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با حضور وزير راه و شهرسازي محمود شايان به عنوان مديرعامل بانک مسکن معارفه شد؛

اخبار
واريز آني وجه نقد به حساب
بانکي بدون حضور در شعبه

اگر وجه نقد در دست داريد و نمي توانيد
براي واريز آن به حساب بانکي به شعبه مراجعه
کنيد يا به جهت رعايت پروتکل هاي بهداشتي
و کمک به قطع زنجيره انتقال ويروس کرونا
تمايلي به حضور در بانک نداريد ،مي توانيد
اين کار را به صورت آني و با کمک دستگاه
هاي خودگردان بانک ملي ايران انجام دهيد.به
گزارش روابط عمومي بانک ملي ايران ،با شيوع
ويروس کرونا اکنون دريافت و پرداخت وجه نقد
در شعب بانک به صورت بسيار محدود انجام
مي شود و بانک ملي ايران براي رفع مشکل
وجه نقد مشتريان استفاده از دستگاه هاي
«خودگردان» را در نظر گرفته است تا مشتريان
به جاي حضور در شعبه به عنوان محلي که
احتمال ابتال به ويروس کرونا در آن باالست ،از
دستگاه خودگردان براي واريز و حتي دريافت
وجه خود استفاده کنند.اين دستگاه ها عالوه
بر اينکه بسياري از خدمات بانکي و خدمات
معمول خودپردازها را انجام مي دهند ،در هر
تراکنش حداکثر  150برگه اسکناس يا چک
مسافرتي را دريافت کرده و در همان لحظه به
حساب مورد نظر واريز مي کنند.خودگردان 24
ساعته فعال است و بسياري از مشتريان را از
مراجعه به شعبه بي نياز مي کند.اين دستگاه
نيازي به پول گذاري ندارد .اسکناس دريافتي
از مشتري را در خود ذخيره مي کند و به
مشتري بعدي که به اسکناس نياز دارد ،تحويل
مي دهد.

تسهيالت بانک سينا براي کسب
و کارهاي آسيب ديده از کرونا

بانک سينا در ادامه اجراي طرح هاي
حمايتي خود از کسب و کارها آسيب ديده
از کرونا ،پرداخت تسهيالت ويژه کسب
و کارهاي داراي آسيب ديده فاقد بيمه
تامين اجتماعي را آغاز کرد.بانک سينا
پيرو دستورالعمل هاي ابالغي بانک مرکزي
جمهوري اسالمي ايران و با هدف کمک
به حفظ و رونق اشتغال فعاالن اقتصادي
و کسب و کارهاي داراي مجوز فعاليت
از دستگاه هاي اجرايي مربوطه که بر اثر
شيوع کرونا آسيب بيشتري ديده اند و فاقد
پرونده بيمه نزد سازمان تامين اجتماعي
هستند ،تسهيالتي را در نظر گرفته است.
اين تسهيالت تا پايان مردادماه سال جاري و
با نرخ سود  12درصد در قالب عقد قرارداد
مرابحه ويژه کرونا به متقاضيان و واجدين
شرايط پرداخت مي شود.تسهيالت يادشده
در  3گروه و در قبال وثيقه چک و سفته قابل
پرداخت است که طي آن اشخاص حقيقي
خويش فرما يا خوداشتغال تا  60ميليون
ريال ،واحدهاي کسب و کار فاقد امکان اثبات
رابطه کارفرما-کارکن تا  60ميليون ريال صرفا
به کارفرما و واحدهاي کسب و کار داراي امکان
اثبات رابطه کارفرما-کارکن تا  80ميليون ريال
به ازاي هر شاغل مي توانند از اين تسهيالت
بهره مند شوند.گفتني است بانک سينا تاکنون
اقدامات قابل توجهي را براي کمک به کسب و
کارهاي آسيب ديده از کرونا اجرايي کرده است
که آخرين آنها پرداخت وام قرض الحسنه به
واجدين شرايط در قالب طرح هاي مهرآفرين و
مواسات است.عدم برداشت خودکار اقساط وام
گيرندگان قرض الحسنه و تسهيالت گيرندگان
طبق دستورالعمل بانک مرکزي ،کمک 50
ميليارد ريالي به مددجويان کميته حضرت
امام(ره) در  7استان کشور و اهداي  24دستگاه
آمبوالنس به وزارت بهداشت ،درمان و آموزش
پزشکي بخشي ديگر از اقدامات بانک سينا در
اين زمينه بوده است.

