بانک و بیمه
اخبار
شايان خبر داد:

امکان احراز هويت اينترنتي
مشتريان بانک مسکن فراهم شد

مديرعامل بانک مسکن گفت :بر اساس
دو ابزاري که از سوي شرکت ناواکو رونمايي
شد ،امکان احراز هويت اينترنتي مشتريان
بانک مسکن و افتتاح حساب به صورت
آنالين فراهم شد.به گزارش خبرنگار پايگاه
خبري بانک مسکن -هيبنا ،روز سهشنبه 21
دي ماه ،محصوالت جديد شرکت فناوري
اطالعات ناواکو با حضور محمود شايان،
مديرعامل بانک مسکن در نمايشگاه تراکنش
ايران رونمايي شد.
محمود شايان در حاشيه اين مراسم
در گفتوگو با خبرنگار ما ،گفت :در وهله
اول بايد به اين نکته اشاره کنم که امروز
هفتمين نمايشگاه تراکنش ايران درباره
محصوالت نوآوري و استارتاپي برگزار شد و
تاکنون استقبال بينظيري از اين نمايشگاه
به عمل آمده است.وي بيان کرد :شرکت
ناواکو يکي از شرکتهاي برند و مطرح در
بخش سيستم مالي کشور است و امروز 2
ابزار جديد تحت عنوان «ناپ» و «ٱبانک» از
اين شرکت رونمايي شد.
مديرعامل بانک مسکن تصريح کرد:
بر اساس اين دو ابزاري که رونمايي شد،
ميتوان خدمات مضاعفي را به مشتريان به
صورت اينترنتي ارايه داد و نيازي به مراجعه
حضوري آنان به شعب بانک مسکن نيست.
شايان تاکيد کرد :يکي از اقدامات ويژه
و بسيار خوبي که از طريق اين دو ابزار جديد
انجام ميشود ،بحث احراز هويت است و
از اين به بعد امکان احراز هويت مشتريان
بانک مسکن به صورت اينترنتي وجود دارد.
همچنين اين امکان براي مشتريان بانک
مسکن به وجود ميآيد که بدون مراجعه به
شعب بانک هم اقدام به افتتاح حساب کنند
و هم از خدمات بانکي بهرهمند شوند.

آغاز پرداخت خسارت بيمه
کوثر به زيان ديدگان سيل
جنوب در کمتر از  48ساعت

در پي سيل شديد دي ماه  1400در
استان هاي سيستان و بلوچستان ،فارس و
هرمزگان ،شرکت بيمه کوثر چک خسارت
را در کمتر از 48ساعت پس از سيالب به
تعدادي از زيان ديدگان مينابي پرداخت..
شرکت بيمه کوثر همانند تمامي حوادث
و بالياي طبيعي ،بنابه رسالت حرفهاي خود،
گروههاي کارشناسي و ارزيابي خسارت را
براي رسيدگي به وضعيت زيانديدگان،
بهسرعت به مناطق حادثهديده فرستاد.
طالب طبيبزاده با اشاره به شدت
بارندگي و سيل در ميناب گفت :بالفاصله
پس از فروکش کردن سيل و بارندگي در
اين شهرستان و اعالم خسارت بيمهگذاران،
کارشناسان بيمه کوثر بازديد از منازل
آسيبديده را آغاز کردند .پس از تشکيل
پرونده ،ارزيابي خسارت و تکميل مدارک،
چک خسارت تعدادي از زيانديدگان که
واحدهاي آنان آسيب زيادي ديده بود با
حضور مديرکل ساتاي استان ،رييس کانون
بازنشستگان ميناب و مدير سرپرستي بيمه
کوثر ،تحويل شد.
وي خاطرنشانکرد :خسارت ساير
زيانديدگان نيز پس از انجام بازديد ،ارزيابي
خسارت و تکميل مدارک توسط بيمهگذاران،
در کوتاهترين زمان پرداخت ميشود.

شرکت پاکشوما
به طرح رفاه دانا پيوست

در راستاي اجراي منويات مقام معظم
رهبري ،شعبه قم بيمه دانا به منظور
پشتيباني از توليد و حمايت از توليد
کنندگان داخلي ،نسبت به انعقاد قرارداد
طرح رفاه دانا با گروه صنعتي پاکشوما
اقدام کرد .بدين منظور جلسه اي با حضور
مسئولين شرکت پاکشوما جهت توسعه
فروش بيمه نامه در قالب طرح رفاه دانا در
تاريخ  15دي ماه جاري در سالن اجتماعات
شرکت پاکشوما برگزار گرديد .
در اين جلسه که با حضور مسئول طرح
رفاه دانا استان قم و نماينده مجري برگزار
شد ،جزئيات همکاري سه جانبه بيمه دانا
و بانک رفاه کارگران و شرکت پاکشوما در
جهت برقراري پوشش بيمهاي کارکنان بيمه
گذار تشريح شد .

