بانک و بیمه
اخبار
ساعت کاري
شعب بانک دي اعالم شد

ساعت خدمترساني شعب بانک دي به
مشتريان در سال  1400اعالم شد.به گزارش
روابطعمومي بانک دي ،بنا به اعالم معاونت
سرمايه انساني بانک دي ،تمامي شعب بانک
دي از تاريخ  15/01/1400تا اطالع ثانوي در
روزهاي شنبه تا چهارشنبه از ساعت  08:00الي
 14:00آماده خدمترساني به مشتريان هستند
و در روزهاي پنجشنبه نيز مشتريان ميتوانند
با مراجعه به شعب بانک از ساعت  08:00الي
 12:30امور بانکي خود را انجام دهند.بر اساس
بخشنامه ابالغي معاونت سرمايه انساني بانک
دي ،در صورتيکه شعب شهرستان بخشنامه
ديگري درباره ساعت کاري از سوي استانداري،
شوراي هماهنگي بانکها و يا ستاد کروناي
استان دريافت کردهاند بايد با رعايت مالحظات
استان عمل کنند و در غير اين صورت موظف
به رعايت ساعت ابالغي خواهند بود.مشتريان
بانک دي در تمامي ساعات مي توانند خدمات
بانکي مورد نياز خود را از طريق سرويسهاي
آنالين بانک مانند اينترنت بانک و همراه بانک
دريافت کنند.همچنين مرکز ارتباط با دي با
شماره تلفن  28930به صورت شبانه روزي
آماده راهنمايي و پاسخگويي به پرسش هاي
مشتريان است

رييس هيئت امناء صندوق
قرض الحسنه شاهد منصوب شد

طي حکمي از سوي معاون رييس جمهور
و رييس بنياد شهيد و امور ايثارگران ،رييس
هيئت امناء صندوق قرض الحسنه شاهد
منصوب شد.به گزارش روابط عمومي صندوق
قرض الحسنه شاهد ،مهندس سعيد اوحدي
معاون رييس جمهور و رييس بنياد شهيد و
امور ايثارگران با صدور حکمي محمود باقري
مزيد آبادي را به عنوان رييس هيئت امناء
صندوق قرض الحسنه شاهد منصوب کرد.بر
اساس اين حکم محمود باقري مزيد آبادي
جايگزين ملک محمد نجفي رييس پيشين
هيئت امناء صندوق قرض الحسنه شاهد
شد.باقري هم اکنون مشاور مالي رييس بنياد
شهيد و امور ايثارگران است.

پرداخت چهار هزار فقره
تسهيالت قرضالحسنه در بانک
اقتصادنوين

بانک اقتصادنوي در راستاي حمايت
از ازدواج جوانان و توانمندسازي آنها براي
تشکيل خانواده ،در سال گذشته با پرداخت
يک هزار و  766ميليارد ريال تسهيالت
قرضالحسنه ازدواج به سه هزار و  564نفر
از واجدان شرايط از تشکيل يک هزار و 782
خانواده جديد حمايت کرد.همچنين در سال
 ،1399شعب بانک اقتصادنوين در راستاي
ايفاي مسئوليتهاي اجتماعي خود و حمايت
از اقشار آسيبپذير تعداد  564فقره تسهيالت
قرضالحسنه اشتغالزايي به ارزش  233ميليارد
ريال به مددجويان کميته امداد امام خميني (ره)
و  227فقره تسهيالت قرضالحسنه اشتغالزايي
به ارزش  89ميليارد ريال به مددجويان سازمان
بهزيستيپرداختکردند.

واحد توليدي کاشي و
سراميک صدف سرام استقالل
آباده افتتاح شد

واحد توليدي کاشي و سراميک صدف
سرام استقالل آباده که با مشاركت بانک
صنعت و معدن تأمين مالي شده است ،به
دستور رييس جمهور و با حضور دکتر رحيمي
استاندار فارس و جمعي از مديران ارشد استاني
به صورت ويدئو کنفرانسي افتتاح شد.به گزارش
پايگاه اطالع رساني بانک صنعت و معدن ،اين
واحد توليدي کاشي و سراميک در استان
فارس در زميني به مساحت  14هکتار به بهره
برداري رسيد 3.هزار و  200ميليارد ريال اعتبار
صرف ايجاد اين کارخانه شده است كه ظرفيت
توليد  2ميليون و  700هزار مترمربع کاشي
و سراميک در سال را دارا مي باشد.تسهيالت
پرداختي به اين طرح از سوي بانک صنعت
و معدن ،شامل مبلغ  200ميليارد ريال بابت
سرمايه گذاري ثابت طرح و مبلغ  60ميليارد
ريال سرمايه درگردش بوده و براي  200نفر
به صورت مستقيم اشتغال ايجاد خواهد كرد.

