ﮔﺰارش رﮔﻮﻻﺗﻮری :ﻣﺸﺘﺮﮐﯿﻦ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺛﺎﺑﺖ در
ﺳﺎل  ۹۹از ﻣﺮز  ۱۰ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ ﻋﺒﻮر ﮐﺮدﻧﺪ -
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
آرش ﭘﺎرﺳﺎﭘﻮر | ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ ۱۲ ،اردﯾﺒﻬﺸﺖ ۱۴۰۰
ﻣﺸﺘﺮﮐﺎن ﺧﺎﻧﮕﯽ و ﺗﺠﺎری ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﭘﻬﻦﺑﺎﻧﺪ ﺛﺎﺑﺖ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل  ،۱۳۹۹ﺑﯿﺶ از  ۱۰ﻣﯿﻠﯿﻮن و ۶۰۰
ﻫﺰار ﻋﺪد ﺑﻮده ﮐﻪ از ﻓﻨﺎوریﻫﺎی اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﭘﺮﺳﺮﻋﺖ ،ﺷﺎﻣﻞ  ADSL، VDSL ، FTTXو  TD-LTEﺑﺎ

ﺳﺮﻋﺖﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻬﺮه ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺴﺎب ﺿﺮﯾﺐ ﻧﻔﻮذ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺛﺎﺑﺖ در ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ۱۲.۶۱
درﺻﺪ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺿﺮﯾﺐ ﻧﻔﻮذ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺳﯿﺎر در ﮐﺸﻮر در ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ از  ۱۰۰درﺻﺪ
ﮔﺬﺷﺘﻪ و ﺣﺎﻻ ﺑﯿﺶ از  ۸۴ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻣﺸﺘﺮک اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺳﯿﺎر وﺟﻮد دارد ،ﯾﻌﻨﯽ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﻫﻢ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﮐﻞ

ﮐﺸﻮر.

آﻣﺎر  ۹ﻣﯿﻠﯿﻮن و  ۷۱۸ﻫﺰار ﻧﻔﺮی ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ ﺳﻮم ﺳﺎل  ۹۹در ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل ﺑﻪ ﺑﯿﺶ از  ۱۰ﻣﯿﻠﯿﻮن رﺳﯿﺪ و
ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﮐﻤﯽ ﮐﻤﺘﺮ از ﻧﻬﺼﺪ ﻫﺰار ﻧﻔﺮ ﺑﻪ آن اﻓﺰوده ﺷﺪ .اﯾﻦ آﻣﺎر ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﻘﺮرات ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل
 ۱۳۹۹ﺣﺎﮐﯽ از آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد ﻣﺸﺘﺮﮐﺎن ﺧﺎﻧﮕﯽ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ  X-DSLﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺨﺎﺑﺮات

اﯾﺮان ،ﺑﯿﺶ از ﭼﻬﺎر ﻣﯿﻠﯿﻮن و  ۵۹۹ﺑﻮده و ﺗﻌﺪاد اﺷﺘﺮاکﻫﺎی اداری و ﺗﺠﺎری اﯾﻦ ﺳﺮوﯾﺲ ،ﺑﯿﺶ
از  ۳۳۶ﻫﺰار ﺑﻮده ﮐﻪ ﻣﺠﻤﻮع اﺷﺘﺮاکﻫﺎی ﺳﺮوﯾﺲ را ﺑﻪ ﭼﻬﺎر ﻣﯿﻠﯿﻮن و  ۹۳۵ﻫﺰار و  ۶۶۲ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ.

ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺨﺎﺑﺮات اﯾﺮان ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﺸﺘﺮک را در ﺑﯿﻦ ﻣﺼﺮفﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺛﺎﺑﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ دارد و ﭘﺲ
از آن ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺷﺎﺗﻞ ،آﺳﯿﺎﺗﮏ و ﻧﺪاﮔﺴﺘﺮﺻﺒﺎ و ﻓﻦ آوا ﻓﺮار دارﻧﺪ .در اﯾﻦ آﻣﺎر اﻋﻼم ﺷﺪه ﮐﻪ ۵۲
ﻫﺰار و  ۱۸۲روﺳﺘﺎ ﺑﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺛﺎﺑﺖ ﻣﺠﻬﺰ ﻫﺴﺘﻨﺪ و در ﻣﺠﻤﻮع  ۳ﻣﯿﻠﯿﻮن و  ۸۳۹ﻫﺰار و  ۴۸۱ﻣﺸﺘﺮک
از اﯾﻦ روﺳﺘﺎﻫﺎ وﺟﻮد دارد.
آﻣﺎر رﮔﻮﻻﺗﻮری ﺣﺎﮐﯽ از آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺸﺘﺮﮐﺎن ﺗﻌﺪاد ﻣﺸﺘﺮﮐﺎن ﺧﺎﻧﮕﯽ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﻓﯿﺒﺮ ﻧﻮری ﻣﺨﺎﺑﺮات
اﯾﺮان ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ ﭼﻬﺎرم ﺳﺎل  ،۱۳۹۹ﺑﺎﻟﻎﺑﺮ  ۱۴۹ﻫﺰار و  ۱۵۴ﻣﺸﺘﺮک ﺑﻮد و ﺗﻌﺪاد اﺷﺘﺮاکﻫﺎی
اداری و ﺗﺠﺎری اﯾﻦ ﺳﺮوﯾﺲ ۱۰ ،ﻫﺰار و  ۲۶۸ﻣﺸﺘﺮک ﺑﻮده ﮐﻪ ﻣﺠﻤﻮع اﺷﺘﺮاکﻫﺎی ﻓﯿﺒﺮ ﻧﻮری
ﻣﺨﺎﺑﺮات را ﺑﻪ  ۱۵۹ﻫﺰار و  ۴۲۲ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ.
ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﻔﺎﺻﯿﻞ ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ ﺿﺮﯾﺐ ﻧﻔﻮذ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺛﺎﺑﺖ در ﮐﺸﻮر ﺑﻪ  ۱۲.۶۱درﺻﺪ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ و اﯾﻦ
آﻣﺎر ﮐﻤﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﯾﮏ درﺻﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ ﺳﻮم ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ رﺷﺪ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.

