ﭼﻬﺎرﻣﯿﻦ ﺳﺎﯾﺖ  ۵Gﻫﻤﺮاه اول در ﺑﺎغ ﮐﺘﺎب
ﺗﻬﺮان راهاﻧﺪازی ﺷﺪ؛ ﻣﻘﺼﺪ ﺑﻌﺪی ،ﺷﻬﺮ ﻗﻢ -
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
آرش ﭘﺎرﺳﺎﭘﻮر | ﺷﻨﺒﻪ ۲۳ ،اﺳﻔﻨﺪ ۱۳۹۹
ﭼﻬﺎرﻣﯿﻦ ﺳﺎﯾﺖ ﺷﺒﮑﻪ  5Gﻫﻤﺮاه اول ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﺮﯾﻊ ﺗﺮﯾﻦ ﺷﺒﮑﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﮐﺸﻮر ،ﺻﺒﺢ اﻣﺮوز در
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺑﺎغ ﮐﺘﺎب ﺗﻬﺮان ﺑﻪ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری رﺳﯿﺪ .ﻫﻤﺮاه اول اﻋﻼم ﮐﺮد ﮐﻪ در ﻫﻔﺘﻪ ﺟﺎری ﻧﺴﻞ ﭘﻨﺠﻢ

ﺑﻪ ﻗﻢ ﻫﻢ ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﯿﺪ.

ﭼﻬﺎرﻣﯿﻦ ﺳﺎﯾﺖ ﻧﺴﻞ ﭘﻨﺠﻢ ﻫﻤﺮاه اول در ﮐﺸﻮر ﺻﺒﺢ اﻣﺮوز ﺷﻨﺒﻪ  ۲۳اﺳﻔﻨﺪ  ۱۳۹۹ﺑﺎ ﺣﻀﻮر »ﻋﻠﯽ
ﻧﯿﮑﺰاد« ﻧﺎﯾﺐ رﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ» ،ﻣﻬﺪی اﺧﻮان ﺑﻬﺎﺑﺎدی« ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﻫﻤﺮاه اول و

ﺟﻤﻌﯽ از اﺻﺤﺎب رﺳﺎﻧﻪ و ﻣﺪﯾﺮان ﺣﻮزه ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﮐﺸﻮر ﺑﻪﺻﻮرت رﺳﻤﯽ ﺑﻪ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری رﺳﯿﺪ.

»ﻣﻬﺪی اﺧﻮان« در اﯾﻦ ﻣﺮاﺳﻢ در ﺳﺨﻨﺎﻧﯽ ﮐﻮﺗﺎه اﻋﻼم ﮐﺮد ﮐﻪ آﻧﻬﺎ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ ﺗﺎ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﺴﻞ

ﭘﻨﺠﻢ ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺳﯿﺎر را ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب درﺳﺖ در ﻟﻮﮐﯿﺸﻦﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﺮوع ﮐﻨﻨﺪ .او ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد ﮐﻪ
ﺗﻔﮑﺮی ﭘﺸﺖ ﻫﺮ ﻣﻮﻗﻌﯿﺘﯽ ﮐﻪ آﻧﻬﺎ ﺳﺎﯾﺖﻫﺎی  5Gﺧﻮد را راهاﻧﺪازی ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ وﺟﻮد دارد» :اﻓﺘﺘﺎح
ﺳﺎﯾﺖ ﻣﺎ در ﺑﺎغ ﮐﺘﺎب ﺗﻬﺮان ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﻢ آﺧﺮﯾﻦ ﻓﻨﺎوری در ﺟﺎﯾﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ
ﺟﻮﯾﻨﺪﮔﺎن ﻋﻠﻢ و داﻧﺶ ﻫﻢ در آن ﺣﻀﻮر دارﻧﺪ «.اﺧﻮان اﻋﻼم ﮐﺮد ﮐﻪ ﻗﺮار اﺳﺖ ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ﻫﻔﺘﻪ

ﺟﺎری ،ﻧﺴﻞ ﭘﻨﺠﻢ ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺳﯿﺎر ﻫﻤﺮاه اول در ﺷﻬﺮ ﻗﻢ ﻧﯿﺰ راهاﻧﺪازی ﺷﻮد.

ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ اﺧﻮان در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺳﺎﯾﺖﻫﺎی ﻧﺴﻞ ﭘﻨﺠﻢ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺳﯿﺎر ﻫﻤﺮاه اول در داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎﯾﯽ ﭼﻮن
ﺷﻬﯿﺪ ﺑﻬﺸﺘﯽ و داﻧﺸﮕﺎه ﺷﺮﯾﻒ راهاﻧﺪازی ﺷﺪه و ﺑﻪ زودی ﺑﻪ ﻃﻮر رﺳﻤﯽ ﻧﯿﺰ از آﻧﻬﺎ روﻧﻤﺎﯾﯽ ﺧﻮاﻫﺪ
ﺷﺪ ﺗﺎ ﺟﺎﻣﻌﻪ داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﻧﯿﺰ از آﺧﺮﯾﻦ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی دﻧﯿﺎ در ﺑﺴﺘﺮ ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺳﯿﺎر ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ ﺷﻮﻧﺪ .اﺧﻮان
ﺗﺎﮐﯿﺪ دارد ﮐﻪ ﻫﻤﺮاه اول ﮐﺎر ﺧﻮد در زﻣﯿﻨﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ  5Gرا در ﺳﺎل آﯾﻨﺪه ﺑﺎ ﻗﺪرت ﭘﯿﺶ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺮد و
ﺷﻬﺮﻫﺎی دﯾﮕﺮی از ﮐﺸﻮر ﻧﯿﺰ ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻓﻨﺎوری ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ .او ﭘﯿﺶﺗﺮ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ زودی
ﻗﺼﺪ ورود ﺑﻪ ﺷﻬﺮﻫﺎی دﯾﮕﺮی ﻧﻈﯿﺮ اﻫﻮاز و ﺗﺒﺮﯾﺰ ﻫﻢ دارﻧﺪ.
ﻫﻤﺮاه اول ﮐﻪ از ﺳﺎل  ۱۳۹۵ورود ﺑﻪ ﻓﻨﺎوری  ۵Gرا آﻏﺎز ﮐﺮده و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻮان داﺧﻠﯽ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﯿﻢ
ﻫﺎی ﻓﻨﯽ اﭘﺮاﺗﻮر و ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی اﯾﺮاﻧﯽ ،ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺑﻮﻣﯽ ﺳﺎزی ﺑﺨﺶﻫﺎﯾﯽ از اﯾﻦ ﻓﻨﺎوری )ﻧﺴﻞ ﭘﻨﺠﻢ(
را ﻧﯿﺰ ﭘﯿﺶ ﺑﺮده ،دﻫﻢ اﺳﻔﻨﺪﻣﺎه و ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری از ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺳﺎﯾﺖ  ۵Gﺗﻬﺮان و ﺳﻮﻣﯿﻦ
ﺳﺎﯾﺖ اﯾﻦ اﭘﺮاﺗﻮر در ﮐﺸﻮر ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ رﮐﻮرد ﺳﺮﻋﺖ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﯾﺮان را ﺑﻪ ﺛﺒﺖ رﺳﺎﻧﺪ .ﮔﺰارش
وﯾﺪﯾﻮﯾﯽ دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ از اﯾﻦ ﻣﺮاﺳﻢ را ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ در اﯾﻦ ﻟﯿﻨﮏ ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ .ﻫﻤﺮاه اول ﺗﻮاﻧﺴﺖ در اﯾﻦ ﻣﺮاﺳﻢ
ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ  ۳.۶۳۳ﺗﺎ  ۳.۹۰۶ﮔﯿﮕﺎﺑﯿﺖ ﺑﺮ ﺛﺎﻧﯿﻪ دﺳﺖ ﯾﺎﺑﺪ ﮐﻪ ﺗﺎ ﭘﯿﺶ از آن ﺑﯽﺳﺎﺑﻘﻪ ﺑﻮد.
ﺑﺎ اﺣﺘﺴﺎب دو ﺳﺎﯾﺖ در ﻣﺸﻬﺪ ﻣﻘﺪس و ﯾﮏ ﺳﺎﯾﺖ در ﺑﺮج ﺳﺘﺎره وﻧﮏ ﺗﻬﺮان ﮐﻪ ﻣﻮرد ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری
رﺳﻤﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ ،ﺑﺎ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری اﻣﺮوز ﺗﻌﺪاد ﺳﺎﯾﺖﻫﺎی ﻓﻌﺎل  5Gﻫﻤﺮاه اول ﺑﻪ ﭼﻬﺎر ﻣﻮرد ﻣﯽ
رﺳﺪ؛ اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ اﯾﻦ ﻧﺴﻞ از ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی در دﯾﮕﺮ ﻧﻘﺎط ﮐﺸﻮر ﻧﯿﺰ ﻃﺮاﺣﯽ و
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻣﺮور دﯾﮕﺮ ﻧﻘﺎط ﻧﯿﺰ وارد ﻣﺪار ﺳﺮوﯾﺲ دﻫﯽ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.

ﻣﺸﺘﺮﮐﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪ ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﺮﯾﻊ ﺗﺮﯾﻦ ﺷﺒﮑﻪ  5Gﮐﺸﻮر ﻫﺴﺘﻨﺪ ،در ﺻﻮرت داﺷﺘﻦ ﮔﻮﺷﯽ
 5Gﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﻧﻘﺎط ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ،از ﺟﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ و ﺳﺮﯾﻊ ﺗﺮﯾﻦ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺟﻬﺎن ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪ ﺷﻮﻧﺪ؛
اﻣﺎ در ﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ ﮔﻮﺷﯽ ﻧﺴﻞ  ۵ﻧﺪارﻧﺪ ،ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﻮدم و ﺳﺮوﯾﺲ وای ﻓﺎی ﺑﻪ ﺷﺒﮑﻪ ﻫﻤﺮاه
اول ﻣﺘﺼﻞ و از ﻣﺰاﯾﺎی اﯾﻦ ﻓﻨﺎوری ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪ ﺷﻮﻧﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

