
 بانک صادرات ایران 
 آماده دریافت نذورات 

و کمک  به بازسازی عتبات عالیات

بانک صادرات ایران با اعالم یک شــماره حســاب 
و تجهیــز درگاه های بانکــداری الکترونیک آماده 
دریافت نذورات و کمک های نقدی هموطنان برای 

بازسازی عتبات عالیات است.
بــه گــزارش روابط عمومی بانک صــادرات ایران، 
همزمان با فرارسیدن اربعین حسینی بیش از پنج 
هزار دســتگاه خودپرداز این بانک در سراسر کشور 
و همچنین نرم افزار های همراه  بانک و اپلیکیشــن 
پرداخت موبایلی بانک صادرات ایران )صاپ( آماده 
دریافت نذورات و کمک های نقدی هموطنان عزادار 
برای واریز به حساب ستاد بازسازی عتبات عالیات 
به شــماره ۰۱۰۱۱۰۰۱۱۰۰۰۷ است و هموطنان 
می توانند با اســتفاده از دســتگاه های خودپرداز، 
گزینه خدمات پرداخت، گزینه سازمان های خیریه 
و گزینــه عتبــات عالیات نذورات خــود را به این 
حســاب واریز کنند. همچنین با توجه به شــیوع 
بیماری کرونا، از طریق اپلیکیشــن صاپ و انتخاب 
گزینه نیکوکاری به ستاد بازسازی عتبات عالیات، 
می توان نذورات عزاداران حسینی را به حساب یاد 
شــده واریز کرد. اپلیکیشن پرداخت بانک صادرات 
ایران »صاپ« با مراجعه به سایت رسمی این بانک 
به نشــانی: https://bsi.ir   بر روی گوشــی های 

هوشمند قابل نصب است.

 درراستای حمایت از تولید ایرانی: 
 بانک آینده با ایلیا استیل 

تفاهم نامه مشترک امضاکرد
در ســال تولیــد، پشــتیبانی ها و مانع زدایی هــا، 
تفاهم نامه همکاری مشــترک بیــن بانک  آینده و 
گروه صنعتی فردوس کاران امید )ایلیا استیل(، از 
ســوی نادرخواجه حق وردی، معاون امور شعب و 
بازاریابی بانک آینــده و علی ماالمیری، مدیرعامل 
و عضو هیات مدیره گــروه صنعتی فردوس کاران 

امید به امضاء رسید.
ایــن تفاهم نامه بــا هدف ارتقای ســطح همکاری 
مشــترک و ارائه انواع خدمات  و تســهیل ارتباط 
میان طرفیــن در حوزه ارائه خدمات بانکی و مالی 
بانــک  آینده به این گــروه صنعتی، منعقد شــد. 
مشــارکت های مالی، ارائه تسهیالت ویژه در قالب 
طرح های آینده داران و کارگشــا، عرضه سبدهای 
متنــوع تســهیالت و خدمــات نویــن بانکداری 
الکترونیکــی به تمامــی کارکنان و شــرکت های 
زیرمجموعه از دیگر موضوعات مطرح شده در این 
تفاهم نامه است. هم چنین، ارائه انواع خدمات بانکی 
در حوزه هــای مختلف از جملــه: اعتباری، ارزی، 
بانکداری الکترونیکی و بانکداری شــرکتی در این 

تفاهم نامه پیش بینی شده است.

