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دور جدید مذاکرات وین چقدر بر اقتصاد تاثیرگذار خواهد بود؟

معاون سیاسی دفتر عقیدتی سیاسی
فرماندهی معظم کل قوا در بانک سینا:

نائب رئیس هیئت مدیره سازمان بورس
عنوان کرد

اقتصاد منتظر سیگنالهای هشتم آذر

بسیج؛ پشتوانهای برای دفاع از انقالب
اسالمی در تمامی دورانها است

مراسم گرامیداشت هفته بسیج مستضعفان
با حضور مدیرعامل بانک سینا ،معاون سیاسی
دفتر عقیدتی سیاسی فرماندهی معظم کل قوا،
رئیس مرکز مقاومت بسیج و مدیر ارتباطات
مردمی بنیاد مستضعفان انقالب اسالمی،
فرمانده حوزه بسیج شهدای گمنام و جمعی از
معاونین و مدیران بانک برگزار شد.
معاون سیاسی دفتر عقیدتی سیاسی
فرماندهی معظم کل قوا در این مراسم ضمن
تبریک ایام تجلیل از مقام بسیج و گرامیداشت
دالوریهای بسیجیان مخلص انقالب اظهار کرد:
حضرت امام(ره) خود را با افتخار بسیجی نامیدند
و در مدح بسیج و بسیجی با بهترین واژه ،از
بسیجی به عنوان لشکر مخلص خدا یاد کردند.
سردار سنایی راد در همین خصوص افزود:
بعد از تسخیر النه جاسوسی در روز  13آبان،
امام راحل در روز  5آذر فرمان تشکیل سازمان
بسیج را صادر کردند تا پشتوانه ای برای دفاع در
برابر تهدیدات بزرگ علیه انقالب اسالمی ایران
در همه دورهها باشد .امام بر این باور بود که
بسیج مزرعه ای بدون حصار است و هرکس که
غیرتی برای دفاع از میهن دارد ،می تواند یک
بسیجی مخلص باشد.
وی گفت :امام راحل ،بسیج را یک فرهنگ و
تفکر عنوان میکردند و معتقد بودند :بسیجی
یعنی مرد عمل و اگر این فرهنگ و تفکر بر
کشور طنینانداز شود ،چشم طمع بیگانگان از
میهن دور خواهد شد .بسیج و روحیه بسیجی،
ترکیبی از ایمان عمیق به خداوند متعال ،دغدغه
داشتن ،آمادگی برای حضور در میدان عمل و
گذشتن از خود و خواسته های خود برای تحقق
اهداف متعالی انقالب اسالمی و خدمت به مردم
ایران تا رسیدن به هدف بلند و عالی است.
سردار سنایی راد با تأکید بر اینکه امروز شاهد
به ثمر نشستن شجره طیبه بسیج در سایر بالد
اسالمی هستیم ،گفت :در سالهای گذشته
هرگاه ضرورت ملی پیشِروی ملت ایران و
مسئوالن نظام جمهوری اسالمی بوده باز هم
بسیج توانسته نسخه بیبدیل عمل راهبردی
و وسیعی را سرلوحه کار خود قرار دهد و
وارد میدان شود و امروز هم مردم بسیجی ما
همچنان پیرو امام و انقالب هستند.
سردارسنایی راد با اشاره به صفات شجاعت و
تدبیر بسیجی ،از سردار شهید سلیمانی با نام
مرد عمل و شخصیتی با تدبیر یاد کرد که چهار
دهه عمر خود را برای اهداف انقالب اسالمی و
مردم صرف نمود و در نهایت به آرزویش که
شهادت بود ،رسید.
در ادامه مراسم کمرروستا رئیس مرکز مقاومت
بسیج بنیاد مستضعفان انقالب اسالمی با تقدیر
از روحیه بسیجی حاکم بر فضا و محیط بانک
سینا گفت :بانک سینا که با روحیه بسیجی اداره
می شود و در بزنگاه ها به ویژه در حمایت از
اقشار آسیب پذیر جامعه ،وارد می شود ناشی از
طرز تفکر مدیریت مجموعه به ویژه دکتر ایمانی
است که همواره فرهنگ بسیجی را سرلوحه
کار قرار داده اند .وی با اشاره به سخنان امام
راحل(ره) در باب فرهنگ بسیج گفت :بسیجی
درکار آباد کردن دنیا است اما اهل دنیا نیست،
اهل جذب است اما اهل تسامح نیست ،ریا کار
نیست ،پاسدار امور انقالب است اما سیاسی و
جناحی نیست ،مجاهد و متعبد است اما خرافی
نیست .وی در بخش دیگری از سخنان خود
وجه مشترک بنیاد مستضعفان و بنیاد بسیج را
در حمایت از مستضعفان دانست و گفت :ایجاد
عدل و عدالت از مهمترین رسالتهای اسالم و
انقالب است که این دو نهاد در این راستا گام بر
میدارند .در ادامه مراسم راستگو فرمانده حوزه
مقاومت بسیج شهدای گمنام بانک سینا ضمن
قدردانی از روحیه بسیجی و حمایتهای بیدریغ
ایمانی مدیرعامل بانک سینا از ایجاد پایگاه های
بسیج در بانک خبر داد و اظهار کرد :از اواخر
سال گذشته مرکز بسیج بانک با تشکیل شورای
بسیج فعالیت خود را آغاز کرد و  3پایگاه جدید
در منطقه غرب و شرق و ستاد تهران راه اندازی
شد و این پایگاه ها با جذب نیرو مشغول فعالیت
هستند.
راستگو در ادامه سخنان خود با گرامیداشت
یاد و خاطره سردار دلها شهید قاسم سلیمانی
فرازی از وصیت نامه ایشان را قرائت کرد.
در پایان این مراسم از تعدادی از جانبازان
سرافزار بانک سینا به پاس رشادتها و
ازخودگذشتگیها در جبهههای نبرد حق علیه
باطل با اهدای لوح ،قدردانی به عمل آمد.

