بانک و بیمه
اخبار
به منظور حفظ و ارتقاي سالمت همکاران؛

ارايه خدمات درماني
بيمارستان بانک ملي
در سيستان و بلوچستان

طرح ويزيت و معاينه همکاران بانک
ملي ايران اين بار در سيستان و بلوچستان
از سوي بيمارستان بانک به اجرا در آمد.ارايه
خدمات درماني به منظور حفظ و ارتقاي
سالمت همکاران با استفاده از تجهيزات به
روز و در يک برنامه مدون در دستور کار
بيمارستان بانک ملي ايران قرار دارد و در
همين راستا درمانگاه بيمارستان در سيستان
و بلوچستان اقدام به ويزيت و ارايه خدمات
درماني به همکاران کرده است.طرح غربالگري
همکاران در شهرستان هاي نيکشهر و چابهار
اجرا شد و در مجموع  175نفر از همکاران
ويزيت شدند.نوار قلب ،چک فشارخون،
پالس اکسيمتري ،سونوگرافي تيروييد،
اکوکارديو گرافي ،تعيين  BMI175و…
از جمله خدمات ارايه شده به همکاران در
اين استان بوده است.همچنين به همکاران
داراي بيماري توصيه هاي الزم غذايي ارايه
و جهت بررسي بيشتر و درمان به متخصص
ارجاع داده شدند.کادر درمان به منظور رفاه
و آسايش يکي از همکاران داراي بيماري
صعب العالج با مراجعه به منزل امور درماني
ايشان را پيگيري کردند.تماس تلفني روزانه
با بيماران کرونايي توسط پرستار و ارايه
مشاوره تلفني و آنالين از ديگر برنامه هاي
اجرايي است.

سود قطعي اوراق مشارکت طرح
قطارشهريشهرداريتبريز

مديريت امور شرکت ها و سرمايه گذاري
هاي بانک شهر با صدور اطالعيه اي از وضعيت
سود قطعي اوراق مشارکت طرح قطار شهري
شهرداري تبريز در سال  1393به دارندگان
آن خبر داد.به گزارش مرکز ارتباطات و روابط
عمومي بانک شهر ،در اطالعيه مديريت امور
شرکت ها و سرمايه گذاري هاي بانک شهر
آمده است :در سال  1393بانک شهر به
عنوان بانک حامي عمران و آباداني شهرها و
در راستاي کمک هاي اين بانک به گسترش
حمل و نقل عمومي درون شهري اقدام به
انتشار  2هزار ميليارد ريال اوراق مشارکت
طرح قطار شهري کالنشهر تبريز کرده که سود
علي الحساب اين اوراق هر  3ماه يکبار و با نرخ
 22درصددر موعد مقرر به ذينفعان پرداخت
گرديده است.در همين حال اعالم مي دارد بر
اساس گزارش بانک مرکزي ج.ا.ا و بر اساس
اعالم موسسه حسابرسي دش و همکاران (امين
اوراق مشارکت) سود قطعي اوراق مشارکت
منتشره در تاريخ  1393٫12٫18که در تاريخ
 1397٫12٫18سررسيد شده ،از سودهاي علي
الحساب پرداخت شده که با نرخ  22درصد
تعيين گرديده است ،فراتر نبوده و وجه ديگري
از اين بابت به دارندگان اوراق قابل پرداخت
نمي باشد.

سود تلفيقي موسسه ملل 62
ريال افزايش يافت

سود هر سهم موسسه ملل در صورت
هاي مالي تلفيقي حسابرسي شده سال 1398
 62 ،ريال افزايش يافت و به رقم  558ريال
رسيد اين رقم درصورت هاي مالي حسابرسي
نشده  496ريال بود.به گزارش بانکداري ايراني ،
صورت هاي مالي سال  1398موسسه اعتباري
ملل حسابرسي شد.موسسه ملل که با سرمايه
 606ميليارد توماني در فرابورس ايران درحال
فعاليت است صورت هاي مالي حسابرسي شده
 12ماه سال  98را منتشر کرد.براساس اين
گزارش اين موسسه اعتباري در اين دوره زماني
نزديک دو هراز دو ميليارد تومان در مجموع
درآمد داشته است که نسبت به سال قبل از آن
 30درصد افزايش را نشان مي دهد درآمدهاي
مشاع اين موسسه  39درصد و درآمد هاي غير
مشاع  18در رشد داشته است .دربخش درآمد
هاي مشاع بيشترين رشد را سود حاصل از
سرمايه گذاري ها و سپرده گذاري ها با افزايش
 148درصدي داشته است و به رقم 565
ميليارد تومان رسيد و در بخش درآمدهاي غير
مشاع بيشترين رشد را سرفصل ساير درآمدها با
رشد  39درصدي داشته است .بر همين اساس
موسسه ملل در  12ماه سال گذشته توانسته
براي هر سهم  315ريال سود شناسايي کند
که نسبت به سال قبل از آن  62درصد افزايش
داشته است و سود خالص اين شرکت به 213
ميليارد تومان رسيد و سود انباشته آن با رشد
 200درصدي رقم  272ميلياد تومان را نشان
مي دهد .الزم به ذکر است که سود تلفيقي اين
شرکت در صورت هاي مالي حسابرسي شده
 62ريال افزايش يافت و به رقم  558ريال رسد
اين رقم درصورت هاي مالي حسابرسي نشده
 496ريال بود.

