بانک و بیمه
اخبار
تجلیل از مدیرعامل بانک ملت
به عنوان چهره نامی صنعت و
اقتصاد کشور

در دومین آیین تجلیل از چهره های نامی
صنعت و اقتصاد کشور با محوریت برندهای
مسوولیت پذیر اجتماعی ،از مدیرعامل بانک
ملت به عنوان مدیر موثر در رونق تولید ،تجلیل
شد .در دومین آیین تجلیل از چهره های نامی
صنعت و اقتصاد کشور که با حضور مصطفی
کواکبیان نماینده مردم تهران به عنوان رییس
شورای سیاستگذاری همایش در مرکز همایش
های سازمان صدا و سیما برگزار شد ،تندیس
چهره نامی صنعت و اقتصاد کشور به محمد
بیگدلی مدیرعامل بانک ملت اعطا شد.
بر اساس این گزارش ،ایجاد محیط
فرهنگی مناسب در محل کار برای تمرین و
کاربست مسوولیت اجتماعی ،ارائه مدل مناسب
برای افشای مولفه ها و شاخص های مسوولیت
پذیری در شرکت ها ،بررسی تاثیر مسوولیت
اجتماعی سازمان ها بر وفاداری مشتریان ،ایجاد
ارتباط بین مسوولیت اجتماعی کسب و کار
با برند سازمانی ،از جمله اهداف و محورهای
همایش تجلیل از چهره های نامی صنعت و
اقتصاد کشور بود.
طی  8ماهه سال جاری رقم خورد:

افزایش صدور ضمانتنامه ریالی
در بانک صنعت و معدن

میزان صدور ضمانتنامه های ریالی در
بانک صنعت و معدن طی  8ماهه سال جاری
نسبت به مدت مشابه سال گذشته  116درصد
افزایش یافت .میزان صدور ضمانتنامه های
ریالی در بانک صنعت و معدن ،توسط این بانک
در  8ماهه سال  1397به  5هزار و  600میلیارد
ریال رسیده بود که این رقم در مدت مشابه
سال جاری به  12هزار و  150میلیارد ریال
رسیده است.گفتنی است با توجه به گستره
فعالیت بانک صنعت و معدن و فعالیت مؤثر
آن در حوزه ایجاد و توسعه صنایع کوچک ،
متوسط و بزرگ و زیرساختی کشور به عنوان
تنها بانک تخصصی بخش صنعت ومعدن
درشعب این بانک در استان های مختلف
ظرفیت بسیار زیادی برای ارائه خدمات بانکی
وجود دارد .در ضمن صدور انواع ضمانتنامه
های ارزی و ریالی توسط شعب بانک صنعت و
معدن در راستای تحقق رونق تولید و به منظور
حمایت از تولیدکنندگان و صنعتگران صورت
می گیرد که از اهداف این بانک است.

مشتریان بانک صادرات ایران
جهت دریافت رمز پویا تا اول
دی ماه فرصت دارند

بانک صادرات ایران از دارندگان
کارتهای این بانک خواست تا برای دریافت
رمز پویا (یکبار مصرف) رمزساز «ریما» را
نصب و فعال کنند.
به گزارش روابطعمومی بانک صادرات
ایران ،با نزدیک شدن به اول دی ماه سال جاری
و موعد توقف استفاده از رمز دوم ثابت (ایستا)
و بروز برخی سوء استفادهها از ارائه رمز دوم
توسط برخی سایتهای جعلی ،بانک صادرات
ایران از مشتریان و دارندگان کارتهای این
بانک درخواست کرد تا برای دریافت رمز
پویا(یکبار مصرف) از رمزساز «ریما» از طریق
سایت رسمی بانک یا اپلیکیشن «صاپ»
استفاده کنند ضمن اینکه در آینده نزدیک کد
دستوری  USSDبرای دریافت رمز دوم یکبار
مصرف برای دارندگان تلفنهای همراه نیز
توسط این بانک ارائه خواهد شد.
دارندگان کارتهای بانک صادرات ایران
میتوانند با دریافت رمز پویا (یکبار مصرف)
از طریق نرمافزار «ریما» با مراجعه به سایت
بانک صادرات ایران یا اپلیکیشن «صاپ»،
تراکنشهای پولی خود را در بستری امن انجام
دهند.این بانک در راستای ایجاد بستر امن و
همراستایی با دستورالعملهای بانک مرکزی در
ارائه خدمات بانکداری الکترونیکی ،دسترسی به
رمز یکبار مصرف با استفاده از نرمافزار «ریما»
را برای دارندگان کارتهای بانک صادرات ایران
فراهم کرده است.
با معرفی ابزارها و راهکارهای نوین در حوزه
مالی اسالمی برگزار شد:

