بانک و بیمه
اخبار
پرداخت بيش از 57هزارميليارد
ريال تسهيالت قرض الحسنه
توسط بانک کشاورزي

بانک کشاورزي از ابتداي سال 1398
تا پايان مهر ماه سال جاري بيش از  57هزار
ميليارد ريال تسهيالت قرض الحسنه به
متقاضيان پرداخت کرده است.
به گزارش روابط عمومي و همکاري هاي
بين الملل بانک کشاورزي ،اين ميزان تسهيالت
به بيش از 200هزار نفر از متقاضيان شامل:
قرض الحسنه ازدواج،تسهيالت اشتغالزايي مدد
جويان و کارفرمايان کميته امداد امام خميني
(ره) و سازمان بهزيستي،کمک به سيل زدگان
و … پرداخت شده است .براساس اين گزارش،
پرداخت  22هزار فقره تسهيالت با مبلغي
افزون بر8500ميليارد ريال به افراد تحت
پوشش نهادهاي حمايتي شامل به مددجويان
تحت پوشش کميته امداد امام خميني (ره) و
بهزيستي از جمله اقدامات بانک کشاورزي در
زمينه اشتغال زايي براي طبقات محروم جامعه
طي مدت يادشده به شمارمي رود.
همچنين پرداخت بيش از 114هزار فقره
تسهيالت قرض الحسنه ازدواج به مبلغي بالغ
بر 41هزار ميليارد ريال و بيش از 55هزار فقره
تسهيالت قرض الحسنه جبران خسارت ناشي
از سيل با مبلغي حدود6400ميليارد ريال نيز
از ديگر اقدامات اين بانک در زمينه پرداخت
تسهيالت قرض الحسنه طي اين مدت است .

به شعب بانک ملي ايران نرويد

بانک ملي ايران بار ديگر از مشتريان خود
خواست با توجه به حداقلي شدن ارائه خدمات
حضوري در اين بانک ،از مراجعه به واحدها
خودداري کنند.
به گزارش روابط عمومي بانک ملي ايران،
در پي شيوع گسترده بيماري کرونا و نيز اعمال
محدوديت هايي براي حضور کارکنان در
محل کار ،از امروز بانک ها در شهرهاي داراي
وضعيت «نارنجي» با حضور حداقل دو سوم
کارکنان و در شهرهاي داراي وضعيت «قرمز»
با حضور حداقل  50درصد کارکنان خود
فعاليت خواهند کرد.از آنجا که شعب بانک ها
از مراکز مستعد شيوع کرونا هستند ،بانک ملي
ايران از مشتريان خود درخواست کرد استفاده
حداکثري از خدمات غيرحضوري مبتني بر
بانکداري الکترونيکي را در اولويت قرارداده
و تا حد امکان از مراجعه حضوري به شعب
خودداري کنند.اکنون سامانه هاي بام ،بله ،ايوا،
خودپرداز ،خودگردان ،بانک آفيسر و  ...بانک
ملي ايران انواع خدمات بانکي را به مشتريان
ارائه مي کنند.

مديرعامل بانک توسعه تعاون اعالم کرد

تخصيص  75هزار ميليارد ريال
اعتبار بانک توسعه تعاون براي
مسکن کارگران

بانک توسعه تعاون با اختصاص خط
اعتباري  75هزار ميليارد ريالي براي تعاونيهاي
مسکن ،به دنبال حل مشکل مسکن کارگران
در کشور است.به گزارش روابط عمومي بانک
توسعه تعاون ،حجت اله مهديان مديرعامل
بانک توسعه تعاون گفت :طبق اعالم بانک
توسعه تعاون ،قرار است به ازاي هر واحد بهطور
ميانگين  100ميليون تومان تسهيالت به
تعاونيهاي مسکن کارگري اعطا شود.
حجت اهلل مهديان با تأکيد بر اينکه
تعاونيهاي مسکن کارگري براي دريافت اين
تسهيالت در اولويت قرار دارند ،افزود :ارائه
تسهيالت با خط اعتباري افزون بر  7هزار و
 500ميليارد تومان در سطح کشور براي 75
هزار تعاوني با اولويت کارگري و بازپرداخت
دهساله انجام ميشود و اميدواريم اين اقدام
منجر به تحول و رونق تعاونيهاي مسکن شود.
وي با اشاره به اينکه خط اعتباري بانک
توسعه تعاون در اختيار کليه استانها خصوصاً
استان خراسان رضوي قرار خواهد گرفت ،افزود:
اين خط به منظور حل مشکالت تعاونيها و آثار
ناشي از کرونا ايجادشده و تعاونگران ميتوانند
تا پايان امسال براي دريافت اين تسهيالت به
شعب بانک توسعه تعاون مراجعه کنند ،البته
تسهيالت ديگري نيز براي تعاونيهاي جوانان
و زنان با نرخ ترجيحي بين  8تا  12درصد
پيشبينيشده است.
در راستاي دريافت مجوز انجام عمليات ارزي؛

