اﯾﺮاﻧﺴﻞ ﺗﻌﺮﻓﻪﻫﺎی وﯾﮋه ﺑﺮای زاﺋﺮان ارﺑﻌﯿﻦ را
اﻋﻼم ﮐﺮد  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﭘﮕﺎه ﻃﻮﺳﯽ | دوﺷﻨﺒﻪ ۱۵ ،ﻣﻬﺮ ۱۳۹۸
اﯾﺮاﻧﺴﻞ اﻣﺴﺎل ﻋﻼوه ﺑﺮ  ۱۰ﻣﮕﺎﺑﺎﯾﺖ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ روزاﻧﻪ راﯾﮕﺎن ۱۰۰ ،ﻣﮕﺎﺑﺎﯾﺖ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ روزاﻧﻪ راﯾﮕﺎن در
ﻣﺮزﻫﺎی اﺻﻠﯽ و ﭘﯿﺶ از ﺧﺮوج ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻋﺮاق ،در اﺧﺘﯿﺎر زاﺋﺮان ارﺑﻌﯿﻦ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ اﯾﺮاﻧﺴﻞ ،از  ۱۶ﺗﺎ  ۳۰ﻣﻬﺮﻣﺎه  ۱۳۹۸ﻋﻼوه ﺑﺮ  ۱۰ﻣﮕﺎﺑﺎﯾﺖ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ روزاﻧﻪای ﮐﻪ
ﺑﻪ راﯾﮕﺎن ﺑﺮای ﻣﺸﺘﺮﮐﺎن اﯾﺮاﻧﺴﻞ ﻗﺎﺑﻞ ﻓﻌﺎلﺳﺎزی اﺳﺖ ،ﭘﻨﺞ ﺑﺴﺘﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﻫﻔﺘﮕﯽ از  ۷۵ﻣﮕﺎﺑﺎﯾﺖ
ﺗﺎ  ۱ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺖ ) ۱۰۲۴ﻣﮕﺎﺑﺎﯾﺖ( در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ زاﺋﺮان ارﺑﻌﯿﻦ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﺧﻮد از

آنﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ زاﺋﺮان ارﺑﻌﯿﻦ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﻣﺮزﻫﺎی اﺻﻠﯽ ﭘﯿﺶ از ﺧﺮوج ﺑﻪ ﺳﻤﺖ
ﻋﺮاق ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻬﺮان ،ﺧﺴﺮوی ،ﺷﻠﻤﭽﻪ و ﭼﺬاﺑﻪ از روزاﻧﻪ  ۱۰۰ﻣﮕﺎﺑﺎﯾﺖ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ راﯾﮕﺎن ﻧﯿﺰ اﺳﺘﻔﺎده
ﮐﻨﻨﺪ.
ﻣﺸﺘﺮﮐﺎن اﯾﻦ اﭘﺮاﺗﻮر ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﺷﻤﺎرهﮔﯿﺮی ﮐﺪ دﺳﺘﻮری  *۱۱۱۱*۸#ﺑﺴﺘﻪﻫﺎی راﯾﮕﺎن  ۱۰ﻣﮕﺎﺑﺎﯾﺘﯽ
روزاﻧﻪ و ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر ﺑﺴﺘﻪﻫﺎی راﯾﮕﺎن  ۱۰۰ﻣﮕﺎﺑﺎﯾﺘﯽ روزاﻧﻪ ﻧﯿﺰ را ﺑﺎ ﺷﻤﺎره ﮔﯿﺮی ﮐﺪ دﺳﺘﻮری *۱۱۱۱*۴#
ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده در ﺷﻬﺮﻫﺎی ﻣﺮزی ﻣﻬﺮان ،ﺧﺴﺮوی ،ﺷﻠﻤﭽﻪ ،ﭼﺬاﺑﻪ ﻓﻌﺎل ﮐﻨﻨﺪ.
اﯾﺮاﻧﺴﻠﯽﻫﺎ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﺷﻤﺎرهﮔﯿﺮی ﮐﺪ دﺳﺘﻮری  *۱۱۱۱*۳*۲#ﺑﺮای ﻓﻌﺎلﺳﺎزی ﻫﺮ ﯾﮏ از
ﺑﺴﺘﻪﻫﺎی ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﺧﻮد اﻗﺪام ﮐﻨﻨﺪ .ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻣﺼﺮف آزاد اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ روﻣﯿﻨﮓ در ﮐﺸﻮر ﻋﺮاق ﻧﯿﺰ ۸۵۰
ﺗﻮﻣﺎن ﺑﻪ ازای ﻫﺮ ﻣﮕﺎﺑﺎﯾﺖ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺿﻤﻦ اﯾﻨﮑﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺑﺴﺘﻪﻫﺎی اراﺋﻪ ﺷﺪه اﻋﻢ از
ﺑﺴﺘﻪ  ۱۰ﻣﮕﺎﺑﺎﯾﺘﯽ راﯾﮕﺎن روزاﻧﻪ و  ۵ﺑﺴﺘﻪ ﻫﻔﺘﮕﯽ از ﻃﺮﯾﻖ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ »اﯾﺮاﻧﺴﻞ ﻣﻦ« ﻧﯿﺰ در دﺳﺘﺮس
ﻗﺮار دارد.