پنجمین همایش مالی اسالمی با
حمایت بانک توسعه تعاون

پنجمین همایش مالی اسالمی بهعنوان
یکی از مهمترین رویدادهای مطرح در بازارهای
مالی باهدف بررسی جدیدترین راهکارها و
معرفی ابزارهای نوین مالی همهساله به همت
انجمن مالی اسالمی ایران برگزار میگردد.
،پنجمین همایش مالی اسالمی بهعنوان
یکی از مهمترین رویدادهای مطرح در بازارهای
مالی باهدف بررسی جدیدترین راهکارها و
معرفی ابزارهای نوین مالی همهساله به همت
انجمن مالی اسالمی ایران برگزار میگردد .با
توجه به نقش این همایش در توسعه نظری
مباحث بازارهای مالی و مکانیزمهای تأمین
مالی؛ بانک توسعه تعاون نیز بهعنوان یکی از
حامیان همایش حضور یافت .در این همایش
که با حضور مدیران و کارشناسان بانک توسعه
تعاون ،غالمرضا مصباحی مقدم عضو مجمع
تشخیص مصلحت نظام و رئیس کمیته فقهی
سازمان بورس اوراق بهادار تهران ،سید عباس
موسویان عضو شورای فقهی بانک مرکزی ،علی
صالحآبادی رئیس انجمن مالی اسالمی ایران،
شاپور محمدی رئیس سازمان بورس اوراق
بهادار تهران ،موسی بزرگ اصل رئیس سازمان
حسابرسی ،مدیران بانک مرکزی ،شرکت
فرابورس و شرکت بورس انرژی در دانشگاه
الزهرا (س) برگزار شد ،ضرورت توجه بیشتر به
ابزارهای مالی اسالمی در بازار سرمایه و بازار
پول مورد تأکید قرار گرفت.
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بانکها خالف میکنند ،بانک مرکزی سکوت!

مدتهاست برخی بانکها بر خالف مقررات و شرع ،بخشی از
تسهیالت ارائه شده به مشتری را مسدود میکنند و بانک مرکزی نیز در
این باره سکوت کرده و اقدام جدی نمیکند.
در شرایط تورمی بسیاری از مردم برای اهداف مختلف اقدام به
دریافت تسهیالت میکنند؛ هرچند که بانکها معموال برای پرداخت این
تسهیالت سختگیریهای زیاد و شرایط دشواری را در نظر میگیرند.
با پشت سر گذاشتن پروسه طوالنی دریافت تسهیالت از بانک،
مشتریان بانکی با معضلی روبرو هستند که سالهاست حرف و
حدیثهایی درباره آن مطرح است ،اما هیچگاه بانک مرکزی با جدیت به
این موضوع ورود نکرده است.
هرکسی که برای دریافت تسهیالت به شعب بانکی مراجعه کرده
باشد ،به احتمال بسیار قوی شنیده است که بانکها پس از پرداخت
تسهیالت ،مبلغی از آن را در حساب شخص مسدود میکنند؛ مبلغی که
عمدتا بانک درخواست میکند که مشتری پیش از دریافت وام آن را در
حساب خود واریز کند.
پس از پرداخت این مبلغ توسط متقاضی دریافت وام ،بانک این
مبلغ را در حساب شخص مسدود کرده و پس از چند روز کل مبلغ وام
را برای فرد واریز میکند ،اما پولی که مشتری به حساب خود واریز کرده،
تا پایان پرداخت اقساط نزد بانک میماند.
این در حالی است که بانکها برای محاسبه سود تسهیالت ،اصل

