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عکس روز: 

خدمتی دیگر از بانک رفاه کارگران
بانک رفاه در راستای تداوم سیاست های حمایتی خود از جامعه مستمری بگیران محترم 
سازمان تأمین اجتماعی و حقوق بگیران محترم سازمان های متعامل، طرح »امید رفاه« 

را ارائه کرد.
به گزارش روابط عمومی بانک رفاه کارگران، این بانک در راســتای تنوع بخشی به سبد 
خدمات اعتباری و با هدف جلب رضایت عموم مشــتریان در قالب طرح »امید رفاه« به 
مســتمری بگیران ســازمان تأمین اجتماعی، کارکنان بازنشســته بانک رفاه و کارکنان 

سازمان های متعامل با بانک تسهیالت اعطا می کند.
نحوه پرداخت تســهیالت برای مســتمری بگیران ســازمان تأمین اجتماعی و کارکنان 
بازنشســته بانک رفاه در قالب عقد قرض الحســنه با سقف فردی یکصد میلیون ریال و 
با نرخ کارمزد ســاالنه 4 درصد و برای کارکنان ســازمان های متعامل با بانک در قالب 
عقد مرابحه تأمین کاال و خدمات با ســقف فردی یک میلیارد ریال و با نرخ سود ساالنه 

6 درصد است.
متقاضیان این طرح برای دریافت اطالعات بیشــتر می توانند با مرکز ارتباط با مشتریان 

بانک رفاه )فراد( به شــماره تلفن 8525 -021 تماس حاصل کنند.

گالکسی قطع پرس تی وی و آی فیلم انگلیسی را آغاز کرد.
ماهواره گالکســی 19 از شامگاه گذشته جمعه 30 خرداد قطع موردی پخش شبکه پرس 

تی وی و آی فیلم انگلیسی را شروع کرد.
 به گزارش روابط عمومی معاونت برون مرزی صدا و سیما، علی رغم پیگیری ها و تالش 
برای مذاکره و تمدید مهلت پرداخت بدهی ارزی صدا و ســیما به این ماهواره، گالکسی 
19 شــب گذشته پخش پرس تی وی را به مدت یک ساعت و امروز از ساعت 14:00 به 

وقت تهران به مدت 3 ساعت قطع کرد.
گالکسی 19 آمریکای شمالی و مرکزی را پوشش می دهد.

تاکنون اقدامی از ســوی نهادهای مســئول تخصیص بودجه ارزی صدا وسیما و معاونت 
برون مرزی صورت نگرفته است.

به منظور تحقق جهش تولید در صنعت غذا توسط مؤسسه 
پژوهشی علوم و صنایع غذایی؛

ارتقاء سطح آمادگی فناوری طرح های پژوهشی صورت می 
گیرد

رئیس مؤسســه پژوهشــی علوم و صنایع غذایی گفت: به منظور تحقق جهش تولید در 
صنعت غذا، ارتقاء ســطح آمادگی فناوری )TRL( طرح های پژوهشــی در مؤسســه 

پژوهشی علوم و صنایع غذایی صورت می گیرد.
به گزارش روابط عمومی مؤسســه پژوهشــی علوم و صنایــع غذایی، »دکتر قدیر رجب 
زاده« افــزود: این امر از طریق انجام مطالعــات تکمیلی بر روی ارتقاء فناوری و صنعتی 
ســازی با هدف کاهش ریسک سرمایه گذاری در صنعت غذا برای سرمایه گذاری بخش 

خصوصی انجام خواهد شد.
وی ادامه داد: TRL یک معیار جهانی برای ارزیابی ســطح آمادگی فناوری اســت و از 
ایده تا مطالعات تولید انبوه را شــامل می شــود که به عنوان بسته فناوری یک دستاورد 

نوآورانه نیز مطرح می باشد.
 وی بیان کرد: فناوری هایی که دارای TRL باال هســتند از زمان آغاز مالکیت بخش 

