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بانک و بیمه

 حضور شرکت بیمه دی در رویداد تبادل فناوری
 در صنعت بیمه

ش�رکت بیمه دی با حضور در روی�داد تبادل فناوری صنع�ت بیمه، ضمن تبادل 
اطالعات با شرکت های دانش بنیان و استارت آپ ها، ظرفیت های خود در این زمینه 

را معرفی نمود.
به گزارش روابط عمومی شرکت بیمه دی؛ این نمایشگاه با هدف شناخت و بهره برداری از 
توانمندی های شرکت های دانش بنیان و استارتاپ ها در جهت گسترش و تحول خدمات 

در محل صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری برگزار شد.
در این رویداد ش��رکت بیمه دی در راس��تای بیمه داری نوین به تبادل اطالعات با س��ایر 
شرکت ها و استارتاپ ها در جهت پیشبرد برنامه های نوآورانه بر مبنای فناوری های نوین 
پرداخ��ت و ضمن برگزاری جلس��ات متعدد زمین��ه همکاری با تع��دادی از آن ها را فراهم 

نمود.
بیم��ه مرکزی جمهوری اس��المی ایران، س��ندیکای بیمه گران ایران، صن��دوق نوآوری و 
شکوفایی ریاست جمهوری، پژوهشکده بیمه و شرکت های بیمه برای برگزاری این نمایشگاه 

همکاری مشترک داشتند.

رونمایی از طرح های کارت هدیه جدید بانک دی
11 طرح جدید »کارت هدیه« بانک دی رونمایی شد.

ب��ه گزارش روابط عمومی بانک دی، به منظور تنوع بخش��ی و پاس��خگویی به تقاضاهای 
مش��تریان، کارت ه��ای هدی��ه جدید در 11 ط��رح با موضوعات تحویل س��ال ن��و، اعیاد و 
مناس��بت های مذهبی و ملی نظیر روز پدر، روز معلم، روز مادر و کارت کودک با طرح ها و 

رنگ های متنوع در کلیه شعب بانک دی در دسترس مشتریان قرار گرفته است.
همچنی��ن تع��دادی کارت هدیه با موضوع ترویج فرهنگ ایثار نیز در اختیار ش��عب بانک 

دی قرار گرفته است.
ب��ا ارائه ای��ن کارت ها تعداد طرح های کارت هدیه بانک دی به 49 عدد رس��ید که امکان 

انتخاب بیشتر برای مشتریان و متقاضیان را فراهم آورده است.
مشتریان بانک دی می توانند عالوه بر انتخاب طرح مورد نظر خود این کارت ها را تا سقف 

20 میلیون ریال خریداری و اهدا کنند.

مدیرعامل بانک ملی ایران:

 بانکداری جامع جهت ارایه محصوالت متنوع برای 
مشتریان ایجاد می شود

مدیرعامل بانک ملی ایران با تاکید بر اهمیت تولید محصوالت متنوع و متناسب 
ب�ا نیازهای مختل�ف مش�تریان در بانک گفت: بانک�داری جامع ب�ه همین منظور 
در بان�ک مل�ی ایران در حال راه اندازی اس�ت تا محصوالت متن�وع برای اصناف، 
مش�تریان خرد، سرمایه گذاران و... ایجاد شوند. ضمن اینکه اصناف باید به عنوان 

یک حوزه استراتژیک بیش از پیش مورد توجه شعب بانک باشند.
به گزارش روابط عمومی بانک ملی ایران، دکتر محمدرضا فرزین در نشست هم اندیشی و 
بررسی عملکرد حوزه های بانک در جشنواره »تالش ملی« که با حضور حسن مونسان عضو 
هیات عامل و معاون شعب بانک، مدیران امور، روسای ادارات کل و روسای شعب و حوزه ها 
برگزار شد، با تاکید بر لزوم چابک سازی بانک افزود: طوالنی شدن فرآیندها در هر سازمانی 
می تواند آس��یب زا باش��د؛ از این جهت روابط باید تسریع شوند و یکی از راهکارها، تفویض 
اختیار به مدیران شعب و حوزه ها در مقابل افزایش نظارت هاست که طرح چابک سازی و 

