بانک و بیمه
اخبار
بانک تجارت مرداد ماه بيش از
 8هزار تسهيالت قرض الحسنه
ازدواج پرداخت کرد

بانک تجارت درپايان مردادماه سال جاري
تعداد  8113فقره تسهيالت قرض الحسنه
ازدواج به متقاضيان پرداخت کرده است.
به گزارش روابط عمومي بانک تجارت ،اين
بانک در راستاي عمل به مسئوليت اجتماعي،
حمايت از اقشار آسيب پذير و تسهيل شرايط
ازدواج جوانان ،اعطاي تسهيالت قرض الحسنه
ازدواج را در اولويت هاي خود قرار داده و در
مردادماه سال جاري به بيش از 8هزار زوج
تسهيالت قرض الحسنه ازدواج پرداخت
کرده است .همچنين  12014نفر از واجدين
شرايط دريافت تسهيالت قرض الحسنه در
نوبت دريافت اين تسهيالت هستند که به
زودي براساس ضوابط تعيين شده ،از سوي
شعب بانک تجارت پرداخت مي شود .اين
بانک درپايان تير ماه سال 1400نيز عملکرد
شاخصي داشته و دراين بازه زماني به8113نفر
از زوج هاي جوان تسهيالت قرض الحسنه
ازدواج پرداخت کرد و در مجموع از ابتداي
سال نيز به قريب به  38هزار نفر اين تسهيالت
پرداخت شده است .بانک تجارت در سال 99
به 89812نفر از زوج هاي جوان بالغ بر 47
هزارميليارد ريال تسهيالت قرض الحسنه
ازدواج پرداخت کرده بود.
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مديرعامل بانك صنعت و معدن:

سرمايه مناسب و كافي بانك ها پيش شرط حفظ سالمت نظام بانكي است

دكتر حسين مهري :بانکها براي حفظ ثبات عملكرد و افزايش
كارايي ،نيازمند سرمايه مناسب و كافي هستند و الزم است همواره
نسبت كفايت سرمايه خود را كه بر اساس اعالميه هاي كميته بال
به عنوان شاخصي در خصوص توازن ميزان دارايي هاي ريسكي
بانك ها به ميزان سرمايه تعديل شده آنها شناخته مي شود به نحو
صحيحي كنترل و پايش نمايند تا نظام بانكي از ثبات و سالمت
مطلوب برخوردار باشد.
به گزارش اخبارصنعت به نقل از پايگاه اطالع رساني بانك
صنعت و معدن ،وي کارکرد اصلي بهبود نسبت كفايت سرمايه را
از يك سو افزايش توان تسهيالت دهي و حضور مؤثر بانك ها در
محيط بين المللي و از سوي ديگر كاهش ريسك بانك ها در برابر
زيانهاي غيرمنتظره و نيز حمايت مناسب تر از سپردهگذاران و
تأمين كنندگان منابع مالي در شرايط بحراني دانست.
دكتر مهري افزود :بر اساس اعالم کميته بال ( )3پس از بحران
مالي جهاني در سال  ،2008حداقل نسبت کفايت سرمايه در شرايط
حدي با لحاظ سپرهاي حفاظتي توصيه شده به بانك ها و مؤسسات
اعتباري معادل  13درصد مي باشد اما در كشور ما اين نسبت
همچنان در سطح  8درصد پيشنهادي در مقررات بال ( )1باقي
مانده است و امكان رعايت همين حد نيز به دليل مشكالت موجود
در سيستم بانكي ،وجود ندارد.
دكتر مهري افزود :وضعيت نظام بانکي در حوزه کفايت سرمايه،
وضعيت مناسبي نيست و يکي از تکاليف بانک مرکزي ج.ا.ا و وزارت
امور اقتصادي و دارايي در سال هاي اخير نيز اصالح نرخ کفايت
سرمايه بانکها بوده است ليكن متاسفانه اين امور به طور جدي
پيگيري نشده و اقدامات مقتضي براي تعديل اثربخش سرمايه بانك
ها با شاخص بانك هاي دولتي تاكنون صورت نپذيرفته است.

