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اخبار

در سفر یکروزه مدیرعامل بانک سینا به
ساری مطرح شد

افزایش سهم بازار و جذب مشتریان
جدید با به کارگیری روش ها و
راهبردهای نوین

مدیرعامل بانک سینا استان مازندران به ویژه
شهر ساری را به دلیل برخورداری از بنادر فعال
تجاری و صنعتی ،مستعد رشد و توسعه سهم بازار
بانک دانست و به کارگیری راهبردها و روشهای
جدید در بازاریابی را محور عمده رقابتها معرفی
کرد.
ایمانی در سفر به شهر ساری ضمن شرکت در
مراسم تکریم مدیر قبلی منطقه مازندران و نیز
بازدید از شعب این منطقه با قدردانی از تالش
بی وقفه همکاران در ارتقاء شاخصهای عملکردی
و رشد سهم بازار به عنوان نقش تعیین کننده در
تحقق اهداف بانک گفت :با بهرهگیری از ابزارهای
مختلف ارتباطی و درک درست از بازارهای هدف،
می توان زمینه افزایش سهم بازارهای مالی را فراهم
و بهبود هرچه بیشتر در جایگاه رقابتی را ممکن
ساخت.
وی بازاریابی هدفمند و تعامل با بنگاه های
اقتصادی را زمینه ساز ورود مشتریان جدید
دانست و خاطرنشان کرد :تمرکز ویژه بر بازاریابی و
ارائه بهینه خدمات ،عاملی مهم در توسعه زنجیره
خدمات بانک و ارتقاء سهم از بازارهای مالی است.
مدیرعامل بانک سینا ضمن اشاره به اهمیت
نقش همکاران شعب و ستاد در تحقق اهداف
ترسیم شده افزود :نیروهای متخصص و دانش
مدار ،جزو دارایی ها و مهمترین مزیت رقابتی و از
منابع مثمر ثمر بانک می باشند که باید با بهرهگیری
از الگوی های مشترک و تصمیم گیریهای معقول
از مهارت و دانش آنان استفاده کرد.
وی برنامههای عملیاتی و تراز بانک را مثبت اعالم
کرد و افزود :کاهش پروندههای مطالباتی ،جذب
منابع ارزان قیمت و تعامل مناسب با مشتریان
و بنگاههای اقتصادی از جمله موارد حائز اهمیتی
است که مدیران و همکاران شعب باید در اولویت
اصلی برنامههای کاری خود قرار دهند تا بانک
سینا همچنان در مسیر سودآوری بیشتر و رشد
اقتصادی با ثبات حرکت کند.
ایمانی تکریم مشتریان را به عنوان جامعه هدف
از ارزشهای مهم بانک برشمرد و افزود :مهمترین
مزیت بانک سینا در امکان خلق محصوالت جدید
و رفتار محترمانه با مشتری است .باید با رعایت
این اصل مهم و خالقیت در ایجاد محصوالت
جدید ،اهتمام ویژهای به رضایتمندی مشتریان از
خدمات نوین داشت.

اخبار

«ابتکار» اثر افزایش نرخ بهره بانکی بر بازار بورس را بررسی کرد

تجلیل و تکریم از خراسانی مدیرعامل
وین مارکت در جشنواره کارآفرینان و
مدیراناشتغالزایکشور

محمدعلی خراسانی ،عضو هیئت مدیره اتحادیه
کشوری فروشگاههای زنجیرهای و مدیرعامل
فروشگاههای زنجیرهای وین مارکت ،در سیزدهمین
جشنواره کارآفرینان و مدیران اشتغالزای کشور،
تندیس و لوح تقدیرکارآفرینی مدیر اشتغالزای
کشور را دریافت کرد .سیزدهمین جشنواره
کارآفرینان و مدیران اشتغالزای کشور ،در مرکز
همایشهای بینالمللی صداوسیما در مهر ماه
 1400برگزار شد .محمدعلی خراسانی عضو هیات
مدیره اتحادیه کشوری فروشگاههای زنجیرهای و
مدیرعامل وین مارکت به عنوان یکی از اولینهای
صنعت خردهفروشی از جانب وزارت تعاون،
کار و رفاه اجتماعی به پاس فعالیتهای خود به
عنوان یکی از کارآفرینان برتر ایران انتخاب شد.
گفتی است ،شرکت فروشگاههای زنجیرهای وین
مارکت ،از اواخر سال  1397که نخستین شعبه
لزایی پایدار
خود را افتتاح کرد ،در راستای اشتغا 
و نوینسازی صنعت خردهفروشی با هدف توسعه
شتابان ،توانسته به عنوان یکی از پیشگامان عرصه
اشتغالزایی کشور به فعالیت بپردازد.

