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اخبار
رويکرد جديد در ساخت مسکن
شهرهاي جديد

مع��اون وزير راه و شهرس��ازي و مديرعامل
شهر عمران ش��هرهاي جديد رويکرد جديد
س��اخت مسکن در شهرهاي جديد را تشريح
کرد .به گزارش خبرنگار پايگاه خبري بانک
مس��کن-هيبنا,حبيب اله طاهرخاني ,معاون
وزير راه و شهرس��ازي و مديرعامل ش��رکت
عم��ران ش��هرهاي جدي��د در مراس��م آغاز
عمليات اجرايي ساخت  ۲۰۹۹واحد مسکوني
در قال��ب ط��رح اق��دام ملي در ش��هر جديد
انديش��ه اعالم کرد :در مدل جديد س��اخت
مسکن در شهرهاي جديد در قالب اين طرح,
مدل کارفرمايي و پيمانکاري حاکم نيس��ت
و از رويکرد س��رمايه گذاري در اين پروژهها
اس��تفاده ميش��ود .وي توضي��ح داد :در اين
سيستم و رويکرد ,سرمايه گذاران ,مجري بي
چون و چراي اوامر دولت نيستند و دولت بايد
به ديدگاهها ,پيش��نهادات و مسايل مطرح از
س��وي شرکا ارج بنهد و در عين حال شرايط
اجراي پروژه متناس��ب با تغييرات و ش��رايط
بازار انعطاف پذير باشد .طاهرخاني ادامه داد:
در راستاي پيش��برد اين طرح همچنين الزم
اس��ت اهليت مالي و فني ش��رکا به دولت و
وزارت راه و شهرسازي اثبات شود تا در ادامه
فعاليتهاي اجرايي با مش��کل مواجه نشود.
وي عدم انتخاب شرکاي مناسب با توان فني
و مالي مورد نظر را پاش��نه آشيل اجراي اين
ط��رح معرفي کرد و گف��ت :دولت در اجراي
طرح اقدام ملي به هيچ وجه در صدد کس��ب
س��ود و س��ود آوري نيس��ت و آنچه براي ما
مهم است ايجاد زمينه مناسب براي سرمايه
گذار به منظور اجراي هر چه بهتر و س��ريعتر
پروژههاي تعريف ش��ده است .طاهرخاني با
بيان اينکه در پروژه  ۲۰۹۹واحدي مس��کن
ش��هر جديد انديشه پروژهاي به ارزش ۱۰۰۰
ميليارد تومان آغاز ش��ده اس��ت گفت :از اين
مي��زان بيش از  ۷۰۰ميليارد تومان س��رمايه
بخش خصوصي اس��ت .وي مهمترين آورده
دول��ت در اي��ن پروژه را زمي��ن اعالم کرد و
اف��زود :هدف از اي��ن اقدام کاه��ش هزينه
ساخت مس��کن براي بخش خصوصي و در
نهايت تامين مسکن با کيفيت و پايدار براي
شهروندان اس��ت .مديرعامل شرکت عمران
ش��هرهاي جديد تصريح ک��رد :در اين طرح
نقطه تمرکز دولت بر استفاده از ظرفيتهاي
بخش خصوص��ي قرار دارد و تم��ام واحدها
معادل  ۲۰۰هزار واحد مس��کوني شهرهاي
جدي��د با اتکا به اين ظرفي��ت احداث خواهد
شد .وي همچنين اين اقدام را مسيري براي
هدايت نقدينگي سرگردان در جامعه به سمت
فعاليتي توليدي و اشتغالزا عنوان کرد و گفت:
به واسطه اجراي طرح اقدام ملي هزاران شغل
ايجاد خواهد ش��د .اين در حالي است که رفع
تصدي گري از دولت در فعاليتهاي اجرايي,
اعمال مديريت بهتر منابع به واس��طه حضور
بخش خصوصي ,افزايش سودآوري و کاهش
قيمت تمام شده ساخت مسکن از جمله ساير
مزاياي اجراي اين طرح است .مهدي مسلم
خاني سرپرست شهر جديد انديشه نيز در اين
باره و در اين مراس��م اعالم کرد :شهر جديد
انديشه هم اکنون  ۱۲۰هزار نفر جمعيت را در
خود جاي داده است و برنامه توسعه اين شهر
جديد براس��اس پايبندي به اسناد فرادستي و
در جه��ت تامين خدمات مطلوب س��کونتي
براي شهروندان طراحي شده است.
پرداخت پنج هزار وام قرض الحسنه بانک
ملي ايران براي رفع احتياجات ضروري