برگزاري جلسه ارزيابي
عملکرد و هم انديشي شعبه يزد
بيمه آرمان

مهدي رشيدپور مدير امور شعب و
شهاب الدين شريهت مجد مدير پروژه توسعه
و توانمندسازي شبکه فروش بيمه آرمان در
بازديد از شعبه يزد ،جلسه ارزيابي عملکرد و
هم انديشي با همکاران و نمايندگان آن شعبه
برگزار کردند.به گزارش روابط عمومي بيمه
آرمان ،مهدي رشيدپور مدير امور شعب و
شهاب الدين شريهت مجد مدير پروژه توسعه
و توانمندسازي شبکه فروش بيمه آرمان در
بازديد از شعبه يزد ،جلسه ارزيابي عملکرد و
هم انديشي با همکاران و نمايندگان آن شعبه
برگزار کردند.روابط عمومي بيمه آرمان ضمن
تبريک ،براي ايشان آرزوي موفقيت و توفيقات
روزافزون را دارد.
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شمارش معکوس افزايش سرمايه  91درصدي تجارتنو

بيمه تجارتنو ،در شش ماهه نخست سال  99بهترين نسبت
هاي مالي را ثبت و در کنار آن توانست رشد  94درصدي توليد حق
بيمه را نيز تجربه کند .همچنين اين شرکت در شش ماه نخست
امسال درحالي  2هزار و  544ميليارد ريال سود ساخت که در دوره
مشابه سال قبل اين رقم  205ميليارد ريال بود.
به گزارش اخبارصنعت ،نيما نوراللهي مديرعامل شرکت
بيمه تجارتنو با بيان مطلب فوق ،گفت :با توجه به همهگيري
ويروس کرونا و رکود اقتصادي که متوجه تمام دنيا شده ،تجارتنو
توانسته با برنامهريزي مناسب و دقيق در حوزه درآمد حاصل از
سرمايهگذاريها و همچنين سود حاصل از عمليات بيمهاي ،افزايش
درآمد چشمگيري را تجربه کند .در واقع ،اين رشد از متوسط صنعت
بيمه باالتر بودهاست.
وي در تشريح اين مهم اظهار داشت :در شش ماهه اول امسال
حق بيمه توليدي شرکت  94درصد بيشتر از دوره مشابه سال
گذشته رشد داشته که اين درصد رشد سه برابر متوسط رشد صنعت
بيمه در سرفصل توليد حق بيمه و افزايش درآمد بيمهگري است.
مديرعامل شرکت بيمه تجارتنو افزود :از طرفي در حوزه
خسارت نيز نسبت به دوره مشابه سال گذشته 12 ،درصد کاهش را
تجربه کرديم .يادآوري اين نکته ضروري است که رشد توليد حق

بيمه و کاهش خسارت عوامل مهم و تاثيرگذاري براي سودآوري
يک شرکت بيمهاي هستند ،چرا که درآمدها باال رفته و در مقابل،
خسارتها که همان هزينههاست،کاهش مييابد .به همين دليل سود
فعاليت بيمهاي شرکت در شش ماهه نخست امسال با وجود آنکه
صنعت بيمه رشد منفي را تجربه کرد ،مثبت بود.وي در ادامه گفت:
برخي خبرها حکايت از آن دارد که فعاليت بيمهگري صنعت بيمه در
شش ماه نخست امسال با رشد منفي  350درصدي مواجه بوده ،اما
رشد ناشي از بيمهگري تجارتنو با  94درصد افزايش همراه بود که
تمام آن تبديل به سود حاصل از فعاليتهاي بيمهگري شد.

