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اخبار
عمل به تعهدی دیگر
توسط بیمه پاسارگاد

خس��ارت انبار ش��رکت صنایع پالستیک
پوش��ینه که به علت حادثه آتش س��وزی
متحم��ل خس��ارت های عمده ای ش��ده
بود ،توسط شرکت بیمه پاسارگاد پرداخت
شد.خسارت آتش سوزی یکی از انبارهای
محص��والت تولی��دی کارخانه ش��رکت
صنایع پالستیک پوشینه در جاده ترانزیت
تاکستان-ابهر به مبلغ  ۱۱۱میلیارد و ۱۰۷
میلیون و  ۷۳۱هزار ری��ال در کوتاه ترین
زمان ممکن توسط شرکت بیمه پاسارگاد
پرداخ��ت ش��د.بر اس��اس گ��زارش های
دریافتی ،با پیگیری ه��ای مدیریت بیمه
های آتش س��وزی و کارشناس��ان رسمی
دادگس��تری شامل بررس��ی علت حریق،
ارزیابی فیزیکی خسارت و حسابرسی های
به عمل آمده مبلغ خسارت ارزیابی و طی
دو مرحله علی الحساب و قطعی از محل
بیمه نامه آتش س��وزی به شرکت صنایع
پالستیک پوشینه پرداخت شد.
سود مشارکت در منافع بیمههای
زندگی دی پرداخت شد

با اعالم معاونت مالی و مدیریت بیمه های
عمر انفرادی بیمه دی ،س��ود مشارکت در
مناف��ع بیمه های عمر جهت پایان س��ال
مالی  1396به میزان  22درصد محاس��به
و از تاری��خ  1396/12/29به اندوخته های
بیمهنامه اضافه ش��د .به گ��زارش روزنامه
عصرایرانی��ان ب��ه نق��ل از روابط عمومی
و اطالعرس��انی؛ امکان مش��اهده تمامی
بیمهنامههای صادره عمر و سرمایهگذاری
(از س��ال  1390ت��ا کن��ون) ب��رای
بیمهگذاران و نمایندگان از طریق س��ایت
تخصصی بیمهه��ای زندگی ب��ه آدرس
 http://life.dayins.comفراه��م
میباش��د .بیمهگذاران محت��رم میتوانند
عالوه بر مشاهده دقیق و به روز حقبیمه
پرداختی ،اندوخته و ارزش بازخرید روزشمار
بیمهنام��ه ،وامه��ای دریافتی ،س��ودهای
مشارکت پرداخت ش��ده ،پرداخت آنالین
حقبیمه و ...را مشاهده نمایند.
بانک انصار حامی هشتمین
همایش بانکداری الکترونیک

دکترابراهیم��ی مدیرعام��ل بانک انصار
درهش��تمین همایش س��االنه بانکداری
الکترونی��ک و نظامهای پرداخت حضور
یاف��ت و از غرفه بانک که در آن ،آخرین
محصوالت الکترونیک و دس��تاوردهای
تکنولوژیک بانک انصار توس��ط شرکت
های فن��اوران اطالعات انصار ،مرکزفین
تک انص��ار و س��امانه الکترونیک انصار
به نمایش گذاش��ته شده بود ،بازدیدکرد.
به گ��زارش روزنامه عصرایرانیان به نقل
از روابطعموم��ی و تبلیغات ،این همایش
ب��ا ش��عار انق�لاب بالکچی��ن و هدف
بح��ث در خص��وص آخری��ن تحوالت
صنع��ت بانک��داری الکترونیک با حضور
محمدجوادآذریجهرم��ی وزیر ارتباطات
و فناوری اطالعات ،اکبر کمیجانی قائم
مقام بانک مرکزی ،مدیران ارش��دبانکی
و اقتصادی کش��ور و جمعی از معاونان،
مدیران کل ،مدیران و کارشناسان بانک
انصار در مرک��ز همایشهای برج میالد
تهران برگزار شد.
سهامداران «وبصادر» از نتایج
فعالیتها منتفع خواهند شد

