اخبار
با حکم وزیر اقتصاد حسن شریفی مدیر
عامل بیمه ایران شد

سید احس��ان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و
دارایی طی احکام جداگانه ای حس��ن شریفی
را به س��مت مدیرعامل بیمه ایران و داریوش
محمدی و سید محمدناصر مبرقعی را به سمت
اعضای هیئت مدیره این شرکت منصوب کرد.
به گزارش روابط عمومی بیمه ایران ،خاندوزی
در حک��م انتصاب مدیرعامل جدید ش��رکت
س��هامی بیمه ایران بر اولویت های استقرار
کامل سیستم جامع بیمه گری ،اتخاذ سازوکار
مناس��ب برای وصول مطالبات ،بهینه سازی
پرتفوی سرمایهگذاریهای شرکت به منظور
افزایش بازدهی س��رمایهگذاریها و استفاده
هر چه بهتر از ذخایر ش��رکت و مولدس��ازی
دارایی هاو پیاده س��ازی بیمه گری دیجیتال
در راستای توسعه اقتصاد هوشمند تأکید کرده
است .بر اساس این گزارش ،ساماندهی شعب
و نمایندگی ها و دفاتر خارج از کش��ور ،تدوین
و پیگیری برنامه خروج از زیان دهی شرکت،
افزایش تنوع خدمات بیمه ای در راستای ارائه
خدمات بهینه ،آسان و سریع به آحاد جامعه و
متناسب نمودن ترکیب پرتفوی و پیاده سازی
سیستم مدیریت ریسک و استفاده از منابع بیمه
به س��مت تأمین مالی اقتصاد و بازار سرمایه
از دیگر اولوی��ت های برنامه مورد تأکید وزیر
اقتصاد در دوره جدید مدیریت شرکت سهامی
بیمه ایران است.
حضور شرکت بیمه دی در رویداد تبادل
فناوری در صنعت بیمه

حضور ش��رکت بیم��ه دی در روی��داد تبادل
فناوری در صنعت بیمه حضور ش��رکت بیمه
دی در روی��داد تبادل فناوری در صنعت بیمه
حضور ش��رکت بیم��ه دی در روی��داد تبادل
فن��اوری در صنعت بیمه ش��رکت بیمه دی
ب��ا حضور در روی��داد تبادل فن��اوری صنعت
بیمه ،ضمن تبادل اطالعات با ش��رکتهای
دانشبنی��ان و اس��تارتآپها ،ظرفیت های
خ��ود در این زمینه را معرفی نمود .به گزارش
روابط عمومی شرکت بیمه دی؛ این نمایشگاه
با هدف ش��ناخت و بهره برداری از توانمندی
های شرکت های دانش بنیان و استارتاپ ها
در جهت گسترش و تحول خدمات در محل
صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری
برگزار شد .در این رویداد شرکت بیمه دی در
راستای بیمه داری نوین به تبادل اطالعات با
سایر شرکت ها و استارتاپ ها در جهت پیشبرد
برنامه های نوآورانه ب��ر مبنای فناوری های
نوین پرداخت و ضمن برگزاری جلسات متعدد
زمینه همکاری با تع��دادی از آن ها را فراهم
نمود .بیمه مرکزی جمهوری اس�لامی ایران،
سندیکای بیمهگران ایران ،صندوق نوآوری و
شکوفایی ریاست جمهوری ،پژوهشکده بیمه و
شرکتهای بیمه برای برگزاری این نمایشگاه
همکاری مشترک داشتند.

در سال تولید ،پشتیبانیها و مانع زداییها صورت گرفت:

افتتاح کارخانه تولید دستگاههای کارتخوان با حمایت بانک سامان

شرکت تندرنور با حمایت بانک سامان و بهکارگیری تکنولوژی روز دنیا ،موفق
به راهاندازی کارخانه تولید دس��تگاههای کارتخوان ش��د .به گزارش سامان
رسانه ،مراسم افتتاح کارخانه تولید و ساخت دستگاههای کارتخوان شرکت
تندرنور با حضور مدیران ارشد بانک سامان ،شرکت پرداخت الکترونیک سامان
و جمعی از مدیران ارشد شبکه بانکی کشور در پارک علم و فناوری پردیسان
برگزار شد .در این مراسم هومن سپهری مدیرعامل شرکت تندرنور که یکی از
شرکتهای گروه مالی سامان است ،طی سخنانی به تاریخچه شرکت تندرنور
و فراز و نشیبهای این شرکت اشاره کرد و گفت :شرکت تندرنور نخستین
شرکت ایرانی بود که موفق به طراحی و ساخت نرمافزار سوئیچ بانکی شد و