حذف فرآیندهای اضافی در بانک در حال اجراست.
مدیرعام��ل بان��ک ملی ایران ب��ا تاکید بر اینکه آنچه که در بانک مل��ی ایران به دنبال آن 
هس��تیم این اس��ت که این بانک به جایگاه اصلی خود بازگردد، اضاف��ه کرد: این بانک باید 
بتواند همانند گذش��ته هر ایرانی را تامین مالی کند و از این جهت باید محصوالت مختلف 

طراحی شوند، بازاریابی را بیشتر کنیم و رویه ها را تغییر دهیم.
همچنین عضو هیات عامل و معاون ش��عب بانک در این نشس��ت ب��ا قدردانی از زحمات 
واحدهای صف و ش��عب در جشنواره تالش ملی گفت: امروز شرایطی به لحاظ اقتصادی در 
کشور حاکم است که بانک ها و در راس آن بانک ملی ایران به عنوان یک بانک حاکمیتی، 

می توانند نقش اساسی در توسعه و پیشبرد آن داشته باشند.
وی با تاکید بر اینکه بزرگترین هدف جش��نواره تالش ملی این اس��ت که بتوانیم در ماه 
های پایانی س��ال پاسخگوی اقش��ار مختلف جامعه باشیم، تصریح کرد: واحدها و شعب باید 

به حرکت درآیند و طبق نقشه و الگو پیش روند.
عضو هیات عامل و معاون ش��عب بانک ملی ایران نمایش همت، غیرت و عظمت سازمانی 
را از دیگ��ر اهداف جش��نواره تالش مل��ی عنوان و اظهار کرد: مهم تری��ن اصل در یک نهاد 
اقتص��ادی، تراز نقدینگی اس��ت و امروز باید تمام توان، ق��درت و تجربه خود را برای بهبود 

شرایط بانک به کار گیریم.
در پایان نیز پانل پرس��ش و پاس��خ هم��کاران با حضور ریی��س اداره کل بازاریابی و امور 

مشتریان و دبیرخانه جشنواره تالش ملی برگزار شد.

مدت زمان بازپرداخت تسهیالت بیماران صعب العالج 
در بانک توسعه تعاون افزایش یافت

به منظور حمایت از بیماران خاص و صعب العالج ومساعدت در کاهش مشکالت 
مال�ی و هزین�ه های درمانی این عزی�زان مدت زمان بازپرداخت تس�هیالت قرض 

الحسنه افزایش یافت.
به گزارش روابط عمومی بانک توس��عه تعاون،مدیر عامل بانک توس��عه تعاون گفت:هیات 
مدیره بانک در پانصد و هفتادویکمین جلس��ه خود مدت زمان بازپرداخت تس��هیالت قرض 

الحسنه بیماران خاص و صعب العالج را از 36 ماه به 60 ماه افزایش داد.
وی افزود: ارتقاء شاخص سالمت انسانی از مهمترین مولفه های توسعه کشورها محسوب 
می ش��ود و حمای��ت از هموطنان بیم��ار از اولویت های برنامه دولت و بانک توس��عه تعاون 

است.
مهدیان ادامه داد: دانش��گاه های علوم پزشکی و خدمات درمانی متولی معرفی بیماران به 
ش��بکه بانکی بوده اند و بانک توسعه تعاون نیز پرداخت تسهیالت قرض الحسنه در دو استان 
تهران و اصفهان را بر عهده داش��ته اس��ت و طی یکسال اخیر مجموعا 430 میلیارد ریال در 

شعب بانک در دو استان تهران و اصفهان، به بیش از دو هزار بیمار پرداخت شده است.
مدیر عامل بانک توسعه تعاون این تسهیالت را در قالب قرض الحسنه با نرخ کارمزد چهار 
درصد اعالم کرد و گفت: تس��هیالت مطابق معرفی نامه ها تا سقف پانصد میلیون ریال به هر 

نفر پرداخت شده است.
وی خاطر نش��ان کرد:س��ازمان تامین اجتماعی و سازمان بیمه س��المت نیز به عنوان دو 
س��ازمان تخصصی در پوش��ش دهی هزینه های بیماران و پیش��برد امور درمانی بیماران در 
سراسر کشور خدمات ارزنده ای به ویژه در دوران شیوع کرونا به هموطنانمان ارائه داده اند.

