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صدور دسته چک های شخصی سازی 
شده در بانک ایران زمین

حریم  حفظ  و  امینت  افزایش  منظور  به 
فنی  های  زیرساخت  تقویت  نیز  و  خصوصی 
راه  اطالعات، ضمن  تبادل  و سیستمی جهت 
چک  دسته  صدور  درخواست  بخش  اندازی 
جهت صحت اعتبارسنجی و صالحیت مشتری 
در سامانه داخلی بانک، صدور دسته چک نیز 

شخصی سازی شد.
بررسی  از  پس  عمومی؛  روابط  گزارش  به 
و  شعبه  در  چک  دسته  متقاضی  صالحیت 
تایید از سوی بانک مرکزی، شناسه استعالم 
برای هر برگ چک و به تعداد برگ چک های 
درخواست شده، تولید و در سامانه به بانک 
شعبه  مسئول  شود.  می  ارسال  زمین  ایران 
شناسه های دریافت شده را از طریق سامانه 
به چاپخانه طرف قرارداد جهت صدور و تحویل 
می  ارسال  شده  سازی  شخصی  چک  دسته 
نهایتاً چک صادر و تحویل متقاضی  نماید و 

می شود.

مدیرعامل بانک دی در مرکز آموزش بانک 
مطرح کرد

همدلی، پشتکار و پیگیری، رمز 
رسیدن به اهداف است

و  پشتکار  همدلی،  دی  بانک  مدیرعامل 
پیش  از  اهداف  به  رسیدن  رمز  را  پیگیری 
با  دی،  بانک  گفت:  و  دانست  شده  تعیین 
در  عوامل  همه  همبستگی  تقویت  و  همدلی 
حال پیشرفت است و آمار موجود از بهبود هر 
چه بیشتر شاخص های عملکردی بانک حکایت 

دارد.
علیرضا  بانک دی،  روابط عمومی  به گزاش 
شعب  معاونین  و  روسا  جمع  در  قیطاسی 
پژوهش،  هفته  فرارسیدن  تبریک  با  منتخب 
برنامه ریزی را یکی از مهم ترین اصول رسیدن 
رصد  و  نظارت  افزود:  و  دانست  اهداف  به 
روزانه و ماهانه عملکرد شعب، می تواند عالوه 
ها،  چالش  به  نسبت  الزم  شناخت  ارائه  بر 
راهکارهای مناسب را پیش روی تصمیم گیران 

بگذارد.
صورت های  حسابرسی  بندهای  کاهش  وی 
سال  نخست  ماه  شش  طی  دی  بانک  مالی 
همه  شبانه روزی  تالش  حاصل  را  جاری 
کارکنان و نیز توجه ویژه به توانایی های داخلی 
دانست و ادامه داد:  بانک، با همدلی و تقویت 
پیشرفت  حال  در  عوامل  همه  همبستگی 
بیشتر  چه  هر  بهبود  از  موجود  آمار  و  است 

شاخص های عملکردی بانک حکایت دارد.
از  کافی  بهره برداری  دی  بانک  مدیرعامل 
پرداخت  غیرحضوری،  بانکداری  ابزارهای 
ارزان  تسهیالت خرد و تمرکز بر جذب منابع 
قیمت را از ظرفیت های موجود برای تسریع در 
تحقق اهداف بانک دانست و گفت: با تزریق 
روحیه تالش به ارکان سازمان، همه واحدها 
ایفا  خوبی  به  بانک  ارتقای  در  را  خود  نقش 

خواهند کرد.
وصول  قدیمی،  مشتریان  احیای  همچنین 
ارزی، فعال  احیای حوزه  مطالبات غیرجاری، 
بازارهای  کشف  و  مشتری  مشاوران  کردن 
جدید از جمله مواردی بود که از سوی روسا 
و معاونان شعب منتخب به عنوان راهکارهای 
امتحان شده در جهت بهبود عملکرد واحدها 

ارائه شد.
خضری  امجد  حضور  با  که  جلسه  این  در 
معاون شعب و جمعی از مدیران ارشد بانک 
برگزار شد، از روسا و کارکنان سه شعبه ایثار 
مشهد، یاسوج و بجنورد به دلیل تحقق اهداف 
به  آموزش  اداره  از مسئوالن  نیز  و  یک ماهه 
ارتقای دانش و مهارت های  برای  دلیل تالش 
همکاران جهت بهبود عملکرد شعب قدردانی 

شد.

