بانک و بیمه
اخبار
جوايز قرعهکشي باشگاه
مشتريان بانک پارسيان اهدا شد

طي برگزاري مراسمهاي جداگانه و
با حضور نمايندگان بانک پارسيان ،جوايز3
برنده خوششانس قرعهکشي باشگاه مشتريان
اهدا شد.بر اين اساس؛ عبدالوهاب بادپا برنده
جايزه نقدي  150ميليون ريالي ،سيده ستاره
شهرياري جاويد برنده جايزه  100ميليون
ريالي و مسعود موسوي راد برنده جايزه 50
ميليون ريالي اين قرعهکشي شدند.الزم به
يادآوري است که اين سه نفر از مشترياني
بودند که بيشترين شانس را خريداري کردند
و بدون قرعهکشي بهعنوان نفرات اول تا سوم
انتخاب شدند.همچنين طي اين قرعهکشي،
 70نفر به قيد قرعه برنده شارژ کيف پول تاپ
شدند که به ترتيب 30نفر برنده سامانه باشگاه
به مبلغ 20.000.000ريال و  40نفر برنده
اينستاگرام باشگاه به مبلغ  5.000.000ريال
هستند که براي دريافت جايزه خود ميبايست
اپليکيشن تاپ را نصب و کيف پول خود را فعال
نمايند .براي مشاهده اسامي برندگان اينجا
کليک کنيد.گفتني است؛ قرعهکشي زمستانه
باشگاه مشتريان در تاريخ  ،1400-12-09ساعت
 10:00صبح با حضور نمايندگان بانک پارسيان
و شرکت تابان آتي پرداز (سوپر اپليکيشن تاپ)
برگزار و طي آن  33نفر برنده سامانه باشگاه و
 40نفر برنده از دنبال کنندگان صفحه اينستاگرام
باشگاه به قيد قرعه مشخص شدند.

مفاد بيمه نامه ها
بايد به صورت کامل و شفاف
به بيمه گذاران اعالم شود

صدور بيمه نامه هاي مختلف بدون رويت
مفاد آن و اخذ رضايت بيمه گذاران از سوي
شرکت هاي بيمه قابل قبول نيست.در اطالعيه
از سوي نهادناظر صنعت بيمه ضمن اعالم
اين مطلب ،تاکيد شده است :ارسال فرم بيمه
نامه بدون اطالع کامل بيمه گذاران براي تکميل
فرايندبيمهبههيچوجهقانونينيستونمايندگان
شرکت ها بايد اين مساله را مدنظر قرار دهند.در
ادامه اين اطالعيه آمده است :شيوه صدور بيمه
نامه بايد در چارچوب قواعد قانوني باشد و هر گونه
تخطي از آن فرايند صدور را با اشکال جدي روبرو
خواهد کرد.گفتني است بر اساس قوانين بيمه اي
پيش از صدور بيمه نامه ،تطبيق مدارک و رويت
تمامي تعهدات و پوشش هاي آن و اعالم رضايت
توسط بيمه گذار الزامي است.در پايان اين اطالعيه
از شرکت هاي بيمه خواسته شده تا بر روند صدور
بيمه نامه ها نظارت بيشتري داشته باشند.

