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ارتباط

پرداخت  ۲۲درصد سود مشارکت در منافع به
بیمههای زندگی بیمهملت

پرداخت 324هزار فقره تسهیالت قرض الحسنه

بانک کارگشایی در هشت ماه ابتدای سال جاری تعداد  324هزار فقره تسهیالت قرض الحسنه و بیش از  44هزار فقره تسهیالت جعاله پرداخت کرده است .به گزارش روابط عمومی بانک
ملی ایران ،در پایان آبان ماه سال جاری تعداد  324هزار و  370فقره تسهیالت قرض الحسنه به ارزش بیش از سه هزار و  178میلیارد ریال توسط بانک کارگشایی پرداخت شده است.
همچنین ارزش تسهیالت پرداختی جعاله این بانک نیز در مدت مذکور به حدود سه هزار و  655میلیارد ریال در  44هزار و  23فقره می رسد .بانک کارگشایی از واحدهای تابعه بانک
ملی ایران است که در ازای ترهین طالآالت به پرداخت تسهیالت قرض الحسنه جهت نیازهای ضروری متقاضیان اقدام می کند .میزان تسهیالت قرض الحسنه برای هر نفر حداکثر یک
فقره سند  20میلیون ریالی در ازای ترهین  100گرم طال در هر قرارداد و تسهیالت جعاله تا سقف  100میلیون ریال در ازای ترهین  143گرم طال است .باز پرداخت تسهیالت قرض
الحسنه و جعاله کارگشایی در یک قسط و حداکثر تا یک سال انجام خواهد شد .شعبه مرکزی این بانک در میدان محمدیه تهران قرار دارد.

وزیر اقتصاد:

شرکت بیمهملت ســود قطعی مشــارکت در منافع
بیمههای زندگی بیمه ملت را  ۲۲درصد محاســبه و به حساب
بیمهگزاران واریز کرد.
از روابطعمومــی بیمــه ملت ،شــرکت بیمهملــت از معدود
شرکتهایی است که در ســالهای اخیر همواره باالترین نرخ
قطعی سود مشارکت در منافع بیمههای زندگی و سرمایهگذاری
را به خود اختصاص داده است.
این شرکت با تاکید بر آییننامه  ۶۸شورای عالی بیمه ،در سال
مالی نود و شش ۲۲ ،درصد سود قطعی به بیمهگزاران بیمههای
زندگی در بیمه ملت پرداخت کرد.
بنابر این گزارش ،محاسبات انجام شده در خصوص سود حاصل
از عملکرد بیمههای زندگی بیمهملت ،بیانگر آن است که این
شــرکت به اندوخته بیمهگزاران بیمههای عمر خود برای سال
 ۱۳۹۶معادل  ۲۲درصد ســود قطعی پرداخت کــرد .این در
صورتی است که در سال  ۹۶سود تضمینی بیمههای زندگی در
صنعت بیمه ،حداکثر  ۱۶درصد تعیین شده بود.
گفتنی است شــرکت بیمه ملت ،در ســالهای  ۹۱تا  ،۹۵به
طور میانگین ،باالی  ۲۵درصد سود مشــارکت در منافع برای
بیمهگزاران زندگی خود محاســبه و پرداخت کرد و از معدود
شرکتهایی است که باالترین سود مشــارکت در منافع را در
صنعت بیمه محقق کرده است و این مهم ،نمایانگر برنامهریزی
راهبردی و دقت نظر در سرمایهگذاری این شرکت است.