گواهينامه ايزو 9001:2015
تجارتنو صادر شد

گواهي نامه سيستم مديريت
کيفيت شرکت بيمه تجارتنو بر مبناي
 iso9001:2015مورد تأييد قرار گرفت.
به گزارش روابطعمومي بيمه تجارتنو؛
اين شرکت در ادامه کسب موفقيتهاي خود
در عرصه ارائه خدمات بيمهاي ،با دريافت
گواهينامه ايزو از شرکت  TUVکشور
اتريش ،يک گام ديگر به سوي موفقيت و
کسب جايگاه بين المللي برداشت.
اين گواهينامه بابت ارائه خدمات
بيمهاي شامل بيمههاي مسئوليت ،مهندسي
و انرژي ،اتومبيل ،باربري ،هواپيما و کشتي،
آتش سوزي ،عمر ،حوادث و درمان ،عمر و
سرمايه گذاري ،و خدمات بيمه گري اتکايي
صادر شده است.
گواهينامه  iso9001به عنوان مهم
ترين استاندارد شناخته شده در عرصه بين
المللي براي سيستم مديريت کيفيت يا
 QMSتعريف مي شود.
اين گواهينامه يک استاندارد جامع و
کامل است که در بيش از  187کشور مورد
موافقت قرار گرفته و اجرا ميشود.

روزنامه اخبار صنعت شنبه 25دی1400

افتتاح کارخانه توليد دستگاههاي کارتخوان با حمايت سپ و بانک سامان

شرکت تندرنور با حمايت پرداخت الکترونيک سامان و بانک
سامان و بهکارگيري تکنولوژي روز دنيا ،موفق به راهاندازي کارخانه
توليد دستگاههاي کارتخوان شد .مراسم افتتاح کارخانه توليد و
ساخت دستگاههاي کارتخوان شرکت تندرنور با حضور مديران
ارشد بانک سامان ،شرکت پرداخت الکترونيک سامان و جمعي از
مديران ارشد شبکه بانکي کشور در پارک علم و فناوري پرديسان
برگزار شد.
به گزارش اخبارصنعت ،به نقل از روابط عمومي پرداخت
الکترونيک سامان ،هومن سپهري مديرعامل تندرنور در مراسم
افتتاحيه خط توليد دستگاه هاي پوز با تشريح گزارشي از روند
عمليات ساخت و بازسازي ساختمان و کسب مجوزهاي تاسيس
کارخانه از اسفند سال  1399و اشاره به تاريخچه شرکت تندرنور و
فراز و نشيبهاي اين شرکت گفت :شرکت تندرنور نخستين شرکت
ايراني بود که موفق به طراحي و ساخت نرمافزار سوئيچ بانکي شد و
دليل افتتاح خط توليد دستگاه هاي پوز را نياز کشور و شرکت هاي
 pspبه دستگاه هاي کارتخوان و صرفه جويي ارزي دانست.
مديرعامل تندرنور اظهار کرد :پس از تملک شرکت توسط
بانک سامان و با حمايتهاي خوبي که توسط مديران ارشد اين
بانک و شرکت پرداخت الکترونيک سامان دريافت کرديم ،توانستيم
مشکالت را پشت سر بگذاريم و امروز به بزرگترين شرکت تعميرات
کارتخوان ايران تبديل شويم .بهطوريکه امروز تنها شرکتي هستيم
که توانايي تعمير تمام برندهاي کاترتخوان اعم از Veri� ,Pax
 Talento ,Newland ,Ingenico ,Bitel ,foneو Sagem
را داريم و محدود به برند خاصي نيست و پس از بازديدهاي متعدد
با شرکت  Newlandکه دومين تأمينکننده دستگاه کارتخوان
در سراسر جهان است به توافق رسيديم و با انتقال دانش توانستيم
نمايندگي اين شرکت بزرگ را دريافت کنيم.
سپهري در خصوص افتتاح خط توليد دستگاه هاي کارتخوان
گفت :پس از اخذ مجوز هيئتمديره ما با شاپرک و وزارت صمت وارد
مذاکره شديم و درنهايت مجوز احداث کارخانه و توليد  200هزار
دستگاه کارتخوان و  50هزار صندوق فروشگاهي در سال را دريافت
کرديم و امروز در کمتر از يک سال شاهد افتتاح کارخانه و خط توليد
دستگاههاي کارتخوان شرکت تندرنور هستيم.
مديرعامل تندرنور با اعالم خبر توليد و تحويل  40هزار دستگاه