عضويت بانک دي در بازار
بين بانکي ارز تهران

بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران،
عضويت بانک دي در بازار بين بانکي تهران را
به شبکه بانکي کشور ابالغ کرد.
در راستاي دريافت مجوز انجام عمليات
ارزي در سطح مرحله سوم ،با ابالغ اداره
صادرات بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران
به شبکه بانکي کشور،بانک دي به عضويت
رسمي بازار بين بانکي ارز تهران در آمد.
بر اساس اين مجوز از اين پس بانک دي
ضمن عضويت در بازار بين بانکي ارزي تهران
و دسترسي به سامانه نظام يکپارچه معامالت
ارزي (نيما) و همچنين عضويت در بازار
متشکل معامالت ارزي ،قادر به انجام معامالت
ارزي با بانک مرکزي و ساير بانکها خواهد بود.
شايان ذکر است پيش از اين بانک
دي با ايجاد اتاق معامالت ارز و پياده سازي
استانداردها ،مقررات و ضوابط اجرايي تعيين
شده از سوي بانک مرکزي هم زمان با تکميل
کادر ارزي متخصص و توانمند مورد نياز شعب و
همچنين دريافت تاييديه بازرسان بانک مرکزي
پس از بازديد از واحدها و زيرساختهاي
موجود ارزي در معاونت امور ارزي و بين الملل،
حايز شرايط دريافت مجوز انجام عمليات ارزي
در سطح مرحله سوم از سوي بانک مرکزي
شده بود.
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مديرعامل بانک مسکن:

مشارکت  4000ميليارد توماني از سوي متقاضيان مسکن اقدام ملي

مدير عامل بانک مسکن درباره روند پيشرفت اقدامات و برنامه
هاي مرتبط با تامين مالي طرح اقدام ملي مسکن توضيح داد.
به گزارش اخبارصنعت به نقل از پايگاه خبري بانک مسکن،
شکل و ميزان حمايت مالي-اعتباري بانک از پروژه هاي مسکن
سازي در طرح اقدام ملي حکايت از اقدامات دو سويه توسط شعب
بانک مسکن سراسر کشور براي تامين مسکن اقشار هدف دولت دارد.
دکتر محمود شايان مديرعامل بانک مسکن ضمن بيان اين
مطلب اظهار داشت :از ابتداي اجراي طرح اقدام ملي توليد و عرضه
مسکن تا پايان ماه آبان 158 ،هزار و  296نفر از متقاضيان واجد
شرايط اين طرح در سراسر کشور ،در بانک مسکن اقدام به افتتاح
حساب کردند .از اين تعداد بيش از  100هزار نفر تا کنون بخش
هايي يا همه قسمت اول آورده نقدي تعيين شده از سوي وزارت راه
و شهرسازي را به حساب خود واريز کرده اند.
وي در ادامه افزود :مجموع پرداختي آورده نقدي پيش
خريداران واحدهاي مسکوني در طرح اقدام ملي مسکن از مشارکت
 4000ميليارد توماني متقاضيان حکايت دارد.
از مجموع افرادي که در بانک مسکن به عنوان متقاضيان واجد
شرايط مسکن ملي ،افتتاح حساب انجام داده اند ،نزديک به 10
هزار نفر ،ساکن تهران هستند و در پروژه هاي استان تهران ،ثبت
نام انجام داده اند.
دکتر محمود شايان گفت :طبق ضوابط به تصويب رسيده در
وزارت راه و شهرسازي ،متقاضيان مسکن ارزان در طرح اقدام ملي
بعد از آنکه توسط ادارات راه و شهرسازي در استان ها ،از بابت واجد

شرايط بودن پااليش مي شوند و به آنها اعالم مي شود که شرايط
الزم براي ورود به طرح را دارند ،الزم است در مرحله بعد ،اين افراد
در يکي از شعب بانک مسکن در شهر محل سکونت خود نسبت به
افتتاح حساب براي پرداخت سهم شان در طرح ،اقدام کنند.
مدير عامل بانک مسکن درباره روند پيشرفت تامين مالي طرح
اقدام ملي مسکن تاکيد کرد :ميانگين پرداخت آورده نقدي در مرحله
اول از سوي متقاضيان واجد شرايط حدود  40ميليون تومان است.
هر چند هنوز بيش از  55هزار نفر از افرادي که افتتاح حساب
کرده اند هنوز واريزي نداشته اند که البته اين متقاضيان نيز مطابق
ضوابط دولت الزم است در مهلت زماني تعيين شده و اعالم شده به
آنها ،مشارکت مالي خود را با طرح اقدام ملي شروع کنند تا پروژه
هاي مسکن سازي سر موقع و بدون تاخير ،پيشرفت کند و واحدها
تحويل افراد شود.