 ارتقای جایگاه بانک توسعه تعاون 
از شعبه شروع می شود

مدیر عامل بانک توســعه تعــاون در ارتباط ویدئو 
کنفرانس با مدیریت شــعب ۱۷ استان و در مراسم 
آغاز به کار رســمی ۱2۰ نیروی جدید االستخدام 
گفت: بانک ها در نظام اقتصادی و مالی کشور ها و 

خصوصا در ایران نقش ویژه ای دارند.
حجت اله مهدیان با اشاره به اینکه حدود 8۰ تا 9۰ 
درصد فعالیت اقتصادی کشــور متاثر از نظام بانکی 
کشور است و همین موضوع اهمیت و جایگاه بانک 
را اثبات می کند خاطرنشــان کرد : شعب بانک در 
سراسر کشــور به عنوان خط مقدم و ویترین بانک 
هستند و هر اتفاقی که منجر به ارتقای جایگاه بانک 
می شود از شعبه شــروع می گردد. مهدیان تاکید 
کرد: تردیدی نداریم که نیروی انســانی مهم ترین 
ســرمایه بانک است وهمه کارکنان بانک در سراسر 
ایران باید قدر خود را بدانند. وی در بخش دیگری از 
سخنان خود با اشاره به جایگاه آموزش گفت: آموزش 
جزو اصول الینفک بانک و یک اصل بنیادین در همه 
سازمان ها به شمار می رود و بحث آموزش می تواند 
هم به صورت تئوری و هم سینه به سینه انجام شود. 
مدیر عامل بانک توسعه تعاون با بیان اینکه فعالیتش 
در نظام بانکی را از باجه و شــعبه شروع کرده است 
،یادآور شد: در برخورد با ارباب رجوع و مشتری باید 
بسیار صبور بود.چرا که با انواع مختلفی از انسان ها 

با رفتارهای متنوع روبرو هستیم. 

 از طریق وب سایت بانک مهر ایران
با کاالکارت خود خرید کنید

آن دسته از مشتریان بانک مهر ایران که کاالکارت 
دارنــد، می توانند با مراجعه بــه صفحه کاالکارت 
روی وب ســایت بانک مهر ایران، نسبت به خرید با 

کاالکارت خود اقدام کنند.
به گزارش روابط عمومی بانک قرض الحســنه مهر 
ایران، با توجه به درخواســت های متعدد مشتریان 
درباره خرید از درگاه با اســتفاده از شــماره کارت، 
این امکان فراهم شــده اســت. مشتریان هم اکنون 
می توانند از طریق صفحه کاالکارت روی وب سایت 
بانک مهر ایران با استفاده از کد ملی یا شماره کارت 
خود بر اســاس کاالکارت دریافتــی، خرید کنند.

کاالکارت بانک مهر ایران، یک کارت اعتباری است 
که بدون نیاز به ســپرده گذاری به مشــتریان ارائه 
می شود. اقساط این کارت بین ۶ تا ۳۶ ماه است و 
ســقف مبلغ آن در حال حاضر ۵۰۰ میلیون ریال 
است. مشتریان بانک مهر ایران می توانند با دریافت 
این کارت از پذیرنده هــای متنوع آن خرید کنند. 
گفتنی اســت کارمزد کاالکارت بانــک مهر ایران 

حداکثر ۴ درصد ساالنه است.

اخبار گزارش

گروه اقتصادی  گروه در روزهای اخیر پیوســتن ایران 
به ســازمان همکاری اقتصادی، در حالی نوید بخش بهره 
گیری از ظرفیت های اقتصادی عظیم این پیمان منطقه ای 
است که بندر چابهار می تواند نقشی مهم در بهره گیری از 
این ظرفیت ها جهت پیوستن ایران به تجارت جهانی و رفع 

نیازهای اقتصادی کشور داشته باشد.
مناطــق آزاد و پایانه هــای مــرزی همــواره از مولفه های 
تاثیرگذار در اقتصاد کشورها هستند چنانکه چرخس سالم 
مالی و تجاری در این مناطق و داشتن برنامه ریزی مدون 
می تواند زمینه ساز رونق اقتصادی و حتی تبدیل مناطقی 
از کشــور به محل تجارت و ترانزیــت جهانی و منطقه ای 
شــود. بندر چابهار از جمله مناطقی اســت که می تواند از 
چنین ظرفیتی برخوردار باشد اما تاکنون چنین رویکردی 
در قبال آن صورت نگرفته است. پیوستن ایران به سازمان 
همکاری شانگهای فرصتی اســت که می تواند زمینه ساز 
تحقق این امر شــود که نیازمند تســریع در روند تکمیل 
فراینــد توســعه و تجهیز ایــن منطقه اســت. در همین 
چارچوب مدیرکل بنادر و دریانوردی سیستان و بلوچستان 
گفت: ســیلوی ۱۰۰ هزار تنی بندر چابهار با اعتبار ۳۰۰ 