مهدیان گفت: بانک توسعه تعاون به عنوان دستگاه همکار در مجموعه وزارت تعاون، کار و 
رفاه اجتماعی، آماده توسعه همکاری ها با این دو نهاد بیمه ای و درمانی در موضوعات بانکی 

و مالی و در راستای تحقق اهداف اجتماعی وزارتخانه است.

انتصاب مدیرعامل بیمه "ما" به عنوان عضو شورای 
پژوهشی پژوهشکده بیمه

ط�ی حکمی از س�وی دکتر کردبچ�ه رئیس پژوهش�کده بیمه، دکت�ر بهاری فر؛ 
مدیرعام�ل بیمه "ما" و دکت�ر مظلومی؛ مدیرعامل بیمه تع�اون، به عنوان اعضای 

جدید شورای پژوهشی پژوهشکده بیمه منصوب شدند.
به گزارش روابط عمومی بیمه "ما" به نقل از روابط عمومی پژوهشکده بیمه، اعضای جدید 
ش��ورای پژوهش��ی پژوهش��کده بیمه به عنوان نهاد تصمیم گیرنده در خصوص فعالیت های 
علمی و پژوهشی پژوهشکده منصوب شدند که در این میان نام حجت بهاری فر مدیرعامل و 
عضو هیات مدیره بیمه "ما" به دلیل اقدامات ارزشمند وی در این زمینه به چشم می خورد. 
بر اساس این گزارش در زمان مدیرعاملی حجت بهاری فر در بیمه "ما" ، مرکز آینده  پژوهی 
با هدف ش��ناخت و درک مس��ائل نوظهور در صنعت بیمه و نحوه برخورد با آنها، مطالعه  در 
خصوص رشد فناوری در آینده و بهره  گیری از آن برای انجام تحقیقات کاربردی و پذیرش 

و درک اهمیت ایده ها برای خلق و شکل دهی آینده ای برتر و مطلوب طراحی شده است.
گفتنی است اعضای این نهاد تصمیم گیرنده پژوهشکده متشکل از نمایندگان وزارت علوم، 
تحقیقات و فناوری و اساتید، پژوهشگران و متخصصین برتر دانشگاه و صنعت در حوزه بیمه 

و رشته های مرتبط هستند. 

عصرآزادی / س�رویس بانک و بیم�ه: امروزه 
روابط عمومی و ق�درت نهفته در آن در جهانی 
ک�ه قدرت گفت و گو و تعام�ل حرف اول را می 
زند، مي تواند نقش برجسته ای در حوزه صنعت 
و مع�دن نیز ایفا نمای�د و باید ضمن تالش براي 
دس�تیابي به جایگاه شایس�ته رواب�ط عمومي، 
از ظرفی�ت ها و توانایی های آن برای پیش�برد 

