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 (چهارمبخش )خدمات الكترونيكي در ايران

 

 .کنند آن که ديگري را بيشتر دوست دارد بهتر است مياز دو مسلمان که به هم برخورد (: ع)امام جعفر صادق
 

 خدمات الكترونيكي در ايران

 :حاضر، در ايران ابزارهاي ارائه خدمات الکترونیکي به شرح زير وحود دارنددر حال 

 تلفن ثابت 

  اينترنت 

 تلفن همراه 

 POS  

 ATM 

  (تجاري و غیرتجاري)ساير ابزارهاي تراکنش 

شواهد . ترسیم شده استاستان ديگر  13در کشور، تهران و ( ها هر فرد در سالتعداد تراکنش)، سرانه تراکنش الکترونیکي (7)در نمودار  

 1211در تهران هر فرد مبلغ . از نظر مبلغ تراکنش نیز اين تفاوت وجود دارد. دهد که تفاوت بین استان تهران و کشور وجود داردنشان مي

 979و  723استان ديگر، به ترتیب  13مبادله داشته است در حالي که اين مبلغ براي کشور و 2937در سال  POSهزار ريال از طريق 

داشته است ولي تنها  ATMتراکنش از طريق  22، 37دهد در حالي که هر فرد در سال همچنین شواهد نشان مي. هزار ريال بوده است

 . داشته است POSتراکنش از طريق  4/2

 

 

 POSسرانه تراکنش الکترونیکي : 7نمودار 

 

 بانک مرکزي و محاسبات نويسنده: منبع
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 .اي خواهد، او را در دين دانشمند کند چون خدا خير بنده(: ع)امام جعفر صادق
 

 

 خدمات الكترونيكي 

ارائه به تفکیک ابزارهاي تلفن، تلفن همراه و اينترنت (  نفر 211تعداد تراکنش ها به ازاي هر )ريب نفوذ خدمات الکترونیکي ض( 3)در نمودار 

اين عدد براي . اند از طريق تلفن ثابت داشته 37سال  تراکنش در 4/83نفر  211بیشترين تراکنش از طريق تلفن است؛ هر . شده است

. افتد طريق سه ابزار ياد شده اتفاق مي تراکنش از 77نفر،  211در مجموع به ازاي . و براي تلفن همراه بسیار اندک بوده است 7/7اينترنت 

 9/22، فقط 2934در حالي که در سال . هاي الکترونیکي در کشور روند رو به رشدي داشته است تراکنش. اين روند صعودي بوده است

، در سال 1/99به  2931اين عدد در سال . گرفت هاي تلفن ثابت، همراه و اينترنت صورت مي تراکنش به ازاي هر صد نفر از طريق ابزار

شود مربوط به دريافت و ارائه اطالعات  ها شامل مکالمات تلفني نمي اين تراکنش. رسیده است 77به  2937در سال و  1/19به  2938

 . هاي ثبت نشده در اين آمار منعکس نشده است بديهي است تراکنش. ها بوده است وپرداخت

 

 

 ضريب خدمات الكترونيكي به تفكيک ابزارهاي مختلف: 8نمودار 

 بانک مرکزي و محاسبات نويسنده: منبع

 تجارت الكترونيكي در ايرانحجم  

ها  هاي الکترونیکي از کل تراکنش درصد است و سهم تراکنش 7/1در ايران،  GDPاز  B2C،  سهم تجارت الکترونیکي 1117در سال 

هزار  9/31به  2933در ايران در سال   B2Cشود حجم  پیش بیني مي. است B2Bالبته اين ارقام بدون برآورد . درصد است 2کمتر از 

 .یلیارد دالر برسدم

در حالي حجم . اند هاي تجارت الکترونیکي در کشور موثر واقع شده دهد که ارائه آموزش روند رشد تجارت الکترونیکي در کشور نشان مي