اعطای گواهینامه استاندارد بین المللی سیستم
مدیریت کیفیت۹۰۰۱:۲۰۱۵

بانک دی موفق به دریافت گواهینامه استاندارد بین
المللی سیســتم مدیریت کیفیت  ۹۰۰۱:۲۰۱۵ ISOاز نهاد
گواهی دهنده مورد تایید سازمان بین المللی استاندارد و مورد
تایید نظام تایید صالحیت ایران شد.
به گزارش اقتصادسرآمد به نقل از اداره روابط عمومی و تبلیغات
بانک دی ،آذر محصصی ،مدیرکل طرح و توســعه بانک دی با
اعالم این خبرگفت :تمام تالش بانک دی برای بهبود فرآیندها
و پیاده سازی سیستم های یکپارچه مدیریت کیفیت ،افزایش
رضایتمندی مشتریان است تا از طریق برقراری حس اطمینان
در میان مشتریان و ذینفعان ،ارتباطات درون و برون سازمانی
بهبود یابد.
محصصی با اشــاره به لزوم توجه به بهبود بهــره وری در بانک
تصریح کرد :پایش فرآیندهای ســازمان و شناخت مسیرهای
ممکن برای بهبود فرآیندها یکی دیگر از وجوه التزام به سیستم
مدیریت کیفیت است که سبب ایجاد بهبود در چرخه کم بازده
کاری و کاهش اتالف زمان و هزینه برای بانک می شود.
وی نیز با تاکید بر اهمیت بهکارگیری استانداردهای بینالمللی
در ســازمانها گفت :همواره برای مقایسه کارکرد سازمان ها و
سنجش میزان پیشرفت در بهکارگیری سیستم مدیریت کیفیت
و جلب رضایت مشــتریان ،نیاز به وجود استانداردها و مقیاس
هایی است که بتوان براساس آن ها مقایسه صحیح تر و موثرتری
را صورت داد که استاندارد  ۹۰۰۱ ISOمتداول ترین استاندارد
بین المللی است که در این زمینه تدوین شده است.
محصصی با اشــاره به اهتمام اداره کل طرح و توسعه و پیگیری
های مجدانه دایره مدیریت کیفیت و ســرآمدی برای استقرار
استاندارد  ISO۹۰۰۱:۲۰۱۵و تقدیر از مدیران و نمایندگان
ســایر واحدها در بانک ،تصریح کرد :از آنجا کــه بهکارگیری
سیستم مدیریت کیفیت برای سازمان یک تصمیم استراتژیک
است که می تواند عملکرد کلی سیستم را بهبود ببخشد و مبنای
مناسبی برای برنامه های توســعهای پدید آورد ،استاندارد باید
به عنوان یک ابزار بهبود مدیریت کســب و کار شــناخته شود
تا ســازمان بتواند برای ارزش گذاری ،بهبود عملیات و کاهش
ریسکها از آن استفاده کند.
مدیرکل طرح و توسعه بانک دی با اشــاره به مزایای پیاده سازی
الزامات این اســتاندارد گفت :توانایی ارایه پیوســته محصوالت و
خدماتی که الزامات مشــتری و قانونی را بــرآورده کرده و ارزش
پیشنهادی قابل توجهی را به مشتری ارایه می کند ،افزایش مجال
هایی برای ارتقای رضایت مشتری ،پرداختن به ریسک ها و فرصت
های همسو با اهداف ســازمان و همچنین توانایی اظهار انطباق با
الزامات خاص سیستم مدیریت کیفیت ،از مهم ترین مزایای بالقوه
پیاده سازی سیستم مدیریت کیفیت است .گفتنی است ،طراحی
و پیاده سازی استاندارد سیستم مدیریت کیفیت ،که بر اساس
ویرایش جدید و از سال  ۱۳۹۶در بانک دی آغاز شده بود در آبان
ماه سال جاری توســط نهاد مورد تایید صالحیت سازمان بین
المللی و همچنین نظام تایید صالحیت ایران ،وابسته به سازمان
ملی استاندارد ،انجام شد و پس از رفع عدم انطباق های مشاهده
شده ،گواهینامه استاندارد بین المللی سیستم مدیریت کیفیت
 ۹۰۰۱:۲۰۱۵ ISOبه این بانک اعطا شد.
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صنعت بیمه ریسک سرمایه گذاری را پوشش دهد

وزیر امور اقتصادی و دارایی
خواســتار پوشش ریســک سرمایه
گــذاری و تولیــد از ســوی صنعت
بیمه شــد و گفــت :امروز مشــکل
تولیدکنندگان ،فقط جهش ارز نیست
بلکه «عدم النفع» نیز باید مورد توجه
قرار گیرد.
ب«فرهاد دژپسند» امروز (سه شنبه)
در همایــش روز بیمــه در محل برج
میالد ،افــزود :اگــر بخواهیم نقش
صنعت بیمــه را در رشــد اقتصادی
کشور تعیین کنیم ،باید نگاهی دقیق
تر به این بخش داشته باشیم.