رئيس مجمع نمايندگان
استان تهران سومين سفير
قرضالحسنه شد

در حکمي با امضاي دکتر «سيد سعيد
شمسينژاد» مديرعامل بانک قرضالحسنه
مهر ايران ،حجتاالسالم و المسلمين «سيد
رضا تقوي» رئيس مجمع نمايندگان استان
تهران بهعنوان سومين سفير قرضالحسنه
انتخاب شد.حجتاالسالم و المسلمين «سيد
رضا تقوي» رئيس مجمع نمايندگان استان
در جمع مديران و کارکنان ستاد مرکزي بانک
حاضر شد و ضمن اقامه نماز ظهر و عصر ،در
سخناني تصريح کرد :کاري که کارکنان بانک
قرضالحسنه مهر ايران انجام ميدهند ،خدمت
بسيار بزرگي است .بنده نيز بايد ُمبلغ آنها
باشم.تقوي خطاب به کارکنان بانک گفت :شما
يکي از ارزشهاي اسالمي يعني قرضالحسنه
را اجرا ميکنيد .شک نکنيد کار کردن در اين
سازمان که براي سازماندهي قرضالحسنه
است ،عبادت به شمار ميرود .اين بانک به
معناي واقعي کلمه ،بانک اسالمي است .بايد
نهادهاي فرهنگي بدانند چه خدماتي از سوي
اين بانک ارائه ميشود.پس از اين در جلسهاي
با حضور دکتر «سيد سعيد شمسينژاد»
مديرعامل بانک قرضالحسنه مهر ايران،
تقوي بهعنوان سومين سفير قرضالحسنه
انتخاب شد .سفيران قرضالحسنه ياوران بانک
قرضالحسنه مهر ايران در ترويج و گسترش
فرهنگ مبارک قرضالحسنه هستند.در حکم
حجتاالسالم و المسلمين «سيد رضا تقوي»
که به امضاي مديرعامل بانک قرضالحسنه مهر
ايران رسيده ،آمده است«:گشايش عرصههاي
نوين خدمت به ملت سرفراز و تمدنساز ايران
اسالمي و اهتمام شايسته در پيشرفت و تعالي
مادي و معنوي کشور ،مرهون تالش بيبديل و
سعي بيدريغ آناني است که علم و عمل صالح را
سرلوحه اعمال خويش قرار داده و در اين مسير با
تعهد به ارزشهاي واالي اسالمي ،در راه خدمت
به آحاد مردم بهويژه در دوران استقرار دولت
مردمي ،فرصت گرانبها و افتخار آفرين خدمت
خالصانه را ارج مينهند و در اين راه روشن،
گامهاي بلندي بر ميدارند.در اين مسير درخشان،
بانک قرضالحسنه مهر ايران نيز به عنوان قطرهاي
در درياي خروشان نهضت خدمترساني به اين
مرز و بوم ،توفيق يافته است با ترويج سنت الهي
و فرهنگ غني قرضالحسنه ،در راستاي تحقق
منويات مقام معظم رهبري (مد ظله العالي) در
زمينه «عدالت ورزي و کمک به محرومان جامعه»
و همچنين نيل به برنامه هاي دولت مردمي براي
ايران قوي گامهاي اساسي بردارد.اکنون که شما
عال ِم فرهيخته و انديشمند را نيز در پيمودن اين
مسير الهي در کنار خود ميبينيم ،رجاء واثق
داريم که همواره عزم و اراده خويش را در مسير
خدمت به ميهن اسالمي به کار بستهايد تا دستاني
را توانمند سازيد ،انديشهاي را بارور نماييد و به
خاطريآرامشبخشيد.
نظر به فعاليتهاي درخشان اجتماعي و
فرهنگي جنابعالي و پيشگامي در امور خير و
انسان دوستانه؛ با کمال امتنان و افتخار به دريافت
عنوان «سفير قرض الحسنه» بانک قرضالحسنه
مهر ايران مفتخر ميگرديد.اميد است در پيمودن
اين راه مقدس ،همواره موفق و مؤيد باشيد».
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مديرعامل بيمه دانا در نشست همانديشي کارکنان و نمايندگان استان گلستان:

پرتفوي سه ماهه بيمه دانا به حدود هشت هزار ميليارد تومان رسيد

مديرعامل بيمه دانا به همراه جمعي از مديران ارشد اين شرکت
با همکاران و نمايندگان استان گلستان ديدار و گفتوگو کرد.
به گزارش روابط عمومي بيمه دانا ،دکتر رضا جعفري در نشست
همانديشي کارکنان شعب و نمايندگان استان گلستان با بيان اينکه
حق بيمه توليدي اين شرکت در سه ماه گذشته از مرز 7800
ميليارد تومان عبور کرده است ،اظهار داشت :طي سه ماه اخير ،بالغ
بر  400ميليارد تومان نيز به حجم سرمايهگذاريهاي شرکت افزوده
شده که اين ميزان با بازدهي مناسب در حال سوددهي و افزايش
است .همچنين طي سه ماه ابتداي سالجاري نيز شاهد رشدي بالغ
بر  330درصدي شرکت در شاخص فروش بوديم.
وي با تأکيد بر اينکه بهسازي و توانمندسازي سرمايه انساني دو
عنصر مهم و اثرگذار در هر کسبوکاري است ،به بحث جانشينپروري
اشاره کرد و از همه مديران خواست ضمن اعتماد به همکاران خود،
آموزشهاي الزم را با هدف جانشينپروري و مديرپروري به آنها
ارائه دهند.
ايشان در بخش ديگري از سخنان خود ،از حوزه فناوري
اطالعات به عنوان يک عنصر مهم ،اثرگذار و حياتي در راستاي بقاي
شرکت ياد کرد و گفت :امروزه بسياري از سازمانها در جهان فراتر

