بانک و بیمه
اخبار
اعطاي تسهيالت قرض الحسنه
فرزندآوري در بانک ملت

بانک ملت پيرو نامه بانک مرکزي
جمهوري اسالمي ايران و براساس جزء
 2بند (الف) تبصره  16قانون بودجه سال
 1401و در راستاي اجراي ماده (»)10قانون
حمايت از خانواده و جواني جمعيت» اعطاي
تسهيالت فرزندآوري را دردستور کار قرار
داد.گروه هدف تسهيالت فرزندآوري ،پدر
کودکاني که از اول فروردين ماه  1400به
بعد و در داخل ايران متولد شده اند است
که از طريق  ve-bank.pbn.netبه بانک
معرفي مي شوند.
بر اساس اين گزارش ،سقف تسهيالت
فرزند آوري براي فرزند اول  200ميليون
ريال و با بازپرداخت  36ماه ،براي فرزند
دوم  400ميليون ريال و با بازپرداخت 48
ماه ،براي فرزند سوم  600ميليون ريال و با
بازپرداخت  60ماه ،براي فرزند چهارم 800
ميليون ريال و با بازپرداخت  72ماه و براي
فرزند پنجم به بعد يک ميليارد ريال و با
بازپرداخت  84ماه در نظر گرفته شده است.
تسهيالت فرزندآوري بدون الزام به
سپرده گذاري و با شش ماه دوره تنفس براي
شروع اقساط پرداخت مي شود و مبتني بر
اعتبارسنجي متقاضيان  ،با اخذ يک ضامن
معتبر در قبال تمامي وثايق و تضامين مجاز
(اعم از سفته يا قرارداد الزم االجرا) و در
چارچوب ضوابط و مقررات جاري بانک ،به
تشخيص مراجع تصويب اعتبار پرداخت مي
شود.
بر اين اساس ،متقاضيان واجد شرايط
براي متولدين اول فروردين ماه  1400به
بعد و حداکثر تا  2سال پس از تولد فرزند ،
مي توانند نسبت به ثبت درخواست خود در
سامانه مربوطه اقدام کنند .
به ازاي هر سهم :

بانک شهر  1230ريال سود
شناسايي کرد

سود خالص بانک شهر به رقم  19هزار
و  160ميليارد و  143ميليون ريال رسيد
اين در حالي است که اين بانک در سال
 1399با زيان  55هزار و  215ميليارد و
 488ميليون ريالي مواجه شده بود.
به گزارش روابط عمومي بانک شهر ،اين
گزارش ميافزايد:به اين ترتيب بانک شهر به
ازاي هر سهم  1230ريال سود شناسايي
کرده در حالي که اين بانک در سال  99به
ازاي هر سهم  3546ريال زيان شناسايي و
اعالم کرده بود.
همچنين بانک شهر در سالي که
گذشت بالغ بر  152هزار و  14ميليارد و
 91ميليون ريال درآمد از محل تسهيالت و
سپردهگذاريها به دست آورده بود که نسبت
به سال قبل آن رشد بانک  40درصد بوده
است.
در مقابل هزينه سود سپرده بانک شهر
در سال  1400رشدي  19درصدي را نسبت
به سال  99تجربه کرده و به رقم  160هزار
و  854ميليارد و  621ميليون ريال رسيده
است.
به اين ترتيب خالص درآمد تسهيالت
و سپردهگذاري بانک يادشده در سال
گذشته به منفي  8هزار و  840ميليارد و
 530ميليون ريال رسيده و روند کاهش تراز
عمليات بانکي نشان از کاهش هزينه تمام
شده پول دارد.
نکته مهم اينکه خالص درآمد کارمزد
بانک شهر در سال گذشته با جهشي 303
درصدي مواجه شده و اين بانک موفق به
کسب درآمد به ميزان  18هزار و 761
ميليارد و  665ميليون ريال شده و افزون بر
اينکه خالص سود ناشي از سرمايهگذاريها
رشدي  84درصدي داشته و به رقم  4هزار
و  677ميليارد و  744ميليون ريال رسيده
است.خبر مهم ديگر اينکه درآمد عملياتي
بانک شهر در سال  99منفي  20هزار و 101
ميليارد و  407ميليون ريال بوده اما در سال
گذشته بانک موفق به کسب درآمد عملياتي
به ميزان  17هزار و  840ميليارد و 209
ميليون ريال شده است.
عملکرد هيات مديره بانک شهر در سال
گذشته نشان از کاهش  8درصدي زيان
انباشته دارد به گونهاي که اين بانک در
سال  1400زيان انباشته  223هزار و 616
ميليارد و  36ميليون ريال را به ثبت کرده و
بانک ماموريت دارد تا اين زيان انباشته را به
سود تبديل و ميزان سودآوري را با افزايش
سرمايه تقويت کند.

