آغاز جشنواره فروش بيمه عمر دي

اخبار
فروش اوراق گواهي سپرده عام
در شعب بانک تجارت

اوراق گواهي ســپرده عام با نرخ سود
علي الحســاب  16درصد ســاالنه تا
روز يکشــنبه  29بهمن در شعب بانک
تجارت سراسر کشور به فروش ميرسد.
به گزارش روزنامه عصرايرانيان به نقل
از روابط عموميبانــک تجارت  ،اين
اوراق يکســاله ،بانام و معاف از ماليات
اســت و فروش آن به مدت شش روز
کاري از روز دوشــنبه  23بهمن آغاز
شــده و تا يکشــنبه  29بهمن ماه در
شعب بانک تجارت ادامه خواهد يافت.
سود ســاالنه اين اوراق علي الحساب
 16درصد و قابــل پرداخت در مقاطع
ماهانه ميباشــد  .بازخريد اوراق قبل
از سررسيد با نرخ  14درصد ساالنه از
تاريخ انتشــار محاسبه و قابل پرداخت
ميباشد .انتشــار اوراق گواهي سپرده
عام توســط بانک تجارت در راستاي
ارائه خدمات مالي بــه هموطنان و با
دريافت مجوز از بانک مرکزي صورت
پذيرفته است .مشــتريان ميتوانند با
حضور در شــعب بانک تجارت نسبت
به خريد اين اوراق اقدام کنند.
پرداخت 5ميليارد ريال خسارت به
حادثه ديدگان در کرمانشاهي

سرپرســتي بيمه کوثر استان کرمانشاه
در پي يک حادثــه رانندگي 5ميليارد
و 200ميليون ريال خســارت به زيان
ديــدگان پرداخــت کرد .بــه گزارش
روزنامــه عصرايرانيــان بــه نقــل از
روابطعموميو اعالم مدير سرپرســتي
بيمهکوثر اســتان کرمانشــاه؛ در اين
حادثــه دو نفر مجــروح و يک نفر به
شــدت آســيب ديد .با پيگيريهاي
بهعمل آمده و بعد از صدور راي دادگاه
مبلغ ياد شــده بــه ذينفعان پرداخت
شد.
انتصاب سرپرست معاونت نرم افزار
شرکت داده ورزي سداد

مهندس محمد مهدي اسمعيلي بنيزي
به عنوان «سرپرســت معاونت نرم افزار
شرکت داده ورزي سداد» منصوب شد.
به گزارش روابط عموميشــرکت داده
ورزي ســداد ،مهنــدس محمد مهدي
اســمعيلي بنيزي ،طي حکمياز سوي
مهندس حميدرضا مختاريان ،مديريت
محتــرم عامل ،به عنوان «سرپرســت
معاونــت نرم افزار شــرکت داده ورزي
سداد» منصوب شد.
در اين حکم آمده اســت :اميد است با
استعانت از پروردگار متعال و بهرهگيري
از توان علميو تجربه خويش در انجام
وظايف محوله ،موفق و مويد باشيد.
برگههاي نوبت دهي
بانک سرمايه با طرح سودوکو

بانــک ســرمايه در اقداميجــذاب و
مبتکرانه ،پشــت برگههاي نوبت دهي
شــعب خود را بــه جداول ســودوکو،
شــعارهاي تشــويقي در راستاي حفظ
محيط زيست ،صرفه جويي در مصرف
کاغــذ و اطالعرســاني در خصــوص
آخريــن خدمات و محصــوالت بانک
اختصــاص داد .به گــزارش روزنامه
عصرايرانيان به نقل از روابط عمومي،
در راســتاي افزايــش رضايتمنــدي
مشــتريان محترم بانک سرمايه و در
جهت حفظ و نگهداري هرچه بيشتر از
منابع طبيعي و صرفه جويي در مصرف
کاغذ ،اين بانــک در اقداميمبتکرانه و
جذاب اقدام به چاپ جداول ســودوکو
در پشــت برگههاي نوبت دهي براي
استفاده بهينه مشتريان از مدت حضور
خود در شــعبه نمود .شايان ذکر است
هــدف از اين طرح اســتفاده بهينه از
برگههاي نوبــت دهي ،ترويج فرهنگ
بهــره وري و افزايــش نشــاط ذهني
مشتريان ميباشد.

