بانک و بیمه
اخبار
مديرعامل بانک مهر ايران مطرح کرد:

جزئيات پرداخت وام به
سرپرستان خانوار مبتال به کرونا

دکتر سيد سعيد شمسينژاد خبر داد:
بانک قرضالحسنه مهر ايران تالش ميکند در
راستاي برنامههاي مسئوليت اجتماعي خود،
همان طور که وزير محترم امور اقتصادي و
دارايي تأکيد کردند ،در کمترين زمان ممکن
وام  10ميليون توماني سرپرستان خانوار مبتال
به کرونا را پرداخت کند .با اين حال الزم است
تا ليست افراد مشمول دريافت اين وام به بانک
مهر ايران ارسال شود و تا اطالع ثانوي نيازي
به مراجعه هموطنان گرامي به شعب بانک
مهر ايران نيست.دکتر سيد سعيد شمسينژاد
مديرعامل اين بانک درباره جزئيات پرداخت وام
به سرپرستان خانوار مبتال به کرونا گفت :مبلغ
اين وام  10ميليون تومان است و اقساط آن
 36ماه در نظر گرفته شده است .همچنين از
آنجايي که اين وام قرضالحسنه است ،کارمزد
ساالنه آن فقط  4درصد است.شمسينژاد اظهار
کرد :اين وام با هدف جبران هزينههاي درمان و
دوري از کسبوکار براي سرپرستان خانوارهايي
در نظر گرفته شده که بهعلت کرونا بستري
شدهاند .بنده و همکارانم در بانک مهر ايران
تالش ميکنيم همان طور که وزير محترم امور
اقتصادي و دارايي تأکيد کردند ،در کمترين
زمان ممکن اين تسهيالت را به واجدين شرايط
پرداخت کنيم؛ با اين حال نياز است تا ليست
افراد مشمول دريافت اين وام به بانک مهر ايران
ارسال شود.وي تأکيد کرد :تا اطالع ثانوي نيازي
به مراجعه هموطنان گرامي به شعب بانک مهر
ايران نيست و اطالعرساني به مشموالن اين
طرح از سوي بانک انجام ميشود .در ابتدا بايد
اطالعات افراد از سوي وزارت بهداشت به وزارت
امور اقتصادي و دارايي ارسال شود و با اطالعات
وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعي تطبيق
يابد .پس از آن مشخصات واجدين شرايط
به بانکهاي عامل ارسال ميشود و از طريق
ارسال پيامک به معرفيشدگان و تماس تلفني
با آنها ،اطالعرساني الزم صورت ميگيرد .پس
در برهه کنوني هيچ نيازي به حضور هموطنان
گرامي در شعب بانک نيست.
شمسينژاد درباره کساني که به آنها وام
تعلق ميگيرد ،گفت :اين وام به سرپرستان
خانواري پرداخت ميشود که به علت ابتال
به کرونا در بيمارستان بستري شده و فاقد
بوکار هستند.مديرعامل بانک مهر ايران
کس 
درباره ضمانت مورد نياز براي اين وام نيز گفت:
خوشبختانه در بانک مهر ايران امکان پرداخت
تسهيالت مبتني بر اعتبارسنجي را داريم و در
رابطه با اين وام نيز افراد اعتبارسنجي ميشوند
و بر اساس گزارش اعتباري هر شخص و ضوابط
و مقررات ناظر بر شبکه بانکي در رابطه با
ضمانت عمل خواهد شد.