وی افزود :دغدغــه تحریم ها به ویژه
برای رکن اصلی اقتصاد یعنی سرمایه
گذاران و تولیدکنندگان باید برطرف
شود و بیمه بررسی کند که چگونه می
تواند این نگرانی ها را رفع کند.
به گفته دژپسند ،بخش تولید عالوه بر
مسایلی چون ارز ،با مخاطراتی مانند
«عدم النفع» نیز مواجه اســت؛ شاید
این کار برای صنعت بیمه خوشــایند
نباشد اما در همه جای دنیا این مقوله
پذیرفته شده و صنعت بیمه برای آن
راهکار دارد.
وی افــزود :در شــرایطی کــه

تولیدکننــدگان با مشــکالتی نظیر
کمبود مواد اولیه مواجه می شــوند،
صنعت بیمه باید این مــوارد را مورد
توجه قرار داده تا کاهش تولید پوشش
داده شود.
وزیــر اقتصاد بــا بیان اینکــه بیمه
می تواند مــوارد غیرقابــل کنترل
و غیرقابــل پیش بینی را پوشــش
دهد ،گفت :اینکه فقط  2سال رشد
ســرمایه گذاری در کشــور مثبت
باشــد ،عالمت خوبی نیست و باید
برای آن فکری کرد.

بیمه البرز سال آینده 100درصد
خصوصی می شود
دژپسند در ادامه سخنان خود بر لزوم
خصوصی ســازی تاکید کرد و گفت:
با تصویب دولــت در بودجه  ،98همه
سهم دولت در بیمه البرز واگذار و این
شرکت خصوصی می شود.
وی خواستار بهادارسازی اوراق بیمه
ای شد و افزود :در شرایط تحریم ،این
روش ها برای مــردم و صنعت بیمه
بسیار راهگشا خواهد بود.
وزیــر اقتصــاد بــا تاکید بــر اینکه
افزایش ضریــب نفوذ صنعــت بیمه
فقط با اجباری شــدن برخی رشــته
ها توســعه پیدا نمی کند ،خواســتار
ارایه محصــوالت نوآورانه در صنعت
بیمه شد.
بیســت و پنجمین همایش ملی بیمه
و توســعه با رویکــرد «صنعت بیمه،
نوآوری و فناوری اطالعات» با حضور
«اســحاق جهانگیری» معــاون اول
رییس جمهوری ،وزیر اقتصاد ،رییس
کل بیمــه مرکزی و مدیــران عامل
شرکت های بیمه و فعاالن این صنعت
صبح امروز (سه شنبه) در برج میالد
تهران برگزار شد.
در پایان مراسم افتتاحیه این همایش،
 ۶اســتارتاپ «مرکــوری»« ،ایپاد»،
«جهش»« ،پیشخوان خدمات بیمه»،
«آوانس» و «داناتک» به عنوان کسب
و کارهــای نوپــا در صنعــت بیمه با
رویکرد فناوری اطالعات رونمایی شد.

چهار شنبه  14آذر - 1397شماره378

دریچه

جریمه بدهکاران بانک گردشگری
بخشیدهمیشود

جریمه دیرکرد دریافت کنندگان تسهیالت از بانک
گردشگری بخشیده می شود.
به گزارش روابــط عمومی بانک گردشــگری ،بر
اساس مصوبه هیات مدیره و به منظور تشویق تولید
کنندگان و همچنین تسویه بدهی بدهکاران بانکی
چنانچه مشتریان بدهی معوق خودرا تا پایان سال
جاری تســویه نمایند  ،بانک گردشــگری نسبت
به بخشــیدن جریمه دیرکرد دریافت کنندگان
تسهیالت از این بانک اقدام می نماید.
بر اساس این گزارش بانک گردشگری اعالم کرد:
بدهکارانی که با پرداخت اصل و ســود تسهیالت
دریافتی نسبت به تسویه بدهی خود اقدام نمایند
جریمه دیرکرد آنها مشمول بخشودگی جرائم قرار
خواهد گرفت.
الزمبهذکراستبانکگردشگریدرراستایحمایت
ازتولیدداخلیوبهمنظورکمکبهدریافتکنندگان
تسهیالت و همسو با سیاســت های بانک مرکزی
تصمیم به انجام این کار گرفته است.

تاله صیدی:
حج 

سال ٩٨سال سودآوری و نقطه
عطفی برای بانک صادرات ایران
خواهد بود

مدیرعامل بانک صنعت و معدن:

استفاده از ظرفیتهای بانکی برای برون رفت از شرایط کنونی

مدیرعامــل بانک صنعــت و معدن گفت:
این بانک از تمام ظرفیت های خود برای مشارکت
در حل مشکالت اقتصادی کشور در شرایط حاضر
استفاده خواهد کرد.

