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بانک و بیمه

طلوع بانکداری دیجیتال از پنجره بانک ایران زمین
تحول دیجیتال و بانک�داری دیجیتال از موضوعات داغ 
صنع�ت بانکداری کش�ور در عص�ر جدید اس�ت و تعداد 
قابل توجهی از بانک های کشور با جهت دهی وزارت اقتصاد 
و دارائی در حال برنامه ریزی برای ترسیم نقشه راه بانکداری 

دیجیتال خود هستند.
در بانکداری الکترونیک، بانک ها با تکیه بر سیستم های متمرکز، 
به طور مس��تقیم خدمات و محصوالت خود را به مش��تریان ارایه 
می دهن��د اما در بانکداری دیجیتال رویک��رد بانکداری باز مطرح 
است به گونه ای که مشتریان و یا بازیگران جدید اکوسیستم بانکی 
نظیر فین تک ها، با دسترسی به مجموعه ای از سرویس های پایه، 

متناس��ب با نیاز خود، محصوالت و خدمات جدید را توسعه می دهند. در این شرایط، کارکرد بانک ها 
متفاوت از وضعیت کنونی خواهد بود. از منظر دیگر بانکداری الکترونیک بیش��تر در جلوی باجه و بر 
خدماتی که بطور مستقیم به مشتری ارائه می شود، متمرکز است و ابزارهای الکترونیک را برای توسعه 
کانال های دسترسی مشتریان به خدمات بانکی بکار می گیرد. اما در بانکداری دیجیتال بخش عمده 
تمرکز در پشت باجه و روی فرآیندهای مدیریتی کسب و کار و هوشمند سازی فرآیندها است. مدیریت 
ریسک، تجهیز و تخصیص بهینه منابع، نظارت و کنترل هوشمند و تأمین امنیت و صحت خدمات، 
بخشی از دستاوردهای بانکداری دیجیتال مبتنی بر تحلیل داده های انبوه و یا بکارگیری هوش مصنوعی 
است. یکی از برنامه های جدی در بانک ایران زمین که از سال های گذشته کلید خورده، موضوع پیاده 
سازی بانکداری دیجیتال است. این موضوع از دو منظر مهم تلقی می شود، تکلیفی که نهاد باالدستی 
نسبت به این اتفاق مهم بر عهده بانک ها گذاشته و از طرف دیگر رویکرد بانک ایران زمین برای پرداختن 
ب��ه این موضوع مهم و ت��اش برای ورود به عرصه بانکداری دیجیتال اس��ت. از آنجایی که بانکداری 
دیجیتال به عنوان یک ضرورت، سبب تغییرات جدی در کیفیت خدمات، تنوع در خدمات، تسهیل، 
تسریع، شخصی سازی محصوالت و خدمات، کاهش قیمت تمام شده، تنوع در فعالیت های منطبق با 
نیاز مشتری و مخاطب می شود و در نهایت محملی برای ورود به یک کسب و کار جدید در نظام بانکی 

تلقی می شود پرداختن به آن یک ضرورت است.

دکتر محمد رضا فرزین خبر داد: برنامه ویژه بانک 
ملی ایران برای تامین مالی صنایع استان خوزستان

مدیر عامل بانک ملی ایران در نخستین سفر استانی خود ضمن گرامیداشت هفته بسیج،با 
اشاره به جایگاه مهم این استان به عنوان یکی از قطب های صنایع کشور گفت:بانک ملی ایران 