بازاروسرمایه
اجرای طرح بخشودگی جرائم
دیرکرد بیمه تمام وسایل نقلیه
موتوری زمینی در بیمه البرز

زمانی برای بازگشت اعتماد مردم به بورس
از ابتدای سال  99بازار بورس در شرایط ایدهآلی قرار
گرفت و رکوردهای بیسابقهای را ثبت کرد به گونهای
که دوازدهم مرداد سال  99اتفاقی تاریخی برای بازار
سرمایه رخ داد و شاخص کل بر قله دو میلیونی نشست،
اما این روند پایدار نبود و شاخص کمکم تغییر مسیر
داد .سقوط بورس پس از مردادماه اعتراض بسیاری
از سهامداران را برانگیخت و تصاویر این اعتراضات در
فضای مجازی دست به دست میشد ،آنها میگفتند
که دولت به عنوان دعوتکننده اصلی به بورس باید
در این شرایط پاسخگو باشد .انتظار پاسخگویی از
مسئوالن در حالی بود که تا پایان دولت دوازدهم
سیاست خاصی برای ساماندهی وضعیت آشفته بازار
بورس در دستور کار قرار نگرفت .اما موضوع رسیدگی
به وضعیت آشفته بورس به یکی از مباحث داغ در
مناظره انتخاباتی ریاست جمهوری ۱۴۰۰تبدیل شد و
پس از مشخص شدن نتایج انتخابات نیز رئیس جمهور
بارها به ساماندهی بازار سرمایه اشاره کرد.
سیگنالهای منفی راهی بازار بورس شدند
با وجود تاکید کارشناسان و تحلیلگران به ساماندهی
وضعیت آشفته بورس و وعدهها برای حل مشکالت
این بخش از اقتصاد در روزهای گذشته سیگنالهای
منفی به بازار سرمایه ارسال شده است .اخیرا مصاحبه
علی صالحآبادی ،رئیس بانک مرکزی مبنی بر کنترل
نرخ ارز و تورم سیگنال مثبتی برای بورس نبوده و آنطور
که گفته میشود فعاالن این بازار پیشبینی میکنند
سیاست بانک مرکزی در این دوره افزایش نرخ بهره
بانکی است و اگر این تصمیم اجرایی شود شاهد خروج
بخشی از نقدینگی بورس به سمت بانکها خواهیم بود.
این در حالی است که کارشناسان امیدوار بودند انتخاب
علی صالحآبادی به ریاست بانک مرکزی که سابقه
سکانداری سازمان بورس را دارد باعث ایجاد تعادل
بین بازار پول و سرمایه شود .حال این پرسش مطرح
میشود که اگر پیشبینی فعاالن بازار درخصوص
سیاست بانک مرکزی برای افزایش نرخ بهره بانکی
تحقق پیدا کند ،چه سرنوشتی در انتظار بازار سرمایه
خواهد بود؟ احسان رضاپور ،کارشناس بازار سرمایه با
اشاره به احتمال تحقق رویکرد افزایش نرخ بهره بانکی
و تاثیر آن بر بازار سرمایه به «ابتکار» گفت :افزایش
نرخ بهره بانکی توام با افزایش هزینه پول برای بانکها
بوده و از سوی دیگر افزایش بهره تسهیالت را در پی
خواهد داشت و سبب تحمیل هزینههای مالی بیشتر
به شرکتها میشود .به همین دلیل افزایش نرخ بهره
بانکی اثرات منفی بر وضعیت معامالت سهام و حتی
منابع فعال در بازار خواهد داشت.
وی افزود :افزایش نرخ بهره بانکی یعنی کسب سود
بدون ریسک و این مسئله سبب میشود که بخشی از
منابع مالی از بازارهای اقتصادی خارج و به سمت بانک
روانه شود .بنابراین سیاست افزایش نرخ بهره تاثیر
مثبتی بر بازار سرمایه نخواهد داشت و میبینیم که
فعاالن بازار و کارشناسان با تمرکز سرمایه در بخشهای
غیرمولد موافق نیستند و ما مخالفت آنها را بارها از