نخستين جلسه ديدار مديران
اعتباري بانک با فعاالن
اقتصادي در سال جديد

نخستين جلسه ديدار عضو هيات مديره
و معاون اعتباري و بانکداري شرکتي بانک
ملي ايران با فعاالن اقتصادي در سال جديد
فردا برگزار مي شود.به گزارش روابط عمومي
بانک ملي ايران ،دکتر سيد فريد موسوي فردا
هجدهم فروردين ماه با تعدادي از فعاالن
اقتصادي و کارآفرينان ديدار مي کند که مهم
ترين محور اين نشست نيز افزايش تعامل با
مشتريان ،بررسي مشکالت کسب و کارها
و حمايت هر چه بيشتر از توليدکنندگان با
هدف تقويت زيرساخت هاي اقتصادي کشور
و بررسي مشکالت و موانع بانکي در راه ايجاد،
توسعه و فعالسازي واحدهاي اقتصادي است.در
اين نشست محمدرضا محمودپناه رئيس اداره
کل اعتبارات ،عباس پيروزي رئيس اداره کل
بررسي طرح ها ،هادي نيک قلب رئيس اداره
کل ارزيابي و نظارت بر مصارف و علي اوليائي
رييس اداره کل پيگيري و وصول مطالبات
بانک ملي ايران نيز حضور خواهند داشت.
متقاضيان مي توانند به منظور هماهنگي
براي دريافت وقت جلسه حضوري در روزهاي
چهارشنبه با شماره تلفن 021-60992015
تماس حاصل کنند.
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از سوي رئيس کل بيمه مرکزي اعالم شد

مهمترين اقدامات بيمه مرکزي در سالي که گذشت

دکتر غالمرضا سليماني ،عملياتي شدن تاسيس صندوق بيمه
حوادث طبيعي پس از  17سال را از مهمترين اقدامات صورت گرفته
از سوي بيمه مرکزي دانست.
به گزارش اداره کل روابط عمومي و امور بين الملل بيمه مرکزي،
دکتر سليماني با تشريح مهمترين فعاليت هاي بيمه مرکزي در سال
گذشته ،از تاسيس صندوق بيمه حوادث طبيعي پس از  17سال (که
براساس آن از سال  1400در حدود سي ميليون واحد مسکوني کشور،
تحت پوشش بيمه حوادث طبيعي قرار خواهند گرفت) و ايجاد محصوالت
جديد بيمه اي از جمله بيمه درمان بيماري کرونا و بيمه کسب و کار
ناشي از اپيدمي به عنوان مهمترين اقدامات سال ياد کرد و گفت :بيمه
مرکزي سال گذشته در راستاي سياست هاي دولت الکترونيک و کاهش
مراجعه حضوري به ويژه در دوران شيوع ويروس کرونا ،کاهش مصرف
کاغذ و صرفه جويي در توليد پسماند ،حذف بيمه نامه فيزيکي شخص
ثالث و صدور بيمه نامه الکترونيکي شخص ثالث را در دستور کار خود
قرار داد که با موفقيت عملياتي شد.
رئيس کل بيمه مرکزي“ ،سرمايه گذاري  50هزار ميليارد
توماني در بازار سهام توسط شرکت هاي بيمه اي”“ ،فعال شدن
شرکت هاي استارتاپي و اينشورتک ها در صنعت بيمه” و “صدور
مجوز کارگزاري آنالين به پنج شرکت”“ ،ديجيتالي کردن محصوالت
بيمه اي” و “ايجاد کد يکتا براي صدور بيمه نامه هاي شخص ثالث،
آتش سوزي و حمل ونقل” و “بارگذاري اطالعات مرتبط در سامانه
سنهاب”را از ديگر اقدامات صورت گرفته در سال گذشته عنوان کرد.
دکتر سليماني از افزايش پرتفوي بيمه زندگي به  15٫6درصد
خبر داد و گفت :خوشبختانه در اين دوران خاص اقتصادي ناشي از
شيوع ويروس کرونا استقبال مردم از بيمه هاي زندگي خوب بود و
پرتفوي آن به  15٫6درصد رسيد که از آن بعنوان يک شاخص مهم
افزايش دهنده ضريب نفوذ بيمه در جهان ياد مي کنند.
دکتر سليماني با اشاره به پخش مجموعه تلويزيوني دوربرگردون
در سال گذشته به عنوان يکي از اقدامات تاثيرگذار در حوزه گسترش

