بانک و بیمه
اخبار
شهردار اصفهان تصریح کرد:

نقش موثر بانک شهر
در تسریع روند توسعه
شاخص های زندگی شهری

شهردار کالن شهر اصفهان با تاکید
بر نقش آفرینی بانک شهر در روند توسعه
شاخص های زندگی شهری،گفت :در
راستای خدمت رسانی بیشتر به شهروندان،
افزایش تعامالت با این بانک در دستور کار
قرار دارد.
به گزارش مرکز ارتباطات و روابط
عمومی ،قدرت اهلل نوروزی با بیان اینکه
خوشبختانه در سال های گذشته تعامل
خوبی میان مجموعه شهرداری اصفهان
و بانک شهر وجود داشته است،افزود :این
مهم با توجه به نقش این بانک در حمایت
از پروژه های شهری در سال جاری بیش از
پیش دنبال خواهد شد.
شهردار کالن شهر اصفهان با بیان این
که بانک شهر متعلق به همه شهروندان
است ،تصریح کرد:حمایت های این بانک
از شهرداری ها موجب به سرانجام رسیدن
بسیاری از پروژه های عمرانی در راستای
رونق زندگی شهری شده است.
نوروزی با اشاره به سیر صعودی
استقبال از خدمات الکترونیک بانک شهر
،گفت:حضور موثر در شبکه بانکی و تکریم
مشتریان منجر به محبوبیت بیش از پیش
این بانک شده است

امکان دریافت رمز دوم يكبار
مصرف كارتهاي بانك مسکن
فراهم شد

به منظور ارتقاء امنيت مشتريان در هنگام
استفاده از درگاههاي مجازي در خصوص
استفاده از رمز دوم يكبار مصرف كارتهاي
بانك مسکن  ،سرويس رمز دوم پويا در بانک
مسکن عملياتي شد .به گزارش پایگاه خبری
بانک مسکن-هیبنا ،نیکوفر صفری رییس اداره
بانکداری الکترونیک بانک مسکن اعالم کرد :به
منظور ارتقاء امنيت مشتريان در هنگام استفاده
از درگاههاي مجازي و بر اساس رهنمودهاي
بانك مركزي در خصوص استفاده از رمز دوم
يكبار مصرف كارتهاي بانكي  ،امکان دریافت
سرويس رمز دوم پويا در بانک مسکن فراهم شد
.وی افزود در حال حاضر مشتریان بانک مسکن
می توانند با مراجعه به دستگاه خودپرداز
بانك مسكن بر اساس دستورالعمل «فعالسازي
رمز پويا بر روي دستگاههاي خودپرداز بانك
مسكن» رمز دوم پوياي خود را فعال نمايند
که در آينده نزديك ،امكان فعالسازي از ساير
درگاهها( كيوسك ،اينترنتبانك ،همراهبانك و
يا شعبه مورد نظر )نيز فراهم ميشود .
رییس اداره بانکداری الکترونیک گفت:در
مرحله اول اجرا ،امكان فعالسازي رمز دوم
پويا به صورت اختياري براي تمامي مشتريان
بانک مسکن فراهم ميباشد و در مراحل
بعدي ،قابليت استفاده از رمز پويا به جاي رمز
اول كارت و پس از آن براي ورود كاربران به
اينترنتبانك و همراهبانك و همچنين رمز
حسابها وجود خواهد داشت كه بهرهبرداري
از این امكانات متعاقباً به مشتریان بانک مسکن
اطالعرساني خواهد شد
بانک توسعه صادات ایران برگزار کرد:

کاربردهای بالکچین در
بانکداری و پرداخت

کارگاه آموزشی کاربرد بالکچین در
بانکداری و پرداخت توسط بانک توسعه
صادرات ایران با حضور جمعی از مدیران
ارشد نظام بانکی ،کارشناسان و عالقه مندان
به حوزه بالکچین برگزار شد.
دکتر نیما امیرشکاری ،عضو انجمن
بالکچین ایران بعنوان کارشناس این حوزه
گفت :دیگر به متمرکز بودن اعتمادی نیست
و این مهمترین پیام بالکچین برای دنیاست؛
در واقع واسطه های سنتی که در گذشته
اعتماد مردم را جلب کرده بودند ،اعتبار
گذشته را ندارند و بر اساس آمار منتشر
شده از سازمان های پژوهشی دنیا در سال
 ،2017کارمندان داخلی به میزان  43درصد
و هکرها  26درصد مسئول نشت اطالعات
سازمان ها بوده اند.
وی تاکید کرد :می توان برای حفاظت
از یک محل ،دیوار ساخت و اطراف آن دیوار
گذاشت و منابع زیادی صرف نگهداری آن
کرد ،اما اگر دشمن داخلی باشد ،آن دیوار
هیچ کمکی نمی کند؛ امروزه با پیشرفت
فناوری فضایی ایجاد شده که نمی توانیم
چشم بسته به افراد داخل سازمان اعتماد
کنیم چرا که چه در پوشش سواستفاده و
چه نادانسته در معرض نشت اطالعات توسط
اعضای سازمان هستیم.
عضو هیات علمی پژوهشکده پولی و
بانکی در ادامه به تشریح ایده بالکچین،
راهکار فردی با نام مستعار»ساتوشی
ناکاماتو» پرداخت و گفت :بالکچین
بعنوان یک مفهوم فناورانه با دیتابیس
ترکنشی به دنیا معرفی شد که در قالب
یک پروتکل فناوری برای ثبت تمامی
اقالم کاربرد دارد.

