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اخبار
در حاشیه بازدید از پایگاه
واکسیناسیون حضرت ولیعصر
بانک صورت گرفت

در بازدید مجازی مدیرعامل بانک توسعه
صادرات از شعبه بوشهر مطرح شد

لزوم جذب صادرکنندگان فعال
برای ارائه خدمات و تسهیالت

مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران با اعالم
آمادگی برای حمایت همه جانبه از صادرات
کشور ،بر جذب صادرکنندگان فعال برای ارائه
خدمات و تسهیالت تاکید کرد.
علی صالح آبادی در بازدید مجازی خود از
شعبه بوشهر ،گفت :هدف ما این است که
خدمات و تسهیالت بانک توسعه صادرات ایران
را در اختیار تمامی صادرکنندگان فعال استان
بوشهر قراردهیم .وی با تاکید بر هدف گذاری
ارائه  2500میلیارد ریال تسهیالت در سال
در شعبه بوشهر ،تصریح کرد :در کنار اعطای
تسهیالت باید خدمات بانک توسعه صادرات
ایران اعم از اعطای ضمانت نامه ،اعتباراسنادی
داخلی نیز به مشتریان معرفی و ارائه شود.
مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران ضمن
ابزار رضایت از عملکرد شعبه بوشهر ،اظهار
داشت :اولویت بعدی بانک توسعه صادرات
ایران ،پس از ارائه تسهیالت به صادرکنندگان،
اعطای تسهیالت به تولیدکنندگان فعال استان
خواهد بود؛ این حوزه از صنایع عالوه بر
اشتغالزایی ،میتوانند درصورت حمایت به تولید
صادراتی تبدیل شود .همچنین محمد مزده عضو
هیئت مدیره بانک توسعه صادرات نیز در این
نشست گفت :نظام بانکی ،کادر درمان حوزه
اقتصادی بوده والزم است با هدف آشنایی بیشتر
مشتریان صادرات محور ،تعامل سازنده ای بین
بانک و حوزه تولید وجود داشته باشد.
وی اظهار امیدواری کرد :با همکاری هرچه
بیشتر همکاران ستاد و شعبه ،چالش های
مطرح شده در حوزههای اعتباری ،فناوری و
بازاریابی رفع شود تا شاهد توسعه بیش از پیش
خدمات شعبه بوشهر باشیم.

اخبار

«ابتکار» تبعات ممنوعیت واردات کاالهای مختلف را بررسی کرد

در راستای افزایش امنیت و دسترسی بهتر
مشتریان صورت گرفت

انحصار یا کمک به تولید داخلی؟

(عج)

قدردانی فرمانده قرارگاه عملیاتی مدیریت
بیماری کرونا تهران از بانک رفاه کارگران
به دنبال عملکرد مناسب و تعیینکننده بانک
رفاه کارگران در واکسیناسیون کارکنان شبکه
بانکی و اعالم آمادگی این بانک به منظور
همکاری در واکسیناسیون عمومی شهروندان
تهرانی ،فرمانده قرارگاه عملیاتی مدیریت بیماری
کرونا در کالنشهر تهران ضمن بازدید از پایگاه
واکسیناسیون حضرت ولیعصر(عج) ،از اقدامات
و مشارکت این بانک در طرحهای واکسیناسیون
کالنشهر تهران قدردانی کرد.
علیرضا زالی در راس هیاتی از مدیران
و کارشناسان فرمانده قرارگاه عملیاتی مدیریت
بیماری کرونا در کالنشهر تهران ضمن بازدید از
بخشهای مختلف پایگاه واکسیناسیون حضرت
ولیعصر(عج) بانک رفاه کارگران ،با کادر پزشکی
و کارکنان اجرایی مستقر گفت و گو کرد و در
جریان جزئیات عملکرد پایگاه و برنامههای
اجرایی آن قرار گرفت .رئیس دانشگاه علوم
پزشکی شهید بهشتی در حاشیه این بازدید بانک
رفاه کارگران را بانکی سالمت محور توصیف
و از توسعه اقدامات این بانک در طرحهای
واکسیناسیون در کالنشهر تهران خبر داد
و گفت :ظرفیتهای بانک رفاه کارگران در ابتدا
ه
بهمنظور واکسیناسیون کارکنان شبکه بانکی ب 
کار گرفته شد و با عملکرد بسیار مناسبی که
بانک در این زمینه از خود نشان داد ،از مدیران
عالی بانک درخواست کردیم که دانشگاه علوم
پزشکی شهید بهشتی را در راستای واکسیناسیون
عمومی شهروندان تهرانی یاریرسانی کنند
و خوشبختانه درخواست دانشگاه مورد موافقت
قرار گرفت که جای قدردانی ویژه دارد.