به گزارش روزنامه اقتصادســرآمد به نقل از پایگاه
اطالع رسانی بانک صنعت و معدن ،وی که در نشست
صمیمانه با فرزندان شــهدا و ایثارگران بانک سخن
می گفت ،ضمن بیان مطلب یاد شده افزود :داشتن
ســازمانی پویا و دانش محور که بتواند با انطباق با
شرایط نوین داخلی و بین المللی به ماموریت های
خود عمل کند نیازمند برنامه ریــزی پویا و علمی
است.
حسین مهری در این نشســت نقش بانک صنعت و
معدن را در اقتصاد کشور ،بویژه در شرایط کنونی،
بسیار موثر و حساس توصیف کرد و افزود :این بانک
می تواند در رفع مشکالت اقتصادی ایران گام های
اساسی بردارد.
وی مدیریت دانش و تقویت بدنه کارشناسی بانک
را مورد تاکید قرار داده و بیان داشــت :شناســایی
همکاران خالق و نوآور در جهت ارتقاء به ســطوح
مدیریتی از سیاست هایی است که در بانک صنعت
و معدن دنبال می شود.

حســین مهری در این دیدار افزود :تشکیل شورای
راهبردی با کمیته هــای ویژه برای ارتقاء ســطح
خدمت رسانی ،نوآوری ،بررسی مشکالت کارمندان
و دســتیابی به وضعیت مطلوب از دیگر برنامه های
این بانک است.
مدیرعامل بانــک صنعت و معــدن در ادامه ضمن
گرامیداشت یاد و خاطره شــهدا و جانفشانی های
ایثارگران در دوران دفاع مقدس ،حفظ و صیانت از
میراث گرانبهای آنان و ارزش های نظام جمهوری
اسالمی ایران را وظیفه ای همگانی دانست و افزود:
مردم کشور ما هرگز ازخود گذشتگی آن بزرگان را
از یاد نخواهند برد.
وی تصریح کرد :شما فرزندان شهدا و ایثارگران می
توانید راه پدران خود را با تحصیل دانش و تجربه و
خدمت به میهن اسالمی ادامه دهید و در این مسیر
باید سپاسگزار زحمات مادرانتان باشید که در تربیت
و هموار ساختن مسیر پیشرفت شما کوشیده اند.

رشد  75درصدی فروش بیمه دانا در دو ماهه اول فصل پاییز

نایب رئیــس هیأت مدیــره و مدیرعامل بیمه
دانا از رشد  75درصدی فروش در دو ماهه اول
فصل پاییز خبر داد
به گــزارش روابــط عمومی بیمه دانــا ،دکتر
ابراهیم کاردگر در مراسم تجلیل از بسیجیان
برتر شــرکت که در محل نمازخانه ساختمان
مرکزی برگزار شد ،طی ســخنانی به ضرورت
روحیه کار بسیجی اشاره کرد و اظهار داشت:
خوشــبختانه با ســعی و تالش همه کارکنان
شرکت در طول دو ماه مهر و آبان سال جاری

موفق به رشــد  75درصدی در فروش شدیم
که این موفقیت حاکــی از تعامل ،همفکری و
روحیه بسیجی همکاران دارد.
در این مراسم که اعضای هیات مدیره ،مدیران
ستادی ،فرمانده پایگاه بسیج و سایر کارکنان
شرکت حضور داشــتند ،دکتر کاردگر با ارائه
گزارشی از عملکرد دو ماه اخیر گفت :همکاران
ما در نهادهای مالی زحمــات زیادی متحمل
شــده اند ،به موفقیتهایی هم رسیده ایم ،اما
با توجه به نگاه جامعــه جهانی به نظام مقدس
جمهوری اســامی ،صنعت بیمه ،نظام بانکی
و بورس بایــد عملکرد خود را وارســی کنند
تا ضمن کســب موفقیت ،نتایــج مطلوبتری
داشته باشــند .بدون شــک ،عملکرد مطلوب
نهادهای مالی هم میتواند در ارتقای ســطح
رفاه اجتماعی مردم موثر باشد و هم در تقویت
وجهه بین المللی کشــور اثرات سودمندی به
همراه داشته باشد.
وی ،سه ضلع نظام مالی کشــور «بیمه ،بانک
و بــورس» را از مهمتریــن ارکان خودکفایی