ارزیابی اقدامات
بانک قرض الحسنه
مهر ایران برای
احداث مدارس و خانه
بهداشت در استان
کرمانشاه
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سرمایهگذاری  41میلیارد دالری از ذخایر ارزی

صندوق توسعه ملی تا پایان سال گذشته
حدود  41میلیارد دالر برای سرمایهگذاری در
طرحهای مختلف پذیر و در دستور کار قرار داده
است.
بخش عمده تسهیالت ارزی پرداخت شده از
منابع صندوق توسعه ملی بر اساس اساسنامه و با
عاملیت بانکهای طرف قرارداد پرداخت میشود.
 ۱۹میلیارد دالر در پرداخت قطعی
این در حالی است که بررسی آخرین گزارش
عملکرد صندوق توسعه ملی از ابتدای تأسیس
( )۱۳۹۰تا پایان سال گذشته نشان میدهد که
مبلغ کل تسهیالت ارزی پذیرش شده توسط
صندوق (اعالم وصول شده) ،تا حدود  ۴۱میلیارد
و  ۱۸۳میلیون دالر دالر بوده است؛ از این مقدار
معادل  ۳۹میلیارد و  ۷۳۶میلیون دالر ،به مرحله
تخصیص ارز (صدور نامه مسدودی به بانک
مرکزی) رسیده است.
همچنین از مجموع تسهیالت ارزی مسدود
شده در بانک مرکزی مبلغ  ۲۳میلیارد و ۷۰۴
میلیون دالر به طرحهای بخش خصوصی۹۶ ،
میلیون دالر به طرحهای بخش تعاونی ،معادل ۱۵
میلیارد و  ۳۶۸میلیون دالر به طرحهای بنگاههای
اقتصادی متعلق به مؤسسات عمومی غیردولتی و

بورس
همچنان
در حال
رکورد
شکنی

معادل  ۵۶۹میلیون دالر به سایر موارد ،اختصاص
یافته است.
از کل مبلغ مسدود شده نیز برای پرداخت
تسهیالت از طریق قراردادهای عاملیت ارزی،
مبلغ  ۱۹میلیارد و  ۲۱۹میلیون دالر با همکاری
بانکهای عامل و بانک مرکزی به مرحله پرداخت
قطعی به متقاضیان رسیده است.
اما عالوه بر سرمایه گذاری انجام شده،

نیز شاخص کل بورس تهران با رشد مواجه شد و با باال
رفتن از کانال  230هزار واحدی پله پله رکورد جدید به ثبت
رساند .گروه خودرویی ،بانکی و شیمیاییها سه گروهی بودند
که بیشترین ارزش معامالت را به خود اختصاص دادند.
دیروز شاخص کل بازده نقدی و قیمتی بورس اوراق بهادار
تهران  ۳۵۰واحد رشد کرد و به رقم  ۲۳۰هزار و  ۶۱۷واحدی
رسید .از آنجایی که روز گذشته شاخص بازار برای اولینبار وارد
کانال  ۲۳۰هزار واحدی شد از آن لحظه به بعد هر مقداری
که نماگر اصلی بازار سرمایه «رشد بدون وقفه» داشته باشد
میتوانیم مدعی شویم این شاخص یک رکورد جدید ثبت
کرده است.
شاخص کل هم وزن نیز با  ۳۹۲واحد رشد مواجه شد و
رقم  ۵۷هزار و  ۲۵۹واحدی را تجربه کرد .شاخص آزاد شناور
اما با  ۲۵۵واحد کاهش رقم  ۲۶۱هزار و  ۱۷۳واحد را تجربه

