بانک و بیمه
اخبار
ساعات کاري شعب بانک آينده
در روزهاي پاياني سال 98

در راستاي ارزشآفريني بيشتر و ارائه
خدمات مطلوبتر به مشتريان شعب بانک
آينده از ابتداي اسفندماه تا پايان سال جاري
در تمام روزهاي هفته (بهجز پنجشنبهها) ،يک
ساعت به زمان فعاليت باجه عصر شعب خود
افزوده است.بدينترتيب ،شعب بانک آينده
در سراسر کشور به جز شعب کيش و قشم،
روزهاي شنبه تا چهارشنبه از ساعت 7:30
تا  17:30آماده خدمت به مشتريان محترم
خواهند بود.همچنين ادارات مرکزي بانک در
ارتباط مستقيم با شعب و مديريتهاي امور
شعب غرب و شرق تهران بزرگ و استانها در
روزهاي پاياني سال در ساعات مذکور ،آماده
خدمت به شعب خواهند بود.

پرداخت  58هزار و  278فقره
تسهيالت مشارکت مدني توسط
بانک ملي

تسهيالت مشارکت مدني بانک ملي ايران
راهي مطمئن براي اشخاص حقيقي و حقوقي
است که به توسعه فعاليت هاي توليدي،
بازرگاني و خدماتي خود مي انديشند.
مشارکت مدني فرصتي مناسب براي
ايجاد ،توسعه ،تکميل و نوسازي واحدهاي
توليدي اعم از صنعتي ،معدني ،کشاورزي،
مسکن و همچنين توسعه امور وارداتي و
صادراتي است و اشخاص مي توانند در قالب
آن ،طرف معامله بانک قرار گيرند.
در اين تسهيالت سهم الشرکه نقدي يا
غيرنقدي متعلق به اشخاص حقيقي يا حقوقي،
به نحو مشاع و به منظور انتفاع طبق قرارداد با
بانک تقسيم مي شود.
بانک ملي ايران از ابتداي سال جاري
تا پايان دي ماه بالغ بر  58هزار و  278فقره
تسهيالت مشارکت مدني به ارزش  288هزار و
 355ميليارد ريال پرداخت کرده است.
همچنين اين بانک در  10ماه ابتداي
امسال يک ميليون و  553هزار و  592فقره
تسهيالت در قالب عقود اسالمي پرداخت کرده
است که ارزش ريالي اين تسهيالت به 952
هزار و  419ميليارد ريال بالغ مي شود.

راهکارهاي تامين مالي
بخش حقيقي اقتصاد توسط
شبکه بانکي کشور

رييس اداره کل پژوهش و مديريت
ريسک بانک توسعه صادرات ايران مي گويد:
تامين مالي زنجيره تامين ،موجب مديريت
مناسب کسر يا مازاد وجوه و نقدينگي ،تامين
مؤثر سرمايه در گردش در طول زنجيره و
استحکام رابطه فروشنده و خريدار مي شود.
دکتر معصومه فوالدي در نشست
تخصصي»ساز و کار تامين مالي حقيقي اقتصاد
توسط بانک ها» مشکالت موجود در تامين
مالي بانکي را بر شمرد و گفت :نبود سيستم
جامع يکپارچه بانکي که منجر به بروز مشکل
در اعتبارسنجي مشتريان و عدم نظارت مناسب
بانک مرکزي برنحوه تخصيص منابع بانکي مي
گردد.فوالدي افزود :نبود تنوع ابزارهاي تجهيز
منابع بانکها ،کاهش دسترسي بانکها به
منابع ارزي ،هزينه باالي تجهيز منابع و سود
تسهيالت تعيين شده و طوالني شدن فرايند
تامين مالي بهدليل الزام به رعايت بخشنامهها
و دستورالعملها متعدد نهادهاي ناظر و افزايش
هزينه و زمان معامالت و مراودات از عمده ترين
چالش هاي تامين مالي بانکي به شمار مي رود.
رييس اداره کل پژوهش و مديريت ريسک
بانک توسعه صادرات خاطر نشان کرد :شبکه
بانکي در تامين مالي بخش حقيقي اقتصاد
با تهديد هايي مواجه است از جمله بازگشت
تحريمها و تشديد بحران بانکي که تاثير آن
بر شبکه بانکي را متاثر کرده و باعث افزايش
مخاطره در حوزه منابع بانکها مي شود.
فوالدي اضافه کرد :از ديگر تهديدهاي
تحريم هاي بين المللي ،تاثير روي ريسک
اعتباري و افزايش هزينهها ،کاهش اعتماد
فروشندگان بينالمللي به سيستم بانکي و
تحميل هزينههاي تامين مالي است.