مبلغ وام را در نظر میگیرند و در واقع در این مدت بانک سود پولی را
میگیرد که نزد خودش بوده و به مشتری پرداخت نشده است.
در این زمینه حجتاالسالم و المسلمین غالمرضا مصباحی
مقدم ،عضو شورای فقهی بانک مرکزی با بیان اینکه این کار از نظر
بخشنامههای بانک مرکزی خالف مقررات است ،اظهار کرد :این اقدام
بانکها طبعا یک نوع فریب نسبت به مشتریان هم به حساب میآید،
چراکه مثال میگویند ما به شما  ۱۰۰میلیون تومان تسهیالت میدهیم،
اما عمال  ۸۰میلیون به مشتری میدهند و این در حالی است که تمام

در یکسال و نیم گذشته :
مدیرعامل صرافی سپهر صادرات از افزایش ٨٠
برابری حجم فعالیت این شرکت در یکسال و نیم
گذشته خبر داد .محمودرضا گشادرو-مدیرعامل صرافی
سپهر صادرات ،با اعالم خبر افزایش  ٨٠برابری حجم
فعالیت این شرکت در یکسال و نیم گذشته ،افزود:
حجم فعالیتهای ارزی شرکت صرافی سپهر بانک
صادرات ایران به ویژه حوالههای ارزی در مقایسه با یک
سال و نیم گذشته بیش از  ٨٠برابر شده که به همین
تناسب با همکاری همه کارکنان ،درآمدهای شرکت نیز
افزایش یافته به نحوی که در مجموع توانستهایم به
صورتهای مالی بانک کمک کنیم .این میزان عملیات به

حجم
فعالیتهای
صرافی سپهر
صادرات٨٠
برابر شده
است

محاسبات بر مبنای  ۱۰۰میلیون تومان انجام میشود.
وی افزود :این سودی که محاسبه میشود ،سود مضاعف پول و
خالف شرع است و این روش نوعی فریب نسبت به مشتریان بانکی است
که باید جلوی آن گرفته شود.
مصباحی مقدم تاکید کرد که انجام این نظارت وظیفه بانک مرکزی
است و امکان آن کامال وجود دارد.
نکته جالب اینجاست که این اقدام بانکها مربوط زمان فعلی نیست،
بلکه سالهاست که بانکها این اقدام را که صراحتا خالف بخشنامههای
بانک مرکزی است ،انجام میدهند و عمال بانک مرکزی نیز در این باره
سکوت کرده است.
جالبتر آنکه برخی از مدیران شعب بانکی در پاسخ به اعتراض
مشتریان مدعی میشوند که بانک مرکزی از بانکها خواسته تا این رقم
را مسدود کنند.
با توجه به اینکه در طول این چند سال بانک مرکزی هیچگونه
برخورد جدی با این اقدام بانکها انجام نداده است ،به نظر میرسد که
چندان با این اقدام خالف مقررات بانکها مخالف نیست ،چراکه در غیر
این صورت میتوانست مشابه اقدامی که درباره پرداخت سود سپرده
باالی  ۲۰درصد به مشتریان انجام داد را در این باره نیز به اجرا بگذارد.
رئیسکل بانک مرکزی سال گذشته به طور جدی بانکها را تهدید
کرد که سود بیش از  ۲۰درصد به سپردهگذاران خود پرداخت نکنند.

حدی افزایش یافته که برای استمرار فعالیتهای شرکت،
ضروری به نظر میرسد با صالحدید مدیریت عامل
بانک تغییراتی در ساختار سازمانی و امکانات عملیاتی
صرافی سپهر به عمل آید این تغییرات میتواند در ارتقای
افزایش عملیات ارزی در شعب نقش مثبتتری ایفا کند.
وی تاکید کرد :از زمان تشدید تحریمها ،مجموعه
فعالیتهای ارزی از جمله حوالههای ارزی بیش از ٢٠٠
شعبه ارزی بانک صادرات ایران مستقیما توسط صرافی
سپهر صادرات انجام میپذیرد .خدمات ارائه شده به حدی
برای مشتریان مطلوب بوده که حوالههای ارسالی برخی
از بانکهای بزرگ کشور حتی بانکهایی که خودشان

دارای صرافی مستقل هستند ،نیز در این شرکت با اخذ
کارمزد مناسب مدیریت میشود و بخشی از درآمدهای
جاری صرافی حاصل این فعالیتها است.
مدیرعامل صرافی سپهر صادرات توجه ویژه به اهداف
و کارکردهای تخصصی صرافی سپهر و ارتقای سهم بازار
آن را از نتایج حمایت ویژه مدیرعامل و هیئتمدیره بانک
صادرات ایران و مدیران امور بینالملل بانک عنوان کرد
و افزود :رابطه تنگاتنگ بین صرافی سپهر و مدیران بانک
صادرات ایران موجب افزایش قابل توجه سهم صرافی در
بازار شده و در بین رتبههای برتر ارائه دهنده خدمات و
حوالههای ارزی قرار گرفتهایم.