کمپين 360درجه تبليغاتي شرکت بيمه
دي ،با عنوان»باباي هميشه قهرمان»
در راســتاي معرفي مجدد برند شرکت
و فروش بيمههاي عمر از ابتداي بهمن
ماه سال جاري شروع شده است.
به گزارش روزنامه عصرايرانيان به نقل
از روابط عمومــيو امور بين الملل؛ در
اين خصوص محمدرضا کشاورز معاون

فروش و توســعه بازار بيمه دي گفت:
در اين کمپين بيمــه عمر مورد توجه
قرار گرفته و سرپرســتان خانوادهها به
عنــوان مخاطبين اصلــي جريان اين
کمپين ميباشــند ،از همين رو شــعار
«باباي هميشــه قهرمان» با توجه به
نقش و جايگاه رفيع سرپرست خانواده
که وظيفه اصلي تأمين امنيت و آرامش

را به عهده دارند ،انتخاب شده است.
وي در خصوص اجراي اين کمپين اظهار
داشــت :اين کمپين از دو بخش عمده
تشــکيل شده در بخش اول به معرفي
مجدد برند بيمه دي معرفي محصوالت
بيمه عمر شرکت خواهيم پرداخت ،و در
بخش دوم جشنواره فروش بيمههاي
عمر را خواهيم داشت ،که در اين دو ماه

پاياني سال برگزار ميشود و به دو نفر از
خريداران خوش شانس بيمههاي عمر
دو دستگاه خودرو ساندرو اهدا خواهيم
کرد .همچنين کمپين شامل سه بخش
رسانههاي صوتي و تصويري ،تبليغات
محيطي و حوزه ديجيتال است.
کشــاورز افــزود :مشــتريان محترم
ميتوانند بــه دو صورت تماس تلفني
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و مراجعه به پورتال dayfestival.ir
در جريان جزئيات جشنواره قرار گرفته و
بيمه عمر خود را خريداري نمايند.

اخبار
عرضه اوراق گواهی سپرده با سود ۲۰
درصد در موسسه ملل

رئيس کل بيمه مرکزي در کنفرانس يورو ماني مطرح کرد

ظرفيتهاي فراوان صنعت بيمه ايران براي سرمايه گذاري

دکتــر همتي ،رئيس کل بيمه مرکزي در کنفرانس
 Euromoneyکــه در پاريس برگــزار گرديد،
بــر آمادگي بيمه مرکزي بــراي کمک به تعامل و
ارتباط بيمههاي ايراني با بيمههاي خارجي به شرط
تامين منافــع متقابل تاکيد کرد .به گزارش روزنامه
عصرايرانيان به نقل از اداره کل روابط عموميو امور
بين الملل بيمه مرکزي دکتر همتي در اين کنفرانس
که چند تن از مقامات کشورمان از جمله دکتر نيلي
دستيار اقتصادي رئيس جمهور ،دکتر عراقچي معاون
سياسي وزير امور خارجه ،زماني نيا معاون وزير نفت
و روســاي هماهنگي بانکهاي دولتي و خصوصي
حضور داشــتند در خصوص روند خصوصي شدن
صنعت بيمه گفت :بازار بيمه ايران ،از زمان تصويب
قانون شرکتهاي بيمه غيردولتي در سال  ۲۰۰۱و
فروش سهام بيمههاي دولتي به بخش خصوصي در
ســال  ۲۰۰۸به تدريج از ساختار انحصاري و دولتي
فاصله گرفت و به سمت رقابتي شدن حرکت نمود.
رئيس شوراي عالي بيمه آزادسازي و حذف مقررات
نظام تعرفهاي و اســتقرار نظام نظارت بر توانگري
موسســات بيمه ،بهروزرســاني مقررات بيمهاي و
تطبيق آن با رويهها و اســتانداردهاي بين المللي،
توسعه و استقرار ســامانههاي نظارت الکترونيکي
بر بازار بيمه ماننــد اعطاي کد يکتا به بيمهنامهها،
استقرار نظام حاکميت شــرکتي و تدوين مقررات
مربوط ،ورود نيرويهاي جــوان و تحصيلکرده و
ارتقا کيفي منابع انســاني صنعت بيمه ،را از عوامل
مهم توسعه و رقابتي شدن صنعت بيمه ايران اعالم
کرد .وي نقش برجام در صنعت بيمه را مثبت ارزيابي
کرد و گفت :بعد از برجام تحوالت مهميدر صنعت
بيمــه ايران اتفاق افتاد .در زمان تحريمها نســبت