افتتاح مدرسه
 12کالسه شهداي بانک ملت
در بويراحمد

مدرسه  12کالسه شهداي بانک ملت در
روستاي تنگاري از توابع شهرستان بويراحمد
با حضور مسووالن محلي و بانک ملت افتتاح
شد.همزمان با دهه فجر انقالب اسالمي ،اين
مدرسه  12کالسه در آييني با حضور حفيظي
مدير شعب بانک ملت استان کهگيلويه و
بويراحمد ،استاندار و فرماندار و مدير کل
نوسازي ،توسعه و تجهيز مدارس کهگيلويه و
بويراحمد ،رئيس اموزش وپرورش شهرستان
بويراحمد و جمعي از دانش آموزان و اهالي
روستا افتتاح شد.براساس اعالم مديرکل
نوسازي ،توسعه و تجهيز مدارس کهگيلويه و
بويراحمد ،زيربناي ساختمان اين مدرسه يک
هزار و  435مترمربع بوده و داراي سرايداري،
سرويس بهداشتي و سرويس آبخوري و محوطه
سازي به مساحت  2هزار و  500مترمربع است
که با مشارکت بانک ملت و با اعتباري بالغ بر
 30ميليارد ريال به بهره برداري رسيده است.
روستاي تنگاري از توابع شهرستان بويراحمد
در استان کهگيلويه و بويراحمد است که دانش
آموزان اين روستا از اين پس مي توانند در اين
مدرسه تازه تاسيس با امکانات رفاهي مناسب
تحصيل کنند.اين گزارش مي افزايد ،مشارکت
بانک ملت در ساخت مدرسه در مناطق کم
برخوردار کشور در راستاي عمل به مسووليت
هاي اجتماعي و به ويژه توسعه آموزش ميان
آينده سازان کشور است.
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در راستاي ايفاي رسالت هاي اجتماعي :

بانک رفاه از سيل زدگان استان سيستان و بلوچستان حمايت کرد

در پي جاري شدن سيل در استان کم برخوردار سيستان
و بلوچستان ،بانک رفاه کارگران تمام قد به حمايت از هموطنان
سيل زده به منظور جبران خسارات مالي و حمايت از آالم آنها در
قالب؛ اعطاي کمک هاي بالعوض ،قرض الحسنه ،اجراي پروژه هاي
عمراني ،تخصيص اعتبارات ريالي به مشاغل خانگي ،افزايش اعتبارات
ريالي و ارزي و  ...پرداخته است.
به دنبال وقوع سيل در استان سيستان و بلوچستان و وارد شدن
آسيب و خسارت هاي مالي و جاني در اين استان ،بانک رفاه در
راستاي ايفاي مسئوليت ها و تعهدات اجتماعي و تسکين آالم روحي
آنها ،مبلغ  30ميليارد ريال از محل بودجه تبليغاتي خود در قالب
کمک بالعوض براي تهيه مخازن آب و تانکر آبرساني و  130ميليارد
ريال تسهيالت قرض الحسنه نيز براي کمک به هموطنان سيل زده
استان اختصاص داد .
بر اساس اين گزارش ،بانک رفاه عالوه بر اختصاص تسهيالت
فوق ،در بازديد از منطقه سيل زده و برآورد ميزان خسارات،
همچنين سقف اختيارات اعتباري استان را افزايش داد تا بتواند در
کاهش مشکالت و بهبود شرايط منشاء اثر باشد.
اين گزارش همچنين مي افزايد؛ در بازديد اسماعيل لـله گاني
مديرعامل بانک رفاه از منطقه سيل زده استان سيستان و بلوچستان
و در ديدار و گفت و گو با فرماندهان سپاه منطقه که با حضور تني
چند از مسئوالن کشوري و منطقه صورت گرفت ،عالوه بر اعطاي
اعتبارات و تسهيالت قرض الحسنه و بالعوض ،مقرر شد بانک رفاه
کارگران به عنوان يک بانک اجتماعي و مسئوليت پذير ضمن افزايش
سقف اعتبارات اين استان ،نهايت همکاري را براي بازسازي امور و
محروميت زدايي از منطقه انجام دهد.
در اين راستا بانک رفاه مبلغ  10ميليارد ريال نيز در اختيار
فرمانده سپاه پاسداران انقالب اسالمي و بسيج سازندگي منطقه
چابهار قرار داده تا در مسير محروميت زدايي و خريد تجهيزات
آبرساني و مخازن آب واحدهاي مسکوني و همچنين خريد ادوات و
ابزارآالت کشاورزي همانند پمپ آب و نيز ابتياع دام ،طيور و احشام
در مناطق درگير در سيالب هزينه شود.
احداث بيمارستان  200تختخوابي فوق تخصصي به عنوان
بزرگترين بيمارستان جنوب شرق کشور با مبلغي بالغ بر 700
از ابتداي سال جاري تا پايان بهمن
ماه  98صورت گرفت:

تعيين تکليف  286عدد
از طرح هاي راکد بانک
کشاورزي به مبلغ
 4615ميلياردريال

ميليارد اعتبار ريالي و  16ميليون دالر اعتبار ارزي و همچنين
احداث بيمارستان  100تختخوابي در زاهدان به مبلغ  290ميليارد
ريال و  17ميليون دالر اعتبار ارزي از برنامه هاي ديگر بانک رفاه
براي شهروندان سيستان و بلوچستان است.
احداث کارخانه توليد کود شيميايي با اعتباري بالغ بر 400
ميليارد ريال ،تسهيالت مشاغل خانگي به مبلغ  70ميليارد ريال،
پرداخت  2521فقره وام قرض الحسنه ازدواج به مبلغ  650ميليارد
ريال ،کمک به نوسازي دانشگاه علوم پزشکي به مبلغ  500ميليون
ريال و احداث يک مدرسه  6کالسه در روستاي سنجراني شهرستان
هامون از ديگر مصوبات بانک رفاه در جهت کمک به مردم آسيب
ديده استان سيستان و بلوچستان است.
بانک رفاه با توجه به اهداف از پيش تعيين شده خود از به کارگيري
تمامي توان و ظرفيت خود براي حل مشکالت جامعه در مواقع بحران،
همواره قدم هاي مثبتي برداشته است و سيل اخير استان محروم
سيستان و گلستان نيز يکي از بحران هايي است که با حضور بيشتر
مسئوالن و مردم کشور در منطقه باعث آشنايي با کمبودهاي استان
محروم و گرفتار در بحران سيستان و بلوچستان شد.
بر اساس اين گزارش ،در جريان سفر مدير عامل بانک رفاه و
هيأت همراه به استان سيستان و بلوچستان ضمن بازديد از صنايع
دستي بسيج سازندگي اين استان و در راستاي حمايت از مشاغل
خانگي و کوچک و رونق بيش از پيش آن ،به منظور کمک به توسعه
اشتغالزايي ،حمايت از توسعه مشاغل خانگي و رونق توليد در مسير
اهداف از پيش تعريف شده در اين بانک ،تنها از محل کمک هاي

 286عدد از طرح هاي راکد بانک کشاورزي به
مبلغ  4615ميلياردريال تعيين تکليف شد.
از ابتداي سال جاري تا پايان بهمن ماه،
 286عدد از طرح هاي راکد بانک کشاورزي
به مبلغ  4615ميلياردريال به طرق مختلف از
جمله تقسيط تسهيالت  ،تمديد مدت مشارکت
مدني  ،تخصيص تسهيالت تکميلي و ، ...تعيين
تکليف ومشکالت آنها براي ادامه عمليات
تعهدي برطرف شده است.

کارکنان بانک رفاه 5 ،ميليارد و  500ميليون ريال به هم ميهنان
نيازمند اين استان اختصاص يافته است.
 اختصاص  200ميليارد ريال بودجه مشارکت از محل منابعبانک و صندوق توسعه جهت پروژه ساخت و تجهيز هتل دلفين
چابهار
 اختصاص  1500ميليارد ريال بودجه به دانشگاههاي علومپزشکي زاهدان و ايرانشهر جهت خريد تجهيزات آزمايشگاهي و
پروژههاي عمراني
 اختصاص مبلغ  100ميليارد ريال جهت توسعه فعاليتهايشرکت نگين صنعتي صندوق توسعه
 بيش از  10ميليارد ريال بخشش سود و جرائم تاخير بهبدهکاران بانک بابت تسهيالت بانکي
فعاليتهاي ارزي و تعهدات بانک رفاه در استان
بانک رفاه کارگران تالش ويژه اي داشته تا در حوزه فعاليت هاي
ارزي نيز منشأ اثر باشد که مهم ترين اقدامات بدين صورت است:
 تخصيص حدود  20ميليون دالر ارز و صدور حواله برايواحدهاي توليدي ،صنعتي ،کشاورزي و بازرگانان استان در
کوتاهترين زمان ممکن
 اختصاص بيش از  800ميليارد ريال اعتبارات اسنادي بهفعاالن بخشهاي مختلف اقتصادي استان
صدور بيش از  1000ميليارد ريال ضمانت نامه براي فعاالن
اقتصادي استان و راه اندازي کاملترين سيستم سوئيفت
توسعه فعاليتهاي اجتماعي بانک رفاه کارگران در سيستان
و بلوچستان
بانک رفاه کارگران در حوزه تعهدات اجتماعي نيز اقدامات
شايان توجهي در استان سيستان و بلوچستان انجام داده است که
اعطاي بيش از  20ميليارد ريال بابت مشارکت جهت خريد تجهيزات
پزشکي و وسايل نقليه و احداث پروژههاي عمراني حوزه سالمت
جنوب استان؛ حمايت مالي در برگزاري همايش سراسري فن بازار
سالمت با حضور شرکتهاي دانش بنيان استان و ساير مناطق کشور
تهيه پوشاک گرم براي يکي از مدارس حاشيه شهر زاهدان و تهيه
لوازم التحرير براي مدارس محروم زابل ،ايرانشهر ،سراوان و زاهدان
از جمله اين موارد بوده است.