بان��ک ملي اي��ران بهمنظور رف��ع احتياجات
ضروري مشتريان از محل منابع قرضالحسنه
خود بيش از پنج هزار فقره وام قرض الحسنه
در دو ماه ابتداي امس��ال پرداخت کرده است.
به گ��زارش روابط عموميبان��ک ملي ايران،
اين بانک در ماههاي فروردين و ارديبهش��ت
تعداد پنج هزار فقره وام قرض الحس��نه رفع
احتياجات ضروري ب��ه ارزش  186ميليارد و
 86ميلي��ون ري��ال پرداخت کرده اس��ت .در
س��ال گذشته نيز بانک ملي ايران بيش از 67
هزار فقره وام قرض الحس��نه رفع احتياجات
ضروري تخصيص داده که ارزش ريالي آن به
يک هزار و  987ميليارد و  283ريال ميرسد.
همچنين اين بانک در دو ماهه امسال مبلغ دو
ميليارد و  50ميليون ريال وام قرض الحسنه
تعمير مس��کن پرداخت کرده اس��ت .در عين
حال به منظور رفع نيازهاي فوري و ضروري
متقاضيان طي اين مدت تعداد  49هزار و 399
فقره وام قرض الحسنه به ارزش  516ميليارد
ريال توسط بانک کارگشايي از واحدهاي تابعه
بانک ملي ايران پرداخت شده است.

تاكيد وزير اقتصاد بر اجراي حاكميت شركتي در بانكهاي كشور

وزير امور اقتصادي و دارايي در جمع مديران
عام��ل بانکهاي دولت��ي بر ل��زوم اجراي
حاکمي��ت ش��رکتي در بانکه��ا و تفکيک
مسئوليت رياس��ت هيأت مديره از مديريت
عامل بانک ،تاکيد ک��رد .به گزارش پايگاه
اطالع رس��اني بانک صنع��ت و معدن و به
نقل از ش��بکه اخبار اقتصادي و دارايي ايران
(شادا) ،دکتر فرهاد دژپسند با بيان اين مطلب،
خواستار تشکيل کميتههاي سه گانه مديريت

ريس��ک  ،حسابرس��ي  ،جب��ران خدمات و
انتصابات و ايجاد هيات عامل و اصالح نظام
تصميم گيري در بانکهاي دولتي شد .وي
يادآور ش��د :من به خوب��ي واقفم که ممکن
است برخي مديران ،اجراي حاکميت شرکتي
در بانکه��ا را مترادف با س��لب اختيارات و
تضعيف جايگاه مديرعامل قلمداد کنند اما بايد
پذيرفت ،اين امر موجب افزايش بهره وري،
اصالح س��اختارهاي نادرست و از همه مهم

تر ،مصونيت مديران عامل از برخي فشارها
و توقعات ناصحيح خواهد ش��د .وزير اقتصاد
در ادامه ،از مديران بانکها خواستار پيگيري
استقرار بانکداري ديجيتال در راستاي اقتصاد
هوش��مند ش��د و تاکيد ک��رد  ،ارائه خدمات
س��ريع ،متن��وع  ،ارزان و با کيفي��ت باال به
مردم و همچنين کاه��ش هزينهها حاصل
اس��تقرار بانکداري ديجيتال اس��ت .دژپسند
توس��عه بانکداري الکترونيکي و ديجيتال را،

