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اخبار
پرداخت 4ميليارد ريال به خانواده
يک نوزاد توسط بيمه کوثر

ش��رکت بيمه کوثر
4ميلي��ارد ري��ال
خس��ارت به خانواده
يک نوزاد که در زمان
تول��د دچ��ار صدمه
ش��د ،پرداخت کرد.به گ��زارش روزنامه
عصرايراني��ان به نق��ل از روابطعموميو
اعالم مدير بيمههاي مسئوليت بيمه کوثر،
در حين انجام امور پزشکي توسط يکي از
پزشکان رشته مامايي استان فارس نوزاد
دچار صدمه و قطع نخاع شد.پيام درگاهي
افزود :با توجه به اينکه اين پزشک داراي
بيمهنامه مسئوليت حرفهاي پزشکان بيمه
کوثر بود ،براساس ميزان قصور پزشکي
تعيين شده ازسوي دادگاه مبلغ 4ميليارد
ريال به خانواده نوزاد پرداخت شد.
همايش فصلي مديران بيمه «دي»
برگزار شد

هماي��ش فصل��ي
مديران ستاد و شعب
ش��ركت بيمه دي با
حض��ور مديرعامل،
معاونين ،مديران ستاد
و ش��عب و کارشناسان بيمه دي در سالن
همايش ش��هيد آويني بوشهر برگزار شد.
به گزارش روزنامه عصرايرانيان به نقل از
رواب��ط عموم��يو اطالعرساني؛ مهندس
محمدرضا کشاورز مديرعامل شرکت بيمه
دي ضمن تبريک ميالد باسعادت حضرت
فاطمه و بزرگداشت مقام واالي مادر و زن
ابراز اميدواري کرد همزماني اين مناسبت
با همايش فصلي منشأ خير و برکت براي
ش��رکت بيمه دي باشد .مهندس کشاورز
در ادامه اظهار داش��ت :در اين همايش به
دنبال اين هستيم تا دو رويکرد رفتاري و
عملکردي را با جديت و حرفهايگري به
منصه ظهور برسانيم .در رويکرد رفتاري در
نظر داريم که در شرکت محيطي صميمي،
دوستان��ه و توأم با احت��رام را در کنار هم
داش��ته باش��يم و بتوانيم ب��ه عنوان يک
شرکت موفق قابليت الگوبرداري را داشته
باش��يم .ديگري رويکرد عملکردي است.
باي��د ثمره اين محيط منس��جم خروجي
خوب و مؤثري در نتايج و بازدهي داش��ته
باشد تا به چشماندازي که ترسيم نمودهايم
يعن��ي ب��ه دو مفهموم «پدي��ده محبوب
مش��تريان» و «پربازدهترين ش��رکت در
صنعت بيم��ه» برسيم .و اي��ن مهم بايد
سرلوحه ام��ور قرار بگيرد.مديرعامل بيمه
دي افزود :همه ما در مقابل آينده شرکت
مس��ئول هس��تيم و بايد بتوانيم با در نظر
گرفتن اصول سازماني يعني «سالمت»،
«حرفهايگري» و « انسجام سازماني» در
جهت تحقق اهداف شرکت گام برداريم.در
اين همايش همچنين ،معاونين و مديران
ستاد و ش��عب در پنله��ا و کارگروههاي
جداگانه ب��ه بررسي مس��ائل پرداختند و
درخصوص تصميمات س��ال آينده تبادل
نظر و گفتگو کردند.
سيمرغ زرين مديريت خالق صنعت
بانکداري کشور براي بانک تجارت