سامانه بانکداری اینترنتی بانک رفاه 
کارگران به روزرسانی شد

توسعه  و  مشتری  تجربه  بهبود  راستای  در 
الکترونیک،  بانکداری  و  غیرحضوری  خدمات 
کارگران  رفاه  بانک  اینترنتی  بانکداری  سامانه 

به روزرسانی شد.
کارگران،  رفاه  عمومی بانک  روابط  گزارش  به 
دو  »ورود  لحظه ای(«،  )پایا  پل  وجه  “انتقال 
عاملی به سامانه بانکداری اینترنتی حقوقی«، 
»انتقال وجه مبتنی بر حساب با رمز پیامکی«، 
پیامکی /  )ثابت /  دوم  رمز  نوع  تعیین  »امکان 
OTP( توسط کاربر«، »بهبود پردازش تراکنش 
در خدمت انتقال وجه گروهی« و اعمال برخی 
تغییرات در جهت بهبود تجربه کاربری از جمله 
سامانه   7.7.0 نسخه  قابلیت های  و  خدمات 

بانکداری اینترنتی بانک رفاه کارگران است. 
کارگران در  رفاه  است، بانک  ذکر  به  الزم 
نیازهای  به  پاسخ  راستای  در  اخیر  سال های 
و  خدمات  توسعه  هدف  با  و  معزز  مشتریان 
محصوالت دیجیتال، اقدامات قابل توجهی در 
حوزه فناوری اطالعات داشته است و در حال 
حاضر به عنوان یک بانک پیشرو در این حوزه 

شناخته می شود.  

در گرامیداشت هفته پژوهش صورت گرفت
تقدیر مدیرعامل بانک سپه از 

پژوهشگران برتر

هفته  گرامیداشت  در  سپه  بانک  مدیرعامل 
از  نفر  از 19  آذرماه  امروز 27  پژوهش، صبح 
پژوهشگران برتر بانک سپه با اهدای لوح و جوایز 

تقدیر کرد.
هفته  گرامیداشت  در  سپه  بانک  مدیرعامل 
از  نفر  از 19  آذرماه  امروز 27  پژوهش، صبح 
پژوهشگران برتر بانک سپه با اهدای لوح و جوایز 

تقدیر کرد.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی بانک سپه: آئین 
تقدیر از پژوهشگران برتر بانک سپه با حضور 
دکتر آیت اله ابراهیمی مدیرعامل بانک سپه و به 
همت مدیریت امور سازمان و هدایت راهبردی 
و اداره کل مطالعات راهبردی و آینده پژوهی، در 

سالن جلسات ساختمان نگین برگزار شد.
فرآیند انتخاب این پژوهشگران، پس از اتمام 
و کتب  تحقیقاتی  آثار  ارسال  فراخوان  مهلت 
سال  آبان   21 لغایت  مهر   24 از  پژوهشگران 
جاری از بین 135 اثر ارسال شده صورت گرفت 
که  هشت نفر از همکاران با توجه به سنجه های 
به عنوان  هیئت مدیره  مصوبه  در  شده  ابالغ 

پژوهشگر برتر سال 1401 برگزیده شدند.
همچنین در این روز پیشنهاد های قابل قبول 
و اجراشده 11 نفر از همکاران که در محورهای 
کلیدی،  رشد و یادگیری، فرآیندها، امور مالی 
پیشنهاد های  نظام  سامانه  در  و مشتریان 

ارائه شده بود برگزیده و تقدیر شدند.
از  استفاده  مراسم  این  برگزاری  از  هدف 
تقویت  برای  درون سازمانی  ظرفیت های 
و بادانش  نخبه  همکاران  کاربردی  مطالعات 
ارائه  بانک،  اولویت دار  راستای  موضوعات  در 
و مشارکت پذیری  توسعه  نوآورانه،  طرح های 

همکاران است.
پژوهشگران  از  تقدیر  برگزاری  حاشیه  در 
باشگاه  سپه،  بانک  برتر  و پیشنهاددهندگان 
جدید  و سامانه  پژوهان(  پژوهشگران)باشگاه 
نظام پیشنهاد ها توسط مدیر عامل بانک سپه 

رونمایی شد.

