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بانک پاسارگاد برای هفتمین بار بانک سال ایران شد
نشــریۀ »بنکر« برای هفتمین سال بانک پاســارگاد را به عنوان بانک سال 
جمهوری اسالمی ایران در ســال ۲۰۲۱ انتخاب کرد. براساس این رتبه بندی، 
بانک پاســارگاد از نظر نرخ بازده ســرمایه )ROC( رتبه اول خاورمیانه و رتبه 
۱۳ جهانی را نیز کســب کرد.در ارزیابی  »بانک ســال ۲۰۲۱«  بنکر، مدیران 
این نشــریه پس از در نظر گرفتن تمامی شاخص های عملکردی، مالی و سایر 
شاخص های مربوط به کسب وکار، عنوان »بانک سال ۲۰۲۱ جمهوری اسالمی 
ایران« را برای هفتمین بار به بانک پاســارگاد اهدا کردند. بانک پاسارگاد قبل تر 
در ســال  ۲۰۱۰ و سال های متوالی ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۶ موفق به کسب این عنوان 
شده بود و از این حیث پرافتخارترین بانک ایرانی شناخته می شود.طبق آخرین 
رتبه بندی این نشــریه در سال ۲۰۲۱، بانک پاسارگاد به عنوان تنها بانک ایرانی 
حاضر در این لیســت معرفی شده اســت. عالوه بر این، هرساله جوایزی توسط 
این مؤسسه به برترین بانک هر کشور و منطقه، برترین بانک اسالمی هر کشور، 
برترین بانک سرمایه گذاری، برترین بانک خصوصی، برترین وزیر اقتصاد، برترین 
رئیس بانک مرکزی، برترین نوآوری در فناوری و برترین معامالت اهدا می شود.
بانک پاســارگاد همچنین تابستان گذشــته به عنوان بانک برتر اسالمی ایران 
در ســال ۲۰۲۱ برگزیده شــد و از نظر ارزش برند نیز تنها بانک ایرانی حاضر 
بین ۵۰۰ برند برتر بانکی ارزیابی شــده در ســال ۲۰۲۱ توسط بنکر و مؤسسۀ 
برندفاینانس )BrandFinance( بود که در آن رتبه بندی موفق شد با ۸۹ پله 

صعود، در جایگاه ۲۹۰ بین برترین برندهای بانکی جهان قرار گیرد.

تقدیر وزیر ورزش و جوانان و نماینده زابل 
در مجلس از بانک مسکن

سید حمید سجادی وزیر ورزش و جوانان در جریان سفر به استان سیستان 
و بلوچستان در حاشــیه بازدید از ورزشگاه شهرستان زابل در مورد کمک های 
بانک مســکن برای به بهره برداری رســیدن این ورزشــگاه گفت: من به سهم 
خودم از آقای دکتر شــایان مدیرعامل بانک مســکن تشکر میکنم. انشاهلل که 
خیر و برکت برای این بانک باشد و حتما دعای خیر ورزشکاران بدرقه راه همه 
مدیران، خانواده ها و همه عزیزان بانک مسکن است.وی افزود: امیدوارم با چنین 
کمک هایی بتوانیم پروژه ها را پیش ببریم و جمع ورزشــکاران عزیز را جمع تر 
کنیم.به گزارش پایگاه خبری بانک مســکن، در جریــان بازدید وزیر ورزش و 
جوانان، دکتر محمد ســرگزی نماینده مردم زابل در مجلس نیز گفت: از کلیه 
مسئوالن و کارکنان بانک مســکن در خصوص کمک به امر ورزش شهرستان 
سیستان و بلوچستان از محل منابع مربوط به مسئولیت های اجتماعی تشکر و 

قدردانی می کنم.

