بانک و بیمه
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پشت پرده کاهش نرخ سود در بازار بين بانکي

اخبار
افتتاح  6مدرسه در
استانهاي خوزستان و لرستان
به همت بانک پاسارگاد

بانک پاسارگاد در راستاي ايفاي
مسئوليتهاي اجتماعي خود در حوزه ساخت
مدرسه و توسعه فضاهاي آموزشي کشور ،سه
باب مدرسه در استان لرستان ،دو باب مدرسه
در استان خوزستان افتتاح و عمليات احداث
مدرسه 12کالسه در دزفول را آغاز کرد.
در روزهاي  4و 5خرداد با حضور دکتر
مجيد قاسمي مدير عامل بانک پاسارگاد و
شماري از مسئوالن استاني و محلي  5باب
مدرسه در استانهاي لرستان و خوزستان
افتتاح و همزمان با روز دزفول عمليات
احداث مدرسه  12کالسه در منطقه مهرشهر
شهرستان دزفول آغاز شد.
راحله شهرابي مدير امور حوزه راهبري
و روابطعمومي بانک پاسارگاد ضمن اشاره به
فعاليتهاي گسترده بانک در حوزه مسئوليت
اجتماعي بهخصوص در حوزههاي فرهنگي
و آموزشي ،مسئوليت اجتماعي را به عنوان
فرهنگي نهادينه و بخشي جداييناپذير
از فعاليتهاي بانک پاسارگاد دانست و
دراينخصوص تصريح کرد :بانکپاسارگاد
همواره اقدامات و فعاليتهاي متنوع و
گستردهاي را در بخشهاي مختلف علمي،
فرهنگي ،آموزشي ،ورزشي و نيز اعطاي
کمکهاي انساندوستانه و خيرخواهانه با
هدف مشارکت سازنده در توسعه اجتماعي به
انجام ميرساند .از جمله اين اقدامات ميتوان
به ساخت مدرسه و کتابخانه در مناطق آسيب
ديده از سيل و زلزله و مناطق کمتر برخوردار
استانهاي مختلف کشور اشاره داشت.
وي در ادامه افزود :بانک پاسارگاد
تاکنون  25مدرسه در استانهاي کهگيلويه
و بويراحمد ،هرمزگان ،سيستان و بلوچستان،
خراسان رضوي ،البرز ،آذربايجان شرقي،
خوزستان ،لرستان و گلستان ساخته است و
ساخت  11مدرسه ديگر در استان لرستان را در
دستور کار خود دارد .در حوزه ساخت کتابخانه
نيز17 ،کتابخانه در استانهاي اردبيل ،همدان،
کهگيلويه و بويراحمد ،لرستان و فارس توسط
بانک احداث شده که تنها بخشي از اقدامات
بانک در حوزه فرهنگي ميباشد.
گفتني است مدارس افتتاح شده در
استان لرستان شامل  3مدرسه در روستاهاي
شيراوند ،دمرود عليا و همت آباد مي باشند.
با افتتاح اين مدارس  14کالس درس و بيش
از  1200مترمربع به مجموعه فضاي آموزشي
استان لرستان افزوده شد .همچنين با افتتاح 2
مدرسه در روستاي ذبيددبات و شهر الوان در
استان خوزستان 12 ،کالس درس و بيش از
 2000مترمربع به فضاي آموزشي استان نيز
افزوده شد .آغاز عمليات احداث مدرسه 12
کالسه در مهرشهر دزفول نيز موجب شد تا
فرزندان عزيزمان در اين منطقه در آينده اي
نزديک از وجود مدرسهاي در مقطع متوسطه
برخوردار شوند.