در نامه رشنوادی به فرابورس اعالم 
شد؛ خرید ساختمان برای تمرکز 

ستادی بیمه سرمد

نامه ای به شرکت  مدیرعامل بیمه سرمد در 
فرابورس ایران، از فروش امالک مازاد و انتقال 
و خرید یک ساختمان  این شرکت  دارایی های 

برای تمرکز ستادی خبر داد.
به گزارش روابط عمومی بیمه سرمد، یعقوب 
به  نامه ای  در  شرکت  مدیرعامل  رشنوادی 
شرکت  پایه  بازار  ناشران  بر  نظارت  مدیریت 
اداری  ساختمان  یک  خرید  از  ایران،  فرابورس 
برای تمرکز نیروی انسانی و کنترل و مدیریت 

هزینه های این شرکت خبر داده است.
یک  سرمد  بیمه  رشنوادی،  نامه  اساس  بر 
به مساحت 3053.79 متر مربع  را  ساختمان 
ریال  میلیارد   4950 خالص  ارزش  به  و  مفید 
خریده است که مبلغ معامله به صورت اقساط 

24 ماهه پرداخت خواهد شد.
مدیرعامل بیمه سرمد، تمرکز نیروی انسانی 
به منظور کنترل و مدیریت هزینه ها و کاهش 
بازدهی  افزایش  و  عمومی  اداری  هزینه های 
انتقال  این  دالیل  جمله  از  را  کارکنان  عملکرد 

دارایی عنوان کرده است.

حاال نیز خبر رسیده است که مسوالن بانک مرکزی 
به مجلس احضار شده اند . علی اکبر کریمی ، نماینده 
مردم اراک نیز در گفت وگویی با اشاره به این که نرخ 
بر شاخص های  اثرگذار  پارامتر های مهم  از  یکی  ارز 
مختلف اقتصاد است، گفت: تجربه دهه های گذشته 
نشان داده که تغییرات نرخ ارز در کشور ما به مراتب 

اثرگذاری بیشتری در مقایسه با سایر کشور ها دارد.
به گزارش مهر  ، این نماینده در ادامه نیز بیان کرد 
که قاعدتاً زمانی که نرخ ارز تغییر می کند، باید فقط 
قیمت تمام شده کاال هایی که مواد اولیه یا کاال های 
واسطه ای آن وارداتی است، افزایش پیدا کند، اما در 
مقاطع زمانی گذشته آثار تغییر قیمت ارز را بر سایر 
کاال ها و بخش های اقتصادی کشورمان که الزاماً هیچ 

ربطی هم به به ارز نداشته، شاهد بودیم.
شورای  مجلس  معادن  و  کمیسیون صنایع  عضو 
مسئوالن  ویژه  به  دولتمردان  کرد:  تصریح  اسالمی 
بانک مرکزی و وزارت اقتصاد باید تالش کنند تا بتوانیم 
حداکثر پایداری و ثبات را در نرخ ارز شاهد باشیم. اگر 
هم قرار است تغییراتی در نرخ برابری پول ملی کشور 
با کشور های دیگر بر اثر عوامل اجتناب ناپذیر ایجاد 
شود، باید در یک شرایط تحت کنترل، با اتخاذ تدابیر 
الزم، با اطالع رسانی و هماهنگی قبلی با تولیدکنندگان 

و فعاالن اقتصادی انجام شود.
کشور ها  از  بسیاری  در  داد:  ادامه  کریمی 
اساس  بر  را  ملی خود  پول  ارزش  که  است  مرسوم 
برای  ارزی و تجاری کاهش می دهند.  سیاست های 
ملی،  پول  ارزش  کاهش  از دستاورد های  یکی  مثال 
در  کشوری  اینکه  برای  و  است  صادرات  افزایش 
مقابل کشور دیگری صادرات خود را افزایش دهد، 
کاهش  را  ارز خاص  آن  با  پول خود  برابری  نسبت 
و  می شود  اتخاذ  کنترل  تحت  اقدام  این  می دهد. 
به عبارتی مسئوالن امر آثار و عواقب کاهش ارزش 
پول ملی را می دانند و از قبل پیش بینی می کنند و 
 راهکار های مشکالت ناشی از آن را در نظر می گیرند.