واگــذاري اتکايي به خارج ايران به شــدت کاهش
يافت و به کمتر از  ۱درصد رســيد .اما بعد از برجام
اين روند متوقف و معکوس شــد و واگذاري اتکايي
به خارج تدريج َا در حال بهبود اســت .دکتر همتي
يادآور شد :با لحاظ مشارکت بيمهگران اتکايي بزرگ
اروپايــي در قرارداد مازاد خســارت بازار بيمه ايران
که طي ماههاي اخير قطعي شــد اين نسبت رشد
چشــمگيري نيز خواهد يافت .از سوي ديگر حدود
 ۷۰درصد نفتکشهــاي ايران و بيش از  ۴۵درصد
کشتيهاي ايراني توانســتهاند از کلوب بينالمللي

 IGپوشش بيمهاي بگيرند .همچنين کشتيهاي
بيمهشده توسط موسسات  P&Iايران ميتوانند در
بنادر کشورهاي اروپايي تردد کنند .وي از آمادگي
کامــل بيمه مرکزي براي کمک به تعامل و ارتباط
بيمههاي ايراني با بيمههاي خارجي به شرط تامين
منافع متقابل خبر داد  .رئيس شورايعالي بيمه گفت:
در صنعــت بيمه ايران در حــوزه بيمههاي زندگي
واگذاري به خارج نداشــتهايم .امــا بعد از برجام به
منظور تشويق همکاريهاي بينالمللي شرکتهاي
بيمــه ايراني و انتقال دانش فني و توســعه نيروي

انســاني ،بيمه مرکزي براي اولين بــار به يکي از
شرکتهاي بيمه اجازه داد تا با يکي از شرکتهاي بيمه
اتکايي بزرگ دنيا قرارداد واگذاري اتکايي در زمينه
بيمههاي عمر منعقد کند  .رئيس کل بيمه مرکزي،
صنعت بيمه ايران را داراي ظرفيتهاي بکر فراواني
دانســت و گفت :صنعت بيمه در ايران بستر بسيار
مناسبي براي سرمايهگذاري خارجي است .ريسک
موجود در موجودي سرمايه کشــور ،باالي ۳۰۰۰
ميليارد دالر برآورد ميشود .به عبارت ديگر تقاضاي
بالفعل و بالقوه براي پوشــش ريسک در اقتصاد ما
باالي  ۳۰۰۰ميليارد دالر اســت که در حال حاضر
تنها کمتر از  ۳۰درصد اين ريســک تحت پوشش
بيم ه اســت .دکتر همتي بــا تاکيد بر ظرفيتهاي
خالي بيمه در کشور گفت :تنها  ۱۳درصد يعني فقط
 ۳ميليون  ۱۴۰هزار دستگاه پوشش بيمه بدنه دارند.
از نزديک  ۸۰ميليون ايراني ،فقط  ۱۴ميليون و ۲۰۰
هزار نفر يعني  ۱۸درصد ،بيمه عمر دارند .همچنين
تعداد بيمهشدههاي تکميلي درمان  ۱۲ميليون و ۴۰۰
هزار نفر است يعني فقط  ۱۶درصد مردم بيمه درمان
تکميلي دارند .از حدود  ۲۵ميليون واحد مسکوني در
ايران فقط  ۱۱درصد تحت پوشــش بيمه است و از
کل واحدهاي مسکوني ايران کمتر از  ۷درصد تحت
پوشش بيمه زلزله قرار دارد .وي در خصوص روند
رشد ضريب نفوذ بيمه در کشور گفت :طي  ۲۰سال
گذشته ضريب نفوذ بيمه يا نسبت حق بيمه توليدي
صنعت بيمه ايران به توليد ناخالص داخلي ،همواره
در حال رشد بوده اســت .در اين  ۲۰سال ،صنعت
بيمه ايران  ۴.۵برابر کل اقتصاد ايران رشــد داشته
است .اينها همه نشانه روشن پتانسيل باال و کمنظير
صنعت بيمه ايران براي توسعه سرمايهگذاري است.