مدیرعامل بانک ایران زمین:

راه گذر از شرایط کنونی ،حمایت از تولید داخلی است

بورس و بانک دو اهرم اصلی برای حمایت از تولید داخلی
هستند .بانک ایران زمین در همین راستا و به منظور بهبود ساختار
مالی بانک بزودی افزایش سرمایه بانک را نهایی خواهد کرد که
یکی از مزایای این امر این است که بانک می تواند از این محل در
عملیات بانکی به خصوص اعطا تسهیالت و سرمایه گذاریهای مجاز
در چارچوب دستور العمل های بانک مرکزی اقدام کند.
عبدالمجید پورسعید مدیرعامل بانک ایران زمین،با بیان
اهمیت حمایت از تولید داخلی گفت :نام گذاری سال  98به عنوان
سال «رونق تولید» توسط رهبر معظم انقالب نشان از اهمیت موضوع
برای کشور دارد ،که جا دارد با ایجاد فضای تبادل و همفکری میان
برنامه ریزان ،تولید کنندگان و بانکها به عنوان تامین کننده مالی
این حوزه ،به سمت رونق تولید قدم برداریم.
پورسعید همچنین شرایط اقتصادی کشور را بسیار حساس
عنوان کرد و افزود :در حال حاضر منابع مالی در کشور بسیار محدود
است ،بسیاری از تولید کنندگان با مشکالت جدی مواجه هستند از
اینرو برنامه ریزی دقیق در راستای حمایت از تولید و به کارگیری
صحیح منابع باید در اولویت بخشهای اقتصادی قرار گیرد.
مدیرعامل بانک ایران زمین ،با اشاره به برنامهریزیهای صورت
گرفته در این بانک برای حضوری موثر در اقتصاد کشور تصریح کرد:
یکی از اقداماتی که ما به صورت استانی در حال پیگیری آن هستیم
شناسایی تولید کنندگان و فعالین این عرصه در استانهای مختلف
است تا بتوانیم بهترین بهره وری را از منابع موجود داشته باشیم.
پورسعید حضور بانکها به عنوان تامین کنندگان مالی

اقتصاد را مهم و حیاتی دانست و گفت :بانکها تالش زیادی
را در راستای حمایت از تولید به کار میبرند اما واقعیت اینست
که محدودیتهای زیادی در حال حاضر در تمامی بخشهای
اقتصادی وجود دارد ،اما نگاه موثر و برنامه ریزی میتواند
بسیاری از موانع را از سر راه بردارد و بدونشک رونق تولید
زمانی تحقق خواهد یافت که بانکها و بازار سرمایه در راستای
حمایت از تولید داخلی تقویت شوند.
وی با اشاره به افزایش سرمایه بانک ایران زمین افزود :بورس
و بانک دو اهرم اصلی برای حمایت از تولید داخلی هستند .ما در
همین راستا و به منظور بهبود ساختار مالی بانک بزودی افزایش
سرمایه بانک را نهایی خواهیم کرد .یکی از مزایای این امر این است
که بانک می تواند از این محل در عملیات بانکی به خصوص اعطا
تسهیالت و سرمایه گذاریهای مجاز در چارچوب دستور العمل های
بانک مرکزی اقدام کند.
مدیرعامل بانک ایران زمین با اشاره به اقداماتی که در سالهای
اخیر توسط این بانک به منظور بهبود حوزههای کسب و کار نوین و
همچنین حمایت از بخشهای تولیدی اظهار داشت :سال گذشته در
راستای حمایت از تولید و اشتغال بخشی از منابع مورد نیاز و سرمایه
سیمان غرب آسیا را تامین کردیم ،که این امر نقش موثری در بهبود
شرایط اقتصادی و اشتغال منطقه داشته است.
وی افزود :ما همزمان با نگاه موثر به حوزههای تولیدی کشور،
در راستای حرکت به سمت بانکداری دیجیتال حمایت از کسب و
کارهای جدید که مبتنی بر خالقیت و نوآوری هستند را در دستور

شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران با رشد  ۱۵۲۴واحدی
نسبت به روز یکشنبه همراه بود و تعداد و ارزش معامالت نیز نسبت
به روزهای گذشته افزایش یافت.
معامالت دیروز (دوشنبه) در بازار بورس اوراق بهادار تهران به
پایان رسید و به این ترتیب روند رشد بازار سرمایه حفظ شد؛ به
طوریکه شاخص کل بازار با رشد  ۱۵۲۴واحدی نسبت به روز گذشته
به  ۳۲۰هزار و  ۱۹۴رسیده است.
این در حالی است که شاخص کل بازار با معیار هموزن نیز
نسبت به روز گذشته افزایشی بود و به  ۹۶هزار و  ۶۱۷رسید که
نسبت به روز گذشته حدود  ۱۰۰واحد رشد را نشان میدهد.
به این ترتیب ،با پایان یافتن معامالت امروز بازار بورس اوراق
بهادار تهران ،ارزش بازار به یک میلیون و  ۱۶۸هزار میلیارد تومان
رسید و تعداد و ارزش معامالت نیز نسبت به روزهای گذشته با

در حوزه مسئولیت اجتماعی انجام گرفت:

کار قرار دادیم ،که نتیجه آن راهاندازی مرکز نوآوری بانک ایران زمین
بود .این مرکز سعی دارد با حمایت موثر از استارتآپها ،فضایی برای
اجرایی شدن ایدههای نو را محقق کند.
پورسعید با تاکید بر رویکرد جدید این بانک در حمایت از کسب
و کارهای نوین و استارتاپها گفت :مهمترین رویکرد بانکداری ما
ارائه خدمات از طریق  izboomایران زمین بوم به شرکتهای دانش
بنیان و استارت آپ ها و فین تک ها است که موجب حمایت از
کسب و کارهای نوظهور خواهد شد.
مدیرعامل بانک ایران زمین در انتها با اعالم حمایت همه جانب ه
این بانک از بخشهای تولیدی ،فین تکها ،استارتاپها و کسب و
کارهای نوین از روسای شعب استانها خواست تا با شناخت نیازهای
بخشهای تولیدی در استانهای مختلف در حد مقدورات نسبت به
حمایت از آنها اقدام کنند.

در مقابل شاخص کل فرابورس ایران نیز کاهشی بود که با
کاهش  ۴۸واحدی به  ۴۱۰۹رسید.
معاملهگران این بازار نیز دیروز  ۳۳۹هزار و  ۴۱۲معامله انجام
دادند که ارزش این معامالت نیز به  ۱۲۹۷میلیارد تومان رسید.
سنگ آهن گهرزمین ،ذوب آهن اصفهان و صنایع ماشینهای
اداری ایران از مهمترین نمادهایی بودند که سبب منفی شدن
شاخص فرابورس ایران شدند.
در مقابل پتروشیمی مارون ،شرکت آهن و فوالد ارفع ،گروه
صنایع کاغذ پارس و پتروشیمی زاگرس نیز با رشد خود از منفیتر
شدن بازار جلوگیری کردهاند.
ذوب آهن اصفهان ،توسعه مولد نیروگاهی جهرم ،صنایع کاغذ
پارس ،و گروه سرمایهگذاری میراث فرهنگی نیز از نمادهای پربیننده
بازار فرابورس ایران بوده است.

از ابتدای سال جاری تا پایان مهر صورت گرفت:

