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همتی اعالم کرد؛

اخبار

رمز پویا فعال اجباری نمیشود

نزول قیمت سکه و طال

طبق اعالم نایب رئیس اتحادیه طال و جواهر
تهران ،علی رغم اینکه در روزهای ابتدایی هفتهای
که گذشت افزایش قیمت سکه و طال وجود
داشته است ،اما در روزهای پایانی هفته مجددا
آن افزایش قیمت از بین رفته و به سطح قیمتی
روزهای پایانی هفته پیش از آن بازگشته است.
محمد کشتی آرای  ،اظهار کرد :در مجموع از
ابتدای هفته تا روزهای پایانی هفته ،سیر قیمتها
صعودی بود به این معنا که قیمت سکه و طال
در حدود  ۴٠هزار تومان افزایش داشت.نایب
رئیس اتحادیه طال و جواهر تهران ادامه داد :اما
در روز پایانی هفته (پنجشنبه) قیمتهای جهانی
کاهش یافت و باعث شد که قیمت سکه و طال
کاهش و سکه به زیر چهار میلیون تومان برسد.
از ابتدای هفته تا اواسط هفته قیمت سکه حدود
 ۴٠هزار تومان افزایش و در روزهای پایانی هفته
این  ۴٠هزار تومان کاهش پیدا کرد و مجدد به
سطحقیمتهایهفتهگذشتهبازگشت.ویافزود:
عالوه بر این با توجه به اتمام ماه صفر و آغاز مجدد
مراسمات جشن ،تقاضا مجدد افزایش یافت ،اما
تقاضا باعث نشد که قیمت سکه و طال افزایش
داشته باشد و به نظر میرسد که همین تداوم ثبات
قیمت وجود داشته باشد.نایب رئیس اتحادیه طال
و جواهر تهران پیشبینی کرد :از سوی دیگر با
توجه به روند کاهش قیمت جهانی طال پیشبینی
میشود که در روزهای آینده ثبات نسبی وجود
داشته باشد؛ ضمن اینکه قیمت ارز نیز از سوی
بانک مرکزی تحت کنترل است.
در راستای رونق تولید ملی :

ارائه تسهیالت با جذب منابع خرد
محقق می شود

بانک ایران زمین در راستای سیاست های
کالن تعیین شده به سوی بانکداری دیجیتال
در حال حرکت است که این اقدام می تواند به
رشد و توسعه کشور کمک شایانی کند .هادی
قدیمی-معاون عملیاتی بانکی بانک ایران زمین
گردهمایی بزرگ مدیریت شعب استان های
خراسان رضوی و شمالی بانک ایران زمین با
حضور معاون عملیات بانکی ،مدیر و روسای
شعب این استان با هدف بررسی عملکرد چند
ماهه اخیر برگزار شد با تاکید براین موضوع
که بانک در راستای اهداف کالن خود از کار
آفرینی حمایت می کند  ،اظهار داشت :تالش
همکاران در جذب منابع خرد می تواند ضمن
کاهش قیمت تمام شده پول زمینه های الزم
برای ارائه تسهیالت جذاب به مشتریان در
راستای رونق تولید ملی فراهم کند.در ابتدای
این مراسم میثم شمس آبادی مدیر امور شعب
استانی بانک ایران زمین ضمن خوش آمدگویی
به معاون عملیات بانکی گزارشی از عملکرد
شعب استان در سال جاری را با بیان این که
استان خراسان رضوی و شمالی دارای ظرفیت
ها و استعدادهای مالی خوبی است ،اظهار داشت:
در سال جاری همکاران شعب در زمینه بازاریابی و
مذاکره با شرکت ها ،کارخانجات و صاحبان صنایع
و سرمایه فعالیت مناسبی داشتندکه به لطف خدا
نتایج رضایت بخشی در این زمینه حاصل شده
است.وی انسجام و تحرکات تیمی در شعب را یکی
ازتاثیرگزارترینروشهایمذاکرهوتکنیکیمفید
جهت کاهش خطا در اعتبار سنجی و شناسایی
نیازهای مشتری عنوان کرد.

