اخبار

طي جشنواره هفته جهاني کارآفريني صورت گرفت

حمايت بانک توسعه تعاون از رويداد استارتاپي

نياز مشتريان ،مالک برنامه ريزيهاي
بانک ملي ايران

بانک ملي ايران به عنوان يک نهاد اقتصادي
داراي مخاطب عام ،برنامههاي خود را بر اساس
نياز مشتريان تدوين ميکند.به گزارش روزنامه
عصرايرانيان به نقل از روابط عموميبانک ملي
ايران ،مش��تري را ميتوان مهمترين سرمايه
بانک خواند ،به طوري که هيچ کدام از طرحها
و برنامههاي آن بدون حضور مشتري ،عملياتي
نخواهد شد.از آنجا که رضايت مشتري اصل
اساسي فعاليتهاي بانک ملي ايران در طول
دوره حياتش بوده و هس��ت ،اکنون نيز همه
برنامه ريزيهاي کوت��اه مدت و بلند مدت با
هدف تامين نياز مش��تري و پاس��خگويي به
خواس��تههاي آن تدوين و عملياتي ميشود.
س��امانه ب��ام به عن��وان يک ابزار پيش��رفته
بانکداري الکترونيک��ي از جمله محصوالتي
است که مطابق با نيازهاي مشتريان طراحي
شد و راز موفقيت آن را ميتواند متناسب بودن
با خواس��تههاي کاربران دانست.س��امانه بله
که يک پيام رس��ان و اپليکيشن مالي امن و
بومياست نيز به خوبي توانسته جاي خالي اين
ابزار را دنياي پر زرق و برق رسانههاي خارجي
پر کند.بانک آفيسر و سککوک نيز سامانههايي
هستند که به طور کامل بنا به شناخت ايجاد
شده از نيازهاي مشتريان طراحي و اجرا شده
اند.در دنياي امروزي ،سازمانهايي موفق اند
که بتواند خواستههاي مشتريان را به درستي
و در کمترين زمان ممکن براورده کنند.بانک
ملي ايران نيز با درک اين موقعيت ،توانس��ته
جايگاه مطلوبي در ميان مشتريان پيدا کند و
از اين پس نيز با رونمايي از محصوالت تازه،
همين روند را ادامه خواهد داد.
بازديد مديرشعب بانک کشاورزي
استان آذربايجان شرقي از مناطق
زلزلهزده

بانک توس��عه تعاون از رويداد اس��تارتاپي
برگزارش��ده طي جش��نواره هفته جهاني
کارآفريني حمايت نمود.رويداد اس��تارتاپي
بومين��و صنايع و خدمات ن��وآور به همت
دانش��کده کارآفريني دانش��گاه تهران و با
حمايت وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعي
و بانک توس��عه تعاون ،بهعن��وان يکي از

رييس کل بيمه مرکزي:

شفاف سازي در صنعت بيمه ريشه اعتماد عموميرا مستحکم تر ميکند

با رفع اشکاالت قانون بيمه حوادث همگاني با پيشنهاد
سه جانبه شوراي نگهبان ،کميسيون اقتصادي مجلس
و بيم��ه مرک��زي ،فضاي امنيت و اطمينان در کش��ور
گسترده تر خواهد شد.به گزارش روزنامه عصرايرانيان
به نقل از اداره کل روابط عموميو امور بين الملل بيمه
مرکزي ،دکتر غالمرضا سليماني که در جمع خبرنگاران
حاضر در نمايش��گاه بورس ،بانک و بيمه جزيره کيش
س��خن ميگفت ،با اعالم اين مطلب اف��زود :افزايش
ضريب نفوذ بيمه در کشور به مولفههاي گوناگوني نياز
دارد که مهمترين آن آگاه س��ازي مردم از ظرفيتهاي
اي��ن صنع��ت اس��ت.رييس کل بيمه مرک��زي ايجاد
کنسرسيومهاي صنعت بيمه را زمينه سودآوري بيشتر
فعاالن اين صنعت ارزيابي کرد و افزود :دولت به دنبال
تصدي گري بيشتر نيست و فضا را براي فعاليت گسترده
بخش خصوصي فراهم کرده و صنعت بيمه بايد از اين
فرصت استفاده کند.وي از رتبه بندي شرکتهاي بيمه
به عنوان بهترين ش��اخص براي انتخاب بيمه گذاران
نام برد و اظهار داش��ت :ش��فاف سازي در صنعت بيمه
ريش��ه اعتم��اد مردم ب��ه اين صنعت را مس��تحکم تر

