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بانک و بیمه و بورس
رییس کل بیمه مرکزی مطرح کرد:

بانک
معاون عملیاتی بانکی بانک ایران زمین:

ارائه تسهیالت برای رونق تولید ملیبا
جذب منابع خرد محقق میشود

معاون عملیاتی بانکی بانک ایران گفت :ارائه تسهیالت
در راستای رونق تولید ملیبا جذب منابع خرد محقق
میشود.
به گزارش روابط عمومی بانک ایران زمین ،گردهمایی
بزرگ مدیریت شعب استان های خراسان رضوی و شمالی
بانک ایران زمین با حضور هادی قدیمی معاون عملیات
بانکی و مدیریت محترم استانی و روسای شعب این استان
با هدف بررسی عملکرد چند ماهه اخیر برگزار شد.
در ابتدای این مراسم میثم شمس آبادی مدیر امور
شعب استانی بانک ایران زمین ضمن خوش آمدگویی به
معاون عملیات بانکی گزارشی از عملکرد شعب استان در
سال جاری را با بیان این که استان خراسان رضوی وشمالی
دارای ظرفیت ها و استعدادهای مالی خوبی است ،اظهار
داشت :در سال جاری همکاران شعب در زمینه بازاریابی
و مذاکره با شرکت ها ،کارخانجات و صاحبان صنایع و
سرمایه فعالیت مناسبی داشتندکه به لطف خدا نتایج
رضایت بخشی در این زمینه حاصل شده است.
وی انسجام و تحرکات تیمی در شعب را یکی از
تاثیرگزارترین روش های مذاکره و تکنیکی مفید جهت
کاهش خطا در اعتبار سنجی و شناسایی نیازهای مشتری
عنوان کرد.
هادی قدیمی معاون عملیات بانکی ضمن ابراز
خرسندی از حضور در جمع همکاران استانی خود با اشاره
به این که کارکنان این استان ازو با سابقه ترین پرسنل
بانک بوده های آن در استان جایگاه بانک را تثبیت کرده
است ،بیان کرد :نتایجی که امروز در این مدیریت شعب
استان های خراسان رضوی و شمالی شاهد آن هستیم
حاصل برنامه ریزی درست و اداره صحیح مدیریت استان و
تالش خوب کارکنان بوده که برای مدیران عالی بانک نیز
این اقدامات محسوس است.
وی با اشاره به برخی توفیقاتی که در کارنامه فعالیت
سال  98بانک ثبت شده از جمله موفقیت در اجرای طرح
انگیزشی باهم ،اظهار داشت :فرهنگ سازمانی در سازمان ها
از سطوح عالی به سطوح عملیاتی و اجرایی اشاعه می یابد
به طوری که اگر رئیس شعبه در راستای بازاریابی و رشد
منابع شعبه کوشا باشد این اقدام می تواند در کارکنان آن
شعبه را به سمت و توسعه و رشد هدایت کند .
معاون عملیات بانکی در ادامه ،فاصله گرفتن از تمرکز
بر نرخ سود را یکی از مهمترین سیاست های مهم بانک
برشمرد و از روسای شعب حاضر در جلسه خواست تا با
جذب سپرده های خرد شرایط ایده آلی از خدمات برای
مشتریان بانک آماده کنند .وی با بیان این که ریسک خروج
منابع با جذب منابع خرد کاهش می یابد و به دنبال آن
قیمت تمام شده پول در شعب و استان به میزان قابل
توجهی کاهش می یابد و زمینه تدوین سیاست های
اعتباری و طرح های تسهیالتی جذاب برای مشتریان را در
راستای رونق تولید فراهم می سازد .معاون عملیات بانکی
بانک ایران زمین با اشاره به فعالیت های انجام گرفته در
خصوص تدوین بسته های مختلف و متنوع برای مشتریان
در راستای حمایت از رونق تولید بیان کرد :بانک ایران زمین
در راستای سیاستهای کالن تعیین شده به سوی بانکداری
دیجیتال در حال حرکت است که این اقدام می تواند به
رشد و توسعه کشور کمک شایانی کند .قدیمی در پایان
روسای شعب حاضر در جلسه را به تقویت فعالیت در حوزه
خدماتی همچون اعتبار اسنادی داخلی وصدور ضمانتنامه
که درآمدهای کارمزدی بانک را افزایش می دهند فراخواند.