خصوصی می توانند در کوتاه ترین زمان ممکن وارد مرحله تولید و روانه بازار شــوند.
رجب زاده با بیان اینکه مدیریت کارآفرینی و ارتباط با جامعه موسســه پژوهشی علوم و 
صنایع غذایی در قالب انعقاد قراردادهای تحقیق و توســعه، طرح های پژوهشی، خدمات 
فنی و مهندســی و خدمات آزمایشــگاهی حمایت خوبی از فعاالن صنعت غذا انجام می 
دهد گفت: این موسســه در سال 1399 با راه اندازی دفتر انتقال فناوری نسبت به ارتقاء 
TRL طرح های پژوهشــی، بازاریابی دستاوردهای پژوهشی و شناخت نیازهای صنعت 

اقدام نموده است  .

بازدید جمعی از مدافعان سالمت از مجتمع پردازش و دفع 
آرادکوه

در ادامــه طرح بازدید هفتگی گروه های مرجع و تاثیرگذار بر ســالمت و اصالح الگوی 
مصرف از مجتمع پردازش و دفع آرادکوه، این هفته ســازمان مدیریت پســماند میزبان 

جمعی از مدافعان سالمت بود.
به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل ســازمان مدیریت پسماند، گروهی از مدافعان 
ســالمت در نظام پرستاری اســتان تهران از بخش های مختلف مجتمع پردازش و دفع 
پســماند آرادکوه بازدید کردند و در جریان روند کاری سازمان پسماند و هزاران کارگر و 

پاکبانــی که در آن مجموعه هزار و 400 هکتاری فعالیت می کنند، قرار گرفتند.
پرستاران بیمارســتان های دولتی و خصوصی استان تهران در این برنامه چهار ساعته از 
محل دفن زباله های بیمارســتانی، ســایت تفکیک و  پردازش پسماند، مجتمع زباله سوز، 

واحد تصفیه شیرابه و سایت هوادهی بازدید کردند.
در این بازدید، فرشید االزمنی معاون اجرایی سازمان نظام پرستاری استان تهران و سایر 
حاضریــن که همگی در خط مقدم مبارزه با ویروس کرونا نقش تاثیرگذار و قابل توجهی 
داشــتند، خاطرات  و اطالعاتشان در مورد اقدامات نظام پرســتاری در مقابله با ویروس 
کرونا، تعداد پرســتاران مبتال و پرستاران شــهید را مطرح و از تالش پاکبانان در شرایط 
دشــوار آرادکوه که در شرایط شیوع ویروس کرونا این دشــواری چندین برابر شده بود، 

تقدیر کردند.
در ادامه، صدرالدین علیپور مدیرعامل ســازمان مدیریت پســماند شــهرداری تهران نیز 
ضمن تقدیر از اقدامات موثر مدافعان سالمت در تمامی شرایط به ویژه همزمان با شیوع 
ویروس کرونا گفت: قطعًا رشــادت های پرستاران بر کســی پوشیده نیست و همه مردم 

قدردان زحمات مدافعان سالمت هستند.
وی افزود: چند ماه از شــیوع ویروس کرونا در کشــور می گذرد و همه عزیزان در نظام 
سالمت کشور در کنار مردم بوده و هستند و زحمات و مجاهدت های کادر درمانی هرگز 

فراموش نخواهد شد.
علیپور یادآور شد: سازمان مدیریت پسماند از اوایل اسفندماه و در پی همه گیری ویروس 
کرونا به منظور شکســتن زنجیره ابتــال، عملیات تفکیک را به صورت داوطلبانه به مدت 

سه ماه تعطیل کرد.
وی افزود: عدم تفکیک پسماند در آرادکوه تا اواخر اردیبهشت ماه ادامه یافت، اما با توجه 
به مضرات دفن بی رویه زباله از جمله تولید شــیرابه فراوان و تجمیع گازهای گلخانه ای 
که به لحاظ زیســت محیطی برای منابع خاک و آب چالش اساســی است و هزینه های 
باالی دفن برای شــهرداری تهران، با مجوز ستاد مدیریت مقابله با کرونا تصمیم گرفتیم 

تفکیک پســماند را با پروتکل های سختگیرانه بهداشتی آغاز کنیم.
گفتنی است؛ در پایان این بازدید مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند با یکی از پرستارانی 
که به طور مداوم ســه ماه در راســتای مقابله با ویروس کرونا به یاری همشهریان مان 
شتافت و متاسفانه به تازگی به این ویروس مبتال شده است، ارتباط تصویری برقرار کرد 

و ضمن تقدیر و تشــکر از این عزیز، برای وی آرزوی سالمتی و بهبودی کرد.