بازاروسرمایه

چندی پیش اخباری از واردات قانونی لوازم خانگی
کرهای به کشور منتشر شد اما بررسیها نشان میداد
که تصمیم جدیدی در این رابطه گرفته نشده است.
پس از به راه افتادن دوباره بحث واردات لوازم خانگی
شرکتهای تولیدکننده لوازم خانگی ایرانی با امضای
نامهای مخالفت خود را با بازگشت برندهای خارجی
لوازم خانگی به کشور اعالم کردند و این مخالفت در
حالی بود که رئیس جمهور و نمایندگان مجلس نیز
تمایل خود به حمایت از تولید داخل را به صراحت
نشان دادند به نحوی که رئیس جمهوری اخیرا در
دیدار برگزیدگان و فرهیختگان خراسان جنوبی
ضمن اشاره به اینکه برخی افراد در تالش هستند
محصوالت کرهای دوباره وارد کشور شود،گفت:
«برخی دم از این میزنند که دوباره محصوالت کرهای
وارد کشور شود؛ اجازه واردات بیرویه لوازم خانگی
را نخواهیم داد».
در کنار مخالفتها عدهای معتقدند ممنوعیت
واردات لوازم خانگی به بهانه حمایت از تولید داخل
انحصار ایجاد کرده و اگر ممنوعیتها ادامه یابد
بازار لوازم خانگی نیز سرنوشتی همچون بازار خودرو
خواهد داشت .به هر صورت با وجود نظرات موافق
و مخالف در خصوص ممنوعیت واردات لوازم
خانگی بر اساس گفتههای معاون امور صنایع وزارت
صنعت ،معدن و تجارت (صمت) ،طبق مصوبه
اولیه شورای هماهنگی سران سه قوه در سال ۱۳۹۷
و تمدید آن ،ممنوعیت واردات لوازم خانگی تا پایان
سال  ۱۴۰۰ادامه دارد و بعد از آن مجددا درباره این
موضوع تصمیمگیری میشود.
ممنوعیت واردات منتهی به پایین آمدن کیفیت
کاالی داخلی میشود
علی مزیکی ،استاد دانشگاه و کارشناس اقتصادی
با اشاره به مسئله ممنوعیت واردات در بازارهایی
همچون بازار لوازم خانگی و خودرو به «ابتکار»
میگوید :بدون شک ممنوعیت واردات در برخی
شرایط تصمیم صحیحی خواهد بود .مثال شرایطی
را تصور کنید که کاالیی ضرر زیست محیطی دارد
در این شرایط واردات کار مناسبی نخواهد بود .اما
ممنوع کردن واردات تنها به دلیل حمایت از تولید
داخل و در شرایط فعلی خیر کار درستی نیست.
این کارشناس اقتصادی ادامه میدهد :ممنوعیت
واردات خودرو و یا لوازم خانگی منطقی نیست و
متاسفانه یک انحصاری ایجاد میکند که در پایان
منتهی به پایین آمدن کیفیت کاالی داخلی و
قیمتهای نامتناسب میشود.
مزیکی در ادامه گفتوگو به سیاستهای مناسب
برای کنترل بازارهای داخلی اشاره میکند و در این
خصوص میگوید :بهترین کار برای کنترل بازارها این
است که قیمتگذاری تولیدکنندگان داخلی را آزادتر
بگذارند و از سوی دیگر واردات نیز آزاد باشد.
وی میافزاید :در این شرایط تولیدکنندگان داخلی
با تولیدکنندگان خارجی در یک فضای رقابتی قرار
میگیرند و بدون شک در آن زمان تولیدکنندگان
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علی مزیکی ،کارشناس اقتصادی ممنوعیت واردات کاالهای مختلف را تصمیمی نادرست میداند و میگوید :بهترین کار برای کنترل بازارها این است که
قیمتگذاری تولیدکنندگان داخلی را آزادتر بگذارند و از سوی دیگر واردات نیز آزاد باشد.

