بانک و بیمه
اخبار
قدرداني معاون وزير اقتصاد از
همکاري بانک ملت در
پذيره نويسي صندوق دارايکم

معاون وزير اقتصاد از بانک ملت به
دليل همکاري در پذيره نويسي واحدهاي
صندوق واسطه گري مالي يکم قدرداني کرد.
به گزارش روابط عمومي بانک ملت ،دکتر
عباس معمارنژاد با ارسال دو لوح جداگانه
خطاب به محمود رشيدي معاون مديرعامل و
هادي سپانلو مدير امور طرح و برنامه اين بانک،
همکاري بانک ملت را با وزارت امور اقتصادي و
دارايي در زمينه پذيره نويسي صندوق دارايکم
مورد ستايش قرار داد و افزود :بخش اعظمي
از اين پذيره نويسي از درگاه هاي حضوري و
غيرحضوري بانک ها انجام شده است.معاون
امور بانکي ،بيمه و شرکت هاي دولتي وزير
اقتصاد در اين لوح ها تاکيد کرده است :اين
پذيره نويسي عالوه بر اين که بيانگر مشارکت
آحاد مردم در اين طرح بوده و موجب عمق
دهي به بازار سرمايه شده است ،تحقق هدف
اوليه ايجاد اين صندوق که همانا مردمي کردن
اقتصاد بوده است نيز به همراه داشته است.وي
با قدرداني از دست اندرکاران بانک ملت اظهار
اميدواري کرده است که در پذيره نويسي هاي
آتي نيز اين همکاري و مشارکت ،تداوم داشته
باشد.بر اساس اين گزارش ،بانک ملت عالوه بر
فراهم آوردن روش هاي مختلف حضوري و
غيرحضوري براي پذيره نويسي صندوق واسطه
گري مالي يکم ،با اقدامات تبليغي و اطالع
رساني متنوع محيطي ،تلويزيوني و ديجيتال،
در پيشبرد اين برنامه اقتصادي نقش آفرين
بوده است.

 6هزار و 100ميليارد ريال
حق بيمه توليدي بيمه کوثر

حجم حقبيمههاي توليدي شرکت
بيمه کوثر در سهماهه نخست سال1399
به 6هزارو100ميليارد ريال رسيد.به گزارش
روابطعمومي و اعالم معاون برنامهريزي و
نظارت راهبردي بيمه کوثر ،طي اين مدت ،سهم
رشت ههاي غيرزندگي 82درصد و سهم بيمههاي
زندگي 18درصد از کل حقبيمههاي توليدي را
تشکيل دادهاند.الله کريمي خاطرنشانکرد :در
طي اين دوره رشتههاي عمروسرمايهگذاري،
باربري ،ثالث و بدنه اتومبيل هر کدام بهترتيب
با رشد  49 ،50 ،69و  33درصدي نسبت
به مدت مشابه سال گذشته بيشترين درصد
رشد فروش را ميان ساير رشتهها داشته است.
وي اظهارکرد :خسارت پرداختي شرکت به
بيمهگذاران در سهماه ابتداي سال1399
مبلغ 4هزارو280ميليارد ريال بوده است که
سهم رشت ههاي غيرزندگي 81درصد و سهم
بيمههاي زندگي 19درصد از کل پرداختي
خسارتها بوده است.

بانکداري الکترونيک را
فراموش نکنيد!

با توجه به نگراني ها در ارتباط با کاهش
حساسيت ها به فاصله گذاري هاي اجتماعي
و رشد آمارهاي روزانه شيوع کرونا در کشور،
ضروري است هموطنان گرامي و مشتريان
گرانقدر بانک ملي ايران نسبت به استفاده از
خدمات بانکداري الکترونيک توجه بيشتري
داشته باشند.به گزارش روابط عمومي بانک
ملي ايران ،کمپين هاي متعددي براي
پيشگيري و مقابله با شيوع اين ويروس در
کشور تشکيل شده که کمپين به شعب بانک
ها نرويم نيز يکي از آنهاست و خوشبختانه با
همراهي بسياري از مشتريان و هموطنان فهيم
و گرامي همراه شده است.اين بانك با ارتقاي
زيرساخت هاي بانكداري الكترونيك خود در
روزهاي شيوع كرونا ،شرايط انجام امور بانكي
براي مشتريان را از به صورت غيرحضوري
فراهم كرده است.شما مي توانيد با بهره
مندي از سامانه بام و اپليکيشن بله بسياري
از خدمات شعبه را به صورت غيرحضوري و
بدون محدوديت زماني در کنار خود داشته
باشيد .دستگاه هاي خودگردان ،اپليکيشن ،60
نشان پرداخت و دستگاه هاي  VTMنيز ديگر
امکان خدمات بانک ملي ايران براي بي نيازي
مشتريان از مراجعه به شعب و دريافت خدمات
غيرحضوري بانکداري هستند