برگزيدگاننخستين
مسابقه عکاسي «فريم» در
ايرانمال تقدير شدند

آئين اختتاميه اولين مسابقه عکاسي
از ايران مال به همت بانک آينده و اداره کل
تشريفات و روابط عمومي ايرانمال برگزار شد.
مجموعه چند منظوره ايرانمال خردادماه
 1400ميزبان هنرمندان و عالقمندان عکاسي
کشور بود تا همزمان با کاهش محدوديت هاي
کرونايي و با رعايت پروتکل هاي بهداشتي،
مراسم اختتاميه اولين دوره مسابقه عکاسي ”
فريم” را برگزار کند.
اين رويداد در روزهاي نوروز  1400و در
قالب چندين تور يک روزه عکاسي آغاز شد و در
نهايت در خرداد ماه برندگان خود را شناخت.
مسابقه ” فريم” در دو بخش معماري و
خريد از ايران مال برگزار شد و آثار برگزيده
از ميان حدود چهارصد عکس انتخاب شدند.
هيات داوران اين دوره از مسابقه پس از
ساعت ها بررسي و بازبيني در نهايت 41
عکس را انتخاب و از بين آن افراد زير را
شايسته دريافت جايزه نقدي و لوح تقدير
مسابقه اعالم کرد:
در بخش معماري:
صالح بيات -رتبه اول
محمدرضا نقيبي -رتبه دوم
علي خردپيشه – رتبه سوم
در بخش خريد:
اميد جبرائيلي -رتبه اول
مصطفي کهنترابي -رتبه دوم
شهريار دبيري -رتبه سوم
هيات داوران از سه عکاس نيز تقدير ويژه
به عمل آورد و جايزه هيات داوران به آنان اعطا
شد .اين سه نفر محمدحسن دهکردي ،مهوش
ساروخاني و فاطمه افراز بودند.
در آئين اختتاميه اين مسابقه محمد
نوروزي عکاس پيش کسوت و رئيس هيات
داوران به تشريح فرآيند برگزاري و انتخاب
عکس هاي برتر پرداخت و ضمن تقدير از نگاه
زيبايي شناسانه عکس هاي ارسالي از جوانان
عکاس خواست اصول فني را در دوره هاي
بعدي بيشتر رعايت کنند.
دکتر محمدرضا فراهاني مدير آژانس و
گردشگري ايران مال از ديگر سخنرانان اين
مراسم بود که به نقش عکاسان در آشکار شدن
هويت آثار هنري و تاريخي پرداخت .وي که
از مديران سابق گردشگري کشور است افزود:
هر بار که لنز دوربين يک عکاس بر روي اثري
تاريخي تنظيم مي شود زاويه اي جديد و
حقيقتي نو از آن اثر براي همگان آشکار مي
شود و اين نقش عکاس هنرمند را در جامعه
آشکار مي کند.
اين مراسم در پايان با اهداي جوايز نقدي
و لوح تقدير به برگزيدگان پايان يافت.

يک تحليلگر بازار سرمايه با بيان اينکه معامالت اوراق بدهي با
نرخ سود باالي  20درصد در بورس در حال انجام است ،گفت :به نظر
ميرسد کاهش نرخ بهره بين بانکي دستوري است.
فردين آقابزرگي با اشاره اثرات کاهش نرخ سود بين بانکي گفت:
چنانچه نرخ اعالمي براي سود در بازار بين بانکي صحيح باشد ،اتفاق
خوبي براي بازار سرمايه به شمار ميرود؛ اما متأسفانه نه تنها سابقه
خوبي براي آمار اعالمي از سوي مراجع تصميمگير وجود ندارد؛ بلکه
شواهد در بازار سرمايه هم اين کاهش را تأييد نميکند.
تحليلگر بازار سرمايه افزود :در سال  99باز هم آمار نرخ
سود کاهشي اعالم ميشد؛ اما در بانکها به شيوه ديگر ،اتفاق
ديگري در حال رقم خوردن بود و نرخ سود بانکي به شدت رو
به افزايش بود.
وي با بيان اينکه نرخ بهره بين بانکي ،يکي از مبداهايي است که
ميتواند نرخ بهره در کل اقتصاد را با عرضه و تقاضا در بازار سرمايه،
به سمت باال و پايين سوق دهد ،تصريح کرد :نرخ اوراقي که هم