تقدير استاندار يزد از بانک ملي ايران
استاندار يزد در ديدار با عضو هيات مديره
بانک ملي ايران از اقدامات اين بانک تقدير
کرد و خواستار همکاري و مشارکت بانک
ملي ايران در قالب طرحهاي توســعه و
ايجاد اشتغال در اين استان شد.
به گزارش روابط عموميبانک ملي ايران،
محمود شايان در اين ديدارضمن تبريک
انتصاب اســتاندار يزد،رويکرد بانک ملي
ايران را حمايت از توليد و اشتغال عنوان
کــرد .در ادامه ســفر عضو هيات مديره

به يزد،از سامانه نوبت دهي بر بستر پيام
رسان بله در شعبه اطلسي يزد رونمايي شد
 .در اين جلســه که با حضور مسئوالن
اداره امور شعب ،روساي حوزهها و شعب
و کارشناسان و بازرسان انجام شد ،شايان
بر ضرورت همدلــي و تفاهم فيمابين و
احترام به مشتريان اشــاره و آن را امري
ضروري برشمرد .معاون اعتباري بانک
ملي ايران ضمن اشاره به اهميت اقتصاد
مقاومتي اظهار کرد :شــعب بايد حداکثر

اســتفاده از منابع در اختيارشان را داشته
باشند و اشتغالزايي وکمک به اهداف دولت
در ايــن زمينه را مدنظر قرار دهند .وي از
همکاران خواســت خدمات جديد بانک
مانند « بام » «،بله»  « ،بانک آفيســر»
و« طرح ويژه مسکن » را براي مشتريان
مطرح و به طور ويژه اطالعرساني کنند.
اصالن کريميمديرامور شعب منطقه دو
کشور بانک نيز در مراســم پس از ارائه
عملکرد و برنامههاي آتي استان از سوي

محمد رضايي رييس اداره امور شعب ،در
خصوص عملکرد بهينه اداره امور استان يزد
و بحث سود آوري و چابک سازي مطالبي
را عنوان کــرد.عضو هيات مديره بانک
ملي ايران همچنين در جلسه ديگري با
همکاران دانشجوي مقطع دکترا دراستان
يزد ديدار کرد  .شــايان در اين جلســه
،بانکها را بازوي توانمند دولت در پيشبرد
اهداف اقتصادي کشور دانست و از قشر
تحصيلکرده بانک خواست با پيشنهادهاي

ارزنده خود مسير رونق اقتصادي و بهبود
شــاخصهاي مندرج در ترازنامه بانک را
هموار کنند.وي همچنين رويکرد بانک را
کمک به اشتغال ،توليد و صنعت دانست.
همکاران نيز در جلسه مذکور،پيشنهادها و
راهکارهاي خود را جهت بهبود عملکرد و
سودآوري بانک ارائه کردند.

با حضور مديرعامل و اعضاي هيات مديره اتفاق افتاد

رونمايي از 4محصول جديد بانك ملت

چهار محصول جديد بانک ملت با حضور مديرعامل و اعضاي هيات
مديره به صورت رســميرونمايي شد .به گزارش روابط عموميبانک
ملت ،سامانههاي همراه پالس ملت ،بانکداري اينترنتي ويژه اشخاص
حقيقي صاحب کســب و کار و مديريت صندوقهاي قرض الحسنه
محلي همچنين صراف الکترونيک در اين مراسم به صورت عملياتي
از سويهادي سپانلو مدير امور طرح و برنامه ،معرفي شدند.
بر اساس اين گزارش ،سامانه همراه پالس ملت ،امکان ارائه خدمات
بانکي به دارندگان کارتهاي بانکي عضو شتاب را از طريق نرم افزار
همراه بانک ،فراهم ميکند به عبارت ديگر استفاده از اين سامانه ،تنها
منحصر به دارندگان حســاب نزد بانک ملت نيست و تماميمشتريان
داراي کارت شتابي ميتوانند از خدمات اين سامانه بهره مند شوند.
اين ســامانه حداکثر تا يک هفته آينده به صــورت عموميدر اختيار
متقاضيان قرار خواهد گرفت .در ســامانه بانکداري اينترنتي اشخاص
حقيقي صاحب کسب و کار هم عالوه بر خدمات قابل استفاده از سوي
عموم مشتريان حقيقي ،خدمات ويژهاي در دسترس اشخاص حقيقي
صاحبان کسب و کار قرار ميگيرد .سامانه مديريت صندوقهاي قرض
الحسنه محلي نيز از طريق مکانيزه کردن بخش بزرگ فعاليتهايي
که در صندوقهاي قرض الحســنه کوچک به صورت دســتي انجام
ميشــود ،امور مالي مرتبط با صندوقها را براي مديران آنها تسهيل