حسين زاده« :نشان اعتباري»
يک پروژه ملي است

مديرعامل بانک ملي ايران با تقدير
از اقدامات انجام شده در مجموعه شرکت
پرداخت الکترونيک سداد و اپليکيشن ايوا
گفت :نبايد سرعت حرکت اين مجموعه کاهش
يابد و يا فعاليت هاي تحول گرايانه آن متوقف
شود.به گزارش روابط عمومي بانک ملي ايران،
دکتر محمد رضا حسين زاده که امروز در اين
شرکت حضور يافته بود ،با بيان اين که «نشان
اعتباري» يک پروژه ملي است و مورد تقدير
همه ارکان اقتصادي کشور قرار گرفته است،
افزود :اين محصول که بر روي اپليکيشن
ايوا ارائه مي شود ،بسياري از مشکالت حوزه
اعتبارات و تسهيالت را برطرف خواهد کرد.
به گفته وي ،اقدامات انجام شده در اين حوزه
بسيار خوب بوده ،اما نبايد به همين ميزان اکتفا
کرد و بايد با الگو گرفتن از شرکت هاي بزرگ
دنيا ،پيشروي و خالقيت در کار را سرلوحه
قرار داد.حسين زاده با تاکيد بر اين که رقبا در
حال فعاليت هستند ،اظهار کرد :اگر به آنچه
هستيم بسنده کنيم ،سايرين از ما جلو خواهند
زد ،بنابراين اميدوارم روزي را شاهد باشيم
که ايوا به تنهايي بتواند بخشي قابل توجهي
از فعاليت هاي بانک ملي ايران را انجام دهد
و مستقل شود.عضو هيات مديره بانک ملي
ايران نيز در اين مراسم با تاکيد بر اين که از
ظرفيت همدلي و هفکري ايجاد شده در بانک
بايد حداکثر استفاده را کرد ،گفت :اميدواريم در
آينده نزديک ايوا بتواند نقش شعبه مجازي را
ايفا کند.مسعود خاتوني با اشاره به تالش هاي
شبانه روزي براي ارائه خدمات متمايز بر روي
اين اپليکيشن ،افزود :قصد داريم خدماتي مانند
پرداخت تسهيالت ،افتتاح حساب ،درخواست
دسته چک و  ...را در آينده نزديک از طريق ايوا
انجام دهيم.محمدعلي محمودزاده مديرعامل
شرکت پرداخت الکترونيک سداد نيز در اين
مراسم با ارائه گزارشي کوتاه از فعاليت هاي
شرکت ،تاکيد کرد که اهداف بانک ملي ايران
در حوزه بانکداري الکترونيک را با قوت پيگيري
خواهد کرد.

سه ماموريت جاري بانک مسکن

آيين معارفه مديرعامل جديد بانک مسکن با حضور وزير راه
و شهرسازي،معاون وزير امور اقتصادي و دارايي،معاون وزير راه و
شهرسازي و جمعي از مديران ارشد بانک برگزارشد
به گزارش اخبار صنعت ،مراسم معارفه محمود شايان
مديرعامل جديد بانک مسکن با حضور محمد اسالمي وزير راه و
شهرسازي ،عباس معمارنژاد معاون امور بانک و بيمه وزير امور
اقتصادي و دارايي ،محمود محمودزاده معاون مسکن و ساختمان
وزير راه و شهرسازي و همچنين سرپرست پيشين بانک مسکن،
اعضاي هيأت مديره بانک مسکن و جمعي از مديران شرکت هاي
تابعه بانک برگزار شد.
در اين نشست محمد اسالمي وزير راه و شهرسازي ،در ابتداي
سخنانش ضمن خيرمقدم به دکتر محمود شايان گفت :محمود شايان
سلسله مراتب رشد خود را از استان محروم سيستان و بلوچستان
طي کرده و امروز به عنوان مديرعامل بانک مسکن منصوب شده
است .فردي که داراي صالحيت رشد باشد اين زمينه براي وي فراهم
است .به ايشان تبريک مي گوييم و اميدواريم با کوله باري از تجربه
با خالقيت و نوآوري در کنار جامعه مديران و کارکنان بانک مسکن
تحرک بيشتري را در خدمت رساني به جامعه به وجود آورد.
وي با تاکيد بر اينکه بانک مسکن بايد به زنجيره توليد و تامين
مسکن کمک نمايد  ،گفت :اين بانک بايد با اعتماد سازي همزمان
در دو جبهه ،يک جبهه فعاالن صنعت مسکن و جبهه ديگر مردم
را بايد همواره تحت حمايت خود داشته باشد و اعتماد آفريني روز
افزون کند.
محمد اسالمي اظهار داشت :در شرايط اين روزها که نااميدي
در جامعه و تخريب ذهنيت مردم به يک نهضت فراگير ايجاد شده،
گروهي تالش مي کنند مردم را مايوس کنند که هرگز به آن دست
پيدا نخواهند کرد.
وزير راه و شهرسازي افزود :شناخت شرايط بسيار مهم است
و بايد مصمم تر حرکت کنيم و از همه مهمتر بتوانيم در تحقق
اهداف و برنامه ها در بستر زمان جامه عمل بپوشانيم که يکي از
الزامات آن توسعه بانکداري ديجيتال و در عين حال خداحافظي
با بروکراسي اداري است .با توجه به اينکه هم مقام معظم رهبري
تاکيد کردند و هم اقتصاددانان معتقدند که مسکن مي تواند
موتور محرک اقتصاد باشد و تاکيدات رئيس جمهور است که بايد
بتوانيم نهضت خانه سازي را که در کشور آغاز شده ،سريعتر به
پيش ببريم.
اسالمي گفت :بانک مسکن پشتيبان و تقويت کننده اصلي
موتور محرک اقتصاد يعني صنعت ساختمان است و فلسفه وجودي
اين بانک تقويت و تامين مالي اين بخش است.
وي با اشاره به طرح اقدام ملي مسکن گفت :امروز طرح اقدام
ملي مسکن نيازمند عزم و مشارکت همگاني است تا بتوانيم بخشي
از تقاضا را پاسخ دهيم.
محمد اسالمي در پايان اظهار داشت :بايد تزريق منابع
سريعتر انجام شود تا زودتر اين پروژه با مديريت صحيح بانک
مسکن به عنوان يک تجربه موفق به نمايش گذاشته شود تا
ضمن رضايتمندي مردم ،اهداف دولت هم در حوزه شکوفايي
بخش مسکن تحقق پيدا کند.