افتتاح چهارمین مدرسه شهدای بانک دی

بانک دی در راستای ایفای نقش در حوزه مسئولیت اجتماعی،چهارمین مدرسه شهدای بانک دی
را در استان گلستان افتتاح کرد، .بانک دی،مراسم افتتاحیه مدرسه شهدای بانک دی در استان گلستان
با حضور رضا سهم دینی ،رئیس هیئت مدیره،جمعی از مدیران بانک دی ،سید محمود حسینی ،مدیر
عامل و رئیس هیئت مدیره شرکت عمران و مسکن آباد دی ،نبی هزار جریبی ،نماینده آق قال در مجلس
شورای اسالمی ،احسان گوهری راد ،مدیر کل آموزش و پرورش استان گلستان و رضا جعفری ،رئیس
دفتر نماینده ولی فقیه استان برگزار شد.
در این مراسم ،سهم دینی با اشاره به اقدامات بانک دی در راستای ایفای نقش در حوزه مسئولیت
اجتماعی گفت :کمک به تحقق اهداف عالی آموزشی و فرهنگی کشور در سایه خرد و دانش و راهبرد
عمل به مسئولیت اجتماعی ،یکی از وظایف عموم جامعه است که عالوه بر نقشآفرینی در رشد اقتصادی
و کارآفرینی ،توسعه فرهنگی و اجتماعی کشور را نیز در پی خواهد داشت و از همین رو بانک دی نیز
همواره توجه ویژه ای به توسعه فضای آموزشی کشور داشته است.
رئیس هیئت مدیره بانک دی با یادآوری شعار بانک دی که برگرفته از مبانی اعتقادی است،
خاطرنشان کرد :بانک دی به عنوان یک بانک ارزش آفرین همواره کوشیده است ضمن انجام وظایف
محوله در حوزه بانکداری همراه با سایر مراجع ذیربط و مدیران دلسوز در راستای ارزش آفرینی و اجرای
فرامین مقام معظم رهبری (مدظله العالی) خدمتگزار مردم شریف و قدرشناس ایران اسالمی باشد.
سهم دینی افزود :با هدف مشارکت در تحقق اهداف جهادی و خیرخواهانه و در راستای اجرای
مصوبه هیئت مدیره بانک دی با تخصیص بودجه از محل هزینه های تبلیغاتی ،پروژه احداث سه باب
مدرسه در مناطق سیل زده استان های گلستان و لرستان در دستور کار بانک قرار گرفت.

پرداخت  627هزار میلیارد ریال تسهیالت عقود اسالمی در بانک ملی

بانک ملی ایران بیش از  627هزار میلیارد ریال تسهیالت در قالب عقود اسالمی از ابتدای سال جاری
تا پایان مهرماه پرداخت کرده است.
،تسهیالت در قالب عقود اسالمی ،در یک میلیون و  15هزار و  534فقره و در قالب عقود مضاربه،
مشارکت مدنی ،فروش اقساطی ،جعاله ،خرید دین ،قرض الحسنه و ...تخصیص داده شده است.
این بانک  41هزار و  513میلیارد ریال تسهیالت در  57هزار و  743فقره در قالب عقد مضاربه
پرداخت کرده است.
در بخش مشارکت مدنی نیز شعب بانک ملی ایران  39هزار و  828فقره تسهیالت به ارزش 202
هزار و  272میلیارد ریال تسهیالت اعطا کرده اند.
پرداخت تسهیالت قرض الحسنه نیز در بانک ملی ایران از اهمیت ویژه ای برخوردار است به طوری
که در هفت ماه ابتدای امسال این بانک  231هزار و  454فقره تسهیالت به ارزش بیش از  56هزار و 216
میلیارد ریال در قالب قرض الحسنه به متقاضیان پرداخته است.
از مجموع تسهیالت پرداختی بانک ملی ایران ،سهم فروش اقساطی  516هزار و  27فقره تسهیالت
به ارزش  213هزار و  189میلیارد ریال و اجاره به شرط تملیک  832میلیارد ریال است.
همچنین شعب بانک ملی ایران در مدت مذکور  130هزار و  764فقره تسهیالت جعاله به ارزش
 40هزار و  203میلیارد ریال پرداخت کرده اند.
در بخش خرید دین نیز  20هزار و  307فقره تسهیالت به ارزش  35هزار و  767میلیارد ریال،
مرابحه  16هزار و  466فقره تسهیالت به ارزش  18هزار و  935میلیارد ریال و در بخش سلف دو هزار و
 769فقره تسهیالت به ارزش  18هزار و  98میلیارد ریال پرداخت شده است.

معاون برنامه ریزی و فناوری اطالعات بانک شهر تصریح کرد:

تاثیر استفاده از « رمزنت» بانک شهر در امنیت تراکنش های بانکی

معاون برنامه ریزی و فناوری اطالعات بانک شهر با اشاره به
اقدامات صورت گرفته از سوی این بانک در خصوص فعال کردن
رمزهای پویا گفت :به منظور افزایش امنیت تراکنش های مالی بر
بستر اینترنت و عدم سوء استفاده احتمالی از سپرده های مشتریان ،
نرم افزار «رمزنت» از سوی این بانک راه اندازی شده است.