مهم ترین رویداد نجومی سال رصد می شود
مرکز علوم و ســتاره شناسی تهران -  امروزاول تیر ماه - میزبان عالقه مندان به رصد 

آخرین کسوف قرن در ایران خواهد بود.
به گزارش روابط عمومی شــهرداری منطقه یک ، امیرحسین چیذری مدیر مرکز علوم و 
ســتاره شناســی تهران، با اعالم این خبر اظهار داشت : این خورشید گرفتگی به صورت 
جزئی از سراســر ایران قابل رویت بوده و در حوالی ســاعت 10 صبح روز یکشنبه اول 

تیر- در اکثر نقاط کشــور به اوج خود       می رسد.
چیذری خاطرنشــان کرد: عالقــه مندان به دیدن این پدیده می توانند روز یکشــنبه از 
ساعت9 الی 11:30به نشانی تجریش، میدان قدس، خیابان دزاشیب، خیابان عمار، کوی 
شــهید صالحی ، پالک22 مراجعه فرمایند و جهت اطالعات بیشتر با شماره 96027012 
تماس بگیرند.گفتنی اســت همراه داشــتن ماســک و دســتکش الزامی است و مراجعه 
کنندگان می توانند با رعایت پروتکل های بهداشــتی از ســالن های مختلف مرکز علوم 

همراه با توضیحات تخصصی کارشناسان بازدید کنند.

اوقات شرعی
به افق تهران

شعر روزحدیث
 اذان ظهــر  13:06    اذان مغرب 20:45

 نیمه  شب شرعی  00:13

 اذان صبح     4:02    طلوع آفتاب  5:49

امام علی علیه السالم:
هركس كار زشتی را نیک شمارد، در آن كار شريک باشد.

                                              كشف الغّمة: 139/3؛ میزان الحکمه: ج7، ص340

با   يار   چو  آرمیده  باشی  همه  عمر
لذات   جهان   چشیده  باشی  همه  عمر

هم   آخر   كار   رحلتت   خواهد   بود
خوابی  باشد  كه  ديده  باشی  همه  عمر                 خیام نیشابوری

صاحب امتیاز: تعاونی فرهنگی آموزشی نشر مهر دانش روز

دبیرکل کانون:غالمرضا مهرعبداله ئی
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معاون سردبیر:امیر مهرعبداله ئی
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خبری

میثاق نامه

سرقت ادبی، مخدوش ساختن متن ها و سندها و حذف اطالعات اساسی 
رویدادها در روزنامه نگاری مطرود است.

ــازار شــرکت ارتباطــات  ــر عامــل همــراه اول گفــت: ارزش ب مدی
ــر،  ــال اخی ــک س ــی ی ــدی ط ــد 277 درص ــا رش ــران ب ــیار ای س

ــیده اســت. ــال رس ــارد ری ــه 706752 میلی ــروز ب ام
بــه گــزارش اداره کل ارتباطــات شــرکت ارتباطــات ســیار ایــران، 
دهمیــن مجمــع عمومــی عــادی ســالیانه همــراه اول صبــح روز 
سه شــنبه 27 خــرداد مــاه بــا حضــور 92.13 درصــدی ســهامداران 

در ســالن اجتماعــات همــراه اول برگــزار شــد. 
در ایــن مراســم مهــدی اخــوان بهابــادی پــس از ایــراد ســخنان 
رئیــس مجمــع و اســتماع گــزارش حســابرس، بــه ارائــه گــزارش 
عملکــردی جامــع از آنچــه در ســال 1398 گذشــت، اقــدام کــرد.