در اجالس «انتخاب
ملي» استراتژيهاي
توسعهخدمات،توليدات
و ص��ادرات برتري��ن
ش��رکتهاي ايران،
سيمرغ زرين مديريت خ�لاق در صنعت
بانکداري به دولت آبادي مديرعامل بانک
تجارت اعطا ش��د .ب��ه گ��زارش روزنامه
عصرايرانيان به نقل از روابط عموميبانک
تج��ارت ،در اي��ن اج�لاس ک��ه از سوي
دبيرخانه توسعه صنايع ملي ايران و با حضور
مرتضي بانک مش��اور رئي��س جمهوردر
مناطق آزاد ،فرهادي فرماندار تهران ،عيسي
منصوري معاون وزير صنايع ،زرآبادي عضو
کميسيون صنايع و معادن مجلس،کواکبيان
نماينده مجلس و جمعي از مديران کارآفرين
وش��رکتهاي برتر برگزار شد ،نادر خواجه
ح��ق وردي قائم مق��ام مديرعامل بانک
تجارت به نمايندگي از سوي دولت آبادي
مدير عامل اين بانک ،سيمرغ زرين مديريت
خالق در صنعت بانکداري را دريافت کرد.
در اي��ن اج�لاس همچنين جاي��زه ملي
برترين بانک کارآم��ددر صنعت بانکداري
از س��وي اتحاديه اروپا و نش��ان ملي رتبه
نخست شفافيت و صداقت در ارائه خدمات
بانکي به بانک تجارت اعطا ش��د .اجالس
توسعه صنايع ملي ايران روز يکش��نبه 12
اسفند ماه با همکاري معاونت نهاد رياست
جمهوري ،وزارت راه و ش��هر سازي،وزارت
صنع��ت ،معدن و تجارت و سازمان صنايع
کوچک و ش��هرکهاي صنعتي ايران در
راستاي حماي��ت از مديران،سرمايه گذاران
و مجموعههاي خدمات��ي و توليدي فعال
تحت عنوان طرح انتخ��اب ملي در مرکز
همايشهاي بين الملل��ي سازمان صدا و
سيمابرگزارشد.

کارت «همياران سپهر» خرید محصوالت «پاکشوما» را آسان کرد

کارت اعتب��اري «همياران سپه��ر» بانک صادرات
ايران خريد محصوالت «پاکش��وما» را آسان کرد
مش��تريان بانک صادرات ايران ميتوانند با دريافت
کارت «همياران سپهر» ،محصوالت «پاکشوما» را
تا سقف  ٢٠٠ميليون ريال اقساطي خريد کنند .به
گزارش روابطعموميبانک صادرات ايران ،با امضاي
تفاهمنامهاي بين اين بانک و ش��رکت پاکش��وما،

مشتريان و دارندگان کارت «همياران سپهر» امکان
خريد اعتباري کاالهاي توليدي شرکت «پاکشوما»
با اعتبار حداق��ل  ٢٠ميليون ري��ال و حداکثر٢٠٠
ميلي��ون ريال را از مراکز ف��روش و نمايندگيهاي
اين شرکت خواهند داشت .بر اساس اين تفاهمنامه،
مدت بازپرداخ��ت اعتبار اعطا ش��ده توسط کارت
«همياران سپهر» به انتخاب متقاضي بين  ١٢تا ٣٦

م��اه بوده که با نرخ ساالن��ه  ١٥درصد براي مانده
تس��هيالت استفاده ش��ده از اعتبار کارت محاسبه
ميش��ود .همچنين قيمت کااله��ا و خدمات ارائه
شده توسط شرکت به دارندگان کارت مذکور ،برابر
با قيمت مصرفکننده مصوب مراجع رسميو بدون
هيچ افزايش��ي خواهد بود .بانک صادرات ايران در
راستاي حمايت از توليد ملي ،حفظ اشتغال و کمک

به قدرت خريد مردم و مشتريان بانک ،با ارائه طرح
کارت اعتب��اري «همياران سپهر» ،به ياري اقتصاد
ملي شتافته که پس از فراهم کردن زمينه خريدهاي
بلند مدت در تفاهمنامه با ش��رکت ماموت و خريد
کشندههاي اسکانيا ،خريد اعتباري محصوالت گروه
صنعتي انتخاب (اسنوا) ،خريد اقساطي محصوالت
پاکشوما را نيز تسهيل کرده است.

رحیمی انارکی:

مسائل زيست محيطي و مسئولیتهای اجتماعي اولويت کليدي بانک مسکن

مدير عامل بانک مسکن با تشريح سياستهاي بانک
مسکن در مسائل زيس��ت محيطي ،مسووليتهاي
اجتماع��ي را يک اولويت کلي��دي در ماموريتهاي
بان��ک معرفي کرد .به گ��زارش پايگاه خبري بانک
مسکن-هيبنا ،ابوالقاسم رحيميانارکي ،روز دوشنبه
در چهارمين همايش بزرگداشت روز ملي آب ،با شعار
«نجات آب ،ضرورت ملي و رسالت جهاني» در اتاق
بازرگاني ،صنايع ،معادن و کشاورزي ايران ،تاکيد کرد:
سازمانها به منظور ميل به توان پاسخگويي اجتماعي
در مقاب��ل ذينفعان خود و ساي��ر افراد جامعه ،بايد به
دغدغههاي جامعه در خصوص محيط زيست ،امور
اجتماعي و بشر دوستانه اهميت قائل شوند و متناسب
با فرهنگ سازماني خود به تدوين مس��ووليتهاي
اجتماعي ،توجه کنند .او مهمترين قسمت مسئوليت
اجتماعي شرکتها را بنا کردن اهداف خود بر اساس
تفکر هم زيستي سازنده با جامعه و پيشرفت دو جانبه
دانس��ت و توضيح داد :مديران بايد بـه مس��ـئوليت
اجتماعي بـه عنوان يک مس��اله اساسي سازمان که
احتيـاج ب��ه برنامه ريزي ،تصميم گيري ،هماهنگي
و ارزش��يابي دقيق دارد ،نگاه کنند .رحيميانارکي با
بي��ان اين موض��وع که در روند توسع��ه اقتصادي و
اعت�لاي صنعت ض��رورت ايجاب ميکن��د که باال
بردن کيفيت زندگي م��ردم در اولويت سازمانهاي
اقتصادي-صنعت��ي کش��ورقرار گيرد ،توضي��ح داد:
مس��ووالنه عمل کردن در قب��ال جامعه ،موضوعي
است که با گسترش روزافزون اثرگذاري سـازمانها
تحـت عنـوان مسـووليت اجتماعي بيش از گذشته
مورد توجه کش��ورهاي درحال توسعه و توسعه يافته
قرار گرفته است .مدير عامل بانک مسکن با استناد
به اهداف اعالم ش��ده از سوي سازمان ملل ،از سال
 ۲۰۱۵تا  2020گفت :تالش کشورها جهت حصول
به اهداف و شاخصههاي توسعه پايدار در چتر حمايتي
مس��ووليت اجتماعي در محورهاي زيست محيطي،

حفاظت از منابع طبيعي ،بهداشت و درمان ،آموزش،
بهبود تغذيه ،توانمندسازي زنان و کاهش فقر توصيه
شده است.
نقش اجتماعي بانکها


رحيميانارکي در بخش ديگري از صحبتهاي خود
ب��ه نقش بانکها به عنوان قلب تپنده اقتصاد و نهاد
مولد ثـروت ،در رونق اقتصادي اش��اره و تاکيد کرد:
اگرچه بانکها در معرض نوسانات پولي ،ارزي و مالي
قرار داش��ـته و با مش��کالت متعدد در سازوکارهاي
تجهيز و تخصيص برخوردارن��د اما در قبال جامعه،
ب��ي تفاوت نبوده و مجموع��هاي از اهداف مبتني بر
منافع اجتماعي را متناسب با صالحديد مدنظر دارند.
او افزود :اين نهادهاي اقتصادي بدليل تعامل فراگير
با جامعـه از طريق ارتباط بـا کارکنان ،مش��ـتريان،
دولت و نهاده��اي حاکميتي ،نهاده��اي غيردولتي
و ساي��ر ذينفعان ،نقش مهم��يدر فرهنگ سازي و
تأثير بر افکار اقشار مختلف جامعه دارند .مدير عامل

بانک مس��کن با اشاره به اين موضوع که حصول به
توسعه پايدار با لحاظ تماميابعاد زندگي ش��هروندان
ايراني به خصوص ش��رايط آتي کشور در حوزههاي
اجتماعي ،فرهنگي و اقليميامکان پذير است ،گفت:
ايجاد محرکههاي الزم بـراي رشد و ارتقاء بنيادين
شاخصههاي کليدي زندگي مطلوب ،ايجاد انگيزه و
باور ب��راي درک توجه ويژه به برخ��ي از حوزههاي
اصلي و مشارکت در پياده سازي نهضت مسـووليت
اجتماعي در اولويتهاي منابع-مصارف کشور است.
او افزود :رشد آگاهي عموميدرخصوص تغيير شرايط
اقليميکشور و عواقب ناشي از تغييرات آب و هواي
جهاني ،سـوء برداشـت از منابع آبي و سوء مصرف آب
در بخشهاي مختلف کش��ور از جمله ضرورتهاي
توسعهاي کش��ور است که نيازمن��د نهادينه سازي
مصرف صحيح آب به عنوان يک باور عموميخواهد
بود .اي��ن سخنران همايش چهارم با اش��اره به اين
موضوع که در بانک مسکن ،مسووليتهاي اجتماعي