افق روشنی وجود ندارد
اسالمی  شورای  مجلس  در  اراک  مردم  نماینده 
گفت: بدترین شرایط آن است که بازار ارز متالطم 
باشد و هیچ گونه افق روشنی هم وجود نداشته باشد 
و دائم بازار ناپایدار شود. اینکه بازار ارز یله و رها باشد 
و هر اتفاقی مدام قیمت ارز باال و پایین برود، بدترین 
شرایط است. حتی صادرکنندگان که کاهش ارزش 
پول ملی به ظاهر به نفع آنان است و باعث افزایش 
شدت  به  ارز  نرخ  ثباتی  بی  از  می شود،  صادرات 
گالیه مند و ناراضی هستند و عالقه ای ندارند که نرخ 
ارز ناپایدار باشد و به صورت مستمر تغییر کند. عضو 
کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی 
تقاضا  و  عرضه  بر  مبتنی  ارز  نرخ  داشت:  اظهار 
تعیین می شود. دولت اعالم می کند ما دسترسی های 
مناسبی به منابع ارزی داریم و نیاز های ارزی کشور 
به صورت عادی تأمین می شود که در این شرایط 
باید علت افزایش قیمت ارز مشخص شود. یا ادعای 
دولت مبنی بر تعادل بین عرضه و تقاضا درست 
نیست یا اینکه عوامل روانی و غیراقتصادی روی نرخ 
ارز اثر می گذارد که دولت موظف است این عوامل 

را کنترل کند.

توطئه دشمن برای ایجاد تالطم در بازار ارز
اسالمی  شورای  مجلس  در  اراک  مردم  نماینده 
تصریح کرد: قطعاً فشار های روانی در قالب توطئه و 
دسیسه از بیرون به اقتصاد ما وارد می شود و هدف از 
این کار هم ناپایدار کردن اقتصاد کشورمان، لطمه زدن 
به آرامش روانی عموم مردم به ویژه فعاالن اقتصادی، 
متالطم کردن قیمت ها در بازار و تشدید تورم است. 
قطعاً دشمن برنامه هایی برای بی ثبات سازی اقتصادی 
بانک  در  ویژه  به  مسئوالن  باید  که  دارد  کشورمان 
و دستگاه های  اقتصاد، دستگاه قضا  وزارت  مرکزی، 
ارز  بازار  تالطم  در  توطئه های دشمن  امنیتی نقش 
را مدنظر داشته باشند. باید با عواملی که با برنامه، 
توطئه و دسیسه بازار را متالطم می کنند، برخورد شود.
کریمی با بیان اینکه شرایط فعلی ارز مطلوب نیست، 
گفت: مجلس شورای اسالمی نسبت به این وضعیت 
مجلس  در  را  موضوع  این  حتماً  و  است  حساس 
پیگیری می کنیم. در اولین فرصت تیم اقتصادی دولت 
به ویژه مسئوالن بانک مرکزی به مجلس می آیند و 
باید پاسخگوی وضعیت موجود باشند. تغییر معاون 
بانک مرکزی نشان داد مسئوالن به ویژه تیم  ارزی 
اقتصادی دولت از وضعیت موجود راضی نبودند که 
دست به این تغییر زدند، اما باید در کنار تغییرات 

مدیریتی، تغییر سیاست ها هم مورد توجه قرار گیرد.
وزیر اقتصاد از بازار ارز تحلیل می دهد

در همین حال اما رشد بی سابقه قیمت دالر وزیر 
سید  و  واداشت  واکنش  به  نیز  را  دارایی  و  اقتصاد 

