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تندیس زرین مشتریمداری به
شرکت بیمه تجارتنو رسید

شرکت بیمه تجارتنو ،در راستای ارائه خدمات
ارزنده و توجه ویژه به امرمشتری مداری در
هشتمین اجالس سراسری مدیریت مشتری
مدار با محوریت رضایتمندی مشتری در دوران
کرونا و پسا کرونا ،تندیس زرین دریافت کرد.
هشتمین اجالس سراسری مدیریت
مشتریمدار با محوریت رضایتمندی مشتری در
دوران کرونا و پسا کرونا روز  11مهر سال جاری و
در مرکز همایشهای بینالمللی سازمان اسناد و
کتابخانه ملی ایران و با حضور شرکتهای بزرگی
چون فوالد خوزستان برگزار شد.
مشتری مداری و ارائه خدمات به موقع و
مناسب ،همواره یکی از شعارهای اصلی شرکت
بیمه تجارتنو بوده که در این سالها ،همواره به
آن پایبند بوده است.

علی صالحآبادی متولد سال  ۱۳۵۷در سبزوار بوده
و دارای مدرک کارشناسی ارشد معارف اسالمی و
مدیریت مالی از دانشگاه امام صادق و دکترای
مدیریت مالی از دانشگاه تهران و همچنین عضو
هیئت علمی دانشگاه امام صادق(ع) است .وی،
مدیرعامل فعلی بانک توسعه صادرات ایران و
نخستین رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار کشور
بوده است .علی صالحآبادی در اول آذر سال ،۱۳۸۴
همزمان با تصویب قانون بازار اوراق بهادار به سمت
دبیرکل سازمان کارگزاران بورس اوراق بهادار تهران
منصوب شد .در خرداد سال بعد و پس از تأسیس
سازمان بورس و اوراق بهادار ،از سوی شورای عالی
بورس به عنوان رئیس سازمان انتخاب شد و حدود
یک دهه ،هدایت بازار سرمایه کشور را برعهده داشت
و آذر ماه  ۱۳۹۳از ریاست سازمان بورس و اوراق
بهادار ایران استعفا کرد .در سوابق اجرایی صالحآبادی
مسئولیتهایی همچون مدیر تاالر منطقهای بورس
کرج و مسئول بررسیهای سرمایهگذاری در شرکت
سرمایهگذاری غدیر ،سازمان تأمین اجتماعی و ستاد
اجرایی فرمان امام(ره) دیده میشود.
برنامهای برای کاهش تورم
علی صالحآبادی روز چهارشنبه در جلسه هیئت
دولت به عنوان رئیس کل بانک مرکزی انتخاب شد.
وی پس از انتصاب به ریاست کل بانک مرکزی در
گفتوگویی با اشاره به معضل تورم در کشور گفته
است« :بانک مرکزی باید نظارت موثر بر مصرف
تسهیالت بانکی داشته باشد و این نظارت قطعا ً
در تورم اثرگذار است؛ اگر سرمایهها به بخشهای
غیرمولد برود و نظارت بر مصرف تسهیالت وجود
نداشته باشد موجب تورم میشود ،در حالی که
حمایت از تولید و کمک به بخش تولید در جامعه
میتواند به رشد اقتصادی کمک کند و همچنین از
تورم هم جلوگیری میکند».
رئیس کل بانک مرکزی تصریح کرد« :موضوع
کنترل اضافه برداشتها هم در تورم بسیار مهم
است و اینکه بانکها از بانک مرکزی اضافه برداشت
داشته باشند موجب افزایش پایه پولی و نقدینگی و
تورم در جامعه میشود».
وی گفت« :یکی از برنامههای جدّی بانک
مرکزی این است که با کمک و همکاری سیستم
بانکی ،ناترازیهایی که امروز در شبکه بانکی،
داراییها و بدهیهای سیستم بانکی و همچنین
ناترازی در درآمد و هزینه سیستم بانکی وجود
دارد ،با همکاری سیستم بانکی و بانکها مرتفع
کنیم به گونهای که اضافه برداشتهای بانکها از
بانک مرکزی کنترل شود که این موضوع بر تورم
اثرگذار است».
ضرورت توجه به کسری بودجه
ضرورت کنترل تورم از جمله مسائلی است که
تیم اقتصادی دولتها در هر دوره به آن تاکید
داشتهاند .اما اینکه چگونه میتوان در کوتاهمدت و
میانمدت معضل تورم در اقتصاد کشور را مدیریت
کرد پرسشی است که کارشناسان پاسخهای متفاوتی
را برای آن مطرح میکنند .سیاوش غیبیپور ،دکترای
اقتصاد با اشاره به انتصاب علی صالحآبادی به عنوان