مدیرعام��ل ش��رکت ب��ورس گف��ت:
صورتهای مالی بان��ک صادرات ایران
نش��ان میدهد که زیان بانک صادرات
ایران کم ش��ده و اگر این روند ادامه پیدا
کند ،این بانک سال آینده سوآور خواهد
ش��د و س��هامداران از نتایج فعالیتها و
زحمات کش��یده شده منتفع خواهند شد.
به گزارش روابطعمومی بانک صادرات
ایران ،علی صحرایی ب��ا تاکید بر اینکه
بازگش��ایی نماد بانک صادرات ایران در
بازار سرمایه با توجه به نگاه ویژه مدیریت
عامل به نقد شوندگی داراییهای مالی
و بازار س��رمایه ،جای تش��کر دارد ،روند
متعادل قیمت سهم بانک و حفظ قدرت
نقدش��وندگی آن را مورد اشاره قرار داد.
وی اف��زود :سیاس��تهای بازارگردان��ی
که از زمان بازگش��ایی سهم به انحای
مختلف در برنامههای بانک وجود داشته
و تقوی��ت این ن��گاه که س��رمایهداران
خرد هم��واره به عنوان ش��رکای بانک
در کن��ار بانک هس��تند و در باید جایی
س��رمایه گ��ذاری کنند که مدیر ارش��د
مجموعه همواره تثبیت و عدم نوسانات
ش��دید قیمت س��هام را نیز مد نظر دارد
و در تصمیماتش لحاظ کرده ،مهمترین
عوامل موثر دراین زمینه بوده است.

مهمترین اقدامات بیمه آسیا در دهه مبارک فجر

افتت��اح مجتمع تخصص��ی بیمه های
زندگ��ی،راه ان��دازی مجتمع تخصصی
پرداخ��ت خس��ارت خ��ودرو ه��ای
س��نگین،برگزاری س��ومین جش��نواره
بیمه ه��ای زندگی و ارائه تخفیف های
ویژه ،اه��م اقدامات بیمه آس��یا در ایام
ا ...دهه فجر اس��ت.به گزارش روزنامه
عصرایرانی��ان به نقل از روابط عمومی
بیم ه آسیا ،مس��عود بادین ،نایب رییس
هی��أت مدیره و مدیرعامل بیمهآس��یا
باتبریک ای��ام ا ...دهه مب��ارک فجر و
تأکید بر توس��عه و فراگیری بیم ه های

زندگی در کش��ور  ،گفت :بیمهآس��یا با
هدف ارائه بیمه های زندگی به صور ت
ویژه و افزایش سهم بیم ه های زندگی
در سبد بیمه ای هموطنان  ،همزمان با
گرامیداشت ایا م ا ...دهه فجر  ،مجتمع
تخصصی بیم ه ه��ای زندگی را افتتاح
می کند.مدیرعامل بیمهآس��یا با اشاره
به لزوم ارائه خدمات تخصصی به بیمه
گذاران گفت :مجتمع تخصصی پرداخت
خسارت خودروهای سنگین بیمه آسیا در
تهران همزمان با آغاز دهه مبارک فجر
راه اندازی شده و بیم ه گذاران این خودرو

ت های
ها می توانند برای دریافت خسار 
خ��ود به این مجتمع تخصصی مراجعه
کنند.نایب رئیس هیات مدیره بیمه آسیا
برگزاری سومین دوره جشنواره فروش
بیمه های جامع عمر و پس انداز و جامع
مهر آس��یا را در جهت توسعه فرهنگ
بیمه های زندگی در کش��ور دانست و
اظهار داش��ت :سومین جشنواره فروش
بیم��ه های جام��ع عمر و پ��س انداز و
جامع مهر آس��یا بیمه آسیا از  12بهمن
ماه س��ال  1397و همزمان با س��الگرد
ورود حضرت امام خمینی (ره) به ایران

اخبار

تا  12فروردین ماه سال  1398همزمان
با روز جمهوری اس�لامی در سراس��ر
کش��ور برگزار می شود.مسعود بادین با
اشاره به اهدای جوایز ارزنده به خریداران
بیم��ه ه��ای عمروپس ان��داز در طول
برگزاری جش��نواره ( 12بهمن  1397تا
 12فروردین  ) 1398گفت  :هم چنین
تس��هیالت ویژه ای در بیمه های عمر
و پس انداز،درمان،اتومبیل ،آتش سوزی
،عم��ر و حوادث و مس��ئولیت در طول
جشنواره به خریداران بیمه های عمر و
پس انداز ارائه می شود.مدیر عامل بیمه

بخشش وجه التزام باقیمانده تسهیالت

آس��یا با تصریح ارائه تسهیالت ویژه در
بیمه های بدنه اتومبیل و آتش سوزی در
ایام ا ...دهه فجر ،بیان داشت:هموطنان
عزیز می توانند در این ایام مبارک بیمه
های بدنه اتومبیل را تا 65درصد و بیمه
های آتش سوزی منازل مسکونی را تا
80درصد تخفیف خریداری کنند.