بازاروسرمایه

با اعالم زمان دور جدید مذاکرات وین در  8آذر
حساسیتها در بازارهای اقتصادی باال رفته است .از
یک طرف ترس و نگرانی از طرفی دیگر امید و آرزو
حال و هوای این روزهای اقتصاد ایران بوده و حاال
انتظار برای دور جدید مذاکرات وین در  8آذر نیز به
این حال و هوا اضافه شده است.
بازار ارز چشم به راه نتیجه مذاکرات
بازار ارز این روزها درگیر تنش و هیجان بوده و
کارشناسان دالیل متفاوتی را برای نوسانات نرخ ارز
طی روزهای اخیر مطرح میکنند اما در کنار دالیل
متفاوت مطرح شده برای نوسانات نرخ ارز فعاالن
بازار معتقدند دور جدید مذاکرات در هشتم آذر
میتواند تا حدودی تکلیف بازار را روشن کند.
بازارهای اقتصادی منتظر  8آذر
بازار سرمایه یکی دیگر از بخشهایی است که طی
ماههای اخیر رشدهای کمجان و ریزشهای پیدرپی
بسیاری را تجربه کرد و به گفته برخی از فعاالن
حاال بازار برای ادامه راه منتظر سیگنالهایی از سوی
فضای عمومی اقتصاد است که به نظر میرسد نرخ
ارز و نتیجه مذاکرات تا حدودی مسیر حرکت بازار
را مشخص میکند .وضعیت بازار خودرو و مسکن
نیز چندان تعریفی ندارد و این روزها با رکود و گرانی
دست و پنجه نرم میکند و حاال به نظر میرسد
تغییرات در بازار ارز و سیگنالهای ارسالی مربوط
به مذاکرات برجامی وین نیز برای این بازارها دارای
اهمیت شده است.
نتیجهبخش بودن مذاکرات برای اقتصاد بسیار با
اهمیت است
علی مزیکی ،کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه
با اشاره به انتظار بازارهای اقتصادی برای هشتم آذر
و تاثیر نتیجه مذاکرات بر اقتصاد ایران به «ابتکار»
گفت :این روزها با توجه به وضعیتی که اقتصاد
کشور دارد بدون شک روند مذاکرات و نتیجهبخش
بودن آن برای اقتصاد بسیار با اهمیت و تاثیرگذار
است .پرواضح است که تمام بخشها اکنون منتظر
نتیجه مذاکرات بوده و تجربه و شواهد ثابت میکند
که معیشت مردم و وضعیت بازارهای اقتصادی
به ارتباط ایران با کشورهای دیگر گره خورده است.
بنابراین روند مذاکرات و نتایج آن برای اقتصاد
بسیار مهم است .وی در ادامه صحبتهایش با
اشاره به حساسیت باالی اقتصاد افزود :اقتصاد به
سرعت نسبت به اتفاقات واکنش نشان میدهد،
مثال اخبار ضدونقیضی که از روند مذاکرات منتشر
میشد سبب به همریختگی وضعیت بازارها
شد .بنابراین اکنون وضعیتی پیش آمده که حتی
سیاستگذاریها و تصمیمات داخلی هم نمیتوانند
تعیینکننده وضعیت اقتصادی کشور باشند.
این کارشناس اقتصادی اظهار کرد :مسئله دیگری
که باید به آن اشاره کرد این است که معطل ماندن،
انتظار و پیش نرفتن مذاکرات هم میتواند تبعات

