بانک و بیمه
اخبار
پرداخت وام 200ميليون توماني
مسکن به خانوارهاي داراي
فرزند سوم در بانک تجارت

بانک مرکزي درراستاي سياستهاي
تشويق فرزندآوري ،طي بخشنامهاي
دستورالعمل پرداخت وام قرضالحسنه 200
ميليون توماني مسکن به خانوارهاي داراي
فرزند سوم را به شش بانک کشور ابالغ کرد.
به گزارش روابط عمومي بانک تجارت :بانک
مرکزي درراستاي سياستهاي تشويق
فرزندآوري طي بخشنامهاي به بانکهاي
عامل مسکن ،تجارت ،صادرات ،کشاورزي،
توسعه تعاون و پست بانک ،پرداخت وام
قرضالحسنه  200ميليون توماني مسکن به
خانوارهاي داراي فرزند سوم را ابالغ کرد و
براين اساس تسهيالت قرضالحسنه وديعه
يا خريد يا ساخت مسکن (بنا به درخواست
خانواده) با بازپرداخت حداکثر 20ساله براي
خانوادههاي فاقد مسکن که در سال  99به بعد
صاحب فرزند سوم يا بيشتر شده يا ميشوند به
ميزان  200ميليون تومان پرداخت ميشود.بر
اساس بخشنامه بانک مرکزي ،بانکها مکلفند
مبتني بر اعتبارسنجي متقاضيان ،با اخذ سفته
از متقاضي و يا يک ضامن معتبر به پرداخت
تسهيالت اقدام کنند.مهمترين شرط پرداخت
اين وام داشتن سه فرزند است .مشموالن وام
 200ميليوني وديعه مسکن خانوارهايي هستند
که صاحب فرزند سوم شدهاند و اگر خانوادهاي
از سال  99به بعد صاحب فرزند سوم و بيشتر
شده باشند ،ميتواند به شعب بانکهاي اعالم
شده مراجعه و تقاضاي وام  200ميليوني کند.
سهميه هر بانک براي اعطاي تسهيالت ياد
شده مبلغ  150ميليارد تومان تعيين شده و
 6بانک عامل در مجموع  900ميليارد تومان
وام وديعه ،خريد يا ساخت مسکن  200ميليون
توماني راپرداخت خواهند کرد.

نحوه وثيقهگذاري سهام
براي دريافت تسهيالت

معاون شرکت سپردهگذاري مرکزي گفت:
وثيقه قرار دادن دارايي سهام افراد براي دريافت
وام با همکاري دو بانک قرض الحسنه مهر
ايران و ملي عملياتي ميشود.به گزارش روابط
عمومي بانک قرض الحسنه مهر ايران :حسنلو
گفت :در تالش هستيم زير ساخت وثيقه قرار
گرفتن همه نمادها يا همه سهام سهامداران را
آماده کنيم و به صورت الکترونيکي در اختيار
بانکها قرار دهيم تا آنها بتوانند به پشتوانه
وثيقه سهام به سهامداران تسهيالت ارائه دهند.
وي افزود :بانک قرض الحسنه مهر ايران و بانک
ملي در اين زمينه پيشتاز هستند و به زودي با
فراهم شدن بسترهاي قانوني ،اين دو بانک ارائه
تسهيالت را آغاز خواهند کرد.حسنلو اضافه
کرد :آن چيزي که براي شرکت سپردهگذاري
مهم است احراز هويت سهامداران است که
به صورت کام ً
ال الکترونيکي انجام خواهد
شد و نيازي به مراجعه حضوري نخواهد بود.
معاون شرکت سپردهگذاري مرکزي گفت:
همه کساني که ميخواهند از اين تسهيالت
استفاده کنند حتماً بايد در سامانه سجام ثبت
نام کرده باشند.وي افزود :در جريان اجراي
اين طرح ،مشتري ميتواند آن سهامي که
ميخواهد وثيقه شود و تعداد آنها را از طريق
سامانه انتخاب کند و ما اين درخواست را به
بانک ارسال ميکنيم تا بقيه مراحل وثيقه سهام
انجام شود.