رونمايي از باجه بيمه ملت
در شعب موسسه اعتباري کوثر
وابسته به بانک سپه

همزمان با آغاز دهه کرامت و سالروز
والدت حضرت فاطمه معصومه (س) از باجه
بيمه ملت در شعب موسسه اعتباري کوثر
وابسته به بانک سپه رونمايي شد.به گزارش
روابط عمومي موسسه اعتباري کوثر وابسته
به بانک سپه؛ دکتر غالمحسين صباغي
مدير عامل موسسه اعتباري کوثر وابسته
به بانک سپه در اين مراسم ضمن تبريک
اعياد و دهه کرامت ،تقارن اين رويداد با
والدت حضرت معصومه(س) را به فال نيک
گرفت و اظهار داشت :امروز  75ميز خدمات
بيمه اي در  25استان کشور به صورت
همزمان رونمايي مي گردد.صباغي با بيان
انتظارات خود درخصوص عملکرد مطلوب
اين باجه ها ،نسبت به دستاوردهاي مثبت
مجموعه بيمه ملت ابراز اميدواري کرد و
همبستگي ميان بانک و بيمه را از مباحث
مهم در اقتصاد دانست.دکتر اسماعيل دل
فراز مديرعامل بيمه ملت نيز با تبريک
ايام مبارک دهه کرامت ،گسترش خدمات
و طراحي محصوالت جديد را نيازمند ايجاد
بسترهاي پويا و فعال دانست ،و ارتباط دو
سويه بين نظام بانکي و بيمه ها از اين دست
بسترها مي باشد.گفتني است ،مرکز ارتباط
با مشتريان کوثر با شماره 021 – 42830
پاسخگوي سواالت مشتريان عزيز مي باشد.
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دکتر صالح آبادي مطرح کرد:

مشوقهاي صادراتي محرکي براي بازگشت ارز حاصل از صادرات

مديرعامل بانک توسعه صادرات ايران ،تاکيد کرد :مشوقهاي
صادراتي محرکي براي بازگشت ارز حاصل از صادرات خواهد بود.
به گزارش اخبار صنعت ،علي صالح آبادي در گفتگو با ايبنا
درباره اظهارات اخير رييس جمهوري و رييس کل بانک مرکزي در
خصوص لزوم بازگشت ارز حاصل از صادرات ،اظهار داشت :با توجه
به شرايط کشور و کاهش قيمت و صادرات نفت ،ارز کشور بايد از
محل صادرات غير نفتي تامين شود و از جمله ضروري ترين اقدامات
در کشور است که صادرکنندگان نيز بايد در اين زمينه کمک کنند
تا با بازگشت ارز خود به کشور ،ارز مورد نياز کشور براي واردات از
اين محل تامين شود.
وي افزود :حال تعهداتي که صادرکنندگان دارند بايد بخشي
به صورت اسکناس ،بخشي به صورت حواله در سامانه نيما و مابقي
به عنوان واردات در مقابل صادرات باشد و جزييات هر يک از سوي
بانک مرکزي در بخشنامه ها اعالم شده است .به نظر من ضرورت اين
اقدام واضح است و بدون هيچ بحثي بايد ارزهاي حاصل از صادرات به

واگذاري
 141هزار ميليارد
ريال از اموال
مازاد بانک ملي
ايران از ابتداي
ابالغقانون

چرخه تجاري کشور بازگردد.
مديرعامل بانک توسعه صادرات ايران ،در ادامه تاکيد کرد :اگر
ارز حاصل از صادرات غيرنفتي به کشور بازگردد ما هيچ مشکلي
در زمينه تامين ارز براي واردات نداريم؛ البته برخي صادرکنندگان
معتقدند که تعرفه هاي گمرکي بيش از ارزش صادرات ما است که

بانک ملي ايران از ابتداي زمان ابالغ قانون رفع موانع
توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي کشور تاکنون بيش
از  141هزار ميليارد ريال از اموال مازاد خود را واگذار
کرده است.
به گزارش روابط عمومي بانک ملي ايران ،اين بانک
از سال  94و آغاز زمان ابالغ قانون مذکور تاکنون بالغ
بر  141هزار و  692ميليارد ريال از اموال و سهام مازاد
خود و شرکت هاي زيرمجموعه را به صورت عمده و خرد
تعيين تکليف کرده است.
از اين ميزان واگذاري ها ،سه هزار و  791ميليارد