محمد احمدي آذر سخنگوي بانک تجارت يکي از
الزامات قانون جديد چک را تشريح کرد.
سخنگوي بانک تجارت
به گزارش روابط عمومي بانک تجارت ،احمدي آذر در
اعالم کرد:
گفت و گويي به موضوع نقل و انتقال چک بر اساس قانون
نقل و انتقال جديد اشاره کرد و گفت :به منظور افزايش سطح امنيت چک
چک فقط با ثبت و حفظ و ارتقاء جايگاه آن در نظام هاي پرداخت و کسب و
کارها ،در قانون جديد چک تمهيدات ويژه اي در نظر گرفته
اطالعات در شده است .از اين پس صادر کننده چک ملزم است پس از
سامانه صياد صدور چک اطالعات چک صادر شده را همراه با اطالعات
دريافت کننده چک در سامانه صياد ثبت کند.

محمود شايان اعالم کرد :بيش از  50هزار نفر از متقاضيان واجد
شرايط در طرح اقدام ملي توليد و عرضه مسکن ،بيش از  40ميليون
تومان در قالب آورده نقدي به حساب خود واريز کرده اند و نزديک
به  100هزار نفر نيز بيش از  30ميليون تومان مشارکت داشته اند.
آورده نقدي پيش خريداران در طرح اقدام ملي مسکن ،متناسب با
پيشرفت فيزيکي پروژه هاي مسکن سازي از سوي سازنده ها ،به
پروژه ها تزريق مي شود .البته بخشي از هزينه ساخت واحدهاي
مسکوني نيز توسط بانک مسکن به شکل تسهيالت بدون سپرده،
تامين و پوشش داده مي شود.
به گزارش پايگاه خبري بانک مسکن ،تعهد اين بانک در حمايت
و تامين مالي از پروژه هاي طرح اقدام ملي توليد و عرضه مسکن،
پرداخت  140هزار فقره تسهيالت ساخت است .اين تسهيالت بدون
نياز به سپرد ه گذاري ،در اسرع وقت از محل منابع داخلي بانک
ي شود.
مسکن به سازندهها پرداخت م 
بانک مسکن نه تنها تسهيالت ساخت پرداخت ميکند که مديريت
ش خريداران را نيز برعهده دارد.
جذب و تخصيص آورده نقدي پي 
بر اين اساس ،تا کنون  231پروژه به ظرفيت  2300واحد
مسکوني از طرف وزارت راه و شهرسازي به بانک مسکن براي
پرداخت تسهيالت معرفي شده است که از اين تعداد 59 ،پروژه
در حال تشکيل پرونده و تکميل مدارک مورد نياز براي دريافت
تسهيالت ساخت از سوي سازندگان است .همچنين قرارداد پرداخت
تسهيالت با سازندگان  17پروژه مسکن ملي به ظرفيت  2هزار و
 459واحد مسکوني منعقد شده است.

وي افزود :دريافت کننده چک نيز در صورتي که
بخواهد چک را به شخص ديگري منتقل کند بايد اطالعات
را در اين سامانه به ثبت برساند .با اين اقدام عمال ظهر نويسي
چک که پيش از اين به صورت دستي انجام مي شد حذف
و هر گونه نقل و انتقال از طريق سامانه صياد انجام مي شود
که جزئيات نحوه انجام فرآيند آن در آينده نزديک به اطالع
مشتريان محترم خواهد رسيد.
رييس اداره روابط عمومي بانک تجارت از راه اندازي
سيستم چک الکترونيک توسط بانک مرکزي در آينده
نزديک خبر داد و ياد آور شد :با توجه به کاربرد بسيار

زياد چک در مبادالت روزمره در صورت راه اندازي چک
الکترونيک ،چک هاي کاغذي فعلي همچنان در چرخه
مبادالت باقي خواهند ماند.
احمدي آذر در خاتمه گفت :چک الکترونيک به
سادگي توسط بانکها صادر ميشود .مشتريان بانک ها
ميتوانند از طريق کارتابلي که در اختيار آنها قرار مي
گيرد ،اقدام به صدور چک کنند .گيرنده چک نيز از طريق
کارتابل خود ميتواند آن را مشاهده و از بانک وصول مبلغ
چک را درخواست کند و يا اينکه در صورت لزوم ،چک
الکترونيک دريافت شده را به ديگري انتقال دهد.