اعطاي تقديرنامه و تنديس
سه ستاره جايزه ملي تعالي سازماني به بانک سينا

بان��ک سينا در سومي��ن دوره جايزه مل��ي تعالي و
پيش��رفت با رش��د قابل توجه در امتي��ازات ،با يک
درجه ارتقا نس��بت به دوره قب��ل ،موفق به دريافت
تقديرنامه و تنديس  3ستاره ش��د .به گزارش روابط
عموميبانک سينا ،در مراسميکه با حضور مسئوالن
کش��وري ،مديران ارش��د سازمانها و متخصصان،
برگزار ش��د ،اي��ن بان��ک در دومين س��ال حضور
پيدرپي با اهداي تنديس و لوح تقديرنامه  3ستاره،
که آقاي ساروخاني عضو هيات مديره آن را دريافت
ک��رد ،مورد تقدير قرار گرف��ت .گفتني است بانک
سينا با ش��رکت در فرآيند خوداظه��اري ،واحدهاي

از يک حس مس��ووالنه به ي��ک اولويت کليدي در
مأموريتهاي بانک تبديل ش��ـده است گفت :توجه
به مديريت مس��ائل اجتماعي و زيست محيطي در
بانک مسکن تنها محدود به مشارکت در کمپين آب
نيس��ت بلکه در سياستهاي اعتباري اين بانک نيز
ايجاد مش��وق براي کمک بـه ارتقاء کيفيت زندگي
ش��هروندان ساکن در بافت فرس��وده و انبوه سازان
حرف��هاي استفاده کننده از فناوريهاي جديد و سبز
در س��ال ج��اري و همچنين سال آت��ي مدنظر قرار
گرفته است ،که پاردايم اصل��ي حاکم بر آن اهداف
اجتماعي با تأکيد بر ارتقاء کيفيت زندگي شهروندان
ايراني است.
رحيميانارکي به اش��اره به اين که بانک مسکن در
پرداخت تس��هيالت به فعاالني که از فناوري نوين
بهره ميبرند ،باالترين ميزان تس��هيالت را پرداخت
ميکند ،گفت :عالوه بر اين يک درصد تخفيف نيز
براي سازندگان که ب��ا فناوريهاي جديد ،مديريت
مصرف انرژي را در دستور کار قرار دادند ،اعطا شده
و نرخ سود تسهيالت  17درصد پرداخت ميشود .او
اف��زود :عالوه بر اين بانک مس��کن با ايجاد کمپين
اجتماع��ي آب ،ت�لاش ميکند با هم��کاري ساير
سازمانها و نهادها ،در جهت پيش برد اهداف مصرف
بهينه آب حرکت کند .او در پايان صحبتهاي خود از
مسووالن و حاضر در اين همايش در خواست کرد که
به ساير ابعاد زيست محيطي ،مراقبت و توسعه فضاي
سبز ،کاهش آلودگيهاي زيست محيطي و حفاظت
از اکوسيستمهاي طبيعي و بافتهاي اصيل زندگي
نيز توجه و اين موضوعات را در دستور کار خود قرار
دهند .بانک مس��کن حامياصلي کمپين اجتماعي
«من ايرانم مرا درياب» است .در اين همايش ،عالوه
بر پخش کليپ کمپين بانک مسکن با عنوان «من
ايرانم ،مرا درياب» از مدير عامل بانک مسکن تقدير
و قدرداني شد.

واگذاري بيش از  9هزار و  600ميليارد ريال
اموال مازاد بانک م ّلي ايران

بان��ک ملّي ايران در يازده ماه ابتداي سال جاري
سه هزار و  460ميليارد ريال از سهام شرکتهاي
تابع��ه و بي��ش از  6هزار و  156ميلي��ارد ريال از
ام�لاک ملک��ي و تمليکي خود را واگ��ذار کرده
است.
به گزارش رواب��ط عموميبانک ملي ايران ،اين
واگذاريها در راستاي عمل به ماده  16قانون رفع
موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي کشور
و همچني��ن عمل به سياستهاي کالن دولت و
خروج از بنگاه داري بانکها صورت گرفته است.
بانک ملي ايران همچني��ن از زمان ابالغ قانون

زيرمجموعه را در مس��ير ارتق��اء فرآيندهاي تعالي
سازماني ،مورد ارزيابي قرار داد و عملکرد واحدها را
از اين طريق مورد سنجش قرار داد که به موفقيت
قابل قبولي دست پيدا کرد .پیشتر نيز بانک سينا
در بيست و يکمين سال رتبه بندي شرکتهاي برتر
ايران ک��ه توسط سازمان مديريت صنعتي کش��ور
برگزار ش��د موفق شد با  6پله ترقي نسبت به سال
گذشته ،رتبه  15را از لحاظ شاخص ميزان فروش/
درآمد در ميان صد شرکت برتر ايران از آن خود کند
و با عملکردي درخور و شايسته براي دومين سال در
بين  10شرکت پيشرو کشور نيز قرار گيرد.