کالهبرداری  1/6میلیارد تومانی با استفاده از بیمه شخص ثالث

رییس کل بیمه مرکزی با اشاره به
دستور کار بودن نصب دوربین و نصب
نرمافزارهای مخصوص شناسایی تصادف در
خودروها ،گفت :فردی را شناسایی کردهایم
که در مدت یک سال مبلغ یک میلیارد و
 ۶۰۰میلیون تومان خسارت شخص ثالث
از بیمهها به بهانه تصادفهای ساختگی
کالهبرداری کرده است.
«غالمرضا سلیمانی» درباره آمار
تصادفات ساختگی ،اظهار داشت :بررسیها
نشان میدهد که حدود  ۲۰درصد تصادفات
با هدف اخذ خسارت شخص ثالث ،ساختگی
بوده و یا در مدارک و مستندات آن تخلف و
دستکاری صورت گرفته است.
رییس کل بیمه مرکزی با بیان اینکه
این معضل به ایران اختصاص نداشته و سایر
کشورها نیز با آن درگیر هستند ،اضافه کرد:
اکنون دستگاههای مختلف مانند نیروی
انتظامی و قوه قضاییه درحال پیگیری
هستند.
وی با اشاره به اقدامات انجام شده برای
کاهش تصادفات ساختگی گفت :در سطح
کشور ما دو اقدام در بخش مطالعاتی و
اجرایی برای رفع این معضل در حال انجام
است.
سلیمانی اضافه کرد :نخست اینکه،
مطالعهای درباره زمان ،شرایط و مناطق
وقوع تصادفات ساختگی با همکاری نیروی
انتظامی در حال اجراست که دستاورهای
جالبی داشته است.
رییس کل بیمه مرکزی ادامه داد:
بررسیهای ما نشان میدهد که افراد متخلف،
در مناطق مختلف از شرکتهای بیمه متعدد،
بیمه نامه اخذ میکنند تا بتوانند در طول
سال ،چندین بار اقدام به اخذ بیمهنامه کنند.

وی اضافه کرد :در بررسیهای ما فردی
پیدا شد که در طول یک سال یک میلیارد
و  ۶۰۰میلیون تومان از شرکتهای بیمه،
خسارت شخص ثالث گرفته بود.
رییس کل بیمه مرکزی یادآور شد:
کسانی که حوادث ساختگی را برای اخذ
خسارت بیمه ،ترتیب میدهند ،معموال به
شکل تیم و باند هستند و به صورت فردی
کار نمیکنند.
سلیمانی اظهار داشت :این مطالعات به
شرکتهای بیمهای کمک کرده است که این
افراد متقلب را شناسایی کنند.
طرح نصب دوربین به همراه بیمهنامه
شاخص ثالث
رییس کل بیمه مرکزی با بیان اینکه
برای جلوگیری از این تخلفات به امکانات
سختافزاری و نرمافزای نیاز است ،گفت:
بر اساس طرحهای جدید ،قرار است کروکی
تصادفی که پلیس از محل تصادف میکشد
به صورت آنالین در اختیار بیمه ها و نیروهای
انتظامی قرار بگیرد تا افراد متخلف نتوانند

کروکی ساختگی ارایه کنند.
سلیمانی افزود :برخی شرکتهای بیمه
اقدام به نصب نرم افزارهایی کرده اند که
تشخیص میدهد که آیا تصادف رخ داده و
اینکه جزئیات تصادف چگونه بوده است.
رییس کل بیمه مرکزی ادامه داد :این
نرم افزارها هم در تلفن همراه و هم به صورت
جداگانه قابل نصب در خودروها هستند.
وی اضافه کرد :همچنین بر اساس
طرحی جدید قرار است که دوربینهایی
در خودروها نصب شود که از همه حوادث
تصویربرداری کنند .این تجهیزات مدتهاست
در جهان کاربرد دارد و مدتی است که به
کشور ما نیز وارد شده است.
سلیمانی اظهار داشت :قیمت دستگاهها
و تجهیزات شناسایی تصادفات در خودروها
باالست که باعث شده استقبال از آنها کم
باشد ،اما تالش میکنیم که این دستگاهها و
نرم افزارهای به طور رایگان یا قیمت پایین
به همراه بیمهنامه شخص ثالث به رانندگان
تحویل داده شود.

در دومین هفته معامالتی آبان ماه؛

از کاسبیهای ناسالمی که به تازگی
شیوع زیادی یافته ،انجام تصادفات ساختگی
با هدف اخاذی از بیمههاست که در برخی
موارد رد پای آنها به باندهای سازمان یافتهای
میرسد که افراد بیخانمان و کم بضاعت را
طعمه میکنند.
افراد سودجو گاهی با صحنهسازی و
تصادف ساختگی اقدام به پروندهسازی برای
اخذ خسارت از بیمه میکنند که پیگیریها
در برخی موارد به شناسایی باندهای حرفهای
منجر شده است.
چندی پیش مدیرکل پزشکی قانونی
استان تهران در این باره گفته بود :در
سال گذشته (۱۸۵ )۱۳۹۷پرونده تصادف
ساختگی کشف و با انجام کارشناسیهای
تخصصی به مراجع قضایی معرفی شد.
در تصادفات ساختگی ،افراد یا خودشان
صدمات را وارد میکنند یا گاهی اوقات
توسط افراد حرفهای که تخصص دارند
صدمات شدید و خطرناکی مانند شکستگی
استخوان و جراحات متعدد و شکستگی
دندانها و سایر موارد روی بدن افراد ایجاد
میشود تا از بیمه خسارت بگیرند .معموال
در این نوع تصادفات ساختگی ،از خودروهای
قدیمی و فرسوده استفاده می کنند.
بخش دیگری از تخلفات این بخش
نیز مربوط به تبانی و سندسازی برای اخذ
خسارت تصادف است به طوری که هیچ
تصادفی رخ نمیدهد ،اما برای اخذ خسارت
بیمه ،سندسازی میشود.
همچنین گاهی اوقات ،تصادف واقعی
رخ میدهد ،اما در اعالم رقم خسارت ،تخلف
شده و رقم بیشتری اعالم میشود تا از این
طریق ،فرد خسارت دیده ،غرامت بیشتری
دریافت کند.