معرفي خدمات بانک سامان
در نمايشگاه بينالمللي نفت

بيست و ششمين نمايشگاه بينالمللي
نفت ،گاز ،پااليش و پتروشيمي بهعنوان
بزرگترين گردهمايي بينالمللي فعاالن حوزه
نفت و گاز با حضور فعال بانک سامان در محل
نمايشگاه بينالمللي تهران برگزار ميشود.
بانک سامان با گستره متنوعي از خدمات و
محصوالت در حوزههاي گوناگون و برنامه
جدي براي حمايت از فعاالن بخش نفت ،گاز،
پااليش و پتروشيمي در حوزه خدمات ريالي،
ارزي و اعتباري با کادري کامل متشکل از
مديران ارشد ،مياني و کارشناسان متخصص
در اين نمايشگاه حضور خواهد داشت.بر اساس
اين گزارش ،بانک سامان که بهواسطه خدمات
گسترده و کامل خود در سالهاي گذشته به
انتخاب اول شرکتهاي توليدي و صنعتي
بهويژه در حوزه نفت ،گاز ،پااليش و پتروشيمي
تبديل شده ،در مدت برگزاري اين رويداد با
برگزاري جلسات و مالقات حضوري آخرين
خدمات و امکانات خود را در اختيار اين حوزه
اقتصادي کشور قرار خواهد داد .گفتني است،
اين نمايشگاه از  23لغايت  26ارديبهشت در
محل نمايشگاه بينالمللي تهران برگزار خواهد
شد و عالقهمندان ميتوانند با حضور در غرفه
بانک سامان در سالن  35مشاورههاي فني الزم
درزمينهٔ خدمات مالي و بانکي را دريافت کنند.

انتصاب سه معاون جديد
در بانک صادرات ايران

سيد ضياء ايماني ،مديرعامل بانک
صادرات ايران در احکامي جداگانه
معاونتهاي «طرح و برنامه»« ،شعب» و
«سرمايههاي انساني» را منصوب کرد.در اين
احکام عبداله رستمي به سمت سرپرست
معاونت طرح و برنامه ،سيدکاظم مرتضوي
اسکويي به سمت سرپرست معاونت شعب و
محمد ربيعزاده به سمت سرپرست معاونت
سرمايههاي انساني بانک صادرات ايران
منصوب شدند.عبداله رستمي پيش از اين
معاون برنامهريزي بانک سينا بود .سيدکاظم
مرتضوي اسکويي معاونت طرح و برنامه
بانک صادرات ايران را در کارنامه خود دارد
و محمد ربيعزاده عضو اسبق هيئت مديره
بانک صادرات ايران است.
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روابط عمومي بانک مسکن خبرداد:

شرايط جديد تسهيالت حساب پسانداز مسکن جوانان

اداره کل روابط عمومي بانک مسکن شرايط جديد حساب
پسانداز مسکن جوانان براي افتتاح کنندگان در سال  1401را اعالم
کرد.
به گزارش پايگاه خبري بانک مسکن-هيبنا ،اين بانک بهعنوان
يک بانک تخصصي در حوزه تامين مالي مسکن؛ از سال 1379
حساب ويژهاي تحت عنوان حساب پسانداز مسکن جوانان را باهدف
تکميل سبد تسهيالتي بخش مسکن و تشويق جوانان براي پسانداز
و تقويت مالي اقشار مختلف طراحي و اجرا کرده است.
اين تسهيالت سالبهسال با توجه به شرايط اقتصادي کشور به
روز رساني شده است و از همين رو حساب پسانداز مسکن جوانان
بهعنوان تسهيالت کمکي در امر خانهدار شدن جوانان ورود به سال
جديد با تغييراتي همراه بوده است.
به گزارش هيبنا ،سقف تسهيالت اعطايي براي افتتاح کنندگان
حساب پسانداز مسکن جوانان در سال  1401پس از گذشت 15
سال در شهر تهران  20ميليارد ريال ،در مراکز استانها و شهرهاي
باالي  200هزار نفر جمعيت 17 ،ميليارد ريال و در ساير مناطق 14
ميليارد ريال تعيينشده است.

مدارس
غيردولتي
کشور زير
چتر خدمات
بيمه سرمد

همچنين سقف تسهيالت حساب پسانداز مسکن جوانان
براي افتتاح کنندگان در سال 1401پس از گذشت  5سال در شهر
تهران،مراکز استانها و شهرهاي باالي  200هزار نفر جمعيت و ساير
مناطق به ترتيب هشت،هفت و شش ميليارد ريال تعيينشده است.
بر اساس تغييرات جديد بهعملآمده حداقل مبلغ افتتاح حساب
پسانداز مسکن جوانان در سال 1401؛ در تمام مناطق جغرافيايي از
 2ميليون ريال به  4ميليون ريال افزايش داشته است.

