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بانک و بیمه و بورس

بانک
عضو هیات مدیره بانک توسعه صادرات:

لزوم هم افزایی نهادهای مرتبط برای
تامین مالی شرکت های دانش بنیان

عضو هیات مدیره بانک توسعه صادرات با تاکید بر
اهمیت آموزش به شرکت های دانش بنیان گفت:درنگاه
به شرکت های دانش بنیان نیازبه پوست اندازی
داریم؛صادرات یک اکوسیستم است که باید برای بهبود
عملکردآن هم راعمل کنند
به نقل از روابط عمومی بانک توسعه صادرات ایران،
ابوالفضل سروش وجود  ۴۰۰شرکت دانش بنیان دارای
ظرفیت صادراتی در کشور را نشان از توان مطلوب در
این بخش دانست و گفت :فعاالن زیادی در این عرصه
حضور دارند که با نزدیک شدن آنها به هم موانع و
مشکالت توسعه صادرات دانش بنیان قابل حل خواهد
بود.
دبیر پنل تخصصی انتظارات متقابل شرکت های
دانش بنیان و صندوق های پژوهش و فناوری تاکید
کرد :نیازمند طراحی یک ادبیات مشترک برای حوزه
دانش بنیان هستیم؛ خصوصا در زمینه اعتبار سنجی
شرکت های دانش بنیان ،ضروری است که نهادهای
مختلف از صندوق پژوهش تا بانک توسعه صادرات و
سایر سازمان های درگیر در جریان توسعه صادرات
محصوالت دانش بنیان باید برای طراحی سازوکاری
همخوان با این حوزه همکاری کنند.
عضو هیات مدیره بانک توسعه صادرات ایران توجه
به جایگاه نهادهای مختلف تامین مالی را ضروری ذکر
کرد و گفت :بانک قدم های مثبتی را در مسیر ایجاد
سیستمهای نظام مند برای تامین مالی دانش بنیان ها
برداشته و شرکت های دانش بنیان متقابال باید خود را
با این سیستم وفق دهند.
سروش پیشنهاد کرد :برای تسهیل فرایندهای یاد
شده معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و سایر
نهادها و سازمان هایی که اشراف کاملی بر این حوزه و
فعالین آن دارند ،شرکت های دانش بنیان صادراتی را
به بانک معرفی کنند تا بتوانیم مسیر تامین مالی و در
ادامه تجاری سازی را برای این شرکت ها آماده کنیم.
مدیر عامل شرکت تامین سرمایه تمدن نیز در این
پنل تخصصی گفت :صندوق های سرمایه گذاری ،بازار
سرمایه و شرکتهای تامین سرمایه نقش مهمی در تامین
مالی شرکت های دانش بنیان دارند و می توانند با
ریسک پذیری بیشتر وارد فرایند تامین مالی این شرکت
ها شوند.
محمودرضا خواجه نصیر اظهار داشت :واقعیت این
است که در حالیکه از مزیت های رقابتی و ارزش افزوده
در حوزه دانش بنیان صحبت می کنیم اما در بزنگاه
تامین مالی انتظار داریم که با قیمت های پایین این
کار صورت بگیرد.
وی با اشاره به موفقیت بسیاری از شرکت های
دانش بنیان حاضر در بورس گفت :این واقعیت نشان
می دهد شرکت های دانش بنیان نیاز به تامین مالی
ارزان قیمت ندارند .خواجه نصیر گفت :هرچند شرکت
های دانش بنیان به لحاظ دارایی ضعیف هستند اما باور
به توانمندی باالی آنها می تواند جای دارایی را پر کند؛
کافیست در مسیر تامین مالی ارزشمندی شرکت های
دانش بنیان را باور کنیم.
مدیرعامل شرکت تامین سرمایه تمدن گفت:
ضروری است ساختار الزم برای تامین مالی دانش بنیان
ها را فراهم کرده و نهادهای مرتبط با این بخش وارد
فرایند تامین مالی این شرکت ها شوند .رضا ساعدی
فر ،مدیر امور اعتبارات بانک توسعه صادرات نیز با ارائه
گزارش عملکرد بانک توسعه صادرات ایران طی سالهای
اخیر گفت :در سال  ۹۷با هدف گذاری های انجام شده
برای تامین مالی شرکت های داش بنیان صادراتی ،این
بانک بالغ بر  ۱۵۰میلیارد تومان تسهیالت در قالب
سرمایه در گردش با نرخ های مناسب به شرکت های
دانش بنیان صادراتی ارائه شده و امسال نیز تا پایان
تیرماه  ۴۵میلیارد تومان پرداخت تسهیالت به این
شرکت ها داشته ایم.
وی با اشاره به اینکه مسیر دریافت ضمانت نامه
نیز برای شرکت های دانش بنیان فراهم شده گفت :در
زمینه ارائه تسهیالت به دانش بنیان ها در بخش طرح
ها نیازمند سرعت بیشتر هستیم همچنین در صورت
وجود ابهام در زمینه چگونگی اخذ تسهیالت،نمایندگان
شرکت ها می توانند مشاوره های الزم را از کارشناسان
مربوطه در بانک توسعه صادرات دریافت نمایند.
در پایان این پنل کارشناسان حاضر به سواالت
حاضرین در این نشست پیرامون تامین مالی شرکت های
دانش بنیان پاسخ دادند .همایش تامین مالی شرکت های
دانش بنیان با محورهای رویکردهای نوین تامین مالی
شرکت های دانش بنیان صادراتی در محل سالن
همایش های سازمان مدیریت صنعتی برگزار شد.