مدیرعامل بانک توسعه تعاون:

پرداخت  ۵۵۰میلیارد تومان به طرح اشتغال فراگیر

شاخص بورس روند افزایشی را پیش گرفت

مدیرعامل بانک توسعه تعاون با اعالم رقم تسهیالت پرداختی به طرح اشتغال فراگیر
از همه دستگاههای اجرایی خواست تا به افزایش سرمایه بانک کمک کنند .حجت اله
مهدیان درباره تسهیالت پرداختی بانک به طرح اشتغال فراگیر اظهار کرد :در طرح اشتغال
فراگیر حدود  550میلیارد تومان تسهیالت پرداخت کردیم و همواره در رنکینگ بانکهایی که
وزارت صمت اعالم می کند جزو  10بانک اول هستیم .بند الف تبصره  18قانون بودجه 1398
در واقع ادامه همان طرح اشتغال فراگیر است که در حال اجرا است و ما به عنوان بانک عامل
مشارکت داریم .وی با بیان اینکه آیا طرح اشتغال فراگیر به اتمام رسیده است؟ گفت :این طرح
به پایان نرسیده و هنوز ادامه دارد و ما طرح جدید تبصره  18قانون بودجه را در دست داریم.
مدیرعامل بانک توسعه تعاون با اشاره به اولویت پرداخت تسهیالت به مشاغل خانگی و زنان
سرپرست خانوار گفت:در بحث مشاغل خانگی برای زنان سرپرست خانوار هم سهمیه داریم و هم
عالقمندیم به واسطه اینکه بانک ،یک بانک توسعهای است در این حوزه ورود کنیم اما ورود ما به
قصد انجام مسئولیتهای اجتماعی است و نگاه انتفاعی نداریم .مهدیان درباره افزایش سرمایه بانک
که قرار بود اختصاص یابد ،اظهار کرد :متاسفانه تنها مشکل ما در شرایط کنونی همین مساله
است و درخواست ما افزایش سرمایه برای خدمت رسانی بهتر است که اگر این مشکل حل شود
بانک قویتر از گذشته عمل خواهد کرد .به گفته وی سازمان برنامه و بودجه ،وزارت امور اقتصاد
و دارایی و دستگاههای مربوطه باید کمک کنند تا افزایش سرمایه بانک توسعه تعاون محقق
شود .پیش از این قرار بود از محل بدهی ناشی از عدم اجرای قانون بند  29اصل  44در بودجه
 98هزار میلیارد تومان برای افزایش سرمایه بانک توسعه تعاون اختصاص یابد و دو سازمان برنامه
و بودجه  900میلیارد تومان آن را بپردازد اما به دلیل شرایط بودجه کشور و محدودیتهای مالی
این رقم تاکنون تخصیص نیافته است.

در این هفته معامالتی ،شاخص بورس تهران با رشد بیش از  ۴۰۰۰واحدی توانست تا
نیمه کانال  ۳۰۵هزار واحدی پیش رود.
در پایان معامالت هفته منتهی به  ۱۴آبان ماه  ،۱۳۹۸شاخص کل با  ۴۳۲۸واحد
افزایش نسبت به هفته قبل ،به رقم  ۳۰۵هزار و  ۳۳۳واحد رسید.
شاخص کل هم وزن با  ۱۱۲۷واحد افزایش معادل  ۱.۳۳درصد رقم  ۸۵۶۸۹هزار و
 ۶۸۹واحد را به نمایش گذاشت.
شاخص بازار اول با  ۴۰۳۱واحد کاهش به رقم  ۲۲۱هزار و  ۴۶۲واحد بالغ شد و
شاخص بازار دوم با  ۴۸۱۱کاهش عدد  ۶۲۲هزار و  ۹۷۰واحد را تجربه کرد و به این ترتیب
شاخص بازار اول با  ۱.۷۹درصد و شاخص بازار دوم با ۰.۷۷درصد کاهش نسبت به هفته
قبل همراه شدند.
در  ۴روز کاری این هفته ،ارزش کل معامالت اوراق بهادار به  ۵۴۹۹۴میلیارد ریال
بالغ شد که نسبت به هفته قبل  ۷۸درصد افزایش یافت.
در ضمن تعداد  ۱۲۳۵۰میلیون انواع اوراق بهادار در بیش از  ۱میلیون و  ۶۰۰هزار
دفعه مورد معامله قرار گرفت و به ترتیب  ۷۴.۴درصد و  ۵۸.۷درصد افزایش را نسبت به
هفته گذشته تجربه کردند.
این درحالی است که تعداد  ۴۵۵میلیون واحد از صندوق های سرمایه گذاری قابل
معامله در بورس تهران به ارزش کل بیش از  ۴۶۵۱میلیارد ریال مورد معامله قرار گرفت
و هرکدام با  ۴۴درصد افزایش نسبت به هفته گذشته همراه شدند.
در بازار بدهی که اوراق مشارکت ،گواهی سپرده و صکوک معامله می شود ،تعداد ۱
میلیون برگه اوراق مشارکت به ارزش کل بیش از  ۹۶۴میلیارد ریال معامله شد.

