بانک و بیمه
اخبار
از سوي بانک مرکزي؛

مجوز افزايش سرمايه
بانک دي صادر شد

سامانه کدال خبر از افشاي اطالعات با
اهميت براي بانک دي در بورس داد.
بررسي سامانه جامع اطالع رساني ناشران
(کدال) نشان مي دهد بانک مرکزي مجوز
افزايش سرمايه بانک دي را صادر کرده است.
بر اساس عنوان موضوع افشاء که تاکيد بر
«ساير اطالعات با اهميت – مجوز بانک مرکزي
براي افزايش سرمايه بانک دي صادر شد –
گروه ب» دارد ،در گزارش کدال آمده است:
پيرو گزارش توجيهي هيات مديره به
مجمع عمومي فوق العاده صاحبان سهام در
خصوص افزايش سرمايه ،به اطالع مي رساند
مجوز بانک مرکزي ج.ا.ا براي افزايش سرمايه
اين بانک طي نامه شماره  381787/99مورخ
 28/11/1399صادر گرديده است .بديهي
است همانگونه که در گزارش توجيهي افزايش
سرمايه عنوان گرديده است ،افزايش سرمايه ياد
شده منوط به موافقت همزمان سازمان بورس و
اوراق بهادار ،و بانک مرکزي جمهوري اسالمي
ايران و تصويب آن در مجمع عمومي فوق العاده
صاحبان سهام خواهد بود.

بانک مهر ايران به کمک مردم
سيسخت شتافت

بانک قرضالحسنه مهر ايران بيش از 55
ميليارد ريال ،براي کمک به مردم سيسخت
که از زلزله اخير آسيب ديدهاند ،در نظر گرفت.
اين بانک در قالب پرداخت وام ،ساخت
و بازسازي مراکز بهداشت روستايي و پرداخت
کمک بالعوض ،اقداماتي را براي مردم
سيسخت در نظر گرفته است.
براي آسيبديدگان زلزله 50 ،ميليارد
ريال اعتبار در نظر گرفته شده که در چارچوب
وام قرضالحسنه پرداخت ميشود.
همچنين  5ميليارد ريال براي ساخت و
بازسازي مراکز بهداشت روستايي از سوي اين
بانک در نظر گرفته شده است.
در اين راستا ،بانک مهر ايران 500
ميليون ريال نيز بهصورت کمک بالعوض به
آسيبديدگان زلزله اخير پرداخت مي کند.
گفتني است ساعت  22و  5دقيقه
چهارشنبه شب  29بهمن زمينلرزهاي به
بزرگي  5.6ريشتر شهر سيسخت مرکز
شهرستان دنا را در استان کهگيلويه و بويراحمد
لرزاند .مرکز لرزهنگاري کشور اعالم کرد اين
زمين لرزه در عمق  8کيلومتري زمين رخ داده
و کانون آن در فاصله  10کيلومتري سيسخت
در کهگيلويه و بويراحمد 19 ،کيلومتري کمه
در استان اصفهان و  24کيلومتري ياسوج مرکز
استان کهگيلويه و بويراحمد بوده است.
خوشبختانه ،اين حادثه تلفات جاني
نداشت؛ اما دهها مصدوم بر جاي گذاشت و به
صدها واحد مسکوني خسارت زد .سيسخت
با  7هزار نفر جمعيت در  35کيلومتري غرب
ياسوج قرار دارد.
در بازديد عضو هيأت مديره
بانک صنعت و معدن انجام گرفت؛

بررسي مشکالت 65واحد
توليديمستقردراستانخوزستان

عضو هيأت مديره بانک صنعت و معدن
از چندين واحد صنعتي در استان خوزستان به
منظور ارزيابي وضعيت اين واحدهاي صنعتي و
تأمين مالي آنها بازديد به عمل آورد.
حسين عسکري عضو هيأت مديره بانک
صنعت و معدن از چندين واحد صنعتي در
استان خوزستان به منظور ارزيابي وضعيت اين
واحدهاي صنعتي و تأمين مالي آنها بازديد به
عمل آورد.
بر اساس گزارش پايگاه اطالع رساني بانک
صنعت و معدن ،وي در اين سفر به شهرستان
دزفول مراجعه نمود و از واحد توليدي فوالد
روهينا جنوب که با مشارکت بانک به بهره
برداري رسيده بازديد کرد.
عسکري در ادامه اين سفر در شهرستان
گتوند حضور يافت و در جلسه اي که به
منظور ديدار با مديران واحدهاي توليدي
شهرستانهاي ياد شده و با حضور صالحي نيا
معاون وزير صمت و رئيس سازمان گسترش
و نوسازي صنايع ايران ( ايدرو) ،شهبازي مدير
کل دفتر سرمايه گذاري و تامين منابع مالي
وزارت صمت ،گيالني نماينده مردم شوشتر و
گتوند در مجلس شوراي اسالمي و تني چند از
مسؤالن استاني برگزار شد ،شرکت کرده و به
بررسي مشکالت  65واحد توليدي مستقر در
اين استان پرداخت و تصميماتي را در جهت
مساعدت به آنان اتخاذ نمود.
عضو هيأت مديره اين بانک در ادامه
از طرح پتروشيمي پارس کيميا کلر و واحد
توليد کلر آلکالي آن که با تسهيالت ارزي و
ريالي بانک صنعت و معدن ايجاد و در دهه
فجر سال جاري به بهره برداري رسيده است،
بازديد کرد.