رييس اداره کل سازمان و روش ها اعالم کرد؛

دليل نوسان قيمت اوراق تسهيالت مسکن

يوسفي علت نوسان هاي اخير قيمت اوراق گواهي حق تقدم
تسهيالت مسکن را تشريح کرد.
در شرايطي که برخي تصور مي کنند منشاء نوسان هاي اخير
و قابل توجه قيمت اوراق گواهي حق تقدم تسهيالت مسکن ناشي
از سياست هاي اعمال شده در خصوص حجم انتشار اوراق در شبکه
بانکي است ،محمود يوسفي ،رييس اداره کل سازمان و روش ها در
خصوص شائبه هاي موجود در اين زمينه توضيح داد.
يوسفي در گفت و گو با خبرنگار پايگاه خبري بانک مسکن-
هيبنا ،با اشاره به نوسان هاي اخير قيمت اوراق تسهيالت مسکن
گفت :علت اصلي اين نوسان ها در حال حاضر به دليل مکانيزم عرضه
و تقاضا در بازار معامالت اوراق است.
وي با بيان اينکه سياست هاي بانک مسکن در ارتباط با اوراق
تسهيالت خريد مسکن تغييري نکرده است خاطرنشان کرد :سياست
هاي بانک مسکن در اين ارتباط تغييري نداشته است و نمي توان
علت نوسان هاي اخير قيمت اوراق را به تغيير سياست هاي بانک
مسکن در اين رابطه نسبت داد.
رييس اداره کل سازمان و روش ها با بيان اينکه يکي از داليل
نوسان قيمت اوراق در نتيجه تغيير سياست هاي بانک مسکن «
افزايش سقف تسهيالت» است  ،خاطرنشان کرد :افزايش سقف

تسهيالت مي تواند منجر به افزايش تقاضا براي خريد اوراق شده و
به دليل افزايش تقاضا براي دريافت تسهيالت از طريق اوراق ،قيمت
اوراق را نيز تحت تاثير قرار دهد .اما در شرايط فعلي هيچ تغييري
در جهت افزايش سقف تسهيالت نيز صورت نگرفته است و بنابراين
نوسان هاي اخير قيمت اوراق ،ارتباطي به سياست ها وبرنامه هاي
موجود در اين زمينه ندارد.
وي عالوه بر افزايش سقف تسهيالت ،افزايش تقاضا براي خريد
مسکن با استفاده از اوراق را نيز يکي از داليلي اعالم کرد که مي
تواند بر سطح قيمت اوراق اثرگذار باشد و دراين باره نيز توضيح
داد :همان گونه که سقف تسهيالت افزايش نيافته است تقاضا هم
براي دريافت تسهيالت با استفاده از اوراق زياد نشده است .بنابراين
مهمترين عامل اين نوسانات را مي توان به مکانيزم عرضه و تقاضا
در بازار معامالت اوراق ،به عنوان بخشي از بازار سرمايه ،نسبت داد.
وي افزود :افزايش سقف تسهيالت خريد مسکن ،کاهش حجم
انتشار اوراق ،کاهش قيمت مسکن و افزايش تقاضا براي دريافت
تسهيالت ،از مهمترين داليلي است که تحت تاثير سياست هاي
بانک مسکن و تحوالت دروني بازار مسکن مي تواند سطح قيمت
اوراق را تحت تاثير قرار دهد اما همان گونه که گفته شد هيچ
تغييري در اين مولفه ها رخ نداده است و مهمترين عامل نوسان هاي

شديد قيمت اوراق به خصوص در مهرماه ،ناشي از مکانيزم عرضه و
تقاضا در بازار سرمايه و اثرپذيري از نوسانات ساير بازارها است.
اين مقام مسوول گفت :حجم انتشار اوراق تسهيالت خريد
مسکن که به پشتوانه موجودي صندوق پس انداز ممتاز منتشر مي
شود نيز نسبت به گذشته نه تنها کمتر نشده است بلکه افزايش يافته
است.بنابراين عامل کاهش انتشار اوراق نيز در نوسانات اخير قيمت
اوراق دخيل نبوده است.
به گفته وي در واقع افت و خيزهاي بازارهاي اقتصادي به
خصوص بازار معامالت سهام ،عامل رواني و علت اصلي نوسانات اخير
قيمت اوراق تسهيالت مسکن است .چرا که مکانيزم قيمت اوراق را
حجم عرضه وميزان تقاضاي اوراق موجود در بازار تعيين مي کند
مگر آنکه تغييري در سياست هاي سياست گذاران اين حوزه صورت
بگيرد که عمال در ماه هاي گذشته هيچ تغييري به لحاظ سياست
گذاري در اين بخش اعمال نشده است.
به گزارش هيبنا ،قيمت هر فقره اوراق  500هزار توماني
تسهيالت مسکن که اواخر سال گذشته در کانال  40هزار تومان قرار
گرفت ،در برخي از روزهاي مهرماه امسال تا مرز  100هزار تومان
نيز پيشروي کرد اما هم اکنون به صورت مجدد به کانال  80هزار
تومان بازگشته است.