B2C  شود بیني مي يلیون ريال رسیده اشت و پیشتر 3/11درصد رشد به  191با  38درصد بود اين رقم در سال  3/8فقط  2931در سال 
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 .کاري سر نزند درستبه خطاي ديگران شاد مشو که هميشه از تو (: ع)امام علي

 

روند رشد تجارت . درصد است 7/1برابر  GDPاز  B2Cسهم تجارت الکترونیکي  2937در سال . تريلیون ريال برسد 31به  33تا پايان 

گفتني است اين . يابد دهد که با گسترش آگاهي از تجارت الکترونیکي، حجم تجارت الکترونیکي به شدت افزايش مي الکترونیکي نشان مي

 . شود نمي B2Bونیکي رقم شامل تجارت الکتر

 هزار میلیارد ريال: در ايران B2Cحجم تجارت الکترونیکي  

 2933 2937 2938 2931 سال 

 9/31 2/11 3/11 3/8 حجم تجارت الکترونیکي

 3/31 213 191 - رشد ساالنه

 

 پيامدهااثرات و  .1

. شود وري، رشد اقتصادي و در نهايت رفاه اقتصادي و اجتماعي متجلي مي اثرات فناوري اطالعات و ارتباطات معموال به صورت اشتغال، بهره

. هاي فناوري اطالعات و ارتباطات در رشد اقتصادي موثر بوده است دهد که کاربري فناوري اطالعات به اندازه زيرساخت تحقیقات نشان مي

هاي ارتباطات در کنار توسعه کاربردها  تامین با کیفیت زيرساخت. ها ارتباطات است ، الزمه اثرگذاري موثرتر کاربردها تامیت زيرساختترديد بي

هاي با پتانسیل باالي  هاي مختلف از قبیل آموزش، حمل و نقل، بهداشت و درمان، دولت، گردشگري، تجارت و در ساير بخش آن در حوزه

 . ي اطالعات، در نهايت به شکوفائي اقتصاد کشور کمک خواهد کردبکارگیري فناور

هاي فناوري اطالعات و تجارت الکترونیکي امید داشت که به اندزه شبکه و مقدار  توان به پیامد بايد به اين نکته توجه داشت که زماني مي

پیامدها، افزايش تعداد کاربران به مقدار قابل  نو آشکار شد ها بحراني تعداد کاربران دست يافت؛ به تعبیر ديگر الزمه دستیابي به موفقیت

اي  هاي شبکه بنابراين پیشرفت. هاي با کیفیت و قیمت پايین میسر است دستیابي به اين مقدار نیز فقط با تامین زيرساخت. توجه است

نمايد و بیش از پیش به رشد و شکوفائي تجارت  هاي شتاب کاربري را فراهم تواند با فراهم کردن ارتباطات در اختیار همگان، زمینه مي

 .الکترونیکي کمک نمايد

 موانع توسعه خدمات الكترونيكي .9

 :مهمترين موانع در کشور عبارتند از

 گذاري و کاربري به خاطر نبود نهادهاي مناسب  شامل چارچوب مقرراتي  و محیط قانوني فاوا هزينه باالي سرمايه.  

  کندي پذيرش، درک و بکارگیري فاوا: انسانيپايین بودن سرمايه.  

 گذاري فاوا و کاربري فاوا  اي و بحراني در ارتباط با اثرات شبکه اي سرمايه تعداد کم کاربران و نرسیدن به سطح آستانه.  

 کیفیت پايین زيرساخت هاي ارتباطاتي.  
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 .کند درو ميو هرکه تخم بدي بيفشاند، پشيماني  کند درو مي هر که بذر خوبي بكارد شادماني(: ع)امام هادي

 

 پيشنهادات .6

کند بلکه بهره همچنین فاوا به خودي خود تغییري ايجاد نمي. شواهد نشان داد هنوز ابزارهاي سنتي فاوا در ايران بیشترين کاربرد را دارند

کاربري فاوا بیشتر از تولید آن  دهدمطالعات انجام يافته نشان مي. برداري از آن است که مي تواند پیامد هاي مهمي در پي داشته باشد