به نظرم اين مباحث هم بايد حل و فصل شود و هرچه سريعتر اين
ارزها به کشور بازگردد.
به گفته وي،در شرايط فعلي صادرات بسيار اهميت دارد و بانک
توسعه صادرات نيز بسته هاي مختلفي را براي صادرکنندگان در نظر
گرفته ،اما به نظر من بايد مشوق ها در کشور اجرايي شود تا با رونق
صادرات ،ارز حاصل از آن نيز به کشور بازگردد.
صالح آبادي در پايان درباره اين مشوق ها توضيح داد:
تخفيفات نرخ بانکي مي تواند از جمله مشوق هاي خوبي براي
صادرکنندگان باشد که در بانک توسعه صادرات ايران نيز اين
تسهيالت از منابع صندوق توسعه ملي با نرخ  11درصد اعطا
مي شود .همچنين در ضمانت نامه ها و  ...نيز بايد تخفيف هايي
در نظر گرفته شود .در زمينه گمرک و عوارض در نظر گرفته
شده براي صادرات نيز بانک مرکزي و وزارت اقتصاد مي توانند
اقداماتي انجام دهند تا صادرکنندگان براي بازگشت ارز خود
بيش از پيش ترغيب شوند.

ريال در سال  10 ،94هزار و  835ميليارد ريال در سال
 9 ،95هزار و  405ميليارد ريال در سال  24 ،96هزار و
 577ميليارد ريال در سال  17 ،97هزار و  428ميليارد
ريال در سال  98و  9هزار و  620ميليارد ريال آن در
سال  99بوده است.
بر اين اساس روند واگذاري اموال مازاد در اين بانک
طي سال هاي گذشته رشد صعودي داشته و تعيين
تکليف اموال مازاد با توجه به الزام قانون مبني بر خروج
بانک ها از بنگاه داري و تاکيد دولت يکي از سياست هاي
مهم آن بوده است.

الزم به ذکر است ،بانک ملي ايران براي تمامي
شرکت هاي مشمول ماده  16قانون رفع موانع توليد و
همچنين ارتقاي نظام مالي کشور کليه اقدامات واگذاري
را در سال گذشته انجام داده که البته واگذاري تعدادي از
آنها به داليل مختلفي از جمله رعايت مصالح کلي کشور،
حفظ سطح اشتغال ،وضعيت اقتصادي ،عدم استقبال
متقاضيان بالقوه و ...محقق نشده است.
با اين حال فروش سهام خرد شرکت ها به صورت
روزانه انجام و عرضه سهام مازاد به صورت بلوکي و عمده
طبق برنامه زمانبدي در حال پيگيري است.

همه چيز درباره «ورود  2مرحلهاي» به اينترنتبانک مسکن

ورود به اينترنتبانک مسکن به منظور ارتقاء امنيت تراکنشهاي
بانکي مشتريان از طريق اين درگاه ،دو مرحلهاي شد.
ساسان شيردل ،مدير امور فناوري اطالعات و ارتباطات بانک
مسکن در گفتوگو با پايگاه خبري بانک مسکن -هيبنا  ،با اعالم اين
خبر افزود :از زماني که موضوع بکارگيري رمز دوم يکبار مصرف در
شبکه بانکي مطرح شد ،اين بحث نيز وجود داشت که نه فقط انجام
تراکنشهاي بدون حضور کارت ،بلکه هر نوع استفاده از خدمات
بانکي بدون حضور کارت مانند ورود به اينترنتبانک و همراهبانک
نيز مشمول دريافت رمز يکبار مصرف مي شود.
وي با اشاره به افزايش آمار کالهبرداريهاي مالي از طريق
فيشينگ در سالهاي اخير بنا بر گزارشهاي پليس فتا ،تاکيد کرد:
از طرفي همه بانکها به نوعي در معرض موضوع جعل صفحات
اينترنتبانک توسط سودجويان براي سرقت اطالعات کارت مشتريان
بانکي هستند و اين امر سبب شد بانک مسکن با توجه به اينکه

زيرساخت فني الزم براي دو مرحلهاي کردن ورود به اينترنتبانک
را فراهم کرده بود ،در اين زمينه پيشقدم شود و به عنوان يکي از
اولين بانکهايي که ضريب امنيت ورود به اينترنتبانک را دوچندان
کرده است ،به نوعي روش ترکيب رمز دوم ثابت و يکبارمصرف را
براي اين امر بکار بگيرد.
شيردل در خصوص چگونگي ورود دو عاملي به اينترنتبانک
مسکن توضيح داد :پيش از اين کاربران اينترنتبانک با وارد کردن
نام کاربري و رمز عبور ايستا يا توکن سختافزاري به اين سرويس
دسترسي پيدا ميکردند؛ اما از روز چهارشنبه هفته گذشته ،عالوه بر
اين مرحله ،در گام بعدي يک کد امنيتي به صورت پيامک به شماره
تلفن همراه کاربر ارسال ميشود که بايد آن را نيز در فيلد مربوطه
وارد کند تا بتواند به سرويس اينترنتبانک دسترسي پيدا کند.
وي با تاکيد بر افزايش ضريب امنيت مشتريان کاربر
اينترنتبانک با استفاده از ورود دو مرحلهاي ،توضيح داد :با اين اقدام

