از ﺳﻮی ﻫﻤﺮاه اول ﻣﻄﺮح ﺷﺪ:

 5Gدر اﯾﺮان ﻣﺸﮑﻞ ﮐﻤﺒﻮد ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ دارد

ﻗﺎﺋﻢﻣﻘﺎم ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﻫﻤﺮاه اول در ﻫﻤﺎﯾﺶ ﺗﻬﺮان  5Gاز ﻣﺸﮑﻼت و ﻣﻮاﻧﻊ راهاﻧﺪازی ﻧﺴﻞ ﭘﻨﺠﻢ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ در
اﯾﺮان ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺖ و ﺑﻪ ﻃﻮر واﺿﺢ ﮐﻤﺒﻮد ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ را ﻋﺎﻣﻞ اﺻﻠﯽ ﺑﺮ ﺳﺮ راه راهاﻧﺪازی  5Gداﻧﺴﺖ!
ﺣﻤﯿﺪرﺿﺎ ﻧﯿﮑﻮﻓﺮ ،ﻗﺎﺋﻢ ﻣﻘﺎم ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﻫﻤﺮاه اول در ﻣﺮاﺳﻢ ﺗﻬﺮان  5Gاﻋﻼم ﮐﺮد» :ﭘﻬﻨﺎی ﺑﺎﻧﺪ ﻓﺮﮐﺎﻧﺴﯽ اﭘﺮاﺗﻮرﻫﺎ
ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﺴﻞﻫﺎی ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﭼﻨﺪ ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﻮد .ﮐﻞ ﭘﻬﻨﺎی ﺑﺎﻧﺪ ﻓﺮﮐﺎﻧﺴﯽ اﭘﺮاﺗﻮرﻫﺎ ﺣﺪود  ۱۸۰ﻣﮕﺎﻫﺮﺗﺰ اﺳﺖ و ﻃﯽ دو
ﺳﺎل آﯾﻨﺪه ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﺴﻞﻫﺎی ﺑﺎﻻﺗﺮ ارﺗﺒﺎﻃﯽ اﯾﻦ ﻣﻘﺪار ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺮﺳﺪ .ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ ﭼﺎﻟﺶ اﺻﻠﯽ
اﭘﺮاﺗﻮرﻫﺎی اﯾﺮاﻧﯽ در ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﻨﺎوری  LTEاﺳﺖ .ﺑﺎ ﻓﺮﮐﺎﻧﺲﻫﺎی ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﺴﻞ ﭼﻬﺎر ﺑﻪ ﺳﺨﺘﯽ ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد و
از ﻫﻢ اﮐﻨﻮن ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای اﺧﺘﺼﺎص  ۶ﮔﯿﮕﺎﻫﺮﺗﺰ ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ ،ﻧﻘﺸﻪ راه ﺗﻮﺳﻌﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ«.

ﻣﻄﻠﺐ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی

ﭘﺮوژه  AirGigﺷﺮﮐﺖ AT&T
ﺗﻤﺎﺷﺎ ﮐﻨﯿﺪ :اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﭘﺮﺳﺮﻋﺖ ﺑﯽﺳﯿﻢ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از دﮐﻞﻫﺎی ﺑﺮق
ﻧﯿﮑﻮﻓﺮ اﻓﺰود» :ﺑﺮای ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﻘﺸﻪ راه ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺎﻧﺪ ﭘﻬﻦ ،ﺷﺎﯾﺪ اروﭘﺎ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ اﻟﮕﻮ ﺑﺮای اﻗﺘﺒﺎس ﻗﻮاﻧﯿﻦ و اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ
ﻧﺒﺎﺷﺪ؛ از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﺷﺎﻫﺪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﭼﯿﻦ در اﯾﻦ ﺣﻮزه ﻫﺴﺘﯿﻢ و اﭘﺮاﺗﻮرﻫﺎی ﭼﯿﻨﯽ ﺟﺰو ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦﻫﺎ در دﻧﯿﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﭼﯿﻦ ﺳﻪ اﭘﺮاﺗﻮر ﺑﺰرگ دارد ،در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ اﮔﺮ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ از ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﮐﺸﻮرﻫﺎی اروﭘﺎﯾﯽ ﭘﯿﺮوی ﮐﻨﺪ ،ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺣﺪود ۴۰
ﺗﺎ  ۵۰اﭘﺮاﺗﻮر داﺷﺖ«.
ﻗﺎﺋﻢ ﻣﻘﺎم ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﻫﻤﺮاه اول ﺑﯿﺎن ﮐﺮد» :اﯾﺮان ﻃﯽ ﺳﺎلﻫﺎی آﯾﻨﺪه ﻓﻘﻂ در ﺣﻮزه ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ  ۵۰۰ﻣﮕﺎﻫﺮﺗﺰ
ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ ﻧﯿﺎز ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ .ﻫﻤﺮاه اول از ﺳﺎل  ۲۰۱۳ﻣﯿﻼدی ﺑﺼﻮرت ﻣﺴﺘﻤﺮ ﺟﻬﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﺒﮑﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﮐﺮده
ﮐﻪ اﯾﻦ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری در ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﻧﺴﻞ ۳و  ۴ﺑﻪ ﺣﺪود ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﻣﯽرﺳﺪ«.
ﻗﺎﺋﻢ ﻣﻘﺎم ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﻫﻤﺮاه اول ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﻧﺴﻞ  ۵ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه ) (5Gﻓﻘﻂ در زﻣﯿﻨﻪ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ و ﻣﺨﺎﺑﺮات ﻧﯿﺴﺖ؛
اﻋﻼم ﮐﺮد» :ﻫﻤﻪ ﺻﻨﺎﯾﻊ از ﻗﺒﯿﻞ ﺧﻮدرو ،ﺑﯿﻤﻪ ،ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ،ﭘﺰﺷﮑﯽ و ﺷﻬﺮﺳﺎزی ﺑﺎﯾﺪ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی داﺷﺘﻪ

ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﻬﺮهوری اﻗﺘﺼﺎدی از اﯾﻦ ﻓﻨﺎوری ﺑﺎﻻ ﺑﺮود .ﺑﻬﺮهﺑﺮداری ﭘﺎﯾﻠﻮت از اﯾﻦ ﻓﻨﺎوری ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻗﺎﻧﻮنﮔﺬاران
ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ﺑﻬﺘﺮی ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ«.
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