 .با توجه به موازد بیان شده، موارد زير در توسعه خدمات الکترونیکي موثر خواهد بود. براي کشورهاي در حال توسعه اهمیت دارد

 افزايش اثرات شبکه اي 

افزارها،  از مشتري، محلي کردن نرمنويسي مبتني بر نی سپاري، مديريت شبکه، برنامه خدمات تخصصي از قبیل برون: ارائه خدمات فاوا 

 .اي بخش تولید نقش محوري دارد بخش خدمات برگسترش اثرات شبکه. ها ها و توسعه وب يکپارچگي سیستم

  (Flying geese)يافته  هاي کمتر توسعه هاي توسعه يافته به کشور حرکت تولید از کشور: بهره مندي از اثرات شبکه اي کشورها 

  هاي محلي وا متناسب با نیازها و ظرفیتانطباق و پذيرش فا 

 بروز کردن کاربردهاي فاوا متناسب با شناخت و آگاهي کاربران محلي وکسب و کارها 

 استفاده از کاربردهاي انعطاف پذير 

 :هايي انگیزشي در استفاده از سیاست 

 تشويق کاربري فاوا:بخش دولتي  

 مطلوب شناسائي نیازهاي کسب و کار و کاربردهاي:بخش خصوصي 

 هاي متناسب با منطقه حل يافتن راه: موسسات تحقیق و توسعه 

 دولت الکترونیکي، پزشکي از راه دور، آموزش الکترونیکي و گردشگري الکترونیکي: توسعه کاربردهاي خاص  

ترتیبات مقرراتي هاي اقتصادي،  گذاري، سازماندهي مجدد فعالیت محیط جذاب سرمايه: هاي نهادي براي توانمند کردن محیط سیاست 
  و حقوقي

ها، بهبود خدمات، دسترسي  ايجاد محیط رقابتي براي فاوا به منظور کاهش هزينه: هاي اطالعات و ارتباطات اصالحات زيرساخت 
  گسترده و پخش و توزيع ارتباطات از راه دور و خدمات اينترنتي

 : باز بودن اقتصاد 

 سرريز دانش و نوآوري از طريق واردات . 

 افزار و خدمات هاي شخصي، نرم افزار از قبیل رايانه هاي مصرفي و واردات ارزان سخت پايین بودن قیمت: فاوا توزيع 

 رفع موانع تجاري 
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 .، مگر در طلب علمدبر گويد و حسد نمي مومن تملق نمي(: ع)امام محمد باقر

 

 کيدولت الكترون ي ن حوزهيقوان

 

 قوانين حق دسترسي به اسناد اجرايي و دولتي( الف

 

قانوني در اسپانیا تصويب شد که براساس آن،  2331در سال 

 . يابندشهروندان اجازه دارند به اطالعات و اسناد دولتي دسترسي 

ها حداکثر تا سه ماه پاسخ  نهادهاي دولتي نیز بايد به درخواست

مثل )البته در مواردي هم که اسناد خاصي مدنظر باشد . دهند

هاي افراد  براي درخواستهايي  محدوديت( اطالعات سالمت

 .وجود دارد

قوانين حمايت از زندگي خصوصي افراد براساس ( ب

 ها اطالعات شخصي آن

تصويب  2333در دسامبر سال  Organic 15/1999قانون 

کار ه شد که در راستاي حمايت از اطالعات شخصي افراد ب

بر اين اساس هر يک از شهروندان اجازه دارند تا به . گرفته شد

عات شخصي خود دسترسي داشته باشند و يا آن را اصالح اطال

 . کنند

 

 

 کارت از استفاده يسازمان ابعاد و خچهيتار

 يكيالكترون ييشناسا

 