همايش فصلي مديران بيمه دي برگزار شد

همايش فصلي مديران بيمه دي با حضور مديرعامل ،معاونين ،مديران ستاد و شعب سراسر کشور
به صورت وبينار و با محوريت «بررسي جايگاه شرکت بيمه دي در صنعت و راهکارهاي بهبود و توسعه
فروش» برگزار شد.به گزارش روابط عمومي و اطالع رساني؛ در اين همايش محمدرضا كشاورز مديرعامل
بيمه دي با اشاره به توفيقات شرکت در سال گذشته عنوان كرد :شرکت بيمه دي در سال گذشته با
همياري ،تالش و بهره گيري از دانش همکاران خود توانست به يکي از چشماندازهاي خود که تبديل
به پربازده ترين شرکت بيمه در بين شرکت هاي بيمه کشور مي باشد دست يابد و عزم جدي داريم که
تبديل به پديده محبوب مشتريان شويم.
وي افزود :بسيار خوشحالم که با همدلي مثال زدني ،با برنامه محوري و رويکردي عملگرايانه ،حفظ
آرامش و انضباط کاري سازماني و اقتدار ،هم اکنون به نتايج و دستاوردهاي تحسين برانگيز و خيره کننده
اي دست يافته ايم که بسياري از آن ها براي اولين بار در تاريخ و سابقه فعاليت شرکت رقم خورده است.
مديرعامل بيمه دي ضمن اشاره به برگزاري مجمع صاحبان سهام در ماه جاري ،گفت :توفيقات
مهمي از جمله ،شرکت چهارم بيمه به لحاظ سهم از بازار بيمه اي کشور  ،سودآورترين شرکت بيمه در
سال  ، 98دستيابي به توانگري سطح يک و رتبه برتر بهره وري کل عوامل عناويني است که در کنار
ساير نتايج کسب شده ،نويد دهنده برگزاري مجمعي در خور براي صاحبان سهام در اواخر تيرماه است.
وي عالوه بر اين خبر از ارتقاي رتبه توانگري شرکت داد و اذعان کرد:رتبه توانگري شرکت بيمه دي
طبق محاسبات داخلي همکاران معاونت مالي ،هم اکنون در باالترين سطح توانگري يعني سطح يک قرار
دارد ،که البته مطابق آيين نامه  69منتظر اعالم رسمي بيمه مرکزي بعد از برگزاري مجمع عمومي عادي
صاحبان سهام و تصويب صورتهاي مالي هستيم.
كشاورز در پايان خاطر نشان کرد :همه اهداف متعالي شرکت با «برنامه ريزي دقيق و اقدام» مي
تواند قابل دست يابي باشد .توسعه فروش با رعايت مديريت ريسک با تناسب فروش سازماني و انفرادي,
نگهداشت مشتريان با ارزش از طريق ارايه خدمات متناسب با نياز آنها و توسعه کمي و کيفي شبکه
فروش از جمله مواردي است که به آن توجه جدي داريم.در ادامه اين همايش معاونين و مديران شرکت
طي سخنان خود به بررسي عملکرد و نتايج سال  98و مرور اهداف و برنامه هاي پيش رو پرداختند.

بازديدهاي مديرعامل بيمه ايران در سفر يکروزه به استان قم

مدير عامل بيمه ايران در سفري يکروزه به استان قم ،از پايانه خسارت و ساختمان مرکزي استان
بازديد و از نزديک مسائل و مشکالت بيمهاي استان را بررسي کرد.
به گزارش روابط عمومي بيمه ايران ،دکتر رضايي با قدرداني و تشکر از مديرکل ،کارکنان و شبکه
فروش استان ،ضمن اخذ نظرات پيشنهادي همکاران و مديرکل استان ،بالفاصله دستورات الزم را براي
رفع مشکالت ابالغ کرد.مديرعامل بيمه ايران همچنين در جلسه اي اختصاصي با اعضاي انجمن صنفي
نمايندگان استان قم ،پس از استماع نظرات و مشکالت آنها ،دستور حل و فصل مشکالت آنان بهويژه در
خصوص قطعي سيستم صدور بيمه نامه شخص ثالث را به واحد فناوري اطالعات صادر کرد که تا زمان
پايان جلسه ،اين مشکل سراسري شبکه فروش برطرف شد .دکتر رضايي تاکيد کرد :همه ارکان و مديران
ستادي و اجرايي بايد بصورت مجدانه از شبکه فروش حمايت نمايند تا اين شبکه توانمند و زحمتکش
بتواند در فضاي کسب و کار و رقابت بازار ،چابک و پويا حرکت کند و کيفيت خدمات شرکت روزبروز
بهتر شود.مديرعامل بيمه ايران همچنين بازديدي را از مجموعه چسب استحکام واقع در شهرک صنعتي
شکوهيه قم داشت و با مشاهده مواضع خسارت ،از حضور بهموقع و سرعت عمل ويژه کارشناسان شرکت
تشکر و اظهار اميدواري کرد :در سال جهش توليد ،خسارت وارده به اين شرکت وفق شرايط بيمه نامه
رسيدگي و پرداخت شود.
در اين بازديد که آقايان زاهدنيا معاون فني ،صادقي و مهندس رضايي نيا از ستاد آتش سوزي و
فکوري مدير مجتمع بازار ،مديرعامل بيمه ايران را همراهي ميکردند ،دکتر رضائي ضمن حضور در گلزار
شهداي استان ،به مقام شامخ شهداء و سرلشگر شهيد مهدي زينالدين اداي احترام کرده و سپس به
زيارت حرم مطهر کريمه اهل بيت حضرت فاطمه معصومه (س) مشرف شد.

