ﺗﻌﺮﻓﻪ ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﻫﻤﺮاه اول وﯾﮋه ارﺑﻌﯿﻦ ۹۸
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آرش ﭘﺎرﺳﺎﭘﻮر | دوﺷﻨﺒﻪ ۱۵ ،ﻣﻬﺮ ۱۳۹۸
در راﺳﺘﺎی اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ارﺗﺒﺎﻃﯽ وﯾﮋه ﺑﻪ زاﺋﺮان ارﺑﻌﯿﻦ ،ﻫﻤﺮاه اول ﺗﻌﺮﻓﻪ روﻣﯿﻨﮓ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ ﺧﻮد در
ﻋﺮاق را ﮐﺎﻫﺶ داد.
ﺑﻪ ﮔﺰارش اداره ﮐﻞ ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺷﺮﮐﺖ ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺳﯿﺎر اﯾﺮان ،ﻫﻤﺮاه اول ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر رﻓﺎه ﺣﺎل زاﺋﺮان
ارﺑﻌﯿﻦ ﺣﺴﯿﻨﯽ ،ﺗﻌﺮﻓﻪ ﺗﻤﺎس روﻣﯿﻨﮓ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ ﺷﺎﻣﻞ »ﻣﮑﺎﻟﻤﻪ«» ،ﭘﯿﺎﻣﮏ« و »اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﻫﻤﺮاه«
ﻣﺸﺘﺮﮐﺎن ﺧﻮد در ﻋﺮاق را ﮐﺎﻫﺶ داد.
ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس از روز ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ  ۱۶ﻣﻬﺮ ﺗﺎ روز ﺟﻤﻌﻪ  ٣آﺑﺎن ﻣﺎه ﺳﺎل ﺟﺎری ،ﺗﻌﺮﻓﻪ ﻣﮑﺎﻟﻤﻪ ﻣﺸﺘﺮﮐﯿﻦ
ﻫﻤﺮاه اول ﺑﺎ اﯾﺮان دﻗﯿﻘﻪ ای  ٣٢٠٠ﺗﻮﻣﺎن ،ﻣﮑﺎﻟﻤﻪ درﯾﺎﻓﺘﯽ و ﺗﻤﺎس ﺑﺎ ﺷﻤﺎره ﻋﺮاﻗﯽ دﻗﯿﻘﻪ ای ۲۱۰۰
ﺗﻮﻣﺎن ،ارﺳﺎل ﭘﯿﺎﻣﮏ  ٩٠٠ﺗﻮﻣﺎن و ﻫﺮ ﻣﮕﺎﺑﺎﯾﺖ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﻫﻤﺮاه  ۸۵۰ﺗﻮﻣﺎن ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﮔﻔﺘﻨﯽ اﺳﺖ روﺷﻦ ﮐﺮدن ﮔﻮﺷﯽ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻧﺪاﺷﺘﻪ و درﯾﺎﻓﺖ ﭘﯿﺎﻣﮏ ﻧﯿﺰ راﯾﮕﺎن اﺳﺖ.
در ﺧﺪﻣﺘﯽ دﯾﮕﺮ ﻫﻤﺮاه اول ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮﮐﯿﻨﯽ ﮐﻪ در ﺑﺎزه زﻣﺎﻧﯽ ١۶ﺗﺎ  ٣٠ﻣﻬﺮ ﺑﻪ ﮐﺸﻮر ﻋﺮاق ﻣﺴﺎﻓﺮت ﻣﯽ
ﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﺴﺘﻪ ﻫﺎی دو روزه اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﻫﻤﺮاه  ٢٠ﻣﮕﺎﺑﺎﯾﺘﯽ ﻫﺪﯾﻪ ﻣﯽ دﻫﺪ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﭘﺮاﺗﻮر اول ﺟﻬﺖ اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻫﺮﭼﻪ ﺑﻬﺘﺮ ﺑﻪ زاﺋﺮان ارﺑﻌﯿﻦ ،ﭼﻬﺎر ﺑﺴﺘﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﻣﻘﺮون ﺑﻪ
ﺻﺮﻓﻪ ﺗﺪارک دﯾﺪه اﺳﺖ؛ اﯾﻦ ﺑﺴﺘﻪ ﻫﺎی ﻣﺘﻨﻮع ﯾﮏ روزه و ﻫﻔﺖ روزه ﺑﺎ ﺣﺠﻢ  ١٠٠ﻣﮕﺎﺑﺎﯾﺖ ﺗﺎ ﯾﮏ
ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺖ اراﺋﻪ ﺷﺪه ﮐﻪ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺑﺴﺘﻪ ﻫﺎ و ﻧﺤﻮه ﻓﻌﺎﻟﺴﺎزی در ﭘﺮﺗﺎل ﻫﻤﺮاه اول ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه
اﺳﺖ.
