ﻋﺮﺿﻪ ﺳﯿﻢﮐﺎرتﻫﺎی  TD-LTEاﯾﺮاﻧﺴﻞ ﺑﺪون
ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪ ﻣﻮدم آﻏﺎز ﺷﺪ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﺗﺤﺮﯾﺮﯾﻪ دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ | دوﺷﻨﺒﻪ ۲۱ ،ﺑﻬﻤﻦ ۱۳۹۸
ﺳﯿﻢﮐﺎرتﻫﺎی ﻣﺨﺘﺺ ﻣﻮدمﻫﺎی اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺛﺎﺑﺖ  TD-LTEاﯾﺮاﻧﺴﻞ ﮐﻪ ﺗﺎ ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه
ﻣﻮدمﻫﺎی اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺛﺎﺑﺖ اراﺋﻪ ﻣﯽﺷﺪ ،ﺑﺪون ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪ ﻣﻮدم  TD-LTEﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽﺷﻮد.
ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻗﺼﺪ ﺗﻬﯿﻪ ﺳﯿﻢ ﮐﺎرتﻫﺎی ﻧﺴﻞ ﭼﻬﺎر ﺛﺎﺑﺖ  TD-LTEﺑﺪون ﺗﻬﯿﻪ ﻣﻮدم را دارﻧﺪ،
ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ »ﺳﯿﻢﮐﺎرت ﻣﺨﺘﺺ ﻣﻮدمﻫﺎی اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺛﺎﺑﺖ  «TD-LTEرا ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺑﺴﺘﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اوﻟﯿﻪ،
ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺠﺰا ﺑﺪون ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪ ﻣﻮدم در زﻣﺎن ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ،ﺗﻬﯿﻪ ﮐﻨﻨﺪ.
اﯾﻦ ﺳﯿﻢ ﮐﺎرتﻫﺎ در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﻮدمﻫﺎی ) TD-LTEﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از ﺑﺎﻧﺪ ﻓﺮﮐﺎﻧﺴﯽ 3500
ﻣﮕﺎﻫﺮﺗﺰ( ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آنﻫﺎ ،ﻣﺸﺘﺮﮐﺎن ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﺗﻤﺎﻣﯽ اﺳﺘﺎنﻫﺎ از
اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﭘﺮﺳﺮﻋﺖ ﺛﺎﺑﺖ ) (TD-LTEاﯾﺮاﻧﺴﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ.
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽﻫﺎی ﻣﺠﺎز ﻣﻨﺘﺨﺐ ،ﻣﺮاﮐﺰ ﺧﺪﻣﺎت و در آﯾﻨﺪه ،ﻓﺮوﺷﮕﺎه اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ اﯾﺮاﻧﺴﻞ ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﯽ
 ،shop.irancell.irاﯾﻦ ﺳﯿﻢ ﮐﺎرتﻫﺎ را اراﺋﻪ ﻣﯽدﻫﻨﺪ.
ﭘﻮﺷﺶ ﮔﺴﺘﺮده در ﻣﺮاﮐﺰ اﺳﺘﺎنﻫﺎ ،ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺎﻻﺗﺮ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﺧﺪﻣﺎت ،اﻣﮑﺎن اﺳﺘﻔﺎده از
ﺑﺴﺘﻪﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺣﺠﻢﻫﺎی ﺑﺎﻻ و ﻣﺘﻨﻮع و ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻣﻘﺮون ﺑﻪ ﺻﺮﻓﻪ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﯿﻤﮑﺎرتﻫﺎی اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ
ﻫﻤﺮاه ،از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺰاﯾﺎی اﯾﻦ ﺳﯿﻢﮐﺎرتﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽروﻧﺪ.
ﻗﯿﻤﺖ ﺳﯿﻢﮐﺎرتﻫﺎی ﻣﺨﺘﺺ ﻣﻮدمﻫﺎی اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺛﺎﺑﺖ ) (TD-LTEاﯾﺮاﻧﺴﻞ 240 ،ﻫﺰار رﯾﺎل در ﻧﻈﺮ
ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺑﺴﺘﻪﻫﺎی اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ  40 ،24و  80ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺘﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺮای اﯾﻦ ﺳﯿﻢﮐﺎرﺗﻬﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﺑﺴﺘﻪﻫﺎی اوﻟﯿﻪ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪهاﻧﺪ.
اﯾﺮاﻧﺴﻞ ﺑﺮای ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر در اﯾﺮان ،ﻣﺮدادﻣﺎه ﺳﺎل  ،1395ﺷﺒﮑﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺛﺎﺑﺖ ﭘﻬﻦ ﺑﺎﻧﺪ ﯾﺎ TD-LTE
را از ﺷﻬﺮ ﻣﺸﻬﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻫﻤﺰﻣﺎن در  25اﺳﺘﺎن اﯾﺮان راه اﻧﺪازی ﮐﺮد و ﺗﺎﮐﻨﻮن اﯾﻦ ﺧﺪﻣﺖ در 159
ﺷﻬﺮ اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻋﻼوه ﺑﺮ  ،TD-LTEﺳﺎﯾﺮ ﻓﻨﺎوریﻫﺎی اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺛﺎﺑﺖ ﻣﻮﺟﻮد ،ﻣﺎﻧﻨﺪ  ،ADSLﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ از ﺟﻤﻠﻪ
ﺳﺮﻋﺖ ﭘﺎﻦ ،ﻧﯿﺎز ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﺧﻂ ﺗﻠﻔﻦ ﺛﺎﺑﺖ ،ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺧﺎﻟﯽ در ﻣﺮﮐﺰ ﻣﺨﺎﺑﺮات ﻣﻨﻄﻘﻪ ،ﻧﯿﺎز
ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﺧﻂ ﺗﻠﻔﻦ ﺛﺎﺑﺖ و ﺑﺪون اﻣﮑﺎن ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ و ﻣﺤﺪود ﺑﻪ ﻣﮑﺎن ﺧﺎص ،ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ
ﭘﺎﺳﺨﮕﻮی ﻧﯿﺎز ﮐﺎرﺑﺮان و ﻣﺸﺘﺮﮐﺎن اﻣﺮوزی ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺮوﯾﺲ  ،TD-LTEﺑﺎ دارا
ﺑﻮدن وﯾﮋﮔﯽﻫﺎﯾﯽ ﻫﻤﭽﻮن ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﺳﺘﻔﺎده در ﻣﮑﺎنﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ،ﺑﺪون ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺧﻂ ﺗﻠﻔﻦ ﺛﺎﺑﺖ،

راهاﻧﺪازی ﺳﺮﯾﻊ و ﭘﺎﯾﺪاری ﺑﺎﻻ در آﭘﻠﻮد و داﻧﻠﻮد ،ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻﺗﺮی را ﺑﺮای ﮐﺎرﺑﺮ ﻫﻤﺮاه
دارد.
ﻣﺸﺘﺮﮐﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻗﺼﺪ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﭘﺮﺳﺮﻋﺖ ﺛﺎﺑﺖ ﻧﺴﻞ  (TD-LTE) 4را دارﻧﺪ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ از
ﻃﺮﯾﻖ وبﺳﺎﯾﺖ اﯾﺮاﻧﺴﻞ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺸﺎﻧﯽ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ اﯾﻦ ﺷﺒﮑﻪ را ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

