رﺷﺪ  ۲ﺑﺮاﺑﺮی اﺳﺘﻔﺎده از ﺧﺪﻣﺎت روﻣﯿﻨﮓ
دﯾﺘﺎی اﯾﺮاﻧﺴﻞ در ارﺑﻌﯿﻦ ﺣﺴﯿﻨﯽ)ع( -
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
آرش ﭘﺎرﺳﺎﭘﻮر | دوﺷﻨﺒﻪ ۲۱ ،آﺑﺎن ۱۳۹۷
اﯾﺮاﻧﺴﻞ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه دﯾﮕﺮ اﭘﺮاﺗﻮرﻫﺎ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ را ﺑﺮای زاﺋﺮﯾﻦ ارﺑﻌﯿﻦ ﺣﺴﯿﻨﯽ ﺑﺮﮔﺰار ﮐﺮدﻧﺪ و ﺣﺎﻻ
ﺑﺮ اﺳﺎس آﻣﺎر اراﺋﻪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ اﯾﺮاﻧﺴﻞ ،ﻣﺸﺘﺮﮐﺎن اﯾﻦ اﭘﺮاﺗﻮر در ﻣﺪت اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت اﯾﺮاﻧﺴﻠﯽ2 ،

ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺧﺪﻣﺎت اراﺋﻪ ﺷﺪه در ارﺑﻌﯿﻦ ﺣﺴﯿﻨﯽ )ع( ﺳﺎل  96اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮدهاﻧﺪ .اﯾﺮاﻧﺴﻞ اﻣﺴﺎل
ﻋﻼوه ﺑﺮ اراﺋﻪ  10ﻣﮕﺎﺑﺎﯾﺖ دﯾﺘﺎی راﯾﮕﺎن روزاﻧﻪ ﺑﻪ زاﺋﺮان ارﺑﻌﯿﻦ ﺣﺴﯿﻨﯽ )ع( ،ﺑﺴﺘﻪﻫﺎی وﯾﮋهای ﻧﯿﺰ
اراﺋﻪ داد ﮐﻪ ﮐﺎرﺑﺮان از آن اﺳﺘﻘﺒﺎل ﺧﻮﺑﯽ ﺑﻌﻤﻞ آوردﻧﺪ.
اﯾﺮاﻧﺴﻞ اﻋﻼم ﮐﺮده ﮐﻪ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﺑﺴﺘﻪﻫﺎی وﯾﮋه ﺧﻮد ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺗﺎ  ۹۵درﺻﺪ ﺗﻌﺮﻓﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ را ﻧﺴﺒﺖ
ﺑﻪ ﺗﻌﺮﻓﻪ آزاد ﮐﺎﻫﺶ دﻫﺪ ﺗﺎ  1ﻣﯿﻠﯿﻮن و  100ﻫﺰار ﻣﺸﺘﺮک از ﺧﺪﻣﺎت اﯾﺮاﻧﺴﻞ ﺑﻬﺮه ﺑﺒﺮﻧﺪ.ﺑﺮ اﺳﺎس
آﻣﺎرﻫﺎی ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه ﺑﺮای ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﯿﺰان ﺗﻬﯿﻪ ﺑﺴﺘﻪﻫﺎی دﯾﺘﺎی اراﺋﻪ ﺷﺪه اﯾﺮاﻧﺴﻞ در ﮐﺸﻮر ﻋﺮاق،
اﻣﺴﺎل ﺑﺴﺘﻪﻫﺎی ﻣﻘﺮون ﺑﻪ ﺻﺮﻓﻪ روﻣﯿﻨﮓ دﯾﺘﺎی اراﺋﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ اﺳﺘﻘﺒﺎل ﺑﻬﺘﺮی روﺑﺮو ﺷﺪﻧﺪ و زاﺋﺮان

 3ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺳﺎل ﻗﺒﻞ اﻗﺪام ﺑﻪ ﺗﻬﯿﻪ آنﻫﺎ ﮐﺮدﻧﺪ.