ﮔﻔﺘﻨﯽ اﺳﺖ ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ،ﺗﻌﺮﻓﻪ ﻫﺮ دﻗﯿﻘﻪ ﻣﮑﺎﻟﻤﻪ ﺑﺎ اﯾﺮان  ۴۵٠٠ﺗﻮﻣﺎن ،درﯾﺎﻓﺖ ﻣﮑﺎﻟﻤﻪ دﻗﯿﻘﻪ ای
 ۳۰۰۰ﺗﻮﻣﺎن ،ارﺳﺎل ﭘﯿﺎﻣﮏ  ١۵٠٠ﺗﻮﻣﺎن و ﻫﺮ ﻣﮕﺎﺑﺎﯾﺖ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﻫﻤﺮاه  ۲۳۰۰ﺗﻮﻣﺎن ﺑﻮد.
ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ،ﺑﺎ ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪن ﺑﻪ ارﺑﻌﯿﻦ ﺣﺴﯿﻨﯽ ،اﭘﺮاﺗﻮر اول ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺷﺒﮑﻪ ﻧﺴﻞ دو ،ﺳﻪ و ﭼﻬﺎر
ﺧﻮد را ﺑﺮای ﻣﮑﺎﻟﻤﻪ و اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ،در ﭘﺎﯾﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﻣﺮزی اﻓﺰاﯾﺶ داده و ﺗﺪاﺑﯿﺮ وﯾﮋه ای را ﺑﺮای اﯾﻦ
ﻣﺮاﺳﻢ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﻫﻤﺮاه اول ﺑﺮای اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﻫﺮﭼﻪ ﺑﻬﺘﺮ ﺑﻪ زاﺋﺮان ،در ﭘﺎﯾﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﻣﺮزی ﺧﺴﺮوی ،ﻣﻬﺮان،
ﺷﻠﻤﭽﻪ و ﭼﺬاﺑﻪ ،ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺳﺎﯾﺖ ﻫﺎی  BTSﺧﻮد را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ارﺑﻌﯿﻦ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ اﻓﺰاﯾﺶ داده و ﻧﯿﺰ
ﻗﺮار اﺳﺖ در اﯾﻦ ﭘﺎﯾﺎﻧﻪ ﻫﺎ ،ﺳﺮوﯾﺲ وای ﻓﺎی راﯾﮕﺎن اراﺋﻪ ﮔﺮدد.

ﻣﺎﻧﯿﺘﻮرﯾﻨﮓ ﺷﺒﮑﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت  ۲۴ﺳﺎﻋﺘﻪ و ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎزی ﺗﻤﺎم ﻣﺴﯿﺮﻫﺎی ﻣﻨﺘﻬﯽ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﻣﺮزی از
ﺟﻤﻠﻪ اﻗﺪاﻣﺎت ﻫﻤﺮاه اول ﺑﺮای ﻣﺮاﺳﻢ ﭘﯿﺎده روی ارﺑﻌﯿﻦ اﻣﺴﺎل اﺳﺖ.
ﻫﻤﺮاه اول ﺑﺎ اﻋﺰام ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺧﻮد ﺑﻪ ﮐﺸﻮر ﻋﺮاق ،در  ۱۳ﻧﻘﻄﻪ ﺷﺎﻣﻞ  ۲ﻧﻘﻄﻪ در ﺷﻬﺮ ﻧﺠﻒ ۵ ،ﻧﻘﻄﻪ
در ﺷﻬﺮ ﮐﺮﺑﻼ و  ۶ﻧﻘﻄﻪ در ﻣﺴﯿﺮ ﭘﯿﺎده روی ارﺑﻌﯿﻦ ،ﭘﺎﺳﺨﮕﻮی ﻣﺸﮑﻼت و ﺳﻮاﻻت ﻣﺸﺘﺮﮐﺎن ﺧﻮاﻫﺪ
ﺑﻮد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻫﻤﺮاه اول در ﻣﺮزﻫﺎی ﺧﺮوﺟﯽ ﺧﺴﺮوی ،ﻣﻬﺮان ،ﭼﺬاﺑﻪ ،ﺷﻠﻤﭽﻪ و ﻓﺮودﮔﺎه ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ
اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ)ره( ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت و راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ زاﺋﺮان ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده ﺻﺤﯿﺢ از ﺧﺪﻣﺎت ارﺗﺒﺎﻃﯽ
اﻗﺪام ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.
در ارﺑﻌﯿﻦ اﻣﺴﺎل ﻫﻤﺮاه اوﻟﯽ ﻫﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﺮوﯾﺲ راﯾﮕﺎن »اﻋﻼم وﺿﻌﯿﺖ« ،ﺑﺪون
ﻧﯿﺎز ﺑﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ از ﻃﺮﯾﻖ ﺷﻤﺎره ﮔﯿﺮی »ﺳﺘﺎره  ٧٢٧٢ﻣﺮﺑﻊ« وﺿﻌﯿﺖ ﺧﻮد را در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺛﺒﺖ ﮐﺮده ﺗﺎ
دﯾﮕﺮ زاﺋﺮان و آﺷﻨﺎﯾﺎن ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ از وﺿﻌﯿﺖ ﺷﺎن در ﻫﺮ ﻟﺤﻈﻪ ﻣﻄﻠﻊ ﺷﻮﻧﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