از بانک ملي ايران
کد شهاب بگيريد

شناسه هويت الکترونيک بانکي (کد
شهاب) شناسهاي  16رقمي است که براي هر
مشتري بانکي به صورت اختصاصي صادر و در
تمام بانکها بهصورت يکسان تعريف ميشود،
اما در صورتي که يک مشتري کد شهاب خود
را دريافت نکرده باشد ،در استفاده از خدمات
بانکي با مشکل مواجه خواهد شد.
به گزارش روابط عمومي بانک ملي ايران،
داشتن کد شهاب به منظور پاکسازي و اصالح
اطالعات حساب ها الزامي است و ارائه خدمات
بانکي به مشتريان فاقد کد شهاب با محدوديت
هايي مواجه است .کد يا شناسه شهاب زماني
براي مشتريان بانکي صادر ميشود که احراز
هويت مشتري به صورت کامل انجام و اطالعات
ارائه شده در زمان افتتاح حساب تأييد شود،
بنابراين ارائه اطالعات هويتي ،سجلي ،مکاني و
کسب و کاري مشخص براي دارندگان حساب
هاي حقيقي و حقوقي به منظور تخصيص کد
شهاب الزم است .استعالم کد شهاب حساب
هاي بانک ملي ايران در /fa/ir.bmi//:https
 shahabو بازوي shahab_bot/ir.ble
در پيامرسان بله امکانپذير است .مشتريان
فاقد کد شهاب ضروري است در اسرع وقت
با مراجعه به شعبه ،نسبت به اصالح و تکميل
اطالعات حساب خود براي دريافت خدمات
بانکي اقدام کنند.

جزييات کارکرد  2قابليت
جديد دستگاه هاي خودپرداز
بانک آينده

بهمنظور افزايش قابليتهاي امنيتي
خدمات بانکداري الکترونيکي و تسهيل در
خدمترساني به مشتريان ،دو قابليت جديد
بر روي دستگاههاي خودپرداز بانک آينده براي
خدمات مرتبط با کارت نقدي افزوده شد.بر
اين اساس و بنا به ضرورت ،مشتريان محترم
ميتوانند از طريق دستگاههاي خودپرداز بانک
آينده،اقدامبهغيرفعالسازي/فعالسازيسرويس
هاي حضوري نمايند.در صورت غير فعالسازي
سرويس حضوري ،امکان انجام تراکنش خريد
از طريق دستگاه کارتخوان فراهم نخواهد بود.
از ديگر قابليتهاي افزوده شده ،امکان فعال يا
غيرفعالسازي تراکنشهاي بدون کارت (رمز
دوم) مورد استفاده براي خريدهاي اينترنتي
و ساير خدمات مبتني بر اين رمز است که با
غير فعالسازي اين سرويس ،انجام تراکنش هاي
غيرحضوري براي اين کارتها ،فراهم نخواهد بود.
فعال يا غير فعالسازي اين سرويس ها از
طريق مراجعه به دستگاههاي خودپرداز بانک
آينده فراهم شده است.

فرصت طاليي
شبکه فروش بيمه رازي براي
جذب پرتفوي جديد

مدير بيمه هاي مسئوليت شرکت بيمه
رازي از تحقق وعده ارائه تخفيف که در
سيزدهمين سه شنبه پاسخگويي مطرح کرده
بود ،خبر داد.
به گزارش روابط عمومي و امور بين
الملل بيمه رازي ؛ خانم شهرزاد حق گذار
شهيدي با بيان اينکه پس از حذف تخفيف
هاي مناسبتي از سيستم صدور مسئوليت،
شبکه فروش درخواست ادامه روند پيشين
را داشتند ،گفت :پس از بررسي سود و زيان
حاصله از عملکرد اين رشته به تفکيک زير
گروه هاي مربوطه و هماهنگي با معاونت
فني ،مقرر شد متناسب با ضريب خسارت
انواع رشته هاي مسئوليت ،تخفيف هاي ويژه
اي در نظر گرفته شود.
وي افزود :بر اين اساس تخفيف ها تا
سقف  50درصد در بيمه هاي مسئوليت
کارفرما در قبال کارکنان ،مسئوليت سازندگان
ابنيه در قبال اشخاص ثالث ،مسئوليت
حرفه اي پيراپزشکان و ساير انواع بيمه هاي
مسئوليت مدني قابل ارائه است.
مدير بيمه هاي مسئوليت شرکت بيمه
رازي همچنين با تاکيد بر اين که استفاده از
تخفيف هاي مديريتي تا سقف هاي تعيين
شده در اختيار مديران شعب است ،اظهار کرد:
نمايندگان شرکت با هماهنگي شعبه تحت
سرپرستي خود مي توانند نسبت به اعالم حق
بيمه با تخفيف مديريتي اقدام نمايند.