برنامه ویژه ای برای تامین مالی صنایع این استان تدارک دیده است.
به گزارش از روابط عمومی بانک ملی ایران دکتر محمد رضا فرزین در س��فر به استان خوزستان و 
بازدید از  مجتمع های پتروشیمی اروند،بوعلی سینا،بندر امام خمینی)ره( و شرکت فوالد خوزستان که 
معاونان شعب، اعتباری و بانکداری شرکتی،ارزی و بین الملل و مدیران بانک در استان خوزستان وی 
را در این سفر همراهی می کردند، اعام کرد: حمایت از تولیدکنندگان،مهم ترین هدف واگذار شده از 
سوی دولت به نظام بانکی است،از این رو بانک ملی ایران هم آماده است تا برای تامین مالی طرح های 
توسعه مجتمع های پتروشیمی ،فوالد و سایر صنایع اقدام کند. وی افزود:  با وجود ۱۴۰ شعبه بانک 
ملی ایران در استان خوزستان  جا دارد تا نقش بانک در ارتباط با تولیدکنندگان این استان تقویت شود. 
دکتر فرزین با تاکید بر وضعیت مطلوب منابع ارزی این بانک گفت : بدلیل وجود ۳۰ شعبه در خارج 
از کشور ، بانک ملی ایران پتانسیل باالیی برای توسعه خدمات  ویژه  به صادرکنندگان و گشایش ال 
سی دارد.  فرزین ادامه داد: نگاه من به حمایت از تولید جدی است و طرح های کارآمدی از سوی بانک 
ملی ایران در این باره به اجرا گذاشته می شود. مدیرعامل بانک ملی ایران گفت:خوزستان یک استان 

استراتژیک است و بانک خدمت به این استان و مردم شریف و صبور آن را  وظیفه خود می داند. 

آغاز فرایند اجرایی استقرار چرخه بهره وری در بیمه مرکزی
نخس�تین جلس�ه از سلسله جلسات پنل خبرگی اس�تقرار چرخه بهره وری در بیمه 

مرکزی برگزار شد.
به گزارش از اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل بیمه مرکزی، در این جلسه که با حضور اعضای 
پنل خبرگی بیمه مرکزی در خصوص استقرار چرخه بهره وری برگزارشد، فرآیندهای مرتبط با بهره 
وری مانند شناسایی مسئله، تعریف مساله، تحلیل و اولویت بندی مسائل، عوامل موثر بر این مسایل 
و برنامه های بهبود بهره وری تبیین ش��د. در این جلس��ه با اشاره به مراحل دهگانه در دستور العمل 
های قانونی و مقرراتی اباغی، اعام شد که با توجه به تغییر رویکرد استقرار بهره وری در دستگاهها 
به صورت مسئله محوری، تعریف دقیق مسائلی که منجر به کاهش بهره وری در سازمان می شوند از 
اهمیت فراوانی برخوردار است که در نهایت با استفاده از مدل ها و الگوهای علمی و با همکاری اعصای 
پنل اس��تخراج خواهد ش��د. بر اساس قوانین ، مقررات و الزامات برنامه ای ، فرایندهای مرتبط با بهره 
وری در همه س��ازمانها و دستگاه ها باید تعریف و تبیین شود. مقدمات اجرایی شدن این سیاست در 
بیمه مرکزی قبا با تشکیل کمیته بهره وری و سیاستگزاری در این زمینه آغاز شده بود که با تعیین 
اعضای پنل خبرگی از کارشناسان و مدیران وارد مرحله اجرایی شد و پس از طی این مقدمات، جلسات 
تخصصی تر در قالب پنج پنل خبرگی در هر یک از حوزه و معاونتها ادامه خواهد یافت تا نهایتا تا پایان 

سال نهایی شود.

عصرآزادی / س�رویس بانک و بیمه: 
بانک ص�ادرات ای�ران در هش�ت ماه 
س�الجاری، به ٩٨ هزار نفر بیش از ٨٤ 
ه�زار میلیارد ریال وام قرض الحس�نه 

ازدواج و تهیه جهیزیه پرداخت کرد.
ب��ه گزارش عص��رآزادی آنالین به نقل از 
روابط عموم��ی بان��ک صادرات ای��ران، این 
بانک به منظور عمل به مسئولیت اجتماعی 
و حمایت از تش��کیل خانواده در هشت ماه 
منته��ی به پای��ان آبان ماه س��ال جاری با 
پرداخ��ت ٨٤ ه��زار و ٣٧٠ میلی��ارد ریال 
وام قرض الحس��نه ازدواج و تهیه جهیزیه، 
در ش��ادی ش��روع زندگی ٩٧ هزار و ٥٥٧ 

عروس و داماد شریک شد.