مراسم رونمايي از تمبر يادبود هفتمين سالگرد
با حضور رئيس کل بيمه تاسيس بيمه سرمد با نماد کرونا منتشر شد.
مراسم رونمايي از تمبر يادبود هفتمين سالگرد
مرکزي صورت گرفت؛
تاسيس بيمه سرمد که با نماد کرونا منتشر شده است ،با
حضور غالمرضا سليماني رئيس کل بيمه مرکزي ،مجتبي
کاتب رئيس هيات مديره و مهدي مهدوي مديرعامل بيمه
سرمد برگزار شد«.اميدوارم سالروز تاسيس بيمه سرمد،
براي ملت ايران از منظر بيمهاي با برکت باشد» ،اين
جملهاي بود که سليماني پس از رونمايي از تمبر يادبود
تاسيس بيمه سرمد براي سرمديها نوشت.
همچنين در اين مراسم از خدمت جديد بيمه سرمد
در حوزه باشگاه مشتريان ويآيپي و نيز کتاب «انقالب

رونمايياز
تمبريادبود
هفتمينسالگرد
تاسيسبيمه
سرمد

نوراللهي در ادامه با اشاره به اهميت نسبتهاي مالي مهم در
صنعت بيمه ،عنوان کرد :براي شش ماهه نخست امسال ،تجارتنو با
نسبت خسارت  23٫4درصد رتبه سوم را در صنعت بيمه کسب کرد.
دو شرکت رتبه اول و دوم به دليل تمرکز صرف بر بيمه زندگي و عدم
تنوع در ديگر رشتهها بود که توانستند در اين جايگاه قرارگيرند .اگر
مالک لحاظ کردن سبد پورتفوي کامل باشد ،وضعيت بيمه تجارتنو
به مراتب از اين دو شرکت بهتر است.
وي همچنين گفت :نسبت ديگرکه نشان دهنده عملکرد
شرکتهاست ،نسبت بازده داراييهاست .بيمه تجارتنو در اين حوزه
نيز يکي از بهترين عملکردها را ثبت کرده و با داشتن نسبت دارايي
 15درصد از برترينهاي اين صنعت شده است .اهميت اين نسبت در
اين است که بازدهي دارايي به عنوان بازده شناسايي عملکرد شرکت
ها سنجيده مي شود.
مديرعامل بيمه تجارتنو پس از برشماري برخي از دستاوردهاي
مثبت شش ماهه سالجاري همچنين خبر از آن داد؛ درصورت
تصويب درمجمع عمومي فوقالعاده که امروز  2آذر برگزار ميشود،
سرمايه شرکت با افزايش  91درصدي از  157ميليارد تومان به 300
ميليارد تومان از دو محل سود انباشته و اندوخته سرمايهاي خواهد
رسيد که خبر خوبي براي سهامداران شرکت است.

فناوري در صنعت بيمه» ترجمه و تاليف مجتبي کاتب،
رئيس هيات مديره بيمه سرمد نيز رونمايي شد.
رئيس کل بيمه مرکزي در اين مراسم گفت :اگر
بتوانيد براي مشتريان ويژه بيمه سرمد که در باشگاه
مشتريان شما عضو هستند ،خدمات منحصر بهفردي را
در نظر بگيريد که به محض تماس با مرکز  1516سرمد،
اين خدمات را به آنان ارائه کنيد ،کار باارزشي است که
ميتواند به رشد شما بهتر کمک کند.سليماني افزود :شما
ميتوانيد اين خدمات را حوزه بيمه شخص ثالث و درمان
ارائه کنيد که به شما کمک زيادي ميکند.
وي به شيوع بيماري کرونا در کشور اشاره کرد و
گفت :ميتوانيد خدمتي به مشتريان ويژه خود ارائه کنيد

که در زمان ابتال به کرونا ،مراحل تست کرونا ،تجويز دارو
و هماهنگي خدماتي مانند سيتي اسکن و آمبوالنس از
طريق هماهنگي شما براي مشتريانتان انجام شود و حتي
تجويز دارو از طريق پيامرسانها صورت بگيرد.
سليماني گفت :اگر بتوانيد چنين خدماتي را به
مشتريان ارائه کنيد ،يک بازار خاص را براي شرکت ايجاد
ميکنيد و مشتريان ويآيپي به سمت شما ميآيند و
يک فضاي جديدي را در صنعت بيمه ايجاد ميکنيد.
رئيس کل بيمه مرکزي همچنين درباره کتاب
«انقالب فناوري در صنعت بيمه» ،گفت :اين کتاب به
دليل اينکه به حوزه فناوري اطالعات در صنعت بيمه
ميپردازد ،مورد نياز صنعت است.

