
فراخوان بيمه البرز به بيمه 
گزاران براي افزايش سقف 

تعهدات مالي بيمه شخص ثالث
شرکت بيمه البرز با توجه به افزايش حداقل 
تعهدات مالي و حوادث راننده در سال 1400، از 
بيمه گزاران خود درخواست کرد نسبت به افزايش 
پوشش مالي بيمه نامه شخص ثالث  حداقل به 
مبلغ 320 ميليون تومان و پوشش حوادث راننده 
حداقل به مبلغ 480 ميليون تومان، با هماهنگي 
با واحد صادرکننده بيمه نامه خود، اقدام کنند. 
به گزارش روابط عمومي بيمه البرز، همچنين 
خريد  هنگام  به  توانند  مي  خودرو  دارندگان 
بيمه نامه شخص ثالث از اين شرکت، به اختيار 
خود تا سقف اعالم شده، پوشش مالي خريداري 
کنند.  بنا بر اين گزارش، بيمه مرکزي براي بيمه 
نامه هاي شخص ثالث صادره در سال 1400 با 
توجه به افزايش مبلغ ريالي ديه، تعهد بدني را 
تا 640 ميليون تومان، تعهد مالي را حداقل 16 
ميليون تومان و تعهد حوادث راننده را حداقل 
480 ميليون تومان به عنوان حداقل تعهدات بيمه 

نامه شخص ثالث،  تعيين کرده  است.

هرماه يک نوآوري دردستورکار 
1400 کارکنان بيمه تجارت نو

تجارت نو،سود  بيمه  شرکت  مديرعامل 
خالص شرکت ازمحل سرمايه گذاري درسال 99 
را دستکم 300 ميليارد تومان ذکرکرد وگفت که 
کسب اين مقدارسود، رکورد مهمي براي شرکت 
بيمه تجارت نو در سال گذشته محسوب مي شود.

به گزارش روابط عمومي شرکت بيمه تجارت نو، 
دکتر نيما نوراللهي درهمايش سراسري مديران 
شعب بيمه تجارت نو، با رويکرد برنامه محوري 
و مانع زدايي درشهر مشهد مقدس، تصريح کرد 
که در دو سال و نيم گذشته، سرمايه شرکت 
سود  محل  از  تومان  ميليارد  به 157  از 125 
انباشته افزايش يافته و قرار است سرمايه شرکت 
به باالي 500 ميليارد تومان هم برسد .به گفته 
بيمه تجارت نو در  افزايش سرمايه،  اين  با  وي، 
زمره پنج شرکت برتر صنعت بيمه قرار خواهد 
گرفت و ظرفيت اتکايي خوبي هم براي خود به 
دست خواهد آورد .وي، صاحبخانه کردن تک 
تک کارکنان شرکت بيمه تجارت نو را يکي از 
آرزوي هاي خود از زمان پيوستن به اين شرکت 
بيمه اي دانست و اذعان داشت که با هدف حمايت 
بيشتر از کارکنان شرکت، به تازگي صندوق تامين 
آتيه کارکنان هم راه اندازي شده است .نوراللهي 
افزود:مديريت شرکت بيمه تجارت نو،به دنبال آن 
است تا با راه اندازي صندوق سرمايه گذاري زمين 
و ساختمان،به فراخور توان کارکنان،صاحبخانه 

شدن کارکنان را هم تسهيل کند .

اهداي تجهيزات بيمارستاني به 
مراکز تحت پوشش دانشگاه علوم 

پزشکي زاهدان توسط بانک 
اقتصادنوين

بانک اقتصادنوين در راستاي ايفاي مسئوليت 
اجتماعي خود و کمک به توزيع عادالنه خدمات 
پزشکي و درماني در کشور، بخشي از تجهيزات 
مورد نياز مراکز درماني تحت پوشش دانشگاه علوم 
پزشکي زاهدان را تامين کرد.تجهيزات بيمارستاني 
خريداري شده با همکاري دانشگاه علوم پزشکي 
علي ابن ابيطالب)ع(،  بيمارستان هاي  به  زاهدان 
علي اصغر  حضرت  کودکان  خاتم االنبيا)ص(، 
)ع(، هسته فن آور )اوتيسم( مرکز رشد زاهدان و 

بيمارستان امام خميني)ره( خاش اهدا شد.

بانک توسعه تعاون موفق به 
تمديد گواهينامه بين المللي 

استاندارد ISO 9001:2015 شد
اداره کل سازمان و روشها بانک توسعه تعاون 
به عنوان يکي از ارکان برنامه ريزي بانک، اسناد 
راهبردي به منظور استاندارد سازي و تعالي بانک 
توسعه تعاون را به مرحله تدوين و اجرا در آورده 
است، که يکي از برنامه هاي اجرايي اسناد تدوين 
شده، پياده سازي استاندارد ISO 9001 بوده 
است.گفتني است در راستاي تحقق رضايتمندي 
شش  از  بانک،  فرآيندهاي  بهبود  و  مشتريان 
سال گذشته پياده سازي استاندارد ياد شده در 
واحدهاي ستادي و سه شعبه منتخب آغاز گرديد 
و اين فرآيند تا حد زيادي در شعب استان تهران 
نيز صورت پذيرفت.شايان ذکر است طي بررسي 
کننده  اعطا  مميزان شرکت  هاي  آزمون  و  ها 
ياد  ايزو، سيستم مديريت کيفيت و استاندارد 
شده بدون دريافت هر گونه عدم انطباق بزرگ يا 
کوچک صورت پذيرفته است که نشانگر اين است 
واحدهاي بانک توسعه تعاون در انجام وظايف و در 
مسير خدمت رساني، التزام کافي به رعايت قواعد، 

چارچوبها و الزامات ايزو داشته اند.