همچنی��ن ٢٢ ه��زار نف��ر از متقاضیان 
پرون��ده  تکمی��ل  مرحل��ه  در  ازدواج  وام 
ب��رای دریافت ای��ن وام از بان��ک صادرات 
ای��ران هس��تند ک��ه ب��ا تکمیل م��دارک، 
 پرداخ��ت وام ب��ه آنه��ا س��رعت خواه��د 

گرفت.
و  ازدواج  قرض الحس��نه  وام  پرداخ��ت 
تهی��ه جهیزیه در بانک ص��ادرات ایران در 
س��ال های اخیر با جدیت دنبال می شود به 
نحوی که این بانک از ابتدای س��ال ١٣٩٥ 
تاکن��ون بیش از ٢٤٣ ه��زار میلیارد ریال 
وام قرض الحس��نه ازدواج و تهی��ه جهیزیه 
پرداخته و تش��کیل خان��واده را برای ٧٣٤ 

هزار نفر تسهیل کرده است.

بر اساس این گزارش، بانک صادرات ایران 
در سال ٩٥ تعداد ١٣٠ هزار فقره به ارزش 
١٢ هزار میلیارد ریال، در سال ٩٦ بیش از 
١٥٣ ه��زار فقره به ارزش ١٦ هزار میلیارد 
ریال، در س��ال ٩٧ بالغ بر ١١٦ هزار فقره 
ب��ه ارزش ١٨ هزار میلیارد ریال، در س��ال 
٩٨ به می��زان  ١١٣ هزار فق��ره به ارزش 
٣٥ هزار میلیارد ریال، سال ٩٩ نزدیک به 
١٢٥ ه��زار فقره به ارزش ٦٥ هزار میلیارد 
ریال و در هش��ت م��اه اول س��ال ١٤٠٠ 
بی��ش از ٩٧ هزار فقره وام قرض الحس��نه 
ازدواج و تهیه جهیزیه به ارزش بالغ بر ٨٤ 
 هزار میلیارد ریال ب��ه متقاضیان پرداخت 

کرده است.

فرمانده حوزه بسیج بیمه ایران، از برگزاری برنامه 
های متنوع، فرهنگی و ورزش�ی در این ش�رکت به 

مناسبت هفته بسیج خبر داد.
به گ��زارش از رواب��ط عمومی بیمه ایران علی حس��ین 
طهماس��بی   در خصوص برنامه  های امس��ال  که با شعار 
محوری "بس��یج پاره تن مردم" برنامه ریزی شده و  توسط 
رده های مختلف بسیج دنبال خواهد شد، اظهار داشت : در 
عرصه ایثارگری، بس��یج  نقش مؤث��ری را در طول انقاب 
اسامی ایفا کرده است. شجره طیبه بسیج که با فرمان امام 
خمینی )ره( در پنجم آذرماه س��ال ۱۳58 بنیان گذاشته 
ش��د از روز اول منش��أ خیر و برکات بوده و در عرصه های 
مختلف نقش آفرینی داشته است. همچنین طی سال های 
اخیرش��اهد حضور و مش��ارکت بس��یجیان در عرصه های 
مختلف، ازحوادث طبیعی، درمان و واکسیناسیون بیماری 

کرونا گرفته تا کمک به محرومان جامعه بوده ایم.
وی افزود: حوزه  بس��یج  ش��رکت سهامی بیمه ایران در 
ح��ال حاضر از نظر ظرفیت اجرایی در حد باالیی قرار دارد 
و برنامه ه��ای مختل��ف و متنوعی را برای هفته بس��یج در 
نظر گرفته اس��ت. برنامه های این حوزه شامل: توزیع ۳۰۰ 
بس��ته فرهنگی ، برگزاری مسابقات ورزشی دارت، آمادگی 
جس��مانی وفوتبال، دیدار با خانواده معظم ش��هدای بیمه 
ایران با هماهنگی امور ایثارگران وروابط عمومی، برگزاری 
مسابقات فرهنگی، برگزاری مراس��م زیارت عاشورا، دیدار 
پزش��کان ۱5بیمارستان در سطح شهر تهران و قدردانی از 