تجهیزکتابخانههفتدبستانو
دبیرستانشهرستان«نیمروز»
توسط بانک صادرات

بانک صادرات ایران کتابخانه هفت
دبستان و دبیرستان در شهرستان «نیمروز»
استان سیستان و بلوچستان را تجهیز کرد.
به گزارش روابطعمومی بانک صادرات ایران،
همزمان با روز  13آبان و گرامیداشت یاد و
خاطره شهدای دانشآموز ،هفت دبستان و
دبیرستان دخترانه و پسرانه شهرستان نیمروز
در استان سیستان و بلوچستان در راستای
عمل به مسئولیت اجتماعی و توجه به تقویت
فرهنگ کتابخوانی توسط بانک صادرات ایران
تجهیز شد.بر همین اساس ،آموزش و پرورش
این شهرستان طی نامهای از فراهم کردن
زیرساختهای الزم جهت توسعه فرهنگ
کتابخوانی در مناطق محروم از بانک صادرات
ایران قدردانی کرد.شهرستان نیمروز با بیش
از  45هزار نفر جمعیت در شمالیترین نقطه
استان سیستان و بلوچستان واقع شده است.

احتشام فالح فرعضو هیأت مدیره
پست بانک خبرداد :واگذاری
کارت اعتباری مروارید تا سقف
 500میلیون ریال به متقاضیان

مهندس فالح فر عضو هیأت مدیره پست
بانک ایران از واگذاری کارت اعتباری مروارید
با مبالغ  300 ،200 ،100 ،50و  500میلیون
ریالی به مشتریان این بانک و دیگر هموطنان
برای خرید کاال و خدمات خبرداد .به گزارش
روابط عمومی پست بانک ایران :وی با اعالم
این خبر افزود :درراستای کمک به رونق تولید
و اشتغال و افزایش قدرت خرید خانوارها برای
استفاده از کاالهای ایرانی ،این بانک به مشتریان
خود و دیگر متقاضیان ،تسهیالت خرید اعتباری
در قالب عقد مرابحه تا سقف  500میلیون ریال
واگذار میکند.فالح فر تصریح کرد :هدف از
ارائه این خدمت؛ ایجاد انگیزه برای مشتریان به
منظور دریافت تسهیالت و خرید کاالی ایرانی
بصورت نقد ،برخورداری آنان از سبد متنوع کاال
و خدمات ،سهولت در خرید و پرداخت وجه
کاال در فروشگاهها و مراکز خرید و همچنین
تشویق هموطنان برای شرکت در جشنوارهها
و رویدادهای ویژه خرید کاالهای ایرانی می
باشد.وی در ادامه عنوانکرد :تمامی کارت های
اعتباری مروارید فقط بر روی دستگاههای POS
نصب شده در فروشگاه های طرف قرارداد با
پست بانک ایران قابل بهره برداری می باشد.

بیش از  ۳۰بانک ،فعال سازی رمز پویا را شروع کردهاند ،اما به
دلیل هوشمند نبودن خیلی از موبایلها ،اجباری کردن استفاده از
رمز پویا در حال حاضر مقدور نیست.
عبدالناصر همتی در یادداشتی ضمن اشاره به فعالیت بانکها
در مورد رمز پویا ،به مواردی در مورد فیشینگ اشاره کرد.
وی گفت :مسولیت حفاظت از اطالعات مشتریان به عهده بانک
ها بوده و هرگونه ضرر و زیان وارده از این ناحیه به عهده آنها است.
رئیس کل بانک مرکزی اضافه کرد :بانکها اطالع رسانی در
خصوص مزایای استفاده از رمز پویا را آغاز کردهاند .در حال حاضر
رمز ایستا و رمز پویا توأمان فعال هستند و به همین دلیل مشتریان
به دلیل راحتی ،ترجیح می دهند از رمز ایستا استفاده کنند.
وی تاکید کرد :رمز ایستا بایستی به گونه ای غیرفعال شود

رئیس کل بیمه مرکزی:

تحریم ،زمینه
مناسبی را برای
خودباوری
صنعت بیمه
فراهم
کرده است

منابع انسانی مهمترین ظرفیت سازمانهای
هوشمند و خالق است هر چند در برخی از جوامع
صنعتی بیشتر به ابزار و ماشین توجه می شود.
به گزارش اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل
بیمه مرکزی دکتر غالمرضا سلیمانی که در جمع اعضای
مجمع مدیران توسعه منابع انسانی سخن می گفت با
اعالم این مطلب افزود :مسئله آموزش بخش مهمی از
ماموریت های اداره کل منابع انسانی است و متناسب
با نیازهای سازمانی باید آموزشهای کافی در برنامههای
توسعه محور ،گنجانده شود.
رئیس کل بیمه مرکزی با بیان این مطلب که
متاسفانه در بسیاری از سازمان ها نگاه های آینده نگرانه
ای به رشته بیمه زندگی وجود ندارد ،تصریح کرد :بیمه
های زندگی این قابلیت را دارند که فاصله بین مستمری