بیمه های آتش سوزی به میزبانی بیمه
رازی برگزار شد

معاونین فنی پانزده شرکت بیمه به میزبانی شرکت
بیمه رازی گرد هم آمدند تا برای دستیابی به کنسرسیومی
مشترک به توافق برسند.
پس از کنسرسیوم موفق انرژی ،اینک کنسرسیوم
بیمه های آتش سوزی گام بعدی شرکتهایی است که
قصد دارند در شرایط تحریم ظرفیت و توان اتکایی خود
را افزایش دهند  .در ابتدای این نشست آقای قره خانی
دبیرکارگروه اتکایی سندیکای بیمه گران ایران ،در سخنانی
تجمیع ظرفیت شرکتهای بیمه در نگهداری ریسک را
ضروری ترین هدف تشکیل کنسرسیوم در شرایط فعلی
دانست .وی همچنین جلوگیری از نرخ شکنی های بازار
بیمه را دلیل دیگر تشکیل کنسرسیوم برشمرد و عنوان
نمود حادثه سیل اخیر و زیان حاصل از آن ثابت کرد
چطور نرخ های غیر فنی که حاصل نرخ شکنی های غیر
اصولی برخی شرکتها است می تواند به خود ایشان و در
نهایت به صنعت بیمه لطمه وارد کند.در ادامه نشست آقای
جهانگیری معاون اتکایی بیمه مرکزی نیز که به دعوت
شرکتهای بیمه به عنوان ناظر حضور داشت از تشکیل این
کنسرسیوم حمایت کرد و شرکتهای بیمه را به همدلی و
وحدت توصیه کرد و عنوان کرد این کنسرسیوم می تواند
تجمیع ظرفیت نگهداری شرکتها را به حداقل بیست هزار
میلیارد ریال برساند که عدد بسیار بزرگی است و می تواند
نیازهای اتکایی شرکتهای حاضر در کنسرسیوم را تامین
کند.
در پایان جلسه نمایندگانی از شرکتهای بیمه به
عنوان کمیته اجرایی مسئول تهیه پیش نویس نظام نامه
کنسرسیوم شدند.

رئیس شورای عالی بیمه:

پوشش  440میلیارد دالری بیمه در ایران

رئیس شورای عالی بیمه از ارائه
پوششهای  ۴۴۰میلیارد دالری توسط
شرکتهای بیمه خبر داد و گفت :این میزان
تعهد در صنعت بیمه کار بینظیری است
و قطعا اگر تحریمها نبود ،دنبال گسترش
بیمههای اتکایی در کشور بودیم.
به نقل از بیمه مرکزی ایران ،غالمرضا
سلیمانی که در مجمع سالیانه بیمه مرکزی
سخن میگفت ،با اعالم این مطلب افزود:
برای توسعه صنعت بیمه ارتقای نقش
نهادهای تخصصی و صنفی از قبیل سندیکای
بیمه گران ،انجمنهای صنفی فعاالن صنعت
بیمه و نهادهای حرفهای ذیربط در دستور
کار نهاد ناظر قرار گرفته است.
رئیس کل بیمه مرکزی از پایان یافتن
پیگیری رفع ایرادات شورای نگهبان در مورد
الیحه تاسیس صندوق بیمه همگانی حوادث
طبیعی در دولت و مجلس خبر داد و گفت:
دولت با تامین بار مالی این الیحه موافقت
کرده و به شرکتهای بیمه ،مجوزهای کافی
برای پوشش گروهی حوادث طبیعی اعطا
کرده است.
رئیس کل بیمه مرکزی گفت :با
وجود فاصله ضریب نفوذ بیمه کشور با
استانداردهای جهانی ،ایران دراین شاخص
رتبه اول منطقه را در اختیار دارد.
رئیس کل بیمه مرکزی در ادامه سخنان
خود از ضریب خسارت  ۸۹درصدی در
صنعت بیمه کشور یاد کرد و گفت :برای
حفظ توانگری شرکتها و افزایش میزان
رضایتمندی بیمهگذاران این میزان خسارت
بیمه در کشور قابل قبول نیست و باید به
گونه ای عمل کرد که این آمار به  ۷۵درصد
برسد.
رئیس شورای عالی بیمه در بخش
دیگری از سخنان خود از ارائه پوششهای
 ۴۴۰میلیارد دالری توسط شرکتهای بیمه
خبر داد و گفت این میزان تعهد در صنعت
بیمه کار بینظیری است و قطعا اگر تحریمها
نبود ،دنبال گسترش بیمههای اتکایی در
کشور بودیم.
رئیس شورای عالی بیمه با ابراز
خرسندی از عملکرد صنعت بیمه در تسویه
جبران خسارت های بزرگ در ابعاد ملی از
ضرورت آرامشبخشی این صنعت در جامعه
سخن گفت و اعالم کرد :خسارت پرداختی
صنعت بیمه در زلزله کرمانشاه حدود ۲
هزار میلیارد ریال ،در حادثه سیل اخیر
حدود  ۱۵۰۰میلیارد ریال و موارد خسارتی
پاالیشگاه گاز فاز  ۲۰و  ۲۱پارس جنوبی
و همچنین خسارت باربری شرکت سهامی
پشتیبانی امور دام رقمی در حدود ۱۱۸۰
میلیارد ریال بوده است.
سلیمانی از سهم  ۳۲درصدی شرکت
بیمه ایران به عنوان تنها شرکت دولتی
صنعت بیمه یاد کرد و گفت :این آمار نشان
می دهد که فعالیت های شرکت های بیمه
خصوصی به  ۶۸درصد رسیده و بر این اساس
باید به شرکت بیمه ایران به عنوان لنگرگاه
بیمه کشور نگاه کرد.
رییس شورای عالی بیمه در بخش
دیگری از سخنان خود از سهم پرتفوی
۱۴,۸درصدی بیمههای زندگی در کشور
خبر داد و گفت :افزایش ضریب نفوذ بیمه در
کشور در گرو افزایش سهم بیمه های زندگی
است که نهاد ناظر با همکاری انجمنهای
تخصصی و مراکز پژوهشی این مسئله را با
جدیت پیگیری میکند.
وی از برنامهریزی و پیگیری استقرار
نظام حاکمیت شرکتی از طریق تشکیل
واحدها و کمیتههای حسابرسی و کنترل
داخلی ،مدیریت ریسک و تطبیق مقررات
خبرداد و گفت :نظارت مستمر بر عملکرد
مدیران کلیدی موسسات بیمه و کنترل

عملکرد آنان از ماموریت های نهاد ناظر است
که با جدیت پیگیری می شود.
سلیمانی تشکیل کمیته صیانت از بیمه
گران را با هدف کنترل وضعیت شاخص
های مالی موسسات بیمه و پیگیری وصول
مطالبات صنعت بیمه از بدهکاران بزرگ
دانست و اظهار داشت :کار تهیه پیش نویس
آیین نامه فروش اقساطی و نحوه ذخیره
گیری مطالبات بیمه به پایان رسیده و بستر
سازی برای تخصیص کد یکتا و درج آن بر
روی بیمه نامه در رشته های بیمه ای مرتبط
با حمل کاال و آتش سوزی همچنان ادامه
دارد.
رئیس کل بیمه مرکزی تدوین آیین
نامه نمایندگی فروش بیمه های زندگی را
گامی بلند در راستای افزایش پرتفوی صنعت
بیمه ارزیابی کرد و گفت :مکمل آیین نامه
کارمزد نمایندگی و دالل رسمی بیمه ،مکمل
آیین نامه قرارداد گروهی بیمه اعتبار داخلی،
اعمال سی درصد تخفیف در حق بیمه وسایل
نقلیه کشاورزی و آیین نامه های کاربردی
دیگر هر یک می توانند ضریب نفوذ بیمه و به
تبع آن افزایش سطح رفاه و امنیت در جامعه
را به دنبال داشته باشند.
وی از طرحهای جدید بیمه نیز به عنوان
زمینه ساز توسعه صنعت بیمه در کشور یاد
کرد و گفت :تنوع محصوالت بیمهای در
همگانی سازی این صنعت نقش مهمی دارد
و در همین راستا بیمه مرکزی با طرح هایی
نظیر بیمه مسئولیت مدنی حرفه ای مدیران
بانک در قبال اشخاص ثالث ،بیمه بیکاری و
بیمه تامین و تادیه شهریه دانشجویی موافقت
کرده است.
غالمرضا سلیمانی از صدور موافقت
اصولی تاسیس شرکت بیمه زندگی باران
خبر داد و گفت :تقاضای تاسیس شرکت
بیمه های اتکایی سامان و شرکت اتکایی
آتیه در دست بررسی است.
وی اضافه کرد :در همین راستا پروانه
فعالیت دفاتر ارتباطی کارگزاران گروه چلنج
انگلستان و همچنین شرکت بیمه آلیانز
آلمان نیز صادر شده است.
رئیس شورای عالی بیمه تایید صالحیت
حرفهای  ۲۰۲تن از مدیران کلیدی
شرکتهای بیمه را با نظارت فنی و بهره
گیری از استاندارد بیمه ای ،زمینه ساز
جهشی در صنعت بیمه کشور عنوان کرد
و افزود :نهاد ناظر بر صنعت بیمه ماموریت
اصلی خود را نظارت می داند و اداره شرکت
ها توسط مدیران صاحب صالحیت از
مهمترین سیاستهای بیمه مرکزی به شمار
می رود.
وی با تشریح آییننامه توانگری مالی
شرکت ها و ضوابط و مولفه های آن ،حضور
 ۲۰شرکت بیمهای در سطح یک توانگری
مالی را از دستاوردهای مهم صنعت بیمه
ارزیابی کرد و گفت :هم اکنون تنها یک
شرکت بیمه در سطح چهار توانگری مالی
فعالیت دارد که با تمهیدات صورت گرفته به
زودی خود را به سطوح باالتر خواهد رساند.