توسعه ارائه خدمات غيرحضوري بانک صنعت و معدن در شرايط بحراني همه گيري کرونا

مصطفي راستي فر مدير امور راهبري شعب بانک صنعت و
معدن اعالم داشت :همراستا با اجراي مصوبات و ابالغيه هاي ستاد
ملي مقابله با کرونا ،اين بانک خدمات ديجيتالي خود را جهت کاهش
مراجعه هاي حضوري و ارتقاء کيفيت و سرعت ارائه خدمات به
مشتريان شامل سامانه پات (پذيرش اينترنتي درخواست تسهيالت)،
سدف (سامانه اينترنت بانک ديجيتال فرايندي) ،هدف (همراه بانک
ديجيتال فرايندي) و ساحب (سامانه اعتبارات حدي بانکي) توسعه
داده است.
به گزارش پايگاه اطالع رساني بانک صنعت و معدن ،وي
ضمن بيان مطلب فوق افزود :ميزان حضور پرسنل در شعب
بانک ،مطابق مصوبات ستاد مقابله با کروناي هر استان خواهد

بود و اين بانک برابر مصوبات ستاد مقابله با کرونا به صنعتگران،
کارآفرينان و هموطنان عزيز ارائه خدمت مي نمايد و توصيه
مي شود بمنظور حفظ سالمتي هموطنان و مشتريان گرامي
حتي المقدور از مراجعه حضوري به بانک خودداري و نيازهاي
خود را بصورت غير حضوري و از طريق سامانه هاي ديجيتالي و
دستگاههاي خود پرداز مرتفع نمايند.
مدير امور راهبري شعب بانک صنعت و معدن اشاره کرد سامانه
پات (پذيرش اينترنتي درخواست تسهيالت) ،سدف (سامانه اينترنت
بانک ديجيتال فرايندي) ،هدف (همراه بانک ديجيتال فرايندي) و
ساحب (سامانه اعتبارات حدي بانکي) خدمات ديجيتالي هستند که
عالوه بر سهولت دسترسي داراي تنوع زيادي در ارائه خدمات به

سرمايهگذاري سپ در بزرگترين شرکت نرمافزار فروشگاهي

مشتريان مي باشند.
راستي فر تأکيد کرد :همه گيري کرونا آسيب زيادي به کسب
و کارها به ويژه کسب و کارهاي کوچک و متوسط وارد کرده است و
بانک صنعت و معدن رسالت خود مي داند در جهت کمک به رونق
توليد از تمام ظرفيت هاي خود استفاده نمايد.
وي افزود اين بانک همچنين مطابق مصوبات ارکان سياستگذار
باالدستي به ويژه بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران نسبت
به تعويق اقساط مشتريان آسيب ديده به ويژه مشتريان داراي
تسهيالت قرض الحسنه و مشتريان خرد اقدام نموده و تالش براي
تأمين نيازهاي سرمايه در گردش مشتريان صنعتي و معدني را به
عنوان اولويت اصلي در دستور کار خود قرار دهد.