خدمات بيمهاي مدارس غيردولتي سراسر کشور به
بيمه سرمد سپرده شد.
به گزارش روابط عمومي بيمه سرمد ،در جلسهاي با
حضور يعقوب رشنوادي مديرعامل بيمه سرمد و عباس
معزي مديرعامل و عليرضا رمضانيان مشاور مالي و
برنامهريزي صندوق حمايت از توسعه مدارس غيردولتي
کشور ،تفاهمنامه بيمهاي ميان اين دو مجموعه به امضا
رسيد و خدمات بيمهاي مدارس غيردولتي سراسر کشور
به سرمد سپرده شد.
با امضاي اين تفاهمنامه ،کليه خدمات بيمهاي
مدارس غيردولتي در کشور براي اولين بار در بيمه سرمد

بنا بر اعالم هيبنا ،مناطق جغرافيايي براي افتتاح حساب
پسانداز مسکن جوانان در سال جاري و همچنين حسابهايي که
در سال پيش افتتاحشده و تاکنون از اين تسهيالت استفاده نکردهاند،
بر اساس پايه جغرافيايي «تهران»« ،مراکز استانها و شهرهاي بيش
از  200هزار نفر جمعيت» و «ساير مناطق» دستهبندي شده است
که با لحاظ اين قاعده سقف تسهيالت محل اين حساب در تمامي
مراکز استانها و شهرهاي بيش از  200هزار نفر جمعيت (بهغيراز
شهر تهران) يکسان خواهد بود.
گفتني است ،سقف تسهيالت قابل پرداخت از محل حساب
جوانان هرساله توسط بانک مسکن به بانک مرکزي جمهوري اسالمي
ايران پيشنهادو به تصويب بانک مرکزي مي رسد و پس از تاييد به
شبکه ابالغ ميشود.
شايانذکر است تا پيشازاين هرساله مقاديري به سقف
قيمتي اخي ِر
تسهيالت اضافهشده و در اين سالها به دليل جهش
ِ
مسکن ،اين سقف نسبت به سالهاي گذشته افزايش قابلتوجهي را
تجربه کرده است که بهعنوانمثال در سال پيش رو در شهر تهران
نسبت به سال قبل اين تسهيالت معادل  2برابر افزايشيافته است.

تجميع شد تا اين شرکت ،افتخار خدمترساني به شاغالن
مدارس غيردولتي و خانواده آنان را پيدا کند.
يعقوب رشنوادي پس از امضاي اين تفاهمنامه با اشاره
به اينکه تجميع امور بيمهاي مدارس غيردولتي کشور براي
اولين بار اتفاق افتاده است ،گفت :تمام تالش ما در مجموعه
بيمه سرمد ،ارائه خدمات مناسب و بهموقع است و اميدوارم با
استفاده از تمامي ظرفيتهاي شرکت ،بتوانيم سهم کوچکي
در خدمترساني به معلمان و شاغالن در مدارس غيردولتي
و جامعه فرهنگي کشور داشته باشيم.
مديرعامل بيمه سرمد افزود :بيمه سرمد شرکت
جواني است که به پشتوانه بانک صادرات ايران اعتبار

خود را با ارائه خدمات نوين و محصوالت بهروز به دست
آورده و تالش ميکند تکيهگاه مطمئني براي بيمهگذاران
خود باشد.
مديرعامل صندوق حمايت از توسعه مدارس
غيردولتي نيز گفت :اميدواريم بيمه سرمد با ظرفيتهايي
که دارد بتواند رضايت کارکنان مدارس غيردولتي کشور
را جلب کند و اين تفاهمنامه سرآغاز همکاري ميان دو
مجموعه باشد.
بيش از  17800مدرسه غيردولتي در کشور ،عضو
صندوق حمايت از توسعه مدارس غيردولتي هستند و از
خدمات اين صندوق استفاده ميکنند.

قدرداني از نقش ويژه بانک صادرات ايران در افتتاحيه نمايشگاه بينالمللي کتاب

حمايت و پشتيباني بانک صادرات ايران از ارايه خدمات بانکي
و تامين يارانه خريد کتاب در آيين افتتاحيه سي و سومين نمايشگاه
بينالمللي کتاب تهران مورد قدرداني قرار گرفت.
به گزارش روابطعمومي بانک صادرات ايران ،آيين افتتاحيه
سيو سومين نمايشگاه بينالمللي کتاب تهران با سخنان وزير
فرهنگ و ارشاد اسالمي و با حضور سفرا و نمايندگان کشورهاي
خارجي و مديران ارشد بانک صادرات ايران در محل مصالي بزرگ
امام خميني(ره) با شعار «با کتاب سالمتيم» برگزار و از ارايه خدمات
بانکي و حمايتهاي اين بانک در تامين يارانه اين نمايشگاه قدرداني
شد.
وزير فرهنگ و اسالمي در اين مراسم با قدرداني از
دستاندرکاران و حاميان برگزاري اين نمايشگاه ،گفت :شعار دولت
عدالت فرهنگي است و يکي از مظاهر تجلي اين شعار خدمتي است
که در حوزه کتاب اتفاق افتاده است.
محمدمهدي اسماعيلي با بيان اينکه حمايت از انتشار و توسعه