از فرهنگ و آموزش تا حمایت از محرومان ؛

سیل خدمات اجتماعی بانک رفاه طی  ۹سال
ِ

بانک رفاه کارگران طی  ۹سال گذشته به ویژه
در سال جاری که با سیل همراه شد ،خدمات گسترده
ای را در راستای ایفای مسئولیت های اجتماعی
انجام داده است .به نقل از روابط عمومی بانک رفاه
کارگران ،مسئولیت اجتماعی امروزه نقش ارزشمندی
در بنگاههای اقتصادی ایفا میکند .مدیران با وظیفه
پویا و چالش برانگیزی در زمینه استانداردهای
اخالقی  -اجتماعی مواجهاند .مسئولیت اجتماعی
شرکتها بر مسائل مهمی از جمله حفاظت محیط
زیست ،فعالیتهای خیرخواهانه ،پاسخگویی مناسب
به شکایت مشتریان ،توجه به منافع خریداران،
اخالق ،امنیت ،آموزش و  ...تاکید دارد .شرکتهایی
که با جدیت استانداردهای مسئولیت اجتماعی را
میپذیرند ،شاهد توفیق و ارتقای عملکرد مالی خود
خواهند بود و خواهند توانست اعتماد مردم و بازار را
نسبت به محصوالتشان جلب کنند .همچنین انجام
مسئولیتهای اجتماعی مطابق با استانداردهای جهانی
برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی ضروری به نظر
میرسد .بانک رفاه نیز به عنوان یک سازمان اثرگذار،
با سابقه و مهمتر از همه متعلق به بزرگترین سازمان
عمومی غیردولتی که به بیش از  ۴۰میلیون نفر در
سطح جامعه خدمات اجتماعی ارائه میدهد ،در تالش
است با تعهد به مسئولیت اجتماعی خود ،جامعهای
بهتر برای زندگی افراد بنیان نهد .این بانک به عنوان
یکی از بزرگترین بانک های اجتماعی کشور در تمامی
بخشهای اجتماعی حضوری فعال و اثربخش دارد و
همه ساله بخشی از درآمد و سود خود را به فعالیتهای
اجتماعی از قبیل مدرسهسازی ،حمایت از بنیان خانواده،
حمایت از نظام سالمت کشور و  ...اختصاص میدهد.
* ۷محور اصلی در راستای مسئولیت های
اجتماعی بانک رفاه طی  ۹سال
طی سال های  ۹۰تا  ۹۸اقدامات قابل توجهی
توسط بانک رفاه در راستای عمل به مسئولیت های
اجتماعی این بانک انجام شده که انعقاد قـرارداد
همـکاری فی مابیـن وزارت بهداشـت ،درمـان
و آموزش پزشـکی ،وزارت تعـاون ،کار و رفـاه
اجتماعـی ،سـازمان تأمیـن اجتماعـی و بانـک رفـاه
کارگـران ،امضـای تفاهم نامـه همـکاری بانـک رفاه
و مرکز آموزشـی ،تحقیقاتـی و درمانی قلب و عروق
شـهید رجایی ،اعطای تسـهیالت به سـازمان تامین
اجتماعی بابت پرداخت مطالبات بیمارسـتان ها و
مراکـز درمانـی طـرف قرارداد و بسـته خدمـات مالی
بانکی ویژه بیمارسـتان ها ،پزشـکان و کارکنـان آن
هـا و ...نمونه هایی از مشـارکت بانک رفـاه کارگران بـا
رویکـرد خاص مدیریتی به مسـئولیت های اجتماعی
در توسـعه و تکمیـل زنجیره تامین سالمت ،بهداشـت
و درمـان (مطب پزشـکان ،مراکـز درمانـی ،داروخانه
ها و  )...طی این سال ها بوده است.
حمایت از نظام سالمت کشور ،حمایت از نظام