ایشان، تدارک استقرار تیم سازمان انتقال خون در ساختمان 
مرکزی به منظور اهدای خون توسط همکاران به مدت 2روز، 
برگزاری نشست هفته صالحین، مسابقات قرآنی و . . . خواهد 
بود. طهماسبی با اشاره به برنامه پایانی هفته بسیج نیز اظهار 
داشت : به منظور تجلیل ازخدمات  فرماندهان قبلی بسیج 
بیمه ایران و همچنین  بازنشستگان بسیجی شرکت، در روز 
پایانی هفته بسیج  گردهمایی خانواده بسیج بیمه ایران با 
حضور همه همکاران و یکی از فرماندهان س��پاه پاسداران 
انقاب اسامی برگزار می ش��ود. وی، همچنین با تشریح 
فعالیت های حوزه بس��یج بیمه ایران در زمینه مسئولیت 
اجتماعی، تصریح کرد : حوزه بس��یج بیمه ایران با تشکیل 
گروه های جهادی، حضور بس��یار گسترده و در خور توجه 
ای در بخش های مختلف  و رویدادهای کشور داشت که از 
جمله آنها توزیع ۳5 تانکر آب در روز عاشورا به همراه بسته 

های معیشتی در مناطق محروم استان خوزستان بود.

در راستای ایجاد روابط بلندمدت و بهره مندی 
اعضای باشگاه مش��تریان بانک رفاه کارگران از 
مزایای عضویت در باش��گاه، مراسم قرعه کشی 
دوره ه��ای یازده��م و دوازدهم ط��رح "راه رفاه 

باشگاه مشتریان" برگزار شد.
به گزارش از روابط عمومی بانک رفاه کارگران، 
طرح "راه رفاه" ویژه مش��تریانی است که عضو 
باش��گاه این بانک هس��تند و هر ماهه بر اساس 
قرعه کش��ی از جوایز مربوطه برخوردار خواهند 

شد.
بر اساس این گزارش، در هر دوره از قرعه کشی 
طرح راه رفاه باش��گاه مشتریان، اعضای باشگاه 
می توانند با انجام فعالیت های باشگاهی همچون 

عضویت، تکمیل پروفایل، دعوت از دوس��تان و 
تراکنش های دارای امتیاز نظیر پرداخت قبض، 
خرید ش��ارژ، انتقال وجه حس��اب به حساب و 
کارت ب��ه کارت و .... از درگاه ه��ای مختل��ف 
بان��ک رف��اه کارگران در قرعه کش��ی ش��رکت 
 کرده و از ش��انس برنده ش��دن جوایز بهره مند 

شوند.
ای��ن گزارش می افزاید، "کم��ک هزینه خرید 
لوازم من��زل"، "کم��ک هزینه س��فر"، "کمک 
هزینه خرید ل��وازم ورزش��ی" و "کمک هزینه 
چکاپ پزشکی" جوایز قرعه کشی طرح راه رفاه 
باشگاه مش��تریان بانک رفاه کارگران را تشکیل 

می دهد.
الزم ب��ه ذکر اس��ت، عاقه من��دان می توانند 
برای کسب اطاعات بیشتر در خصوص باشگاه 
مشتریان و نحوه عضویت در آن، به سایت باشگاه 
 ir.https://club.rb2۴ مش��تریان به نش��انی
مراجعه کنن��د. همچنین م��دل امتیازی طرح 
راه رفاه باشگاه مش��تریان در منوی "طرح های 
بانک" در س��ایت بانک رفاه کارگران به نش��انی 
قاب��ل   https://www.refah-bank.ir"

مشاهده است.