که موجب نگرانی مشتریان ،در دریافت روزانه بیش از  ۱۰میلیون
خدمت نشود و نیز تعدادی از بانک ها هنوز به سرویس شاهکار برای
انطباق شماره ملی و موبایل مشتریان خود متصل نیستند.
رئیس شورای پول و اعتبار گفت :بانک مرکزی ایران به موازات
اقدامات الزم پیشگیرانه ،با رصد مرتب شبکه های اجتماعی و پایش
درگاههای شبکه پرداخت کشور و نیز تعامل با نهادهایی نظیر
دادستانی ،پلیس فتا و مرکز ماهر ،اقدام به مسدودسازی تعداد زیادی
سایت جعلی نموده است.
همتی اشاره کرد :بانک مرکزی یک سیستم متمرکز مبتنی بر
پیامک راه اندازی کرده است ،لیکن اتصال کلیه بانک ها به آن تا
ابتدای دی ماه فرصت نیاز دارد.بانک مرکزی اطالع رسانی الزم را در
این خصوص انجام خواهد داد.

دریافتی و هزینه های زندگی بازنشستگان را بهآسانی پر
کنند و این موضوع باید مد نظر مدیران سازمان های
کشور قرار بگیرد.
دکتر سلیمانی از بیمه های زندگی به عنوان نیاز
جدی تمامی آحاد جامعه یاد کرد و گفت :پرداخت
مستمری اضافه بر مستمری ماهانه بیمه خدمات
اجتماعی میتواند در بهبود سطح کیفیت زندگی ،نقش
موثری ایفا کند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به
تحریم های ناجوانمردانه ،تصریح کرد :خوشبختانه
تحریم ها زمینه های مناسبی را برای خودباوری صنعت
بیمه و فعاالن آن فراهم کرده و این مسئله سبب شده تا
به ظرفیتهای داخلی خود توجه بیشتری داشته باشیم.
دکتر سلیمانی با تاکید بر اراده بیمه مرکزی در

اصالح آیین نامه ها و مصوبات ضد تولید ،خاطرنشان
کرد :اصالح ساختار و مقررات باید به گونهای طراحی
شود که همواره در راستای تولید باشد و موانع تولیدگران
را برطرف کند.
رئیس شورای عالی بیمه با تشریح آخرین
وضعیت و آمار صنعت بیمه در کشور به اهمیت
عرضه بیمه نامه های انفرادی درمان تکمیلی
اشاره کرد و گفت :صدور گسترده بیمه نامه درمان
تکمیلی انفرادی ضریب نفوذ بیمه در ایران را تا حد
چشمگیری افزایش خواهد داد.
وی در پایان ضمن ابراز خرسندی از حضور اعضای
مجمع مدیران توسعه منابع انسانی سه قوه ابراز امیدواری
کرد با تغییر رویکرد از پشتیبانی به توسعه منابع انسانی،
شرایط مناسب تری بر نهادها و سازمان ها حاکم شود.