آموزش و پرورش و دانش آموزان بی بضاعت ،حمایت
از صنعت ،تولید و اشتغال ،حمایت از جامعه ،خانواده و
افراد کم بضاعت ،حمایت و حفاظت از محیط زیست،
حمایت از فرهنگ ،ورزش و اوقات فراغت و حمایت
از ارزش های انقالب و دفاع مقدس  ۷سرفصل اصلی
خدمات اجتماعی بانک رفاه طی سال های  ۹۰تا ۹۸
بوده است .بانـک رفـاه کارگـران در سـال هـای اخیـر
پـروژه هایـی را در سـه حـوزه مسـتمری بگیران،
کمـک هـای اجتماعی و حمایت هـای مالی بالعوض
و اعطای تسـهیالت و مشـارکت هـا و تامیـن مالـی
بـا رویکـرد مسـئولیت های اجتماعی انجـام داده
اسـت که از آن جملـه مـی تـوان بـه اعطـای بیـش از
 ۱۷۷هـزار فقره تسـهیالت قرض الحسـنه به جامعـه
معظم مسـتمری بگیران سـازمان تامین اجتماعی و
اجرای طـرح کارا -کارت ،خرید و اهدای آمبوالنس
به دانشـگاه های علوم پزشـکی کشـور ،مشـارکت در
ساخت ساختمان های دانشـگاه های علوم پزشـکی،
بهسازی و نوسـازی بافت های فرسوده شهری ،رهایـی
زندانیـان نیازمند و حمایت مالی از برگزاری همایش
های ملی و تخصصی (سالمت ،اقتصادی ،فرهنگی و
 ،) ...راه اندازی نیروگاه زباله سـوز  ۲۰۰تنی تهران
و سـاخت پاالیشـگاه بنزین یورو  ۴شـرق کشـور در
اسـتان خراسـان شمالی اشـاره کرد .همچنین این
بانک پیاده سـازی طـرح «تامین مالی خرد» را در
چارچـوب بانکداری اجتماعی به منظور تامین مالی
اقشـار آسـیب پذیر با اولویت زنان سرپرسـت خانوار
در راستای عدالت توزیعی در دستور کار خود دارد.
بانک رفاه در راستای حمایت از صنعت ،تولید و اشتغال
اقداماتی را شامل مشارکت در طرح های توسعه ای
و زیرساختی فوالد و ذوب آهن ،مشارکت در احداث
مجتمع های رفاهی و چند منظوره ،مشارکت در احداث
و ساخت سیلوی های نگهداری گندم ،مشارکت در
احداث سردخانه  ۳۰۰۰تنی ،مشارکت در طرح ملی
کارخانه تولید کودهای شیمیایی کشاورزی و مشارکت
در طرح افتتاح کارخانه خودرو سازی انجام داده است.
تهیه جهیزیه برای زوجین نیازمند و حمایت مالی از
زوجین منتخب ورزشکار تیم های ملی به مناسبت
هفته ازدواج ،کمک مالی و اعطای تسهیالت جهت
آزادسازی زندانیان نیازمند ،کمک به مردم قحطی
زده سومالی ،تهیه و اهدای بسته های مواد غذایی
جهت کمک به افراد و خانواده های نیازمند ،کمک به
زلزله زدگان شهرستان اهر و ورزقان آذربایجان شرقی،
سرپل ذهاب استان کرمانشاه ،کمک به سیل زدگان
استان های گلستان ،مازندران ،خوزستان ،لرستان و
کرمانشاه ،کمک مالی بانک به شیرخوارگاه های تحت
پوشش سازمان بهزیستی کل کشور و حمایت و تحت
پوشش قرار دادن کودکان بی سرپرست یا بد سرپرست
بخشی از اقدامات بانک رفاه در راستای کمک به افراد و
خانواده های نیازمند بوده است.

* اهم خدمات بانک رفاه در راستای مسئولیت
های اجتماعی در حوزه فرهنگ
مهم ترین خدمات اجتماعی این بانک در
حوزه فرهنگ و حمایت از جامعه و خانواده در سال
جاری شامل حامی نخستین جشنواره علمی ،ادبی
و هنری سعدی ،حضور باشکوه بانک رفاه در مراسم
جشن حافظ  ،۹۷حامی مالی یازدهمین جشنواره
منتقدان و نویسندگان سینمایی ایران ،مشارکت
بانک در برگزاری مسابقات قرآن و معارف اسالمی
مرحله مقدماتی استان فارس ،مساعدت مالی بانک
در تهیه جهیزیه افراد نیازمند و کمک به مساجد
استان آذربایجان شرقی ،مساعدت مالی بانک در
تامین بخشی از هزینههای تجهیز درمانگاه مسجد
صاحب الزمان(عج)  ،مشارکت بانک در برگزاری روز
ملی ازدواج و مشارکت بانک با فرهنگسرای رسانه و
شبکههای اجتماعی سازمان فرهنگی شهرداری تهران
در برگزاری مسابقه عکاسی روایت گل و دل بوده است.
مهم ترین خدمات بانک رفاه در حوزه مسئولیت های
اجتماعی در بخش ورزش هم شامل حمایت مالی
از اعزام تیم های ملی کارگری در مسابقات جهانی
کارگران در فرانسه در سال  ،۲۰۱۸حمایت مالی
از اعزام تیم های ملی کارگری در مسابقات جهانی
اسپانیا در سال  ۲۰۱۹و همچنین اعزام دو تیم کاراته و
دوومیدانی به این مسابقات و کسب مقام های نخست
جهانی و بین المللی ،حمایت از تیم ملی تیراندازی
کسب سهمیه المپیک در کشور فنالند در سال ۲۰۱۹
و حمایت از تیم های ملی تیراندازی کسب سهمیه
المپیک در کشور برزیل در سال  ۲۰۱۹می باشد .بانک
رفاه همچنین اقدام به حمایت مالی از سی و یکمین
جشنواره فرهنگی ورزشی آشوریان و شانزدهمین
المپیک بین المللی آشوریان ،مشارکت در احداث
مجتمع تفریحی و ورزشی شهر بازی استان قزوین،
کمک مالی به فدراسیون والیبال بانوان و تیم فوتسال
پرسپولیس بهزیستی ،مشارکت در انتشار کتاب
ویژه دوازدهمین دوره لیگ برتر فوتبال و حمایت از
اتحادیه فوتبال و اختصاص ساختمان برای فعالیت
های اتحادیه کرده است .بانک رفاه در سال جاری در
حوزه حمایت از ارزش های انقالب هم خدمات شایانی
داشته است که نمونه بارز آن مشارکت در برگزاری
باشکوه مراسم اربعین و برپایی موکب ها و پذیرایی از
زائران عتبات عالیات است .بانک رفاه در سال جاری
همچنین اقدام به مساعدت مالی جهت تامین اقالم
مورد نیاز دانشآموزان مدارس محروم استان سیستان
و بلوچستان ،مساعدت مالی به موسسه خیریه حامیان
قائم آل محمد(عج) جهت پوشش بخشی از هزینههای
تحصیلی دانشآموزان مناطق محروم استان تهران،
مشارکت در طرح اکرام ایتام و محسنین کمیته امداد
امام خمینی(ره) و تجلیل از همکاران روشندل در روز
عصای سفید کرده است.