فرمانده بسیج بیمه ایران:

برنامه های متنوعی در هفته بسیج برگزار می شود
قرعه کشی دوره های یازدهم و دوازدهم طرح راه رفاه باشگاه 

مشتریان بانک رفاه کارگران برگزار شد

ثبت نام بیست و هش�تمین همایش ملی بیمه و توس�عه با عنوان 
»نقش صنعت بیمه در رونق اقتصادی، با محوریت تحول دیجیتال« 

از امروز ۱ آذر ۱۴۰۰ آغاز شد.
به گزارش از روابط عمومی و امور بین الملل بیمه رازی، بیست و هشتمین 
همای��ش مل��ی بیمه و توس��عه با عن��وان »نقش صنعت بیم��ه در رونق 
اقتصادی، با محوریت تحول دیجیتال« در روزهای ۱۳ و ۱۴ آذرماه سال 

جاری برگزار می شود .
عاقه من��دان به ش��رکت در بیست و هش��تمین همایش مل��ی بیمه و 
توس��عه می توانن��د از ام��روز ۱ آذرم��اه ۱۴۰۰ با مراجعه به وب س��ایت 
همایش ب��ه نش��انی https://seminar.irc.ac.ir/ و درج مش��خصات 

 خ��ود در ف��رم مربوطه، جهت ثبت ن��ام و حضور مج��ازی در این رویداد
 اقدام نمایند.

ثبت نام و حضور مجازی در تمام��ی برنامه های همایش رایگان و برای 
عموم آزاد اس��ت و دریافت گواهی حضور در همایش، صرفا برای افرادی 

که از طریق سایت همایش ثبت نام کرده اند، امکان پذیر خواهد.
گفتنی اس��ت، مراس��م افتتاحی��ه همایش و نکوداش��ت روز ملی بیمه 
ب��ه همراه ارائ��ه پنل های علمی تخصصی و برپایی نمایش��گاه جانبی، در 
روزهای ۱۳ و ۱۴ آذرماه سال جاری در محل دانشگاه الزهرا)س( برگزار 
و به صورت مستقیم از طریق وب سایت همایش بیمه و توسعه در اختیار 

عاقه مندان قرار می گیرد.

آغاز ثبت نام بیست و هشتمین همایش ملی بیمه و توسعه

عض�و هیئت مدیره بانک توس�عه تعاون کمک به ش�کل 
گیری الگو های موفق تعاونی را از ماموریت های این بانک 

عنوان نمود.
امیر هوش��نگ عصار زاده عضو هیئت مدیره بانک توسعه تعاون 
در جلسه ارزیابی و بررس��ی عملکرد شعب استان گلستان گفت: 
یکی از ماموریت های بانک توسعه تعاون نقش آفرینی در تقویت 

و شکل دهی الگوهای موفق تعاونی است.
به گ��زارش روابط عمومی مدیریت ش��عب اس��تان گلس��تان، 
عصارزاده عضو هیآت مدیره بانک توس��عه تعاون به سابقه دیرین 
تعاونی های صاحب نام بخش کشاورزی در شکل سنتی تا به شکل 
مدرن امروزی در کش��ور اش��اره کرد و گفت: فعالیت کشاورزی و 
دامپروری در اس��تان گلس��تان به عنوان مزی��ت اقتصادی مطرح 
اس��ت و تعاونی های موفقی حول این فعالیت ها شکل گرفته اند و 
ارائه خدمات مناس��ب توسعه ای به این نمونه های موفق تعاونی 

و کمک ب��ه تقویت تعاونی های نوظهور ، اث��ر مطلوبی در اقتصاد 
منطقه دارد.

