اخبار
تسهيالت  265ميليارد ريالي بانک
ملي ايران به مددجويان کميته امداد

بان��ک مل��ي ايران
در راس��تاي ت��وان
بخش��ي و توس��عه
اشتغال مددجويان
کـــميت��ه ام��داد
ام��ام خمين��ي (ره) 265 ،ميلي��ارد ريال
تسهيالت قرض الحسنه خوداشتغالي و
مش��اغل خانگي در دو ماه نخست سال
ج��اري پرداخت کرده اس��ت.به گزارش
روزنام��ه عصرايرانيان ب��ه نقل از روابط
عموميبان��ک ملي ايران ،در فروردين و
ارديبهش��ت ماه امسال يک هزار و 647
فقره تسهيالت قرض الحسنه به ارزش
 265ميليارد ريال با معرفي کميته امداد
ام��ام خميني (ره) تخصيص داده ش��ده
که از اين ميزان س��هم تسهيالت خود
اشتغالي يک هزار و  524فقره به ارزش
 257ميليارد ريال بوده اس��ت.در بخش
مشاغل خانگي نيز  123فقره تسهيالت
قرض الحس��نه به ارزش هشت ميليارد
ريال پرداخت شده است .بانک ملي ايران
در س��ال گذش��ته نيز حمايت ويژهاي از
مددجويان کميته امداد امام خميني (ره)
داش��ته به طوري که هشت هزار و 197
ميليارد ريال تس��هيالت قرضالحس��نه
خود اش��تغالي و مش��اغل خانگي در 50
هزار و  944فقره پرداخت کرده اس��ت.
اين بانک طي س��الهاي  90تا  96هم
در راس��تاي همراهي ب��ا نظام بانکي در
جهت فقرزدايي از کش��ور 225 ،هزار و
 427ط��رح به ارزش  23ه��زار و 554
ميليارد ريال اجرايي کرده که  175هزار
و  562خانوار نيز با رسيدن به خودکفايي
از پوش��ش کميته امداد امام خميني (ره)
خارج شده اند.
بانک شهر ،محور توسعه شهري

رئيس ش��وراي اسالميکالنش��هر تبريز
با اش��اره به حمايتهاي بانک ش��هر از
پروژههاي عمراني و فرهنگي در شهرهاي
مختلف و بخصوص کالنشهرهاي کشور،
ب��ر نقش اي��ن بانک به عن��وان يکي از
محورهاي توس��عه ش��هري تاکيد کرد.
به گ��زارش روزنامه عصرايرانيان ،رئيس
شوراي اسالميکالنش��هر تبريز با اشاره
به حمايتهاي بانک ش��هر از پروژههاي
عمراني و فرهنگي در شهرهاي مختلف
و بخص��وص کالنش��هرهاي کش��ور،
ب��ر نقش اي��ن بانک به عن��وان يکي از
محورهاي توس��عه ش��هري تاکيد کرد.
ب��ه گ��زارش مرک��ز ارتباط��ات و روابط
عموميبانک ش��هر ،دکتر شکور اکبرنژاد
گفت:بانک شهر طي س��الهاي اخير با
توان حداکثري خ��ود  ،نقش تاثيرگذاري
در توس��عه زيرساختهاي شهري داشته
است.وي تصريح کرد :معتقدم بانک شهر
ميتواند با استفاده از تماميظرفيت¬ها،
منابع و پتانسيلهاي خود در گسترش و
توسعه شهر تبريز و حل مشکالت موجود
نقش حداکثري ايفا کند.اکبرنژاد همچنين
با بيان اينکه بانک شهر تاکنون توانسته
در کاهش مشکالت و معضالت شهري
،ش��هرداريهاي سراسر کش��ور را ياري
کند ،خاطرنشان کرد  :اميدواريم با ارتقاء
و افزايش س��طح تعامالت و همکاريها
ميان بانک ش��هر و شهرداري کالنشهر
تبريز ،اين بانک بتوان��د نقش خود را در
عم��ران و آبادني اين کالنش��هر بيش از
پيش پر رنگ تر کند.