امضا
تفاهمنامه
مشترک
پست بانک
با سازمان
شهرداريها
و دهياريها

مدير عامل بانك صنعت و معدن اظهار داشت :نسبت كفايت
سرمايه اين بانك از حدود  45.6درصد در سال  1386به حدود 2.58
درصد در سال  1399كاهش يافته است؛ محاسبه كفايت سرمايه اين
بانك از سال  1397مطابق با رهنمودهاي كميته بال ( )3صورت مي
پذيرد و طبق يادداشت هاي توضيحي مندرج در صورت هاي مالي
بر اساس استاندارد و گزارش هاي بين المللي ( )IFRSنيز افشا و
مورد تأييد حسابرس بانك قرار مي گيرد.
وي دليل اصلي كاهش قابل مالحظه نسبت كفايت سرمايه
بانك صنعت و معدن طي سال هاي اخير را افزايش سهم تسهيالت
و تعهدات ارزي در پرتفوي بانك از يك طرف و روند صعودي قابل
توجه نرخ تسعير ارز از طرف ديگر دانست و در خصوص راهكار
برون رفت از اين معضل نظام بانكي كشور بيان داشت :پيش بيني
و اختصاص رديف بودجه در قوانين بودجه سنواتي كل كشور براي
افزايش سرمايه بانك ها از محل منابع حاصل از فروش شركتهاي
تابعه با توجه به ظرفيت موجود در قانون رفع موانع توليد رقابتپذير
و ارتقاي نظام مالي كشور ،مي تواند منبعي مناسب و اثرگذار براي

با امضاي تفاهمنامه پنجساله مجدد پست بانک و
سازمان شهرداريها و دهياريهاي وزارت کشور ،دهياريها
ميتوانند با رعايت ضوابط اعتباري بانک مرکزي و اين بانک
از خدمات مالي و تسهيالت آن استفاده کنند.
به گزارش اداره کل روابط عمومي ،بهزاد شيري
مديرعامل پست بانک ايران در مراسم امضاي اين تفاهمنامه
با بيان اينکه سازمان شهرداريها و دهياريها و بخصوص
دهياريها مشتريان استراتژيک بانک هستند ،گفت :ما در
پست بانک ايران همواره سعي ميکنيم هزينهها و قيمت
تمام شده خدمات را براي مشتريان استراتژيک خود به
حداقل برسانيم ،زيرا اعتقاد داريم که اگر قيمت تمام شده را
باال ببريم ممکن است مدتي عايدي و درآمد بيشتري داشته
باشيم ،ولي اين انتفاع دائمي نيست.
وي با اشاره به همکاري ساير بانکها براي ارائه خدمات
مالي و بانکي به سازمان شهرداريها و دهياريها اظهار
کرد :در دنياي اقتصاد رقابتي ،حاصل رقابت براي مشتريان،

افزايش سرمايه بانك ها باشد.
دكتر مهري تصريح كرد :تخصيص از محل بدهي بانك هاي
دولتي به بانك مركزي ج.ا.ا ناشي از تسهيالت تكليفي ،سود سهم
دولت ،ماليات بر عملکرد ،وجوه اداره شده مصرف نشده و اقساط
وصولي وجوه اداره شده براي مدت معين به حساب افزايش سرمايه
بانک ها نيز مي تواند از جمله راهكارهاي مؤثر ديگر براي حل فوري
مشكالت بانك ها در اين خصوص باشد.
وي خاطرنشان كرد :اتخاذ سياست هاي مناسب براي دستيابي
به حداقل نسبت کفايت سرمايه توصيه شده از سوي بانك مركزي ج.
ا.ا اجتناب ناپذير است و بانك ها بايد در صورت وجود زيان انباشته
در جهت کاهش آن و افزايش سودآوري ساالنه در برنامه هاي
عملياتي اقدام نمايند و توجه به اصالح مستمر ساختار دارايي ها نيز
براي بهبود نسبت کفايت سرمايه از جمله اقدامات اساسي محسوب
مي گردد كه از ابتداي سال  1398در دستور كار جدي بانك صنعت
و معدن قرار گرفته و خوشبختانه نتايج قابل قبولي نيز در اين رابطه
به دست آمده است كه اگر افزايش مجدد نرخ هاي تسعير ارز در
پايان سال مالي  1399صورت نمي پذيرفت ،منجر به اين مي شد كه
نسبت كفايت سرمايه اين بانك به باالتر از  4درصد برسد.
وي در پايان تأكيد كرد :در كنار نقش اساسي بهبود فضاي
كالن اقتصاد كشور و لزوم حمايت ويژه نهادهاي باالدستي از جمله
وزارت امور اقتصادي و دارايي ،بانك مركزي ج.ا.ا و سازمان برنامه و
بودجه ،کاهش مطالبات معوق و سررسيد گذشته (که باعث افزايش
زيان بانک ها مي شود) ،کاهش اعطاي تسهيالت تکليفي و ايجاد
محيط رقابتي سالم ميان بانک هاي كشور از جمله رويکرد هايي
است كه مي تواند در افزايش سودآوري ،كاهش ريسك و بهبود
نسبت كفايت سرمايه بانك ها مؤثر باشد.