حضور فعال بانک کارآفرين در
هشتميننمايشگاهکيشاينوکس

بانک کارآفرين به همراه گروه مالي خود
در سيزدهمين نمايشگاه معرفي فرصت هاي
سرمايه گذاري کشور و هشتمين نمايشگاه بين
المللي بورس ،بانک ،بيمه و خصوصي سازي
موسوم به کيش اينوکس حضور چشم گيري،
داشت.به گزارش روابط عمومي بانک کارآفرين:
اين نمايشگاه که پس از وقفه دو ساله به دليل
شيوع ويروس کرونا ،هشتم تا يازدهم آذر
ماه  1400با مشارکت بيش از  300شرکت
داخلي و خارجي به مدت چهار روز در مرکز
نمايشگاه هاي بين المللي کيش برگزار شد،
محفل مناسبي براي برگزاري جلسات متعدد
بين سرمايه گذاران ،توليدکنندگان ،فعاالن بازار
سرمايه بود.در اين نمايشگاه جلسات متعددي
با حضور فعاالن بازار سرمايه ،مشتريان ،توليد
کنندگان در غرفه بانک کارآفرين به ميزباني
دکتر احمد بهاروندي مديرعامل ،مهندس
محمدرضا خورسندي رييس هيات مديره و
مهندس مهدي سيف علي شاهي عضو هيات
مديره برگزار و دست آوردهاي خوبي به همراه
داشت.بانک کارآفرين در نمايشگاه اينوکس
کيش به همراه زير مجموعه هاي خود از جمله
بيمه کارآفرين ،کارگزاري کارآفرين ،صرافي
کارآفرين ،نمايندگان شرکت هاي بانکداري
تجاري ،شرکتي و سرمايه گذاري در اين
نمايشگاه حضور يافت تا به طور همه جانبه
پاسخ گوي مدعوين باشد.
کيش اينوکس  2021فرصت تازهاي
براي بازنگري اقدامات انجام شده و ترسيم
چشم اندازهاي نو در حوزه اقتصاد است که
انتظار ميرود به گسترش ارتباطات تجاري
و اقتصادي ميان اضالع اقتصاد کشور اعم از
ارکان بازار سرمايه ،بانکها ،بيمهها و ديگر
مشارکتکنندگان منجر شود.
بخش نمايشگاهي رويداد کيش اينوکس
( 2021نمايشگاه معرفي فرصت هاي سرمايه
گذاري کشور و نمايشگاه بين المللي بورس،
بانک ،بيمه و خصوصي سازي) عصر دوشنبه
با حضور سعيد محمد مشاور رييس جمهوري
و دبيرشورايعالي مناطق آزاد تجاري گشايش
يافت.سردار محمد در بازديد از غرفه بانک
کارآفرين از فعاليت هاي بانک کارآفرين و گروه
مالي آن مطلع شد.نمايشگاه اينوکس متشکل
از  80غرفه و در بخش هاي مختلف است که
 200سازمان دولتي و شرکت سرمايه گذاري از
هشتم تا  11آذر در محل نمايشگاه هاي بين
المللي جزيره برگزار شد.
رويکردها و محورهاي اين رويداد برگرفته
از مسائل روز اقتصادي کشور شامل الگوهاي
نوين مالي از بازار پول و سرمايه ،معرفي
فرصت هاي سرمايه گذاري در کشور و مناطق
آزاد و ويژه اقتصادي ،بانک داري بين المللي،
ديپلماسي اقتصادي توسعه تجارت با کشورهاي
منطقه ،اقتصاد الکترونيک و تاسيس بورس بين
الملل ،اقتصاد مسکن ،آينده پژوهي و چند
محور ديگر است.
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در نشست خبري رئيس کل بيمه مرکزي در همايش بيمه و توسعه تبيين شد:

هوشمندسازي فراتر از فعاليت ديجيتال است

يوسف دهقاني-اخبار صنعت :دکتر سليماني ،موضوع
هوشمندسازي در صنعت بيمه را در راستاي سياست هاي کالن
دولت ارزيابي کرد و افزود :هوشمندسازي به معناي واقعي کلمه در
بسترهاي پيشرفته الکترونيکي نظير بالکچين صورت مي گيرد که
خوشبختانه صنعت بيمه از زيرساخت هاي قابل قبولي براي ورود به
اين حوزه ،برخوردار است.
دکتر غالمرضا سليماني که در جمع خبرنگاران سخن مي گفت
با اعالم اين مطلب افزود:
حذف فيزيکي بيمه نامه ها و الکترونيکي شدن کروکي ها به
عنوان دستاوردهاي قابل تامل صنعت بيمه و پليس دانست و نسبت
به ضرورت تکميل زيرساخت ها تاکيد کرد
وي در ادامه اظهار داشت:به ضريب خسارت خودروهايي که
کيفيت نامناسبي دارند بسيار باالست و پوشش ريسک مربوط به آن
بايد با قواعد استاندارد بيمه اي همخواني داشته باشد.
در کشورهاي پيشرفته گاهي ميزان نرخ حق بيمه از قيمت
خودروهاي مدل پايين کمتر است حال آنکه در کشور ما تخفيف
هايي براي اين قبيل خودروها در نظر مي گيرند که اين رويه بايد
اصالح شود.
رئيس کل بيمه مرکزي از افزايش بيست و هشت درصدي بيمه
هاي درماني در بودجه سال جاري خبر داد و افزود :در سال گذشته
شاهد افزايش چهل درصدي تعرفه درماني بوديم که ضريب خسارت
 98درصدي اين رشته بيمه اي قابل قبول نيست.
وي تعيين تعرفه عادالنه براي بيمه هاي تکميلي را ضروري
دانست و از شرکت ها و سازمان هاي بيمه گذار خواست تا در زمان
محاسبه حق بيمه اين افزايش تعرفه را در نظر داشته باشند.
دکتر سليماني در بخش ديگري از سخنان خود از آمادگي
صنعت بيمه براي پوشش خسارات ناشي از حمالت سايبري خبر داد
و اظهار داشت :خسارت ششصد ميليون دالري حمالت سايبري در