کیمیانجفی

اعتماد؛سرمایه اجتماعیبازارسرمایه

kimia.najafi.23@gmail.com

علی مزیکی ،کارشناس اقتصادی با اشاره تاثیر نتیجه مذاکرات بر اقتصاد ایران گفت :با توجه به وضعیتی که اقتصاد کشور دارد بدون شک روند مذاکرات
و نتیجهبخش بودن آن برای اقتصاد بسیار با اهمیت و تاثیرگذار است.

مزیکی :راه
برای بهبود
شرایط در
داخل کشور
وجود دارد اما
برجام و مسائل
اینچنینی
فرصتی است
که سرعت
بهبود را بیشتر
و کیفیت کار را
هم باالتر میبرد
بسیار زیادی را برای اقتصاد به همراه داشته باشد و
باید هرچه سریعتر تکلیف این مسئله روشن شود.
سهم برجام در اقتصاد ما بسیار زیاد شده است
وی در پاسخ به این پرسش که آیا راهکارهای دیگری
به جز برجام وجود دارد که بتواند گشایشهایی را
برای اقتصاد به وجود بیاورد یا خیر؟ گفت :اینکه
بگوییم هیچ راهی به جز برجام برای بهبود شرایط
وجود ندارد کامال اشتباه است .اما اکنون سهم برجام
و ارتباط با کشورهای دیگر در اقتصاد ما بسیار زیاد
شده استو این تصور را ایجاد کرده که در داخل
هیچ راهی برای بهبود نیست .اما حقیقت این است
که میتوان با روشهای علمی برخی چالشها را
کنترل و از بدتر شدن وضعیت جلوگیری کرد.
این کارشناس اقتصادی در ادامه اظهار کرد :من

بارها تاکید کردهام که برای بهبود شرایط اقتصاد
باید به روش علمی عمل کرد و تصمیم گرفت.
البته متاسفانه ما کلمه علمی را خیلی راحت به کار
میبریم .منظور از تصمیم و روش علمی این است
که ما بر اساس مطالعات گذشته ،شواهد و تجربه
بتوانیم یک نظریه و ایده را مطرح کنیم که نشان دهد
این کار جدید از کار قبلی بهتر است.
وی همچنین افزود :باید برای هرنوع تصمیمگیری،
تجربه کشورهای دیگر را بررسی کرد ،مطالعات انجام
شود و بر اساس دادهها و مدلها قضاوت کرد و
تصمیمی گرفت .در آن شرایط بهترین تصمیمات را
میتوان در زمینه سیاستهای پولی و مالی داشت،
حتی این روش مدیریت را هم بهبود میبخشد.
بنابراین اینکه روح کار عملی در بدنه اقتصاد و

مدیریت کشور دمید ه شود بهترین راه برای بهبود
فضای کلی کشور است.
مزیکی در پایان بار دیگر به اهمیت برجام اشاره
کرد و گفت :راه برای بهبود شرایط در داخل کشور
وجود دارد اما برجام و مسائل اینچنینی فرصتی
است که سرعت بهبود را بیشتر و کیفیت کار را هم
باالتر میبرد بنابراین توجه به ارتباط با کشورهای
دیگر بسیار دارای اهمیت است چراکه مسیر
تازهای را پیشروی کشور میگذارد .هنگامی که
ما با کشورهای دیگر ارتباط حسنه داشته باشیم،
تالشمان در جهت سیاستهای داخلی نتیجه
بهتری خواهد داشت .بنابراین برجام و مسائل
بینالمللی ،راهکارهای داخلی را نقض نمیکند و
برعکس مکمل یکدیگر هستند.