يکي از راهکارهاي بهينه سازي تعداد شعب
بانکها و به ويژه حذف شعبات زيانده خواند
و افزود :البته در حذف ش��عبات غير الزم يا
زيانده ،بايد مالحظ��ات و تبعات اجتماعي و
منطقهاي را نيز مد نظر قرار داد .وزير اقتصاد
در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره به
روايت متف��اوت دولت و بانکها از مطالبات
معوق بانکي ،ضمن تاکيد بر عزم دولت براي
بازپرداخت مطالبات بانکها ،خواستار تدوين

اجراي طرح «رنگينکمان» بانک
صادرات ايران با دو ميليارد ريال جايزه

فرمولي مورد قبول طرفين براي محاسبه رقم
نهايي شد و گفت :اگر در آينده نزديک بتوانيم
به چنين فرمولي دست پيدا کنيم ،ميتوانيم
از اعتبارات بودجه س��ال  1398کشور براي
پرداخت آن بهره بگيريم.

تفاهم نامه همکاري بانک تجارت و صندوق ضمانت صادرات ايران

بانک تجارت و صندوق ضمانت صادرات ايران به منظور
توسعه تامين مالي و ارايه خدمات صادراتي بانک با پوشش
صن��دوق تفاهم نامه همکاري امض��اء کردند .به گزارش
روزنامه عصرايرانيان به نقل از روابط عموميبانک تجارت
 ،اين تفاهم نامه با هدف افزايش سهم صادرات از مجموع
تسهيالت اعطايي بانک و توسعه تامين مالي صادراتي از
طريق اعتبار فروشنده توس��ط بانک با پوشش صندوق،
در مراس��ميبه امضاي رضا دولت آبادي مديرعامل اين
بان��ک و افروز بهراميمدير عام��ل و رئيس هيات مديره
صندوق ضمانت ص��ادرات ايران رس��يد.دولت آبادي ،با
ابراز خرس��ندي از امضاي تفاهم نامه با صندوق ضمانت
صادرات ايران ،گفت  :بانک تجارت طي اين س��الها با
ارائه س��بد خدماتي و تسهيالتي متنوع توانسته به عنوان
يک بانک پيشتاز در اين امور تفاهم نامههاي مختلفي را با
شرکتها به امضا رسانده و همواره روابط بسيار مناسبي در
ارايه خدمات مختلف بانکي با اين مجموعهها داشته است.
وي افزود :امروز هم در راستاي تحقق اهداف شعار» رونق
توليد» و حمايت از صنايع توليدي و صادرکنندگان بانک
مصمم اس��ت تا اين همکاري گسترش يافته و دوطرف
به يک مشارکت برد -برد دست يابند.بهراميمدير عامل
صندوق ضمانت صادرات ايران با اش��اره به اينکه بانک

تجارت اولين بانکي اس��ت که با اين صندوق تفاهم نامه
امض��اء ميکند ،گف��ت :بانک تجارت هم��واره به عنوان
بانکي پيش��رو در تمام عرصههاي بانک��داري ،حاکميت
ش��رکتي و بازار سرمايه بوده و بس��يار خرسنديم که اين

تفاهم نامه در راس��تاي تس��هيل تامين منابع مالي براي
صادرکنندگان امضا ميش��ود .وي افزود :اميدواريم انعقاد
اين تفاهم نامه در س��الي که سال رونق توليد نامگذاري
شده ،منجر به افزايش نقدينگي واحدهاي توليدي براي