سال  2020از اهميت اين موضوع حکايت دارد و دستگاه هاي کشور
بايد به اين ريسک مهم توجه داشته باشند.
دکتر سليماني از پذيره نويسي قريب الوقوع چند شرکت بيمه
اي ديگر در بورس سخن گفت و افزود :در حال حاضر شاخص بازار
سرمايه شرايط ويژه اي دارد و به همين خاطر پذيره نويسي به
صورت پلکاني و با رعايت وضعيت بورس صورت مي گيرد.
رئيس شوراي عالي بيمه با بيان اين مطلب که پيوند صنعت
بيمه و بازار سرمايه بايد مستحکم تر شود ،تصريح کرد :بخشي از
سرمايه هاي صنعت بيمه در بورس است و با عرضه اوراق بيمه اي در
بازار سرمايه اين تعامل از ابعاد بيشتري برخوردار خواهد شد.
وي افزايش ضريب نفوذ بيمه را در گرو رقابت نرخ و شرايط
بيمه نامه هاي زندگي با بازارهاي موازي ارزيابي کرد و گفت :باال
رفتن ضريب نفوذ بيمه عالوه بر کاهش دغدغه هاي دولت به افزايش
سطح اميد در جامعه و ارتقاي رفاه عمومي منتهي مي شود.
وي از موضوعاتي نظير بازنشستگي ،درمان تکميلي ،تامين مالي
آتيه و از کارافتادگي به عنوان مزيت هاي بيمه نامه هاي زندگي نام برد.
دکتر غالمرضا سليماني از فعاالن صنعت بيمه و رسانه ها
خواست تا در همگاني سازي فرهنگ اين رشته بيمه اي همکاري

مديرعامل بانک پارسيان با حضور در محل
پشتيباني از طرحها و
پروژههاي صنعتي باهدف کارخانههاي ريسندگي ،بافندگي پوشاک جامعه ،از
رونق توليد؛ مراحل مختلف توليد در اين مجموعه بازديد کرد.
کورش پرويزيان در ادامه بازديدهاي ادواري از بنگاهها
و کارخانهها توليدي و صنعتي که باهدف پشتيباني و مانع
زدايي از توليد صورت ميگيرد؛ از خطوط توليد کارخانههاي
ريسندگي ،بافندگي پوشاک جامعه ديدن کرد و از نزديک با
فعاليتهاي مختلف اين کارخانه آشنا شد.
وي همچنين در اين بازديد مشکالت و مسائل اين
مجموعه را مورد بررسي و ارزيابي قرارداد و آمادگي اين

توليد با
حمايت بانک
پارسيان جان
تازه مي گيرد

کنند.
دکتر سليماني از استارت آپ ها به عنوان بستري براي فروش
محصوالت بيمه اي ياد کرد و افزود :امکان حذف تکنولوژي وجود
ندارد و ايستادن در برابر تحوالت ديجيتالي هيچ معنا و مفهومي
ندارد.
وي تصريح کرد :فعاليت استارت آپ ها در رشته هاي شخص
ثالث و درمان آغاز شده و در چارچوب قانون و مقررات به ساير رشته
ها نيز تسري خواهد يافت.
رئيس شوراي عالي بيمه در خصوص ارائه برخي تخفيفات از
سوي استارت آپ ها به صراحت اعالم کرد :ارائه تخفيف يعني فروش
پايين تر از نرخ مصوب که قطعا تخلف محسوب مي شود اما ارائه
تخفيف از محل کارمزد نمايندگي ها اشکالي ندارد.
فرهنگسازي از زيرساخت هاي اصلي توسعه صنعت بيمه به
شمار مي رود و زنگ بيمه در همين راستا طراحي و اجرا شده است.
دکتر سليماني از همکاري گروه هاي هنري و رسانه ها در
خصوص پروژه «زنگ بيمه» قدرداني کرد و افزود :فرهنگ بيمه بايد
از سنين پايين تر به مخاطبان خود القا شود تا در آينده نهادينه
سازي آن از شتاب بيشتري برخوردار شود.
وي با سودمند دانستن زنگ بيمه در مسير آشنايي کودکان و
خانواده ها با محصوالت متنوع بيمه اي بر ادامه اين روند تاکيد کرد.
رئيس کل بيمه مرکزي از شعار «هر شرکت بيمه در هر سال
يک محصول» به عنوان يک برنامه عملگرايانه ياد کرد و از عزم و
اراده شرکت هاي بيمه اي در اين زمينه خبر داد.
گفتني است موضوعاتي نظير :راه اندازي صندوق حوادث
طبيعي ،تخفيفات بيمه شخص ثالث ،تاسيس شرکت هاي بيمه اي
هوشمند ،بررسي راهکارهاي عرضه بيمه تکافل ،بيمه موتورسيکلت
ها و آينده صنعت بيمه نيز در اين نشست خبري مطرح شد که
رئيس کل بيمه مرکزي به پرسش ها پاسخ داد.