کیمیانجفی

غیبیپور:اکنون
امید است که با
هماهنگیهای
به وجود آمده
میان تیم
اقتصادی دولت
اقتصاد به
سمت و سوی
مناسبتری
سوق داده شود
رئیس بانک مرکزی و همچنین با اشاره به راهکارهایی
برای کنترل تورم در کوتاهمدت به «ابتکار» گفت :ما
در دو هفته اخیر سه تغییر داشتهایم که میتواند
کنترل تورم را آسانتر کند .اولین تغییر بخشنامهای
بود که آقای محسن رضایی برای موضوع ارز صادر
کردند ،این بخشنامه برای هماهنگیهای ارزی برای
صادرات ،واردات و بازگشت ارز است .تغییر بعدی
انتخاب رئیس بانک مرکزی است و تغییر سوم هم
که رئیس جمهور هم به آن اشاره کردهاند این بود
که انتخاب رئیس بانک مرکزی با هماهنگی وزیر
اقتصاد بود ه و این مسئله نشان میدهد که تیم
اقتصادی دولت اکنون هماهنگ شده است .حاال که
بین تیم اقتصادی دولت هماهنگی به وجود آمده،
بخشنامهای برای موضوع ارز صادر شده و مدیریت
بانک مرکزی هم تازه نفس است میتوان امیدوار بود
که چالشهایی همچون تورم به مرور زمان مدیریت
شود .اولین راهکاری که میتواند در کوتاهمدت
مسئله تورم را کنترل کند ،توجه به کسری بودجه
است .هنگامی که کسری بودجه اتفاق میافتد یکی
از راههای تامین آن تغییر نرخ ذخایر بانکها نزد
بانک مرکزی است که با وجود شرایط فعلی بانکهای
ایران هرگونه انبساط و انقباض پولی مطلوب جامعه

مدیر عامل بیمه تعاون پاسخ میدهد

نخواهد بود.
وی افزود :راه دیگر برای تامین کسری بودجه چاپ
اوراق است .خرید اوراق باید دارای جاذبه باشد اما
آنطور که به نظر میرسد اکنون جاذبهای در این
بخش نداریم.
این دکترای اقتصاد اظهار کرد :سومین راه تامین
کسری بودجه که در اقتصاد ما شناخته شده بوده و
جامعه با آن و اثراتش آشنایی کامل دارند استقراض
از بانک مرکزی است .این راه بدون شک پدیده
ناخوشایند تورم را به همراه خواهد داشت و تیم
اقتصادی باید به تبعات استفاده از این راهکار که
همان تورم است توجه داشته باشند.
حذف نان به اضافه تخممرغ
ک شدن سفرههای مردم
غیبیپور با اشاره به کوچ 
ادامه داد :اکنون تورم گریبان خانوارها را گرفته است
و اصطالح نان به اضافه تخممرغ هم از سفرهها در
حال دور شدن است .بنابراین برای نجات خانوارها
از شرایط به وجود آمده باید به تبعات استقراض از
بانک مرکزی برای تامین کسری بودجه توجه ویژه
شود.
وی افزود :اکنون امید است که با هماهنگیهای
به وجود آمده میان تیم اقتصادی دولت اقتصاد به

