رﺋﯿﺲ رﮔﻮﻻﺗﻮری :روﻣﯿﻨﮓ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ  ۳Gو ۴G
در ﮐﺸﻮر ﺑﺮﻗﺮار ﻣﯽ ﺷﻮد  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﺣﺎﻣﺪ ﻗﺎﺳﻤﯽ ﻧﺮاﻗﯽ | ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ ۱۳ ،اردﯾﺒﻬﺸﺖ ۱۳۹۴
ﺑﯿﺶ از  10ﻣﺎه از اﺟﺮای ﻃﺮح روﻣﯿﻨﮓ ﻣﻠﯽ ) ﺑﻪ اﺷﺘﺮاک ﮔﺬاری ﺷﺒﮑﻪ در اﭘﺮاﺗﻮرﻫﺎی داﺧﻠﯽ( ﻣﯽ
ﮔﺬرد و ﻣﺴﺌﻮﻻن اﭘﺮاﺗﻮرﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﻘﺮرات و ارﺗﺒﺎﻃﺎت رادﯾﻮﯾﯽ از اﺟﺮای آن ﺗﺎ ﺑﺪﯾﻦ ﺟﺎی
ﮐﺎر اﺑﺮاز رﺿﺎﯾﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
ﻫﺮ ﭼﻨﺪ در اﯾﻦ ﻃﺮح ،ﻣﺸﺘﺮﮐﺎن راﯾﺘﻞ ﺑﯿﺶ از دﯾﮕﺮ اﻓﺮاد ،ﻣﻨﻔﻌﺖ ﺑﺮده اﻧﺪ ،اﻣﺎ ﮐﺎرﺑﺮان دو اﭘﺮاﺗﻮر
دﯾﮕﺮ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه در ﮐﺸﻮرﻣﺎن ﻧﯿﺰ از اﺟﺮای روﻣﯿﻨﮓ ﻣﻠﯽ ﺑﯽ ﻧﺼﯿﺐ ﻧﺒﻮده اﻧﺪ.
اﻣﺎ ﻧﮑﺘﻪ ﻣﻬﻤﯽ ﮐﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن از اﯾﻦ ﻃﺮح و ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن اﻣﺮ ﺑﻮده ،اﯾﻦ اﺳﺖ
ﮐﻪ ﭘﺮوژه ﻣﺬﮐﻮر ﻓﻌﻼ در ﺑﺨﺶ ﺗﻤﺎس و دﯾﺘﺎی  2Gﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﺷﺪه و ﺧﺒﺮی از روﻣﯿﻨﮓ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﻧﺴﻞ
ﺳﻮم و ﭼﻬﺎرم ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻧﯿﺴﺖ.
در اداﻣﻪ ﻫﻤﺮاه دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ ﺑﻤﺎﻧﯿﺪ.
ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﻣﯽ داﻧﯿﺪ در ﻃﺮح روﻣﯿﻨﮓ ،وﻗﺘﯽ آﻧﺘﻦ دﻫﯽ اﭘﺮاﺗﻮر اﺻﻠﯽ ﻣﺸﺘﺮک ﻗﻄﻊ ﺷﻮد و ﺗﻠﻔﻦ
ﻫﻤﺮاه ﮐﺎرﺑﺮ در ﻣﺤﺪوده ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺨﺎﺑﺮاﺗﯽ دﯾﮕﺮی ﺑﺎﺷﺪ ،اﭘﺮاﺗﻮر ﻣﯿﺰﺑﺎن ﺧﺪﻣﺎت ﺗﻔﺎﻫﻢ
ﺷﺪه را ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮک ﻣﻬﻤﺎن اراﺋﻪ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻫﻢ اﮐﻨﻮن اﮔﺮ ﻣﺸﺘﺮک ﯾﮑﯽ از ﺳﻪ اﭘﺮاﺗﻮر ﻣﻮﺟﻮد در ﮐﺸﻮر از ﻣﺤﺪوده آﻧﺘﻦ دﻫﯽ
ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺨﺎﺑﺮاﺗﯽ اش ﺧﺎرج ﮔﺮدد ،ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺷﺒﮑﻪ ﻫﻤﺮاه اول ﯾﺎ اﯾﺮاﻧﺴﻞ ﻣﺘﺼﻞ ﺷﺪه و ﺑﺪون
ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪ اﺿﺎﻓﯽ از ﺧﺪﻣﺎت ﺗﻤﺎس و دﯾﺘﺎی ﻧﺴﻞ دوم ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪ ﮔﺮدد.
ﺣﺎﻻ رﺋﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﻘﺮرات و ارﺗﺒﺎﻃﺎت رادﯾﻮﯾﯽ ﺑﺎ اﺑﺮاز رﺿﺎﯾﺖ از اﺟﺮای ﻃﺮح ﮐﺸﻮری
روﻣﯿﻨﮓ ﻣﻠﯽ ،از ورود اﯾﻦ ﭘﺮوژه ﺑﻪ ﺑﺨﺶ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ  3Gو  4Gﻃﯽ ﻣﺎه ﻫﺎی آﯾﻨﺪه ﺧﺒﺮ داده اﺳﺖ.