در بازديد مديرعامل بانک مسکن از حوزه فناوري اطالعات تاکيد شد؛

افزايش سرعت و کيفيت خدمات الکترونيکي بانک مسکن

دکتر شايان در بازديد از مديريت امور فناوري اطالعات و
ارتباطات،عالوه بر تاکيد بر افزايش سرعت وکيفيت خدمات الکترونيکي
بانک مسکن در دوره شيوع ويروس کرونا ،ماموريتهاي جديدي براي
کارکنان اين حوزه تعيين کرد.
به گزارش خبرنگار پايگاه خبري بانک مسکن -هيبنا ،محمود
شايان ،مدير عامل بانک مسکن در بازديد سرزده از مديريت امور فناوري
اطالعات و ارتباطات بانک مسکن با حضور اميدبخش و دوستانه خود در
جمع کارکنان اين بخش با تمام کارکنان صحبت وگفت وگو کردند و از
نزديک در جريان فعاليتهاي اين حوزه ومسائل و مشکالت موجود قرار
گرفت.بر اساس اين گزارش دکتر شايان در بازديد از دپارتمان فناوري
اطالعات وارتباطات بانک مسکن ضمن اطالع از مسائل حرفهاي کارکنان
شاغل در اين بخش دستورات الزم به منظور پيگيري و رفع مشکالت
موجود در اين زمينه را صادر کرد.وي همچنين در جريان اين بازديد در
جلسه مفصلي که با مسووالن اين حوزه در خصوص برنامه هاي حوزه
فناوري اطالعات بانک داشت ،بر ادامه اين جلسات و بررسي مختلف
مسائل  ITوحل و فصل موضوعات ذي ربط تاکيد کرد.
افزايش سرعت و کيفيت در انجام فعاليتها ،افزايش حوزههاي
نظارتي ،توسعه ابزارهاي الکترونيکي در خدمت رساني به مشتريان و
بازبيني فرايندها بخشي از ماموريتهايي بود که مديرعامل بانک مسکن

در اين بازديد نسبت به انجام آنها از سوي کارکنان حوزه فناوري
اطالعات و ارتباطات مورد تاکيد قرار داد.
عالوه بر آن توسعه موضوع( ETCبحث الکترونيکي شدن
عوارض آزادراهي کشور) ،اعمال نظارت بيشتر بر فرايندهاي الکترونيکي
بانک ،ورود بيشتر به مباحث توانمندسازي فعاليتهاي غيرحضوري و
الکترونيکي بانک و همچنين تعامل بيشتر با ساير مديريتهاي فعال
در مجموعه بانک مسکن ،موضوعات مورد اشاره و مورد تاکيد از سوي
مديرعامل بانک مسکن در بازديد ازحوزه  ITبانک بود.
براساس اين گزارش مديرعامل بانک مسکن همچنين بر ضرورت
افزايش سرعت وکيفيت در سيستم متمرکز بانکي و جمعآوري
سيستمهاي بانکي قديمي تاکيد کرد.
در حاشيه اين بازديد ساسان شيردل مديرامور فناوري اطالعات
و ارتباطات با اشاره به اينکه در شرايط شيوع ويروس کرونا ماموريتها
 ،وظايف وفعاليتهاي واحد فناوري اطالعات بانک مسکن گستردهتر
وسنگينتر شده است ،گفت :حضور مديرعامل بانک مسکن در چنين
شرايطي که کارکنان اين حوزه با تمام توان در حال خدمت رساني
هستند نوعي اعتماد به نفس و ايجاد انگيزه در شاغالن اين بخش ايجاد
ميکند و امروز نيز با حضور ايشان تاثير شگرفي در روحيه و اميدبخشي
کارکنان حوزه فناوري اطالعات ايجاد شد.

وي با بيان اينکه مديرعامل بانک مسکن با حضور انرژي بخش
خود در مديريت امور فناوري اطالعات و ارتباطات بانک مسکن با صبر
وحوصله واز نزديک در جريان مسائل و مشکالت وفعاليتهاي اين
بخش قرار گرفت خاطرنشان کرد :مديرعامل بانک مسکن در اين بازديد
مسئوليت انجام تدابير و پيگيري هاي الزم براي اجراي چند ماموريت
مهم را به کارکنان محول کرد.
وي همچنين گفت :مديرعامل بانک مسکن در جريان بازديد از
واحد فناوري اطالعات و ارتباطات بانک مسکن ديدگاهها و چشماندازهاي
اين حوزه را نيز تاييد کرده واز کارکنان اين بخش قدرداني کرد.