رئيس کل بيمه مرکزي اعالم کرد

پرداخت بيش از  ۴۸ميليون فقره خسارت از سوي صنعت بيمه

رئيس کل بيم��ه مرکزي،گزارش آمار
(اولي��ه) عملکرد صنعت بيمه در س��ال
 ۱۳۹۶را اع�لام کرد.به گزارش روزنامه
عصرايرانيان ب��ه نقل از اداره کل روابط
عموميو امور بين الملل بيمه مرکزي،
دکتر همتي با اعالم اين خبر گفت :مبلغ
حق بيمه توليدي و خس��ارت پرداختي
صنعت بيمه در س��ال  ۹۶به ترتيب در
حدود  ۳۳۵,۹و  ۲۱۱.۲هزار ميليارد ريال
است.همچنين رشد حق بيمه توليدي و
رش��د خسارت پرداختي (نسبت به سال
گذش��ته) به ترتيب  ۲۱,۱و  ۱۶.۴درصد

ت بيمه ايران ،آسيا ،دانا،
تعداد  ۹ش��رك 
دي ،البرز ،پارس��يان پاس��ارگاد ،معلم و
کوثر (هر يك داراي س��هم باالتر از ۳
درص��د) ،در مجم��وع  ۸۱درصد از حق
بيمه توليدي ب��ازار را به خود اختصاص
دادهان��د و  ۱۹درص��د باق��ي مانده بين
 ۲۰ش��رکت ديگر توزيع شده است.وي
همچنين با اش��اره به بهبود ش��اخص
هرفيندال گفت :انحص��ار بازار بيمه بر
اساس ش��اخص هرفيندال -هيرشمن
معادل  ۱۴۰۴واحد است که در مقايسه
با س��ال قبل  ۳۶۲واحد (مع��ادل ۲۰,۵
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ب��ا حضور دکت��ر محمد بيگدل��ي مديرعامل بانک
مل��ت و مهن��دس پرويز فتاح ريي��س کميته امداد
امام خمين��ي(ره) ۱۰۱ ،هزار جف��ت کفش اهدايي
اي��ن بانک به دان��ش آموزان مناط��ق محروم پنج
اس��تان کشور ،به اين کميته تحويل شد.به گزارش
روزنامه عصرايرانيان به نقل از روابط عموميبانک
ملت ،دکتر بيگدلي در اين مراس��م با اشاره به اين
نکته که دس��تگيري از محرومان و نيازمندان ،فقط
وظيفه کميته امداد نيست ،اظهار داشت :اين کميته
هماهنگ کننده اس��ت و نقش مديريت را بر عهده
دارد و اين وظيفه سازمانها ،نهادها و ارگانها است
که از طريق اين سازمان ،به محرومان و نيازمندان
جامعه کمک کنند.
وي با اشاره به کمکهاي بانک ملت به مددجويان
تحت پوش��ش کميته امداد در دو حوزه ،افزود :اين
حمايتها در راس��تاي انجام رسالتهاي اجتماعي
بانک است که بي ترديد خير و برکت آن بدرقه راه
کارکنان اين بانک بزرگ خواهد بود.
مديرعام��ل بانک ملت به تفاهمنام��ه اين بانک با
کميته ام��داد امام خميني(ره) اش��اره کرد و گفت:
در قالب اين تفاهمنامه ،در س��ال  ۹۵حدود ۲۱۰۰
ميليارد ريال و در سال گذشته حدود  ۴۰۰۰ميليارد
ريال تسهيالت قرض الحسنه به مددجويان تحت
پوشش کميته پرداخت شده است که رشدي حدود
دوبرابري را نسبت به سال ماقبل نشان ميدهد.به
گفته وي ،با تس��هيالت قرض الحسنه بانک ملت،

حدود  ۱۱۰هزار خانوار از تحت پوشش کميته امداد
خارج شدهاند که اين دستاورد ،دستاورد ارزشمندي
براي بانک ملت محس��وب ميش��ود و انگيزه اين
بان��ک را براي افزايش مبلغ و همچنين تس��ريع و
تس��هيل در پرداخت اين تسهيالت افزايش خواهد
داد .وي به س��فارش ساخت  ۱۰۱هزار جفت کفش
به شرکتهاي توليدکننده داخلي براي اعطا به دانش
آموزان مناطق محروم در  ۵استان کشور اشاره کرد
و ادام��ه داد :براي اين منظور مبلغ  ۲۵ميليارد ريال
اعتبار ،تخصيص يافته اس��ت ک��ه از طريق کميته
ام��داد به اين دانش آموزان اهدا خواهد ش��د .دکتر
بيگدلي با اشاره به ورود بانک ملت به عرصه تامين