ﺿﺮﯾﺐ ﻧﻔﻮذ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺳﯿﺎر ﻫﻢ در ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ از  ۱۰۰درﺻﺪ ﻋﺒﻮر ﮐﺮد و ﺣﺎﻻ ﺑﻪ  ۱۰۰.۱۹درﺻﺪ رﺳﯿﺪه
اﺳﺖ .اﯾﻦ آﻣﺎر ﭘﯿﺶﺗﺮ  ۹۲.۴۹درﺻﺪ اﻋﻼم ﺷﺪه ﺑﻮد و ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ رﺷﺪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺳﯿﺎر ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﺎ ﺷﯿﺐ زﯾﺎدی ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺑﺎﻻﺳﺖ .در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ  ۸۴ﻣﯿﻠﯿﻮن و  ۱۹۶ﻫﺰار و  ۸۲۸ﻣﺸﺘﺮک
اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺳﯿﺎر در اﯾﺮان وﺟﻮد دارد ﮐﻪ اﯾﻦ آﻣﺎر ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﻣﺎر ﭘﯿﺶﺗﺮ اﻋﻼم ﺷﺪه ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ  ۷ﻣﯿﻠﯿﻮن
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﺿﺮﯾﺐ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه و ﺛﺎﺑﺖ

ﺿﺮﯾﺐ ﻧﻔﻮذ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه در ﮐﺸﻮر ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻣﺮز  ۱۵۶درﺻﺪ )ﺑﻪ ﻃﻮر دﻗﯿﻖ  ۱۵۵.۹۵درﺻﺪ( رﺳﯿﺪه اﺳﺖ.
اﯾﻦ آﻣﺎر در ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ ﺳﻮم ﺳﺎل  ۹۹ﺑﻪ ﻋﺪد  ۱۵۱.۸درﺻﺪ رﺳﯿﺪه ﺑﻮد.
ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻗﺒﻞ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﮐﺎرﺑﺮان اﭘﺮاﺗﻮرﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه اول و اﯾﺮاﻧﺴﻞ و راﯾﺘﻞ ﺗﻌﻠﻖ دارد .در ﺳﻪ
ﻣﺎﻫﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل ﻣﺸﺘﺮﮐﯿﻦ ﻫﻤﺮاه اول ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ رﺷﺪ را در ﺑﯿﻦ ﺳﺎﯾﺮ اﭘﺮاﺗﻮرﻫﺎ داﺷﺘﻨﺪ و ﺣﺎﻻ ﻫﻤﺮاه
اول در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ  ۷۰ﻣﯿﻠﯿﻮن و  ۳۲۳ﻫﺰار و  ۲۸۶ﺧﻂ ﻓﻌﺎل دارد .اﯾﻦ آﻣﺎر در اﯾﺮاﻧﺴﻞ
ﺑﻪ  ۵۶ﻣﯿﻠﯿﻮن و  ۲۲۷ﻫﺰار و  ۴۴۰ﻣﻮرد ﻣﯽرﺳﺪ .راﯾﺘﻞ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ داﺷﺘﻦ  ۴ﻣﯿﻠﯿﻮن و  ۵۰۴ﻫﺰار و  ۱۴ﺧﻂ
ﻓﻌﺎل در اﯾﻦ ﺑﺎزار ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ دارد.از ﻧﻈﺮ ﭘﻮﺷﺶ دﻫﯽ ﻫﻤﺮاه اول  ۹۶.۹درﺻﺪ ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ ﮐﺸﻮر را در

ﺑﺮﻣﯽﮔﯿﺮد و اﯾﺮاﻧﺴﻞ ﻧﯿﺰ  ۸۷.۲۱درﺻﺪ .راﯾﺘﻞ ﻧﯿﺰ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ  ۵۸درﺻﺪ ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ ﮐﺸﻮر را ﭘﻮﺷﺶ دﻫﺪ.
ﺿﺮﯾﺐ ﻧﻔﻮذ ﺗﻠﻔﻦ ﺛﺎﺑﺖ ﻧﯿﺰ در ﮐﺸﻮر ﺑﻪ  ۳۴.۶۷درﺻﺪ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ .و در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ  ۲۹ﻣﯿﻠﯿﻮن و
 ۱۳۹ﻫﺰار و  ۲۷۸ﺧﻄﻮط داﯾﺮ ﺛﺎﺑﺖ در ﮐﺸﻮر وﺟﻮد دارد و اﻟﺒﺘﻪ  ۳۸ﻣﯿﻠﯿﻮن و  ۷۶۲ﻫﺰار و  ۴۴۰ﺧﻂ
ﺗﻠﻔﻦ ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻠﯽ در ﮐﺸﻮر ﺛﺒﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﺮای ﺧﻮاﻧﺪن ﮔﺰارش ﮐﺎﻣﻞ رﮔﻮﻻﺗﻮری ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ اﯾﻦ
ﻓﺎﯾﻞ  PDFرا داﻧﻠﻮد ﮐﻨﯿﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