مزیکی :بدون
شک تولید
داخل با موانع
بسیار زیادی
روبهرو است و
باید بدانیم که
ممنوع کردن
واردات مشکل
و موانع بر سر
راه تولید را از
بیننمیبرد
داخلی کیفیت محصوالت خود را افزایش میدهند
و هنگامی که کیفیت تولید داخل باال برود و از سوی
دیگر قیمتها به صرفه باشد ،مصرفکننده تمایل به
استفاده از تولید داخل پیدا میکند.
این کارشناس اقتصادی اظهار میکند :با توجه به
شرایط بازارهای داخلی ممنوعیت واردات به این شکل
صحیح نیست.
مزیکی میگوید :البته باید اشاره کرد که برخی
مخالفتها با آزادسازی واردات به دلیل ارزبر بودن
این مسئله است .در شرایطی که نرخ ارز در کشور
باال برود طبیعتا مشتریان تمایل به خرید کاالی
داخلی با قیمت پایینتر دارد ،بنابراین واردات
نمیتواند مشکلی ایجاد کند و به نظر نمیرسد
ممنوعیت واردات کار درستی باشد.
این استاد دانشگاه در بخش دیگری از
صحبتهایش به احتمال افزایش قاچاق درپی
ممنوعیت واردات اشاره میکند و میگوید :ممنوعیت
واردات یک مشکل اساسی دیگر دارد و آنهم احتمال
افزایش قاچاق است .هنگامی که تعرفه یک کاال
افزایش یابد همان کاال به صورت قاچاق وارد کشور
خواهد شد.
وی با اشاره به موانع بر سر راه تولید میگوید:

انتقاد رئیس اتحادیه امالک از طرح کاهش تعرفه بنگاهها

بدون شک تولید داخل با موانع بسیار زیادی روبهرو
است و باید بدانیم که ممنوع کردن واردات مشکل
و موانع بر سر راه تولید را از بین نمیبرد و منجربه
بهبودی شرایط بازار نمیشود و تنها قاچاق کاال را
افزایش میدهد.
عدم واردات لوازم خانگی باعث افزایش قاچاق شد
افزایش قاچاق در پی ممنوعیت واردات از جمله
مسائلی است که کموبیش به آن اشاره میشود.
بر اساس گزارشی از ایلنا ،محمدحسین اسالمیان
نایب رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی در
مورد ممنوعیت واردات لوازم خانگی در سند راهبردی
صنعت لوازم خانگی گفته است ۴« :سال است که
درمورد کاالهای درشت لوازم خانگی واردات نداریم،
شرکتهای کرهای هم ایران را ترک کرده و دیگر داخل
ایران تولید نمیکنند .ما نمیتوانیم با یک نوع کاال
تمام سالیق مردم را پوشش دهیم .بنابراین نتیجه
این کار آن شد که همان کاالهای خارجی که واردات
آنها ممنوع شده بود به صورت قاچاق وارد کشور
شدند .مگر در این  ۴سال که واردات کاالهای درشت
لوازم خانگی خارجی ممنوع بود ،کاالهای کرهای در
بازار موجود نبودند؟ سامسونگ و الجی که واردات
آنها ممنوع شد به وفور در بازار دیده میشود .اگر

این ممنوعیت تا  ۴یا  ۸سال دیگر ادامه داشته باشد و
جایگزینی هم برای آن به وجود نیاوریم یعنی نتوانیم
سطح کیفی و کمی محصوالت خود را به قدر آن
محصول خارجی باال ببریم ،قطعا همین کاالها در ۴
سال آینده به صورت قاچاق وارد خواهد شد».
نایب رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی ادامه
داد« :پیشرفتهترین کشور های دنیا که تولیدی هم
هستند این طور کار نمیکنند که همه نیاز داخل را
بخواهند از تولید کشور خود تامین کنند این اصال ً
توجیه ندارد .اگر ما کاالیی داریم که مشابه کاالی
خارجی است وارد نشود تا از کاالی داخلی هم
حمایت شود اما در مورد بعضی از اقالم اصال ًتولید
داخل نداریم در این مورد اگر جلوی واردات قانونی
گرفته شود قاچاق افزایش مییابد .نمی توان مردم
را مجبور کرد که به زور کاالی باکیفیت ایرانی بخرند
یا اگر نبود نیاز خود را حذف کنند .این نیاز را قاچاق
برطرف خواهد کرد .هرنوع انحصاری در نهایت منجر
به کم شدن تعداد تولید ،کاهش کیفیت و افزایش
قیمت خواهد شد کما اینکه شاهد این موضوع در
صنعت خودرو بودهایم .شاهد بودیم که چگونه
به جایی رسیدیم مجبور شدیم که کاالهای بسیار
بیکیفیت را به باالترین قیمت بخریم».