مدیرعامــل همــراه اول بــا تأکیــد بــر حصــول افتخــارات 
چشــم گیر بــرای اپراتــور اول ایــران در ســال 1398، اظهــار 
کــرد: »کســب رتبــه نخســت خدمــات تلفــن همــراه در ارزیابــی 
ــم  ــازمان تنظی ــط س ــی« توس ــای ارتباط ــدی اپراتوره و رتبه بن
مقــررات و ارتباطــات رادیویــی، »کســب رتبــه اول در بهــره وری 
کل عوامــل ارتباطــات و مخابــرات کشــور در بیســت ودومین 
ــتیابی  ــن »دس ــران« و همچنی ــر ای ــرکت های برت ــدی ش رتبه بن
بــه رتبــه هفدهــم فــروش و درآمــد در بیســت ودومین رتبه بنــدی 
ــت. ــن دستاوردهاس ــی از ای ــران« بخش ــر ای ــای برت ــرکت ه ش

اخــوان بهابــادی همســو بــا ذائقــه ســهامداران بــه ارائــه بخــش 
ــازار در ســال گذشــته وارد  دســتاوردهای کســب شــده توســعه ب
شــد و بــا بیــان اینکــه بیــش از 90 میلیــون ســیم کارت در شــبکه 
اپراتــور اول تلفــن همــراه ایــران ثبــت شــده اســت، ابــراز کــرد: از 
ایــن تعــداد، 20.35 میلیــون ســیم کارت دائمــی و 69.89 میلیــون 

ســیم کارت اعتبــاری بــوده اســت.
وی بــا بیــان اینکــه ARPU  مشــترکان ایــن شــرکت رشــد 18 
درصــدی را در ســال گذشــته بــه ثبــت رســانده و بــه ســهم بــازار 
درآمــدی حــدود 60 درصــدی رســیده اســت، ابــراز کــرد: همچنین 
قابــل توجــه اســت کــه در مــرداد مــاه ســال 1398 توانســتیم بــه 
رکــورد جــذب یــک میلیــون و 300 هــزار مشــترک در یــک مــاه 

دســت پیــدا کنیــم.
مدیرعامــل اپراتــور اول تلفــن همــراه ایــران، در ادامــه اشــاره ای 
بــه جــذب 19 میلیــون مشــترک بــرای اپلیکیشــن »همــراه مــن« 
بــا 120 میلیــون تراکنــش در مــاه داشــت و بیــان کــرد: جمعیــت 
ــترک  ــون مش ــش از 12 میلی ــراه اول بی ــتریان هم ــگاه مش باش
اســت کــه در کنــار 12966 شــبکه فــروش و خدمــات حضــوری 
ــه  ــه ارائ ــا متوســط خدمات دهــی بیــش از 3 میلیــون در مــاه، ب ب

ــردازد. ــات می پ خدم
وی در ادامــه ایــن مراســم بــه تشــریح آخریــن وضعیــت توســعه 
ــت و  ــران پرداخ ــراه ای ــن هم ــور اول تلف ــبکه اپرات ــش ش و پوش
ضمــن تاکیــد بــر باالتریــن میــزان ایجــاد پوشــش بــرای اقصــی 
نقــاط کشــور توســط ایــن اپراتــور، تصریــح کــرد: دسترســی بــه 
خدمــات 2G همــراه اول بــا اســتقرار 38700 ســایت، هم اکنــون 
در 44968 روســتا نیــز ممکــن اســت؛ ضمــن اینکــه پوشــش 100 
ــم  ــز فراه ــل های 3 و 4 را نی ــور در نس ــهرهای کش ــدی ش درص