 هيفور در ا،یاسپان يوزرا کار شروع از ها سال گذشت ازپس 

 بهيي ایاسپان شهروندان کارت عيتوز و صدور ،1114 سال

 به امر، نيا. شدي قطعي کیالکترونيي شناسا کارت صورت

 کیالکترون دولت خدمات به تا دهد يم اجازه شهروندان

 دولتيي اجرا ي برنامه در پروژه نيا. يابندي دسترس

ي دسترس لیتسه هدف با 1119 سال  مي در کیالکترون

ي ها کارت که کرديرو نيا باي پول مبادالت وي مال خدمات

 صورت به افرادي برا را امنيي شناسا تیقابل د،يجد

. شد شروع وي معرف کرد دنخواه ایمه نيآنال وي کیالکترون

 و کیالکترون دولت ک،یالکترون تجارت بر آني اصل تمرکز

 .بودي کیالکتروني بانکدار
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ي مل کارت از استفاده را در شهروندان ي هيرو ا،یاسپان در

 :کرد خالصه ريز گام چهار در توان ميي کیالکترون

 کندد،  يم کارتي تقاضا بار نیاولي برا کهي شهروند 

 او، درخواسدت  و اسدت  تدال یجيد ي نامهیگواه ازمندین

 مربوطده  دفاتر به ديباي کیالکترون کارت صدور از قبل

 .شود داده ليتحو

 حضدور  ،يکد یالکترون کدارت  صددور  درخواسدت ي برا 

 مدارک و اسناد ي ارائه و مربوطه دفاتر در فردي کيزیف

 .استي ضرور الزم،

 آن، به مربوطي ها نامهیگواه ويي شناسا کارت ليتحو 

 .شود انجام مي درخواست، روز همان در

 الزم، مدارک و اسناد ي ارائهي برا مراحل اتمام از پس 

 کارت تراشهي رو فرد به مربوط اطالعاتي ساز رهیذخ

 تعلدق  آن بده  نیز PIN کد نیچن هم. ردیگ يم صورت

 قابدل  شدهروندان ي براي تیامن مقاصد در که ردیگ يم

 .بود خواهد استفاده

 ي نامهیگواه صدور مراجع به ،يکیالکترونيي شناسا کارت

 صدور به که داد خواهد اجازهي بعد سطح در تالیجيد

 افرادي کيزیف حضور بهي ازین آن که بي ،بپردازند ها نامهیگواه

 .باشدي ثبت دفاتر در

 

 

 .خدا او را پاداش بزرگ دهد نجام دهد،ا دارد و او عمل کوچكي اي را دوست چون خداي تعالي بنده(: ع)امام صادق
 

 تيهو تيريمد ستميس يفن رساختيز 

 يكيالكترون

 

. شود يم استفاده تيهو احراز زمیمکان نوع دو از ایاسپان در

 بر (استي کیالکتروني مل کارت آن ي نمونه که) ها آن ازي يک

. است تراشهي دارا و کند يم کار PKI رساختيز ي هيپا

 که باشدي هوشمند کارت صدور هدف، اگر نيا بر عالوه

 با تواند يم ستمیس نيا شود، شامل را ها آني ها نامهیگواه

CSP گريد ستمیس .ردیبگ قرار استفاده موردي تجاري ها 

 برخي اساس بري کیالکتروني ابزارها از طريق تيهو احراز

 2.است افزارها نرم

 

1 Fábrica Nacional de Moneda y Timbre (the SpanishRoyal 

Mint, hereinafter, FNMT 

 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/1e/Escudo_de_Espa%C3%B1a.png
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 .کند خوشرويى هنگام روبه رو شدن با مؤمن، بهشت را بر فرد خوشرو واجب مي (:ص)حضرت زهرا 
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 مستندات پروژه: منبع

 

 که ه،يال نیاول Root CA (“AC Raiz”) قرار آن در 

 .است ستمیس کلي براي بانیپشت دیکل يک انگریب دارد،

 به وابسته ز،ین دوم سطح CA و شناسنامه که بوده 

يي شناسا کارت در استفادهي برا راي تالیجيدي ها نامهیگواه

 .کند يم صادري کیالکترون

 Online Certificate Status ها، نامهیگواه صدور استاندارد

Protocol (OCSP)، يي شناسا کارت ستمیس. است

 و Liberty alliance، WS Star ي هيپا بر ،يکیالکترون

SAML ستین. 