ﮐﺎرﺑﺮان اﯾﺮاﻧﺴﻞ ﮐﻪ ﻗﺼﺪ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﺮوﯾﺲ روﻣﯿﻨﮓ را دارﻧﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﭘﯿﺶ از ﺧﺮوج از اﯾﺮان ﺑﺎ
اﺳﺘﻔﺎده از ﯾﮑﯽ از روشﻫﺎی دﺳﺘﯽ ،از ﻃﺮﯾﻖ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ »اﯾﺮاﻧﺴﻞ ﻣﻦ« ﯾﺎ ﺑﺎ ﺷﻤﺎرهﮔﯿﺮی ﮐﺪدﺳﺘﻮری

 *۱۱۱۱*۱#اﻗﺪام ﺑﻪ ﻓﻌﺎل ﮐﺮدن روﻣﯿﻨﮓ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ ﺧﻮد ﮐﺮده و در ﻃﻮل اﻗﺎﻣﺖ ﺧﻮد در ﮐﺸﻮر ﻋﺮاق ،از
ﺷﺒﮑﻪ روﻣﯿﻨﮓ ﺗﻤﺎﻣﯽ اﭘﺮاﺗﻮرﻫﺎی ﻋﺮاﻗﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ.
ﻣﺸﺘﺮﮐﺎن اﯾﺮاﻧﺴﻞ در ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺴﺘﻪﻫﺎی اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﻓﻌﺎل در داﺧﻞ اﯾﺮان ،ﺧﺎرج از اﯾﺮان
ﻓﻌﺎل ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و زاﺋﺮان ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ روﻣﯿﻨﮓ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ در ﮐﺸﻮر ﻋﺮاق ،ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺗﻬﯿﻪ ﯾﮑﯽ

از ﺑﺴﺘﻪﻫﺎی اراﺋﻪ ﺷﺪه وﯾﮋه روﻣﯿﻨﮓ و ارﺑﻌﯿﻦ را دارﻧﺪ .در ﺻﻮرت ﻋﺪم ﺗﻬﯿﻪ ﯾﮑﯽ از ﺑﺴﺘﻪﻫﺎی اراﺋﻪ
ﺷﺪه ،اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ آﻧﺎن ﻃﺒﻖ ﻣﺼﺮف آزاد اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ روﻣﯿﻨﮓ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

ﻣﺸﺘﺮﮐﺎن اﯾﺮاﻧﺴﻞ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﺗﻬﯿﻪ ﮐﺎرت ﺷﺎرژ در اﯾﺮان و ﺷﺎرژ ﺳﯿﻢﮐﺎرت ﻗﺒﻞ از ﺧﺮوج از ﮐﺸﻮر و ﯾﺎ
ﺑﺎ ﻫﻤﺮاه داﺷﺘﻦ ﮐﺎرت ﺷﺎرژ ﺑﺮای ﺷﺎرژ ﺳﯿﻢﮐﺎرت در ﻋﺮاق ﺑﺎ ﺷﻤﺎرهﮔﯿﺮی ﮐﺪدﺳﺘﻮری PIN*۱۴۱*#