اهداف این حوزه نیز استفاده کرد.
ب��ه گ��زارش عص��رآزادی آنالین به نق��ل از روابط 
عمومي بانک صنعت و معدن، دکتر حسین مهري با 
اعالم مطالب فوق که به عنوان سخنران در هفدهمین 
سمپوزیوم بین المللی روابط عمومی، بیست و ششم 
دیماه با رعایت پروتکل های بهداشتی در محل تاالر 
خواجه نصیر مرکز همایش های صدا و س��یما برگزار 
ش��د، حضور یافت و با اش��اره به اهمی��ت روز افزون 
ارتباطات، اظهار داش��ت: امروزه با گس��ترش ضریب 
نفوذ فضای مج��ازی در تمام ارکان زندگي و افزایش 
قدرت نرم رس��انه ها در هدایت اف��کار عمومي نمی 
توان ظرفیت ها و توانمن��دی هایي روابط عمومي را 
نادی��ده گرفت و بدون توجه و تقویت این بخش مهم 
و حیاتي به موفقیت دست یافت؛ امروزه هم رسانه ها 
هوش��مند ش��ده اند و هم مخاطبین به همین جهت 
رواب��ط عمومي ها ب��ه خصوص در بخ��ش صنعت و 

معدن باید به دانش روز مجهز باشند.
وي اف��زود: توجه به ای��ن ظرفیت ها و کاربردها در 
عرصه های مختلف به وی��ژه صنعت و معدن مغفول 
مانده اس��ت و این کمبود و نارسایي در اطالع رساني 
عملکرد آنها آثار س��وئي در پي دارد و روابط عمومی 
به عنوان عنصري سازنده در ایجاد ارتباط و تعامالت 
فک��ری، جم��ع آوري اطالعات و تدوی��ن برنامه ها و 
پیشبرد اهداف سازمان، نقشي اساسي دارد و شرکت 
ها و نهادهاي مرتبط با امر تولید باید از قابلیت روابط 
عموم��ي ها در معرف��ي محص��والت و افزایش اقبال 
عمومي به سمت مصرف تولیدات داخلي بهره ببرند.

وي اضافه کرد: روابط عمومي ها در توس��عه بازار و 
تعمیق مدل هاي کسب و کار نقشي راهگشا دارند و 
این خود روابط عمومي ها هستند که باید جایگاهشان 
 را در ه��ر حوزه اي برجس��ته تر و س��ازنده تر کنند.

وي همچنی��ن افزود: جای��گاه رواب��ط عمومي ها به 

عملکرد خودش��ان بستگي دارد و مي توانند از طریق 
یک برنامه راهبردي و یک نقشه راه ارتباطي به ارتقا 
جای��گاه روابط عمومي ها در س��ازمان متبوع کمک 

کنند.
رواب�ط عمومي ها محت�وا را از پنجره فرصت 

نگاه کنند
دکتر مه��ري تأکید کرد: موض��وع دیگري که مي 
تواند نقش روابط عمومي را برجس��ته تر کند، تولید 
محتواست از منظر کارآفریني فرصت ها یا کشف مي 
شوند یا خلق مي شوند و یا درک مي شوند؛ محتواي 
خوب یک دارایي ارزش��مند براي س��ازمان است و به 
حدي مهم اس��ت ک��ه از عبارت مهندس��ي محتوا یا 
مدیریت محتوا اس��تفاده مي شود و فرصت شناسي، 
مسأله شناسي و تالش هاي جستجوگرایانه در تولید 
محتوا بس��یار مهم هس��تند و در ای��ن مقوله روابط 

عمومي ها محتوا را باید از پنجره فرصت نگاه کنند.
دکت��ر مهري تصری��ح کرد: یک��ي از وظایف روابط 
عمومي ها، مدیریت بحران مي باش��د به عنوان مثال 
بحران کرونا را شاید بتوان بزرگترین مسئله و چالش 
قرن حاضر دانست که روابط عمومی ها در خروج از این 

بحران نقش جدی داشتند و از این بحران، درس ها و 
تجربیات زیادی برای مواجهه با بحران های احتمالی 
بدس��ت آمد که یکي از آنها، نحوه آمادگی همیشگی 
برای مواجهه هوشمندانه با بحران و مدیریت صحیح 
افکار و جریان اطالعات در خالل شرایط غیر منتظره 
و حس��اس در جامعه بود به طوري که روابط عمومي 
پساکرونا، روابط عمومي توانمندتري نسبت به روابط 
عمومي پیش��اکرونا خواهد بود، زی��را با آموخته هاي 
جدید، ناگریز از توسعه، بهینه سازي و هوشمندسازي 