سه ماموريت جاري بانک مسکن

رييس هيأت مديره بانک مسکن با اشاره به اينکه  60درصد
منابع بانک مسکن مرهون ايده هاي مرحوم رحيمي انارکي است،
سه ماموريت پيش روي بانک را تشريح کرد.
به گزارش اخبار صنعت ،نادر قاسمي در مراسم معارفه محمود
شايان مديرعامل جديد بانک مسکن ،ضمن تسليت درگذشت مرحوم
رحيمي انارکي مديرعامل سابق بانک مسکن گفت :آقاي رحيمي

رييس هيأت مديره بانک مسکن با اشاره به ماموريت سوم بانک
مسکن نيز گفت :يکي از برنامه هاي بانک بحث بانکداري الکترونيکي
است که از دغدغه هاي وزارت امور اقتصاد و دارايي است و با انتصاب
دکتر شايان اين بحث جدي تر پيگيري خواهد شد.

مسکن مهر و طرح اقدام ملي از مهمترين
استراتژي هاي بانک مسکن هستند

در طول  36سال فعاليت در بانک خدمات نويني ارائه دادند .غالب
محصوالت بانک مسکن محصول ايده هاي ايشان است و  60درصد
منابع بانک به دليل مرهون ايده هاي آقاي رحيمي انارکي است.
وي با بيان اينکه بيش از  8ميليون خانوار به صورت مستقيم و
غيرمستقيم با ايده هاي مرحوم رحيمي انارکي داراي سرپناه شدند،
افزود :وي تا آخرين روزهاي فعاليت دغدغه بانک را داشتند و حتي
برخي جلسات هيأت مديره در روزهاي بستري در بيمارستان با
ماسک و اکسيژن پيگيري مي کردند.
قاسمي با تاکيد بر اينکه راز قدرت آقاي رحيمي انارکي در
دانش و راز محبوبيت ايشان در فروتني بود ،گفت :از طرف خودم
و مجموعه بانک انتصاب آقاي شايان را تبريک عرض مي کنم و
اميدوارم حضور ايشان منشاء اثرات خير براي بانک باشد.
رييس هيأت مديره بانک مسکن گفت :به تمام کارکنان شاغل
و بازنشسته بانک اعالم مي کنيم با تمام وجود در کنار دکتر شايان
هستيم و در تمام دوران فعاليت ايشان از تفکرات و ايده هاي آقاي
شايان بهره مند خواهيم شد.
قاسمي با اشاره به اينکه تا پايان سال  98منابع بانک  88هزار
ميليارد تومان بود که تا کنون به  90هزار ميليارد تومان رسيده
است ،گفت :قيمت تمام شده پول نيز با کاهش  4.7درصدي مواجه
بوده است.
رييس هيأت مديره بانک مسکن گفت :از ابتداي سال تاکنون
نزديک  7300ميليارد تومان تسهيالت پرداخت کرديم که البته
هدف ما در سال  99پرداخت  47هزار ميليارد تومان تسهيالت است.
وي با بيان اينکه قرار شد در طرح اقدام ملي  14هزار ميليارد
تومان اختصاص داده شود ،افزود :در بخش مصارف بعد از بانک
ملي ،بانک مسکن دومين بانکي است که با  140هزار ميليارد تومان
بيشترين سهم را در مصارف شبکه بانکي دارد که  13درصد از سهم
شبکه بانکي است.
رييس هيأت مديره بانک مسکن با اشاره به اينکه تاکنون 157
هزار نفر از تسهيالت صندوق پس انداز مسکن يکم استفاده کردند،
به سه ماموريت اصلي پيش روي بانک مسکن اشاره کرد و گفت :دو
ماموريت در حوزه مسکن است؛ نخست حمايت کامل بانک از طرح
اقدام ملي است که طرح کليدي دولت در حوزه مسکن محسوب
مي شود.
رييس هيأت مديره بانک مسکن افزود :همان طور که در مسکن
مهر  2ميليون و  370هزار مسکن مهر را راهبري کرديم آمادگي
داريم از طرح مسکن ملي نيز حمايت کنيم .اگر در بحث مالي هم به
بانک کمک شود اجراي اين طرح تسهيل مي شود.
قاسمي با بيان اينکه تمام دستورالعمل ها و شيوه نامه هاي
مورد نياز را ابالغ کرديم و بانک مسکن آمادگي کامل را در اين
زمينه دارد ،گفت :ماموريت دوم تکميل پروژه هاي مسکن مهر
است که خوشبختانه تا کنون  2ميليون و  31هزار واحد فروش
اقساطي شده و مابقي پروژه ها به راحتي قابل فروش اقساطي
است.