تمديد
کارت هاي
بانک شهر به
صورت غير
حضوري در
سال جاري

فرهنگ بيمه گفت :توليد و پخش مجموعه تلويزيوني  52قسمتي
“دور برگردون” در شبکه سوم سيما ،تاثير چشمگيري در اصالح
رفتار رانندگي مردم گذاشت .به گونه اي که تا پايان سال  1399با
همت و کمک مردم و خيرين و صرف مبلغ  33ميليارد تومان برخي
از نقاط حادثه خيز در اقصي نقاط کشور اصالح شده است.
وي در بخش ديگري از گزارش خود از اعطاي مجوز تخصصي
به شرکت هاي بيمه «خاورميانه» و «باران» با تمرکز بر صدور بيمه
هاي زندگي خبر داد و گفت :در سال جديد نيز چند شرکت تخصصي
در حوزه بيمه هاي زندگي به خانواده صنعت بيمه اضافه مي شوند.
رئيس کل بيمه مرکزي ،با هدف افزايش ارتقاي نظارت بر خدمات
شرکت هاي بيمه به بيمه گذاران از تقويت و گسترش مرکز پاسخگويي
تلفني چهار شماره اي  2342بيمه مرکزي خبر داد و گفت :اين مرکز
به صورت شبانه روزي پاسخگوي سواالت و رسيدگي به شکايات بيمه
گذاران است.دکتر سليماني همچنين از تاسيس مرکز ملي مديريت
ريسک و ارائه خدمات آموزشي و مشاورهاي در زمينه مديريت ريسک
به بخشهاي توليدي به منظور ايجاد شناخت و نهادينه شدن امر
مديريت ريسک در فرآيندهاي توليدي خبر داد و گفت :ارزيابي
مديريت ريسک بايد به دو صورت تخصصي موردي و ترکيبي دنبال
شود و صنعت بيمه پرچمدار ريسک در کشور خواهد بود.

مدير امور فناوري اطالعات بانک شهر گفت :امکان
تمديد تاريخ انقضاء کارتهاي بانکي اين بانک بدون نياز
به مراجعه حضوري مشتريان به شعب در سال جاري
نيز فراهم شده است.به گزارش روابط عمومي بانک شهر،
ميثم نمازي در همين خصوص افزود :به منظور مديريت
و کنترل شيوع ويروس کرونا و کاهش مراجعات حضوري
مشتريان به شعب بانک شهر ،تمديد خودکار تاريخ
انقضاي کارتهاي اين بانک به مدت يکسال انجام شد.
نمازي با اشاره به اقدامات بانک شهر در حفظ
سالمت شهروندان در سال گذشته و با توجه به شيوع

به گفته وي “انعقاد قرارداد مازاد خسارت حوادث فاجعه آميز
( )CATدر رشته هاي مختلف بيمه اي”“ ،اعمال بيش از  10مرحله
بخشودگي حق بيمه مربوط به موضوع بند (ب)ماده  24قانون بيمه
شخص ثالث (جرائم صندوق تامين خسارت هاي بدني) در خصوص
انواع گروههاي خودرويي در راستاي حمايت از اقشار آسيب پذير”،
پيشگيري از آسيبهاي اجتماعي و ترويج فرهنگ بيمه از ديگر
اقدامات مهم بيمه مرکزي در سال گذشته بوده است.
وي با اشاره به اقدامات صورت گرفته در حوزه فرهنگسازي بيمه
گفت :در اين سال برنامه ريزي الزم براي گنجاندن مفاهيم بيمه اي
در کتابهاي درسي انجام شد و تا کنون بيش از  118مطلب بيمه اي
در کتب درسي نظري و کاردانش و فني-حرفه اي چاپ شده و اين
روند کماکان ادامه دارد .با اين پروژه عمال تعداد 5ميليون و 844
هزار و  105نفر از دانش آموزان مقطع متوسطه اول و دوم هر سال
با مهم ترين اصطالحات بيمه اي در کتابهاي درسي آشنا مي شوند.
وي در ادامه افزود :تهيه توليد و انتشار  46عنوان کتاب در
سه سطح «بيمه براي کودکان»( 13عنوان) «بيمه براي همه» (12
عنوان) «بيمه براي کارشناسان» ( 21عنوان)نيز از ديگر اقدامات
بيمه مرکزي در حوزه آشنايي با بيمه از سنين پايين بوده است.
شايان ذکر است ،بيمه مرکزي در سال گذشته موفق به دريافت
لوح سپاس از رييس جمهور به خاطر اهتمام جدي بيمه مرکزي
در ايجاد خدمات رساني الکترونيکي به مردم و کسب رتبه نخست
بيمه مرکزي در بين تمامي دستگاههاي اجرايي در حوزه ارايه
خدمات الکترونيکي ،برگزيده شدن طرح پياده سازي نظام شايسته
ساالري مبتني بر مديريت دانش در سطح صنعت بيمه به عنوان
اقدام برجسته و برتر وزارت امور اقتصادي ودارايي در جشنواره شهيد
رجايي ،دريافت نشان توسعه فرهنگ بيمه به اداره کل روابط عمومي
و امور بين الملل بيمه مرکزي در هفدهمين دوره سمپوزيوم بين
المللي روابط عمومي ها و تقدير از پدافند غير عامل بيمه مرکزي در
پروژه مانور ارزيابي برق دستگاههاي اجرايي شد.