فرهنگ کتاب و کتابخواني را مهمترين ابزار گسترش ديپلماسي
فرهنگي ميدانيم ،افزود :نمايشگاه بينالمللي کتاب تهران فرصت
مناسب براي گسترش مودت و دوستي با ملل مختلف است و دولت
سيزدهم به خوبي از اين فرصت استفاده خواهد کرد.
وي با اشاره به گراني کاغذ و ساير مشکالت صنعت نشر،
اظهار کرد :تالش داريم تا با کمک نظام بانکي اين مشکالت را
حل کنيم.
در اين مراسم همچنين معاون وزير فرهنگ و ارشاد اسالمي
و رئيس سي و سومين نمايشگاه بينالمللي کتاب تهران با اشاره
به حضور  2800ناشر به صورت فيزيکي و غيرحضوري در اين
نمايشگاه ،از حمايت بانک صادرات ايران قدرداني کرد و افزود:
براي تحقق عدالت فرهنگي نمايشگاه بينالمللي کتاب تهران
امسال به هر دو صورت فيزيکي و غيرحضوري برپا ميشود و با
پشتيباني بانک صادرات ايران خدمات بانکي و يارانه خريد کتاب
تامين شده است.

ياسر احمدوند با بيان اينکه با يارانه و کمک هزينه خريد کتاب،
نسبت به سالهاي گذشته افزايش چشمگيري داشته است ،گفت:
ناشران کشور در سال گذشته با انتشار  112هزار عنوان کتاب چراغ
فرهنگ را روشن نگاه داشتهاند و مسئوالن بايد با کمک و حمايت
خود در افزايش شمارگاني کتاب و افزايش توان خريد کتاب به مردم
کمک کنند.
بانک صادرات ايران به عنوان حامي يار مهربان در سي و سومين
نمايشگاه بينالمللي کتاب تهران نقشمحوري در تسهيل مبادالت و
تراکنشهاي پولي و مالي ناشران و همچنين حمايت از دانشجويان،
طالب و اعضاي هيئت علمي دانشگاهها از طريق تامين کمک هزينه
خريد کتاب داشته که در اين نمايشگاه با استقرار خودپردازهاي ثابت
و سيار ،ايجاد غرفه خدمات بانکي ،ايجاد غرفه کودک و همچنين
استفاده از ظرفيت شرکت پرداخت الکترونيک سپهر در عرضه
گسترده پايانههاي فروشگاهي و تامين زيرساختهاي بانکداري
الکترونيک مورد نياز اين نمايشگاه نقش ويژه دارد.

مدير راهبري فروش بيمه رازي در سهشنبههاي پاسخگويي مطرح کرد؛

حمايت از نمايندگان سياست اصلي مدير عامل بيمه رازي

مدير راهبري فروش بيمه رازي با بيان اينکه سياست شرکت
بيمه رازي حمايت از نمايندگان است ،گفت :در راستاي پيشبرد
اهداف و تاکيد بر پنج چرخش استراتژيک مديرعامل محترم بيمه
رازي ،نمايندگان به طور مستقيم ميتوانند با مديران فني شرکت
در ارتباط باشند.
فريدون کاظمي -مدير راهبري فروش بيمه رازي که مهمان
سي و پنجمين رويداد سهشنبههاي پاسخگويي بود ،با اشاره به
اينکه اولويت شرکت بيمه رازي حمايت و توسعه فعاليت شبکه
نمايندگان است ،گفت :در ماههاي گذشته انتقادهاي بسياري به
فعاليت شرکتهاي فروش برخط بيمه نامه وجود داشته که نظرات
کارشناسي در اين زمينه از سوي بيمه رازي به بيمه مرکزي ارائه
شده است و بيمه مرکزي سازکار مشخصي را براي فعاليت اين
شرکتها اعالم کرده است.
وي تصريح کرد :شرکتهاي برخط صدور بيمهنامه به عنوان
کارگزار در صنعت بيمه شناخته ميشوند و هر کارگزار به صالحديد
خود با يک نماينده در هر شرکت بيمهاي فعاليت دارد و به قطعيت
ميتوان گفت که در اين زمينه بيمه رازي هيچ دخالتي براي معرفي
نماينده نداشته است.
مدير راهبري فروش بيمه رازي يادآور شد :الزم است ذکر شود
که بيمه رازي به کارگزار و نماينده همکار اعالم کرده که امکان
صدور بيمههاي تمديدي بيمه رازي توسط شرکتهاي برخط و
نماينده همکار با اين شرکتها وجود ندارد و در صورت احراز اين