مذکور در س��ال  94تاکنون مجموع ًا بيش از 46
ه��زار و  500ميليارد ريال از اموال مازاد خود اعم
از امالک و سهام را واگذار کرده است.
الزم ب��ه ذکر است ،با توجه ب��ه تأکيدات رئيس
جمه��ور و ابالغ قانون کاهش  33درصدي بنگاه
داري ساالن��ه بانکها ،هم��ه بانکهاي دولتي
کارگروههايي را براي واگ��ذاري و فروش سهام
شرکتها و اموال مازاد تشکيل دادهاند که بانک
ملي ايران يکي از موفقترين سازمانها در فروش
و واگ��ذاري اموال مازاد اعم از سهام و غيرمنقول
بوده است.

مدير عامل بيمه آسيا :استفاده از ارزيابان خسارت به صنعت بيمه نظم ميدهد

استفاده از ارزيابان خسارت موجب ايجاد وحدت رويه
و نظم در صنعت بيمه و کاهش هزينههاي ارزيابي
خسارت براي بيمه گران ميشود.به گزارش روزنامه
عصرايرانيان به نقل از مس��عود بادين ،نايب رئيس
هيات مديره و مدير عامل بيمه آسيا در نشس��تي با
شرکتهاي ارزيابي خس��ارت درمان طرف قرار داد
بيمه آسيا ،ضمن بيان مطلب فوق اظهار داش��ت :به
دليل نگاه و برخورد تخصصي ش��رکتهاي ارزياب
خسارت ،بهره گيري از اين شرکتها ،سرعت انجام
کار را باال برده و به لحاظ اقتصادي هم براي صنعت
بيمه به صرف��ه تر خواهد بود.مدير عامل بيمه آسيا،
امانت داري ،عدال��ت و صداقت را سه رکن اساسي
ارزيابي خسارت برشمرد و افزود :شرکتهاي ارزيابي
خسارت بايد با رعايت اصول حرفهاي در کار ،موجب
افزايش اعتماد بيمه گذاران به شرکتهاي بيمه شوند،
به طوري که زيان ديدگان در زمان دريافت خسارت،
آرامش داش��ته باشند.نايب رئيس هيات مديره بيمه
آسيا ،برخورداري از استقالل عمل ،ارتباط مس��تقيم

ارزيابان خسارت با ش��رکتهاي بيمه ،امانت داري
و حفظ اس��رار حرفهاي بيمه گ��ران را از ضروريات
فعاليت ش��رکتهاي ارزيابي خس��ارت برش��مرد و
تاکي��د کرد :ش��رکتهاي ارزيابي خس��ارت ،بازوي
ش��رکتهاي بيم��ه در خصوص پرداخت خس��ارت
محسوب ميشوند و انتظار ميرود در برخورد با بيمه
گر و بيمه گذار صداقت داش��ته باش��ند و با تکيه بر
همي��ن صداقت و اطميناني ک��ه در دو طرف ايجاد
ميشود ،بهره گيري از شرکتهاي ارزيابي خسارت
در صنعت بيمه نهادينه ش��ود.در اين نشست مهدي
شريفي ،عضو هيات مديره و معاون فني مدير عامل
در بيمههاي اشخاص و مسئوليت بيمه آسيا  ،با اشاره
به اينکه ش��رکتهاي ارزيابي خس��ارت عضوي از
خانواده بزرگ بيمه آسيا هستند ،گفت :در نظر داريم
حوزه همکاري با اين ش��رکتها را گسترش داده و
در زمينههاي ديگر هم از خدمات آنها استفاده کنيم.
عملکرد خوب شرکتهاي ارزيابي خسارت ،ضامن
گسترش همکاري بيشتر بيمه آسيا با آنهاست.بهروز