بانک را براي تأمين مالي طرحهاي توسعهاي در زمينه
سرمايه ثابت و سرمايه در گردش اعالم کرد.
دکتر پرويزيان در گفتوگو با مديران و کارکنان اين
مجموعه با تأکيد بر اين اينکه حمايت از مجموعههاي
توليدي و صنعتي داراي توجيه اقتصادي در سال
«توليد ،پشتيبانيها و مانع زدايي ها « ،در دستور کار
بانک پارسيان قرار دارد ،افزود :در شرايط تحريم و جنگ
اقتصادي ،سياست بانک پارسيان رفع موانع توليد و کمک
به ايجاد اشتغال در کشور است.
محمدرضا مصلحي مديرعامل کارخانه پوشاک جامعه

هم با قدرداني از حضور مديرعامل بانک پارسيان در اين
مجموعه ،مراحل مختلف توليد شامل ريسندگي ،بافندگي و
پوشاک را براي ايشان و هيات همراه تشريح کرد.
شرکت کارخانهها ريسندگي ،بافندگي و پوشاک
جامعه در سال  1364بر اساس نياز جامعه ايراني بنا
گرديده و مجموعهاي کام ً
ال غيرانتفاعي است که با
بهکارگيري آخرين فناوري صنعت نساجي جهان و نيز
نوآوري در توليد ،توانسته است امروزه نقطه درخشاني
از يک صنعت بزرگ شود ،که توليدات آن ازنظر کيفي با
بهترين محصوالت فاستوني دنيا رقابت کند.

وزير اقتصاد خواستار شد:

تدوين ساز و كار مناسب براي شناسايي و ارزشگذاري مديران تحول گرا در صنعت بيمه

وزير اقتصاد خواستار تدوين ساز و کاري از سوي بيمه مرکزي
جمهوري اسالمي براي شناسايي و ارزشگذاري مديران تحول گرا در
صنعت بيمه شد.
به گزارش شادا ،دکتر سيد احسان خاندوزي طي سخناني در بيست
و هشتمين همايش ملي بيمه و توسعه با عنوان «نقش صنعت بيمه در
رونق اقتصادي با محوريت تحول ديجيتال» که در دانشگاه الزهرا برگزار
شد ،با قدرداني از تالش هاي بيمه مرکزي جمهوري اسالمي براي ارتقاي
اين صنعت در کشور« ،بازار هاي مالي» را يکي از ارکان مهم صنعت بيمه
در جهان عنوان کرد و گفت :يکي از نقش آفريني هاي مهم صنعت بيمه
به عنوان رکن بازار هاي مالي ،کمک به پيشرفت اقتصادي ،در حوزه
اقتصاد کالن و اقتصاد ملي است که متأسفانه تا کنون ،از اين نقش بيمه
و چگونگي تعامل آن با اقتصاد ملي غافل بوده يا بهره کمي برده ايم .
وزير اقتصاد افزود :درخواست اول من از بيمه مرکزي جمهوري
اسالمي و دست اندرکاران اين صنعت اين است که در کنار تالش براي
تحقق سند راهبردي توسعه بيمه ،حتماً به فکر تحول بيمه بر مبناي
«بيمه گري هوشمند» باشند.
خاندوزي بيمه گري هوشمند را فراتر از تحول ديجيتال بيمه
عنوان کرد و گفت :سند تحول ديجيتال ،عمدتاً ناظر بر ابعاد سخت
افزاري و بهبود هاي فنآورانه و دسترسي هايي مثل برخط شدن تشکيل
پرونده ،صدور بيمه نامه ،پرداخت خسارت و  ...است اما ،اين« ،بيمه گري
هوشمند» چه در عرصه تشکيل پرونده ،تعيين ضرايب و پرداخت و چه
عرصه استفاده از اين منابع ،در سطح اقتصاد ملي نيست.
وزير اقتصاد گفت  :بيمه گري ريسک به عنوان يکي از ارکان

بيمه گري هوشمند به معناي واقعي کلمه در کشور وجود ندارد ،گرچه
تحوالت مثبتي در اين ارتباط اتفاق افتاده است.
وي افزود :آنها که در بطن صنعت بيمه فعاليت مي کنند ،مي دانند
که ما فاصله بسيار زيادي با بيمه گري مبتني بر ريسک داريم و در بيشتر
موارد ،بيمه نامه ها کام ً
ال همسان و علي الرأس مورد شناسايي و محاسبه
قرار مي گيرند.
خاندوزي با يادآوري اينکه در مرحله پرداخت هم وضع به همين
منوال است ،ادامه داد :اتصال سامانه هاي بيمه به سامانه هايي که امکان
پرداخت دقيق بيمه ها در کوتاه ترين زمان ،با کمترين انحراف ،و به ويژه
کمترين ميزان فساد را فراهم مي آورند ،بايد به سرعت در ماه هاي آينده
و سال پيش رو در دستور کار قرار گيرد.
وزير اقتصاد ارگان ها و سازمان هايي همچون ناجا ،پزشکي قانوني،
راه و شهر سازي ،اورژانس و  ...را از جمله بخش هايي بيان کرد که اتصال
سامانه آنها به صنعت بيمه ،مي تواند جلوي طوالني شدن بسياري از
فرآيند ها را بگيرد و مانع بسياري از انحرافات شود.
دکتر خاندوزي با تأکيد بر اينکه بيمه گري هوشمند ،نيازمند
پذيرش تحول در ساختارها است ،تحول در قواعد و مقررات بخش بيمه
را يکي از موارد مهم در اين زمينه خواند و اظهار داشت :ما در وزارت
اقتصاد با تکيه بر همکاري خوب کميسيون اقتصادي مجلس شوراي
اسالمي ،آمادگي هر نوع همياري در خصوص نوسازي قوانين و قواعد
اين عرصه را داريم.
وزير اقتصاد با خالي ارزيابي کردن جاي صنعت بيمه در عرصه
تأمين مالي اقتصاد کشور در کنار نظام بانکي و بازار سرمايه ،تصريح کرد:

بسياري از منابع اين صنعت مي تواند با ظرفيت و مختصاتي که بايد براي
اين صنعت طراحي شود ،به شکل کام ً
ال مديريت شده ،در خدمت اهداف
توسعه ملي قرار بگيرد.
وي گفت :نکته بعد ،استفاده کردن از ظرفيت هاي جديدي است
که در عرصه تحوالت فقهي و اسالمي وجود دارد ،زيرا به هر حال
بخشي از مخاطبان صنعت بيمه ،بويژه در ميان هموطنان اهل سنت،
مايل هستند که از ابزار هايي مثل بيمه تکافل استفاده کنند که ما بايد
صادقانه اذعان کنيم ،در اين زمينه از برخي کشورهاي اسالمي داراي
چنين تجاربي ،عقب تر هستيم.
خاندوزي در ادامه سخنان خود ،دو موضوع بالياي طبيعي و
تحوالت اقليمي را به عنوان موضوعاتي که ديگر قابليت ناديده گرفته
شدن ندارند مورد اشاره قرار داد و گفت :اخيرا ً ديدم ،يکي از مديران
صنعت بيمه ،نامه اي صادر کرده مبني بر اينکه ساختمان ها را در مقابل
فرونشست زمين بيمه نکنند و يا دستکم مالحظاتي را اعمال کنند.
درست است که شايد به لحاظ محاسبات بيمه اي ،اين اقدام به نفع بيمه
باشد اما در مقابل مسئوليت ملي و اجتماعي بزرگي که صنعت بيمه دارد،
مي شود همه آن محاسبات را به ترتيبي انجام داد که در کنار قابل توجيه
نمودن اين سرفصل جديد در صنعت بيمه ،همزمان ،کمک کار مردم در
مقابل بالياي طبيعي نيز باشيم.
وزير اقتصاد تدوين دستورالعمل ها و ابزار هايي توسط بيمه مرکزي
جمهوري اسالمي را که مديران تحول گرا در صنعت بيمه را قدر دانسته و
بر صدر نشانده و قادر به سنجش تفاوت و تمايز اينگونه مديران از سايرين
باشد ،از جمله ديگر ملزومات صنعت بيمه کشور خواند.

دکتر ابراهيمي در همايش مديران ارشد بانک سپه:

با انسجام و عبور سريع از ادغام  ،بزرگ و قدرتمند ميمانيم

مديرعامل بانک سپه با تاکيد بر اينکه با انسجام و عبورسريع از ادغام
 ،بزرگ و قدرتمند خواهيم ماند  ،مولفه هاي رويکرد تحول راهبردي
بانک را تشريح و تاکيد کرد:
آگاهيبخشي موضوعات کليدي و راهبردي به مديران ارشد و تبادل
چالش ها و مشکالت و دريافت راه حل ها براي آينده مطلوب  ،سرلوحه
مشي مديريتي بانک قرار دارد.
به گزارش پايگاه اطالعرساني بانک سپه؛ دکتر آيت اله ابراهيمي در
گردهمايي سراسري مديران ارشد بانک سپه که با شعار « يکپارچگي
و انسجام بخشي سازماني با رويکرد تحول راهبردي» در سالن همايش
هاي اين بانک برگزار شد ،گفت :حفظ و ارتقاي جايگاه اين بانک در نظام
بانکي کشور و محيط رقابتي نيازمند تالش و مجاهدت آحاد کارکنان
و مسئوليتپذيري و شجاعت مديران در صف و ستاد است و با تقويت
شاخصهاي عملکردي بانک سپه بايد براي هميشه پرچمدار بزرگترين
بانک کشور باشد .دکتر ابراهيمي با اشاره به وضعيت عملکردي بانک سپه
در شاخص هاي اصلي و مهم بر ضرورت تالش همهجانبه ارکان بانک
براي تقويت شاخصها بهويژه جذب منابع ارزانقيمت ،وصول مطالبات
معوق و پرداخت تسهيالت هدفمند و سودآور تمرکز بر بازار و مشتريان
تأکيد کرد.
وي ضمن تأکيد بر لزوم استفاده از ظرفيتهاي بانک بهويژه
بانکهاي ادغامي گفت :براي حفظ و افزايش سهم بازار بانک سپه در
بازار پولي کشور بايد از تمام ظرفيتهاي موجود استفاده شود و تا پايان
سال جاري تمام شعب بانک سپه بهخصوص شعب بانکهاي ادغامي حد
اقل معادل رشد نقدينگي کشور در جذب منابع افزايش داشته باشند.
دکتر ابراهيمي بيان داشت :بهبود شاخصهاي عملکردي بانک سپه
با استفاده از ظرفيتهاي موجود در بانک بهويژه بانکهاي ادغامي بايد
در صدر برنامههاي عملياتي صف و ستاد قرار گيرد و در اين زمينه نبايد
از اجراي طرحهاي انگيزشي غافل شويم.
وي افزود :با توجه به ماهيت فعاليت بانک بهعنوان يک بنگاه
اقتصادي انتظار ميرود هر شعبه وهر منطقه بر اساس اصول و قواعد يک
بنگاه اقتصادي مستقل مديريت و حسابدهي داشته باشند.