رشد 67/2 درصدی تسهیالت پرداختی 
به بخش صنعت و معدن

تسهیالت پرداختی بانک ها و موسسه های اعتباری به بخش صنعت و معدن، 
از ابتدای امسال تا پایان مهرماه رشــد ۶۷.۲ درصدی داشته است.بررسی ها از 
آمارهای منتشــره وزارت صنعت، معدن و تجارت حاکی اســت از ابتدای سال 
۱۴۰۰ تا پایان مهرماه در مجموع حدود ۱۴۸۳ هزار میلیارد تومان تســهیالت 
از ســوی بانک ها و موسسه های اعتباری به بخش های مختلف اقتصادی کشور 
پرداخت شــد.برپایه این گزارش، مجموع تســهیالت پرداختی تا پایان مهر ماه 
امســال در هم سنجی با پارسال رشــد ۶۴.۸ درصدی داشته است.در این میان 
بخش خدمات با دریافت ۶۴۱.۱ هزار میلیارد تومان تســهیالت و ســهم ۴۳.۲ 
درصدی، بیشترین سهم را داشت و پس از آن بخش صنعت و معدن با ۴۳۹.۷ 
هزار میلیارد تومان )ســهم ۲۹.۷ درصــدی( و بازرگانی با ۲۲۳.۲ هزار میلیارد 
تومان )ســهم ۱۵.۱ درصدی( در رتبه های دوم و سوم قرار گرفتند.این گزارش 
حاکی اســت: در هفت ماهه امسال بخش کشــاورزی ۱۰۳ هزار میلیارد تومان 
)سهم ۶.۹ درصدی(، مسکن و ساختمان ۷۵ هزار و ۴۷۰ میلیارد تومان )سهم 
۵.۱ درصدی( و ســایر بخش ها )متفرقه( ۲۷۵ میلیارد تومان )ســهم ۲ صدم 

درصدی( تسهیالت از بانک ها و موسسه های اعتباری دریافت کردند.

بانک و بیمه

سویه اُمیکرون کرونا هنوز برای جهان ناشناخته است و 
مشخص نیست آیا این سویه جدید مانند سویه دلتا، شیوع 
و مرگ و میر باالیی دارد یا فقط جهشــی در ویروس کرونا 
به شــمار می رود.از همین رو اقتصادهایی که خود را برای 
خروج از رکود ناشی از کرونا آماده می کردند، کمی احتیاط 
به خرج دادند و حتی زمزمه هایی از قرنطینه در چند کشور 
اروپایی نیز مطرح شــد. عالوه بر آن، هفته گذشته یکصد و 
هشــتاد و دومین نشست اوپک و بیست و سومین نشست 
اوپک پالس برگزار شــد. نشســت هایی کــه البته تا پیش 
از برگــزاری بر قیمت نفت تاثیر مثبت داشــت زیرا انتظار 
می رفت تولیدکنندگان نفت تغییراتی در چگونگی افزایش 
تولید نفت خود برای ژانویه ۲۰۲۲ ایجاد کنند. اما در عمل 
همان توافق افزایش ۴۰۰ هزار بشــکه ای تولید نفت که در 

چند ماه اخیر اجرا شده، به تصویب رسید.
این عوامل باعث شــد تا قیمت نفت به زیر ۷۰ دالر در 
هر بشــکه بازگردد و قیمت نفت در مجموع هفته گذشته، 
نزدیک به ۲.۵ درصد از ارزش خود را از دست دهد. قیمت 
نفت که روز جمعه ابتدا تحت تاثیر نگرانیهای فزاینده نسبت 
به افزایش آمار ابتال به کووید ۱۹ و آســیب دیدن تقاضای 
جهانی بر اثر شــیوع واریانت جدیــد اُمیکرون صعود کرده 
بود، معامالت را بدون تغییر به پایان برد و ششمین کاهش 

هفتگی متوالی را به ثبت رساند.
به گزارش ایســنا، قیمت های نفت در ابتدای معامالت 
روز جمعه در واکنش به وعــده اوپک پالس برای بازبینی 
سیاســت تولید خــود در صورت گســترش قرنطینه های 
کرونایی و آسیب دیدن تقاضا برای نفت، بیش از دو دالر در 
هر بشکه صعود کرده بودند.بهای معامالت نفت برنت با ۲۱ 
سنت معادل ۰.۳ درصد افزایش، در ۶۹ دالر و ۸۸ سنت در 

هر بشکه بسته شد. 
بهای معامالت وســت تگزاس اینترمدیت آمریکا با ۲۴ 
ســنت معادل ۰.۴ درصد افزایش، در ۶۶ دالر و ۲۶ سنت 
در هر بشــکه بسته شد.هر دو شاخص برای نخستین بار از 
نوامبر سال ۲۰۱۸ برای ششمین هفته متوالی کاهش پیدا 
کردند و از نظر فنی، برای نخســتین بار از ســپتامبر سال 
۲۰۲۰ برای ششــمین روز متوالی در وضعیت پیش فروش 
قــرار گرفتند.باب یاوگر، مدیر معامالت انرژی در شــرکت 
میزوهو در نیویورک، افزایش آمار ابتال به کووید ۱۹، گزارش 