قرار گرفتن «زرياد» تحت پوشش بيمه عمر
و تأمين آتيه بيمه پاسارگاد

شرکت بيمه پاسارگاد و شرکت مهارت پيشگان خالق
زرياد به صورت رسميو در قالب يک توافقنامه حقوقي
همکاري مشترکي را آغاز نمودند .براساس گزارشهاي
دريافتي ،شرکت بيمه پاسارگاد دست ياري زرياد را در
انجام رسالت بزرگ ملي به گرميفشرد و با تمام توان
اجراي��ي خود ،هم��کاري مؤثر خوي��ش را در اجرايي
نمودن طرح ملي پروژه بورسيه ش��غلي دانش آموزي
زري��اد اعالم کرد و بر اين اس��اس بهروز نيرومند راد
مدير بيمههاي عمر و تأمين آتيه بيمه پاسارگاد و امير
رضا حاجي محم��د جعفري رئيس هيأت مديره زرياد
بر اساس توافقنامه همکاريهاي مشترک و با روندي
عملياتي و اجرايي براي ارائه خدمات بيمه به اقشاري
خاص توسط شرکت بيمه پاسارگاد و همچنين شروع

ناظم��ي ،عضو هيات مديره و معاون امور استانها و
ش��بکه فروش بيمه آسيا ،در سخناني اظهار داشت:
ش��رکتهاي ارزيابي خس��ارت در ابتداي همکاري
ج��دي خود با صنعت بيمه هس��تند ودر صورتي که
صنعت بيم��ه به اين نتيجه برسد که ش��رکتهاي
ارزيابي خس��ارت قابل اتکا هس��تند و فعاليت آنها با
صداقت و رعايت اصول حرفهاي و کارش��ناسي در
رسيدگي ب��ه پروندهها همراه اس��ت ،اين همکاري
گس��ترش خواهد يافت.وي دق��ت در جلوگيري از
پرداخت خسارتهاي من غير حق را از وظايف بسيار
مهم شرکتهاي ارزيابي خس��ارت دانست و گفت:
اين کار با اعتبار ش��رکتهاي ارزيابي خسارت گره
خ��ورده است؛ تا حدي که اگر ش��رکتهاي ارزيابي
خسارت کار خود را به درستي انجام دهند شايد نيازي
به افتتاح شعبه در برخي نقاط کشور نباشد.غالمرضا
سرل��ک ،سرپرست معاون��ت فني مدي��ر عامل در
بيمههاي اموال بيمه آسيا در ادامه نشست بر اهميت
نقش ارزيابي خس��ارت در صنعت بيمه تاکيد کرد و

راهي بس عظيم براي شرکت مهارت پيشه گان خالق
زرياد اين توافقنامه همکاري در روز هفدهم بهمن ماه
 ۱۳۹۷منعقد ش��د و زرياد تحت پوش��ش بيمه عمر و
تأمين آتيه قرار گرفت.اين توافقنامه با همکاريهاي
متعهدانه شقايق جرسي نماينده کد  ۴۳۰۹که در ايجاد
اي��ن روند همکاري دوجانبه نقش��ي سازندهاي را ايفا
نمود منعقد ش��ده و اميد است با حضور فعال ايش��ان
به عنوان نماينده اجراي��ي اين پروژه ،نقش سازنده و
حرفهاي را ايفا نمايد.مجموعه  ۱۰نفره مؤسسين زرياد
در سال  ۱۳۸۹و با توجه به تخصصهاي متنوعي که
در علوم مختلف همچون علم روانش��ناسي کودک و
نوجوان ،IT ،علوم بازرگاني و اقتصاد و رشتههاي علم
روانشناسي داشتند ،هسته اوليه زرياد را تشکيل دادند
و ب��ا تمرکز بر يک هدف واح��د ،مجموعه تحقيقات
جامع خود را در سطح بين الملل (کشورهاي پيشرفته)
و همچنين  ۳۰۷ش��هرستان کش��ور ،در بازه زماني ۵
ساله به انجام رساندند .پس از اتمام دوران تحقيقات،
گ��روه زرياد تصميم گرفت که ب��ا استفاده از دانش و
عل��م روز (انفورماتي��ک) و در قال��ب گيميفيکيش��ن
( )Gamificationپ��روژه بورسيه ش��غلي دانش
آموزي را طراحي و با نام تجاري زرياد اجرا نمود.

