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اخبار
آزادسازي  600زنداني جرايم غير
عمد با حمايت بانک ملي ايران

بانک ملي ايران از سال  1389تا کنون زمينه
آزادسازي حدود  600نفر از زندانيان جرايم غير
عمد را فراهم کرده اس��ت .به گزارش روابط
عموميبانک ملي ايران ،اين بانک طبق يک
سنت حس��نه در قالب جشن گلريزان که هر
سال در اقصي نقاط کش��ور برگزار ميشود،
مبالغي را به منظور آزادسازي زندانيان جرايم
غير عمد پرداخ��ت ميکند .اطالعات موجود
نش��ان ميدهد اين بانک از س��ال  1389تا
کنون حدود  75ميلي��ارد ريال به اين منظور
پرداخت کرده اس��ت .رقم تخصيص يافته به
آزادس��ازي زندانيان جرايم غير عمد از سوي
بانک ملي ايران در سال جاري نيز دو ميليارد
و  700ميليون ريال اس��ت .بخش عمده اين
مبالغ از س��وي صندوق پس انداز ملي ايران
تامين شده و مابقي را ادارات امور شعب بانک
در سراسر کشور پرداخت کرده اند.
بانک صادرات ايران اوراق گواهي
سپرده  ١٨درصدي عرضه ميکند

بانک صادرات ايران از روز شنبه  ٢٥خرداد ٩٨
اوراق گواهي سپرده مدتدار ويژه سرمايهگذاري
(عام) با نرخ سود  ١٨درصدي منتشر و عرضه
ميکند .به گزارش روابطعموميبانک صادرات
ايران ،اين بانک از روز شنبه  ٢٥خرداد تا پايان
روز پنجش��نبه  ٣٠خ��رداد  ٩٨اوراق گواه��ي
س��پرده مدتدار وي��ژه س��رمايهگذاري(عام)
يکس��اله منتشر ميکند .اين اوراق با نام و به
صورت الکترونيکي در چارچوب دستورالعملها
و بخشنامههاي صادره از سوي بانک مرکزي
با نرخ س��ود عليالحساب  ١٨درصدي ساالنه
منتشر خواهد شد که سود آن در مقاطع ماهانه
نيز قابل پرداخت است .نرخ بازخريد اين اوراق
قبل از سررسيد در شعب بانک صادرات ايران
ب��ا نرخ  ١٠درصد ص��ورت خواهد گرفت و در
عين ح��ال قابل نقل و انتقال ب��وده و معامله
ثانوي��ه آن در بورس يا فراب��ورس امکانپذير
است .اوراق يادشده معاف از ماليات بوده و در
شعب بانک صادرات ايران در سراسر کشور به
فروش ميرسد.
پست بانک استان زنجان رتبه برتر
پرداخت تسهيالت اشتغال روستائي

در دومين جلس��ه کارگروه مش��ترک اشتغال
استان زنجان در سالجاري که با حضور دکتر
حقيقي استاندار برگزار شد ،پست بانک استان
بهعنوان رتبه برتر در زمينه پرداخت تسهيالت
اشتغال پايدار درسطح استان معرفي شد .به
گزارش روابط عموميپس��ت بانک ايران :در
جلسه مذکور و براساس ارزيابيهاي صورت
گرفته از عملک��رد بانکهاي عامل در زمينه
ايحاد اشتغال پايدار ،پست بانک استان زنجان
موفق به کسب رتبه برتر در همين راستا شد.
گفتني است :تسهيالت اعطايي پست بانک
اس��تان زنجان در زمينه اش��تغالزائي در سال
 ،97ب��ه ارزش بي��ش از  410ميلي��ارد ريال
در قالب طرحهاي اش��تغالزائي در حوزههاي
کش��اورزي ،صنعت��ي ،گردش��گري ،فناوري
اطالع��ات ،ورزش و جوانان و حمل و نقل و
همچنين ايجاد اشتغال براي  ٧٨٨نفر در اين
سال بوده است.
گشايش سپرده ويژه معامالت آنالين
سهام در بانکپاسارگاد