معادل  ۱۱میلیارد و  ۳۵۰میلیون دالر برای
اعطای تسهیالت جهت اجرای طرحهای ملی
مربوط به حوزه آب ،خاک و کشاورزی بر اساس
قوانین مربوطه اختصاص یافته است که از این
رقم هشت میلیارد دالر برای طرحهای مهار و
تنظیم آبهای مرزی کشور ۱.۵ ،میلیارد دالر
برای طرحهای احیا و توسعه اراضی کشاورزی
استانهای خوزستان و ایالم ۵۰۰ ،میلیون دالر

کرد .همچنین شاخص بازار اول با  ۹۹واحد رشد تا عدد ۱۷۰
هزار و  ۸۹۲پایین رفت .در عین حال شاخص بازار دوم به رشد
خود ادامه داد و با افزایش  ۲۳۴۶واحدی در تراز  ۴۵۴هزار و
 ۳۷۶نشست.
مخابرات ایران ،شرکت ارتباطات سیار ایران ،گروه مپنا و
خدمات انفورماتیک هر کدام به ترتیب  ۱۶۲ ،۲۶۶ ،۲۹۶و ۱۰۷
واحد تأثیر افزاینده روی شاخصهای بازار سرمایه داشتند .اما
فوالد مبارکه اصفهان ،فوالد خوزستان ،معدنی و صنعتی
چادرملو و پتروشیمی مبین هر کدام به ترتیب  ۸۵ ،۹۷ ،۱۲۰و
 ۷۵واحد تأثیر کاهنده روی شاخصهای بازار سرمایه داشتند.
گروه خودرو نیز دیروز ارزش معامالت نسبتاً باالیی را
تجربه کرد به طوری که این رقم به  ۲۴۱میلیارد تومان رسید.
در این گروه در بخشی از سهمها صف خرید مشاهده میشد
و به طور کلی بیشتر سهمهای این گروه کمتر از سه درصد

برای طرحهای انتقال آب به اراضی سیستان،
 ۵۰۰میلیون دالر برای طرحهای آبرسانی به
روستاها ۵۰۰ ،میلیون دالر برای طرحهای
آبیاری تحت فشار و  ۳۵۰میلیون دالر برای
تکمیل طرح انتقال آب به اراضی سیستان
اختصاص پیدا کرده است.
از طرفی تا پایان سال  ،۱۳۹۷بر اساس سایر
تکالیف محوله به صندوق توسط مراجع قانونی ،در
مجموع مبلغی معادل  ۱۳میلیارد و  ۳۸۳میلیون
دالر  ۱۳.۳۸۳جهت پرداخت به طرحهای مربوطه،
مسدود شده است که از این میزان حدود ۱۳
میلیارد دالر پرداخت شده است.
صندوق توسعه ملی در اوایل دهه ۱۳۹۰
و بعد از تجربه نه چندان موفق حساب ذخیره
ارزی راهاندازی شد و با هدف تبدیل بخشی از
عوائد ناشی از فروش نفت ،گاز ،میعانات گازی
و فرآوردههای نفتی به ثروت ماندگار ،مولد و
سرمایههای زاینده اقتصادی و نیز حفظ سهم
نسلهای آینده از محل نفت ،گاز و فرآوردههای
نفتی شروع به کار کرد .ساالنه از منابع ارزی
ورودی به صندوق نیز تسهیالتی به صورت عمدتاً
ارزی و تا بخشی ریالی بر اساس موارد درج شده
در اساسنامه پرداخت میشود.

نوسان قیمت را تجربه کردند.
گروه دیگری که ارزش معامالت نسبتاً باالیی را تجربه کرد
بانکیها بودند به طوری که با دست به دست کردن بیش از
یک میلیارد سهم و اوراق مالی به ارزش معامالت  ۱۱۵میلیارد
تومانی رسید .اما در عین حال به جز نماد بانک پارسیان و
مؤسسه اعتباری ملل که بیش از چهار درصد رشد کردند بیشتر
نمادهای بانکی با کاهش قیمت مواجه شدند.از دیگر گروههایی
که ارزش معامالت باالیی را نسبت به دیگران داشتند فلزات
اساسی ،سیمان ،کانههای فلزی و گروه مواد دارویی بود.
ارزش معامالت بورس تهران دیروز به رقم  ۱,۷۴۰میلیارد
تومان رسید و حجم معامالت عدد پنج هزار میلیارد سهم و
اوراق مالی را پشت سر گذاشت .همچنین در فرابورس ایران
ارزش معامالت به رقم  ۷۲۷میلیارد تومان رسید و حجم
معامالت عدد  ۱.۴میلیارد سهم و اوراق مالی را تجربه کرد.