رتبه اول بانک
سينا در شاخص
هاي بانکداري
الکترونيک
بر اساس
ارزيابي هاي
بانک مرکزي

اکنون در بورس معامله ميشود ،اعداد اعالمي بانک مرکزي را براي
نرخ سود بين بانکي تأييد نميکند؛ به خصوص اينکه اين موضوع،
بخشي از نکاتي است که رئيس کل بانک مرکزي هم آن را مطرح
ميکند که با عمليات بازار باز براي کاهش نرخ سود اقدام ميشود.
به هر حال در حال حاضر نرخ اوراق معامله شده در بورس ،نرخ سود

در ارزيابي بانک مرکزي از عملکرد نظام بانکي در
شاخص هاي بانکداري الکترونيک ،بانک سينا حائز رتبه
برتر کشور شد.
به گزارش اخبارصنعت  ،مدير سيستمهاي نرمافزاري
بانک سينا با بيان آنکه بانک مرکزي به صورت دورهاي،
عملکرد بانک ها را در حوزه فناوري اطالعات با  19شاخص
مورد ارزيابي قرار مي دهد ،خاطرنشان کرد :در ارزيابي
عملکرد  2ماهه منتهي به اسفند ماه  99بانکها از سوي بانک
مرکزي ،بانک سينا در مجموع شاخص ها ،رتبه اول را در
رتبه بندي بانک ها اخذ نموده که نسبت به گزارش دوره
قبل (دي ماه  ،)99هفت رتبه ارتقا يافته است.

اخبار

بين بانکي اعالمي را تأييد نميکند.
اين کارشناس ارشد بازار سرمايه ادامه داد :نرخ مؤثر بازدهي
اوراق به دليل فروختن ارزش اسمي با کسر (زير قيمت اسمي) باالي
 20درصد است که اين موضوع ،اثر مستقيم بر روي بازار سرمايه
دارد و اکنون ،نرخ اوراق در حال خريد و فروش ،باالتر از اعداد
اعالمي است.
آقابزرگي معتقد است که نرخ سود در بازار بين بانکي به صورت
دستوري در حال کاهش است و غالب خريد و فروشها از سوي
بانکها ،با دستور بانک مرکزي ارتباط دارند و معامالت ثانويه که با
کسر در حال خريد و فروش است بخشي از منابع نقدينگي بورس
و بازار سرمايه را قفل ميکنند؛ چراکه اين کار از سوي بانکها در
حال انجام است.
وي افزود :تعداد و وزن معامالت در اوراق به صورت دستوري
انجام ميشود و اين رکن معامالت در بازار بدهي و اوراق ،حکايت از
قيمتگذاري دستوري دارد.

شاهرخ دلگشاد خاطرنشان کرد :از عمدهترين داليل
کسب اين موفقيت ،تمرکز سياست هاي بانک سينا بر
ارتقاي کيفي خدمات از طريق تقويت زيرساخت هاي
فناوري و به کارگيري ابزارهاي مدرن ،پيشرفته و به روز،
توجه به بهبود دانش و آموزش کارکنان و رصد و پايش
مستمر و مداوم فعاليتها بوده است.
دلگشاد تصريح کرد :بانک سينا در حال حاضر،
متنوع ترين خدمات بانکداري الکترونيک را به مشتريان
ارائه ميکند که با توجه به تداوم شيوع کرونا در کشور،
استفاده از اين خدمات مي تواند کمک موثري در قطع
زنجيره اين ويروس باشد.