کيفيت بهتر و قيمت مطلوبتر است و معتقديم که پست
بانک ايران بهترين کيفيت و خدمات را به مشتريان و
ذينفعان اين سازمان ارائه ميدهد و در نتيجه در اين عرصه
برنده هستيم.
مديرعامل پست بانک ايران با اشاره به مفاد اين
تفاهمنامه گفت :در جامعه گستردهاي که شرايط متفاوتي
دارند همه را با يک بسته تعريف شده نميتوان تحت پوشش
قرار داد و مديريت کرد و کميتهاي که در قالب اين تفاهمنامه
تعريف شده است ميتواند بر اساس شرايط ،انعطاف الزم را
براي مديريت داشته باشد.
در ادامه اين جلسه مهدي جمالينژاد رييس سازمان
شهرداريها و دهياريهاي وزارت کشور تفاهم نامه قبلي
را بسيار کارا و کاربردي اعالم کرد و گفت :امروز روز آخر
کاري شوراهاي شهري و روستايي قديم است و از فردا
شوراها و دهياريهاي جديد مشغول به کار ميشوند و
اين خدمت و امضاي مجدد اين تفاهمنامه مي تواند به آنان

براي ارائه خدمات بهتر ،کمک کند .وي با اشاره به اينکه
امضاي اين تفاهمنامه ريلگذاري براي مديران جديدي است
که در دولت سيزدهم بر سر کار ميآيند ،افزود :اميدوارم
اين تفاهمنامه بتواند بستري براي آباداني و ايجاد نشاط در
روستاهاي کشور فراهم کند.
براساس اين تفاهمنامه ،پست بانک ايران تسهيالت
متنوعي در قالب طرحها ،پروژههاي درآمدزا و تامين مالي
خريد ماشينآالت مورد نياز دهياريها و شرکت تعاوني
دهياريها پرداخت ميکند .پست بانک ايران در روستاهايي
که از سوي استانداريها اعالم ميشوند ،دستگاه خودپرداز
نصب و براي تمامي دهياريها در شعب شهرستانها حساب
جاري افتتاح ميکند.
همچنين ،تعامل و همکاري في مابين براي ارائه خدمات
مالي ،بانکي و استفاده بهينه از ظرفيتهاي قانوني و اجرايي
طرفين براي توسعه روستايي و کمک به خود کفايي نهاد
دهياريها در کشور از ديگر محورهاي اين تفاهمنامه است.

ورود بانک ايرانزمين با برنامهريزي در دنياي ديجيتال

بانک ايران زمين هرچند در زمره بانکهاي کوچک ايران به
نسبت بانکهاي قديمي قرار ميگيرد اما سوداي بزرگي در سر
دارد و حضور اين بانک در دنياي ديجيتال ،تنها سرمايهگذاري روي
نرمافزارها و سختافزارها و تکيه بر برنامههاي متعارف نيست .دستکم
اينکه روابط عمومي بانک ايران زمين نشان داده در شبکههاي
اجتماعي هدف روشني را دنبال ميکند و حضور نمايشي ندارد.
يکي از داليل متمايز ظاهر شدن بانک ايران زمين آنهم دور از
حاشيهها و هياهو را ميتوان در داشتن يک استراتژي روشن ،شفاف،
روزآمد و البته معطوف به نيازهاي آينده از حيث ارتباط با مشتريان
اين بانک قلمداد کرد .اعتماد شرط اصلي براي هر اقدامي به سمت
آينده است و ثبات مديريتي راز برنده شدن و پشتازي چه اينکه هيچ
مدير آيندهنگري به تيم برنده دست نميزند و تالش ميکند که آن
را تقويت کند.
روابط عمومي بانک ايران زمين را ميتوان يک الگوي موفق
در آيندهنگري و دورانديشي دانست و قدمهايي که اين بانک در
عرصه اطالعرساني به ويژه حضور در شبکههاي اجتماعي برداشته،
خود گواه اين واقعيت مسلم است که ارتباط گرفتن در دنياي آينده

بانکداران يک انتخاب نيست و ضرورتي انکارناپذير است.
سبک و الگوي انتخاب شده براي حضور در شبکههاي اجتماعي
توسط بانک ايران زمين متمايز و متفاوت است به گونهاي که تالش
ميکند که نيازهاي مشتريان را رصد  ،بازخوردها را دريافت کند و
کاربران را با خدمات نوين بانک ديجيتال ايران زمين درگير سازد
و به ويژه اينکه روابط عمومي بانک تنها مسئوليت خود را به انتشار
منظم نشريه ارتباط با ايران زمين آنهم بر بستر ديجيتال نکرده بلکه
بستههاي اطالع رساني و نحوه حضور و معرفي خدمات بانک نشان از
نوعي هدفگذاري دقيق دارد .البته اين به معناي بينقص بودن نيست
و رصد بازخوردها و تجزيه و تحليل آن يک ضرورت براي آينده
ارتباط بانک با مشتريان و ذينفعان خواهد بود.
در مقايسه ميتوان به اين واقعيت دست پيدا کرد که صفحه
اينستاگرام بانک ايران زمين خود يک رسانه است .برخالف ساير
صفحات اينستاگرامي برخي بانکها که بخش زيادي از محتواي آن
را اخبار رسمي و گفتهها و ديدارهاي مديران را تشکيل ميدهد،
حضور مديران و يا انعکاس خبرها و صحبتهاي آنها در حساب
اينستاگرام ايران زمين حداقلي و نزديک به صفر است.