تقدير از بيمه کوثر در نخستين
جشنواره دانش و پژوهش ساتا

در نخستين جشنواره دانش و پژوهش
ساتا از مسئوالن بيمه کوثر در بخش برگزاري
همايش علمي تقدير شد.
به گزارش روابطعمومي بيمه کوثر،
براساس ارزيابي کميته داوران و تاييد
کميته علمي ،شرکت بيمه کوثر با برگزاري
همايشهاي مديريت ريسک و بيمه طي هفت
سال ،در بخش همايش در رتبه نخست قرار
گرفت.
گفتني است ،اين جشنواره با هدف
تشويق ،ترغيب و ارتقاي فعاليتهاي علمي،
شناسايي ظرفيتهاي موجود بخش دانش
و پژوهش و همچنين تهيه بانک اطالعاتي از
پژوهشگران تحقيقاتي ساتا برگزار شد.
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در ديدار مديران دو مجموعه مطرح شد:

ارائه خدمات جديد در دستور کار مشترک بانک ملت و شرکت همراه اول

مديرعامل بانک ملت در نشستي مشترک با مديرعامل شرکت
همراه اول ،راه هاي تقويت همکاري هاي في ما بين و ارائه خدمات
جديد با همکاري دو مجموعه را مورد بررسي قرار داد.
به گزارش اخبارصنعت به نقل از روابط عمومي بانک ملت ،دکتر
محمد بيگدلي ،مديرعامل بانک ملت دراين نشست که عباس
جفعرلو ،عزيز آخوندي اصل ،سيدابوطالب ديبايي ،محمود رشيدي
و مهدي قدمي معاونان مديرعامل ،وي را همراهي مي کردند ،از
همراهي و همکاري شرکت همراه اول با اين بانک قدرداني کرد و
گفت :ازاين که همراه اول ،بانک ملت را به عنوان بانک نخست خود
انتخاب کرده خرسنديم و آمادگي الزم را براي ارتقاي سطح همکاري
ها اعالم مي کنيم.
وي با بيان اين نکته که بانک ملت ،آماده تامين تمامي نيازهاي
همراه اول در حوزه خدمات و تسهيالت است ،اضافه کرد:درعين حال
در ساير بخش ها نيز مي توان همکاري هاي مشترکي را تعريف کرد.
مديرعامل بانک ملت با اشاره به اين نکته که همکاري ها و
فعاليت هاي مشترکي را براي خدمت به مردم و خارج از بحث
تسهيالت مي توان طراحي کرد ،پيشنهاد داد که کميته اي مشترک
متشکل از متخصصان دو مجموعه ،راه هاي تقويت همکاري ها را
در زمينه هاي مختلف نوآورانه مورد بررسي قرار دهند و نتيجه
اين کار مشترک در قالب تفاهمنامه اي به امضاي مديران عامل دو

مجموعه برسد.
وي با تاکيد بر اين نکته که براي تامين نيازهاي پيمانکاران
همراه اول اعم از تامين مالي ،صدور ضمانتنامه و … هم مي توان
تفاهمنامه اي سه جانبه را امضا کرد ،ادامه داد :سامانه ساميار بانک
ملت نيز مي تواند در اين زمينه کاربرد داشته باشد و مي توان در
جلسه اي جداگانه نسبت به معرفي کامل ظرفيت هاي اين سامانه
اقدام کرد.
دکتر بيگدلي با اشاره به پتانسيل هاي باالي دو مجموعه بانک
ملت و همراه اول ،خواستار همکاري مشترک براي ارائه خدمات
جديدتر به مردم و مشتريان شد.