اولين نشست پدافند غيرعامل
در بيمه ايران

يکتا اشرفي عضو هيات مديره بيمه
ايران در اولين نشست تبيين و تقويت پدافند
غيرعامل گفت :در راستاي سند ابالغي دولت
 ،دستورالعمل هاي پدافند غيرعامل و راه
حل هاي مربوط به آن را بايد طوري تنظيم
کنيم تا در صورت وقوع حوادث ،امنيت
کاري مناسبي داشته باشيم.
به گزارش برداشت روز ،در اين نشست
اشرفي ،با اشاره به اهميت حفاظت از ديتا
به تشريح اقدامات ضروري بيمه ايران در
خصوص پدافند غير عامل ،براي کاهش
آسيب پذيري و تسهيل مديريت بحران
پرداخت و گفت :با آسيب شناسي شرايط
حال حاضر شرکت و انجام فرآيند شبيه
سازي ميتوانيم نقاط قابل بهبود را مشهودتر
نماييم.جمشيد جنگ آرا مدير کل حراست
ودبير کارگروه پدافند غيرعامل نيز  ،ضمن
بيان تعريفي از پدافند غير عامل  ،موارد
مهم براي تحقق کامل اقدامات پيشگيرانه
را ترسيم نمود.
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مديرعامل در گردهمايي مديران و روساي شعب خبر داد:

رشد  58درصدي حق بيمه توليدي بيمه البرز در 1400

مديرعامل شرکت بيمه البرز در گردهمايي ساالنه مديران و
روساي شعب اين شرکت اعالم کرد :ميزان حق بيمه توليدي بيمه
البرز در سال  ،1400پنجاه و هشت درصد رشد داشت و از مبلغ 43
هزار ميليارد ريال در سال  1399به  68هزار ميليارد ريال در سال
گذشته افزايش يافت.
به گزارش روابط عمومي بيمه البرز ،محسن پورکياني در
گردهمايي مديران و روساي شعب اين شرکت ،گفت :در سال گذشته
با وجود اتفاقات ناگوار همچون شيوع ويروس کرونا ،تشديد تحريم
هاي ظالمانه آمريکا و در پي آن نوسانات بازار سرمايه که هر يک از
اين اتفاقات به تنهايي مي توانست شرکت را در رسيدن به اهدافش
دچار مشکل کند ،بيمه البرز به لحاظ سودآوري در بين شرکت هاي
بيمه باالترين سوددهي را داشت.
وي تاکيد کرد :برند بيمه البرز با قدمت  63ساله و محبوبيت و
خوشنامي که در صنعت بيمه کشور دارد بايد رهبري شرکت هاي
بيمه خصوصي را برعهده بگيرد که اين امر با افزايش سهم سود بازار
رخ خواهد داد.
وي افزود :براي دست يابي به اين هدف بايد چابک باشيم و
بتوانيم در خودکارسازي فرآيند ديجيتال و ارايه محصوالت جديد
ديجيتالي چابک عمل کنيم .همچني بايد نوآور باشيم و سهم فروش
محصوالت جديد بيمه اي و طرح هاي نوين بيمه اي را افزايش
دهيم.
نايب رييس هيات مديره بيمه البرز همچنين بر رعايت اصل
مشتري مداري تاکيد کرد و گفت :شرکت هاي بيمه بايد هم در
هنگام صدور بيمه نامه و هم در هنگام پرداخت خسارت مشتري
مدار باشند چرا که افزايش رضايت مشتري به افزايش وفاداري
مشتري و در نهايت موفقيت شرکت بيمه مي انجامد .ما بايد