عص��ارزاده کارنامه درخش��ان در تراز مال��ی و ترازنامه ای را در 
تداوم فالیت توسعه ای بانک مهم ارزیابی نمود و گفت: واحدهای 
اجرایی و اس��تانها با تعامل مناسب با ارکان برنامه ریزی و ارزیابی 
س��تاد بان��ک، مس��یری را در پیش بگیرن��د تا با به��ره گیری از 
محصوالت و س��بد خدمات عمومی و تخصص��ی بانک، تراز مالی 

استانها و واحدها در وضع مساعدی قرار داشته باشد.
وی به رتبه ی دوم جمعیت روس��تایی استان گلستان در سطح 
کش��ور اش��اره نمود و گفت: بانک توس��عه تعاون به عنوان یکی 
از چه��ار بان��ک عامل در طرح ملی اش��تغال پایدار روس��تایی و 
عش��ایری در سطح کش��ور زمینه ایجاد اش��تغال 52 هزار نفر از 
 هموطنان عزیز مناطق روس��تایی را فراهم نموده است و با توجه

اهمیت ویژه ای در گلستان داشته است. به جمعیت روستایی استان، اجرای طرح اشتغال پایدار روستایی 

نقش بانک توسعه تعاون در شکل گیری الگو ها و نمونه های موفق تعاونی ها

آغاز زندگی مشترک ٩٨ هزار نفر با وام ازدواج بانک صادرات ایران
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مدیرعام�ل بان�ک دی در جمع روس�ای ش�عب این بانک 
جذب منابع را در ش�رایط کمبود نقدینگی کشور مهمترین 

شاهراه حیاتی نظام بانکی دانست.
به گزارش از روابط عموم��ی بانک دی؛ برات کریمی، مدیرعامل، 
در نشس��تی با حضور جمعی از روسای ش��عب تهران که با هدف 
آسیب شناس��ی راهکارهای جذب و نگهداش��ت منابع انجام شد، با 
اش��اره به کمبود نقدینگی در شرایط کنونی اقتصاد کشور و تأثیر 
آن در کاهش منابع نظام بانکی گفت: عوامل متعددی در ش��رایط 
کنونی اقتصاد کش��ور منتج به کمبود نقدینگی در اقتصاد شده اند 
که این مس��أله جذب منابع را در ش��بکه بانکی با دشواری مواجه 

کرده است.
وی اف��زود: بان��ک دی در یک س��ال گذش��ته ب��ا برنامه ریزی و 
اس��تراتژی هدفمند موفق شد تا حدودی ترکیب سهم منابع خود 
را ب��ه نفع منابع ارزان قیمت و پایدار بهبود ببخش��د که نتیجه آن 
کاهش چش��مگیر قیمت تمام ش��ده پول و قدرت تسهیات دهی 

این بانک است.
مدیرعامل بانک دی با اشاره به مسئولیت خطیر همکاران شعب 
در جذب و نگهداش��ت منابع تصریح کرد: پذیرش مس��ئولیت در 
ش��عبه با تسلط بر بخش��نامه ها متفاوت اس��ت و انتظار از روسای 

شعب این است که با یک نگاه تحلیلی دقیق از شرایط منابع بانک 
و اقتصاد کش��ور بهترین تصمیمات را با آمیزه ای از ریسک پذیری 

اتخاذ کنند.
وی تأکی��د ک��رد: مدی��ران ارش��د بان��ک ب��ا در نظ��ر گرفتن 
مجموع��ه ای از عوام��ل، هدفگ��ذاری انج��ام ش��ده برای ش��عب 
در ج��ذب مناب��ع را م��ورد بازنگ��ری ق��رار داده ان��د تا ب��ا همت 
 ش��عب بتوانی��م ت��ا پایان آذرم��اه ش��اهد بهبود ش��اخص جذب 

منابع باشیم.
از  اف��زود: کاه��ش به��ای تم��ام ش��ده پ��ول همچن��ان  وی 
مهم تری��ن رویکرده��ای بان��ک اس��ت که امی��دوارم ب��ا بازاریابی 
مناس��ب ش��عب و تمرک��ز ب��ر روی خدم��ات تعهدات��ی بان��ک 
 ش��اهد بهب��ود مس��تمر به��ای تم��ام ش��ده پ��ول در بانک دی 
باش��یم. در ادامه این نشس��ت روسای ش��عب به بیان دغدغه ها و 
ارائه راهکارهای خود برای دس��تیابی به اهداف تعیین شده شعب 

پرداختند.

مدیرعامل بانک دی:

جذب منابع شاهراه حیاتی شبکه بانکی است
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