امکانات و روش هاي عمل خود خواهد بود.
دکتر مهري خاطرنشان کرد: نقش هایي که روابط 
عمومي در س��ازمانهاي مرتبط با صنعت و معدن مي 
توانند عهده دار آن باش��ند از این اصل سرچشمه مي 
گیرد که اقتصاد، صنعت و ارائه خدمات، به مش��تری 
مداری وابس��ته هستند، و روابط عمومي امکان تبلیغ 
غیر مس��تقیم و برنامه ریزی بلن��د مدت براي تعامل 
پای��دار و مؤثر با مش��تریان و امکان جلب رضایت هر 
چه بیشتر آنان را فراهم مي کند و ارایه وجهه مناسب 
از سازمان و مطرح کردن نام )Brand( آن بر عهده 

روابط عمومي است.

وي عن��وان داش��ت: همچن��ان ک��ه مق��ام معظم 
رهبري همواره امیدواري را مایه پیش��رفت کشور مي 
دانن��د، رواب��ط عمومي ها باید منش��اء امید به آینده 
و خودباوري باش��ند؛ روابط عمومی ه��ا متولي ارایه 
گزارش و انعکاس عملکرد س��ازمان ها هستند و باید 
به عنوان رابط هر سازمان با ذینفعان وارد عمل شوند 
و ای��ن کارک��رد در بخش صنعت و مع��دن مي تواند 
مشهود تر باشد به طوري که الزم است روابط عمومي 
ها در س��ازمان هاي مرتبط با امر تولید به عنوان پلي 
بین صنایع مختلف و مردم باشند و اطالعات درست 
که مبناي تصمیم گیریهاي مهم اقتصادي و س��رمایه 
گذاري اس��ت را منتش��ر نمایند و در این راستا، باید 
به بهترین فناوری ها و ش��یوه های مدرن ارتباطی و 
رسانه ای مجهز بوده و از متخصصان این حوزه کمک 
بگیرند و اکنون در آس��تانه چهل و س��ومین سالگرد 
پیروزي انقالب اس��المي اقدامات ارزش��مند و چشم 
گیري اتفاق افتاده و در یک دهه اخیر بانک صنعت و 
معدن بیش از 5 هزار طرح مختلف صنعتي و معدني 
را ب��ا پرداخت 682 ه��زار میلیارد ریال و 14 میلیارد 
یورو به س��رانجام رسانده و براي بیش از 75 هزار نفر 

نیز اشتغال ایجاد کرده است.
وي در پایان ضمن تش��کر از همه دست اندرکاران 
این رویداد مهم فرهنگي، بیان داشت: سمپوزیوم بین 
المللی روابط عمومی با قدمت 17 س��اله و اهتمام در 
نش��ان دادن این توانایی ها، حرکتی ارزشمند است و 
باید از بس��ترهایی که فراهم می کند، برای پیش��برد 

اهداف سازمانی و ... استفاده بهینه ای کرد.
گفتني است، سمپوزیوم بین المللی روابط عمومی 
هر س��اله با هم��کاري "انجم��ن بین الملل��ی روابط 
عموم��ی" و مش��ارکت ح��دود 150 ارگان دولت��ی، 

غیردولتی، برندها و تعاونی برگزار مي شود.
در این دوره، دکتر حسین مهری مدیر عامل بانک 
صنعت و معدن، دکتر صولت مرتضوی معاون اجرایی 
رئیس جمهوری اسالمی ایران و دکتر علی دارابی قائم 
مقام وزیر گردشگری، صنایع دستی و میراث فرهنگی 

به عنوان سخنران در مراسم حضور داشتند.
در این مراس��م از دکتر حس��ین مهري مدیرعامل 
بانک صنعت و معدن تقدیر به عمل آمد و نشان ویژه 

این همایش به وي اهدا گردید.