شرکتهای بیمه همیشه حواسشان است که حق بیمهای که االن
میگیرند برای تعهدات آتی سرمایهگذاری کنند.
یونس مظلومی ،مدیر عامل شرکت در پاسخ به این پرسش
که آیا صندوقهای بازنشستگی در بحران هستند یا خیر گفت:
صندوقهای بازنشستگی همه مانند هم نیستند و برخی شرایط
مالی بهتری دارند و برخی ممکن است شرایط بحرانی داشته
باشند .ولی چیزی که من به آن اعتقاد دارم این است که این
صندوقها با حق بیمه هایی که االن برای تعهدات آتی دریافت
میکنند در حال حاضر تعهدات جاری را انجام میدهند .این
بسیار خطرناک است.
مدیر عامل بیمه تعاون افزود :ما در صنعت بیمه در بیمههای
زندگی که بیمههای بازنشستگی و مستمری از انواع آن محسوب
میشوند ،همیشه حواسمان است که این حق بیمهای که االن
دریافت میکنیم برای تعهدات آتی است .اگر تعهدات جاری داریم،
پرداختها باید از محل سود سرمایه گذاریهای انجام گرفته که با
استفاده از حق بیمههایی که در گذشته دریافت شده ،انجام شود.
مظلومی در ادامه گفت :ولی چیزی که شنیده ام این است
که صندوقها با حق بیمههایی که در حال حاضر از بیمه شدهها
دریافت میکنند حقوقهای بازنشستگی افرادی که سی سال پیش
حق بیمه دادهاند را پرداخت میکنند.
وی افزود :از آنجایی که ما کشوری هستیم که متاسفانه رشد

برقراری رابطه برد-برد با مشتریان ،هدف بانک از انعقاد تفاهم نامه
همکاری است

2000093498000401
مناقصه شماره

R9/400/14

 ------به شماره تقاضاي

3091100607

موضوع و شرح مختصر اقالم درخواستی

Drager Compressor for Refilling 200 & 300 bar

مبلغ برآوردي مناقصه

 36.000.000.000ریال

مبلغ تضمين شركت در فرایند ارجاع كار

 1.800.000.000ریال

نوع تضمين شركت در فرایند ارجاع كار

تضمين شركت در فرایند ارجاع كار بصورت یكي از تضامين قابل قبول وفق آیين نامه تضمين شماره /123402
ت 50659ه مورخ  94/09/22هيات وزیران مي باشد.
زمان اولين انتشار آگهی/ارسال به صفحه اعالن عمومی1400/07/17 :
مهلت بارگيري و دریافت اسناد ارزیابی كيفی از سامانه ستادایران:

1400/07/28

مهلت بارگذاري و ارسال پاسخ استعالم و مدارک ارزیابی كيفی در سامانه ستادایران:

1400/08/13

آخرین مهلت بارگذاری پيشنهادات فنی و مالی در
سامانه ستادایران

پس از ارزیابی كيفی مناقصه گران ،مستندات دریافت پيشنهاد فنی و مالی به همراه برنامه زمانی از طریق
سامانه ستاد ارسال می گردد.

آدرس مناقصه گذار

استان بوشهر -كنگان -كيلومتر  15جاده عسلویه -مجتمع گاز پارس جنوبي -پاالیشگاه نهم(فاز- )12
كد پستي 7539171057 :تلفن  -07731463728 - 07731463913 :فكس07731463351- 07731463327 :

بدیهــی اســت كليــه فرآینــد برگــزاری مناقصــه الكترونيكــی از طریــق درگاه ســامانه تــداركات الكترونيكــی دولــت (ســامانه ســتاد) بــه نشــانی:
 WWW.SETADIRAN.IRانجــام مــی پذیــرد وبــه پيشــنهاد هــای خــارج از ســامانه ســتاد هيچگونــه ترتيــب اثــری داده نخواهــد شــد و مناقصــه گــران
بایســتی نســبت بــه ثبــت نــام در ســامانه ســتاد و دریافــت گواهــی امضــاء الكترونيكــی اقــدام نماینــد.
مناقصــه گــران مــي تواننــد جهــت كســب اطالعــات بيشــتر بــه ســایت  WWW.SPGC.IRمراجعــه و یــا بــا شــماره تلفنهــای – 07731463728
 07731463913تمــاس حاصــل فرماینــد.
شناسه آگهی  1202441نوبت اول  1400/07/17 :نوبت دوم 1400/07/18 :