توس��عه صادرات و ورود بنگاهها به بازارهاي بين المللي
ش��ود و در عين حال با انجام ابزارهاي جديد تامين مالي
و خريد دين اس��ناد صادرات��ي دريچههاي جديدي براي
تامين مالي بنگاههاي صادراتي گش��وده ش��ود.از اهداف
انعقاد اين تفاهم نامه ،ميتوان به افزايش سهم صادرات
از مجموع تس��هيالت اعطايي بانک با پوشش صندوق،
معرفي خدمات و محصوالت صندوق توسط بانک ،جهت
س��وق دادن و معرفي مشتريان صادراتي خود به صندوق
و معرفي مش��تريان صادراتي از سوي صندوق به بانک و
همکاريهاي الزم با صندوق در راس��تاي تسريع مراحل
اعتبار سنجي مشتريان اشاره کرد.همچنين ادامه و توسعه
تامين مالي صادراتي از طريق اعتبار فروش��نده توس��ط
بانک با پوشش صندوق ،تشکيل کارگروه مشترک جهت
طراح��ي و عملياتي نمودن ابزاره��اي جديد تامين مالي
صادراتي ،تنزيل اس��ناد صادراتي صادر کنندگان توس��ط
بانک به پش��توانه بيمه نامه خريد دين اس��ناد صادراتي
صندوق ،برگزاري نشستهاي تخصصي با صادرکنندگان
کاال و خدمات از س��وي صندوق و بانک ،همکاري بانک
و صندوق در زمينه امور بازار س��رمايه و س��هام و توسعه
س��پرده گذاري منابع صندوق در بانک ،از ديگر بندهاي
اين تفاهم نامه است.

تصويب سود  280ريال به ازاي هر سهم در مجمع عموميعادي ساليانه بيمه «ما»

مجمع عموميعادي س��اليانه بيمه «ما» با حضور اکثريت س��هامداران
برگزار و صورتهاي مالي منتهي به  29اسفند  97اين شرکت به تصويب
رسيد.به گزارش روزنامه عصرايرانيان به نقل از روابط عموميبيمه «ما»،
مجمع عمومياين شرکت برگزار و صورتهاي مالي سال  97به تصويب
رس��يد .بر اس��اس صورتهاي مالي س��ود خالص پس از کس��ر ماليات
ش��رکت ،مبلغ  659,764ميليون ريال ميباشد.در ابتدا دکتر ابراهيم پور
رئيس مجمع ،ضمن خير مقدم به حضار و شرح مختصري از فعاليتهاي
زيربنايي و اساسي بيمه «ما» در سال  97افزود  :عملکرد بيمه «ما» در
سال گذش��ته رضايتبخش بوده و برنامههاي راهبردي شرکت در مسير
رش��د وتعالي در حرکت است و به سمت توس��عه پايدار سوق پيدا کرده
اس��ت.در ادامه حجت بهاري فر مديرعامل ش��رکت ضمن خير مقدم به
س��هامداران محترم و دکتر ابراهيم پ��ور مديرعامل و عضو هيات مديره
گروه مالي ملت و ناظرين و قرائت پيام هيات مديره به ش��رح گزارش��ي
از عملکرد و دس��تاوردهاي شرکت در سال  1397پرداخت و ضمن بيان
خالصهاي از اطالعات مالي ش��رکت افزايش  69درصدي س��ود خالص
ش��رکت نسبت به سال گذش��ته را اعالم کرد.بهاري فر ضمن تشکر از
حمايتهاي س��هامداران گرامي ،همراهي اعضاي محترم هيات مديره،
اعتماد بيمه گذاران معزز ،تالشهاي بي وقفه و ارزش��مند شبکه فروش
در توسعه فعاليتها و پرسنل دلسوز و پرتالش در خصوص فعاليتهاي
انجام شده در سال  1397گفت :شرکت بيمه «ما» در سال  97با اتخاذ
تدابير هوشمندانه و انجام برنامه ريزيهاي دقيق و تبيين استراتژيهاي