اشــتغال مایوس کننده آمریــکا و پایبندی اوپک پالس به 
سیاست افزایش تدریجی تولید در ژانویه را از عوامل عقبگرد 
چشــمگیر قیمتهای انرژی برشمرد.وزیران اوپک پالس در 
نشست روز پنج شــنبه با تصویب افزایش تولید ۴۰۰ هزار 

بشکه در روز در ژانویه، بازار را غافلگیر کردند. 
با این حال تولیدکنندگان اعالم کردند اگر تقاضا از تدابیر 
مقابله با شــیوع ویروس کرونا آســیب ببینند، در سیاست 
تولید خود بازبینی خواهند کرد. وزیران اوپک پالس اعالم 
کردند اگر ضرورت داشته باشند پیش از تاریخ چهارم ژانویه 
که زمان نشســت بعدی این گروه اســت، تشکیل جلسه 
خواهند داد.بازارهای نفت کل هفته تحت تاثیر شناســایی 
واریانــت اُمیکرون ملتهب بودند و گمانــه زنی هایی وجود 
داشت که وضع قرنطینه های جدید، به تقاضا برای سوخت 
لطمه زده و باعث می شــود اوپــک پالس افزایش تولید را 
متوقف کند.ســازمان جهانی بهداشت از کشورها خواست 
مردم خود را برای مقابله با شــیوع ویروس کرونا واکسینه 

کنند و اعالم کرد محدودیتهای ســفر پاسخ کافی نیست.
در آمریکا نبراســکا ششمین ایالتی بود که شناسایی شش 
مورد ابتال به اُمیکرون را که بسیار مسری اعالم شده است، 
گزارش کرد.شــاخصهای وال استریت که در ابتدا در سطح 
باالتری گشــوده شــده بودند، پس از انتشار آمار ضعیف تر 
از حد مطلوب اشــتغال ماهانه آمریکا و ابهامات نســبت به 
وضعیت واریانت اُمیکرون و مســیر تحکیم سیاســت پولی 
بانک مرکزی آمریکا، روند صعودی خود را معکوس کردند.
گزارش اشتغال آمریکا نشــان داد اشتغالزایی در نوامبر در 
بحبوحه کاهش مشاغل در خرده فروشی ها، به شکل قابل 
مالحظه ای آهســته شده است.بر اســاس گزارش رویترز، 
شــرکت خدمات انرژی بیکرهیــوز روز جمعه گزارش کرد 
شــرکتهای حفاری آمریکایی هفته گذشته شمار دکلهای 
حفــاری نفت را بدون تغییر حفظ کردند. شــمار دکلهای 
حفاری نفت در پنج هفته پیش از آن مرتبا افزایش داشت و 

به باالترین سطج از آوریل سال ۲۰۲۰ رسید.

گلدمن ساکس به قیمت نفت
 خوش بین ماند

تحلیلگران کاالی گلدمن ساکس با وجود تصمیم اخیر 
اوپک پالس برای افزایش تولید به میزان ۴۰۰ هزار بشــکه 
در روز در ژانویــه، بــه قیمتهای نفت خــوش بین ماندند.

تحلیلگران این بانک ســرمایه گذاری آمریکایی با اشاره به 
ریســکهای صعودی برای قیمتهای نفت، قیمت هر بشکه 
نفــت برنت در ســال ۲۰۲۳ را ۸۵ دالر پیش بینی کردند.
تحلیلگران گلدمن ساکس توضیح دادند تولیدکنندگان نفت 
شــیل آمریکا احتماال رویکرد محتاطانه ای که در خصوص 
رشــد تولید دارند حفظ خواهند کــرد به خصوص پس از 
ریزش اخیری که برای قیمتهای نفت اتفاق افتاد. همزمان 
اوپک با مشکل ظرفیت تولید روبروست که با ادامه پایبندی 
این گروه به افزایش تدریجی اوپک پالس، شــدت پیدا می 
کند.این بانک ســرمایه گذاری هفته گذشــته اعالم کرده 
بود ریزش قیمتهای نفت که به دنبال انتشــار خبر شــیوع 
واریانت جدید اُمیکرون اتفاق افتاد، بیش از حد بوده است 
و معامله گران تاثیر احتمالــی اُمیکرون بر تقاضای جهانی 
بــرای نفت را بیش از حد جدی گرفتــه و روی افت تقاضا 
به میزان هفت میلیون بشــکه در روز حســاب می کنند.

