ﻫﻤﺮاه اول ﺟﺰﺋﯿﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮی از »ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺒﺘﻨﯽ
ﺑﺮ ﻣﺤﺘﻮا« اراﺋﻪ داد  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
اﻣﯿﺮ ﻣﺴﺘﮑﯿﻦ | ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ۰۸ ،ﻓﺮوردﯾﻦ ۱۳۹۶
ﻫﻤﺮاه اول اﻣﺮوز ﺟﺰﺋﯿﺎت »ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻣﺤﺘﻮا« و »ﺳﺎﯾﺮ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎ« را ﺗﺸﺮﯾﺢ ﮐﺮد .اداره ﮐﻞ
ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺷﺮﮐﺖ ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺳﯿﺎر اﯾﺮان اﻋﻼم ﻧﻤﻮد» :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ در روزﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﺗﻌﺪادی از
ﻣﺸﺘﺮﮐﯿﻦ در ﺑﺮﺧﯽ از رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎ و ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ از وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎی ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻣﺤﺘﻮا اﻇﻬﺎر
ﺑﯽ اﻃﻼﻋﯽ ﮐﺮده اﻧﺪ ،ﺟﺰﺋﯿﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮی از اﯾﻦ ﺧﺪﻣﺎت اراﺋﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺗﺎ ﻣﻮﺟﺒﺎت رﻓﻊ اﺑﻬﺎم ﮐﺎرﺑﺮان
ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه ﺑﻮﺟﻮد آﯾﺪ«.
ﺑﺮ اﺳﺎس اﯾﻦ اﻃﻼﻋﯿﻪ ،ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻣﺤﺘﻮا ﻧﺎم ﺟﺪﯾﺪ ﺧﺪﻣﺎت ارزش اﻓﺰوده اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﻘﻂ از
ﺳﻮی ﺧﻮد ﻣﺸﺘﺮک ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻓﻌﺎل ﺷﻮد .اﺧﺒﺎر ،ﺑﺎزی و ﺳﺮﮔﺮﻣﯽ ،ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ،ﻣﺤﺘﻮای ﻣﺬﻫﺒﯽ،
آﻣﻮزﺷﯽ ،اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ،ﺑﻬﺪاﺷﺖ و ﺳﻼﻣﺖ ﺟﺰو ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻣﺤﺘﻮا ﯾﺎ ارزش اﻓﺰوده ﭘﯿﺎﻣﮑﯽ
ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ و ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر اراﺋﻪ ﮐﻨﻨﺪه ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺤﺘﻮاﯾﯽ ﻃﺮف ﻗﺮارداد ﺑﺎ اﭘﺮاﺗﻮر ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه ﻗﺒﻞ از
ﺷﺮوع اراﺋﻪ اﯾﻦ ﺧﺪﻣﺎت ،از ﻃﺮﯾﻖ ارﺳﺎل ﭘﯿﺎﻣﮏ در ﻣﻮرد اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت از ﻣﺸﺘﺮک ﺳﻮال ﮐﺮده و
درﺻﻮرت ﺗﺎﺋﯿﺪ ﻣﺸﺘﺮک ،آن را ﻓﻌﺎل ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﺳﺮوﯾﺲ ﻫﺎﯾﯽ ﻫﻤﭽﻮن ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت و
ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺗﯿﻢ ﻫﺎی ورزﺷﯽ ،درﯾﺎﻓﺖ ﺟﻤﻼت ﮐﻮﺗﺎه ،آزﻣﻮن ﻫﺎ ،ﺷﻌﺮﺑﺎزی و داﻧﺴﺘﻨﯽ ﻫﺎ از ﺟﻤﻠﻪ
ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻣﺤﺘﻮا ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
ﻫﻤﺮاه اول ﺧﺒﺮ ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ﻣﺸﺘﺮﮐﯿﻦ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ارﺳﺎل ﭘﯿﺎﻣﮏ ﺑﺪون ﻣﺘﻦ ﺑﻪ ﺷﻤﺎره  ۸۰۰و ﯾﺎ
ﺷﻤﺎره ﮔﯿﺮی ﮐﺪ ) *۸۰۰#ﺳﺘﺎره ﻫﺸﺘﺼﺪ ﻣﺮﺑﻊ( ،ﺳﺮوﯾﺲ ﻫﺎی ﻣﺤﺘﻮاﯾﯽ ﻓﻌﺎل ﺧﻮد را ﻣﺸﺎﻫﺪه و در
ﺻﻮرت ﺗﻤﺎﯾﻞ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻗﻄﻊ آﻧﻬﺎ اﻗﺪام ﮐﻨﻨﺪ .ﻣﺸﺘﺮﮐﯿﻦ در ﺻﻮرت ﺑﺮوز ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺧﻄﺎ در ﻓﻌﺎل ﺳﺎزی و
ﯾﺎ ﻏﯿﺮ ﻓﻌﺎل ﺳﺎزی اﯾﻦ ﺳﺮوﯾﺲ ﻫﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﻃﺮﯾﻖ ﺧﻂ ﻫﻤﺮاه اول ﺑﺎ ﺷﻤﺎره ) ۹۹۹۰ﺑﺼﻮرت
راﯾﮕﺎن( و ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﺧﻄﻮط ﺑﺎ ﺷﻤﺎره  ۹۱۲۹۹۹۰ﺗﻤﺎس ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ.