مسکن براي مددجويان مناطق محروم ،يادآور شد:
در اين راستا و در فاز نخست ،تامين وجه ساخت ۱۵
واحد مسکوني در دستور کار قرار گرفته است.
وي آمادگ��ي بانک ملت را ب��راي حمايت از کميته
امداد در زمينههاي مختلف در راستاي فقرزدايي از
مناطق محروم کشور اعالم کرد و اين حمايتها را
خي��ر و برکتي براي اين بانک خواند.مهندس پرويز
فت��اح ،رييس کميت��ه امداد امام خمين��ي(ره) نيز با
قدرداني از حمايتهاي بانک ملت از اين کميته در
بخشهاي مختلف ،اظهار داشت :خوشبختانه بانک
ملت در زمينه مشارکت در کارهاي خير و حمايتي،
ج��زو بانکه��اي پيش��تاز اس��ت و مهمترين اين

درصد) کمتر ش��ده و بهبود يافته است.
رئيس شوراي عالي بيمه در پايان گفت:
شاخص حق بيمه سرانه طي اين سال
به حدود  ۴,۲ميليون ريال ميرس��د که
در مقايس��ه با سال گذشته  ۱۸.۴درصد
رش��د داشته است و پيش بيني ميشود
شاخص ضريب نفوذ بيمه در سال ۱۳۹۶
حداقل به  ۲.۳درصد برسد.

اقدامات مربوط به اعطاي تسهيالت قرض الحسنه
به مددجويان تحت پوشش اين کميته است.
به گفته وي ،بانک ملت در سالهاي گذشته حدود
 ۱۵۰۰ميليارد تومان تس��هيالت قرض الحسنه به
مددجويان پرداخت کرده که بيشترين آنها مربوط به
سال گذشته و حدود  ۴۰۰ميليارد تومان بوده است.
فتاح تاکيد کرد :امس��ال هم بان��ک ملت پرداخت
 ۲۵۰ميليارد تومان تس��هيالت قرض الحس��نه به
مددجويان تحت پوش��ش اين کميته را تقبل کرده
اس��ت که با احتساب متوس��ط  ۲۰ميليون تومان،
حدود  ۱۳هزار فقره وام را ش��امل خواهد ش��د.وي
خاطرنشان کرد :اعطاي اين تسهيالت ،زندگيهاي
زي��ادي را از فروپاش��ي نج��ات داده و خانوادههاي
مددجو را به جايگاه اقتصادي و اجتماعي مناس��بي
رسانده است.
ريي��س کميته امداد به جاي��گاه دوم بانک ملت در
زمينه پرداخت اين تسهيالت اشاره و اظهار اميدواري
ک��رد که اين بانک در آيندهاي نزديک ،رتبه اول را
در اين زمينه کس��ب کند.فتاح اه��داي  ۱۰۱هزار
جفت کفش از س��وي بانک ملت به دانش آموزان
نيازمند اس��تانهاي سيستان و بلوچستان ،خراسان
جنوبي ،کهگيلويه و بويراحمد ،خوزستان و لرستان
را از ديگر اقدامات ارزنده اين بانک دانست و گفت:
در س��ال حمايت از کاالي ايراني ،اين کفشها به
سفارش بانک ملت از سوي يک توليدکننده ايراني
ساخته شده و داراي کيفيت مطلوبي است.

مدير بيمههاي زندگي بيمه سرمد مطرح کرد

مراحل فروش موفق بيمهنامه زندگي

مدير بيمههاي زندگي بيمه س��رمد گفت :بيمههاي
زندگي نقش مهميدر ارائه خدمات اجتماعي ،فرايند
رش��د و توسعه اقتصادي کش��ورهاي توسعهافته و
در حال توس��عه ايف��اء ميکند.به گ��زارش روزنامه
عصرايراني��ان به نقل از روابط عموميبيمه س��رمد،
باي��گان با تاکيد ب��ر لزوم فرهنگس��ازي به منظور
افزايش س��طح آگاهي تمامياقشار جامعه از مزاياي
بيمهه��اي زندگي ،افزود :توس��عه بيمه عمر در اين
جوامع ،از يک طرف با هدايت سرمايههاي کوچک
خانواره��ا به س��مت ايجاد ظرفيته��اي اقتصادي
مناس��ب و از ط��رف ديگر با گس��ترش زمينههاي
س��رمايهگذاري ،اث��رات مثبت و هدفمند بر رش��د
ب��ازار س��رمايه و تأمين مالي بنگاهه��اي اقتصادي
برجاي ميگذارد.ژ بايگان با بيان اينکه بس��ياري از
نماين��دگان ،در انجام ي��ک مصاحبه فروش موفق،
دچار موانعي ميش��وند ،به تش��ريح مراحل فروش
موفق پرداخت و با اشاره به اينکه فروشندگي خوب،
يک هنر اس��ت؛ گفت :در اين هنر به خريدار اجازه
ميدهيد مانند ش��ما فکر کند .البته اين کار مستلزم