همچنین ،اهدای بیش از  ۵۰آمبوالنس به
بیمارستان ها ،مراکز پزشکی و دانشگاه های علوم
پزشکی ،اهدای کمک های نقدی به انجمن بیماران
 ،MSهمیاری در بهسازی و تجهیز بیمارستان ،اهدای
کمک های مالی به دانشگاه های علوم پزشکی کشور،
کمک بالعوض به بیمارستان قلب تهران و کمک مالی
به بیماران صعب العالج و بی بضاعت برخی بیمارستان
ها ،اعزام پزشک برای ویزیت رایگان دانش آموزان
و بیماران مناطق محروم و دور افتاده ،مشارکت در
احداث بیمارستان سرطانی جنوب کشور ،حمایت از
تور دوچرخه سواری بین المللی خیریه حامی کودکان
سرطانی ،مشارکت در تجهیز بیمارستان های کشور و
تامین هزینه های درمانی کودکان بی بضاعت تحت
پوشش موسسه خیریه زنجیره امید مهمترین خدمات
اجتماعی بانک در حمایت از نظام سالمت کشور بوده
است .بانک رفاه در راستای حمایت و حفاظت از
محیط زیست مشارکت در احداث نیروگاه زباله سوز
 ۲۰۰تنی تهران ،جمع آوری زباله های موجود در
طبیعت ،برگزاری تور دوچرخه سواری در روز طبیعت
با پیام حفظ محیط زیست در شهر اصفهان ،اجرای
طرح سه شنبه های بدون خودرو و تردد همکاران به
وسیله دوچرخه و یا پیاده و حمایت از پروژه ساخت
خودرو غزال ایرانی به عنوان حامی سفید را در کارنامه
خود دارد.
* سیل خدمات اجتماعی بانک رفاه
به مناطق سیل زده
در ادامه انجام مسئولیت های اجتماعی ،بانک
رفاه در سال  ۹۸هم رویه سال های گذشته را درپیش
گرفت ،ولی به دلیل اتفاقات خاصی که در این سال
روی داد ،اقدامات بانک رفاه در حوزه مسئولیت های
اجتماعی در برخی مسائل مانند سیل سال جاری
چشمگیرتر بوده است.
در پی وقوع سیالب در ابتدای سال  ۹۸در برخی
از استانهای کشور و با هدف تسریع فرآیند کمک
رسانیهای بانک رفاه کارگران به هموطنان درگیر در
سیالب ،مدیر عامل و اعضای هیأت مدیره بانک رفاه
کارگران در قالب هیأتهای جداگانه از استانهای
گلستان ،لرستان و مازندران بازدید به عمل آوردند و
ضمن گفتوگو با خانوادههای آسیبدیده از نزدیک در
جریان فرآیندهای امدادرسانی قرار گرفتند.
بانک رفاه همچنین عالوه بر امهال تسهیالت
کشاورزان آسیب دیده در سیل به مدت  ۳سال ،اقدام
به تصویب ساخت یک باب مدرسه در منطقه دلفان و
خرید یک دستگاه آمبوالنس برای شهرستان معموالن
کرده است .کمک به ساخت منازل سیل زده روستای
سید خلف سوسنگرد از دیگر اقدامات این بانک بوده
است.
* بانک رفاه ،بازوی آموزشی کشور
بانک رفاه در سال جاری همانند سال های