جديدترين
خدمات بانکداري
الکترونيک
کشور در بانک
قرضالحسنه
مهر ايران
کليد خورد

پوز از تيرماه  1400به پرداخت الکترونيک سامان بيان کرد :از اواخر
آذرماه توليد روزانه  500الي  700دستگاه به  1200دستگاه در روز
افزايش پيدا کرد و ظرفيت توليد ساالنه  200هزار الي  400هزار
دستگاه در اين خط توليد مي باشد
حسين واعظ قمصري مديرعامل پرداخت الکترونيک سامان با
بيان اين موضوع که پرداخت الکترونيک سامان از شرکتهاي ديگر
خدمات سرويس و تعمير و خريد کارتخوان را دريافت ميکرد،
بيان کرد :با برنامهريزي و هماهنگي هاي به عمل آمده ،گام به گام
پشتيباني دستگاههاي کارتخوان خود را به شرکت تندرنور واگذار
کرديم و سال پيش عم ً
ال تمامي سرويس و تعميرات کارتخوانهاي
پرداخت الکترونيک سامان در اختيار تندرنور قرار گرفت و همين
موضوع درآمد بسيار خوبي را عايد تندرنور بهعنوان عضوي از گروه
مالي سامان کرد.
قمصري در پايان از تالش براي ورود تندرنور به بازار سرمايه
در سه سال آينده خبر داد و گفت :مذاکره با شرکت نيولند در
سال  1398از اخذ نمايندگي اين شرکت و راه اندازي خط توليد
دستگاه هاي پوز خبر داد و بيان کرد :در حال حاضر تعمير ساالنه
 200هزار دستگاه پوز را در تندرنور شاهد هستيم و اين شرکت
صرفا متکي بر روي کارتخوان هاي سپ نخواهد بود .وي ظرفيت
شرکت پرداخت الکترونيک سامان را در حدود يک ميليون و صد
هزار کارتخوان عنوان کرد و گفت :درمجموع ظرفيت جامعه در
حدود  9ميليون دستگاه کارتخوان است و افتتاح کارخانه شرکت
تندرنور فرصت بسيار مناسبي براي اين شرکت است که بتواند به ما
و ديگر شرکتهاي پرداخت دستگاه بفروشد.

در هر ساعت از شبانهروز و از هر جا که حضور داريد،
ميتوانيد براي خود حساب بانکي افتتاح کنيد .اين خدمتي
است که بانک مهر ايران به شما ارائه ميدهد.
هر چند بانکداري الکترونيک در طول سالهاي اخير
در کشور ما رشد روزافزوني داشته و باعث شده بسياري از
عملياتهاي بانکي بدون مراجعه به شعب بانکي قابل انجام
باشد ،اما خدمات و محصوالتي که بانکهاي مختلف کشور
ارائه ميکنند تا حد زيادي شبيه به يکديگر بوده و تفاوتهاي
اندکي در آنها به چشم ميخورد.
اين در حالي است که بانک قرضالحسنه مهر ايران
در حوزه ارائه خدمات الکترونيک پيشرو محسوب ميشود
و چند محصول و خدمت از جمله افتتاح حساب آنالين را

سخنران ديگر اين مراسم ،عليرضا معرفت مديرعامل بانک
سامان بود .وي در سخنان خود به گامهاي مؤثر بانک سامان براي
حمايت و پشتيباني از توليد اشاره کرد و با ابراز خرسندي از افتتاح
اين خط توليد گفت :در راستاي حمايت از توليد و صنعت ايران
توانسته ايم در سالي که شعار آن سال توليد ،پشتيبانيها و مانع
زدايي ها است گام هاي مثبت و عملياتي براي نظام برداريم.
معرفت با اشاره به  54درصد از پرتفو اعتباري بانک سامان به
توليد و صنعت بيان کرد :نگرش مجموعه حمايت از توليد ،ايجاد
اشتغال ،استفاده از دانش متخصصين اين مرز و بوم است و خودمان
را متعهد و مکلف مي دانيم که در راستاي جهت هاي تعيين شده
اقتصادي گام هاي کالني برداريم.
مديرعامل بانک سامان درمورد سرمايه گذاري هاي گروه مالي
سامان در شبکه بانکي و نظام بانکي گفت :براي تقويت نظام بانکي و
بانکداري در مجموعه هاي مرتبط سرمايه گذاري مي کنيم نه در هر
حوزهاي که سودآور باشد ،سامان نيز حضور داشته باشد.
معرفت در خصوص مجموعههاي مورد حمايت گفت :مجموعه
اي مورد حمايت قرار خواهد گرفت که بتواند در تقويت نظام مالي و
بانکي نقش داشته و مجموعه بانکي کشور را حمايت نمايد و ايجاد
اشتغال ،توسعه توليد ،توسعه صنعت از نگاه هاي اصلي هيئت مديره
و مجموعه بانک سامان مي باشد.
مديرعامل بانک سامان با تقدير از عملکرد سپ در تعداد
تراکنش ها و کسب رتبه اول اين جايگاه در کشور اظهار کرد :در دو
دهه اخير در حوزه بانکداري ديجيتال و تغييرات ديجيتال تغييرات
شگرفي را شاهد بوديم که در ده سال اخير به شدت شتاب گرفت
و خيلي از کسب و کارهاي بدون واسطه شکل گرفته اند و اينکه
مشتريان با ابزارهاي الکترونيک مثل کيف پول الکترونيکيtap ،
 pay toو  qrpaymentآشنا شده اند مطالبه و خواسته آنان است
و بايد بتوانيم عرضه و پاسخ گو باشيم و از سال  2019اين ابزارها
ميزان پول فيزيکي را  42درصد در سطح اقتصادي کاهش داده و 67
درصد از روش هاي پرداخت امروزه از مسيرهاي الکترونيک عبور مي
کند که ارزش بازار جهاني دستگاه هاي پوز بالغ بر  70ميليارد دالر
است و اين بازار بزرگ ميطلبيد که ما در آن سرمايهگذاري کنيم و
امروز ثمره اين سرمايهگذاري را در افتتاح کارخانه توليد پوز شرکت
تندرنور شاهد هستيم.

