ﭘﺮداﺧﺖ ﺧﺴﺎرت ﺑﻪ ﺻﻮرت آﻧﻼﯾﻦ ﺗﻮﺳﻂ
ﺑﯿﻤﯿﺘﻮ و ازﮐﯽ ﻣﺤﻘﻖ ﺷﺪ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
آرش ﭘﺎرﺳﺎﭘﻮر | دوﺷﻨﺒﻪ ۱۱ ،اﺳﻔﻨﺪ ۱۳۹۹
ﺑﯿﻤﯿﺘﻮ و از ﮐﯽ ﮐﻪ از روزﻫﺎی ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ادﻏﺎم ﺷﺪﻧﺪ از ﺧﺪﻣﺖ ﺟﺪﯾﺪ ﺧﻮد ﯾﻌﻨﯽ
اراﺋﻪ ﺧﺴﺎرت ﺑﻪ ﺻﻮرت آﻧﻼﯾﻦ روﻧﻤﺎﯾﯽ ﮐﺮدﻧﺪ .در اﯾﻦ ﺳﺮوﯾﺲ ﮐﺎرﺑﺮان ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﭼﻨﺪ ﮐﻠﯿﮏ و آﭘﻠﻮد
ﻣﺪارک ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز و اﻟﺒﺘﻪ ﭘﺲ از ﺻﺤﺖ ﺳﻨﺠﯽ اﯾﻦ اﻃﻼﻋﺎت ،ﺧﺴﺎرت ﺧﻮد را از ﺑﯿﻤﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت
آﻧﻼﯾﻦ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ﺻﺒﺢ اﻣﺮوز ﻣﺮاﺳﻢ روﻧﻤﺎﯾﯽ رﺳﻤﯽ از ﺧﺪﻣﺖ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﯿﻤﯿﺘﻮ و از ﮐﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت آﻧﻼﯾﻦ و ﺑﺎ ﺣﻀﻮر

اﺻﺤﺎب رﺳﺎﻧﻪ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ .ﻣﺪﯾﺮان ﻋﺎﻣﻞ اﯾﻦ دو ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺎ اﻋﻼم اﯾﻨﮑﻪ آﻧﻬﺎ ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺮداﺧﺖ ﺧﺴﺎرت
ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮﮐﯿﻦ را ﯾﮏ ﻧﯿﺎز اﺳﺎﺳﯽ ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﺮدهاﻧﺪ و ﺳﻌﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ﺑﻪ آن ﭘﺎﺳﺨﯽ ﺳﺮﯾﻊ و ﺧﻼﻗﺎﻧﻪ ﺑﺪﻫﻨﺪ
اذﻋﺎن داﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺧﺪﻣﺎت ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ دو ﺳﻪ ﻫﻔﺘﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺮدم اراﺋﻪ ﺷﺪه و از اﺳﺘﻘﺒﺎل
ﺧﻮﺑﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺮﺧﻮردار ﺷﺪه اﺳﺖ.
»ارس اﻧﺎری« ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺎت ﻣﺪﯾﺮه ﺑﯿﻤﯿﺘﻮ در اﯾﻦ ﻧﺸﺴﺖ ﺗﻮﺿﯿﺢ داد ﮐﻪ  ۳۰درﺻﺪ ﻣﺮدم ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ
ﭘﺮداﺧﺖ ﺧﺴﺎرت ﺗﺼﺎدفﻫﺎ ﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪ ﺑﯿﻤﻪ روی ﻣﯽآورﻧﺪ و ﻧﯿﻤﯽ از ﻣﺮدﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﻤﻪ ﺧﺮﯾﺪهاﻧﺪ ﻧﯿﺰ
ﺣﺪاﻗﻞ ﯾﮏ ﺑﺎر ﺑﺎ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﭘﺮداﺧﺖ ﺧﺴﺎرت ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ .او اﻣﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ دارد ﮐﻪ ارزﯾﺎﺑﯽﻫﺎی ﻫﺮ دو
ﺗﯿﻢ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ رﺳﯿﺪه ﮐﻪ ﻧﻤﺮه ﭘﺮداﺧﺖ ﺧﺴﺎرت ﺑﯿﻤﻪﻫﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ  ۳از  ۵ﺑﻮده و اﮐﺜﺮﯾﺖ
ﻣﺮدم از اﯾﻦ ﺧﺪﻣﺎت ﻧﺎراﺿﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ:

