بانک و بیمه
اخبار
پيام مديرعامل بانک سپه در
آستانه سالروز تأسيس اين بانک

مديرعامل بانک سپه با صدور پيامي
ضمن آرزوي قبولي طاعات و عبادات براي
هموطنان عزيز در ماه مبارک رمضان و
ليالي عزيز قدر ،سالروز تأسيس اين
بانک را به مردم شريف ايران ،مشتريان و
کارکنان شاغل و بازنشسته بانک ديرپاي
سپه تبريک گفت.
به گزارش پايگاه اطالعرساني بانک
سپه در پيام محمدکاظم چقازردي آمده
است :انشااهلل تقارن ماه مبارک رمضان و
ليالي پرفيض قدر با سالروز تأسيس نخستين
بانک ايراني موجب ارتقاء خدمت و اثرگذاري
بيشازپيش در توسعه و پيشرفت اقتصادي
نظام مقدس جمهوري اسالمي شود.
وي همچنين اظهار داشت :بانک سپه
در آستانه يکي از مهمترين و تأثيرگذارترين
سالهاي فعاليت خود در عرصه بانکي و
اقتصادي قرار دارد.
مديرعامل بانک سپه افزود :به نتيجه
رسيدن مأموريت ملي و مهم ادغام ،بانک
سپه را در آستانه يک صدسالگي تأسيس
خود با انباشت تجربه و افزايش ظرفيتهاي
انساني جوان ،باانگيزه و منابع سپردهاي
قابلتوجه قرار داده و اين بانک قدرتمندتر از
گذشته براي نقشآفريني در عرصه اقتصادي
و بازار پولي کشور مصمم است.
وي در بخش ديگري از پيام خود
آورده است :اينجانب ضمن گرامي داشت
 14ارديبهشتماه ،سالروز تأسيس نخستين
بانک ايراني به همه هموطنان گرامي،
مشتريان عزيز و همکاران فرهيخته و
گرانقدر شاغل و بازنشسته خود در بانک
سپه که در آستانه قرن جديد به بزرگترين
بانک کشور تبديلشده در اين ايام مبارک
و شبهاي پرفيض قدر آرزوي سالمتي و
توفيقات روزافزون دارم.

اعطاي تسهيالت  277هزار
ميليارد ريالي بانک آينده به
مشاغل آسيبپذير

بانک آينده ،از کسبوکارهايي که
بهدليل شرايط ناشي از شيوع ويروس کرونا
در فعاليت اقتصادي خود ،آسيب ديدهاند،
از تيرماه سال گذشته با اعطاي تسهيالت،
حمايت کرد.
به گزارش روابط عمومي بانک آينده،
بانک آينده با هدف کمک به صاحبان
کسبوکارهاي آسيبديده ناشي از
همهگيري کرونا و بهمنظور حفظ رونق
اشتغال و جبران بخشي از خسارات عملياتي
واحدهاي مختلف توليدي ،صنعتي ،خدماتي
و ساير بخش هاي اقتصادي کشور در مدت
سه ماه پاياني سال گذشته ،تعداد  513فقره
تسهيالت بهمبلغ  277هزار ميليارد ريال
پرداخت کرد.
بانک آينده با توجه به اولويتهاي خود،
مبني بر حمايت از فعاالن اقتصادي و افزايش
توليد و اشتغال ،برنامههاي هدفمندي را در
سال گذشته جهت تأمين مالي بنگاه هاي
توليدي ،به اجرا درآورد.

مديرعامل بانک کشاورزي:

نيروي کارشناس متخصص از
سرمايه هاي ارزشمند بانک
کشاورزي است

روح اله خدارحمي مديرعامل بانک
کشاورزي نيروي کارشناسي متخصص را
ويژگي ارزشمند قلمداد کرد و آن را امتيازي
براي اين بانک دانست.
خدارحمي در ديدار با گروهي از
کارشناسان مديريت هاي شعب اين بانک
در استان ها،بر نقش،جايگاه و اثربخشي
کارشناسان در تصميم گيري و تصميم
سازي در بانک کشاورزي تأکيدکرد.
خدارحمي کارشناسان متخصص در بانک
کشاورزي را مغتنم شمرد و آنان را جزو
سرمايه هاي ارزشمند و اثر بخش و يکي
از امتيازات اين بانک دانست و خواستار
تقويت اين ويژگي از طريق آموزش و به
روز رساني اطالعات شد.
وي در پاسخ به برخي از دغدغه هاي
کارشناسان،با بيان اينکه براي رعايت شأن
و معيشت کارکنان شاغل و بازنشسته تالش
مي کنيم و آن را توفيقي براي خود مي دانيم
خاطرنشان کرد :تحقق اهداف و برنامه هاي
حوزه سرمايه انساني در دستور کارقرار دارد
و پيگيري هاي الزم صورت خواهد گرفت.