 تيريمد ستميس يحقوق رساختيز

 يكيالكترون تيهو

 :هستند ريز صورت به استفاده، مورد ترين عمده نیقوان

 از استفاده ،2333 سال از Directive 1999/93/CE 

(European Parliament and the Council)ي برا

 يتالیجيدي امضا از استفاده

 قانون Law 59/2003 يتالیجيدي امضا خصوص در 

 قانون Organic Law 15/1999 از تيحما خصوص در 

 افرادي شخص اطالعات

 قانون Royal Decree 1553/2005 از استفادهي برا 

 آني تالیجيدي ها نامهیگواه وي کیالکتروني مل کارت

 

 

 کارت شناسايي الکترونیکي اسپانیا. 1شکل 

 

 استفاده ایاسپان دري کیالکتروني مل کارت عنوان به کهي کارت

 عالوه، به. کند يم تیتبع PKCS#15 استاندارد از ،شود مي

 ETSI TS 102 042،456ي استانداردها از کارت نيا

ETSI TS 101 ،ETSI TS 101 862 ،CWA 

14167 ،CWA 14172 و CWA 14.890 تیتبع 

 .کند يم

 يک از ،يکیالکتروني مل کارتي برا ،PKI مراتب سلسله

 :کند يم تیتبعي ا هيدوال مدل

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 ونادان هميشه يا تندرو است يا کندر :(ع)امام علي 
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 مروري بر هويت ديجيتال

 نام مهدي زنده: ترجمه و تأليف

 توانم يک هويت ديجيتال بگيرم؟ چگونه مي

 

آنها مرکز به هايي که  شرکتتوانید هويت ديجیتال را از  شما مي

، همچنین شرکت يا سازمان شود اخذ کنید صدور گواهي گفته مي

تواند از طريق يک مرکز صدور گواهي برايتان گواهي  شما مي

 ديجیتالي صادر کند

کند  صادر ميوقتي شرکت يا سازمان شما برايتان هويت ديجیتال 

کند که خودتان را به کارکنان  درو واقع راهي برايتان ايجاد مي

ر شرکت يا سازمان، شرکاي تجاري، يا کامپیوترهاي داخل ديگ

  .شبکه بشناسانید

کنید بايد جدا  اگر به داليل شخصي هويت ديجیتال دريافت مي

خواهید مرکز صدور گواهي  در خصوص شرکت يا سازماني که مي

خواهید هويت خود را  وقتي مي. براي شما باشد مواظب باشید

گواهي نیاز داريد که مورد اعتماد  اثبات کنید به يک مرکز صدور

ها به اعتبار  ص يا شرکتديگران باشد براي مثال اغلب اشخا

کنند اين موضوع به  ، کارت ملي، پاسپورت  اعتماد ميشناسنامه

کند  اين دلیل است که روشي که دولت اين اسناد را صادر مي

با اين حال يک کارت دانشجويي نوعا براي . مورد اعتماد است

رد استفاده کننده آن مو ات هويت شما فقط در دانشگاه صادراثب

اين قضیه در خصوص هويت ديجیتال هم صدق . گیرد قرار مي

نید که شما بايد هويت ديجیتال را از مرکزي دريافت ک. کند مي

ها فعال در اينترنت مورد اعتماد  توسط بخش عمده اي از شرکت

 .باشد

 

