ ﺷﺪه از
وزارت ارﺗﺒﺎﻃﺎت ،ﻫﻢ اﮐﻨﻮن ﺷﻤﺎر ﺗﻠﻔﻦ ﻫﺎی درﺣﺎل ﮐﺎر در اﯾﺮان ﺑﻪ ﻧﺰدﯾﮏ  ۳۱ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺧﻂ رﺳﯿﺪه
اﺳﺖ و اﻓﻘﯽ  40ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﯽ ﺑﺮای آن در وزارﺗﺨﺎﻧﻪ ﻣﺘﺼﻮر ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺑﺮ اﺳﺎس اﯾﻦ اﻣﺎر اﯾﺮان ﺑﯿﺴﺖ و ﯾﮑﻤﯿﻦ ﮐﺸﻮر ﺑﺎ  ۳۶ﻣﯿﻠﯿﻮن و  ۷۰ﻫﺰار ﻣﺸﺘﺮک در ﺣﻮزه ﺗﻌﺪاد
ﮐﺎرﺑﺮان اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ اﺳﺖ .ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﻧﯿﺰ اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻣﺨﺎﺑﺮات در آﺧﺮﯾﻦ آﻣﺎرﻫﺎی ﺧﻮد )درﺳﺎل
 (۹۶از ﺻﻌﻮد ﯾﮏ ﭘﻠﻪ ای اﯾﺮان در ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت و ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺧﺒﺮ داده ﺑﻮد.

اﯾﻦ آﻣﺎر ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺧﺒﺮ ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ  ۵۲.۱۸درﺻﺪ ﺧﺎﻧﻮار اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ دﺳﺘﺮﺳﯽ دارﻧﺪ و ﻣﯿﺰان
ﻣﺸﺘﺮﮐﺎن ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺑﺎﻧﺪﭘﻬﻦ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ازای ﻫﺮ  ۱۰۰ﻧﻔﺮ  ۲۰.۰۲درﺻﺪ اﻋﻼم ﺷﺪه اﺳﺖ.
آﻣﺎرﻫﺎی ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺣﮑﺎﯾﺖ از اﯾﻦ دارد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ  ۳.۸ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﻧﻔﺮ در ﺟﻬﺎن ﮐﺎرﺑﺮ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ
ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ  ۱۴۷ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ از اﯾﻦ ﺗﻌﺪاد در ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﯾﻦ آﻣﺎر ﮐﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ژاﻧﻮﯾﻪ ﺳﺎل
 ۲۰۱۷اﺳﺖ از رﺷﺪ  ۱۵درﺻﺪی ﺷﻤﺎر ﻣﺸﺘﺮﮐﺎن اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ در ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ ﺣﮑﺎﯾﺖ دارد.
ﺣﺪود  ۶۰درﺻﺪ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ ﮐﺎرﺑﺮ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ و ﺣﺪود  ۹۳ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ ﮐﺎرﺑﺮ ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺗﻌﺪاد ﮐﺎرﺑﺮان ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺑﻪ  ٨٣ﻣﯿﻠﯿﻮن ﮐﺎرﺑﺮ در ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ
رﺳﯿﺪه اﺳﺖ .ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺳﺎل  2017ﺟﻤﻌﯿﺖ ﮐﺎرﺑﺮان اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ از

آن  ١٠درﺻﺪ رﺷﺪ ﮐﺮد و  ٣٥٤ﻣﯿﻠﯿﻮن ﮐﺎرﺑﺮ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻮع ﮐﺎرﺑﺮان ﺟﻬﺎن اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪﻧﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