میلیارد تومان تا سال آینده تکمیل می شود. 
بهروز آقایی در گفت وگو بــا فارس درباره آخرین وضعیت 
کاالی اساســی در بندر چابهار اظهار داشــت: بندر چابهار 
به عنوان بندر اســتراتژیک و مهمترین بندر تجاری ایران 
در خــارج از حوزه خلیج فارس قابلیت تخلیه و انتقال ۵۰ 
درصد از کاالهای اساسی مورد نیاز کشور مانند گندم، جو، 

شکر، ذرت و سویا را دارد.
وی ادامه داد: پیش بینی می شود تا پایان سال ۳ میلیون 

تن کاالی اساسی در بندر چابهار تخلیه و حمل شود.
وی یادآور شــد: بندر چابهار با برخــورداری از تجهیزات 
اســتراتژیک تخلیــه و بارگیری ســاالنه ۵/8 میلیون تن 
طرفیــت تخلیه و بارگیــری کاال را دارد.آقایی اضافه کرد: 
بزرگترین ســیلوی تمام مکانیزه جنوب شرق کشور سال 
آینده به بهره برداری می رسد.مدیرکل بنادر و دریانوردی 
استان سیســتان و بلوچســتان اضافه کرد: سیلوی ۱۰۰ 

هزار تنی بندر شــهید 
بهشــتی چابهــار بــا 
دینامیکــی  ظرفیــت 
ســاالنه ۶۰۰ هزار تن 
که عملیات اجرایی آن 
در آبان ماه ۱۳99 آغاز 
شد، در سال ۱۴۰۱ به 
خواهد  بــرداری  بهره 
افزود:  آقایی  رســید.  
ایــن ســیلو مجهز به 
با دو  سیســتم تخلیه 

خط انتقال از اســکله ها با ظرفیت ۱2۰۰ تن در ســاعت 
طراحی و مراحل ساخت آن آغاز شده است.وی بیان کرد: 
ســیلوی غالت ۱۰۰ هزار تنی بندر شهید بهشتی با هدف 
تســریع در تخلیه و افزایش ظرفیت پذیرش کشــتی های 
حامل کاال های اساســی طراحی و در حال ســاخت است.
مدیرکل بنادر و دریانوردی سیســتان و بلوچستان افزود: 
این پروژه مهم کشور نقشی مهمی در ارتقا توان لجستیکی 
بنــدر خواهــد داشــت و در کاهش هزینه هــای انتقال و 
نگهداری کاال تأثیر به ســزایی خواهد داشــت. وی گفت: 
برای ســاخت ســیلو تمام مکانیزه در بنــدر چابهار ۴۵۰ 
میلیارد تومان اعتبار در نظر گرفته شده است که در مدت 

2۴ ماه آماده بهره برداری می شود.
مدیرکل بنــادر و دریانوردی سیســتان و بلوچســتان با 
اشــاره به تخصیص برنامه دولت برای اختصاص ۵۰ درصد 
ســهم کاالهای اساسی شرق کشــور به بندر چابهار افزود: 
افزایش ظرفیت نگهداری و انبار کاالهای اساســی و ارتقا 
پذیرش پهلودهی کشــتی های حامل کاالهای اساســی از 
اســتراتژی هایی اصلی این اداره کل هســت کــه با اعتبار 
داخلی و ســرمایه گذاریهــای بخش خصوصی ســاخت 