بانک دي براي تأمين مالي
طرحهايتوسعهايگروهصنعتي
ميهن اعالم آمادگي کرد

در راستاي حمايت از توليد داخلي و
توسعه تعامالت با توليدکنندگان داخلي،
مديرعامل بانک دي به همراه جمعي از
مديران اين بانک ،از گروه صنعتي ميهن
بازديد کرد.برات کريمي ،مديرعامل بانک
دي ،با هدف گسترش دامنه ارائه خدمات
مالي و بانکي و حمايت از توليد داخلي
از گروه صنعتي ميهن ديدار و با ايوب
پايداري ،مؤسس و بنيانگذار اين شرکت،
به گفتوگو نشست.مديرعامل بانک دي
در اين ديدار بر تداوم همکاري بانک
دي با اين گروه صنعتي براي تأمين مالي
طرحهاي جديد و توسعهاي اين شرکت
تأکيد کرد.
گفتني است در اين بازديد ،رحيم
طاهري عضو هيئتمديره ،ابوالفضل رضايي،
معاون اعتبارات و همتاهلل حسينزاده،
سرپرست مديريت امور شعب بانک دي نيز
حضور داشتند.
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معاون مدير عامل در امور طرح و برنامه بانک مسکن :

اولويت بانک مسکن در سال  1400پرداخت تسهيالت ساخت است

معاون مدير عامل در امور طرح و برنامه بانک مسکن با تاکيد بر
اينکه اولويت بانک مسکن در سال جاري پرداخت تسهيالت به حوزه
توليد مسکن است گفت :مشکالت بخش مسکن و باال بردن قدرت
خريد تنها با افزايش سقف وام خريد مسکن ميسر نيست.
به گزارش اخبارصنعت ،به نقل از پايگاه خبري بانک مسکن_
هيبنا ،نامگذاري سال  1400با عنوان ” توليد ،پشتيباني ها و مانع
زدايي ها” از سوي مقام معظم رهبري نشان داد که باز هم بخش
مسکن ،وظيفه خطيري به عنوان پيشران اقتصادي در قبال رونق
اقتصادي دارد.
توجه بانک مسکن به حوزه ساخت و ساز در سال جاري و
پرداخت تسهيالت تا  80درصد هزينه ساخت نشان مي دهد که
حمايت و پشتيباني از بخش توليد به معناي واقعي در سرلوحه کار
بانک مسکن قرار گرفته است.
محمد حسن مرادي معاون مدير عامل در امور طرح و برنامه
بانک مسکن در گفتگو با خبرنگار هيبنا در پاسخ به اين سوال که
با توجه به نامگذاري سال  1400با نام “توليد ،پشتيباني ها و مانع
زدايي ها” آيا بانک مسکن در کنار توجه به حوزه ساخت و ساز ،به
بخش وام خريد مسکن نيز در سال  1400توجه خواهد داشت؟
گفت :محصوالت بانک مسکن تعهدي است و اگر قرار باشد برنامه
اي براي سال جاري در حوزه پرداخت وام خريد مسکن داشته باشيم
بايد به تاييد بانک مرکزي برسد.

وي با بيان اينکه بانک مسکن طرح هايي در حوزه باال بردن
قدرت خريد مسکن دارد اما بايد قبل از اعالم عمومي به تاييد بانک
مرکزي برسد ،افزود :موضوعي که بايد به آن تاکيد کرد اين است که
مشکالت بخش مسکن و قدرت خريد تنها با پرداخت وام خريد و باال
بردن سقف وام خريد مرتفع نخواهد شد.
مرادي ادامه داد :به فرض که تسهيالت خريد مسکن 100
درصد افزايش يابد .سوال اين است که آيا باز هم اين مقدار جبران
کاهش قدرت خريد را خواهد کرد؟ آيا اصال مي تواند تقاضاي بالقوه
را بالفعل کند؟ و آيا بازپرداخت اقساط آن از عهده متقاضيان برمي
آيد؟
معاون مدير عامل در امور طرح و برنامه بانک مسکن

