ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﺪن اﻣﮑﺎن ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﺬورات ﻧﻘﺪی ﺑﻪ
ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺎزﺳﺎزی ﻋﺘﺒﺎت ﻋﺎﻟﯿﺎت ﺑﺮای ﻣﺸﺘﺮﮐﺎن
اﯾﺮاﻧﺴﻞ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﺗﺤﺮﯾﺮﯾﻪ دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ | ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ ۲۱ ،ﺷﻬﺮﯾﻮر ۱۳۹۵
ﺑﺎزﺳﺎزی اﻣﺎﮐﻦ ﻣﺘﺒﺮﮐﻪ از ﺟﻤﻠﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻢ در اﯾﺮان ﺧﻮدﻣﺎن و ﻫﻢ ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎی
ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ از ﺟﻤﻠﻪ ﻋﺮاق در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر دوﻟﺖ ﻗﺮار دارد و ﻣﺮدم ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ارادت ﺧﻮد ﺑﻪ اﺋﻤﻪ ﻣﻌﺼﻮم

از ﻫﺮ ﻓﺮﺻﺘﯽ ﺑﺮای ﻣﺸﺎرﮐﺖ در اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻃﺮح ﻫﺎ اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﺣﺎل ،اﯾﺮاﻧﺴﻞ ﺧﺒﺮ داده اﻣﮑﺎﻧﯽ
را ﺑﺮای ﮐﺎرﺑﺮان ﺧﻮد ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺳﺎده ﺗﺮﯾﻦ ﺷﮑﻞ ﻣﻤﮑﻦ در اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎ ﻣﺸﺎرﮐﺖ
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .در اداﻣﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ ﺧﺒﺮی رﺳﻤﯽ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ در ﻫﻤﯿﻦ راﺑﻄﻪ ﺟﻠﺐ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ اﯾﺮاﻧﺴﻞ ،اﯾﻦ اﭘﺮاﺗﻮر در راﺳﺘﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺗﻌﻤﯿﻖ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺗﺸﯿﻊ و ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر
ﺗﺴﻬﯿﻞ روﻧﺪ ﻣﺸﺎرﮐﺖ در ﭘﺮوژه ﺑﺎزﺳﺎزی ﻋﺘﺒﺎت ﻋﺎﻟﯿﺎت روﺷﯽ ﺳﺎده و ﻣﻄﻤﺌﻦ را ﺑﺮای ﺷﺮﮐﺖ در اﯾﻦ

اﻣﺮ ﺧﯿﺮ در اﺧﺘﯿﺎر ﻣﺸﺘﺮﮐﺎن ﺧﻮد ﻗﺮار داده اﺳﺖ.

ﻣﺸﺘﺮﮐﺎن اﯾﺮاﻧﺴﻞ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺒﻠﻎ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺧﻮد از ﻃﺮﯾﻖ ﭘﯿﺎﻣﮏ ﯾﺎ ﮐﺪﻫﺎی دﺳﺘﻮری در

ﭘﺮوژه ﻋﻈﯿﻢ ﺑﺎزﺳﺎزی ﻋﺘﺒﺎت ﻋﺎﻟﯿﺎت ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪ و از اﺟﺮ ﻣﻌﻨﻮی آن ﺑﺮﺧﻮردار ﺷﻮﻧﺪ.

ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺸﺘﺮﮐﺎن اﯾﺮاﻧﺴﻞ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻧﺬورات ﻧﻘﺪی ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺷﻤﺎرهﮔﯿﺮی ﮐﺪ دﺳﺘﻮری

* #1*359و ﯾﺎ ﺑﺎ ارﺳﺎل راﯾﮕﺎن ﻋﺪد  1ﺑﻪ ﺷﻤﺎره  359و اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺒﻠﻎ دﻟﺨﻮاه 2000 ،1000) ،و ﯾﺎ
 5000رﯾﺎل ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻫﻔﺘﮕﯽ( ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻨﻨﺪ.
ﻣﺒﻠﻎ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﭘﺲ از ﺗﺎﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺸﺘﺮک ،از اﻋﺘﺒﺎر رﯾﺎﻟﯽ ﺳﯿﻢﮐﺎرت ﻣﺸﺘﺮﮐﺎن اﻋﺘﺒﺎری ﮐﺴﺮ
ﻣﯽﺷﻮد .ﻣﺸﺘﺮﮐﺎن داﺋﻤﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﺒﻠﻎ اﻫﺪا ﺷﺪه را در ﺻﻮرتﺣﺴﺎب دوره ﺑﻌﺪی ﺧﻮد ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺧﻮاﻫﻨﺪ
ﮐﺮد .ﻣﺒﻠﻎ ﺟﻤﻊآوری ﺷﺪه ،در اﺧﺘﯿﺎر ﺳﺘﺎد ﺑﺎزﺳﺎزی ﻋﺘﺒﺎت ﻋﺎﻟﯿﺎت ﺑﺮای ﻫﺰﯾﻨﻪﮐﺮد در اﯾﻦ ﭘﺮوژه ﻋﻈﯿﻢ
ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد.
ﻋﻼﻗﻤﻨﺪان ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺟﻬﺖ ﮐﺴﺐ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﻪ وبﺳﺎﯾﺖ اﯾﺮاﻧﺴﻞ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﻨﺪ.
اﯾﺮاﻧﺴﻞ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﻣﺮدﻣﯽ اراﺋﻪ اﯾﺪه و ﻃﺮاﺣﯽ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦﻫﺎی ﻣﻮﺑﺎﯾﻠﯽ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ارﺑﻌﯿﻦ
ﺣﺴﯿﻨﯽ )ع( را ﺑﺮﮔﺰار ﮐﺮده اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺑﺴﺘﺮﺳﺎزی ﺟﻬﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺑﻪ زاﺋﺮان و

ﻣﺠﺎوران و ﺗﺴﻬﯿﻞ زﯾﺎرت ﮐﺮﺑﻼی ﻣﻌﻠﯽ در اﯾﺎم ارﺑﻌﯿﻦ ﺣﺴﯿﻨﯽ)ع( و رﻓﻊ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﺷﺮﮐﺖﮐﻨﻨﺪﮔﺎن در
اﯾﻦ ﮔﺮدﻫﻤﺎﯾﯽ ﺑﺰرگ ﻣﺬﻫﺒﯽ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪه و ﻋﻼﻗﻤﻨﺪان ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺗﺎ ﺗﺎرﯾﺦ  22ﺷﻬﺮﯾﻮر  95ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ
ﻋﯿﺪ ﺳﻌﯿﺪ ﻗﺮﺑﺎن ،ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ وبﺳﺎﯾﺖ اﯾﺮاﻧﺴﻞ ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﯽ  arbaeen.irancell.irاﯾﺪهﻫﺎی ﺧﻮد را
ﺛﺒﺖ ﮐﻨﻨﺪ و ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻫﻤﺮاﻫﯽ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﯽ ،در ﺻﻮرت ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺑﯿﻦ ﭘﻨﺞ اﯾﺪه ﺑﺮﺗﺮ ،از
ﺣﻤﺎﯾﺖ وﯾﮋه اﯾﺮاﻧﺴﻞ در ﺑﻬﺮهﺑﺮداری از اﯾﺪهﻫﺎی ﺧﻮد ﺑﺮﺧﻮردار ﺷﻮﻧﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

