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اﮔﺮ در ﻧﺰدﯾﮑﺎن ﺧﻮد ﻓﺮد ﻧﺎﺷﻨﻮا ﯾﺎ ﮐﻢ ﺷﻨﻮاﯾﯽ را ﻣﯽ ﺷﻨﺎﺳﯿﺪ ﺣﺘﻤﺎ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪه اﯾﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮔﺮوه،
ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻞ روﺑﺮو ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺣﺎل اﯾﺮاﻧﺴﻞ ﺑﺎ ارﺳﺎل ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ ای رﺳﻤﯽ ﺧﺒﺮ
داده ﮐﻪ ﺑﺎ راه اﻧﺪازی ﯾﮏ ﺳﺮوﯾﺲ ﺗﺎزه اﻣﮑﺎﻧﯽ را ﺑﺮای آﻧﻬﺎ ﻓﺮاﻫﻢ آورده ﺗﺎ ﺑﻪ ﺗﻤﺎس ﮔﯿﺮﻧﺪه ﻫﺎ ﺧﺒﺮ
دﻫﻨﺪ از ﻃﺮﯾﻖ ﭘﯿﺎﻣﮏ ﺑﺎ آﻧﻬﺎ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎﺷﻨﺪ.
در اداﻣﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﻣﺘﻦ ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ ﺧﺒﺮی رﺳﻤﯽ اﯾﺮاﻧﺴﻞ در ﻫﻤﯿﻦ راﺑﻄﻪ ﺟﻠﺐ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ.
اﯾﺮاﻧﺴﻞ ﺑﺎ راه اﻧﺪازی ﯾﮏ ﺳﺮوﯾﺲ ﺟﺪﯾﺪ و راﯾﮕﺎن ،ﺑﺮای ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر در اﯾﺮان ،ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮﮐﺎن ﻧﺎﺷﻨﻮا
و ﮐﻢ ﺷﻨﻮای ﺧﻮد اﯾﻦ اﻣﮑﺎن را داد ﺗﺎ ﺑﻪ ﺗﻤﺎس ﮔﯿﺮﻧﺪه اﻋﻼم ﮐﻨﻨﺪ از ﻃﺮﯾﻖ ﭘﯿﺎﻣﮏ ﺑﺎ آﻧﻬﺎ در ارﺗﺒﺎط
ﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ اﯾﺮاﻧﺴﻞ ،در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ اﯾﺮاﻧﺴﻠﯽ ﻫﺎی ﻧﺎﺷﻨﻮا ﯾﺎ ﮐﻢ ﺷﻨﻮا اﯾﻦ ﺳﺮوﯾﺲ را
ﻓﻌﺎل ﮐﻨﻨﺪ ،ﯾﮏ ﭘﯿﺎم ﺻﻮﺗﯽ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﭘﺬﯾﺮﻧﺪه ﺗﻤﺎس ﻧﺎﺷﻨﻮا و ﮐﻢ ﺷﻨﻮا اﺳﺖ ﺑﺮای ﺗﻤﺎس ﮔﯿﺮﻧﺪه
ﭘﺨﺶ ﻣﯽ ﺷﻮد و او ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ از ﻃﺮﯾﻖ ارﺳﺎل ﭘﯿﺎﻣﮏ ارﺗﺒﺎط را اداﻣﻪ دﻫﺪ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﭘﯿﺎم ﺻﻮﺗﯽ ،ﻣﯽﺗﻮان ﭘﯿﻐﺎم ﻓﻮق را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺘﻨﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺮای ﻓﺮد ﺗﻤﺎس ﮔﯿﺮﻧﺪه
ارﺳﺎل ﮐﺮد .در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ،ﯾﮏ ﭘﯿﻐﺎم ﻓﻠﺶ ﺑﺎ ﻣﻀﻤﻮن زﯾﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد ﺗﻤﺎسﮔﯿﺮﻧﺪه ارﺳﺎل ﻣﯽﺷﻮد:
»ﺳﻼم ،ﺷﻤﺎ ﺑﺎ ﯾﮏ ﻓﺮد ﻧﺎﺷﻨﻮا ﯾﺎ ﮐﻢ ﺷﻨﻮا ﺗﻤﺎس ﮔﺮﻓﺘﻪاﯾﺪ .در ﺻﻮرت ﺗﻤﺎﯾﻞ ،ﻟﻄﻔﺎ ﺑﺮای ﺑﺮﻗﺮاری
ارﺗﺒﺎط ،از ﻃﺮﯾﻖ ﭘﯿﺎﻣﮏ اﻗﺪام ﻓﺮﻣﺎﺪ«.
ﺳﺮوﯾﺲ ﺻﻮﺗﯽ آوای ﻧﺎﺷﻨﻮا ﺑﺎ ارﺳﺎل  44ﺑﻪ  7575و ﺳﺮوﯾﺲ ﭘﯿﺎم ﻣﺘﻨﯽ وﯾﮋه ﻧﺎﺷﻨﻮاﯾﺎن ﺑﺎ ارﺳﺎل
ﻋﺒﺎرت  deafﺑﻪ  8585ﺑﻪ ﺻﻮرت راﯾﮕﺎن ﻗﺎﺑﻞ ﻓﻌﺎل ﺳﺎزی اﺳﺖ.
اﯾﺮاﻧﺴﻞ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﭘﺮاﺗﻮری ﮐﻪ ﻧﻮآوری در اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت را ﺳﺮﻟﻮﺣﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﺧﻮد ﻗﺮار داده اﺳﺖ،
ﺑﺎ اراﺋﻪ اﯾﻦ ﺳﺮوﯾﺲ ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮﮐﺎن ﻧﺎﺷﻨﻮا و ﮐﻢ ﺷﻨﻮا ،در ﺗﻼش اﺳﺖ ﺗﺎ اﻣﮑﺎن ﺑﺮﻗﺮاری ارﺗﺒﺎط ﻣﻮﺛﺮ را
ﺑﺮای اﯾﻦ دﺳﺘﻪ از ﻣﺸﺘﺮﮐﺎن ﺧﻮد ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﻨﺪ.
ﺷﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺧﻮاﻧﺪن اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻫﻢ ﻋﻼﻗﻤﻨﺪ ﺑﺎﺷﯿﺪ:
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