دامین کوروالین، مدیر تحقیقات انرژی و استراتژیست کاال 
در گلدمن ساکس اظهار کرد: تحقق برآورد مذکور مستلزم 
وقوع سه سناریوی منفی شامل عدم پرواز هیچ هواپیمایی 
در جهان به مدت ســه ماه، وجود قرنطینه هایی به شــدت 
سه ماهه دوم سال ۲۰۲۰ در جهان یا حتی وضعیت وخیم 
پیش از واکسیناسیون است.اوپک پالس بر این باور است که 
ریزش قیمتها پس از انتشار خبر شیوع اُمیکرون بیش از حد 
بوده اســت اما اعالم کرد اگر ضرورت داشته باشند پیش از 
تاریخ چهارم ژانویه که زمان نشست بعدی این گروه است، 
تشکیل جلســه خواهند داد.بر اساس گزارش اویل پرایس، 
اگــر اوپک پالس در رویکرد فعلی بــرای افزایش تدریجی 
تولید تجدیدنظر کند، قیمتهای نفت به سرعت بهبود پیدا 
خواهد کرد. قیمتها پس از نشســت وزیران اوپک پالس و 
توافق آنها برای افزایش تولید به میزان ۴۰۰ هزار بشکه در 
روز در ژانویه ســقوط کرده بــود و نفت برنت به ۶۶ دالر و 
نفت وســت تگزاس اینترمدیت به ۶۸ دالر و ۴۲ سنت در 

هر بشکه نزول کردند.

سویه جدید کرونا قیمت نفت را تهدید کرد

کاهش قیمت نفت برای ششمین هفته متوالی

از ابتدای ســال جاری تا پایان مهرماه بالغ بر ۵۰۷ 
هزار دستگاه خودرو ســواری تولید شده که تنها ۱.۴ 
درصد معادل ۶۸۰۰ دســتگاه بیشتر مدت مشابه سال 
گذشته است؛ این در حالیســت که تولید خودروهای 
باری ســنگین )کامیون، کامیونت و کامیونت( در این 
مدت بیش از ۶۴ درصد رشد تولید داشته اما در مقابل 
وانت و تراکتور با افت تولید مواجه شده اند.طبق آمارهای 
وزارت صمت، در هفت ماهه سال جاری، خودروسازان 
داخلی ۵۰۷ هزار و ۳۰۰ دستگاه خودرو سواری تولید 
کرده اند که در مقایســه با ۵۰۰ هزار و ۵۰۰ دســتگاه 
خودرو تولیدی در هفت ماه ابتدایی ســال ۱۳۹۹، تنها 

۶۸۰۰ دستگاه بیشتر شده و رشد ۱.۴ درصدی را ثبت 
کرده است.بیشترین رشد تولید در بین خودروها در این 
مقایســه آمار متعلق به کامیون، کامیونت و کشنده ها 
است که رشــد ۶۴.۴ درصدی داشته است. تولید این 
خودروهای باری سنگین از ۳۰۱۶ دستگاه تولیدی در 
مجموع هفت ماه نخست سال گذشته به ۴۹۵۷ دستگاه 
در مدت مشابه ســال جاری رسیده است.کمباین ها و 
اتوبوس، مینی بوس و ون ها نیز تولید افزایشی داشته اند؛ 
به ترتیب تولید کمباین  در هفت ماهه امســال نسبت 
به مدت مشابه سال گذشــته ۱۳.۵ درصد و اتوبوس، 

مینی بوس و ون ۱۲.۵ درصد افزایش داشته است.