اسماعيل هلل گاني مديرعامل بانک رفاه کارگران با
در پيام روز کارگر انتشار پيامي ،فرا رسيدن اول ماه مي روز جهاني کار و
مديرعامل بانک رفاه
کارگران تاکيد شد کارگر را به همه کارگران ايران اسالمي تبريک و تهنيت
گفت.به گزارش روابط عمومي بانک رفاه کارگران ،متن
پيام به اين شرح است:
اول ماه مي مصادف با  11ارديبهشت ماه ،تحت
عنوان روز جهاني کارگر نام گذاري شده است تا بهانه
اي باشد براي ارج نهادن به مقام شامخ کارگر و همچنين
تالش در راستاي نهادينه کردن فرهنگ کار .اين روز را
خدمت همه کارگران عزيز ميهن اسالمي تبريک و تهنيت
عرض مي نمايم.
همانگونه که رهبر معظم انقالب اسالمي همواره
تاکيد دارند ،تنها راه دستيابي به توسعه پايدار و همچنين

کارگران
محور
دستيابي
به توسعه
پايدار

با اشاره به اينکه بانک مسکن از سال گذشته با پرداخت
تسهيالت و افزايش سقف وام ساخت مسکن نشان داد که به
حوزه توليد و پشتيباني از بخش مسکن توجه ويژه اي داشته
است تاکيد کرد :در کنار مسکن ساير کاالها نيز گران شده
اند .به هر حال اگر بخواهيم سقف وام خريد مسکن را افزايش
دهيم بايد به اين موضوع نيز توجه کرد که بازپرداخت اقساط
از عهده متقاضيان خارج خواهد بود .پس بهترين گزينه در
اين شرايط براي بخش مسکن توجه به حوزه ساخت و ساز و
مديريت هزينه هاي توليد است.
مرادي تصريح کرد :در شرايط فعلي اولويت بر روي ساخت و
ساز است .اما بايد در کنار تسهيالت ساخت مسکن ،به کنترل ساير
نهاده هاي توليد مسکن نيز توجه شود.
وي ادامه داد :زمين مهمترين رکن توليد مسکن است ،اگر
مديريت زمين مورد توجه قرار بگيرد مي توان به کاهش قيمت تمام
شده و در نهايت افت قيمت مسکن اميدوار شد.
مرادي با بيان اينکه نمونه واقعي حذف زمين از قيمت نهايي
مسکن ،طرح اقدام ملي مسکن است ،گفت :طرح اقدام ملي مسکن
نمونه خوبي در کاهش قيمت تمام شده مسکن است و قطعا با آورده
اي که متقاضيان مسکن ملي خواهند داشت در نهايت مسکن با
قيمت مناسبي در اختيار متقاضيان قرار خواهد گرفت و يا حداقل
قدرت خريد آنان را همپاي تورم حفظ خواهد کرد.

حفظ استقالل کشور ،از مسير توجه به “توليد ملي” مي
گذرد و در اين مسير نقش کارگران و تالشگران عرصه
کار و توليد ،نقش بسيار موثر و تعيين کننده اي است.
بدون شک قشر معزز کارگر به عنوان يکي از شريف ترين
و ارزشمندترين اقشار جامعه ،نقش محور دستيابي به
توسعه پايدار و شکوفايي اقتصادي کشور را برعهده دارد.
کارگران و بازنشستگان عزيز به عنوان صاحبان اصلي
بانک رفاه کارگران همواره در کانون توجهات اين بانک
قرار داشته اند و بخش قابل توجهي از برنامه هاي توسعه
اي بانک با محوريت رفع نيازهاي مالي اين عزيزان و ارائه
خدمات متنوع تسهيالتي به آنان تدوين و اجرايي شده
است .همواره سعي شده است تا ارائه خدمات تسهيالتي
به کارگران و بازنشستگان عزيز با اهتمام بيشتري در

دستور کار قرار گيرد و هرگز شرايط دشوار ناشي از شيوع
ويروس کرونا و مسائل اقتصادي ،خدمت رساني به اين
قشر زحمتکش و پر تالش را متوقف نکرده است.
بانک رفاه کارگران در سال جاري نيز که تحت عنوان
سال “توليد؛ پشتيباني ها و مانع زدايي ها” نام گذاري
شده است ،تالش خواهد کرد تا به سهم خود در راستاي
حمايت از توليد ملي و تالشگران اين عرصه گام بردارد
و نسبت به توسعه بيش از پيش ارائه خدمات اعتباري و
تسهيالتي به کارگران عزيز اقدام کند.
بار ديگر فرا رسيدن روز کارگر را خدمت تمامي
تالشگران و فعاالن عرصه کار و توليد تبريک عرض
نموده ،از خداوند متعال براي ايشان سالمتي و آرامش
مسالت دارم.