با افتتاح س��پرده ويژه معامالت آنالين سهام
در بانکپاس��ارگاد ،ع�لاوه بر برخ��ورداري از
س��ود اين س��پرده ،از طريق آن ميتوان بدون
مراجعه حض��وري و بهصورت کام ً
ال اينترنتي،
در سيس��تم معام�لات آنالي��ن کارگ��زاري
بانکپاس��ارگاد نيز ثبتنام ک��رد .به گزارش
رواب��ط عموميبانکپاس��ارگاد ،مش��تريان
ميتوانن��د با مراجعه به يک��ي از نزديکترين
شعبههاي بانکپاسارگاد نسبت به افتتاح سپردۀ
س��رمايهگذاري کوتاهمدت «وي��ژۀ معامالت
آنالين سهام» اقدام کنند .سپس با استفاده از
نام كاربري و رمز عبور به سيس��تم بانكداري
مج��ازي خود وارد ش��ده و فرآين��د ثبتنام را
تکميل کنند .فرمهاي تکميلش��ده و تصوير
م��دارک هويتي م��ورد ارزيابي کارشناس��ان
کارگ��زاري قرار گرفت��ه و در ص��ورت تأييد،
ثبتنام قطعي انجام خواهد شد .بر اساس اين
خبر ،شرکت کارگزاري بانکپاسارگاد بهعنوان
يکي از کارگزاران پيشرو در ارائه خدمات به روز،
مبتني بر فناوريهاي نوين کشور ،ارائهدهنده
خدمات نوي��ن معامالت برخ��ط (Online
 )Tradingاس��ت تا دسترسي سريع ،آسان
و مطمئن را براي س��رمايهگذاران به سيستم
معامالتي فراهم کند.

تالش بانک توسعه تعاون برای عمل به مسئولیت اجتماعی خود

مديرعام��ل و رئيس هيئتمدي��ره بانک
توس��عه تعاون گفت :بانک توسعه تعاون
خدمات ويژهاي درزمينه درمان و پزشکي
به مشتريان خود ارائه مينمايد.به گزارش
روزنامه عصرايراني��ان ،حجت اله مهديان
در حاش��يه نمايشگاه بينالمللي تجهيزات
پزشکي ،دارو و آزمايشگاهي (ايران هلث)
بابيان مطلب فوق اظهار داش��ت :با توجه
به مس��ئوليت اجتماعي اين بانک توانسته

در قال��ب ارائه طرح حاميدرمان عالوه بر
فراه��م نمودن امکان اعطاي تس��هيالت
اعتباري ب��راي متقاضيان خدمات درماني
جه��ت پرداخ��ت هزينهه��اي مربوطه به
پزش��کان نيکوکار گام موثري برداشته و
آن را فرصتي مناس��ب جهت مش��ارکت
در ام��ر خيرخواهان��ه پي��ش روي جامعه
پزشکان خير و نيکوکار قرار دهد.مهديان
با اش��اره به طرح هم راه س�لامت اظهار

داشت :کليه پزش��کان متخصص و فوق
تخصص ،علوم آزمايش��گاهي ،کلينيکها
و مراک��ز تصويربرداري و  ...که در عرصه
خدماترس��اني در حوزه بهداشت و درمان
جامعه مشغول فعاليت ميباشند ميتوانند
بهمنظور خريد ابزار و تجهيزات پزش��کي
و ني��ز تعمي��ر و بهس��ازي مح��ل کار از
تس��هيالت اعتباري طرح هم راه سالمت
بهرهمند گردند.وي همچنين در خصوص

تس��هيالت ط��رح هم��راه بان��ک افزود:
بهمنظور فراهم نمودن شرايط الزم جهت
ام��کان خريد دفتر کار براي انجام فعاليت
اقتصادي ،بانک توس��عه تع��اون اقدام به
پرداخت تسهيالت اعتباري در قالب طرح
ه��م کار نمود که مش��مول تماميفعاالن
بخش تعاون و خ��ارج از بخش تعاون که
داراي مج��وز فعالي��ت از مراجع ذيربط
ميباشند بهغيراز دفاتر مرکزي واحدهاي

روند رو به رشد بيمه «ما» در هشتمين
سال فعاليت

توليدي ميتوانند با افتتاح و ايجاد گردش
حس��اب جهت خريد دفتر مح��ل کار در
قالب عقد مرابحه و اجاره بهشرط تمليک
از تس��هيالت اعتباري اين بانک بهرهمند
گردند.

