اخبار بورس
تاثیر منفی کوتاه مدت تصمیم بانک مرکزی
بر سهام بانکها

َ
بانک ِ  ،بیمه و بورس
آغاز فعالیت بیش از ۳۰بانک برای فعال سازی رمز پویا

بیش از  ۳۰بانک ،فعال سازی رمز پویا را شروع کرده اند ،اما به دلیل هوشمند نبودن خیلی از موبایل ها ،اجباری کردن استفاده از رمز پویا در حال حاضر
مقدور نیست.به گزارش اقتصادعبدالناصر همتی در یادداشتی ضمن اشاره به فعالیت بانک ها در مورد رمز پویا ،به مواردی در مورد فیشینگ اشاره کرد.
وی گفت :مسولیت حفاظت از اطالعات مشتریان به عهده بانک ها بوده و هرگونه ضرر و زیان وارده از این ناحیه به عهده آنها است.رییس کل بانک مرکزی
اضافه کرد :بانک ها اطالع رسانی در خصوص مزایای استفاده از رمز پویا را آغاز کرده اند .در حال حاضر رمز ایستا و رمز پویا توأمان فعال هستند و به همین
دلیل مشتریان به دلیل راحتی ،ترجیح می دهند از رمز ایستا استفاده کنند.

کند و کاو اقتصادسرآمد از اما و اگرهای گردش نظام بانکی ؛

تمایلبانکهابرای«مرابحه»

در میان مدت تصمیم بانک مرکزی بر صنعت بیمار بانکداری
کشور اثر مثبت خواهد گذاشت اما در کوتاه مدت به دلیل اینکه
بازار بر تجدید ارزیابی دارایی ها حســاب کــرده بود اثر منفی
خواهد گذاشت.اقبال از سهام بانکی ها در بازار بر می گردد ،هر
چقدر میزان سرمایه گذاری بانک ها ازدارایی ثابت بیشتر باشد
اثر منفی این تصمیم بر عملکرد بانک بیشتر خواهد بود.اینکه
بازار همچنان نیاز به اصــاح دارد،این اصالح باید به طور حتم
انجامشود ،با دستور و حمایت هم نمی توان روند بازار را مثبت
کرد.باید به طور حتم باید حجم گسترده ای از معامله و تغییر
سهامداری در بازار انجام شود و شــاخص به حدود  ٣٠٠واحد
برسد تا بتواند بعد از آن ،روند طبیعی خود را طی کند.
به گزارش اقتصادسرآمد ،یک کارشــناس بازار سرمایه گفت:
تصمیم بانک مرکزی در کوتاهمدت تاثیر منفی بر ســهام بانک
ها و کل بازار خواهد گذاشــت اما باید منتظر ماند و دید که در
میانمدت چه اتفاقی که بتواند بازار را تحت تاثیر قرار دهد ،رخ
میدهد.
معاون نظارتی بانک مرکزی در خبری اعالم کرد بانک مرکزی
تا پایان سال  ٩٨به همه بانکها مهلت داده که طبق قانون ماده
 ١٦و  ١٧قانون رفع موانع تولید ،سرمایه گذاریها و داراییهای
مازاد و غیرمرتبط خود را واگذار کنند ،در غیر اینصورت مشمول
مجازاتهای در نظر گرفته شده در مواد قانونی مزبور خواهند
شد.
همچنین اعالم شــد که بانکها از محلهــای دیگر از جمله
مطالبات ،سود انباشــته ،آورده نقدی و تســعیر ارز میتوانند
افزایش سرمایه بدهند و البته افزایش سرمایه از همه محلهای
قانونی امکان پذیر است.
"علیرضا تاج بر" به ابالغیه صادر شــده از سوی بانک مرکزی
اشــاره و بیان کرد :افزایش ســرمایه باید از محل دارایی ثابت
شرکت باشد این موضوع جزو نکات اصولی ،استاندارد و جهانی
محسوب میشود.