تجليل از
نمايندگان
برتر شعبه
قزوين
بيمه دانا

مديرعامل بانک سپه سودآوري را يکي از موضوعات مهم اين بانک
متناسب با اندازه آن دانست و افزود :کاهش هزينههاي غيرعملياتي
نسبت به منابع ،قيمت تمامشده پول ،مطالبات غير جاري و مديريت
داراييهاي منجمد براي تحقق سودآوري در صدر برنامههاي بانک قرار
گيرد.
وي ادامه داد :براي بهبود شاخصهاي عملکردي فعاليتهاي ارزي
با رويکرد و شيوه هاي جديد دنبال ميشود و بر اساس برنامه تدوينشده
با اختصاص  350شعبه و بسيج ظرفيتها بايد مجموع فعاليتهاي ارزي
بانک سپه چند برابر ميزان فعلي شود.
مديرعامل بانک سپه ضمن تأکيد بر اهميت تسريع در فرآيندهاي
اجرايي طرح ادغام اظهار داشت :اجراي اين طرح ملي سخت ،بزرگ و
پيچيده در زمانبندي مقرر بايد به اتمام برسد.
وي افزود :هماهنگي بين استانها ،ايجاد آمايش سرزميني و تعيين
تکليف سريع موضوعاتي نظير ساماندهي نيروي انساني و اموال مازاد به
اتمام سريع فرايند ادغام کمک خواهد کرد.
دکتر ابراهيمي ساختار فعلي بانک سپه که مبتني بر نگاه دولتي
است را نيازمند بازطراحي و تقويت دانست و تصريح کرد  :ساختار
سازماني بانک سپه بايد در مسير حرفهاي کسبوکار و متناسب با
بانکداري جامع تغيير کند.
مديرعامل بانک سپه حل چالش ها در حوزه نيروي انساني را
از حياتيترين و مهمترين موضوعات بانک برشمرد و خاطرنشان کرد:
اين بانک با داشتن نيروي جوان ،متعهد و متخصص در بهترين فصل
تاريخي و تکرارناشدني در حوزه نيروي انساني قرار دارد و براي استفاده
از اين مزيت و فرصت عظيم بايد چالش هاي اين حوزه هرچه سريعتر
شناسايي و برطرف شود.
عضو هيئتمديره بانک سپه تصريح کرد :بحمداهلل بانک سپه از
مديران و بدنه کارشناسي مسلط به موضوعات روز صنعت بانکداري در
حوزههاي مختلف برخوردار است و مديران ارشد امروز بانک بايستي
فضاي الزم براي شکوفايي نيروهاي جوان و متخصص با اصالح ساختار
سازماني را مهيا و فراهم سازد.

معاون بازاريابي و شبکه فروش و مدير امور نمايندگان
بيمه دانا از شعبه قزوين بازديد و با کارکنان آنها گفتگو کردند.
به گزارش روابط عمومي بيمه دانا ،در راستاي تشويق
شبکه فروش و تقدير از نمايندگان برتر ،عباس عمران پور
معاون بازاريابي و شبکه فروش به اتفاق حسن زيادخاني مدير
امور نمايندگان روز اول آذر ماه جاري از شعبه قزوين بازديد و
طي مراسمي از نمايندگان فروش در رشته هاي مختلف تقدير
به عمل آوردند.در ابتداي مراسم رسولي رئيس انجمن صنفي
نمايندگان استان قزوين ضمن برشمردن مشکالت نمايندگان،