براي نخستين بار در شبکه بانکي کشور به مشتريان خود
ارائه کرده است .هدفي که بانک از اين رويکرد دنبال کرده،
افزايش سرعت ارائه خدمات و همچنين آسانتر شدن
دريافت خدمات براي مشتريان بوده است.افتتاح حساب
يکي از عملياتهاي بانکي است که در تعدادي از بانکها
هنوز بهصورت الکترونيکي قابليت انجام ندارد و براي داشتن
حساب در آن بانکها ،متقاضيان بايد به شعب آنها مراجعه
کنند .اين در حالي است که بانک قرضالحسنه مهر ايران
امکان افتتاح حساب بهصورت آنالين را فراهم کرده است .اين
خدمات از شهريور سال  1396روي وبسايت و از فروردين
سال  1399بر بستر اپليکيشن همراهبانک «مهريران» قابل
انجام است.بر اين اساس اشخاص ميتوانند با مراجعه به

وبسايت بانک قرضالحسنه مهر ايران به آدرس ir.qmb
و انتخاب «سامانه افتتاح حساب آنالين» از بخش «بانکداري
الکترونيک» نسبت به افتتاح حساب براي خود اقدام کنند.
همچنين کاربران ميتوانند با مراجعه به بخش بانکداري
الکترونيک وبسايت بانک و دانلود اپليکيشن همراه بانک
قرضالحسنه مهر ايران نسبت به افتتاح حساب از طريق
همراهبانک اقدام کنند .افتتاح حساب از اين طريق تنها ظرف
چند دقيقه انجام ميشود و از رفتوآمد مشتريان به شعبه
بانک جلوگيري ميکند .اين کار بهنوبه خود ميتواند احتمال
شيوع بيماري کرونا را نيز کاهش دهد.
گفتني است کارت بانکي اشخاص نيز بنا به تعيين
خودشان به آدرس منزل يا محل کارشان فرستاده ميشود.

مديرعامل بانک رفاه اعالم کرد:

پرداخت تسهيالت ازدواج در بانک رفاه بيش از تکليف قانوني

بيش از  42هزار ميليارد ريال تسهيالت قرضالحسنه ازدواج از
ابتداي سال  1400تاکنون توسط بانک رفاه پرداخت شده که بيشتر
از تکليفي است که در قانون مشخص شده است.
به گزارش روابط عمومي بانک رفاه کارگران اسماعيل هللگاني
در خصوص آخرين وضعيت پرداخت وام ازدواج در بانک رفاه اظهار
داشت :بر اساس تکليف قانوني در سال جاري  37هزار ميليارد ريال
تسهيالت فرضالحسنه ازدواج بر عهده بانک رفاه بوده است که تا به
امروز بيش از  42هزار ميليارد ريال تسهيالت قرضالحسنه ازدواج
در سال  1400توسط بانک رفاه پرداخت شده است که بيش تر از
تکليفي است که در قانون براي ما مشخص شده است.
وي افزود :تعدادي هم در نوبت داريم که به زودي پرداخت
خواهد شد .مشکلي که در اين ميان وجود داشته است مربوط به
محدوديت اعتبار  37هزار ميلياردي بود که تا به امروز  42هزار

ميليارد ريال در جهت وام ازدواج پرداخت کرديم و تعدادي هم اخيرا
بانک مرکزي به بانک رفاه اعالم کرده است که در نوبت بررسي و
پرداخت قرار دارند .بنابراين سعي ميکنيم که اين تعداد را هم در
ادامه پرداخت کنيم.
مديرعامل بانک رفاه کارگران با اشاره به شرايط خاص دوران
کرونا براي شبکه بانکي کشور اظهار داشت :بانک رفاه بيشترين
تعداد شعب بيمارستاني را در شعب بانکي دارد؛ به بيان ديگر
بانک رفاه هم در بيمارستانهاي سازمان تامين اجتماعي و هم در
بيمارستانهاي مربوط به دانشگاههاي علوم پزشکي حضور دارد و در
نتيجه در شرايط کرونا بيشتر از ساير بانکها درگير محدوديتهاي
کرونايي بوده است.
وي افزود :در اين شرايط سعي کرديم که خدماتي که به
مشتريان ارائه ميکنيم به صورت غيرحضوري باشد .اين در حالي