تخلف با متخلف برخورد خواهد شد.
کاظمي در پاسخ به سوالي در رابطه با بيمه تامين اجتماعي
نمايندگان گفت :با توجه به الزام سازمان تامين اجتماعي در زمينه
بيمه نمايندگان ،بيمه تامين اجتماعي نمايندگان اجرايي خواهد بود
و اين در حالي است که طرح بيمه درمان تکميلي نمايندگان بسيار
مناسب بوده و از سوي نمايندگان رضايت به همراه داشته است.
او در ادامه طرح سواالت نمايندگان در سي و پنجمين رويداد
سهشنبههاي پاسخگويي ،افزود :از سال گذشته طرحي از سوي
روابط عمومي در زمينه تبليغات شهرستانها ارائه شد که طرح
مناسبي بود زيرا با توجه به فرهنگ هر منطقه ،تبليغات محيطي
از سوي شعب انجام ميشود ،که اين طرح اميدواريم در سال جاري
نيز ادامه پيدا نمايد.
مدير راهبري فروش بيمه رازي تصريح کرد :در سالهاي
گذشته برنامه تغيير لوگو بيمه رازي آغاز شد اما اين برنامه مناسب
نبود و اجرايي نشد و بازگشت به سمت لوگو سابق صورت گرفت ،از
اين رو تابلو نمايندگان در حال حاضر متحدالشکل نيست که براي
رفع اين موضوع طرح جديدي ارائه شده است.
کاظمي خاطرنشان کرد :جذب نمايندگي در صنعت بيمه با
کاهش  19درصدي همراه بوده است اما اين اتفاق در بيمه رازي
رشد  150درصدي را به ثبت رسانده است.
او با تاکيد بر اينکه بنابر صالحديد مجموعه و در راستاي
پيشبرد اهداف مجموعه مقرر شد تا نمايندگان با مديران فني به

صورت مستقيم در ارتباط باشند ،يادآور شد :در زمينه همکاري با
نمايندگان تمديد قراردادها سه ساله شده است و اين موضوع طي
يک برنامه فرآيند اصالحي که از سال  1398آغاز شده ،محقق شده
است.
مدير راهبري فروش بيمه رازي در رابطه با شرايط صندوق
نمايندگان گفت :صدور بيمه نامه شاخصه صندوق نمايندگان
است که با توجه به اين مورد پيشنهاد جديدي مبني بر تعيين
درجه نمايندگان بر پايه ميانگين عملکرد فصلي ارائه شده که بعد
از تصويب در هيات عامل صندوق نمايندگان ساماندهي خواهد
شد.
کاظمي در انتها در رابطه با جشنواره اوج با بيان اينکه  200نفر
از نمايندگان به عنوان برگزيدگان جشنواره اوج معرفي شدهاند ،گفت:
در ايام پاياني سال گذشته با توجه به بازار فصلي فروش بيمهنامه،
جشنواره اوج طراحي و اجرايي شد و با وجود آنکه انتقاداتي به اين
جشنواره وجود داشت اما بنابر دستور مديريت محترم عامل تعهدات
بيمه رازي نسبت به برگزيدگان جشنواره انجام خواهد شد.
براساس اين گزارش در انتهاي سي و پنجمين رويداد
سهشنبههاي پاسخگويي به رسم يادبود و در راستاي مسئوليت
اجتماعي ،سند يک اصله درخت که به نام فريدون کاظمي -مدير
راهبري فروش بيمه رازي در منطقه لويزان تهران کاشته شده است
از سوي دکتر ناصرالدين اسالمي فرد مدير روابط عمومي و امور بين
الملل به وي اهدا شد.