طرحهای بانک قرضالحسنه مهر ایران برای بنگاههای کوچک

یک الگوی رایج تسهیالتدهي در کشور ما اين است که
بانکها منابع خرد را از سپردهگذاران جمع كرده و آنها را
بهصورت كالن در اختيار متقاضيان قرار ميدهند .مشخص است
كه تنها صنايع بزرگ توانايي دريافت چنين تسهيالتي را دارند.
اين مسئله باعث شده بنگاههاي كوچك توليدي براي دريافت
منابع بانكي با محدوديتهايي روبرو باشند .بانك قرضالحسنه
مهر ايران راهكارهايي را براي تأمين مالي چنين بنگاههايي در
نظر گرفته كه در ادامه ميخوانيد.
به گزارش روابط عمومی بانک قرض الحسنه مهر
ایران ،رونق تولید باعث شکوفایي ساير عرصههاي اقتصادي
هم ميشود ،بهخصوص اگر کشور مانند سا لهاي اخير با
ناماليمات اقتصادي مختلفي از جمله تحريم روبرو باشد.
عالوه بر اينها تنها توجه به صنايع بزرگ و مادر ،اشتباهي
است که ميتواند باعث از بين رفتن شاكله اقتصادي كشور
شود ،چراكه صنايع بزرگ براي رسيدن به توليد مطلوب و
سودآوري ،نياز به چرخه بزرگي از صنايع كوچكتر دارند.
براي مثال خودروسازان كشور كه هميشه بخش بزرگي از
منابع را به خود اختصاص ميدهند ،بدون صنايع كوچكي
كه وظيفه توليد قطعات بيشمار خودرو را بر عهده دارند،
نميتوانند به كار خود ادامه دهند .حال سؤال اينجاست كه
اين صنايع كوچك كه اغلب سهم كمي از منابع و تسهيالت
را دارند ،چگونه بايد به حيات خود ادامه دهند.از آنجایی که
شعار امسال رونق تولید است ،وظیفه همه ارکان جامعه است
که اين شعار را محقق کنند .با رونق توليد در كشور ميتوان
اميدوار بود كه هم معيشت شهروندان روز به روز بهتر شود و
هم اينكه كشتي اقتصاد كشور به راحتي از توفان ناماليمات
اقتصادي عبور كرده و به ساحل آرامش برسد.
بانک قرضالحسنه مهر ایران پس از نگاه آسیبشناسانهای
که به وضعیت و مشکالت صنايع کوچك داشته است با دستهبندي
اين مشكالت در سه حوزه ،طرحي ويژه را براي حل آنها در نظر
گرفته است -۱ .تأمين مالي براي تهيه تجهيزات و امكانات توليد،
 -۲تأمين و گسترش بازارهاي توزيع و فروش و -۳بهبود معيشت
كاركنان و هزينههاي حقوق و دستمزد.
تأمین مالی برای تهیه تجهيزات و امکانات توليد
امروز با توجه به مشکالتی که در حوزه اقتصاد و بهخصوص
تولید وجود دارد ،بنگاههای تولیدي کوچک براي بقاي خود از
راههاي مختلفي براي كاهش هزينههاي توليد استفاده ميكنند.
براي مثال بنگاههاي توليدي مانند خياطي و دوخت صنعتي

براي كاهش هزينههاي خود ،چرخكار ماهر بههمراه چرخ
صنعتي استخدام ميكنند يا در كارگاههاي مبلسازي ،نجار
ماهر با تجهيزاتي مانند اره روميزي و  ...به كار گرفته ميشود.
اين موضوع ميتواند استخدام شدن در اين بنگاهها را دشوار و
وضعيت اشتغال را متأثر كند.
راه حل این مشکل استفاده از طرحهای ویژه بانک
قرضالحسنه مهر ایران است .براي نمونه طرح اعتبار در حساب
جاري ميتواند به تهيه و تأمين تجهيزات و امکانات توليدي مورد
نياز اين کارگاهها از طريق پرداخت وام قرضالحسنه به كاركنان
اين نوع مجموعه ها به منظور تهيه ملزومات كمك كند .طرح
تسهيالتي اعتبار در حساب جاري بانك قرضالحسنه مهر ايران
از محل منابع بانك پرداخت ميشود و منابع مالي اين بنگاهها را
درگير نميكند ،در نتيجه صاحبان اين بنگاهها ميتوانند با خيال
راحتتري از اين تسهيالت براي رونق كسبوكار خود استفاده
كنند.
تأمین و گسترش بازارهای توزیع و فروش
یکی از مشکالت عمد های که واحدهای توليدي کوچك،
بهخصوص واحدهايي كه مشتريان خانگي رمز ادامه حيات
آ نها هستند ،فروش توليدات است .مشكالت اقتصادي كشور
باعث شده قدرت خريد مردم كاهش پيدا كند و در نتيجه
مشتريان ،بيشتر بهدنبال خريد كاال با شرايط و تسهيالت
هستند .اين موضوع باعث ميشود صاحبان بنگا ههاي كوچك
كه بهطور معمول پشتوانه اقتصادي بزرگي ندارند ،با مشكل
مواجه شوند .به زبان ساده ،توليدكننده بايد مواد اوليه خود را
بهطور نقد خريداري كند ،اما ناچار است براي باقي ماندن در
بازار ،مطابق انتظار مشتري محصول خود را بهصورت اقساط
به فروش برساند.
بانک قرضالحسنه مهر ایران با طرحهای حمایت از تولید
کاالي داخلي و تسهيالتي که براي اين حوزه در نظر گرفته ،براي
اين مشکل نيز راهحلي ارائه كرده است .با طرحهاي حمايتي
اين بانك ،بنگاهها ميتوانند بازار مناسبي براي توزيع و عرضه
محصوالت توليد شده خود داشته باشند .كارگاههاي توليدي و
صنايع كوچك ميتوانند با ايجاد امتياز تسهيالت ،براي خريد
محصوالتشان ،مشتريان را به خريد اقساطي ،بهعنوان يك امتياز
ويژه ترغيب كنند.
بهبود معیشت کارکنان و هزینههای حقوق و دستمزد
یکی از چالشهای مهم کارگاههای صنعتي کوچک تأمين
حقوق كارگران و كاركنان است .بهطور معمول اولين گزينهاي