از سوي بانک مرکزي ابالغ شد؛

بانک مرکزي اعالم کرد :در فرض مفقودي چک تضمينشده،
مراجعه متقاضي و گيرنده به بانک صادرکننده ضرورت داشته و
تکميل و امضاي برگه (فرم) اعالم مفقودي چک تضمينشده و
تعهدنامه عدم ادعا ضروري است.
به گزارش بانک مرکزي ،در اين بخشنامه تغييرات اصالحيه
قانون جديد چک از جمله حذف مدت اعتبار تعيين شده سه ساله
براي چکها تاکيد شده است .بر اين اساس پيرو بخشنامه شماره
320465 97/مورخ /12/09 1397موضوع ابالغ «قانون اصالح قانون
صدور چک» مصوب سال  ،1397ابالغيه شماره  20962مورخ
/28/02 1400رياست جمهوري در رابطه با اصالح و الحاق موادي به
«قانون اصالح قانون صدور چک» که در جلسه مورخ /29/011400
مجلس شوراي اسالمي به تصويب رسيده و در تاريخ /18/021400
مورد تأييد شوراي نگهبان واقع شده ،به منظور اجرا به شبکه بانکي
ابالغ ميشود.
مهمترين تغييرات اصالحيه اخير قانون ياد شده ،عبارتست از:
مدت اعتبار تعيين شده براي چک به مدت  3سال از تاريخ
دريافت دسته چک (موضوع ماده ( )6اصالحي قانون صدور چک)
حذف شده است.
صدور و تحويل چکهاي تضمينشده توسط بانکها به
مشتري ،صرفاً از طريق سامانه صدور يکپارچه الکترونيکي چک

تغييرات جديد در قانون چک

(صياد) امکانپذير ميباشد.
صدور و تحويل چکهاي تضمينشده مستلزم تکميل برگه
(فرم) درخواست توسط متقاضي در شعبه بانک در حضور متصدي
بانکي ،درج مشخصات هويتي و شمارهحساب گيرنده روي چک
تضمين شده و نيز ثبت علت درخواست صدور چک مذکور در سامانه
«صياد» ميباشد.
الزم است به هر برگه چک تضمين شده ،يک شناسه يکتا
اختصاص يافته و امکان استعالم اطالعات چک تضمين شده براي
گيرنده چک (ذينفع) فراهم شود.
پرداخت مبلغ چک تضمينشده توسط بانک صرفاً در وجه
و به شمارهحساب گيرنده (ذينفع) که مشخصات وي روي چک
تضمينشده درج گرديده است ،امکانپذير ميباشد و ظهرنويسي
براي انتقال چک تضمين شده فاقد اعتبار است.
ابطال چک تضمينشده به درخواست متقاضي يا وکيل يا
نماينده قانوني وي با ارائه اصل چک جهت واريز وجه چک بهحساب
متقاضي ،بدون نياز به ظهرنويسي گيرنده (ذينفع) ،صرفاً تا يک ماه
پس از صدور آن توسط بانک صادرکننده امکانپذير است.
پرداخت چک تضمينشده به گيرنده (ذينفع) با ارائه اصل چک
تنها پس از مهلت مقرر در بند قبل ،منوط به تکميل برگه (فرم)
هاي مربوط به مبارزه با پولشويي توسط متقاضي يا گيرنده (ذينفع)

و گزارش شعبه بانک به واحد مبارزه با پولشويي بانک صادرکننده
ميباشد.
در فرض مفقودي چک تضمينشده ،مراجعه متقاضي و گيرنده
(ذينفع) به بانک صادرکننده ضرورت داشته و تکميل و امضاي برگه
(فرم) اعالم مفقودي چک تضمينشده و تعهدنامه عدم ادعا نسبت
به چک مفقود شده به منظور درخواست نسخه المثني چک الزامي
است.
مؤسسه اعتباري موظف به احراز هويت متقاضي و گيرنده
(ذينفع) و استعالم صحت مشخصات اشخاص اخيرالذکر از سامانه
نظام هويت سنجي الکترونيکي بانکي و متعاقباً صدور چک المثني
مطابق با اطالعات مندرج در سامانه صياد پس از ابطال چک مفقود
شده ميباشد.
در صورت جعل چک تضمينشده يا استفاده از چک
تضمينشده مجعول ،عالوه بر مجازاتهاي قانوني مقرر،
محروميت  2تا  6سال از گرفتن چک تضمين شده به حکم
دادگاه پيشبيني شده است.
در پايان اين بخشنامه تاکيد شده است از تاريخ ابالغ اين
بخشنامه ،ساير مقررات مغاير از جمله مفاد بخشنامه شماره
318175 97/مورخ /11/09 1 397متضمن ابالغ سازوکارها و
الزامات ناظر بر چکهاي تضمين شده ،ملغي ميشود.