علي کمندي رييس اداره کل نظارت بر طرح
ها و پيگيري طرح هاي راکد اين بانک ضمن اعالم
مطلب فوق گفت :در ابتداي سالجاري  379طرح
راکد ونيمه تمام به مبلغ  7701ميلياردريال در سطح
مديريت ها شناسايي شدند که پس از شناسايي
وبررسي مشکالت طرح ها ودسته بندي آنها ،جلسات
استاني و ستادي تشکيل و با انجام بازديدهاي
ميداني ،تصميمات متناسب با وضعيت هر طرح
اتخاذ و به استان ابالغ شد.

کمندي افزود :بيش از  95درصد طرح هاي
تعيين تکليف شده از محل اعتبارات اشتغال پايدار
روستايي  ،صندوق توسعه ملي و وزارت نيرو وجهاد
کشاورزي تامين اعتبار شده که به دليل افزايش
قيمت ها و عدم تکافوي تسهيالت دچار رکود شده
بودند.
وي ادامه داد :در اين راستا در سال  1397نيز
تعداد  127طرح به مبلغ  2254ميلياردريال از طرح
هاي راکد ونيمه تمام تعيين تکليف شده اند.

بيمه آسيا و بزرگ ترين پتروشيمي خاور ميانه تفاهم نامه همکاري امضا کردند

تفاهم نامه همکاري بين بيمه آسيا و بزرگ ترين پتروشيمي
خاور ميانه با حضور مديرعامل بيمه آسيا و مدير عامل پتروشيمي
بندر امام خميني (ره) به امضا رسيد.
به گزارش اخبار صنعت به نقل از روابط عمومي بيمه آسيا
 ،تفاهم نامه گسترش همکاري بيمه آسيا و پتروشيمي بندر امام
خميني (ره) براي سه سال در زمينه ارائه انواع پوشش هاي بيمه
اي امضا شد.
در اين جلسه ،مسعود بادين ،نايب رييس هيأت مديره و
مديرعامل بيمه آسيا ضمن اشاره به سابقه درخشان  60ساله بيمه
گري اين شرکت  ،کسب سطح يک توانگري مالي با شاخص 145
درصد ،برخورداري از شبکه فروش توانمند و حرفه اي بيمه آسيا به
عنوان شرکت بيمه اي خوشنام در صنعت بيمه کشور را از جمله
خصوصيات انحصاري بيمه آسيا برشمرد.
مديرعامل بيمه آسيا در اين جلسه به نقش مهم و موثر بيمه ها
در حوزه پتروشيمي و صيانت از سرمايه هاي ملي کشور اشاره کرد
و افزود :بيمه آسيا آمادگي آن را دارد که در زمينه ارائه انواع پوشش

هاي بيمه اي از جمله آتش سوزي ،مسئوليت ،حوادث ،عمر و پس
انداز و نيز طراحي بيمه نامه هاي جديد مورد نياز حوزه پتروشيمي
همکاري وتعامل سازنده داشته باشد.
حميد رضا رستمي،مدير عامل پتروشيمي بندر امام خميني
(ره) در اين جلسه ،پتروشيمي بندر امام خميني (ره) را در صنعت
نفت و به خصوص حوزه پتروشيمي پيشرو خواند و ضمن اشاره به
رضايت از خدمات بيمه اي بيمه آسيا و تمديد قرار داد پوشش ييمه
اي براي سومين سال متوالي  ،اظهار اميدواري کرد با امضاي اين
تفاهم نامه همکاري هاي في ما بين گسترش يابد .در جلسه امضاي
تفاهم نامه با پتروشيمي بندر امام خميني (ره) ،اعضاي هيأت مديره
 ،معاونين مديرعامل و مديران فني بيمه آسيا حضور داشتند.
گفتني است ،پتروشيمي بندرامام خميني (ره)در زمينه توليد
مواد شيميايي ،آروماتيکها ،پليمرها و الپيجي فعاليت ميکند .اين
شرکت در سال  1352از مشارکت شرکت ملي صنايع پتروشيمي
ايران و شرکت ميتسويي تحت نام شرکت پتروشيمي ايران و ژاپن
شکل گرفت و در سال  1365در پي کنارهگيري شرکت ميتسويي

از پروژه ساخت مجتمع ،کليه سهام آن توسط شرکت ملي صنايع
پتروشيمي ايران خريداري و نام آن به شرکت پتروشيمي بندرامام
خميني (ره) تغيير پيدا کرد .شرکت پتروشيمي بندرامام خميني(ره)
در سال  1389توسط شرکت صنايع پتروشيمي خليج فارس
خريداري شد .دفتر مرکزي و کارخانجات اين شرکت در شهر
ماهشهر ،استان خوزستان مستقر ميباشد.