شافعی خبر داد
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احسان رضاپور ،کارشناس بازار سرمایه به وضعیت بازار سرمایه درورت افزایش نرخ بهره بانکی اشاره کرد و در این خصوص گفت :افزایش نرخ بهره بانکی
یعنی کسب سود بدون ریسک و این مسئله سبب میشود که بخشی از منابع مالی از بازارهای اقتصادی خارج و به سمت بانک روانه شود.

احسان رضاپور:
بازار سرمایه از
نظر ارزندگی و
جذابیتقیمتی
شانس بازدهی
بیشترینسبت
به فرصتهای
سرمایه گذاری
دیگری دارد
رسانهها دیده و شنیدهایم.
این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به افزایش هزینه
شرکتها ادامه داد :تسهیالت بانکها هزینه مالی
شرکتها را افزایش میدهد و این مسئله باعث میشود
سودآوری شرکتها تحت تاثیر منفی قرار بگیرد
چراکه هزینههای بیشتر ،اثر منفی بیشتری روی سود
شرکتها خواهد داشت.
وی اظهار کرد :با توجه به مسائل گفته شده افزایش
نرخ بهره بانکی میتواند اثرات منفی موقتی را در بازار
سرمایه به همراه داشته باشد.
بازار سرمایه تنها تابع وضعیت سودآوری بنگاهها
نیستند
رضاپور در ادامه گفتوگو به پیشبینی وضعیت بازار
سرمایه در ماههای آتی پرداخت و در این خصوص
گفت :روند در بازار سرمایه تنها تابع وضعیت سودآوری
بنگاهها نیستند .اما بر اساس وضعیت سودآوری
شرکتها در شش ماهه اول سال طبق گزارش عملکرد

ماهیانه شرکتها که منتشر شده است به نظر میرسد
که وضعیت بازار قابل قبول است.
وی ادامه داد :باید توجه داشت که تنها فاکتور
اثرگذار در بازار سرمایه بحث کاهش و یا افزایش
سودآوری بنگاهها نیست و فاکتورهایی در بازار وجود
دارد که اثر بیشتری را به همراه خواهد داشت.
وی افزود :بحث اعتماد یکی از فاکتورهای اثرگذار
است که تاثیر باالیی در هدایت سرمایهها به بخشهای
مختلف اقتصاد دارد .طبیعتا سرمایهگذاران منابع مالی
خود را به بخشهایی هدایت میکنند که با ریسک
کمتر بازدهی معقولی داشته باشد.
رضاپور اظهار کرد :اتفاقی که از سال گذشته تا کنون
در بازار سرمایه رخ داده است نتوانسته پاسخگوی
انتظارات باشد و همین مسئله سبب بی اعتمادی افراد
شد.
وی گفت :البته من معتقدم افرادی که اکنون در بازار
بورس سرمایهگذاری کردهاند احتماال شانس بازدهی