این نرمافزار تا سالها در بانک سپه مورداستفاده قرار میگرفت؛ اما زمانی که
بانک سامان این شرکت را خرید وضعیت چندان مناسبی نداشت و با مشکالت
فراوانی روبرو بود .وی س��پس ادامه داد :پس از تملک ش��رکت توسط بانک
س��امان و با حمایتهای خوبی که توس��ط مدیران ارشد این بانک و شرکت
پرداخت الکترونیک سامان دریافت کردیم ،توانستیم مشکالت را یکی پس از
دیگری پشت سر بگذاریم و امروز به بزرگترین شرکت تعمیرات کارتخوان
ایران تبدیل شویم .بهطوریکه امروز تنها شرکتی هستیم که توانایی تعمیر
تمام برندهای کارتخوان اعم از Pax, Verifone, Bitel, Ingenico,
 Newland, Talentoو  Sagemرا داری��م و مح��دود به برند خاصی
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نیست .مدیرعامل ش��رکت تندرنور در ادامه افزود :در سال  97و  98تصمیم
گرفتیم که شرکت برند خاص خود را در حوزه کارتخوان داشته باشد و ازاینرو
پس از بررسی و مطالعه فراوان و بازدیدهای متعدد با شرکت  Newlandکه
دومین تأمینکننده دستگاه کارتخوان در سراسر جهان است به توافق رسیدیم
و با انتقال دانش توانستیم نمایندگی این شرکت بزرگ را دریافت کنیم .هومن
س��پهری در ادامه به شیوع کرونا در جهان اشاره کرد و ادامه داد :در سال 99
به دلیل ش��یوع کرونا ،گرایش بسیار زیادی به سمت استفاده از دستگاههای
کارتخوان ایجاد شد و به همین دلیل شرکت تندرنور تصمیم گرفت که برای
رفع نیاز داخلی ،اقدام به تولید دستگاه کارتخوان در داخل کشور کند.

در راستای ادامه روند مسئولیتهای اجتماعی صورت گرفت؛

ساخت سیامین مدرسه توسط بانک مسکن در کشور

عضو هیات مدیره بانک مس��کن در مراس��م افتتاحیه
مدرسه  ۶کالس��ه شهدای بانک مس��کن در روستای
کرکولی خراسان شمالی از ساخت  ۳۰مدرسه در کشور
توسط این بانک خبر داد.
به گزارش عص��ر ایرانیان به نقل از پایگاه خبری بانک
مس��کن ،آیین افتتاح مدرسه  6کالس��ه شهدای بانک
مسکن روستای کرکولی شهرستان راز و جرکالن استان
خراسان ش��مالی با حضور فاضلیان عضو هیات مدیره
بانک مس��کن ،مس��عود ایزدی مدیر امور شعب منطقه
ش��رق کش��ور  ،مهدی احمدی رییس اداره کل روابط
عمومی و مرتضی ناصری مدیر ش��عب استان خراسان
شمالی برگزار ش��د .در این مراسم مسووالن استانی از
جمله حس��ین پور معاون سیاس��ی ،امنیتی اس��تانداری
خراسان ش��مالی ،امین فالح کوش��کی مدیر کل اداره
تجهیز و نوسازی مدارس خراسان شمالی ،قدیمی رییس
آم��وزش و پرورش شهرس��تان راز و ج��رکالن حضور
داشتند .فاضلیان عضو هیات مدیره بانک مسکن در این
مراسم نقش توسعه فضاهای آموزشی استاندارد در رشد
و شکوفایی استعدادهای مناطق کم برخوردار را بسیار با
اهمیت دانس��ت و گفت :به فرموده مقام معظم رهبری
تمام مش��کالت کشور با نگاه علمی به موضوعات حل
خواهد شد .وی با اشاره به اهتمام بانک مسکن به توسعه
علمی کشور گفت :بر همین اساس و به پشتوانه شناخت
از ظرفیتها و استعدادی ذاتی فرزندان این مملکت ،در
بانک مس��کن بر این باور هس��تیم که در سایه توسعه