ارزش معامالت بورس تهران از  7هزار ميليارد تومان فراتر رفت

شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در پايان معامالت ديروز
با رشد  3363واحدي همراه شد.
بورس اوراق بهادار تهران ديروز هم مانند روز گذشته روند رو به
رشد به خود ديد به گونهاي که در پايان معامالت با افزايش 3363
واحدي شاخص کل به رقم يک ميليون و  160هزار و  568واحد
رسيد.همچنين شاخص کل با معيار هموزن  115واحد رشد کرده و
به رقم  383هزار و  942واحد رسيد.
ارزش بازار در بورس تهران به بيش از  4ميليون و  636هزار
ميليارد تومان رسيد.
ديروز معاملهگران بيش از  8.2ميليارد سهام حقتقدم و اوراق
مالي در قالب  873هزار نوبت معامله و به ارزش  5هزار و 337
ميليارد تومان داد و ستد کردند.
ديروز همه شاخصهاي بورس سبز بودند ،به گونهاي که شاخص
کل و شاخص قيمت با معيار وزني ـ ارزشي  0.29درصد رشد کردند.
نقشه معامالت ديروز بورس تهران
همچنين اين دو شاخص با معيار هموزن  0.3درصد افزايش
يافتند .شاخص آزاد شناور  0.19درصد رشد کرد .شاخص بازار اول
بورس  0.51درصد افزايش يافت و شاخص بازار دوم بورس 0.2

یادداشت

محمد رضا حسين زاده ،مديرعامل بانک ملي ايران

حفاظت از محيط زيست ،شعار ما نيست!

امروز همه مي دانند که ترددهاي غيرضروري در شهرهاي
بزرگ ،از مهمترين عوامل آلودگي هوا است .همچنين ترديدي
نيست که استفاده بي رويه از کاغذ ،قطع غيرقابل توجيه درختان
را در پي داشته و بسياري از گونه هاي گياهي را حتي در معرض
خطر انقراض قرار داده است.
همچنين هدررفت زمان و فرسودگي منابع انساني ناشي
از انجام فعاليت هاي اداري طوالني ،عدم النفع هايي را در پي
داشته که مي توان از آنها به عنوان يک چالش بزرگ در نظام
اداري کشور ياد کرد.
دغدغه حفظ محيط زيست ،کاهش آالينده ها ،افزايش
سرعت در فعاليت هاي اداري و نيز استفاده از روش هاي نوين
خدمت رساني با حفظ مالحظات زيست محيطي ،موضوعاتي
است که از سالها پيش در نظام ديوانساالري کشور مورد بحث
بوده و هست ،اما بايد پرسيد در اين زمينه چه کساني ،چه
اقداماتي را انجام داده اند؟ راهکار کاهش آلودگي هوا چيست
و چگونه مي توان با کاهش مصرف کاغذ ،به حفظ درختان
کمک کرد؟ بانک ملي ايران که از ابتداي فعاليت تا کنون،
همه اقدامات خود را با پيوست هاي محيط زيستي همراه
کرده است ،به تازگي گام هاي بلندي در اين مسير برداشته
که نه تنها توجه ويژه به الزامات زيست محيطي در آنها به
خوبي ديده مي شود ،بلکه به طور قطع ريشه بسياري از

افزايش سرمايه بيمه کوثر

درصد افزايش يافت.
ديروز نمادهاي بانک ملت ،ايرانخودرو ،مپنا ،بانک تجارت،
گسترش نفت و گاز پارسيان و پتروشيمي خليجفارس به ترتيب
بيشترين اثر تقويتي در شاخص بورس را داشتند و نماد فوالد
مبارکه ،بيشترين اثر کاهشي در شاخص بورس را داشتند.
نمادهاي پرتراکنش در بورس شامل غذايي کوروش،
ايرانخودرو ،سايپا ،پااليش نفت اصفهان ،باما ،ملي مس ايران و
معدني اپال کاني پارس بودهاند.
روند يکساله شاخص بورس تهران
سرمايهگذاري بلند مدت در بورس از ساير بازارها بازدهي
بيشتري دارد.
در فرابورس ايران هم ديروز شاخص کل  59واحد کاهش يافته
و به رقم  17هزار و  660واحد رسيد.
ارزش بازار اول و دوم فرابورس ايران به بيش از يک ميليون و
 176هزار ميليارد تومان رسيد.
ديروز معاملهگران در بورس تهران بيش از  2ميليارد سهام
حقتقدم و اوراق مالي در قالب  439هزار فقره معامله و به ارزش
هزار و  902ميليارد تومان داد و ستد کردند.