رئیس کل بیمه مرکزی در نشست چهلمین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی ایران مطرح کرد

راننده محور شدن بیمه شخص ثالث تا پایان برنامه ششم

رییس کل بیمه مرکزی گفت :باید توجه داش��ت که تعدادی از
ی کنیم
رانندگان پرخطر هستند و باید شاخصهای آن را بررس 
و اطالعات کس��انی که منجر به خسارت به دیگران میشوند
با همکاری نیروی انتظامی جمعآوری شود.غالمرضا سلیمانی
در نشست خبری به مناسبت پیروزی انقالب اسالمی در مورد
راننده محور بودن بیمه شخص ثالث گفت :این وظیفهای است
که قانون مکلف کرده و باید تا پایان برنامه ششم این بیمهها
براس��اس ویژگیهای راننده باش��د و بنده توضیح دادم که این
قانون برای کاهش تصادف و خس��ارات غیر مس��تند و به نظم
ی عمیقی در این
درآوردن خودروها اس��ت و انتظار داریم بررس 
مورد صورت بگیرد.وی ادامه داد :باید توجه داشت که تعدادی از
ی کنیم
رانندگان پرخطر هستند و باید شاخصهای آن را بررس 
و اطالعات کسانی که منجر به خسارت به دیگران میشوند با
همکاری نیروی انتظامی جمعآوری میکنیم .چون برخی ش��اخصها
برای ما مهم هس��تند و باید براس��اس آن راننده های پرخطر را از کم
خطر تفکیک کنیم و طبیعی اس��ت که رانندههای کم خطر مش��مول
تخفیف میشوند بطوریکه در حال حاضر این تخفیف برای رانندگانی
که قانون را مراعات میکنند  ۷۰درصد اس��ت که رقم بزرگی اس��ت و
این اطالعات نیز تا پایان س��ال  ۹۸آماده میشوند.س��لیمانی در مورد
ادغام بیمههای نظامی گفت :ما نمیتوانیم در این مورد دخالت داش��ته
باشیم وظیفه ما نظارت و صیانت از بیمهگذاران و بیمهگران است و این
تصمیم وظیفه سهامداران است ما تنها نظر مشورتی میتوانیم بدهیم
اما تصمیمگیرنده نیس��تیم.وی با بیان اینکه آییننامه سرمایه گذاری
شرکتهای بیمه توسط بیمه مرکزی در حال مطالعه است ،گفت :بیمه
مرکزی کار مطالعاتی آن را انجام داده و در هیئت عامل تصویب شده
اس��ت البته بندهایی از آن در ش��ورای عالی بیمه نیز تصویب شد و در
جلس��ه بعدی این شورا به طور کامل به آن پرداخته خواهد شد.وی در
مورد رسیدگی به مشکالت برخی از شرکتهای بیمه گفت :ما به این

ش��رکتها اعالم کردیم تا سطح توانگری خود را اعالم کنند اما هیچ
اولتیماتومی به آنها ندادیم برای ش��رکتهایی که در ش��رایط بحرانی
هس��تند کمیته صیانت تشکیل دادیم و سعی کردیم برنامههای کوتاه
مدت و میان مدت آنها را بررس��ی کنیم و آنها نیز باید در زمان تعیین
ش��ده برنامههای خود را اعالم کنند.وی در مورد تعیین بیمه ش��خص
ثالث گفت :ما منتظر هستیم تا میزان دیه توسط قوه قضائیه اعالم شود
به همین دلیل جلسه شورای عالی بیمه برای تعیین حق بیمه شخص
ثالث در اسفندماه تشکیل میشود متاسفانه ضریب خسارت در این بیمه
باال اس��ت و باید نرخ واقعی شود.وی افزود :در مورد بیمه درمان نیز با
ضریب باال روبرو هستیم و باید شرایط به گونهای باشد که هم مردم در
زمان مراجعه به کلینکها و بیمارستانها از نظر پرداخت هزینه نگرانی
نداشته باشند و از سویی شرکتهای بیمه قدرت پرداخت آن را داشته
باشند .رئیس کل بیمه مرکزی در مورد انتشار اوراق بیمهای در بورس
گفت :برای بهادار کردن اوراق ریسک مجوز الزم را از بورس گرفتهایم
و خوشبختانه سازمان بورس در این زمینه همکاریهای خوبی داشته اما
ما مجوز نهایی را باید از دولت بگیریم و دولت نیز از مجلس .بنابراین ما