مديرعامل جديد بانک مسکن ،اجراي تعهدات بانک براي
تکميل پروژه هاي مسکن مهر و همچنين اجراي طرح ملي اقدام
مسکن را از مهمترين استراتژي هاي بانک مسکن عنوان کرد.
به گزارش اخبار صنعت ،محمود شايان در مراسم معارفه خود
به عنوان مديرعامل جديد بانک مسکن ضمن خير مقدم به وزير راه
و شهرسازي  ،معمارنژاد معاون بانک و بيمه و شرکت هاي دولتي
وزارت امور اقتصادي ودارايي و مهندس رامتين رحيمي انارکي فرزند
مرحوم رحيمي انارکي گفت :از رياست جمهوري ،وزير امور اقتصادي
و دارايي ،وزير راه و شهرسازي و رييس کل بانک مرکزي براي اعتماد
به اينجانب تشکر مي کنم.
شايان با اشاره به اينکه 30درصد از هزينه هاي سبد خانوار،
 12درصد درآمد اشتغال مستقيم و  21درصد از سهم توليد ناخالص
داخلي مرتبط به بخش مسکن است ،افزود :اندازه بانک ها به اندازه
ي ترازنامه مالي آن ها نيست که بگوييم کدام بانک بزرگتر است،
قديمي تر است بلکه به اندازه مسئله اي است که مي خواهند
حل کنند .مسکن پيچيده ترين مسأله حوزه اقتصاد کالن است و
اگر پيچيدگي اصل مسئله را در نظر بگيريم بانک مسکن يکي از
مهمترين ماموريت ها را بر عهده دارد .بنابراين در اين شرايط نيازمند
تصميمات کارا و ارزشمند هستيم.
مديرعامل بانک مسکن با تاکيد بر اينکه جامعه دانشگاهي،
انجمن ها ،انبوه سازان و فعاالن اقتصادي بايد در تحقق هدف دولت
در حوزه تحرک بخشي مسکن در کنار بانک مسکن باشند ،گفت :لذا
توجه ويژه به راه اندازي بورس امالک و مستغالت ،استفاده از بازار
پرانرژي بورس براي تامين مالي بخش مسکن ،تغييرات اساسي در
حوزه منابع از تامين زنجيره توليد تا توليد مسکن ،هدايت سياست
حمايتي به سمت انبوه سازي بايد با جديت در دستور کار باشد.
شايان مهمترين استراتژي بانک مسکن را تعيين تکليف و
تکميل پروژه هاي مسکن مهر عنوان کرد و گفت :دومين ماموريت
بانک طرح اقدام ملي است که در اين زمينه تالش ويژه خواهم کرد.
وي گفت :با توجه به فرمايشات مقام معظم رهبري که سال
 99را سال جهش توليد نامگذاري کردند ،بنده به اتفاق هيأت مديره
بانک مسکن قول مي دهيم تمام تالش خود را براي اجراي اين
طرح عظيم ملي به کار بگيريم و هر روز شاهد توفيق اجراي اين
طرح باشيم.
مديرعامل بانک مسکن با اشاره به اينکه در خصوص اهداف
برون سازماني نيز حتما من و همکارانم تالش خواهيم کرد تا حمايت
مجلس و دولت را براي برنامه اقدام ملي مسکن جلب کنيم ،گفت:
تالش خواهيم کرد که حرکت به سمت کاهش زيان و سودآوري،
تقويت سرمايه بانک ،توسعه بانکداري ديجيتال ،فروش اموال مازاد،
جذب منابع ارزان قيمت و هوشمندسازي بانک ها به نحوي که
تسهيالت به انبوه ساز پرداخت شود ،هر چه سريعتر انجام شود.
شايان ايجاد صندوق هاي سرمايه گذاري براي تاثيرپذيري
بهتر ،استفاده حداکثري از ظرفيت انتشار اوراق هاي رهني ،صکوک و
استصناع و همچنين بورسي شدن برخي شرکت هاي بانک را از ديگر
برنامه هاي بانک مسکن در دوران مديريت خود عنوان کرد و گفت:
در حوزه پرسنل نيز تالش مي کنم بر مبناي اصل شايسته ساالري
و بهبود وضعيت رفاهي کارکنان رسمي  ،شرکتي و بازنشستگان
اقدامات الزم را انجام دهيم.

