آﺧﺮﯾﻦ آﻣﺎر رﮔﻮﻻﺗﻮری :ﺿﺮﯾﺐ ﻧﻔﻮذ ﺗﻠﻔﻦ
ﻫﻤﺮاه در اﯾﺮان ﺑﻪ  ۱۵۰درﺻﺪ رﺳﯿﺪ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
آرش ﭘﺎرﺳﺎﭘﻮر | ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ ۱۱ ،آﺑﺎن ۱۳۹۹
ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﻘﺮرات و ارﺗﺒﺎﻃﺎت رادﯾﻮﯾﯽ ﮐﺸﻮر )رﮔﻮﻻﺗﻮری( در ﺗﺎزهﺗﺮﯾﻦ ﻓﺼﻞﻧﺎﻣﻪ ﺧﻮد ،آﻣﺎر
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺣﻮزه ﻓﻨﺎوری در ﺳﻪ ﻣﺎه دوم ﺳﺎل  ۹۹را ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس آن ﻣﺠﻤﻮع ﺧﻄﻮط ﻓﻌﺎل
در ﮐﺸﻮر  ۱۲۵ﻣﯿﻠﯿﻮن و  ۲۵۸ﻫﺰار و  ۳۹۱ﺳﯿﻤﮑﺎرت اﺳﺖ ﮐﻪ ﺿﺮﯾﺐ ﻧﻔﻮذ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه در ﮐﺸﻮر را ﺑﻪ
ﻧﺰدﯾﮏ  ۱۵۰درﺻﺪ ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ ﮐﻪ  ۶درﺻﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ از آﻣﺎر ﻗﺒﻠﯽ اﺳﺖ.
ﺳﺎﻟﻬﺎﺳﺖ رﮔﻮﻻﺗﻮری ﭘﺲ از ﭘﺎﯾﺎن ﻫﺮ ﻓﺼﻞ ،از وﺿﻌﯿﺖ ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﮐﺸﻮر در ﺣﻮزهﻫﺎی ﺗﻠﻔﻦ ﺛﺎﺑﺖ،

ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه ،ﭘﻬﻦﺑﺎﻧﺪ در ﺷﻬﺮﻫﺎ و روﺳﺘﺎﻫﺎ ﮔﺰارﺷﯽ را ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﯿﺰان ﻧﻔﻮذ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ در
ﮐﺸﻮر را ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺣﺎل رﮔﻮﻻﺗﻮری آﻣﺎری از ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ دوم ﺳﺎل اراﺋﻪ ﮐﺮده ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس آن
ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ ﺗﻌﺪاد ﻣﺸﺘﺮﮐﺎن ﺷﺒﮑﮥ ﻧﺴﻞ ﭼﻬﺎرم ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه اﯾﺮان ،ﺑﻪ ﺑﯿﺶ از  ۵۵ﻣﯿﻠﯿﻮن و  ۵۸۱ﻫﺰار
ﻧﻔﺮ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ.
ﺿﺮﯾﺐ ﻧﻔﻮذ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه در ﮐﺸﻮر

وﺿﻌﯿﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ دوم  ۱۳۹۹ﺑﺨﺶ دﯾﮕﺮ اﯾﻦ ﮔﺰارش اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺸﺎن
ﻣﯽدﻫﺪ ﺿﺮﯾﺐ ﻧﻔﻮذ اﭘﺮاﺗﻮر ﻫﻤﺮاه اول ﺑﺎ  ۶۷ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺳﯿﻢﮐﺎرت ﻓﻌﺎل در ﮐﺸﻮر ﺑﯿﺶ از  ۸۰درﺻﺪ
اﺳﺖ .اﭘﺮاﺗﻮر اﯾﺮاﻧﺴﻞ  ۵۳ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺧﻂ ﻓﻌﺎل دارد و  ۶۳درﺻﺪ از ﺿﺮﯾﺐ ﻧﻔﻮذ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ در ﮐﺸﻮر را ﺑﻪ
ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده اﺳﺖ .در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪی ﺿﺮﯾﺐ ﻧﻔﻮذ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ،اﭘﺮاﺗﻮر راﯾﺘﻞ ﻗﺮار دارد ﮐﻪ ﺑﺎ
داﺷﺘﻦ  ۴ﻣﯿﻠﯿﻮن ﮐﺎرﺑﺮ ﻓﻌﺎل ،ﺳﻬﻢ ۴درﺻﺪی از ﺿﺮﯾﺐ ﻧﻔﻮذ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ دارد.
اﻣﺎ در ﻣﻮرد ﮐﺎرﺑﺮان ﻧﺴﻞ ﭼﻬﺎرم آﻣﺎر ﮐﻤﯽ ﺗﻐﺮ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ اﯾﺮاﻧﺴﻞ ﺑﺎ دارا ﺑﻮدن ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ۲۷
ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻣﺸﺘﺮک ﻧﺴﻞ ﭼﻬﺎرم ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه ) ،(4G/LTEدر رﻗﺎﺑﺖ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ اﭘﺮاﺗﻮرﻫﺎ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ
ﭘﯿﺸﺘﺎز اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮ اﯾﻦ ﮔﺰارش ،ﻫﻤﺮاه اول در ﺑﺎزۀ زﻣﺎﻧﯽ ﻣﺬﮐﻮر ،ﺣﺪود  ۲۶.۳ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻣﺸﺘﺮک 4G
داﺷﺘﻪ و راﯾﺘﻞ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ دارا ﺑﻮدن ﺣﺪود  ۲.۴ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻣﺸﺘﺮک ﻧﺴﻞ ﭼﻬﺎرم ،ﻓﺎﺻﻠﮥ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﺑﺎ دﯾﮕﺮ
اﭘﺮاﺗﻮرﻫﺎ دارد.
رﮔﻮﻻﺗﻮری در اﯾﻦ ﮔﺰارش ﺿﺮﯾﺐ ﻧﻔﻮذ ﻣﺸﺘﺮﮐﯿﻦ ﭘﻬﻦﺑﺎﻧﺪ ﺳﯿﺎر در ﮐﺸﻮر را ﺑﯿﺶ از  ۷۶ﻣﯿﻠﯿﻮن
ﻣﺸﺘﺮک اﻋﻼم ﮐﺮده ﮐﻪ ﺿﺮﯾﺐ ﻧﻔﻮد  ۹۱درﺻﺪی را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص ﻣﯽدﻫﻨﺪ.
 ۱۲۵ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺳﯿﻤﮑﺎرت ﻓﻌﺎل در ﮐﺸﻮر
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﯾﻦ ﮔﺰارش ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ آﺧﺮﯾﻦ آﻣﺎر ﻣﺠﻤﻮع ﺧﻄﻮط ﻓﻌﺎل در ﮐﺸﻮر  ۱۲۵ﻣﯿﻠﯿﻮن و ۲۵۸

ﻫﺰار و  ۳۹۱ﺳﯿﻤﮑﺎرت اﺳﺖ ﮐﻪ ﺿﺮﯾﺐ ﻧﻔﻮذ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه در ﮐﺸﻮر را ﺑﻪ ﻧﺰدﯾﮏ  ۱۵۰درﺻﺪ ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ.
اﮐﻨﻮن ﺗﻌﺪاد ﺳﺎﯾﺖﻫﺎی ﻓﻌﺎل ﺷﺒﮑﻪ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه در ﮐﺸﻮر ﺑﯿﺶ از  ۵۵ﻫﺰار ﺳﺎﯾﺖ اﺳﺖ.
ﻫﻤﺮاه اول ﺿﺮﯾﺐ ﻧﻔﻮذ ﺑﯿﺶ از  ۸۰درﺻﺪ در ﮐﺸﻮر را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده و  ۶۷ﻣﯿﻠﯿﻮن و پ۵۱۷
ﻫﺰار و  ۱۳۵ﺳﯿﻢﮐﺎرت ﻫﻤﺮاه اول ﻓﻌﺎل دارد .اﯾﺮاﻧﺴﻞ ﻧﯿﺰ ﺿﺮﯾﺐ ﻧﻔﻮذ ﺑﯿﺶ از  ۶۳درﺻﺪ دارد و
ﺑﯿﺶ از  ۵۳ﻣﯿﻠﯿﻮن و  ۵۷۶ﻫﺰار و  ۲۴۲ﺳﯿﻢ ﮐﺎرت ﻓﻌﺎل در اﺧﺘﯿﺎر دارد .اﭘﺮاﺗﻮر راﯾﺘﻞ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﺿﺮﯾﺐ
ﻧﻔﻮذ ﮐﻤﯽ ﮐﻤﺘﺮ از  ۵درﺻﺪ ﺗﻌﺪاد  ۴ﻣﯿﻠﯿﻮن و  ۱۶۵ﻫﺰار و  ۱۴ﺳﯿﻢ ارت در ﺳﺮاﺳﺮ اﯾﺮان ﺑﻪ ﻃﻮر ﻓﻌﺎل

در اﺧﺘﯿﺎر دارد.

اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺛﺎﺑﺖ

ﺗﻌﺪاد ﻣﺸﺘﺮﮐﯿﻦ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺳﺮوﯾﺲ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ  ۸ﻣﯿﻠﯿﻮن و  ۴۰۶ﻫﺰار ﻧﻔﺮ و ﻣﺸﺘﺮﮐﯿﻦ ﺗﺠﺎری ﺳﺮوﯾﺲ
اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﮐﻪ ﺟﻤﻊ ﮐﻞ آنﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﺪد  ۹ﻣﯿﻠﯿﻮن و  ۴۷۹ﻫﺰار ﻣﺸﺘﺮک
ﻣﯽرﺳﺪ و ﺿﺮﯾﺐ ﻧﻔﻮذ ﯾﺎزده درﺻﺪی را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده اﺳﺖ .اﯾﻦ آﻣﺎر ﯾﻌﻨﯽ در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ۹۹

ﺗﻨﻬﺎ ﺣﺪود  ۲۰۰ﻫﺰار ﻣﺸﺘﺮک ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮان اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺛﺎﺑﺖ اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ ﮔﺰارشﻫﺎی ﻓﺼﻞ ﺳﺎل  ۹۹ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ وﺟﻮد ﺧﺎﻧﻪﻧﺸﯿﻨﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺮدم و ﺷﯿﻮع

ﮐﺮوﻧﺎ ،ﺑﺎز ﻫﻢ ﺿﺮﯾﺐ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺛﺎﺑﺖ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﻣﺮدم ﺣﺘﯽ در ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﺧﻮد
ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽدﻫﻨﺪ از اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ .دﻟﯿﻞ اﺻﻠﯽ ،ﻣﺸﺨﺼﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﭘﺎﻦﺗﺮ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ

ﺛﺎﺑﺖ و ﮔﯿﺮ ﮐﺮدن آن در ﻧﺴﻞ  ADSLﺑﻪ ﺟﺎی  VDSLو  FTTxاﺳﺖ

اﺳﺘﺎﻧﯽ ﮐﻪ دارای ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺧﻄﻮط ﭘﺮﺳﺮﻋﺖ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺛﺎﺑﺖ در ﮐﺸﻮر اﺳﺖ ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ ﺑﻮده )ﺑﺎ
۲ﻣﯿﻠﯿﻮن و  ۵۱۹ﻫﺰار و  ۲۷۰ﻣﺸﺘﺮک( و ﭘﺲ از آن اﺳﺘﺎن اﺻﻔﻬﺎن ﺑﺎ  ۸۱۱ﻫﺰار و  ۹۴۹و ﺧﺮاﺳﺎن
رﺿﻮی ﺑﺎ  ۶۱۴ﻫﺰار و  ۲۷۲ﻣﺸﺘﺮک ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺧﻄﻮط ﭘﺮﺳﺮﻋﺖ ﺛﺎﺑﺖ را در ﮐﺸﻮر دارﻧﺪ .ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ

ﺧﻄﻮط ﭘﺮﺳﺮﻋﺖ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺛﺎﺑﺖ ﻧﯿﺰ در اﺳﺘﺎن ﮐﻬﮕﯿﻠﻮﯾﻪ و ﺑﻮﯾﺮ اﺣﻤﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ  ۳۰ﻫﺰار و  ۲۰ﻣﻮرد در
آن وﺟﻮد دارد.
ﺗﻌﺪاد ﻣﺸﺘﺮﮐﯿﻦ ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﭘﻬﻦ ﺑﺎﻧﺪ ﺛﺎﺑﺖ ﺑﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﺳﺮﻋﺖ ﻧﯿﺰ در ﮔﺰارش رﮔﻮﻻﺗﻮری ﻣﺸﺎﻫﺪه
ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﺮ اﺳﺎس آن ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﺸﺘﺮﮐﯿﻦ ﺳﺮﻋﺖ  ۲۵۶ﺗﺎ  ۲۰۴۸ﻣﮕﺎﺑﯿﺖ را ﺑﺎ آﻣﺎر  ۳ﻣﯿﻠﯿﻮن و ۷۷۱
ﻫﺰار و  ۷۴۴ﻣﺸﺘﺮک در اﺧﺘﯿﺎر دارﻧﺪ.
 ۹۲ﻫﺰار ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ در ﮐﺸﻮر