كه مديران و صاحبان اين صنايع براي كم كردن اثر اين مشكل
در نظر ميگيرند ،تعديل نيرو و همچنين استفاده از نيروهاي
كمتجربه است .اين دو راهحل مديران چنين صنايعي ،اثرات
مخرب بلندمدت به همراه دارد .تعديل نيرو باعث افزايش بيكاري
ميشود و به تبع آن مشكالت اقتصادي و اجتماعي متعددي
گريبان جامعه را ميگيرد .از طرف ديگر ،استفاده از نيروي كار
كمتجربه باعث كاهش كيفيت توليد ميشود كه در ابتدا بر روي
خود كارگاهها اثر مستقيم ميگذارد و در ادامه باعث كاهش
رونق استفاده از توليدات داخلي و روي آوردن به مصرف كاالي
خارجي خواهد شد .هر دو اين مسائل اثرات نامطلوبي بر اقتصاد
كشور خواهد گذاشت.
بانک قرضالحسنه مهر ایران در راستای مسئولیت اجتماعی
خود براي اين مشکل نيز راهحلهايي در نظر گرفته تا هم
صاحبان اين کسبوکارها با خيال راحتتري به توليد بينديشند
و هم كاركنان آنها بدون نگراني از آينده و همچنين حقوق و
دستمزد خود در راستاي توليد با كيفيت داخلي تالش كنند.
طرح پرداخت تسهیالت برای تامین مالی و رفع
احتياجات ضروري
مدیران و صاحبان کارگا ههای تولیدی و بنگا ههاي
صنعتي با افتتاح حساب جاري در بانک قر ضالحسنه مهر
ايران ميتوانند از امتياز ويژ هاي که در اثر گردش مالي آ نها
برا يشان ايجاد ميشود استفاده کنند و از اعتباري كه در
حساب جاري بهواسطه امتيازشان ايجاد شده ،براي پرداخت
تسهيالت به كاركنان و كارگران خود استفاده كنند .با استفاده
از اين طرح منابع كارگا ههاي توليدي و بنگا ههاي صنعتي
براي پرداخت وام در حوز ههاي كاركنان درگير نميشود و
تمامي تسهيالت پرداخت شده ،از محل امتياز ايجاد شده در
حساب جاري صورت ميگيرد.

ن پیشرو در
بانک صادرات ایران به عنوان سازما 
حوزه پدافند غیرعامل مورد قدردانی قرار گرفت

اقدامات سیستماتیک بانک ملی
برای آزادسازی منابع محبوس

بازدید عضو هیأت مدیره
از پروژه های مسکن مهر پردیس

بیست و چهارمین جلسه پدافند غیرعامل بانک صادرات ایران،
به مناسبت بزرگداشت هفته پدافند غیرعامل ( 8لغایت  14آبان ماه)
برگزار و طی آن از اقدامات این بانک به عنوان یکی از سازمانهای
پیشرو در حوزه پدافند غیرعامل قدردانی شد.
به گزارش روابطعمومی بانک صادرات ایران ،در این جلسه که
با حضور اعضاء کمیته پدافند غیرعامل این بانک و مسئوالن کمیته
پدافند وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان پدافند غیرعامل کل
کشور برگزار شد ،بانک صادرات ایران به عنوان یکی از سازمانهای
پیشرو در حوزه پدافند غیرعامل مورد قدردانی قرار گرفت.
حجتاله صیدی ،مدیرعامل بانک صادرات ایران در این جلسه،
با تشریح رویکرد کلی بازدارندگی فعال در حوزه نظامی و اهمیت
پدافند عامل و غیرعامل در حوزه غیرنظامی به منظور کاهش
آسیبپذیریها در جهت ثبات و دوام کشور ،از تالشهای فراوان
امور حراست و حفاظت ،امور فناوری اطالعات و ادارات زیرمجموعه
بانک بهویژه اداره کل حفاظت فناوری اطالعات تشکر کرد.
در ادامه ،رضا صدیق ،قائممقام مدیرعامل و عضو هیئتمدیره
بانک که ریاست کمیته پدافند غیرعامل بانک را نیز بر عهده دارد،
در خصوص اهمیت پدافند غیرعامل و پیگیری استمرار جلسات به
منظور آمادگی مناسب در راستای مقابله با حوادث احتمالی ،نکاتی
را تشریح کرد.حسن ملکی ،مدیر امور حراست و حفاظت و دبیر
کمیته پدافند غیرعامل بانک نیز ،اقدامات صورت پذیرفته در طول
 7سال تشکیل کمیته پدافند غیرعامل در بانک را تشریح و ضمن
تأکید بر اهمیت پیگیری اقدامات تا حصول نتیجه مطلوب ،از زحمات
همکاران در اجرای این رسالت بزرگ قدردانی کرد.