مدير عامل بانک رفاه:

بانک رفاه جز يکي از بانکهاي بزرگ اجتماعي و سود آور است

مديرعام��ل بانک رفاه کارگران گفت :بانک رف��اه به عنوان يکي از ارگانهاي
زيرمجموعه س��ازمان تامين اجتماعي ام��روزه با بيش از  40ميليون مخاطب
و افزون بر  20ميليون مشتري يکي از بانکهاي فعال ،خوش نام و منضبط
در کش��ور است.به گزارش روزنامه عصرايرانيان به نقل از روابط عموميبانک
رفاه کارگران ،دکتر س��هماني مديرعامل اين بانک با تاکيد بر اينکه در س��ال
گذشته و امسال بويژه با حمايت مدبرانه آقاي شريعتمداري وزير محترم تعاون
کار و رفاه اجتماعي ،بانک رفاه هرگز اضافه برداش��ت منابع از بانک مرکزي
نداش��ته و ضوابط و مقررات حاکم بر نظام بانکي را به دقت رعايت ميکند ،
تصريح کرد :بانک رفاه خوشبختانه طي يک سال گذشته و سه ماهه نخست
سالجاري در بهترين شرايط نقدينگي بوده و در بازار بين بانکي نيز فعاليتهاي
اثربخشي داشته است.مديرعامل بانک رفاه با اشاره به روند عمليات يک سال
گذش��ته اين بانک اظهار داشت :بانک رفاه به همت و تالش مديران توانمند
و بدنه کارشناس��ي متعهد خود توانس��ته اس��ت در حوزه سود عملياتي ميزان
 4هزار ميليارد ريال س��ود شناس��ايي کندکه تمامياين سود ناشي از عمليات
خالص بانکي بوده است که وضعيت قابل قبول و رضايتبخشي را در کارنامه
عملکردي خود در شبکه بانکي به ثبت رسانده است.دکتر سهماني همچنين

به ميزان مطالبات بانک رفاه و دس��تاوردهاي اين بانک در عرصه مديريت و
وصول مطالبات پرداخت و خاطرنش��ان ساخت :ضريب مطالبات ( ) NPLدر
بانک رفاه  3.7درصد است که در مقايسه با نظام بانکي و استانداردهاي رايج
اين حوزه عدد پائين و بيانگر حساسيت و مديريت توجه به موضوع مطالبات و
رعايت حداکثري بهداشت پروندهاي اعتباري و تخصيص بهينه و مصارف اين

بانک است.وي درباره وضعيت منابع اين بانک گفت  :خوشبختانه بانک رفاه در
سال گذشته رشد منابعي قريب به  40درصد را تجربه کرده است؛ .
مديرعام��ل بانک رفاه همچني��ن در خصوص اقدامات بان��ک رفاه در زمينه
واگذاري اموال و داراييهاي مازاد اشاره کرد :بانک رفاه در سال گذشته ميزان
 10هزار ميليارد ريال واگذاري در زمينه اموال و داراييهاي مازاد داش��ته که
در اين زمينه نيز عملکرد قابل تقديري داش��ته است.گفتني است در روزهاي
اخير برخي از س��ايتها و کانالهاي فعال در فضاي مجازي اقدام به بازنش��ر
بخشهايي از نامه گروه خرابکار اينترنتي که در تاريخ  98/3/2سايت خبري
س��ازمان تأمين اجتماعي را هک و اطالعات مخدوش��ي درب��اره بانک رفاه
کارگران که  ۱۰۰درصد س��هام آن مربوط به اين س��ازمان است منتشر کرده
بودند.ش��ايان ذکر است در همان ايام مسئوالن عالي سازمان تأمين اجتماعي
ضمن تش��ريح جزئيات اين اقدام از طريق رسانههاي گروهي بر احراز کامل
س�لامت تماميسامانهها ،اطالعات و سوابق بيمهشدگان ،مستمريبگيران و
کارفرمايان تأکيد و اطالعات نشر شده توسط تيم خرابکار را مبهم و دستکاري
ش��ده دانستندکه ماهيت خبر کذب محض و از س��وي اين بانک فاقد اعتبار
ميباشد.

امکان دريافت رمز دوم يكبار مصرف كارتهاي بانك مسکن فراهم شد

به منظور ارتقاء امنيت مش��تريان در هنگام
اس��تفاده از درگاههاي مجازي در خصوص
اس��تفاده از رمز دوم يكبار مصرف كارتهاي
بانك مس��کن  ،س��رويس رمز دوم پويا در
بانک مس��کن عملياتي ش��د  .ب��ه گزارش
پايگاه خبري بانک مس��کن-هيبنا ،نيکوفر
صف��ري رييس اداره بانک��داري الکترونيک
بانک مس��کن اعالم کرد :ب��ه منظور ارتقاء
امني��ت مش��تريان در هن��گام اس��تفاده از
درگاههاي مجازي و بر اساس رهنمودهاي
بان��ك مركزي در خصوص اس��تفاده از رمز
دوم يكبار مص��رف كارتهاي بانكي  ،امکان
درياف��ت س��رويس رمز دوم پوي��ا در بانک
مسکن فراهم شد  .وي افزود در حال حاضر
مش��تريان بانک مسکن ميتوانند با مراجعه
به دستگاه خودپرداز بانك مسكن بر اساس