ايفاي مسئوليت اجتماعي در استان سيستان و بلوچستان

مديرعامل بيمه ايران به زنان سرپرست خانواده بيمه نامه عمر رايگان اهدا کرد

رييس هيات مديره و مديرعامل بيمه ايران ضمن بازديد از شعب
بيمه ايران استان سيستان و بلوچستان ،با حضور در سالن کنفرانس
سازمان بهزيستي استان ،با عباسعلي اويسي مديرکل سازمان بهزيستي
ديدار وگفتگو کرد و و در راستاي ايفاي مسئوليت هاي اجتماعي ،با
حضور در آيين قدرداني از زنان مناطق محروم اين استان ،تعداد 20
فقره بيمه نامه عمر رايگان به تعدادي از زنان سرپرست خانوار اهدا کرد.
حسن شريفي که با همراهي عبدالصمد خدامي سرپرست معاونت
حقوقي ،هماهنگي امور استانها شعب و نمايندگي ها ،مهدي مونسان
سرپرست دفتر کل مدير عامل و هيات مديره و داود سياح سرپرست
اداره کل روابط عمومي و امور بين الملل بيمه ايران در اين مراسم حضور
داشت ،در سخناني ،ضمن سپاسگزاري از اقدامات خيرخواهانه و همکاري
و مشارکت سازمان بهزيستي با بيمه ايران ،با اشاره به سوابق و اقدامات
بيمه ايران در جهت ايفاي مسئوليت هاي اجتماعي ،از جمله اهداي
مبالغي بابت آزادي زندانيان جرايم غيرعمد  ،خريد دستگاه سي تي
اسکن در فرآيند خدمت رساني به بيماران کرونايي  ،حمايت از رانندگان
قانونمدار و ساير مواردي که در سنوات اخير بيمه ايران فعاالنه به عنوان
مسئوليت اجتماعي انجام داده ،مشارکت بيمه ايران در اين مراسم را يکي

از بهترين اتفاقات براي شرکت دانست و گفت  :امروز در ايفاي مسئوليت
اجتماعي خود ،توانستيم به شکل واقعي  ،به بهترين و حقيقي ترين افراد
جامعه که به عنوان جامعه هدف ،سزاوارترين اين افراد براي دريافت اين
نوع خدمات هستند ،خدمات و بيمه نامه خود را ارائه نماييم.
وي در ادامه افزود :امروز اگر ادعا کنم  ،شيريني اهداي بيمه نامه به
زنان سرپرست خانوار براي ما از اهداي مبالغ ميليارد توماني هم بيشتر
است  ،حرف گزافي نيست .بيمه ايران به عنوان تنها شرکت دولتي و به
عنوان بزرگترين شرکت فعال در اين حوزه  ،خدمترساني با کيفيت
به آحاد مردم و جامعه را به عنوان هدف نهايي براي خود تعريف کرده و
سعي نموده با توسعه دامنه خدمات خود  ،حمايت بيمهگذاران و مردم
را جلب نمايد.
مديرعامل بيمه ايران در پايان تاکيد کرد :خداوند متعال را شاکريم
که توفيق ارائه خدمات بي منت و به روز و سريع به مردم عزيز را نصيب
ما کرده است و در عرصه خدمت رساني براي همه آرزوي موفقيت مي
کنم.
در ادامه ،عباسعلي اويسي مديرکل سازمان بهزيستي استان نيز در
اين مراسم ضمن تشکر از حضور مدير عامل بيمه ايران و هيات همراه ،

جلسه مشترک با بيمه ايران را نقطه عطفي براي مشارکت اين دو حوزه
دانست و اظهار داشت :ديدار با مدير عامل بيمه ايران و اتفاق امروز را
نقطه عطف و فصل مشترک و نقطه شروع همکاري سازمان بهزيستي
با بيمه ايران  ،به عنوان تنها و بزرگترين شرکت بيمه دولتي در عرصه
صنعت مي دانم .
وي ،سپس ،گزارش مختصري در خصوص وظايف سازمان بهزيستي
ارائه نمود وگفت :وظيفه اصلي سازمان بهزيستي ارائه خدمات حمايتي
مستمر ،مستقيم و غيرمستقيم به خانواده هاي تحت پوشش اعم از زنان
سرپرست خانوار ،کودکان کار و معتادين متجاهر است  .بر اساس آمار،
اين سازمان  15هزار خانوار را به صورت غيرمستقيم به عنوان جامعه
هدف پرداخت خدمات غير مستقيم و غير مستمر  ،تحت پوشش دارد.
اويسي همکاري و مشارکت با بيمه ايران را باعث خوشبختي
دانست و اظهار اميدواري کرد که شراکت في مابين بيمه ايران و سازمان
بهزيستي و تداوم اين همکاريها در آينده نزديک منجر به امضاي تفاهم
نامه با بيمه ايران شود.
گفتني است اين ديدارها عالوه بر پوشش خبري توسط خبرگزاري
ها  ،از طريق شبکه استاني صدا وسيما نيز پخش شد.