در هنگام پرداخت خسارت بهترين خدمات را به بيمه گزاران و
شبکه فروش ارايه دهيم.
وي افزود :در راستاي اصل مشتري مداري ،بيمه البرز نظام
پاسخگويي سريع و صحيح را پايه گذاري کرده و با راه اندازي مرکز
ارتباط مردمي با شماره تلفن  1574آماده پاسخگويي به تمام ذي
نفعان شرکت است.
پورکياني با تاکيد بر اين که اولين گام در توانگري ،مديريت
ريسک در بخش بيمه گري است ،اظهار داشت :يک شرکت بيمه
براي اينکه بتواند نقش رهبري را در صنعت بيمه کشور ايفا کند
بايد توانگر باشد و توانگري در گرو داشتن نيروي انساني توانمند،
سودآوري پايدار و افزايش بازده سرمايه گذاري ها است.
مديرعامل بيمه البرز شفافيت و توسعه ديجيتال ،مديريت بهينه
منابع انساني و مالي و بهبود فرآيندهاي فروش را به عنوان برنامه
هاي اين شرکت در سال  1401برشمرد و گفت :در همين راستا،
توسعه ديجيتال ،افزايش چابکي سازمان ،توجه به خالقيت و نوآوري،
ايجاد رويه اثربخشي ارزيابي عملکرد در پرداخت ،بهبود و ارتقاي

انتقال وجه روزانه درون بانکي پست بانک به
عضو هيات مديره
پست بانک ايران خبر داد؛ حساب اشخاص غير تا سقف  100ميليون تومان
افزايش يافت.
به گزارش اداره کل روابط عمومي پست بانک
ايران ،فرهاد بهمني عضو هيات مديره بانک با اعالم
اين خبر افزود :آستانه مجاز مجموع مبالغ برداشت
از تمام حسابهاي يک شخص حقيقي يا حقوقي از
طريق درگاههاي غير حضوري صرفنظر از تعداد ،نوع
تراکنش که بين بانکي يا درون بانکي باشد و درگاه

افزايشسقفانتقال
وجه به حساب
اشخاصغير
به 100ميليون تومان

زيرساخت هاي سخت افزاري و ارتباطي ،افزايش فروش بيمه اي
خرد و جهش توليد حق بيمه در دستور کار سال جاري بيمه البرز
قرار گرفته است.
مجيد علي پناهي ،رييس هيات مديره بيمه البرز نيز در اين
گردهمايي ،اعالم کرد :سال گذشته بيمه البرز خوشبختانه عملکرد و
رشد خوبي داشت و دليل آن بهره مندي بيمه البرز از نيروي انساني
متخصص و حرفه اي و برنامه ريزي جامع از سوي هيات مديره با
تمرکز بر فروش بيمه نامه هاي مانده محور بود.
وي بر فروش بيمه هاي خرد تاکيد کرد و گفت :بيمه البرز اگر
ساليان طوالني توانگر و ماندگار است به خاطر تکريم ارباب رجوع
است و اين سياست بايد همچنان سرلوحه فعاليت ما باشد .در اين
بين بايد شبکه فروش را هم تکريم کنيم چرا که در خط مقدم فروش
هستند و بايد توجه ويژه به آنها داشت.
وي همچنين بر اصل جانشين پروري تاکيد کرد و گفت :بهره
مندي بيمه البرز از نيروي انساني متخصص و حرفه اي طي ساليان
طوالني که زبانزد صنعت بيمه هستند به دليل رعايت اصل جانشين
پروري از سوي کارکنان بيمه البرز به ويژه مديران و روساي شعب
است چرا که کارکنان پيش از بازنشستگي با اموزش هاي الزم
جانشينان متخصص و حرفه اي تربيت مي کنند.
وي در پايان ابراز اميدواري کرد در سايه همدلي ،رفاقت ،تفاهم
و هم افزايي تمام کارکنان ،برنامه هاي سال جاري بيمه البرز محقق
شود.
اين گزارش حاکي است ،گردهمايي سراسري مديران و روساي
شعب بيمه البرز با حضور مديرعامل ،اعضاي هيات مديره ،مديران
و روساي سراسر کشو اين شرکت در روزهاي پاياني خرداد 1401
برگزار شد .

انتقال غير حضوري ،روزانه از  50ميليون تومان به
 100ميليون تومان افزايش يافته است.
بهمني با اشاره به اينکه اين افزايش با
استناد به ماده هشت فصل چهارم از دستورالعمل
شفاف سازي تراکنشهاي بانکي اشخاص ،ابالغي
بخشنامه شماره  24/00ب مورخ 25/11/1400
انجام شده است ،گفت :بر طبق اين بخشنامه
سقف تراکنش انتقال وجه روزانه به حساب
اشخاصي که در پست بانک ايران حساب دارند (

درون بانکي) از  50ميليون تومان به  100ميليون
تومان افزايش يافته است.
وي با تاکيد بر اينکه سقف انتقال وجه روزانه
بين بانکي و درون بانکي نيز به طور مجموع 100
ميليون تومان است ،افزود :در حال حاضر سقف
تراکنشهاي انتقال وجه درون بانکي و بين بانکي
از درگاههاي همراه بانک و اينترنت بانک به حساب
ديگران ،به صورت عادي و دستهاي ،بين بانکي پايا و
ساتنا نيز  100ميليون تومان است.