رونمایی از بستر سانای بیمه تعاون

در مراسم نشست مشترک مدیر عامل و مدیران ستادی بیمه
تعاون با کارگزاران  ،نمایندگان و اصحاب رسانه در هتل المپیک
تهران از بستر سانای بیمه تعاون رونمایی شد .
دکتر مظلومی مدیرعامل بیمه تعاون در مراسم رونمایی از طرح
« سانا تعاون» گفت :بستر سانا امکان صدور هوشمند بیمه نامه
از طریق ابزارهای الکترونیکی را فراهم آورده است  .آینده صنعت
بیمه در اختیار اینشورتک هاست و هر شرکتی ارتباط قوی تری با
اینشورتک ها داشته باشد ،در آینده موفق تر خواهد بود.
وی افزود :یکی از دالیلی که فروش بیمه های آتش سوزی و
حوادث انفرادی در ایران ناموفق بوده ،فروش سخت آنها و الزام به
ارائه اطالعات زیاد بوده است.
مدیرعامل بیمه تعاون خاطرنشان کرد فروش برخط بیمه نامه
یعنی بیمه گذار بعد از پرداخت وجه بیمه نامه ،کد یکتای بیمه
مرکزی را دریافت کند نه اینکه بعد از پرداخت وجه برای دریافت
مدارک به وی مراجعه شود.
دکتر مظلومی با اشاره به ضرورت توزیع ریسک در بین تمام
شهرها و استان های کشور ،اظهار داشت :راه درست صدور بیمه نامه
حوادث طبیعی این است که شرکت ها فروش بیمه نامه های خرد

داشته و به هر فردی بیمه نامه جداگانه و فردی بفروشند تا به طور
طبیعی و خودکار توزیع ریسک شود.
مدیرعامل بیمه تعاون ادامه داد :در این شرکت دو مسیر
موازی را پیش می بریم یکی فروش بیمه نامه های خرد و دیگری
کالن است ولی با توجه به اینکه قراردادهای بزرگ معموال در
چرخش است پس باید فروش خرد و درآمد پایدار داشته باشیم و
در دراز مدت می تواند درآمد باالیی برای شرکت و شبکه فروش
داشته باشد همچنین ما صد در صد به شبکه فروش اهمیت می
دهیم و استراتژی هایمان را با تبادل نظر با شبکه فروش ایجاد
می کنیم.
وی ادامه داد :به عنوان نمونه هرشرکت هر زمانی از وی
درخواست شد باید  NPLزلزله در هر استانی را داشته باشد.
مدیرعامل بیمه تعاون اظهار داشت که این شرکت در جریان سیل
امسال نیز فروش بیمه نامه حوادث را قطع نکرد ولی قبل از پذیرش
هر ریسک بزرگ ،فکری برای اتکایی آن می کند.
پوشش های این بیمه نامه را برای ساختمان تا  ٢١٠میلیون
تومان و اثاثیه منزل تا  ٩٠میلیون تومان است و همچنین در بیمه
نامه حوادث فوت و نقص عضو تا  ٥٠میلیون تومان است.

بانک رفاه حامی خط مقدم تولید در کشور

تأثیر سوءمدیریتی که در بخشهای صنعتی و تولیدی از سالیان گذشته تاکنون وجود داشته سبب
گردیده تا کارگران به لحاظ مسائل مالی همواره یکی از آسیب پذیرترین قشرهای کشور باشند .بنیانهای
اقتصادی کشور که روی دوش کارگران است باید نگاه بهتری به این قضیه داشته باشد
به گزارش نبض بازار ،کارگران بدنه اصلی اقتصاد کشور هستند و بدون حضور آنها در خط مقدم تولید نمی
توان از تحقق آرزوهایی گفت که برای آنها استراتژیهای مختلف را به آزمون و خطا می کشیم .آنچه که موجب
قوام اقتصاد با وجود همه ی مسائل بین المللی حاکم بر کشور می شود تأمین کارگران به عنوان جلوداران تولید
است .در واقع امروز حضور کارگران ایرانی در بخشهای مختلف تولید دیگر یک جلوه ی داخلی نیست بلکه
تأثیرات آن ابعاد جهانی دارد .در شرایطی که کشور درگیر شدیدترین مسائل منطقه ای و جهانی است تکیه بر
اقتصاد مقاومتی با رویکرد رونق تولید می تواند راه حل بی چون و چرای برون رفت و توفیق بر این اتفاقات باشد
اما اگر کارگران را از بخشهای صنعتی و تولیدی بگیریم چه حرفی برای گفتن باقی می ماند؟ آنچه که سبب
انرژی مضاعف در زیرساختهای تولیدی می شود حمایت کارگران است که با وجود همه ی سختیهایی که به
سبب شرایط کاری دارند همچنان چشم و چراغ حاکمیت هستند زیرا به خوبی می توان ثمره ی حضور آنها را
مشاهده کرد .در اکثر کشورهای دنیا برای ایجاد امید و انگیزه در بین کارگران از طرحهای تشویقی قابل توجه
و در نظر گرفتن تسهیالت برای آنها با شرایط بسیار عالی استفاده می شود .در کشورما متأسفانه در بسیاری از
کارگاهها و شرکتهای خصوصی شرایط خوبی بر کارگران حاکم نیست و بعضا با ظلم به آنها نفس تولید به شماره
می افتد .سازمانهای کمی در کشور وجود دارند که به عنوان حامی سربازان اقتصادی کشور ایفای نقش کنند در
حالیکه باید به کارگران بیش از هر قشر دیگری سرویس داد زیرا از صنایع باالدستی تا هرکجای دیگری برای
آبادانی به حضور آنها احتیاج دارد