دس��تورالعمل «فعالس��ازي رمز پويا بر روي
دس��تگاههاي خودپرداز بانك مسكن» رمز
دوم پوي��اي خود را فعال نمايند که در آينده
نزديك ،امكان فعالسازي از ساير درگاهها(
كيوس��ك ،اينترنتبان��ك ،همراهبانك و يا
شعبه مورد نظر )نيز فراهم ميشود  .رييس
اداره بانک��داري الکترونيک گفت:در مرحله
اول اجرا ،امكان فعالسازي رمز دوم پويا به
صورت اختياري براي تماميمشتريان بانک
مسکن فراهم ميباش��د و در مراحل بعدي،
قابليت اس��تفاده از رمز پويا به جاي رمز اول
كارت و پ��س از آن ب��راي ورود كاربران به
اينترنتبان��ك و همراهبانك و همچنين رمز
حسابها وجود خواهد داشت كه بهرهبرداري
از اي��ن امكانات متعاقب ًا به مش��تريان بانک
مس��کن اطالعرس��اني خواهد شد .صفري
گف��ت :كاربران مش��تريان در صورت تغيير
ش��ماره تلفن همراه ،حتم ًا بايد تغيير شماره
را به شعب اطالع داده تا جهت جلوگيري از
هر گونه سوء استفاده ،بانک توكنهاي قبلي
مشتري را باطل کند( .در حال حاضر قابليت
موص��وف صرف ًا بر روي دس��تگاه خودپرداز
فعال ميباشد) وي در خصوص حسابهاي
حقيقي و حقوقي اظهار داشت :در حسابهاي

حقيقي اشتراکي امكان فعالسازي رمز پويا
بر روي تلف��ن همراه دارنده كارت (كس��ي
كه كارت به نام ايش��ان صادر ش��ده است)
وج��ود دارد و در حس��ابهاي حقوقي نيز ،
در صورت يكسان بودن شماره تلفن همراه
(در زم��ان مراجعه به دس��تگاه خودپرداز) با
ش��ماره تلفنهمراه ثبت شده در كد مشتري
دارن��ده كارت ،امكان فعالس��ازي رمز پويا
وج��ود دارد .همچنين رييس اداره بانکداري
الکترونيک افزود :مش��تري در صورت عدم
نياز به استفاده از رمز پويا ميتواند از طريق
دس��تگاه خودپرداز توكن كارت خود را غير
فعال نماي��د .به گفته وي  :طول رمز پوياي
جايگزي��ن رمز اول كارت ،چهار رقم و طول
رمز پوياي جايگزين رمز دوم كارت ،هشت
رقم ميباش��د.همچنين طول عمر رمزهاي
پوي��ا حداكث��ر  60ثانيه اس��ت و پس از اين
زم��ان ،رمز توليد ش��ده منقضي و غير قابل
استفاده ميباش��د ضمن ًا طول عمر رمزهاي
پويا ممكن است در آينده توسط بانك تغيير
نماي��د .صفري خاطر نش��ان کرد:رمزهاي
پوي��ا در ط��ول عمر خ��ود ،صرف�� ًا يكبار
توس��ط بانك پذيرفته و صرف ًا براي استفاده
از خدمات مبتني بر «يك كارت مش��خص

رتبه نخست همراه بانک تجارت در بين اپليکيشنهاي مالي

فروش��گاه کافه بازار در گزارش
ساالنه منتهي به سال  1397خود
از رش��د  1000درصدي و کسب
رتبه نخست همراه بانک تجارت
در بين برنامههاي نصب ش��ده و
فعال دس��ته امور مال��ي خبر داد.
فروشگاه کافه بازار با  40ميليون
کارب��ر 22 ،هزار توس��عه دهنده،
 132هزار برنامه و  31هزار بازي ،از ارائه کنندگان اصلي
اپليکيشنهاي اندرويدي محسوب ميشود .اين فروشگاه
موبايلي هر سال گزارشي جامع از زواياي مختلف صنعت
برنامههاي اندرويدي منتشر ميکند .در آخرين گزارش
کافه بازار ،همراه بانک تجارت در فهرس��ت برنامههاي
نصب شده و فعال دسته امور مالي با  1000درصد رشد
رتبه نخس��ت را در اين دس��ته کسب کرده است.نسخه
جدي��د همراه بانک تجارت در مهر ماه س��ال  1397در
دسترس مشتريان قرار گرفت و توانست با امکانات جديد
خود در دو ماهه ابتدايي بيش از يک ميليون و س��يصد
هزار نصب را به ثبت برساند.در اين مدت بانک تجارت
در راستاي معرفي و تشويق مشتريان نسبت به نصب و