با بيمه
زندگي بيمه
تعاون ،هم
به زندگي
لبخند بزن
و هم جايزه
بگير

از اين حوزه گام برداشته و به سمت هوشمندسازي حرکت کردهاند.
بنابراين ،ضروري است صنعت بيمه به ويژه بيمه دانا در راستاي
هوشمندسازي فعاليتهاي خود گام بردارد.
مديرعامل بيمه دانا ،يکي از اهداف اصلي شرکت در کنار بُعد
اجتماعي را توجه به بُعد اقتصادي ناميدند و در اين راستا تأکيد بر
رعايت اصول مديريت ريسک در فعاليتهاي بيمهگري داشتند.
در پايان اين نشست ،پرويز بَزي به نمايندگي از شبکه فروش
بيمه دانا در استان گلستان ضمن خوشامدگويي به مديرعامل و

جشنواره بيمه هاي زندگي بيمه تعاون با هدف
تقويت فرهنگسازي بيمه اي و ارائه خدمات متنوع به
تمام خريداران آغاز شد.
محمدحسين يوسفي ،سرپرست مديريت بيمه هاي
زندگي با اعالم آغاز به کار جشنواره بيمه هاي زندگي از
برگزاري آن در سه مقطع «اول تير تا پايان شهريور»،
«اول مهر تا پايان آذرماه» و «اول دي تا پايان اسفند»
 1401خبر داد.
يوسفي همچنين مطرح کرد :در اين جشنواره براي
بيمه گذاران در هر ماه  5جايزه در نظر گرفته شده که
به اين ترتيب در زمان قرعه کشي مجموعاً  15جايزه در
هر فصل به خريداران بيمه هاي زندگي بيمه تعاون اهدا
خواهد شد.
سرپرست مديريت بيمه هاي زندگي بيمه تعاون
همچنين تشريح کرد :افرادي که اقدام به تهيه اين بيمه

هيئت همراه ،به بيان دغدغهها و مشکالت شبکه فروش در اين
استان پرداخت.
همچنين در اين نشست ،دکتر سيدداوود حسيني معاون فني
بيمههاي اشخاص ،فرشيد جوان معاون مالي و اقتصادي ،کاظم
صفرزاد مديرکل حراست ،محسن سيفپور مدير هماهنگي امور
شعب و محمد شاهيني رئيس شعبه گرگان نيز حضور داشتند.
در حاشيه اين بازديد ،رضا جعفري مديرعامل شرکت سهامي
بيمه دانا و سيدرضا نظري مديرکل آموزش و پرورش گلستان در
خصوص تفاهمنامه همکاري و روند اجرايي ثبتنام ،تعهدات بيمه
تکميلي و ظرفيت مراکز درماني فرهنگيان ديدار و تبادلنظر کردند.
در اين نشست مديرعامل بيمه دانا با اشاره به رسالت اجتماعي
بيمه دانا گفت :ما خود را مديون معلمان ميدانيم و اين رسالت
اجتماعي و ديني ماست که بايد در قبال جامعه فرهنگي ادا کنيم.
مديرکل آموزش و پرورش استان گلستان نيز ضمن تشکر از
حضور مسئوالن بيمه دانا در اين استان گفت :اميدواريم احياء بيمه
تکميلي فرهنگيان موجب حفظ شان جايگاه معلم و خانوادههاي
آنها شده و طبق تأکيد مقام معظم رهبري (مدظله العالي) موجب
توسعه ،پيشرفت و افزايش انگيزه و اميدآفريني در جامعه گردد.

نامه مي کنند ما به ازاي هر  50هزار تومان يک امتياز
براي تقويت شانس برنده شدن در قرعه کشي دريافت
خواهند کرد.
او در ادامه مطرح کرد« :در قرعه کشي صورت گرفته
براي خريداران بيمه هاي زندگي در سال  1400مجموعاً
 56برگزيده داشته ايم و اميدواريم که با خدمات اين بيمه
نامه که در حال افزايش مداوم است بتوانيم توجه افراد
بيشتري را به خريد بيمه نامه زندگي جلب کرده و بدين
ترتيب نقش فرهنگسازانه اي را نيز در توسعه صنعت بيمه
ايفا کنيم».
قابل توجه است که خريداران بيمه زندگي تعاون در
کنار «پوشش معافيت بيمهگزار از پرداخت حق بيمه به
علت فوت در اثر حادثه»« ،پوشش هزينه پزشکي در اثر
حادثه»« ،پرداخت خسارت در صورت ابتال به پنج بيماري
خاص شامل سکته قلبي ،سکته مغزي ،جراحي قلب باز،

سرطان ،پيوند اعضاي اصلي بدن»« ،پرداخت هزينه به
بيماران مبتال به کرونا» و خدماتي چون «پوشش بيمه
آتشسوزي منازل مسکوني و محل کار» مي توانند از
مزاياي معرفي نامه هاي بيمارستاني و پرداخت خسارت
ها بر اساس تعرفه هاي مصوب نيز برخوردار شوند.
شايان ذکر است که هم اکنون «تعداد پوشش
بيماري هاي خاص در  4گروه اصلي از  5بيماري به 30
بيماري رسانده شده و در اين طرح تا حداکثر  50ميليون
تومان نيز به صورت سرمايه اي پوشش داده خواهد شد».
بر اين اساس «گروه اول اين دسته به سرطان و
پيوند مغز استخوان؛ گروه دوم به بيماري هاي قلبي
شامل سکته مغزي ،اولين سکته قلبي ،جراحي آئورت
و...؛ گروه سوم به بيماري هاي اعصاب شامل تومور و ...و
گروه چهارم به ساير بيماري ها شامل بيماري هاي وخيم
کبدي و ...اختصاص دارد».

