 ۲۱۰۰ﺳﺎﯾﺖ ﺟﺪﯾﺪ ﻃﯽ ﯾﮏ ﺳﺎل وارد ﺷﺒﮑﻪ
اﯾﺮاﻧﺴﻞ ﺷﺪ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﯾﻮﻧﺲ ﻣﺮادی | ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ ۰۲ ،ﺑﻬﻤﻦ ۱۳۹۹
ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ اﭘﺮاﺗﻮر دﯾﺠﯿﺘﺎل اﯾﺮان ،ﻃﯽ ﺑﺎزۀ زﻣﺎﻧﯽ ﻧﯿﻤﮥ دی ﻣﺎه  ۱۳۹۸ﺗﺎ ﻧﯿﻤﮥ دی ﻣﺎه  ،۱۳۹۹ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ
 ۲۱۰۰ﺳﺎﯾﺖ ﺟﺪﯾﺪ را در ﺳﺮاﺳﺮ اﯾﺮان ،وارد ﺷﺒﮑﮥ ﺗﻠﻔﻦﻫﻤﺮاه ﺧﻮد ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎی ﻧﺎﺷﯽ از ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﺮوﻧﺎﯾﯽ و وﺟﻮد ﺗﺤﺮﯾﻢ ،ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽ اﻧﺠﺎم ﭼﻨﯿﻦ ﭘﺮوژهﻫﺎﯾﯽ را ﺑﯿﺶ
از ﭘﯿﺶ ﮐﺮده اﺳﺖ.
اﯾﺮاﻧﺴﻞ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻃﯽ اﯾﻦ ﻣﺪت ۱۶۱۷۷ ،ﻻﯾﻪ ﻓﺮﮐﺎﻧﺴﯽ ﺟﺪﯾﺪ ،در ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژیﻫﺎی ﻧﺴﻞ ﺳﻮم ) (3Gو

ﭼﻬﺎرم ) (4G/LTEﺗﻠﻔﻦﻫﻤﺮاه راهاﻧﺪازی ﮐﺮده و ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪه ﺧﺪﻣﺎت ﺷﺒﮑﮥ ﭘﻬﻦﺑﺎﻧﺪ را در اﺧﺘﯿﺎر
ﻣﺸﺘﺮﮐﺎن ﺧﻮد در ﺳﺮاﺳﺮ اﯾﺮان ،ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﻣﻨﺎﻃﻖ روﺳﺘﺎﯾﯽ ،ﻗﺮار دﻫﺪ.
اﯾﺮاﻧﺴﻞ در ﻫﻤﯿﻦ راﺳﺘﺎ ،در ﻣﻬﺮ ﻣﺎه  ۱۳۹۹ﺑﺎ ﻫﺪف ﮐﺎﻫﺶ ﺷﮑﺎف دﯾﺠﯿﺘﺎﻟﯽ و ﺗﺤﻘﻖ ﻋﺪاﻟﺖ ارﺗﺒﺎﻃﯽ
و آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﺮای داﻧﺶآﻣﻮزان ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺤﺮوم ،در ﻗﺎﻟﺐ ﭘﺮوژۀ »ﻫﻮﺷﻤﻨﺪﺳﺎزی ﻣﺪارس ﮐﺸﻮر« وزارت
ارﺗﺒﺎﻃﺎت و ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت ،ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻬﻢ ﭘﺮوژۀ »ﺧﺪﻣﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ اﺟﺒﺎری« ﯾﺎ  USOاز درآﻣﺪ
اﭘﺮاﺗﻮرﻫﺎ ۱۳۶۳۶ ،ﻣﺪرﺳﻪ روﺳﺘﺎﯾﯽ را ﺑﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﭘﺮﺳﺮﻋﺖ ﻣﺠﻬﺰ ﮐﺮده ﺑﻮد.
اﯾﺮاﻧﺴﻞ ﭘﺲ از راهاﻧﺪازی ﻓﻨﺎوری ﻧﺴﻞ ﭘﻨﺠﻢ ﺗﻠﻔﻦﻫﻤﺮاه ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر در اﯾﺮان در اول ﻣﺮدادﻣﺎه
 ۱۳۹۹ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺳﻪ ﺳﺎﯾﺖ  5Gﺧﻮد را ﺑﻪ ﺑﻬﺮهﺑﺮداری رﺳﺎﻧﺪه اﺳﺖ .ﺳﻪﺷﻨﺒﻪ ﻫﻔﺘﻢ ﻣﺮداد ﻣﺎه  ،۱۳۹۹ﺑﺎ
ﺣﻀﻮر و اﻧﺠﺎم ﺗﺴﺖ ﺳﺮﻋﺖ ﺗﻮﺳﻂ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران ،دوﻣﯿﻦ ﺳﺎﯾﺖ  5Gاﯾﺮان در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﺮﮐﺰی
اﯾﺮاﻧﺴﻞ اﻓﺘﺘﺎح ﺷﺪه ﺑﻮد.