استفاده از اپليکيشن همراه بانک
تجارت ،جش��نوارههاي متعددي
را برگزار کرده اس��ت .جشنواره
«هم��راه بان��ک تج��ارت» از
پانزدهم بهمن ماه سال گذشته
تا پانزدهم فروردين با سه جايزه
يک ميليارد ريال��ي 140 ،جايزه
 10ميلي��ون ريالي و  210جايزه
پنج ميليون ريالي برگزار شد .مشتريان و اعضاي باشگاه
مش��تريان بانک تجارت در اين مدت با کس��ب امتياز از
طريق نصب اپليکيش��ن همراه بانک ،انتقال وجه ،خريد
شارژ ،پرداخت قبض ،خريد بستههاي اينترنتي ،عضويت
در باش��گاه مشتريان و مش��ارکت در بخش نيکوکاري
شانس خود را براي بهرهمندي از جوايز ارزنده جشنواره
همراه بانک تجارت افزايش دادند .در ادامه جشنواره ماه
ن��و در ماه مبارک رمضان با جوايزي ارزنده و هم اکنون
جشنواره جديد همراه بانک تجارت با يک کمک هزينه
خريد مسکن ،دو کمک هزينه خريد خودرو 100 ،جايزه
 10ميلي��ون ريال��ي و دهها جايزه ارزن��ده ديگر در حال
برگزاري است.

از بين كارتهاي صادر ش��ده توسط بانك»
قابل استفاده ميباشند.و پس از حداكثر پنج
تالش ناموفق متوالي براي ورود رمز پويا در
ت زمان معين ،ارائه خدمت مرتبط به
يك مد 
طور موقت مسدود ميشود .در اين خصوص
الزم است مشتري با مراجعه به نزديكترين
دستگاه خودپرداز ،مجدداً فرآيند فعالسازي
رمز پوي��ا را انجام ده��د .وي همچنين در
خصوص فرآين��د اجرايي عمليات توليد رمز
پويا از طريق دستگاه خودپرداز اظهار داشت:
پس از ثبت درخواس��ت مش��تري ،از طريق
دس��تگاه خودپ��رداز و پس از فعال س��ازي
رم��ز پوي��ا پيغاميمبني بر غير فعال ش��دن
رم��ز (ثاب��ت) در صفحه دس��تگاه خودپرداز
نمايش داده ميش��ود ک��ه در صورت تأييد
پيغام توس��ط مشتري ،شماره تلفن همراه از
مشتري دريافت ميشود.شماره تلفن همراه
وارده شده توسط مش��تري با شماره همراه
ثبت شده در سامانه ،CIFتطبيق داده شده
و در ص��ورت يكس��ان بودن ش��ماره تلفن
هم��راه ،ادامه عمليات انج��ام ميگيرد و در
صورت مغايرت ،پيغاميمبني بر لزوم مراجعه
حضوري به شعبه نمايش داده ميشود.
در ص��ورت يكس��ان ب��ودن ش��ماره تلفن

اعالم برنامههاي بیمه آسيا براي گسترش بيمههاي زندگي

برنامهه��اي بيمه آس��يا براي
گسترش بيمههاي زندگي در
کشور اعالم ش��د .به گزارش
روزنام��ه عصرايرانيان به نقل
از روابط عمومي،مسعود بادين
مديرعامل شرکت بيمه آسيا در
خصوص تاثير تورم بر تقاضاي
بيمهنامههاي زندگي بيان کرد:
قطعا تورم بر رون��د تقاضاي بيمههاي زندگي اثرگذار
اس��ت؛ ولي اگر اطالعات صحي��ح در مورد بيمههاي
زندگي ارائه ش��ود و م��ردم بدانند با س��رمايهگذاري
اندک و خريد بيمهنامه زندگي از چه مزايايي برخوردار
خواهند بود ،تورم موج��ب کاهش تقاضاي بيمههاي
زندگي نخواهد ش��د.وي افزود :خدمات و پوششهاي
بيمهه��اي زندگ��ي در صورت ب��روز ح��وادث براي
بيمهشدگان ،اهميت بيمهنامههاي زندگي را دوچندان
ميکن��د؛ خري��د بيمهنامههاي زندگي فق��ط با هدف
س��رمايهگذاري صورت نميگيرد که ت��ورم را عاملي
ب��راي کاهش جذابي��ت اين ن��وع بيمهنامهها ارزيابي
کنيم .ناي��ب رييس هيات مديره بيمه آس��يا در مورد