این کارشناس بازار سرمایه ادامه داد :نه فقط در مورد بانکها
بلکه در مورد کل شــرکتها بعد از افزایش ســرمایه از محل
سرمایهگذاری ،سهامداران با ریسک نوسان و مشکالت مختلف
مواجه خواهند شد.
تاج بر خاطرنشــان کرد :تصمیم بانک مرکزی بر روی ســهام
بانکهایی که از میزان باالیی از سرمایهگذاری بر امالک و دارایی
های برخوردارند تاثیر منفی میگذارد و اکنون هم شاهد تاثیر
منفی آن در بازار هستیم.
این کارشناس بازار سرمایه اظهار داشت :از طرف دیگر ،تصمیم
بانک مرکزی منجر به این میشــود که بانکها بر روی فروش
ســرمایههای در اختیار خود تصمیم جــدی بگیرند ،با فروش
آنها دارایی غیرمولد تبدیل به پول نقد میشود که در راستای
آن ضمن اصالح ساختار مالی ،صورت مالی آنها بهتر میشود.
وی معتقد است ،تصمیم بانک مرکزی در کوتاه مدت تاثیر منفی
بر سهام بانک ها و کل بازار خواهد گذاشت اما باید منتظر ماند
و دید که در میانمدت چه اتفاقی که بتواند بازار را تحت تاثیر
قرار دهد رخ میدهد.
تاج بر اظهار داشت :بانک ها از محل دارایی ثابت ،تجدید ارزیابی
انجام میدهنــد و از طرف دیگر مصوبه بانــک مرکزی را اجرا
میکنند و اقدام به فروش سرمایههای خود خواهند کرد که از
این طریق ،پول نقد به جای دارایی غیرمولد وارد بانک میشود.
این کارشــناس بازار ســرمایه با تاکید بر اینکه پول نقد زمینه
اصالح ساختار مالی بانکها را فراهم می کند ،گفت :این اقدام
عالوه بر نجات صنعت بانکداری از شــرایط موجود ،منجر به از
بین رفتن حباب های قیمتی که در برخی از بانک ها وجود دارد
خواهد شد.
وی با بیان اینکه پول نقد در بانــک مانند جریان خون در بدن
می ماند ،افزود :در به طور حتم تزریق پول نقد در بانک به نفع
بانک ها خواهد بود.
تاج بر خاطرنشان کرد :همه بانک ها از سرمایه گذاری گسترده
برخوردار نیســتند تنها چند بانک هســتند که بخش سرمایه
گذاری آنها بیشتر از بخش دارایی ثابتشان است این موضوع بر
بانک هایی اثر منفی در کوتاه مدت خواهد گذاشت که سرمایه
گذاری (ملک  -اوراق بهادرار) آنها بیشتر از دارای ثابت باشد.
وی گفت :در میان مدت تصمیم بانک مرکزی بر صنعت بیمار
بانکداری کشور اثر مثبت خواهد گذاشت اما در کوتاه مدت به
دلیل اینکه بازار بر تجدید ارزیابی دارایی ها حساب کرده بود اثر
منفی خواهد گذاشت.
تاج بر با تاکید بر اینکه اقبال از ســهام بانکی ها در بازار بر می
گردد ،اظهار داشت :هر چقدر میزان سرمایه گذاری بانک ها از
دارایی ثابت بیشتر باشد اثر منفی این تصمیم بر عملکرد بانک
بیشتر خواهد بود.
این کارشناس بازار سرمایه با تاکید بر اینکه بازار همچنان نیاز
به اصالح دارد ،اظهار داشت :این اصالح باید به طور حتم انجام
شود ،با دستور و حمایت هم نمی توان روند بازار را مثبت کرد.
