راه اﻧﺪازی ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی  ۳Gو  ۴Gﻣﻮﺑﺎﯾﻞ در
ﻣﺘﺮوی ﺗﻬﺮان ﺗﻮﺳﻂ اﯾﺮاﻧﺴﻞ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
 | Maryam Mousaviﺷﻨﺒﻪ ۰۷ ،ﺷﻬﺮﯾﻮر ۱۳۹۴
ﺗﺎ ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﮐﺎرﺑﺮان اﯾﺮاﻧﺴﻞ ﺑﻪ ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی ﻧﺴﻞ ﺳﻮم و ﭼﻬﺎرم ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ در ﻣﺘﺮوی ﺗﻬﺮان
ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﺒﻮد ﮐﻪ ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ ﺑﺮاﺳﺎس ﺟﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ ﺧﺒﺮ درﯾﺎﻓﺘﯽ از ﺳﻮی اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ،اﯾﻦ اﻣﮑﺎن ﻓﺮاﻫﻢ
ﮔﺮدﯾﺪه ﮐﻪ در اداﻣﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ ﺧﺒﺮی اﭘﺮاﺗﻮر دوم ﮐﺸﻮر در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ ﺟﻠﺐ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ.
ﺑﺎ دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﺷﯿﺪ.
اﯾﺮاﻧﺴﻞ از راه اﻧﺪازی ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﻧﺴﻞ ﺳﻪ ) (3Gو ﭼﻬﺎر ) (4G/LTEﺑﻌﻨﻮان ﺳﺮﯾﻌﺘﺮﯾﻦ ﺷﺒﮑﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ
ﮐﺸﻮر در ﺧﻄﻮط ﻣﺘﺮوی ﺗﻬﺮان ﺧﺒﺮ داد.
ﺑﻪ ﮔﺰارش رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ اﯾﺮاﻧﺴﻞ ،در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ اﯾﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ ﻣﻮﻟﻮی ،ﺣﺴﻦآﺑﺎد ،ﮔﻠﺒﺮگ و ﺳﺒﻼن
ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﺷﺒﮑﻪ ﻧﺴﻞ ﺳﻪ و ﭼﻬﺎر اﯾﺮاﻧﺴﻞ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ و ﺑﺎ اداﻣﻪ ﻫﻤﮑﺎری ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺘﺮوی
ﺗﻬﺮان ،ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺳﺎﯾﺮ اﯾﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ ،ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺎﻧﺪﭘﻬﻦ ﻫﻤﺮاه اﯾﺮاﻧﺴﻞ ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﻨﺪ
ﮔﺮﻓﺖ.
ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﺗﻌﺪادی از اﯾﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎی ﻣﺘﺮوی ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺷﯿﺮاز و ﻣﺸﻬﺪ ﻣﻘﺪس ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﺷﺒﮑﻪ
ﺑﺎﻧﺪﭘﻬﻦ ﻫﻤﺮاه اﯾﺮاﻧﺴﻞ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد.
ﺑﺮاﺳﺎس اﯾﻦ ﮔﺰارش ،در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﯿﺶ از  ۴۱۸ﺷﻬﺮ و دﻫﺴﺘﺎن و  ۵۶ﻣﺴﯿﺮ ﺟﺎدهای اﺻﻠﯽ در
ﺗﻤﺎﻣﯽ  ۳۱اﺳﺘﺎن ﮐﺸﻮر ،ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﺷﺒﮑﻪ  3Gو ﺑﯿﺶ از  90ﺷﻬﺮ و دﻫﺴﺘﺎن ،ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ
ﺧﺪﻣﺎت  4G/LTEاﯾﺮاﻧﺴﻞ ﻗﺮار دارﻧﺪ.ﻧﻘﺸﻪ و ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺎﻧﺪﭘﻬﻦ
ﻫﻤﺮاه اﯾﺮاﻧﺴﻞ ،از ﻃﺮﯾﻖ وﺑﺴﺎﯾﺖ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﯽ irancell.irﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه اﺳﺖ.
ﺑﺮای اﺗﺼﺎل ﺑﻪ ﺷﺒﮑﻪ  4Gاﯾﺮاﻧﺴﻞ ﮐﺎﻓﯿﺴﺖ ﻣﺸﺘﺮﮐﯿﻦ ﺿﻤﻦ ﺗﻌﻮﯾﺾ ﺳﯿﻤﮑﺎرت ﻓﻌﻠﯽ ﺧﻮد ﺑﻪ
ﺳﯿﻤﮑﺎرت ﻧﺴﻞ ﭼﻬﺎرم و ﯾﺎ ﻫﻤﺎن ﯾﻮﺳﯿﻢ و ﯾﺎ ﺧﺮﯾﺪ ﯾﻮﺳﯿﻢ ﺟﺪﯾﺪ ،اﯾﻦ ﺳﯿﻤﮑﺎرت را در ﺗﻠﻔﻦ
ﻫﻤﺮاه دارای ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از ﺧﺪﻣﺎت ﻧﺴﻞ ﭼﻬﺎرم اﯾﺮاﻧﺴﻞ ﻗﺮار داده و ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ را روی
ﻣﻮﺑﺎﯾﻠﺨﻮد اﻋﻤﺎل ﮐﻨﻨﺪ .اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺑﺴﺘﻪﻫﺎی اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﻫﻤﺮاه اﯾﺮاﻧﺴﻞ ،ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﺤﺖ
ﭘﻮﺷﺶ ،ﻧﻮع ﺳﯿﻤﮑﺎرت و ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه ،ﺑﺪون ﻣﺤﺪودﯾﺖ در ﺳﺮﻋﺖ و ﻓﻨﺎوری ،ﺑﺮای ﺗﻤﺎﻣﯽ
ﻣﺸﺘﺮﮐﯿﻦ ﺳﯿﻤﮑﺎرت ﻫﺎی داﺋﻤﯽ ،اﻋﺘﺒﺎری و دﯾﺘﺎی اﯾﺮاﻧﺴﻞ اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ.
ﺑﺮای ﻣﺸﺎﻫﺪه اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﺧﺼﻮص ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺎﻧﺪﭘﻬﻦ ﻫﻤﺮاه اﯾﺮاﻧﺴﻞ ،ﻧﻘﺸﻪ و ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻨﺎﻃﻖ

ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ،ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت ﻻزم ،ﺑﺴﺘﻪﻫﺎی اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﻫﻤﺮاه و ﻣﻮدمﻫﺎی اﯾﺮاﻧﺴﻞ ﺑﻪ  irancell.irﻣﺮاﺟﻌﻪ
ﮐﻨﯿﺪ.
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