تخصيص کارت اعتباري سهام 
عدالت، حداکثر سه روز پس از 

تاييد پرونده
سهام  اعتباري  کارت  دريافت  متقاضيان 
عدالت، حداکثر سه روز پس از تاييد نهايي پرونده 
آن را دريافت خواهند کرد.عالقه مندان به دريافت 
کارت اعتباري مبتني بر سهام عدالت مي توانند 
درخواست خود را از طريق »نشان بانک« موجود 
در اپليکشين هاي »ايوا«، »بله« و »شصت« ثبت 
و مراحل آن را طي کنند.اين کارت اعتباري به 
دو روش »توثيق مستقيم سهام عدالت« ويژه 
بر  آنها  سهام  مديريت  و  مالکيت  که  کساني 
غيرمستقيم  »توثيق  و  است  دار  سهام  عهده 
سهام عدالت« ويژه کساني که مديريت سهام 
آنها بر عهده شرکت هاي سرمايه گذاري استاني 
متقاضيان  سهام  شود.ارزش  مي  صادر  است 
تا اين  بايد حداقل بيست ميليون ريال باشد 
تسهيالت تا سقف نيمي از آن تخصيص يابد. 
مبلغ دريافتي تسهيالت پس از تخصيص در 
»نشان  در  موجود  اعتباري«  »کارت  گزينه 
بانک« قابل مشاهده و استفاده است و امکان 

استرداد آن وجود ندارد.

اجراي 658 طرح اشتغال 
زايي مددجويان کردستان با 

تسهيالت بانک ملي ايران
خميني  امام  امداد  کميته  کل  مدير 
)ره( استان کردستان در ديدار با رئيس اداره 
اين  بانک ملي استان عنوان کرد:  امور شعب 
بانک در زمينه پرداخت تسهيالت اشتغال به 
بسيار  همکاري   1399 سال  در  مددجويان 
خوبي داشته و از تحقق 100 درصدي برنامه 
برخوردار بوده است.محمد رسول شيخي زاده 
با بيان اينکه تعهد بانک ملي ايران در زمينه 
پرداخت تسهيالت در سال گذشته 28 ميليارد 
و 300 ميليون بوده که اين بانک بيش از تعهد 
خود و مبلغ 29 ميليارد و 600 ميليون تومان 
تسهيالت اشتغال به مددجويان پرداخت کرده 
است، اظهار کرد: با پرداخت اين مبلغ تسهيالت 
658 طرح اشتغال براي مددجويان ايجاد شده 
است.در ادامه اين نشست علي اشرف يوسفي 
قياسي رئيس اداره امور شعب بانک ملي استان 
کردستان نيز با بيان اين که از افتخارات نظام 
بانکي ملي در کشور در کنار حمايت از توليد، 
نيازمند  هموطنان  از  حمايت  و  پشتيباني 
در  تسهيالت  سريع  پرداخت  گفت:  است، 
جهت توانمندسازي مددجويان تحت پوشش 
سازمان هاي حمايتي نيز از اقدامات مهم بانک 
ملي ايران است.در پايان جلسه مديرکل کميته 
امداد امام خميني )ره( کردستان با اهداي لوح 
از خدمات بانک ملي استان در زمينه اعطاي 
تسهيالت اشتغال به مددجويان تحت حمايت 
اين نهاد قدرداني کرد. شيخي زاده همچنين از 
تعدادي از شعب موثر در اين بخش با اهداي 

لوح تقدير کرد.

استاندار قزوين از رييس و 
کارکنان شعبه بانک توسعه 

صادرات در استان تقدير کرد
نمونه  صادرکنندگان  از  تجليل  مراسم 
کارکنان  و  رييس  از  تقدير  با  قزوين  استان 
به  ايران  صادرات  توسعه  بانک  قزوين  شعبه 
جهت تالش هاي ارزشمند در مسير حمايت از 
صادرات محصوالت غيرنفتي اين استان قزوين 
استـاندارقزوين  پور  جمالي  شد.دکتر  برگزار 
ضمن تبـريک به صـادرکنندگان نمـونه استاني 
و ارائه گزارشي از ميزان صادرات و تحقق اين 
ظـرفيتهاي  بيان  و  جاري  سال  در  اهداف 
بالقوه استان جهت افزايش صادرات از زحمات 
دستگاههاي اجـرايي استان تقدير نمود.در اين 
مراسم از دو صادرکننده ملي، سه صادرکننده 
ممتاز و 19 صادرکننده نمونه استان و جمعي 
اجرايي  کارشناسان دستگاههاي  و  مديران  از 
از  تجليل  آمد.مراسم  بعمل  تجليل  استان 
حضور  با  قزوين  استان  نمونه  صادرکنندگان 
رياست محترم سازمان توسعه و تجارت ومعاون 
وزير صمت، استاندار قزوين و ساير مسئولين و 
مديران دستگاههاي اجرايي و فعالن اقتصادي 

اين استان برگزار شد.