ميکند .صراف الکترونيک چهارمين خدمت جديد بانک ملت است که
به منظور پوشــش نيازهاي حاکم بر بازار گردشگري و مکانيزاسيون
فرآيند خريد و فروش ارز ،پياده ســازي شده اســت به اين نحو که
محصول مذکور تحت نشان و مالکيت شرکت صرافي اداره ميشود و
بانک نيز به عنوان تسهيل کننده ،خدماتي نظير صدور کارت بانکي و
ارتباطات الکترونيک دستگاه را در قبال کارمزدي مشخص بر عهده
خواهد داشــت .در اين سامانه که نخســتين دستگاه آن به زودي در
مهمانســراي عباســي اصفهان نصب و راه اندازي خواهد شد ۷ ،نوع

ارز در قطعات مختلف شناســايي و از اتباع خارجي دريافت ميشــود
و با محاســبه بهاي آن به نــرخ روز ارز ،کارت بانکي ايراني به آنان
اعطا خواهد شد .دکتر محمد بيگدلي ،مديرعامل بانک ملت در مراسم
رونمايي از اين محصوالت ،اظهار داشت :اين بانک در حوزه فناوري
اطالعات و بانکداري الکترونيک هميشه پيشگام و پيشرو بوده و سعي
کرده اســت که چند قدم جلوتر از بقيه حرکت کند .وي با اشــاره به
اعطــاي تنديس زرين خبرگي ديجيتــال و جايزه تحول ديجيتال به
بانک ملت ،افزود :خوشبختانه مقدمات کار بانکداري ديجيتال در بانک
ملت شروع شده و نقشــه راه اين نوع بانکداري در حال تدوين است
و اميدوارم که اين بانک به عنوان نخســتين بانک کشور ،بانکداري
ديجيتال را راه اندازي کند.
مديرعامل بانک ملت ،طراحي محصــول را از مصاديق بارز راهبري
در بــازار خواند و گفت :طراحي محصــوالت جديد که نتيجه دانش،
تخصص و تعهد ســازماني کارکنان اســت ،غرور سازماني را تقويت
ميکند و باعث تفاخر کارکنان و مشتريان خواهد شد.
وي با بيان اين نکته که عمر محصوالت جديد در دنياي رقابتي امروز
بسيار کوتاه است و به ســرعت از سوي رقبا کپي ميشود ،ادامه داد:
بنابراين بايد سعي کنيم که در توليد محصوالت جديد همواره پيشقدم
باشيم و هر لحظه به فکر توليدات جديد باشيم.

عضو هيات مديره بانک ايران زمين خبرداد

عضو هيات مديره بانک ايــران زمين گفت :براي
من به عنوان يکي از اعضاي هيئت مديره بســيار
ارزشــمند اســت که اين پيام را به تمام جوانهاي
کشــور بدهيم که در نظام بانکي تحوالتي در حال
صورت گرفتن اســت و باب بانک ايران زمين به
عنوان يک بانک پيشرو در حوزه ديجيتال بر روي
جوانهايي که توانمند و صاحب ايده ميباشــند باز
اســت .دکتر قرباني عضو هيات مديره بانک ايران
زمين در گفتگو با خبرنــگار بانک و صنعت اظهار
کرد :امروزه جامعه بشري در مسيري گام بر ميدارد
که تمام ابعاد زندگي اش شکلي از تحول ديجيتال
را تجربه ميکند و آثارش را در زندگيهاي فردي،
اجتماعــي ،فرهنگي ،سياســي و  ...هريک از ابناء
بشر ميتوان مشــاهده کرد .وي گفت :ما موضوع
بانکداري ديجيتال را خارج از زندگي ديجيتالي که
امروزه مرسوم است نميتوانيم ببينيم ،از اين رو بانک
ايران زمين مدتهاست در تالش است که طرحي
نوين در حوزه بانکــداري الکترونيک ايجاد نمايد؛
چراکه بانکداري ديجيتال يکي از حوزههايي است
که آينده نظامهاي بانکي را شکل خواهد داد.