آورده ایــم.
ــتا  ــزار روس ــج ه ــر پن ــغ ب ــه بال ــان اینک ــا بی ــادی ب ــوان بهاب اخ
ــداد  ــت: تع ــد، گف ــی دارن ــات 3G و 4G دسترس ــه خدم ــز ب نی
ســایت های نســل های ســوم و چهــارم شــرکت ارتباطــات ســیار 
ــه  ــدل برنام ــت و در م ــب 21970 و 23300 اس ــه ترتی ــران ب ای
توســعه بــرای ســال جــاری، اســتقرار شــش هــزار ســایت همــگام 

ــم.  ــتور کار داری ــز در دس ــل های 4 و 4.5 را نی ــا نس ب
• رشد 2.5 برابری ترافیک دیتا در یک سال

ــخنان  ــه س ــران در ادام ــیار ای ــات س ــرکت ارتباط ــل ش مدیرعام
ــل  ــایت نس ــزار س ــش از 10 ه ــال بی ــه اتص ــاره ب ــا اش ــود ب خ
چهــارم بــه فیبرنــوری، بــه ترســیم ذهنــی رونــد حرکتــی 
ترافیــک صــوت و دیتــا در شــبکه همــراه نیــز پرداخــت و اظهــار 
کــرد: در فروردیــن مــاه ســال جــاری توانســتیم بــه بیــش از 11 
پتابایــت رکــورد ترافیــک دیتــای روزانــه برســیم کــه رشــدی دو 
و نیــم برابــری را نســبت بــه میانگیــن روزانــه ترافیــک دیتــا در 
ــن مــاه ســال 98 )یــک ســال گذشــته( نشــان می دهــد. فروردی
ــیدن  ــا رس ــته ب ــال گذش ــاه س ــن در آذرم ــه داد: همچنی وی ادام
ــد ترافیــک  ــه رکــورد جدی ــه 22 میلیــون ارالنــگ، توانســتیم ب ب

ــم. ــدا کنی ــی در روز دســت پی صوت
ــراه  ــن هم ــور تلف ــن اپرات ــل بزرگتری ــارات مدیرعام ــر اظه بناب
ایــران، مصــرف کل دیتــای مشــترکان ایــن اپراتــور در ســال 98 

ــت. ــوده اس ــت ب ــدود 2123 پتابای ح
• مرور برنامه راهبردی 5 ساله

وی بــه تشــریح راهبــرد و برنامــه ایــن اپراتــور پرداخــت و در بیان 
ــام »منظومــه«  ــا ن برنامــه پنــج ســاله راهبــرد همــراه اول کــه ب
ــعه  ــر توس ــز ب ــه، متمرک ــن برنام ــت: ای ــت، گف ــال اجراس در ح
زیرســاخت های ارتباطــی مبتنــی بــر آخریــن تکنولــوژی و ایجــاد 
ــذر  ــا از رهگ ــتیم ت ــرآن هس ــه اســت و ب کســب وکارهای نوآوران
اجــرای ایــن برنامــه، نقشــی تعییــن کننــده در گســترش خدمــات 
ــا  ــور ایف ــال در کش ــرویس های دیجیت ــک و س ــت الکترونی دول

کنیــم.
ــن برنامــه چشــم انداز شــرکت،  ــادی ادامــه داد: در ای اخــوان بهاب
تثبیــت جایــگاه همــراه اول بــه عنــوان »یکــی از رهبــران بــازار 
ــرای  ــه خدمــات و راهکارهــای هوشــمند ب ــا ارائ ICT منطقــه ب

توانمندســازی اکوسیســتم دیجیتــال« تعییــن شــده اســت.
مدیرعامــل شــرکت ارتباطــات ســیار ایــران همچنیــن بــا اشــاره 
ــگاه ایــن برنامــه پنــج ســاله تصریــح کــرد: در راســتای  ــه جای ب
اجــرای ایــن برنامــه ســه الیــه کســب وکار را در نظــر گرفته ایــم 
ــوان  ــه عن ــور اشــاره دارد و ب ــی« اپرات ــه »کســب وکار اصل کــه ب
Core شــناخته می شــود و مبتنــی بــر ارائــه خدمــات صــوت و 
ــه مشــترکان اســت. ــال ب ــا و ســرویس های دیجیت پیامــک، دیت

