ﻫﺸﺪار ﺑﺮزﯾﻞ درﺑﺎره ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ ﺗﺠﻬﯿﺰات
ﻫﻮاوی :ﻫﺰﯾﻨﻪ راهاﻧﺪازی  5Gاﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ -
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﻣﺤﻤﺪ ﻗﺮﯾﺸﯽ | ﺷﻨﺒﻪ ۲۲ ،آذر ۱۳۹۹
ﻣﻌﺎون رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﺑﺮزﯾﻞ» ،ﻫﻤﯿﻠﺘﻮن ﻣﻮراﺋﻮ« اﺧﯿﺮا از ﻫﻮاوی ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﺮده .ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ وی ،در
ﺻﻮرت ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺠﻬﯿﺰات اﯾﻦ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﭼﯿﻨﯽ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﺷﺒﮑﻪ  5Gدر ﺑﺮزﯾﻞ اﻓﺰاﯾﺶ

ﭼﺸﻤﮕﯿﺮی ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.

ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﯽ ﻣﻌﺎون رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﺑﺮزﯾﻞ در ﯾﮏ روﯾﺪاد ﺻﻨﻌﺘﯽ در »ﺳﺎﺋﻮ ﭘﺎﺋﻮﻟﻮ« ﺣﻀﻮر ﭘﯿﺪا ﮐﺮده و
ﺑﺮآوردﻫﺎی آژاﻧﺲ » «Anatelرا اراﺋﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﻃﺒﻖ اﯾﻦ ﮔﺰارش ،ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻫﻮاوی ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ۴۰

درﺻﺪ زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎی  3Gو  4Gاﯾﻦ ﮐﺸﻮر را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدﻫﻨﺪ .ﻣﻮراﺋﻮ ﻫﺸﺪار داده در ﺻﻮرت
ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﺗﺠﻬﯿﺰات ،ﻫﺰﯾﻨﻪ  5Gاﻓﺰاﯾﺶ ﭘﯿﺪا ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.
ﻣﻮراﺋﻮ ﮔﻔﺘﻪ:

»اﮔﺮ ﻫﻮاوی ﻧﺘﻮاﻧﺪ ﺗﺠﻬﯿﺰات  5Gرا ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﻨﺪ ،ﻫﺰﯾﻨﻪ  5Gﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد«.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ وی ﺑﺮرﺳﯽ زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎ ﻫﺰﯾﻨﻪﺑﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﺷﺎﻣﻞ درﯾﺎﻓﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪ از ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﻫﻢ
ﻣﯽﺷﻮد .ﻣﻌﺎون رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﺑﺮزﯾﻞ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ درﺑﺎره ﺑﺮﮔﺰاری ﻣﺰاﯾﺪه ﺑﺮای راهاﻧﺪازی ﺷﺒﮑﻪ  5Gدر

اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮده .در اﺑﺘﺪا ﻗﺮار ﺑﻮد ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺰاﯾﺪهای در ﻣﺎرس  ۲۰۲۰ﺻﻮرت ﺑﮕﯿﺮد اﻣﺎ ﺗﺎ ﺳﺎل
آﯾﻨﺪه ﻣﯿﻼدی ﺑﻪ ﺗﻌﻮﯾﻖ اﻓﺘﺎد.

ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻮراﺋﻮ ﻫﺮ ﺷﺮﮐﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺑﺮزﯾﻞ و ﺣﺮﯾﻢ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﮐﺎرﺑﺮان اﺣﺘﺮام ﺑﮕﺬارد و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
از ﻧﻈﺮ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻣﻘﺮون ﺑﻪ ﺻﺮﻓﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﮐﻨﺪ .ﺑﻪ اﻋﺘﻘﺎد ﻣﻌﺎون رﺋﯿﺲ
ﺟﻤﻬﻮر ﺑﺮزﯾﻞ ،اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ از ﺷﺒﮑﻪ  5Gﭼﺸﻢﭘﻮﺷﯽ ﮐﻨﺪ و دوﻟﺖ ﻧﺒﺎﯾﺪ در ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی اﯾﻦ
ﺷﺮﮐﺖ ﭼﯿﻨﯽ ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﺷﺘﻐﺎلزاﯾﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ و از ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺤﻠﯽ ﻧﯿﺰ ﭘﯿﺮوی ﻣﯽﮐﻨﺪ ،دﺧﺎﻟﺖ ﮐﻨﺪ.
ﺑﺎ وﺟﻮد ﭼﻨﯿﻦ ﮔﻔﺘﻪای ،دوﻟﺖ ﺑﺮزﯾﻞ از ﺳﻮی دوﻟﺖ دوﻧﺎﻟﺪ ﺗﺮاﻣﭗ ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر اﺳﺖ .ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ
ﻣﯿﻼدی ﺗﺮاﻣﭗ ﺑﺎ رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﺑﺮزﯾﻞ» ،ژاﺋﯿﺮ ﺑﻮﻟﺴﻮﻧﺎرو« ﻣﻼﻗﺎت ﮐﺮد و ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ اﺳﺘﻔﺎده
از ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻏﻮل ﻓﻨﺎوری ﭼﯿﻨﯽ در اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺷﺪ.
ﻓﺸﺎرﻫﺎی دوﻟﺖ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﭼﻨﺪﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﻫﻤﮑﺎری ﺑﺎ ﻫﻮاوی را ﻣﺘﻮﻗﻒ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ از ﻣﯿﺎن آنﻫﺎ
ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﺳﻮﺋﺪ و ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ اﺷﺎره ﮐﺮد .ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ ﻧﺼﺐ ﺗﺠﻬﯿﺰات  5Gاﯾﻦ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﭼﯿﻨﯽ را از ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ
 ۲۰۲۱ﻣﻤﻨﻮع ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻧﻮﮐﯿﺎ ﺗﺠﻬﯿﺰات  5Gﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ اﭘﺮاﺗﻮر اﯾﻦ ﮐﺸﻮر را ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد .ﺗﺎ ﺳﺎل
 ۲۰۲۷ﺗﻤﺎم ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻫﻮاوی از ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ ﺣﺬف ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