وی گفت :باید به طور حتم باید حجم گســترده ای از معامله
و تغییر ســهامداری در بازار انجام شود و شــاخص به حدود
 ٣٠٠واحد برســد تا بتواند بعــد از آن ،رونــد طبیعی خود را
طی کند/.ایرنا
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گروه بانــک و بیمه -نظــام بانکی
روزهــای پرفــراز و نشــیبی را
میگذراند .از یک سو بانک مرکزی با نظارتی
که بر روند فعالیت ایــن بنگاههای اقتصادی
در کشور صورت داده ،دســت و پای بسیاری
از آنها را در شــیوه چینش ترازهای مالی خود
بسته است و از سوی دیگر ،تالش کرده تا بتواند
انضباط بیشتری را بر عملکرد آنها حاکم کند.
به گزارش اقتصادسرآمد ،در این شرایط ،آمار
مرتبط با تســهیالتدهی بانکها در نیمه اول
امسال حکایت از تغییر ترکیب هدف از پرداخت
تســهیالت ،به سمت توســعه و خرید کاالی
شــخصی بوده؛ ضمن اینکه بانکها رغبتی به
وامدهی به خرید مسکن نداشتند.
وام مرابحه از جمله وامهایی اســت که کاربرد
گســتردهای از صنایع گرفته تا امروز شخصی
را در بر میگیرد .البته شــرایط خاص این نوع
از وام ،باعث شده تا بهجای محوریت پول ،کاال
محوریت و موضوعیت پیدا کند .به همین علت
است که مرابحه بیشتر برای کسب و کارها مورد
استفاده قرار میگیرد تا موارد جزئی و فرعی.
آشــنایی با انواع وام بانکی کمــک میکند تا
ظرفیت سیستم بانکداری کشور نهایت استفاده
شــود .وام مرابحه یکی از انواع وامهای بانکی
است که متاسفانه کمتر شناخته شده و کمتر
مورد اســتفاده قرار میگیرد .ایــن نوع از وام
بانکی در واقع از جمله عقود اسالمی است که
برای پیشــبرد اهداف تجاری و بهبود شرایط
زندگی تعبیه شده است.
در سالهای اخیر وام مرابحه توسط سیستم
بانک مرکزی ابالغ و روند بهبود آن شکل گرفته

اســت .این وام از جمله وامهایی است که در
راه تحقق بانکداری اسالمی به شکل اجرایی
درآمده و به نظر میرســد در سالهای آتی،
استفاده از مرابحه چه برای کسب و کارها و چه
استفاده شــخصی و خانوادگی از آن ،افزایش
پیدا کند.
آنگونه که عبدالناصر همتی ،رئیس کل بانک
مرکــزی میگوید حتی اصالحــات در نظام
بانکی پا از این هم فراتر گذاشته و اعالم میکند
که نظارت بر بانکها به شکل سختگیرانهای
آغاز شــده و اگرچه جزئیات آن در رســانهها
اعالم نمیشود؛ اما اصالحات عمیق بانکی در
حال انجام است؛ چراکه سیستم بانکی کشور
مواردی همچون ناترازی بانــک ها،داراییها

 ۴راهکار صندوق بینالمللی پول
برای اقتصاد منطقه آسیا
از نظــر صنــدوق
بینالمللــی پــول
ابهامات سیاســی در منطقه
آسیا منجر به تضعیف تولید،
کاهــش ســرمایهگذاری و
مبادالت تجاری دراین منطقه
شــده و البته خطراتی نظیر
کاهش شدید رشد اقتصادی
در چین هم به افت اقتصادی
منطقه کمک کرده و نیز سخت
شدنشــرایط مالی ،تغییرات
آب و هوایــی و بحرانهــای
طبیعی هم در کاهش رشد اقتصادی منطقه دخالت داشته است.
به گزارش اقتصادسرآمد ،صندوق بینالمللی پول با طرح این سوال که کشورها در قبال
این شرایط چه کار باید بکنند،؟ گفته اســت :باید کشورهای منطقه آسیااز سیاستهای
پولی و مالی همچنان حمایت کنند و نیز سیاستهای مالی خود را همواره تقویت کنند.