ديروز نمادهاي پتروشيمي زاگرس ،مديريت توسعه مالي مهر
آيندگان و برق گيالن بيشترين اثر تقويتي در شاخص فرابورس را
داشتند و برعکس نمادهاي صنعتي مينو ،آريا ساسول ،برق دماوند
و ذوبآهن اصفهان بيشترين اثر کاهشي در شاخص فرابورس را
داشتهاند.
نمادهاي پرتراکنش در فرابورس ايران شامل توليد و توسعه
سرب و روي ايرانيان ،صنايع روي ايرانيان ،دامپروري مالرد شير،
پتروشيمي اروميه ،چوب خزرکاسپين ،ذغالسنگ پروده طبس و
توسعه و عمران استان کرمان بودهاند.
وضعيت پااليش يکم
امروز چهارشنبه دومين عرضه اوليه بورس تهران مربوط به
شرکت ليزينگ بانک کارآفرين در نماد ولکار انجام ميشود .همچنين
وزير اقتصاد اخيرا ً اعالم کرده  50درصد دوم سود سهام عدالت تا
قبل از عيد قربان به حساب دارندگان سهام عدالت واريز ميشود.
کارشناسان ميگويند بازار بورس با توجه به ريزش شاخص در
 8ماه گذشته ارزنده شده و موقع خريد سهام ارزان شدن است ،اما
سرمايهگذاري در بورس حتماً بايد با مشورت و مطالعه و از محل
پسانداز صورت گيرد.

ناماليمات در اين حوزه را نيز خشکانده است.
امروز بخش مهمي از انرژي مصرفي در واحدهاي مرکزي
بانک ملي ايران از طريق پنل هاي خورشيدي تامين مي شود .در
شرايطي که کشور در روزهاي کم آبي با دشواري در حال تامين
برق مصرفي مشترکان است ،بانک ملي ايران تالش کرده است
به سهم خود و تا حد امکان ،استفاده از برق شبکه را کاهش
داده و نيازهاي خود را از انرژي پاک تامين کند .ارائه چند
خدمت ديجيتال مبتني بر اپليکيشن هاي پيشرفته ،راهکار ديگر
بانک ملي ايران براي کمک به حفظ محيط زيست بوده است.
همه اطالع دارند که مشتري يک بانک براي دريافت تسهيالتي
حداقلي ،بايد چه حجمي از مدارک کاغذي را به شعبه ارائه داده

با توجه به وضعيت مناسب مالي شرکت بيمه کوثر در سال گذشته و شرايط مساعد فعلي ،پس از
گرفتن مجوز از بيمه مرکزي و تاييد هياتمديره به زودي شاهد افزايش سرمايه خواهيم بود.
به گزارش روابط عمومي بيمه کوثر و اعالم معاون مالي بيمه کوثر ،در حالي که زمان زيادي تا
برگزاري مجمع عمومي سهامداران شرکت باقي نمانده است طبق صورتهاي مالي مصوب ،با عنايت به
سوداوري خوب شرکت در سال گذشته و افزايش داراييها ،مراحل افزايش سرمايه در حال پيگيري است.
مصطفي مقصودي با اشاره به تاييد اوليه مبادي مربوط براي افزايش سرمايه گفت :در مسير قانوني
تحقق افزايش سرمايه ،پس از جمعاوري و تدوين مستندات الزم ،درخواست مجوز افزايش سرمايه را به
بيمه مرکزي ارايه و منتظر بررسي نهاد ناظر و پاسخ آن خواهيم بود.
وي خاطرنشانکرد :فرصت کمي تا مجمع باقي است و اميدواريم پس از صدور مجوز بيمه مرکزي و
تصويب هياتمديره اخبار تکميلي درباره ميزان و چگونگي افزايش سرمايه به صورت رسمي رسانهاي شود
تا در تلخي چند وقت اخير بازار سرمايه ،کام سهامداران صبور و وفادار بيمه کوثر شيرين شود.