ضمانتنامههاي بانکپاسارگاد کليد ورود به بازار

ضمانتنامههاي بانکي کليد ورود به بسياري از بازارها هستند.
ارائهي ضمانتنامه از بانکهاي معتبر بخشي از مسير موفقيت در
رقابت با ديگر عرضهکنندگان کاال و خدمات محسوب ميشود.
به گزارش اخبار صنعت ،در بازارهاي مدرن و پر از رقابت
امروز ،ارائهکنندگان کاال و خدمات بايد بتوانند گارانتي و وارانتي
قابل اطميناني را براي جلب اطمينان مشتري ارائه کنند.
يکي از مهمترين راههاي اطمينانبخش براي اين کار ،ارائهي
ضمانتنامه بانکي است .ضمانتنامهها توان عرضهکننده را براي
پشتيباني از محصول نزد مشتري تعريف ميکند .حال هرچه که
بانک ضامن از قدرت ،توان و خوشنامي بيشتري برخوردار باشد،
قدرت رقابت عرضهکننده کاال و خدمات را در بازار افزايش ميدهد.
از اين منظر انتخاب بانک ضامن براي ارائهي ضمانتنامه از
اهميت بسياري برخوردار است .استفاده از ضمانت بانکي که با

برخورداري از نسبتهاي مالي استاندارد بينالمللي و داراي توان
مالي قابل توجه و مستحکم ،پرسنل حرفهاي و برند شناختهشده
خوشنام دارد به عرضهکننده کاال و خدمات کمک خواهد کرد .در
اين ميان برندي همچون بانکپاسارگاد خيال مشتري را از واقعيت
خدمات فهرست شده بر روي محصول و دريافت پشتيباني مورد
نياز راحت ميکند.
امروزه در نظام مديريت بازاريابي ،جلب نظر مشتري مهمترين
هدف عرضهکنندگان کاال و خدمات محسوب ميشود و در بسياري
از موارد ،ضمانتنامههاي بانکي کليد ورود به بازارها هستند.
صدور ضمانتنامه در بانک پاسارگاد
يکي از بانکهايي که بهعنوان صادرکنندهي انواع
ضمانتنامههاي بانکي ،سهم قابل توجهي در نظام بانکي دارد،
بانکپاسارگاد است.

اين بانک با ارائهي اين خدمت با شرايط مناسب و سريع ،در
شرايط ويژهي اقتصادي کنوني ،باعث رونق توليد و رشد اقتصادي
و همچنين تسهيل مبادالت اقتصادي و تجاري شدهاست .به
طوريکه آمارها حاکي از رشد  47درصدي در صدور ضمانتنامهها
توسط اين بانک ،نسبت به مدت مشابه سال قبل است.
بانک پاسارگاد ضمن ايجاد شرايط مناسب براي
کليهي اشخاص حقيقي و حقوقي ،آمادهي صدور انواع
ضمانتنامههاي پيمانکاري (شرکت در مناقصه/مزايده ،حسن
انجام کار يا تعهدات ،پيشپرداخت و کسور وجهالضمان) ،انواع
ضمانتنامههاي تعهد پرداخت (گمرکي ،مالياتي ،خروج از
کشور ،نظاموظيفه ،آژانسهاي مسافرتي) و ساير ضمانتنامهها
است .اين بانک با صدور ضمانتنامه ،به نوعي نقش پشتيبان را
براي مشتريان خود ايفا ميکند.