تبصرهای را در بودجه سال  98پیشنهاد دادیم که در کمیسیون
اقتصادی نیز تصویب شد و اگر در صحن مجلس نیز مطرح و
تصویب شود اجرایی خواهد ش��د.وی با اشاره به پرداخت حق
بیمه ارزی گفت :در ا ین مورد با بانک مرکزی توافق کردهایم تا
در صورت بروز خسارت بخشی از آن را از حق بیمه ارزی گرفته
شده پرداخت کنیم.سلیمانی با تاکید بر نقش استارتآپها در
میزان فروش ش��رکتهای بیمهای گفت :شرکتهای بیمهای
اگر در زمینه فروش از تکنولوژی روز اس��تفاده نکنند خودشان
متضرر میشوند باید توجه داش��ت که امروزه فروش مویرگی
در سطح جهان مطرح اس��ت اگر شرکتهای بیمهای با مردم
ارتباط نداشته باش��ند نمیتوانند خدمات خود را ارائه دهند که
استارتآپها این امکان را فراهم میکنند و خوشبختانه تعدادی
از شرکتهای بیمهای این موضوع را متوجه شده و در حال کار
کردن با این شرکتها هستند.وی در مورد همکاری بیمههای اتکایی
خارجی نیز گفت :در حال حاضر با  13ش��رکت از کش��ورهای مختلف
همکاری میکنیم .این شرکت ها مامورند با آمریکا ارتباط نداشته و غیر
اروپایی هستند.س��لیمانی با اشاره به شاخصهای بیمهای قبل و بعد از
انقالب گفت :در سال  57حق بیمه تولیدی در صنعت بیمه  2.7میلیارد
تومان بود که این رقم در س��ال  96به  34هزار میلیارد تومان رس��یده
اس��ت .هر چند که باید تورم را هم در نظر بگیریم اما متوسط رشد در
بخشهای بیمهای حدود  27درصد بوده که رشد خوبی است .در بحث
خسارت نیز میزان رشد خسارت در سال  20 ، 50درصد بود که این رقم
در س��ال  28 ، 96درصد است.وی ادامه داد :یعنی رشد پرداخت بیشتر
از حق بیمه تولید شده است که نشان دهنده افزایش خدمات ارائه شده
است .همچنین ضریب نفوذ بیمه در سال  59نیم درصد بود که در سال
 96به  2.4درصد رسیده است یعنی  1.9درصد افزایش داشتیم که رشد
خوبی است .رشد ساالنه حق بیمه در سال  14.7 ، 50درصد بود که در
سال  96به  21.7درصد افزایش یافته است.

مهمترین مزیت بانک توسعه تعاون کمک به ایجاد ،توسعه و حفظ اشتغال است

حجتاهلل مهدیان رئیس هیئتمدیره و مدیرعامل
بانک توس��عه تعاون :مهمترین مزیت بانک توسعه
تع��اون کمک به ایجاد و توس��عه اش��تغال و حفظ
اش��تغال موجود اس��ت.حجتاهلل مهدی��ان رئیس
هیئتمدی��ره و مدیرعام��ل بان��ک توس��عه تعاون
مهمتری��ن مزیت و ویژگی بانک توس��عه تعاون را
بهعنوان ی��ک بانک صدر صد دولتی ،توس��عهای،
تخصصی بخ��ش اقتصادی تعاون کمک به ایجاد،
توسعه و حفظ اش��تغال موجود یادکرد و دراینباره
گفت :بخ��ش اقتصادی مردم مدار تع��اون درواقع
مهملی ب��رای حضور و ظه��ور بنگاههای کوچک
و متوس��ط در بخشها و زی��ر بخشهای مختلف
اقتصادی از یکس��و و شکلگیری ،ایجاد ،توسعه و
همچنین حفظ اش��تغال خرد ،کوچک و متوسط از
سوی دیگر میباشد.مهدیان بابیان اینکه مجموعه
تس��هیالت پرداختی بانک توسعه تعاون طی دوره

فعالی��ت در بخشه��ای اقتصادی اع��م صنعت و
معدن ،کش��اورزی و دامپروری و شیالت و آبزیان،
مس��کن عمران و خدمات و بازرگانی همواره برای
کمک به تولید و زمینهس��ازی برای ایجاد ،توسعه
و حفظ اش��تغال بوده اس��ت اظهار داش��ت :آمار و
ارقام عملکردی تس��هیالت اعتب��اری این بانک با
توجه به قیمت تمامش��ده سرانه هر شغل در بخش
اقتص��ادی ذیربط از حیث ایجاد و حفظ اش��تغال
بیانگر روند رو به رش��د طی این سالها بوده است
بهنحویکه تس��هیالت اعطائی این بانک از محل
منابع صندوق توس��عه ملی ،منابع وجوه اداره شده،
عاملی��ت طرحهای مل��ی و منابع داخل��ی با توجه
ب��ه ظرفیت و توانمندی بانک ع�لاوه بر کمک به
تولی��د کاال و خدمات در قالب پرداخت تس��هیالت
اعتباری به طرحهای ایجادی ،توسعهای و سرمایه
در گردش ،زمینهساز ایجاد و توسعه اشتغال و حفظ