مدير امور نظارت بر طرح هاي بانک صنعت و معدن:

بهره برداري  66طرح در سال جاري با تأمين مالي بانک صنعت ومعدن

بيتا کچيان اظهار داشت :در راستاي تحقق شعار سال ،امسال
با تسهيالت بانک صنعت و معدن  66طرح صنعتي و معدني که
پيشرفت فيزيکي بيش از  80درصد دارند ،به بهره برداري مي رسند.
وي ضمن بيان مطلب فوق افزود:سال گذشته يکي از دشوارترين
و پرچالش ترين سال ها براي اقتصاد ايران بود به صورتي که تشديد
تحريم هاي ظالمانه و شيوع بيماري کرونا مزيد بر مشکالت موجود
در روند اجراي پروژههاي سرمايه گذاري شد.
وي ادامه داد :افزايش تورم در سال هاي  98و  ،99برآورد
سرمايهگذاري ها را کامال دگرگون و مشکالت زيادي در تأمين آورده
شرکت ها ايجاد کرد و به دليل مشکالت ناشي از تحريم در تأمين و
انتقال ارز ،هزينه هاي پيش بيني نشده زيادي به پروژه ها تحميل
شد.
کچيان تصريح کرد :در مديريت نظارت بر طرح ها تالش

بسياري از طرف تمامي کارکنان جهت همکاري و همراهي با سرمايه
گذاران در بخش صنعت و معدن کشور و يافتن راهکارهاي قانوني
جهت عبور از اين مشکالت و نيز تأمين مالي طرح ها علي الخصوص
طرح هايي که داراي درصد پيشرفت فيزيکي باالي  70درصد
هستند ،صورت پذيرفت.
وي گفت :طي بررسي صورت گرفته در خصوص طرح هايي
که مي بايست در سال  99به بهرهبرداري ميرسيدند ،مشخص
شد؛ عمده دليل عدم بهرهبرداري طرح ها عدم حضور تکنسينهاي
خارجي به دليل بيماري کرونا جهت راه اندازي و نيز افزايش هزينه
هاي ناشي از تورم بوده است.
کچيان افزود :با اين حال در سال  99تعداد  58طرح در حال
اجرا ،تحت نظارت در ستاد و شعب اين بانک در صنايع مخلتف اعم
از نيروگاهي ( 4طرح) ،فوالدي ( 8طرح) ،پتروشيمي و شيميايي (10

طرح) ،نساجي و سلولوزي ( 7طرح) ،غذايي و آشاميدني و دارويي
( 7طرح)  ،توليد آب شيرين و انتقال آن ( 2طرح)  ،صنايع فلزي،
قطعه سازي و خودرو (13طرح) و کاني و غيرفلزي ( 6طرح) به بهره
برداري رسيد اند که در مجموع در حدود  3ميليارد دالر تسهيالت
ارزي و  10هزار ميليارد ريال تسهيالت ريالي براي ساخت و تجهيز
اين پروژه ها پرداخت شده است.
مدير امور نظارت بر طرح هاي بانک صنعت و معدن خاطر
نشان کرد :پيش بيني مي شود در مجموع  66طرح تحت نظارت در
بانک صنعت و معدن در صنايع مختلف در  6ماهه اول سال جاري
به بهره برداري برسند و با عنايت به شعار امسال در جهت توليد،
پشتيباني ها و مانع زدايي ها از تمام ظرفيت هاي قانوني در جهت
کمک به بهره برداري از اين طرح ها استفاده مي کنيم تا قدمي در
زمينه ايجاد اشتغال براي حداقل  6800نفر درکشور برداشته شود.

دکتر علي صالحآبادي اعالم کرد:

ورود اوراق گام به بازار سرمايه راهکاري براي تحقق شعار سال 1400

مديرعامل بانک توسعه صادرات با اشاره به راههاي تحقق شعار
سال  1400گفت :نقش بازار سرمايه در تامين مالي ،بلندمدت است
اما در صورت ورود هر چه زودتر اوراق گام به بورس ميتوان تامين
مالي کوتاهمدت يا تامين سرمايه در گردش بنگاههاي توليدي را در
بازار سرمايه در دستور کار قرار داد.
به گزارش روابط عمومي بانک توسعه صادرات ايران ،دکتر علي
صالحآبادي به راههاي تحقق شعار سال ( 1400توليد ،پشتياني ها و
مانع زداييها) اشاره کرد و افزود :بازار سرمايه ميتواند نقش بسيار
مهمي در تحقق شعار سال داشته باشد ،حمايت از توليد داراي
جوانب و زواياي مختلفي است که يکي از اين زوايا وابسته به تامين
مالي بخش توليد است.
وي گفت :در بخش تامين مالي توليد ،بازار پول و بازار سرمايه
نقش مهمي را بر عهده دارند تا بتوانند از اين طريق مساله تامين
مالي را به خوبي انجام دهند.
صالحآبادي با تاکيد بر اينکه ابزار مالي مختلفي در بازار سرمايه
وجود دارد و در کنار آن بايد نوآوري در بخش مالي مورد تقويت قرار
گيرد ،افزود :سرمايه گذاراني که به دنبال خريد اوراق هستند ،به
دليل ساليق و درجههاي ريسک پذيري مختلفي که دارند بايد قادر
به انتخاب ابزار مورد نظر خود باشند و همچنين شرکتها بتوانند
براي نيازهايي که متناسب با بخش توليد هستند ابزار متناسب را
منتشر و بتوانند از بازار سرمايه تامين مالي کنند.