راهکار بعدی این است که دســت به اصالحات زیرســاختی با عنوان مقدمهای بر رشد
اقتصادی در کشورهای خودشان بزنند و درنهایت به طور فعاالنه با تغییرات آب و هوایی
مقابله کنند.
صندوق بینالمللی پول در گزارشی اعالم کرد :اگرچه آهنگ رشد اقتصادی منطقه آسیا در
 ۲سال آینده ُکندتر میشود اما همچنان به عنوان منطقهای با سریعترین رشد اقتصادی
باقی میماند.
کشورهای منطقه آسیا بایداز سیاستهای پولی و مالی حمایت کنند و سیاستهای مالی
خود را تقویت کنند ،دست به اصالحات زیرســاختی بزنند و در نهایت به طور فعاالنه با
تغییرات آب و هوایی مقابله کنند.
گزارش  IMFاز وضعیت اقتصادی منطقه آسیا حاکی است رشد اقتصادی منطقه آسیا
امسال  ۵درصد خواهد بود و این رقم در سال آینده با یک دهم درصد افزایش به  ۵.۱درصد
خواهد رسید در حالی که این رقم در سال گذشته  ۵.۵درصد بود.
در گزارش صندوق بینالمللی پول اعالم شده مشکل منطقه آسیا ابهامات سیاسی طوالنی
مدتی است که در آن گرفتار شده است .منظور  IMFتنشهای سیاسی در این منطقه و
همچنین جنگ تجاری آمریکا با چین است.
از نظر صندوق بینالمللی پول ابهامات سیاســی در منطقه آسیا منجر به تضعیف تولید،
کاهش سرمایهگذاری و مبادالت تجاری در این منطقه شده و البته خطراتی نظیر کاهش
شدید رشد اقتصادی در چین هم به افت اقتصادی منطقه کمک کرده و نیز سخت شدن
شــرایط مالی ،تغییرات آب و هوایی و بحرانهای طبیعی هم در کاهش رشــد اقتصادی
منطقه دخالت داشته است.
صندوق بینالمللی پول با طرح این سوال که کشــورها در قبال این شرایط چه کار باید
بکنند،؟ گفته است :باید کشورهای منطقه آسیا از سیاســتهای پولی و مالی همچنان
حمایت کنند و نیز سیاستهای مالی خود را همواره تقویت کنند.
راهکار بعدی این است که دســت به اصالحات زیرســاختی با عنوان مقدمهای بر رشد
اقتصادی در کشورهای خودشان بزنند و در نهایت به طور فعاالنه با تغییرات آب و هوایی
مقابله کنند.

معوق و مواردی از این دست را یدک میکشد
که باید مسائل مرتبط با آن ،به تدریج حل شود.
وی میافزاید :با مصوباتی که بانک مرکزی از
سران قوا داشته است ،اقدام به انجام اصالحات
بانکی کرده اســت ،در حالیکه در این زمینه
مقداری از ناتــرازی صورتهای مالی بانکها نیز
برطرف شده است .در این میان ،این نگاه بانک
مرکزی و حساســیت بانکها بر ترازهای مالی
خود ،کار را به جایی رســانده که تغییراتی در
ترکیب شــیوه تســهیالت دهی خود صورت
دهند؛ به نحوی که آن را میتوان در عملکرد
نیمه اول نظام بانکی به لحاظ تسهیالت دهی
هم به خوبی مالحظه کرد.
مروری بر کارنامه عملکــردی نظام بانکی در

نیمه اول امســال ،به طور متوسط به ازای هر
فقره تســهیالت بانکی ۸۶.۳ ،میلیون تومان
پرداخت کرده است ،این در شرایطی است که
بررسیها حکایت از آن ندارد که تغییر ترکیب
هدف از پرداخت تســهیالت بیشتر به سمت
توسعه و خرید کاالهای شخصی بوده است.