تسهيالت بانک توسعه تعاون به بخش هاي مولد اقتصاد پرداخت مي شود

سرپرست بانک توسعه تعاون از پرداخت تسهيالت هدفمند به
بخش هاي مولد و واقعي اقتصاد خبر داد.
محمد شيخ حسيني سرپرست بانک توسعه تعاون در جلسه تبيين
برنامه هاي بانک با حضور مديران ارشد اظهار داشت :فعاليت چندين ساله
بانک توسعه تعاون در طرح هاي ملي و اعطاي تسهيالت به تعاونگران و
کارآفرينان موجب تاثيرات مثبت در سطح توليد واشتغال مناطق بوده
است و در دوره پيش رو نيز هدف اين است تا تسهيالت بانک به صورت
هدفمند و به بخش هاي واقعي و در خدمت توليد پرداخت گردد.
شيخ حسيني گفت :رويکرد و ماموريت توسعه اي موجب گرديده
نقش بانک در برنامه هاي اقتصادي و اجتماعي کشور حائز اهميت باشد

و در وضعيت کنوني اجراي صحيح عامليت بند الف تبصره  18قانون
بودجه  ،ماده  ، 52ماده  56قانون الحاق موادي به تنظيم مقررات مالي
دولت و ادامه طرح اشتغال روستايي و در آينده اي نزديک نقش آفريني
در اجراي برنامه هفتم توسعه و پيشبرد صحيح سياست هاي اقتصاد
مقاومتي حائز اهميت است.
سرپرست بانک توسعه تعاون گفت :بانک تحت نظارت وزارت
تعاون ،کار و رفاه اجتماعي فعاليت مي کند که اين وزارتخانه عهده دار
ساماندهي و ارتقاء بسياري از شاخص هاي مهم اقتصادي ،اجتماعي و
رفاهي جامعه است و هم افزايي ميان نهادها و سازمان هاي زير مجموعه
در دستيابي به اهداف راهبردي تاثير گذار مي باشد .

شيخ حسيني گفت :با تکيه بر مهارت و تخصص سرمايه انساني و
ارتباط با بازارهاي نوين و توسعه ارتباطات با اتحاديه ها و تعاوني هاي
متنوع مي توان شرايطي را رقم زد تا امکان ارتقاء سرانه عملکردي بانک
به ازاي شعبه و نيروي انساني به دو برابر افزايش يابد تا ظرفيت بانک براي
پذيرش ماموريت هاي جديد مهيا گردد.
وي افزود :سازمانها و نهادهاي مالي به ويژه بانکها با تکيه بر
فرآيندها ،ابزارها و راهکارهاي نوين و با بهره مندي از فناوري ها در تالش
هستند تا با ايجاد تمايز در ارائه خدمات ،مزيت هايي را در مقايسه با رقبا
ايجاد کنند و در جذب مشتريان و کسب رضايت آنها اقدامات مناسبي
انجام دهند.
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هديه بيمه تجارتنو به پرسنل
آستان قدس رضوي

دکتر نوراللهي مديرعامل شرکت بيمه
تجارت نو به مناسبت عيد سعيد فطر و روز
کارگر  ،به پرسنل آستان قدس رضوي بيمه
نامه آتشسوزي اهدا نمود.
اين بيمه نامه به  16500نفر از پرسنل
اين بيمه گذار اهدا شد.
بيمه گذاران آستان قدس رضوي مي
توانند با مراجعه به واحد اداري اين مجموعه،
با ارائه کد پستي و نشاني منزل ،تا سقف دو
ميليارد ريال ،از مزاياي پوشش اين بيمه نامه
بهره مند شوند.
بيمه تجارت نو در راستاي ايفاي مسووليت
اجتماعي و خدمت به پرسنل زحمتکش اين
آستان که همواره با زائران محترم ثامن الحجج
حضرت امام رضا(ع) همراه هستند ،و با هدف
تکريم ارباب رجوع و نهادينه کردن خدمات
بيمه اي به مشتريان وفادار خود ،اقدام به اهداي
بيمه نامه آتش سوزي به بيمه گذاران مشهدي
خود مي کند.
شرکت بيمه تجارت نو در رويکرد جديد
خود مي کوشد با ايفاي مسووليت اجتماعي و
ورزشي ،نقش و رسالت خود را در صنعت بيمه
با افزايش ضريب نفود بيمه به انجام رساند.