رشد  38درصدي صدور حق بيمه نوين در سه ماهه اول امسال

شرکت بيمه نوين با توجه به عملکرد مناسب خود در حوزه
مديريت ريسک ،توجه به نيازهاي بازار و تنوع گسترده در ارائه
خدمات بيمه اي موفق شد  38درصد رشد صدور حق بيمه در سه
ماهه ابتدايي سال جاري را در کارنامه عملکرد خود ثبت کند.
به گزارش روابط عمومي و امور بين الملل بيمه نوين ،اين

شرکت موفق شد رشد 38درصدي در صدور حق بيمه در سه ماهه
ابتداي سال جاري در مقايسه با مدت مشابه سال گذشته را به دست
آورد.بنابراين گزارش ،بيمه نوين در دوره سه ماهه سال جاري مبلغ
 2,304,131ميليون ريال حق بيمه و در سه ماهه ابتدايي سال ،98
مبلغ  1,671,461ميليون ريال حق بيمه صادر کرده است که حاکي

از رشد بيمه نامه هاي صادره در اين شرکت است.
شرکت بيمه نوين طي چند سال گذشته موفق شده است با
حفظ رتبه يک توانگري خود ،توجه به حقوق مشتريان ،سهامداران و
شبکه فروش و نيز ارائه طرح هاي نوين بيمه اي ،رشد قابل توجهي
در عملکرد بيمه اي خود داشته باشد.

ديدار دبير کل سنديکاي بيمه گران با مدير عامل بيمه ايران معين

کريمي دبير کل سنديکاي بيمه گران با حضور در شرکت بيمه
ايران معين با محمدي مديرعامل و اعضاي هيات مديره اين شرکت
به ديدار و گفتگو پرداخت .
کريمي دبير کل سنديکاي بيمه گران در خصوص مباحث
مختلف صنفي صنعت بيمه ،اقدامات و برنامه هاي در دست انجام
سنديکاي بيمه گران ايران و همچنين آخرين وضعيت بيمه ايران
معين با مديرعامل و اعضاي هيات مديره به گفتگو و تبادل نظر
پرداختند .
در اين نشست ،کريمي دبيرکل سنديکاي بيمه گران ضمن
تشريح اقدامات صنفي انجام شده در حوزه هاي امور مالياتي ،تامين
اجتماعي ،قوه قضائيه ،مجلس و ساير دستگاه هاي اجرايي ،اظهار
داشت :شرکت هاي بيمه مي توانند با استفاده از ظرفيت هاي

همکاري و با بهره گيري از فضاي تعاملي اين بخش ،موضوعات و
چالش هاي مهم صنعت را پيگيري و برنامه ريزي کنند.
کريمي در ادامه با اشاره به توانمندي و تجارب ارزشمند دکتر
محمدي در دوره هاي پيشين مديريتي در صنعت بيمه گفت :عملکرد
ايشان در شرکت بيمه ايران معين و برنامه هايي که هيات مديره و
مديرعامل شرکت در دست اقدام دارد قابل تقدير بوده و انشاهلل ماندگار
خواهد بود.
داريوش محمدي مديرعامل شرکت بيمه ايران معين نيز در اين
ديدار صميمي با تشکر از کريمي بخاطر حضور در شرکت بيمه ايران
معين ،ضمن تشکر از هيات مديره بيمه ايران معين و نيز سهامدار
عمده شرکت در برگزاري به موقع مجمع عادي ساليانه ،افزايش
سرمايه و عرضه سهام شرکت در بازار سرمايه را از مهمترين برنامه

از  10تا  81مرداد برگزار می شود؛

جشنواره «عيد تا عيد» بيمه ملت

جشنواره «عيد تا عيد» بيمه ملت به مناسبت عيد سعيد قربان و عيد سعيد غدير از تاريخ  10مرداد
آغاز ميشود و تا  18مردادماه ادامه دارد.
به گزارش روابط عمومي بيمه ملت ،جشنواره تخفيفهاي ويژه انواع بيمهنامههاي اين شرکت ،با
عنوان جشنواره «عيد تا عيد» به مناسبت دهه مهرورزي ،از روز عيد سعيد قربان تا عيد غديربرگزار
ميشود.
بر اين اساس ،متقاضيان ميتوانند انواع بيمهنامه بدنه خودرو ،مسئوليت حرفهاي و آتشسوزي را در
اين جشنواره با تخفيف ويژه بين  10تا  25درصد ،خريداري کنند.
گفتني است؛ در اين جشنواره ،بيمه بدنه خودرو با  10درصد تخفيف ،بيمه آتشسوزي منازل
مسکوني با  15درصد تخفيف ،بيمه آتشسوزي غيرصنعتي با  20درصد تخفيف ،بيمه آتشسوزي صنعتي
با  25درصد تخفيف ،بيمه مسئوليت حرفهاي با  15درصد تخفيف ،بيمه عمر زماني با  20درصد تخفيف،
بيمه حوادث انفرادي با  24درصد تخفيف و بيمه حوادث خانواده با  24درصد تخفيف در دهه مهرورزي،
از سوي بيمه ملت به متقاضيان ارائه ميشود.
گفتني است؛ بيمه ملت اين جشنواره را با هدف افزايش فرهنگ بيمه و به منظور بهرهمندي همه
اقشار جامعه از خدمات بيمهاي برگزار ميکند.