صدور ضمانتنامه ارزانتر براي واردات موقت کاال

رييس هيأت مديره و مدير عامل صندوق ضمانت صادرات ايران با بيان پذيرش ضمانتنامههاي اين
صندوق براي ورود موقت کاال توسط گمرگ گفت :ضمانتنامههاي صندوق ضمانت صادرات هزينه و
بروکراسي کمتري نسبت به ضمانتنامه بانکها دارد.
به گزارش روابط عمومي صندوق ،افروز بهرامي درباره پذيرش ضمانتنامههاي صندوق ضمانت
صادرات توسط گمرک گفت :با توجه به اينکه امسال از سوي رهبر معظم انقالب به نام سال جهش توليد
نامگذاري شده است ،تمامي ظرفيتهاي کشور بايد در خدمت تحقق شعار سال باشد .اولويت وزارت
صمت نيز در سال جاري ،تحقق جهش توليد است که اين مهم به طور قطع از مسير توسعه صادرات
ميگذرد.وي افزود :براساس تفاهم مهمي که بين وزراي صمت و اقتصاد رخ داد ،صادرکنندگان ميتوانند
با ضمانتنامههاي صندوق ضمانت صادرات ،ورود موقت کاال داشته باشند .رييس صندوق ضمانت صادرات
اين موضوع را از جمله مطالبات طوالني مدت بخش خصوصي عنوان کرد و اظهار داشت :اين موضوع
باعث ميشود تا هزينههاي صدور ضمانتنامه در گمرک براي صادرکنندگان کاهش يافته و به تسهيل
امور کمک کند.
بهرامي با بيان اينکه اين ضمانتنامهها سقف ريالي ندارند ،تصريح کرد :در عمل اين ضمانتنامه
جايگزين ضمانتنامه بانکي در گمرک براي ورود موقت کاال ميشود .وي توضيح داد که تا پيش از اين،
ذيحسابي گمرک ضمانتنامههاي صندوق ضمانت صادرات را نميپذيرفت ،ولي با تفاهم حاصل شده بين
وزارت اقتصاد ،خزانهداري کشور ،بانک مرکزي و گمرک با وزارت صمت و صندوق ضمانت صادرات اين
مهم انجام شد.
به گزارش روابط عمومي صندوق ،مدير عامل صندوق ضمانت صادرات مزيت ضمانتنامههاي اين
صندوق را هزينه و بروکراسي کمتر نسبت به ضمانتنامههاي بانکي عنوان کرد.

عمال عالوه بر رمز ثابت اينترنتبانک ،يک رمز يکبار مصرف نيز در
هر نوبت ورود براي مشتري صادر و به تلفن همراه او پيامک ميشود.
به گفته مدير امور فناوري اطالعات بانک مسکن ،با استفاده از
اين روش امکان سوء استفاده از اينترنتبانک مشتريان در صورت
افشاي رمز به صفر نزديک ميشود؛ چراکه اگر تلفن همراه مشتري به
سرقت برود ،رمز ثابت وي همچنان نزد خودش محفوظ است و يا اگر
رمز ثابت او به نحوي افشا شود يا فردي از آن مطلع شود ،با توجه به
اينکه مرحله ارسال رمز پيامکي به ورودي اينترنتبانک افزوده شده،
عمال تالش براي ورود به اين درگاه از سوي سارق ناکام خواهد ماند.
وي در عين حال به مشتريان شبکه بانکي توصيه کرد به طور
کلي در ارائه اطالعات کارت و حسابهاي بانکي خود در فضاي
مجازي نهايت دقت را به خرج دهند و افزود :توصيههاي کليدي مثل
چک کردن آدرس درگاه پرداخت که در نوار مرورگر اينترنت ظاهر
ميشود نيز ،اصولي است که در هر شرايطي نبايد ناديده گرفته شود.