 Near( ــی ــب وکار اصل ــه کس ــک ب ــه نزدی ــه داد: الی وی ادام
core( نیــز بــه ارائــه خدمــات ســازمانی، اینترنــت اشــیاء و ارائــه 

ــد. ــاره می کن ــت شــده شــرکتی اش ــات مدیری خدم
ــا  ــه ب ــوم ک ــه س ــا در الی ــت: ام ــن گف ــادی همچنی ــوان بهاب اخ

دنبــال  بــه  Beyond core شــناخته می شــود،  عنــوان 
شــدن  تبدیــل  و  دیجیتــال  شــرکت های  در  ســرمایه گذاری 
ــر  ــرمایه گذاری های خطرپذی ــه س ــی در عرص ــر مهم ــه بازیگ ب
هســتیم تــا در نهایــت بتوانیــم درآمــد پیش بینــی شــده را محقــق 

ــازیم. س
مدیرعامــل شــرکت ارتباطــات ســیار ایــران بــا اشــاره بــه 
ــه،  ــومین الی ــرای س ــی ب ــارد تومان ــزار میلی ــرمایه گذاری ه س
یــادآور شــد: امیدواریــم بتوانیــم بــه ارزش ایجــاد شــده 3 هــزار و 

ــم. ــدا کنی ــت پی ــش دس ــن بخ ــی از ای ــارد تومان 600 میلی
بــر  مــروری  ضمــن  همچنیــن  اول  همــراه  مدیرعامــل 
ــال  ــران در س ــیار ای ــات س ــرکت ارتباط ــی ش ــتاوردهای مال دس
ــدود 23  ــا ح ــی ب ــرکت اصل ــد کل ش ــرد: درآم ــان ک 1398 اذع
درصــد رشــد بــه 18120 میلیــارد تومــان رســیده اســت. بالــغ بــر 
ــه از  ــد حاصل ــص درآم ــم مخت ــن رق ــان از ای ــارد توم 8800 میلی

ــت. ــوده اس ــات داده ب ــش خدم بخ
اخــوان بهابــادی افــزود: ســود خالــص شــرکت اصلــی هــم روی 

3605 میلیــارد تومــان قــرار گرفتــه اســت.
• النچ پایلوت G5 در سال جاری

ــه داد:  ــوت G5 گفــت و ادام ــچ پایل ــه الن ــن از برنام وی همچنی
ــم؛ امــا  ــرای ســال جــاری در دســتور کار داری ایــن موضــوع را ب

ــود. ــد ب ــال 1402 خواه ــاری از آن در س ــرداری تج بهره ب
مدیرعامــل اپراتــور اول تلفــن همــراه بــا اشــاره بــه اینکــه ارزش 
بــازار شــرکت بــا رشــد 277 درصــدی ظــرف یــک ســال گذشــته 
مواجــه شــد، عنــوان کــرد: ارزش بــازار همــراه اول در فروردیــن 
98 حــدود 188550 میلیــارد ریــال بــود کــه امــروز بــه 706752 