هوشمند ملي و دريافت آن شما  با انجام ثبت نام در طرح کارت

صاحب يک هويت ديجیتال با مشخصات پیشرفته و فناوري روز 

خواهید شد که توسط مرکز صدور گواهي سازمان ثبت احوال 

کشور به عنوان تنها مرجع قانوني هويت ايرانیان تولید شده 

اين هويت ديجیتال چون توسط سازمان ثبت احوال صادر . است

ر مدارک شناسايي چون شناسنامه و کارت گرديده همانند ساي

هاي ها و نهاد ، شرکتها سازمان ،ها بانکملي مورد اعتماد تمامي 

، عمومي و خصوص است و مبناي اعتماد طرفین دولتي

به يکديگر، سازمان از لحاظ ( شهروندان و سرويس دهندگان)

 . هويتي سازمان ثبت احوال خواهد بود

هوشمند ملي به اين نحو است که فرايند ثبت نام در طرح کارت 

شهروندان در ابتدا با مراجعه به درگاه پیش ثبت نام کارت 

کنند  و با  فرمهاي اطالعات هويتي را پر مي  هوشمند ملي و

انتخاب دفتر پیشخوان و انجام رزرو جهت تکمیل ثبت نام، کد 

در مرحله بعدي و در زمان مقرر به . کنند رهگیري دريافت مي

خوان مراجعه نموده و با ارايه اسناد هويتي، گرفتن دفتر پیش

را کامل نموده و رسید دريافت  عکس و اثر انگشت ثبت نام

 .کنند مي

 



  

از  خواهد و خدا حق را از نفرين مظلوم بپرهيز زيرا وي به دعا حق خويش را از خدا مي (:ص)حضرت رسول اکرم 

 .دارد دار دريغ نمي حق
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هاتازه  

 صدور کارت هوشمند ملي در استانها آغاز 

صدور کارت هوشمند  مديرکل اسناد هويتي سازمان ثبت احوال از آغاز

با همکاري : ملي در مراکز استانهاي مختلف کشور خبر داد و گفت

دفاتر پیشخوان و مراکز پستي ابتدا درخواستهاي متقاضیان براي صدور 

 .کارت جمع آوري و به مرور نسبت به اين امر اقدام خواهد شد

صدور : مهر افزود  به گزارش بي باک، محسن اسماعیلي در گفتگو با

کارت هوشمند ملي بصورت آزمايشي از اواخر سال گذشته در استان قم 

هزار درخواست از متقاضیان در سازمان ثبت  11آغاز شده و تاکنون 

 .احوال به ثبت رسیده و و کارت صادر مي شود

ريزيهاي انجام شده بزودي در  با اشاره به اينکه براساس برنامهوي 

: ، گفت شود شمند ملي آغاز ميتمامي استانهاي کشور صدور کارت هو

مرکز هر استان براي صدور کارت هوشمند مد نظر قرار دارد که در 

راي دفاتر پیشخوان دولت و يا مراکز پستي درخواستهاي متقاضیان ب

 .شود صدور کارت هوشمند ملي ثبت مي

در حال حاضر در : مديرکل اسناد هويتي سازمان ثبت احوال کشور گفت

کار آغاز شده و در استانهاي ديگر نیز به مرور نسبت  استان سمنان اين

 .به ثبت درخواست الکترونیکي کارت هوشمند اقدام خواهد شد

 

 

 

به گفته وي، صدور کارت هوشمند با همکاري بخش 

انجام ( پستي دفاتر پیشخوان دولت و مراکز)خصوصي 

شود و و اگذاري اين کار به بخش خصوصي باعث تسريع  مي

 .پیشبرد کارها خواهد شددر 

اسماعیلي با اشاره به اينکه تا پايان برنامه پنجم توسعه 

 تمامي استانها نسبت به صدور کارت هوشمند اقدام خواهند

، منابع و برخي محدوديتها  البته بدلیل اعتبار: کرد، افزود

 .ممکن است صدور کارت مدتي به طول بیانجامد

کارت ملي هوشمند داراي هفت اليه : وي اظهار داشت

امنیتي، تراشه ويژه و ضد جعل است که کیف الکترونیکي، 

، استفاده در بخش ، ثبت اطالعات ايثارگرانديجیتالامضاي 

، از جمله ويژگیهاي اين طرح است که بايد ...سالمت و

احوال  تمامي دستگاهها همکاريهاي الزم را با سازمان ثبت

 .م دهندانجا
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 .کسب دانش واجب است(: ع)امام جعفر صادق