جزییات ب ه صرفهترین تسهیالت بدون نوبت مسکن

بهترین انتخاب از میان انواع تس��هیالت خرید
بانک مسکن برای خانهدار شدن در کوتاهترین
زم��ان با اخذ بهصرفهترین تس��هیالت معرفی
ش��د .به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن-
هیبنا ،استفاده از تسهیالت بانکی همواره یکی
از بهتری��ن روشها برای تامین مالی بخش��ی
از هزینه خرید مس��کن برای اقشار متوسط و
دهکهای پایین درآمدی است .بانک مسکن
برای پاس��خ به انواع نیازهای مش��تریان خود
که قصد اخذ تس��هیالت مسکن را دارند ،سبد
متنوعی از انواع تس��هیالت فراهم کرده است
که انتخ��اب بهترین گزینه از می��ان آنها باید
متناسب با شرایط هر یک از متقاضیان مسکن
صورت گیرد .در میان انواع تسهیالت مسکن،
نوعی از تسهیالت خرید مسکن وجود دارد که
انتخاب مناس��بی برای دو گ��روه از متقاضیان
مس��کن است؛ نخس��ت کس��انی که به دلیل
محدودیت بضاعت مالی امکان س��پردهگذاری
بلن��د م��دت در بانک ب��رای اخ��ذ ارزانترین
تسهیالت مس��کن از محل صندوق پسانداز
مسکن یکم یا حساب پسانداز مسکن جوانان
را ندارن��د و دوم گروهی که به دلیل نداش��تن

زمان برای سپری شدن دوره انتظار و در واقع
ش��رایط خرید فوری که پیش رویش��ان است،
به س��ریعترین روش اخذ تسهیالت نیاز دارند.
این تس��هیالت از محل خرید اوراق حق تقدم
استفاده از تسهیالت مسکن موسوم به «تسه»
به متقاضیان پرداخت میش��ود .اما از آنجا که
نرخ این تس��هیالت در مقایس��ه با دیگر انواع
تسهیالت مسکن باالتر و معادل  17.5درصد
است ،ش��اید اینطور به نظر برس��د که برای
خریداران کمبضاعتی که امکان سپردهگذاری
حداقل یکساله را نداشتهاند ،انتخاب مناسبی
نباشد .این در حالی است که امسال امکان اخذ
این تس��هیالت با س��ود  16درصد صرفا برای
خرید خانه در بافتهای فرسوده نوسازی شده
فراهم شد .افزون بر این تقسیط این تسهیالت
تا س��قف  15سال برای کس��انی که در بافت
فرس��وده با اس��تفاده از آن خانهدار میش��وند،
میس��ر شد و اکنون اقس��اط این تسهیالت در
اس��تطاعت گروه زیادی از اقش��ار متوس��ط و
حتی پایین جامعه قرار گرفته ،چراکه به حدود
پایینترین مبلغ اجارهبهای متعارف دریافتی در
مناطق جنوبی تهران نزدیک شده است.

اش��تغال موجود بوده است.مهدیان بابیان اینکه هر
س��ازمان را میبایس��ت با توجه به فلسفه وجودی،
مأموری��ت ،اهداف ،توانمن��دی ،ظرفیت و امکانات
آن ب��ا عملکرد و اثربخش��ی س��ازمان ب��ر جامعه
هدف س��نجید ،گفت :بانک توسعه تعاون علیرغم
محدودیت منابع سرمایهای و عدم افزایش سرمایه
از تأس��یس تاکنون ،توانس��ته است با بهرهگیری از
ظرفیته��ای مختلف و منابع موجود از اثربخش��ی
قابلتوجهی برخوردار باشد بهنحویکه مشارکت در
طرحهای ملی اشتغال پایدار روستایی و عشایری و
اشتغال فراگیر یکی از نمودهای عینی موفقیت این
بانک در این عرصه میباش��د.رئیس هیئتمدیره و
مدیرعامل بانک توس��عه تعاون مجموع تسهیالت
اعتباری مصوب در بانک توس��عه تعاون را از محل
عاملیت طرح ملی اش��تغال پایدار روستایی از ابتدا
تاکنون به تعداد  13910فقره پرونده به مبلغ بالغبر

 1550میلیارد ریال اعالم و دراینباره خاطرنش��ان
کرد که تسهیالت اعتباری مصوب از محل مذکور
عالوه بر اینکه  153درصد از سهمیه اعالمی بوده
است منتج به ایجاد قریب به  34هزار ریال فرصت
ش��غلی جدید شده است .مضاف بر اینکه این بانک
از محل عاملیت طرح ملی اش��تغال فراگیر از ابتدا
تاکنون قریب به  390هزار میلیارد ریال تسهیالت
اعتب��اری در قالب  606فق��ره پرونده مصوب که با
تصویب این مبلغ زمینه ایجاد  5300اشتغال جدید
فراهمشده است.