دکتر ابراهيمي با اشاره به اهميت رشد و ارتقاي کارکنان و مديران
گفت :مديران بايد شرايط و فضاي عادالنه بروز وظهور استعدادهاي
کارکنان را براي رشد جانشين پروري فراهم کنند.
وي تصريح کرد :مديران ارشد بانک سپه در واگذاري مسئوليتها با
افراد مطلع مشورت کنند و با توجه به پتانسيل فراوان مديريتي و نيروي
انساني موجود بانک انتصابات بدون توجه به توصيههاي برونسازماني و
صرفاً بر اساس رعايت اصول شايستهساالري انجام شود.
عضو هيئتمديره به لزوم افزايش دانش شغلي و توسعه توانمندي
کارکنان اشاره کرد و از مديران مناطق خواست تا براي جبران خألهاي
آموزشي از تمام ظرفيتها بهويژه حمايت مديران ارشد بانک سپه
استفاده کنند .دکتر ابراهيمي افزود :اعضاي هيئتمديره براي کمک به
ارتقاي دانش شغلي کارکنان و فراهم کردن فضاي آموزشي در عاليترين
سطح ممکن از تمام اختيارات خود استفاده کرده و از اين حرکت حمايت
ميکند و خألهاي آموزشي موجود در مناطق نيز بايد هرچه سريعتر با
برنامه ريزي منسجم رفع شود.
دکتر ابراهيمي ضمن تأکيد بر ضرورت جانشين پروري در تمام
سطوح سازماني بانک تصريح کرد :تمام مديران واحدهاي صف و ستاد
با اشراف به مجموعه تحت مديريت خود و تمرکز بر رشد کارکنان
و مديران زير مجموعه با هدف کادرسازي و شناسايي استعدادهاي
مديريتي براي آينده بانک بايد براي هر پست سازماني حداقل سه فرد
شايسته و توانمند را شناسايي و آنها را در مسير ارتقاء تربيت کنند.
وي با تاکيد بر جايگاه مهم بازنشستگان در رويکرد جديد مديريتي
بانک اظهار داشت :بازنشستگان بانک سرمايه گرانبهاي بانک و آيينه
تمام نماي همکاران شاغل هستند ضرورت دارد براي تکريم و تعامل
مطلوب سازنده با بازنشستگان بانک سازوکارهاي عملي و مؤثر طراحي
و همچنين از تجارب ارزشمند آنها در تعالي بانک سپه استفاده کنيم.
مديرعامل بانک سپه در پايان تصريح کرد :برنامه چهار سال آينده
بانک سپه اسفندماه سالجاري با مشارکت و همفکري مديران و کارکنان
تمام واحدهاي بانک در سراسر کشور تدوين و سهم هر يک از مناطق
براي کمک به ارتقاي بانک تعيين خواهد شود.

خواستار پيگيري و رفع آن شد و همچنين درخواست کرد با
توجه به روند رو به رشد شعبه قزوين ،افزايش نيروي انساني و
تفکيک واحد خسارت اتومبيل به محل مناسب در برنامههاي
مديران ارشد قرار گيرد .در ادامه نوروزي رييس شعبه قزوين
ضمن خيرمقدم و ارائه گزارشي از عملکرد شعبه ،تحقق
بودجه و رضايتمندي مشتريان را اهم اهداف شعبه دانست
و اظهار اميدواري کرد در سال آينده رتبه اول کسب پرتفوي
استان را بدست بياورند که در حال حاضر با اختالف اندک
متعلق به يک شرکت بيمه ديگر است.

سپس عمران پور معاون بازاريابي و شبکه فروش عملکرد
شعبه قزوين را از نظر تحقق بودجه و نسبت خسارت قابل
قبول دانست و همچنين عملکرد بيمهدانا در طرح مهردانا
را از نقاط قوت عمليات بيمهگري دانست و خواستار فعاليت
نمايندگان در طرحهاي جديد بخصوص رفاه دانا شد.
در پايان از نمايندگان برتر در هر رشته با اهداي لوح
تقدير به شرح زير قدرداني شد.
رتبه--1زهرا آفتابي-2علي رسولي -3ايمان عدل-4
عليرضا شکوه حجتي -5ابراهيم رحماني
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در آستانه روز بيمه:

بيمه سينا حامي بيمهاي
مناطق محروم تحت پوشش
بنياد علوي شد

قرارداد پوشش بيمهاي از مناطق محروم
تحت پوشش بنياد علوي با حضور مديرعامل
اين بنياد و مديرعامل بيمه سينا به امضاء رسيد.
دکتر رضا جعفري در آغاز اين مراسم با
اشاره به منويات رهبر معظم انقالب اسالمي
در خصوص خدمت به محرومين بيان داشت:
ايشان در مقاطع مختلف تاکيد فرمودهاند
که «همه بايد تالش کنند که محرومان را از
محروميت بيرون بياورند و تا آنجايي که در توان
ّ
کشور است ،به محرومان کمک کنند ».بنابراين
ما به عنوان يک نهاد انقالبي وظيفه داريم بيش
از سايرين به اين منويات ،جامه عمل بپوشانيم.
وي ادامه داد :مهندس فتاح ،رياست
محترم بنياد مستصعفان انقالب اسالمي نيز
در جلسات مختلف بر حمايتهاي بيمهاي از
مناطق محروم توصيه و تأکيد کردهاند که بر
همين اساس ،پس از برگزاري جلسات متعدد
دوجانبه و تعامل مديران و کارشناسان بيمه
سينا و بنياد علوي ،بسته حمايتي بيمهاي
مناسبي تهيه شده که امروز در قالب دو قرارداد
به امضاء ميرسد.وي با بيان اينکه اين قرارداد،
نقطه عطفي در انجام رسالتهاي اجتماعي
بيمه سينا به عنوان يکي از شرکتهاي وابسته
به بنياد مستضعفان خواهد بود ،افزود :بيمه
سينا در کنار فعاليت اقتصادي و تجاري که در
بازار بيمه کشور دارد ،خود را به اهداف اساسي
بنياد که همان حمايت از اقشار آسيبپذير
جامعه است ،متعهد ميداند.
مديرعامل بيمه سينا با اشاره به ابعاد
اجتماعي بيمه گفت :بيمه کارکردهاي مختلف
و متنوعي دارد اما در بُعد اجتماعي ميتواند
مانع از بروز ناهنجاري در سطح جامعه شود و
بسياري از معضالت را کاهش ميدهد.
دکتر جعفري با تشريح برخي ويژگيها و
جزئيات طرح بيمه اقشار محروم بيان داشت:
در فاز اول اين قراردادها ،حدود  200هزار
نفر با حق بيمه اندک ،تحت پوشش خدمات
بيمه درمان و عمر و حوادث قرار ميگيرند و
در فازهاي بعدي اين خدمات به ساير بخشها
خواهد يافت.به گفته وي ،بيمه سينا به دنبال
نفع مالي از اين قرارداد نيست و صرفاً با ديد
حمايتي و مسئوليت اجتماعي وارد اين اقدام
خداپسندانه شده تا بتواند سهمي در تحقق
اهداف عاليه بنياد داشته باشد.
در ادامه اين مراسم ،مهندس وحيد
خاوهاي مديرعامل بنياد علوي با بيان اينکه
ماموريت اصلي اين بنياد ،توانمندسازي
محرومين است ،ادامه داد :ما نگاه امدادي و
رسيدگي موردي به محرومين در اين مجموعه
نداريم بلکه به دنبال توانمندسازي و مشارکت
دادن محرومان در کارهاي مولد هستيم و
فعاليتهايي که در اين زمينه انجام ميشود
برگرفته از فرمان مقام معظم رهبري و تاکيدات
ايشان در اين زمينه است.
وي ضمن توضيح در خصوص ظرفيتهاي
موجود در نقاط هدف بنياد علوي در سراسر
کشور گفت :بنياد علوي اقدامات متنوعي را در
اين حوزه پيگيري ميکند و با کمک بيمه سينا
ميتوانيم از ظرفيت بيمهاي براي ارتقاي زندگي
اقشار هدف استفاده کنيم.
مديرعامل بنياد علوي ورود صنعت بيمه
به موضوع محروميتزدايي را اقدامي نو و
درخور تقدير دانست و ابراز اميدواري کرد که
با اجراي اين قراردادها ،روند پيشرفت و آباداني
مناطق محروم به پايداري مناسب دست يابد.
خاوهاي با تقدير از پيگيري مجدانه
و مستمر مديرعامل بيمه سينا براي انعقاد
اين قرارداد گفت :اين مسئله نشان ميدهد
که روحيه و بينش حاکم بر اين مجموعه
با مسئوليت اجتماعي عجين است .وي
خاطرنشان کرد ،با افزايش تعامل اين دو نهاد
و تشکيل جلسات مشترک ،محصوالت بيمهاي
جديدي متناسب با اهداف بنياد پديد ميآيد
و قطعا ثمرات خوبي به همراه خواهد داشت.

فقط يک هفته تا پايان
«جشنواره تخفيفات بيمه اي
بيمه ايران» وقت باقي است

جشنواره تخفيفات بيمه اي بيمه ايران که
از  15آبان  1400به مدت يک ماه آغاز شده
بود هفته آينده به پايان مي رسد.
به گزارش روابط عمومي بيمه ايران15 :
آبان به مناسبت گراميداشت هشتاد و ششمين
سالروز تاسيس شرکت سهامي بيمه ايران
و تداعي خاطره خوش اين رخداد مبارک به
عنوان يک افتخار ملي در اذهان بيمه گذاران،
مشتريان و متقاضيان خدمات بيمه اي شرکت،
تخفيفات و تسهيالت ويژه اي براي تمامي
رشته هاي بيم هاي به مدت يک ماه توسط
واحدهاي صدور بيمه نامه سراسر کشور در حال
ارائه است.اين تخفيفات در شعب و نمايندگان
تحت سرپرستي بيمه ايران در سراسر کشور
و در تمامي رشته هاي بيمه اي به شرح زير
اعالم شده است:
 – 1رشته اشخاص ،بيمه نامه حوادث
انفرادي معادل  20درصد و بيمه نامه عمر و
حوادث انفرادي سما و حاميان سالمت معادل
 10درصد تخفيف
 – 2رشته اتومبيل ،بيمه نامه هاي بدنه
با پرداخت نقدي حق بيمه  20درصد تخفيف
 – 3رشته مسئوليت و حمل و نقل،
مسئوليت مهندسين ناظر و هيات مديره
ساختمان معادل  20درصد تخفيف
 – 4رشته اموال (به غير از ريسک هاي
پرخطر موضوع بخشنامه شماره99/170212
مورخ  99/3/17و انبارهاي عمومي در بيمه
هاي آتش سوزي و همچنين ريسک هاي ارزي
و کنسرسيومي در بيمه هاي مهندسي و انرژي)
تخفيف معادل  20درصد نرخ هاي سيستمي.