 7هزار ميليارد تومان هزينه کارمزد ساالنه بانکها در حوزه پرداخت

معاون فناوري اطالعات بانک سينا گفت :هزينه کارمزدي حوزه
پرداخت که ساالنه هفت هزار ميليارد تومان و عمدتا شامل پايانه
هاي فروشگاهي است ،تماما از جيب شبکه بانکي پرداخت مي شود.
مهندس مجيد هادي با تاکيد بر اينکه عمده کارمزدهاي بانکي
در صنعت پرداخت است که بانکها را به سمت ناترازي شديدي
سوق مي دهد ،گفت :اقدام بانک مرکزي در بازنگري کارمزدها که
پس از  10سال و به ميزان  20درصد افزايش در برخي از خدمات
صورت مي گيرد ،اقدام بسيار مهم و مثبتي است که با توجه به
افزايش سرسام آور هزينه ها در حوزه فنآوري اطالعات مي تواند
تامين کننده بخش کوچکي از اين هزينه ها باشد.
وي در گفتگو با روزنامه دنياي اقتصاد تصريح کرد :به عنوان
نمونه در حالي که هزينه مستقيم صدور کارت حداقل  10هزار تومان
است بانکها براساس کارمزد جديد از مشتري  6هزار تومان دريافت
ميکنند و اين قيمت گذاري کارمزد باعث گرديده که برخي افراد
حتي حاضر به مراجعه جهت پيگيري کارتهاي ضبط شده خود
در خودپردازها نشوند و از نزديکترين شعبه خود مجددا درخواست
صدور کارت را دارند چرا که هزينه مراجعه به خودپرداز خيلي بيشتر
از هزينه صدور مجدد کارت است.

بخش وارد شد .مانند بخش انرژي که مصرف آن در کشورمان با دنيا
قابل مقايسه نيست .همين اتفاق در شبکه پرداخت افتاده است که
در سطح ملي نيز بار اضافهاي به شبکه وارد ميکند.
هادي در تشريح اين مطلب اظهار کرد :به دليل ساختار کارمزد
صنعت پرداخت نا آگاهانه و در برخي موارد آگاهانه پرداخت ها به
سمت ريز شدن سوق داده شده اند که به عنوان يک نمونه کوچک،
افراد به جاي تامين شارژ تلفن هاي همراه خود به اندازه استفاده در
بازه زماني معقول ،عالقمند به شارژ سيم کارت هاي خود با مبالغ
بسيار ريز مثال  1000توماني هستند ،چرا که سرويس دهنده ها از
خالء کارمزدي جهت کسب درآمد بيشتر استفاده مي کنند و اين
درحالي است که براساس محاسباتي که سالهاي گذشته انجام شده،
فروش شارژ زير  10،000تومان براي بانک ها زيان به همراه دارد.
وي تصريح کرد :هم اکنون با توسعه ابزارهاي نظارتي و کنترلي
در بانک و نياز به استفاده از خدمات ديگر سازمان ها ،هيچکدام از
سازمانهاي دولتي و نيمهدولتي ،خدمات رايگان در اختيار بانکها
قرار نميدهند و اين در حالي است که بانکها حتي متناسب با اين
هزينه ها نيز امکان دريافت کارمزد را ندارند لذا ادامه اين روند توسعه
خدمات را در بانک ها کند و يا حتي با خظر توقف مواجه خواهد کرد.

در اختتاميه سومين دوره؛

جشنواره فروش بيمه هاي زندگي بيمه کارآفرين برگزار شد

اختتاميه سومين جشنواره فروش بيمه هاي زندگي نيمه اول
سال  1399بيمه کارآفرين به صورت مجازي برگزار شد.
مراسم اختتاميه سومين دوره جشنواره فروش بيمه هاي
زندگي در نيمه اول سال  1399بيمه کارآفرين در روز پنجشنبه
مورخ  29/08/1399در سالن اجتماعات ساختمان مرکزي شرکت
برگزار گرديد.مراسم اختتاميه اين از جشنواره به دليل شيوع بيماري
کرونا و رعايت پروتکل هاي بهداشتي با حضور مديرعامل ،معاونين
و تعداد محدودي از مديران ستادي و شعبه تهران مرکزي در سالن
اجتماعات ساختمان مرکزي تهران و حدود  2009نفر از همکاران و
شبکه فروش از سراسر کشور به صورت آنالين برگزار شد.
در ابتداي اين مراسم ،عليرضا حجتي معاون توسعه بازار و شبکه