مذاکره برای گسترش روابط اقتصادی با صربستان را آغاز کنیم

رئیس اتاق ایران در دیدار با سفیر صربستان در تهران گفت :قوانین
اقتصادی صربستان جز قوانین مترقی دنیاست که قواعد اتحادیه اروپا را
پذیرفته و برای همین صربستان مورد توجه جدی ایران است.
به گزارش ایلنا و به نقل از اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی
ایران ،رئیس اتاق ایران در دیدار با سفیر صربستان در تهران گفت:
قوانین اقتصادی صربستان جز قوانین مترقی دنیاست که قواعد اتحادیه
اروپا را پذیرفته و برای همین صربستان مورد توجه جدی ایران است.
دراگان تودوروویچ در این دیدار که در اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن
و کشاورزی ایران انجام شد ،گفت :من اخیرا ً سفرهایی به استانهای
اصفهان ،قزوین و اهواز داشتم؛ مهمترین نکتهای که برای من در این
سفرها اهمیت داشت ،این بود که ما منافع مشترکی زیادی باهم داریم
و باید بتوانیم روابط اقتصادی خوبی برقرار کنیم.
سفیر صربستان در تهران گفت :برای ارتقای روابط اقتصادی میان
دو کشور میتوانیم اتاق بازرگانی مشترک تشکیل دهیم و اقتصاد دو
کشور ایران و صربستان با هم دیگر کار کنند .البته از گذشته روابط
اقتصادی و سیاسی دو کشور روابط بسیار خوبی بوده است .قبال ً لغو
روادید و پرواز مستقیم دایر بود که لغو شده و ما تالش میکنیم این
امکان دوباره برقرار شود؛ چون معتقد هستیم که بر روابط اقتصاد دو
کشور اثرگذار است.
در ادامه غالمحسین شافعی ،رئیس اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و

کشاورزی ایران گفت :ب ه گفته تحلیلگران ،اقتصاد کشور صربستان،
اقتصادی نوظهور است و صربستان در عرصه اقتصادی موفق بوده
است .علیرغم بحرانهای اقتصادی گذشته ،اقتصاد صربستان به رشد
خود ادامه داده و این اهمیت باالیی دارد.
شافعی افزود :ما از گذشته دور ،عالوه بر رابطه فرهنگی ،رابطه سیاسی
و اقتصادی خوبی با هم داشتیم .این روابط در حوزه صنایعدستی و
گردشگری خیلی اهمیت دارد.
رئیس اتاق ایران به مسئله لغو روادید و پرواز مستقیم اشاره کرد که
بعد از مدت طوالنی پروازهای مستقیم دچار مشکل شد و امکان لغو
روادید حذف شد .ما معتقدیم باید بار دیگر این فرصتها فراهم شود.
شافعی ادامه داد :قوانین اقتصادی صربستان جز قوانین مترقی
دنیاست که قواعد اتحادیه اروپا را پذیرفته است و برای همین این کشور
مورد توجه جدی ایران است.
او به زمینههای متنوع همکاری اشاره کرد :صربستان در زمینه اقتصاد
کشاورزی و صادرات محصوالت کشاورزی موفق بوده و این دو اقتصاد
میتواند مکمل هم باشد .در زمینه مبادله توریسم امکان همکاری وجود
دارد .از طرفی ایران در حوزه معدن پیشرفت خیلی خوبی دارد و این
میتواند زمینه همکاری جدی دو کشور باشد.
شافعی در ادامه صحبتهایش به ظرفیتهای منطقهای دو کشور
اشاره کرد :کشورهای اطراف ایران و صربستان بازارهای خوبی هستند
و ما میتوانیم در این بازارها حضور جدی داشته باشیم .برای همین
الزم است که به سمت همکاریهای مشترک و سرمایهگذاری مشترک
حرکت کنیم و نیاز کشورهای همسایه را هم تأمین کنیم.
او همچنین به مسئله ترانزیت اشاره کرد و گفت :ما میتوانیم در
روابط اقتصادی در آینده به این حوزه توجه جدی داشته باشیم .البته
تحریمها در حوزه روابط بانکی و غیره تأثیراتی داشته ولی هیچ مشکلی
تا ابد ماندگار نیست و ما باید بتوانیم از اآلن فرصتهای همکاری را
هموار کنیم .باید از اآلن زمینه مذاکره برای گسترش روابط اقتصادی را
آغاز کنیم .اتاق ایران هم از گسترش همکاری اقتصاد حمایت میکند .ما
میتوانیم در آینده تبادل هیئتهای تجاری داشته باشیم.