آن است که شما کنترل نوع مصاحبهاي را که انجام
ميدهيد ،در دس��ت داشته باشيد و بايد بدانيد که در
مصاحبه فروش خود مرحلهبهمرحله چه ميخواهيد
بکنيد .وي ادامه داد :اولين قدم براي انجام مصاحبه
موفق ،داش��تن «برنامهريزي قبلي» است؛ هدف از
کلي��ه برنامهريزيهاي قبلي آن اس��ت که زمينه را
براي انجام يک مصاحبه فروش در ش��رايط ايده آل
آمادهسازيم .بهاينترتيب وقتيکه اولين تماس را با
خريدار ميگيريم ،بايد درباره کسي که با او صحبت
ميکنيم اطالعاتي را داشته باشيم که اين اطالعات
عبارتاند از :نش��اني ،شغل ،س��ن ،درآمد تقريبي و
خصوصيات اخالقي ،وضع خانوادگي ،سرگرميها و
 ...مدير بيمههاي زندگي بيمه سرمد با بيان اينکه در
پژوهشها ثابت شده که اين زمينهچينيها ميتواند
ش��انس ما را براي موفقيت افزاي��ش دهد ،افزود :از
صد نفر از موفقترين نمايندگان بيمه عمر سؤال شد
که اگر فقط يکچي��ز را عامل موفقيت خود بدانند،
آن چه ميتواند باشد؛ بعضيها گفتند پشتکار ،برخي
پاسخ دادند انتخاب هوشمندانه خريدار ،ولي پاسخي

نشست مدير عامل بانک تجارت با فعاالن صنعتي

مدير عامل بانک تجارت در جلسه هم انديشي
ب��ا فعاالن صنع��ت و تجارت اس��تان مرکزي
ب��راي ارائه خدم��ات نوين بانکي متناس��ب با
خواس��تههاي آنه��ا اع�لام آمادگي ک��رد .به
گ��زارش روزنامه عصرايرانيان به نقل از روابط
عموميبانک تجارت ،دولت آبادي مديرعامل
اين بانک در س��فر به استان مرکزي با شرکت
درجلسه هم انديشي مديران صنعتي شهر اراک
که با حضور دکتر کريمينايب رئيس کميسيون
اقتصادي مجلس و مهندس مقدس��ي نماينده
مردم اراک در مجلس ش��وراي اسالميبرگزار
ش��د ،توانمنديهاي اين اس��تان را برشمرد و
گفت :بانک تجارت آمادگي دارد که بيش��تر از
گذش��ته با ارايه خدمات مناس��ب به واحدهاي
تولي��دي و صنعت��ي اس��تان مرک��زي نقش
راهبردي خ��ود را در اين حوزه ايفا کند .دولت

آبادي با اش��اره به مزيت رقابتي بانک تجارت
در عرصه خدمات بانکداري بين الملل و سهم
40درصدي اين بانک در ارائه خدمات ارزي در
حوزههاي مختلف از جمله در حوزه پتروشيميو
راه س��ازي آمادگي بانک تجارت را جهت ارايه
خدمات متنوع به حوزههاي مختلف اقتصاد به
وي��ژه صنعت اعالم کرد.در ادامه جلس��ه دکتر
کريمينماين��ده م��ردم اراک و ناي��ب رئيس
کميس��يون اقتصادي مجل��س رويکرد بانک
تجارت را نقطه عطف��ي در تعامالت بانکها و
صنعت استان بر ش��مرد و ابراز اميدواري کرد
اين حرکت س��ازنده با تشکيل کار گروههاي
کارشناس��ي پيگيري ش��ود  .مهندس مقدسي
ديگر نماينده اراک درمجلس شوراي اسالمينيز
بانک تجارت را يکي از بانکهاي مهم تجاري
کشور دانست و از حضور مدير عامل اين بانک
در جمع توليد کنندگان و صنعت گران اس��تان
تش��کر کرد.ش��رکتها و کارخانجات آذراب ،
گام،ياسان ،بوتان  ،آلومرول نوين  ،کابل متال
 ،کابل س��ينا  ،روي اندود ،الياف ابريشم ماهان
 ،کبير ريس ،الياف ترمه صدف  ،اتاق بازرگاني
،گستر چرم ،لويد وفراپترو سازان بوتان در اين
جلسه هم انديشي حضور داشتند و مديرعامل
بانک تجارت به سواالت آنها پاسخ داد.