نسخه چش م بسته برای بازار مسکن نپیچید

رئیس اتحادیه مشاوران امالک با بیان اینکه تعرفه مشاوران
امالک در ترکیه و امارات  ۶درصد ارزش ملک است ،گفت :امارات،
پاکستان و حتی افغانستان در سالهای اخیر برای بازار مسکن،
توسعهگر و دالل ،ساز و کارهای بسیار دقیق وضع کرده ،احترام
شغل داللی را باال برده و در صنعت ساختمان پیشرفت کردهاند؛
در ایران نرخ مشاوران امالک یک دوازدهم دنیا است و آقایان با
طرحهای چشم بسته میگویند این نرخ باز هم باید کاهش پیدا کند.
به گزارش ایسنا ،مصطفیقلی خسروی اظهار کرد :کسانی که
بعضا در مجلس از کاهش حقالزحمه مشاوران امالک سخن
میگویند قانون مدنی مصوب سال  ۱۳۱۷و قانون دالالن را بخوانند
که شغل داللی را به عنوان مولد اقتصادی نگاه کرده است .ما مولد
اقتصادی و مالیاتی هستیم و نوک پیکان بخش پیشران مسکن قرار
داریم که اگر نباشیم اقتصاد کشور دچار رکود میشود.
وی افزود :میگویند تعرفه مشاوران امالک باید کاهش پیدا کند
مزایی منجر شود
اما آیا تبعات چنین تصمیمی که میتواند به جر 
را در نظر گرفتهاند؟ وقتی حق و حقوق یک فرد را به او ندهید

فضا را برای دور زدن قانون فراهم میکنید .دولت گذشته کمیسیون
مشاوران را که قبال نیم درصد از هریک از متعاملین بود به  ۲۵صدم
درصد کاهش داد یعنی آن را به یک دوازدهم دنیا رساند و مجلس
فعلی در همان راستا میگوید که باید تعرفه باز هم کاهش پیدا
کند .بروید ببینید تصمیم دولت قبل چه مشکالتی را برای معیشت
خانواده  ۱۳۵هزار مشاور امالک ایجاد کرده است .تورم به  ۴۵درصد
رسیده ،تخم مرغ شانهای  ۵۰هزار تومان شده ،برنج کیلویی ۵۰هزار
تومان شده ،بعد میگویند حقالزحمه مشاوران امالک کاهش یابد.
رئیس اتحادیه مشاوران امالک با اشاره به قانون دالالن سال ۱۳۱۷
خاطرنشان کرد :توصیه میکنم عزیزان مسئول ،یک بار قانون مدنی
و قانون دالالن را مطالعه کنند و ببینند چه ارزشی برای شغل داللی
که مولد اقتصادی است قائل شدهاند .کشورهای پیشرفته و حتی
کشورهای همسایه خودمان با وضع قوانین و مقررات مناسب،
صنعت ساختمان را ارتقا دادهاند .برای دالل احترام قائلند؛ چرا که
دالل به ایجاد شغل و رونق اقتصاد کمک میکند.
خسروی با بیان اینکه در اروپا و آمریکا شش درصد از قیمت
ملک به عنوان حقالزحمه به واسطهگر اختصاص مییابد که از
سوی فروشنده پرداخت میشود گفت :در سوئد  ۳تا  ۴درصد ،در
آمریکا  ۶درصد و در ترکیه  ۶درصد قیمت مسکن به دالل اختصاص
مییابد .امارات ،پاکستان و حتی افغانستان در سالهای اخیر برای
بازار مسکن ،توسعهگر و دالل ،ساز و کارهای بسیار دقیق وضع
کرده و احترام شغل داللی را باال بردهاند .در تهران نرخ مشاوران
امالک  ۲۵صدم درصد از قیمت ملک است و آقایان می گویند باید
کاهش پیدا کند.
وی تاکید کرد :از نمایندگان محترم مجلس انتظار میرود به
جای ارایه نسخههای چشم بسته و خلقالساعه ،قانون مدونی را
برای مشاوران امالک وضع کنند که از زیر نظر قانون نظام صنفی
بیرون بیاید .اگر نمیتوانند دست کم این شغل را مستثنی کنند و
با توجه به اهمیت کاالی باارزش مسکن ،دست ما را برای تنبیهات