تغییر هیات مدیره بانکهای ادغامی

مدیرعامل بانک سپه از انجام تغییراتی در هیات مدیره بانکهای ادغامی خبر داد و
گفت :تا پایان سال تابلو همه بانکهای ادغامی تغییر میکند و تابلوی بانک سپه برای این
بانکها نصب خواهد شد.
محمدکاظم چقازردی ،با بیان اینکه فرآیند ادغام در چارچوب یک برنامه و مدل انجام
میشود و مراحلی دارد که باید در قالب منظمی پیش برودف اظهار کرد :در اصلیترین
مرحله ،انتقال سهام این بانکها به بانک سپه بوده که بانک از نظر مالکیتی و مدیریتی
بتواند وظایف خود را در این بانکها انجام دهد .وی افزود :با انتقال این سهام ،عمال بانک
سپه از نظر مالکیتی ،مالک بخش عمدهای از این بانکهاست و بخش اعظم سهام این
بانکها از طریق بورس به بانک سپه منتقل شده که به طور در این پنج بانک حدود
 ۷۰درصد است .مدیرعامل بانک سپه با بیان اینکه اکنون از نظر مالکیتی میتوانیم در
این بانکها اعمال مدیریت کنیم ،گفت :گام بعدی ما این است که بتوانیم مجمع عادی
فوقالعاده انتخاب هیات مدیره این بانکها را داشته باشیم و به اقتضای شرایط ،تغییراتی در
هیات مدیره آنها بدهیم .چقازردی ادامه داد :در مرحله فعلی هم برای اینکه مالکیت خود
را نشان دهیم و به مردم اعالم کنیم که مراحل این ادغام در حال انجام است ،بحث وابسته
بودن آنها از نظر مالکیتی و مدیریتی به بانک سپه را در زیر تابلو نوشتهایم.
وی با اشاره به روند برنامه ادغام پس از اتمام دوران ارزشگذاری سهام ،نیز تصریح
کرد :در مرحله نهایی که چند ماه بعد صورت میگیرد ،تمامی تابلوها تغییر میکند و تابلوی
بانک سپه برای این بانکها نصب خواهد شد که در این باره برنامه ما تا پایان سال است و
انشاءاهلل بتوانیم انجام دهیم .بر اساس برنامه بانک مرکزی ،چهار بانک قوامین ،مهر اقتصاد،
حکمت ایرانیان ،انصار و موسسه اعتباری کوثر در بانک سپه ادغام خواهند شد.