طرح بيمه مسؤوليت نظافت
منازل توسط بيمه دانا

طرح بيمه مسؤوليت کارفرما در قبال
کارکنان ،ناشي از نظافت منزل در قالب دو
عنوان طاليي و نقرهاي از تاريخ  19ارديبهشت
ماه سال جاري اجرايي شده است.
به گزارش روابط عمومي بيمه دانا ،در
طرح بيمه مسؤوليت نظافت منازل که توسط
مديريت بيمههاي مسؤوليت به بازار عرضه شده
است ،مسؤوليت بيمهگذار در رابطه با خسارات
فوت و نقص عضو وارد به نظافتچيان منازل،
تحت پوشش قرار ميگيرد.
اين بيمه نامه به صورت آنالين و با نام
صادر شده و مدت پوشش آن 15روز است.
پوششهاي تکميلي قابل ارائه در اين طرح
عبارتند از :جبران هزينههاي پزشکي ،تعدد
ديات و ديات غير مسري تا سقف مشخص و
پوشش افزايش ريالي ديه

افتتاح شعبه جديد بانک سينا
در شهر قزوين

شعبه جديد بانک سينا با هدف گسترش
خدمات بانکي ،افزايش رفاه حال مشتريان و
ارائه خدمات مطلوب تر به هموطنان با حضور
سرپرست اين بانک در شهر قزوين به بهره
برداري رسيد.
به گزارش روابط عمومي بانک سينا؛ دکتر
صفايي مزيد در جمع همکاران و روساي شعب
شهر قزوين ،ظرفيت باالي اقتصادي و فرهنگي
اين شهر را متذکر شد و بر تعامل و همکاري
بيشتر کارکنان بانک براي رسيدن به افق هاي
روشن و تحقق اهداف در زمينه جذب منابع
ارزان قيمت ،کاهش قيمت تمام شده پول و
بهبود ديگر نسبت هاي مالي بانک تاکيد کرد.
سرپرست بانک سينا با بيان اين که
ظرفيت هاي تجاري و صنعتي شهر قزوين مي
تواند منبع خدمت رساني بيشتر و ايجاد فرصت
براي سرمايه گذاري هاي جديد باشد ،افزود:
بانک سينا با برخورداري از نيروهاي متخصص
و توانمند در کنار زيرساخت مدرن و خدمات
متنوع ،مي تواند به جايگاه بهتري از نظر
عملکردي دست يابد و قطعا اين موضوع مطمع
نظر همه همکاران بوده و هست لذا نيازمند
تالش و جديت بيشتري هستيم.
صفايي مزيد در بخشي از سخنان خود به
ارتقاء شاخص هاي عملکردي در سال گذشته
اشاره کرد و گفت :بانک سينا در سال 1400
موفق شد عالوه بر عملکرد مناسب در زمينه
تجهيز و تخصيص منابع ،مطالبات جاري
خود را به کمتر از  2درصد برساند و در ساير
بخشها نيز به ويژه پرداخت تسهيالت و ايفاي
مسئوليت هاي اجتماعي به منظور حمايت از
اقشار کمتر برخوردار جامعه عملکرد مطلوبي
داشته است.
وي ضمن قدرداني از زحمات تمامي
همکاران خاطرنشان ساخت :انتظار مي رود
کارکنان شعب در مسير افزايش سهم بانک
از بازارهاي مالي که منتج به سوددهي بيشتر
مي شود ،تالش کنند و در قالب سياست هاي
بانک ،زمينه ساز بهبود عملکردها باشند.
وي در اين مراسم به تعامل هر چه بيشتر
بانک با بنگاه هاي اقتصادي ،ايجاد بسترهاي
مناسب براي گردش پول ،پرداخت تسهيالت
و ايجاد زمينه هاي افزايش رضايت مندي
مشتريان تاکيد کرد.
گفتني است آئين افتتاح شعبه جديد
بانک سينا در قزوين ،يزدي خواه معاون شعب
و مناطق و همچنين حاجي علي مدير منطقه
البرز ،قزوين و زنجان نيز حضور داشتند و ضمن
بررسي عملکرد ساير شعب ،برنامه ها و اهداف
سال جاري را در جمع همکاران برشمردند.

حمايت بانک کشاورزي از
توليد محصوالت استراتژيک
کشاورزي

بانک کشاورزي در سال  1400بالغ بر
 93هزار ميليارد ريال تسهيالت در حمايت
از توليد محصوالت استراتژيک کشاورزي
پرداخت کرده است.رشد  57درصدي پرداخت
تسهيالت توليد محصوالت استراتژيک توسط
بانک کشاورزي در سال  1400نسبت به سال
 1399در راستاي حمايت از تامين امنيت
غذايي کشور  ،خودکفايي و کاهش وابستگي به
واردات محصوالت استراتژيک کشاورزي نظير
گندم ،جو ،برنج ،ذرت  ،چغندرقند و دانه هاي
روغني صورت گرفته است.