و استقالل کشور دانســت و خاطرنشان کرد:
داشــتن روحیه بســیجی از مهمترین عوامل
موفقیت اســت که از همکاران بیمه دانا انتظار
دارم بسیجی وار بیش از پیش به امور شرکت
رسیدگی کنند ،کما اینکه عملکرد آنها گویای
این امر هست.
دکتر کاردگر در ادامــه تصریح کرد :طبق آمار
استخراج شده در شــش ماهه اول امسال در
مقایسه با مدت مشابه ســال قبل  14درصد و
در هشت ماهه گذشته نیز در مقایسه با مدت
مشــابه ســال  ۹۶در حوزه فروش حدود 24
درصد رشد داشتهایم.
مدیر عامل بیمــه دانا افزود :این آمار نشــان
میدهد بیمه دانا که رشــد مطلوبی در حوزه
فــروش دو ماهه به ثبت رســانده ،بــا تقویت
شــاخصهای عملکردی خود به سمت تحقق
اهداف از پیش تعیین شــده حرکت میکند و
امیدواریم تا پایان سال جاری با همت و تالش
مضاعف و روحیه بســیجی همکاران به رشد و
پیشرفت مورد نظر دست پیدا کنیم.

مدیرعامل بانک صادرات ایران در مورد
کاهش روند زیاندهی «وبصادر» گفت :سال  ٩٨با
خروج از ماده  ١٤١و زیان ،سودآوری بانک صادرات
ایران آغاز خواهد شد که نقطه عطفی برای این بانک
بزرگ بورسی است.
به گزارش روابطعمومی بانک صادرات ایران به نقل از
سایت بورس ،٢٤حجتاله صیدی افزود :در ۶ماهه
اول ســال جاری تالش کردهایم که زیان کمتری
شناســایی نماییم و این روند ادامهدار خواهد بود،
بهنحویکه در صورتهای مالی  ٩ماهه و  ١٢ماهه
هم با تالش ،به نقطه سربهسر سود خالص خواهیم
رسید .صیدی که در حاشیه چهارمین همایش مالی
اسالمی در دانشــگاه الزهرا(س) سخن میگفت،
در خصوص آخرین وضعیت افزایش سرمایه بانک
صادرات ایران از محل تجدید ارزیابی داراییها اظهار
کرد :افزایش ســرمایه بانک صادرات ایران در حال
پیگیری است و هیچگونه مشکلی در مراحل انجام
آن ،وجود ندارد .وی تأکید کرد :سالجاری یقیناً این
افزایش سرمایه انجام میشود و شرکت با تمهیدات
الزم از شمولیت ماده ١٤١خارج خواهد شد.
این مقام مسئول در بانک صادرات ایران در پاسخ به
اینپرسشکهآیامشکلیاممانعتیدرموردافزایش
سرمایه نداشتهاید؟ و آیا اساســاً سازمان بورس به
میزان ســرمایه ایرادی نگرفته است؟ ،گفت :هیچ
مشکلی در روند افزایش ســرمایه نداریم ،کارهای
کارشناسی و طرح توجیهی در حال انجام است و
امیدواریمتاپایانسالاینافزایشسرمایهانجامشده
و ثبت شود .به گفته وی ،فع ً
ال سناریوهای مختلفی
برای محل این افزایش سرمایه وجود دارد که تجدید
ارزیابی داراییها قطعاً یکی از این موارد است.
بنا براین گزارش ،با این روند ،امسال زیاندهی بانک
معکوس و در سال ٩٨وارد مرحله سوددهی میشود،
که نوید روزهای خوشی برای سهامداران این بانک
اســت .نقطه قوت این بانک ،روند ســود عملیاتی
مثبت آن است که موجب شده ،سود(زیان) خالص
«وبصادر» در  ۶ماهه ابتدایی ســالجاری با مثبت
 ٢٢٩ریالی نسبت به  ۶ماه نخست سال  ٩۶به ١۶٣
ریال (زیان) بهبود یابد که نشان از رشد ۵٨درصدی
آن دارد .در عین حال این رقم در مقایســه با زیان
انباشته  ۶٢١ریالی در صورتهای مالی حسابرسی
شده پایان اسفند ماه  ،٩۶بیش از  ٣٨٠درصد بهبود
نشان میدهد.