فروش ضمن تبريک موفقيت به بيش از  150نفر از نمايندگان در
کل کشور در اين دوره از جشنواره فروش و تحقق بودجه اظهار
اميدواري کرد که اين تالش و همدلي بيشتر از قبل موجب درخشش
بيمه کارآفرين را در صنعت بيمه فراهم نمايد.
در ادامه اين مراسم محمد حيدري مديرعامل شرکت ضمن
آرزوي سالمتي و تندرستي براي همه اعضاي خانواده بزرگ بيمه
کارآفرين ،هدف از برگزاري اين مراسم را قدرداني از زحمات همه
همکاران و شبکه فروش در کسب موفقيت هاي شرکت دانست.
وي افزود«:شرکت بيمه کارآفرين دستاوردهاي ارزشمندي را در
شش ماهه اول سال کسب نموده است که از جمله آن کسب 116
ميليارد تومان سود خالص شرکت با وجود تمام مشکالت و سختي

هاي موجود کشور و احتساب  30درصد سود مشارکت براي بيمه
گذاران عمر را ميتوان برشمرد».
مديرعامل بيمه کارآفرين در ادامه سخنان خود افزود«:در حوزه
خلق محصول جديد در بيمه هاي زندگي و درمان موفق بوده ايم
و براي سال آينده محصوالت جديدي به بازار عرضه خواهيم کرد».
وي ضمن تقدير از مشارکت شعب و نمايندگان در امور
شرکت به ويژه جشنواره فروش از ايشان خواست تا با توجه ويژه
به رويکردهاي نوظهور در حوزه الکترونيک توانمندي هاي الزم براي
ورود هرچه بيشتر به اين عرصه را کسب نمايند.
درپايان اين همايش از نمايندگان برتر فروش در کل کشور و
شعبه مرکزي تهران با اهدا تنديس و جوايز نفيس تقدير به عمل آمد.

مديرعامل صندوق قرض الحسنه شاهد:

اعضاء در تعطيالت کرونايي درخواست هاي خود را اينترنتي ثبت نمايند

دکتر اسالم کريمي مديرعامل صندوق قرض الحسنه شاهد
خواستار ثبت اينترنتي درخواست تسهيالت توسط اعضاء در ايام
تعطيالت کرونايي شد.
به گزارش روابط عمومي صندوق قرض الحسنه شاهد ،دکتر
اسالم کريمي مديرعامل و عضو هيئت مديره صندوق قرض الحسنه
شاهد با اشاره به شيوع گسترده ويروس کرونا و تصميم ستاد
ملي مبارزه با کرونا در خصوص تعطيالت پيش رو ،خواستار ثبت
درخواست تسهيالت توسط اعضاء در اينترنت بانک شاهد شد.
دکتر اسالم کريمي در اين خصوص گفت :يکي از برنامه هاي
ويژه صندوق که از ابتداي سال جاري در دستور کار قرار گرفت،
فراهم آوردن شرايطي بود که خانواده هاي معظم و معزز شاهد

و ايثارگر عضو بتوانند بصورت غير حضوري در کمترين زمان
ممکن درخواست هاي خود را ثبت و خدمات شايسته دريافت
نمايند.
وي افزود :در همين راستا طراحي اينترنت بانک شاهد در
دستور کار قرار گرفت و همانگونه که پيش تر اطالع رساني گرديد،
با تالش همکاران مديريت فناوري اطالعات صندوق قرض الحسنه
شاهد ،اينترنت بانک شاهد زودتر از موعد پيش بيني شده به بهره
برداري رسيد و در اختيار اعضاء قرار گرفت.
مديرعامل صندوق قرض الحسنه شاهد اظهار داشت :خانواده
هاي معظم و معزز شاهد و ايثارگر عضو در شرايط فعلي و هفته
هاي پيش رو با توجه به محدوديت هاي پيش بيني شده توسط