مجدد ويروس کرونا در کشور و به خصوص در پايتخت،
گفت :در تالش هستيم همانند سال گذشته با گسترش
خدمات الکترونيک و ارائه خدمات غيرحضوري طي سال
جاري نيز در جلوگيري از انتشار ويروس و حفظ سالمت
شهروندان بکوشيم.وي تصريح کرد :اميدواريم طي روزها
و ماه هاي آينده و تا رفع موج چهارم شيوع ويروس کرونا،
شهروندان با استفاده از ظرفيت خدمات غيرحضوري و
بانکداري الکترونيک از حضور خود در شعب بانک بيش
از پيش بکاهند.
نمازي يادآور شد :افزايش سقف مجاز انتقال وجه

کارت به کارت شتابي و درون بانکي از طريق درگاه هاي
اينترنتي ،خودپردازها و پيشخوان هاي شهرنت بانک شهر
از مبلغ  30ميليون ريال در هر شبانه روز از مبدا هر کارت
به  100ميليون ريال همانند قبل ادامه دارد.
مدير امور فناوري اطالعات بانک شهر در ادامه از
افزايش استفاده از خدمات الکترونيک توسط مشتريان
اين بانک در سال  1399خبر داد و خاطرنشان کرد:
خوشبختانه در سال گذشته و به خصوص در اسفند ماه
شاهد افزايش استفاده از سامانه هاي بانکداري الکترونيک
بانک شهر بوديم.

وزير امور اقتصادي و دارايي از حجتاله صيدي قدرداني کرد

بانک صادرات ايران بر سکوي نخست واگذاري اموال مازاد

بانک صادرات ايران رتبه برتر در شاخص واگذاري داراييهاي
مازاد بانکها در بين بانکهاي دولتي و خصوصيشده را کسب کرد
و به همين مناسبت در اين شاخص و شاخص اصالح ساختار مالي
مورد تقدير وزير امور اقتصادي و دارايي در جلسه شوراي مديران اين
وزارتخانه قرار گرفت.
به گزارش روابطعمومي بانک صادرات ايران ،وزير امور اقتصادي
و دارايي در جلسه شوراي عالي مديران اين وزارتخانه که با حضور
مديران عامل بانکهاي کشور برگزار شد ،با اهداي لوح سپاس از
عملکرد بانک صادرات ايران در فروش و واگذاري داراييهاي مازاد
خود در سال  99قدرداني کرد.
در بخشي از تقديرنامه فرهاد دژپسند ،وزير امور اقتصادي و دارايي
خطاب به مديرعامل بانک صادرات ايران آمده است :با توجه به اهميت
نقش بانکها در تأمين مالي اقتصاد و پشتيباني از توليد ،افزايش توان
تسهيالتدهي و تخصيص بهينه منابع بانک ،از مهمترين اقداماتي
است که ميتوان در حمايت از بخشهاي مختلف انجام داد .در همين

خصوص ،واگذاري اموال مازاد که هم چالش انجماد داراييها را مرتفع و
هم افزايش بهرهوري را در پي خواهد داشت ،به عنوان يک تکليف قانوني،
مورد تأکيد رئيسجمهور محترم و همواره يکي از اولويتهاي وزارت امور
اقتصادي و دارايي در هدايت منابع بوده است.
وزير امور اقتصادي و دارايي در ادامه با اشاره به ارزيابيهاي
صورت گرفته در بخش واگذاري داراييهاي مازاد بانکها به عملکرد
موفق بانک صادرات ايران در اين بخش اشاره کرد و از کسب رتبه
برتر اين بانک در واگذاري داراييهاي مازاد در بين بانک هاي دولتي
و خصوصيشده قدرداني کرد.
گفتني است در اين جلسه همچنين در شاخص اصالح ساختار
مالي از عملکرد بانک صادرات ايران قدرداني شد.
بانک صادرات ايران همزمان با تصويب قانون رفع موانع توليد
رقابتپذير در سال  ،94فروش اموال و داراييهاي مازاد خود را با
جديت در دستور کار قرار داد و در سال  1399موفق شد تعداد 422
رقبه از امالک مازاد خود به بهاي بالغ بر  7هزار و  166ميليارد ريال