راهکارهاي افزاي��ش جذابيت
بيمهنامهه��اي زندگ��ي اظهار
داش��ت :ميتوان ب��ا اقداماتي
همچون گسترش شبکه فروش
و ارائه بيمهنامههاي مکمل به
بيمهگذاران ،م��ردم را ترغيب
به خري��د بيمهنامههاي زندگي
کرد.مديرعامل بيمه آس��يا در
مورد برنامههاي اين ش��رکت ب��راي افزايش فروش
بيمهنامههاي زندگي گفت :اين ش��رکت جهت تنوع
بيشتر پرتفوي بيمهاي و افزايش فروش بيمهنامههاي
زندگي اقداماتي انج��ام داده که از جمله اين اقدامات
ميتوان به راهان��دازي يک مجتمع تخصصي در اين
زمينه اش��اره کرد .وي اظهارکرد :از سوي ديگر ،بيش
از هزار و پانصد نماينده نيز در راستاي اجراي آيين نامه
 96بيمه مرکزي ،جذب شده و در حال آموزش هستند
و اميدواريم با فعاليت اين مجتمع تخصصي و آغاز به
کار نمايندگان جديد ،گام مثبتي در جهت آموزش ،راه
اندازي و توسعه شبکه فروش بيمهنامههاي زندگي در
کشور برداشته شود.

شرکت بيمه پاسارگاد به ازاي هر سهم  ۱۸۰ريال سود داد

مجمع عموميعادي ساالنه بيمه پاسارگاد
با حض��ور بيش از  ۹۸درصد س��هامداران
 ،نماين��دگان بيم��ه مرک��زي جمه��وري
اس�لاميايران و س��ازمان بورس و اوراق
بهادار در دانش��گاه خاتم برگزار شد.مجمع

عموميعادي ساالنه صاحبان سهام بيمه
پاسارگاد به رياست آقاي معصوم ضميري
نائ��ب رئيس هي��أت مديره اين ش��رکت
برگزار شد؛ آقايان علي اکبر امين تفرشي و
عباس کفافي به عنوان ناظر و خانم دکتر
نعيميان به عنوان منشي جلسه ،وي را در
برگزاري مجمع همراهي کردند و گزارش
کامل��ي از فعاليتهاي ش��رکت در س��ال
 ۱۳۹۷توس��ط آقاي پيروز باس��تاني عضو
هيأت مديره بيمه پاسارگاد به سمع و نظر
س��هامداران رسيد .گفتني اس��ت ،پس از
قرائت گزارش بازرس قانوني و حس��ابرس
ش��رکت صورتهاي مالي س��ال منتهي

همراه وارد ش��ده توسط مش��تري با شماره
درج ش��ده در  ،CIFك��د فعالس��ازي ب��ه
تلفن همراه مش��تري (به ص��ورت پيامك)
ارسال ميش��ود.که اين پيامك حاوي مسير
نصب برنامه (اپليكيش��ن) توليد رمز پويا نيز
ميباشد .پس از وارد نمودن كد فعالسازي
به مشتري رسيد حاوي كليد ثبت نام (توكن
نرمافزاري) ،ارائه ميشود که اين کد عبارتي
مرکب از اعداد،حروف و نشانهها است که به
صورت چاپي به مشتري داده ميشود.ضمن ًا
جهت س��هولت در درج كلي��د ثبت نام ،اين
امكان وجود دارد كه رس��يد چاپي به صورت
بارك��د دو بعدي صادر ش��ود ..نرمافزار توليد
رمز پويا ،قابليت دريافت كليد ثبت نام به هر
دو صورت رشتهاي و اسكن باركد دو بعدي
را دارا ميباشد.پس از انجام فرآيند موصوف،
رمز پويا ب��راي كارت فعال و رمز ثابت غير
فعال ميشود.
رييس اداره بانک��داري الکترونيک در پايان
اظهار داش��ت:در روزهاي اخي��ر پيامکي به
مشتريان بانک مسکن ارسال شده و از آنان
خواسته ش��ده تا با مراجعه به خودپردازهاي
بانك مسكن ،نسبت به فعال سازي رمز دوم
يكبار مصرف خود اقدام نمايند.