دومین نمایش�گاه مجازی کتاب تهران س�وم 
تا ده�م بهمن ماه س�ال جاری ب�ا حمایت بانک 

صادرات ایران برگزار می شود.
ب��ه گ��زارش روابط عموم��ی بانک ص��ادرات ایران، 
ای��ن بانک با ش��عار »بانک صادرات ای��ران، حامی یار 
مهربان« و به عنوان بانک عامل نمایش��گاه بین المللی 
کتاب تهران طی س��ال  های گذشته به منظور تحقق 
مس��ئولیت  اجتماعی خ��ود در حوزه کتاب و نش��ر و 
ادام��ه حمایت از این رویداد بزرگ فرهنگی، با تجهیز 
شبکه گسترده خدمات بانکداری الکترونیک از دومین 

نمایشگاه مجازی کتاب تهران حمایت می کند.
ام��کان ثبت نام برای دریافت یاران��ه اعتباری خرید 
کتاب از 22 دی ماه برای دانشجویان، طالب و اعضای 
هیئت علمی فراهم ش��ده است و متقاضیان می توانند 
https:// :برای ثبت نام دریافت بن کتاب به نش��انی

bon.tibf.ir مراجعه کنند. یارانۀ خرید کتاب )بن 
کتاب( به صورت »اعتبار خرید« به کد ملی متقاضیان 
اختص��اص می یابد، لذا برای ثبت نام نیاز به واریز وجه 
نیست. در این نمایشگاه، دانشجویان، طالب و اعضای 

https:// هیئت علم��ی می توانن��د از طریق س��ایت
book.icfi.ir ثبت ن��ام ک��رده و به صورت مجازی 
از حدود 2000 ناش��ر خرید کنند تا س��فارش آنها از 
طریق پس��ت ارسال ش��ود. دومین نمایشگاه مجازی 
کت��اب تهران ب��ا حمایت مالی و پش��تیبانی خدمات 
بانک��داری الکترونیکی بانک صادرات  ایران، س��وم تا 
ده��م بهمن ماه س��ال جاری و با هم��ت معاونت امور 
فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی و خانه کتاب 
و ادبی��ات ایران به منظور ترویج کت��اب و کتابخوانی 

برگزار می شود.

افزای�ش بی�ش از 800 درصدی س�رمایه 
بانک رفاه کارگران در س�ازمان ثبت اسناد 

و امالک کشور،به ثبت رسید.
ب��ه گزارش روابط عمومی بانک رفاه کارگران، 
بر اساس آگهی تغییرات این بانک در اداره ثبت 
شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران، سرمایه 
بانک رف��اه کارگ��ران از مبل��غ 23.326.000 
میلیون ریال به مبل��غ 192.689.000 میلیون 
ریال منقس��م به تع��داد 192.689.000.000 

س��هم یک هزار ریالی با ن��ام، از محل مطالبات 
حال ش��ده س��هام داران و آورده نق��دی و مازاد 

تجدید ارزیابی دارایی ها افزایش یافت.
بر اس��اس این گزارش، ثبت رس��می افزایش 
بیش از 800 درصد سرمایه بانک رفاه کارگران، 
در تاری��خ این بانک بی س��ابقه و نقطه عطفی در 

تاریخ فعالیت های آن محسوب می شود.
الزم ب��ه ذکر اس��ت، با ثبت رس��می افزایش 
سرمایه، بانک رفاه کارگران به یکی از بانک های 
برتر کش��ور از منظر کفایت سرمایه تبدیل شده 

است.
گفتنی اس��ت، افزایش بیش از 800 درصدی 
س��رمایه بانک رف��اه کارگران، ب��رگ دیگری از 
تقویم افتخ��ارات این بانک در س��ال های اخیر 
بوده ک��ه نتیجه آن، توس��عه  فعالیت های مالی 
و اعتب��اری و حمای��ت بیش��تر از تولی��د ملی، 
 بهبود رونق اقتصادی و اش��تغالزایی برای کشور 

خواهد بود.