اعتبار کارتهای نقدی بانکپاسارگاد تمدید شد
در راستای رفاه حال مشتریان و کاهش مراجعه حضوری به شعبهها ،کارتهای نقدی بانکپاسارگاد که
تاریخ انقضای آنها از ابتدا تا انتهای آذرماه سال  1400است ،بهمدت یک سال تمدید شد.
از این پس مشتریان هنگام استفاده از درگاههای پرداخت ،باید در بخش سال ِ تاریخ انقضای کارت ،به
جای عدد  ،00عدد  01را وارد کنند .همچنین مشتریانی که از سامانههای بانکداری مجازی یا همراهبانک
استفاده میکنند باید نسبت به ویرایش اطالعات کارتهای خود بر این اساس اقدام فرمایند .الزم به ذکر
است هممیهنان عزیز میتوانند اکثر امور بانکی خود را با بهرهمندی از انواع خدمات بانکداری الکترونیک بانک
پاسارگاد انجام داده و از مراجعه غیرضروری به شعبهها خودداری کنند .مرکز مشاوره و اطالعرسانی بانک
پاسارگاد به شماره تماس  82890و سامانۀ  CRMدر سایت این بانک به آدرس  www.bpi.ir/crmآماده
پاسخگویی به سؤاالت مشتریان است.

لولهگستر اسفراین رکورد تولید خود را شکست

لولهگستر اسفراین در ماه گذشته توانست با تولید چهار هزار و
 ۶۰۰تن در یک ماه ،رکورد تولید خودش را بشکند.
به گزارش شاتا ،معاون وزیر صمت و رئیس هیئت عامل ایدرو
در بازدید از مجتمع لولهگستر اسفراین با قدردانی از عملکرد
کارکنان و مدیریت شرکت لولهگستر گفت :کارکنان این مجموعه

در شرایطی که با تحریم و محدودیتها دست و پنجه نرم
میکنیم ،توانستند با تولید چهار هزار و  ۶۰۰تن در ماه گذشته،
رکورد مناسبی را رقم بزنند.
محسن صالحی نیا روند توسعهای و رو به جلو لولهگستر
اسفراین به ویژه در ۱۸ماه اخیر را قابل تامل دانست و این موفقیت

آگهی مناقصه
مناقصه گزار  :صنایع شهید کاوه موضوع مناقصه  :به شرح جدول زیر و مطابق با اسناد مناقصه
شماره مناقصه

موضوع

تعداد

شماره مناقصه

موضوع

تعداد

14117

خدمات ماشینکاری قطعه با کد SHA-01
( ماشینکاری ) CNG

1000

14121

خرید قطعه با کدVSHA-09
( تامین مواد اولیه  ،ماشینکاری )CNG

4000

14119

خرید قطعه با کدVSHA-79
( تامین مواد اولیه  ،ماشینکاری )CNG

5000

14125

خرید سنگ مصرفی ماشین االت سنگ زنی

طبق لیست

14120

خرید قطعه با کدVSHA-05
( تامین مواد اولیه  ،ماشینکاری )CNG

5000

هزینه خرید اسناد مناقصه  500/000 :ریال واریز به حساب شماره  IR060150000002101800141449بانک سپه به نام صنایع شهید کاوه .
( اسناد مناقصه در قبال رسید واریز وجه برای هر شماره مناقصه  ،معرفی نامه معتبر و تصویر کد اقتصادی شرکت  /کد ملی کارگاه تحویل می گردد )
محل تحویل اسناد مناقصه  :مشهد – سیدی – کیلومتر  2جاده خلج – صنایع شهید کاوه خراسان – معاونت بازرگانی – مدیریت خرید.
مهلت تحویل اسناد مناقصه  :طی یک هفته پس از انتشار آگهی
اوقات تحویل اسناد مناقصه  :روزهای شنبه تا چهارشنبه از ساعت  9صبح الی  12و  13الی 15
تضمین شرکت در مناقصه  :معادل  %5قیمت پیشنهادی بصورت ضمانت نامه بانکی  ،چک تضمین شده بانکی و یا واریز نقدی
محل دریافت پیشنهادها  :مشهد – سیدی – کیلومتر  2جاده خلج – صنایع شهید کاوه – صندوق مناقصات – مدیریت بازرسی.
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را محصول برنامهریزی و پشتیبانی مستمر ایدرو و مدیریت
اجرایی دقیق شرکت در کنار تالش و همبستگی مثالزدنی کارگران
سختکوش دانست و افزود :سیاستهای محوری دولت به ویژه
وزارت صمت این است که با توسعه تولیدات ،کیفیسازی و
اقتصادی کردن تولید ،به تدریج امکان عرضه و رقابت در عرصه
بینالمللی را داشته باشیم.
مدیرعامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) با
اشاره تالشهای صورت گرفته جهت توسعه ،بهسازی و نوسازی
خطوط تولید مجتمع لوله گستر اسفراین گفت :با این اقدامات
میتوانیم شرایط بهتری را برای تولید و صادرات فراهم کنیم.
صالحینیا با اشاره به شعار سال گفت :به منظور مانعزداییها
در نظر داریم زنجیره تامین را به گونهای هماهنگ کنیم که با
تولیدات خودمان بتوانیم نیازهای بخش صنعت و نیازهای کاالهای
نهایی را پوشش دهیم .وی اضافه کرد :شرکت نفت به صورت
مستمر به این لولهها نیاز دارد و براساس قرارداد تولید و عرضه
بدون هیچ گونه مشکلی انجام میشود.
شرکت لولهگستر اسفراین تنها تولیدکننده لولههای فوالدی
بدون درز جریانی و جداری مورد نیاز صنعت نفت در منطقه و
از معتبرترین شرکتهای تامین کاالی نفت ایران است که یکی از
مجموعههای تابعه ایدرو است.
در این بازدید همچنین علی نبوی دستیار ویژه وزیر ،محمد نوری
امیری معاون نوسازی و بهرهبرداری ایدرو ،الیاسی مدیر حراست و
مدیران ایدرو و مدیران مرتبط استانی حضور داشتند.