گشایش سپرده ویژه معامالت آنالین سهام در بانکپاسارگاد

با افتتاح سپرده ویژه معامالت آنالین سهام در بانکپاسارگاد ،عالوه بر برخورداری از سود این
سپرده ،از طریق آن میتوان بدون مراجعه حضوری و بهصورت کام ً
ال اینترنتی ،در سیستم معامالت آنالین
کارگزاری بانکپاسارگاد نیز ثبتنام کرد.
به گزارش روابط عمومی بانکپاسارگاد ،مشتریان میتوانند با مراجعه به یکی از نزدیکترین
شعبههای بانکپاسارگاد نسبت به افتتاح سپردۀ سرمایهگذاری کوتاهمدت «ویژۀ معامالت آنالین سهام»
اقدام کنند .سپس با استفاده از نام كاربری و رمز عبور به سیستم بانكداری مجازی خود وارد شده و فرآیند
ثبتنام را تکمیل کنند .فرمهای تکمیلشده و تصویر مدارک هویتی مورد ارزیابی کارشناسان کارگزاری
قرار گرفته و در صورت تأیید ،ثبتنام قطعی انجام خواهد شد.
بر اساس این خبر ،شرکت کارگزاری بانکپاسارگاد بهعنوان یکی از کارگزاران پیشرو در ارائه خدمات
به روز ،مبتنی بر فناوریهای نوین کشور ،ارائهدهنده خدمات نوین معامالت برخط ()Online Trading
است تا دسترسی سریع ،آسان و مطمئن را برای سرمایهگذاران به سیستم معامالتی فراهم کند.
با بسط و گسترش بازار سرمایه و تمایل سرمایهگذاران به ابزارهای نوین معامالتی ،این کارگزاری
ارائهدهنده یکی از پیشرفتهترین سیستمهای معامالتی به کلیه متقاضیان حقیقی و حقوقی معامالت
برخط است تا با بهرهگیری از آن ،امکان خرید و فروش سهام را به صورت اینترنتی و آنالین برای خود
فراهم کنند.
از مزایای به کارگیری این سیستم ،حذف هرگونه مراجعه حضوری به بانک و کارگزاری و انجام کلیه
مراحل فرآیند معامالت از طریق سیستم آنالین در کمترین زمان ممکن است.

محسن پدرام رییس هیات مدیره و عيسي امامي عضو هيات مديره بانک
قرض الحسنه مهر ايران به منظور بررسي روند پيشرفت ساخت پروژه هاي خانه
بهداشت و درمان و همچنين احداث مدارس تحت تعهد اين بانک در مناطق زلزله
زده ،به استان کرمانشاه سفر کردند.به گزارش روابط عمومی بانک قرض الحسنه
مهر ایران ،در این سفر ،محسن پدرام ریيس و عيسي امامي عضو هيات مديره بانک
قرض الحسنه مهر ايران با هدف بررسي نحوه ساخت ۳خانه بهداشت توسط بانک،
از روستاهاي کولسوند ،كركهرگ و سيد احمد و همچنين براي نظارت بر احداث
سه باب مدرسه از روستاهاي سوخور عبدي ،بابارستم و ژاومرگ از توابع شهرستان
گيالنغرببازديدخواهندنمود.