ﻋﻠﯽ اﺻﻐﺮ ﻋﻤﯿﺪﯾﺎن ،ﻣﻌﺎون وزﯾﺮ ارﺗﺒﺎﻃﺎت ،در ﻣﻮرد اﺟﺮای اﯾﻦ ﻃﺮح ﻇﺮف  10ﻣﺎه اﺧﯿﺮ ﺑﯿﺎن ﮐﺮد :در
ﺣﺎل ﺣﺎﻇﺮ ﻫﯿﭻ ﻧﻘﻄﻪ ای ﺑﺪون ﺣﺪاﻗﻞ ﯾﮏ ﺳﯿﮕﻨﺎل ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ در ﮐﺸﻮر وﺟﻮد ﻧﺪارد ،ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﮐﻪ در
ﻫﺮ ﻧﻘﻄﻪ از ﮐﺸﻮر ﺣﺪاﻗﻞ ﯾﮏ اﭘﺮاﺗﻮر ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ آﻧﺘﻦ دﻫﯽ دارد و ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮﮐﺎن ﺳﺮوﯾﺲ اراﺋﻪ
دﻫﺪ.
او در ﻣﻮرد اﯾﻦ ﭘﺮوژه ﻣﻬﻢ ﮐﺸﻮری اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :ﻫﺪف از اﺟﺮای روﻣﯿﻨﮓ ﻣﻠﯽ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﮐﻤﮏ 3
اﭘﺮاﺗﻮر ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه ﭘﻮﺷﺶ ﮐﺎﻣﻠﯽ در ﺗﻤﺎم ﮐﺸﻮر اﯾﺠﺎد ﺷﻮد.

رﺋﯿﺲ رﮔﻮﻻﺗﻮری اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد :ﺣﺎﻻ ﻧﯿﺰ در ﻫﺮ ﺟﺎ ﮐﻪ ﺗﻮان ﺳﯿﮕﻨﺎل ارﺳﺎﻟﯽ از ﺳﻮی اﭘﺮاﺗﻮر اﺻﻠﯽ اﻓﺖ
ﮐﻨﺪ و ﮐﻤﺘﺮ از ﻣﯿﺰان ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﺑﺎﺷﺪ ،ﺷﺒﮑﻪ درﯾﺎﻓﺘﯽ ﻣﺸﺘﺮک ﺑﻪ ﺻﻮرت اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ اﭘﺮاﺗﻮر ﺑﺎ
ﺗﻮان ارﺳﺎﻟﯽ ﻗﻮی ﺗﺮ اﻧﺘﻘﺎل ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ.
ﻋﻠﯽ اﺻﻐﺮ ﻋﻤﯿﺪﯾﺎن ،ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻫﺎی اﯾﻦ ﻃﺮح ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ زﻣﺎن ،ﮔﻔﺖ :از زﻣﺎن آﻏﺎز اﺟﺮای
روﻣﯿﻨﮓ ﻣﻠﯽ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ رﺳﯿﺪن اﯾﻦ ﻃﺮح 6 ،ﻣﺎه زﻣﺎن ﺻﺮف ﺷﺪ و ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ ﻧﯿﺰ وﺿﻌﯿﺖ روﻣﯿﻨﮓ
ﻣﻠﯽ ﮐﺎﻣﻞﺗﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﻣﻌﺎون وزﯾﺮ ارﺗﺒﺎﻃﺎت و ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت درﺑﺎره آﯾﻨﺪه اﯾﻦ ﻃﺮح اﻋﻼم ﮐﺮد :ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﻌﺪی اﯾﻦ ﭘﺮوژه
ﻋﻈﯿﻢ ﮐﺸﻮری ،ﺷﺎﻣﻞ روﻣﯿﻨﮓ ﻣﻠﯽ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ  3Gو  ،4Gﻧﯿﺰ در آﯾﻨﺪه اﺿﺎﻓﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
در ﺻﻮرت اﺟﺮای روﻣﯿﻨﮓ ﻣﻠﯽ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ  3Gو  ،4Gﻣﺸﺘﺮﮐﺎن در ﺻﻮرت اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ ﺷﺒﮑﻪ اﭘﺮاﺗﻮر
ﻣﯿﺰﺑﺎن ،در ﺻﻮرت درﯾﺎﻓﺖ ﺳﯿﮕﻨﺎل ﺷﺒﮑﻪ ﻧﺴﻞ ﺳﻮم و ﭼﻬﺎرم ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ،ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ از اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﭘﺮﺳﺮﻋﺖ
اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