معاون توسعه بازار و شبکه فروش خبر داد:

رشد  70درصدي پرتفوي در سه ماهه اول سال جاري

بيمه تجارتنو با تعيين استراتژي کارآمد طي سه ماهه نخست
سال جاري به پرتفوي  850ميليارد توماني دستيافت و توانست
به رشد 80درصدي فروش در بيمههاي کم ريسک و اصالح بهينه
پرتفوي دست يابد.
به گزارش روابطعمومي بيمه تجارتنو؛ آزاد حسني ،معاون
توسعه بازارو شبکه فروش شرکت بيمه تجارتنو اظهار کرد :پرتفوي
شرکت بيمه تجارتنو در سه ماهه نخست سال  1401نسبت به دوره
مشابه در سال گذشته رشدي باالي  70درصد را تجربه کرده است.
همچنين حسني ،در خصوص سبد پرتفوي شرکت بيمه
تجارتنو افزود :در حال حاضر با توجه به برنامهريزيها و اقدامات
صورت گرفته در سه ماهه ابتدايي سال 50 ،درصد پرتفوي کل

شرکت ،بيمههاي کم ريسک مي باشند.شايان ذکر است ،پرتفوي
شرکت بيمه تجارتنو مختص به شهر تهران و يا يک يا چند استان
نميباشد ،بلکه شبکه فروش در سراسر کشور فعاليت خوب و قابل
قبولي داشته اند و توانسته ايم نسبت به توزيع ريسک در سراسر
کشور اقدامات موثري را انجام دهيم.
او در ادامه افزود :در سهماهه سال جاري بيش از يکميليون
منزل مسکوني توسط شرکت بيمه تجارتنو تحت پوشش بيمه
آتشسوزي قرار گرفته اند.
معاون توسعه بازارو شبکه فروش شرکت بيمه تجار تنو
در تشريح موفقيتهاي شرکت تصريح کرد :يکي از داليل
اصلي اين مهم گسترش شبکه فروش نسبت به سال گذشته

وتقويت کمي وکيفي نماينده جديد در سراسر کشور مي باشد.
لذا در حوزه نمايندگان ،تمرکز اصلي برنامههاي شرکت در
سه ماهه ابتدايي سال بر روي موضوع آموزش و ارتقاي سطح
دانش ايشان مي باشد که اين رويه در ما ههاي آتي نيز ادامه
خواهد داشت.
با توجه به اينکه گسترش شبکه فروش توانمند و جذب
نمايندگان جنرال داراي پروسه زماني مي باشد ،شرکت بيمه
تجارتنو در نظر دارد عالوه بر جذب نمايندگان جديد با پشتيباني و
حمايت از نمايندگان موفق خود در جهت آموزش و جذب بازاريابان
حرفه اي بتواند سهم بازار بيمه هاي خرد و کم ريسک خود را نيز
بيش از پيش افزايش دهد.

معاون منابع انساني بانک صادرات ايران :توسعه بازار در دستور کار سرمد باشد

ربيعزاده گفت :بيمه سرمد ،ضمن افزايش سهم از بازار خود ،بايد
اتکا به مشتريان بزرگ را کاهش دهد و در اين مسير ،راهبرد اين شرکت
توسعه بازار است.
به گزارش روابط عمومي بيمه سرمد ،دومين روز همايش سراسري
مديران و روساي اين شرکت با حضور جمعي از مديران رفاهي بانک
صادرات ايران در سراسر کشور برگزار شد.
محمد ربيعزاده ،معاون منابع انساني بانک صادرات ايران که
بهصورت ويدئوکنفرانس در اين همايش شرکت کرده بود با اشاره به
وضعيت بيمه سرمد در صنعت بيمه کشور گفت :سرمد ،سال گذشته در
بعضي حوزهها با چالشهايي مواجه شد که توانست با اجماع و اتفاق نظر
در هيات مديره و بدنه شرکت ،از اين چالشها عبور کند که انتظار بانک
صادرات ايران هم از شرکت مستحکمي مانند سرمد همين بود.
وي افزود :سرمد به عنوان يکي از شرکتهاي بيمه کشور ،استحکام
سازماني خوبي دارد و بايد ضمن افزايش سهم از بازار خود در صنعت
بيمه ،در اقتصاد داخلي و همچنين در سطح بينالمللي بدرخشد.
معاون منابع انساني بانک صادرات ايران با بيان اينکه صنعت بيمه
نيز مانند صنعت بانکداري با ريسکهاي متعددي مواجه است ،گفت :به
طور قطع ،مديران ارشد سرمد با حساسيتي که نسبت به اين موضوع
دارد ،ميتواند به بهترين نحو ريسکها را مديريت کنند که اين موضوع