گذشته بخش قابل توجهی از خدماتش در راستای
مسئولیت های اجتماعی را معطوف به بخش آموزش
و پرورش کشور به ویژه در مناطق محروم کرده است.
در همین راستا ،به مناسـبت اول مهرمـاه و
همزمـان بـا آغاز سـال تحصیلـی جدید و بازگشـایی
مـدارس ،آوای مهـر و مقاومـت بـه طـور همزمـان در
مـدارس شـهدای بانـک رفـاه کارگـران در سراسـر
کشـور طنیـن انداز شـد.
طی مراسمی با حضور عضو هیأت مدیره بانک
رفاه ،زنـگ مهـر و مقاومـت در مدرسـه شـهدای
فـاروج اسـتان خراسـان شـمالی بـه صـدا درآمد کـه
این مراسم بـه طـور مشـابه و همزمـان در مـدارس
احداث و تجهیز شـده توسـط بانـک رفاه در سراسـر
کشـور و با حضور مدیران شـعب اسـتان ها و هیأت
همراه و مقامات اسـتانی برگـزار و بـه دانـش آمـوزان
ایـن مدارس بسـته هـای لـوازم التحریر از طـرف بانک
رفـاه اهدا شـد .بانک رفـاه همچنین ضمن تجلیل از
فرزندان همکاران متوفی به مناسبت فرا رسیدن ماه
مهر و بازگشایی مدارس با اهدای بسته نوشت افزار و
با توزیع لـوازم التحریر بیـن دانـش آمـوزان مـدارس
شـهدای بانک رفـاه در اسـتان های مختلف مهربانی را
بـه آنها تقدیـم کرد .مشارکت در احداث  ۱۱مدرسه و
 ۶مدرسه در حال ساخت و همچنین تجهیز  ۲مدرسه
در مناطق محروم و کم برخوردار ،کمک مالی به زلزله
زدگان شهر مورموری ایالم از طریق مشارکت در
تعمیر و مرمت مدارس شهر مذکور ،تجهیز مدارس
نیازمند از طریق اهدای اقالم و تجهیزات آموزشی،
خرید کیف و کوله پشتی و لوازم التحریر برای دانش
آموزان دبستان مناطق محروم کشور ،کمک به ساخت
و تجهیز خوابگاه دانشجویی و حمایت از دانش آموزان
بی بضاعت مناطق محروم کشور با اهدای کتب کمک
آموزشی مهمترین خدمات اجتماعی بانک در حمایت
از نظام آموزش و پرورش و دانش آموزان بی بضاعت
است.
* اعطای نشان مسئولیت اجتماعی به بانک
رفاه در پانزدهمین سمپوزیوم بین المللی
روابط عمومی
بانک رفاه کارگران به واسطه اقدامات اثربخش
خود در حوزه مسئولیت های اجتماعی شامل حوزه
سالمت ،آموزش و پرورش ،حمایت از بنیان خانواده و
 ،...در پانزدهمین سمپوزیوم بین المللی روابط عمومی
به عنوان بانک مسئولیت پذیر اجتماعی تقدیر شد.
در این رویداد نشان مسئولیت اجتماعی به بانک
رفاه اهدا شد که دکتر سعیدی رئیس اداره روابط
عمومی آن را دریافت کرد.
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بیمه
همتی اعالم کرد:

رمز پویا فعال اجباری نمیشود

بیش از  ۳۰بانک ،فعال سازی رمز پویا را شروع
کردهاند ،اما به دلیل هوشمند نبودن خیلی از موبایلها،
اجباری کردن استفاده از رمز پویا در حال حاضر مقدور
نیست.
عبدالناصر همتی در یادداشتی ضمن اشاره به فعالیت
بانکها در مورد رمز پویا ،به مواردی در مورد فیشینگ
اشاره کرد.
وی گفت :مسولیت حفاظت از اطالعات مشتریان به
عهده بانک ها بوده و هرگونه ضرر و زیان وارده از این ناحیه
به عهده آنها است.
رئیس کل بانک مرکزی اضافه کرد :بانکها اطالع
رسانی در خصوص مزایای استفاده از رمز پویا را آغاز
کردهاند .در حال حاضر رمز ایستا و رمز پویا توأمان فعال
هستند و به همین دلیل مشتریان به دلیل راحتی ،ترجیح
می دهند از رمز ایستا استفاده کنند.
وی تاکید کرد :رمز ایستا بایستی به گونه ای غیرفعال
شود که موجب نگرانی مشتریان ،در دریافت روزانه بیش از
 ۱۰میلیون خدمت نشود و نیز تعدادی از بانک ها هنوز به
سرویس شاهکار برای انطباق شماره ملی و موبایل مشتریان
خود متصل نیستند.
رئیس شورای پول و اعتبار گفت :بانک مرکزی ایران
به موازات اقدامات الزم پیشگیرانه ،با رصد مرتب شبکه
های اجتماعی و پایش درگاههای شبکه پرداخت کشور و
نیز تعامل با نهادهایی نظیر دادستانی ،پلیس فتا و مرکز
ماهر ،اقدام به مسدودسازی تعداد زیادی سایت جعلی
نموده است.
همتی اشاره کرد :بانک مرکزی یک سیستم متمرکز
مبتنی بر پیامک راه اندازی کرده است ،لیکن اتصال کلیه
بانک ها به آن تا ابتدای دی ماه فرصت نیاز دارد.
بانک مرکزی اطالع رسانی الزم را در این خصوص
انجام خواهد داد.
اجرایی شدن رمز پویای کارت از اول دیماه؛