را واگذار کند.
اين بانک همچنين با هدف چابکسازي و اصالح ساختار مالي،
تجهيز و مصرف بهينه منابع و تقويت بخشهاي توليدي کشور ،در
سال  94حدود  103رقبه ملک به بهاي بيش از  591ميليارد ريال،
در سال  95تعداد  147رقبه ملک به بهاي بالغ بر  871ميليارد
ريال ،در سال  96حدود  411رقبه ملک مازاد به بهاي سه هزار و
 986ميليارد ريال ،در سال  97تعداد  533رقبه ملک مازاد به بهاي
پنج هزار و  676ميليارد ريال و در سال  98نيز  475رقبه ملک به
بهاي  9هزار ميليارد ريال واگذار کرده و منابع حاصل از آن را در
مسير حمايت از توليد و سرمايهگذاري در بخشهاي اقتصادي کشور
قرار داده است.
فروش اين اموال و داراييها بر اساس نقشه راه و برنامههاي عملياتي
ابالغ شده بانک صادرات ايران ،در مسير عمل به قانون رفع موانع توليد
رقابتپذير ،چابکسازي و اصالح ساختار مالي ،تجهيز و مصرف بهينه
منابع و تقويت بخشهاي توليدي کشور ،مورد توجه قرار دارد.

مديرعامل بانک ملي ايران مطرح کرد:

اهداف بانک ملي به سرعت در حال تحقق است

بانک ملي ايران در سال جهش توليد ،موفقيت هاي بزرگي
کسب کرد و در سال «توليد ،پشتيباني ها و مانع زدايي ها» نيز اين
روند ادامه خواهد يافت.
محمد رضا حسين زاده ،مديرعامل بانک ملي ايران با قدرداني
از تالش هاي همکاران در سال گذشته ،تاکيد کرد که اصالح صورت
هاي مالي بانک با جديت تا رسيدن به نقطه مطلوب ادامه دارد و
گفت :بررسي عملکرد سال گذشته بانک در مقايسه با سال پيش از
آن نشان مي دهد در بسياري از شاخص ها ،اهداف بانک محقق شده
و اهداف ساير بخش ها نيز به سرعت در حال تحقق است.
بر اساس گزارش روابط عمومي بانک ملي ايران ،حسين زاده در
وبينار نوروزي با مديران ارشد و تبيين سياست هاي راهبردي سال
 1400که با حضور اعضاي هيات مديره و هيات عامل برگزار شد،
کاهش قيمت تمام شده پول ،رشد نرخ موثر تسهيالت ،بهبود حاشيه
سود ،رشد  28درصدي مجموع چهار سپرده اصلي و افزايش درآمد
را از جمله دستاوردهاي اين بانک در سال گذشته خواند و اظهار کرد:
کفايت سرمايه بانک ملي ايران در سال  1399معادل  5واحد بهبود
يافت و نسبت مطالبات معوق به کل تسهيالت پرداختي ( )NPLبه
عدد  5٫2درصد رسيد که به استاندارد جهاني بسيار نزديک است.
وي افزايش  10برابري سرمايه بانک نسبت به سال  1394را
اقدامي بسيار مهم خواند و با قدرداني از همه کساني که براي تحقق
اين هدف بزرگ تالش کردند ،خاطرنشان کرد :سرمايه بانک ملي
ايران نزديک به  100هزار ميليارد تومان رسيده است و با فاصله
زيادي نسبت به بانک هاي ديگر در رتبه اول قرار دارد.
مديرعامل بانک ملي ايران بهبود ساختار مالي اين بانک با

استفاده از همه ظرفيت هاي قانوني را الزامي خواند و تاکيد کرد:
فروش اموال و امالک مازاد ،جذب منابع ارزان قيمت ،کاهش
هزينه هاي جاري به ويژه هزينه سود پرداختي و نيز افزايش
خدمات غيرحضوري از جمله اقداماتي است که به طور پيوسته
در دستور کار ماست و در سال جاري نيز به طور جدي پيگيري
خواهد شد.
حسين زاده اعتماد مردم به بانک ملي ايران را سرمايه اصلي اين
بانک خواند و با تاکيد بر اين که همه موفقيت هاي اين نهاد اقتصادي
و اجتماعي مديون حمايت هاي عموم مردم است ،اظهار کرد :بانک
ملي ايران در سال جهش توليد ،موفقيت هاي بزرگي کسب کرد و
در سال «توليد ،پشتيباني ها و مانع زدايي ها» نيز اين روند ادامه
خواهد يافت.
مديرعامل بانک ملي ايران با اشاره به اين که بخش عمده توليد
در کشور با حمايت مستقيم يا غيرمستقيم نظام بانکي انجام مي
شود ،ادامه داد :در دوره شيوع کرونا ،از توليد اقالم بهداشتي تا
فعاليت بنگاه هاي اقتصادي خرد و کالن مورد حمايت بانک ها بوده
و نقش بانک ملي ايران نيز در اين مسير بسيار پررنگ بود.
وي همچنين از تشکيل ستادي براي تحقق اهداف شعار سال
در بانک ملي ايران خبر داد و با بيان اين که همه بايد موانع توليد
را شناسايي کنيم و در رفع آنها بکوشيم ،اظهار کرد :ما در راستاي
اصالح قوانين و مقررات مي کوشيم تا روند توليد در کشور با سرعت
بيشتري ادامه يابد.
حسين زاده همچنين با يادآوري اقدامات بانک ملي ايران در
ارائه محصوالت فناورانه که تازه ترين آنها در ملي شو  4رونمايي