در دومين نمايشگاه تخصصي «حمايت از ساخت
امضاي تفاهم نامه همکاري
بانک تجارت و پتروشيمي داخل در صنعت پتروشيمي» ،تفاهمنامه همکاري بانک
خليج فارس :تجارت و شرکت صنايع پتروشيمي خليج فارس امضا شد.
همزمان با برگزاري دومين نمايشگاه و همايش
تخصصي حمايت از ساخت داخل در صنعت پتروشيمي
که در جزيره کيش درحال برگزاري است ،تفاهمنامه
همکاري بانک تجارت و شرکت صنايع پتروشيمي
خليجفارس به ارزش  15هزار ميليارد تومان به امضا
رسيد.
اين تفاهمنامه براي ارائه انواع خدمات مالي و بانکي
به سازندگان ،تأمينکنندگان ماشينآالت ،تجهيزات،
قطعات ،تأسيسات نصب و ساختمان و پيمانکاران هلدينگ
و شرکتهاي تابع ،توسط رضا دولتآبادي مديرعامل

گام بلند
بانک تجارت
در حمايت
از صنعت
پتروشيمي

وي اظهار اميدواري کرد که پيرو برگزاري اين جلسه ،چند کار
مشترک انجام شود که نفع آن عالوه بر دو مجموعه به کل مردم
ايران برسد.
مديرعامل بانک ملت همچنين دستورات الزم را براي تامين
نيازهاي مالي همراه اول به ويژه در ماه پاياني سال صادر کرد.
مهدي اخوان بهابادي ،مديرعامل همراه اول نيز در اين جلسه
اظهار داشت :بانک ملت از نظر ميزان منابع ،ميزان مصارف و ميزان
ضمانتنامه هاي صادره ،بانک نخست اين شرکت محسوب مي شود و
همکاري بسيار نزديکي با اين بانک داريم.
وي با اشاره به اين نکته که در دوره اخير ،سطح تعامالت همراه
اول و بانک ملت افزايش يافته است ،گفت :ما در بين بانک هاي
کشور ،بيشترين مراوده را با بانک ملت داريم و از اين تعامل و ارتباط
و همکاري خوب بين دو مجموعه ،خرسنديم.
مديرعامل همراه اول از پيشنهاد مديرعامل بانک ملت مبني بر
همکاري در حوزه هاي جديد هم استقبال کرد و اظهار داشت :مي
توان يک تيم تخصصي مشترک تشکيل داد تا اعضاي اين تيم ،زمينه
هاي مشترک همکاري را مورد بررسي قرار دهند.
در اين جلسه ،معاونان مديرعامل بانک ملت نيز ديدگاه هاي
خود را در زمينه تقويت تعامالت و همچنين همکاري براي ارائه
خدمات جديد و مشترک ارائه کردند.

بانک تجارت و جعفر ربيعي مديرعامل هلدينگ خليج
فارس امضا شد.مبلغ تفاهمشده در قالب تسهيالت ريالي
و ارزي ،گشايش اعتبارات اسنادي داخلي ،انتشار اوراق
از طريق بازار سرمايه در اختيار هلدينگ خليج فارس،
شرکتهاي تابع و معرفي شده قرار ميگيرد.
مديرعامل بانک تجارت درخصوص جزييات اين
تفاهمنامه گفت :در حال حاضر بيش از  30درصد از سهم
ال-سي داخلي شبکه بانکي کشور متعلق به بانک تجارت
است و مابقي در اختيار ساير بانکها .اين سهم بزرگ سبب
شد تا راهکاري جديد در حوزه ال-سي داخلي ارائه شود.
وي افزود  :با استناد به بخشنامههاي بانک مرکزي،
طرح پترويار در بانک تجارت اجرايي شد و براي نخستين
بار در پتروشيمي تندگويان و سپس ساير پتروشيميها با

موفقيت کامل به اجرا رسيد.
دولتآبادي خاطرنشان کرد :اين طرح مخصوصا در
قراردادهاي بزرگ شرکتهاي پتروشيمي بسيار تسهيل
کننده است.
جعفر ربيعي مديرعامل پتروشيمي خليج فارس
نيز گفت :بانک تجارت هميشه يکي از ياوران بزرگ
صنعت پتروشيمي در تامين مالي شرکتهاي توليدي و
شرکتهاي پروژهاي صنعت پتروشيمي است و تفاهم نامه
اخير نيز به شرکتهاي توليدي کمک شاياني ميکند.
وي افزود  :مايه خرسندي است  ،نظام بانکي نيازهاي
مالي صنعت پتروشيمي را حتي بهتر از فعاالن اين صنعت
تشخيص داده و براي اين نيازها  ،راهکارهاي موثر و جديد
ارائه مي دهد .