است که يکي از پرتعدادترين مشتريان بانک رفاه ،بازنشستگان
هستند که هم پرداخت حقوقشان به صورت کامال الکترونيکي
انجام ميشود و هم پرداخت تسهيالت آن به صورت الکترونيکي
در حال انجام است .به عبارت ديگر از دي ماه سال گذشته شروع
کرديم و پرداخت تسهيالت قرضالحسنه به بازنشستگان به صورت
غيرحضوري شد.هللگاني با بيان اينکه سامانههاي موبايل بانک و
اينترنت بانک رفاه هم در حال ارائه خدمت بوده و تعداد مشتريان
آن نيز در حال افزايش است ،گفت :يکي از خصوصيات مهم اين
سامانهها اين است که منبع آن در خود بانک قرار دارد و از طريق
بانک رفاه در حال توسعه و تکميل است .بنابراين سعي ميکنيم در
اين سامانهها هر نيازي که مشتريان (از جمله بحث افتتاح حساب
غيرحضوري) داشته باشند را برآورده کنيم تا مشتريان به راحتي
بتوانند از خدمات استفاده کنند.

عضو هيات مديره بانک توسعه تعاون عنوان کرد:

ارتقاي سطح فعاليت توسعه اي بانک توسعه تعاون با پيشرفت هاي بانکداري الکترونيک

پيشرفت هاي بانکداري الکترونيک در ارتقاي سطح فعاليت
توسعه اي بانک توسعه تعاون اثرگذار است.
امير هوشنگ عصارزاده عضو هيات مديره بانک توسعه تعاون
در جلسه با حضور مديران امور فناوري بانک و شرکت سمات اظهار
داشت :امور فناوري اطالعات و ارتباطات بانک و شرکت سامانه
متمرکز الکترونيک توسعه تعاون “سمات” همواره عهده دار پيشبرد
فعاليت هاي حوزه فناوري اطالعات و بانکداري الکترونيک بوده اند و
هماهنگي و همگامي در اقدامات و پروژه هاي تخصصي ،در پيشبرد
فعاليت ها اثربخش بوده است.
وي افزود :بانک توسعه تعاون همواره نسبت به تنوع بخشي
به سبد خدمات تخصصي اهتمام کافي داشته است و زيرساخت
هاي بانکداري الکترونيک و انواع خدمات تخصصي الکترونيک در اين
مسير بسيار حائز اهميت هستند.

عصارزاده گفت :ساخت و تجهيز مراکز داده بانک توسعه تعاون
از مهمترين زيرساخت هايي بوده است که با همکاري سمات و امور
فناوري بانک واجد پيشرفت هاي مناسبي بوده است و با تداوم
فعاليت در اين حوزه ،بانک از اين نظر به وضعيت مطلوب دست
خواهد يافت.
وي با اشاره به سامانه جامع مالي و پشتيباني بانک گفت:
اين سامانه در برگيرنده ابعاد مالي تمامي روابط و مناسبت هاي
درون سازماني و برون سازماني بانک است و گامي مهم در يکپارچه
سازي فرايندهاي مرتبط به شمار مي رود و تسريع در آماده سازي
و استقرار سامانه مي تواند بستر مناسبي براي ارکان برنامه ريزي و
سياستگذاري بانک در حوزه مالي و پشتيباني فراهم نمايد.
عضو هيات مديره بانک توسعه تعاون گفت :پيشرفت هاي حوزه
بانکداري الکترونيک منوط به پيشبرد طرحها و پروژه هاي متعددي

مديرعامل بانک صنعت و معدن از به کارگيري روش بانکداري باز به
منظور تحقق بانکداري ديجيتال خبر داد