امضاي تفاهم نامه همکاري چهارجانبه ميان سازمان توسعه تجارت ايران،
صندوق ضمانت صادرات ،بيمه ايران و هلدينگ سبا

تفاهم نامه همکاري چهارجانبه ميان شرکت سهامي بيمه ايران،
سازمان توسعه تجارت ايران ،صندوق ضمانت صادرات و هلدينگ
سبا با هدف تسهيل ،ترغيب ،توسعه صادرات و کاهش ريسک تجارت
به امضا رسيد.
به گزارش روابط عمومي بيمه ايران ،اين تفاهم نامه ،در راستاي
سياست هاي اقتصادي دولت سيزدهم جهت تسهيل مبادالت
و مراودات تجاري ،توسعه صادرات و ارائه پوشش هاي بيمه اي
مناسب و مطمئن به بازرگانان و صادرکنندگان کشور به امضاي
حسن شريفي رئيس هيات مديره و مديرعامل بيمه ايران ،عليرضا
پيمان پاک رئيس سازمان توسعه تجارت ،عليرضا عليخاني مديرعامل
صندوق ضمانت صادرات و محسن احمدي مديرعامل هلدينگ
توسعه کسب و کار سبا رسيد.
در اين تفاهم نامه مشترک ،شرکت سهامي بيمه ايران
پوشش هاي بيمه اي براي تضمين اعتبارات و سرمايه گذاري
مربوط به کاالها و خدمات صادراتي به شرکتهاي متقاضي معرفي
شده سازمان توسعه تجارت که از طريق صندوق ضمانت صادرات
مورد تاييد قرار گرفته است ،ارائه مي نمايد .همچنين شراکت
راهبردي طرفين براي طراحي پوشش هاي بيمه هاي جديد
مورد نياز براي ريسکهاي شناسايي شده ،صدور ضمانت نامه ها
و بيمه نامه هاي الزم به منظور شرکت در مناقصات بين المللي،
همکاري جهت ارايه پوشش هاي اعتباري به فعاالن اقتصادي به
صورت مشترک پيش بيني شده است.
همچنين بر اساس اين تفاهم نامه که با هدف ساماندهي به

بيمه صادرکنندگان و تضمين کاهش ريسک صادرات انجام پذيرفت،
هر کدام از طرفين تفاهم نامه در حوزه ارائه خدمات در حيطه
وظايف و فعاليت هاي قانوني خود نسبت به تسهيل ،ترغيب و توسعه
صادرات جمهوري اسالمي ايران ،ارائه پوشش هاي بيمه اي و اتکايي،
تامين زيرساختهاي مورد نياز تجار ،صادرکنندگان و شرکتهاي ايراني
در داخل و خارج از کشور و گسترش و ارتقا ي سطح کمي و کيفي
همکاري هاي في مابين ،اقدام خواهند کرد.
حمايت و پشتيباني از صادرات جمهوري اسالمي ايران از
طريق ارائه پوششهاي بيمه اي و تضمين اعتبارات و سرمايه
گذاري هاي مربوط به کاالها و خدمات صادراتي  ،مشارکت
طرفين به منظور ارائه خدمات در هيات هاي تجاري ،اجالس
هاي کميسيون مشترک و غيره جهت تسهيل عقد قرارداد
صادراتي تجار بخش خصوصي کشور با خريداران خارجي،
استفاده از ظرفيت هاي بيمه ايران ،هلدينگ کسب و کار سبا و
شرکت هاي تابعه آنها جهت ارائه پوشش هاي بيمه اي و بيمه
اتکايي به منظور کاهش ريسک صادرات ،توسعه تجارت خارجي
و توسعه صادرات و ارائه خدمات ويژه بيمه اي به مراکز و اعضاي
مرکز تجاري ايران و وابستگان تجاري واقتصادي خارجي سازمان
و صندوق در کشورهاي مختلف از جمله مهمترين محورهاي اين
همکاري چهارجانبه است.
طرفين در اين تفاهم نامه همکاري جهت ارزيابي ريسک و
اعتبارسنجي خريداران خارجي کاالها و خدمات ايراني و تهيه يک
بسته ويژه حمايتي بر توسعه فعاليتهاي اقتصادي واحدهاي کوچک