شد ،ادامه داد :روز  28اسفند ماه سال گذشته بيش از  111ميليون
تراکنش در بستر بانک صورت گرفته که نشان دهنده زيرساخت هاي
توسعه يافته و قوي ايجاد شده است.
وي با بيان اين که حدود  92درصد تراکنش ها در بانک ملي
ايران به صورت غيرحضوري انجام مي شود ،اظهار کرد :تالش مي
کنيم زيرساخت هاي بانک بيش از پيش توسعه يابد تا ميزان خدمات
غيرحضوري به صد در صد نزديک شود.
مديرعامل بانک ملي ايران همچنين به خدمات ارائه شده توسط
بيمارستان بانک در سال گذشته اشاره کرد و با بيان اين که انجام
بيش از  250جراحي قلب باز و  500عمل جراحي مغز در اين مرکز
درماني باعث افتخار است ،گفت :خدمات اين بيمارستان در دوره
شيوع کرونا بسيار قابل توجه بود؛ ضمن اين که بيمارستان در دوره
ارائه خدمات ،به طور جدي بازسازي و بهسازي شده و تجهيرات
بسيار پيشرفته اي نيز در آن به کار گرفته شده است.
رئيس هيات مديره بانک ملي ايران نيز در اين جلسه با قدرداني
از خدمات ارائه شده توسط کارکنان در سال گذشته به ويژه در
روزهاي پاياني سال ،تاکيد کرد که خدمت رساني به مشتريان نبايد
تعطيل شود ،اما پروتکل هاي بهداشتي نيز بايد به صورت حداکثري
رعايت شود.
عباس شفيعي با اشاره به اين که بانک ملي ايران در زمينه
ارائه خدمات بهداشتي به کارکنان و ايمن سازي شعب در مقابل
ويروس کرونا هزينه قابل توجهي داشته است ،اظهار کرد :اميدواريم
با همکاري همه مشتريان و کارکنان ،آثار منفي بيماري کرونا به
حداقل ممکن برسد.

برات کريمي در نشست همانديشي با مديران و اعضاي هيئتمديره شرکتهاي گروه مالي دي:

گروه مالي دي بازوي قابل اتکاي بانک در سودآوري است

مديرعامل بانک دي در نشست همانديشي با مديران و اعضاي
هيئتمديره گروه مالي دي ،بر لزوم حرکت گروه مالي بانک بر مدار
سودآوري تأکيد کرد.
به گزارش روابطعمومي بانک دي ،در اين مراسم که با حضور
سيدشمسالدين حسيني ،وزير اسبق امور اقتصادي و دارايي و رييس
کميسيون ويژه جهش و رونق توليد و نظارت بر اجراي سياستهاي اصل
 44قانون اساسي مجلس شوراي اسالمي ،محمد باقري ،مشاور رئيس
بنياد شهيد و امور ايثارگران و مديران و اعضاي هيئتمديره شرکتهاي
گروه مالي دي برگزار شد ،برات کريمي گروه مالي دي را بازوي قابل
اتکاي بانک در مسير سودآوري دانست.
مديرعامل بانک دي در اين مراسم ضمن قدرداني از مديرعامل
و اعضاي هيئتمديره گروه مالي دي در پيادهسازي و طراحي ساختار
يکپارچه و منسجم در گروه مالي گفت :هدف از ايجاد گروه مالي دي،
تقويت و بهينهسازي زنجيره ارزش گروه است تا با استفاده از اين ظرفيت،
دامنه و گستره خدمات قابل ارائه به ذينفعان و جامعه تکميل شود.
وي افزود :اميدوارم با يکپارچگي و تقويت زنجيره ارزش گروه مالي
دي ،شرکتهاي تابعه بتوانند عالوه بر شناسايي حوزههاي مؤثر در خلق