مناس��ب براي بخش س��ودآور و کم ريس��ک بازار بيمه  ،عالوه بر رشد
پرتف��وي در راس��تاي بهبود کيفيت خود و جلب رضايت هر چه بيش��تر
ذينفعان گام برداش��ت.وي خاطر نش��ان کرد :ش��رکت بيمه «ما» با 44
ش��عبه و باجه و بيش از  2200نماينده و کارگزار در طي  8سال فعاليت
خ��ود و با تکيه بر دانش فن��ي و خالقيت نيروي کار جوان و با تجربه و
نمايندگان آيين نامه  75و  96شبکه فروش خود به موفقيت چشم گيري
در صنعت بيمه دس��ت يافته اس��ت .بهاري فر افزود :بر اساس آمار ارائه
شده از سوي بيمه مرکزي  ،بيمه «ما» امسال نيز به روال سنوات گذشته
داراي باالترين س��طح توانگري بوده و در جمع شفافترين شرکتهاي
بيمهاي بر اساس رتبه بندي شرکتهاي بورسي قرار گرفت .در هشتمين
س��ال فعاليت  ،سومين ش��رکت بيمهاي در  EPSو دومين شرکت در
 DPSدر ميان ش��رکتهاي بيمهاي در مقايسه با عملکرد سال گذشته
بود .بيمه «ما» به عنوان يک بيمه گر پيش��تاز و س��رآمد مصمم است تا
همگام با گسترش فرهنگ آينده نگري در جامعه به نحوي خدمات خود
را به مشتريان عرضه نمايند که ضمن رعايت کليه حقوق ذينفعان ساير
افراد جامعه هم از منافع آن بهره مند شوند.براي رسيدن به اين موفقيت،
اقدام به تاسيس مرکز آينده پژوهي و استفاده از تجارب نخبگان در اين
زمينه کرد.مديرعامل بيمه «ما» با اش��اره به رشد  62درصدي پورتفوي
و افزايش  47درصدي پرداخت خس��ارت در س��ال  ،1397اظهار داشت:
ش��رکت بيمه «ما» در سال گذش��ته  ،بيش از  2,960,984ميليون ريال
خس��ارت به بيمه گ��ذاران خود و زيان ديدگان پرداخت کرده اس��ت که

مجمع عموميعادي ساالنه و مجمع فوق العاده
شركت بيمه پارسيان برگزار شد

مجمع عموميعادي ساالنه شركت بيمة پارسيان با حضور
بيش از  80درصد سهامداران برگزار شد .به گزارش روزنامه
عصرايرانيان به نقل ازروابط عموميشركت بيمة پارسيان؛
اين ش��ركت بيمه بورسي امس��ال مجمع عموميعادي
س��االنه و مجمع فوق العاده خود را همزمان در يک روز
برگزار و مفاد دستورجلس��ه ذكرش��ده در آگهي دعوت به
دو مجمع را كه در جرايد به چاپ رس��يده بود به تصويب
س��هامداران رساند.در اين مراسم پس از قرائت آياتي چند

از كالم ا ...مجيد و پخش س��رود جمهوري اسالميايران
ابتدا کليپي از افتتاح مدارس بيمه پارسيان در مناطق زلزله
زده کرمانش��اه پخش ش��د پس از آن نس��بت به انتخاب
رئيس مجمع ّ ،
نظار و منشي جلسه اقدام و پس از استقرار
هيأت رئيسه مجمع و نمايندگان بيمة مركزي جمهوري
اسالميايران و سازمان بورس و اوراق بهادار و حسابرس
در قس��مت هيأت رئيس��ه ،گزارش فعاليتهاي شركت در
سال  97توسط مديرعامل ارائه گرديد.از نكات قابل توجه
رشد سودآوري و اندوختههاي درخور توجه سال  97بيمه
پارسيان بود كه توسط آقاي اويارحسين نايب رييس هيأت
مديره و مديرعامل شركت به تفصيل شرح داده شد.كسب
پرتفوي بيش از 20هزار و پانصد ميليارد ريال در سال 97
توسط بيمه پارس��يان و سبد پرتفوي مناسب و همچنين
وصول مطالب��ات از نكات ديگر حائز اهميت اين گزارش
بود.رش��د مناسب و تركيب بهينة پرتفوي ،ايفاي تعهدات
قانوني و آئين نامهاي ،همچنين شفافيت صورتهاي مالي
از نكات مثبت عملكرد شركت بيمه پارسيان در سال مالي
مورد اشاره بود .

