اﯾﺮان ﺑﯿﺶ از  800ﻫﺰارﺳﺎﯾﺖ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﻓﻌﺎل دارد

آﺧﺮﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ داﻣﻨﻪﻫﺎ و ﺳﺎﯾﺖﻫﺎی اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ اﯾﺮان اﻋﻼم ﺷﺪ

ﻣﺮﮐﺰ ﺛﺒﺖ ﭘﺴﻮﻧﺪﻫﺎ و داﻣﻨﻪﻫﺎی اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺎه داﻧﺶﻫﺎی ﺑﻨﯿﺎدی در ﺗﺎزهﺗﺮﯾﻦ آﻣﺎر ﺧﻮد اﻋﻼم ﮐﺮده ﮐﻪ ﺗﺎﮐﻨﻮن
ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﯿﺶ از  810ﻫﺰار داﻣﻨﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ  irرا ﺑﻪ ﺛﺒﺖ رﺳﺎﻧﺪه و ﻓﻌﺎل ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎ ﺛﺒﺖ
 60ﻫﺰار داﻣﻨﻪ ﺟﺪﯾﺪ ،ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ در ﺗﻌﺪاد داﻣﻨﻪﻫﺎی ﺛﺒﺖ ﺷﺪه ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد.
اﯾﻦ آﻣﺎر در ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل  ۹۴ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ  ۷۵۴ﻫﺰار داﻣﻨﻪ اﻋﻼم ﺷﺪه ﺑﻮد و ﺑﺮرﺳﯽﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﭘﺴﻮﻧﺪ » «irﻫﻢﭼﻨﺎن
در ﺻﺪر داﻣﻨﻪﻫﺎی ﺛﺒﺖ ﺷﺪه ﻓﻌﺎل اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﺑﺎ ﻫﻮﯾﺖ اﯾﺮاﻧﯽ ﻗﺮار دارد و ﭘﺴﻮﻧﺪ  net.irﻧﯿﺰ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﺛﺒﺖ داﻣﻨﻪ را
ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده اﺳﺖ .آﺧﺮﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ ﺛﺒﺖ داﻣﻨﻪﻫﺎی اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﻫﻢ اﮐﻨﻮن ﺗﻌﺪاد  ۸۰۳ﻫﺰار و ۳۰۳
داﻣﻨﻪ ﺑﺎ ﭘﺴﻮﻧﺪ  irدر ﮐﺸﻮر ﻓﻌﺎل اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺗﻌﺪاد داﻣﻨﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد؛ ﻫﻢﭼﻨﯿﻦ ﺷﻤﺎر ﭘﺴﻮﻧﺪﻫﺎی
ﺛﺒﺖ ﺷﺪه  co.irﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ  ۳ﻫﺰار و  ۸۳۶داﻣﻨﻪ ،ﺷﻤﺎر داﻣﻨﻪﻫﺎی ﺛﺒﺖ ﺷﺪه ﺑﺎ ﭘﺴﻮﻧﺪ اﯾﺮان  ۲ﻫﺰار و  ۱۵۶داﻣﻨﻪ و ﺷﻤﺎر
داﻣﻨﻪﻫﺎی ﺛﺒﺖ ﺷﺪه ﺑﺎ ﭘﺴﻮﻧﺪ  ac.irﺣﺪود ﯾﮏ ﻫﺰار و  ۵۳۰داﻣﻨﻪ اﻋﻼم ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﻣﻄﻠﺐ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی

دﺑﯿﺮ ﺷﻮاری ﻋﺎﻟﯽ ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی اﻋﻼم ﮐﺮد
آﻣﺎر ﮐﺎرﺑﺮان اﯾﺮاﻧﯽ در ﺗﻠﮕﺮام و اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام اﻋﻼم ﺷﺪ!
در ﻫﻤﯿﻦ ﺣﺎل ﺗﻌﺪاد داﻣﻨﻪﻫﺎی ﻓﻌﺎل ﺑﻪ ﺛﺒﺖ رﺳﯿﺪه ﺑﺎ ﭘﺴﻮﻧﺪ  sch.irﺣﺪود  ۳۳۶داﻣﻨﻪ ،ﺑﺎ ﭘﺴﻮﻧﺪ  gov.irﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ ،۲۷۷
ﭘﺴﻮﻧﺪ  org.irﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ  ۳۱۵و  id.irﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ  ۴۲۳داﻣﻨﻪ اﺳﺖ؛ ﺗﺎﮐﻨﻮن  ۴۱داﻣﻨﻪ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﭘﺴﻮﻧﺪ  net.irﺑﻪ ﺛﺒﺖ رﺳﯿﺪه و در
ﻣﺠﻤﻮع  ۸۱۲ﻫﺰار و  ۲۱۷داﻣﻨﻪ در ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺛﺒﺖ داﻣﻨﻪ ﻫﺎی اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ در اﯾﺮان ﺗﺎ ﺷﻬﺮﯾﻮرﻣﺎه  ۹۵ﺛﺒﺖ ﺷﺪه و ﻓﻌﺎل اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﻣﻬﺮ ،ﻫﻢاﮐﻨﻮن اﯾﺮان از ﻧﻈﺮ ﺗﻌﺪاد داﻣﻨﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﻓﻌﺎل ،ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﮐﺸﻮر در ﻣﻨﻄﻘﻪ اﺳﺖ؛ ﺑﻠﮑﻪ از
ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﺳﻨﮕﺎﭘﻮر ،ﻣﺎﻟﺰی ،ﻫﻨﮓﮐﻨﮓ ،ﺗﺮﮐﯿﻪ ،اﺳﻠﻮاﮐﯽ ،ﯾﻮﻧﺎن و ﻓﻨﻼﻧﺪ ﻫﻢ ﻋﺒﻮر ﮐﺮده و ﺑﺎ رﺷﺪ ﺳﺎﻻﻧﻪ ۴۵
درﺻﺪی ،در ﻣﯿﺎن ﭼﻬﺎر ﮐﺸﻮر ﺑﺮﺗﺮ ﺟﻬﺎن از ﻧﻈﺮ رﺷﺪ داﻣﻨﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﻗﺮار دارد.

ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﺘﺸﺎر:

1395  ﺷﻬﺮﻳﻮر20

https://www.shabakeh-mag.com/news/iran/4569 :ﻧﺸﺎﻧﯽ ﻣﻨﺒﻊ