معاون امــور صنایــع وزارت صمت از رشــد ۴۸ 
درصــدی ارزش صادرات در کشــور طــی هفت ماه 

سال جاری نسبت به سال گذشته خبرداد.
به گزارش روابط عمومی سازمان صمت آذربایجان 
شرقی، مهدی صادقی نیارکی در بیست و دومین مراسم 
گرامیداشت روز صنعت و معدن در آذربایجان شرقی با 
اشاره به اولویت های دولت سیزدهم در وزارت صمت، 
اظهار داشــت: طبق گزارش هــای آماری و پایش ۲۵ 
رشته فعالیت صنعتی، ۱۵ رشــته دارای رشد مثبت 
در هفت ماهه ســال جاری بوده اســت.وی با تبیین 
شــاخص های کالن صنعتی از تداوم رشــد صنعتی 

در سه ماه ابتدای ســال جاری خبر داد و گفت: برای 
تداوم روند افزایشــی تولید راه اندازی واحدهای راکد 
و طرح هــای نیمه تمام با پیشــرفت ۸۰ درصد و ارتقا 
ظرفیــت واحدهای نیمه فعال بــا ظرفیت پایین، در 

اولویت اقدامات قرار دارد.
صادقی نیارکی بــا تبیین سیاســت های حمایتی 
وزارت صمــت از جامعه صنعتی کشــور تصریح کرد: 
رشــد ۴۸ درصــدی ارزش صــادرات در هفــت ماه 
سال جاری نسبت به ســال گذشته نویدبخش تحقق 
هدفگذاری افزایش حداقل ۵ میلیارد دالری صادرات 

امسال نسبت به سال ۹۹ می باشد.

رشد 4۸ درصدی ارزش صادرات در کشور طی هفت ماه سال جاریافزایش 1/4 درصدی تولید خودرو سواری در 7 ماه امسال

 

اقدامــات و اهــم فعالیت های انجام شــده در 
صندوق تامین خســارت های بدنی در مدت ۱۰۰ 
روز طــی گفت وگو با مهندس مجیــد بهزادپور، 

مدیرعامل این نهاد تشریح شد.
به گــزارش روابــط عمومی صنــدوق تامین 
خســارت های بدنی در راســتای اقدامات و اهم 
فعالیت هــای انجــام شــده در صنــدوق تأمین 
خســارت های بدنی با مهندس مجیــد بهزادپور، 
مدیرعامــل این نهاد به گفت وگو نشســته ایم که 

مشروح آن در ادامه می آید:
بهزادپور در تشــریح اقدامــات صورت گرفته 
در صندوق جهت تســهیل و تسریع در پرداخت 
خســارت زیان دیدگان و خانواده های آسیب دیده 
حــوادث رانندگی بیان داشــت: افرادی که دچار 
این حوادث ناگوار می شــوند غالبا از اقشار ضعیف 
 جامعه می باشــند لذا تســریع در ارائه خدمات با 
کیفیت از اولویت های صندوق می باشد؛ در همین 
راســتا کاهش روند رسیدگی به پرونده ها، اتصال 
به سامانه خودکاربری ثنا )مرکز فناوری اطالعات 
قوه قضائیه(، ارسال سیستمی حواله های پرداخت 
و راه اندازی سیستم نرم افزاری تقسیم ارث منجر 
به تسهیل و ارائه خدمات با کیفیت به هموطنان 

گرامی می باشد.
ایشــان در ادامه اضافه کرد: بــه منظور رفاه 

حال و کاهش مراجعات آســیب دیدگان مشمول 
تعهدات صنــدوق تأمین خســارت های بدنی با 
جلوگیری از ایجاد اطاله دادرســی، زیان دیدگان 
خسارات خود را با تشخیص کارشناسان صندوق 

دریافت می نمایند.

مدیرعامل صندوق در راســتای تکریم ارباب 
رجوعان و صیانت از حقوق شهروندی و تسریع در 
پرداخت خسارات و ایفای به موقع تعهدات قانونی 
تصریح کرد: با مکانیزه نمودن فرایندهای اجرایی 
در پرداخــت الکترونیکــی خســارات و به دنبال 
تسهیل و استفاده از کنترل های سیستمی، صدور 

چک، حــذف و پرداخت الکترونیکــی جایگزین 
گردید و بــا ارتقای آن ضمن تســریع در انتفاع 
آســیب دیده از دیات متعلقه فرآیند کاری مراجع 
قضائی نیز به همین دلیل موجب تســهیل شده 

است.
بهزادپور، مدیرعامل صندوق خسارت های بدنی 
با بیان اینکه اتصال صندوق به سامانه خودکاربری 
مرکز فناوری اطالعات قوه قضائیه روند رسیدگی 
به پروند های صندوق را  تســریع و تسهیل نمود 
اظهارداشــت:  امــکان ثبت دادخواســت، لوایح، 
دفاعیه اعم از بدوی و تجدیدنظر در محاکم، پاسخ 
و ارسال مکاتبات مختلف و درخواست استعالم ها 
از محاکم قضایی بدون ارســال ســند و مراجعه 
حضوری همکاران حقوقی و قســمت عمده ای از 
فرآیند رســیدگی و دادرســی پرونده ها از طریق 
این سامانه انجام می شــود و در پی آن نیز باعث 
صرفه جویی در زمان و هزینه های صندوق و ارباب 