سلیمانی از ایفای تعهدات صنعت بیمه
به وزارت بهداشت نیروی انتظامی و سایر
سازمان ها سخن گفت و اظهار داشت :در
سال  ۱۳۹۷بیش از  ۱۰,۵هزار میلیارد ریال
عوارض به وزارت بهداشت پرداخت کردهایم
که این میزان در مورد نیروی انتظامی سازمان
راهداری و سازمان اورژانس کشور به رقمی
حدود  ۲.۷۵هزار میلیارد ریال می رسدکه
امیدواریم با تخصیص کامل این هزینه ها،
شاهد کاهش خسارتها دراین بخش باشیم.
رئیس شورای عالی بیمه در بخش
دیگری از سخنان خود با تقدیر از سیستم
خود کنترلی در شرکت های بیمه از بازرسی
جامع عملکرد شرکتهای بیمه از طریق
استقرار در محل توسط ناظران بیمه مرکزی
خبر داد و گفت :نظارت بر حسن اجرای آیین
نامه حمایت از حقوق بیمه گذاران بر عهده
نهاد ناظر است و با دقت و جدیت به شکایت
بیمه شدگان رسیدگی می کنیم.
وی از کسب رتبه نخست سامانه
«سنهاب» برای دومین سال پیاپی بین تمام
دستگاه های اجرایی کشور به عنوان یک
دستاورد بزرگ یاد کرد و گفت :نظارت از
راه دور و سیستم ایمنی از طریق شاخص
های نظارتی در سامانه سنهاب صورت می
گیرد که در صورت تکمیل این فرایند سطح
تقلبات و تخلفات در صنعت بیمه به حداقل
خواهد رسید.
سلیمانی از طراحی و ایجاد سوئیچ بیمه
برای پشتیبانی از کسب و کارهای استارتاپی
صنعت بیمه به عنوان یک اقدام آینده نگرانه
یاد کرد و گفت :ارتقای شیوه دریافت اطالعات
شرکت های بیمه به صورت وب سرویس
و همچنین ایجاد امکان استعالم مکانیزه و
دریافت اطالعات از بیمه مرکزی توسط سایر
سازمان ها از مهمترین عملکردهای مرکز
فاوای بیمه مرکزی محسوب میشود.
وی از اصالح و بهبود فرآیندهای مکانیزه
در حوزه تهیه صورت حساب های اتکایی،
حذف کاغذ ،کارتابل های شبکه فروش ،ارائه
مجوزها و همچنین احراز صالحیت توسط
مرکز فاوا خبر داد و گفت :ایجاد کارتابلهای
هوش تجاری نظارتی ویژه واحدهای نظارتی
هم از هوش تجاری شبکه فروش ،هوش
تجاری آمار عملکرد صنعت بیمه ،پوسته
تجاری شخص ثالث و حوادث راننده و نظایر
آن فرایند نظارتی را تسهیل کرده است.
وی از ایجاد کارتابل گردش بدهی و
طلب بیمه گذاران به عنوان راهکاری اساسی
برای مدیریت بدهکاران بزرگ صنعت بیمه
یاد کرد و گفت :تجمیع این اطالعات میتواند
شرکتهای بیمه را از میزان بدهی بدهکاران
بزرگ صنعت بیمه آگاه کند که به این ترتیب
از میزان مطالبات معوق شرکتهای بیمه
کاسته خواهد شد.
وی با اشاره به ایجاد میز خدمت
الکترونیک با استاندارد مورد نظر سازمان
امور اداری و استخدامی با حداکثر سطح بلوغ
از برنامهریزی و اقدام نسبت به شناسایی و
الکترونیکی شدن حدود  ۱۵خدمت دیگر در

صنعت بیمه خبر داد و افزود :هم اکنون بیش
از ۹۵درصد مراوده اطالعاتی بیمه مرکزی با
شرکتهای بیمه به صورت مکانیزه انجام می
شود.
سلیمانی ،نظارت بر حسن اجرای قانون
بیمه اجباری خسارات وارده به اشخاص
ثالث و آیین نامه های اجرایی آن را وظیفه
ذاتی بیمه مرکزی دانست و گفت :در سال
جاری  ۴۰۵مورد گزارش نظارتی در خصوص
شاخص های شخص ثالث در هوش تجاری یا
همان سامانه سنهاب بررسی و تدوین شده
است.
وی نظارت بر نمایندگان،کارگزاران
و ارزیابان خسارت و دفاتر ارتباطی صنعت
بیمه را در افزایش سطح رضایت بیمهگذاران
موثر دانست و گفت :عالوه بر بازدید میدانی
از شرکتهای بیمه به منظور ارزیابی عملکرد
آنان تهیه گزارش جامع شرکتی ،نظارت بر
عملکرد شورای هماهنگی امور استان ها و
بازرسی در محل شرکت های بیمه از جمله
اقدامات نظارتی نهاد ناظر به شمار میرود.
غالمرضا سلیمانی از روند فرهنگ سازی
در صنعت بیمه به عنوان یکی از مهمترین
مولفه های همگانی سازی صنعت بیمه در
کشور و افزایش ضریب نفوذ آن یاد کرد و
گفت :گنجاندن بیش از  ۸۶مطلب متنوع
بیمه در کتابهای درسی و آشنا کردن
هرساله پنج میلیون و  ۴۰۰هزار دانش آموز
مقطع متوسطه با مزایای بیمه از مهمترین
اقدامات آینده نگرانه در کشور به حساب می
آید.
وی اقداماتی نظیر برگزاری برنامه
آموزش بیمه در دوسطح مقدماتی و پیشرفته
برای خبرنگاران ،آموزش بیمه در مدارس،
انتشار ماهنامه تخصصی بیمه ،انتشار کتب
بیمه برای کودکان و تهیه اینفوگرافی ،موشن
گرافی و مجموعه های متنوع انیمیشن را
از اقدامات دیگر نهاد ناظر در حوزه توسعه
فرهنگ بیمه در کشور اعالم کرد.
رئیس شورای عالی بیمه فعالیت های
پژوهشی در صنعت بیمه را در راستای
آیندهپژوهی عنوان کرد و گفت :بررسی
طرحهای تحقیقاتی و کاربردی و همچنین
تعامل پژوهشکده و شرکتهای بیمهای در
آینده نزدیک بر افزایش ضریب نفوذ بیمه در
کشور اثر محسوسی خواهد گذاشت.
وی برگزاری دوره های آموزشی ،آزمون
های متعدد و رشد  ۱۴درصدی سطح
آموزش در صنعت بیمه را یک جهش اساسی
دانست و گفت :مسیر توسعه صنعت بیمه از
آموزش و پژوهش می گذرد و نهادناظر پروژه
های فرهنگسازانه را با جدیت هر چه تمامتر
دنبال می کند.
سلیمانی در بخش دیگری از سخنان
خود از متناسب سازی حقوق بازنشستگان
بیمه مرکزی در اجرای مقررات مربوط و
مصوبات مجمع بیمه مرکزی خبر داد و
گفت :اصالح ساختار سازمانی بیمه مرکزی
در راستای تقویت نقش نظارتی و انطباق با
موازین حاکمیت شرکتی نیز به نتیجه دلخواه
رسیده است.
رئیس شورای عالی بیمه در پایان از
اعضای مجمع عمومی ،درخواست کرد با
مواردی نظیر اصالح آیین نامه سرمایه گذاری
بیمه مرکزی در انطباق با مقررات جدید
سرمایه گذاری موسسات بیمه و افزایش
سرمایه بیمه مرکزی از محل ذخیره تسعیر
ارز و تجدید ارزیابی دارایی ها موافقت کنند.
در ادامه این مجمع ،فرهاد دژپسند وزیر
امور اقتصادی و دارایی و رییس مجمع بیمه
مرکزی با مثبت خواندن از نظارت صورت
گرفته توسط بیمه مرکزی بر فعالیتهای
بیمهای کشور از تالش های نهاد ناظر برای
توسعه صنعت بیمه در کشور تقدیر کرد.