که توسط اکثر اين افراد موفق داده شد ،برنامهريزي
دقيق بود .بايگان ،قدم دوم در انجام مصاحبه موفق
را «رخنه ک��ردن به درون فکر خريدار» عنوان کرد
و تصريح کرد :بايد توجه داش��ت که بين جلبتوجه
خري��دار و رخنه ک��ردن به درون اف��کار او اختالف
زيادي وجود دارد؛ ش��ما ميتوانيد وارد دفتر يک نفر
شويد و کيف خود را روي ميز او بياندازيد و به همين
سادگي توجه او را جلب نماييد .غالب ًا گفته ميشود که
سرانجام يک مصاحبه فروش ظرف ده دقيقه تماس
اوليه با خريدار تعيين خواهد ش��د؛ ولي فروشندگاني
که واقع ًا در کارش��ان موفق هستند اذعان دارند که
سرانجام مصاحبه فروش در حقيقت ظرف  10ثانيه
اول روش��ن ميش��ود .وي ادامه داد :به همين دليل
اولين جملهاي که شما به خريدار ميگوييد تاثيرگذار
اس��ت و بايد بيانکننده مطلبي با خصوصياتي چون
جذبکنندگ��ي ،تعارف آميز ب��ودن و حقيقت گفتن
باش��د .مدير بيمههاي زندگي بيمه س��رمد با بيان
اينکه انتقال اطالعات در خصوص مزاياي اس��تفاده
از بيمه نامه بسيار مهم است ،افزود :اگر مشتري در

مصاحبه ف��روش ،اطالعاتي کافي درباره بيمه عمر
به دس��ت بياورد ،طبع ًا منطق او را در مسير خريدن
بيمه عمر هدايت خواهد کرد ،بنابراين مشکل شما
فقط اين است که چگونه اطالعات مربوط به مزاياي
بيم��ه را در اختيار او بگذاريد .بايگان تاکيد کرد :اگر
بتوانيد در شرايط مناسب اين کار را انجام دهيد ،افراد
زيادي آماده هستند تا برنامه مالي خود را تغيير داده،
پرداخت وجه را بپذيرند و از شما بيمه عمر خريداري
کنند .وي خاطرنشان کرد :پس واقعيتهاي مربوط
به مزاياي بيمه عم��ر را در اختيار خريدار بگذاريد و
خواهي��د ديد که خريدار تصور منف��ي خود را درباره
بيمه عمر از دست ميدهد و براي شنيدن ايده بيمه
عمر و سرمايهگذاري که شما ميخواهيد به او معرفي
کنيد مشتاق ميشود.

رونمايي از سامانه استعالم پست در بانک دي

س��امانه استعالم پست ،بانک دي با مشارکت معاونت
فناوري اطالع��ات و بانک��داري الکتروني��ک و اداره
مبارزه با پولش��ويي در راستاي کاهش ريسک از ناحيه
مش��تريان پر خطر و اجراي سياس��تهاي پيشگيرانه
پولش��ويي و به منظور تکميل فرآيند شناسايي کامل
مشتريان ( )CDDرونمايي ش��د.به گزارش روزنامه
عصرايراني��ان به نقل از به نقل از اداره روابط عموميو
تبليغات بانک دي ،در اين مراس��م محمدرضا قرباني
مديرعام��ل بان��ک دي با اش��اره به اهمي��ت رعايت
اس��تانداردهاي مبارزه با پولش��ويي گفت :هنگاميکه
پولشويي در حجم وسيعي رخ دهد ،به طوري که عالئم
آن در اقتصاد ظاهر شود و باعث تغييرات کوتاهمدت يا
بلندمدت در چرخه اقتصادي ش��ود ،سياستگذاران بر
اساس نشانههايي که از اين تغييرات مشاهده ميکنند
تصميمات خود را ش��کل ميدهند ،غافل از اينکه اين
نشانهها ،نشانههاي درستي نيس��تند و باعث انحراف