دکتر حسين مهري اعالم داشت :در حال حاضر نقطه تمايز بانکها ،ارائه خدمات با کيفيت و مورد
انتظار مشتريان است و بانک صنعت و معدن از بانکداري باز براي تحقق بانکداري ديجيتال و ارايه خدمات به
واحدهاي توليدي برتر بهره مي برد.به گزارش روابط عمومي بانک صنعت و معدن ،دکتر مهري که به همراه
دکتر خورسنديان و حسين عسکري اعضاي هيأت مديره و جمعي از مديران ارشد اين بانک در ادامه بازديدهاي
ميداني از صنايع مختلف کشور امروز هجدهم ديماه به استان مازندران سفر کرده است ،به اتفاق دکتر شمس
الدين حسيني نماينده مجلس شوراي اسالمي در جمع صنعتگران و کارآفرينان اين استان حضور يافت و اظهار
داشت :بانک صنعت و معدن طي سالهاي گذشته در مجموع  165هزار ميليارد ريال براي تأمين مالي صنايع
توليدي استان مازندران در  341طرح بزرگ و متوسط پرداخت نموده و براي  4000نفر به صورت مستقيم
اشتغال ايجاد کرده است.دکتر مهري با اشاره به افزايش سهم تسهيالت سرمايه در گردش در سبد تسهيالتي
اين بانک عنوان داشت :سعي ما بر اين است با ارايه تسهيالت سرمايه در گردش براي تامين نقدينگي بنگاه هاي
توليدي مانع از توقف فعاليت و تعطيلي آنها شويم چراکه تداوم فعاليت بنگاههاي اقتصادي تا ميزان زيادي به
تامين و مديريت منابع کوتاه مدت آن ها مربوط ميشود و خوشبختانه در اين استان در مجموع حدود 254
مورد سرمايه در گردش به ميزان  61هزار ميليارد ريال پرداخت شده است.وي خاطرنشان کرد :عوامل مختلفي
مانند ظهور فين تک ها و مؤسسات بزرگ فناوري ،فشار براي ايجاد فضاي باز رقابتي با استفاده از فناوري و
تأثير بانک هاي ديجيتال در صحنه بانکداري بين المللي ،بانک هاي کشور ما را نيز ناگزير مي سازد که به سمت
ديجيتالي شدن پيش بروند.دکتر مهري تصريح کرد :شناخت موانع پيش رو ،ايجاد ساختار و زيرساخت هاي
فناورانه و بهبود فرآيندها و ارتقاي نيروي انساني جزو اهم اقداماتي است که در راستاي ديجيتالي شدن يک
بانک بايد به انجام برسد.وي ادامه داد :جلب رضايت ذينفعان و ترکيب آن با داده هاي واقعي دريافتي از نيازهاي
يکايک مشتريان ،شرط الزم براي موفقيت يک بانک در سفر ديجيتال است و بايد بر اساس سطح بلوغ داخلي
بانک بر اساس نقشه راه تحول ديجيتال ،مدل هاي کسب و کار و فرآيندهاي سازمان بازتعريف شده و همزمان
نيازهاي ذينفعان ،تحوالت محيطي و ميزان پيشرفت و بلوغ بانک در راستاي تحقق بانکداري ديجيتال در نظر
گرفته شود.دکتر شمس الدين حسيني نيز که در اين ديدارها حضور داشت ،تأکيد کرد :بانک صنعت و معدن
تمام اقدامات خود را حول محور حمايت همه جانبه از واحدهاي توليدي قرار داده که همواره خدمات مؤثر و
مطلوبي به صنعتگران و کارآفرينان استان ارايه نموده و به مثابه يک شريک و مشاور دلسوز و مجرب در کنار آنان
ظاهر شده است.در اين سفر مديرعامل بانک صنعت و معدن به اتفاق هيأت همراه از شرکت هاي برق ماهتاب
کاسپين ،ايران تک نخ و شرکت چوب فشرده خزر بازديد کرد.

است و شرکت سمات و امور فناوري اطالعات و ارتباطات نيز نقش
مهمي در راهبري ،اجرا و نظارت بر نحوه پيشرفت پروژه ها بر عهده
دارند.گفتني است عصارزاده طي نشست صميمانه با کارشناسان و
همکاران فني مستقر در شرکت سمات ،از آخرين وضعيت پروژه ها و
اقدامات اطالع يافت و در جريان پيشنهادها و نقطه نظرات همکاران
قرار گرفت.
در اين جلسه علي يکتا مدير امور فناوري اطالعات و ارتباطات،
محمد جواد افتخاري مديرعامل شرکت سمات ،همتي مشاور مدير
عامل ،اردشير افشين مهر رئيس اداره کل زيرساخت ،رضا پوالدوند
رئيس اداره کل بانکداري الکترونيک ،اميد سليماني رئيس اداره
کل امنيت اطالعات و کنترل مخاطرات فناوري اطالعات ،مجيد
مباشرزادگان عضو هيأت مديره شرکت سمات و برخي مديران
شرکت سمات نيز حضور داشتند.