کمک  11ميليارد ريال مردم و کارکنان بانک صادرات به سيلزدگان

حدود  11ميليارد ريال کمکهاي نقدي کارکنان بانک صادرات
ايران و مشتريان اين بانک به آسيبديدگان از سيل اخير سيستان و
بلوچستان اختصاص داده شد.
سيدبيوک موسوي معاون سرمايههاي انساني و پشتيباني
اظهار کرد :کمکهاي نقدي تجميع شده از محل بازخريد مرخصي
و مبالغ اهدايي کارکنان بانک صادرات ايران بعالوه مبالغ واريز
شده توسط هموطنان و مشتريان اين بانک به حساب ويژه کمک
به آسيبديدگان ناشي از سيل اخير سيستان و بلوچستان به بيش
از  10ميليارد و  800ميليون ريال رسيد که در اختيار هموطنان
آسيبديده از سيل اخير اين استان قرار خواهد گرفت.
وي گفت :از زمان تخصيص و اعالم حساب ويژه نزد بانک
صادرات براي حمايت از آسيبديدگان سيل سيستان و بلوچستان
در اواخر دي ماه تاکنون ،کارکنان خير و نيکوکار بانک صادرات
ايران با تخصيص بخشي از حقوق و مزاياي شغلي خود به اين امر
خداپسندانه به ياري مردم اين استان شتافتند که با همراهي پرسنل
و تشويق کارکنان ،مشتريان و مردم نوعدوست کشور نيز از طريق
حساب معرفي شده در اين امر خير مشارکت کردند.
معاون سرمايههاي انساني و پشتيباني بانک صادرات ايران با
اشاره به کمک نقدي  25ميليارد ريالي مشتريان و کارکنان بانک
صادرات ايران به مناطق سيل زده ابتداي سال جاري و حمايت
 50ميليارد ريالي از آسيبديدگان زلزله غرب کشور ،افزود :عالوه
بر تخصيص منابع قرضالحسنه حمايتي براي حوادث غيرمترقبه
در کشور ،فرهنگ نوعدوستي و همياري در بانک صادرات ايران در
زمان بروز اين نوع حوادث ،دستاوردهاي کم نظيري خلق کرده که
کمکهاي نقدي و غيرنقدي کارکنان اين بانک در جريان زلزله غرب

در راستاي تحقق شعار سال رونق توليد؛
افتتاح شرکت پارسيس آلومينيوم کوير يزد با حمايت بانک رفاه

در راستاي تحقق شعار سال و حرکت در مسير رشد و توسعه اقتصادي و رونق توليد با حمايت بانک
رفاه ،شرکت پارسيس آلومينيوم کوير يزد افتتاح شد.
به مناسبت چهل و يکمين سالگرد پيروزي انقالب اسالمي در راستاي تحقق شعار سال و حرکت در
مسير رشد و توسعه اقتصادي و رونق توليد ،با حمايت بانک رفاه ،شرکت پارسيس آلومينيوم کوير يزد با
حضور مسووالن افتتاح شد.
بر اساس اين گزارش ،در مراسمي که با حضور معاون طرح و برنامه وزارت صنعت ،معدن و تجارت،
استاندار ،امام جمعه و ساير مسووالن استان برگزار شد ،مدير شعب بانک رفاه يزد گفت :بانک رفاه به
عنوان يکي از بانک هاي تجاري بزرگ کشور با حمايت از صنايع مولد ،همواره در مسير رشد و توسعه
اقتصادي و رونق توليد گام برمي دارد و همگام و همراه فعاالن اقتصادي و توليدکنندگان است.
در ادامه ،مدير عامل شرکت پارسيس آلومينيوم کوير يزد ضمن تقدير از حمايت هاي بانک رفاه
در راه اندازي اين مجموعه گفت :اين شرکت اولين و تنها توليد کننده پروفيل در و پنجره هاي نوين
آلومينيومي در مرکز و جنوب کشور است که عالوه بر اشتغال زايي مناسب ،ظرفيت باالي توليد و صادرات
در حوزه پايين دستي صنايع فوالد را نيز خواهد داشت.
شايان ذکر است ،بانک رفاه با پرداخت تسهيالت  120ميليارد ريالي نقش مهمي در راه اندازي اين
شرکت داشته است.