رشد چشمگير  48درصدي درآمد شرکت “بهپرداخت ملت”

شرکت « بهپرداخت ملت « موفق شد رشد  48درصدي درآمد خود را در سهماهه نخست سال
 1399نسبت به مدت مشابه سال قبل به ثبت برساند.
به گزارش روابط عمومي شرکت ” بهپرداخت ملت “ ،اين شرکت با عملکردي درخشان در سه ماه
منتهي به خردادماه  1399حدود 6هزار و  140ميليارد ريال درآمد کسب کرد که در مقايسه با درآمد
4هزار و  160ميليارد ريالي مدت مشابه سال گذشته ،نشان از رشد  48درصدي دارد.
بنا بر اين گزارش و بر اساس آخرين اطالعات از عملکرد شرکت در سال  ” 99بهپرداخت ملت ”
در سه ماهه نخست سال جاري درآمدي معادل 2هزار و  210ميليارد ريال شناسايي کرده است  .اين
در حالي است که اين شرکت در خردادماه سال  1398حدود يکهزار و  370ميليارد ريال درآمد کسب
کرده بود.
بر اساس آخرين داده هاي اعالم شده از سوي شرکت شاپرک (مربوط به ارديبهشت ماه) ” بهپرداخت
ملت ” با در اختيار داشتن  22.26درصد از به لحاظ تعداد تراکنش و  26.49درصد به لحاظ مبلغ
تراکنش ،در ميان  12شرکت صنعت پرداخت ( )PSPرتبه نخست و به نوعي رهبري گروه را در اختيار
دارد .همچنين در حال حاضر به پرداخت ملت رتبه نخست اين صنعت در خاورميانه و رتبه پانزدهم را
در دنيا را به خود اختصاص داده است .با آن که صنعت پرداخت در حال گذار از دوران رشد به دوران
بلوغ است و مي توان افزايش رقابت ها و به تبع آن کاهش حاشيه سود شرکت ها در طي ساليان اخير
را به وضوح مشاهده کرد؛ با اين حال به پرداخت ملت توانسته عليرغم اين رقابت سنگين عالوه بر رشد
درآمدها ،هزينه هاي خود را نيز تا حد زيادي کنترل کرده و حاشيه سود خالص و ناخالص خود را نسبت
به سال  97اندکي بهبود بخشد.
اما موضوع مهم تري که ” بهپرداخت ملت ” به عنوان رهبر حوزه پرداخت الکترونيک به آن توجه
نموده است و بسيار حائز اهميت است ،با آغاز شيوع ويروس کرونا استفاده مردم از پول نقد در زندگي
روزمره به شدت کاهش يافته و بسياري استفاده از پرداخت هاي غيرنقدي را جايگزين استفاده از پول
نقد کرده اند  ،اين شرکت در نظر دارد که با تزريق و تامين پوز فروشگاهي در کل کشور فرهنگ پرداخت
الکترونيک و حذف پول نقد براي بسياري نهادينه نمايد .

 25ريال سود به هر سهم بيمه سرمد تعلق گرفت

با برگزاري مجمع عمومي عادي ساليانه شرکت بيمه سرمد ،عالوه بر تاييد صورتهاي مالي سال ،98
افزايش سرمايه اين شرکت نيز به تصويب رسيد.
به گزارش روابط عمومي بيمه سرمد ،در اين مجمع که با حضور بيش از  85درصد سهامداران برگزار
شد ،توسط مديرعامل ،گزارشي از وضعيت اين شرکت در سال مالي منتهي به  29اسفند  1398ارائه شد.
مهندس مهدي مهدوي در اين گزارش ،از کسب سهم  1.6درصدي بيمه سرمد از بازار بيمه کشور
خبر داد .بر اساس اعالم مديرعامل سرمد؛ حق بيمه توليدي اين در سال  ،1398با رشدي  64درصدي،
به حدود نه هزار و ششصد و چهل و هفت ( )9,647ميليارد ريال رسيد که با توجه به تخمين عملکرد
صنعت در سال  ،98پيش بيني ميگردد سهمي معادل  1.6درصد از بازار بيمه کشور در اختيار شرکت
بيمه سرمد باشد .اين درحالي است که  1.08درصد از خسارت پرداختي صنعت توسط اين شرکت
پرداخت ميگردد ،که اين امر با توجه به برنامه استراتژيک شرکت عالوه بر تحقق اهداف هيئت مديره
بيانگر مديريت ريسک صحيح و جذب پرتفوي با کيفيت است.
وي همچنين با اشاره به رشد  64درصدي پرتفوي نسبت به سال قبل ،دستاوردهاي بيمه سرمد را
در سال  ،98مثبت ارزيابي کرد و از تالش يکايک همکاران قدرداني نمود.در ادامه مجمع عمومي عادي
ساالنه ،مقرر شد به ازاي هر سهم  25ريال سود به سهامداران پرداخت شود.
در اين مجمع همچنين حق الزحمه حسابرس و پاداش هيات مديره با تاييد سهامداران تعيين شد.
در پايان اين مراسم ،نماينده بيمه مرکزي از عملکرد بيمه سرمد و اقدامات صورت گرفته اظهار
رضايت کرده و از هيات مديره و کارکنان بيمه سرمد بابت عملکرد درخشان اين شرکت در سال گذشته
قدرداني نمود.