ميکند.دکتر سليماني با اعالم اين مطلب که بزرگترين
چال��ش صنعت بيمه تقويت رش��ته بيمههاي زندگي و
س��پرده گذاري اس��ت ،تصريح کرد :شرکتهاي بيمه
به توس��عه بيمههاي عمر نگاه وي��ژهاي دارند و عالوه
بر ش��رکتهايي که در اين حوزه به صورت تخصصي

فعاليت ميکنند شرکتهاي ديگر نيز تمرکز خوبي در
اين حوزه دارند.وي خاطرنشان کرد :جذب نقدينگي خرد
مردم براي تامين آتيه آنان از اهداف جدي و اصلي رشته
بيمه زندگي و پسانداز است.رييس شوراي عالي بيمه
با تاکيد بر اين نکته که ضريب نفوذ بيمه بايد از  ۴/۲به

 ۷درصد برسد ،افزود :با توسعه بيمههاي زندگي ،فعاليت
هدفمند اس��تارت آپها ،ورود نيروه��اي خالق و تازه
نفس و حضور گسترده صنعت بيمه در بازار سرمايه ،اين
رشد پيشبيني شده تحقق خواهد يافت .دکتر سليماني
با ابراز خرس��ندي از حض��ور حداکثري صنعت بيمه در
رويداده��ا و همايشهاي پول��ي و مالي،تعامل صنعت
بيمه با بازار س��رمايه را راهگشا و مثبت توصيف کرد و
افزود:صنعت بيمه بايد به تمام آحاد جامعه اطمينان بدهد
که در صورت وقوع حوادث ميتواند به اعتماد آنان پاسخ
مطلوبي بدهد.وي در بخش ديگري از سخنان خود به
تشريح آخرين عملکرد بيمه مرکزي در بخش بيمههاي
اتکايي اش��اره کرد و گفت :ت�لاش کرده ايم تا در کنار
اص�لاح فرايندها و کاهش تصدي گري بيمه مرکزي،
اص�لاح فرايندها را به حد قابل قبولي برس��انيم.رييس
ش��وراي عالي بيمه در پايان به بيمه راهپيمايي بزرگ
اربعين اشاره کرد و گفت :صدور بيمه نامه ويژه اربعين
براي صنعت بيمه توجيه اقتصادي ندارد بلکه در راستاي
انجام تکاليف قانوني و مسئوليت اجتماعي صنعت بيمه
صورت پذيرفته است.

مشتريان بانک سرمايه «رمز دوم پوياي کارت سرمايه» را فعال نمايند

مش��تريان بانک سرمايه ميتوانند به منظور
افزايش امني��ت تراکنشهاي اينترنتي خود،
از طريق سامانه اينترنت بانک يا مراجعه به
شعب بانک سرمايه نسبت به فعالسازي رمز
مهن��دس جواد محم��ودي مديرش��عب بانک
کشاورزي اس��تان آذربايجان شرقي ،به همراه
معاون اداري ومالي وپشتيباني استان باحضور در
مناطق زلزله زده ميانه از نزديک با مردم داغدار
وخسارتديدهبهگفتگونشست.بهگزارشروزنامه
عصرايرانيان به نق��ل از روابط عموميمديريت
شعب بانک کشاورزي استان آذربايجان شرقي،
مهن��دس محمودي در اين بازدي��د اعالم کرد:
خسارتهاي وارده به بخش کشاورزي از طرف
صندوق بيمه کشاورزي در بخش دام وطيور در
حال ارزيابي وپيگيري است.وي افزود  :افرادي
که ازبانک کش��اورزي تسهيالت دريافت کرده
و داراي ش��رايط بيمه خس��ارت باشند از طرف
شرکتهاي بيمه گري بررسي و غرامت پرداخت
خواه��د ش��د.محمودي اظهار داش��ت :تالش
ميکنيم با هماهنگي و استفاده از تمام ظرفيتها
و امکانات خدمات مناسبي را از سوي مجموعه
بانک کشاورزي در مناطق زلزله زده براي آسيب
ديدگان ارائه دهيم.