وی افزود که حتی مسافران عتبات عالیات نیز می توانند با
این کارت خود را برابر حوادث تروریستی بیمه کنند .بستر سانا در
حقیقت یک کارت اعتباری با سه مشخصه سریال ،رمز اختصاصی و
فعال سازی با کد نماینده است که بیمه گذاران می توانند از اعتبار
موجودی آن استفاده کرده یا با آن بیمه نامه بخرند .بر این اساس
بیمه گذاران می توانند با خریداری یک کارت اعتباری که به ابزارک
موبایلی متصل است ،در کمترین زمان و به سادگی بیمه نامه های
حوادث و آتش سوزی را برای خود خریداری کنید.

اعالم برنامههای «آسیا» برای گسترش بیمههای زندگی

بیش از هزار و پانصد نماینده در راستای اجرای آییننامه  96بیمه مرکزی ،جذب شده و در حال
آموزش هستند.به گزارش بورس نیوزمسعود بادین مدیرعامل شرکت بیمه آسیا در خصوص تاثیر تورم بر
تقاضای بیمهنامههای زندگی بیان کرد :قطعا تورم بر روند تقاضای بیمههای زندگی اثرگذار است؛ ولی اگر
اطالعات صحیح در مورد بیمههای زندگی ارائه شود و مردم بدانند با سرمایهگذاری اندک و خرید بیمهنامه
زندگی از چه مزایایی برخوردار خواهند بود ،تورم موجب کاهش تقاضای بیمههای زندگی نخواهد شد.
وی افزود :خدمات و پوششهای بیمههای زندگی در صورت بروز حوادث برای بیمهشدگان ،اهمیت
بیمهنامههای زندگی را دوچندان میکند؛ خرید بیمهنامههای زندگی فقط با هدف سرمایهگذاری
صورت نمیگیرد که تورم را عاملی برای کاهش جذابیت این نوع بیمهنامهها ارزیابی کنیم.
نایب رییس هیات مدیره بیمه آسیا در مورد راهکارهای افزایش جذابیت بیمهنامههای زندگی اظهار
داشت :میتوان با اقداماتی همچون گسترش شبکه فروش و ارائه بیمهنامههای مکمل به بیمهگذاران،
مردم را ترغیب به خرید بیمهنامههای زندگی کرد.مدیرعامل بیمه آسیا در مورد برنامههای این شرکت
برای افزایش فروش بیمهنامههای زندگی گفت :این شرکت جهت تنوع بیشتر پرتفوی بیمهای و افزایش
فروش بیمهنامههای زندگی اقداماتی انجام داده که از جمله این اقدامات میتوان به راهاندازی یک مجتمع
تخصصی در این زمینه اشاره کرد.
وی اظهارکرد :از سوی دیگر ،بیش از هزار و پانصد نماینده نیز در راستای اجرای آیین نامه  96بیمه
مرکزی ،جذب شده و در حال آموزش هستند و امیدواریم با فعالیت این مجتمع تخصصی و آغاز به کار
نمایندگان جدید ،گام مثبتی در جهت آموزش ،راه اندازی و توسعه شبکه فروش بیمهنامههای زندگی
در کشور برداشته شود

قرعهکشیبرندگانجشنوارهفروشبیمههایجامععمروپساندازبیمهآسیا

مراسم قرعه کشی برندگان سومین جشنواره فروش بیمه های جامع عمر و پس انداز بیمه آسیا با
حضور نایب رییس هیأت مدیره و مدیرعامل ،اعضای هیأت مدیره ،معاونان ،مشاوران مدیرعامل و مدیران
در سالن اجتماعات ساختمان شماره یک بیمه آسیا برگزار شد.به گزارش روابط عمومی بیمه آسیا  ،در
ابتدای این مراسم احمد سربخشیان مدیر بیمههای عمر و پسانداز بیمه آسیا گزارشی از برگزاری این
جشنواره ،آمار و عملکرد سومین جشنواره فروش بیمه های جامع عمر و پس انداز بیمه آسیا ارائه داد.
س انداز،
وی ضمن ابراز خرسندی از تحقق برنامه پیش بینی شده در توسعه رشت ه بیمه های عمر و پ 
تولید مطلوب با ابتکار عمل در فروش و دستیابی به اهداف برگزاری جشنواره ،از افزایش  42درصدی
رشد حق بیمه صادره جشنواره فروش بیمه های عمر و پس انداز بیمه آسیانسبت به سال قبل و 65
درصدی نسبت به سال  1396خبر داد.احمد سربخشیان در ادامه بیمهگذاران را شرکای سرمای ه گذاری
س
در بیم ه آسیا توصیف و دیدار با بیمه گذاران را از مزایای برگزاری جشنواره فروش بیمههای عمر و پ 
انداز عنوان کرد.اهم اقدامات مدیریت بیمه های عمر و پسانداز ،مثلث طالیی فروش بیمه های عمر و
پسانداز ،محورهای جشنواره فروش بیمههای عمر و پسانداز ،مدت برگزاری جشنواره ،مراحل و فرآیند
اجرا ،دستورالعمل اجرا ،تسهیالت اعطایی برای بیم ه های عمر و پس انداز و سایر رشته های بیمه ای،
اطالعرسانی ،تدوین آییننامه اعطای جوایز ،فرآیند انتخاب برگزیدگان ،شرایط شرکت در قرعهکشی
و اخذ جوایز ،تعیین هیأت نظارت بر اجرای قرعهکشی ،روش اجرای قرع ه کشی ،افزایش تنوع و تعداد
جوایز و آنالیز آماری جشنواره از جمله موارد مورد اشاره مدیر بیمههای عمر و پسانداز بیمه آسیا در
این مراسم بود.