رئیس اتاق ایران به مسئله اتاق مشترک ایران و صربستان هم اشاره
کرد و گفت :ما از تشکیل اتاق بازرگانی مشترک ایران و صربستان
حمایت میکنیم .برای مقدمات تأسیس این اتاق میتوانیم از بسترهای
آنالین استفاده کنیم و زمینه کار فراهم شود .همچنین فعاالن اقتصادی
ایران و صربستان از همدیگر شناخت کافی پیدا کنند تا در آینده روابط
اقتصادی بهصورت منسجم ادامه یابد.
بعد از آن سفیر صربستان در تهران بار دیگر به لزوم تشکیل اتاق
مشترک بازرگانی یا کمیته مشترک بازرگانی مشترک ایران و صربستان
تاکید کرد تا فعاالن اقتصادی دو کشور از این ظرفیت برای شناخت
بسترهای همکاری آشنا شوند.
در ادامه ،غالمحسین جمیلی ،عضو هیئت رئیسه اتاق ایران گفت:
حضور شما در استانهای مختلف نشان از عالقهمندی شما به ادامه
همکاریهای اقتصادیها دارد .ایران پتانسیل باالیی در کاالهایی
با تکنولوژی باال دارد؛ محصوالتی مانند فرآوردههای پتروشیمی،
محصوالت هایتک و نانو که هم به لحاظ کیفیت و هم قیمت توان
رقابت با دنیا را دارد .ما میتوانیم در این حوزه همکاری مشترکی داشته
باشیم .تحریمها همیشه مانع بوده ولی بهانهای برای عدم انجام کار
نبوده است .کمک دولتها و سفارتخانهها به تسهیل این روند کمک
خواهد کرد.
بعد از آن محمدرضا کرباسی ،معاون بینالملل اتاق ایران نیز به روابط
اقتصاد ایران با کشورهای اروپای شرقی اشاره کرد و گفت :ما خیلی از
کاالها را از اروپای شرقی به شیوه تهاتر وارد یا صادر میکنیم .آنچه بین
ما و کشورهای اروپای شرقی پذیرفتهشده شیوه تهاتر است ،با توجه
به ظرفیتهای خوب بازار صربستان ،و بازار ایران میتوانیم بهصورت
مستقیم از طریق تهاتر تجارت را گسترش دهیم .حجم تجارت میان
دو کشور آمار قابل قبولی ندارد و میتوانیم از این ظرفیت بهره بگیریم.
کرباسی درباره تشکیل اتاق بازرگانی مشترک دو کشور گفت :من
پیشنهاد میکنم در نشستی مشترک میان رئیس اتاق بازرگانی ایران و
اتاق بازرگانی صربستان ظرفیتها و نیازها مشخص شود و بر اساس
نیازها کمیته مشترک یا اتاق مشترک بازرگانی تشکیل شود.

سرپرست مدیریت بیمههای زندگی بیمه تعاون:

سبد بیمه زندگی تکمیلتر میشود

«بیمه زندگی بیمه تعاون ،کاملترین قرارداد بیمهای
شرکتهای بیمه کشور است» این اظهار نظر سرپرست مدیریت
بیمه های زندگی بیمه تعاون در حاشیه مراسم افتتاح «نخستین
شعبه تخصصی بیمههای زندگی» در بهمن ماه  1399بود؛ حال
او بیان می کند که این سبد کامل ،باز هم در حال پربار تر
شدن است.
محمدحسین یوسفی ،سرپرست مدیریت بیمههای زندگی این
شرکت معتقد است که «در بیمه زندگی بیمه تعاون ،کاملترین
و جامعترین بیمهنامه حال حاضر کشور ارائه خواهد شد و
ویژگیهایی همچون معافیتها ،پرداخت مستمری ها ،پوشش
بیمهای حوادث ،بیمه تکمیلی و ...در این بیمهنامه لحاظ شده
است».
او مطرح می کند که دارنده این بیمه نامه «میتواند از
خدمات بیمه درمان شامل پرداخت هزینه دندانپزشکی ،تجمیع
پاراکلینیکی ،بستری و جراحی برخوردار شده» و از خدماتی چون
«پوشش بیمه آتشسوزی منازل مسکونی و محل کاربهرهمند
میشود».
«پوشش معافیت بیمهگزار از پرداخت حق بیمه به علت فوت
در اثر حادثه»« ،پوشش هزینه پزشکی در اثر حادثه»« ،پرداخت
خسارت در صورت ابتال به پنج بیماری خاص شامل سکته قلبی،