شفاف سازي افزايش سرمايه بانک پارسيان

انجام افزايش سرمايه يادشده منوط به موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار و تصويب مجمع عمومي
فوق العاده مي باشد و در اين خصوص اطالع رساني الزم صورت خواهد گرفت.
به گزارش ايبِنا ،با صدور اطالعيه اي در سامانه کدال اظهارنظر حسابرس و بازرس قانوني نسبت به
گزارش توجيهي هيات مديره در خصوص افزايش سرمايه شرکت بانک پارسيان شفاف شد.
بر اساس اين اطالعيه با توجه به ماده  3دستورالعمل مراحل زماني افزايش سرمايه شرکت هاي ثبت
شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار (مصوب  17مهر ماه  95هيات مديره سازمان بورس و اوراق بهادار)
اظهارنظر حسابرس و بازرس قانوني (مؤسسه حسابرسي موسسه حسابرسي دش و همکاران) نسبت به
گزارش توجيهي افزايش سرمايه  25خرداد ماه  99هيات مديره شرکت مبني بر لزوم افزايش سرمايه
از مبلغ  156.340.000.000.000ريال به مبلغ  205.000.000.000.000ريال از محل مطالبات حال
شده سهامداران و آورده نقدي به منظور بهبود نسبتهاي نظارتي اعالم شد.
الزم به ذکر است  :انجام افزايش سرمايه يادشده منوط به موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار و
تصويب مجمع عمومي فوق العاده مي باشد و در اين خصوص اطالع رساني الزم صورت خواهد گرفت.
از سويي ديگر ،بانک پارسيان در دوره  12ماهه منتهي به  29اسفند ماه  ،1398به ازاي هر سهم
خود  8ريال کنار گذاشت که نسبت به دوره مشابه در سال گذشته که زيان هر سهم  48ريال اعالم شده
بود ،حکايت از سودسازي اين شرکت دارد.
بانک پارسيان با سرمايه  156هزار و  340ميليارد ريال ،صورتهاي مالي  12ماهه دوره مالي منتهي
به  29اسفند  1398را به صورت حسابرسي نشده منتشر کرد و اين در حالي است که در دوره ياد شده،
مبلغ يک هزار و  202ميليارد و  371ميليون ريال سود خالص کسب کرد و بر اين اساس مبلغ  8ريال
سود به ازاي هر سهم خود اختصاص داد.
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بيمه آسيا پوشش بيمه اي
«حاميان سالمت» ارائه مي کند

بيمه آسيا به منظور قدرداني از خدمات
کادر درماني کشور در مقابله با ويروس کرونا،
ارائه طرح پوشش بيمه اي حاميان سالمت را با
تسهيالت و تخفيفات ويژه آغاز کرد.به گزارش
روابط عمومي بيمه آسيا ،با تالش کارشناسان
مديريت بيمه هاي مسئوليت اين شرکت و با
هدف ارج نهادن به حضور جهادي پزشکان و
پيرا پزشکان در مقابله با شيوع ويروس کرونا
و همچنين حضوري هدفمند در بازار و ايجاد
بستر هاي مناسب براي تحقق اهداف شرکت،
طرح پوشش بيمه اي حاميان سالمت در قالب
بيمه مسئوليت حرفه اي پزشکان و پيراپزشکان
با  20درصد تخفيف ،ارائه مي شود.بنا بر اين
گزارش ،کادر درماني کشور مي توانند اين
پوشش بيمه اي را تا  31شهريور ماه 1399
از کليه شعب و نمايندگي هاي بيمه آسيا در
سراسر کشور دريافت کنند.