توسط بانک پارسيان صورت گرفت:

اختصاص 32/3ميليون يورو به طرح انتقال آب خليج فارس

بانک پارسيان درطرح هـاي اکتشـاف و اسـتخراج نفت از ميـادين
مشترک فازهاي 11الي 24پارس جنوبي وخطوط لوله سراسـري9، 6و
 11انتقال گاز با اعتباري حدود 4ميليارد دالر مشارکت داشته است.
توسعه و تعميق اشتغال در مناطق روستايي و ايجاد فرصت هاي
شغلي مولد يکي از رويکردهاي اصلي بانک پارسيان در راستاي سياست
هاي اقتصاد مقاومتي بود که پرويزيان به آن اشاره کرده و گفت :تا
کنون دو تفاهم نامه همکاري بانک پارسيان ،بنياد برکت وصندوق
قرض الحسنه بانک پارسيان امضا شد  .به دنبال امضاي اين تفاهم نامه
 12،500ميليـارد ريـال تسـهيالت قرض الحسـنه به حـدود  35هزار
طرح اشـتغالزايي اجتماع محور بنياد برکت در مناطق محروم پرداخت
شده است .مديرعامل بانک پارسيان همچنين از ايجـاد  165هزار شـغل
خبر داد و گفت :اشتغال ايجاد شده از محل پرداخت تسـهيالت سرمايه
ثابت در بخش هاي مختلف خدمات،صـنعت و معدن وکشاورزي توسط
بانک تقريبا معادل  5درصـد اشـتغال ايجاد شده کشور بوده است  .ضمن
اينکه نقدينگي پرداخت شده در اين بخش هم سهمي حدود  5درصدي
از نقدينگي کل کشور داشته است.
وي همچنين تاکيد کرد  :براي توسعه اشتغال روستايي وکاهش
بيکاري ،قرارداد سه جانبه اي بين بانک پارسيان ،بنياد برکت و معاونت
توسعه روستايي و مناطق محروم رياست جمهوري امضا و 1،553ميليارد
ريال اعتبار اختصاص يافت.
آنگونه که مديرعامل بانک پارسيان اعالم کرده ،براي ايجاد عدالت
اجتماعي حدود 3/32ميليون يورو اعتبار براي طرح انتقال آب خليج
فارس به کوير مرکزي ايران و آب شـيرين کن اختصاص يافته است .
وي با بيان اينکه دسترسي به آب سالم ابتدايي ترين حق هر ايراني
است ،افزود :به همين دليل بانک پارسيان در  21طرح آبرسـاني به
شـهرها و روسـتاها و منـاطق محروم که مربوط به  14استان کشور
بوده مشارکت داشته و 16،500ميليارد ريال نيز اعتبار در اين بخش ها
هزينه کرده است.
پرويزيان همچنين از پرداخت 15،130ميليارد ريال تسهيالت
قرض الحسنه به اقشار کم درآمد جامعه خبر داد و گفت  :جداي از

اين  3،600ميليارد ريال براي تأمين مالي گازرساني به مناطق روستايي
اختصاص يافته است .
کمک به تامين امنيت غذا و درمان از ديگر راهبردهاي اصلي
منويات رهبري درباره اقتصاد مقاومتي است که بانک پارسيان اقدامات
گسترده اي را دراين باره انجام داده است .
وي همچنين افزود  :بانک با همکاري پژوهشگاه رويان و بنياد
برکت با هدف حمايت از پژوهش و توليدداروهاي سرطاني ،ديابت،
ناباروري و ام اس نسبت به ايجادصـندوق سـرمايه گذاري نيکوکاري
لوتوس رويان اقدام کرده است .پرويزيان همچنين درباره اقدامات انجام
شده براي حمايت از توليد داخلي و ثبات در اقتصاد ملي گفت  :به
منظورخودکفايي در صنعت کاغذ وجلوگيري ازخروج منابع ارزي ،بانک
پارسيان با اعتبار 177ميليون دالري در درطرح توليـدکاغـذ با شـرکت
کاغـذسبز خوزسـتان مشارکت کرده است.مشـارکت در طرح تـامين
مـالي 2000دسـتگاه خودرو از ايران خودرو ديزل بـا همکـاري صـندوق
توسعه ملي به منظور نوسازي ناوگان فرسوده تجاري به مبلغ 76ميليون
دالر از ديگر اقدامات انجام شده توسط بانک پارسيان بود که پرويزيان
به آن اشاره کرد.
مديرعامل بانک پارسيان با تاکيد بر اينکه گندم يک کاالي
استراتژيک بوده و بانک پارسيان همواره حمايت ويژه اي از آن داشته
است،گفت  :بانک 15،000ميليارد ريال براي مشارکت در طرح خريد
تضميني گندم به شرکت مادر تخصصي اختصاص داده است.
وي همچنين با اشاره به اهميت سرمايه گذاري و توسعه کارآفريني
در توسعه اقتصاد ملي گفت :بانک پارسيان درطرح هاي زير بنايي
نوسازي ناوگان حمل ونقل هوايي کشور به ارزش 83ميليون دالر به
عالوه مبلغ 432ميليارد ريال مشارکت داشته است .
اعطاي 470ميليون يورو تسـهيالت به شـرکت ملي نفت ازطريق
صـندوق بازنشسـتگي صنعت نفت از ديگر اقدامات انجام شده توسط بانک
پارسيان بوده که پرويزيان به آن اشاره کرد و ادامه داد  :بانک همچنين
درطرح کارخانه فوالدسازي جهان آرا اروند به ارزش 10،028ميليارد
ريال و در نوسازي تاکسي هاي فرسوده به ارزش 1،430ميليارد ريال