آزادی  ۳۵زندانی جرایم غیرعمد با مشارکت بانک تجارت

همزمان با هفته دولت بانک تجارت با اختصاص مبلغ  ۱۰میلیارد ریال کمک بالعوض
زمینه آزادسازی  ۳۵نفر از زندانیان جرایم غیرعمد در سراسر کشور را فراهم کرد .به نقل از
روابط عمومی بانک تجارت ،نادر خواجه حق وردی قائم مقام مدیر عامل بانک تجارت با اعالم
این مطلب گفت :در ادامه همکاری این بانک با ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه و کمک به
زندانیان نیازمند  ۳۵نفر دیگر از زندانیان جرایم غیر عمد با مشارکت  ۱۰میلیارد ریالی بانک
تجارت به آغوش خانواده بازگشتند .این مبلغ در تاریخ  ۲۶مرداد به حساب شماره  ۷۷۷۷به نام
ستاد رسیدگی به امور دیه زندانیان نیازمند نزد شعبه مرکزی این بانک واریز شد .حقوردی با
اشاره به اینکه یکی از رویکردهای بانک تجارت در عمل به مسئولیت های اجتماعی مشارکت در
آزادی زندانیان جرایم غیرعمد به شمار می رود گفت .:بانک تجارت در سی و دومین گلریزان
ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه و کمک به زندانیان نیازمند کشور با اهدای ده میلیارد ریال
کمک نقدی از محل پنج درصد از دو درصد منابع قرض الحسنه ،حضور موثری در این مراسم
داشت .قائم مقام مدیرعامل بانک تجارت با اشاره به سابقه همکاری این مجموعه با ستاد مردمی
رسیدگی به امور دیه یادآور شد :بانک تجارت در سال ۹۷با اعطای مبلغی بالغ بر ۱۰میلیارد ریال
کمک بالعوض ،زمینه آزادسازی تعداد زیادی از زندانیان مشمول جرایم غیر عمد در استانهای
مختلف کشور را فراهم کرده و همچنین در سال ۹۶نیز با اعطای مبلغی بالغ بر۱۲میلیارد ریال
کمک بالعوض ،زمینه آزادسازی  ۷۸نفر از زندانیان مشمول جرایم غیر عمد دیه در استانهای
مختلف کشور را فراهم کرده است .حق وردی افزود :بانک تجارت پیش از این در راستای ایفای
مسئولیتهای اجتماعی خود ،با امضای تفاهم نامهای با ستاد دیه کشور ضمن ارائه انواع خدمات
بانکی به این ستاد ،امکان واریز کمکهای مردمی به حساب  ۷۷۷۷ستاد دیه را از طریق تمامی
شعب ،دستگاه های خودپرداز ،همراه بانک و پایگاه اینترنتی امید تجارت مهیا کرده است.