انبارهای نگهداری کاال در حال انجام است.
آقایی تخلیه و انتقال کاالهای اساســی مورد نیاز کشــور 
به صورت حمل یکســره از کشــتی به مقاصــد را یکی از 
اهداف اداره کل بنادر و دریانوردی سیســتان و بلوچستان 

کرد:  تاکید  و  برشمرد 
کاالهای  از  درصد   ۳۰
هر  محموله  اساســی 
صــورت  به  کشــتی 
حمل یکسره از کشتی 
تخلیــه و بــه مقاصد 
می شود  حمل  مصرف 
و بیش از ۷۰ درصد از 
کاالهای تخلیه شده به 
مستقیم  حمل  صورت 
بــه انبارهای نگهداری 

کاال به خارج از بندر انتقال پیدا می کند.
اهمیت ایــن منطقه برای کشــورهای منطقــه و اعضای 
شــانگهای چنان است که نخســت وزیر هند در به منظور 
ایجاد پیوندهای تجاری قوی تر، گفت کشــورهای آسیای 
مرکزی مــی توانند با اتصــال به بندر چابهــار در ایران، 

ظرفیت های اقتصادی گسترده ای را شکوفا کنند.
به گزارش روزنامه الو مینت، مودی که در جلســه عمومی 
SCO  بیست و یکمین اجالس سازمان همکاری شانگهای یا
در تاجیکســتان ســخنرانی می کرد، گفت: »پتانسیل های 
اقتصادی گسترده آســیای مرکزی به علت رادیکالیسم و 
افراط گرایی دســت نخورده مانده است.«وی افزود: »اگر 
منطقه می خواهد از ســوخت های فسیلی یا روابط تجاری 
بین کشورهای سازمان همکاری های شانگهای سود ببرد، 

ما باید بیشتر بر اتصال تاکید کنیم.«
مودی در ادامه از کشــورهای عضو خواست تا با احترام به 

تمامیت ارضی کشورها، ارتباط منطقه ای را تقویت کنند.
پروژه های ارتباطی باید مشورتی، شفاف و مشارکتی باشند 
تا اعتماد متقابل ایجاد کنند. این اتصاالت باید به تمامیت 
ارضی تمامی کشورها احترام بگذارد و SCO باید قواعدی 

را برای پروژه های اتصال براساس این اصول تعیین کند.
هند همچنین از کریدور شــمال- جنوب که بزرگ راه ها 
و خطوط آهــن متصل کننده چابهار به روســیه را در بر 
می گیرد و زمان ارســال محموله ها میان اروپا و آســیای 

مرکزی را کاهش می دهد، حمایت کرده است.
ســازمان همکاری شــانگهای، امسال بیســتمین سالگرد 
تاســیس خود را برگزار کرده اســت و  این اولین اجالس 
سران سازمان همکاری شانگهای است که در قالب ترکیبی 
برگزار می شــود و چهارمین اجالســیه اســت که هند به 

عنوان یک عضو کامل SCO در آن شرکت کرده است.
 نکته مهم آن است که با راه اندازی کامل مناطقی همچون 
چابهار می توان تا حدود زیادی با مسئله قاچاق مقابله کرد 
حال آنکه اکنون به دلیل نبــود چنین مراکزی و نیز نبود 
نظارت قاچاق به چالشــی بزرگ برای اقتصاد کشور مبدل 
شده است. در همین چارچوب معاون ستاد مبارزه با قاچاق 
با بیان اینکه ۱.۳ میلیارد دالر لوازم خانگی قاچاق از طریق 
ته لنجی وارد کشور می شــود، گفت: تولیدات زیرزمینی 
داخلــی را با حک کردن نام برند خارجــی، در بانه عرضه 

می کنند.
مصطفی پورکاظم شایســته در گفت وگو با  مهر، در مورد 
قاچاق لوازم خانگی اظهار داشت: عمده قاچاق لوازم خانگی 
از مرزهای جنوب کشــور تحت پوشش کاالی ته لنجی و 