افزون بر اينکه حضور در شبکههاي اجتماعي به اين معنا نيست که
جاده ارتباط يک طرفه است .نوع بازخوردها و حتي پاسخگوي در صفحه
اينستاگرام ايران زمين نشان ميدهد که يک تفکر مبتني بر شاهراه
ارتباطي در پشت صحنه جريان دارد و همه داده و نظر و پرسشي مورد
تحليل قرار ميگيرد .حتي مسابقه هفتگي هفت روز هفته در اينستاگرام
اين بانک ،هم تنها جنبه سرگرمي ندارد ،بلکه مسيري است براي آشنا
شدن با خدمات بانک و حتي افزايش آگاهي مردم با حقوق بانکيشان.
اتصال کاربران در فضاي مجازي و تشويق آنها براي عضويت در باشگاه
مشتريان بانک ،تنها روي کاغذ ممکن نيست و تجربه بانک ايران زمين
نشان ميدهد که راز موفقيت در اعتقاد به ارتباطات و مسلط بودن
به فناوريهاي نوين ارتباطي و اطالعاتي و بهرهجستن از ظرفيتهاي
شبکههاي اجتماعي و دنياي مجازي است.
حال که بانک ايران زمين تصميم خود را قطعي کرده و
ميخواهد بانک تمام ديجيتال ايران زمين باشد ،روابط عمومي اين
بانک ماموريت دشوار و سنگينتر از گذشته را بر عهده دارد چرا که
دنياي بانکداري ديجيتال ،دنياي لحظهها و کليکها و کامنتهاست
و فصل تازهاي براي اين بانک در حال رقم خوردن است.

شرکت بيمه کوثر موفق به دريافت تقديرنامه اهتمام به زبدگي ديجيتال شد

شرکت بيمه کوثر ،با حضور در پنجمين دوره ارزيابي ملي
تحول ديجيتال ،تقديرنامه اهتمام به زبدگي ديجيتال را از کنفرانس
بينالمللي تحول ديجيتال به خود اختصاص داد.
به گزارش روابط عمومي و معاون برنامهريزي و نظارت راهبردي
بيمه کوثر ،کنفرانس بينالمللي و پنجمين دوره ارزيابي تحول
ديجيتال ،به عنوان بزرگترين رويداد و گردهمايي نخبگان بخش
ديجيتال کشور با حضور شرکتها و سازمانهاي بزرگ ،به ميزباني
دانشگاه تهران برگزار شد.
الله کريمي ،با اشاره به سطح باالي اين همايش گفت :در
اين دوره شرکتها و سازمانهاي بزرگ کشور از جمله ارتباطات
زيرساخت ،شرکت ملي پست ،شرکت فوالد مبارکه ،ايرانسل ،همراه
اول و بانک رفاه حضور يافتند .هم چنين تعداد زيادي از شرکت

هاي مطرح بيمه خود را به بوته نقد گذاشتند تا از تجارب خبرگان
دانشگاهي و حرفهاي تحول ديجيتال بهرهمند شوند و جايگاه واقعي
خود را در اين عرصه بهتر بشناسند.
وي افزود :در سالهاي اخير ،بسياري از سازمانها کوشيدهاند با
تکيه بر قابليتهاي متنوع و متعدد فناوريهاي نوين ديجيتال ،همانند
رايانش اجتماعي ،رايانش موبايلي ،رايانش ابري و تحليل داده ،کسبوکار
خود را متحول سازند .در حالي که بخش قابلتوجهي از اين سازمانها
همانند بانکها ،بيمهها ،شرکتهاي بخش نفت ،گاز و پتروشيمي و
شهرداريها ديجيتالي متولد نشدهاند؛ اما با بهرهگيري از فناوريهاي
ديجيتال ،به دنبال دستيابي به سطوح باالتر عملکرد هستند.
معاون برنامهريزي و نظارت راهبردي بيمه کوثر کسب تقديرنامه
اهتمام به زبدگي ديجيتال را يک دستاورد ارزشمند براي بيمه کوثر