مورد انتظار بانک صادرات ايران نيز هست.
ربيعزاده با اشاره به حمايت بانک صادرات ايران از بيمه سرمد گفت:
همه اقدامات بانک در جهت تداوم فعاليتهاي بيمه سرمد است که کار
خود را با قوت ادامه دهد .بنگاههاي اقتصادي در چرخه فعاليت خود تولد
و کودکي تا جواني و پيري را تجربه ميکنند و تالش ما اين است که بيمه
سرمد جواني و شادابي خود را حفظ کند و هميشگي باشد.
وي با بيان اينکه بيمه سرمد بايد به طور کامل مستقل باشد ،گفت:
بانک صادرات ايران اين استقالل را به طور کامل ميپذيرد و ما دخالتي
در امور سرمد نخواهيم داشت ،اما از موضع سهامداري ،و البته به عنوان
يک مشتري و ذينفع به اين شرکت نگاه خواهيم کرد و نسبت به آن
حساسيت داريم.
معاون منابع انساني بانک صادارت از مديران سرمد خواست،
سهم ذهني و عاطفي کارکنان را در موفقيت شرکت در نظر گرفته و از
پرداخت تسهيالت و پاداش بهويژه توزيع عادالنه آن بين استانها دريغ
نکنند ،تا کارکنان سرمد در مواجهه با مشتريان سعه صدر داشته باشند
و با عشق و دلسوزي به وظايف خود عمل نمايند.
ربيعزاده ،حفظ سهم بازار سرمد را در رقابت ميان شرکتهاي بيمه،
يکي از چالشهاي مهم اين شرکت دانست و افزود :اين شرکت بايد ضمن
افزايش سهم از بازار خود ،اتکا به مشتريان بزرگ را کاهش دهد و در اين

مسير ،راهبرد سرمد بايد توسعه بازار باشد.
وي همچنين بر تفويض اختيار به ردههاي مديريتي مياني در
سرمد ،افزايش سقف تعهدات مالي ،بازنگري در نرخ بيمه و ارائه
محصوالت جديد ،رفع موانع در صدور بيمهنامهها ،تسريع در پرداخت
نسخههاي درماني و تالش براي جلب رضايت مشتريان تاکيد کرد.
يعقوب رشنوادي مديرعامل بيمه سرمد نيز در اين نشست با اشاره
به ارائه خدمات مطلوب به بانک صادرات ايران گفت :يکي از اصول مهم
بيمه سرمد ،جلب اعتماد مشتريان است و بايد در همکاري ميان سرمد
و بانک صادرات ايران نيز ،اصل اعتماد استوار باشد .در اين راستا ،مساله
پرداخت خسارتها يک موضوع اساسي است و بايد سازوکاري فراهم
شود که پس از اعالم خسارت ،سرمد پرداخت خسارت را بهموقع انجام
دهد.وي همچنين بر مستندسازي مسائل و مشکالت و اقدام براي رفع
آنها ،حفظ همدلي و ميان کارکنان تاکيد کرد و افزود :بيمه سرمد از اين
موقعيت برخوردار است که از ظرفيت بانک صادرات ايران به نحو شايسته
بهره ببرد و کارهاي بزرگي رقم بزند ،لذا بايد همه روساي شعب تمرکز
خود را بر تعامل گسترده با بانک صادرات معطوف کنند.
در اين نشست ،مديران رفاهي استاني بانک صادرات ايران ،نقطه
نظرها ،راهکارها و پيشنهادهاي خود را براي ارائه خدمات بهتر بيمه
سرمد و همکاري و تعامل ميان بانک و بيمه تشريح کردند.