رئيسکل بيمه مرکزي اعالم کرد:
پرداخت  100هزار ميليارد تومان خسارت بيمه در سال 1400

امسال  100هزار ميليارد تومان خسارت توسط بيمه پرداخت شده و پرتفوي صدور بيمهنامه به  110هزار
ميليارد تومان رسيده است.به گزارش ايرنا ،غالمرضا سليماني،رئيسکل بيمه مرکزي در مراسم «تبادل فناوري
صنعت بيمه» که با همکاري بيمه مرکزي جمهوري اسالمي ايران و صندوق نوآوري و شکوفايي در محل اين
صندوق برگزار شد ،افزود :صنعت بيمه يکي از انواع خدمات مالي در کشور است و ضعفهايي دارد که براي رفع
آن و ارتقاي فناوري در صنعت بيمه بايد از ظرفيت شرکتهاي نوآور استفاده کنيم.وي اظهار داشت :صنعت
بيمه صنعتي آرام و در عين حال پيچيده و فني است و افرد بهطور عام گمان ميکنند که مبلغي از بيمهگر
دريافت ميشود و در مقابل هنگام پرداخت خسارت به فرد مشکالت بسياري وجود دارد.رييس کل بيمه مرکزي
ادامهداد :امسال پرتفوي صدور بيمه نامه به  110هزار ميليارد تومان ميرسد و  100هزار ميليارد تومان نيز
خسارت پرداخت شده است و در مجموع عملکرد صنعت بيمه  220هزار ميليارد تومان است ،اما بايد اين رقم
حداقل سه برابر شود و به عملکرد  600هزار ميليارد تومان برسيم و شرکتهاي دانش بنيان ميتوانند وارد
اين عرصه شوند زيرا بسيار سودآور است.وي بيانداشت :صنعت بيمه با بخشهاي مختلفي در ارتباط است،
براي نمونه بيمه شخص ثالث که با وزارت راه و شهرسازي ،پليس ،قوه قضائيه و سازمانهاي مختلف در ارتباط
است و با توجه به اينکه  25ميليون خودرو با اين موضوع درگير هستند ،همين بخش  35هزار ميليارد تومان
از پرتفوي  110هزار ميليارد توماني را دربرميگيرد.سليماني تصريحکرد :اکنون در بخش صدور بيمه و خسارت
به دليل پيچيدگي روشهاي سنتي با اشکاالت زيادي روبهرو هستيم که بايد آسانسازي شود.وي گفت :اکنون
 33شرکت جديد بيمهاي و شرکت ديجيتالي بدون حضور شعبه و به صورت فناورانه با سرمايه  500ميليون
توماني تشکيل شده است و  64شرکت در صف ورود به اين بخش هستند.رئيس کل بيمه مرکزي اظهار داشت:
بازار بيمه در حال گسترش است و امروز سرمايهگذاران متعددي به دليل ظرفيت توسعه از ورود به اين بازار
استقبال ميکنند.وي با تاکيد براينکه بيمه فقط شامل شخص ثالث نيست ،گفت :سازمانهاي بيمهگر دولتي
فقط قادر به ارائه خدمات در بخش بيمه پايه هستند ،در حالي که ظرفيتهاي بسياري در بخش بيمه سالمت
و درمان تکميلي داريم و شرکتهاي نوآور ميتوانند در اين بخش وارد شوند.سليماني از طراحي بيمه مکمل
بازنشستگي تکميلي در بيمه مرکزي خبر داد و گفت :با اجراي اين طرح کمک بزرگي به بودجه کشور ميشود،
زيرا دولت هم اکنون  200هزار ميليارد تومان کسري بازنشستگي و مکمل بيمه زندگي ميپردازد.وي افزود :به
کمک اين سيستم افراد هر ميزان که تمايل داشته باشند ميتوانند پرداخت کنند و صنعت بيمه ميتواند در
بخش بيمههاي زندگي خدمات جديدي به مردم ارائه دهد.رئيس کل بيمه مرکزي بيانداشت :ما در صنعت
بيمه به دنبال واگذاري و برونسپاري هستيم و  12پروژه در بخشهاي مختلف اجرا ميشود.
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انجام امور بيمه اي
با ارائه خدمات الکترونيک
بانکي تسهيل مي شود

دکتر هادي اخالقي فيض آثار،
مديرعامل بانک تجارت در مراسم انعقاد
تفاهم نامه همکاري اين بانک و بيمه رازي
بر لزوم ارائه خدمات بانکي در راستاي توسعه
صنعت بيمه کشور تاکيد کرد.
به گزارش روابط عمومي بانک تجارت:
در مراسمي با حضور دکتر اخالقي مديرعامل
بانک تجارت و علي جباري مديرعامل بيمه
رازي  ،تفاهم نامه همکاري منعقد شد.
در اين مراسم مديرعامل بانک تجارت با
اشاره به سابقه ديرين همکاري اين بانک با
صنعت بيمه کشور ،گفت :ارائه خدمات بانکي
به ويژه خدمات الکترونيک عالوه بر تسهيل
و تسريع انجام امور بيمه اي ،فضاي مناسبي
را براي توسعه اين صنعت درکشور به وجود
خواهد آورد.
وي با تاکيد بر لزوم بسترسازي مناسب
خدمات و راه حل هاي بانکي براي ارائه
به صنعت بيمه به عنوان يکي از بازارهاي
متعامل با صنعت بانکي ،افزود :تالش
کارشناسان در بانک تجارت معطوف اين
امر کليدي است که با استفاده از ظرفيت
هاي موجود بانک و نيازسنجي دقيق ،بسته
هاي خدماتي مورد نياز شرکتهاي بيمه اي
از جمله بيمه رازي را طراحي و ارائه کنند و
انعقاد اين تفاهم نامه گام موثري در راستاي
تقويت تعامالت فيمابين محسوب مي شود.
علي جباري ،مديرعامل بيمه رازي با
اشاره به چشم انداز تفاهم نامه منعقده اظهار
اميدواري کرد :امضاي تفاهمنامه همکاري
بانک تجارت و بيمه رازي مسيرمناسبي براي
همکاري ،همافزايي و خلق ارزش افزوده بين
دو صنعت بسيار مهم و تاثيرگذار بيمه و
بانک باشد.
ارائه خدمات بانکي به بيمه گران و بيمه
گزاران از طريق درگاه هاي بانکي ،دستگاه
هاي پايانه فروشگاهي و وب کيوسکهاي
فعال بانک تجارت به منظور پرداخت حق
بيمه و مبالغ خسارت بيمه گزاران از جمله
مفاد اين تفاهم نامه است.

