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سیاسیصفحه اصلی وزیر ارتباطات: سرعت اینترنت تلفن همراه و خانگی افزایش داشته است/ /

وزیر ارتباطات: سرعت اینترنت تلفن همراه و خانگی افزایش داشته است

عیسی زارع پور وزیر ارتباطات گفت:زمانی که وزارت خانه را تحویل گرفتم سرعت اینترنت تلفن همراه ۲۱ و هشت دهم مگابیت بر ثانیه بوده است و االن با حدود ۱۵ درصد افزایش به ۲۵ رسیده
است سرعت اینترنت خانگی نیز حدود ۹ مگابیت بر ثانیه بوده و اکنون به حدود ۱۰ رسیده است.

به گزارش ایران آنالین، ،عیسی زارع پور در گفت و گویی در مورد سرعت اینترنت  تلفن همراه و اینترنت خانگی اظهار داشت: مراجع جهانی و سایت های معتبری در مورد سرعت ارائه خدمات
اینترنت قابل رجوع و استناد هستند و ما نیز آن را می پذیریم.

وزیر ارتباطات گفت: این مراجع ماهیانه،بر اساس نتایج سایت "Speed Test" کشورها را در اینترنت سیار و ثابت اندازه گیری می کنند و زمانی که  وزارت خانه را تحویل گرفتم سرعت اینترنت
تلفن همراه ۲۱ و هشت دهم مگابیت بر ثانیه بوده است و االن با حدود ۱۵ درصد افزایش به ۲۵ رسیده است سرعت اینترنت خانگی نیز حدود ۹ مگابیت بر ثانیه بوده و اکنون به حدود ۱۰ رسیده

است.
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زارع پور تصریح کرد:البته این اعداد رضایت بخش نیست و ما در ارتباطات ثابت رتبه ۱۴۵ را در دنیا داریم و در شبکه سیار به میانگین جهانی نزدیک تر هستیم ولی این سرعت شایسته مردم ما
نیست  و به دلیل عقب ماندگی تاریخی این وضعیت ایجاد شده و حتمًا باید سرعت و کیفیت افزایش پیدا کند و یکی از بال های شبکه ملی اطالعات همین شبکه پر سرعت و با کیفیت در سراسر

کشور است اما پس رفتی هم نداشته ایم.
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خرید نهالالمپ هوشمند rgbامکوتور کربالحمل بار هواییتدریس خصوصیسمیروکیل آنالینپازتعمیرات کرکره های برقیگردونبرنج ایرانی عمدهرنگ اپوکسیکفش چرم تبریز
فیلم استرچ نادی پالستیکدانلود سریال یاغیوام ازدواجدانلود فیلمبلیط هواپیما چارتریرزرو هتل تهرانسانا پرسدانلود ریمیکسنوبت دندانپزشکیخرید لپ تاپنرم افزار مدیریت پروژه

دانلود آهنگ جدید ایرانیماشین جوجه کشی اسکندریدانلود سریال جیراندانلود سریال یاغینرم افزار CRMسنگ چینی الیگودرزنمایندگی پاناسونیکدستگاه پرکن مایعاتنمایندگی لنوو

پیشنهاد سردبیر

وب گردی

پربازدید ها/آخرین مطالب

رشیدی کوچی: شرایط واردات خودرو تغsر کرد

رژیم صهیونیستی از حقیقت واهمه دارد

هیچ بن بستی در قانون اساسی وجود ندارد

رئیس جمهور: بانک سالمت شهروندان کامل شود

فیلم/ لیالز: اصالح طلبان به کار درست دولت حمله نکنند

سخنگوی شورای نگهبان: بر اساس قانون، ساعت رسمی کشور از ابتدای سال ۱۴۰۲ تغsر نمی کند

سفارت ایران در دمشق حمله تروریستی به سوریه را محکوم کرد

راهی برای خروج از دوگانه  «هدررفت منابع» یا «تشدید تورم»

وزیر دفاع: تولید قدرت و اقتدار بازدارنده را با شتاب بیشتر ادامه خواهیم داد

«قطر» حلقه اتصال دیپلماسی ایران به شورای همکاری خلیج فارس است

وزیر کشور: دولت به وعده های داده شده عمل می کند

وزیر ارتباطات: سرعت اینترنت تلفن همراه و خانگی افزایش داشته است

وزارت اطالعات ۹هزار حساب بانکی غیرمجاز ارزی و رمز ارز را مسدود کرد

بازگشت نبض مذاکرات

طرح تبsن «شاخص های اقتصادی در پایان هر دولت» در مجلس بررسی می شود

رÜس جمهور درگذشت شیخ خلیفه بن زاید آل نهیان را تسلیت گفت

فیلم / دستورات رئیسی در جلسه ستاد تنظیم بازار

فیلم / حضور دکتر مخبر در مرکز تماس طرح مردمی سازی یارانه ها

بازگشت نبض مذاکراتراهی برای خروج از دوگانه  «هدررفت منابع» یا «تشدید تورم»


