ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ »آﯾﻮ« رﺳﻤﺎ روﻧﻤﺎﯾﯽ ﺷﺪ -
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
اﻣﯿﺮ ﻣﺴﺘﮑﯿﻦ | ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ۰۷ ،ﺑﻬﻤﻦ ۱۳۹۴
ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺎراﻧﺘﻠﮑﺎم ﺑﻪ ﻃﻮر رﺳﻤﯽ از ﺳﺮوﯾﺲ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﭘﺮوﺗﮑﻞ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﺧﻮد روﻧﻤﺎﯾﯽ ﮐﺮد.
در اداﻣﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ ﺧﺒﺮی اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای دﻓﺘﺮ دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ ارﺳﺎل ﺷﺪه را ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ.
ﺗﻤﺎﻣﯽ ﮐﺎرﺑﺮان اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﭘﺮﺳﺮﻋﺖ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﺮوﯾﺲ “آﯾﻮ” اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ،اﻣﮑﺎن ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری از
ﺧﺪﻣﺎت ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﭘﺮوﺗﮑﻞ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ را در ﺳﺮاﺳﺮ ﻧﻘﺎط اﯾﺮان ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ.
ﮐﯿﻮان ﺟﺎﻣﻪ ﺑﺰرگ ،ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺎراﻧﺘﻠﮑﺎم در ﻧﺸﺴﺖ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺗﯽ اﻣﺮوز ﺿﻤﻦ اﻋﻼم اﯾﻦ ﺧﺒﺮ
ﮔﻔﺖ :ﺑﺎراﻧﺘﻠﮑﺎم ﺑﺎ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﺻﺪا و ﺳﯿﻤﺎ ،از اﺑﺘﺪای ﺳﺎل ﺟﺎری ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺧﻮد را آﻏﺎز
ﮐﻨﺪ و ﺟﺰو ﯾﮑﯽ از ﭘﻨﺞ ﺷﺮﮐﺖ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﻨﺪه ﻣﺠﻮز  IPTV/OTTﺑﺎﺷﺪ.
او اﻓﺰود :ﺑﺎراﻧﺘﻠﮑﺎم ﭘﺲ از ﺗﻼﺷﯽ ﭘﻨﺞ ﻣﺎﻫﻪ از اﻣﺮوز اﻗﺪام ﺑﻪ ﻋﺮﺿﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺧﺪﻣﺎت ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن ﻣﺒﺘﻨﯽ
ﺑﺮ ﭘﺮوﺗﮑﻞ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﻣﯿﮑﻨﺪ و ﺳﺮوﯾﺲ ﺧﻮد ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ “آﯾﻮ” را در اﺧﺘﯿﺎر ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻫﻤﻮﻃﻨﺎن ﻗﺮار
ﻣﯿﺪﻫﺪ ،اﻣﺎ ﻻزﻣﻪ درﯾﺎﻓﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﭘﺮوﺗﮑﻞ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ،داﺷﺘﻦ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﭘﺮﺳﺮﻋﺖ
 512ﻣﮕﺎﺑﯿﺖ ﺑﺮﺛﺎﻧﯿﻪ اﺳﺖ.

ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ وی ،ﻣﺮدم ﺑﺎ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم از ﻃﺮﯾﻖ وﺑﺴﺎﯾﺖ  aionet.irﻣﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺻﺎﺣﺐ ﺣﺴﺎب ﮐﺎرﺑﺮی ﺷﻮﻧﺪ و
ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ ﺳﺘﺎپ ﺑﺎﮐﺲ آﯾﻮ )آﯾﻮﺑﺎﮐﺲ( اﻗﺪام ﮐﻨﻨﺪ .اﻣﮑﺎن درﯾﺎﻓﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﮏ آﯾﻮ ﻧﯿﺰ ﺑﺮای دارﻧﺪﮔﺎن
ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ اﻧﺪروﯾﺪ روی ﮐﺎﻓﻪ ﺑﺎزار و ﮔﻮﮔﻞ ﭘﻠﯽ وﺟﻮد دارد ،اﻣﺎ دارﻧﺪﮔﺎن آﯾﻔﻮن ﻣﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺗﺎ ﭼﻨﺪ
روز دﯾﮕﺮ ﺑﺮای داﻧﻠﻮد اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﮏ اﻗﺪام ﮐﻨﻨﺪ .ﮐﺎرﺑﺮان وﯾﻨﺪوزﻓﻮن ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎن ﺳﺎل

از ﺧﺪﻣﺎت آﯾﻮ ﺑﻬﺮه ﺑﺒﺮﻧﺪ .دارﻧﺪﮔﺎن ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن ﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﻧﯿﺰ ﺑﺪون ﻧﯿﺎز ﺑﻪ درﯾﺎﻓﺖ
ﮔﯿﺮﻧﺪه دﯾﺠﯿﺘﺎل آﯾﻮ ،اﻣﮑﺎن اﺳﺘﻔﺎده از ﺧﺪﻣﺎت ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ را ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ.
ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎراﻧﺘﻠﮑﺎم ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن اﻣﺴﺎل دﺳﺘﮑﻢ  500ﻫﺰار ﮐﺎرﺑﺮ ﻣﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ از ﻃﺮﯾﻖ
ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻧﻬﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ،ﺗﺒﻠﺖ ،ﻟﭙﺘﺎپ و ﮔﻮﺷﯿﻬﺎی ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه ﺧﻮد ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺎت آﯾﻮ دﺳﺘﺮﺳﯽ داﺷﺘﻪ

ﺑﺎﺷﻨﺪ.

او ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺳﺘﺎپ ﺑﺎﮐﺲ ﻫﺎی آﯾﻮ ﺑﯿﻨﯿﺎز از اﻧﺠﺎم ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت اﻧﺪ ﮔﻔﺖ :ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺗﺎﺪ ﺗﻌﺮﻓﻪ
ﮔﺬاری ﺳﺘﺎﭘﺒﺎﮐﺲ از ﺳﻮی ﺳﺎزﻣﺎن ﺻﺪا و ﺳﯿﻤﺎ ﻫﺴﺘﯿﻢ .از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ،ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺎﯾﻪ ﻣﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﻬﺼﻮرت
راﯾﮕﺎن ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯿﺸﻮد اﻣﺎ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﮔﺬاری ﺳﺮوﯾﺴﻬﺎي ﺗﻜﻤﻴﻠﻲ و ﺧﺪﻣﺎت ارزش اﻓﺰوده در ﺣﺎل ﻧﻬﺎﯾﯽ
ﺷﺪن اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ وی ،در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ  21دﻓﺘﺮ در  15اﺳﺘﺎن ﺧﺪﻣﺎت ﻧﺼﺐ ،راه اﻧﺪازی وﺧﺪﻣﺎت ﭘﺲ از ﻓﺮوش
آﯾﻮﺑﺎﮐﺴﻬﺎ را اراﺋﻪ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ .ﺷﻤﺎره  02189518ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺮﮐﺰ ﺗﻤﺎس اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ،ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺛﺒﺘﻨﺎم و
ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮﮐﯿﻦ را اﻧﺠﺎم ﻣﯿﺪﻫﺪ.
ﺟﺎﻣﻪ ﺑﺰرگ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ از ﻋﺮﺿﻪ ﺳﺘﺎپ ﺑﺎﮐﺴﻬﺎ در ﻣﯿﺎن  10ﮐﺸﻮر آﻣﺮﯾﮑﺎی ﺷﻤﺎﻟﯽ ،اﺗﺤﺎدﯾﻪ اروﭘﺎ،
آﺳﯿﺎی ﺟﻨﻮب ﺷﺮﻗﯽ و ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻓﺎرﺳﯽ زﺑﺎن ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﺒﺮ داد ﮐﻪ از اردﯾﺒﻬﺸﺖ ﻣﺎه  1395آﻏﺎز

ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
او اداﻣﻪ داد :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ زﯾﺮﺳﺎﺧﺘﯽ ﻣﻮﺟﻮد ،ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﻢ ﺧﺪﻣﺎت ﺧﻮد را در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﺳﻪ
ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻣﺸﺘﺮک ﻋﺮﺿﻪ ﮐﻨﯿﻢ اﻣﺎ در ﺳﺎﻟﻬﺎی آﺗﯽ اﻣﮑﺎن ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری از ﺣﺠﻢ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻣﺸﺘﺮک را
ﺧﻮاﻫﯿﻢ داﺷﺖ.

ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎراﻧﺘﻠﮑﺎم ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮔﻔﺖ :ﺗﻮﺟﻪ ﺻﺮف ﺑﻪ ﻣﺒﺎﺣﺚ زﯾﺮﺳﺎﺧﺘﯽ ،ﻣﺠﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ اﯾﻦ ﺧﺪﻣﺎت را
ﻃﯽ ﭘﻨﺞ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ از اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﮔﺮﻓﺖ ،اﻣﺎ در ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﻨﻮﻧﯽ و ﺑﺎ ﺑﻬﺮﻫﮕﯿﺮی از ﻓﻨﺎوري OTTﻣﯿﺘﻮان

اﯾﻦ ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻫﺎ را ﮐﻨﺎر زد و ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺘﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﻗﺪام ﺑﻪ ﭘﺨﺶ ﻣﺤﺘﻮا ﺑﺮای ﮐﺎرﺑﺮان ﮐﺮد.

او ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺧﺒﺮ از ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺟﺪی ﺑﺎراﻧﺘﻠﮑﺎم ﺑﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﺤﺘﻮا داد و اﻓﺰود :ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن اﻣﺴﺎل

دﺳﺘﮑﻢ ﻫﺰار ﻋﻨﻮان ﻣﺤﺘﻮای ﺻﻮﺗﯽ و ﺗﺼﻮﯾﺮی را ﺑﻬﺼﻮرت راﯾﮕﺎن در اﺧﺘﯿﺎر ﻣﺮدم ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﯿﻢ داد.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﮐﺎرﺑﺮاﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن اﻣﺴﺎل ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ ﺧﺪﻣﺎت آﯾﻮ اﻗﺪام ﮐﻨﻨﺪ ﻣﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮای
ﻣﺪت ﺳﻪ ﻣﺎه از ﮐﻠﯿﻪ ﺧﺪﻣﺎت آﯾﻮ ﺑﻬﻄﻮر راﯾﮕﺎن ﺑﻬﺮﻫﻤﻨﺪ ﺷﻮﻧﺪ.
ﺟﺎﻣﻪ ﺑﺰرگ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﻣﮑﺎن ﺗﻮﻟﯿﺪ  30درﺻﺪی ﻣﺤﺘﻮای اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﮐﻪ در ﻗﺮارداد اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺎ
ﺳﺎزﻣﺎن ﺻﺪا و ﺳﯿﻤﺎ ﻗﯿﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﮔﻔﺖ :از اواﯾﻞ ﺳﺎل  1395ﻣﺤﺘﻮای اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﺧﻮد را از ﻃﺮﯾﻖ
ﭘﻠﺘﻔﺮﻣﻬﺎی آﯾﻮ در اﺧﺘﯿﺎر ﻣﺮدم ﻗﺮار ﻣﯿﺪﻫﯿﻢ.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ وی ،اﯾﻦ ﺧﺪﻣﺎت ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺤﺪود ﺑﻪ اراﺋﻪ ﻣﺤﺘﻮاﻫﺎی ﺻﻮﺗﯽ و ﺗﺼﻮﯾﺮی ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ
اﻣﮑﺎن ﺑﻬﺮﻫﺒﺮداری از ﺧﺪﻣﺎت  ،TV Bankingدﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ دورﻫﻬﺎی آﻣﻮزﺷﯽ از راه دور و اﻧﺠﺎم
ﺑﺎزﯾﻬﺎی آﻧﻼﯾﻦ و ﮔﺮوﻫﯽ از دﯾﮕﺮ ﺧﺪﻣﺎت آﯾﻨﺪه ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل از ﻃﺮﯾﻖ ﺧﺪﻣﺎت TV

 Bankingﮐﺎرﺑﺮ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ اﻗﺪام ﺑﻪ اﻧﺘﻘﺎل وﺟﻪ ﯾﺎ ﭘﺮداﺧﺖ ﻗﺒﻮض ﮐﻨﺪ؛ ﺳﺮوﯾﺴﯽ ﮐﻪ ﺗﺎ ﯾﮏ ﻣﺎه آﯾﻨﺪه
روي آﻳﺮﺑﺎﻛﺴﻬﺎ ﻓﻌﺎل ﻣﯿﺸﻮد.
در ﺷﺮاﯾﻂ ﻓﻌﻠﯽ ،ﮐﺎرﺑﺮان آﯾﻮ ﻣﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﮐﻠﯿﻪ ﻣﺤﺘﻮاﻫﺎی ﭘﺨﺶ ﺷﺪه ﺻﺪا و ﺳﯿﻤﺎ ﺗﺎ  72ﺳﺎﻋﺖ
ﭘﯿﺶ ﺑﻪ ﻃﻮر راﯾﮕﺎن دﺳﺘﺮﺳﯽ ﯾﺎﺑﻨﺪ و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ زﻣﺎن را در اﺧﺘﯿﺎر ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ .وﯾﮋﮔﯽ دﯾﮕﺮ اﯾﻦ ﺳﺮوﯾﺲ،
اﻣﮑﺎن ذﺧﯿﺮﻫﺴﺎزی ﻣﺤﺘﻮا روی “اﺑﺮ آﯾﻮ” اﺳﺖ .اﺑﺮ آﯾﻮ ﻓﻀﺎﯾﯽ ﭘﻨﺞ ﮔﯿﮕﺎ ﺑﺎﯾﺘﯽ را در اﺧﺘﯿﺎر ﮐﺎرﺑﺮ
ﻣﯿﮕﺬارد و ﺑﻪ وی ﻣﺠﺎل ذﺧﯿﺮه ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی درﺣﺎل ﭘﺨﺶ ،ﭘﺨﺶ ﺷﺪه و ﺣﺘﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در
آﯾﻨﺪه ﭘﺨﺶ ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ را ﻣﯿﺪﻫﺪ.
ﺟﺎﻣﻬﺒﺰرگ در ﭘﺎﯾﺎن از ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺟﺪی ﺑﺎراﻧﺘﻠﮑﺎم ﺑﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻫﺎ و ﻣﺘﻮﻟﯿﺎن درﮔﯿﺮ  IPTVﺧﺒﺮ داد و ﮔﻔﺖ:
ﺑﺎ وزارﺗﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎی ارﺗﺒﺎﻃﺎت و ارﺷﺎد و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﺻﺪاوﺳﯿﻤﺎ ﺗﻌﺎﻣﻠﯽ ﺳﺎزﻧﺪه دارﯾﻢ ﺗﺎ اﻟﺰاﻣﺎت
ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﺣﺎﮐﻤﯿﺘﯽ را ﺑﺮای اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت رﻋﺎﯾﺖ ﮐﻨﯿﻢ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