خبر
بيانگر تس��ريع در رسيدگي به خس��ارتهاي اعالميميباشد  .همچنين
ضريب خس��ارت ش��رکت در س��ال  ، 97نسبت به س��ال  6 ،96درصد
کاهش يافت که بيانگر کنترل ريس��ک و اخذ تصميمات درس��ت توسط
مديريتهاي فني شرکت ميباشد.در ادامه گزارش بازرس قانوني شرکت
در جمع س��هامداران خوانده شد و در نهايت ،مجمع صورتهاي مالي را
مورد تصويب قرار داد و با تقس��يم مبلغ  280ريال س��ود قابل تقسيم به
ازاي هر س��هم موافقت کرد.طبق صورتهاي مالي ارائه شده در مجمع
 ،حق بيمه صادره مبلغ  7,251,792ميليون ريال بوده که نسبت به اين
مبلغ در س��ال مالي  96با رش��د  62درصدي همراه بود و س��ود خالص
ش��رکت 659,764ميليون ريال اعالم شد که نسبت به سال مالي قبل،
 69درصد افزايش يافت.

 ۲۵درصد ارزانتر خودروتان را
بيمه بدنه هوشمند کنيد

بيمه کوثر بيمه بدنه هوش��مند س��فر را با  ۲۵درصد
تخفيف به مشتريان عرضه ميکند.به گزارش روزنامه
عصرايراني��ان ب��ه نق��ل از روابطعموميبيمه کوثر،
اپليکيش��ن مرکوري محصول جديد بيمه کوثر است
که بيمهگذاران با نصب آن بر روي تلفن همراه خود
ميتوانند خودروشان را براي چند روز سفرشان تحت
پوش��ش بيمه بدنه قرار دهن��د .کابران پس از نصب
مرکوري از «پلياستور» يا ديگر سامانههاي دريافت

اپليکيش��ن و باز کردن آن ،مبدا و مقصد سفرشان را
انتخ��اب ميکنند و پس از آن هزينه صدور بيمهنامه
برآورد ميش��ود .پ��س از ثبت اي��ن مرحله ،عکس
گواهينامه و کارت ماشين و عکسهاي درخواستشده
از خودرو بارگذاري و در نهايت بيمهنامه کوتاه مدت
خودرو صادر خواهد شد.از عوامل تاثيرگذار بر قيمت
بيمهنامه مرکوري ميتوان ب��ه ارزش ريالي خودرو،
سال س��اخت آن ،س��وابق رانندگي ،ضريب سختي
جادهها و شرايط جوي اشاره کرد .براي مثال قيمت
صدور اين بيمهنامه براي يک سفر پنج روزه از شهر
تهران به ش��هرهاي شمالي کش��ور در شرايط جوي
مناس��ب و با يک خودرو معمولي بين  ۱۵تا  ۲۰هزار
تومان ميشود که با توجه به تخفيف ويژه عيد فطر
اي��ن رقم باز هم کاهش خواه��د يافت.عالقهمندان
ب��ه خريد اي��ن بيمهنامه ميتوانند از طريق نش��اني
https://65e3.app.link/BQTIe7LJ6W
اپليکيش��ن مرکوري را دانلود کنن��د و از مزاياي اين
بيمهنامه بهرهمند شوند.

تفاهم نامه همکاري پژوهشکده بيمه و مؤسسه آموزش عالي بيمه اکو امضا شد

تفاهم نامه همکاري ميان پژوهش��کده بيمه و مؤسس��ه
آموزش عالي بيمه اکو روز گذش��ته با حضور دکتر حميد
کردبچه رئيس پژوهش��کده بيمه و دکتر آتوسا گودرزي

