ﭘﯿﺎم رﺳﺎن »ﺑﻠﻪ«  ۶۶۴ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن ﺑﺮای
اﺳﺘﺎنﻫﺎی ﺳﯿﻞزده ﺟﻤﻊ آوری ﮐﺮد  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﭘﮕﺎه ﻃﻮﺳﯽ | ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ۲۱ ،ﻓﺮوردﯾﻦ ۱۳۹۸
ﮐﺎرﺑﺮان اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﭘﯿﺎم رﺳﺎن »ﺑﻠﻪ« ﺑﯿﺶ از  ۶۶۴ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن ﺑﻪ ﻫﻤﻮﻃﻨﺎن اﺳﺘﺎنﻫﺎی ﺳﯿﻞزده
ﮐﻤﮏ ﻧﻘﺪی ﮐﺮدﻧﺪ.
ﺳﯿﻼبﻫﺎی روزﻫﺎی اﺑﺘﺪاﯾﯽ ﺳﺎل ﭘﺲ از وﯾﺮاﻧﯽ و ﺧﺴﺎرات ﺑﺴﯿﺎر ،ﻣﻮﺟﯽ از ﮐﻤﮏﻫﺎی ﻣﺮدﻣﯽ را ﺑﻪ
دﻧﺒﺎل داﺷﺖ ﮐﻪ در آن ﺗﻤﺎﻣﯽ اﻓﺮاد ﺣﻘﯿﻘﯽ و ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻫﺮﮐﺪام ﺑﻪ ﺳﻬﻢ ﺧﻮد ﺳﻌﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ
ﻫﻤﻮﻃﻨﺎن ﺳﯿﻞزده و آﺳﯿﺐ دﯾﺪه ﮐﻤﮏ ﮐﻨﻨﺪ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﻠﯽ اﯾﺮان» ،ﺑﻠﻪ« در راﺳﺘﺎی ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺧﻮد ﻓﺮاﺧﻮاﻧﯽ ﺑﺮای
ﮐﻤﮏ ﺑﻪ اﺳﺘﺎنﻫﺎی ﺳﯿﻞ زده ﺑﺮای ﮐﺎرﺑﺮان ﺧﻮد ارﺳﺎل ﮐﺮد .اﯾﻦ ﻓﺮاﺧﻮان در ﻗﺎﻟﺐ ﺑﺎزوی )ﺑﺎت(
»ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﺳﯿﻞزدﮔﺎن ﮐﺸﻮر« در اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﺑﻠﻪ اﺟﺮا ﺷﺪ و ﮐﺎرﺑﺮان ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ از ﻃﺮﯾﻖ ﮐﺎرت
ﺑﺎﻧﮑﯽ ،ﮐﻤﮏﻫﺎی ﻧﻘﺪی ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻣﯿﺰان دﻟﺨﻮاه ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﺣﺴﺎب اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ
اﻋﻼم ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻫﻼل اﺣﻤﺮ اﯾﺮان و ﮐﻤﯿﺘﻪ اﻣﺪاد اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ )ره( وارﯾﺰ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﮐﻤﮏﻫﺎی
آﻧﻬﺎ ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ آﺳﯿﺐ دﯾﺪﮔﺎن اﯾﻦ ﺣﺎدﺛﻪ ارﺳﺎل ﺷﻮد.

ﻧﺎﮔﻔﺘﻪ ﻧﻤﺎﻧﺪ اﯾﻦ روﻧﺪ ﻫﻤﭽﻨﺎن اداﻣﻪ دارد و ﮐﺎرﺑﺮان اﭘﻠﯿﮑﺸﯿﻦ ﺑﻠﻪ و ﺳﺎﯾﺮ ﻫﻤﻮﻃﻨﺎن ﻫﻤﭽﻨﺎن
ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﻃﺮﯾﻖ ﺑﺎت »ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﺳﯿﻞزدﮔﺎن ﮐﺸﻮر« ﺑﻪ راﺣﺘﯽ از ﻃﺮﯾﻖ ﯾﮑﯽ از دو ﻧﻬﺎد ﻣﻌﺘﺒﺮ
ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻫﻼل اﺣﻤﺮ اﯾﺮان و ﮐﻤﯿﺘﻪ اﻣﺪاد اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ )ره( ﺑﻪ ﻫﻤﻮﻃﻨﺎن ﺳﯿﻞ زده ﮐﻤﮏ ﮐﻨﻨﺪ.
ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ اﯾﻦ ﭘﯿﺎم رﺳﺎن ﺑﻮﻣﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﻫﻢاﮐﻨﻮن ﺑﯿﺶ از  ۳ﻣﯿﻠﯿﻮن ﮐﺎرﺑﺮ دارﻧﺪ و ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺑﺎﻧﮏ
ﻣﻠﯽ اﯾﺮان ۱۸ ،ﺑﺎﻧﮏ دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﺒﮑﻪ ﻣﺘﺼﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮐﺎرﺑﺮان ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﮐﺎرتﻫﺎی
اﯾﻦ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮐﺎرت ﻣﺒﺪا اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ.
ﮔﻔﺘﻨﯽ اﺳﺖ ،اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﺑﻠﻪ در اﺳﻔﻨﺪ ﻣﺎه  ۱۳۹۴در ﯾﮑﯽ از ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی زﯾﺮﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺷﺮﮐﺖ دادهورزی
ﺳﺪاد و ﺑﺎ ﺣﻤﺎﯾﺖ و ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﻠﯽ اﯾﺮان ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﺎﻓﺖ و ﻫﻢاﮐﻨﻮن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﭘﯿﺸﺘﺎزان
ﺻﻨﻌﺖ ﻓﯿﻦ ﺗﮏ ﮐﺸﻮر در ﺣﺎل اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺎﻟﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮان ﺧﻮد اﺳﺖ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