بانک ملی ایران طی یک فرایند مدون و برنامه ریزی شده ،در
حال آزادسازی منابع حبس شده خود در قالب مطالبات معوق و
اموال مازاد است ، .پیرو فرمایشات مقام معظم رهبری و دستور اکید
دولت مبنی بر لزوم فروش اموال مازاد بانک ها و نیز بازیابی منابع
خارج شده از بانک در قالب تسهیالت که به حالت معوق در آمده
اند ،بانک ملی ایران در چند سال گذشته پیگیری این امور را به طور
جدی در دستور کار داشته است.
بررسی عملکرد بانک نشان می دهد بانک ملی ایران در هر دو
بخش موفقیت های چشمگیری حاصل کرده است.
در حالی که غیرجاری شدن تسهیالت پرداختی می تواند
یکی از چالش های عمده نظام بانکی تلقی شود ،بانک ملی ایران
با مدیریت صحیح و تمرکز بر این بخش توانسته به شکل مطلوبی،
نسبت مطالبات غیرجاری به تسهیالت پرداختی ( )NPLخود را
کاهش دهد.
در پایان سال  1395نسبت مطالبات غیرجاری به تسهیالت
پرداختی در این بانک معادل  7.8درصد بود ،در حالی که این نسبت
در پایان سال  1396به رقم  7.3درصد کاهش یافت.
اما این روند متوقف نشد و با اقدامات جدی بانک ،این نسبت
در پایان سال گذشته ( )1397با کاهشی چشمگیر به عدد 6.3
درصد رسید.
تعدیل این شاخص مهم بانکی در یک بانک بزرگ با گسترده
عملیاتی وسیعی به اندازه کشورمان ،اقدامی همه جانبه و پرچالش
را می طلبید که خوشبختانه بانک ملی ایران با همه توان خود آن
را پیاده سازی کرد.

مدیریت شعب منطقه شرق تهران از برگزاری نشستی به منظور
بررسی آخرین وضعیت پیشرفت پروژه های مسکن مهر شهر جدید
پردیس ،اطالع از مسائل و مشکالت موجود و همچنین بازدید از این
پروژه ها خبر داد.
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری بانک مسکن-هیبنا ،در این
بازدید مهندس احمد مهرآبادی – قائم مقام وزیر راه و شهرسازی
در طرح مسکن مهر به همراه نادر قاسمی،عضو هیأت مدیره بانک
مسکن و جمعی از مدیران بانک مسکن مهدی هدایت ،مدیرعامل
شرکت عمران شهرجدیدپردیس و سایر مسووالن شرکت عمران
شهر جدید پردیس حضور داشتند.
در این نشست ابتدا مهدی هدایت ،مدیرعامل شرکت عمران
شهر جدید پردیس به ارایه گزارش عملکرد ماه های اخیر شرکت در
تکمیل واحدهای مسکن مهر پرداخت.
بعد از آن مهرآبادی ضمن تقدیر و تشکر از زحمات و تالش
های بانک مسکن در اعطای تسهیالت طرح مسکن مهر تصریح کرد:
امیدواریم هرچه سریعتر با همت و تالش هرچه بیشتر بانک مسکن
و شرکت عمران شاهد تحویل تمامی واحدها به متقاضیان و اتمام
پروژه مسکن مهر باشیم.
بعد از آن قاسمی با اشاره به پتانسیل و ظرفیت های باالی شهر
جدید پردیس و موقعیت تجاری بسیارخوبی که در آن وجود دارد
اذعان داشت :با تکمیل و تحویل واحدهای مسکن مهر به متقاضیان
پیش بینی می شود جمعیت بسیار باالیی در پردیس ساکن شود
که این مهم جز در سایه تالش و کوشش کارکنان حوزه شرق بانک
مسکن میسر نخواهد شد.