چشم پوشی از پیشرفت فناوری و اطالعات می تواند
خسارت های جبران ناپذیری را به همراه داشته باشد
بنابراین بانک ها باید به عنوان موسسات مالی نسبت
به ه��ر تغییری در محیط تکنولوژی واکنش س��ریع
داش��ته باش��ند .این بانک به عنوان بزرگترین بانک
کشور ،با معرفی خدمات الکترونیک خود مانند سامانه
ه��ای «بام» و «بله» ،بانک آفیس��ر ،دس��تگاه های
 VTMو  ،CRSاپلیکیش��ن « »60و ...عم�لا به
دنیای بانکداری نوین ورود کرد و توانست فصل تازه
ای در بانکداری دیجیتال را آغاز و چهره نظام بانکی
کشور را نو کند .از سویی توسعه بانکداری الکترونیک
موجب کاه��ش هزینه های بانک ها می ش��ود و از
دیگر مزایای آن ایجاد حس رضایتمندی در مشتریان
و افزایش رقابت پذیری در سیس��تم بانکی است .بر
این اساس بانک ملی ایران به دنیای استارت آپ ها و
فین تک ها به صورت جدی وارد شده و محصوالت
منحص��ر به فردی را در این ح��وزه ها طراحی و اجرا
کرده است .به عنوان مثال «بانک آفیسر» یک خدمت
بسیار پیشرفته همپای بانک های بزرگ و معتبر جهان
است که بسیاری از مشتریان را از مراجعه به شعبه بی
نیاز می کند و تحولی جدی در عرصه بانکداری کشور
محسوب می شود.

مدیر امور شعب و بازاریابی بانک توسعه صادرات تشریح کرد

مدیر امور شعب و بازاریابی بانک توسعه صادرات تشریح
کرد :س��ودآوری ،حجم عملیات ریالی و ارزی ش��عب،
افزایش حجم اعتباری ،حواله جات ،سپرده های شعبه،
ضمانت نامه ها ،ال س��ی های داخلی و سایر شاخص
های زیرمجموعه رش��د ،به��ره وری و حجم عملکرد
معیار ارزیابی شعب منتخب بوده اند .درپی انتخاب پنج
شعبه از بانک توسعه صادرات ایران بعنوان شعب موفق
در نهمین گردهمایی روسای موفق شعب بانک های
کش��ور ،دکترحبیب احمدی در گفتگو با اگزیم نیوز در
این باره گفت :در فرایند انتخاب شعب موفق ،هر شعبه
در س��طوح ممتاز الف و ب و درجه  1و  2که از س��وی
بانک تعییین شده ،درجه بندی و مورد ارزیابی قرار گرفته
اند؛ در واقع هر ش��عبه بنا ب��ر حجم عملیات و فعالیت
شعبه ،تعداد مشتریان ،نیروی انسانی و میزان تسهیالت

محورهای سه گانه انتخاب شعب موفق بانکی

و سپرده های آن رصد شده است .وی گفت :در نهایت
انتخاب شعب موفق بر اساس میانگینی از شاخص های
دسترس��ی به اهداف تعیین شده از سوی مدیریت امور
شعب ،حجم عملکرد و رشد آنها در طول سالهای اخیر
ص��ورت می پذیرد .مدیر امور ش��عب و بازاریابی بانک
توسعه صادرات اذعان داشت :اهداف یاد شده هر ساله
از س��وی مدیرت امور شعب و بازاریابی  ،قبل از شروع
سال و بر اساس اهداف کلی تصویب شده توسط هیات
مدیره بانک تفهیم و به ش��عب ابالغ می شود و شعب
همه توان و ظرفیت های خود را برای دستیابی به این
اهداف تا پایان س��ال به کار می بندند .حبیب احمدی
اذعان داش��ت :ش��عب منتخب بانک توسعه صادرات
توانس��ته اند با بازاریابی مطلوب و ارائه خدمات مناسب
به مشتریان خود ،عالوه بر جذب مشتریان جدید ،حجم

خدماتی که به مشتریان قدیمی خود ارائه می کرده را
افزایش دهد .به گفته احمدی ،بانک توسعه صادرات با
محوریت تعامل بیشتر با مشتریان فعالیت می کند و در
طی سالها با شناسایی هر چه بیشتر نیاز فعاالن اقتصادی
صادرات محور ،کیفیت و حجم خدمات خود را افزایش
داده است .وی بیان داشت :راه اندازی باشگاه مشتریان
بانک توسعه صادرات ،برگزاری نشست های تخصصی
مستمر برای معرفی خدمات این بانک ،سفرهای استانی
مدیرعامل بانک توسعه صادرات و اعضای هیات مدیره
به اس��تانهای مختلف به منظور تعامل بیشتر با فعالین
اقتصادی ش��هرهای مختلف از جمل��ه فعالیت هایی
اس��ت که بانک توس��عه صادرات برای توسعه تعامل
خود با مشتریان در پیش گرقته است .احمدی در ادامه
به موضوع بانکداری ش��رکتی اشاره کرد و گفت :ارائه