به  ۲۹اس��فند م��اه  ۱۳۹۷بيمه پاس��ارگاد
ب��ه تصويب حاضرين در جلس��ه رس��انده
ش��د.تصويب مبلغ ۳۶۰ر ۶۱۲ميليون ريال
س��ود نقدي  ،تعيين مؤسس��ه حسابرسي
مؤسس��ه حسابرسي دايا رهيافت به عنوان
بازرس اصلي و مؤسسه حسابرسي رايمند
و همکاران به عنوان ب��ازرس علي البدل
و انتخ��اب روزنام��ه اطالعات ب��ه عنوان
روزنامه کثيراالنتش��ار شرکت از مصوبات
مجمع عموميعادي صاحبان س��هام بيمه
پاس��ارگاد بود.همچنين بر اساس عملکرد
س��ال مالي ۱۳۹۷و صورتهاي مالي ارائه
شده ،عايدي هر سهم ( 887 )EPSريال

تعيين ش��د و مبلغ ۱۸۰ريال س��ود نقدي
براي هر س��هم تخصيص يافت .ش��رکت
بيمه پاس��ارگاد در س��ال مال��ي  ۱۳۹۷با
ص��دور بيش از ۴ميليون و  ۷۰۰هزار فقره
بيم��ه نامه بي��ش از  ۲۳,۰۳۰ميليارد ريال
ح��ق بيمه توليد کرد که اين رقم نس��بت
به س��ال قبل  ۴۲درصد افزايش را نش��ان
ميدهد .همچنين ميزان خسارت پرداختي
اين شرکت در سال  ۱۳۹۷بيش از ۷,۵۱۵
ميليارد ريال بوده که نسبت به سال گذشته
 ۳۵درصد افزايش داش��ته است.بر اساس
آمار ۲۳ ،درصد پرتفوي ش��رکت مربوط به
بيمهه��اي اتومبي��ل ۶۹ ،درصد بيمههاي

اش��خاص ۲ ،درصد بيمه آتش سوزي۱ ،
درص��د بيمه بارب��ري  ۳ ،درصد بيمههاي
مس��ئوليت و  ۲درصد مربوط به بيمههاي
مهندس��ي ،انرژي و س��اير بيمهها اس��ت.
ضريب خسارت شرکت نيز (بدون احتساب
بيمههاي عمر و تأمين آتيه) در سال ۱۳۹۷
حدود  ۵/۹۰درصد بوده است .اين در حالي
اس��ت که به استناد س��النامه آماري سـال
 ۱۳۹۶صنعت بيمه که توسط بيمه مرکزي
جمهوري اس�لاميايران منتش��ر ش��ده،
ضريب خس��ارت بازار بيمه کشور در سال
مذکور ب��راي بيمههاي غيرزندگي ،معادل
 ۴/۸۴درصد بوده است.

س��ود هر سهم شرکت سهاميبيمه «ما» در
سال هشتم فعاليت خود  440ريال اعالم شد
که در رده س��وم در ميان شرکتهاي بيمه
خصوصي در بازه زماني مش��ابه قرار دارد.به
گزارش روزنامه عصرايرانيان به نقل از روابط
عمومي ،بيم��ه «ما» با تصويب صورتهاي
مال��ي منتهي به  29اس��فند  1397و اعالم
س��ود  440ريالي در مجم��ع عموميعادي
ساليانه خود  ،در مقايسه عملکرد شرکتهاي
بيمهاي در س��ال هشتم فعاليت خود در بازه
زماني مشابه ،سوم شد.بر اساس اين گزارش،
بر اساس صورتهاي مالي حسابرسي شده ،
شرکت بيمه «ما» با وجود افزايش سرمايه50
درصدي در س��ال  ، 1397موفق به ارتقاي
س��ود خال��ص و تحقق  440ريال س��ود در
س��ال مالي منتهي به ۲۹اس��فندماه ۱۳۹۷
شد.حجت بهاري فر مديرعامل شرکت بيمه
«ما»  ،افزايش س��رمايه شرکت در راستاي
ارتقا و اصالح ساختار مالي  ،افزايش ظرفيت
نگه��داري و مجوز قبولي اتکايي را از جمله
اهداف تبيين ش��ده در برنامه کاري شرکت
عنوان کرد.
بيمه کوثر نايب قهرمان مسابقات
جايزه بزرگ ازبکستان