» ۸۰درﺻﺪ ﭘﻮﻟﯽ ﮐﻪ در ﺻﻨﻌﺖ ﺑﯿﻤﻪ از ﻣﺮدم ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﺴﺎرت ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﺮﮔﺸﺖ داده
ﻣﯽﺷﻮد .اﯾﻦ رﻗﻢ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺟﻬﺎﻧﯽ اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺳﺨﺎوﺗﻤﻨﺪاﻧﻪ ﻣﯽآﯾﺪ اﻣﺎ ﺑﺎزﻫﻢ
ﻣﺮدم از اﯾﻦ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﯿﻤﻪﻫﺎ ﻧﺎراﺿﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ .در واﻗﻊ ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﻣﻘﺪار زﯾﺎدی ﻫﺰﯾﻨﻪ
ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺑﯿﻤﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد اﻣﺎ رﺿﺎﯾﺘﯽ ﺧﺎﺻﯽ از ﺳﻮی ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن وﺟﻮد ﻧﺪارد«.

ﭼﺮا ﻣﺮدم از ﭘﺮداﺧﺖ ﺧﺴﺎرت ﺗﻮﺳﻂ ﺑﯿﻤﻪﻫﺎ ﻧﺎراﺿﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ؟

ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ او دﻻﯾﻞ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ از ﻧﺎراﺿﯽ ﺑﻮدن ﻣﺮدم ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﺮوﺳﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﺧﺴﺎرت ﺑﻪ آﻧﻬﺎ وﺟﻮد
دارد ﮐﻪ ﺗﯿﻢ آﻧﻬﺎ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ اﯾﻦ دﻻﯾﻞ را واﮐﺎوی ﮐﻨﺪ و در ﺳﺮوﯾﺲ ﺟﺪﯾﺪ ﺧﻮد ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﭘﺎﺳﺨﯽ ﺷﻔﺎف و

ﺳﺎده دﻫﺪ» :ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺮدم از اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺮاﮐﺰ ﭘﺮداﺧﺖ ﺧﺴﺎرت ﮐﺠﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ اﻃﻼﻋﯽ ﻧﺪارﻧﺪ و ﻋﺪم آﮔﺎﻫﯽ
ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺎﻋﺚ ﺳﺮدرﮔﻤﯽ آﻧﻬﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ  ۹۰درﺻﺪ ﻣﺮدم اﻃﻼﻋﯽ از ﻓﺮاﯾﻨﺪ درﯾﺎﻓﺖ

ﺧﺴﺎرت ﺗﻮﺳﻂ ﺑﯿﻤﻪ ﻧﺪارﻧﺪ و ﯾﺎ اﮔﺮ اﻃﻼﻋﯽ دارﻧﺪ ﻟﺰوﻣﺎ دﯾﺘﺎی دﻗﯿﻘﯽ ﻧﯿﺴﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻧﻬﺎﯾﺖ
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺮدم ﭘﺲ از ﻃﯽ ﮐﺮدن ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ و درﯾﺎﻓﺖ ﺧﺴﺎرت ﺑﯿﻤﻪ ،از ﻣﺒﻠﻎ آن ﻧﺎراﺿﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ و
ﺑﺎور دارﻧﺪ ﮐﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﺧﻮد ﺑﯿﻤﻪ وﻗﺘﯽ اﯾﻦ رﻗﻢ را ﺗﻌﻦ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﺷﺮﮐﺖ اﻗﺪام ﻣﯽﮐﻨﺪ«.
او ﺑﻪ ﻣﺴﺎﻟﻪ وﻗﺖ ﮔﯿﺮ ﺑﻮدن و زﻣﺎنﺑﺮ ﺑﻮدن درﯾﺎﻓﺖ ﺧﺴﺎرت از ﺑﯿﻤﻪ ﻧﯿﺰ اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﺪ و آن را
ﻧﮑﺘﻪای ﻣﻨﻔﯽ ﺑﺮای ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﻣﯽداﻧﺪ» :ﻣﻌﻤﻮﻻ در ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﯾﮏ روز ﮐﺎری ﺑﺮای
درﯾﺎﻓﺖ اﯾﻦ ﺧﺪﻣﺎت ﺻﺮف ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﺴﯿﺎری از اﻓﺮاد ﺧﻮدﺷﺎن ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ زﻧﺪﮔﯽﺷﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ و
ﺗﻌﻄﯿﻞ ﮐﺮدن ﯾﮏ روز ﮐﺎریﺷﺎن ﺑﻪ ﺿﺮر ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺮای آﻧﻬﺎ ﻣﻨﺘﻬﯽ ﻣﯽﺷﻮد .ﯾﮏ راﻧﻨﺪه ﯾﺎ ﯾﮏ ﮐﺎﺳﺐ را
ﺗﺼﻮر ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﯾﮏ روز ﮐﺎری را ﺗﻌﻄﯿﻞ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺧﺴﺎرت ﺧﻮد ﺑﺮﺳﺪ«.
ﺗﻤﺎم اﯾﻦ ﻣﻮارد ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﮐﻪ ﺑﯿﻤﯿﺘﻮ و ازﮐﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان دو ﺗﯿﻢ اﯾﻨﺸﻮرﺗﮑﯽ ﺑﺮای ﭘﺎﺳﺦ دﻫﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ
ﻣﺸﮑﻞ دﺳﺖ ﺑﻪ اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﭘﺮداﺧﺖ ﺧﺴﺎرت ﺑﻪ ﻃﻮر آﻧﻼﯾﻦ ﺑﺰﻧﻨﺪ .آﻧﻬﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ دارﻧﺪ ﮐﻪ در روش
ﭘﯿﺶ رو ،از ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻣﻌﺘﻤﺪ ﺑﯿﻤﻪ ﻣﺮﮐﺰی اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮدهاﻧﺪ و ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺗﻌﻦ ﻣﻘﺪار ﺧﺴﺎرت را
اﻧﺠﺎم ﻣﯽﻫﺪ از ﺧﻮد ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺑﯿﻤﻪ ﻧﯿﺴﺖ ﺗﺎ ﺷﺎﺋﺒﻪای ﺑﺮای ﻣﺮدم ﺑﻪ وﺟﻮد ﺑﯿﺎﯾﺪ.

ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﻮﺿﯿﺤﺎﺗﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻧﺸﺴﺖ داده ﺷﺪ ،ﻣﺮاﺣﻞ درﯾﺎﻓﺖ ﺧﺴﺎرت آﻧﻼﯾﻦ ﺳﺎده و ﻋﺎری از
ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽ اﺳﺖ .ﮐﺎرﺑﺮان ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﭘﺲ از ﺛﺒﺖ ﻧﺎم در ﺳﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﭘﺮداﺧﺖ ﺧﺴﺎرت
آﻧﻼﯾﻦ ﺑﺮوﻧﺪ و ﺑﺎ ﺧﻮداﻇﻬﺎری ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ واﻗﻌﻪای ﮐﻪ رخ داده و ﺳﭙﺲ آﭘﻠﻮد ﮐﺮدن ﻣﺪارﮐﯽ اﻋﻢ از
ﻣﺪارک ﺑﯿﻤﻪ و ﮔﻮاﻫﯿﻨﺎﻣﻪ و ﮐﺮوﮐﯽ و… ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و ﭘﺮداﺧﺖ آﻧﻼﯾﻦ ﺧﺴﺎرت ﺷﻮﻧﺪ؛ ﻓﺮاﯾﻨﺪی
ﮐﻪ در ﻋﺮض ﭼﻨﺪ دﻗﯿﻘﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﺪﯾﺮان ﻋﺎﻣﻞ ﺑﯿﻤﯿﺘﻮ و از ﮐﯽ ،ﻧﻬﺎﯾﺘﺎ  ۲۴ﺳﺎﻋﺖ
ﻃﻮل ﻣﯽﮐﺸﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ آن ﭘﺎﺳﺦ داده ﺷﻮد.

ﺗﺎﺛﯿﺮ  ۳۰درﺻﺪی روی ﻓﺮوش ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﯿﻤﯿﺘﻮ و ازﮐﯽ در آﯾﻨﺪه ﻧﺰدﯾﮏ

