ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺗﻤﺎس ،ﭘﯿﺎﻣﮏ و اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﭘﺮاﺗﻮرﻫﺎی
اﯾﺮاﻧﯽ در ﻃﻮل ﭘﺮواز ﭼﻘﺪر اﺳﺖ؟ )ﺑﺮوزرﺳﺎﻧﯽ
ﻧﻮروز  - (۹۷دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
آرش ﭘﺎرﺳﺎﭘﻮر | دوﺷﻨﺒﻪ ۲۸ ،اﺳﻔﻨﺪ ۱۳۹۶
اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﺮوﯾﺲ روﻣﯿﻨﮓ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﻣﻌﻤﻮﻻ در ﺳﻔﺮ ﺑﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار
ﻣﯽﮔﯿﺮد .اﻣﺎ آﯾﺎ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل ﺑﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪ اﯾﻦ ﺳﺮوﯾﺲﻫﺎ در ﻃﻮل ﭘﺮواز ﺧﺎرج از ﻣﺮزﻫﺎ ﻓﮑﺮ ﮐﺮدهاﯾﺪ؟
اﻣﮑﺎن اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه ﺑﺮای ارﺳﺎل ﯾﺎ درﯾﺎﻓﺖ ﺻﻮت ،ﭘﯿﺎﻣﮏ و دﯾﺘﺎ ﻫﻨﮕﺎم ﻣﺴﺎﻓﺮت ﺑﻪ ﺧﺎرج

از ﻣﺤﺪوده ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﺷﺒﮑﻪ اﭘﺮاﺗﻮر ﮐﺸﻮر ﻣﺒﺪا ،ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه
ﮐﺸﻮر ﻣﻘﺼﺪ را ﺳﺮوﯾﺲ روﻣﯿﻨﮓ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺸﺘﺮﮐﺎن اﭘﺮاﺗﻮرﻫﺎی داﺧﻠﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ در

ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﯿﻢﮐﺎرتﻫﺎی وﻃﻨﯽ از اﯾﻦ ﺳﺮوﯾﺲﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ.

ﺻﺤﺒﺖ ﺑﺎ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه و اﺳﺘﻔﺎده از ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻮﺑﺎﯾﻠﯽ ﭘﺲ از ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻦ ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎ و ﭘﯿﺶ از ﻧﺸﺴﺘﻦ

آن ﻣﺎﻧﻌﯽ ﻧﺪارد و از ﻫﻤﯿﻦ رو ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺗﻤﺎم ﺷﺪه ﻣﮑﺎﻟﻤﻪ ،ﭘﯿﺎﻣﮏ و اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺧﻮد را در ﻃﻮل
ﭘﺮواز ﻫﻢ ﺑﺪاﻧﯿﺪ.
اﯾﻦ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﺮح ﺟﺪول زﯾﺮ اﺳﺖ:
ﻧﮑﺎت ﻣﻬﻤﯽ ﮐﻪ درﺑﺎره اﺳﺘﻔﺎده از ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻮﺑﺎﯾﻠﯽ در ﻃﻮل ﭘﺮواز ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪاﻧﯿﺪ:
در ﻫﯿﭻ ﯾﮏ از اﭘﺮاﺗﻮرﻫﺎ اﻣﮑﺎن درﯾﺎﻓﺖ ﺗﻤﺎس در ﻃﻮل ﭘﺮواز وﺟﻮد ﻧﺪارد.
در ﻫﻨﮕﺎم اﺳﺘﻔﺎده از اﭘﺮاﺗﻮر ﻫﻤﺮاه اول ،ﺑﻌﺪ از روﺷﻦ ﮐﺮدن ﺳﺮوﯾﺲ روﻣﯿﻨﮓ ﺑﺎﯾﺪ
ﺟﺴﺘﺠﻮی ﮔﺰﯾﻨﻪ  On Airرا ﻧﯿﺰ ﻓﻌﺎل ﮐﻨﯿﺪ .در ﺑﺎﻗﯽ اﭘﺮاﺗﻮرﻫﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﻓﻌﺎل ﮐﺮدن ﺳﺮوﯾﺲ
روﻣﯿﻨﮓ ﭘﯿﺶ از ﺧﺎرج ﺷﺪن از ﮐﺸﻮر ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ.
روﺷﻦ ﮐﺮدن ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه در ﺣﺎﻟﺖ روﻣﯿﻨﮓ ﻫﺰﯾﻨﻪای در ﺑﺮ ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.
ﮔﻔﺘﻨﯽ اﺳﺖ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﻓﻮق در ﭘﺮوازﻫﺎی داﺧﻠﯽ ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ ﺗﻌﺮﻓﻪﻫﺎی ﻋﺎدی ﺣﺴﺎب ﻣﯽﺷﻮد.
ﻓﻘﻂ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ در ﺷﻬﺮﻫﺎی ﻣﺮزی ﻣﺜﻞ ﺑﺎﻧﻪ و آﺳﺘﺎرا و… روﻣﯿﻨﮓ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺧﻮد را ﻓﻌﺎل ﻧﮑﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ
ﺻﻮرت اﺗﻔﺎﻗﯽ ﺑﻪ آﻧﺘﻦﻫﺎی ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ وﺻﻞ ﻧﺸﻮﯾﺪ.
ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺗﻤﺎسﻫﺎ در ﺣﺎﻟﺖ روﻣﯿﻨﮓ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ دﻗﯿﻘﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .درواﻗﻊ ﺑﺮای
ﺗﻤﺎسﻫﺎی ﮐﻤﺘﺮ از  ۶۰ﺛﺎﻧﯿﻪ ﻧﯿﺰ ،ﻫﺰﯾﻨﻪ ﯾﮏ دﻗﯿﻘﻪ ﺗﻤﺎس ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد.

ﻧﮑﺘﻪ ﻣﻬﻤﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد اﯾﻨﺴﺖ ﮐﻪ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ روﻣﯿﻨﮓ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ اﭘﺮاﺗﻮرﻫﺎ ﺑﺎ ﺑﺮﺧﯽ از
ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎﯾﯽ ﺳﺎزﮔﺎری دارد و در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺧﻄﻮط ﻫﻮاﯾﯽ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻧﻤﯽﺷﻮد .ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺮای
آﮔﺎﻫﯽ از ﻧﺎم اﯾﻦ ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎﯾﯽﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﻪ وﺑﮕﺎهﻫﺎی ﻫﻤﺮاه اول و اﯾﺮاﻧﺴﻞ و راﯾﺘﻞ ﻣﺮاﺟﻌﻪ
ﻧﻤﺎﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