ﻋﻼوه ﺑﺮ اراﺋﻪ ﺑﺴﺘﻪﻫﺎی وﯾﮋه ارﺑﻌﯿﻦ ﺣﺴﯿﻨﯽ )ع( ،اﯾﺮاﻧﺴﻞ اﻣﺴﺎل ﻧﯿﺰ ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﺑﺮرﺳﯽ و اﯾﺠﺎد
ﭘﻮﺷﺶ و ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی  2G/3G/4G/WiFiدر ﻣﺴﯿﺮﻫﺎ و ﭘﺎﯾﺎﻧﻪﻫﺎی ﻣﻮاﺻﻼﺗﯽ را ﺑﺎ
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﺣﻀﻮر ﺗﻌﺪاد ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎد زاﺋﺮان در اﯾﻦ ﻧﻘﺎط در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد ﺗﺎ ﻣﺸﺘﺮﮐﺎن
ﻫﻤﻮاره ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﭘﺎﯾﺪار داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺑﺮاﯾﻦ اﺳﺎس ،اﯾﺮاﻧﺴﻞ 158ﺳﺎﯾﺖ داﺋﻤﯽ و ﻣﻮﻗﺖ ﻣﺨﺼﻮص
ﭘﻮﺷﺶدﻫﯽ اﯾﻦ ﭘﺎﯾﺎﻧﻪﻫﺎ را ﺑﻪ آﺧﺮﯾﻦ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژیﻫﺎ ﻣﺠﻬﺰ ﮐﺮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﺗﻼشﻫﺎ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده
ﺑﯿﺸﺘﺮ و ﭘﺎﯾﺪارﺗﺮ ﻣﺸﺘﺮﮐﺎن از ﺧﺪﻣﺎت  WiFiراﯾﮕﺎن اﯾﺮاﻧﺴﻞ در ﻣﺮزﻫﺎی ﻣﻬﺮان ،ﺷﻠﻤﭽﻪ و ﭼﺬاﺑﻪ ﺷﺪ.
از دﯾﮕﺮ اﻗﺪاﻣﺎت اﯾﻦ اﭘﺮاﺗﻮر ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻇﺮﻓﯿﺖ ارﺗﺒﺎﻃﯽ روﻣﯿﻨﮓ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ ﺑﺮای ﺧﺪﻣﺎت ﻣﮑﺎﻟﻤﻪ و دﯾﺘﺎ
ﺑﺎ اﭘﺮاﺗﻮرﻫﺎی ﻋﺮاﻗﯽ از ﻃﺮﯾﻖ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﺷﺮﮐﺖ ارﺗﺒﺎﻃﺎت زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ ،اﯾﺠﺎد ﺑﺴﺘﺮ ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﺑﺮﺧﻂ ﺑﯿﻦ
ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻓﻨﯽ اﯾﺮاﻧﺴﻞ و اﭘﺮاﺗﻮرﻫﺎی ﻋﺮاﻗﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﭘﺎﯾﺶ ﻟﺤﻈﻪ ﺑﻪ ﻟﺤﻈﻪ ﭘﺎﯾﺪاری و ﮐﯿﻔﯿﺖ
ﺣﺪاﮐﺜﺮی ﺧﺪﻣﺎت روﻣﯿﻨﮓ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ ﻧﯿﺰ اﺷﺎره ﮐﺮد.
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن اﯾﺮاﻧﺴﻞ ﺑﺎ اﺳﺘﻘﺮار در  ۱۱ﻧﻘﻄﻪ از ﺷﻬﺮﻫﺎی ﻧﺠﻒ اﺷﺮف ،ﮐﺮﺑﻼی ﻣﻌﻠﯽ و ﺟﺎده ﻧﺠﻒ ﺑﻪ
ﮐﺮﺑﻼ ،ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺷﺒﺎﻧﻪروزی ﺑﻪ اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻪ زاﺋﺮان ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ .ﺣﻀﻮر ﮔﺴﺘﺮده و ﺷﺒﺎﻧﻪروزی
ﺗﯿﻢﻫﺎی ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ در ﭘﺎﯾﺎﻧﻪﻫﺎی ﻣﺮزی ،ﺷﻬﺮﻫﺎی ﻧﺠﻒ اﺷﺮف ،ﮐﺮﺑﻼی ﻣﻌﻠﯽ و ﻃﻮل ﻣﺴﯿﺮ راﻫﭙﯿﻤﺎﯾﯽ
ﺟﻬﺖ راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ و اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز زاﺋﺮان ،از  ۱۰روز ﻗﺒﻞ از ارﺑﻌﯿﻦ آﻏﺎز ﺷﺪ و ﺑﻪ ﻣﺪت  ۲ﻫﻔﺘﻪ
اداﻣﻪ داﺷﺖ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