رييس اسبق سازمان بورس و اوراق بهادار اظهار داشت :اين
موضوع به عنوان مساله بسيار مهمي تلقي مي شود ،بازار سرمايه بايد
نقش خود را در تامين مالي توليد بيش از گذشته تقويت کند که اين
موضوع نيازمند ابزارسازي است.
وي خاطرنشان کرد :اکنون ابزارهاي موجود در بازار سرمايه
داراي صالحيت هستند و کمک زيادي را در تامين مالي ها داشته
است اما همچنان در بازار سرمايه نيازمند ابزارسازي هستيم.
صالح آبادي تاکيد کرد :اوراق گام به عنوان نکته مثبتي تلقي
ميشود که نياز است تا از طريق آن مشکالت موجود مرتفع شود و
در بازار سرمايه با همکاري بازار پول توسعه پيدا کند.
رييس اسبق سازمان بورس و اوراق بهادار با بيان اينکه اوراق
گام ميتواند کمک کننده در تحقق شعار سال باشد اما متاسفانه با
رواج چنداني همراه نبوده است ،گفت :فعاليت اين اوراق بدين شکل
است که شرکتي مواد اوليه مورد نياز خود را خريداري مي کند اما
فروشنده مواد اوليه اطمينان ندارد که آيا تا دو ماه آينده به پول خود
خواهد رسيد يا خير ،با توجه به چنين مساله اي آنها مي توانند به
بانک مراجعه کنند و بانک براساس شناختي که از خريدار مواد اوليه
دارد ،خريدار را مقابل فروشنده مواد اوليه تضمين مي کند و اوراقي
را در اختيار فروشنده قرار مي دهد.
وي افزود :فروشنده آن محصول مي تواند اوراق را در بازار
سرمايه تنزيل کند و پولي را که قرار بود سه ماه آينده از خريدار

دريافت کند به صورت نقد از طريق بازار سرمايه دريافت خواهد کرد.
به گفته صالح آبادي ،اين موضوع اتفاقي است که بازار سرمايه
هم مي تواند در بخش تامين سرمايه در گردش بنگاه هاي توليدي
نقش موثري را ايفا کند.
رييس اسبق سازمان بورس و اوراق بهادار گفت :نقش بازار
سرمايه در تامين مالي ،بلندمدت بوده است اما در صورت ورود هر
چه زودتر اوراق گام به بازار سرمايه ،مي توان تامين مالي کوتاه مدت
يا تامين سرمايه در گردش بنگاه هاي توليدي را در بازار سرمايه در
دستور کار قرار داد.
وي با بيان اينکه نقش بازار سرمايه در تامين مالي با اين ابزار تقويت
خواهد شد ،افزود :ايرادات وارد شده به اين ابزار بايد از طريق تعامالتي که
بين سازمان بورس و بانک مرکزي صورت مي گيرد برطرف شود تا بتوان
هر چه زودتر شاهد راهاندازي اين ابزار در بازار سرمايه باشيم.
امسال رهبر معظم انقالب با انتخاب شعار «توليد ،پشتيبانيها،
مانعزداييها» بر اهميت جهش توليد و حمايت از توليدکنندگان و
رفع موانع پيش روي توليدکنندگان تاکيد کردند.
مزيت اصلي اوراق گام احياي خريد اعتباري در زنجيرههاي
توليد بوده که با توجه به اينکه کارمزد انتشار يک بار قابل پرداخت
است ،در صورت مديريت درست و شناسايي زنجيرهها امکان نقل و
انتقال بدون کارمزد و در نتيجه کاهش هزينههاي مالي بنگاههاي
توليدي فراهم ميشود.