بيمه کوثر مقام سوم فوتسال
صنعت بيمه را کسب کرد

تيم فوتسال بيمه کوثر در مسابقات
فوتسال صنعت بيمه جام سردار شهيد قاسم
سليماني موفق به کسب مقام سوم شد .به
گزارش روابط عمومي بيمه کوثر ،مسابقات
فوتسال صنعت بيمه ،بزرگداشت سردار
شهيد قاسم سليماني همزمان با ايام دهه
فجر و به ميزباني بيمه مرکزي و با حضور 22
تيم از شرکتهاي بيمه در مجموعه ورزشي
شهيد مفتح برگزارشد.بر اساس اين گزارش،
در مسابقات جام فوتسال صنعت بيمه که
با حضور پرشور شرکتهاي بيمه برگزار
شد ،بيمه تعاون  ،بيمه سرمد و بيمه کوثر
به ترتيب مقامهاي اول تا سوم را به دست
آوردند و جام اخالق اين مسابقات نيز به تيم
فوتسال بيمه مرکزي اهدا شد.بر پايه اين
گزارش ،در مراسم اختتاميه اين مسابقات که
با حضور رييسکل بيمه مرکزي جمهوري
اسالمي ايران ،مديران عامل شرکتهاي
بيمه و مديران ارشد بيمه مرکزي برگزار
شد ،رييسکل بيمه مرکزي با تاکيد بر
ضرورت گسترش فرهنگ ورزش در صنعت
بيمه و اهميت همگانيسازي ورزش تصريح
کرد :جمعيت جوان صنعت بيمه که بخش
اعظم فعاالن اين صنعت را تشکيل مي دهند
با تکيه بر دو اصل جواني و شادابي ميتوانند
تحولهاي بزرگي را رقم بزنند.
غالمرضا سليماني اظهارکرد :ورزش
و سالمتي از شاخصهاي رشد و توسعه
اقتصادي محسوب ميشود و موفقيت در
امر خدمترساني نيز مستلزم شادابي اهالي
صنعت بيمه است.وي با ابراز خرسندي از
برپايي رقابتهاي فوتسال در صنعت بيمه به
نام سپهبد شهيد قاسم سليماني ،از ايشان
بهعنوان مجاهدي پويا و رزمندهاي تالشگر ياد
کرد و خواستار گسترش فعاليتهاي ورزشي در
اين صنعت شد.شايان ذکر است تيم فوتسال
بيمه کوثر با حضور در  7مسابقه و با  17گل
زده موفق به دستيابي مقام سومي مسابقات
فوتسال صنعت بيمه شد .در اين مسابقات امير
جمالي ،عليرضا عسگرزاده ،ميالد بختياري،
مسعود طاهري ،رامين اعرابيان ،مجتبي بخشي،
نويد ديالهآبادي ،جواد خوشقدم ،سيدابراهيم
سيدصالحي و محمدحسين بصيرتفر بازيکنان
و فرهاد اکبر بهعنوان مربي و ابوالفضل شهابي
نيز بهعنوان سرپرست ،تيم فوتسال بيمه کوثر
را همراهي کردند.

انتخاب بيمه دانا به عنوان
عضو شوراي کميته ايراني
اتاق بازرگاني بين المللي

معاون سرمايههاي انساني و پشتيباني خبر داد؛

کشور و سيل بهار سالجاري در استانهاي مختلف و حتي برپايي
موکب شهداي بانک صادرات ايران در برخي از اين مناطق براي
تسريع در کمک رسانيهاي شبانهروزي از جمله اين همياريها است.
وي با اشاره به سابقه درخشان بانک صادرات ايران در انجام
مسئوليتهاي اجتماعي گفت :اين بانک عالوه بر انجام وظايف ذاتي
خود در ارائه خدمات پولي و بانکي به سازمانها ،نهادها و اقشار
مختلف مردم و مشارکت در تأمين مالي پروژههاي بزرگ توليدي و
اشتغالزايي کشور در مدت  7دهه فعاليت خود ،نقش مؤثري در ايفاي
مسئوليت اجتماعي در بخشهاي مختلف داشته است.
موسوي ادامه داد :ارائه خدمات بانکداري الکترونيکي به
سازمانها و مؤسسات خيريه کشور و تسهيل دسترسي هموطنان
نوعدوست براي واريز کمکهاي نقدي خود به اين موسسات از ديگر
خدمات بانک صادرات ايران است .هموطنان ميتوانند نذورات و
کمکهاي خيرخواهانه خود را به نهادهايي حمايتي همچون کميته
امداد امام خميني(ره) ،سازمان بهزيستي ،آسايشگاه کهريزک،
انجمن تاالسمي ،انجمن بيماران ام اس ،موسسه محک ،موسسه
مهرانه و ...از طريق درگاههاي مختلفي همچون خودپرداز ،اپليکيشن
صاپ ،همراهبانک ،اينترنتبانک و ...واريز کنند.
معاون سرمايههاي انساني و پشتيباني بانک صادرات ايران با
اشاره به حضور حمايتي کارکنان اين بانک در کمک به هموطنان
آسيبديده از زلزله در استانهاي غربي کشور گفت :کارکنان بانک
صادرات ايران در اقصينقاط کشور ضمن جمعآوري کمکهاي نقدي
و غيرنقدي ،از همان ساعات اوليه وقوع حادثه ،در مناطق زلزلهزده
حاضر شده و در کمکرساني به آسيبديدگان و توزيع مايحتاج
ضروري و پخت و توزيع غذاي گرم نقشآفريني کردند.