برنامههاي ويژه هفت��ه جهاني کارآفريني
ط��ي روزه��اي  29آبان ت��ا اول آذرماه در
محل پارک علم و فناوري دانشگاه تهران
برگزار شد .در اين رويداد تيمهاي استارتاپي
متش��کل از دانش��جويان ،دانشآموزان و
متخصصين به همراه ش��تابدهندهها به
تبيي��ن طرحهايخ��ود پرداختن��د و داوران
رقاب��ت بر اس��اس معياره��اي تخصصي
برترين ش��رکتکنندهها را معرفي نمودند.
مراس��م معرفي برگزي��دگان رويداد جمعه
اول آذر از س��اعت  18ال��ي  20:30برگزار

ش��د و بانک توسعه تعاون با تقبل اعطاي
جوايز به برگزيدگان ،با دانشکده کارآفريني
دانش��گاه ته��ران در اين روي��داد فناورانه
مشارکت نمود.شهرام بخش��ا رئيس اداره
کل روابط عموميبانک توسعه تعاون عصر
جمعه در مراسم اختتاميه رويداد استارتاپي
بومينو صنايع و خدمات نوآور در پارک علم
و فناوري دانش��گاه تهران گفت :مکانيزم
فعاليت شرکتهاي تعاوني مبتني بر تجميع
س��رمايههاي خرد اشتراک تجارب مفيد و
درنهايت ايجاد يک بنگاه اقتصادي در قالب

خرد يا متوسط ميباشد.وي افزود:رويکرد
اجتماع��ي الگوي تعاون با تجلي در فرآيند
خلق ارزش راهکار مناسبي جهت شکوفايي
بسياري از بخشهاي اقتصادي ميباشد و
تجربه موفق تعاونيها در سطح دنيا نشان
از کارآمدي اين الگو و قابليت اس��تفاده آن
جهت صنايع و مش��اغل گوناگون را دارد.
وي خاطرنش��ان ک��رد :ش��تابدهندهها،
اس��تارتاپها و ش��رکتهاي دانشبني��ان
ميتوانند در قالب ايجاد شرکتهاي تعاوني
قابليت بهرهمن��دي از طرحهاي حمايتي

دولتي و تسهيالت ارزانقيمت حزه تعاون
را پيدا کنند و با فعاليتهاي دانشمحور و
خلق ارزش در اقتصاد ،فرصتهاي شغلي
مناسبي را فراهم نمايند.بخشا فعاليتهاي
صورت گرفته در اين رويداد اس��تارتاپي و
س��اير برنامههاي هفته جهاني کارآفريني
را ارزش��مند دانس��ت و دراينب��اره افزود:
مراکز علميو پژوهشي کشور فرصتهاي
مناس��بي براي حضور عالقهمندان دانش
و فن��اوري در فعاليتهاي علميو تجاري
فراهم نمودهاند.

دوم پوياي کارتهاي س��رمايه اقدام نمايند.
به گزارش روزنام��ه عصرايرانيان به نقل از
روابط عموميبانک سرمايه ،بر اساس برنامه
ابالغي اعالمش��ده از سوي بانک مرکزي و

بهمنظ��ور افزايش ضري��ب امنيت و صيانت
از حق��وق مش��تريان بانکه��ا و همچنين
جلوگيري از س��رقتهاي اينترنتي ،مقتضي
اس��ت مش��تريان بانک س��رمايه نيز جهت

شعبه بيمه آسيا در بندر چابهار افتتاح شد

شعبه بيمه آسيا در بندر چابهار همزمان با هفته وحدت
و ميالد باس��عادت پيامبر گرامياسالم(ص) و با حضور
نايب رييس هيأت مديره و مديرعامل بيمه آسيا ،اعضاي
هيئ��ت مديره  ،امام جمعه چابهار ،مقامات مس��ئول در
فرمان��داري ،ش��هرداري ،ادارات كل ام��ور اقتصادي و
دارايي و بنادر شهرستان ،مسئوالن مركز خدمات حوزه
علميه استان سيستان و بلوچستان ،رييس پليس راهور و
سايرمقامات محلي چابهار افتتاح شد.به گزارش روزنامه
عصرايرانيان به نقل از روابط عموميبيمه آسيا ،مسعود
بادين ،نايب رييس هيأت مديره و مديرعامل بيمه آسيا
در آيين افتتاح شعبه بندر چابهاربيمه آسيا با تبريک ميالد
با س��عادت نبي مکرم اسالم (ص) ،گفت :بيمه آسيا به
عنوان بزرگترين بيمه خصوصي کشور ،توانايي کامل
در برقراري امني��ت مالي فعاليتها و پروژههاي بزرگ
اقتصادي کش��ور را با ارائه پوششهاي مناسب بيمهاي
داردمديرعامل بيمه آس��يا با اش��اره به توانگري سطح
يک بيمه آس��يا با ش��اخص 145درصد ،اظهار داشت:

همکاري متقابل با مناطق آزاد در اقصي نقاط کش��ور،
اولويت کاري بيمه آس��يا به عنوان يک نهاد مالي است
که اميدواريم افتتاح شعبه بيمه آسيا در بندر چابهار فتح
بابي در گسترش بيمه و ارائه خدمات متنوع بيمهاي به
هموطنان مان در اين منطقه استراتژيک باشد.بنابر اين
گزارش ،حجت االس�لام والمسلمين موسوي ،نماينده
واليت فقيه و امام جمعه چابهار نيز در اين مراسم ضمن
ابراز خرسندي از آغاز به كار شعبه بيمه اسيا در اين بندر،
اظه��ار اميدواري كرد فعاليت بيمه آس��يا در چابهار ،در
توسعه اين منطقه مثمر ثمر واقع گردد.

انجام هرگونه پرداخت اينترنتي ،نس��بت به
فعالس��ازي رمز دوم پوياي کارت س��رمايه
خود اقدام نمايند.گفتني اس��ت طبق اعالم
رس��ميبانک مرکزي ،از تاري��خ  15ديماه

سال جاري رمز دوم ثابت کارتهاي بانکي
غيرقابل استفاده شده و تماميعملياتهاي
بانکي که نياز به رمز دوم کارت دارد ،تنها از
طريق رمز دوم پويا امکانپذير خواهد بود.
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اخبار
کسب عنوان کسب و کار پيشرو
توسط بانک سينا

بانک سينا عنوان
کس��ب و کار
پيش��رو در پي��اده
س��ازي استراتژي
اقتص��اد مقاومتي
در س��يزدهمين
کنفران��س بي��ن
الملل��ي مديريت
اس��تراتژيک را کس��ب کرد.ب��ه گ��زارش
خبرن��گار روزنام��ه عصرايرانيان ب��ه نقل از
روابط عموميبانک س��ينا ،اين کنفرانس بين
المللي ،با مشارکت ش��بکه تلويزيوني ايران
کاال و کميس��يون انجمنهاي علميکشور و
حضور بيش از يک هزار نفر از دانش��جويان،
اساتيد ،مديران حوزه برنامه ريزي و مديريت
استراتژيک و با س��خنراني محمدجواد آذري
جهرمي ،وزير ارتباطات و فناروي اطالعات،
حجت االس�لام و المس��لمين محمدحسن
ابوترابي فرد ،عضو هيأت عالي حل اختالف
و تنظيم روابط قواي سه گانه ،برات قباديان،
معاون��ت پژوهش و فن��اوري وزارت صنعت،
مع��دن و تج��ارت ،محم��د جالل��ي ،دبي��ر
کميسيون انجمنهاي علميکشور در سالن
اجالس سران کشورهاي اسالميبرگزار شد.
در اي��ن رويداد که با ارائه مقاالت تخصصي،
برگزاري س��خنرانيهاي کليدي و همچنين
برگزاري پانل تخصصي استراتژيهاي توسعه
صندوقهاي بازنشستگي کشور همراه بود ،از
بانک س��ينا به عنوان کسب و کار پيشرو در
پياده س��ازي استراتژي اقتصاد مقاومتي سال
 98کش��ور ،تجليل شد.سيزدهمين کنفرانس
بين الملل��ي مديريت اس��تراتژيک به همت
انجمن مديريت راهبردي ايران و با مشارکت
ش��بکه تلويزيون��ي ايران کاال و کميس��يون
انجمنهاي علميکش��ور در س��الن اجالس
سران کشورهاي اسالميبرگزار شد.