سهام شرکت بيمه ايران معين
تا پايان تابستان در فرابورس
عرضه ميشود

مديرعامل شرکت بيمه ايران معين از
عرضه سهام اين شرکت در فرابورس تا پايان
تابستان سال جاري خبر داد.داريوش محمدي
درباره زمان حضور اين شرکت در بازار سرمايه
اظهارداشت :عرضه سهام ايران معين در
فرابورس ،از اولويتهاي نخست برنامههاي ارائه
شده به سهامدار عمده شرکت و مورد تاکيد و
مطالبه هيات مديره شرکت بوده و هماکنون
مقدمات اين کار در حال انجام است.وي با
تاکيد بر افزايش سرمايه و اصالح ساختار مالي
اين شرکت گفت :در مرحله اول سرمايه شرکت
افزايش يافته و ان شاهلل با افزايش سرمايه
ديگري که با موافقت سهامدار به زودي انجام
خواهد شد ،بيمه ايران معين آماده عرضه در
فرابورس خواهد شد.مديرعامل شرکت بيمه
ايران معين تصريح کرد :سهام شرکت بيمه
ايران معين تا پايان تابستان  99آماده عرضه
در فرابورس شود.

احراز هويت سجام
در بانک دي رونمايي شد

مراسم رونمايي از احراز هويت سامانه
جامع اطالعات مشتريان (سجام) در شعب
منتخب بانک دي روز يکشنبه با حضور حسين
فهيمي مديرعامل سپردهگذاري مرکزي و
برات کريمي مديرعامل اين بانک برگزار شد.به
گزارش روابط عمومي سمات ،فهيمي دراين
مراسم رونمايي گفت :بسياري از خانواده هاي
معظم شهدا و ايثارگران ،سهامدار بانک دي
هستند و اميدواريم با همکاري نزديک ،بتوانيم
خدمات مطلوبي را براي سهامداران اين بانک
فراهم کنيم.حسين فهيمي با بيان اينکه 91
شعبه بانک دي ،مسئوليت احراز هويت سجام
را برعهده خواهند داشت ،اظهار اميدواري کرد
احراز هويت الکترونيکي نيز در اين بانک هر چه
سريعتر عملياتي شود.فهيمي بکارگيري “بوم
ملي” براي تسويه معامالت را اقدامي شجاعانه
از سوي بانک دي خواند و گفت :اين بانک،
نخستين بانکي است که از زير ساخت هاي
“فرابوم” به عنوان اولين هاب بانکداري باز در
کشور استفاده مي کند و اميدواريم اين بانک
بتواند به عنوان تسويه يار مجوز اتاق پاياپاي
شرکت سپرده گذاري مرکزي را دريافت کند.
مديرعامل بانک دي دراين مراسم گفت :اين
بانک براي توسعه فعاليت هاي خود برنامه هاي
گسترده اي را در زمينه بکارگيري فناوري هاي
روز جهان طراحي کرده است تا بتواند خدمات
نويني را به مشتريان خود ارائه دهد.کريمي با
بيان اينکه عملکردهاي مالي بانک دي نسبت
به سال هاي گذشته بهبود يافته است ،افزود:
در تالش هستيم تا رضايت سهامداران اين
شرکت بزرگ بورسي را جلب کنيم.وي با بيان
اينکه بيش از  500نفر در مرحله آزمايشي،
احراز هويت سجام خود را با موفقيت پشت
سر گذاشتند ،اظهار داشت  :اقدامات الزم براي
احراز هويت الکترونيکي سجام انجام شده است
و به زودي عمليات اجرايي اين پروژه آغاز مي
شود.بر اساس اين گزارش ،درحال حاضر 1033
شعبه شرکت هاي کارگزاري 3801 ،دفتر
پيشخوان دولت و  2010شعبه منتخب بانک
هاي کشاورزي ،بانک شهر ،صادرات ،آينده،
سپه ،رفاه کارگران ،دي و موسسه اعتباري ملل
مسئوليت احراز هويت سهامداران بازار سرمايه
را برعهده دارند.

اعالم جزئيات جوايز چهل و
يکمين دوره قرعه کشي حساب
هاي قرض الحسنه پس انداز
بانک ملي ايران

به گزارش روابط عمومي بانک ملي
ايران ،جايزه ويژه اين دوره از قرعه کشي،
 99فقره کمک هزينه خريد واحد مسکوني
هر يک به ارزش يک ميليارد ريال است.
همچنين  299فقره کمک هزينه خريد
خودرو داخلي هر يک به ارزش  700ميليون
ريال در کنار  1399کمک هزينه خريد
کاالي ايراني هر يک به ارزش  200ميليون
ريال براي شرکت کنندگان در قرعه کشي
در نظر گرفته شده است 1399.کمک هزينه
خريد صنايع دستي هر يک به ارزش 10
ميليون ريال و  790هزار جايزه نقدي يک
ميليون ريالي نيز بخش ديگري از جوايز
چهل و يکمين دوره قرعه کشي حساب هاي
قرض الحسنه پس انداز ريالي و ارزي بانک
ملي ايران است.در اين دوره از قرعه کشي
حساب هاي قرض الحسنه پس انداز بانک
ملي ايران  793هزار و  196فقره جايزه با
ارزش بيش از يک هزار و  392ميليارد ريال
به برندگان تخصيص يافته است.