آموزشفعالدردورهکرونا؛چشماندازيروشنباتهيهسندراهبرديآموزشي

شرکت پرداخت الکترونيک سامان در راستاي فعاليتهاي شرکت و بهمنظور توسعه خدمات
الکترونيکي خود در يکي از بزرگترين شرکتهاي نرمافزاري صنعت خردهفروشي سرمايهگذاري کرد.
به گزارش صداي بورس ،اين شرکت پس از بررسيهاي دقيق و شناسايي نيازهاي بازار و براي تکميل
و توسعه ارائه خدمات پرداخت الکترونيک 51درصد از سهمالشرکه شرکت نرم افزاري کيان نور رايانه را
خريداري کرد.
تالش سپ براي گسترش خدمات جديد ،نوآوري در صنعت پرداخت و همچنين جذب نيروهاي
خالق ،جوان و کارآمد ايراني براي پيشبرد اهداف حوزه پرداخت الکترونيک نام آن را در اين بازار شناخته
شده کرده و حاال توانسته با همکاري دو جانبه با شرکت نرمافزاري کيان ،نقش خود را در صنعت
خردهفروشي نيز تثبيت کند.
شرکت نرمافزاري کيان نور رايانه در همهي اين سالها با بهرهگيري از نيروي متخصص ايراني
ارايهکننده آخرين دستارودهاي تکنولوژي و نرمافزاري در صنعت خردهفروشي بوده و توانسته بازار
نرمافزارهاي فروشگاهي فروشگاههاي زنجيرهاي را با حضور خود بيرقيب کند و به طور انحصاري بهترين
و کارآمدترين نرمافزارهاي فروشگاهي را به بزرگترين فروشگاههاي زنجيرهاي کشور ارايه کند.
هماکنون کارشناسان بر اين عقيده هستند که با شراکت مهم و تاثيرگذار پرداخت الکترونيک سامان
و کيان نور رايانه تحول بزرگي در صنعت خردهفروشي اتفاق ميافتد و مشتريهاي کالن با اطمينان
بيشتري استفاده خود از خدمات پرداخت را گسترش ميدهند و مشتريهاي خردهفروش و کوچکتر هم
با اطمينان از سابقهي سپ بهراحتي به استفاده از نرمافزارهاي تخصصي کيان روي ميآورند.

تهيه سند راهبردي (تقويم آموزشي) سال جديد ،چشمانداز روشني را پيش روي شرکت بيمه «ما»
قرار داده است.
به گزارش روابط عمومي بيمه ما ،مدير سرمايه انساني و آموزش شرکت بيمه “ما” با اعالم اين خبر
گفت :تعامل سازنده با شوراي نمايندگان شرکت در راستاي برگزاري دوره هاي آموزشي و بررسي و تاييد
نيازسنجي نمايندگان براي تهيه سند راهبردي(تقويم آموزشي) سال جديد ،چشم انداز روشني را پيش
روي شرکت قرار داده است.
وي در ادامه افزود :اداره آموزش شرکت بيمه “ما” در دوره شيوع ويروس کرونا و لزوم آموزش برخط،
به منظور حفظ سالمت پرسنل و نمايندگان شبکه فروش ،با استفاده از ظرفيت هاي موجود و با برنامه
ريزي کارشناسانه ،با قدرت و انرژي بيشتر نسبت به ارائه خدمات آموزشي اقدام کرده است.
مدير سرمايه انساني و آموزش ضمن اشاره به برنامه هاي دردست اقدام اين اداره گفت :آزمون ارزيابي
پرسنل در زمينه هاي فني و غيرفني از آبان ماه سال جاري تا ارديبهشت ماه  1400برگزار و برنامه هاي
تکميلي به منظور مديريت دانش و بهبود مهارت هاي پرسنل جوان ارائه خواهد شد.
براساس اين گزارش آموزش پرسنل شعب از ابتداي سال  99تا  15آبان ماه سال جاري،
نزديک به  6500نفر ساعت در تمامي رشته هاي فني (آموزش بيمه نامه هاي باربري ،صدور و
خسارت درمان ،مهندسي ،آتش سوزي ،عمر و سرمايه گذاري و …) و غيرفني(آموزش بيمه نامه
هاي اتکايي و امور مالي) و براي نمايندگان در رشته هاي آتش سوزي ،عمر و سرمايه گذاري و
اتومبيل بوده است.

در حوزه پدافند غيرعامل و در بين تمامي دستگاههاي اجرايي؛
بيمه مرکزي عنوان دستگاه برتر را به خود اختصاص داد

سقف انتقال وجه کارت به کارت در بانک اقتصادنوين
به  100ميليون ريال افزايش يافت

نشست ساالنه پدافند غيرعامل دستگاه هاي اجرايي کشور برپا شد و بيمه مرکزي از سوي معاونت
زيربنايي سازمان پدافند غيرعامل کشور ،عنوان برتر تمامي دستگاه هاي اجرايي را به خود اختصاص داد.
به گزارش اداره کل روابط عمومي و امور بين الملل بيمه مرکزي ،معاون سازمان پدافند غيرعامل در
نامه اي به دکتر غالمرضا سليماني از کسب عنوان دستگاه برتر در اين حوزه خبر داد و از بيمه مرکزي به
عنوان نهاد برگزيده پدافند غيرعامل نام برد.
بر اساس اين گزارش سردار سرتيپ پاسدار دکتر جاللي رئيس سازمان پدافند غير عامل کشور،
عواملي نظير موفقيت هاي بيمه مرکزي در فرايند برگزاري مانور ارزيابي پايداري شبکه برق (مانور ملي
قطع برق) و انعکاس شايسته آن در رسانه ملي ،عقد قرارداد و ايجاد مقدمات تدوين سندراهبردي،تسري
حوزه پدافند غيرعامل از نهاد ناظر به صنعت بيمه با هدف طراحي ،برنامه ريزي و هماهنگي براي تداوم
ارايه خدمت در شرايط اضطرار و همچنين اجراي مدون برنامه ها و دوره هاي آموزش عمومي و تخصصي
را به عنوان مولفه هاي اصلي اين انتخاب اعالم کرد.
شايان ذکر است از آغاز فعاليت کميته پدافند غيرعامل بيمه مرکزي تالش هاي چشمگيري در مسير
ايمن سازي فعاليت هاي سايبري و موارد مشابه در نهاد ناظر صنعت بيمه و هماهنگي با ساير دستگاه ها
و شرکت هاي بيمه اي صورت گرفته و تقويت آن در دستور کار قرار گرفته است.