رمضان، کرونا و بانکداري ديجيتال

با »نشان بانک« به بانک نرويد
و  رمضان  مبارک  ماه  حلول  به  توجه  با 
شيوع گسترده ويروس کرونا در سطح جامعه، 
شرکت پرداخت الکترونيک سداد با پياده سازي 
دريافت  ايوا،  اپليکيشن  در  نشان بانک  پروژه 
خدمات بانکداري ديجيتال را براي عموم مردم 
بيش از پيش در بستري امن و سريع، ساده و در 
دسترس کرده است.به گزارش روابط عمومي و 
تبليغات شرکت پرداخت الکترونيک سداد، اين 
شرکت با ارائه خدمات بانکي غيرحضوري در 
اپليکيشن ايوا، در روزهايي که وارد چهارمين 
موج شيوع ويروس کرونا شده ايم، نقش بسيار 
ضروري  غير  ترددهاي  کاهش  در  مهمي 
مي کند. ايفا  بانک ها  شعب  به  مشتريان 

بيشتري  اهميت  آنجايي حائز  از  اين موضوع 
است که ماه مبارک رمضان نيز فرا رسيده و 
و  روزه داران  فيزيولوژيکي  شرايط  به  توجه  با 
افطار، ضرورت  تا  زماني طوالني سحر  فاصله 
ترددهاي  از  گذشته  از  بيش  مردم  تا  دارد 
و  رفت  پر  محيط هاي  در  خود  ضروري  غير 
مکان هايي  از  يکي  بانک  شعب  بکاهند.  آمد 
است که به دليل تبادل اسکناس و تردد افراد 
به  نسبت  بيشتري  آلودگي  احتمال  مختلف، 
ديگر اماکن اجتماعي دارد.در چنين شرايطي، 
شرکت پرداخت الکترونيک سداد در راستاي 
کمک به قطع زنجيره انتقال ويروس کرونا با 
امکانات  ديجيتال،  بانکداري  خدمات  توسعه 
خود را براي استفاده غيرحضوري مشتريان از 
خدمات بانکي بدون مراجعه به شعب افزايش 
داده است.ايوا يکي از خدمات بانک ملي ايران 
و يک اپليکيشن پرداخت است که از طريق آن 
مي توان به خدمات متنوعي مانند خريد شارژ و 
بسته هاي اينترنت تلفن همراه، انجام کارت به 
کارت، دريافت موجودي تمام کارت هاي بانکي، 
استعالم و پرداخت کليه قبوض )برق، گاز، تلفن 
همراه، تلفن ثابت و آب(، استعالم و پرداخت 
سرويس هاي  بسياري  و  خودرو  جريمه هاي 
پيدا کرد.همچنين در  متنوع ديگر دسترسي 
نخستين  بانک،  نشان  سرويس  حاضر  حال 
شعبه ديجيتال بانک ملي ايران در اپليکيشن 
اين سرويس  از طريق  راه اندازي شده که  ايوا 
ديگر نيازي به مراجعه حضوري به شعبه نيست 
بانکي از جمله  از کارهاي  و مي توان بسياري 
دريافت گواهي امضا و احراز هويت ديجيتالي، 
طريق  از  را  خدمات  ساير  و  حساب  افتتاح 
آن به راحتي انجام داد.گفتني است شرکت 
پرداخت الکترونيک سداد عالوه بر اپليکيشن 
همچون  ديگري  خدمات  ايوا،  کاربردي 
 ،*737# دستوري  کد  پالس،  اپليکيشن 
دستگاه هاي کارت خوان و … را هم ارائه به 
مشتريان و مخاطبان خود ارائه مي دهد.همه 
ما مي توانيم با رعايت پروتکل هاي بهداشتي 
سطح  در  ضروري  غير  ترددهاي  کاهش  و 
و  هموطنان  و  خود  سالمت  جهت  در  شهر 

قطع زنجيره کرونا اثرگذار باشيم.