مشتریان بانک سینا برای فعالسازی رمز
یکبارمصرف اقدام کنند

بانک سینا از مشتریان خواست با توجه به اجرایی
شدن رمز دوم یکبار مصرف کارت از اول دیماه جاری،
جهت فعالسازی این خدمت به شعب بانک مراجعه کنند.
به گزارش روابط عمومی بانک سینا گزارش داد :در
راستای دستورالعمل بانک مرکزی جمهوری اسالمی مبنی
بر لزوم استفاده از رمز دوم یکبار مصرف کارت در تراکنش
های مالی ،رمز دوم ثابت کارت از اول دیماه جاری غیرفعال
خواهد شد و به همین منظور الزم است مشتریان جهت
فعال سازی رمز دوم یکبار مصرف کارت از طریق شعب
بانک اقدام کنند.
رمز دوم ایستای کارت بانکی که هم اکنون برای
بسیاری از مشتریان شبکه بانکی فعال است تا پایان آذر
ماه قابل استفاده خواهد بود و پس از آن در تراکنش های
غیر حضوری کارتی (خرید از طریق درگاه اینترنتی،
نرمافزارهای موبایلی و )...باید از رمز دوم یکبار مصرف
استفاده شود.
این خدمت که در راستای ایمنسازی دسترسی
کاربران به سیستمهای الکترونیکی و افزایش امنیت در
تراکنشهای بانکی صورت می گیرد؛ بهصورت رایگان به
مشتریان ارائه میشود و هیچگونه هزینهای به دنبال ندارد.
رئیس اتحادیه طال و جواهر تهران مطرح کرد:

قهر مردم با طالی آبشده و آشتی
دوباره با مصنوعات طال

رئیس اتحادیه طال و جواهر تهران با بیان اینکه
خریداران طال هم اکنون مصرفکنندگان واقعی هستند،
گفت :پس از شفافسازیهای انجام شده درباره مشکالت
خرید طال آبشده ،اکنون مردم از طال آبشده فاصله
گرفته و به خرید دوباره مصنوعات روی آوردهاند.
«ابراهیم محمدولی» درباره وضعیت بازار طال گفت:
پس از پایان ماه محرم و صفر ،اندکی وضعیت معامالت طال
بهتر شده و استقبال مردم از مصنوعات و زیورآالت طال
افزایش یافته است.
رئیس اتحادیه طال و جواهر تهران ادامه داد :قیمت هر
گرم طالی  ۱۸عیار بین سه تا پنج هزار تومان و بهای هر
سکه تمام بهار آزادی نیز حدود  ۲۰هزار تومان در روزهای
اخیر رشد داشته است.
وی یادآور شد :بخشی از رشد قیمت طال و سکه در
بازارهای داخلی ناشی از رشد بهای اونس طال در بازارهای
جهانی بوده که البته آن نیز دوباره اندکی افت کرده است.
کاهش استقبال از طالی آبشده
رئیس اتحادیه طال و جواهر تهران گفت :در سال ۹۷
و ماههای ابتدایی سال  ۹۸خریداران بیشتر به سراغ طالی
آبشده میرفتند اما پس از شفاف سازیهایی که صورت
گرفت و مردم متوجه برخی تخلفات رخ داده در این بخش
شدند ،افراد غیر متخصص از طال آبشده فاصله گرفته و به
خرید دوباره مصنوعات روی آوردهاند.
محمدولی یادآور شد :در برخی موارد ،شماری از افراد
ناآشنایی که اقدام به خرید طالی آبشده کرده بودند به
دلیل نداشتن اطالعات فنی ،دچار خسارت شدند که برخی
از آنها به اتحادیه طال و جواهر نیز مراجعه کردهاند.
وی با بیان اینکه فروش طالی آبشده توسط
طالفروشیهای دارای مجوز ،مشکلی نداشته است،
اظهارداشت :در برخی موارد ،افراد با هدف کسب سود
بیشتر اقدام به خرید طالی آبشده از واحدهای فاقد مجوز
یا فروشندگان سیار مستقر در راه پله مجتمعهای تجاری
کرده بودند که اکنون با مشکل مواجه شدهاند.
جذابیت قاچاق طال به خارج کشور از بین رفت
رئیس اتحادیه طال و جواهر تهران درباره حباب سکه
نیز گفت :در دو ماه گذشته ،حباب سکه تخلیه شده و به
صفر رسیده است.
وی ادامه داد :حدود یک ماه قبل ،حتی برای چند روز
حباب سکه منفی شد و به زیر قیمتهای جهانی افت کرد
که البته دوباره به مرز صفر بازگشت.
محمدولی درباره برخی شایعات مبنی بر قاچاق طال
به خارج از کشور و ذوب کردن سکه برای قاچاق ،گفت:
با توجه به اینکه حباب منفی سکه از بین رفته و فاصله
قیمتی بین طال در بازارهای داخلی و خارجی وجود ندارد،
این نوع قاچاق جذابیتی ندارد.
بازگشت مصرفکنندگان واقعی به بازار طال
رئیس اتحادیه طال و جواهر تهران افزود :امیدواریم که
وضعیت بازار طال همچنان ثبات خود را حفظ کرده و از
نوسانهای شدید سال گذشته فاصله بگیرد.