هاي هيات مديره اين شرکت عنوان کرد و افزود :در مرحله اول،
افزايش سرمايه شرکت از محل سود انباشته و مطالبات حال شده از
 250ميليارد به  400ميليارد تومان افزايش يافته و به ثبت رسيد و
هم اکنون با تاکيد اقاي دکتر رضايي مديرعامل و نيز اعضاي هيات
مديره بيمه ايران در نظر داريم ،سرمايه فعلي را تا پايان تابستان
امسال به  700ميليارد تومان افزايش داده و مقدمات عرضه اوليه
شرکت در بازار سرمايه را فراهم آوريم.
محمدي در ادامه گفت :سرمايه باال ،سهم نگهداري
مطلوب در ريسک هاي پذيرش شده ،تداوم سطح توانگري يک
و برخورداري از منابع انساني جوان ،تحصيلکرده و متخصص
شرکت بيمه ايران معين را در رديف  5شرکت برتر و توانمند
صنعت بيمه قرارداده است.

در چهار ماهه نخست سال 99تحقق يافت؛

عبور بيمه کوثر از مرز 10هزارميليارد ريال

فروش شرکت بيمه کوثر در چهار ماهه نخست سال 99با 20درصد رشد نسبت به مدت مشابه سال
گذشته به بيش از 10هزارميليارد ريال رسيد.
در اين برهه شرکت ترکيب فروش 80درصدي رشتههاي غيرزندگي و 20درصدي رشتهزندگي را
عملياتي کرده است.
الله کريمي گفت :در طي اين دوره رشتههاي آتشسوزي ،باربري ،عمروسرمايهگذاري و شخصثالث
هر کدام بهترتيب با رشد  53 ،61 ،99و  49درصدي نسبت به مدت مشابه سال گذشته بيشترين درصد
رشد فروش را ميان ساير رشتهها داشتهاند.
وي اظهارکرد :سهم خسارت پرداختي شرکت به بيمهگذاران در چهار ماه نخست سال در رشتههاي
غيرزندگي  83درصد و بيمههاي زندگي 17درصد از کل پرداختي خسارتها بوده است.
معاون برنامهريزي و نظارت راهبردي بيمه کوثر ياداور شد :تمديد گواهينامه سيستم مديريت
کيفيت بر مبناي ايزو  ،9001:2015بهرهمندي از خدمات برخط بيمهاي با همراه بيمه کوثر،
برگزاري برخط مجمع عمومي ساليانه بيمه کوثر و تخصيص سود 450ريالي به ازاي هر سهم از
اهم اقدامات چهار ماهه ابتداي سال است که اين موفقيتها حاصل تالش تمامي همکاران شرکت
بوده است.
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شرايط ويژه صدور بيمه نامه
مسئوليت براي مراکز درماني
درتجارتنو

مدير بيمههاي مسئوليت ،مهندسي
و انرژي بيمه تجارتنو ،با اشاره به حادثه
دلخراش انفجار کلينک “سينا اطهر” گفت:
وقوع اينگونه حوادث بيش از هر چيز
ضرورت تامين پوششهاي بيمهاي مناسب
براي حمايت از افرادي که ناخواسته در
اجراي وظايف خود مرتکب قصور شده اند
را متذکر مي شود.
به گزارش روابط عمومي؛ محبوبه ضياء
فروغي افزود :فقدان اين نوع از پوششهاي
بيمهاي در حالي است که براساس قوانين و
مقررات جاري کشور از جمله قانون مسئوليت
مـدني ،قانون مجازات اسالمي و همــچنين
دستورالعمل هاي وزارت بـهداشت ،درمـان
و آموزش پزشکي ،مسئوليتهاي خطيري
در حوزه وظايف قانوني محوله متوجه کادر
درماني به ويژه مديران و مسئوالن است.
وي بيمهنامه مسئوليت مدني مسئوالن
فني بيمارستانها ،کلينيکها ،درمانگاهها،
داروخانهها و آزمايشگاهها در قبال بيماران،
اشخاص ثالث ،مراجعه کنندگان و همراهان
بيمار را از جمله بيمه نامه هاي مناسب قابل
ارائه براي مراکز درماني برشمرد.
مدير بيمههاي مسئوليت ،مهندسي
و انرژي بيمه تجارتنو با اشاره به اينکه
بسياري از بيمارستان ها ،کلينيکها،
درمانگاه ها ،داروخانه ها و آزمايشگاه ها در
کشور فاقد بيمه نامه مذکورهستند ،افزود :در
راستاي حمايت از کادر درماني و مسئوالن
مراکز فوق ،امکان صدور بيمه نامه با شرايط
مناسب در بيمه تجارتنو فراهم شده است.
ضياء فروغي خاطر نشان کرد :چنانچه
در جريان اجراي وظايف مسئوالن فني
مراکز مورد تاييد وزارت بهداشت ،حادثه اي
رخ دهد و طبق قانون در قبال بيماران و
اشخاص ثالث مـلزم به جبران خسارت شوند
با رعايت شرايط بيمه نامه ،خسارت مورد
ادعـا پرداخت خواهدشد.