در اﯾﻦ ﮔﺰارش وﺿﻌﯿﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ زﯾﺮﺑﺨﺶ ﺗﻠﻔﻦ ﺛﺎﺑﺖ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ دوم  ۱۳۹۹ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار

ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮ آﻣﺎر اﯾﻦ ﮔﺰارش ،ﺗﻌﺪاد روﺳﺘﺎﻫﺎی دارای ارﺗﺒﺎط  ۵۲ﻫﺰار و  ۱۶۶روﺳﺘﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ از
اﯾﻦ ﺑﯿﻦ  ۴۷ﻫﺰار و  ۹۳۴دارای ﺗﻠﻔﻦ ﺧﺎﻧﮕﯽ و ﺑﯿﺶ از ﺳﻪ ﻣﯿﻠﯿﻮن روﺳﺘﺎﯾﯽ ﻣﺸﺘﺮک اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ

ﻣﺨﺎﺑﺮات و ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی اراﺋﻪدﻫﻨﺪه اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از آﻣﺎرﻫﺎی ﺟﺎﻟﺒﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﮔﺰارش آﻣﺪه ،ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻠﻔﻦﻫﺎی ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ

روزﻫﺎ ﮐﻤﺘﺮ در ﮐﻮﭼﻪ و ﺧﯿﺎﺑﺎن آنﻫﺎ را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ و ﺑﺮﺧﯽ ﮔﻤﺎن ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ
دﮐﻪﻫﺎی ﻧﻮﺳﺘﺎﻟﮋﯾﮏ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﻣﻨﺴﻮخ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﻣﺎ آﺧﺮﯾﻦ آﻣﺎر ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ  ۲ﻫﺰار و ۱۲۳

ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ در ﺟﺎدهﻫﺎ و  ۹۲ﻫﺰار و  ۶۲۰ﺑﺎﺟﻪ ﺗﻠﻔﻦ در ﮐﻞ ﮐﺸﻮر در ﺣﺎل ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻣﻮرد
اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ.
در اﻧﺘﻬﺎی اﯾﻦ ﮔﺰارش ﺑﻪ ﺗﺮاﻓﯿﮏ ﻣﺮﺳﻮﻻت ﭘﺴﺘﯽ اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس آن در ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ
دوم ﺳﺎل در ﮐﻞ ﮐﺸﻮر  ۱۰۶ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺑﺴﺘﻪ ﭘﺴﺘﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﻫﻔﺖ ﻫﺰار واﺣﺪ ﭘﺴﺘﯽ در ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر
ﺗﻮزﯾﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﻘﺮرات  ۱۷ﺳﺎل ﻗﺒﻞ ﮐﺎر ﺧﻮد را در ﺣﻮزه ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ارﮐﺎن ﻣﻬﻢ ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت و
ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﮐﺸﻮر آﻏﺎز ﮐﺮد .ﺻﺪور ﭘﺮواﻧﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ و ﺑﻬﺮهﺑﺮداری ﺑﺮای اراﺋﻪ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺨﺎﺑﺮاﺗﯽ،
ﭘﺴﺘﯽ و ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت ،ﺗﺪوﯾﻦ و ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﻣﻠﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ارﺗﺒﺎﻃﺎت و ﻓﻨﺎوری
اﻃﻼﻋﺎت ،ﺗﺪوﯾﻦ و اراﺋﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد درﺧﺼﻮص ﺗﻌﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎ و ﺑﻬﺮهﺑﺮداری ﻏﯿﺮﻣﺠﺎز ﭘﺴﺘﯽ،
ﻣﺨﺎﺑﺮاﺗﯽ و ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت ،ﺗﻌﻦ ﺟﺮﯾﻤﻪ در ﻫﺮ ﻣﻮرد و اﻋﻼم اﻋﻤﺎل آن در ﭼﺎرﭼﻮب و ﻣﻘﺮرات
ﭘﺲ از ﻃﯽ ﻣﺮاﺣﻞ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ،از ﺟﻤﻠﻪ وﻇﺎﯾﻔﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻋﻬﺪه اﯾﻦ ﻧﻬﺎد ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