بانک اقتصادنوين در راستاي مقابله با شيوع موج سوم ويروس کرونا و با هدف کاهش مراجعات
حضوري مشتريان گرامي به شعب تمهيدات ويژه بانک مرکزي را در خدمات الکترونيکي خود اجرايي کرد.
با مجوز بانک مرکزي ،از تاريخ دوم آذرماه  1399تا اعالم بعدي ،سقف انتقال وجه کارت به
کارت شتابي و داخلي از طريق اپليکيشن همراهنوين ،اينترنتبانک و تمامي دستگاههاي خودپرداز بانک
اقتصادنوين تا مبلغ  100ميليون ريال در روز افزايش مييابد.عالوه بر اين تمام کارتهاي نقدي اين بانک
که تاريخ انقضاي آنها از آذر تا اسفند  1399است به مدت يک سال تمديد ميشود .بديهي است از اين
تاريخ ،انجام تراکنشهاي نيازمند به درج تاريخ انقضا ،با وارد کردن تاريخ جديد امکانپذير است.
گفتني است ،مشتريان بانک اقتصادنوين ميتوانند با استفاده از خدمات الکترونيکي اين بانک
مانند اينترنتبانک ،اينترنتبانک همراه ،اپليکيشن همراهنوين ،اپليکيشن رمز ساز ارس و… بسياري از
فعاليتهاي مورد درخواست خود را بدون نياز به حضور در شعبه دريافت کنند.
عالوه بر خدمات يادشده ،کارشناسان مرکز ارتباط با مشتريان بانک اقتصادنوين به شماره
 021-48031000در تمام ايام هفته و بهصورت  24ساعته آماده پاسخگويي به پرسشها و ابهامات
مشتريان ارجمند هستند.الزم به ذکر است ،رعايت تمام پروتکلهاي بهداشتي اعالمشده از سوي ستاد
ملي مقابله با کرونا در هنگام مراجعه به شعب بانک اقتصادنوين الزامي است.

اخبار
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مدير بيمه هاي عمر و سامايه گذاري بيمه تعاون :

قوانين و مقررات بيمه هاي
زندگي نياز به بازنگري دارد

قوانين و مقررات بيمه هاي زندگي هميشه
نياز به بازنگري دارد و بايستي باتوجه به نياز و
خواسته جامعه و مشتريان خود روز آمدشود.
محمد حسين يوسفي ،مدير بيمه هاي عمر و
زندگي بيمه تعاون اعالم کرد :قوانين و مقررات
بيمه هاي زندگي هميشه نياز به بازنگري دارد
و بايستي باتوجه به نياز و خواسته جامعه و
مشتريان خود روز آمدشود.صنعت بيمه افراد
باسواد و تحصيل کرده زيادي را با طرح ها و
ايده هاي نو در دل خود دارد که مي توانند
صنعت بيمه را به خصوص در بخش بيمه هاي
زندگي متحول کند.

انتصابات در بيمه ميهن

مديرعامل شرکت بيمه ميهن با صدور
احکامي ،مشاور عالي مديرعامل و مديران
واحد مديريت ريسک و شعب مشهد و
بجنورد را منصوب کرد.رضا مصطفوي با صدور
احکامي علي صادقخاني ،سيدمجتبي کريمي،
عباسعلي تقي پور و سيدصادق طباطبايي
شهرآباد را به ترتيب به عنوان سرپرست واحد
مديريت ريسک و تطبيق مقررات ،مشاور عالي
مديرعامل ،سرپرست شعبه مشهد و سرپرست
شعبه بجنورد منصوب کرد.