کسب رتبه نخست بانک
صنعت و معدن در پرداخت
تسهيالت موضوع تبصره 18

بانک صنعت ومعدن در پرداخت
تسهيالت موضوع تبصره  18که از سال 97
به بانک ها ابالغ گرديده است در مقايسه
با ساير بانک ها داراي بيشترين ميزان
پرداختي بوده است.
حسين مهري بانک صنعت و معدن
بيان داشت :با استناد به آمار عملکرد اين
بانک در سامانه وزارت صنعت ،معدن و
تجارت از ابتداي سال  97تا پايان سال 98
تعداد  303فقره تسهيالت به ارزش بيش از
 20هزار ميليارد ريال به طرح هايي که از
ميان طرح هاي معرفي شده به اين بانک
مورد بررسي قرار گرفته و مصوبه دريافت
کرده اند ،پرداخت شده است.وي يادآور
شد :از آغاز پرداخت اين تسهيالت تا آخر
سال  98تعداد  701طرح به بانک صنعت
و معدن معرفي گرديد که پس از بررسي،
تعداد  303طرح که داراي توجيه و اهليت
و صالحيت الزم بودند ،تسهيالت يادشده را
دريافت نمودند.
دکتر مهري عنوان داشت :در مجموع تا
پايان  4ماهه نخست سال جاري تعداد 805
طرح به بانک صنعت و معدن معرفي گرديد و
در نهايت با پرداخت تسهيالت به  409طرح
موافقت و مبلغي بالغ بر  31هزار ميليارد
ريال به اين طرح ها پرداخت شد.مديرعامل
بانک صنعت و معدن يادآور شد :آمارهاي
تسهيالت پرداختي موضوع تبصره  18در
سال  99نيز حاکي از آن است که اين بانک
در پرداخت تسهيالت مذکور همچنان نسبت
به ساير بانک ها حائز رتبه نخست مي باشد.
گفتني است ،بر اساس بند (الف) تبصره()18
قانون بودجه سال  1397کل کشور مقرر
شده بود ،بانک هاي عامل ،تسهيالت الزم
براي حمايت از طرحهاي توليدي اشتغالزا
با اولويت بازسازي و نوسازي صنايع ،تکميل
و راهاندازي طرحهاي کشاورزي ،صنعتي و
معدني نيمهتمام بخش خصوصي با پيشرفت
فيزيکي باالي  60درصد ،اجراي طرح هاي
صنايع کوچک و حمايت از خوشههاي
صنعتي ،بافت هاي فرسوده و طرحهاي حمل
و نقل عمومي و ريلي ،کارورزي جوانان و
طرحهاي اشتغالزايي مناطق مرزي را فراهم
نمايند.

بيمه آسيا در طرح رويش همدلي
عيد قربان مشارکت کرد

بيمه آسيا در تداوم فعاليت هاي خود
در حوزه مسئوليت اجتماعي ،در طرح
رويش همدلي عيد قربان و به منظور اطعام
نيازمندان در مناطق محروم استان سيستان
و بلوچستان ،مشارکت کرد.تبريک عيد
سعيد قربان و گراميداشت دهه واليت ،اعالم
کرد  :شرکت بيمه آسيا در تداوم فعاليت
هاي خود در حوزه مسئوليت اجتماعي و
در راستاي گسترش فرهنگ قربان و غدير ،با
همکاري مجموعه فرهنگي جهادي حضرت
مهدي(عج) ،در رزمايش همدلي و کمک
همدالنه به نيازمندان حضور يافت.بر اساس
اين گزارش ،در اين طرح ،شرکت بيمه
آسيا نسبت به تهيه و توزيع گوشت گرم و
ساير مايحتاج نيازمندان در مناطق محروم
استان سيستان و بلوچستان اقدام نمود.
گفتني است  ،بيمه آسيا سال گذشته نيز
بيش از يک ميليارد ريال کمک هاي غير
نقدي در مناطق سيل زده استان سيستان و
بلوچستان توزيع کرد.