احسان خاندوزی روز گذشته با اشاره به وضعیت ارزی 
در کشور گفت: » واقعیت این است که ما با یک نبرد 
دیجیتال مواجه هستیم، این گونه نیست که جلوی 
کشتی های ما را بگیرند بلکه در یک نبرد دیجیتال از 
اطالعات  بر  سوار  تراکنش ها صرفاً  طریق شناسایی 
ردوبدل شدن دیتا ها هستند، حتی در عرصه داخلی 
نیز با چالش مواجه هستیم، در مسائل ارزی کشور 
شبکه های جدید سفته بازان هجوم می آورند و برای 
مقابله با این تهدید های دیجیتال و آفندی که در حوزه 
 دیجیتال وجود دارد باید یک پدافند داشته باشیم.«

بهره ورتر،  داریم  را  امکان  این  گفت:  اقتصاد  وزیر 
عادالنه تر و شفاف تر عمل کنیم، اما مقاومت هایی در 
بدنه بروکراتیک وجود دارد، با رفع این موانع از نتایج 
خواهیم  برخوردار  دیجیتالی شدن  و  هوشمندسازی 
شد. وزیر اقتصاد تأکید کرد: مسئله دسترسی همه 
مردم به خدمات به شکل کامالً غیرحضوری در حال 
با  مبارزه  براساس مصوبه شورای عالی  تحقق است. 
پولشویی این امکان فراهم شد تا افتتاح حساب ها نیز 
به شکل غیرحضوری انجام شود. دسترسی به اطالعات 
بانک ها و شرکت های زیرمجموعه آن ها به صورت برخط 
وجود دارد، در نتیجه هم در الیه کسب وکار و هم در 
با  دیجیتال  اقتصاد  فضای  از  متأثر  ما  نظارت،  الیه 
فرصت های کم نظیری مواجه هستیم. سؤال این است؛ 
چرا سرعت تحوالت در اقتصاد دیجیتال آن قدری که 
به فناوری به ما اجازه می دهد نیست؟ این مهم ترین 
مسئله است که باید در عرصه سیاست گذاری نگران 

آن بود. جامعه براساس نقطه عزیمت 10 سال پیش ما 
را قضاوت نمی کند بلکه جایی است که امروز می توانیم 
باشیم و نخبگان انتظار دارند براساس شرایط ایده آل 
عمل کنیم. دستگاه های اجرایی در این زمینه کند عمل 
این  به  نسبت  مالی  نظام  می کنند، حتی مسئوالن 

موضوع مقاومت می کنند.
مسئله در سبزه میدان نیست ، در بازار ارز است

وی با اشاره به تهدید های اقتصاد دیجیتال گفت: 
واقعیت این است که ما با یک نبرد دیجیتال مواجه 
را  ما  اینگونه نیست که جلوی کشتی های  هستیم، 
بگیرند بلکه در یک نبرد دیجیتال از طریق شناسایی 
شدن  ردوبدل  اطالعات  بر  سوار  صرفاً  تراکنش ها 
دیتا ها هستند، حتی در عرصه داخلی نیز با چالش 
شبکه های  کشور  ارزی  مسائل  در  هستیم،  مواجه 
جدید سفته بازان هجوم می آورند و برای مقابله با این 
آفندی که در حوزه دیجیتال  تهدید های دیجیتال و 

وجود دارد باید یک پدافند داشته باشیم.
او در پایان گفت: مسئله ما امروز در سبزه میدان و 
بازار بزرگ نیست، این جنس از تهدید شبانه روز است 
و نظام اداری ما توان مقابله با این تهدید را ندارد در 
نتیجه در مواجهه با تهدید عملکرد مناسبی نداریم، 
نتیجه این اتفاق نیز نوسانات نرخ ارز است که امروز 
بسیار  امکانات  نظارتی  در حوزه  آن هستیم.  شاهد 
بیشتری با تحول دیجیتال داریم، اما در عین حال با 
تهدید های این حوزه مواجه هستیم که پاسخ به آن 