اپلیکیشن کانون جوانههای بانک ملی ایران در راه است

کانون جوانههای بانک ملی ایران که
هم اکنون از طریق وب سایت در دسترس
کاربران است ،بزودی تحولی جدی در روند
فعالیت خود ایجاد خواهد کرد.
به گزارش روابط عمومی بانک ملی
ایران ،این روزها بسیاری از کودکان و
نوجوانان در حال استفاده از تجهیزات
الکترونیکی فراگیر مانند موبایل و تبلت

هستند ،به طوری که استفاده از این
وسایل با محدودیت های ویژه سنی در
برخی مدارس نیز رایج شده است.
در چنین شرایطی ،بانک ملی ایران
نیز که تالش کرده است به منظور توسعه
دانش اقتصادی و بانکی متناسب با سنین
زیر  ۱۸سال ،محتواهای قابل توجهی را در
سایت کانون جوانه ها ارائه کند ،تصمیم

دارد امکان ارائه این محتواها را در قالبی
جدید ارائه دهد.
شکل جدید ارائه این محصوالت ،راه
اندازی اپلیکیشن کانون جوانه های بانک
است که در دست تهیه است و بزودی
رونمایی خواهد شد.
این اپلیکیشن با قابلیت نصب و
استفاده در همه دستگاه های الکترونیکی

شامل انواع گوشی موبایل و تبلت ،گام
جدیدی در راستای توسعه محصوالت
کانون جوانه های بانک ملی ایران و نیز
فراگیری آنها خواهد بود.
همه امکانات کنونی موجود در سایت
کانون جوانه ها به همراه بخش های تازه تر
متناسب با شرایط روز ،در اپلیکیشن این
کانون ارائه خواهد شد.
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ارائه بیمه نامه جامع مسئولیت مدنی
هیئتهای عزاداری

بیمه آسیا ،بیمه نامه جامع مسئولیت مدنی هیئتهای
عزاداری در قبال خدام و عزاداران را برای ماههای محرم و صفر
ارائه میکند .روابط عمومی بیمه آسیا در اطالعیهای ضمن
عرض تسلیت ایام شهادت سرور و ساالر شهیدان حضرت ابا
عبداهلل الحسین (ع) اعالم کرد :مدیریت بیمههای مسئولیت
بیمه آسیا در این بیمه نامه جامع ،به منظور تامین خاطر
دست اندرکاران و خادمان هیئات مذهبی ،مسئولیت مدیر
یا هیئت امنای هیئت عزاداری در قبال خسارات جانی وارد
به خدام ،عزاداران و عوامل اجرایی در محدود مکانی هیئت
را تحت پوشش قرار داده است .بنابراین گزارش ،چنانچه در
نتیجه قصور یا اشتباه بیمهگذار خسارتی به افراد تحت پوشش
وارد شود و بیمهگذار بر اساس رای مراجع ذیصالح قضایی یا
کارشناس رسمی بیمهگر ،مسئول جبران خسارت شناخته شود،
بیمه آسیا پس از احراز مسئولیت بیمهگذار خسارات وارد شده را
پرداخت میکند .این گزارش میافزاید :این بیمهنامه در سه طرح با
تعهدات و شرایط متفاوت شامل غرامت فوت و صدمات جسمانی و
همچنینپوششهزینههایپزشکیارائهمیشود.
برای اولین بار؛

شاخص بورس
از  ۲۹۴هزار واحد هم گذشت

فعاالن بازار سهام در اولین روز این هفته شاهد ثبت
رکورد جدید در این بازار بودند؛ بطوریکه شاخص کل بورس
برای اولین بار توانست از نیمه کانال  ۲۹۴هزار واحدی
باالتر رود.
در اولین روز کاری بورس تهران در هفته جاری
شاخص کل بازده نقدی و قیمتی روند سعودی را طی کرد
و در نهایت با رشد  ۴۴۲۳واحدی تا رقم  ۲۹۴هزار و ۶۰۱
باال رفت .بدین ترتیب نماگر اصلی بورس برای اولین بار
توانست وارد کانال  ۱۹۴هزار واحدی شود.
شاخص کل هم وزن نیز با  ۱۶۸۳واحد رشد رقم ۸۰
هزار و  ۸۸۷واحدی را تجربه کرد و شاخص آزاد شناور با
 ۵۳۰۲واحد رقم  ۳۳۵هزار و  ۳۷۹واحدی را تجربه کرد.
شاخص بازار اول و بازار دوم نیز هر کدام به ترتیب
 ۳۶۸۲و  ۶۸۹۳واحد رشد کردند .ملی صنایع مس ایران،
پاالیش نفت تهران و معدنی و صنعتی چادرملو هر کدام به
ترتیب  ۳۰۸ ،۳۲۰و  ۳۰۵واحد در رشد شاخصهای بازار
تاثیرگذار بودند اما در طرف مقابل صنایع پتروشیمی خلیج
فارس شرکت ارتباطات سیار ایران و فوالد خوزستان هر
کدام به ترتیب با  ۴۸ ،۸۲و  ۴۰واحد تاثیر کاهشی سعی
کردند که شاخصها را به سمت پایین هدایت کنند .در گروه
محصوالت شیمیایی  ۱۴۱میلیون سهم به ارزش حدودی
 ۱۴۴میلیارد و  ۶۰۰میلیون تومان جابجا شد .در گروه
خودرو نیز  ۴۸۰میلیون سهم به ارزش  ۱۲۵میلیارد تومان
داد و ستد شد .بدین ترتیب این دو گروه در مقام اول و دوم
ارزش معامالت قرار گرفتند .فلزات اساسی ،فرآوردههای
نفتی و کانههای فلزی پس از گروههای یاد شده بیشترین
ارزش معامالت را شاهد بودند .دیروز بیشتر سهمها در گروه
فرآوردههای نفتی با رشد قیمت مواجه شدند و این گروه
در چهارمین جایگاه از نظر ارزش معامالت ایستاد .بیشتر
سهمها در گروه خودرو مواد و مصرف دارویی ،استخراج
کانههای فلزی و فلزات اساسی با رشد قیمت مواجه شدند
و در برخی از سهمها با صفهای خرید روبرو بودیم .دیروز
در بورس تهران  ۲۶۹سهم با رشد قیمت و  ۷۶سهم با
افت قیمت روبرو شدند اما در فرابورس ایران  ۱۴۰سهم
افزایش قیمت را تجربه کردند و  ۷۰سهم با کاهش قیمت
روبرو شدند .ارزش معامالت بورس تهران مجموعا به ۱۶۶۴
میلیارد تومان نزدیک شد و حجم معامالت آن به سه
میلیارد و  ۸۰۰میلیون سهم و اوراق مالی رسید .همچنین
تعداد داد و ستدها رقم  ۴۲۲هزار و  ۸۱۹را تجربه کرد.
آیفکس نیز با رشد  ۶۲واحدی روبرو شد و توانست در تراز
 ۳۸۳۲بایستد .ارزش معامالت فرابورس ایران تا رقم ۷۸۲
میلیارد تومان رشد کرد و حجم معامالت رقم  ۹۴۹میلیون
سهم و اوراق مالی را تجریه کرد .تعداد داد و ستدهای این
بازار نیز به رقم  ۱۷۱هزار و  ۷۸۶رسید.