رجوع می گردد.
وی اذعــان کــرد: بــا اســتفاده از ســامانه 
خودکاربری بخاطر شــفافیت و تسریع در فرآیند 
رسیدگی به پرونده ها در بازه زمانی کوتاه از ایجاد 
اطاله دادرســی جلوگیــری و بدین گونه از زیان 
وارده به منابع مالی صندوق به دلیل افزایش نرخ 
ساالنه دیات پیشگیری به عمل می آید و پرداخت 
خســارت تعلق یافته به زیان دیدگان تســریع و 

رضایت  شان فراهم می گردد.
ایشــان نســبت به اهمیت رســیدگی و ارائه 
خدمات به موقع به زیان دیدگان حوادث رانندگی 
اظهارداشــت: جلســات هم افزایی و هم اندیشی 
بررســی چالش ها و رفع موانــع ارائه خدمت در 
شعب سراسر کشور بصورت منظم انجام می گیرد.
وی یــادآوری کــرد: در این مدت، جلســات 
حضوری با رؤسای کل دادگستری، دادستان مراکز 
اســتان ها و دادگستری شهرستان هایی که دارای 
تراکم پرونده بوده اند، مدیران کل پزشکی قانونی 
استان ها و سایر دستگاه های ذیربط برگزار گردید. 
مدیرعامل صندوق در پایان خاطرنشــان کرد: در 
پرتو عنایات الهی و تــالش همکاران زحمتکش 
در تمامی شــعبات صندوق عملکرد قابل قبولی 
در مــدت ۱۰۰ روز به ثبت رســید بدین گونه که 
در این مدت تعداد ۷۵۰۰ پرونده مورد رسیدگی 
قرار گرفته که مبلغ ۸.۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال 

پرداخت گردیده است.

مهندس بهزادپور، مدیرعامل صندوق تأمین خسارت های بدنی 
گزارشی از عملکرد ۱۰۰ روزه صندوق را ارائه کرد

با مکانیزه نمودن فرایندهای اجرایی
 در پرداخت الکترونیکی خسارات 

و به دنبال تسهیل و استفاده از کنترل های 
سیستمی، صدور چک، حذف و پرداخت 

الکترونیکی جایگزین گردید و با ارتقای آن 
ضمن تسریع در انتفاع آسیب دیده

 از دیات متعلقه فرآیند کاری مراجع قضائی 
نیز به همین دلیل 

موجب تسهیل شده است.
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بیست و دومین سالگرد تاسیس شرکت هتل های پارسیان 
برگزار شد

سه شنبه نهم آذرماه، بیســت و دومین سالروز 
تاسیس شــرکت هتل های بین المللی پارسیان با 
حضور مدیران ســتاد، هتل ها و کارکنان هتل های 
تابعه شــرکت هتل های بین المللی پارسیان برگزار 
شد. این مراسم با تالوت آیات الهی و طنین سرود 
ملی در سالن جشن ها و ضیافت های کوه نور هتل 
پارسیان اوین و همزمان به  صورت ویدئو کنفرانس 
در تمام هتل های گروه پارســیان برگزار شــد. در 

ابتدای مراسم عبدالعلی، مدیر بازاریابی 
و فروش شــرکت هتل های پارســیان 
و دبیر این مراســم در بخــش آغازین 
مروری بر تاریخ تجربه ۹۰ سال حضور 
هتل های ایــن زنجیره هتــل داری در 
صنعت میهمان نوازی، از کلنگ زنی هتل 
قدیم رامسر در سال ۱۳۰۷، تا تاسیس، 
توسعه و به روزرســانی دیگر هتل های 
پارســیان تا به امروز، شعار سال جدید 
فعالیت هتل های پارســیان را رونمایی 
نمود، سال بیست و سوم، میهمان نوازی 
هوشــمند. در بخش دیگر این مراســم 