بر اســاس آمارهای بانک مرکزی از عملکرد
نظام بانکی در نیمه اول امسال ،سهم تسهیالت
مرتبط با توسعه افزایش  ۴.۶درصدی داشته
است که بر این اساس ،سهم تسهیالت خرید
کاالی شخصی نیز  ۴.۲درصد رشد مواجه بوده
است ،این در حالی اســت که سهم تسهیالت
سرمایه در گردش نیز با کاهش  ۶.۱درصدی
مواجه بوده است.
بر اســاس آمارها ،بانکها همچنین به ازای هر
فقره تســهیالت بخش صنعت و معدن۵۷۰ ،
میلیون تومان ،بخش کشــاورزی  ۴۷میلیون
تومان ،پرداخت انجام دادهاند که در مجموع،
پرداخت بیش از  ۳۸۲هزار میلیارد تومان وام
بانکی را با رشد  ۲۶درصدی در مقایسه با مدت
مشابه سال گذشته صورت گرفته است.
ســهم تامین ســرمایه در گردش از رشــد
تســهیالت پرداختی بانکها  ۸.۳واحد درصد
بوده؛ ضمن اینکه ســهم  ۷.۱درصدی بخش
توسعه و سهم  ۷.۲درصدی بخش خرید کاالی
شخصی نیز رخ داده است؛ همچنین بر اساس
آماری که معاونت بررسیهای اقتصادی اتاق
بازرگانی تهــران هم اعالم کــرده ،همچنین
تســهیالت پرداختــی برای خرید مســکن
در مقایســه با ســال قبل افت  ۲۴درصدی
داشته است.

کالهبرداری  ۱.۶میلیارد تومانی
با استفاده از بیمه شخص ثالث
رییــس کل بیمــه
مرکــزی با اشــاره
به دســتور کار بــودن نصب
دوربین و نصب نر مافزارهای
مخصوص شناسایی تصادف
در خودروهــا ،گفت :فردی را
شناسایی کردهایم که در مدت
یک سال مبلغ یک میلیارد و
 ۶۰۰میلیون تومان خسارت
شــخص ثالــث از بیمهها به
بهانه تصادفهای ســاختگی
کالهبرداری کرده است.
به گزارش اقتصادسرآمد به نقل از ایرنا ،غالمرضا سلیمانی درباره آمار تصادفات ساختگی،
اظهار داشت :بررسیها نشان میدهد که حدود  ۲۰درصد تصادفات با هدف اخذ خسارت
شخص ثالث ،ســاختگی بوده و یا در مدارک و مســتندات آن تخلف و دستکاری صورت
گرفته است.رییس کل بیمه مرکزی با بیان اینکه این معضل به ایران اختصاص نداشته و
سایر کشورها نیز با آن درگیر هستند ،اضافه کرد :اکنون دستگاههای مختلف مانند نیروی
انتظامی و قوه قضاییه درحال پیگیری هستند.
وی با اشاره به اقدامات انجام شده برای کاهش تصادفات ساختگی گفت :در سطح کشور ما
دو اقدام در بخش مطالعاتی و اجرایی برای رفع این معضل در حال انجام است.
سلیمانی اضافه کرد :نخست اینکه ،مطالعهای درباره زمان ،شرایط و مناطق وقوع تصادفات
ساختگی با همکاری نیروی انتظامی در حال اجراست که دستاورهای جالبی داشته است.
رییس کل بیمه مرکزی ادامه داد :بررسیهای ما نشان میدهد که افراد متخلف ،در مناطق
مختلف از شرکتهای بیمه متعدد ،بیمه نامه اخذ میکنند تا بتوانند در طول سال ،چندین
بار اقدام به اخذ بیمهنامه کنند.