2819

جمعیتی مان به شکل الگوی گالبی است و در ده بیست سال آینده
با درصد باالی جمعیت پیر و کاهش جمعیت جوان مواجه خواهیم
شد ،در نتیجه همیشه این تصور وجود دارد که حق بیمه های
پرداختی جمعیت شاغل جوان کفاف پرداخت تعهدات جمعیت
پیر را نخواهد کرد .بنابراین شاید در آینده چنین بحرانی رخ دهد و
میتوان چنین بحرانی را پیش بینی کرد.
مدیر عامل بیمه تعاون در پاسخ به پرسش دیگر ما مبنی بر اینکه
شرکتهای بیمه در این زمینه چه اقداماتی انجام دادهاند ،اظهار
کرد :از سوی دیگر خوشبختانه چون شرکتهای بیمه بر مبنای
محاسبات اکچوئری بر مبنای علم و منطق نه بر مبنای سیاست
زدگی و دستوری اداره می شوند ،در نتیجه در تمام شرکت های
بیمه هیچ جای نگرانی نیست چون به شدت این شرکت ها تحت
نظارت قرار دارند و به شدت اینها رگوله میشوند و مقررات سختی
برای اینها حاکم است .در نتیجه به نظر من در مورد شرکت های
بیمه هیچ وقت این بحران اتفاق نمیافتد.
وی افزود :شرکتهای بیمه همیشه حواسشان است که حق
بیمه ای که االن میگیرند برای تعهدات آتی سرمایهگذاری کنند.
من همیشه به جامعه و مشتریان و به دوستان و بیمهگذاران
توصیه میکنم که اگر میخواهند برای بازنشستگی خودشان
سرمایهگذاری کنند بهترین کار همین سرمایهگذاری در محصوالت
بیمه بازنشستگی است.

مدیر لرستان در کارخانه داروسازی اکسیر:

شــركت مجتمــع گاز پــارس جنوبي(پااليشــگاه نهم(فــاز  ))12در نظــر دارد اقــام مــورد نيــاز خــود را بــا شــرايط ذيــل بصــورت برگــزاری مناقصــة
عمومــي دو مرحلــه ای از طريــق ســامانه تــداركات الکترونيکــی دولــت (ســامانه ســتاد) تاميــن نمايــد:
شماره فراخوان در سامانه ستاد ایران

سمت و سوی مناسبتری سوق داده شود.
این دکترای اقتصاد در بخش دیگری از
صحبتهایش به ضرورت آزادسازی منابع مالی
بلوکه شده ایران تاکید کرد و در این خصوص ادامه
داد :اگر بانک مرکزی با هماهنگی با وزارت خارجی
بتواند بخشی از منابع مسدود شده ایران را بازگرداند
قطعا در کوتاهمدت تاثیراتی را بر تورم خواهد داشت.
غیبیپور در ادامه گفتوگو به راهکاری در
بلندمدت برای کنترل و مدیریت نرخ تورم اشاره
کرد و گفت :راهکاری که در بلندمدت میتواند تورم
در اقتصاد را مدیریت کند این است که دولت نرخ
تورم در سالهای آتی را هدفگذاری کند .به بیانی
روشنتر دولتها برای کنترل و مدیریت بهتر ،نرخ
تورم را هدفگذاری میکنند و فرض کنید میگویند
برای سال بعد باید تورم  ۱۲درصد باشد .این هدف
نیازمند شرایطی خواهد بود و تغییراتی را ایجاد
میکند.
وی افزود :هنگامی که تورم هدفگذاری شود باید
نرخ تولید ،مسیر نرخ ارز و مسیر واردات و صادرات
مشخص شود .اما اصلیترین عاملی که ما را به نرخ
تورم هدفگذاری شده نزدیک میکند تولید است و
باید به وضعیت تولید توجه شود.