اعضاي تيم کوراش بيمه کوثر با کسب يک
مدال طال ،دو نقره و يک برنز به مقام نايب
قهرماني مس��ابقات جايزه بزرگ ازبکستان
دست يافتند.به گزارش روزنامه عصرايرانيان
ب��ه نق��ل از روابطعموميبيمه کوث��ر ،تيم
ک��وراش اين ش��رکت ،قهرم��ان ليگ برتر
باشگاههاي کوراش کشور ،به عنوان نماينده
اي��ران در اين رقابتها در س��کوي دوم اين
دوره از رقابتها قرار گرفت.در اين مسابقات
جعفر فيروزآبادي در وزن منهاي  ٦٦كيلوگرم
توانس��ت در دور اول س��ه رقي��ب خ��ود از
افغانستان ،هندوستان و قزاقستان و در فينال
با اقتدار حريف ازبکس��تاني خود را شکست
دهد و ب��ه مدال طال دس��ت يابد.همچنين
حامد رش��يدي و اميد تيزت��ک به ترتيب در
وزنهاي  ١٠٠كيلوگرم و منهاي 81کيلوگرم
در كمال شايستگي به مدال نقره و مصطفي
آهنف��روش در وزن مثبت 100کيلوگرم به
نشان برنز دست يافتند.

خبر
ظرفيتهاي قرض الحسنه در
راستاي حل مشکالت مردم

نماين��ده ولي فقيه
در استان آذربايجان
غربي و امام جمعه
ارومي��ه در ديدار با
رئي��س اداره ام��ور
ش��عب اس��تان گفت :انتظار ميرود بانکها و
موسسات مالي از ظرفيت قرض الحسنه براي
حل مش��کالت مردم ،توسعه کسب و کار و
اشتغال جوانان بيش از پيش استفاده نمايند.
به گزارش رواب��ط عموميبانک مهر اقتصاد
آذربايجان غربي_حجت االس�لام قريشي_
نماينده ولي فقيه در اس��تان _ در اين ديدار
ضمن اشاره به اهميت موضوع قرض الحسنه
اظهار داش��ت :اساس�� ًا قرض الحسنه يکي از
موضوع��ات مه��م و مورد توج��ه دين مبين
اس�لام اس��ت و در متون فقهي و اسالميبر
ترويج آن بين مردم تاکيد فراواني شده است.
ام��ام جمعه اروميه ني��ز در ادامه عنوان کرد:
امروزه فرهنگ سازي موضوع قرض الحسنه
در جامعه از اهميت به سزايي برخوردار است
و انتظ��ار ميرود بانکها و موسس��ات مالي از
ظرفيت قرض الحس��نه براي حل مشکالت
مردم ،توسعه کس��ب و کار و اشتغال جوانان
بيش از پيش اس��تفاده کنند .حجت االسالم
قريش��ي در بخش ديگري از س��خنان خود
افزود :بانکها بايد با پرهيز از تبليغ حسابهاي
س��ودده  ،ب��ه تروي��ج قرضالحس��نه روي
آورده و مردم را براي داش��تن حس��ابهاي
قرضالحس��نه و ياري رساندن به محرومين
و نيازمن��دان واقعي جامعه تش��ويق نمايند.
وي در پايان ضمن تقدي��ر از اقدامات بانک
مه��ر اقتص��اد در حوزه بانکداري اس�لاميو
تحقق اقتص��اد مقاومتي ،توجه به مبحث ربا
را ضروري دانس��ت و اظهار داش��ت :بايد بر
رعايت مباحث فقهي بانک��داري به ويژه ربا
احتمام بيش��تري ورزيد ،چرا ک��ه در آيات و
روايات به آثار مخ��رب آن در زندگي دنيوي
و اخروي اش��اره فراواني شده است .در ادامه
اين ديدار محرم خرم_ رئيس اداره امور شعب
استان آذربايجان غربي_ ضمن ارائه گزارشي
از عملکرد بانک در س��ال گذشته و فرهنگ
س��ازي در حوزه حسابهاي قرض الحسنه در
بين آحاد مردم اظهار داشت :تحول در سيستم
بانکي و تسلط کارکنان به قراردادهاي بانکي
و آم��وزش و فراگير ک��ردن آن در بين مردم
ميتواند نقش مهميدر کاهش آس��يبهاي
بانکي بدنبال داشته باشد.