و تشویقات باز بگذارند .هم اکنون اتحادیه امالک هیچ اختیاری در
این زمینه ندارد و البته بیشترین همکاری را با شورای حل اختالف و
اماکن در جهت پلمپ دفاتر مشاوران امالک متخلف انجام میدهد؛
زیرا مسکن مهمترین دارایی یک خانوار است که کوچکترین اشتباه
یک مشاور در عقد قرارداد باید آخرین اشتباه او باشد .با یک نقطه
محرم و مجرم به کلی تغییر میکند.
خسروی با اشاره به قانون جهش تولید و تامین مسکن درخصوص
احداث ساالنه یک میلیون واحد مسکونی گفت :نمایندگان مجلس
باید شرایط تامین مسکن را فراهم کنند تا قیمت مسکن پایین بیاید؛
وگرنه دولت قبل به اندازه کافی گفتاردرمانی کرد .میگفتند علت
گرانی مسکن ،وجود مافیا و سالطین است اما هیچگاه قانون مالیات
بر عایدی سرمایه و مالیات بر خانههای خالی را به نتیجه نرساندند.
توقع داریم نمایندگان فعلی مجلس به این موضوعات برسند نه
اینکه از سیاستهای دولت قبل پیروی کنند.
رئیس اتحادیه مشاوران امالک ،سوق یافتن جوانان به شغل
مشاور امالک را ناشی از افزایش نرخ بیکاری دانست و گفت :فوق

لیسانس کشاورزی ،مهندس برق یا فوق لیسانس ادبیات به دلیل
آنکه دولت نتوانسته شغلی برای او ایجاد کند ،مشاور امالک شده
است .حاال میخواهید حق و حقوق این فرد را هم ندهید ،خوب
اصال ندهید .نتیجتا او متعاملین را دور میزند که فقط پروندههای
قضایی را با این کار افزایش میدهید و برای قوه قضاییه دردسر
ایجاد میکنید.
بنابراین گزارش ،روز یکشنبه  ۲۱شهریور  ۱۴۰۰عبدالجالل ایری،
سخنگوی کمیسیون عمران مجلس ،از تصویب کلیات طرح کاهش
تعرفه بنگاههای معامالت ملکی در این کمیسیون خبر داد و گفت:
وابستگی حق الزحمه بنگاههای ملکی با قیمت ملک ،تعارض منافع
ایجاد میکند .که وزارت صمت دولت روحانی نیز هفتم مهرماه سال
 ۱۳۹۹نرخ کمیسیون مشاوران امالک را که تا قبل از آن نیم درصد از
ارزش ملک بود به  ۲۵صدم درصد کاهش داده بود.

بیمه آسیا پیشتاز دوی ماراتن بیمهگران در پنج ماه 1400
بیمه آسیا در پنج ماه نخست امسال با تولید بیش از  42.5هزار میلیارد ريال حق بیمه
توانست سهم خود را در بازار شرکت های بورسی بهبود بخشیده و  18.1درصد از کل حق
بیمه تولیدشده توسط  14شرکت بیمهگر در بازار سهام را به خود اختصاص دهد .به این
ترتیب ،همچنان آسمان رقابت به رنگ آبی آسیاست و این شرکت ،پیشتاز دوی ماراتن
بیمهگران ،به پیشروی ادامه میدهد.
آمار تولید حق بیمه توسط  14شرکت بیمهای روی سایت کدال نشان میدهد که در
پنج ماه نخست  ،1400بیمه آسیا در جایگاه نخست قرار گرفته است و این در حالی است
که با سهم  14.7درصدی از لحاظ میزان پرداخت خسارت ،سومین شرکت بیمه ای است.
کالبدشکافی فروش پنج ماهه بیمه آسیا
بیش از  62درصد از فروش شرکت های بیمه بورسی در این بازه زمانی پنج ماهه ،به
سه رشته مهم بیمه شخص ثالث ،بیمه بدنه خودرو و بیمه های درمانی اختصاص داشته
است .بیمه آسیا نشان داد با مدیریت و عملکرد بسیار خوب ،در این سه رشته ،متمایز از
سایر شرکت ها ظاهر شده است.
بیمه شخص ثالث :ارزش کل پرتفوی  14شرکت منتخب در رشته بیمه شخص ثالث
طی پنج ماه نخست امسال بیش از  75.8هزار میلیارد ریال برآورد شده و سهم بیمه
آسیا حدود یک چهارم این میزان فروش است که  45.1درصد از کل فروش این شرکت را
تشکیل می دهد .اما سه نکته در ارتباط با سهم بیمههای شخص ثالث از کل پرتفوی بیمه
آسیا قابل تامل است؛ نخست انتخاب هوشمندانه این شرکت در پذیرش ریسک بیمههای
شخص ثالث با هدف در اختیار گرفتن سهم بیشتر از بیمههای بدنه خودرو ،دوم کنترل
بهینه و بهبود نسبت خسارت به حق بیمه تولیدی در رشته بیمه شخص ثالث و سوم
پایبندی و وفادارای بیمهگذاران به دلیل دقت و سرعت بیمه آسیا در پرداخت به موقع و