دانست و با اشاره به همکاري نزديک و نقش برجسته معاونت فناوري
و توسعه زيرساخت شرکت در توسعه و ايجاد بسترهاي استفاده از
فناوري هاي تحول آفرين در ارائه خدمات بيمه اي و حرکت به سمت
بيمه گري ديجيتال خاطرنشان کرد :شرکت بيمه کوثر با رويکرد
دستيابي به سطوح باالتر بهرهوري ،نواوري و رضايت مشتري ،تحول
ديجيتال خود را آغاز کرده است و در اين مسير پس از ارزيابي سطح
بلوغ تحول ديجيتال خود توسط کميته و گروههاي ارزيابي دانشگاه
تهران ،موفق به دريافت اين تقديرنامه شد.
الله کريمي تاکيد کرد :شرکت بيمه کوثر در حال حاضر تدوين
سند نقشه راه تحول ديجيتال خود را به منظور آمادگي هر چه بيشتر
براي نقشافريني در اقتصاد ديجيتال و رويارويي با مگاترند تحول
ديجيتال در دستور کار قرار داده است.

در جمع همکاران استان اصفهان صورت گرفت:

تاکيد مديرعامل بانک سينا بر لزوم تالش در جهت تقويت سنت قرض الحسنه

مديرعامل بانک سينا در سفر به استان اصفهان ضمن بازديد از
شعب منطقه و ديدار با همکاران اين استان بر لزوم تالش در جهت
تقويت سنت پسنديده قرضالحسنه و ترويج اين امر نيکو تاکيد کرد.
دکتر ايماني در بازديد از شعب بانک در شهرضا ،مبارکه و زرين
شهر با اشاره به نقش واالي مسئوليت اجتماعي در تحقق بانکداري
اجتماعي و آمادگي اين بانک جهت ارائه خدمات قرض الحسنه
به اقشار آسيبپذير جامعه اعالم کرد :اين بانک از طريق امضاي
تفاهمنامه همکاري با بنياد علوي ،در جهت حمايت از صنوف و کسب
و کارهاي کوچک و آسيب ديده از کرونا با اعطاي وام قرض الحسنه
حمايت نموده و اقدامات مناسبي را به انجام رسانده است.

مديرعامل بانک سينا در ادامه اين بازديد به قدمت تاريخي و
پتانسيل باالي منطقه اصفهان در افزايش سهم بازار بانک اشاره کرد
و گفت :با شناسايي بازارهاي هدف و تعامل با شرکتهاي حقوقي
ميتوان در تحقق اهداف ترسيم شده اقدام و با استفاده از استراتژي هاي
هوشمندانه براي افزايش سهم بيشتر بازار تالش کرد.
دکتر ايماني تصريح کرد :پيشينه و قدمت باالي استان اصفهان با
برخورداري از زيرساختهاي مناسب و پتانسيل باال اين قابليت را دارد
که با استفاده از امتيازات بانک عزم خود را براي ارتقاي عملکرد و تحقق
اهداف مورد انتظار جزم کنيم.
دکتر ايماني با قدرداني از تالش همه جانبه همکاران در راستاي

تحقق اهداف و سياستهاي اتخاذ شده بانک اعالم کرد :تالش همکاران
به منظور پيشبرد برنامه ها به ويژه از طريق بازاريابي موثر و منظم و
اجراي برنامه هاي هدفمند در جهت کاهش مطالبات منجر به بهبود
شاخص هاي عملکردي شده است.دکتر ايماني در پايان سخنان خود
ابراز اميدواري کرد بانک سينا با تدوين و اجراي برنامه هاي حمايتي
در زمينه بانکداري قرض الحسنه ،نقش مهمي در تبيين آثار اجتماعي
قرض دادن و تقويت نگرش انساندوستانه کمک به همنوع ايفا نمايد.
گفتني است در اين سفر معاون امور شعب و مناطق و مديران امور حوزه
مديرعامل و روابط عمومي ،بازرسي و بانکداري اسالمي نيز حضور داشتند
و در ادامه سفر از شعبه در حال احداث آپادانا نيز بازديد به عمل آوردند.

 66برنامه عملياتي پستبانک ايران در سال  1400براي پيادهسازي بانکداري ديجيتال عملياتي شد