و استحصال از معادن سنگ وکنستانتره با مشارکت شرکت گل گهر به
مبلغ1،319ميليارد ريال مشارکت داشته است .
مديرعامل بانک پارسيان در بخش ديگري از سخنان خود با بيان
اينکه کشوري به شکوفايي اقتصادي نمي رسد  ،جز با توسعه صادرات
توسعه ،افزود :بانک درطرح هـاي اکتشـاف و اسـتخراج نفت از ميـادين
مشترک فازهاي 11الي 24پارس جنوبي وخطوط لوله سراسـري9، 6و
 11انتقال گاز با اعتباري حدود 4ميليارد دالر مشارکت داشته است.
همچنين با شرکت نفت و گازکنگان درجهت صيانت از منابع ملي با سهم
الشرکه اين بانک به مبلغ 1ميليارد دالر شرايط را براي توسعه صادرات
بيشتر فراهم کرده است.وي همچنين با اشاره به مشـارکت بانک پارسيان
در طرح احـداث پااليشـگاه نفت در ميـادين مشترک با شـرکت پااليش
پارسـيان سـپهر  ،افزود  :هدف اصلي اين طرح افزايش ارزش افزوده از
طريق تکميل زنجيره ارزش منابع زيرزميني به مبلغ661ميليون دالر و
10ميليون يورو به عالوه 6،346ميليارد ريال بوده است .
کورش پرويزيان در ادامه افزود :مشارکت  600ميليون دالري
درطرح اکتشاف واسـتخراج نفت از ميادين مشترک مانند ياران شمالي ،
مشارکت در سـنديکاي تأمين مالي پروژه پااليشـگاه گاز بيـدبلنـدخليـج
فارس با هـدف ارزآوري و توسعه ظرفيت هاي تکميل زنجيره ارزش به
مبلغ350ميليون دالر از ديگر کارهاي انجام شده توسط بانک پارسيان
براي صيانت از توليد و صادرات بوده است.
اما بنگاه هاي کوچک و متوسط که اصلي ترين نقش را در
اشتغالزايي کشور را دارند از حمايت هاي بانک پارسيان بي نصيب نبوده
اند .آنگونه که مديرعامل بانک پارسيان اعالم کرده ،حدود 57،325
ميليارد ريال اعتبار در قالب اعطـاي تسـهيالت و صـدورضـمانت نـامه
وصـدور اوراق گـواهي اعتبـار مولـد(گـام) براي شرکت هاي کوچک
ومتوسط پرداخت شده است.
مديرعامل بانک پارسيان همچنين با اشاره به راه اندازي دفتر
تخصصي دانش بنيان در محل صندوق نوآوري وشکوفايي ،گفت:
25،986ميليارد ريال اعتبار براي پرداخت تسـهيالت وصدورضـمانتنامه
با شرايط ويژه براي شرکت هاي دانش بنيان اختصاص يافته است .

کسب جايزه مديريت مالي توسط بيمه نوين براي چهارمين سال پياپي

در يازدهمين دوره جايزه ملي مديريت مالي ايران ،شرکت بيمه
نوين موفق به دريافت تنديس بلورين شد.
به گزارش روابط عمومي و بينالملل بيمه نوين ،اين شرکت در
يازدهمين دوره از جايزه ملي مديريت مالي ايران ،موفق شد تا با بهبود
سيستمهاي عملکرد مالي و ارائه گزارشهاي شفاف خود ،براي چهارمين
سال متوالي حائز دريافت جايزه شود و تنديس بلورين را کسب کند.
بيمه نوين در هر چهار دوره از حضور خود در جايزه ملي مديريت
مالي ايران موفق شده است تا از برگزيدگان آن باشد.
برگزاري جايزه ملي مديريت مالي ايران از سال  1389بستر ساز