قرباني در ادامه افزود :بحث بانکداري و نظام بانکي
به جهــت اينکه بخش قابل توجهــي از تعامالت
اقتصادي يک کشــور را مديريت و تنظيم ميکند
و هر گونه مشــکل  ،معزل  ،گشايش و فراخ بالي
که درنظام بانکي صورت گيرد ميتواند تاثير مستقيم
بر اقتصاد آن کشور داشته باشد ،از اهميت ويژهاي
برخوردار است .عضوهيات مديره بانک ايران زمين
بيان کرد :براي مثال ناآراميهايي که اخيراً پيرامون
موسســات مالي غيرمجاز پيش آمد نشان داد که
به چه ميزان اقشار مختلف جامعه ميتوانند تحت
تاثير آن قرار بگيرند .قرباني تصريح کرد :اگر ما در
نظام و سيستم بانکي کشور تحوالت را به صورت
مثبت و در راستاي سرعت بيشتر ،قابليت اطمينان
بيشــتر و خدمات جديدتر ارائه کنيم اين آرامش را
ميتوانيم به جامعه برگردانيم و دوباره اعتماد را در
مــردم تقويت کنيم .عضو هيات مديره بانک ايران
زمين با اشاره به اينکه خيلي از فعاليتهايي که در
حوزه بانکداري ديجيتال صورت ميگيرد را بايد از
هم اکنون و آرام آرام شاهد تبلورش در محصوالت
و خدمات خود باشــيم خاطرنشــان کرد :اين باز

افتتاح ساختمان جديد بيمه «ما»
در استان آذربايجان غربي

به مناسبت ســي و نهمين سالگرد پيروزي
شکوهمند انقالب اسالمي ،ساختمان جديد
بيمه «ما» در استان آذربايجان غربي افتتاح
و راه اندازي شد.
به گــزارش روزنامــه عصرايرانيان به نقل
از روابــط عمومي،آقاي حجــت بهاري فر،
مديرعامل شرکت سهاميبيمه «ما» و آقاي
مير سياوش اسبقي معاون سرمايه انساني و
پشتيباني ،ضمن افتتاح ساختمان جديد شعبه
 ،نشست مشــترکي را با همکاران و شبکه
فروش استان آذربايجان غربي برگزار کردند.
در ابتدا آقاي جســور قره باغ رييس شــعبه
اروميه ،ضمن خوشامدگويي به مديرعامل و
هيات همراه  ،به اختصار گزارشي از عملکرد
شعبه در طول فعاليت ارائه کرد.
در ادامه مراسم حجت بهاري فر مديرعامل و
عضو هيات مديره ضمن تشريح سياستهاي
کالن و برنامههاي آتي شرکت ،نقاط قوت و
ضعف شــبکه فروش را بيان کرده و باتوجه
به موقعيت  ،پتانسيل و ظرفيتهاي مناسب
منطقه  ،به شناسائي و تشريح صحيح انواع
ريسكها در زمينه فروش بيمه نامه پرداخت.
در انتها جلســه پرسش و پاســخ با حضور
کارگزاران ،نمايندگان شبکه فروش و پرسنل
شعبه استان آذربايجان غربي در فضاي بسيار
صميميبرگزار و در خصوص تفويض اختيار
به شعب و نمايندگيها و همچنين چگونگي
اعطاي وام به نمايندگان از سوي بانک ملت
بحث و تبادل نظر شد.
بانک شهر ،متعلق
به تماميشهروندان است

مدير عامل بانک شــهر با تاکيد بر اينکه در
طي سالهاي گذشته هيچگاه از نقش خود
در توســعه و آباداني شــهرها و بخصوص
شهرهاي کوچک کشورمان غافل نبوده ايم،
گفت :بانک شهر ،متعلق به تماميشهروندان
است.
بهگزارشمرکزارتباطاتوروابطعموميبانک
شهر ،دکتر حســين محمد پورزرندي شب
گذشته با حضور در بخش گفتوگوي ويژه
برنامه « تهران  « 20ارتقاي ســطح کيفي
زندگي شهروندان شهرهاي کوچک و کالن
شهرها را ،ماموريت اصلي بانک شهر عنوان
کرد و گفت :خوشبختانه براي تحقق اين امر ،
از همه توان خود استفاده کرده و خواهيم کرد.
مدير عامل بانک شهر با بيان اينکه طي چند
سال اخير30 ،هزار ميليارد تومان در خصوص
توسعه شــهري ســرمايهگذاري کرده ايم،
خاطرنشان کرد :نيمياز اين رقم در راستاي
توسعه حمل و نقل عموميو نيميديگر در
پروژههاي زيرساختي شهرها سرمايه گذاري
شده است.
استارت اولين واگذاري شرکتهاي
بانکهاي دولتي به بخش خصوصي