اعتماد برای بازار سرمایه بسیار مهم است
بنابراین با تصمیمهای نادرست و اشتباه باعث
از بین رفتن صنعت و اطمینان خاطر سهامدار
نشویم.
نایب رئیس هیئت مدیره سازمان بورس و
اوراق بهادار ،با بیان این مطلب در پاسخ به این
پرسش که چرا اقتصاد کشور هنوز نمیتواند
به سمت حذف قیمتگذاری دستوری پیش
برود ،گفت :به طور کلی ،سرمایهگذاریها در
کشور به سمت صنایعی حرکت میکنند که
سودآور باشند .بدیهی است اگر قیمتگذاری
دستوری ،مانع رشد و توسعه شرکتها و
همچنین ایجاد پروژههای جدید شود ،بی تردید
این امر سبب از بین رفتن آن صنعت میشود.
محسن خدابخش دراینباره افزود :با
قیمتگذاری دستوری ،شرکتهای صنعتی
ضمن آسیبهای جدی ،نمیتوانند تجهیزات و
فناوری خود را بهروز کرده و همین امر باعث
افزایش استهالک و کاهش بهرهوری در این
شرکتها میشود درنتیجه سهامداران اقبالی
برای سرمایهگذاری در این دست صنایع نشان
نمیدهند.
معاون نظارت بر بورسها و ناشران سازمان
بورس عنوان کرد :بهتر است از دو منظر به
موضوع قیمتگذاری دستوری و حذف آن توجه
شود؛ نخست اینکه ،صنایع باید تولیدات و
فعالیت خود را در کشور ادامه دهند ،بنابراین،
سهامدار به دنبال سرمایهگذاری در جایی است
که سود داشته باشد و شرکتی که سود نداشته
باشد ،سهامداران برای سالهای متوالی سراغ آن
شرکت نخواهند رفت.
خدابخش ادامه داد :دوم اینکه ،تصور کنید
که یک شرکت بیش از یک میلیون سهامدار
داشته باشد و ساالنه یک میلیون خودرو تولید
کند ،اگر این شرکت براساس قوانین باالدستی
بخواهد از یارانه یا سوبسید دولتی استفاده
کند ،دولت مابه التفاوت را پرداخت میکند
و این در حالی است که اگر این شرکت نتواند
از این یارانه بهره ببرد ،باعث میشود صنعت
به بیراهه رفته و اعتماد برای سرمایه گذاری
از بین برود.
وی تاکید کرد :اعتماد برای بازار سرمایه بسیار
مهم است و باید سرمایه اجتماعی به عنوان
مهمترین مسئله ،در تصمیمگیریها مورد توجه
باشد و با تصمیمهای نادرست و اشتباه باعث از
بین رفتن صنعت و سهامدار نشویم.
نایب رئیس هیئت مدیره سازمان بورس و
اوراق بهادار با اشاره به موضوع قطعی گاز در
فصل زمستان بیان کرد :سازمان بورس و اوراق
بهادار موضوع گاز را از تابستان همزمان با بحث
قطعی برق بسیار گوشزد کرده است و تا زمانی
که با مشکل برق مواجه هستیم بی تردید ،برای
تولید برق و صنایع ،نیاز ضروری به تامین گاز
وجود دارد.
وی با بیان اینکه مشکالت موجود از ماهها
قبل به متولیان امر منعکس شده است ،اظهار
کرد :پیشنهاد داده شد که اگر نیروگاههای گازی
وجود دارد اما به دلیل کمبود گاز ،باید مازوت
مصرف کنند ،بهتر است از تابستان ،مازوت به
آنها اختصاص داده شود.
خدابخش افزود :در همین راستا سازمان
بورس و اوراق بهادار دیدگاه های خود را مطرح
کرده است و خواهان توجه متولیان امر به
موضوع سهامداری در کشور است اما متولی و
مجری بسیاری از این مشکالت خارج از سازمان
بورس است.
معاون نظارت بر بورسها و ناشران سازمان
بورس خواستار حمایت و کمک به سهامداران
شد و گفت :با توجه به برنامه هفتم توسعه و
بودجه سال  ،۱۴۰۱متولیان تصمیمگیر باید به
سهامداران کمک کنند و برای آنکه صنایع کشور
پیش بینی پذیر باشند ،نباید ریسکهای جانبی
به سهامدار تحمیل شود.
وی خاطرنشان کرد :اگر فرمول قیمتی برای
محصولی تعیین و اعالم شود و سپس براساس
قیمتهای جهانی و نرخ ارز ،تغییر کرده و
دچار نوسان شود ،سرمایهگذار میداند در چه
صنایعی باید سرمایهگذاری کند.
وی بر پیش بینیپذیر بودن اقتصاد در کشور
تاکید کرد و گفت :سهامدار جز پیش بینی
پذیری بودن اقتصاد ،خواسته دیگری ندارد
زیرا با این کار ،ارزش هر سهم مشخص شده و
سهامداران حق انتخاب پیدا میکنند و اگر قرار
است تصمیمی گرفته شود ،نباید باعث از بین
رفتن اعتماد سهامداران شود.