بیشتری نسبت به سایر بازارها را دارند اما بسیاری از
سهامداران با توجه به اتفاقات سال گذشته در بازار
اعتماد خود را از دست دادهاند و این بی اعتمادی
میتواند باعث شود که سهامداران سرمایههای خود را
به بخشهای کمریسکتری بسپارند.
رضاپور خاطرنشان کرد :با وجود بی اعتمادیها من
گمان میکنم بازار سرمایه از نظر ارزندگی و جذابیت
قیمتی شانس بازدهی بیشتری نسبت به فرصتهای
سرمایهگذاریهای دیگر دارد.
وی به برسی وضعیت بازارها در چندسال اخیر اشاره
کرد و گفت :طی چند سال گذشته عمدتا سرمایهگذاران
در حوزههای دیگر مانند بازار مسکن با نوسانات قیمتی
شدید و ریسکها بزرگ مواجه نبودند اما این اتفاق در
بازار سرمایه رخ داد و سهامداران حق دارند بی اعتماد
باشند .اما اگر همین سهامداران یک روند پایدار را در
بازار سرمایه ببینند در آن شرایط میتوانیم شاهد آشتی
کردن سهامداران با بازار سرمایه باشیم.

سکته مغزی ،جراحی قلب باز ،سرطان ،پیوند اعضای اصلی
بدن» و «پرداخت هزینه به بیماران مبتال به کرونا» از دیگر
مواردی بود که در طرح بیمه زندگی دیده شده بود.
سرپرست مدیریت بیمههای زندگی بیمه تعاون در این گفت و
گو مطرح کرد که عالوه بر مواردی که پیشتر در خصوص ویژگی
های بیمه زندگی این شرکت گفته شده بود ،بنا دارد پوشش
«هزینه های مشاوره درمانی» را نیز به این رشته اضافه کرده و
بسته تکمیلی تری را برای مشتریان فراهم کند.
یوسفی در تشریح این خدمت توضیح داد :این کار به منظور
کمک به آرامش هرچه بیشتر جامعه در شرایط کنونی بوده و به
عنوان مسئولیت اجتماعی شرکتی نیز در نظر گرفته می شود.
وی اضافه کرد :بحث دیگر در خصوص تغییرات بیمه های
خاص در بیمه های زندگی هست که بیش از پیش به نفع بیمه
گزاران خواهد بود.
سرپرست مدیریت بیمههای زندگی بیمه تعاون در ادامه به
جشنواره های بیمه زندگی که از اردیبهشت سال جاری آغاز
شده بود اشاره کرد و گفت :در حال برنامه ریزی بر روی مرحله
دوم جشنواره های بیمه های زندگی هستیم که این جشنواره به
صورت ماهانه برگزار شده و در پی آن نحوه عملکرد نمایندگان
و مشاوران نیز بررسی شده و چنانچه وصولی های جدید بتوانند

مبلغی بیش از  5میلیون تومان باشند ،جوایزی به شبکه فروش
اهدا خواهد شد.
یوسفی ادامه داد :همچنین این فرایند برای بیمه گزاران نیز
در نظر گرفته شده و هم اکنون در  4ماه گذشته ضمن برگزاری
جشنواره جوایزی به بیمه گذاران تخصیص داده شده است.
وی در ادامه به اقدامات پیش روی این واحد نیز اشاره کرد و
مطرح کرد :نرم افزار کارمزد از جمله اقدامات کاربردی و اثرگذار
است که پس از فرایند نهایی جزئیات آن مطرح خواهد شد.
سرپرست مدیریت بیمههای زندگی بیمه تعاون ادامه داد:
مبحث دیگر پروژه  *741#است که با این فرایند بیمه گزاران می
توانند بدون حضور به بانک ،فرایند پرداخت اقساط بیمه خود
را انجام داده و این مهم به منظور تسهیل در امور و تسریع در
پرداخت و نیز کاهش مراجعات حضوری برای مشتریان انجام
شده است.
یوسفی همچنین به دیگر فعالیت واحد تحت مدیریت خود
اشاره و بیان کرد :دیگر فعالیتی که توسط این واحد به صورت
مستمر در حال انجام است« ،رادیو لبخند زندگی» بوده که در
راستای آموزشهای بیمه ،توضیح در خصوص بیمههای زندگی،
توگو با بیمه گزاران ،مدیران بیمه ای و شبکه فروش و نیز
گف 
ایجاد نشاط و سرگرمی راه اندازی شده است.