اخبار اخبار
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معاون مدير بيمه هاي زندگي شرکت بيمه سامان اعالم کرد که 
اين شرکت از بهمن ماه سال گذشته تا کنون بيش از 15 ميليارد 
ريال خسارت از محل بيمه نامه هاي حوادث کرونا به بيمه شدگان 

پرداخت کرده است.
به گزارش روابط عمومي شرکت بيمه سامان، غزاله فخار زاده 
با بيان اين که بيمه کرونا با هدف رفع دغدغه تامين هزينه هاي اين 
بيماري به بازار عرضه شد، افزود: به دليل نرخ و پوشش هاي مناسب 
و نيز عدم نياز به دريافت معرفي نامه براي بستري در بيمارستان در 
کنار عدم اعمال فرانشيز، اين بيمه نامه مورد استقبال بيش از 46 

هزار بيمه گذار قرار گرفته است.
ميليارد  يک  تا  بستري  هزينه  پوشش  که  اين  به  اشاره  با  وي 
ريال، جبران هزينه بيکاري تا 300 ميليون ريال و پرداخت سرمايه 
عمر تا 10 ميليارد ريال در اين بيمه نامه ارائه مي شود، ادامه داد: 
شرکت بيمه سامان از محل اين بيمه نامه ها تا کنون بيش از چهار 
ريال  ميليون   45 از  بيش  انفرادي،  حوادث  خسارت  ريال  ميليارد 
عمر  خسارت  ريال  ميليارد   9 از  بيش  و  گروهي  حوادث  خسارت 

گروهي پرداخت کرده است.
فخار زاده خاطرنشان کرد: شرکت بيمه سامان به عنوان حامي 
بحران کرونا وظيفه خود  و مردم در شرايط کنوني  سالمت جامعه 
دانسته است که با طراحي يک محصول مناسب و مقرون به صرفه، 
عالوه بر جبران خسارت مالي ناشي از اين بيماري، بخشي از فشار 

روحي بر اطرافيان و خود بيمار را نيز کاهش دهد.

معاون مدير بيمه هاي زندگي شرکت بيمه سامان عنوان کرد: 
بدون طي  بسيار ساده،  نامه  بيمه  اين  در  پرداخت خسارت  فرآيند 
//:https سايت  وب  طريق  از  غيرحضوري  کامال  و  اداري  مراحل 

mfa2rf/s/ir.si24.www انجام مي شود؛ همچنين بيمه گذار مي 
تواند پس از بستري شدن و بهبودي کامل، براي دريافت هزينه ها، 
مدارک پزشکي خود را به صورت الکترونيکي ارسال نموده و بر اساس 

ارقام اعالمي مرکز درماني، خسارت خود را دريافت کند.
بيماران  درمان  هزينه  پرداخت  براي  سامان  بيمه  افزود:  وي 
کرونايي، ميان بستري شدن در بيمارستان هاي خصوصي يا دولتي 
تفاوتي قائل نيست و هزينه هاي درمان بيمه شده را مطابق قرارداد 
انتظار  منعقد شده شرکت و بيمه گذار پرداخت خواهد کرد. مدت 
اين بيمه نامه 14 روز است و بيمه گذار پس از اين مدت، در صورت 

ابتال به بيماري مشمول پوشش ها خواهد بود.
//:http خريد اين بيمه نامه به صورت آنالين از طريق نشاني

ir.si24.covid و يا مراجعه به شعب و نمايندگان فعال بيمه سامان 
در سراسر کشور امکان پذير است.

روابط عمومي ها براي تبديل فعاليت ها، خدمات و دستاوردهاي 
صنعت بيمه به يک گفتمان همگاني، بايد خود را تجهيز کنند.

بيمه  بين الملل  امور  و  عمومي  روابط  کل  اداره  گزارش  به 
مديران  در جمع  مجازي  به صورت  که  سليماني  غالمرضا  مرکزي، 
روابط عمومي صنعت بيمه سخن مي گفت، با اعالم اين مطلب افزود: 
بخشي نگري و رويکرد جزيره اي در امر ارتباطات و اطالع رساني، نتايج 
دلخواهي در پي نخواهد داشت و براي رسيدن به اهداف کالن روابط 
فعاليت  کنار هم  در  ارکان صنعت  تمامي  و  ناظر  نهاد  بايد  عمومي 

کنند.
مديران  و  سياستگذاران  آگاه سازي  مرکزي  بيمه  کل  رئيس 
کرد  ارزيابي  عمومي،  آگاهي بخشي  براي  پيش نيازي  را  مجموعه ها 
و اظهار داشت: رصد نقطه نظرات مردم و تامين خوراک خبري براي 

مديران و بيان مسائل شرکت ها با ادبيات رسانه اي از ماموريت هاي 
مهم مديران روابط عمومي به شمار مي رود.

خالق  بازوهاي  مهم ترين  عنوان  به  عمومي ها  روابط  از  وي 
امر  در  نوآوري  و  مشارکت پذيري  کرد:  تصريح  و  برد  نام  مديران، 
اطالع رساني و همچنين پرهيز از عملکردهاي ويتريني و برنامه هاي 

شعارزده مي تواند جايگاه سازمان را ارتقا ببخشد.
حرفه اي  رفتار  ضرورت  بر  تاکيد  با  بيمه  عالي  شوراي  رئيس 
به  شرايط  بايد  حقيقت  در  کرد:  خاطرنشان  عمومي ها،  روابط 
مسير  در  بيمه  صنعت  نزديک،  آينده  در  که  شود  طراحي  گونه اي 

برنامه ريزي شده صحيح حرکت کند.
دکتر سليماني با تشريح آخرين دستاوردهاي صنعت بيمه در 
را  بيمه  صنعت  خدمات  اگر  مردم  کرد:  اظهار  مختلف،  بخش هاي 

لمس کنند ضريب نفوذ بيمه نيز افزايش خواهد يافت.
از  خود  سخنان  پاياني  بخش  در  مرکزي  بيمه  کل  رئيس 
در  بسيار  تالش  دليل  به  بيمه  صنعت  عمومي هاي  روابط  مجموعه 
راستاي فرهنگ سازي و توسعه ارتباطات، قدرداني کرد و افزود: سهم 
صنعت بيمه در رسانه ها مي تواند مطلوب تر باشد که تحقق اين امر 
در گرو تعامل روابط عمومي ها با اصحاب رسانه و صاحبان قلم است.