ملوانی وارد کشور می شود.
معاون حقوقی و امور مقابله ســتاد مبارزه با قاچاق کاال و 
ارز افزود: حجم کل کاالیی که از طریق ته لنجی و ملوانی 
وارد کشــور می شــود ۷ میلیارد دالر اســت که می توانیم 
بگوییــم بخش عمده ای از لوازم خانگی قاچاق وارد شــده 
به کشــور که نزدیک یک میلیــارد و ۳۰۰ تا یک میلیارد 
و ۴۰۰ میلیــون دالر می شــود، از مرزهای جنوبی می آید. 
این محصوالت تأمین کننده غرب و شــمال غرب کشــور 
همچون بانه است.شایسته گفت: سال گذشته رویکرد این 
بود که به ســطح بازار برویم اما با توجه به مشــکالت در 
ســطح عرضه و بازار، مســیر را تغییر داده و به محل های 
عمده دپو رفتیم و انبارهای بزرگ در مســیر جنوب را که 
کاالها به صورت شــوتی و توپی در انبارها جمع می شوند 
را بررســی کردیــم. در همین راســتا میزان کشــفیات 
 لــوازم خانگی قاچاق در ســال 99 بیــش از ۱2۰ درصد 

افزایش یافت.
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دیگنیتی تولید شرکت بهمن موتور که تنها خودرو SUV کوپه داخلی عرضه 
شــده در کشور است به دلیل ظاهر زیبا و امکانات فوق العاده آن تا کنون با 
استقبال زیاد از سوی خریداران قرار گرفته و گروه بهمن با توجه به نیاز بازار 
داخلی تا کنون دو مرحله از فروش خودروی دیگنیتی را انجام داده است. 

شــرکت بهمن موتور توانسته در فاز نخســت تولید دیگنیتی 2۰ درصد از 
این خودرو را داخلی ســازی کند و هم اکنون این خــودرو از به روزترین 
فناوری ســاخت خودرو بهره می برد و امکانات و ویژگی های فنی و ظاهری  
این خودرو در کنار قیمت بســیار مناسب، آن را از سایر محصوالت هم رده 
متمایز کرده اســت. ظاهر زیبا و مشــتری پسند، گارانتی سه ساله یا ۱۰۰ 
هزار کیلومتری، قوای محرکه ارتقا یافته و امکانات و تجهیزات فنی، ایمنی 

و رفاهی دیگنیتی، رانندگی مطمئن و راحتی را تضمین می کند.
بیــوک علیمرادلو مدیر عامل گروه بهمن گفــت: دیگنیتی به عنوان اولین 
خــودرو SUV کوپه تولید داخل به تولید انبوه و عرضه عمومی رســیده و 

طرح های فروش آن تکرار و این استمرار با جدیت دنبال خواهد شد.
اســتقبال باال برای خرید خودروی دیگنیتی گویای آن اســت که مردم به 
محصول جدید گروه بهمن همچون ســایر محصوالت این مجموعه اعتماد 
کردند و به این اطمینان رســیدند که دیگنیتی مطابق با ســالیق و عالیق 

آنها طراحی شده است.
مزایای خودروی دیگنیتی بهمن موتور 

1(. طراحی ظاهری جذاب و استایل متفاوت
ظاهر دیگنیتی بهمن موتور به ســبک شاسی بلندهای کوپه طراحی شده و 
در نوع خود وقار و متانــت مجذوب کننده ای را به نمایش می گذارد. قوس 
جذاب قسمت انتهای سقف که با شیب مالیم به شیشه عقب پیوند خورده، 
باعث زیبایی هرچه بیشــتر استایل دیگنیتی شــده و همین مورد یکی از 
اصلی ترین نقاط قوت این خودرو در مقایسه با رقبای موجود در بازار ایران 