منطقی خسارتهای وارد شده به زیاندیدگان است.
بیم ه بدنه خودرو  :بیمه آسیا در رشته بیمه بدنه خودرو دست برتر را دارد و موفق شده
است که حدود  14درصد از کل پرتفوی خود را به این رشته اختصاص دهد در حالی که
متوسط سهم این رشته در بازار بیمه های بورسی ،تنها  6.4درصد است .مشخص است
که افزایش تدریجی سهم بیمه بدنه در پرتفوی بیمه آسیا ناشی از یک الگوی ترکیبی در
پذیرش بیمههای خودرو بوده که ریسک ناشی از پوشش بیمههای شخص ثالث را تقلیل
میدهد.
بیم ه درمان :شرکت بیمه آسیا البته در این پنج ماهه در پذیرش بیمههای درمان ،به
مدیریت ریسک و الزامات آن حساسیت باالیی نشان داده چنان که تنها  17.6درصد از
کل پرتفوی خود را در این پنج ماهه ،به این رشته اختصاص داده است ولی سهم متوسط
این رشته بیمه ای در کل بازار شرکت های بیمه بورسی  23.4درصد است .مهم تر این که
بیمه آسیا از کل حق بیمه تولیدی  14شرکت به ارزش  54.8هزار میلیارد ريال در رشته
بیمه درمان ،نزدیک به  14درصد سهم دارد.
کارنامه متمایز بیمه آسیا در خسارت
کارنامه بیمه آسیا در خسارتها و ایفای تعهدات پنج ماهه نخست امسال متمایز
است به گونهای که هرچند این شرکت رتبه نخست در فروش را بین  14شرکت به خود
اختصاص داده اما سهم این شرکت از کل خسارت پرداخت شده  14.7درصد است و در
جایگاه سوم قرار دارد .افزون بر اینکه میانگین نسبت خسارت به حق بیمه تولیدی در بین
شرکتهای منتخب  50.2درصد ارزیابی شده در حالی که نسبت خسارت به حق بیمه
تولیدی بیمه آسیا در پنج ماهه نخست امسال به  40.8درصد رسیده است.
نکته اینجاست که نسبت خسارت در سه رشته بیمه شخص ثالث ،بیمه های درمان و

بیمه بدنه خودرو شرکت بیمه آسیا از میانگین نسبت خسارت  14شرکت پایینتر است.
به گونهای که میانگین نسبت خسارت در بین شرکتهای منتخب در رشته بیمه شخص
ثالث  36.3درصد ،بیمه درمان  94.8درصد و بیمه بدنه خودرو  55.6درصد برآورد شده
است ولی در بیمه آسیا این نسبت ها با فاصله ای معنا دار ،به ترتیب  33.6درصد71.8 ،
درصد و  45.6درصد است.

ب ه منظور افزایش قابلیتهای امنیتی خدمات
بانکداری الکترونیکی و تسهیل در خدمترسانی
به مشتریان ،دو قابلیت جدید بر روی دستگاههای
خودپرداز بانک آینده برای خدمات مرتبط با کارت
نقدی افزوده شد.
بر این اساس و بنا به ضرورت ،مشتریان
محترم میتوانند از طریق دستگاههای خودپرداز
بانک آینده ،اقدام به غیرفعالسازی/فعالسازی
سرویسهای حضوری کنند .درصورت غیر
فعالسازی سرویس حضوری ،امکان انجام تراکنش
خرید از طریق دستگاه کارتخوان فراهم نخواهد
بود .از دیگر قابلیتهای افزوده شده ،امکان فعال
یا غیرفعالسازی تراکنشهای بدون کارت (رمز
دوم) مورد استفاده برای خریدهای اینترنتی و سایر
خدمات مبتنی بر این رمز است که با غیر فعالسازی
این سرویس ،انجام تراکنش های غیرحضوری برای
این کارتها ،فراهم نخواهد بود.
فعال یا غیر فعالسازی این سرویس ها از طریق
مراجعه به دستگاههای خودپرداز بانک آینده فراهم
شده است.