با موبايلت غيرحضوري کارت
هديه دريافت کنيد

بانک سامان با راهاندازي يک سرويس
تازه ،امکان تهيه کارت هديه بدون مراجعه به
شعبه را فراهم کرد.به گزارش سامان رسانه،
بانک سامان با راهاندازي يک سرويس تازه در
بستر اپليکيشن موبايلت ،اين امکان را فراهم
کرده که مشتريان بدون مراجعه به شعبه
کارت هديه تهيه کنند.عالقهمندان با استفاده
از اين سرويس ميتوانند کارت هديه خود را با
طرحهاي مختلف و در مبالغ متفاوت از طريق
اپليکيشن موبايلت سفارش و با پيک درب
منزل خود دريافت کنند.

مجمع عمومي عادي
بهطور فوق العاده پست بانک
ايران برگزار شد

مجمع عمومي عادي بهطور فوق العاده
پستبانکايران براي انتخاب اعضاي هيات
مديره ،دوم آذرماه با حضور بيش از 16/75درصد
سهامداران حقوقي و حقيقي اين بانک و
نمايندگان وزارتخانههاي ارتباطات و فناوري
اطالعات و امور اقتصادي و دارائي با رعايت
ضوابط ابالغي سازمان بورس و اوراق بهادار
و پروتکلهاي بهداشتي برگزار شد.به گزارش
روابط عمومي پست بانک ايران :در جلسه اين
مجمع وزارت امور اقتصادي و دارايي ،شرکت
سهامي بيمه ايران ،شرکت توسعه و مديريت
سرمايه صبا و همچنين شرکت سرمايه گذاري
سهام عدالت استان هاي آذربايجان شرقي و
گيالن به عنوان اعضاي حقوقي هيات مديره
پست بانک ايران انتخاب شدند.بنابراين گزارش:
نمايندگان هر يک از اعضاي حقوقي پس از
اخذ تاييد بانک مرکزي ج.ا.ايران و طي مراحل
قانوني بعنوان عضو هيات مديره پست بانک
ايران منصوب مي شوند.

شعبه ماهشهر بانک ايران زمين
افتتاح شد

با حضور مدير شعب استانها و مدير
منطقه استانهاي خوزستان و لرستان بانک
ايران زمين ،شعبه ماهشهر اين بانک افتتاح
شد .در اين مراسم صمد نيک پور مدير منطقه
استانهاي خوزستان و لرستان بانک ،ضمن ابراز
خرسندي از افتتاح شعبه ماهشهر با تشريح
اقدامات انجام گرفته در راستاي ارائه خدمات
مطلوب به مشتريان گفت :مطمئنا ما با افتتاح
اين شعبه به دنبال ايجاد ارزش افزوده براي
مشتريان و کسبه در منطقه هستيم.وي افزود:
يکي از برنامه هاي بانک حمايت از توليد و
کسب و کارهاي استاني است و بر همين اساس
اميدواريم بتوانيم خدماتي مطلوب به مشتريان
منطقه ارائه کنيم.

تمهيداتبانکسرمايهبهمنظور
پيشگيري از شيوع ويروس کرونا

بانک سرمايه بهمنظور تسهيل در استفاده
مشتريان از درگاههاي غيرحضوري و کاهش
مراجعات حضوري به شعب ،سقف انتقال وجه
کارت به کارت را به  10ميليون تومان افزايش
داد.با توجه به روند صعودي همهگيري ويروس
کرونا در کشور و لزوم کاهش مراجعات حضوري
به شعب ،بانک سرمايه سقف مجاز انتقال وجه
کارت به کارت (شتابي و درون بانکي) از طريق
درگاههاي اينترنتي و خودپردازها را از مبلغ 60
ميليون ريال در هر شبانهروز از مبدأ هر کارت به
 100ميليون ريال افزايش داد.بانک سرمايه در
اقدامي ديگر بهمنظور پيشگيري از شيوع ويروس
کرونا تاريخ انقضاء کارتهاي بانکي سرمايه که تا
پايان سال جاري منقضي ميشوند را بدون نياز به
مراجعه حضوري مشتريان به شعب ،به مدت يک
سال تمديد کرده و تاريخ انقضاي جديد بهصورت
پيامک براي مشتريان ارسال گرديده است.
مشترياني که تاريخ انقضاي کارت آنها بهصورت
خودکار تمديد شدهاست ،بايد در تراکنشهاي
اينترنتي بهجاي ثبت تاريخ انقضاي درجشده بر
روي کارت ،تاريخ انقضاي جديد را در درگاههاي
پرداخت غيرحضوري وارد کنند.شايانذکر است با
توجه به ضرورت کاهش جابجايي فيزيکي پول
نقد و استفاده از اسکناس بهعنوان يکي از منابع
انتقالدهندهعواملبيماريهايعفوني،پيشازاين
سقف مبلغ صدور کارتهاي هديه بانک سرمايه
نيز از  5ميليون ريال به مبلغ  20ميليون ريال
افزايشيافتهبود.