به حساب می آید.
2(. کابین جادار، زیبا و نسبتا باکیفیت

از آنجا که دیگنیتی بهمــن موتور دارای فاصله محوری 2۷9۰ میلی متری 
اســت، پس باید گفت که خریداران با یک خــودروی جادار از نظر فضای 
داخلی روبه رو هستند. به خصوص صندلی های ردیف دوم این ماشین از نظر 
فضای پا و شانه ها، محیطی بســیار راحت برای سرنشینان به وجود  آورده 
اســت و سقف طوری طراحی شده که حتی افراد بلند قد نیز با محدودیت 
ســر مواجه نیستند. کابین جادار به عالوه صندوق عقب وسیع ۷8۰ لیتری، 
یکی دیگر از مزایای دیگنیتی بهمن موتور محسوب می شود. همچنین نوع 

طراحی ادوات کابین به عالوه متریال به خدمت گرفته شــده در ســاخت 
آن ها نیز کامال مناســب به نظر می رســد و از این جهت برتری قابل قبولی 

نسبت به بعضی رقبای خود در بازار نشان می دهد. 
3(. سواری و سیستم تعلیق نرم 

دیگنیتی سواری نســبتا نرم و تقریبا آسایش بخش را از خود ارائه می دهد 
و سیســتم تعلیق آن می تواند تا حد امکان از ورود ضربات به داخل کابین 
جلوگیری کند. همچنین عایق بنــدی و کیفیت مونتاژ کابین این محصول 
هــم به نحوی صورت گرفته که صدای محیط خیلی داخل کابین شــنیده 
نمی شــود و از این جهت هم آسایش سرنشینان بیشتر خواهد بود؛ بنابراین 
کیفیت سواری دیگنیتی مطلوب است و می توان آن را در دسته مزایای این 

SUV جدید طبقه بندی کرد. 
4(. آپشن های متنوع رفاه ایمنی

تجهیزات رفاهی ایمنی دیگنیتی به نوبه خود نسبت به هم رقبا کنونی خود 
قابل تحســین است و باید گفت که با یکی از SUV های خوش آپشن های 
بازار روبرو هســتیم. مواردی مثل انواع سیســتم کنترل کشش و پایداری، 
ترمز کمکی، دوربین ثبت وقایع رانندگی، کیســه هوای راننده، سرنشــین 
و جانبی، کروز کنترل، تهویه مطبوع اتوماتیک، نمایشــگر لمســی ۱۰.2۵ 
اینچــی، دوربین ۳۶۰ درجه دوربین عقب، درب باک الکتریکی، ســانروف 
پانورامــا، فرمان چرمی با کلیدهای کنترل، سنســور بــاران و… مهم ترین 

آپشن های دیگنیتی بهمن  موتور را تشکیل می دهند.
5(. حضور در بازارهای بین الملل 

دیگنیتی یا فنگون آی ایکس۵ خودروی SUV برای اولین بار در سال 2۰۱8 
در نمایشــگاه خودروی پکن رونمایی شــد. خودروی فنگون آی ایکس۵ در 
ایران با نام دیگنیتی توسط شرکت گروه بهمن مونتاژ و عرضه می گردد و در 
اروپا به خصوص در کشورهایی مانند آلمان و اسپانیا نیز به فروش میرسد.  

جمع بندی 
در مجمــوع باید عنوان کرد که عرضه دیگنیتی به بازار ایران یک عمل قابل 
 SUV تحســین بوده که بهمن موتور انجام داده و موجب تنوع بیشــتر بازار
های تولید داخل شده اســت. به ویژه که طی این دو ســه سال اخیر و پس از 
شروع تحریم ها، کمتر شاهد ورود خودروهای جدید به بازار بودیم و این گام 
بهمن موتور می تواند نفس تازه ای در بازار خودروهای مونتاژی کشــور بدمد. 
دیگنیتی خودرویی جذاب و مناسب است که گرچه توان فنی آن برای جوانان 
خیلی رضایت بخش باشــد، اما قطعا خانواده ها از سواری با این خودروی زیبا 
لذت خواهند برد و نسبت به انتخاب خود رضایت نسبتا باالیی خواهند داشت.