بیمه میهن  ۹۰درصد خسارتهای سیل را پرداخت کرد

مدیرعامل شرکت بیمه میهن معتقد است که افزایش ضریب
نفوذ صنعت بیمه در کشور نیازمند شناسایی بازارهای جدید و
طراحی بیمهنامههای نوین است و تا زمانی که این اتفاق نیافتد
نمیتوان حق بیمه جدید تولید کرد و به تبع آن در ضریب نفوذ
بیمه تغییری ایجاد نخواهد شد .محمدی گفت که «برای کوتاه شدن
جریان رسیدگی به خسارتهای سیل اخیر یک مدیر پروژه تعریف
کردیم» و افزود :بیمه میهن حدود  90درصد خسارتهای سیل اخیر
را پرداخت کرده است و ده درصد باقی مانده هم به علت در دسترس
نبودن شماره حساب بیمه گذاران به تاخیر افتاده است که آن هم
در حال انجام است.

به گفته وی بیمه میهن حدود  94هزار منزل روستایی دراستان
لرستان و  134هزار منزل روستایی دراستان خوزستان را بیمه کرده
است که در بهمن ماه سال گذشته درصد اتکایی آنها را بازنگری و
از  64درصد به باالی  80درصد افزایش داده است.
محمدی تاکید کرد که بیمه مرکزی در اوج مشکالت کمک
بسیاری به بیمه میهن کرده و نگاه حمایتی بیمه مرکزی موجب شده
تا جریان پرداخت خسارتهای شرکتهای بیمه به درستی و مناسب
هدایت شود.
وی خاطرنشان کرد« :امسال بیمه مرکزی در بحث اتکایی هر
نرخی را قبول نمیکند و با هر نرخی که بیمهگر اتکایی بدهد با آن

بیمهنامه سیل و آتش سوزی این مناطق را صادر میکنیم».
مدیرعامل شرکت بیمه میهن در پاسخ به این پرسش خبرنگار
چابکآنالین که «آیا در هیات مدیره این شرکت اختالفاتی وجود
دارد» ،گفت:اختالف سلیقه همه جا هست ،اما در بیمه میهن همه
اتفاق نظر دارند که این شرکت باید رشد کند.
به گفته محمدی بیمه میهن برای رسیدن به افزایش 80
درصدی پرتفو نیاز به فکر و ایدههای نو داشت و به همین دلیل
تغییرات مدیریتی متناسب با این هدف در شرکت اتفاق افتاد و این
تغییرات مبتنی بر اولویتهای احیای فروش سودده و احیای سهم
از بازار بوده است.

اخبار
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کارنامه مهر ماه ۹۸
بیمه «ما» و رشد پرتفوی
نسبت به مدت مشابه

بیمه «ما» عملکرد یک ماهه مهرماه سال
جاری خود را با ثبت رشد  12درصدی نسبت
به مدت مشابه سال گذشته منتشر کرد.به
گزارش روابط عمومی ،شرکت بیمه «ما» در
مهرماه سال جاری  668,638میلیون ریال حق
بیمه(قبولی اتکایی) صادر کرده است که نسبت
به مدت مشابه سال گذشته  12درصد رشد
داشته است .بر اساس این گزارش ،شرکت بیمه
«ما» که در بیش از  10رشته بیمه ای فعالیت
می کند از ابتدای سال مالی  98توانسته است
به میزان 4هزار و  857میلیارد و  953میلیون
ریال ،حق بیمه صادر کند .شرکت بیمه «ما»
در مهر ماه سال جاری به میزان  17درصد بیمه
آتش سوزی صادر کرده است .همچنین بیمه
عمر و سرمایه گذاری نیز بخش قابل توجهی
از بیمه های صادره شرکت را در مهر ماه به
خود اختصاص داده است .گفتنی است شرکت
بیمه «ما» که در بورس فعال است ،در  6ماهه
نخست امسال ،سود خالص هر سهم خود را 97
درصد افزایش داد.

اعطای نخستین گواهی
قدمت یونسکو به بیمه ایران

در آستانه  ۱۵آبان و طلیعه هشتاد و
پنجمین سالگرد تاسیس بیمه ایران ،کمیسیون
ملی یونسکو نخستین گواهی قدمت این نهاد
معتبر بین المللی را به بیمه ایران اعطا کرد.
در مراسمی به همین منظور با حضورر ایوبی
دبیرکل کمیسیون ملی یونسکو در ایران،
رضایی سرپرست بیمه ایران و جمعی از مدیران
ارشد دو نهاد که در محل ساختمان کمیسیون
ملی یونسکو در تهران برگزار شد ،برای نخستین
بار در ایران« ،گواهی قدمت و ثبت در خاطرات
جمعی» سازمان آموزشی ،علمی و فرهنگی
ملل متحد (یونسکو) به شرکت سهامی بیمه
ایران اعطا شد.