ورود بانكداري ديجيتال با راه اندازي همراه بانك ايران زمين

ميگــردد به فعاليتهايي که طي يکي دو ســال
گذشــته در بانک ايران زمين صورت گرفته است؛
کارهاي زيربنايي که استارت اوليه آن با جذب افراد
توانمند و قابل به مجموعه شکل گرفت و با اصالح
فرآيندها ،توجه بيشتر به آرمانها و ارزشهايي که
ما در حوزه بانکداري به عنوان يک بانک ديجيتال
ترســيم کردهاي م تداوم و ادامه پيــدا خواهد کرد.
وي افزود :نرم افــزار همراه پرداخت که طراحي و
ماژولهاي که در آن ديده شــده و فرايند کلي که
از ابتدا تا انتهاي آن توسط شرکتهاي زيرمجموعه
صورت انجام ميشــود ،يکي از محصوالتي است
که در هفتمين همايش بانکداري ديجيتال رونمايي
گرديد .عضو هيــات مديره بانک ايران زمين ادامه
داد :همراه بانک ايران زمين به مجموعه جوانهاي
پنج الي شش نفري که تنها يک گروه بوده و داراي
توانمنديهــاي علمي ،فني و حرفهاي ميباشــند
اعتماد کرده و به آنها اين جسارت را ميبخشد که
در توليد محصوالت با ما همکاري کنند .قرباني در
پايان خاطرنشان کرد :محصول همراه بانک جديد
بانک ايران زمين فقط يک نرم افزار نيست که در

موسسه اعتباری ملل با مجوز بانک مرکزی
جمهوری اسالمی ایران ،اوراق گواهی سپرده
مدتدار منتشر میکند.
این اوراق یکساله با سود  ۲۰درصد ساالنه
و معاف از مالیات است و سود آن بهصورت
ماهانه پرداخت میشود .نرخ بازخرید اوراق
در شعب بانک  ۱۴درصد ساالنه خواهد بود.
این گزارش حاکی است ،همه عالقهمندان
به استفاده از این فرصت خوب سرمایهگذاری
میتوانند برای خرید اوراق گواهی سپرده ،از
روز شــنبه  ۲۸بهمن تا  ۱۰اسفند  ۱۳۹۶به
شعب موسسه ملل در سراسر کشور مراجعه
کنند.

مجموعه توســعه پيدا ميکنند بلکه يک فرهنگ
اســت چراکه براي من به عنــوان يکي از اعضاي
هيئت مديره بسيار ارزشــمند است که اين پيام را
به تمام جوانهاي کشــور بدهيم که در نظام بانکي
تحوالتي در حال صورت گرفتن است و درب بانک
ايران زمين به عنوان يک بانک پيشــرو در حوزه
ديجيتــال بر روي جوانهايي که توانمند و صاحب
ايده ميباشــند باز اســت و به طور قطع ما اين را
به فال نيک گرفته کــه جوانان به ما اعتماد کرده
و رجوع کنند و ما به آنها نشــان داديم که اعتماد
خواهيم کــرد و به کمک آنها خواهيم توانســت
محصوالت جديدي را عرضه و توليد نماييم

ابوالفضل نجارزاده گفــت :بانك صنعت و
معدن روز  24بهمن ماه در جريان معامالت
بــورس تهران  ،بلوك  51درصدي ســهام
سرمايه گذاري صنعت و معدن را فروخت تا
فرآيند واگذاري سهام شركتهاي متعلق به
بانكها از ســوي اين بانك با موفقيت آغاز
شــود .به گزارش پايگاه اطالعرساني بانك
صنعــت و معدن  ،وي با بيــان اين مطلب
افزود  :بر اساس اعالم سازمان بورس اوراق
بهادار ،شركت سرمايه گذاري توسعه صنعتي
ايــران اين بلوك ســهام را خريداري كرده
است .مدير امور مجامع و شرکتهاي بانک
صنعت و معدن تصريح كرد  :خوشــبختانه
سازمان بورس همکاريهاي خوبي با بانک
در راستاي تســريع فرآيندها و طي مراحل
قانوني بــراي واگذاري بلوک  ۵١درصدي را
داشت كه با طي تشريفات قانوني واگذاري و
شرايط مناسب شرکت سرمايه گذاري در روز
 ٢۴بهمــن ماه معامله خوبي انجام و فروش
صورت گرفت.