تصميمگيري ميشوند و سياستگذاريهاي نادرست
نيز موجب عدم تعادلها و سوء تخصيص منابع شده و
بيثبات��ي را به دنبال خواهد آورد.مديرعامل بانک دي
با تبيين خطرات پولش��ويي براي نظ��ام بانکي گفت:
چنانچه مقدار زيادي پول با هدف پولشويي وارد نظام
بانکي شود ،اما به طور ناگهاني و بدون اعالم قبلي ،در
پاسخ به عوامل غيربازاري خارج شود ،مشکالت زيادي
در زمينه نقدش��وندگي و امور اجرايي و همچنين منابع
بانکه��ا ايجاد ميکند که اين ام��ر تماميت بازارهاي
مال��ي را با خطر مواج��ه ميکند .قربان��ي ضمن ابراز
خرسندي از راهاندازي سامانه استعالم پست بانک دي
افزود :راهاندازي اين س��امانه کمک شاياني به افزايش
دقت و صحت اطالعات کرده و اميد است همکاران با
اس��تفاده از اين سامانه به پيشبرد و تکميل فرآيندهاي
مبارزه با پولش��ويي کمک کنند.در ادامه اين مراس��م
محمدعلي بخش��ي زاده ،معاون فن��اوري اطالعات و
بانکداري الکتروني��ک با ارائه توضيحاتي در خصوص
فرآيند راهاندازي اين سامانه گفت :پيش از اين  ،سامانه
احراز هويت مشتريان در ارديبهشت ماه  ،1394توسط
معاون��ت فناوري اطالع��ات و بانک��داري الکترونيک
طراحي و پياده سازي شده بود که ابتدا تنها زير سيستم
استعالم ثبت احوال در اين سامانه قرار داشت و اکنون
با مشارکت اداره مبارزه با پولشويي زير سيستم استعالم
پست نيز به اين سامانه افزوده شده است .

اعالم برندگان جشنواره «ناواکو» ويژه پذيرندگان دستگاههاي کارتخوان بانک مسکن

برندگان قرعهکش��ي نيمه دوم ارديبهشت ماه ۹۷
جش��نواره ناواک��و وي��ژه پذيرندگان دس��تگاههاي
کارتخوان بانک مس��کن معرفي شدند .به گزارش
روزنام��ه عصرايرانيان به نقل از پايگاه خبري بانک
مس��کن-هيبنا ،آقاي��ان احمد دحيماري از اس��تان
خوزستان،علي پاشازاده از منطقه مرکز تهران،بهروز
يوسفي گورتي از استان اصفهان،احسان محمودي
از اس��تان سيستان و بلوچس��تان و ابراهيم زمان از
اس��تان کهگيلويه و بوير احمد ب��ه عنوان برندگان
اين دوره معرفي ش��دند .اين گزارش حاکي است،
نتايج اعالم ش��ده فوق به عنوان اعالم پايان قرعه

کشيهاي» 15روزه» و «ماهانه» جشنواره عيدانه
ناواکو (س��که بهار آزادي) ميباشد .همچنين قرعه
کشي يک دستگاه خودرو سراتو (قرعه کشي پاياني
جشنواره) با کسب حداقل  400امتياز تا «عيد سعيد
فطر» تمديد شده است .شايان ذکر است ،پذيرندگان
پايانهه��اي بانک مس��کن ميتوانند ب��ا مراجعه به
پورتال شرکت ناواکو به آدرس www.navaco.
 orgاز امتي��از خود در طي هر هفته و نتايج قرعه
کشي مطلع ش��وند .برندگان قرعهکشي نيمه دوم
ارديبهشت ماه  97جشنواره ناواکو ويژه پذيرندگان
دستگاههاي کارتخوان بانک مسکن معرفي شدند.

به گزارش پايگاه خبري بانک مسکن-هيبنا ،آقايان
احمد دحيماري از استان خوزستان،علي پاشازاده از
منطقه مرکز تهران،بهروز يوس��في گورتي از استان
اصفهان،احس��ان محمودي از اس��تان سيس��تان و
بلوچس��تان و ابراهيم زمان از اس��تان کهگيلويه و
بوير احمد به عنوان برندگان اين دوره معرفي شدند.
اين گزارش حاکي اس��ت ،نتايج اعالم شده فوق به
عنوان اعالم پايان قرعه کش��يهاي »15روزه» و
«ماهانه» جشنواره عيدانه ناواکو (سکه بهار آزادي)
ميباشد .همچنين قرعه کشي يک دستگاه خودرو
سراتو (قرعه کشي پاياني جشنواره) با کسب حداقل