بهبود و ارتقاي سطح مديريت مالي و اقتصادي در شرکتها و سازمانهاي
شرکتکننده شده است .اين واقعيت که کسب جايزه ملي مديريت مالي
ايران به خصوص در سطوح باالتر به عنوان سند افتخار يک سازمان و به
طور خاص حوزه مالي است نه تنها براي مديران نهادينه شده بلکه حضور
در فرايند جايزه ملي مديريت مالي ايران و ارتقاء حوزه مالي سازمان به
سطح معيارهاي اين جايزه به عنوان يک آرمان براي اغلب شرکتها و
سازمانها تبديل شده است.هدف برگزارکنندگان دورههاي جايزه ملي
مديريت مالي ايران ،حمايت مديريت مالي حرفهاي در مسير دستيابي
به جايگاه واقعي در شرکتها و سازمانها ،تشويق و ترغيب شرکتها

براي انجام خود ارزيابي و شناخت نقاط قوت و ضعف و زمينههاي بهبود،
تعريف راهبردي از مديريت مالي و اقتصادي سازمان در جهت دستيابي
به اهداف استراتژيک ،معرفي و فراهم کردن امکان تبادل تجربيات موفق
مديران مالي است.گفتني است يازدهمين دوره جايزه ملي مديريت مالي
ايران با حضور عباس معمارنژاد ،معاون امور بانکي ،بيمه و شرکتهاي
دولتي وزارت امور اقتصادي و دارايي ،سيد شمس الدين حسني ،رييس
کميسيون جهش توليد و سياستهاي کلي اصل  44مجلس شوراي
اسالمي ،جمع ديگري از مسؤوالن کشوري ،مديران شرکتها و اساتيد
دانشگاه در سالن همايشهاي رازي برج ميالد ،برگزار شد.

بازديد مديرعامل بيمه البرز از شعبه بوشهر

مديرعامل و اعضاي هيات مديره بيمه البرز از شعبه بوشهر اين
شرکت بازديد کردند.به گزارش روابط عمومي بيمه البرز ،مديرعامل اين
شرکت در ديدار با کارکنان و نمايندگان شعبه بوشهر ضمن تاکيد بر لزوم
افزايش فروش بيمههاي عمر تاکيد کرد و گفت :در اين راستا ،هدايت و
پشتيباني از شبکه فروش وظيفه معاونان شعبه است.
محسن پورکياني افزود :بايد سهم بازار را از محل پورتفوهاي سودده
افزايش دهيم و به فروش بيشتر بيمههاي خرد و تنوعبخشي پورتفوي
براي عدم وابستگي به بيمهگزاران بزرگ اقدام کنيم تا پورتفوي شعبه
شکننده نشود .وي از عملکرد شعبه بوشهر به دليل کاهش قابل توجه
خسارتهاي بيمه شخص ثالث که نتيجه مديريت ريسک و پرهيز شعبه
و شبکه فروش از صدور بيمه نامههاي پرخطر است ،قدرداني کرد.
معاون فني بيمه البرز نيز در اين بازديد بر عدم تمرکز تنها
بر جذب پورتفوهاي بزرگ تاکيد کرد و گفت :شعب بايد نسبت

به افزايش فروش بيمههاي خرد به ويژه بيمههاي عمر اقدام کنند.
احمد صفرزاده ادامه داد :روسا و معاونان شعب در راستاي دسيابي
به اهداف تعيين شده ،بايد بر عملکرد نمايندگان تحت سرپرستي خود
کنترل و نظارت داشته باشند.وي به وجود رقابت غيرحرفهاي برخي
شرکتهاي بيمه اشاره کرد و گفت :اين رقابتهاي غيرحرفهاي به دليل
وجود نگاه کوتاه مدت و تبعيت نکردن از الزامات حرفهاي بيمهگري است
که بيمه البرز به شدت از آن پرهيز ميکند.غالمحسين آقاخاني ،معاون
بازاريابي و فروش بيمه البرز در اين ديدار از کارکنان و نمايندگان شعبه
بوشهر به خاطر عملکرد خوب و ترکيب پورتفوي مناسب قدرداني کرد
و گفت :شعب و نمايندگان بايد تعامل خوبي با هم داشته باشند و از
پتانسيل موجود منطقه فعاليت خود بيشترين بهره را ببرند.
وي همچنين بر لزوم هدايت و آموزش شبکه فروش از سوي روساي
شعب به منظور افزايش فروش بيمه هاي عمر تاکيد کرد.