با توجه به نامگذاري سال  1400با عنوان سال «توليد ،پشتيبانيها
و مانعزداييها» ،تحقق اين شعار با تعريف استراتژيهاي صحيح ،داشتن
برنامه ساليانه و استفاده از فناوريهاي ديجيتال در راستاي مأموريتهاي
بانک ،امکانپذير خواهد بود .در همين راستا ،پستبانک ايران اقدام به
تدوين «برنامه راهبردي بانک با رويکرد پيادهسازي بانکداري ديجيتال»
طي  4سال آتي نمود و اهداف استراتژيک و استراتژيهاي محوري
و پروژههاي عملياتي بانک تهيه و در قالب  66پروژه عملياتي سال
 1400به تفکيک معاونتها ،مديريتهاي امور و ادارات مجري براي
اجرا ابالغ شد .به گزارش روابط عمومي پستبانک ايران ،دکتر بهزاد
شيري مديرعامل بانک با اعالم اين خبر گفت :ايجاد پلتفرم يکپارچه با
کاربردهاي  Store Api -Store Appبراي بانک و همکاري شرکاي
تجاري ،طراحي و استقرار آپ ،استقرار کيف پول الکترونيکي مبتي بر
بالکچين ،پيادهسازي مرکز عمليات امنيت ،پيادهسازي رايانش ابري،

راهاندازي و بهرهبرداري سامانه  ،BPMSاحراز هويت و امضاي ديجيتال،
تکميل و پيادهسازي سامانه هوش تجاري ،استقرار سامانه کشف تقلب
و تکميل و توسعه سامانه جامع بانکي با رويکرد بانکداري ديجيتال؛ 10
محور مهم از  66برنامه عملياتي بانک در سال جاري است.
مديرعامل پستبانک ايران اظهار داشت :بر اين باوريم پستبانک
ايران به دليل دارا بودن زمينه توسعه همکاري با بخش خصوصي و
نيز تجربه متمايز در طراحي سيستم بانکداري الکترونيکي ميتواند در
بانکداري ديجيتال نيز پيشگام باشد .بدين منظور تدوين راهبردهاي
پستبانک ايران بهعنوان يک نياز از اواخر سال  1398در دستور کار
بانک قرارگرفته و با مشارکت مديران ارشد ،مياني و کارشناسان مجموعه
و با بهرهگيري از توان تخصصي برونسازماني در قالب رويکردي علمي
تدوين و طي  4سال اجرا ميشود.
وي در ادامه گفت :در چارچوب مطالعات صورت گرفته ،بيانيههاي

مأموريت ،چشمانداز و ارزشهاي بانک مشخص و اهداف استراتژيک و
استراتژي محوري بانک تعيين شد .همزمان با لحاظ رويکرد استقرار
بانکداري ديجيتال با بازنگري در مدل کسبوکار جاري ،مدل کسبوکار
آينده بانک مشخص و ضمن ارزيابي بلوغ بانکداري ديجيتال ،برنامههاي
کالن بانک در قالب  13هدف استراتژيک و  21استراتژي محوري با
اولويت استراتژي «توسعه بانکداري ديجيتال» تعيين و شناسنامه
برنامههاي عملياتي آنها نيز با همکاري واحدهاي ذيربط تهيه شد.
دکتر شيري افزود :با توجه به اينکه هر يک از اعضاي خانواده
بزرگ پستبانک ايران در راستاي تأمين آينده روشن براي فرزندان ايران
اسالمي ،رسالتي بزرگ در دستيابي به اهداف تعيينشده در حوزه کاري
خوددارند ،اميدواريم بهعنوان «بانک پيشگام در اقتصادي ديجيتال و
انتخاب اول مشتريان در مناطق روستايي و کمتر توسعهيافته» با عملکرد
شايسته ،دستاوردهاي ديگري بر افتخارات پستبانک ايران بيافزاييم.

اخبار
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بيمه تعاون ،همچنان
در سطح يک توانگري مالي

بيمه مرکزي در اجراي ماده  6آيين
نامه نحوه محاسبه و نظارت بر توانگري مالي
موسسات بيمه ،بيمه تعاون را براي سومين
سال متوالي در سطح يک توانگري مالي
ارزيابي کرد.به گزارش روابط عمومي بيمه
تعاون ،بيمه مرکزي در اجراي ماده  6آيين
نامه نحوه محاسبه و نظارت بر توانگري مالي
موسسات بيمه و حسب بررسي و کنترل
انجام شده ،بر اساس صورت هاي مالي سال
 1399براي سومين سال متوالي شرکت
بيمه تعاون را در سطح يک توانگري مالي
ارزيابي کرد .بررسي بيمه مرکزي بيانگر
آن است که نسبت توانگري مالي شرکت
بيمه تعاون براي سال  1400معادل 121
درصد بوده است .شايان ذکر است که
مبناي محاسبات توانگري مالي ،اطالعات
مندرج در صورتهاي مالي حسابرسي شده
مصوب مجامع عمومي موسسات بيمه و مفاد
آئيننامه  69است و اخذ سطح توانگري مالي
بيانگر وضعيت با ثبات ،قابل اعتماد و اتکا
در حوزه مديريتي شرکت بيمه بوده است؛
بر اين اساس شرکتهايي که طبق ماده 7
آئين نامه سطوح توانگري در سطح «يک»
توانگري قرار دارند ،از توانايي کافي براي
ايفاي تعهدات خود در مقابل بيمه گذاران
و صاحبان حقوق آنها برخوردار بوده و بيانگر
آن است که شرکت بيمه در راستاي حفظ
و توسعه توانگري مالي فعاليت کرده است.
قابل توجه است که از سال  1397و فعاليت
يونس مظلومي به عنوان مديرعامل شرکت
بيمه تعاون ،فرايند تبديل وضعيت شرکت
از سطح دو توانگري به سطح يک صورت
پذيرفته و هم اکنون براي سومين سال
متوالي شرکت بيمه تعاون در سطح يک
توانگري مالي ارزيابي شده است.