مديرعامل بانک صنعت و معدن در سفر به استان فارس:

سرمايه انساني و نحوه ارائه خدمات هويت بانک را تشکيل مي دهند

دکتر خورسنديان گفت :سرمايه انساني و نحوه ارائه خدمات هويت
بانک را تشکيل مي دهد و بهبود و ارتقاي اين موارد موجب تعالي بانک
خواهد بود .دکتر علي خورسنديان که به اتفاق حسين عسکري قائم مقام
مديرعامل و جمعي از معاونين و مديران اين بانک براي پيگيري و اجرايي
نمودن مصوبات سفر رياست جمهوري و بررسي و نظارت بر وضعيت
طرح هاي صنعتي تامين مالي شده توسط اين بانک به استان فارس
سفرکرده است ،در جلسه با مسؤالن استاني و کارکنان مديريت استاني
اين بانک حضور يافت.
وي در اين جلسه با حضور محسن رباني زاده معاون هماهنگي
امور اقتصادي استانداري فارس ،حميد رضا ايزدي رييس سازمان
صنعت ،معدن و تجارت استان و بابک دايي مدير کل امور اقتصادي
و دارايي استان پيرامون نحوه مساعدت و حمايت از صنايع استان
سخن مي گفت ،با تاکيد بر نقش اثر گذار بانک در توسعه و تعالي
صنعت و معدن کشور افزود :هر يک از ما به نوبه خود وظيفه داريم
در رشد اقتصادي وتوسعه کشور از هيچ اقدامي فروگذار نکنيم و بر
اساس شعار سال و تاکيد مقام معظم رهبري مکلفيم مشکالت و
موانع را از پيش پاي توليدکنندگان برداريم تا با افزايش سطح توليد
و اشتغال شاهد افزايش سطح رفاه در جامعه باشيم.
دکتر خورسنديان افزود :بانک صنعت و معدن در عرصه اقتصادي
کشور يک بانک تخصصي تاثيرگذار است و اين موضوع واقعيتي ملموس
است که حاصل تالش و کوشش يکايک همکاران مي باشد.
مديرعامل بانک صنعت و معدن ايجاد و افزايش اعتماد به شبکه
بانکي را عامل موفقيت بانک ها و پيش زمينه افزايش سطح فعاليت

امضاي تفاهمنامه
همکاري مشترک
بيمهاي اداره کل
آموزش و پرورش
استان البرز
با بيمه دانا

و اثرگذاري آنها در افزايش سرمايه گذاري هاي کالن در بخش هاي
مختلف اقتصادي و صنعتي کشور دانست و تاکيد کرد :مشتري محوري
يک اصل اساسي و تغيير ناپذير در حوزه عملکرد بانک هاست و تمام
فرآيندها و شيوه هاي خدمت رساني با محوريت رضايت مشتري طراحي
و اجرا مي شود.
وي در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره به اهميت و لزوم
تحقق برنامه راهبردي بانک ادامه داد :توجه به صنايع صادرات گرا ،دانش
محور و فناوري هاي نوين نخستين اولويت بانک صنعت و معدن در
گزينش و حمايت از طرح هاي صنعتي است و چنانچه صنعتگران در
ايجاد و توسعه واحدهاي توليدي خود به اين امر توجه داشته باشند و
طرح آنان نيز از توجيه پذيري مناسبي برخوردار باشد براي تامين مالي
مورد مساعدت قرار مي گيرند.
دکتر خورسنديان سپس بر جايگاه بانک صنعت و معدن به عنوان
يک بانک تخصصي و توسعه اي مهم در عرصه توليد و اشتغال در نقاط
مختلف کشور تاکيد و خاطرنشان کرد :نبايد تمرکز منابع بانکي در نقاطي
از کشور باشد که با انباشت سرمايه و ثروت مواجه اند ،در هر استان
کشور به فراخور اقليم ،نيروي کار مزيت هاي ويژه اي براي ايجاد و
گسترش صنايع مختلف وجود دارد که بايد به درستي شناسايي شده و
پس از بررسي توجيه اقتصادي ،فني و مالي و با رعايت مالحظات زيست
محيطي و ارزيابي هزينه -فايده مورد اجرا و حمايت قرار گيرند.
وي در جمع کارکنان مديريت استاني اين بانک ،حرکتهاي در مسير
پيشرفت بانک را مثبت ارزيابي کرده و گفت :ما براي دستيابي به باالترين
شاخص هاي عملکردي ،برنامه ريزي و هدفگذاري کرده ايم که اين امر

تفاهمنامه همکاري مشترک فيمابين اداره
کل آموزش و پرورش استان البرز با بيمه دانا در
راستاي اجراي نظام رفاهي و تسهيالت حمايتي
براي معلمان منعقد شد.در ادامه همکاري بيمهاي
بين شرکت بيمه دانا و وزارت آموزش و پرورش ،طي
مراسمي با حضور مديران شعب استان البرز بيمه دانا
و مديرکل آموزش و پرورش اين استان ،تفاهمنامه
همکاري مشترک بيمه درمان تکميلي بين طرفين
امضاء شد.با تبادل اين تفاهمنامه همکاري از اين پس