گام های جدید برای تحقق مطالبات مردم از خودروسازان

نگاهی به ابعاد دستاوردهای پیوستن ایران به شانگهای 

چابهارپلیبرایپیوستنبهتجارتمنطقهای

مدیرعامل بنیاد برکت ستاد اجرایی فرمان امام از پروژه های آب رسانی این بنیاد 
در استان خوزستان بازدید میدانی کرد. 

محمد ترکمانه در سفر یک روزه خود به استان خوزستان از پروژه های آب رسانی 
به روســتاهای واقع در مناطــق دارای تنش آبی و بحرانی اســتان از جمله 2۰ 
روستا در منطقه قلعه سحر در جاده اهواز به اندیمشک بازدید به عمل آورد و در 
جریان آخرین پیشــرفت ها قرار گرفت. مدیرعامل بنیاد برکت با اشاره به دستور 
رییس ســتاد اجرایی فرمان امام مبنی بر اقدام فوری در حل مســاله آب شرب 
روســتاهای دارای تنش آبی استان خوزســتان از انعقاد تفاهم نامه میان بنیاد و 
آبفای خوزســتان خبر داد و گفت: در قالب این تفاهم نامه، بنیاد برکت به ۷۰2 
روســتای واقع در مناطق دارای تنش آبی استان خوزستان آب رسانی می کند و 
به همین منظور، یک هزار میلیارد ریال از ســوی بنیاد اعتبار تخصیص داده شده 
است. ترکمانه خاطرنشان کرد: برای آب رسانی به روستاهای دارای تنش آبی در 
خوزســتان ۴۰۰ کیلومتر لوله کشی الزم اســت که بنیاد برکت نسبت به تامین 
۱۷۵ کیلومتــر لولــه تعهد دارد و تا به امروز ۱۱۴ کیلومتــر لوله را تامین و 8۵ 

کیلومتر آن را تحویل آبفای استان داده است.
به گفته مدیرعامل بنیاد برکت، آبفای خوزستان در مدت سه ماه گذشته از منابع 
مشترک موضوع تفاهم نامه، 29۶ کیلومتر لوله گذاری را در استان به پایان رسانده 

اســت. وی خاطرنشان کرد: تا به امروز مشکل تنش آبی در 2۳۱ روستای استان 
خوزستان به طور کامل مرتفع شــده است. ترکمانه با تاکید بر پیشرفت هر چه 
سریع تر پروژه های آب رسانی در اســتان خوزستان خاطرنشان کرد: بنیاد برکت 
بخشــی از تانکرهای مورد نیاز برای آب رسانی به روستاهای کم آب را نیز تامین 

کرده است.مدیرعامل بنیاد برکت با اشاره به دیدار با نماینده ولی فقیه در استان 
خوزســتان در جریان سفر یک روزه اش گفت: در این دیدار گزارشی از اقدامات و 
خدمات بنیاد برکت در اســتان ارائه شد. حجت االسالم و المسلمین موسوی فرد 
نیز ضمن اســتقبال و تقدیر از اقدامات بنیاد برکت، بر تعامل و همکاری هر چه 

بیشتر مسئوالن و دستگاه های استانی با بنیاد تاکید کردند.
ترکمانه با اشــاره به نهضت آب رســانی بنیاد برکت در کشور گفت: تا پایان سال 
گذشــته یک هزار و ۶۷۷ روستا تحت پوشــش فعالیت های آب رسانی بنیاد قرار 
داشتند که از این تعداد، یک هزار و ۱۱۵ روستا از آب آشامیدنی بهره مند شده اند.