رئيس مؤسس��ه آموزش عالي اکو و معاونين دو دستگاه
در محل پژوهش��کده بيمه امضا شد .به گزارش روزنامه
عصرايرانيان به نقل از روابط عموميپژوهشکده بيمه در
مراس��م امضاي اين تفاهم نامه دکتر کردبچه همافزايي
ظرفيته��اي علميطرفين را براي صنعت بيمه کش��ور
بس��يار جدي دانس��ت و گفت با توجه ب��ه تمرکز بيمه
اکو بر دانش بيمهاي ،ش��رايط مناس��بي براي استفاده از
فرصتهاي مطالعات��ي صنعتي مطاب��ق آييننامههاي
موجود فراهم ش��ده است و پژوهش��کده و شرکتهاي
بيم��ه بدين منظور از اعضاي هيأت علميمؤسس��ه اکو
براي همکاري مس��تقيم در قالب فرصتهاي مطالعاتي

طرح «رنگين كمان» باشگاه مشتريان بانک
ص��ادرات ايران با رويكرد معرفي و آش��نايي
تماميمشتريان حقيقي عضو باشگاه مشتريان
اي��ن بانک با برن��د بانک ص��ادرات ايران و
بهرهبرداريازمحصوالتوخدماتالکترونيک
آن ،با تخصيص دو ميليارد ريال جوايز نقدي،
در ٣مرحله ٤ماهه از يکم اسفندماه  ١٣٩٧آغاز
و تا پايان بهمنماه س��الجاري ادامه دارد.به
گزارش روابط عموميبان��ک صادرات ايران،
تماميمشتريان حقيقي بانك صادرات ايران در
صورت عضويت در سامانه باشگاه مشتريان،
مشمول مشاركت در طرح رنگينكمان هستند
و ميتوانند نس��بت به فعاليت در بخشهاي
مختلف باش��گاه مش��تريان اين بانک اقدام
کنند .نحوه احتساب و لحاظ امتيازهاي كسب
شده توسط مشمولين طرح براي هر شاخص
منحصر ب��ه فرد بوده و بنا بر اقتضاء در طول
م��دت زمان اجراي ط��رح در بازههاي زماني
٤ماهه تعيينشده با توجه به اهميت ،ضرورت
و اولويت شاخصهاي موجود ،متفاوت در نظر
گرفته ميش��ود .همچنين امتياز هر فعاليت
در طرح رنگينکمان براس��اس جدول جامع
امتيازي بخش بانکداري الکترونيکي مندرج
در وبس��ايت باش��گاه مش��تريان به نشاني
 club.bsi.irمحاس��به ش��ده و مشتريان
ميتوانند با مراجعه به س��ايت يادشده ضمن
ثبت نام در باشگاه مشتريان ،امتياز مورد نظر
از هر فعاليت در طرح رنگينکمان را مشاهده
کنن��د و از جوايز دو ميلي��ارد ريالي اين طرح
برخوردار ش��وند .تماميافراد فاقد حساب در
بان��ک صادرات ايران ني��ز ميتوانند با افتتاح
حساب و س��پس عضويت در سامانه باشگاه
مش��تريان اين بانک در ط��رح رنگين کمان
شرکت کنند.

صنعتي اس��تقبال ميکنند .وي همچني��ن به همکاري
اعضاي هي��أت علميدو ط��رف در قالب پروژه اس��تاد
راهنمايي مش��ترک در پاياننامههاي دانشجويي اشاره
کرد و گفت :پژوهشکده بيمه به عنوان مرجع تخصصي
تحقيقات بيمهاي کشور ميتواند در اين همکاري بر اثر
و کاربردي شدن پاياننامهها مؤثر باشد .وي همچنين به
اجراي پروژههاي مش��ترک آموزشي با تأکيد بر نيازهاي
صنعت بيمه اش��اره کرد و گفت :بايد سازوکارهاي الزم
براي اجراي پروژههاي پژوهشي در قالب آييننامههاي
مرتبط با هس��تههاي پژوهشي را با اس��تفاده از حاميان
برون��ي دنب��ال کني��م ت��ا بخش��ي از نيازه��اي موجود