وي در پايان از مديران روابط عمومي صنعت بيمه خواست تا با 
اطالع رساني سريع، شفاف و گسترده، بيش از پيش به رشد جايگاه 

اين صنعت در جامعه کمک کنند.
شايان ذکر است پس از سخنان رئيس کل بيمه مرکزي، نشست 
مختلف،  مسائل  خصوص  در  و  يافت  ادامه  عمومي  روابط  مديران 

تصميم گيري شد.

حمايت  با  سنجي  بيم  و  مالي  مهندسي  کنفرانس  هفتمين 
شرکت بيمه تعاون برگزار خواهد شد.

مريم سلماسي، مدير ريسک و تعالي شرکت بيمه تعاون با اعالم 
اين مطلب اظهار کرد: کنفرانس ملي مهندسي مالي و بيم سنجي، 
بنيادي  هاي  دانش  پژوهشگاه  سوي  از  متوالي  سال  هفتمين  براي 

)مرکز تحقيقات فيزيک نظري و رياضيات( برگزار خواهد شد.
دانش  اعتالي  هدف  با  نيز  تعاون  بيمه  کرد: شرکت  بيان  وي 
تعامل  و  مالي  )بيم سنجي(، مديريت ريسک و مهندسي  اکچوئري 
بيش از پيش فضاي دانشگاه با صنعت به عنوان حامي اصلي و تنها 

حامي بيمه اي اين کنفرانس حضور خواهد داشت.
بيمه،  پژوهشکده  رئيس  کردبچه،  حميد  داد:  ادامه  سلماسي 
يونس مظلومي، مديرعامل بيمه تعاون و هيربد آسا، استاد مدرسه 
بازرگاني کنت انگلستان اعضاي شوراي سياستگذاري اين کنفرانس را 
تشکيل داده و سيد محمد مهدي کاظمي، استاد دانشگاه خوارزمي، 
مريم سلماسي، مدير ريسک بيمه تعاون و محسن راهپيما، معاون 
اين  اجرايي  کميته  اعضاي  بنيادي  دانش هاي  پژوهشگاه  اجرايي 

کنفرانس هستند.
مدير ريسک و تعالي شرکت بيمه تعاون اضافه کرد: اين کنفرانس 
از:  عبارتند  آن  محورهاي  و  شد  خواهد  برگزار   1400 ماه  مرداد  در 
بيمه هاي پارامتريک و مبتني بر شاخص؛ اکچوئري بيمه هاي زندگي 
و غيرزندگي؛ مشتقات و اوراق بهادار مالي و بيمه اي، بورس، فرابورس، 
مديريت سبد سرمايه و ثروت؛ طراحي ابزارهاي مديريت ريسک فاجعه 
براي مديريت ريسک در موسسات مالي؛ کاربرد  بار؛ روش هاي کمي 
فناوري هاي نوين )فين تک، اينشورتک، زنجيره بلوکي، هوش مصنوعي، 
يادگيري ماشين و …( و دبيرخانه اين کنفرانس به زودي آماده دريافت 

مقاالت از پژوهشگران خواهد بود.
و  مالي  مهندسي  ملي  کنفرانس  وي هم چنين گفت: هفتمين 
بيم سنجي توسط پايگاه استنادي جهان اسالم )ISC( نمايه شده و 

مقاالت از اين طريق قابل دسترس خواهد بود.
به  احتماالً  کنفرانس  اين  اينکه  به  توجه  با  افزود:  سلماسي 
ايجاد  و  مخاطبان  تشويق  براي  شد  خواهد  برگزار  مجازي  صورت 
با  از سوي  برگزارکنندگان، 4 پيش رويداد  و  آمادگي در مخاطبان 

با  مالي«  مديريت  و  بيمه  در  نوين  فناوري هاي  »کاربرد  موضوعات 
مديريت هيربد آسا، »اکچوئري، بيمه هاي زندگي و غيرزندگي« با 
مديريت اميرتيمور پاينده، »بيمه هاي پارامتريک و بيمه هاي مبتني 
بهادار  اوراق  و  با مديريت يونس مظلومي و »مشتقات  بر شاخص« 
مرتبط با بيمه« با مديريت مريم ياراحمدي از ارديبهشت تا تيرماه 
سال 1400 و به صورت آنالين و بعضاً با حضور اساتيد بين المللي 
سعي  رويدادها  پيش  اين  در  شد.  خواهد  برگزار  انگليسي  زبان  به 
خواهد شد مسائل روز طرح شده و نتايج برخي از آخرين تحقيقات 

و تجربيات با مخاطبان به اشتراک گذاشته شود.
»کاربرد  موضوع  با   1400 ارديبهشت   12 رويداد  پيش  اولين 
دانشگاه  با همکاري  و  مالي«  و مديريت  بيمه  نوين در  فناوري هاي 
Kent انگلستان برگزار مي شود که طرق ثبت نام در آن به زودي 

اعالم عمومي خواهد شد.
از تمام  قابل توجه است که مدير ريسک و تعالي بيمه تعاون 
کارشناسان و متخصصان بيمه براي حضور پژوهشي در اين کنفرانس 

و پيش رويدادها و تقويت جايگاه علمي آن دعوت کرد.