ﮔﻔﺘﻨﯽ اﺳﺖ ﺧﺪﻣﺎت دوﻟﺖ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ ﻧﯿﺰ ﺟﺰو ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻣﺤﺘﻮا ﻣﺤﺴﻮب ﺷﺪه وﻟﯽ از ﻃﺮﯾﻖ
ﻓﻌﻼ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺒﻮده و ﺑﻌﻠﺖ ﻣﻮردی ﺑﻮدن درﯾﺎﻓﺖ اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﺧﺪﻣﺎت ،ﺑﯿﺸﺘﺮ
ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ *۸۰۰#
ً
ﮐﺎرﺑﺮاﻧﯽ ﮐﻪ ﮔﻤﺎن ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﻫﯿﭻ ﺳﺮوﯾﺲ را ﻓﻌﺎل ﻧﮑﺮده اﻧﺪ از اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﺧﺪﻣﺎت اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده اﻧﺪ .ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﺳﺮوﯾﺲ ﻫﺎﯾﯽ ﻫﻤﭽﻮن »اﻋﻼم ﺧﻼﻓﯽ ﺧﻮدرو )ﺑﺎ ﻫﺰﯾﻨﻪ  ۳۵۰۰رﯾﺎل(«» ،اﻋﻼم وﺿﻌﯿﺖ
ﮔﻮاﻫﯿﻨﺎﻣﻪ )ﺑﺎ ﻫﺰﯾﻨﻪ  ۳۵۰۰رﯾﺎل(«» ،اﺳﺘﻌﻼم ﺗﺼﺎدﻓﺎت راﻧﻨﺪﮔﯽ )ﺑﺎ ﻫﺰﯾﻨﻪ  ۳۵۰۰رﯾﺎل(«» ،ﭘﯿﮕﯿﺮی
ﻣﺮﺳﻮﻻت ﭘﺴﺘﯽ« و »ﺧﺪﻣﺎت ﺷﻬﺮداری و ﺳﺎزﻣﺎن ﺛﺒﺖ« ﻫﺰﯾﻨﻪ دار ﺑﻮده و ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺸﺘﺮﮐﯿﻦ از
اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﯽ اﻃﻼع ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﭘﯿﺎﻣﮏ ﻫﺎی ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻣﺤﺘﻮا ﺑﺎ ﭘﯿﺎﻣﮏ ﻫﺎی ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ ﺗﻔﺎوت دارد؛ ﭘﯿﺎﻣﮏ

ﮐﺎﻣﻼ راﯾﮕﺎن از ﺑﺴﺘﺮ
ﻫﺎی ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ ﮔﻮﻧﻪ ای از ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﺑﺮ ﺑﺴﺘﺮ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ در آن ﺑﺼﻮرت
ً
ﭘﯿﺎﻣﮏ ﺑﺮای ﻣﺸﺘﺮﮐﯿﻦ ،ﻣﺤﺘﻮای ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ ارﺳﺎل ﻣﯽ ﮔﺮدد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ از اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﻧﯿﺰ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ،
ﻣﻮﺳﺴﺎت ،ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ و … ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن ﺧﻮد ارﺗﺒﺎط دو ﻃﺮﻓﻪ ﺑﺮﻗﺮار ﮐﻨﻨﺪ.
در ﺑﺨﺶ دﯾﮕﺮی از اﯾﻦ اﻃﻼﻋﯿﻪ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ردﯾﻔﯽ ﮐﻪ در ﻗﺒﻮض ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان »ﺳﺎﯾﺮ ﻫﺰﯾﻨﻪ
ﻫﺎ« ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ﻣﺒﻠﻎ ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺸﺘﺮﮐﯿﻦ از دﻓﺎﺗﺮ ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ ﯾﺎ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻫﺎی
ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﮐﺪ ﻋﺪدی ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه و ﻣﺸﺘﺮﮐﯿﻦ اﭘﺮاﺗﻮر اول ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ
ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﭘﺮﺗﺎل اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ )ﺳﺎﯾﺖ ﻫﻤﺮاه اول /ﺗﻌﺮﻓﻪ/ﺳﯿﻢ ﮐﺎرت داﺋﻤﯽ( و ﯾﺎ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ »ﻫﻤﺮاه ﻣﻦ«
از ﺟﺰﺋﯿﺎت ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ اﻃﻼع ﯾﺎﺑﻨﺪ .ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ ﻧﻈﯿﺮ »ﺗﻐﺮ و اﺻﻼح آدرس«» ،ﻗﻄﻊ و
وﺻﻞ ﺳﯿﻢ ﮐﺎرت«» ،ﭼﺎپ ﻗﺒﺾ اﻟﻤﺜﻨﯽ« و »آوای اﻧﺘﻈﺎر« در ﻗﺎﻟﺐ »ﺳﺎﯾﺮ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎ« در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ
ﻣﯽ ﺷﻮد.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