تقدیر از روسای موفق
شعب موسسه اعتباری ملل

نهممین گردهمایی روسای موفق شعب
بانکهای کش��ور برگزار شد.به گزارش
روزنام��ه عصرایرانیان به نق��ل از روابط
عمومی موسس��ه اعتباری ملل  ،در این
مراس��م که همه س��اله از سوی موسسه
عالی آم��وزش بانکداری ای��ران و بانک
مرکزی جمهوری اس�لامی ایران انجام
می گردد از روس��ای برتر و موفق شعب
ش��بکه بانکی سراسر کشور تقدیر بعمل
می آید در پایان این مراس��م از روس��ای
موفق و برتر موسس��ه اعتب��اری ملل با
حضور مسئولين بانك مركزي و موسسه
عالي آموزش بانكداري ،قائم مقام محترم
موسس��ه ،معاونت محترم اداری و منابع
انسانی و ریاست محترم منطقه  ۳تقدیر
بعمل آمد.اسامی نفرات منتخب به شرح
ذیل می باش��ند:نفر اول نور اله قاسم پور
قنواتی شعبه بهبان،نفر دوم علی سعیداوی
شعبه ش��ریعتی اهواز،نفر سوم حمیدرضا
طالیی باغس��تانی شعبه اوین تهران،نفر
چهارم علی س��رچاهی ش��عبه قاسم آباد
مشهد،نفر پنجم علی اکبر احمدزاده شعبه
عبدالمطلبمشهد.
راهاندازی سامانه مدیریت ارتباط با
مشتریان بیمه کوثر در سراسر کشور

سیرتحولنظامبانکیکشوربابانکداریالکترونیکبانکم ّلیایران

نظ��ام بانکی به عنوان موت��ور محرکه اقتصاد ،نقش
انکارناپذی��ری در رش��د اقتصادی مطل��وب و تحقق
اه��داف س��ند چش��م ان��داز کش��ور دارد و از این رو
همس��ویی و همگامی ب��ا بانکداری نوی��ن روز دنیا
اهمیت��ی دو چندان می یابد که بان��ک ملی ایران با
توس��عه بانک��داری الکترونیک خود طی س��ال های
گذشته بر آن شد تا چهره نظام بانکی کشور را نو و به
روز کن��د .به گزارش روابط عمومی بانک ملی ایران،
نظام بانکداری فعال از مهم ترین زیربناهای اقتصاد و
یک��ی از دغدغه های مهم در طول چند دهه انقالب
اسالمی بوده است .عقب ماندگی این نظام از تحوالت
روز دنیا می تواند تبعات بسیاری را به ویژه در شرایط
فعلی به کشور تحمیل کند و از این رو بسیار با اهمیت
است که تکنولوژی های روز دنیا در نظام بانکی کشور
پیاده سازی ش��ود که این امر طی دهه های گذشته
مدنظر بانک ملی ایران بوده است .از سویی با حرکت
پرس��رعت نظام بانک��داری جهان در ح��وزه فناوری
اطالعات ،پیشروی به سمت و سوی نظام بانکداری
دیجیتال ناگزیر خواهد بود و بانک ملی ایران از دیرباز
سیاست توسعه فرهنگ دیجیتالی را سرلوحه اقدامات
خ��ود قرار داده تا بتواند حضوری پررنگ تر در عرصه
بانکداری دیجیتال داشته باشد .از آنجا که لحظه ای

به مناس��بت فرا رسیدن دهه مبارک فجر
و س��الگرد پیروزی ش��کوهمند انقالب
اسالمی ،باقی مانده تسهیالت بدهکارانی
که نسبت به روز رسانی اقساط سر رسید
ش��ده غیر جاری خود به بانک رفاه اقدام
کنند مورد بخش��ش ق��رار خواهدگرفت.
به گ��زارش روزنامه عصرایرانیان به نقل
از رواب��ط عمومی بانک رفاه کارگران،این
بانک به منظور پاسخگویی به نیاز مشتریان
و ترغیب و تشویق بدهکاران بخش های
مختلف اقتصادی ،مسکن و قرض الحسنه
به پرداخت اقس��اط سررس��ید شده /غیر
جاری که تا تاریخ  30بهمن ماه سالجاری
اق��دام کنند ،بر مبنای  6درصد وجه التزام
مورد بخشش قرار خواهند گرفت.گفتنی
است این بخشش فقط شامل وجه التزام
محاسبه شده در مقطع تسویه اقساط سر
رسید شده غیر جاری خواهد بود و جرائم
تاخیر اخذ شده قبل از این طرح ،مشمول
بخشش نخواهد بود.