»ﺣﺎﻣﺪ وﻟﯽ ﭘﻮر« ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﯿﻤﯿﺘﻮ در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺳﻮال دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺧﻮداﻇﻬﺎری اﻓﺮاد
ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺻﺤﺖ ﺳﻨﺠﯽ ﻣﯽﺷﻮد ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ در ﻣﺮﺣﻠﻪ اول و ﻓﺎز اوﻟﯿﻪای ﮐﻪ ﭘﯿﺶ رو ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ،ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎﻧﯽ
وﺟﻮد دارﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ اﻇﻬﺎرات را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺣﻀﻮری ﻣﯽﺳﻨﺠﻨﺪ» :اﻣﺎ در ﻫﻤﯿﻦ دو ﺳﻪ ﻫﻔﺘﻪای ﮐﻪ
ﻃﺮح اﺟﺮاﯾﯽ ﺷﺪه ،ﻣﻮردی را ﻧﺪﯾﺪﯾﻢ ﮐﻪ ﮔﺰارش ﻏﻠﻂ و ﯾﺎ ﻧﺎدرﺳﺘﯽ از ﺷﺮح واﻗﻌﻪ و ﺟﺰﺋﯿﺎت اراﺋﻪ
داده ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻪ ﻣﺮدم اﻋﺘﻤﺎد ﮐﺮدﯾﻢ و ﺳﻌﯽ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ اﻋﺘﻤﺎد را ﺑﺎ ﯾﮏ ﺻﺤﺖ ﺳﻨﺠﯽ
ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺑﺮﺳﺎﻧﯿﻢ اﻣﺎ ﺷﺎﯾﺪ اﯾﻦ روﻧﺪ در آﯾﻨﺪه ﺗﻐﺮاﺗﯽ ﮐﻨﺪ و ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﺑﻪ ﺻﻮرت
آﻧﻼﯾﻦ در ﺑﯿﺎﯾﺪ«.
وﻟﯽ ﭘﻮر ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ دﯾﮕﺮ ﺳﻮال دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺗﺼﻮر ﻣﯽﮐﻨﺪ اراﺋﻪ اﯾﻦ ﺳﺮوﯾﺲ
ﭼﻘﺪر روی اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت آﻧﻼﯾﻦ و ﻓﺮوش آﻧﻬﺎ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﯽﮔﺬارد ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺻﺒﺮ ﮐﺮد ﺗﺎ ﻧﺘﯿﺠﻪﮔﯿﺮی
دﻗﯿﻖﺗﺮی از آن را دﯾﺪ اﻣﺎ او ﺑﺎور دارد ﮐﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﺮﻧﺪﻫﺎی ﺟﻬﺎﻧﯽ ،اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻧﯿﺰ در اﯾﺮان ﺟﻮاب
ﻣﯽدﻫﺪ و ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ زودی ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن زﯾﺎدی ﺑﺮای آﻧﻬﺎ ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﻨﺪ» :در ﻫﻤﯿﻦ ﭼﻨﺪ روز اﺟﺮای
آزﻣﺎﯾﺸﯽ اﯾﻦ ﻃﺮح ،اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن زﯾﺎد ﺑﻮده و اﻓﺮادی ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻃﯽ ﺗﻤﺎس ﺑﺎ ﻣﺎ ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﺎ ﻣﻠﺤﻖ ﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ از ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺮداﺧﺖ ﺧﺴﺎرت آﻧﻼﯾﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ .ﺗﺼﻮر ﻣﯽﮐﻨﻢ

ﮐﻪ ﺑﻪ زودی اﯾﻦ ﺳﺮوﯾﺲ ﺑﺘﻮاﻧﺪ  ۳۰درﺻﺪ ﺑﻪ ﻓﺮوش ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﺎ ﺑﯿﻔﺰاﯾﺪ و ﻣﺎ را ﺗﺮﻏﯿﺐ ﺑﻪ اراﺋﻪ
ﺧﺪﻣﺎت ﻧﻮﯾﻦ دﯾﮕﺮی در ﺣﻮزه اﯾﻨﺸﻮرﺗﮏ ﺑﺴﺎزد«.
وﻟﯽ ﭘﻮر ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﻮال دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ ﮐﻪ رﮔﻮﻻﺗﻮر ﺳﺨﺖ ﮔﯿﺮ ﺣﻮزه ﺑﯿﻤﻪ ﻃﯽ ﺗﻮﺳﻌﻪ اﯾﻦ
ﺳﺮوﯾﺲ ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ﭼﻪ ﺑﺮﺧﻮردی داﺷﺘﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﻤﻪ ﻣﺮﮐﺰی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ ﺑﺴﯿﺎر ﻫﻤﺮاهﺗﺮ
ﺑﺎ اﯾﻨﺸﻮرﺗﮏﻫﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ» :ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮕﻮﯾﻢ ﺑﯿﻤﻪ ﻣﺮﮐﺰی ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎ ﻣﺎ ﻫﻤﺮاﻫﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻣﺎ را در اﺟﺮاﯾﯽ
ﺷﺪن اﯾﻦ ﻃﺮح ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻫﻢ ﮐﺮده اﺳﺖ .روﯾﮑﺮد ﺑﯿﻤﻪ ﻣﺮﮐﺰی ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺎﺟﺮا ﻣﺜﺒﺖ اﺳﺖ و اﻣﯿﺪوارﯾﻢ
اﯾﻦ روﯾﮑﺮد ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻤﺎﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ ﺧﺪﻣﺎت ﺟﺪﯾﺪ را ﺑﻪ ﻣﺮدم اراﺋﻪ ﮐﻨﯿﻢ و ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺑﯿﻤﻪ
ﻫﻤﺮاﻫﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ«.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