 

 711هزار و  192میلیون و  4در اين رده بندي استان خوزستان با 

چهارم قرار درصد در رتبه  8384نفر جمعیت و ضريب نفوذ اينترنت 

هزار و  33میلیون و  9دارد و تعداد کاربران اينترنت در اين استان 

نفر  829هزار و  31میلیون و  1نفر و تعداد مشترکان آن نیز  778

سامانه مديريت ضريب نفوذ اينترنت کشور .اعالم شده است

براساس پارامترهاي شبکه، ضريب نفوذ اينترنت استان سمنان را 

 123هزار و  892م و اين استان را با جمعیت درصد اعال 81841

مشترک  133هزار و 132کاربر و  218هزار و  429عداد نفر و ت

پنجمین استان داراي ضريب نفوذ باالي اينترنت ارزيابي کرده 

  .است

براساس آخرين آمار اعالم شده از ضريب نفوذ اينترنت در کشور از 

 82818بالغ بر  -متما -سوي مرکز مديريت توسعه ملي اينترنت 

شوند؛ براين اساس با  کشور به اينترنت متصل ميدرصد جمعیت 

نفر در کشور،  883هزار و  243میلیون و  71توجه به جمعیت 

نفر و تعداد  244هزار و  334و میلیون  41شمار کاربران اينترنت 

نفر  823هزار و  393میلیون و  91مشترکان اين پروتکل ارتباطي 

 .اعالم شده است 32تا پايان سال 

 

هاي صورت گرفته از سوي سامانه  گزارش خبرنگار مهر، ارزيابي به

براساس پارامترهاي شبکه  مديريت ضريب نفوذ اينترنت کشور

دهد که استان مازندران براساس میزان استفاده از  نشان مي

 ADSL تکنولوژيهاي تلفن همراه، وايمکس، فیبرنوري، دايل آپ و

درصد و  39831ضريب نفوذ براي اتصال به شبکه اينترنت، با کسب 

نفر جمعیت باالترين ضريب نفوذ  349هزار و  79میلیون و  9

کاربر و يک  841هزار و  177میلیون و  1اينترنت کشور را با داشتن 

براساس   .دمشترک در اختیار دار 383هزار و  113میلیون و 

آمارهاي ارائه شده در سامانه مديريت ضريب نفوذ اينترنت مرکز 

 ت توسعه ملي اينترنت، پس از مازندران، استانهاي تهران،مديري

هاي دوم تا پنجم استانهاي  اصفهان، خوزستان و سمنان در رده

 .اند ين ضريب نفوذ اينترنت قرار گرفتهداراي باالتر

گیري براساس تعداد کاربر، تعداد  ها، پارامترهاي اندازه در اين بررسي

است به نحوي که استان مشترک و جمعیت استان سنجیده شده 

میلیون  3نفر جمعیت داراي  932هزار و  239میلیون و  21تهران با 

مشترک  823هزار و  243میلیون و  7کاربر و  881هزار و  117و 

درصد  73811اينترنت بوده و ضريب نفوذ اينترنت در اين استان 

همچنین استان اصفهان به عنوان سومین استان  .اعالم شده است

 373میلیون و  4ي باالترين ضريب نفوذ اينترنت در کشور، با دارا

درصد در بخش  71843نفر جمعیت، داراي ضريب نفوذ  921هزار و 

نفر  283هزار و  493میلیون و  9است و شمار کاربران آن  اينترنت

نفر  391هزار و  113میلیون و  1مشترکان اينترنت آن  و تعداد

 .شود برآورد مي

 

 استان داراي باالترين کاربر 7معرفي / آمار از ضريب نفوذ اينترنت در ايران ديدترينج

 

 