شایان ذکر است ،در  ۲۱آبان ماه سال  ۱۳۹۶با زلزله  ۷.۳ریشتری در ۱۱
کیلومتري بخش ازگله و ۳۲کيلومتري شهرستان سرپل ذهاب در غرب کرمانشاه
 ۶۲۰تَن از هموطنان كشته و  ۱۲هزار و  ۳۸۶تَن نيز مصدوم شدند.
این زلزله به  ۱۰شهرستان و یک هزار و  ۹۳۰روستای استان کرمانشاه
خسارت وارد کرد و براساس ارزیابي بنياد مسکن انقالب اسالمي بيش از  ۱۰۰هزار
واحد مسكوني شهري و روستايي ،آسيب كلي و جزئي ديدند.
در پی حادثه مذکور ،بانک قرض الحسنه مهر ایران در راستای سیاست هاي
مسئوليت اجتماعي خود در صبح حادثه ،کاميون هاي حامل کمكهاي خوراكي
خود را با هماهنگي فرمانداري شهرستانهاي قصر شيرين ،سرپل ذهاب و ثالث

باباجاني به منطقه اعزام و ميان هموطنان آسيب ديده ،توزيع كرد.
این بانک همچنین در حوزه بهداشت و درمان به منظور بهبود شاخص های
بهداشتی در مناطق زلزله زده غرب کشور ،در جريان سفر دکتر قاضي زاده هاشمي
وزير بهداشت ،درمان و آموزش پزشکي با انعقاد تفاهم نامه اي نسبت به ساخت
خانه بهداشت در روستاهاي كولسوند ،كركهرگ و سيد احمد اقدام كرد.
همچنین ساخت فضاهای علمی و احداث مدارس در مناطق آسیب ديده از
زلزله استان کرمانشاه از ديگر نيازهاي اساسي بوده که براين اساس ،بانک قرض
الحسنه مهرايران ،با رويکرد حمايت از تحصيل دانش آموزان در بازسازي مدارس
روستايي اين مناطق نيز مشاركت كرد.

اخبار
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آغاز کارگاه تخصصی فروش
بیمههای زندگی بیمه ایران

برگزاری کارگاه تخصصی رابطان
استانها در زمینه فروش بیمههای زندگی از
صبح امروز (سه شنبه ۲۱خرداد) در مرکز
آموزشی ،فرهنگی خزر آباد شرکت سهامی
بیمه ایران آغاز و به مدت  ۳روز تا پنجشنبه
ادامه خواهد داشت.به گزارش روابط عمومی
بیمه ایران ،هدف از برگزاری این دوره
تشکیل سازمان فروش بیمه های زندگی
در استانها عنوان شده  ،که در نهایت این
سازمان فروش برای هر نماینده حقیقی و
حقوقی تبدیل به یک سازمان فروش بیمه
می شود.بر اساس برنامه ریزی صورت گرفته
و برای اجرای این طرح استانها در سطح
کشور به  ۹منطقه تقسیم شدهاند که پس از
برگزاری این دوره سازمان فروش در استانها
توسط نمایندهها شکلدهی و بر حوزه
فعالیت آنها نظارت و کنترل دایمی اجرا می
شود.در اجرای این طرح نظارتی هر سه ماه
یکبار از سازمان های فروش بازخورد عملکرد
گرفته می شود و عالوه بر آن مشاور بیمه ای
هم بر نحوه عملکرد و فعالیت این سازمانها
نظارت خواهد داشت.