شرکت بیمه البرز طرح بخشودگی  100درصدی
جریمه دیرکرد بیمه شخص ثالث تمامی وسایل
نقلیه موتوری زمینی را اجرا کرد.
با هدف کمک به اقشار آسیبپذیر جامعه و
فرهنگسازی بیم ه و در راستای اجرای بخشنامه
بیمه مرکزی ،جرائم دیرکرد بیمه شخص ثالث
دارندگان تمامی دارندگان وسایل نقلیه موتوری
زمینی که از تاریخ  17مهرماه لغایت  6آبان 1400
اقدام به خرید بیمهنامه کنند ،از سوی این شرکت
بخشیده میشود .صاحبان وسایل نقلیه موتوری
زمینی که صرفا با تاریخ اعتبار یکساله اقدام به
خرید بیمهنامه ثالث میکنند ،میتوانند برای
برخورداری از بخشودگی جرایم دیرکرد ،از  17مهر
با مراجعه به شعب یا نمایندگیهای شرکت  بیمه
البرز برای تمدید بیمهنامه شخص ثالث خود ،بدون
احتساب جریمه دیرکرد اقدام کنند.

مشارکت فعال بانک سامان در
نمایشگاه ایران فارما
ششمین نمایشگاه بینالمللی ایران فارما ،ب ه
عنوان بزرگترین گردهمایی بینالمللی صنعت
داروسازی کشور با حضور فعال بانک سامان در
محل مصلی امام خمینی(ره) تهران برگزار میشود.
بانک سامان با گستره متنوعی از خدمات
و محصوالت در حوزههای گوناگون و برنامه
جدی برای حمایت از فعاالن صنعت داروسازی
در حوزه خدمات ریالی ،ارزی و اعتباری با
کادری کامل متشکل از مدیران ارشد ،میانی
و کارشناسان متخصص در ششمین نمایشگاه
بینالمللی ایران فارما حضور خواهد داشت.
بانک سامان که بهواسطه خدمات گسترده و کامل
خود در سالهای گذشته به انتخاب اول شرکتهای
تولیدی و صنعتی ب ه ویژه در حوزه غذا و داروی
کشور تبدیلشده ،در مدت برگزاری این رویداد با
برگزاری جلسات و مالقات حضوری آخرین خدمات
و امکانات خود را در اختیار این حوزه اقتصادی
کشور قرار خواهد داد .گفتنی است ،نمایشگاه
بینالمللی ایران فارما از  19لغایت  21مهر در محل
مصلی امام خمینی(ره) تهران برگزار خواهد شد
و عالقهمندان میتوانند با حضور در غرفه بانک
سامان در سالن مشاو رههای فنی الزم درزمینهٔ
خدمات مالی و بانکی را دریافت کنند.

چهار مدال جهانی سهم کارمند بیمه
کوثر شد

سارا قمصری اصفهانی ،کارمند شرکت بیمه
کوثر ،در مسابقات جهانی کارگری به میزبانی
کشور یونان ،به دو نشان نقره و دو مدال برنز
ارزشمند دست یافت.
قمصری از همکاران پرتالش واحد خسارت
درمان سرپرستی استان اصفهان ،در سه رشته
 100متر سرعت ،پرتاب وزنه و  400متر سرعت
نماینده جمهوری اسالمی ایران در این مسابقات
بود .ابوالفضل شهابی با ستایش از عملکرد
درخشان این نماینده شرکت بیمه کوثر در این
دوره از بازیهای جهانی کارگری ،گفت :در
پایان رقابتهای دو میدانی ،او توانست چهار
بار روی سکو برود و عالوه بر کسب عنوان برای
کاروان ایران در این بازیها ،افتخار بزرگ دیگری
را برای خانواده بیمه کوثر به ارمغان آورد .وی
در مادههای  400متر سرعت و  4در  100متر
نشان نقره گرفت و در مواد  100متر سرعت و
پرتاب وزنه به نشان برنز دست یافت .گفتنی
است سومین دوره بازیهای جهانی شرکتها
(مسابقات کارگری) از  14تا  18مهر جاری با
حضور  172کشور ،در شهر آتن ،پایتخت یونان
برگزار شد.