بر اساس گزارش منتشر شده از سوي بيمه مرکزي

صنعت بيمه  81٫7هزار ميليارد تومان حق بيمه توليد کرد

گزارش مقدماتي تحليل آمار عملکرد سال  1399بيمه مرکزي
نشان مي دهد که در اين سال بيش از  68.6ميليون بيمه نامه صادر و
بالغ بر  34.1ميليون فقره خسارت پرداخت شده است.
براساس گزارش اداره کل راوابط عمومي و امور بين الملل بيمه
مرکزي بنابر آمار رسيده ،مبلغ حق بيمه توليدي و خسارت پرداختي
به ترتيب در حدود  81٫7و  43٫7هزار ميليارد تومان اعالم شده است.
همچنين بر اساس اين آمار ،حق بيمه سرانه (نسبت حق بيمه
توليدي به جمعيت کشور يا متوسط حق بيمه پرداختي توسط هر
ايراني) به  972هزار تومان رسيده است که در مقايسه با آمار سالنامه
98حدود  34٫3درصد رشد 98داشته است.
براساس اين گزارش تغييرات حق بيمه توليدي و خسارت پرداختي
نسبت به سال گذشته به ترتيب حاکي از  37٫8و  30٫5درصد رشد بوده
است (اين در حالي است که اين مقادير وفق آمار سالنامه  98به ترتيب
 31٫6و  19درصد بود).
نسبت خسارت بازار با  3واحد کاهش (در مقايسه با سال قبل)
به  53٫4درصد رسيده است .البته در محاسبه اين نسبت (حاصل
تقسيم خسارت پرداختي به حقبيمه توليدي برحسب درصد) ،مبالغ
خسارتهاي معوق ،ذخاير حقبيمه ،کارمزد شبکه فروش و هزينههاي
اداري -عمومي شرکتهاي بيمه در نظر گرفته نميشود.

راه اندازي 9600
شغل خانگي با
تسهيالت بانک
صادرات ايران در
سال گذشته

با عنايت به اينکه ،بررسي آمار “نسبت خسارت” نمي تواند به دقت
“ضريب خسارت” ارزيابي مطلوبي از عملکرد صنعت بيمه در دسترس
قرار داده و فعاليت واقعي آن را نشان بدهد ،اما به دليل عدم دسترسي به
آمار ذخاير حق بيمه و خسارات معوق تا زمان بسته شدن صورتهاي مالي
شرکتهاي بيمه و عدم امکان محاسبه ضريب خسارت (حاصل تقسيم
خسارت واقع شده به حق بيمه عايد شده ضربدر  ،)100از شاخص نسبت
خسارت استفاده مي گردد.
با اين تفاسير مطابق آمار اعالمي  3رشته درمان (با 75٫5درصد)،
حوادث راننده (با  74درصد) و شخص ثالث – مازاد (با  64درصد) نسبت
خسارتي باالتر از بازار بيمه داشتند.
در بخش ديگري از اين گزارش سهم بخش غيردولتي از حق بيمه
توليدي و خسارت پرداختي صنعت بيمه ،به ترتيب حدود  68٫5و 66٫8
درصد اعالم شده است (وفق آمار سالنامه  98اين مقادير به ترتيب 67٫7
و  64٫4درصد بود).
ميزان انحصار شرکتي در بازار بيمه بر اساس شاخص هرفيندال-
هيرشمن به عدد  1344رسيده است ( 3٫2درصد کاهش نسبت به
آمار سالنامه  .)98چنانچه اين عدد به زير  1000برسد ،حاکي از فضاي
رقابتي کامل در بازار بيمه خواهد داشت.
اين گزارش سهم  3رشته بيمه شخص ثالث و مازاد ،درمان و

بانک صادرات ايران در سال گذشته با پرداخت 4100
ميليارد ريال تسهيالت به راهاندازي  9600شغل خانگي
کمک کرد.
حمايت بانک صادرات ايران از ايجاد مشاغل خانگي
سرپرستان خانوار تحت پوشش نهادهاي حمايتي با اعطاي
 4200ميليارد ريال درسال  99تداوم يافت و به راهاندازي 9
هزار و  615شغل خانگي براي اقشار واجد شرايط منجر شد.