سومین  ۱۰۰میلیارد ریال
تجارتنو به حساب کمیته
امداد واریزشد

بیمه تجارتنو در ادامه پرداخت
خسارتهای ناشی از سیل ششمین چک
به مبلغ  ۱۰۰میلیارد ریال را در وجه
کمیته امداد امام خمینی (ره) صادرکرد
که با اقدام صورت گرفته رقم پرداختی به
این نهاد از مرز  ۳۲۸میلیارد ریال گذشت.
به گزارش روابط عمومی؛ پیرو قول مساعد
نیما نوراللهی به مددجویان خسارت دیده تا
امروز سعی مجموعه براین بوده که همزمان
با ارزیابی خسارات ،مبالغ تایید شده در اسرع
وقت پرداخت شود که صدور چک فوق به
فاصله زمانی ۳۶روز از چک  ۱۰۰میلیارد
ریالی  ۱۶اردیبهشت و تنها  ۸روز میان
دو چک  ۱۰۰میلیاردی پنجم و چهارم،
دلیل اثبات “تا آخردر کنار مددجویان
آسیب دیده کمیته امداد امام خمینی(ره)
ایستادهایم” است.استارت پرداخت خسارت
بیمه تجارتنو به مددجویان سیل زده کمیته
امداد از  ۱۰فروردین  ۹۸زده شدکه با توجه
به تاریخ چک های صادره ،به طور میانگین
هر  ۱۰روز کاری بخشی از خسارتهای
ارزیابی و موردتایید به حساب این نهاد واریز
شده است.

مديرعامل بانك صنعت و
معدن به سمنان سفر مي كند

حسين مهري رئيس هيأت مديره و
مديرعامل بانك صنعت و معدن به اتفاق
هيأت همراه فردا چهارشنبه به استان
سمنان سفر مي كند.به گزارش پايگاه اطالع
رساني بانك صنعت و معدن ،وي در اين سفر
ضمن ديدار با استاندار و مسؤالن استاني مرتبط
با حوزه صنعت از واحدهاي توليدي كه از سوي
اين بانك تأمين مالي شده اند ،بازديد خواهد
كرد.ديدار با توليدكنندگان و كارآفرينان و ارائه
راهكارهاي الزم براي رفع موانع توليد در اين
استان از ديگر برنامه هاي مديرعامل بانك
صنعت و معدن در سفر به سمنان است

بانک صادرات ایران اوراق
گواهی سپرده  ١٨درصدی
عرضه میکند

بانک صادرات ایران از روز شنبه ٢٥
خرداد  ٩٨اوراق گواهی سپرده مدتدار
ویژه سرمایهگذاری (عام) با نرخ سود ١٨
درصدی منتشر و عرضه میکند.به گزارش
روابطعمومی بانک صادرات ایران ،این بانک از
روز شنبه  ٢٥خرداد تا پایان روز پنجشنبه ٣٠
خرداد  ٩٨اوراق گواهی سپرده مدتدار ویژه
سرمایهگذاری(عام) یکساله منتشر میکند.این
اوراق با نام و به صورت الکترونیکی در چارچوب
دستورالعملها و بخشنامههای صادره از سوی
بانک مرکزی با نرخ سود علیالحساب ١٨
درصدی ساالنه منتشر خواهد شد که سود آن
در مقاطع ماهانه نیز قابل پرداخت است.نرخ
بازخرید این اوراق قبل از سررسید در شعب
بانک صادرات ایران با نرخ  ١٠درصد صورت
خواهد گرفت و در عین حال قابل نقل و انتقال
بوده و معامله ثانویه آن در بورس یا فرابورس
امکانپذیر است.اوراق یادشده معاف از مالیات
بوده و در شعب بانک صادرات ایران در سراسر
کشور به فروش میرسد

آزادسازی  600زندانی جرایم
غیر عمد با حمایت بانک ملی

بانک ملی ایران از سال  1389تا
کنون زمینه آزادسازی حدود  600نفر از
زندانیان جرایم غیر عمد را فراهم کرده
است .به گزارش روابط عمومی بانک ملی
ایران ،این بانک طبق یک سنت حسنه در
قالب جشن گلریزان که هر سال در اقصی
نقاط کشور برگزار می شود ،مبالغی را به
منظور آزادسازی زندانیان جرایم غیر عمد
پرداخت می کند.اطالعات موجود نشان می
دهد این بانک از سال  1389تا کنون حدود
 75میلیارد ریال به این منظور پرداخت
کرده است.رقم تخصیص یافته به آزادسازی
زندانیان جرایم غیر عمد از سوی بانک ملی
ایران در سال جاری نیز دو میلیارد و 700
میلیون ریال است.بخش عمده این مبالغ از
سوی صندوق پس انداز ملی ایران تامین
شده و مابقی را ادارات امور شعب بانک در
سراسر کشور پرداخت کرده اند.