فضاهای آموزش��ی استاندار در کش��ور میتوانیم شاهد
ش��کوفایی اس��تعدادهای درونی عزیزان دانش آموز در
مناطق محروم و در نهایت حل مشکالت جامعه باشیم .در
ادامه فاضلیان با ابراز خرسندی از ساخت مدارس شهدای
بانک مسکن در سراسر کشور ،این اقدام را در کنار انجام
سایر مسوولیتهای اجتماعی بانک افتخارآمیز دانست
و گفت :با افتخار اعالم میکنیم بانک مس��کن تاکنون
در امر س��اخت  30مدرسه با سازمان تجهیز و نوسازی
مدارس همکاری داشته است و این مسیر را ادامه خواهد
داد تا روزی که دیگر ش��اهد کمبود فضای آموزشی در

کشور نباشیم .عضو هیات مدیره بانک مسکن با اعالم
خبر برگزاری مراس��مهای افتتاحیه مدارس دیگری در
س��ایر استانها همزمان با سالروز تاسیس بانک مسکن
ابراز امیدواری کرد تا اس��تعدادهایی برخاس��ته از همین
خیرساز بتوانند با اعمال و رفتارشان باعث توسعه
مدارس ّ
در کش��ورمان شوند .حسین پور معاون سیاسی ،امنیتی
استانداری خراسان شمالی نیز در این مراسم با اشاره به
برخی خدمات بانک مس��کن در بخش ساخت مسکن،
از کلیه کارکن��ان ،مدیران و اعضای هیات مدیره بانک
مسکن تقدیر کرد .وی در این باره گفت :به واقع از بانک

مس��کن خاطرهای جز خیرخواهی ،همراهی و کمک به
م��ردم در ذهن نداریم .بانک مس��کن در ادوار مختلف
با همراهی در طرح مس��کن مه��ر و اکنون نیز با قبول
تعهدات طرح نهضت ملی مس��کن به عناوین مختلف
در مسیر خدمت رسانی به مردم با دولت همراهی کرده،
که از کلیه مدیران و کارکنان این بانک تقدیر و تش��کر
میکنی��م .وی ادامه داد :اکنون که در آس��تانه  25دی
ماه سالگرد تاسیس بانک مسکن شاهد برگزاری مراسم
افتتاحیه مدرسه شهدای بانک مسکن در خراسان شمالی
هس��تیم ،ضمن تبریک این روز ویژه به پرس��نل خدوم
بانک مسکن ،آن را به فال نیک میگیریم و امید داریم
این تقارن منش��اء اتفاقات پر خی��ر و برکت دیگری در
استان باشد .امین فالح کوش��کی مدیر کل نوسازی و
تجهیز مدارس استان خراسان شمالی نیز بحث آموزش
را محور اصلی توس��عه در کش��ور دانس��ت و گفت :هر
اقدام بنیادی و زیرس��اختی در راس��تای ارتقاء و تقویت
آموزش ،اس��تقالل ،پیشرفت و توسعه کشور بسیار مهم
و اساسی است .مدیرکل نوسازی و تجهیز مدارس استان
خراسان ش��مالی در گزارشی مدرسه  6کالسه شهدای
بانک مسکن روس��تای کرکولی را پروژهای دارای 320
متر مربع فضای آموزشی و حدود  100مترمربع فضای
س��رایداری و بهداشتی و حدود  1600مترمربع محوط ه
معرفی کرد که با هزین��های بالغ بر  25میلیارد ریال در
فاصله  160کیلومتری از مرکز اس��تان در نوار مرزی با
کشور ترکمنستان ساخته شده است.

فرهاد بهمنی:

امکان ثبت چک صیادی در سامانه همراه بانک پست بانک ایران به زودی فراهم می شود

فرهاد بهمنی عضو هیات مدیره پست بانک
ایران در جلسه شورای ادارای مدیریت شعب
پس��ت بانک استان البرز با اش��اره به اینکه
سامانه س��اتنا مراحل تس��ت نهایی خود را
گذرانده و با نسخه جدید در باجههای بانکی
روستایی فعال میش��ود ،گفت :گزینه ثبت
چک صیادی در نس��خه آخر سامانه همراه
بانک لحاظ ش��ده و به زودی تحویل بانک

میشود .به گزارش اداره کل روابط عمومی
پس��ت بانک ای��ران ،فره��اد بهمنی عضو
هیات مدیره بانک در این جلس��ه ،با اش��اره
به اینکه وجود مش��کالت در سیستم و نرم
افزارها جز ماهیت و ذات نرم افزار و س��خت
افزارها است ،افزود :تمام تالش ما این است
ک��ه با همکاری ش��رکتهای طرف قرارداد
آنه��ا را برطرف کنیم و برخی از مش��کالت