 حمایت بانک صادرات ایران از دومین نمایشگاه مجازی 
کتاب تهران

 افزایش بیش از 800 درصدی سرمایه بانک رفاه کارگران
 ثبت شد

به گزارش روابط عموم�ی بیمه مركزی، دكتر 
غالمرضا س�لیمانی از مدی�ران و فعاالن صنعت 
بیمه كش�ور تش�کر كرد كه به ش�رح ذیل می 

باشد:
به نام پروردگار جان ها

برقراری امنیت روانی و گسترش رفاه اجتماعی در 
گ��رو افزایش ضریب نفوذ بیمه اس��ت و حفظ توازن 
در این عرصه، ماموریتی خطیر به ش��مار می رود که 
بخش مهمی از آن در قانون اساس��ی بر عهده صنعت 
بیمه گذاش��ته شده است. همانگونه که شما مدیران، 
متولی��ان و مجریان بخش های مختلف صنعت بیمه، 

آگاه��ی وافی و اطالع کافی دارید انجام این ماموریت 
سترگ در سال های اخیر با محدودیت ها و دشواری 
های بی شماری همراه بوده است. رویارویی مظلومانه 

با ویروس شناخته ش��ده تحریم های ظالمانه از یک 
سو و مقابله با تبعات ویروس ناشناخته کرونا از سویی 
دیگر به آس��انی می تواند صنعت بیمه در هر کجای 
جهان را به زانو دربیاورد اما اراده ملی و چاره اندیشی 
های هوش��مندانه شما عزیزان و همکاران سختکوش 
تان، کش��تی صنعت بیم��ه را از میان دریای متالطم 
مشکالت به س��المت عبور داد تا در واپسین ساعات 
حضور خود به عنوان س��کاندار نهاد ناظر این صنعت 
با افتخار از آمارهای غرورآمیز س��خن برانم. توس��عه 
محصوالت بیمه ای، ظرفیت س��ازی برای نوآمدگان 
صنعت، ش��تاب بخش��ی و تقویت زیرس��اخت های 

الکترونیک��ی و دیجیتالی، حل معضل تعارض منافع، 
ش��فاف س��ازی عملکرد تمام��ی ارکان بیمه، تالش 
چندبرابری برای گسترش فرهنگ بیمه، تقویت بنیان 
اعتماد و باالخره تسهیل امر بیمه گری از جمله دست 
یافته های این دوران به شمار می رود که یکایک شما 
در این کارنامه افتخار، نقشی بایسته و سهمی شایسته 
دارید. بر خود واجب می دانم به رس��م ادب و احترام 
از تعامالت سازنده، همراهی صمیمانه و مشاوره های 
راهگشا و دلسوزانه ش��ما سپاسگزاری کرده و توفیق 
روزاف��زون تمامی خادمان باهمت و بی منت مملکت 

را از درگاه یگانه هستی بخش، خواستار شوم.

تشكر دكتر غالمرضا سلیمانی از مدیران و فعاالن صنعت بیمه كشور

ش�رکت بیمه تجارت نو با هوش�مندی و گام های استوار به افق 
س�ال 1404 خود می نگرد و در راس�تای تبدیل ش�دن به شرکتی 
هوش�مند و فناور در بازار بیمه کش�ور و به منظور تقویت حقوق 
بیمه گذاران و س�هامداران خ�ود، همکاری با ش�رکت های دانش 

بنیان را کلید زد.
درحال حاضر بیش��ترین استفاده از شرکت های دانش بنیان در صنعت 
بیمه تنها در بخش فروش است، این درحالی است که شرکت های دانش 
بنی��ان توانایی رفع برخی از چالش های صنعت بیمه از جمله شناس��ایی 
تقلبات و تخلفات با تکنیک تحلیلی داده را داشته و می توانند در توسعه 

بازار صنعت بیمه هم موثر و قوی عمل کنند.
به همین منظور ش��رکت بیمه تجارت نو برای تقویت و توسعه همکاری 
با شرکت های دانش بنیان و فناور پس از مطالعه و احصای نیازهای خود، 