بانک و بیمه

www.asre-iranian.ir

اهداي  ۱۰۱هزار جفت کفش از سوي بانک ملت به دانش آموزان مناطق محروم

ط عموميبانک صادرات
مدير رواب 
ايران منصوب شد

دکت��ر حج��ت اهلل
صيدي ،مديرعامل
بانــ��ک ص��ادرات
اي��ران طي حکمي،
امي��ر لعل��ي را ب��ه
عنوان ريي��س اداره کل روابطعمومياين
بانک منص��وب کرد.به گ��زارش روزنامه
ط عموميبانک
عصرايرانيان به نقل از رواب 
ص��ادرات اي��ران ،در اي��ن حک��م ضمن
ط
تأکيد ب��ر نقش و اهميت جاي��گاه رواب 
عموميآمده اس��ت« :نظر به شايستگي،
تعهد ،تجربي��ات و س��وابق جنابعالي ،به
موجب اين حکم به سمت رئيس اداره کل
روابط عموميمنصوب ميشويد تا با بهره
مندي از دان��ش و تجربه خود ،اين بانک
را در دستيابي به اهداف تنظيم شده خود،
ي��اري کنيد .مزيد توفيقات جنابعالي را در
مس��ئوليت خطيري که بر عهده داريد ،از
محضر قادر متعال خواس��تارم».همچنين
با حضور رضا صديق ،عضو هيأت مديره
بانک ،حسن زاهدي رئيس اداره کل حوزه
مديريت و همچنين هم��کاران اداره کل
روابطعموميبانک ص��ادرات ايران ،امير
لعلي به عنوان رئيس جديد اين اداره کل
معرفي شد.امير لعلي که جانشين حميدرضا
رهبر شده است ،دانشآموخته رشته اقتصاد
است و سابقه سالها فعاليت مطبوعاتي،
عضويت در هيأت مدي��ره انجمن روابط
عمومياي��ران و تدري��س در حوزهه��اي
ارتباطات ،روابط عمومي ،رسانه و اقتصاد
را در کارنامه خود دارد

اس��ت.رئيس کل بيمه مرک��زي افزود:
نسبت خسارت بازار با  ۲,۵واحد کاهش
(در مقايسه با سال قبل) به  ۶۲.۹درصد
رس��يده اس��ت و در ح��دود  ۶۱ميليون
بيمه نامه صادر و ح��دود  ۴۸.۱ميليون
فقره خس��ارت پرداخت شده است.وي
از افزايش تعداد بيمه نامههاي صادره و
تعداد موارد خسارت پرداختي خبر داد و
گفت :اين تعداد به ترتيب  ۱۱,۹درصد و
 ۵۱.۱درصد بيشتر از سال گذشته بوده
است و س��هم بخش غيردولتي از حق
بيمه توليدي و خسارت پرداختي صنعت

بيمه به ترتي��ب  ۶۷.۸درص��د و ۵۸.۸
درصد اس��ت.دکتر همتي در خصوص
سهم رشتههايي که از پرتفوي بااليي در
صنعت بيمه برخوردارند گفت :سهم ۳
رشته بيمه شخص ثالث و مازاد ،درمان
و زندگي به ترتيب  ۲۳.۳ ،۳۷,۴و ۱۴.۴
درص��د از پرتفوي حق بيمه توليدي در
بازار اس��ت .همچنين س��هم بيمههاي
غيراجباري (کل رشتههاي بيمه به جز
ش��خص ثالث و حوادث راننده) از حق
بيمه تولي��دي بازار بيمه به  ۵۷.۵درصد
رس��يد.رئيس کل بيمه مرک��زي افزود:
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 400امتياز تا «عيد س��عيد فطر» تمديد شده است.
ش��ايان ذکر اس��ت ،پذيرندگان پايانهه��اي بانک
مسکن ميتوانند با مراجعه به پورتال شرکت ناواکو
به آدرس  www.navaco.orgاز امتياز خود در
طي هر هفته و نتايج قرع ه کشي مطلع شوند.

اخبار
بيمه آسيا زائران حرم مطهر
امام خميني (ره) را بيمه کرد

زائ��ران حرم مطهر حض��رت امام خميني
(ره) تحت پوشش بيمههاي عمر ،حوادث
و مسووليت قرار دارند .به گزارش روزنامه
عصرايرانيان،روابط عموميبيمه آس��يا در
اطالعيهاي بااش��اره به ارائه پوش��شهاي
بيمهاي از 1397/3/10تا 1397/3/20اعالم
کرد :در پوش��ش بيمه عمر خطر فوت به
علت بيماري ،بيم��ه حادثه خطرات فوت
و نق��ص عضو کلي و جزئ��ي دائم  ،بيمه
مسووليت خطرات فوت و نقص عضو کلي
و جزئي دائم در صورت احراز مس��ووليت
توسط مراجع ذيصالح و جبران هزينههاي
پزشکي ناشي از حوادث تحت پوشش بيمه
آسيا قرار دارد.
بانک انصار به آزادي
 1020زنداني کمک کرد