درصورتهايمالي6ماههبيمهکوثرشناساييشد

3هزارو19ريال سود
به ازاي هر سهم

3هزار و19ريال سود در صورتهاي مالي
حسابرسي شده در دوره 6ماهه منتهي به
31شهريور ماه سال 99شناسايي شد.به گزارش
روابطعمومي و اعالم معاون مالي بيمه کوثر،
اين شرکت در اين دوره افزايش سرمايه 41
درصدي را به ثبت رسانده و با لحاظ سرمايه
جديد نسبت به دوره مشابه سال  ، 1398سود
هر سهم  754درصد رشد داشته است.مصطفي
مقصودي افزود :براساس عملکرد 6ماهه
براي دوره مالي منتهي به  31شهريورماه
مبلغ 10هزارو650ميليارد ريال سود خالص
محقق شده است.وي از رشد 29درصدي
حقبيمه صادره نسبت به دوره مشابه سال
گذشته خبرداد و خاطرنشانکرد :در اين دوره
11هزارو445ميليارد ريال حقبيمه صادر شده
است.معاون مالي بيمه کوثر با بيان اينکه در
شرايط اقتصادي کنوني مسئوالن شرکت بيمه
کوثر با هدفگذاريهاي کوتاهمدت توانستند
در بخش سرمايهگذاري موفقيتهاي خوبي
به دست آورند ،خاطرنشانکرد :سرمايهگذاري
در بخشهاي مختلف و سودده اقتصادي نيز
از عوامل تاثيرگذار در افزايش سوداوري شرکت
است.مصطفي مقصودي کاهش محسوس
بندهاي حسابرسي در سه سال اخير را از
دستاوردهاي مهم شرکت در راستاي اجراي
قوانين و شفافيت هر چه بيشتر دانست و
تصريحکرد :هرچند بحران اقتصادي ناشي از
کرونا و تحريمها منجر به کاهش ورود منابع
مالي به علت رکود اقتصادي حاکم بر جامعه
شده است ،اما در اين معاونت سعي بر آن شد
که با شفافسازي حسابها ،پيگيري مطالبات
سنواتي و مديريت حقبيمههاي وصولي و
همچنين جذب داراييهاي ثابت و اوراق خزانه
اسالمي تاثير اين عوامل تا حد چشمگيري
کاهش يابد و خوشبختانه توانستهايم از لحاظ
تامين منابع مالي در شرکت موفق عمل کنيم.

انتخاب شرکت کارگزاري
دي در هيئت مديره کانون
کارگزاران بورس

معاون فناوري اطالعات بانک سينا:

اين کارشناس حوزه فناوري اطالعات تاکيد کرد :در حال حاضر
بانکها براي توسعه بانکداري الکترونيک خود ،هزينههاي هنگفتي را
پرداخت مي کنند که افزايش نرخ ارز شرايط را بسيار دشوارتر کرده
و خطر ناترازي عميق در صورتهاي مالي همه بانکها مشکلساز
خواهد بود که اگر قائل به توسعه اين بخش باشيم ،بحث کارمزد بايد
به صورت جدي و واقع بينانه تر لحاظ شود.
معاون فناوري اطالعات بانک سينا با بيان آنکه اگر بخواهيم
کارمزدها در شبکه بانکي اصالح شود بايد تمرکزمان روي صنعت
پرداخت باشد ،اظهار داشت :بسياري از کسب و کارها سوار بر
خدمات نوين بانکي در بستري مدرن و امن ،کسب درآمد ميکنند
ولي در مقابل هزينه هاي اين خدمات را ديگر ذينفعان و مشتريان
بانک ها بصورت غير مستقيم بايد پرداخت کنند که اين مهم از نظر
عدالت اجتماعي مطلوب نيست.به گفته هادي ،بخشهايي از اقتصاد
جامعه توانستند در زمان شيوع کرونا و فاصلهگذاري به جامعه کمک
کنند که خدمات بانکها از جمله مهمترين آنهاست.
وي بلوغ صنعت بانکداري نسبت به ساير صنايع را ناشي از
توسعه بانکداري الکترونيک و ديجيتال دانست و گفت :در هر صنعتي
که بحث کمک و يارانه پيش آمد ،هزينههاي غيرمتعارفي بر آن
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ستاد ملي مبارزه با کرونا مي توانند از طريق اينترنت بانک شاهد به
نشاني  www.ebshahed.irبدون حضور در مناطق و شهرستان
ها درخواست خود را ثبت نموده و در کمترين زمان ممکن تسهيالت
خود را دريافت نمايند.
دکتر اسالم کريمي در پايان ضمن آرزوي سالمتي براي تمام
ملت ايران به ويژه خانواده هاي معظم و معزز شاهد و ايثارگر در
شرايط شيوع ويروس منحوس کرونا ،خواستار رعايت هر چه بيشتر
شيوه نامه هاي بهداشتي توسط اين عزيزان شد و از آنها خواست با
استفاده از راه هاي ارتباطي پيش بيني شده در سايت صندوق قرض
الحسنه شاهد به نشاني  www.sqsh.irموضوعات و درخواست
هاي خود را در ميان بگذارند.