و متوسط و شرکتهاي دانش بنيان تاکيد کردند.
شراکت راهبردي جهت استفاده مشتريان و شرکاي اقتصادي
طرفين به منظور استفاده از خدمات يکديگر ،معرفي تجار ،بازرگانان
و صادرکنندگان به هلدينگ سبا از سوي سازمان توسعه تجارت و
صندوق ضمانت صادرات براي همکاري هاي مشترک بخصوص در
بازارهاي صادراتي در زمينه احداث واحدهاي اقتصادي ،همکاري
تجاري و بازاريابي ،کمک به تسهيل و کاهش هزينه هاي تامين مالي
واحدهاي صادراتي جهت حضور موفق در بازارهاي صادراتي از ديگر
فرازهاي اين تفاهم نامه است.
همچنين همکاري طرفين جهت برگزاري دوره هاي آموزشي و
پژوهشي مشترک و تخصصي داخلي و بين المللي بخصوص آموزش
هاي بيمه اي در جهت ارتقاي توان صادراتي شرکتها وتجار ايراني
و همکاري جهت تامين زيرساختهاي فناوري اطالعات ،لجستيک،
حمل ونقل مورد نياز طرفين و شرکتها ،صادرکنندگان و تجار از ديگر
موارد مهم اين تفاهم نامه چهار جانبه است.
از ديگر موارد قابل توجه در اين تفاهم نامه چهارجانبه مي
توان به ارائه خدمات تخصصي در حوزه حقوقي ،فناوري اطالعات
و مهندسي به سازمان توسعه تجارت ،بيمه ايران ،صندوق ،شرکت
ها ،صادرکنندگان و تجار معرفي شده سازمان و صندوق ضمانت
صادرات ،توسط هلدينگ سبا و گسترش همکاري هاي في مابين
در زمينه هاي مورد توافق با محوريت بيمه بين المللي و اتکايي،
بازار سرمايه ،سرمايه گذاري خارجي ،گردشگري و بازرگاني بين
المللي اشاره کرد.

معاون فناوري اطالعات بانک ايران زمين عنوان کرد:

اقدام مهم بانک ايران زمين بهره گيري از بستر بانکداري ديجيتال

ظرفيت ها و پتانسيل هاي بانک در حوزه ارائه خدمات مالي با
بهره گيري از بستر بانکداري ديجيتال يکي از اقدامات مهم در بانک
ايران زمين بوده است.
گردهمايي روسا و معاونين شعب استان هاي اصفهان ،قم،
مرکزي و چهارمحال و بختياري با حضور مديران ارشد بانک در
استان اصفهان برگزار شد.
بر اساس گزارش روابط عمومي؛ در اين ديدار که با حضور
معاونين طرح و برنامه و فناوري اطالعات ،مديران امور شعب استانها
و بانکداري ديجيتال ،رييس اداره کارت و شبکه پرداخت و مديرعامل
شرکت سابين تجارت آريا برگزار شد ،به تشريح و بررسي عملکرد
شعب اين منطقه در بخش هاي مختلف پرداخته شد.
فرهاد اينالوئي معاون فناوري اطالعات بانک ايران زمين در اين
جلسه به صورت جامع به تشريح رويکرد فعاليت بانکداري طي 4
دوره گذشته پرداخت و گفت :ظرفيت ها و پتانسيل هاي بانک در
حوزه ارائه خدمات مالي با بهره گيري از بستر بانکداري ديجيتال
يکي از اقدامات مهم در بانک ايران زمين بوده است.
اينالويي افزود  :شرکت هاي وب با مشارکت بانک ايران زمين
اقدام به راه اندازي نئوبانکي به نام فردا بانک کرده است .فردا بانک

با ارائه خدمات بانکي آنالين به دنبال ايجاد تجربه اي لذت بخش و
از نو ساختن فرآيندي هاي عمليات بانکي است تا مشتريان با توجه
به نيازهاي مالي و پرداختي خود به بهترين خدمات ممکن به صورت
آنالين دسترسي داشته باشند.
در ادامه جلسه مهران باوند سوادکوهي معاون طرح و برنامه
بانک ايران زمين موفقيت يک بنگاه اقتصادي را در گروي حرکت
منظم در چهارچوب ،مطابق بازار و با برنامه ريزي دقيق عنوان کرد.
سوادکوهي توجه به تنوع خدمات مالي از قبيل صدور ال سي
داخلي ،ضمانت نامه و ساير خدمات نوين بانکداري ديجيتال را
از اهم وظايف در سال  1401بيان کرد و گفت :تجزيه و تحليل
اطالعات ،شناسايي نقاط ضعف و رفع آنها همراه با برنامه ريزي و
تالش مستمر روزانه ،عامل اصلي دستيابي به موفقيت است و تداوم
حيات يک مجموعه اقتصادي منوط به سود آوري و ارزش آفريني
دوطرفه خواهد بود.
محمد حسيني کناروئي مدير امور شعب استان هاي بانک ايران
زمين در اين جلسه ضمن قدرداني از زحمات همکاران به جهت
تحقق  152درصدي اهداف تعيين شده درسال گذشته ،به ضرورت
شناخت صحيح و کامل بازار در راستاي همکاري با بنگاه هاي پويا