مديرعامل بانک مسکن از تامين اعتبار ويژه براي ساخت مسکن 
در شهر جديد »تيس« و شهرستان چابهار واقع در استان سيستان و 

بلوچستان خبر داد.
محمود شايان در جريان سفر به استان سيستان و بلوچستان در 
گفت و گو با پايگاه اطالع رساني بانک مسکن-هيبنا با بيان اينکه، اولويت 
سياستي اين بانک در حوزه تامين مالي، حمايت اعتباري از عرضه و 
توليد مسکن در شهرهاي نيازمند است، تصريح کرد: استان سيستان و 
بلوچستان از هر حيث به حمايت  هاي مالي اعتباري براي توسعه مطلوب 
و افزايش سطح رفاه خانوارهاي ساکن اين استان نيازمند است. يکي از 
مهمترين نيازها در اين استان، مسکن ارزان قيمت است که اميدوار 
هستيم با پرداخت به موقع تسهيالت ساخت، عرضه اين نوع مسکن در 

استان افزايش پيدا کند.
مدير عامل بانک مسکن در راس يک هيات مرکب از مديران ارشد 
اين بانک، به استان سيستان و بلوچستان سفر کرد تا از روند احداث شهر 
جديد تيس و همچنين ساخت مسکن ارزان قيمت و ساماندهي سکونت 
گاه هاي غيررسمي در استان و البته طرح هاي عمراني جنوب استان 

بازديد به عمل آورد.
بانک  مديرعامل  از سوي  ويژه  دستور  به صدور  منجر  سفر  اين 
مسکن خطاب به شعب استان براي ارتقاي بيشتر سطح همکاري با 

عوامل ساخت مسکن و توسعه زيرساخت  ها شد.
در حال حاضر احداث شهر جديد تيس يکي از مهمترين پروژه هاي 
عمراني در استان سيستان و بلوچستان است. اين شهر با اعتبار اوليه 70 
ميليارد تومان در دست ساخت قرار دارد که اين مبلغ براي شروع اوليه 
عمليات اجرايي در نظر گرفته شده است و به تدريج با پيشرفت پروژه 

افزايش خواهد يافت.همچنين شرکت عمران شهرهاي جديد با تدارک 
طرح “شهر جديد تيس- شهر هوشمند” در نظر دارد اين منطقه شهري 
را به شکل متفاوت )مدرن( احداث کند. کاربري پيش بيني شده براي 
کارکرد اين شهر جديد، گردشگري و تفريحي است که به اين منظور 
برنامه ريزي هاي الزم در دولت صورت گرفته است. در صورتي که تيس 
با همين هدف، به سرانجام برسد، اشتغالزايي حاصل از آن باعث رشد و 

توسعه استان سيستان و بلوچستان مي شود.
در  تيس،  جديد  شهر  از  بازديد  در  مسکن  بانک  عامل  مدير 
کارگاه عمراني پروژه احداث 288 واحد مسکوني که در قالب ” طرح 
اقدام ملي توليد و عرضه مسکن” در دست ساخت است حاضر شد 
و نحوه ساخت و ساز و ميزان تطبيق آن با نقشه هاي اوليه را مورد 
بررسي قرار داد. شايان خطاب به عوامل کارگاه گفت: الزم است در 
فرهنگ  و  بافت  به  ساختمان  و ساخت  معماري  هاي  نقشه  اجراي 
بومي منطقه توجه شود و همچنين ضمن نيازسنجي از بابت ميزان 
تقاضاي مصرفي براي صاحب خانه شد، پروژه جلو برود تا اين طرح 
ساير  و  متقاضيان  براي  مسئله  و  مشکل  کمترين  با  پايان  در  ملي 

ذينفعان، تکميل و مورد بهره برداري قرار بگيرد .
تيس ظرفيت  کرد: شهر جديد  تصريح  بانک مسکن  مديرعامل 
تبديل شدن به يک شهر گردشگري را دارد که اميد است با اجراي اين 

طرح، سرعت توسعه و پيشرفت استان افزايش پيدا کند.
شايان همچنين از طرح شهرک سازي با هدف ساماندهي سکونتگاه 
هاي غيررسمي در مرادآباد واقع در بندر چابهار نيز به همراه رييس بنياد 

مسکن شهرستان چابهار بازديد به عمل آورد.
مديرعامل بانک مسکن درباره اين طرح نيز به پايگاه خبري بانک 