يک کار تيمي منسجم و هماهنگ را مي طلبد که يکايک همکاران مانند
اجزاي يک سيستم منظم در تحقق و اجراي آن سهيم اند و بايد تمامي
امکانات خود را در اين راستا به کار ببندند.
مديرعامل بانک صنعت و معدن به تشريح جايگاه سرمايه انساني در
بانک پرداخت و بيان داشت :نيروي انساني مجرب ،مطلع و کوشا ،سرمايه
ارزشمندي است و از همه همکاران با سابقه تقاضا دارم در انتقال تجارب
و دانش خود به نيروهاي جوان تر نهايت اهتمام را مبذول دارند چراکه
بحث جانشين پروري موضوع مهمي در تداوم فعاليت تخصصي بانک و
خوشنامي آن است.
دکتر خورسنديان ايجاد فضاي صميمانه براي ارتباط سازنده،
يادگيري و انتقاد را وظيفه مديران دانست و تاکيد کرد :در رفتار با
مشتري رعايت احترام و وظيفه شناسي اصل اول است که در تعامل
همکاران با يکديگر نيز بايد مدنظر قرار گيرد و خوشبختانه  53درصد
کارکنان بانک داراي تحصيالت فوق ليسانس يا باالتر مي باشند که اين
موضوع ،توقع و انتظار ما از حسن رفتار و عملکرد آنان را باالتر مي برد.
وي ارتقاي فرهنگ سازماني و بهره وري نيروي انساني را از ديگر
محورهاي برنامه راهبردي پنجم بانک عنوان نموده و گفت :بانک صنعت
و معدن از حيث تعدد و پراکندگي شعب در سطح کشور با محدوديت
هايي مواجه است اما خوشبختانه با افزايش راندمان کاري نيروي انساني
و افزايش سطح خدمات خود در بستر بانکداري ديجيتال و بانکداري باز
توانسته است بر مشکالت ناشي از اين محدوديت فائق آمده و پاسخگوي
نياز مشتريان در سراسر کشور باشد و در ذهن مشتريان بانکي خوشنام
باشد.

کارکنان آموزش و پرورش استان البرز تحت پوشش
خدمات بيمه درمان تکميلي قرار گرفتند و مقرر
شد قرارداد کليه رشتههاي بيمهاي از اول تيرماه به
مدت يکسال توسط شرکت بيمه دانا اجرايي شود.
رحمان درکي ،معاون پژوهش ،برنامهريزي و توسعه
منابع انساني اداره کل آموزش و پرورش استان البرز در
آيين انعقاد تفاهمنامه همکاري مشترک بيمه تکميلي
فرهنگيان با بيمه دانا خاطر نشان کرد :اين تفاهمنامه در
راستاي تدوين و اجراي نظام رفاهي و تسهيالت حمايتي

براي معلمان با توجه به اهتمام وزارت متبوع براي تأمين
سالمت کارکنان آموزش و پرورش و استمرار پوشش
بيمه درمان تکميلي فرهنگيان شاغل با شرکت بيمه
دانا منعقد ميشود.گفتني است ،بزرگترين تفاهمنامه
بيمهاي کشور اخيرا بين شرکت بيمه دانا و وزارت
آموزش و پرورش به امضاء رسيد و طي آن حدود يک
ميليون و  500هزار نفر از فرهنگيان و بالغ بر  15ميليون
نفر دانشآموز تحت پوشش بيمه حوادث دانشآموزي
قرار گرفتند
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بازديد مديرعامل شرکت بيمه
کوثر از سرپرستي اردبيل

مديرعامل بيمه کوثر و هيات همراه از
سرپرستي استان اردبيل بازديد و با کارکنان
و نمايندگان گفت وگو کردند.
مديرعامل شرکت در مراسم ديدار
با کارشناسان سرپرستي و اعضاي شبکه
فروش همه کارکنان و نمايندگان را خانواده
بيمهکوثر و بزرگترين دارايي آن دانست و
گفت :دستيابي به اهداف شرکت و کسب
اعتماد و رضايت ذينفعان با افزايش تعامل
کارکنان و شبکه فروش و داشتن فرهنگ
کوثري تحقق مييابد.
ابوالفضل آقادادي خاطرنشان کرد:
رضايت مشتريان و سودآوري دو هدف اصلي
بيمه کوثر است و انتظار داريم سرپرستي
استان اردبيل با تحقق اهداف و ارتقاي
شاخصهاي عملکردي از طريق تالش بيشتر
و انسجام تيمي به رتبههاي باالتر در شرکت
دست پيدا کند.
وي با تاکيد بر تنوع بيمهگذاران و
گستردگي جامعه هدف ،خدمترساني
به موقع و درست در سراسر کشور را از
افتخارات بيمه کوثر برشمرد و افزود :اين
موضوع به ويژه در بالياي طبيعي مانند سيل
و زلزله که در اقصي نقاط کشور روي ميدهد
اهميت ويژهاي مييابد.
مديرعامل بيمه کوثر افزود :طبق
طرح تحول و حرکت راهبردي بيمه کوثر،
اصول سياستگذاري ،راهبري ،برنامهريزي
و نظارت در ستاد شرکت سازماندهي شده
است و اختيارات حداکثري در حوزههاي
مختلف براي مديريت ريسک و پاسخگويي
مناسب به مشتريان به سرپرستيهاي
استاني تفويض شده و ادامه مييابد.
در اين جلسه مقرر شد برگزاري مستمر
جلسات آموزشي باالخص درخصوص افزايش
سهم بيمههاي زندگي تقويت شود.