اخبار
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موسوي در ادامه با اشاره به توجه ويژه بانک صادرات ايران در مديريت
مصرف انرژي و حفظ محيطزيست گفت :اين بانک به عنوان اولين بانک
ايراني موفق به استقرار سيستم مديريت انرژي در ساختمانهاي خود بر
اساس استاندارد ايزو ،2011: 50001شده است .در بانک صادرات ايران
مجموعه اطالعات معماري ،تاسيسات ،روشنايي ،تجهيزات اداري ،قبوض
ساختمان ها و شعب تحت کنترل سيستم مديريت انرژي به نرم افزار
انرژي منتقل شده و ضمن تهيه برچسب انرژي (موضوع تصويب نامه
ابالغي مورخ  12دي ماه  96هيات محترم وزيران) براي تمامي شعب و
ساختمان هاي مذکور ،مصرف انرژي آنها در هر سال مميزي مي شود و
همزمان دوره بازگشت سرمايه به کار گرفته شده براي مصرف بهينه آن،
مورد واکاوي و بررسي هاي دوره اي قرار ميگيرد.
وي با اشاره به انتخاب بانک صادرات ايران به عنوان بانک عامل
نمايشگاه بينالمللي کتاب گفت :اين بانک در گذشته سابقه حضور
 8ساله در برگزاري اين نمايشگاه دارد و پس از يک وقفه  3ساله،
امسال نيز مسئوليت خطير برگزاري نمايشگاه بينالمللي کتاب در
تهران و تمامي استانها برعهده بانک صادرات ايران نهاده شده است
که آمادگي داريم با تمام امکانات ،تجهيزات و سامانههاي بانکداري
الکترونيکي ،حامي ناشران ،پديدآورندگان و مؤلفان کشور باشيم و
دسترسي کتابدوستان را به اين يار مهربان تسهيل و تسريع بخشيم.
موسوي در پايان اظهار داشت :بانک صادرات ايران حمايت از
رويدادهاي هنري ،فرهنگي و ورزشي مربوط به جوانان ،آيندهسازان و
قهرمانان ملي را نيز در دستور کار خود داشته که ميتوان به حمايت
از جشنواره بينالمللي عروسکي دانشجويان ،مسابقه کتابخواني
«پوپک دانا» ويژه دانشآموزان و حمايت مالي از تيمهاي ملي
بوکس ،تکواندو و کبدي اشاره کرد.

مجمع عمومي ساالنه عادي شرکت «سرمايه گذاري صنايع شيميايي
ايران» در هتل پارسيان آزادي برگزار شد

مجمع عمومي ساالنه عادي شرکت سرمايه گذاري صنايع شيميايي ايران( )LABچهارم اسفندماه با
حضور مديران ارشد اين شركت و دكتر علي موحدنژاد عضو هيأت مديره و جمعي از مديران بانك صنعت
و معدن به عنوان سهامدار حقوقي عمده و بيش از  80درصد سهامداران شركت  LABدر هتل آزادي
پارسيان تهران برگزار گرديد.به گزارش پايگاه اطالع رساني بانك صنعت و معدن ،در ابتداي اين جلسه
گزارش جامعي از وضعيت توليد و فروش ،روند اجرايي قراردادها و سوددهي شركت  LABتوسط امير
رحيمي مديرعامل شركت يادشده ارائه گرديد و صورتهاي مالي طبق دستور جلسه مجمع و اکثريت آرا
و نظر بازرس شرکت سازمان حسابرسي مورد موافقت مجمع قرار گرفت.دكتر علي موحدنژاد عضو هيأت
مديره بانك صنعت و معدن ضمن تقدير از مديران اين شركت ،اظهار داشت :مجموعه  LABدر سال
 98بهترين عملكرد را داشتند و اقدامات مؤثري در راستاي افزايش سرمايه شركت ،اصالح ساختار مالي،
بهبود وضعيت اعتباري شرکت ،تكميل زنجيره ارزش و سودآوري آن به انجام رساندند كه امروز شاهد به
ثمر نشستن آن هستيم.وي افزود :کيفيت باالتر محصوالت توليدي در كنار مديريت مناسب سبب شد
عليرغم مشكالت ناشي از تحريم هاي ظالمانه اين شركت شاهد كاهش در فروش و سودآوري نباشد و
حتي در زمينه صادرات محصوالت از رشد سه برابري برخوردار باشد.
گفتني است در پايان اين نشست ،براساس پيشنهاد هيأت مديره ميزان سود تقسيمي شرکت كه در
سال گذشته  480ريال بود با نظر سهامداران به مبلغ  930ريال به ازاي هر سهم افزايش يافت.