توديع و معارفه
مدير استان کرمانشاه شرکت
بيمه دي برگزار شد

مراسم توديع و معارفه مدير استان
کرمانشاه با حضور چند تن از معاون و
مديران ستادي برگزار شد.
به گزارش روابط عمومي شرکت بيمه
دي؛ حسن قلندري معاون امور مشتريان
و توسعه بازار با حضور در استان کرمانشاه
ضمن تقدير از خدمات ارزنده محمدکاظم
کرمي مدير سابق کرمانشاه ،به موجب حکم
مديرعامل ،اميد باوندپور را به عنوان مدير
اين استان منصوب کرد.
در بخشي از متن اين حکم آمده است:
«نظر به تعهد ،تخصص و بررسي توانمندي
هاي جنابعالي به موجب اين حکم به سمت
سرپرست مديريت استان کرمانشاه منصوب
مي شويد .الزم است با توکل بر ايزد منان
و در سايه توجهات حضرت وليعصر (عج)
و برنامه ريزي دقيق و بهره گيري از توان
کارشناسي ،تمامي مساعي خود را جهت
پيشبرد امور محوله در راستاي تحقق اهداف
و رعايت اصول تبيين شده شرکت شامل
“سالمت”“ ،حرفه اي گري” و “انسجام
سازماني” به کار گيريد».گفتني است
محمدکاظم کرمي نيز در ماموريت جديد
خود ،مديريت استان البرز را عهده دار شد
که براي ايشان آرزوي موفقيت داريم.
در اين مراسم قلندري در جمع
همکاران و شبکه فروش استان ،ضمن اشاره
به برنامه هاي شرکت در زمينه ارتقاي کمي
و کيفي شبکه فروش استان کرمانشاه را
يکي از استان هاي حائز پتانسيل بيمه اي
برشمرد و از همکاران و شبکه فروش اين
شعبه خواست تا با توجه به چشم اندازهاي
شرکت در جهت توسعه و کسب سهم بيمه
از بازار استان تالش نمايند.
پس از اخذ مجوز بانک مرکزي

بانک کارآفرين
به مجمع مي نشيند

اتخاذ تصميم در خصوص برخي از
موارد دستور جلسه مجمع عمومي عادي
ساالنه بانک کارآفرين به برگزاري مجمع
عمومي عادي به طور فوق العاده موکول
گرديد.
به گزارش روابط عمومي بانک
کارآفرين،به استناد برگزاري مجمع عمومي
عادي ساالنه بانک کارآفرين در تاريخ 29
تيرماه و اعالم تنفس ،مجمع بعد از تنفس در
تاريخ  22شهريورماه با حضور  54/72درصد
سهامداران برگزار گرديد .
محمدرضا خورسندي رئيس مجمع
و رئيس هيات مديره بانک تصريح کرد :با
عنايت به آگهي پذيره نويسي افزايش سرمايه
بانک در دي ماه سال  1399در خصوص
ثبت افزايش سرمايه تا تاريخ برگزاري مجمع
عمومي عادي ساالنه ،ضرورت دارد مجوزهاي
الزم جهت ثبت افزايش سرمايه از بانک
مرکزي جمهوري اسالمي ايران اخذ گردد.
خورسندي خاطرنشان کرد :خوشبختانه
کسب مجوزهاي الزم از بانک مرکزي در
مراحل پاياني قرار دارد و پيشبيني ما
اين است که حداکثر ظرف يک ماه آينده
تأييد نهايي بانک مرکزي اخذ شود ،بنابراين
پيشنهاد ميشود بهمنظور تکرار از تنفس،
زمان برگزاري مجمع بعدي بانک به اخذ
تأييديه نهايي از بانک مرکزي و ثبت افزايش
سرمايه بانک موکول گردد.
بر اساس اين گزارش با تصويب اکثريت
سهامداران حاضر در جلسه ،زمان برگزاري
مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده
بانک کارآفرين پس از اخذ تمامي مجوزهاي
قانوني از بانک مرکزي جمهوري اسالمي
ايران و انجام تشريفات قانوني خواهد بود.