راهاﻧﺪازی ﺳﻮﻣﯿﻦ ﺳﺎﯾﺖ  5Gاﯾﺮان و اﯾﺮاﻧﺴﻞ ﻧﯿﺰ در روز ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ  ۲۱آﺑﺎن ﻣﺎه  ،۱۳۹۹در ﻣﺤﻞ
داﻧﺸﮑﺪۀ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺑﺮق و ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺮﺑﯿﺖﻣﺪرس اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﻼف دو ﺳﺎﯾﺖ داﺧﻞ
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ) (Indoorﻗﺒﻠﯽ ،ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺳﺎﯾﺖ ﺧﺎرج از ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ) (Outdoorﻧﺴﻞ ﭘﻨﺞ اﯾﺮاﻧﺴﻞ اﺳﺖ
ِ
و اﻣﮑﺎن اﺳﺘﻔﺎدۀ ﻋﻤﻮم ﻣﺸﺘﺮﮐﺎن اﯾﺮاﻧﺴﻞ ،ﺑﻪ وﺳﯿﻠﮥ ﮔﻮﺷﯽﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﺑﺎزار اﯾﺮان ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ

ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از  5Gو ﺑﻪ ﻋﻼوه ،اﺳﺘﻔﺎدۀ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن و ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان اﯾﻦ داﻧﺸﮕﺎه از آﺧﺮﯾﻦ ﻧﺴﻞ ﻓﻨﺎوری
ﺗﻠﻔﻦﻫﻤﺮاه ،در آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه  5Gاﯾﻦ داﻧﺸﮕﺎه را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ِ
ﺳﺎﯾﺖ ﭼﻬﺎرم ﻧﺴﻞ ﭘﻨﺠﻢ ﺗﻠﻔﻦﻫﻤﺮاه اﯾﺮان و اﯾﺮاﻧﺴﻞ ،در ﻣﺤﻞ ﭘﺎرک آب و آﺗﺶ ﺗﻬﺮان
ﺑﻪ زودی
ﻣﻮرد ﺑﻬﺮهﺑﺮداری و اﺳﺘﻔﺎده ﻋﻤﻮم ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ .در ﺗﺎرﯾﺦ ﺳﻮم آذرﻣﺎه  ،۱۳۹۹ﺑﺎ ﺛﺒﺖ رﮐﻮرد

ﺳﺮﻋﺖ  ۲.۵ﮔﯿﮕﺎﺑﯿﺖ ﺑﺮ ﺛﺎﻧﯿﻪ در ﺷﺒﮑﮥ  5Gاﯾﺮاﻧﺴﻞ ،رﮐﻮرد ﺳﺮﻋﺖ ﻗﺒﻠﯽ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﯾﺮان ) ۱.۵ﮔﯿﮕﺎﺑﯿﺖ
ﺑﺮ ﺛﺎﻧﯿﻪ( ﮐﻪ آن ﻫﻢ در ﺷﺒﮑﮥ  5Gاﯾﺮاﻧﺴﻞ ﺑﻪ ﺛﺒﺖ رﺳﯿﺪه ﺑﻮد ،ﺷﮑﺴﺘﻪ ﺷﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