نیازمند یک سازوکار هوشمند است

بتسابه سلیمان زاده: بانک سامان به عنوان سومین بانک خصوصی کشور و اولین عضو گروه مالی 
سامان، تحت نظارت بانک مرکزی مرداد ماه 1381 با پیشینه اولین موسسه مالی و اعتباری کشور و با 
سرمایه اولیه200میلیارد ریال آغاز به کار کرد.  بدون اغراق می توان از بانک سامان به عنوان اولین و 
بهترین ارائه دهنده خدمات بانکداری الکترونیک نام برد که ضریب باالی امنیتی و کمترین خطا در 
خدمات الکترونیکی بانکی گواه همین ادعاست. ضمن اینکه هم اکنون بسیاری از خرید های اینترنتی از 
طریق درگاه بانک سامان انجام می شود . بدون اغراق می توان از بانک سامان به عنوان اولین و بهترین 
ارائه دهنده خدمات بانکداری الکترونیک نام برد که ضریب باالی امنیتی و کمترین خطا در خدمات 
الکترونیکی بانکی گواه همین ادعاست. این بانک با توجه به نیاز مبرم کشور به تحویل در زمینه بانکداری، 
سیستم بانکداری سنتی به بانکداری مدرن، ارائه خدمات بانکداری الکترونیکی را سرلوحه فعالیت بانکی 
خود قرار داده و در حال حاضر با سرمایه900 میلیارد ریال، در کنار خدمات بانکداری رایج برای اولین 
بار در کشور در زمینه ارائه سرویس های بانکداری الکترونیکی چون سامان کارت، اینترنت بانک، موبایل 
بانک، تلفن بانک و ارائه سیستم های آنالین بانکی گام برداشت. محدوده فعالیت این بانک شامل 
بانکداری و خدمات مالی، خدمات، بانکداری اختصاصی، بانکداری شرکتی، کارت اعتباری، مدیریت 
سرمایه گذاری و حتی خدمات بیمه است. این بانک به عنوان اولین بانک الکترونیکی ایران در سال 
1381 اولین اینترنت بانک در ایران را با امکان انتقال وجه راه اندازی کرد و توانست  گواهینامه SSL را که 
استاندارد جهانی در زمینه تامین امنیت ارتباطات اینترنتی است اخذ نماید. راه اندازی خدمات پرداخت 

الکترونیک برای اولین بار در کشور از طریق اینترنت برای مبالغ خرد و کالن ازدیگرخدمات منحصر به فرد 
این بانک است. سامان جایزه بهترین اپلیکیشن پیش رونده در جشنواره وب موبایل ایران در سال 98 را 
کسب کرده است. برند بانک سامان در سال 1392 در دهمین جشنواره ملی قهرمانان صنعت ایران به 
عنوان یکی از 100 برند برتر ایران شناخته شد. این بانک در حال حاضر 146 شعبه دارای که بیشتر آنها 
با 84 شعبه در تهران و62 شعبه دیگر نیز در شهرستان ها قرار دارد. از خدمات بانک سامان می توان به 
ارائه خدمات ارزی و ریالی، حساب های قرض الحسنه، کوتاه مدت و بلند مدت سرمایه گذاری، حساب 
های جاری، ارائه تسهیالت ریالی و ارزی در زمینه های تولیدی و صنعتی و خودرو و مسکن و ... نام برد. 
از مهمترین خدمات بانک سامان می توان به ارائه خدمات سپرده کوتاه مدت ویژه ارزی اشاره نمود . این 
سپرده؛ سپرده ای است که به  منظور نگهداری ارز مورد نظر مشتری برای انجام عملیات بانکی )حوالجات 
ارزی( یا دریافت سود در مقاطع مورد نظر افتتاح می شود که مزایای بسیاری دارد. از جمله مزایای آن 
امکان واریز، انتقال و برداشت نقدی از سپرده تا سقف مبلغ تعیین شده )توسط مبارزه با پول شویی( ، 
امکان بهره مندی از خدمات بانکداری الکترونیک شامل نت بانک، موبایلت، تلفن بانک، پیامک بانکی و 