وی اضافه کرد :در بررسیهای ما فردی پیدا شد که در طول یک سال یک میلیارد و ۶۰۰
میلیون تومان از شرکتهای بیمه ،خسارت شخص ثالث گرفته بود.
رییس کل بیمه مرکزی یادآور شد :کسانی که حوادث ساختگی را برای اخذ خسارت بیمه،
ترتیب میدهند ،معموال به شکل تیم و باند هستند و به صورت فردی کار نمیکنند.
سلیمانی اظهار داشت :این مطالعات به شرکتهای بیمهای کمک کرده است که این افراد
متقلب را شناسایی کنند.
رییس کل بیمه مرکزی با بیان اینکه برای جلوگیری از این تخلفات به امکانات سختافزاری
و نرمافزای نیاز است ،گفت :بر اساس طرحهای جدید ،قرار است کروکی تصادفی که پلیس
از محل تصادف میکشد به صورت آنالین در اختیار بیمه ها و نیروهای انتظامی قرار بگیرد
تا افراد متخلف نتوانند کروکی ساختگی ارایه کنند.
سلیمانی افزود :برخی شرکتهای بیمه اقدام به نصب نرم افزارهایی کرده اند که تشخیص
میدهد که آیا تصادف رخ داده و اینکه جزئیات تصادف چگونه بوده است.
رییس کل بیمه مرکزی ادامه داد :این نرم افزارها هم در تلفن همراه و هم به صورت جداگانه
قابل نصب در خودروها هستند.
وی اضافه کرد :همچنین بر اساس طرحی جدید قرار است که دوربینهایی در خودروها
نصب شود که از همه حوادث تصویربرداری کنند .این تجهیزات مدتهاست در جهان کاربرد
دارد و مدتی است که به کشور ما نیز وارد شده است.
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اخباربانک
درخواست بانک سینا از مشتریان
برای فعالسازی رمز یکبار مصرف
بانک سینا از مشــتریان خواست با توجه به اجرایی
شدن رمز دوم یکبار مصرف کارت از اول دیماه جاری،
جهت فعالسازی این خدمت به شعب بانک مراجعه
کنند.به گزارش اقتصادسرآمد ،روابط عمومی بانک
سینا گزارش داد :در راستای دســتورالعمل بانک
مرکزی جمهوری اسالمی مبنی بر لزوم استفاده از
رمز دوم یکبار مصرف کارت در تراکنش های مالی،
رمز دوم ثابت کارت از اول دیمــاه جاری غیرفعال
خواهد شــد و به همین منظور الزم است مشتریان
جهت فعال ســازی رمز دوم یکبار مصرف کارت از
طریق شــعب بانک اقدام کنند.رمز دوم ایســتای
کارتبانکی که ه م اکنون برای بسیاری از مشتریان
شبکه بانکی فعال است تا پایان آذر ماه قابلاستفاده
خواهد بود و پس از آن در تراکنش های غیر حضوری
کارتی (خرید از طریق درگاه اینترنتی ،نرمافزارهای
موبایلی و )...باید از رمز دوم یکبار مصرف اســتفاده
شود.این خدمت که در راستای ایمنسازی دسترسی
کاربران به سیستمهای الکترونیکی و افزایش امنیت
در تراکنشهای بانکی صورت می گیرد؛ بهصورت
رایگان بــه مشــتریان ارائه میشــود و هیچگونه
هزینهای به دنبال ندارد.