ديدار مديرعامل
بيمه ايران با نمايندگان
مجلس شوراي اسالمي

حسن شريفي رييس هيات مديره
ومدير عامل بيمه ايران با نمايندگان مجلس
شوراي اسالمي در ساختمان مرکزي بيمه
ايران ،ديدار و گفتگو کرد.
 ،حسن شريفي در ديدارهاي جداگانه ،با
حسين محمدصالحي داراني نماينده فريدن
و چادگان و دکتر محمد خدابخشي نماينده
اليگودرز و نايب رئيس کميسيون برنامه،
بودجه و محاسبات ،ضمن ارائه گزارشي از
عملکرد ،فعاليت ها و برنامه هاي راهبردي
شرکت سهامي بيمه ايران ،حمايت از توليد،
صادرات و سرمايه هاي مردم را بخشي از
ماموريت شرکت عنوان کرد و از حضور
وحمايت هاي ارزشمند اين نمايندگان،
تشکر و قدرداني نمود.
با ابالغ رئيس کل بيمه مرکزي:

عبداله سلطاني ثاني
مديرعامل بيمه سينا شد

انتصاب عبداله سلطاني ثاني به عنوان
مديرعامل شرکت سهامي بيمه سينا براي
مدت باقيمانده از دوره دوساله ماموريت
اعضاي هياتمديره آن شرکت از سوي بيمه
مرکزي جمهوري اسالمي ايران بالمانع اعالم
شد.
به گزارش اداره کل روابط عمومي و
امور بينالملل بيمه مرکزي ،در اين حکم
مهندس بهزادپور خواستار رشد و توسعه
پرتفوي شرکت و طراحي محصوالت
جديد بيمهاي جهت کسب سهم مناسب
از بازار بيمه کشور؛ مديريت بهينه پرتفوي
شرکت و ايجاد تنوع در آن؛ مديريت بهينه
منابع مالي شرکت و هدايت آنها به سمت
سرمايهگذاريهاي پربازده و برنامهريزي
جهت بهبود وضعيت مالي شرکت؛ پيگيري
اجراي آييننامه حاکميت شرکتي و
تقويت کنترلهاي داخلي به ويژه تشکيل
کميتههاي مربوط با فرايند کاري مشخص؛
پرداخت به موقع بدهيهاي شرکت به ويژه
بدهيهاي قانوني و خسارت بيمهگذاران و
زيانديدگان و بازنگري در فرآيندها و
توسعه به کارگيري فناوري اطالعات در
شرکت شد.

سود قطعي بيمه هاي زندگي
و سرمايه گذاري بيمه معلم
براي سال  1400اعالم شد

بيمه گذاران بيمه معلم باالترين سود
مشارکت در منافع خود را در سال 1400
دريافت کردند.
به گفته سعيد گيوه چي مدير بيمه
هاي زندگي وسرمايه گذاري بيمه معلم،
اين شرکت بيمه موفق شد در سال 1400
واريز سود عملياتي حاصل از سرمايه
گذاري بيمه هاي زندگي معادل 25درصد
و براي اولين بار پرداخت سود عملياتي
بيمه هاي مستمري معادل  30درصد را
محقق کند.
گفتني است ،نرخ سود حاصل از سرمايه
گذاري حق بيمه هاي دريافتي زندگي و
مستمري براي کليه بيمه نامه هايي که در
سال  1400داراي اندوخته رياضي بوده و
در حال حاضر جاري هستند ،محاسبه و به
حساب اندوخته آنها واريز گرديد.
الزم بذکر است ،واريز اين سود از طريق
پيامک به بيمه گذاران اعالم خواهد گرديد.
بر اساس اين گزارش؛ بيمه معلم در
طول يازده سال گذشته سود عملياتي
قابل قبولي را به بيمه گذاران زندگي و
سرمايهگذاري خود پرداخت کرده است.