آیا صندوقهای بازنشستگی در بحران هستند؟

آگهي فراخوان مناقصه عمومي دو مرحله ای

تاریخ هاي مهم در فرآیند برگزاري مناقصه از
طریق سامانه ستادایران

kimia.najafi.23@gmail.com

علی صالحآبادی روز چهارشنبه در جلسه هیئت دولت به عنوان رئیس کل بانک مرکزی انتخاب شد.

اوراق گواهی سپرده مدت دار ویژه سرمای 
ه
گذاری در شعب بانک توسعه تعاون کماکان به
مشتریان و عالقه مندان عرضه میگردند.
پیرو مجوز اخذ شده از بانک مرکزی مبنی بر
صدور انتشار اوراق گواهی سپرده مدتدار ویژه
سرمایه گذاری (عام) ،شعب بانک توسعه
تعاون کماکان آماده عرضه اوراق گواهی
سرمایهگذاری (عام)
سپرده مدتدار ویژه
به مشتریان و عالقهمندان هستند .گفتنی
است مدت اوراق از زمان افتتاح به مدت یک
سال است و امکان تمدید در سررسید وجود
ندارد .همچنین اوراق در سررسید نهایی بسته
میشوند و مبالغ به حساب مقصد سود واریز
میشوند .نرخ سود اوراق ساالنه  18درصد
است که در مقاطع یک ماهه قابل پرداخت
است .نرخ سود بازخرید قبل از سررسید اوراق
سالیانه  10درصد است.
شماره آگهي 1400 -17 :
مشتریان و عالقهمندان میتوانند با مراجعه به
شبکه شعب بانک در سراسر کشور نسبت به
دریافت اوراق گواهی سپرده اقدام کنند.

شماره مناقصه و تقاضا

درآمد ناشی از سرمایهگذاری بیمه
کوثر فراتر از پیشبینی

سنگ بزرگ تورم پیش پای رئیس جدید بانک مرکزی

تداوم انتشار اوراق گواهی
سپرده مدتدار ویژهسرمایهگذاری در
شعب بانکتوسعهتعاون

نوبت اول

اخبار

«ابتکار» راهکارهای کنترل تورم در کوتاهمدت و بلندمدت را بررسی کرد

توزیع  ۱۳۰۰بسته اقالم تحصیلی در
آستانه مهر ماه

بیمه سینا در راستای اجرای مسئولیت
اجتماعی خود ،تعداد  ۱۳۰۰بسته کمک تحصیلی
را در مناطق محروم کشور توزیع کرد.
این شرکت در آستانه بازگشایی مدارس و آغاز
سال تحصیلی جدید و با هدف تأمین بخشی
از نیازهای دانشآموزان در مناطق محروم و
کمبرخوردار اقدام به توزیع بستههای تحصیلی
از طریق شعب خود کرده است.
الزم به ذکر است ،این بستهها برای
یکسال تحصیلی دانشآموزان پایه ابتدایی و
دبیرستان پیشبینی شده و شامل کولهپشتی و
لوازمالتحریر بوده است.
گفتنی است ،بیمه سینا در سالهای گذشته
نیز همسو با اهداف بنیاد مستضعفان نسبت
به اجرای مسئولیت اجتماعی خود در زمینههای
مختلف از جمله کمک به تحصیل دانشآموزان
نیازمند در مناطق محروم اقداماتی را به انجام
رساند و در سالجاری نیز همانند سالهای
گذشته در این زمینه گام برداشت.