مسکن اعالم کرد: اين بانک اعتباري به ميزان 90 ميليارد تومان براي 
شهرک  اين  ايجاد  براي  اول  فاز  در  مسکوني  واحد  هزار  يک  احداث 
اختصاص داده است که بر اساس پيشرفت پروژه  ها پرداخت خواهد شد. 
شايان اظهار اميدواري کرد با عملکردي جهادي، اين طرح پيش از زمان 

پيش بيني شده، به بهره برداري برسد.
شايان افزود: خانواده بانک مسکن با تمام توان سعي در رفع موانع و 
تسهيل در اجرايي کردن اين طرح دارند که البته همت کارکنان و تعامل 
سازمان هاي استاني ذيربط نيز در اين پروژه براي سرعت بخشيدن به 

عمليات مورد نياز است.
مسول طرح شهرک سازي در چابهار هم گفت: پيش بيني مي 
کنيم با تعامل خوب بانک مسکن و ساير مسوولين استاني بتوانيم تا پايان 

خرداد ماه فاز اول اين طرح را مورد بهره برداري قرار دهيم.
استان  به  هيات همراه  و  بانک مسکن  مديرعامل  ادامه سفر  در 
سيستان و بلوچستان، اين هيات از برخي پروژه هاي تعاوني مسکن 
اصناف شهرستان چابهار بازديد کرد و دستورات الزم براي بررسي و رفع 

موانع پروژه هاي ذکر شده را صادر کرد.
مديرعامل بانک مسکن با بازديد از برخي شعب استان سيستان 
و بلوچستان با کارکنان شعبه هاي مرکزي چابهار، صدف چابهار و امام 

خميني )ره( چابهار نيز ديدار و گفتگو کرد.
شايان خطاب به پرسنل بانک در جريان بازديد گفت: اين بازديدها 
با هدف رفع هرگونه موانع گسترش خدمت رساني، ارتقاء شعب و بهبود 
وضعيت کارکنان صورت مي گيرد و انتظار مي رود تمامي مشکالت به 
صورت شفاف ارائه شود تا براي رفع آنها تصميم گيري و برنامه ريزي 

صورت بگيرد.

توجه  با  و  چک  صدور  قانون  اصالح  به  توجه  با  مسکن  بانک 
در  پيچک  سامانه  هاي  سرويس  ارائه  جهت  مرکزي  بانک  الزام  به 
را  بانک مسکن  اينترنت  در  تغييرات الزم  درگاه هاي غيرحضوري، 
تشريح کرد.اين تغييرات شامل مواردي نظير: »درخواست ثبت صدور 
چک در سامانه صياد توسط صادرکننده/صادرکنندگان«، »تاييد / رد 
دريافت چک در سامانه صياد توسط گيرنده/گيرندگان«، »انتقال چک 
به گيرنده/گيرندگان جديد«، »استعالم مشخصات  در سامانه صياد 
چک ثبت شده در سامانه صياد توسط صادرکننده/صادرکنندگان« 
و »استعالم وضعيت چک در سامانه صياد توسط گيرنده/گيرندگان« 
است. اين بانک جهت سهولت کار مشتريان، راهنماي کاربري مربوط 
را نيز منتشر کرده است. بر اين اساس، امکان درخواست ثبت چک 
شد  خواهد  فراهم  بانک  اينترنت  سامانه  در  هايي  چک  براي  فقط 
باشد. همچنين  فعال  بانک  اينترنت  در  آن چک  که حساب جاري 
مبلغ،تاريخ  شامل  توان مشخصات چک  مي  اين سرويس  از طريق 

سررسيد، گيرنده و … را در سامانه ثبت کرد. از سوي ديگر، در چک 
درخواست  باشد،  مي  يا حقوقي  اشتراکي  که صاحب حساب  هايي 
ثبت چک، تاييد چک و انتقال چک پس از ارسال به کارتابل صاحبان 
امضاء حساب و مطابق با قاعده برداشت، براي سامانه پيچک ارسال 
خواهد شد. لذا چنانچه يکي از صاحبان امضاء درخواست مورد نظر 

را تاييد نکند، فرآيند درخواست متوقف خواهد شد.
همچنين بر اساس اين گزارش قابليت استعالم، تاييد و انتقال 
چک همه بانک ها در اينترنت بانک مسکن وجود دارد. الزم به ذکر 
را که در  انتقال چک هايي  و  رد  تاييد،  امکان  تنها  کاربر  است که 
وجه وي صادر شده است، خواهد داشت. در اين گزارش توضيحاتي 
براي هر کدام از سرويس ها ارائه شده است. در اين راهنما، مراحل 
درخواست ثبت چک، تاييد يا رد چک، انتقال چک، استعالم توسط 
صادرکننده و استعالم توسط گيرنده چک درج شده است. کاربران 
و متقاضيان استفاده از چک مي توانند براي کسب اطالعات بيشتر 