اقدام به شناسایی شرکت های دانش بنیان و فناور توانمند کرد.
حضور پررنگ بیمه تجارت نو در رویداد تبادل فناوری در حوزه صنعت 

بیمه
از ای��ن روی، ش��رکت بیم��ه تجارت ن��و 21 دی م��اه س��الجاری ، در 
روی��داد تبادل فن��اوری در حوزه صنعت بیمه با رونمای��ی از قراردادها و 
تفاهم نامه ه��ای حاصل از مذاک��رات B2B،برپایی نمایش��گاه توانمندی 
ش��رکت های دانش بنیان و استارت آپ ها، تشریح نحوه تعامل شرکت های 

بیمه گ��ر با ش��رکت های دانش بنی��ان و فناور و انج��ام مذاکرات تجاری 
تکمیلی و معرفی حمایت های صندوق نوآوری و ش��کوفایی به هم رسانی 

عرضه و تقاضای فناوری برگزار شد، شرکت کرد.
مراس��م رویداد تبادل فناوری در حوزه صنعت بیمه از س��وی صندوق 
نوآوری و شکوفایی در محل این صندوق با حضور سندیکای بیمه گران، 
بیم��ه مرکزی، صندوق بیمه کش��اورزی، صندوق نوآوری و ش��کوفایی و 

شرکت های بیمه، تجارت نو، دی، ما، میهن، سرمد و معلم برگزار شد.
در روی��داد مذکور، دکتر غالمرضا س��لیمانی، رئیس کل بیمه مرکزی، 
دکتر س��یدعباس حس��ینی، معاون بان��ک و بیمه وزارت ام��ور اقتصاد و 
دارایی، دکتر سیدمحمد کریمی، دبیرکل سندیکای بیمه گران، دکتر علی 

وحدت، رئیس هیات عامل صندوق نوآوری و ش��کوفایی و دکتر سیاوش 
ملکی فر، معاون توس��عه صندوق نوآوری و ش��کوفایی به ایراد سخنرانی 

پرداختند.
دکتر غالمرضا س��لیمانی، رییس کل بیمه مرک��زی، در رویداد تبادل 
فناوری در حوزه صنعت بیمه، ضمن تاکید بر استفاده از ظرفیت صندوق 
نوآوری و ظرفیت ش��رکت های نوآور در جهت ارتقای فناوری در صنعت 
بیمه اظهارداش��ت:درحال حاضر صنعت بیمه در بخش صدور و خسارت 
بیمه با پیچیدگی های بسیار زیادی به دلیل وجود روش های سنتی مواجه 
اس��ت که باید ش��رکت های جدید و نوآورانه وارد این حوزه ش��وند و کل 

سیستم فناورانه باشد.
ناگفته نماند که احس��ان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز در 
بیس��ت و هشتمین همایش بیمه و توسعه از شرکت های بیمه خواست تا 
به فکر تحول دیجیتال براساس بیمه گری هوشمند که فراتر از سند تحول 

دیجیتال است، باشند.
به همین روی، ش��رکت بیمه تجارت نو که به اذعان دکترس��یدمحمد 
کریمی، دبیرکل س��ندیکای بیمه گران ش��رکتی  پیش��رو در بین س��ایر 
ش��رکت های بیمه ای کش��ور اس��ت، برخود واجب دانس��ت که با انجام 
س��رمایه  گذاری های الزم نمونه تازه ای از فعالیت بیمه گری را در کش��ور 

به نمایش بگذارد

هوشمندی بیمه تجارت نو در استفاده از شركت های دانش بنیان

 مدیرعامل بانک صنعت و معدن:
 روابط عمومی ها نقش مهمی در پیشبرد اهداف بخش صنعت و معدن کشور دارند

در هفدهمین سمپوزیوم بین المللی روابط عمومی مطرح شد؛

روابط عمومی ها محتوا را از پنجره فرصت نگاه كنند