به گزارش مرکز ارتباطات و روابط عمومی بانک شهر ،جواد
عطاران با بیان این مطلب اظهار کرد :رشد روز افزون تعامالت
بانکی و روش های پرداخت الکترونیک در بستر اینترنت ،منجر به
سودجویی با روش های مختلف فیشینگ از سپرده های مشتریان
شده است و به همین منظور با تأکید بانک مرکزی مبنی بر استفاده
از رمز پویا  ،بانک شهر اقدام به طراحی و تهیه نرم افزار تولید رمز

اخبار

در حاشیه بیست و ششمین همایش بیمه و توسعه:

سه مقاله علمی
از بیمه آسیا در همایش بیمه و
توسعه پذیرفته شدند

مقاالت علمی مدیر عامل ،عضو هیئت
مدیره و مدیر بیمه های عمر و پس انداز بیمه
آسیا در بیست و ششمین همایش بیمه و
توسعه پذیرفته شدند.
در بیست و ششمین همایش بیمه و
توسعه که  13آذر ماه امسال برگزار خواهد شد،
سه مقاله علمی از بیمه آسیا تأئید شد.
این گزارش می افزاید ،نخستین مقاله با
عنوان «تبیین تأثیر رفتار خرید بیمه گذار در
افزایش ضریب نفوذ بیمه های زندگی ،با تمرکز
بر اصول اقتصاد رفتاری « نوشته مسعود بادین،
مدیر عامل بیمه آسیا و حسینعلی نصرآبادی
است که در پنل های تخصصی ارائه می شود.
دومین مقاله با عنوان «بررسی تأثیر
عوامل اقتصادی به تقاضای بیمه های زندگی
در شهرهای بزرگ و کوچک» نوشته مهدی
شریفی ،عضو هیئت مدیره و معاون فنی
اشخاص و مسئولیت بیمه آسیا ،آیدین رشیدی
و احمد سربخشیان می باشد،که به صورت
پوستری ارائه خواهد شد.
سومین مقاله با عنوان «بررسی تأثیر
اپلیکیشن های بیمه بر رضایتمندی مشتریان
و افزایش ضریب نفوذ بیمه» نوشته احمد
سربخشیان مدیر بیمه های عمر و پس انداز
بیمه آسیا ،آیدین رشیدی و ابوالفضل خسروی
است که در کتاب مجموعه مقاالت همایش به
چاپ می رسد.

رتبه نخست بیمه پارسیان در
ظرفیت مجاز قبولی اتکائی

بیمه پارسیان با ظرفیت پذیرش 1329
میلیارد ریال در هر ریسک بزرگترین بیمه گر
اتکایی خصوصی از لحاظ ظرفیت مجاز قبولی
در هر ریسک بوده و به تنهایی 25درصد از
مجموع ظرفیت شرکت های بیمه خصوصی
دارای مجوز اتکایی را در اختیار دارد.این شرکت
درارای رتبه  1توانگری در صنعت بیمه بوده و
عدد توانگری  120نشانگر توان مالی باالی این
شرکت در مقایسه با سایر شرکت های بیمه
خصوصی میباشد.
از روز بیمه تا شب یلدا

شاخص بورس رشد خود را حفظ کرد
افزایش همراه بود.
بر اساس آمار ثبتشده ،معاملهگران بازار بورس  ۵۵۳هزار و
 ۴۱۳معامله در این بازار انجام دادند که ارزش آن نیز به بیش از
 ۲۱۸۰میلیارد تومان میرسد که نسبت به روزهای گذشته رشد را
نشان میدهد.
شرکت ملی صنایع مس ایران ،فوالد مبارکه اصفهان ،صنایع
پتروشیمی خلیج فارس ،پتروشیمی جم و پتروشیمی خارک
بیشترین تاثیر را در رشد بازار داشتهاند و از سوی دیگر بانک ملت و
مخابرات ایران نیز بیشترین تاثیر منفی را بر بازار بورس گذاشتهاند.
بانکهای ملت ،تجارت ،صادرات و اقتصاد نوین ،ایران خودرو،
سایپا و ماشینسازی اراک از جمله نمادهای پربیننده بورس اوراق
بهادار تهران در روز جاری بوده است.
فرابورس کاهشی شد
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یکبار مصرف به نام «رمزنت» کرده است.
وی در ادامه افزود :استفاده از نرم افزار تولید رمز یکبار مصرف
«رمزنت» ،به دلیل آن که زمینه دسترسی افراد به رمز یکدیگر را
غیر ممکن می سازد ،موجب ارتقاء امنیت پرداخت و کاهش خطرات
ناشی از برداشتهای غیرمجاز و سوءاستفاده از کارتهای بانکی در
تراکنشهای اینترنتی می شود.