امکان خریدوفروش واحدهای صندوقهای
سرمایهگذاری تامین سرمایه نوین در «اسنپ» فراهم شد

نشست مشترک سرپرستی منطقه ۱۰
با بانک رفاه

امکان خریدوفروش واحدهای صندوقهای
سرمایهگذاری تامین سرمایه نوین بهصورت
غیرمستقیم و خارج از بازار سرمایه با
همکاری «اسنپ» فراهم شد.
کاربران این اپلیکشین از این پس
میتوانند بدون مراجعه به شبکه بانکی و
زیرمجموعههای آنها بهصورت مستقیم
از طریق اسنپ در این پلتفرم ثبت نام
و اقدام به سرمایهگذاری کنند .کاهش
هزینه و صرفهجویی در وقت از مزایای خوب
سرمایهگذاری از طریق پلتفرم ایجادشده است .با توجه به گسترده شدن
بازار سرمایه و رشد بیشمار سهامداران فعال در این بازار ،استفاده از راهکارها
و ابزارهای سرمایهگذاری غیرمستقیم نظیر صندوقهای سرمایهگذاری،
بهترین شیوه برای کاهش ریسک سرمایهگذاری در این بازار است .گفتنی
است ،شرکت تامین سرمایه نوین بزرگترین تامین سرمایه کشور و از جمله
شرکتهای گروه اقتصادنوین است.

سرپرستی منطقه ده بیمه دانا با هدف تعامل
بیشتر در راستای اجرای مناسب تفاهم
نامه رفاه دانا ،برای سومین بار با مدیر
امور شعب بانک رفاه استان مازندران
جلسهای برگزار کرد .در ابتدای جلسه
ضیائیفرد سرپرست منطقه  10از
ویژگیهای مناسب طرح و تفاهم نامه
کشوری مطالبی را در راستای تعامل
بیشتر شبکه فروش شرکت با همکاران
محترم بانک عنوان کرد .پس از آن یکی از
نمایندگان فعال بیمه دانا مسائل و مشکالت مربوطه را مطرح کرد که نیاز
به تعامل بیشتر همکاران بانک رفاه در سطح استان و پیگیری ارسال پیامک
و نصب بنر در محل بانک و کانون بازنشستگان ،از جمله این موارد بود که
در همین راستا مقرر شد جلسهای وبیناری با حضور رؤسای بانک سراسر
استان و بیمه دانا در هفته آینده برگزار و اهمیت تفاهمنامه و مسائل و
مشکالت مربوطه در جلسه بررسی و مرتفع شود.