میلیــارد ریــال رســیده اســت.
• ورود شــرکت های زیرمجموعــه همــراه اول بــه 

ــورس ب
ــریح  ــه تش ــخنانش، ب ــری از س ــادی در بخــش دیگ ــوان بهاب اخ
برنامــه برخــی شــرکت های زیرمجموعــه همــراه اول نظیــر 
ــر  ــد ب ــا تأکی ــت و ب ــمند« پرداخ ــب وکارهای هوش ــراه کس »هم
ــت  ــت موقعی ــه »تقوی ــن مجموع ــکیل ای ــدف از تش ــه ه اینک
همــراه اول بــه عنــوان اپراتــور اول ایــران بــا توجــه بــه تحــوالت 
اکوسیســتم دیجیتــال کشــور« بــوده اســت، گفــت: توســعه ســبد 
ــاد  ــال و ایج ــای دیجیت ــراه در فض ــوالت هم ــات و محص خدم
ــازی  ــی، توانمندس ــزوده کنون ــات ارزش اف ــه خدم ــول در ارائ تح
ــن  ــم انداز ای ــا چش ــق ب ــال مطاب ــتم دیجیت ــران اکوسیس بازیگ
ــی  ــوای داخل ــدگان محت ــت از تولیدکنن ــعه و حمای ــور و توس اپرات
ــن شــرکت اســت. ــرای ای ــداف ترســیمی ب بخشــی دیگــر از اه
مدیرعامــل شــرکت ارتباطــات ســیار ایــران خاطــر نشــان کــرد: 
ــود  ــتریان خ ــرای مش ــم ب ــرکت می خواهی ــن ش ــطه ای ــه واس ب
ــراد  ــه اف ــه نحوی ک ــازیم ب ــال بس ــای دیجیت ــه ای از فض تجرب
بتواننــد هــر یــک از نیازهــای خــود را بــه بهتریــن شــکل ممکــن 

ــد. در آن برطــرف کنن
ــرده  ــده و خ ــای عم ــک در فض ــارت الکترونی ــه داد: تج وی ادام

فروشــی، خدمــات مبتنــی بــر پرداخــت، حمل ونقــل و لجســتیک، 
ســفر و گردشــگری، بــازی و ســرگرمی، آمــوزش مجــازی، 
ــان  ــی و پیام رس ــبکه اجتماع ــال، ش ــی دیجیت ــات و بازاریاب تبلیغ
و ســرویس های چنــد رســانه ای نظیــر ویدئــو و موزیــک بخشــی 
از خدمــات قابــل ارائــه توســط ایــن شــرکت اســت و در نظــر دارد 
ــا ارائــه خدمــات دیجیتــال مبتنــی بــر محتــوای بومــی، منجــر  ب

بــه افزایــش ترافیــک داخلــی شــود.
اخــوان بهابــادی بــا نویــد دادن »ورود شــرکت های زیرمجموعــه 
همــراه اول بــه بــورس در ســال جــاری« عنــوان کــرد: بــزودی 
ــز  ــا را نی ــد ارزیابی ه ــل تجدی ــرمایه از مح ــش س ــوع افزای موض

خواهیــم داشــت.
• بخشی از فعالیت های اپراتور اول در دوره کرونا

ــدی  ــات کلی ــی اقدام ــه برخ ــود از ارائ ــزارش خ ــان گ وی در پای
ــام  ــی کــه در ای ــه ای از فعالیت های ــه ذکــر نمون ســال گذشــته، ب
ــراه انجــام شــد، پرداخــت  ــن هم ــور اول تلف ــا توســط اپرات کرون
ــا همــکاری  ــرم آموزشــی شــاد ب ــدازی پلتف ــوان کــرد: راه ان و عن
وزارت آمــوزش و پــرورش، مانیتــور بــه صــورت 7 در 24 شــبکه، 
ــری  ــد براب ــی پلتفرم هــای فضــای مجــازی و افزایــش چن میزبان
ــتاد  ــات س ــه خدم ــتیبانی از دورکاری، ارائ ــرای پش ــت آن ب ظرفی
ــا روی سرشــماره 4030 همــراه اول، تمــاس رایــگان  ملــی کرون
60 هــزار بهــورز زیرنظــر ســتاد ملــی کرونــا، کمــک 30 میلیــارد 
ریالــی در ســاخت بیمارســتان ســیار هم زمــان بــا شــیوع ویــروس 
کرونــا و تهیــه ماســک بــرای مناطــق آلــوده بخشــی از اقدامــات 

صــورت گرفتــه در ایــن ایــام خــاص بــود.
ــتیم 147  ــاد توانس ــرم ش ــا پلتف ــزود: ب ــراه اول اف ــل هم مدیرعام
هــزار مدرســه، 12 میلیــون دانش آمــوز، 650 هــزار معلــم و 124 