ارزش براي ذينفعان ،در مسير بهرهوري و افزايش سودآوري نيز گامهاي
مؤثري بردارند.
کريمي با اشاره به لزوم تداوم موفقيتهاي کسبشده در
شاخصهاي عملکردي بانک دي گفت :هدفمندسازي سرمايهگذاريها و
تکميل زنجيره ارزش گروه و شرکتها در حوزه فعاليتهاي مالي يکي از
اولويتهاي مهم بانک دي است تا از اين طريق موفقيتهاي کسبشده
در يک سال اخير در حوزههاي ديگر نيز تسري يابد.
وي يکپارچگي گروه مالي دي را راهکاري مؤثر در توسعه و بهبود
فعاليتهاي کسبوکار دانست و تصريح کرد :با مديريت يکپارچه و
هدفمند گروه مالي دي در بازارهاي پول و سرمايه ،ميتوانيم استراتژي
هدفمندي در بهرهبرداري از زنجيره ارزش افزوده ايجاد کنيم.
وي افزود :گروه مالي دي با برخورداري از شرکتهايي مانند بيمه
دي ،نيروگاه دماوند ،صرافي دي ،تجارت الکترونيک و ...گروه قدرتمند و
مؤثري در نظام مالي کشور است که اميدوارم با استراتژي مناسب همگام
با استراتژيهاي بانک در مسير سودآوري گام بردارد.
وي در پايان با اشاره به لزوم ايجاد انضباط مالي در راستاي
سودآوري هر چه بيشتر گفت :هدف هيئتمديره از ساماندهي گروه

مالي دي عالوه بر ايجاد انضباط مالي در شرکتهاي تابعه ،تبديل شدن
به يک گروه مالي سرآمد و تخصصي در سطح کشور و حرکت در مسير
تحقق بخش عمدة اهداف مالي بانک است که اميدواريم با همت تمامي
همکاران خدوم و تدابير مديرعامل محترم اين گروه ،شاهد تحقق اين
اهداف باشيم.
در ادامه اين مراسم محسن اميري ،مديرعامل گروه مالي و اقتصادي
دي ضمن قدرداني از حسن اعتماد مديرعامل و اعضاي هيئت مديره
بانک به برنامههاي گروه مالي گفت :پس از گذشت  10سال از تشکيل
بانک دي ،ساختار جديد بنگاهداري مالي با تشکيل گروه مالي پياده شد
که اين امر ،گام مهمي در حوزه فعاليتهاي بانک است.
وي تأکيد کرد :امروز به لطف حمايتهاي همهجانبه بنياد
شهيد و امور ايثارگران و مساعدتهاي بانک مرکزي ،تمام شرايط
الزم براي بهبود روندهاي عملياتي و سودآوري بانک دي با تحقق
افزايش سرمايه فراهم شده است و اميدوارم در اين بين ،با ايجاد
همافزايي استراتژيک در گروه مالي دي ،از ظرفيتهاي بالقوه گروه
مالي در راستاي توسعه دامنه خدمات به جامعه هدف بنيادشهيد و
امور ايثارگران بهره ببريم.
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آغازاقداماتاجراييدراستراتژي
نمايندهمحوريبيمهرازي

در راستاي سياستهاي مديرعامل بيمه
رازي حول محور چرخش هاي استراتژيک ،
اقدامات اجرايي در خصوص نماينده محوري
بيمه رازي انجام شد.پيرو دستور دکتر
جباري مدير عامل بيمه رازي  ،کارگروهي
با حضور  14نفر از معاونين و مديران ارشد
اين شرکت بمنظور بررسي درخواستها و
راهکارهاي ارائه شده توسط نمايندگان در
سالن همراز بيمه رازي تشکيل شد.در اين
جلسه که امروز مورخ  15/01/1400برگزار و
سه ساعت به طول انجاميد  ،به هجده مورد
مطروحه از عناوين مشکالت ارائه شده از سوي
نمايندگان و اقدامات مقتضي جهت مرتفع
نمودن آنها پرداخته شد.گفتني است طبق
تصميم مديرعامل مقرر شد در جلسات آتي
براي مشارکت نمايندگان در تصميم گيري ،
از اعضاي انجمن صنفي نيز جهت حضور در
جلسه دعوت بعمل آيد .

اجراي طرح تخفيف هاي
شعبانيه در بيمه پاسارگاد

شرکت بيمه پاسارگاد به مناسبت اعياد
پر برکت ماه شعبان و در راستاي اجراي طرح
تکريم ارباب رجوع همزمان با آغاز سال نو از
تاريخ  16تا  27فروردين ماه تخفيف هاي
ويژه اي براي هموطنان گرامي در نظر گرفته
است.شرکت بيمه پاسارگاد به مناسبت اعياد
پر برکت ماه شعبان و در راستاي اجراي طرح
تکريم ارباب رجوع همزمان با آغاز سال نو از
تاريخ  16تا  27فروردين ماه تخفيف هاي ويژه
اي براي هموطنان گرامي در نظر گرفته است.
بر اساس گزارش هاي دريافتي ،به منظور ارايه
خدمات گسترده و افزايش رضايتمندي مشتريان ،
خريداران بيمه نامه هاي بدنه اتومبيل و همچنين
بيمه نامه آتش سوزي (واحدهاي مسکوني و
غيرصنعتي) مي توانند با مراجعه به شعبه ها و
نمايندگي هاي بيمه پاسارگاد از تخفيف هاي ويژه
اين شرکت برخوردار شوند.