بازاروسرمایه

روابط عمومي شركت مجتمع گاز پارس جنوبي

داریوش عالی پور مدیر شعب بانک مسکن استان لرستان در نشستی با مدیر
عامل کارخانه داروسازی اکسیر بروجرد با تاکید بر لزوم برقراری رابطه برد-
برد با مشتریان  ،ضمن اعالم آمادگی ،شرایط حساب سپرده سرمایه
گذاری ممتاز و مزایای آن را تشریح کرد.
داریوش عالی پور مدیر شعب بانک مسکن استان لرستان در
نشست بازاریابی با مدیر عامل کارخانه داروسازی اکسیر بروجرد
با تاکید بر لزوم برقراری رابطه برد-برد با مشتریان ،ضمن اعالم
آمادگی به منظور پاسخگویی به نیازهای شرکت در بخش ارزی و
ریالی ،شرایط حساب سپرده سرمایه گذاری ممتاز و مزایای آن را تشریح
کرد .داریوش عالیپور خدمت به مشتریان ارزشمند را مایه افتخار بانک
ابراز امیدواری کرد ،با اعتماد به بانک مسکن و تمرکز بخشی از فعالیت های شرکت
دانست و
در آن ،با استناد به سابقه بسیار خوب شرکت  ،زمینه برای ارائه خدمات ویژه در قالب بسته های
بانکداری شرکتی میسر و تعامالت فیمابین برقرار گردد.
مدیر شعب بانک مسکن لرستان از حساب ممتاز به عنوان خدمتی منحصر به فرد در شبکه
بانکی یاد کرد و ادامه داد بانک مسکن می تواند تعاملی مفید و بلند مدت را با این مجموعه قوی
که در بخش سالمت جامعه گام بر می دارد آغاز کند .مدیر عامل دارو سازی اکسیر مهندس کردی
ضمن تشکر از حضور مدیر شعب بانک مسکن گفت:کارخانه داروسازی اکسیر در زمینی با وسعت
 36هکتار با زیر بنای معادل  60هزار متر مربع در شهرستان بروجرد در استان لرستان واقع شده
است .این کارخانه از بزرگترین واحدهای صنعتی کشور ،در عرصه تولید داروهای انسانی است که
با تکنولوژی پیشرفته خطوط تولید و مجموعهای مجزا از ماشین آالت و تجهیزات مدرن آزمایشگاهی
و پرسنل کارآزموده و متخصص ،هم اکنون بیش از یکصد و شصت نوع فرآورده دارویی در دوزها و
اشکال گوناگون تهیه و به بازار عرضه می کند.
کردی با اشاره به تعامالت پیشین با بانک مسکن و ابراز رضایت از خدمات حرفهای و حسن نظر
مسئوالن این بانک ضمن ابراز خرسندی از برقراری تعامالت مجدد با بانک مسکن ،نحوه فعالیتهای
شرکت را تشریح کرد.

شرکت بیمه کوثر توانست نزدیک به دو برابر بیش
ی شده ناشی از سرمایهگذاریها را
از سود پیشبین 
در  6ماهه نخست سال 1400محقق کند.
با توجه به بازدهی مناسب سرمایهگذاریهای
ل جاری ،انتظار
بیمه کوثر در 6ماهه نخست سا 
داریم امسال نیز همچون گذشته ،سوداوری خوبی
را در این بخش برای سهامداران شرکت محقق
کنیم .نوید خاندوزی یادآورشد :شرکت بیمه کوثر
سال گذشته سومین شرکت سوداور صنعت بیمه
بود و در سال  1399به واسطه رونق بازار سرمایه
عملکرد خوبی را ثبت کرد .نوید خاندوزی با اشاره
به اینکه نمیتوان پیشبینی قطعی درباره شرایط
بازار بورس در  6ماهه دوم سال داشت ،گفت :اگر
بازار جریان خوب و نرمالی را داشته باشد امسال
هم سال خوبی برای بیمه کوثر در این بخش
خواهد بود .وی با بیان اینکه شرکت بیمه کوثر
سرمایهگذاریهای خوب و مطمئنی را انجام داده
است که در عین ریسک پایین ،سود مناسبی را
نیز به ارمغان خواهد آورد ،افزود :برگزاری مجامع
شرکتهای غدیر و نفت وگاز پارسیان در نیمه
دوم سالجاری تاثیر بسزایی درصورتهای مالی
شرکت خواهد شد .وی اعالم دقیق میزان سود
 6ماهه و برنامه شرکت در این زمینه را با توجه
به محدودیتهای سازمان بورس در زمینه افشای
اطالعات به آینده نزدیک موکول کرد و گفت :اگر
وضعیت بازار سرمایه مانند  6ماه نخست امسال
خوب و با منطقی مناسب پیش برود انتظار داریم
به بازدهی مناسبی از محل سرمایهگذاریهای
شرکت دست یابیم.