از بان��ک انصار
بخاط��ر آنچه
ک��ه «اق��دام
انسان دوستانه
و حر ک��ت
خداپس��ندانه»
در راس��تاي آزادي زنداني��ان محک��وم به
جزاي نقدي ناميده ش��ده است ،قدرداني
ش��د.به گزارش روزنام��ه عصرايرانيان به
نق��ل از اداره کل روابطعموميوتبليغات،
مديرکل پيش��گيري از وق��وع جرم و عفو
وبخش��ودگي س��ازمان قضايي نيروهاي
مسلح در تقديرنامه خود اعالم داشت که با
کمک و مساعدتهاي بانک انصار تاکنون
 1020نف��ر از محکومين از زندان آزاد و به
آغوش خانواده وجامعه بازگشتهاند.براساس
اين گزارش ،س��ابقه درخشان بانک انصار
در انجام مس��ئوليتهاي اجتماعي باعث
شده است تا س��ازمان مذکور از اين بانک
درخواس��ت کند که زمينه آزادي بيش��تر
زندانيان محکوم به جزاي نقدي را فراهم
و اق�لام اهداي��ي و حماي��ت از برگزاري
مسابقات فرهنگي ،ورزشي ،قرآني ،احکام و
نماز را نيز به کمکهاي خود اضافه کند.
بخشودگي جرايم ديرکرد بيمه
شخص ثالث موتورسيکلتها

شرکت بيمه پاسارگاد طرح بخشودگي ۱۰۰
درص��د جرايم ديرکرد موتورس��يکلتهاي
فاقد بيمه نامه را از تاري��خ  ۱۹خرداد تا ۱۹
شهريور  ۱۳۹۷در سراسر کشور اجرا ميکند.
براس��اس گزارشهاي دريافتي ،در راستاي
مصوب��ه مجم��ع عموميصن��دوق تأمين
خسارتهاي بدني و موافقت بيمه مرکزي
جمهوري اسالميايران به منظور حمايت از
اقشار آسيب پذير و پيشگيري از آسيبهاي
اجتماعي و ترويج فرهنگ بيمه  ۱۰۰ ،درصد
مبلغ جريمه موضوع بند (ب) ماده  ۲۴قانون
بيمه اجباري ش��خص ثالث مصوب س��ال
 ۱۳۹۵مربوط به موتور سيکلتها و ماشين
آالت کش��اورزي فاق��د بيمه نام��ه در بازه
زماني مورد اشاره بخشيده ميشود .مالکان
و دارندگان موتورسيکلتها و ماشين آالت
کش��اورزي فاقد بيمه نامه در سراسر کشور
ميتوانند با مراجعه ب��ه واحدهاي صدور و
شبکه فروش بيمه پاس��ارگاد از اين امکان
بهره مند شوند .در اين طرح که از  ۱۹خرداد
تا  ۱۹شهريور سال جاري در سراسر کشور
اجرا ميشود ۱۰۰،درصد مبلغ جريمه موضوع
بند(ب) ماده  ۲۴قانون بيمه اجباري شخص
ثالث مصوب  ۱۳۹۵بخشوده ميشود.
طرح بخشودگي جرايم بيمه نامهها

جريم��ه بن��د (ب) م��اده  24قان��ون بيمه
اجباري شخص ثالث براي موتورسيکلتها
و ماش��ينآالت کش��اورزي فاقد بيمهنامه
شخصثالث بخشيده شد .به گزارش روزنامه
عصرايرانيان به نقل از روابط عموميصندوق
تامين خسارتهاي بدني ،در راستاي مصوبه
مجم��ع عموميصن��دوق و موافقت بيمه
مرکزي جمهوري اس�لاميايران به منظور
حمايت از اقشار آس��يب پذير و پيشگيري
از آس��يبهاي اجتماعي و ترويج فرهنگ
بيمه ،ش��رکتهاي بيمه مکلفن��د از تاريخ
1397.03.19مق��ارن ب��ا عيد س��عيد فطر
لغايت  1397.06.19صد درصد مبلغ جريمه
موضوع بند (ب) ماده  24قانون بيمه اجباري
شخص ثالث مصوب سال 1395مربوط به
موتور سيکلتها و ماشينآالت کشاورزي
فاق��د بيمهنامه که دارن��دگان آنها در بازه
زماني مورد اش��اره اقدام به خريد بيمهنامه
شخص ثالث مينمايند را دريافت نکنند.