و فعال تاکيد کرد.
حسيني کناروئي مهمترين عامل جلب و جذب منابع را تالش
مستمر همکاران ،همراه با برنامه ريزي و بازاريابي دقيق بيان کرد
و گفت :با توجه به هزينه هاي صورت گرفته در بازسازي شعب،
افزايش بهروري و جذب منابع از اصلي ترين محور هاي رشد و ارتقا
شعب بانک است.
در اين ديدار وحيد عليزاده مدير شعب استان هاي اصفهان،
قم ،مرکزي و چهارمحال و بختياري استانداردسازي  11شعبه در
سال  1400را گامي موثر در جهت ايجاد فضايي مطلوب در روند
ارائه خدمات متنوع و متفاوت براي مشتريان بيان کرد و گفت :جوان
گرايي يکي از مولفه هاي اصلي ميزان پويايي يک مجموعه است و بر
همين اساس منطقه اصفهان با داشتن نيروهاي جوان و خالق ،تمام
تالش خود را در جهت بازاريابي و جذب مشتري به کار گرفته است
تا بتواند بهترين خدمات را در خور شأن آنان ارائه کند.
شايان ذکر است در حاشيه اين سفر بازديد از شعب استانهاي
اصفهان  ،قم و چهارمحال و بختياري به عمل آمد و جلسه ديگري با
حضور مديران ارشد فناوري اطالعات و شرکت سابين تجارت آريا با
همکاران منتخب منطقه در اصفهان برگزار گرديد.

برگزاری سومين نشست مشترک کارگروه هاي تخصصي تدوين سند ملي ارزيابي خطر به ميزباني بيمه مرکزي

در راستاي اجراي ماده ( )3آيين نامه اجرايي ماده ( )14الحاقي
قانون مبارزه با پولشويي نشست چند جانبه کارگروه هاي تخصصي
ارزيابي خطر به ميزباني بيمه مرکزي ج.ا.ايران تشکيل و نسبت به
ضرورت هم انديشي بيشتر براي دستيابي به اهداف دولت در عرصه
مبارزه با پولشويي و تأمين مالي تروريسم تاکيد شد.
در راستاي اجراي ماده ( )3آيين نامه اجرايي ماده ( )14الحاقي
قانون مبارزه با پولشويي نشست چند جانبه کارگروه هاي تخصصي
ارزيابي خطر به ميزباني بيمه مرکزي ج.ا.ايران تشکيل و نسبت به
ضرورت هم انديشي بيشتر براي دستيابي به اهداف دولت در عرصه
مبارزه با پولشويي و تأمين مالي تروريسم تاکيد شد.
تقويت نظارت ،راستي آزمايي و تجميع اطالعات به تأمين
سالمت دستگاه هاي اجرايي منتهي مي شود
مديران مرتبط در حوزه مبارزه با پولشويي با تشريح عملکرد
سازمان هاي ذيربط به ارائه راهکارهايي براي تقويت امر مبارزه با
پولشويي و تآمين مالي تروريسم پرداختند.
در اين نشست که به ميزباني نهاد ناظر صنعت بيمه برپا شد
مديران سازمان هاي اقتصادي و کشور ،ضمن طرح نقطه نظرات و
ديدگاه هاي خود نسبت به استقرار سامانه هاي مشترک براي کنترل
و تشديد نظارت ها تاکيد کردند.
بهره گيري از توان فني و دانش فناوري بخش خصوصي يک