بنا بر اين گزارش ،مديرعامل و اعضاي هيات مديره بيمه البرز در
ادامه سفر به استان بوشهر از سازمان بنادر و دريانوردي استان بوشهر
که از بيمه گزاران بيمه البرز است بازديد و با مديرکل اين سازمان
ديدار کردند .در اين ديدار سياوش ارجمندزاده ،مدير کل سازمان بنادر
و دريانوردي استان بوشهر از کارکنان و مديران بيمه البرز به خاطر
ارايه خدمات خوب بيمهاي به سازمان تحت سرپرستيش اعالم رضايت و
قدرداني و تمايل آن سازمان براي استمرار همکاري با بيمه البرز را اعالم
کرد.مديرعامل بيمه البرز نيز با قدرداني از حسن اعتماد سازمان بنادر و
دريانوردي استان بوشهر به بيمه البرز درباره بهينهسازي فرآيندها و ارايه
خدمات بهتر به کارکنان آن سازمان توصيه هاي الزم را ارايه کرد.
اين گزارش حاکي است ،در ادامه سفر مديرعامل و اعضاي هيات
مديره بيمه البرز با مديرکل اقتصاد و دارايي و معاون سياسي استانداري
استان بوشهر هم ديدار کردند.

احداث خط توليد الستيک راديال رازي با حمايت بانک ملي

تفاهم نامه احداث واحد توليد الستيک راديال رازي با مشارکت
شرکت توسعه صنايع ايران (ايدرو) و سرمايه گذاري بانک ملي ايران
امضا شد.بر اساس گزارش روابط عمومي بانک ملي ايران،تفاهم نامه
احداث واحد توليد الستيک راديال رازي با مشارکت شرکت توسعه
صنايع ايران (ايدرو) و سرمايه گذاري بانک ملي ايران در جلسه ستاد
فرماندهي اقتصاد مقاومتي استان کردستان که با حضور اسحاق
جهانگيري معاون اول رييس جمهور  ,جمشيد انصاري معاون رييس
جمهور و معين ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي کشور در کردستان،
حميدرضا عدل معاون فني ،امور زيربنايي و توليدي سازمان برنامه و

بودجه کشور ،فريد موسوي عضو هيات مديره بانک ،عباس پيروزي
رييس اداره کل بررسي طرح ها ،علي اشرف يوسفي قياسي رييس
اداره امور شعب استان کردستان بانک ،بهمن مراد نيا استاندار
کردستان و جمعي از مديران ،سرمايه گذاران و نخبگان اقتصادي
و سياسي استان برگزار شد ،به امضا رسيد.
در اين جلسه اسحاق جهانگيري معاون اول رييس جمهوري از
حضور فعال بانک هاي عامل در بخش اقتصاد کشور و دکتر حسين
زاده مديرعامل بانک ملي ايران به دليل نقش پررنگ اين بانک در
حوزه توليد قدرداني کرد.

بهمن مراد نيا استاندار کردستان نيز از مشارکت فعال بانک ملي
ايران در توسعه اقتصادي و صنعتي استان تجليل کرد.
الزم به ذکر است ،واحد بزرگ توليد الستيک راديال رازي با
سرمايه گذاري  40هزار ميليارد ريالي و مشارکت شرکت توسعه
صنايع ايران (ايدرو) ،سنديکاي بانکي با عامليت بانک ملي ايران،
استانداري کردستان و سرمايه گذار طرح احداث خواهد شد که 20
درصد هزينه سرمايه گذاري از سوي سرمايه گذار و  80درصد هزينه
ها توسط سنديکاي بانکي با عامليت بانک ملي ايران و تسهيالت 32
هزار ميليارد ريالي تامين مي شود.

اخبار

5

تشکيل کميته ستاد
مديريت بحران بيمه کوثر

کميته ستاد مديريت بحران بيمه کوثر به
منظور تسريع در ارايه خدمات به زيان ديدگان
مناطق زلزله زده سي سخت تشکيل شد و
ارزيابان خسارت در مناطق حاضر شدند.
به گزارش روابطعمومي بيمه کوثر،
مديران و کارشناسان سرپرستي استانهاي
کهگيلويهوبويراحمد و اصفهان در راستاي
مسئوليت اجتماعي و حرفهاي خود در مناطق
زلزلهزده حضور دارند.
همچنين به منظور تسريع در ارايه
خدمترساني به زلزلهزدگان ،با بيمهگذاران
جلسههاي برخط برگزار شده است.

اعزام کارشناسان بيمه البرز به
شهرستان زلزله زده سي سخت

درپي وقوع زلزله در شهرستان سي سخت
استان کهکيلويه و بويراحمد ،کارشناسان
ارزياب خسارت شرکت بيمه البرز به اين
شهرستان اعزام شدند.
به گزارش روابط عمومي بيمه البرز،
کارشناسان اين شرکت بالفاصله پس از وقوع
زلزله به منطقه حادثهديده اعزام شدند و در
حال رسيدگي و ارزيابي خسارتهاي اعالم
شده از سوي بيمه گزاران خسارت ديده بيمه
البرز هستند.
بنا بر اين گزارش ،بيمه البرز همچنين
محمولهاي شامل دستگاههاي گرمايشي و مواد
غذايي براي کمک به آسيبديدگان زلزله به
شهرستان سي سخت ارسال کرد.