در مجمع عمومي عادي ساالنه کميته
ايراني اتاق بازرگاني بين المللي( ، )ICCبيمه
دانا ( دکتر کاردگر ،مديرعامل ) به عنوان عضو
انفرادي شوراي کميته ايراني  ICCبراي يک
دوره سه ساله انتخاب شد.به گزارش روابط
عمومي بيمه دانا( ،شوراي کميته ايراني اتاق
بازرگاني بين المللي داراي  9عضو سازماني و
 15عضو انفرادي است که هرساله يک سوم
اعضاء آن تغيير مي نمايند و هيئت رئيسه
کميته ايراني نيز از بين ايشان انتخاب مي
شوند«).به نوشته روابط عمومي کميته ايراني
 ، ICCدر مجمع عمومي عادي ساالنه کميته
ايراني اتاق بازرگاني بين المللي که دوشنبه 28
بهمن با هدف تصويب گزارش هاي عملکرد و
مالي سال  1397و نيز تجديد انتخابات يک
سوم اعضاي شوراي کميته ايراني و بازرس
قانوني ،برگزار شد ،به ترتيب «کنفدراسيون
صادرات ايران»« ،اتاق بازرگاني ،صنايع ،معادن
و کشاورزي خرم آباد» و «سنديکاي بيمه
گران ايران» از ميان اعضاي سازماني و «سيد
حسين سليمي»« ،بانک پارسيان»« ،بيمه
ايران»« ،بيمه دانا» و «مرکز شماره گذاري
کاال و خدمات ايران» از ميان اعضاي انفرادي
به عنوان يک سوم اعضاي شوراي کميته ايراني
 ICCبراي يک دوره سه ساله انتخاب شدند.
همچنين بر اساس اساسنامه جديد کميته
ايراني  ICCمبني بر انتخاب بازرس قانوني براي
کميته ايراني«،حسين وکيلي» با رأي اعضا به
عنوان بازرس قانوني تجديد انتخاب شد».شايان
ذکر است کميته ايراني اتاق بازرگاني بينالمللي
داراي تعداد نه کميسيون تخصصي مي باشد و
در راستاي توسعه اقتصادي ،گسترش تجارت
و سرمايهگذاري در کشور فعاليت ميکند و
تسهيل مبادالت و فعاليتهاي تجاري و اقتصادي
بينالمللي بر اساس اصول اقتصاد بازار و از طريق
تدوين مقررات و عرفهاي تجاري ،ارائه سياستها
و راهحلهاي بازرگاني و کمک به حل اختالفات
از طريق داوري و ساير روشهاي حل اختالف
و همچنين ايجاد هماهنگي در روابط اقتصادي
بينالمللي درکليه بخشهاي اقتصادي از جمله
صنعت ،معدن ،تجارت ،خدمات و سرمايهگذاري و
بيمه از جمله زمينه هاي ديگر فعاليت اين کميته
مي باشد

افزوده شدن پوشش «کرونا»
به بيمه هاي عمر بيمه سامان

شرکت بيمه سامان در راستاي حفظ
حقوق بيمه گذاران ،پوشش کرونا را به
بيمههاي عمر خود اضافه کرد.بيمه سامان ،بر
اين اساس هزينه هاي درماني بيماري کرونا در
بيمهنامههاي عمر و تشکيل سرمايه نيز قابل
پرداخت خواهد بود.اين پوشش در قالب امراض
خاص و در طرحهاي آسايش ،ممتاز و معمولي
تا سقف  30ميليون تومان از هزينههاي درماني
بيمه شدگان را تامين خواهد کرد.بيمه گذاران
براي دريافت اين پوشش جديد ،حق بيمه
اضافهاي پرداخت نميکنند.پيش از اين نيز
شرکت بيمه سامان به بيمه گذارانش اعالم
کرده بود که کرونا را در بيمههاي درمان و
بيمههاي مسافرتي را پوشش ميدهد.