بیمه باران هموطنان

بیمهکوثر بهمناسبت روز بيمه ( 13آذر)
و با هدف توسعه فرهنگ بیمه در میان آحاد
جامعه ،انواع بیمهنامهها را با تخفیفهای ویژه
به بیمهگذاران عرضه میکند.
به گزارش روابطعمومی و اعالم مدیر
بازاریابی و فروش بیمهکوثر ،در این ایام
بيمهنامههاي بدنه اتومبیل تا 70درصد تخفیف،
مسئوليت و حوادث تا 20درصد ،آتشسوزي
تا 25درصد ،مهندسي تا پنجدرصد و پول و
باربري با 15درصد تخفیف به متقاضیان عرضه
خواهد شد.
الله کریمی افزود :در این ایام بيمهنامه
حامي نیز در فروش گروهي با تخفيف
10درصدي به متقاضیان ارایه میشود.
مدیر بازاریابی و فروش بیمهکوثر گفت:
هموطنان میتوانند برای کسب اطالعات
بیشتر و دسترسی به نشانی سرپرستیها و
نمایندگیهای بیمه کوثر در سراسر کشور به
پایگاه اطالعرسانی شرکت بهنشانیwww.kins.
 irمراجعه کنند.

امضای تفاهم نامه همکاری
بین بیمه ایران و وزارت علوم،
تحقیقات و فناوری

شرکت سهامی بیمه ایران و وزارت علوم
 ،تحقیقات و فناوری تفاهمنامه همکاری امضا
کردند .این تفاهم نامه همکاری در ساختمان
مرکزی وزارت علوم ،باحضور اعضای هیات
مدیره بیمه ایران و مدیران ارشد دوطرف به
امضای آقایان دکتر رضایی سرپرست بیمه
ایران و نظرپور معاون اداری ،مالی و مدیریت
منابع وزرات علوم ،تحقیقات وفناوری رسید.
به گزارش روابط عمومی بیمه ایران ،تفاهم
نامه همکاری بیمه ایران و وزارت علوم با
هدف تقویت همکاری ،هماهنگی و هم
افزایی ،کارآمد سازی و ارتقاء توانمندیهای
تخصصی و اجرایی و به اشتراک گذاری
ظرفیت ها ،دانش و تجربیات و بهره گیری از
قابلیتها در جهت پیشبرد اهداف اسناد توسعه
ای و ماموریتهای محوله در حوزه های مختلف
بیمه ای  ،فناوری ،علمی ،آموزشی و پژوهشی،
و بطور کلی ایجاد چارچوب براساس محوریت
ارتقاء و ترویج فرهنگ بیمه و افزایش ضریب
نفوذ آن با بهرهگیری از ظرفیتهای دانشگاهیان
همچنین ایجاد کسب و کار بیمه ای با استفاده
از ظرفیتهای هر دو طرف  ،مورد توافق دوطرف
قرار گرفت.

فراخوان بیمه «ما» برای
افزایش سرمایه بیمه بدنه
خودرو بیمه گذاران

با توجه به نوسانات اخیر قیمت
خودروهای کشنده  ،کامیون و کامیونت ،
این شرکت به منظور حمایت ازحقوق بیمه
گذاران  ،خواستار افزایش سرمایه مورد بیمه
آنها در بیمه بدنه شد.بر اساس این گزارش،
بیمه «ما» از مشتریان و بیمه گذاران خود
درخواست کرد بر اساس شرایط عمومی
بیمه نامه بدنه اتومبیل ،با مراجعه به شعب و
نمایندگی های بیمه «ما» در سراسر کشور
در اسرع وقت ،نسبت به افزایش سرمایه بیمه
نامه بدنه خودرو خود اقدام کنند تا از بروز
هرگونه ضرر و زیان احتمالی ناشی از ماده
 10قانون بیمه(قاعده نسبی سرمایه) در
هنگام وقوع خسارت جلوگیری شود.