امکان ارائه خدمات ارزی به
مشتریان توسط شرکت خدمات
ارزی و صرافی ملل

در راستای مشتریان و مراجعین محترم و کامل
کردن سبد خدمات ،موسسه اعتباری ملل خدمات
ذیل را توسط شرکت خدمات ارزی و صرافی ملل
با مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران
ارائه میکند .بر اساس دستورالعمل بانک مرکزی
جمهوری اسالمی ایران خدمات قابل ارائه در
شرکت صرافی ملل بدین شرح می باشد:
 -1خرید و فروش اسعارمختلف با نرخ مصوب بانک
مرکزی جمهوری اسالمی ایران به صورت اسکناس
و سکه  -2خرید ارز های حاصل از صادرات به
صورت حواله ارزی با توجه به عرضه ارزهای
مختلف در سامانه نیما  -3فروش حواله از محل
خرید ارزهای حاصل از صادرات به منظور تامین
به موقع نیاز های وارداتی کشور در سامانه نیما و
ارسال آن به اقصی نقاط دنیا  -4خرید و فروش ارز
های مختلف به صورت اسکناس یا انواع سکه با
سایر صرافیهای بانکی یا غیر بانکی
گفتنی است شرکت خدمات ارزی و صرافی ملل
به آدرس تهران خیابان شیراز جنوبی نبش کوچه
 ۶۸شرقی پالک  ۸طبقه همکف آماده ارائه خدمات
به مردم عزیز است.

تجلیل بانک پارسیان از آتشنشانان
همزمان با فرا رسیدن روز آتشنشانی ،از
آتشنشانان ایستگا ه  25سازمان آتشنشانی و
خدمات ایمنی شهرداری تهران از سوی بانک
پارسیان تجلیل شد.
مدیر روابط عمومی بانک پارسیان به همراه
تنی چند از کارکنان خود با حضور در ایستگاه
 ۲۵آتش نشانی ضمن تبریک و خدا قوت
و دیدار با رئیس این سازمان ،با اهدای
شاخه گل به آتش نشانان و لوح سپاس از
تالش های شبانه روزی آنان تقدیر کرد.
مدیر روابط عمومی بانک پارسیان در این مراسم
طی گفت و گو با آتش نشانان این ایستگاه ضمن
گرامی داشت یاد و خاطره شهدای آتش نشان
پاالیشگاه آبادان در سال  ۱۳۵۹و همچنین شهید
علی لندی ،نوجوان فداکار و ایثارگر ،اظهار کرد:
شما مایه افتخار همه کشور هستید و ما همواره
ایثار و فداکاری شما را ارج مینهیم وهمواره در
قلب ما وهمه مردم جای دارید .بهرام هنرپرور
ضمن تبریک روز آتش نشانی و ایمنی اظهار کرد:
آتش نشانی شغلی است که با عشق ،اعتقاد و
از خودگذشتگی همراه است واین روز بهانه ای
است که ما قدردان زحمات نیروهای آتش نشانی
باشیم .مدیر روابط عمومی بانک پارسیان توجه و
اهمیت این بانک نسبت به آتش نشانان را مورد
اشاره قرار داد و گفت :بیمه پارسیان از شرکت
های گروه مالی بانک پارسیان به بهانه هفتم
مهر به عنوان روز ایمنی و آتشنشانی تخفیفات
ویژهای برای آتشنشانان درنظر گرفته است .وی
خاطرنشان کرد :بیمه پارسیان به اینمناسبت
و به پاس قدردانی و تشکر از تالش و زحمات
فداکارانه آتشنشانان عزیز این مرز و بوم ،از
تاریخ  ۷مهر لغایت ۳۰مهر  %۷۰تخفیف ویژه
بیمه آتشسوزی منازل مسکونی ایشان ارائه
میکند که آتشنشانان گرامی به منظور استفاده
از این طرح و کسب اطالعات بیشتر میتوانند به
شعب و نمایندگیهای بیمه پارسیان در سراسر
کشور مراجعه کنند.