ضرورت است اما سازمان ها بايد بر فضاي فاواي خود تسلط و اشراف
کافي داشته باشند.
رئيس مرکز فناوري اطالعات و ارتباطات بيمه مرکزي ،در جمع
مديران بازرسي و مبارزه با پولشويي سازمان هاي اقتصادي ،با اعالم
اين مطلب افزود :صيانت از اطالعات بيمه گذاران و حفظ امنيت
شبکه هاي الکترونيکي از مهمترين ماموريت هاي سازمان هاي
کشور _به خصوص در بخش هاي اقتصادي_ به شمار مي رود.
نعمتي با تشريح فعاليت هاي سامانه سنهاب بر لزوم تقويت
تعامالت بين سازماني در حوزه فن آوري اطالعات تأکيد کرد و
افزود :روند سريع و صحيح خدمات رساني برخط به شهروندان در
گرو توسعه زيرساخت ها و حفظ امنيت شبکه هاي الکترونيکي است
و خوشبختانه نهاد ناظر صنعت بيمه در اين خصوص پيشتاز است.
وي با اشاره به احراز چهار رتبه نخست بيمه مرکزي در
حوزه فناوري و استقرار دولت الکترونيک ،خاطرنشان کرد :نظارت
پيشگيرانه از مهم ترين اهدافي است که از سوي سامانه هاي
الکترونيکي نهادناظر صنعت بيمه دنبال مي شود.
مهندس نعمتي با اشاره به تعامل سازنده مرکز فاواي بيمه
مرکزي با بخش هاي مرتبط سه قوه ،ابراز اميدواري کرد که در آينده
نزديک ضريب تقلبات و تخلفات به حداقل برسد.
رئيس مرکز فاوا تصريح کرد :در دولت الکترونيک ،نيروي

انساني بايد نقش ناظر و پايش را ايفا کند و پردازش اطالعات بر
عهده سيستم هاي الکترونيکي خواهد بود.
در ادامه اين نشست ،کاظم فيروزپوري مديرکل بازرسي،
حسابرسي داخلي و مبارزه با پولشويي بيمه مرکزي با برشمردن
چالشها و فرصتهاي پيش روي استقرار سامانه هاي يکپارچه و
بسترسازي تبادل اطالعاتي ،بر ادامه همکاري هاي تنگاتنگ دستگاه
هاي اجرايي براي جلوگيري از پولشويي و تامين مالي تروريسم در
کشور تأکيد کرد.
فعاليت در حوزه مبارزه با پولشويي يک حرکت امدادي و جمعي
است و اهداف آن بدون فعاليت فرابخشي و منسجم محقق نخواهد
شد.
محسن احمدي معاون مقررات و برنامه ريزي مرکز اطالعات
مالي وزارت امور اقتصادي و دارايي با اعالم اين مطلب افزود :با ثبت
دقيق و تجميع اطالعات منابع و دارايي هاي اشخاص حقيقي و
حقوقي در سامانه يکپارچه مي توان در تصميم سازي ها و تخصيص
اعتبارات موفق تر عمل کرد.
وي با ابراز خرسندي از بيمه مرکزي براي ميزباني اين نشست از
مجموعه هاي مختلف اقتصادي خواست تا با تعامل بيشتر با نهادهاي
فراسازماني بستر الزم را براي مبارزه با پولشويي و رونق توليد و
اشتغال فراهم کنند.

اخبار
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در پيشخوان «شمس»

سپهرکارتهاي بانک صادرات
ايران پستي ارسال ميشود

سپهرکارتهاي صادره از طريق سامانه
شعبه مجازي سپهر (شمس) بانک صادرات
ايران پس از ثبت درخواست توسط مشتري
در اين سامانه صادر و به صورت پستي ارسال
ميشود.
به گزارش روابطعمومي بانک صادرات
ايران ،استفاده مشتريان اين بانک از خدمات
بانکداري غيرحضوري به ويژه امکانات
و خدمات شعبه مجازي سپهر سامانه
«شمس» با استقبال فراوان رو بهرو بوده
و درخواستهاي صدور کارت ،از طريق اين
سامانه صادر و به نشاني مشتريان ارسال
شده است.
همزمان با ثبتنام مشتريان در
سامانه «شمس» بانک صادرات ايران به
نشاني shams.bsi.ir :و انجام مراحل و
استعالمهاي الزم ،در صورت صحت اطالعات
کد پيگيري ويژه براي مشتري پيامک خواهد
شد و کارت صادره ظرف سه الي پنج روز
از طريق پست به نشانيهاي مشخص شده
توسط مشتري ارسال ميشود.
در صورت درج اطالعات هويتي دقيق
توسط مشتري ،انجام احراز هويت سيستمي،
استعالمهاي مربوطه براي چک برگشتي و
تطبيق شماره تلفن متقاضي ،پاکت حاوي
سپهر کارت بانکي با بارکد و مشخصات ويژه
صادر ميشود .براي هر کارت دو نشاني
بر روي پاکت درج ميشود که در ابتدا به
نشاني اصلي ارسال و در صورت حاضر نبودن
مشتري در نشاني اول ،طبق توافق به عمل
آمده با شرکت پست ،کارت به نزديکترين
شعبه مشخص شده توسط مشتري ،ارسال
ميشود و پس از احراز هويت در شعبه به
مشتري تحويل داده ميشود.
مدير ريسک و تعالي سازماني
بيمه تعاون مطرح کرد:

افزايش سرمايه موجب ارتقاء
توانگري مالي خواهد شد

افزايش سرمايه همچنين بر روي بهبود
عدد توانگري مالي شرکت نيز تأثيرگذار
است .مريم سلماسي ،مدير ريسک و تعالي
سازماني بيمه تعاون با اشاره به افزايش
سرمايه شرکت تأکيد کرد :اين افزايش
پيشتر به صورت مستقيم در ظرفيت
نگهداري شرکت تأثير مي گذاشت ،اما از
سال گذشته بر اساس آيين نامه  55بيمه
مرکزي تأثيرگذاري غيرمستقيم پيدا کرده
است.
وي تشريح مي کند که هر چقدر
ظرفيت مالي شرکت در نگهداري ريسک
بيشتر باشد به مراتب حاشيه سود شرکت
نيز باالتر خواهد رفت.
سلماسي اضافه مي کند :افزايش
سرمايه همچنين بر روي بهبود عدد توانگري
مالي شرکت نيز تأثيرگذار است.
مدير ريسک و تعالي سازماني بيمه
تعاون در ادامه اظهار دارد :از ديگر موارد
موثر در افزايش سرمايه شرکت نيز مي توان
به باز بودن دست شرکت براي نفوذ گسترده
تر در بازار و نيز جذب مشتريان بزرگ تر و
ارتقاي برند شرکت اشاره داشت.
صورتهاي مالي 12ماهه «ونوين» منتشر شد

رشد همهجانبه بانک
اقتصادنوين در سال 1400

بانک اقتصادنوين در سال مالي
منتهي به  29اسفندماه  1400در تمامي
شاخصهاي عملکردي رشد قابل توجهي
را تجربه کرد.به گزارش روابط عمومي
بانک اقتصادنوين ،براساس صورتهاي مالي
12ماهه (حسابرسينشده) بانک اقتصادنوين
که در سامانه جامع اطالعرساني ناشران
(کدال) منتشر شده است ،سود خالص اين
بانک در پايان سال مالي  1400به 24٫9
هزار ميليارد ريال رسيده که نسبت به سال
مالي  1399حدود  26درصد رشد داشته
است.
درآمدهاي مشاع از مهمترين اقالم
سودآوري بانک در سال گذشته بوده که
طي سال مالي منتهي به  29اسفندماه
 1400نسبت به مدت مشابه سال قبل
حدود  113درصد رشد را تجربه کرده است.
عمده درآمدهاي مشاع بانک ،مربوط به سود
تسهيالت اعطايي است که نسبت به مدت
مشابه سال قبل حدود  112درصد رشد
يافته است.
همچنين کارمزد دريافتي طي سال
مالي يادشده نسبت به مدت مشابه سال
پيش از آن حدود 68درصد رشد داشته که
بخش عمده آن به دليل رشد  142درصدي
کارمزد اعتبار اسنادي گشايش يافته ،رشد
 110درصدي کارمزد خدمات بانکداري
الکترونيک ،رشد  103درصدي کارمزد
عمليات ارزي و رشد  48درصدي کارمزد
ضمانتنامههاي صادره است.
رشد 52درصدي سپردههاي دريافتي
ريالي از اشخاص در پايان اسفند ماه 1400
نسبت به پايان دوره مشابه سال قبل و
افزايش  32درصدي تسهيالت جاري نشان
از عملکرد صحيح بانک در چرخه بانکداري
(جذب منابع و تخصيص آن) دارد .هم زمان
با رشد تسهيالت ،نسبت مطالبات غيرجاري
به کل تسهيالت پرداختي ( )NPLدر
پايان اسفند ماه  1400حدود  7٫74درصد
است که نسبت به دوره مشابه سال قبل
0٫4درصد کم شده است .اين کاهش بيانگر
رعايت بهداشت اعتباري و کاهش مطالبات
غيرجاري همزمان با افزايش مانده تسهيالت
جاري طي سال  1400است.