 (PINﻫﻤﺎن ﻋﺪد  ۱۶رﻗﻤﯽ درج ﺷﺪه روی ﮐﺎرت ﺷﺎرژ اﺳﺖ( از داﺷﺘﻦ اﻋﺘﺒﺎر در ﺣﺴﺎب اﯾﺮاﻧﺴﻠﯽ
ﺧﻮد ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷﻮﻧﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺷﺎرژ ﺳﯿﻢﮐﺎرت در ﮐﺸﻮر ﻋﺮاق از ﻃﺮﯾﻖ ﮐﺎرت ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺑﺎ ﺷﻤﺎرهﮔﯿﺮی*۷#
 ،از ﻃﺮﯾﻖ ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺪﻫﺎی دﺳﺘﻮری و ﻫﻤﺮاه داﺷﺘﻦ رﻣﺰ دوم ﮐﺎرت ﺑﺎﻧﮑﯽ ﻧﯿﺰ اﻣﮑﺎنﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ.
روﺷﻦ ﮐﺮدن ﮔﻮﺷﯽ و ﻓﻌﺎلﺳﺎزی روﻣﯿﻨﮓ در ﮐﺸﻮر ﻋﺮاق ﻧﯿﺰ ﻫﯿﭻ ﻫﺰﯾﻨﻪای ﺑﺮای ﻣﺸﺘﺮﮐﺎن اﯾﺮاﻧﺴﻞ
ﻧﺪارد .ﻣﺸﺘﺮﮐﺎن اﯾﺮاﻧﺴﻞ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮای ﮐﺴﺐ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﻪ وبﺳﺎﯾﺖ
اﯾﺮاﻧﺴﻞ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﻨﺪ .اﯾﺮاﻧﺴﻞ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺮ دﻗﯿﻘﻪ ﺗﻤﺎس ﺑﺎ اﯾﺮان را  ۳۲۰۰ﺗﻮﻣﺎن ،ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺗﻤﺎس داﺧﻞ
ﻋﺮاق و ﻫﺰﯾﻨﻪ درﯾﺎﻓﺖ ﺗﻤﺎس را  ۲۱۰۰ﺗﻮﻣﺎن در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﻫﺰﯾﻨﻪ ارﺳﺎل ﭘﯿﺎﻣﮏ ﻧﯿﺰ  ۹۰۰ﺗﻮﻣﺎن
اﺳﺖ ،اﻣﺎ درﯾﺎﻓﺖ ﭘﯿﺎﻣﮏ ﺑﺮای ﻣﺸﺘﺮﮐﺎن راﯾﮕﺎن اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺗﻤﺎس از اﯾﺮان ﺑﺎ ﺷﻤﺎرهﻫﺎی
ﻋﺮاﻗﯽ ﻧﯿﺰ در ﺗﻌﺮﻓﻪ وﯾﮋه ارﺑﻌﯿﻦ اﻣﺴﺎل ۲۱۰۰ ،ﺗﻮﻣﺎن در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.

زاﺋﺮان ﺑﺎﯾﺪ در ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺷﻤﺎره ﮔﯿﺮی وﻗﺘﯽ از روﻣﯿﻨﮓ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ،
ﻻزم اﺳﺖ ﭘﯿﺶ از ﺷﻤﺎره ﻣﺸﺘﺮک ﻣﺪﻧﻈﺮ ﺧﻮد ﺣﺘﻤﺎً ﮐﺪ  ۰۰۹۸را ﺷﻤﺎره ﮔﯿﺮی ﮐﻨﻨﺪ .اﯾﺮاﻧﺴﻞ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد
ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﻣﺸﺘﺮﮐﺎن ﺷﻤﺎرهﻫﺎی ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﭘﯿﺶ ﺷﻤﺎره  ۰۰۹۸روی ﮔﻮﺷﯽ ﺧﻮد ذﺧﯿﺮه ﺳﺎزی
ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ در زﻣﺎن ﺑﺮﻗﺮاری ﺗﻤﺎس ﺳﺮﻋﺖ ﻋﻤﻞ ﺑﯿﺸﺘﺮی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن اﯾﺮاﻧﺴﻞ در ﻃﻮل ﺳﻔﺮ زاﺋﺮان ،در ﻋﻤﻮدﻫﺎی  ،۱۱۲۰ ،۷۸۰ ،۵۴۶ ،۲۰۲ ،۱ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﻘﺒﺮه اﻟﺤﮑﯿﻢ
ﺷﻬﺮ ﻧﺠﻒ ،ﻣﯿﺪان ﺷﻬﺪا و ﻣﯿﺪان ﺳﯿﺪ ﺟﻮده ﺷﻬﺮ ﮐﺮﺑﻼ و در ﺻﻮرت اﻣﮑﺎن ،ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﺸﻮر
ﻋﺮاق در ﺷﻬﺮ ﺳﺎﻣﺮا ﺑﻪ زاﺋﺮان ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺣﻀﻮری ﺧﺪﻣﺖ رﺳﺎﻧﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ﻣﺸﺘﺮﮐﺎن اﯾﺮاﻧﺴﻞ در اﯾﻦ ﺳﻔﺮ ﻫﻤﻮاره در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺳﺎﻋﺎت ﺷﺒﺎﻧﻪ روز ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﺷﻤﺎره ﮔﯿﺮی
 ۰۰۹۸۹۳۷۷۱۱۰۰۰۰از ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن اﯾﺮاﻧﺴﻞ راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ .ﻋﻼوه ﺑﺮاﯾﻦ ﻣﺸﺘﺮﮐﺎن اﯾﺮاﻧﺴﻞ از ﻃﺮﯾﻖ

ﮔﻔﺖوﮔﻮی آﻧﻼﯾﻦ در وبﺳﺎﯾﺖ اﯾﺮاﻧﺴﻞ و اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ اﯾﺮاﻧﺴﻞ ﻣﻦ ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﭘﺎﺳﺦ ﺳﻮاﻻت ﺧﻮد
را از ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن اﯾﺮاﻧﺴﻞ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﻨﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