بيمه پارسيان همچنان
يکي از صد شرکت برتر ايران

سازمان مديريت صنعتي با هدف
شفافسازي فضاي کسبوکار کشور ،ارايه
تصويري روشن از جايگاه بنگاههاي اقتصادي
و گروههاي صنعتي مختلف ،گسترش رقابت
بين بنگاههاي اقتصادي کشور و علميتر
نمودن فضاي تصميمگيري مديران ،رتبه بندي
شرکتهاي برتر ايران در سال  1399را براي
بيست و سومين سال متوالي اعالم کرد و نام
بيمه پارسيان همچنان در ميان صد شرکت
برتر ايران قرار دارد.بيمه پارسيان با تکيه بر
دانش ،نوآوري و خالقيت کارکنان و نمايندگان
خود و اتخاذ تدابير مناسب و هوشمندانه روند
رو به رشد خود را با قدرت حفظ و همچنان در
اين مسير ادامه خواهد داد.
گام بلند «ملت» به سوي توسعه

افزايش سرمايه  1049درصدي
بيمه ملت کليد خورد

هيئتمديره شرکت بيمه ملت ،پيشنهاد
افزايش سرمايه اين شرکت را به مجمع عمومي
فوقالعاده ارائه داد.
پيشنهاد افزايش سرمايه شرکت بيمه
ملت با نماد «ملت» با توجه به ماده  14قانون
حداکثر استفاده از توان توليدي و خدماتي
کشور و حمايت از کاالي ايراني مصوب
خردادماه سال  98مجلس شوراي اسالمي و
به منظور رونق توليد و ايجاد اشتغال از طريق
اصالح ساختار مالي در راستاي افزايش توانگري
مالي و تعميم انواع پوششهاي بيمه در کشور
توسط هياتمديره بيمه ملت به مجمع عمومي
فوقالعاده ارائه شد.
بر اساس اين گزارش ،مقرر شده است تا
اين افزايش سرمايه از محل مازاد تجديد ارزيابي
داراييها حدقل به مبلغ  29٫891ميليارد ريال
و به ميزان  1049درصد انجام شود.
بديهي است افزايش سرمايه يادشده
منوط به موافق سازمان بورس و اوراق بهادار و
بيمه مرکزي جمهوري اسالمي ايران و تصويب
آن در مجمع عمومي فوقالعاده سهامداران
خواهد بود.
گفتني است؛ سرمايه بيمه ملت طي
صورتجلسه هياتمديره مورخ  19شهريور
 95و تاييديه شماره  95/602/46007مورخ
 21آذر  95بيمه مرکزي؛ مبلغ  2850ميليارد
ريال است.

بانک کارآفرين  3ميليارد ريال
تسهيالت خريد دين پرداخت

گزارش ها و آمار موجود نشان مي دهد
که بانک کار آفرين در طي  10ماه گذشته 3
ميليارد ريال تسهيالت خريد دين پرداخت
کرده است.
گزارش عملکرد  10ماهه بانک کارآفرين
در بخش تسهيالت اعطايي نشان مي دهد از
ابتداي سال جاري تا پايان دي ماه ،بيشترين
افزايش تسهيالت اعطايي مربوط به تسهيالت
مرابحه و جعاله است.
بر اساس گزارش روابط عمومي بانک
کارآفرين ،طي اين مدت تسهيالت مرابحه با
 362درصد92 ،هزار ميليارد ريال افزايش يافته
است .همچنين تسهيالت جعاله با 11هزار
ميليارد ريال و فروش اقساطي با 10هزار
ميليارد ريال رشد را به خود اختصاص دادند.
گزارش ها و آمار موجود نشان مي دهد که
در ساير تسهيالت اعطايي هم شاهد رشدهاي
خوبي هستيم به گونه اي که در طي  10ماه
گذشته  3ميليارد ريال تسهيالت خريد دين
پرداخت شده است .البته به دليل تغيير رويه
بانک در اعطاي تسهيالت مبادله اي و مشارکت
مدتي تنها  10هزار ميليارد ريال افزايش ثبت
شده است.
بررسي سهم هر يک از تسهيالت
اعطايي بانک نشان مي دهد تسهيالت
مشارکت مدني با  42٫4درصد بيشترين
سهم از پرتفوي تسهيالتي بانک را
داراست .تسهيالت مرابحه با  40٫2درصد
 ،فروش اقساطي با  7٫2درصد و جعاله با
4٫6درصددر رتبه هاي بعدي قرار دارند.