اخبار
وزير تعاون ،کار و رفاه اجتماعي:

افزايشسرمايهبانکتوسعهتعاونمنجر
بهتوسعهتعاوندرکشورخواهدشد

محمد شريعتمداري وزير تعاون ،کار و رفاه
اجتماعي در همايش هفتمين جش��نواره
ملي تعال��ي مديريت تعاون��ي بابيان اين
مطلب خاطرنش��ان کرد :تصويب ۱۰۰۰
ميليارد تومان افزايش سرمايه بانک توسعه
تعاون توسط نماين��دگان مجلس قدرت
وامده��ي اين بانک را افزايش خواهد داد.
وي در همين باره افزود عليرغم پيشبيني
قانونگذار مبني برافزايش سرمايه بانک
توسعه تعاون بهعنوان تنها بانک توسعهاي
و تخصصي اي��ن بخش تعاون بهصورت
ساليانه ،تاکن��ون اقدام موث��ري صورت
نگرفته بود و خوش��بختانه در بودجه سال
 98اي��ن مهم در قال��ب افزايش سرمايه
 1000ميليارد توماني محقق ش��ده است
که پس از تصويب شوراي نگهبان اجرائي
خواهد شد.وزير تعاون ،کار و رفاه اجتماعي
با تأکيد بر ض��رورت افزايش سرمايه اين
بانک جهت کمک به افزايش سهم بخش
تعاون در اقتصاد ملي خاطرنشان ساخت:
دولت ميتواند با توجه به ش��رايط خاص
اقتصادي و شرايط ظالمانه تحريم ،امکان
افزاي��ش سرمايه بانک توسع��ه تعاون را
جهت تقويت تعاون گران عرصه توليد و
اش��تغال در قالب تخصيص معادل ريالي
اي��ن مبلغ بهص��ورت واگ��ذاري سهام و
دارائيهاي از محل ماده  29به اين بانک
و فروش سهام واگذارش��ده توسط بانک
توسعه تع��اون از طريق ب��ورس محقق
نمايد.وي بابيان اين مطلب که ايجاد حلقه
اتص��ال بين بخشه��اي حمايتي تعاون
سبب افزايش توانمندي تعاونيها ميشود
خاطرنشان کرد :وجود بانک توسعه تعاون،
صندوق ضمان��ت سرمايهگذاري تعاون و
سازم��ان فني و حرفهاي و افزايش تعامل
بين اين مجموعهها ميتواند سبب ارتقاء
سطح تعاونيها در محصوالت و خدمات
گردد.وزير تع��اون هدايت تعاونيها براي
کسب مهارتهاي حرفهاي توسط سازمان
فن��ي و حرفهاي ،ارائه تس��هيالت توسط
بان��ک توسعه تع��اون و ضمانت صندوق
ضمان��ت سرمايهگذاري تع��اون ميتواند
زنجيرهاي منس��جم در برط��رف نمودن
مشکل اشتغال در کش��ور را ايجاد نمايد.
وزير تع��اون ،کارورف��اه اجتماعي بابيان
اين مطل��ب که از بخش تعاوني بهعنوان
يکي از ارکان اصلي اقتصادي کش��ور در
قان��ون اساسي نامبرده ش��ده است افزود:
افزايش سهم اين بخ��ش بايد بهصورت
جدي موردتوج��ه قانونگذاران قرار گيرد.
وي بابيان اي��ن مطلب که تعاونيها بايد
بح��ث ارتقاء سطح محصوالت خود را در
جهت رقابت در بازارهاي بينالمللي مدنظر
قرار دهند خاطرنشان کرد :ايجاد نمايشگاه
براي عرضه محصوالت تعاونيها ،ارتقاء
محصوالت جهت ورود به بازارهاي جهاني
ميتواند ظرفيت تعاونيها را افزايش دهد.
اعالم نرخ حق الوکاله بانک سرمايه
در سال 1398

گفت :از ابتداي سال  1398استفاده از ش��رکتهاي
ارزيابي خسارت در بيمههاي اموال هم در دستور کار
بيمه آسيا قرارميگيرد واز ظرفيت ارزيابان خسارت در
نقاط دور افتاده کشور در سال آينده استفاده بيشتري
خواهد شد.احمد حسيني ،مدير بيمههاي درمان بيمه
آسيا با ارائه گزارش��ي از تعامل بيمه آسيا با ارزيابان
خس��ارت در سال ج��اري ،بيان داش��ت :در صورت
ارزيابي مثبت بيمه آسيا از همکاري با ش��رکتهاي
ارزيابي خس��ارت ،اين همکاري ادامه خواهد يافت و
الزمه تداوم همکاري را نگاه تخصصي شرکتهاي
ارزيابي خس��ارت در همه حوزهه��ا و رعايت اصول
حرفهاي و آئين نامههاي موجود دانست.