برگزاري جلسه روساي شعب
استان گيالن بانک ايران زمين

جلسه روساي شعب استان گيالن به
منظور بررسي آخرين تحوالت در منطقه
برگزار شد.در اين جلسه محمدجواد انوجي
مدير امور شعب استان گيالن در خصوص
طرح تسهيالتي انتخاب عنوان کرد و افزود:
طرح تسهيالت انتخاب بانک ايران زمين با
هدف اعطاي تسهيالت خرد و حمايت از
توليد داخلي اجرا شده است و از نکات مهم
اين طرح انتخاب زمان باز پرداخت ،سود و
مبلغ تسهيالت توسط خود مشتري است.
انوجي افزود :روساي شعب زماني را به
بررسي بخشنامه ها و اطالعيه ها اختصاص
داده و موارد را با کارکنان خود درميان
بگذارند تا همه پرسنل اشراف کامل بر
آخرين دستورالعمل ها داشته باشند.
در اين جلسه محمد حاجي اسماعيلي
معاون منطقه بر مشتري مداري تاکيد کرد
و گفت :مشتري مداري و رعايت اخالق
حرفه اي و ارائه خدمات بانکي فراتر از توقع
و انتظار مشتري يکي از راه هاي موثر در
وفاداري مشتريان و جذب مشتريان جديد
است.حاجي اسماعيلي ايجاد فضايي صميمي
و دوستانه بين همکاران شعبه را موجب
کارائي و اثربخشي بهتر در تحقق اهداف
دانست.

فصلي نو در همکاري بانک
تجارت و بيمه تجارت نو

بانک تجارت و بيمه تجارتنو در ادامه
همکاريهاي دوجانبه تفاهمنامه همکاري
جديدي منعقد کردند.
تفاهمنامه همکاري بانک تجارت و
بيمه تجارت نو با هدف توسعه همکاريهاي
دومجموعه منعقد شد.
بر اساس اين تفاهمنامه قرار است
خدمات بيمهاي متنوع بيمه تجارت نو
بهعنوان يکي از محصوالت سوپرمارکت
مالي بانک تجارت به مشتريان سطوح
مختلف بانک ارائه شود .همچنين بخشي
از ظرفيتهاي بانک تجارت در شعب و
شرکتهاي زيرمجموعه اين بانک نيز
همکاري جديدي را با بيمه تجارت نو
خواهند داشت.
باجههاي بيمه تجارت نو در شعب
منتخب بانک تجارت در کنار شعب اين
شرکت بيمهاي در سراسر کشور خدمات
بيمهاي را به مشتريان بانک و ساير مراجعه
کنندگان ارائه ميکنند.
فعاليت «اپليکيشن بنو» ،اجراي طرح
وام بيمه تجارت ،پوشش ويژه بيماريهاي
خاص ،بهرهمندي از کادر مجرب و توانمند،
اخذ گواهي نامه ايزو  9001و حضور
قدرتمند در بيمههاي باربري کشتيراني
و باربري هوايي از جمله وجوه تمايز بيمه
تجارت نو در صنعت بيمه کشور به شمار
ميرود.
بيمه تجارت با همکاري بانک تجارت
و با نگرش حمايت از توليد ملي و صنايع
داخلي کشور راهکار جامع وام بيمه تجارت را
در اختيار سازمانها و صنايع کشور قرار داده
است .کارخانههاي توليدي و صنايع مادر به
واسطه نوع و حجم فعاليت خود ميتوانند
تا  150ميليارد ريال متناسب با مبلغ حق
بيمه ساالنه از اين طرح استفاده کنند .اين
طرح با شرايط جداگانه و تاسقف  80ميليون
ريال 12 ،ماهه براي کارکنان سازمانها نيز
قابل ارائه است.