امکان افتتاح سپرده به صورت مشترک و امکان افتتاح سپرده با حداقل مبلغ صفر اشاره کرد.
در این حساب صرفاً اسکناس های یورو، دالر و درهم برای افتتاح سپرده ارزی موردپذیرش است و در 
خصوص سایر موارد تنها سپرده ارزی از محل حواله وارده امکان پذیر است. همچنین در حال حاضر تنها 
به سپرده کوتاه مدت ویژه ارزی )سپرده ارزی با سررسید سه، شش یا نه ماه( سود تعلق می گیرد. پرداخت 
اسکناس از محل سپرده ارزی، تنها در حد اسکناس واریز شده به سپرده امکان پذیر است و فروش سپرده 
ارزی با منشأ اسکناس و سود متعلق به آن به نرخ بازار آزاد امکان پذیر است و فروش سپرده با منشأ 
حواله وارده )داخلی یا خارجی( با نرخ اعالمی بانک امکان پذیر است. شایان ذکر است سود متعلق به 
سپرده های ارزی از محل واریز نقدی مشتری، به صورت اسکناس ارزی و در صورت تمایل مشتری با 
نرخ خرید ارز آزاد- اسکناس به ریال قابل تبدیل خواهد بود و سود سپرده ارزی از محل حوالجات با نرخ 

اعالمی از سوی بانک قابل پرداخت است.
هنگام افتتاح سپرده کوتاه مدت ارزی حداقل سن متقاضی می بایست 18 سال تمام بوده و یا اینکه از 
مراجع قضایی حکم رشد گرفته و آنرا ارائه نماید. ارائه اصل شناسنامه ، کارت ملی ، اصل پروانه اقامت 
یا گذرنامه معتبر )جهت اتباع خارجی( الزامی است . همچنین متقاضی می بایست فاقد چک برگشتی 

سوء اثر نشده باشد.

تالطم قیمت دالر، احضار مسئوالن بانک مرکزی به مجلس را درپی داشت

پس لرزه های ارزی در بهارستان
بازار ارز این روزها به اصلی ترین مبحث در میان محافل اقتصادی تبدیل شده است. مساله ای که به نظر می رسد از دولت تا مجلس و وزیر اقتصاد و 

بانک مرکزی را در گیر خود کرده است.

سپرده کوتاه مدت ویژه ارزی خدمتی نوین از بانک سامان

در بسیاری از 
کشور ها مرسوم 
است که ارزش 
پول ملی خود 

را بر اساس 
سیاست های 

ارزی و تجاری 
کاهش می دهند 

و  برای 
مثال یکی از 

دستاورد های 
کاهش ارزش 

پول ملی، 
افزایش صادرات 

است

سرپرست معاونت برنامه ریزی و نوآوری بیمه ملت در نشست مدیران آموزش شرکت های 
بیمه کشور گفت: باید از الگوهای شهودی و ظاهری، به سمت الگوهای داده محور و از 

آموزش های یکسان به سمت آموزش های شخصی  سازی  شده حرکت کنیم.
 به گزارش روابط عمومی بیمه ملت، »نشست تخصصی آموزش در صنعت بیمه« به 

میزبانی بیمه ملت برگزار شد.
حسن پوالدی، سرپرست معاونت برنامه ریزی و نوآوری بیمه ملت در این نشست، با اشاره 
به سه روند داده محوری، تجربه محوری و هوشمندی در صنعت بیمه گفت: صنعت بیمه، 
صنعتی دانایی محور است و اکنون به کمک ابزارهای فناوری محور در این صنعت، ارزیابی و 

جمع آوری اطالعات آسان شده است.
سرپرست معاونت برنامه ریزی و نوآوری بیمه ملت افزود: نیروی انسانی مطلوب، نیرویی 
است که اگر با دانش باشد برای شرکت و همچنین صنعت بیمه مفید است؛ اما با توجه به 
رشد سرسام آور اطالعات، نمی توان دانایی را به معنای داشتن اطالعات درباره یک موضوع 
دانست، بنابراین باید به دنبال کارشناسانی باشیم که به دنبال یادگیری باشند و بدانند که 