نشست آنالين مديرعامل بيمه
سينا با رؤساي شعب برگزار شد

نخستين نشست آنالين سال 1400
مديرعامل بيمه سينا با رؤساي شعب سراسر
کشور با حضور اعضاي شوراي معاونان برگزار
شد.دکتر رضا جعفري در ابتداي اين نشست که
بهدليل رعايت پروتکلهاي بهداشتي به صورت
آنالين برگزار شد ،ضمن تبريک آغاز سال نو و
آرزوي سالمتي و موفقيت براي همه همکاران،
از تالش و جديت پرسنل شعب و ستاد در سال
 1399تقدير کرد.وي با اشاره به رشد  36درصدي
حق بيمه توليدي و کاهش نسبت خسارت در
سال گذشته افزود :خوشبختانه با نهادينه شدن
روحيه کارمحوري در بيمه سينا موفقيتهاي
بسياري حاصل شده که حتما در سال جديد
نيز استمرار خواهد يافت.مديرعامل بيمه سينا
در خصوص تقويت ذخاير و سرمايه گذاريها در
سال 99براي استحکام بنيه مالي شرکت گفت:
برنامهريزي بسيار خوبي براي مديريت و هدايت
نقدينگي صورت گرفت که خوشبختانه منافع
زيادي را نصيب مجموعه کرد.وي با اشاره به لزوم
تحقق منويات مقام معظم رهبري در خصوص
نامگذاري سال جديد به نام «توليد ،پشتيبانيها،
مانعزداييها» ،از واحدهاي ستادي خواست تا با
حداکثر توان و برنامهريزي منسجم ،شعار سال را
در کار و فعاليت خود تحقق بخشند.دکتر جعفري
در بخش ديگري از اين نشست به تشريح جزئيات
بودجه  1400براي رؤساي شعب پرداخت و گفت:
انتظار ما اين است که مطابق بودجه ابالغي و
حتي فراتر از آن براي تحقق اهداف سهامداران
شرکت به ويژه در راستاي رسالت اجتماعي بنياد
مستضعفان تالش کنيد و از ظرفيت باالي شبکه
فروش نيز در اين زمينه به نحو شايسته استفاده
کنيد.وي توسعه بيمههاي زندگي را به عنوان
يکي از اولويتهاي مهم در سال جديد دانست و
گفت :در حال حاضر سهم بيمههاي زندگي در
پرتفوي ما بيش از متوسط صنعت بيمه است و با
برنامههايي که در دستور کار داريم اين سهم قطعاً
رشد خوبي خواهد داشت.

“وملل” با ثبت تراز مثبت
پرونده  99را بست

موسسه ملل در  12ماه سال  99در
مجموع سه هزار و  899ميليارد تومان در آمد از
محل تسهيالت اعطايي کسب کرد و در مقابل
دو هزار و ميليارد تومان سود به سپرده هاي
سرمايه گذاري اختصاص داد که حاصل آن
ثبت تراز مثبت يک هزار و  57ميليارد تومان
بود.و بر اساس آخرين گزارش ماهيانه موسسه
ملل  ،اين موسسه در اسفند ماه  409در آمد از
محل تسهيالت اعطايي کسب کرد و در مقابل
 571ميليارد تومان سود پرداخت کرد و تراز
عملياتي اسفند ماه اين بانک منفي  162ثبت
شد.اين موسسه خصوصي در مجموع  5درصد
درآمد تسهيالتي و  25درصد سود پرداختي به
سپرده هاي سرمايه گذاري خود را در سال 99
نسبت به سال  98افزايش داده است .موسسه
ملل در بخش تسهيالت اعطايي بيشترين در
آمد را از سه سر فصل ساير تسهيالت ،مشارکت
مدني و فروش اقساطي در سال گذشته کسب
کرد و مانده تسهيالت اعطايي اين موسسه به
رقم  18هزار و  681ميليارد تومان رسيد که
نسبت به سال قبل از آن  19درصد رشد داشته
است .اين شرکت بورسي در بخش پرداخت
سود به سپرده هاي سرمايه گذاري بيشترين
سود را به سه سرفصل سپرده هاي يک ساله
 ،دو ساله و سپرده هاي کوتاه پرداخت کرد و
مانده سپرده هاي سرمايه گذاري اين موسسه
مالي در پايان سال  99به رقم  22هزار و 952
ميليارد تومان رسيد که نسبت به سال قبل از
آن  51درصد افزايش داشته است.