وی ادامه داد: امســال نیز با تحت پوشــش قرار گرفتن ۷۰2 روســتای دیگر در 
اســتان خوزستان، مجموع روستاهای هدف آب رســانی بنیاد در سال جاری به 

بیش از یک هزار و 2۰۰ روستا رسیده است.
ترکمانه در تشــریح اقدامات بنیاد برکت در استان خوزستان اظهار داشت: بنیاد 
برکت 2۵ هزار و ۵۰۰ طرح در حوزه های توانمندسازی اقتصادی، امور زیربنایی، 
فرهنگی و ســالمت را با اعتباری بالغ بر 22 هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال در مناطق 
محروم و روســتایی خوزســتان به بهره برداری رسانده یا در دســت اقدام دارد. 
مدیرعامل بنیاد برکت در پایان یادآور شد: بنیاد تا به امروز ۴۰ هزار و ۶۰۵ شغل 
را در مناطق کم برخوردار خوزستان راه اندازی و ۱8۷ مدرسه را افتتاح کرده است.

بازدید مدیرعامل بنیاد برکت از پروژه های آب رسانی در روستاهای اهواز؛

۴۰۰ کیلومتر لوله کشی برای آب رسانی به ۷۰۲ روستای کم  آب خوزستان

با شروع سال تحصیلی، آسیاتک از شرایط ویژه خرید سرویس های خود خبر داد.
به مناســبت فرا رســیدن فصــل پاییز و آغاز ســال تحصیلی جدید، آســیاتک از 
ســرویس های اینترنت ADSL2+ ویژه دانش آموزان و دانشجویان رونمایی کرد. با 
توجه شــیوع ویروس کرونا و برگزاری کالس های درس به صورت آنالین و مجازی، 
و همچنین به مناسبت آغاز سال جدید تحصیلی، شرکت آسیاتک بستههای متنوع 

و ویژه ای را برای مشترکین جدید و فعلی سرویس ADSL طراحی کرده است.
خاص ترین سرویس سال تحصیلی!

در این طرح عالوه بر دو بســته ۳ ماهه و یک بســته ۶ ماهه پر حجم و پرسرعت، 
خاص ترین بســته برای سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۴۰۱ طراحی شده تا تمام نیازهای 
محصالن و دانشجویان به اینترنت پوشش داده شود. مدت زمان این سرویس مطابق 
با زمان ســال تحصلی یعنی 9 ماه اســت و با توجه به اختصاص ۱2۵۰ گیگابایت 
ترافیک کلیه نیازهای دانشــجویان و دانش آموزان در یک ســال تحصیلی برطرف 
خواهد شد. لیست بسته های اینترنت ADSL آسیاتک عبارتست از : بسته 2 مگ 
۳ ماهه )مجموع آستانه مصرف ۱۵۰ گیگ داخلی معادل ۷۵ گیگ بین الملل( ویژه 
ثبت نام اولیه / بســته ۴ مگ ۳ ماهه )مجموع آســتانه مصرف ۴۰۰ گیگ داخلی 
معــادل 2۰۰ گیگ بین الملل( ویژه ثبت نام اولیه / بســته 8 مگ ۶ ماهه )مجموع 
آستانه مصرف ۱۴۰۰ گیگ داخلی معادل ۷۰۰ گیگ بین الملل( ویژه ثبت نام اولیه 
و بســته ۱۶ مگ 9 ماهه )مجموع آستانه مصرف 2۵۰۰ گیگ داخلی معادل ۱2۵۰ 
گیگ بین الملل( ویژه ثبت نام اولیه. لطفا جهت کســب اطالعات بیشتر، فعال سازی 
و خرید سرویس های ویژه ADSL  آسیاتک با شماره ۱۵۴۴ داخلی ۱ تماس حاصل 
نموده یا با مراجعه به صفحه اختصاصی این جشــنواره نسبت به تکمیل فرم اقدام 

نمایید تا کارشناسان آسیاتک با شما تماس گیرند.

رونمایی از اینترنت تحصیلی آسیاتک