چطور مسائل جدید را یاد بگیرند.
وی تصریح کرد: با این تفاسیر، باید از الگوهای شهودی و ظاهری، به سمت الگوهای 
داده محور و از آموزش های یکسان به سمت آموزش های شخصی سازی شده برای هر کارشناس 
حرکت کنیم. پوالدی خاطر نشان کرد: امروز باید از آموزش های سنتی عبور کرده و به سمت 
آموزش های دیجیتال حرکت کنیم که تابع زمان و مکان و همچنین استاد محور نیست و با 
فرآیند آموزش مشارکتی بتوانیم طوری برای آموزش برنامه ریزی کنیم که استاد و متعلم هر دو 

از هم بیاموزند.
سرپرست معاونت برنامه ریزی و نوآوری بیمه ملت با تاکید بر کوتاه کردن دوره های آموزش و 

جذاب کردن آن برای یادگیرندگان، گفت: ابزارهای فناورانه طیف وسیعی از روش های آموزش 
را در اختیار ما می گذارد تا ضمن تنوع بخشی به متدهای ارائه محتوا، امکان درک عمیق مطالب 

در کمترین زمان ممکن فراهم شود.
پوالدی در ادامه بیان کرد: تاکنون به هوش مصنوعی آموزش داده می شده که مانند انسان و 
به جای ما فکر کنند، اما در آینده نزدیک باید یاد بگیریم که از هوش مصنوعی آموزش بگیریم. 
محسن قره خانی، معاون آموزش انجمن حرفه ای صنعت بیمه نیز در این نشست در سخنانی 
اظهار کرد: صنعت بیمه، نکته اصلی مدیریت ریسک است و باید کاری کنیم که فرهنگ 
مدیریت ریسک در الیه های مختلف این صنعت از سطح مدیران تا کارشناسان وجود داشته 
باشد. وی با تاکید بر لزوم برگزاری دوره های مدیریت ریسک برای شرکت ها و کارگزاران بیمه، 

افزود: باید هم افزایی و مدیریت دانش را گسترش داد و این مدیریت هیچ محرمانگی ندارد.
معاون آموزش انجمن حرفه ای در پایان یادآور شد: این روزها ریسک های نوظهور و بسیار 
زیادی وجود دارد که باید خود را آماده مواجهه با آن کنیم و برای شناخت این ریسک های 
نوظهور المپیاد علمی صنعت بیمه و پروژه مشترک مستندسازی دانش در صنعت بیمه در 
دستور کار قرار دارد. بر اساس این گزارش، محمد حسینی مقدم عضو هئیت علمی موسسه 
مطالعات اجتماعی و فرهنگی وزارت علوم نیز به بررسی چگونگی تاثیرگذاری هوش مصنوعی 

بر آینده آموزش پرداخت.
این استاد دانشگاه و پژوهشگر حوزه آموزش تاکید کرد که در آینده نیاز به ابزارهای جدید 

آموزشی داشته و نیازمند رویکردهای جدیدی در آموزش هستیم.
در ادامه این نشست احد رضایان مدیر آموزش بیمه ملت با طرح این موضوع که آموزش در 
صنعت بیمه، پیشران مهمی به حساب می آید با طرح سه پرسش مهم به این محورها پرداخت 
که حاصل این نشست و این هم افزایی منجر به همکاری مشترک در موضوع آموزش می شود. 

در نهایت معتقد هستیم که این نشست ها باید به توسعه سیستمی برای ارزیابی فعالیت های 
آموزشی و پایدار کردن اثرات آموزش در این صنعت منجر شود.

در ادامه نشست، مدیران آموزش شرکت های بیمه، راهکارها و نقطه نظرات خود را برای 
توسعه آموزش در سطح صنعت بیمه مطرح کردند. ضرورت برگزاری همایش سالیانه با 
همکاری دانشگاه ها، تداوم نشست ها و تبادل نظر، توسعه محصوالت آموزشی، ارتباط با 
کسب و کارهای استارت آپی، نظم بخشی و هدمند کردن آموزش در صنعت بیمه، برنامه ریزی 

بر مبنای نیازسنجی از محورهای اصلی مباحث مدیرا ن آموزش در این نشست بود.

بیمه ملت، میزبان نشست تخصصی مدیران آموزش صنعت بیمه کشور