زندگي را به ترتيب  19٫2 ،33٫5و  15٫5درصد از پرتفوي حق بيمه
توليدي بازاراعالم کرده است (اين در حالي است که اين مقادير وفق آمار
سالنامه  98به ترتيب  22٫9 ،34٫1و 14٫3درصد بود).
آمارهاي اعالمي در سال 1399نشان مي دهد که در اين سال بيش
از  68٫6ميليون بيمه نامه صادر و بالغ بر  34٫1ميليون فقره خسارت
پرداخت شده است.تعداد بيمه نامههاي صادره و تعداد موارد خسارت
پرداختي نسبت به مدت مشابه سال قبل ،به ترتيب  4٫2درصد کاهش
و  42٫4درصد افزايش داشته است.
کاهش در تعداد بيمه نامه صادره بازار به طور عمده متأثر از عملکرد
برخي از شرکت هاي بيمه است که تعداد بيمه نامه هاي صادره آنها با
سهم قابل توجه  53٫4درصدي از کل بيمه نامه هاي صادره بازار ،در
مقايسه با مدت مشابه سال قبل به ترتيب بين  0تا  6درصد کاهش
داشته و متأثر از عملکرد اين شرکتها در بيمه هاي شخص ثالث-مازاد و
حوادث راننده بوده است.
رشد تعداد موارد خسارت پرداختي بازار ،به دليل افزايش (49٫3
درصدي) اين تعداد در بيمه درمان با سهم عمده ( 90٫9درصدي) از
تعداد خسارتهاي پرداختي بازار بيمه بوده است.
الزم به ذکر است تا قبل از بسته شدن صورتهاي مالي شرکتهاي
بيمه براي سال مالي  ،1399اين آمار جنبه مقدماتي (اوليه) دارد.

در اين سال معرفيشدگان از سوي کميته امداد امام
خميني (ره) و سازمان بهزيستي همچون سالهاي گذشته
از تسهيالت حمايتي بانک صادرات ايران بهرهمند شده و
موفق به ايجاد کسب و کارهاي نوپا شدند که اين اقدام سهم
بهسزايي در اشتغالزايي به ويژه در نقاط محروم کشور داشته
است.بانک صادرات ايران با توجه به گستردگي شعب و
زيرساختهاي موجود ،عالوه بر حمايت از راهاندازي مشاغل

خانگي ،تسهيالت مختلف حمايتي در قالب وامهاي ضروري،
وام قرضالحسنه ازدواج و تهيه جهيزيه ،تسهيالت مسکن
اقشار ويژه ،بهسازي و نوسازي مسکن روستايي ،وامهاي
حوادث غيرمترقبه ،حمايت از بنگاههاي کوچک و متوسط،
زندانيان نيازمند ،کمک به اقشار مختلف آسيبديده از شيوع
بيماري کرونا و … به واجدين شرايط و متقاضيان پرداخت
ميکند.

اخبار
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با حضور مديرعامل صورت گرفت :

رونمايي از سند آموزشي سال
 1400بيمه ما

مراسم رونمايي از سند آموزشي
سال 1400شرکت بيمه «ما» با حضورحجت
بهاري فر مديرعامل و عضو هيات مديره ،ساير
اعضاي هيات مديره و معاونين شرکت بيمه
«ما» برگزار شد.به گزارش روابط عمومي مدير
سرمايه انساني و آموزش شرکت بيمه “ما” با
اعالم اين خبر گفت :از زمان راه اندازي شرکت
تاکنون ،آموزش کارکنان و شبکه فروش
همواره سير صعودي داشته است .وي در ادامه
خاطرنشان کرد :اجرايي کردن سند توسعه
آموزشي  ،1400از سياست هاي شرکت در
سال جاري است .در سال جديد با فراهم کردن
زيرساخت هاي الزم و تبيين برنامه هاي کوتاه
مدت و بلندمدت ،درصدد اجراي سريع تر اين
طرح هستيم.طراحي سند آموزشي سال 1399
نيز با تعامل و همکاري همه مديران ستادي و
فني شرکت انجام شده بود که بر اساس آن،
شاهد افزايش  10برابري آموزش نسبت به سال
 1398به ميزان  1319358نفر ساعت آموزش
بوده ايم که توسط همکاران در شرکت برگزار
شده بود.مدير سرمايه انساني در بخش ديگري
به استراتژي 34000منابع انساني اشاره کرد
و گفت :اين مديريت سعي کرده است مطابق
با استراتژي هاي تبيين شده ،مديريت سرمايه
انساني را با رويکرد  34000پياده سازي کرده
و مراحل هفتگانه بلوغ سازماني را که به پياده
سازي شاخص ها و معيارهاي اين مدل در
حوزه زيرسيستم آموزش ،يادگيري و مديريت
دانش اختصاص دارد را اجرايي کند.
در سال جاري صورت مي گيرد:

بازنگري بيمه رازي در نرخ و
شرايط بيمه ها

شبکه فروش عملکرد خوبي داشته و سود
خوبي عايد شرکت شده است که البته همه ي
اين تالش ها در يک راستا بوده و ماحصل آن
اعتالي برند شرکت بيمه رازي است.
علي صيف زاده مدير بيمه هاي خودرو
شرکت بيمه رازي از بازنگري در نرخ و شرايط
بيمه هاي اتومبيل جهت رقابتي شدن خبر داد
و در خصوص نرخ بيمه نامه ها گفت :امسال
يک بازنگري در شرايط و نرخ بيمه هاي بدنه
انجام مي شود ،بعضي از محدوديت ها که
شبکه فروش به درستي به آن اعتراض دارند را
نيز حذف خواهيم کرد ولي از طرف ما در داخل
شرکت بايد به موضوعاتي مثل ضريب خسارت
و کنترل ريسک توجه شود .وي افزود شبکه
فروش عملکرد خوبي داشته و سود خوبي عايد
شرکت شده است که البته همه ي اين تالش
ها در يک راستا بوده و ماحصل آن اعتالي
برند شرکت بيمه رازي است.وي در خصوص
بازاريابي ادامه داد :بايد گفت ما بيشترين
فراواني بيمه را در شخصثالث داريم اما در
کنار آن مي توانيم بازاريابي خوبي جهت تنوع
سبد خريد بيمه اي درنظر بگيريم تا بيمهبدنه
بيشتري در کنار ثالث فروخته شود.صيف زاده
تاکيد کرد که در بخش ثالث مي توانيم مازاد
تعهدات مالي را به بيمه گزاران پيشنهاد کنيم
که هم براي شبکه فروش و هم براي بيمه
گزاران داراي مطلوبيت ميباشد و در صورت
بروز حادثه و ايجاد خسارتهاي مالي باالتر از
حداقل تعهدات مالي قانوني  ،بيمه گر متعهد
به رسيدگي و پرداخت خسارت خواهد بود .
درحال حاضر اين امکان در تمديد بخش عمده
اي از بيمه نامه ها تا  320ميليون تومان مالي
در سيستم تعريف شده است .گفتني است در
برنامه جشن ضيافت بيمه رازي که به مناسبت
هجدهمين سالگرد تاسيس اين شرکت و در
ماه مبارک رمضان برگزار مي شود ،طي قرعه
کشي بين نمايندگان حائژ شرايط ،هر شب يک
سکه طال و يک عدد چوب گلف به يک نماينده
هديه داده ميشود که اين جايزه در شب اول
به آقاي مصطفي اقتداري نماينده شعبه
بندرعباس  ،شب دوم به آقاي يداهلل مهدي زاده
از شعبه ايالم  ،شب سوم به خانم اکرم شوقي
نماينده زنجان  ،شب چهارم به بابک رحيمي
شاد نماينده تهران از شعبه کاشاني  ،شب پنجم
به ليال موسوي از شعبه همدان و شب ششم
به حميد اميني از شعبه کرج و شب هفتم
به منيژه خضري از شعبه اروميه تعلق گرفت.

افزايش90درصدي
حقبيمههايتوليديبيمهکوثر

حقبيمههاي توليدي شرکت بيمه کوثر
در يک ماه ابتداي سال  90 ، 1400درصد
نسبت به مدت مشابه سال قبل افزايش يافته
و نسبت خسارت نيز در همين مدت  20واحد
کاهش يافته است.به گزارش روابطعمومي و
اعالم معاون برنامهريزي و نظارت راهبردي
بيمه کوثر ،طي اين مدت ،از کل حقبيمههاي
توليدي و خسارت پرداختي سهم رشتههاي
غيرزندگي به ترتيب 92درصد و 82درصد،
همچنين سهم بيمههاي زندگي هشت درصد و
18درصد است.الله کريمي خاطرنشانکرد :در
اين دوره رشتههاي هواپيما ،مهندسي و درمان
شرکت بيشترين درصد رشد فروش نسبت
به مدت مشابه سال گذشته را در ميان ساير
رشتهها داشتند.

تقدير از رئيس شعبه برتر بيمه
آرمان در قزوين

جلسه ي تقدير از رئيس شعبه برتر بيمه
آرمان در قزوين برگزار شد.به گزارش روابط
عمومي بيمه آرمان ،جلسه تقدير از رئيس شعبه
قزوين با حضور سرپرست مديرعامل،مدير امور
شعب و توسعه شبکه فروش ،و روساي شعب
برگزار گرديد.روابط عمومي ضمن تبريک
به ايشان و همکاران ساعي و پر تالش شعبه
قزوين آرزوي موفقيت و سربلندي دارد.

