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ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺗﺮاز  ،ﺑﺮﻗﺮاری ﺗﻤﺎس و ارﺳﺎل ﭘﯿﺎﻣﮏ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﺎ
اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﯿﻢﮐﺎرتﻫﺎی وﻃﻨﯽ و ﺳﺮوﯾﺲ روﻣﯿﻨﮓ اﻣﮑﺎنﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ ،اﻣﺎ
ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﻣﻮارد اﺳﺘﻔﺎده از روﻣﯿﻨﮓ ،در ﻃﻮل ﭘﺮواز اﺳﺖ؛ زﻣﺎﻧﯽ
ﮐﻪ ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎ ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ و ﺷﻤﺎ ﻫﻨﻮز ﺑﻪ ﻣﻘﺼﺪ ﻣﻮرد ﺧﻮد ﻧﺮﺳﯿﺪهاﯾﺪ .در
ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﻧﯿﺰ اﭘﺮاﺗﻮرﻫﺎی ﻫﻤﺮاه ﺗﻌﺮﻓﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ را ﺑﺮای ﺗﻤﺎس،
ﭘﯿﺎﻣﮏ و دﯾﺘﺎی اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ.
ﺗﻌﺮﻓﻪﻫﺎی روﻣﯿﻨﮓ در ﭘﺮواز ﻫﻤﺮاه اول
ﻣﺸﺘﺮﮐﺎن ﻫﻤﺮاه اول ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﻃﻮل ﭘﺮواز )ﭘﺲ از ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻦ ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎ
و ﭘﯿﺶ از ﻧﺸﺴﺘﻦ آن( از ﺧﺪﻣﺎت ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه ﺧﻮد ﺷﺎﻣﻞ ﻣﮑﺎﻟﻤﻪ ،ﭘﯿﺎﻣﮏ
و دﯾﺘﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﺳﺮوﯾﺲ وﯾﮋه ،ﮐﺎﻓﯿﺴﺖ
ﺳﺮوﯾﺲ روﻣﯿﻨﮓ ﺧﻮد را روﺷﻦ و ﺷﺒﮑﻪ  On Airرا ﺟﺴﺖوﺟﻮ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ از
ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺬﮐﻮر ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ ﺷﻮﻧﺪ.
ﺗﻌﺮﻓﻪ ﻣﮑﺎﻟﻤﻪ در ﻫﻤﺮاه اول ﺑﻪ ازای ﻫﺮ دﻗﯿﻘﻪ  ۸۵۰۰ﺗﻮﻣﺎن ،ﺗﻌﺮﻓﻪ
ﭘﯿﺎﻣﮏ  ۳۵۰۰ﺗﻮﻣﺎن و ﻫﺮ ﻣﮕﺎﺑﺎﯾﺖ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ۶۰ ،ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن اﺳﺖ.
اﻟﺒﺘﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ اﻣﮑﺎن درﯾﺎﻓﺖ ﺗﻤﺎس در ﻃﻮل ﭘﺮواز وﺟﻮد ﻧﺪارد.
ﺗﻌﺮﻓﻪﻫﺎی روﻣﯿﻨﮓ در ﭘﺮواز اﯾﺮاﻧﺴﻞ
ﻣﺸﺘﺮﮐﺎن اﯾﺮاﻧﺴﻞ ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﻃﻮل ﭘﺮواز از ﺧﺪﻣﺎت ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه
ﺧﻮد ﺷﺎﻣﻞ ﻣﮑﺎﻟﻤﻪ ،ﭘﯿﺎﻣﮏ و ﺣﺘﯽ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﻫﻤﺮاه اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺮای
اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﺳﺮوﯾﺲ ،ﮐﺎﻓﯿﺴﺖ ﺳﺮوﯾﺲ روﻣﯿﻨﮓ را ﭘﯿﺶ از ﺧﺮوج از
ﮐﺸﻮر ﻓﻌﺎل ﮐﺮده و ﺑﺪﯾﻦﺗﺮﺗﯿﺐ ﭘﺲ از ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻦ ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ روﺷﻦ
ﮐﺮدن ﮔﻮﺷﯽ ،از ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺬﮐﻮر ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ ﺷﻮﻧﺪ.
ﻫﺰﯾﻨﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﺧﺪﻣﺎت ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه در ﻃﻮل ﭘﺮواز ﺑﺮای اﭘﺮاﺗﻮر
اﯾﺮاﻧﺴﻞ ،ﺑﻪ ازای ﻫﺮ دﻗﯿﻘﻪ ﻣﮑﺎﻟﻤﻪ  ۹۰۰۰ﺗﻮﻣﺎن ،ﻫﺮ ﭘﯿﺎﻣﮏ ۳۰۰۰
ﺗﻮﻣﺎن و اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺑﻪ ازای ﻫﺮ ﻣﮕﺎﺑﺎﯾﺖ  ۷۰ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
اﻣﮑﺎن درﯾﺎﻓﺖ ﺗﻤﺎس در ﻃﻮل ﭘﺮواز وﺟﻮد ﻧﺪارد.
ﺗﻌﺮﻓﻪﻫﺎی روﻣﯿﻨﮓ در ﭘﺮواز راﯾﺘﻞ

ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺸﺘﺮﮐﯿﻦ راﯾﺘﻞ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﺳﻔﺮﻫﺎی ﻫﻮاﯾﯽ و در ﻃﻮل ﭘﺮواز
)ﭘﺲ از ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻦ ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎ و ﭘﯿﺶ از ﻧﺸﺴﺘﻦ آن( از ﮐﻠﯿﻪ ﺧﺪﻣﺎت راﯾﺘﻞ
ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻤﺎس ،ﭘﯿﺎﻣﮏ و اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﻫﻤﺮاه ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ ﺷﻮﻧﺪ .اﻟﺒﺘﻪ روﺷﻦ ﮐﺮدن
ﮔﻮﺷﯽ در ﺣﺎﻟﺖ روﻣﯿﻨﮓ ﻫﺰﯾﻨﻪای ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ و اﻣﮑﺎن درﯾﺎﻓﺖ ﺗﻤﺎس در
ﻃﻮل ﭘﺮواز وﺟﻮد ﻧﺪارد.
ﻫﻨﮕﺎم اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﺮوﯾﺲ روﻣﯿﻨﮓ ﭘﺮواز راﯾﺘﻞ ،ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺗﻤﺎس ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی
دﻗﯿﻘﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯽﺷﻮد ،درواﻗﻊ ﺑﺮای ﺗﻤﺎسﻫﺎی ﮐﻤﺘﺮ از  ۶۰ﺛﺎﻧﯿﻪ ﻧﯿﺰ،
ﻫﺰﯾﻨﻪ ﯾﮏ دﻗﯿﻘﻪ ﺗﻤﺎس ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد و ﻣﺒﻨﺎی ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ
ﻫﺰﯾﻨﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﻫﺮ  ۵۰ﮐﯿﻠﻮ ﺑﺎﯾﺖ اﺳﺖ .ﺗﻤﺎسﻫﺎ ﺑﺎ روﻣﯿﻨﮓ ﭘﺮواز در
راﯾﺘﻞ ،ﺑﻪ ازای ﻫﺮ دﻗﯿﻘﻪ  ۸۵۰۰ﺗﻮﻣﺎن ،ارﺳﺎل ﭘﯿﺎﻣﮏ  ۳۰۰۰ﺗﻮﻣﺎن و
اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺑﻪ ازای ﻫﺮ ﻣﮕﺎﺑﺎﯾﺖ ۶۵ ،ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﻫﺰﯾﻨﻪ دارد.
از ﻧﮑﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ آن ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ ،اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﺮوﯾﺲ
روﻣﯿﻨﮓ ﭘﺮواز ﺑﺮای ﻫﺮ ﯾﮏ از اﭘﺮاﺗﻮرﻫﺎ ،ﺗﻨﻬﺎ در ﺻﻮرت ﺳﻔﺮ ﺑﺎ ﺑﺮﺧﯽ
از ﺧﻄﻮط ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎﯾﯽ اﻣﮑﺎنﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺧﻄﻮط ﻫﻮاﯾﯽ از اﯾﻦ
ﺳﺮوﯾﺲ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻻزم اﺳﺖ ﭘﯿﺶ از اﯾﻨﮑﻪ ﺳﺮوﯾﺲ
روﻣﯿﻨﮓ ﭘﺮواز را ﺑﺮای ﮔﻮﺷﯽ ﺧﻮب ﻓﻌﺎل ﮐﻨﯿﺪ ،ﺑﻪ ﺧﻄﻮط ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎﯾﯽ ﮐﻪ
اﭘﺮاﺗﻮرﺗﺎن از اﯾﻦ ﺳﺮوﯾﺲ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ.
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