درخصوص هر يک از اين مراحل يا به سايت بانک مسکن مراجعه 
کرده يا اين که به نزديکترين شعب بانک مسکن مراجعه کنند. هيبنا 
در گزارش هاي بعدي جزييات بيشتري از هر يک از اين مراحل ارائه 
خواهد کرد. الزم به ذکر است که بر اساس اصالحيه قانون چک با 
هدف کاهش معضالت صدور چک بالمحل، تسريع در نقل و انتقال، 
افزايش ضريب اطمينان، بانک مرکزي سامانه اي با نام صياد را راه 
از  بدحساب  افراد  محروميت  سامانه،  اين  است. هدف  کرده  اندازي 
دريافت دسته چک و کاهش ميزان چک برگشتي است. سامانه صياد 
به شکلي طراحي شده که صدور هر برگ چک نيازمند ثبت هويت 
گيرنده، مبلغ و تاريخ چک است تا براساس شناسه برگه چک، امکان 
ثبت هويت شخص جديد قبل از تسويه فراهم شود. نکته مهم تر در 
است.  براي صادرکنندگان چک  اعتبار  اين سامانه، گنجاندن سقف 
در اين حالت از طريق شناسه ها و سامانه هاي طراحي شده گيرنده 
چک، از سقف اعتباري صادرکننده و پشتوانه چک مطلع خواهد شد.

پرداخت بيش از 15 ميليارد ريال خسارت بيمه کرونا توسط بيمه سامان

رئيس کل بيمه مرکزي در جمع مديران روابط عمومي صنعت بيمه:

مردم اگر خدمات صنعت بيمه را لمس کنند ضريب نفوذ بيمه افزايش مي يابد

بيمهتعاونحامياصليکنفرانسمليمهندسيماليوبيمسنجي

اعتبار ويژه بانک مسکن براي ساخت و سازهزار واحد مسکوني در سيستان و بلوچستان

سرويسهايسامانهپيچکفعالشد

برگزاري اولين 
دوره آموزش 
 MBA مجازي
توسط دانشگاه 
صنعتي 
اميرکبير و 
مرکز آموزش 
بازرگاني

دانشگاه  توسط   MBA مجازي  آموزش  دوره  اولين 
صنعتي اميرکبير و مرکز آموزش بازرگاني برگزار شد.

بر اساس اين گزارش؛ اين دوره،  اولين دوره تخصصي 
بلندمدت )MBA( طي سال هاي اخير بوده  که با توجه به 
وضعيت کنوني کشور و کرونا بصورت آنالين و با مشارکت 

طرفين برگزار شد.
و  پروژه  )مديريت  گرايش  دو  در   MBA دوره هاي 
مديريت لجستيک و زنجيره تامين( بصورت مجزا به مدت 
240 ساعت برگزار مي شود، که اين دوره ها مبتني بر دانش، 
اميرکبير و مرکز  تجربه و مهارت اساتيد دانشگاه صنعتي 

آموزش بازرگاني برگزار شد.
مراسم معارفه اين دوره ها در اسفندماه سال گذشته با 
حضور دکتر اصفهاني پور )رييس محترم دانشکده مهندسي 

مرکز(،  محترم  )مديرعامل  عباسي  مهندس  اقاي  صنايع(، 
خانم دکتر اشرفي )عضو هيات علمي دانشگاه( و دکتر شيخ 
آشنايي  منظور  به  دانشگاه(   علمي  هيات  )عضو  سجاديه 
بيشتر دانشپذيران با سرفصل ها و محتواي دوره ها انجام شد.

از جمله   MBA مديريت  دوره  است؛   ذکر  به  الزم 
دوره هاي آموزشي مديريتي پررونق سالهاي اخير است، که 

بيش از صد سال قدمت دارد؛
اين دوره  به طور خاص براي کساني در نظر گرفته شده 
است که نيازمند دانش مديريت هستند، اما در زمينه هاي 
ديگر تحصيل کرده اند. به همين علت، عموم مخاطبان اين 
دوره،  تحصيالت اصلي خود را در حوزه هاي ديگر گذرانده 
و براي تکميل مهارت هاي مديريتي خود، اين رشته را به 

صورت دانشگاهي يا در قالب دوره MBA دنبال مي کنند.

دانشي  و  هر تخصص  در  افراد  به  آموزشي  دوره  اين 
نيازها،  خالءها،   متوجه  را  خود  ذهن  تا  مي دهد  امکان 
شکاف ها و کمبودهاي بازار کنند و بر اساس تکنيک ها و 
تاکتيک هايي که بازار و کسب و کار مي طلبد، بهترين راه 
براي توسعه کسب و کار خود را پيدا نموده و سهم خود را از 

بازار افزايش دهند.
از  دانشپذيراني  دوره،  اولين  در  است  ذکر  شايان 
صنايع  ايران،  دولتي  بازرگاني  مادرتخصصي  شرکت هاي 
فوالد مشيز بردسير، پتروشيمي خراسان، پتروشيمي شهيد 

تندگويان، طيوران ابزار و شستا حضور دارند.
عالقه مندان براي آشنايي بيشتر با اين دوره ها و ثبت نام 
 ir.ibtc.www مي توانند به صفحه مرکز آموزش بازرگاني

مراجعه کنند.