هــزار مدیــر را بــه ایــن ســامانه آموزشــی متصــل کنیــم.
ــد  ــر بع ــد بیشــتر ب ــا تأکی ــه ب ــن مراســم ک ــی اســت، در ای گفتن
آنالیــن برگــزار شــد، پــس از ســخنان رئیــس مجمــع، مدیرعامــل 
ــاره  ــهامداران؛ درب ــرات س ــابرس و نظ ــزارش حس ــتماع گ و اس
ــره  ــأت مدی ــه هی ــق جلس ــاداش و ح ــیمی، پ ــود تقس ــن س تعیی

ــری شــد.  ــم گی تصمی
• تخصیص سود 1565 ریالی به هر سهم

ــا نظرخواهــی از ســهامداران حاضــر و اســتماع  ــن جلســه ب در ای
ســخنان هیــأت رئیســه، بــا توزیــع ســود 1565 ریالــی بابــت هــر 
ســهم موافقــت و مقــرر شــد ســود ســهامداران از طریــق بانــک 

ملــت و ســامانه ســجام واریــز شــود.
همچنیــن اعضــای حقوقــی هیئــت مدیــره در مجمــع فوق العــاده 
بــا موافقــت ســهامداران، ابقــاء شــدند و دربــاره میــزان پــاداش و 

حــق جلســه هیــأت مدیــره تصمیم گیــری شــد. 
ــأت  ــی هی ــای حقوق ــاداش اعض ــد پ ــرر ش ــاس مق ــن اس ــر ای ب
ــه  ــه ب ــد ک ــته باش ــال گذش ــر و همچــون س ــدون تغیی ــره ب مدی
ــی  ــای حقوق ــا اعض ــی ب ــق هماهنگ ــع، طب ــس مجم ــه رئی گفت
ــران، قــرار شــد ایــن  ــره شــرکت ارتباطــات ســیار ای هیئــت مدی

ــرد. ــرار گی ــی ق ــاران کرونای ــار بیم ــاداش در اختی پ
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روح الــه خدارحمــي مدیرعامــل بانــک کشــاورزي روز پنجشــنبه 
29 خــرداد در ســفر بــه اســتان مازنــدران در جلســه هــم 
اندیشــي فعــاالن اقتصــادي ایــن اســتان کــه بــا حضــور دکتــر 
ــي برگــزار شــد،  ــر امــور اقتصــادي و دارای فرهــاد دژپســند وزی
ــعب  ــت ش ــي مدیری ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ــرکت کرد.ب ش

ــه  ــت ک ــن نشس ــدران، در ای ــتان مازن ــاورزي اس ــک کش بان
ــس  ــتان در مجل ــهرهای اس ــردم ش ــدگان م ــور نماین ــا حض ب
شــورای اســالمی، مســئوالن وزارت امــور اقتصــادی و دارایــی، 
مدیــران عامــل بانک هــا، مســئوالن اســتانی و همچنیــن 
ــد،  ــزار ش ــدران برگ ــتان مازن ــادی اس ــاالن اقتص ــی از فع جمع

ــادی  ــاالن اقتص ــادی فع ــکالت اقتص ــا و مش ــن دغدغه ه آخری
ــرار گرفــت.در ادامــه برگــزاری  اســتان مــورد نقــد و بررســی ق
ــدگان،  ــکالت تولیدکنن ــوردي مش ــورت م ــه ص ــت ب ــن نشس ای
مجریــان طــرح هــا و بهــره بــرداران ، مطــرح و مــورد بررســي 
ــي   ــت و توضیحــات و دســتورات و راهکارهــاي قانون ــرار گرف ق

ــد. ــاورزي صــادر ش ــک کش ــل بان ــر عام ــط مدی توس
ایــن کــزارش مــی افزایــد: در جریــان برگــزاری ایــن نشســت، 
ــاون هماهنگــی امــور اقتصــادی و توســعه  ــور مع ــر خیریانپ دکت
منابــع اســتانداری مازنــدران از عملکــرد شــعب و مدیریــت 

ــرد. ــی ک ــدران قدردان ــتان مازن ــاورزی اس ــک کش بان
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