و در طول فرايند تشکيل پرونده تا دريافت تسهيالت ،بايد چند
بار به صورت حضوري به شعبه مراجعه کند .بانک ملي ايران در
اقدامي بزرگ ،اين فرايند طوالني ،حضوري و کاغذي را از طريق
پلتفرم «نشان بانک» به فرايندي بسيار سريع ،غيرحضوري و
بدون مصرف کاغذ تبديل کرده است ،به طوري که حتي احراز
هويت افراد را نيز به صورت غير حضوري انجام مي دهد.
چنين اقدامي نه تنها رفت و آمد مشتري به شعبه را به صفر
مي رساند و در نتيجه اثر محسوسي بر کاهش مصرف بنزين،
کاهش آلودگي هوا و نيز کاهش فرسودگي نيروي انساني شاغل
در بانک دارد ،بلکه نظمي نوين را در فرايندهاي اداري کشور
ايجاد کرده است .در نمونه اي ديگر ،پروژه «تفکيک پسماند»
در همه واحدهاي بانک ملي ايران در حال پياده سازي است.
بر اساس اين پروژه که به صورت پايلوت آغاز شده و در آينده
نزديک تا سطح شعب نيز ادامه خواهد يافت ،با استقرار مخازن
جمع آوري زباله به صورت تفکيک شده ،گام بزرگي در راستاي
بازيافت زباله هاي توليد شده و نيز کمک به حفظ محيط زيست
برداشته خواهد شد.
بانک ملي ايران ،حفاظت از محيط زيست را يک شعار نمي
داند ،بلکه در عمل آن را ثابت کرده است .بدون ترديد اگر از
تجربه بانک ملي ايران در اين زمينه استفاده شود ،مي توان
روزهاي بهتري را براي محيط زيست کشور انتظار کشيد.
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ارتقاء مدير بازاريابي بيمه رازي
به معاونت اجرايي مدير عامل

با حکم دکتر علي جباري  ،مدير توسعه
و راهبري بازار بيمه رازي به عنوان سرپرست
معاونت اجرايي مديرعامل منصوب شد.
به گزارش روابط عمومي و امور بين الملل
بيمه رازي  ،در حکم مدير عامل بيمه رازي
خطاب به وهاب جوادي به کارگيري همه توان
و ظرفيت معاونت اجرايي و ساير معاونتها در
تحقق اهداف بنيادين ،ارتقاء جايگاه بيمه رازي
در صنعت بيمه و افزايش کارآمدي شرکت به
عنوان بيمه گر حرفه اي براي بيمه گذاران ،
آحاد مردم و سهامداران خواسته شده است.
دکتر علي جباري در اين حکم با اشاره به
چرخش هاي استراتژيک  ،اهداف و استراتژي
هاي کالن مصوب هيات مديره ،برنامه ريزي
اساسي جهت تحقق چرخش استراتژي هاي
مهم سه گانه شرکت شامل ؛ ستاد محوري
به شعبه و نماينده محوري  ،بازاريابي محافظه
کارانه به تهاجمي  ،مشتري مداري منفعالنه
به افزايش وفاداري و وابستگي مشتريان به
بيمه رازي را خواستار شده است.مدير عامل
بيمه رازي در پايان اين حکم با اشاره به خط
مشي هاي سه گانه ؛ افزايش سهم بازار  ،توسعه
کمي و کيفي پرتفوي ،پرداخت بهينه خسارت
و سودآوري شعب و نمايندگي ها تاکيد کرد :
حمايت جدي از شبکه نمايندگي در بازار رقابت
مورد انتظار مي باشد.گفتني است وهاب جوادي
در صنعت بيمه پله پله،کارشناسي،کارشناس
مسئول ،سرپرست ورييس اداره،سرپرست و
مدير را با ارتقاء از درون سازمان تجربه کرد
و در حال حاضر قديمي ترين مدير بازاريابي و
جوانترين معاون صنعت بيمه مي باشد.
تحصيالت وي کارشناسي مهندسي
صنايع (تحليل سيستم )
کارشناسي ارشد مديريت بازرگاني
(بازاريابي)
مديريت حرفه اي کسب و کار بيمه
()IDBA
مي باشد.