خدمات ویژه در قالب بانکداری ش��رکتی به مشتریان
خاص نیز از جمله راهکارهای تسریع و تسهیل خدمات
به مشتریان برتر بانک بوده است؛ تعدادی ازاین فعالین
اقتصادی در زمره مشتریان خدمات بانکداری شرکتی
شعب منتخب از جمله شعبه اراک ،قرار دارند .مدیر امور
شعب و بازاریابی بانک توسعه صادرات از شعبه کاشان
به عنوان ،شعبه موفق که توانسته در طی فعالیت کوتاه
خود از زمان افتتاح ،بعنوان یک شعبه تازه تاسیس یاد
کرد و گفت :شعبه کاشان توانسته طی یک سال و نیم
از شروع فعالیت خود ،به میانه جدول رتبه بندی شعب
برساند؛ نباید فراموش کرد که کاشان از ظرفیت های
اقتصادی خوبی برخوردار اس��ت و شعبه بانک توسعه
صادرات در کاش��ان توانسته در جذب فعالین اقتصادی
این شهر موفق باشد.

با حضور مدیرعامل شرکت سامانه مدیریت
ارتباط با مشتریان بیمه کوثر ه م زمان با
ایاما ...دهه فجر در سراسر کشور راهاندازی
شد .به گزارش روزنامه عصرایرانیان به نقل
از روابطعمومی و اعالم مدیر روابطعمومی
و امور مش��تریان بیمه کوثر؛ این سامانه
بهمنظور جذب ،حفظ و فراخوانی مشتریان
موجود ،گذشته و جدید و نیز ایجاد روابط
دوس��ویه با آنان راهاندازی ش��ده اس��ت.
احمدرضا عصاری خاطرنشانکرد :بهبود
خدمات ،رضایت مشتری ،کاهش هزینه
ها ،ارتباط ف��رد به فرد ،حتی با میلیونها
مشتری از جمله ضرورتهای پیادهسازی
این سامانه است.وی با بیان اینکه در سال
ه��ای اخیر با توجه ب��ه تحوالت صورت
گرفته در فناوری اطالعات و ارتباطات و
افزایش نقش شرکتهای بیمه در زندگی
روزم��ره و اجتماعی افراد ،مدیریت ارتباط
با مش��تری به عنوان ی��ک رویکرد مهم
در ش��رکتهای بیم��های در نظر گرفته
شده اس��ت ،گفت :تمرکز بر ایجاد ارتباط
ق با مش��تریان ،سودمندی
ک و عمی 
نزدی 
بیشتر مشتریان فعلی نسبت به مشتریان
جدید ،تجزیه و تحلیل اطالعات مشتری
برای تصمیمگیری اقتصادی ،ارتباط موثر
با مشتری بر مبنای داده های تبدیل شده
به اطالعات و بازاریابی اینترنتی و بازاریابی
فرد به ف��رد و بازاریاب��ی از طریق پایگاه
دادهه��ا از ویژگیهایکاربردی مدیریت
ارتباط با مشتری است.
«اعتماد مردم» سرمایه بانک هاست

نماین��ده مردم ک��رج در مجلس ش��ورای
اس�لامی گفت :نظام بانکی با س�لامت و
ثبات به فعالیت خود ادامه می دهد و همگان
موظف هس��تند از اعتماد م��ردم به عنوان
سرمایه اصلی نظام بانکی پاسداری کنند .به
گزارش مرکز ارتباطات وروابط عمومی بانک
شهر ،عزیز اکبریان با بیان این مطلب اظهار
کرد :درهمین راس��تا ،بان��ک ها نیز وظیفه
دارن��د با ارایه خدمات نوین و ارزان رضایت
بیشتر مردم را جلب کنند .وی درهمین راستا
ضمن قدردانی از اقدامات بانک شهر تصریح
کرد:این بانک با همراهی و اعتماد مشتریان
در میان نظام بانکی کشور توانسته در تحقق
اعتماد مردم و خدمت رسانی گامی در راستای
سیاست ها برای افزایش سهم بخش های
مختلف به خصوص در حمایت از شهرداری
ها بردارد .رییس کمیسیون صنایع و معادن
مجلس اف��زود :بانک ها باید به موضوعات
روز بانکداری از جمله ارایه خدمات نوین و
حرکت به سوی افزایش درآمدهای خود از
محل کارمزد خدمات توجه ویژه داشته باشند
و با طراحی خدمات نوین بانکی و ارایه آن به
مشتریان خدمات رسانی کنند.