صورتهای مالی بیمه رازی به
تایید سهامدارن رسید

مجمع عمومی عادی سالیانه بیمه رازی
(نوبت دوم) در سالن همایشهای این شرکت
برگزار شد  .مجمع عمومی عادی سالیانه
بیمه رازی (نوبت دوم) روز دوشنبه سیزدهم
آبان ماه با حضور  83.58درصد سهامداران
در سالن همایشهای این شرکت برگزار شد
.بر اساس این گزارش  :پس از قرائت دستور
جلسه مجمع ،موارد آن یک به یک به استماع
سهامدارن رسید.در این مراسم بختیاری مدیر
عامل بیمه رازی؛ ضمن تبیین وضعیت شرکت
و نوید روزهای بسیار بهتر برای بیمه رازی  ،به
سواالت در خصوص عملکرد ،صورتهای مالی
ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت در سال
مالی منتهی به  29اسفند  97پاسخ داد .انتخاب
حسابرس و بازرس اصلی و علی البدل ،انتخاب
روزنامه های کثیر االنتشار شرکت ،تعیین حق
حضور اعضای غیر موظف هیات مدیره و دیگر
موارد از جمله موضوعات مطرح شده در این
مجمع بود.پس از پایان مجمع عمومی عادی
سالیانه (نوبت دوم) و قدری تنفس ،مجمع
عمومی فوق العاده بیمه رازی با حضور اکثریت
سهامداران برگزار گردید و طبق دستور جلسه،
موضوع افزایش سرمایه شرکت از دویست
میلیارد تومان به سیصد میلیارد تومان به
تصویب رسید و نحوه و چگونگی آن و اصالح
ماده مربوطه در اساسنامه مشخص گردید و
اساسنامه جدید شرکت بیمه رازی با اکثریت
آراء در مجمع عمومی فوق العاده به تصویب
رسید.

سود انباشته پایان دوره بیش از
 ۱۳۹میلیارد تومانی «بیمه آسیا»

«بیمه آسیا «در مهر ماه  ۹۸توانست بیش
از  ۵۴۲میلیارد تومان حق بیمه تولید کند که
نسبت به مدت مهرماه  ۹۷رشد ۳۰درصدی
داشته است و در همین ماه  ۳۱۷میلیارد
تومان خسارت پرداخت کرد که نسبت به مهر
 ۹۷رشد  ۲۴درصدی داشته است .بیمه آسیا
که نماد «آسیا» در بازار سرمایه فعال است
عملکرد مهرماه  ۹۸را منتشر کرد « .بیمه آسیا
«در مهر ماه  ۹۸توانست بیش از  ۵۴۲میلیارد
تومان حق بیمه تولید کند که نسبت به مدت
مهرماه  ۹۷رشد ۳۰درصدی داشته است و در
همین ماه  ۳۱۷میلیارد تومان خسارت پرداخت
کرد که نسبت به مهر  ۹۷رشد  ۲۴درصدی
داشته است.بیمه آسیا در هفت ماه نخست سال
جاری در مجموع  ۳هزار  ۴۶۰میلیارد تومان
حق بیمه تولید کرد که نسبت به مدت مشابه
سال گذشته رشد  ۴۰درصدی داشته است
و در بخش پرداخت خسارت در مجموع یک
هزار  ۷۰۱میلیارد تومان خسارت پرداخت
کرد که نسبت به مدت مشابه سال گذشته
 ۳۱در افزایش داشته است.بر اساس همین
گزارش این شرکت در این مدت بیشترین
حق بیمه تولید شده از رشته های ثالث
اجباری با  ۳۴درصد  ،درمان با ۲۵درصد
و بدنه خودرو با  ۱۲درصد رشد داشته است
 ،آسیا در بخش پرداخت ثالث اجباری با
۳۹درصد  ،درمان  ۲۶درصد و بدنه خودرو
با ۱۳درصد بیشترین سهم داشته اند.بیمه
آسیا در صورت مالی میان دوره ای شش
ماهه منتهی به پایان شهریور ماه  ۹۸برای
هر سهم  ۱۸۱ریال سود شناسایی کرد که
نسبت به مدت مشابه سال گذشته  ۲۹درصد
رشد داشته است.بر اساس همین گزارش
سود انباشته پایان دوره آسیا  ۷۱درصد رشد
داشته و به رقم  ۱۳۹میلیارد تومان رسید
.در آمد حق بیمه این شرکت در دو فصل
نخست سال جاری  ۳۳درصد افزایش داشته
و به رقم  ۲۳۳میلیارد تومان رسید.

