ﻫﺪﯾﻪای ﺑﺮای ﻫﻤﺮاه اوﻟﯽﻫﺎ

اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ راﯾﮕﺎن ﺑﺮای ﻣﺸﺘﺮﮐﯿﻦ ﻫﻤﺮاه اول

ﺑﺎ ﻓﺮا رﺳﯿﺪن ﭘﺎﯾﯿﺰ ،اوﭘﺮاﺗﻮر ﻫﻤﺮاه اول ﺑﺮای ﺗﻤﺎم اﻓﺮادی ﮐﻪ از ﺑﺴﺘﻪﻫﺎی ﻧﻮﺗﺮﯾﻨﻮی اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﯾﮏ
اﻣﮑﺎن وﯾﮋه در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .اﻣﺎ ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﺎﺻﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای اﯾﻦ »ﻫﺪﯾﻪی ﭘﺎﯾﯿﺰی« در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ،اﺳﺘﻔﺎده از آن
را ﺑﺮای ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺎرﺑﺮان دﺷﻮار ﮐﺮده اﺳﺖ.
دﻫﻢ ﻣﻬﺮ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺧﺒﺮی از ﻃﺮف ﻫﻤﺮاه اول ﻣﻄﺮح ﺷﺪ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ اﯾﻦ اوﭘﺮاﺗﻮر ﺑﻪ ﺗﻤﺎم ﻣﺸﺘﺮﮐﺎﻧﯽ ﮐﻪ از
ﺑﺴﺘﻪﻫﺎی ﻧﻮﺗﺮﯾﻨﻮ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ راﯾﮕﺎن اﻫﺪا ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد .در ﻇﺎﻫﺮ اﻣﺮ ،اﯾﻦ اﺗﻔﺎق ﺑﺴﯿﺎر ﺟﺬاب ﺑﻮد؛ اﻣﺎ وﻗﺘﯽ
ﺷﺮاﯾﻂ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﻫﺪﯾﻪ ﻣﻄﺮح ﺷﺪ ،ﮐﻤﯽ اوﺿﺎع را ﭘﯿﭽﯿﺪه ﮐﺮد.
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زﻣﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮ( ﺧﺮﯾﺪاری ﮐﻨﻨﺪ ،ﻣﺎداﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﺴﺘﻪی ﺧﺮﯾﺪاری ﺷﺪه ﺑﺮای آنﻫﺎ ﻓﻌﺎل ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﺑﺎزهی زﻣﺎﻧﯽ
ﺳﺎﻋﺎت  3ﺗﺎ  9ﺑﺎﻣﺪاد از اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ راﯾﮕﺎن و ﻧﺎﻣﺤﺪود اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ .درﺳﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ اﺗﻔﺎﻗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﺪرت در
اﯾﺮان ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد و ﺷﺎﯾﺎن ﺗﻮﺟﻪ و ﺗﺸﮑﺮ اﺳﺖ ،اﻣﺎ آﯾﺎ ﺑﻬﺘﺮ ﻧﺒﻮد ﺳﺎﻋﺖ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﺑﻪ اﺻﻄﻼح »ﻫﺪﯾﻪ« را در
وﻗﺖ ﺑﻬﺘﺮی از روز ﻗﺮار دﻫﻨﺪ ﺗﺎ اﻣﮑﺎن اﺳﺘﻔﺎده از آن ﺑﺮای ﮐﺎرﻣﻨﺪان و داﻧﺸﺠﻮﯾﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻻزم اﺳﺖ در ﺳﺎﻋﺎت اﺑﺘﺪاﯾﯽ

ﺻﺒﺢ ﺑﯿﺪار و راﻫﯽ ﻣﺤﻞ ﮐﺎر ﯾﺎ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺧﻮد ﺷﻮﻧﺪ ﻧﯿﺰ ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﻮد؟ ﭼﻪ ﺑﺴﺎ اﻓﺮادی ﮐﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ در
اﯾﻦ ﺳﺎﻋﺎت و ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﺧﻮاب ﮐﺎﻓﯽ ،ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﯾﺎ ادارهی ﺧﻮد ﻣﯽروﻧﺪ و راﻧﺪﻣﺎن ﮐﺎری ﭘﺎﯾﯿﻨﯽ از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﻨﺪ؛
ﺣﺎل آن ﮐﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺑﺎﯾﺪ وﺳﯿﻠﻪای در ﺟﻬﺖ اﻓﺰاﯾﺶ ﮐﯿﻔﯿﺖ و ﺳﺮﻋﺖ ﮐﺎر و ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﺴﺌﻠﻪی ﺑﻌﺪی ،ﺳﺮﻋﺖ ﭘﺎﯾﯿﻦ اﯾﻦ ﺳﺮوﯾﺲ و اﻧﺘﻘﺎل اﺣﺴﺎس »ﻓﻠﺞ ﺑﻮدن« ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮ اﺳﺖ .ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ
ﺳﺮوﯾﺲﻫﺎی اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ در اﯾﺮان دارﻧﺪ ،ﮐﺎرﺑﺮان ﭼﻨﯿﻦ ﻓﺮﺻﺖﻫﺎﯾﯽ را ﻏﻨﯿﻤﺖ ﻣﯽﺷﻤﺎرﻧﺪ و از ﺧﯿﺮ ﻫﯿﭻ ﺑﺎﯾﺖ آن
ﻧﻤﯽﮔﺬرﻧﺪ .در ﻧﺘﯿﺠﻪ ،در ﺑﺮﺧﯽ از ﻧﻮاﺣﯽ ،اﻓﺮادی ﮐﻪ در ﺳﺎﻋﺎت اﺑﺘﺪاﯾﯽ ﺻﺒﺢ ﻧﯿﺎز دارﻧﺪ ﮐﺎرﻫﺎی ﻣﻌﻤﻮﻟﯽﺷﺎن -ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﭼﮏ ﮐﺮدن اﯾﻤﯿﻞ -را اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﮐﻨﺪی وﺣﺸﺘﻨﺎﮐﯽ ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.

اﯾﻦ ﻃﺮح از ده ﻣﻬﺮ آﻏﺎز ﺷﺪه و ﺗﺎ اﻧﺘﻬﺎی ﭘﺎﯾﯿﺰ اداﻣﻪ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ .ﺷﺎﯾﺎن ذﮐﺮ اﺳﺖ اﻓﺮادی ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﯽ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه
اول ﺗﺮاﺑﺮد ﮐﺮدهاﻧﺪ و ﯾﺎ ﺳﯿﻤﮑﺎرت ﺧﻮد را ﺑﻪ ﯾﻮﺳﯿﻢ ﺗﻐﯿﯿﺮ دادهاﻧﺪ و ﺷﺎﻣﻞ ﻃﺮحﻫﺎی ﺗﺸﻮﯾﻘﯽ ﻫﻤﺮاه اول ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻧﯿﺰ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ از اﯾﻦ ﻫﺪﯾﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ ﻃﺮح ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﻮدﮐﺎر ﻓﻌﺎل ﻣﯽﺷﻮد و ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ وارد ﮐﺮدن ﮐﺪ ﺧﺎﺻﯽ ﻧﺪارد.

ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﺘﺸﺎر:

1396  ﻣﻬﺮ20

:ﻧﺸﺎﻧﯽ ﻣﻨﺒﻊ
https://www.shabakeh-mag.com/news/iran/10116/%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AA%D8%B1%
D9%86%D8%AA-%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%86%D9%87%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%88%D9%84

