ﺑﺴﺘﻪﻫﺎی روﻣﯿﻨﮓ اﯾﺮاﻧﺴﻞ وﯾﮋه ﺟﺎم ﻣﻠﺖﻫﺎی
آﺳﯿﺎ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﭘﮕﺎه ﻃﻮﺳﯽ | دوﺷﻨﺒﻪ ۱۷ ،دی ۱۳۹۷
اﯾﺮاﻧﺴﻞ ﺑﺴﺘﻪﻫﺎی روﻣﯿﻨﮓ وﯾﮋه ﺑﺮای ﺟﺎم ﻣﻠﺖﻫﺎی آﺳﯿﺎ  ۲۰۱۹را ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮد .اﭘﺮاﺗﻮر اﯾﺮاﻧﺴﻞ ﺑﺮای
ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪان ﺑﻪ ﻓﻮﺗﺒﺎل ﮐﻪ ﺑﺮای ﺗﻤﺎﺷﺎی ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﺟﺎم ﻣﻠﺖﻫﺎی آﺳﯿﺎ  ۲۰۱۹ﺑﻪ ﮐﺸﻮر اﻣﺎرات ﺳﻔﺮ
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺑﺴﺘﻪﻫﺎی وﯾﮋه روﻣﯿﻨﮓ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ اﯾﺮاﻧﺴﻞ ،ﺑﺴﺘﻪﻫﺎی روﻣﯿﻨﮓ اﯾﻦ اﭘﺮاﺗﻮر ﺑﺮای ﺟﺎم ﻣﻠﺖﻫﺎی آﺳﯿﺎ  ۲۰۱۹در
ﮐﺸﻮر اﻣﺎرات از  ۱۵دی ﺗﺎ  ۱۵ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎه در دﺳﺘﺮساﻧﺪ و ﻣﺸﺘﺮﮐﺎن ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﺑﺴﺘﻪﻫﺎی ۷۵

ﻣﮕﺎﺑﺎﯾﺘﯽ ﺗﺎ ﯾﮏ ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺘﯽ ﻫﻔﺘﮕﯽ اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺴﺘﻪﻫﺎی روﻣﯿﻨﮓ از ﻃﺮﯾﻖ ﻧﺮم اﻓﺰار
ﮐﺎرﺑﺮدی »اﯾﺮاﻧﺴﻞﻣﻦ« و ﯾﺎ ﺷﻤﺎرهﮔﯿﺮی ﮐﺪ ﻓﻌﺎلﺳﺎزی  *۱۱۱۱*۳*۲#در دﺳﺘﺮس ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ.
ﻣﺸﺘﺮﮐﺎن ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده از ﺧﺪﻣﺎت وﯾﮋه اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ،ﻣﮑﺎﻟﻤﻪ و ﭘﯿﺎﻣﮏ روﻣﯿﻨﮓ در ﮐﺸﻮر اﻣﺎرات ﺗﻨﻬﺎ ﻻزم
اﺳﺖ ﺑﻪ ﺷﺒﮑﻪ اﭘﺮاﺗﻮر دو ) (DU: Emirates integrated Telecomدر اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﻣﺘﺼﻞ ﺷﻮﻧﺪ.

ﻋﻼوه ﺑﺮاﯾﻦ اﯾﺮاﻧﺴﻞ ﺑﺮای ﻣﺸﺘﺮﮐﺎن ﺧﻮد در ﺑﺎزه ﯾﮏﻣﺎﻫﻪ  ۱۵دی ﺗﺎ  ۱۵ﺑﻬﻤﻦ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﺑﺮﮔﺰاری
ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﺟﺎم ﻣﻠﺖﻫﺎی آﺳﯿﺎ  ۲۰۱۹ﺗﻌﺮﻓﻪ ﻣﮑﺎﻟﻤﻪ را ﻧﯿﺰ ﮐﺎﻫﺶ داده اﺳﺖ .ﺑﺮاﯾﻦ اﺳﺎس ﻣﮑﺎﻟﻤﻪ
داﺧﻠﯽ و ﻣﮑﺎﻟﻤﻪ ﺑﺎ اﯾﺮان  ۲۳۰۰ﺗﻮﻣﺎن و ارﺳﺎل ﭘﯿﺎﻣﮏ ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ،ﺿﻤﻦ آﻧﮑﻪ درﯾﺎﻓﺖ

ﭘﯿﺎﻣﮏ راﯾﮕﺎن اﺳﺖ.
ﻣﺸﺘﺮﮐﺎن اﯾﺮاﻧﺴﻞ در ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﭘﯿﺶ از ﺧﺮوج از اﯾﺮان ﺑﺎ ﺷﻤﺎرهﮔﯿﺮی ﮐﺪ دﺳﺘﻮری  *۱۱۱۱*۱#از
ﺳﯿﻢﮐﺎرت ﺧﻮد و ﯾﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺮم اﻓﺰار ﮐﺎرﺑﺮدی اﯾﺮاﻧﺴﻞﻣﻦ  ،ﺧﺪﻣﺎت روﻣﯿﻨﮓ ﺧﻮد را ﭘﯿﺶ از
ﺧﺮوج از ﮐﺸﻮر ﻓﻌﺎل ﮐﻨﻨﺪ.
ﮔﻔﺘﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻃﺒﻖ اﻋﻼم »ﺷﯿﺦ ﺳﻠﻤﺎن« رﺋﯿﺲ  AFCﻣﺠﻤﻮع ﺟﻮاﯾﺰ اﻫﺪاﯾﯽ ﺑﻪ ﺗﯿﻢﻫﺎی در اﯾﻦ
ﺗﻮرﻧﻤﻨﺖ  ۱۵ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر اﺳﺖ .ﺗﯿﻢﻫﺎی ﻗﻬﺮﻣﺎن و ﻧﺎﯾﺐ ﻗﻬﺮﻣﺎن ﺟﺎم ﻣﻠﺖﻫﺎی آﺳﯿﺎ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ  ۵و
 ۳ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر ﭘﺎداش درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ رﻗﻢ ﺑﺮای ﺗﯿﻢﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻧﯿﻤﻪ ﻧﻬﺎﯾﯽ اﯾﻦ
رﻗﺎﺑﺖﻫﺎ ﻣﯽرﺳﻨﺪ ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮐﻨﻔﺪراﺳﯿﻮن ﻓﻮﺗﺒﺎل آﺳﯿﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﺗﻐﺮ ﺷﮑﻞ
ﺑﺮﮔﺰاری اﯾﻦ رﻗﺎﺑﺖﻫﺎ و اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﯿﻢﻫﺎ از  ۱۲ﺑﻪ  ۲۴ﺗﯿﻢ ﮐﺎپ ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﯽ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت را ﻫﻢ ﺗﻐﺮ داد.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