بیمه تعاون ،همچنان
در سطح یک توانگری مالی

بیمه مرکزی در اجرای ماده  6آیین نامه نحوه
محاسبه و نظارت بر توانگری مالی موسسات بیمه،
بیمه تعاون را برای سومین سال متوالی در سطح
یک توانگری مالی ارزیابی کرد.
بیمه مرکزی در اجرای ماده  6آیین نامه نحوه
محاسبه و نظارت بر توانگری مالی موسسات
بیمه و حسب بررسی و کنترل انجام شده ،بر
اساس صورت های مالی سال  1399برای سومین
سال متوالی شرکت بیمه تعاون را در سطح یک
توانگری مالی ارزیابی کرد .بررسی بیمه مرکزی
بیانگر آن است که نسبت توانگری مالی شرکت
بیمه تعاون برای سال  1400معادل  121درصد
بوده است .شایان ذکر است که مبنای محاسبات
توانگری مالی ،اطالعات مندرج در صورتهای مالی
حسابرسی شده مصوب مجامع عمومی موسسات
بیمه و مفاد آئیننامه  ۶۹است و اخذ سطح
توانگری مالی بیانگر وضعیت با ثبات ،قابل اعتماد
و اتکا در حوزه مدیریتی شرکت بیمه بوده است؛ بر
این اساس شرکتهایی که طبق ماده  ۷آئین نامه
سطوح توانگری در سطح «یک» توانگری قرار دارند،
از توانایی کافی برای ایفای تعهدات خود در مقابل
بیمه گذاران و صاحبان حقوق آنها برخوردار بوده و
بیانگر آن است که شرکت بیمه در راستای حفظ و
توسعه توانگری مالی فعالیت کرده است.
قابل توجه است که از سال  1397و فعالیت
یونس مظلومی به عنوان مدیرعامل شرکت بیمه
تعاون ،فرایند تبدیل وضعیت شرکت از سطح دو
توانگری به سطح یک صورت پذیرفته و هماکنون
برای سومین سال متوالی شرکت بیمه تعاون در
سطح یک توانگری مالی ارزیابی شده است.

تودیع و معارفه مدیر استان
کرمانشاه شرکت بیمه دی برگزار شد

مراسم تودیع و معارفه مدیر استان کرمانشاه با
حضور چند تن از معاون و مدیران ستادی برگزار
شد.
حسن قلندری معاون امور مشتریان و توسعه
بازار با حضور در استان کرمانشاه ضمن تقدیر
از خدمات ارزنده محمدکاظم کرمی مدیر سابق
کرمانشاه ،به موجب حکم مدیرعامل ،امید باوندپور
را به عنوان مدیر این استان منصوب کرد.
در بخشی از متن این حکم آمده است« :نظر به
تعهد ،تخصص و بررسی توانمندیهای جنابعالی
به موجب این حکم به سمت سرپرست مدیریت
استان کرمانشاه منصوب می شوید .الزم است
با توکل بر ایزد منان و در سایه توجهات حضرت
ولیعصر(عج) و برنامه ریزی دقیق و بهره گیری
از توان کارشناسی ،تمامی مساعی خود را جهت
پیشبرد امور محوله در راستای تحقق اهداف و
رعایت اصول تبیین شده شرکت شامل سالمت،
حرفهایگری و انسجام سازمانی به کار گیرید».
گفتنی است محمدکاظم کرمی نیز در ماموریت
جدید خود ،مدیریت استان البرز را عهده دار شد
که برای ایشان آرزوی موفقیت داریم .در این
مراسم قلندری در جمع همکاران و شبکه فروش
استان ،ضمن اشاره به برنامه های شرکت در زمینه
ارتقای کمی و کیفی شبکه فروش استان کرمانشاه
را یکی از استانهای حائز پتانسیل بیمه ای برشمرد
و از همکاران و شبکه فروش این شعبه خواست تا با
توجه به چشم اندازهای شرکت در جهت توسعه و
کسب سهم بیمه از بازار استان تالش کنند.