در مجمع انتخاب اعضاي هيئت مديره
کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار ،شرکت
کارگزاري دي به عنوان عضو اصلي اين کانون
انتخاب شد.به گزارش روابط عمومي بانک دي،
شرکت کارگزاري دي در مجمع عمومي عادي
بهطور فوقالعاده کانون کارگزاران بورس و اوراق
بهادار با کسب  65راي از بين  12کانديد ،به
عنوان دومين عضو اصلي اين مجمع معرفي
شد.گفتني است ،در اين مجمع کارگزاري
فارابي با  77راي ،کارگزاري بانک دي با 65
راي ،کارگزاري بانک سپه با  56راي ،توسعه
معامالت کيان با  55راي ،کارگزاري صبا تامين
با  55راي ،کارگزاري ايساتيس پويا با  52راي و
کارگزاري خبرگان با  46راي به عنوان  7عضو
هيئت مديره اين کانون انتخاب شدند.

نيروي پدافند هوايي ارتش با
بيمه حکمت قرارداد همکاري
امضاء کرد

قرارداد همکاري ميان مديران و
فرماندهان نيروي پدافند هوايي ارتش جمهوري
اسالمي ايران و شرکت بيمه حکمت در تمامي
رشتههاي بيمه اي منعقد شد.به گزارش روابط
عمومي بيمه حکمت ،قرارداد همکاري ميان
مديران و فرماندهان نيروي پدافند هوايي ارتش
جمهوري اسالمي ايران و شرکت بيمه حکمت
در تمامي رشتههاي بيمه اي منعقد شد.براين
اساس توافقنامه مذکور به همت شعبه غرب
تهران بيمه حکمت ايجاد شد که موضوع آن
عبارت است از :ارائه انواع خدمات بيمه اي از
قبيل بيمه مسئوليت در کليه شاخه هاي آن،
بيمه هاي آتش سوزي اماکن اداري ،تفريحي،
منازل سازماني و شخصي ،بيمه هاي مانده
بدهکار تسهيالت بانکي ،بيمه هاي حوادث
شامل گروهي و انفرادي ،بيمه هاي باربري و
حمل کاال داخلي و خارجي ،بيمه هاي خودرو
شامل ثالث و بدنه ،انواع بيمه هاي مهندسي،
بيمه درماني تکميلي گروهي ،بيمه مسافرين
عازم خارج از کشور (مامورين)  ،بيمه نامه هاي
عمر و سرمايه گذاري و ايجاد انواع بيمه نامه
ها بر اساس نيازمندي بيمه گذار.گفتني است،
مهم ترين دليل و هدف امضاي اين توافقنامه،
تسهيل و تسريع در ارائه خدمات مناسب
بيمهاي به ارتشيان جان برکف و خانواده هاي
معزز آنهاست و از طرفي در راستاي فرهنگ
سازي و گسترش ضريب نفوذ بيمه در کشور
منعقد گرديد.
تا آخر اسفند ماه؛

بيمهآسياطرحبخشودگي
موتورسيکلتها را ادامه مي دهد

طرح بخشودگي جرائم ديرکرد بيمه
شخص ثالث موتورسيکلتها تا آخر اسفند اجرا
مي شود.در پي موافقت رئيس مجمع صندوق
تامين خسارتهاي بدني و بنا به درخواست
بيمه مرکزي مبني بر اجراي مجدد طرح
بخشودگي جرائم بند (ب) ماده  24قانون بيمه
اجباري خسارات وارد شده به شخص ثالث در
اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه مصوب 1395
و در راستاي کمک به آحاد جامعه به دليل
مشکالت ناشي از کرونا و پيشگيري از آسيبهاي
اجتماعي و ترويج فرهنگ بيمه ،جرائم ديرکرد
بيمه شخص ثالث موتورسيکلتها از  15آبان
تا  30اسفند بخشوده ميشود.بنابر اين گزارش،
موتورسواران داراي جريمه ديرکرد بيمه شخص
ثالث ميتوانند با مراجعه به شعب بيمه آسيا در
سراسر کشور و صرفاً با خريد بيمهنامه با مدت
اعتبار يکساله از طرح بخشودگي 100درصدي
جرائمبهرهمندشوند.