مهندس میرامینی، مدیرعامل شــرکت هتل های 
پارسیان ضمن بیان دالیل انتخاب این شعار برای 
فعالیت پارسیان در ســال بیست و سوم بر تالش 
برای اســتفاده از دانش فنی نوین، هوش مصنوعی 
و مدیریت هوشمند فرایندها از تهیه و تامین مواد 
و امکانات مورد نیاز، تا شیوه مصرف، ارائه خدمات، 
مدیریــت درآمد، هزینــه، مدیریــت اطالعات و 
ارتباطات بازاریابی و استفاده از بسترهای هوشمند 

تجاری از جمله پارســا تاکیــد نمودند. مدیرعامل 
بزرگترین زنجیره هتل های ۴ و ۵ ســتاره کشــور 
هویت و بقای هتل های پارسیان را در گرو خدمت 
شایسته به مردم و تعهد به میهمان نوازی اسالمی 
و ایرانی دانست.  ایشــان با اشاره به آغاز بیست و 
سومین ســال افتتاح شرکت هتل های پارسیان، با 
اشاره به ابعاد مغفول مهمان نوازی در هتل ها افزود: 
نزد بسیاری از مسافران بین المللی، میهمان نوازی، 

صمیمیت و رفتار دوستانه جامعه میزبان عنصری 
محوری در ارتقای تجربه سفرهایشــان محسوب 
می شــود، میهمان نــوازی خصلتــی اجتماعی و 
پســندیده در کشورهاســت. مهندس میرامینی 
از کارکنان هتل های پارســیان خواســت به ارائه 
نمونه های مختلف و الگوســازی در میهمان نوازی 
اســالمی و ایرانی پرداخته و تاکید کرد: با استفاده 
از پتانســیل ویژگی های فرهنگی میهماندوستانه 

به مثابه ســرمایه ناملموس توسعه گردشگری در 
زنجیره هتل ها، همکاران ما می توانند شــاهد رشد 
مجموعه های خود باشــند.   وی در ادامه با اشاره 
به شــیوع ویروس منحوس کرونا و خسارات ناشی 
از آن در بدنه صنعت گردشگری، شرکت هتل های 
پارســیان را در اجرای مســئولیت های اجتماعی 
این گروه وابســته به هلدینگ ســیاحتی و مراکز 
تفریحی پارســیان موفق دانســت و به بخشی از 
خدمات هتل های پارســیان در حمایت از مدافعان 
سالمت و جهادگران داوطلب مبارزه با این ویروس 
و خدمات رسانی به آسیب دیدگان حوادث طبیعی 
ســال های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ در کشور و فعالیت های 
ادامه دار ارائه کمک هــای مومنانه در کنار خیرین 
اشــاره نمــود و آن را توفیقی بــزرگ و از برکات 
رویکرد جهــادی و انقالبی در بنیاد مســتضعفان 
انقالب اسالمی دانست. مهندس میرامینی با اشاره 
به حدیث »َخیُر إخوانُِکم َمن أهدی إلَیُکم ُعیوبَُکم« 
هتل های پارسیان را آماده انتقادات و پیشنهادات 
برای تسریع حرکت این مجموعه معظم در مسیر 
بهبود و تعالی دانست و از همکاران خالق و توانای 
خود در سراســر کشــور خواســت در این عرصه 
باتوجه به پیشــینه غنی فرهنگی ایــران، راه های 
جدیدی برای نشان دادن این ارزش 
بیابند. مدیرعامل شــرکت هتل های 
پارســیان میهمانانی که نقاط ضعف 
خدمت رســانی و میهمان نــوازی را 
به ما یادآور می شــوند یــاران ما در 
راه پیشــرفت و تعالی دانســت که 
باید از آنها قدردانــی کرد. در پایان 
مدیرعامل شرکت هتل های پارسیان 
سال بیست و سوم فعالیت هتل های 
۲۲ گانه پارسیان در ۱۳ شهر کشور 
را با عنوان پارسیان، سال قدم نهادن 
در مســیر تحول هوشمند به سوی 
میهمان نوازی اسالمی و ایرانی عنوان نمود و کانون 
خالقیــت و نوآوری این شــرکت را آماده پذیرش 
ایده های جدید و هوشــمند و همکاری با جوانان 
خــالق و پرتالش در زمینه هــای مختلف مرتبط 
دانست. کارکنان هتل های پارســیان، با برگزاری 
مراســم جشن سالروز تاســیس شرکت هتل های 
پارســیان را در تمامی هتل هــای ۲۲گانه گرامی 

داشتند.