آغاز جشنواره فروش بیمه سرمد
به همراه تخفیفات ویژه

رئیس هیات مدیره بیمه سرمد با نمایندگان استان
همدان این شرکت دیدار و از نمایندگان برتر این استان
قدردانی کرد .به نقل از روابط عمومی بیمه سرمد ،در این
مراسم از عملکرد نمایندگیهای سعید برفی کد ،1743
فاطمه حمیدیخواه کد 1485و سعید غربالیفرد کد
 1185به عنوان نمایندگیهای برتر استان همدان قدردانی
شد .دکتر کاتب در این دیدار ،از آغاز جشنوارههای متعدد
به همراه تسهیالت و تخفیفات ویژه در رشتههای مختلف
بیمهای از نیمه دوم سال جاری با جوایز 5میلیارد ریالی
خبر داد و افزود :از مزیتهای این جشنواره برای نمایندگان،
رقابت هر نماینده در مقایسه با نمایندگان همسطح خودش
است .رئیس هیات مدیره بیمه سرمد ،هدف از برگزاری این
جشنواره را ایجاد انگیزه و افزایش میزان فروش نمایندگان
عنوان و اظهار امیدواری کرد :با توجه به رفع اشکاالت
موجود در جشنوارههای قبلی ،پیشبینی کردهایم که
استقبال خوبی از این جشنوارهها صورت گیرد .وی در این
جلسه ضمن تشکر از تالش شبکه فروش استان ،مشکالت
و موانع نمایندگان را مورد بررسی قرار داد و راهکارهای
الزم را در این خصوص ارائه کرد .بر اساس این گزارش،
مجید حبیبی معاون فنی بیمههای اموال ،دکتر جعفری
مدیر بیمههای درمان و حمیدرضا کتیرایی مدیر استانها و
شبکه فروش نیز در این جلسه حضور داشتند .

استقبال اتکا از خدمات
بانک قرض الحسنه رسالت

مدیرعامل سازمان اتکا از خدمات بانک قرض الحسنه
رسالت استقبال کرد .به نقل از روابط عمومی ،محمدحسین
حسین زاده مدیرعامل بانک قرض الحسنه رسالت در نشستی
با عیسی رضایی مدیرعامل و جمعی از مدیران سازمان اتکا به
تشریح خدمات بانک پرداخت .حسین زاده با اشاره به مدل
بانکداری اجتماعی و ارائه خدمات غیرحضوری گفت :در بانک
قرض الحسنه رسالت زیرساخت های بانکداری بدون شعبه
مهیا است وتا سال ۱۴۰۰این مدل بانکداری در سراسر کشور
عملیاتی می شود .در ادامه عیسی رضایی مدیرعامل سازمان
اتکا با استقبال از خدمات بانک قرض الحسنه رسالت خواستار
گسترش همکاری دو مجموعه شد .گفتنی است در این دیدار
مهدی یزدچی نایب رییس هیات مدیره و اباذرهوشمندی
مدیرگروه ایثار بانکداری اجتماعی بانک قرض الحسنه رسالت
نیز حضور داشتند.