درخشش بانک رفاه کارگران
در سمپوزیوم بین المللی روابط عمومی
بانک رفاه کارگران در پانزدهمین ســمپوزیوم بین
المللی روابط عمومی ایران با موضوع جنگ رسانه ای
و مسئولیت روابط عمومی به انتخاب هیأت داوران از
مجموعه بانک ها و موسسات مالی مفتخر به دریافت
نشان ویژه شد.به گزارش اقتصادسرآمد ،هوشمند
سفیدی دبیرکل سمپوزیوم در ابتدای مراسم که در
مرکز همایش های تالش در تاریخ  ۱۳و  ۱۴آبان ماه
 ۱۳۹۸برگزار شد ،ضمن خیر مقدم به حضار از جمله
مدیران دستگاه های اجرایی کشور و روابط عمومی
ها گفت :هدف از این رویداد رونمایی بیش از پیش
از ظرفیت ها و توانمندی های روابط عمومی است
تا بتوانیم از ثمرات این حرفه برای پیشــبرد اهداف
متعالی استفاده کنیم.هوشمند سفیدی ادامه داد:
ما می خواهیم نشان دهیم در چه عرصه ای در حال
فعالیت هستیم در واقع باید بگویم این رویداد متعلق
به شما حضار است ما سعی کردیم در این  ۱۵دوره
موضوعات مختلفی را با شما به اشتراک گذاشته و
برآنیم که کشور مراتب ترقی را طی کند .اما در این
دوره حساس بین المللی برخی کشورها سعی دارند
دستاوردهای بزرگ ما را کوچک نشان و ضعف های
کوچک ما را بزرگ نمایش دهنــد .به همین دلیل
موضوع جنگ رسانهای و مسئولیت روابط عمومی را
انتخاب کردهایم و البته انتظار داریم مسئوالن نیز در
این عرصه تالش خود را انجام دهند .ولی چه کسی
بهتر از روابط عمومی ها می تواند در این موضوع ورود
کند ،تالش داریم که بگوییــم در این مقطع زمانی
چه باید بکنیم حتی بــرای این موضوع با رویکردی
آکادمیک کارگاه های آموزشی نیز در این سمپوزیوم
در نظر گرفته و اجرا می کنیم.
دستور ویژه مدیرعامل بیمه ملت برای
رسیدگی به خسارات زلزلهزدگان آذربایجان
مدیرعامــل بیمه ملت دســتور تشــکیل کمیته
ویژه ارزیابی و رسیدگی به خســارات زلزله زدگان
آذربایجان را صادر کرد.به گزارش اقتصادسرآمد ،علی
صالحی نژاد مدیرعامل بیمه ملت در پیامی ضمن
ابراز همدردی با آســیب دیدگان زلزله آذربایجان
طی دســتوری ویژه نسبت به تشــکیل کمیته ای
در شرکت به منظور تســریع در ارزیابی و پرداخت
خسارت به زیاندیدگان احتمالی تحت پوشش بیمه
ملت اقدام نمود.
افزایش  ۳۳.۳درصدی نمایندگان بیمه عمر
آمارهای منتشــر شــده در ســالنامه آماری بیمه
مرکزی نشــان میدهد که تعداد نمایندگان بیمه
عمر فعال در ســال  ۹۷در کشــور با  ۳۳.۳درصد
رشــد به  ۲۸هزار و  ۳۴۴نماینده رســیده است.به
گزارش اقتصادسرآمد ،تعداد نمایندگان بیمه عمر
فعال در حالی در سال گذشــته  ۳۳.۳درصد رشد
داشــته که تعداد این نمایندگان در سال  ۹۶برابر
با ۲۱هزار و  ۲۶۶نماینده بوده است.براساس قانون
برنامه ششم ،ضریب نفوذ بیمه در کشور باید از ۲.۵
درصد کنونی به  ۷درصد در پایان سال برنامه برسد
و سهم بیمههای عمر نیز از  ۱۲تا  ۱۵درصد کنونی
نیز به  ۵۰درصد از کل بازار بیمه برســد.در ســال
 ،۹۷شعب تمام شرکتهای بیمه در سراسر کشور
به یک هزار و  ۲۵۸شــعبه رسیده که نسبت به یک
هزار و  ۱۸۴شعبه سال  ،۹۶افزایشی  ۶.۳درصدی را
نشان میدهد.