اعالم گزارش تسهيالت اعطايي به
بخشهاي مختلف اقتصادي بانک رفاه

گزارش تس��هيالت اعطاي��ي بان��ک رفاه در
بخشه��اي مختل��ف اقتص��ادي ،بنگاههاي
کوچک و متوسط ،ضمانتنامههاي صادره ريالي
و قرض الحسنه اعطايي ازدواج و تهيه جهيزيه
اعالم ش��د.به گ��زارش روزنام��ه عصرايرانيان
ب��ه نقل از روابط عموميبان��ک رفاه کارگران،
اي��ن بانک طي ساله��اي  96 ،95و ده ماهه
نخست سالجاري ،بالغ بر  12.815ميليارد ريال
تس��هيالت از محل منابع بانک به بنگاههاي
کوچک و متوسط پرداخت کرده است.همچنين
بانک رفاه در يازده ماهه نخست سال جاري ،در
بخشهاي کشاورزي ،صنعت و معدن ،مسکن
و ساختمان ،بازرگاني ،خدمات و متفرقه بالغ بر

 276.447ميليارد ريال تس��هيالت اعطا کرده
است.اين بانک سال  96و يازده ماهه نخس��ت
س��ال  ،97تع��داد  25.796فق��ره تس��هيالت
قرض الحسنه مشاغل خانگي ،اشتغال زايي و
کارفرمايان طرحهاي مدد جويي به مبلغ بيش
از  2.948ميليارد ريال به معرفي شدگان کميته
ام��داد امام خميني (ره) ،سازمان بهزيس��تي و
وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعي پرداخت کرده
است.بانک رفاه همچنين در مقطع يازده ماهه
نخست سال جاري ،مبلغ بيش از  2.079ميليارد
ريال تسهيالت از محل منابع قراردادهاي سپرده
گذاري صن��دوق توسعه ملي اعطا کرده است.
اين گ��زارش حاکي است ،بانک رفاه در مقطع
يازده ماهه ابتداي سال جاري ،بالغ بر 37.527
ميليارد ريال انواع ضمانتنامههاي ريالي به تعداد
 46.668فقره صادر کرده است.همچنين شعب
اين بانک از محل سپردههاي قرض الحس��نه
نزد خود و در يازده ماهه نخس��ت سال جاري،
تعداد  56.646فقره تس��هيالت قرض الحسنه
ازدواج و تهي��ه جهيزيه به مبلغ  8.760ميليارد
ريال پرداخت کرده است.

نرخ ح��ق الوکاله
بابت سپردههاي
سرماي��ه گذاري
اش��خاص ن��زد
بان��ک سرماي��ه
در س��ال 1398
اعالم ش��د.به گ��زارش «عصرایرانیان»
به نق��ل روابط عمومی بان��ک سرمایه؛
این بانک ب��رای تائین حق الوکاله سال
آین��ده اطالعی��ه ای در درگاه اینترنتی
خود منتش��ر کرد .در این اطالعیه آمده
است«:ب��ه اطالع می رسان��د نرخ حق
الوکاله بابت سپرده های سرمایه گذاری
اش��خاص ن��زد بانک سرمای��ه در سال
 1398به میزان  2درصد می باشد».
فراخوان بيمه «ما» براي افزايش
سرمايه بيمه بدنه خودرو بيمه گذاران

شرکت بيمه «ما»
ط��ي فراخواني از
بيمهگ��ذاران خود
درخواس��ت ک��رد
نسبت به افزايش
سرمايه بيمه بدنه
اتومبيل خ��ود سريعا اقدام کنند.به گزارش
روزنام��ه عصرايراني��ان به نق��ل از روابط
عموميبيم��ه «ما» ،با توج��ه به نوسانات
اخير قيم��ت وسائل نقليه زمين��ي اعم از
خودروهاي واردات��ي و ساخت داخل ،اين
ش��رکت به منظور حماي��ت ازحقوق بيمه
گذاران  ،خواستار افزايش سرمايه مورد بيمه
آنها در بيمه بدنه شد.بر اساس اين گزارش،
بيمه «ما» از مشتريان و بيمه گذاران خود
درخواست کرد بر اساس شرايط عموميبيمه
نام��ه بدنه اتومبيل ،با مراجعه به ش��عب و
نمايندگيهاي بيمه «ما» در سراسر کشور
در اسرع وقت ،نس��بت به افزايش سرمايه
بيمه نامه بدنه خودرو خود اقدام کنند تا از
بروز هرگونه ضرر و زيان احتمالي ناشي از
ماده  10قانون بيمه(قاعده نسبي) در هنگام
وقوع خسارت جلوگيري شود