بيمه آسيا دو ماه نخست را با
رکورد هاي جديد آغاز کرد

بيمه آسيا در دو ماهه نخست سال ،1400
با  16.5درصد از مجموع حق بيمه توليدي 14
شرکت حاضر در بازار سرمايه ،بيشترين سهم را
به خود اختصاص داده و رکورد خود را حفظ
کرد.به گزارش روابط عمومي بيمه آسيا ،طي
دو ماهه اول سال  ،1400بيمه آسيا  12هزار
و  764ميليارد ريال حق بيمه توليد کرد که
 16٫5درصد از مجموع  77هزار و  455ميليارد
ريال حق بيمه توليدي شرکت هاي بيمه در
بازار سرمايه ،را به خود اختصاص داده و رتبه
نخست خود را استحکام بخشيد.بنابر اين
گزارش ،بيمه آسيا با گذشت دو ماه از سال ،با
 13٫4درصد از مجموع  36هزار و  235ميليارد
ريال خسارت پرداختي توسط شرکت هاي
بيمه در بازار سرمايه  4،هزار و  864ميليارد
ريال خسارت پرداخت کرد.اين گزارش مي
افزايد ،ميانگين فروش رشته پر ريسک بيمه
درمان از کل فروش شرکت هاي يادشده طي
اين مدت  18درصد است و بيمه آسيا تنها
 11٫5درصد از کل فروش خود را به اين رشته
اختصاص داده است .همچنين سهم رشته
بدنه خودرو از کل فروش  14شرکت بيمه،
 6درصد و بيمه آسيا  12٫7درصد بوده است.
براساس اين گزارش ،ميانگين نسبت خسارت
به حق بيمه توليدي در رشته بيمه درمان
در بين شرکت هاي بيمه حاضر در بورس،
 128٫3درصد برآورد شده است در حالي که
در خصوص بيمه آسيا اين نسبت به 118٫5
درصد ميرسد .در رشته بيمه شخص ثالث و
بدنه خودرو نيز نسبت خسارت به حق بيمه
توليدي در مجموع  14شرکت بيمه بورسي،
به ترتيب  32٫7و  67درصد و در بيمه آسيا به
ترتيب  23٫9و  60٫5درصد بوده است.

دانشگاه رازي تحت پوشش
بيمه آسيا قرار گرفت

بيمه آسيا ،دانشگاه رازي کرمانشاه را تحت
پوشش بيمه درمان تکميلي قرار داد.
به گزارش روابط عمومي بيمه آسيا،
قرارداد بيمه درمان تکميلي دانشگاه رازي به
تعداد  3هزار پرسنل ،با بيمه آسيا منعقد شد.
بنابر اين گزارش ،بيمه آسيا به دليل اعتبار
و ارائه کيفيت مناسب خدمات و با توجه به
کسب باالترين سطح رضايت بيمه گذاران و
ارائه نرخ فني مناسب ،در مناقصه دانشگاه رازي
کرمانشاه ،گوي سبقت را از ساير رقبا ربود ،و
بدين ترتيب قرارداد بيمه درمان تکميلي اين
دانشگاه با تعداد تعداد  3هزار نفر پرسنل با بيمه
آسيا منعقد شد.
اين گزارش مي افزايد ،کليه بيمه هاي
اتومبيل کارکنان و ترابري دانشگاه ،آتش
سوزي منازل مسکوني کارکنان و مجموعه
دانشگاه ،عمر و حادثه کارکنان و دانشجويان و
مسئوليت دانشگاه نيز در روزهاي آتي به بيمه
آسيا واگذار خواهد شد .
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