اعالم شده به سیس��تم بنکو ارتباطی ندارد
و در تمام بانکهای کش��ور وجود دارد .وی
با تاکید بر اینکه س��امانه ساتنا به زودی در
باجههای بانکی روستایی راه اندازی میشود،
اظهار کرد :این سامانه مراحل تست خود را
گذران��ده و ب��ا نس��خه جدی��د در باجههای
بانکی روس��تایی ،فعال میشود .عضو هیات
مدی��ره بانک با بیان اینکه ب��رای ارتقا و راه

اندازی بانکداری دیجیتال برنامههای زیادی
در دس��ت اجرا داریم ،ادامه داد :گزینه ثبت
چک صیادی در نس��خه آخر سامانه همراه
بانک لحاظ ش��ده و تا پیش از س��ال جدید
تحویل بانک میش��ود .بهمن��ی با تاکید بر
حل مشکالت اتباع خارجی در سامانه بنکو
تصریح کرد :این موضوع روند مثبتی را طی
ک��رده و در آیندهای نزدیک مش��کالت آن

نیز ،حل میش��ود .عضو هیات مدیره بانک
با اشاره به اینکه در حوزه مبارزه با پولشویی
باید به ش��یوه س��ایر بانکهای کشور عمل
کنیم ،خاطرنشان کرد :ویرایش حسابهای
قدیمی مشتریان در شعب و باجههای بانکی
روستایی باید به سرعت ،انجام شود .بهمنی
در پایان به س��واالت فنی روس��ای شعب و
کارشناسان حاضر در جلسه پاسخ داد.
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اخبار
تکمیل ظرفیت بزرگترین مجتمع
آلومینیوم کشور با مشارکت بانک
صادرات ایران

جشن تکمیل ظرفیت تولیدی شرکت مجتمع
صنای��ع آلومینیوم جنوب با حضور س��یدرضا
فاطمیامین وزیر صنع��ت ،معدن و تجارت،
عبدالرض��ا مص��ری نای��ب ریی��س مجلس
شورای اسالمی ،جمعی از نمایندگان مجلس،
مس��ئوالن و مدیران کش��وری و استانی و با
مش��ارکت و حمای��ت مالی بان��ک صادرات
ایران در المرد اس��تان فارس برگزار شد .به
گزارش روابطعموم��ی بانک صادرات ایران،
نائبرئیس هیئتمدیره این بانک همزمان با
سفر وزیر صمت و نمایندگان مجلس شورای
اسالمی ،از شرکت مجتمع صنایع آلومینیوم
جنوب بازدید و ضمن حضور در جشن تکمیل
ظرفیت تولیدی این شرکت ،راههای گسترش
همکاری و حمای��ت از افزایش ظرفیت این
واح��د تولیدی را مورد ارزیاب��ی قرار داد .امیر
یوس��فیان در این س��فر برای ادامه همکاری
بانک ص��ادرات ایران با این مجتمع و تامین
س��رمایه در گ��ردش آن از طری��ق اعتبارات
اسنادی ریالی داخلی و تسهیالت ارزی اعالم
آمادگی کرد.
خدمات نوین ایران زمین در حوزه
کیف پول الکترونیکی

بانک ایران زمین از جمله بانکهای پیش��رو
در زمین��ه کیف پول الکترونیک به حس��اب
میآی��د که از این ظرفیت ب��ه عنوان ابزاری
برای پرداختهای خُ رد و کارآمد در سیس��تم
بانکی کش��ور اس��تفاده میکند .ب��ه گزارش
کیوسک خبر به نقل از افق سرمایه ،پرداخت
یکی از فرآیندهای کلیدی و مهم در زندگی
روزمره مردم جامعه بوده و توس��عه و تکامل
ابزاره��ای پرداخت همواره با تکامل بش��ری
همراه بوده اس��ت .با وقوع انقالب دیجیتال
در ابتدای هزاره س��وم صنعت الکترونیک و
فناوری اطالعات وارد فرآیندهای اجتماعی و
زندگی مردم شد .در همین راستا ،در صنعت
پرداخ��ت نیز ابزارهای س��نتی مانند س��که،
اس��کناس ،چک و س��فته به مرور ابزارهای
پرداخت الکترونی��ک را در کنار خود دیدند و
تکنولوژی کارتهای مغناطیسی ،تراشهای
بیومتری��ک ،درگاههای پرداخ��ت اینترنتی،
تلفن همراه و ش��بکههای اجتماعی هرکدام
به تدریج س��همی در فضای پرداخت به خود
اختصاص دادند.
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