صنعت را از طريق اي��ن تحقيقات تأمين نماييم .رئيس
پژوهشکده بيمه به تشکيل کارگروههاي مشترک براي
سخنرانيهاي دورهاي و همايشها کوچک اشاره کرد و
گفت :عالوه بر تدوين چارچوبهايي براي اجراي چابک
اين برنامه ميتوان در دورههاي مرتبط با معرفتافزايي و
دانشافزايي که مطابق با برنامههاي وزارت علوم طراحي
ش��ده است براي حضور اعضاي هيأت علميپژوهشکده
بيمه در اين دورهه��ا برنامهريزي کرد .دکتر کردبچه در
خاتمه با دعوت از مؤسسه اکو براي ورود جدي به مباحث
کنفرانس بيمه و توس��عه با موضوع افزايش ضريب نفوذ
بيمه چالشها و راهکارها تاکيد کرد.

توسعه راهکارهاي پرداختالکترونيک
از طريق تلفنهمراه با کيف پول همراه
بانکپاسارگاد

کي��ف پ��ول هم��راه
پاس��ارگاد (کيپ��اد)،
در راس��تاي توس��عه
راهکاره��اي پرداخ��ت
الکتروني��ک از طري��ق
تلفنهمراه هوش��مند ،توس��ط بانکپاسارگاد
و با مش��ارکت ش��رکت پرداخت الکترونيک
پاس��ارگاد عرضه شدهاست .به گزارش روابط
عموميبانکپاسارگاد ،با پيشرفت جوامع و پر
رنگ ش��دن نقش فناوري در زندگي روزمره،
حذف ش��يوههاي س��نتي در عرصه پرداخت،
امري اجتنابناپذير اس��ت .از اينرو نس��خه
جديد کيف پ��ول همراه پاس��ارگاد (کيپاد) با
قابليتهاي بسيار کاربردي عرضه شدهاست.
برنامه کيپاد ،اين امکان را براي کاربران خود
فراهم ميس��ازد تا به راحت��ي و بدون صرف
وقت ،پرداختي س��ريع ،امن و خوش��ايند را در
ح��وزه پرداخت ع��وارض آزادراه��ي و ديگر
حوزههاي پذيرندگي کيپاد (س��وپرمارکتها،
نانواييه��ا ،رس��تورانها ،فس��تفودها،
کيوسکهاي مطبوعاتي ،دفاتر تايپ و تکثير
و  )...و اماکن عموميو تفريحي ( شهربازيها،
پارکينگهاي عموميو نظاير آن) تجربه کنند.
بر اساس اين خبر ،با پرداخت عوارض جادهاي
از طريق کيپاد ،امکان عبور بدون واسطه از هر
عوارضي داراي پرداخت الکترونيکي ،به راحتي
و ب��دون اتالف وقت و مان��دن در صفهاي
طوالني ميس��ر شدهاست .اس��کن کد ،QR
انتقال پول به ديگر کاربران ،کارت شهروندي،
انتقال به حس��اب ،اش��تراک س��امانه پخش
آنالين فيلم و سريال آيو از ديگر قابليتهاي
نسخه جديد اپليکيشن کيپاد است .دارندگان
گوش��يهاي هوش��مند ،ميتوانند با مراجعه
ب��ه س��ايت  www.kipaad.irبهراحت��ي
اپليکيشن کيپاد را دانلود و نصب کنند سپس با
اجراي اپليکيشن ،شماره تلفنهمراه خود را در
س��امانه ثبت کرده و پس از فعال شدن کيپاد،
از طري��ق گزينه «پروفايل» نس��بت به ثبت
اطالعات خود اقدام کنند .گفتني اس��ت مرکز
مشاوره و اطالعرساني بانکپاسارگاد به شماره
 82890آماده پاسخگويي به سؤاالت مشتريان
است .همچنين مشتريان ميتوانند براي کسب
اطالعات بيشتر در خصوص جزئيات خدمات
ارايهشده در اين برنامه ،به سايت بانکپاسارگاد
به نش��اني  www.bpi.irو يا سايت کيپاد
مراجعه کنند.

