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در نمایشگاه تراکنش صورت گرفت

رونمایی از »صاپ« و »سامانه جامع بازاریابی« بانک صادرات ایران 
هفتمیللن رویللداد بللزرگ فناوری هللای مالی ایللران با عنوان 
نمایشللگاه »تراکنللش ایران« با حمایللت بانک صادرات ایران 
آغاز به کار کرد. در این نمایشگاه دو محصول فناورانه »صاپ« 
و »سللامانه جامع بازاریابی« بانک صادرات ایران با تغییرات و 

رویکردهای جدید معرفی شدند.
به گزارش ایلنا از روابط عمومی بانک صادرات ایران، مراسللم 
افتتاحیه این نمایشگاه با حضور سیدحمید پورمحمدی، معاون 
اقتصادی سازمان برنامه و بودجه و بنیانگذار مرکز فابا، مهران 
محرمیان معاون فناوری های نوین بانک مرکزی، مدیران ارشد 
حوزه های فناوری  و خدمات نوین بانک صادرات ایران و دیگر 
بانکهللا و مدیللران و کارکنان عامل فین تک ها و شللرکت های 
ارائه دهنللده خدمللات پرداخت در محللل کانون پرورش فکری 

کودکان و نوجوانان برگزار شد.
در این دوره از این نمایشللگاه که همه سللاله با هدف معرفی 
محصوالت جدید در عرصه فناوری های نوین خدمات پرداخت 
و بسترسللازی برای توسللعه و مشللارکت بیشللتر شللرکت ها و 
ارائه دهندگان خدمات این حوزه و فین تک ها برگزار می شللود، 

بیللش از ۸0 سللخنرانی توسللط فعللاالن این صنعللت در قالب 
نشسللت های تخصصی صورت می گیرد. همچنین امکانات و 
رویکردهللای جدید اپلیکیشللن پرداخللت بانک صادرات ایران 
)صاپ( و سللامانه جامع بازاریابی این بانک در قالب کارگاهی 

تخصصی معرفی خواهد شد.
در افتتاحیلله این نمایشللگاه بر مللواردی همچون لزوم برخورد 
هوشمندانه با فناوری های روز دنیا از جمله استفاده بهینه از هوش 
مصنوعللی، هم اندیشللی ملی برای تقویللت نظام پرداخت های 

بانکی و مالی و استفاده دقیق از داده ها تاکید شد.
همچنین ادامه مسیر بانکداری الکترونیک به سمت بانکداری 
دیجیتال، افزایش شفافیت و نظارت، چالش های فناورانه صنعت 
بانکداری، اعتبارسنجی، پول دیجیتال، بانکداری باز، نیوبانک ها 
و سللایر فناوری های نوین این صنعت مورد توجه سللخنرانان و 

شرکت کنندگان در افتتاحیه این نمایشگاه قرار گرفت.
ایللن نمایشللگاه ۲۱و۲۲ دی ماه سللال جللاری در محل کانون 
پللرورش فکللری کودکان و نوجوانان خیابللان حجاب در حال 

برگزاری است.

اخبار كوتاه

بانك و بيمه

ارایه خدمات بهینه بانک ملی ایران به مشتریان تحقق اهداف بانک سینا مستلزم مشتری مداری 
 مدیرعامل بانک سینا در بازدید از شعب زابل و زاهدان بر شناسایی، جذب و ارتباط 
موثر با مشتریان تاکید کرد و یادآور شد تحقق اهداف بانک بدون برقراری ارتباط 
مستمر با مشتری و درک متقابل نیازهای دو طرف، امکانپذیر نخواهد بود.  ایمانی 
گفت: بازدید از شعب استان و شهرستان های کمتر برخوردار منتج به برنامه ریزی 
صحیح تر و بهره وری بیشتر کارکنان می شود.وی اظهار داشت: بانک سینا در 
سللال های اخیر علیرغم مشللکات همه گیر اقتصادی ناشللی از کرونا، با تکیه بر 
توانمنللدی هللا و ظرفیللت های موجود، تا حد مطلوبی توانسللته وظایف خود را در 

امور مسللئولیت های اجتماعی در قبال مردم و کشللور انجام دهد.مدیرعامل بانک سللینا بر گسللترش بیشللتر سهم 
بازار و جذب منابع تاکید و خاطرنشان کرد: برای ارتقاء شاخص های عملکردی و توفیق هر چه بیشتر در آن، می 
بایست با استفاده از ظرفیت بانک و توانمندی های استان در راستای تحقق اهداف اقدام کرد و این امر مستلزم 
حضور و پیگیری مدیران در منطقه و تعامات کارشناسللانه با همکاران اسللت.وی افزود: از افتخارات بانک سللینا 
تعامات فزاینده ای اسللت که از گذشللته با صنعتگران و بنگاه های اقتصادی این اسللتان داشللته است و امیدواریم 

در ادامه روند تعامات رو به رشد بوده و خدمات خوبی در این خصوص ارائه شود.

مدیرعامل بانک ملی ایران با اشاره به نقش مدیران به عنوان مهمترین رکن هر سازمان، 
بر لزوم توجه به استقرار و پیاده سازی بانکداری جامع در بانک تاکید کرد. محمد رضا 
فرزین با قدردانی از تاش کارکنان برای اجرای طرح تاش ملی و ارائه خدمات گسترده 
به مشتریان بر اهمیت جذب منابع جدید برای بانک تاکید کرد و اظهارداشت: فعالیت واحد 
های بانک در سراسر کشور در حوزه ارزی، زمینه ساز رشد و توسعه بانک خواهد شد و در 
آینده نزدیک نیز تمرکز فعالیت واحد ها بر حوزه ارزی به عنوان یک رکن اساسی و یکی 
از مهمترین راهبردهای بانک در دستور کار قرار خواهد گرفت.وی با تاکید بر ضرورت 

ارائه خدمات موثر بانکی از جمله اعتبارات اسنادی داخلی و خارجی، ضمانتنامه ها و خدمات ارزی به مشتریان گفت: ظرفیت 
بانک ملی ایران در سطح ملی و بین المللی بی نظیر است و با وجود این ظرفیت ها در شعب می تواند نقش بسزا و مهمی را 
در فعالیت های کشور در عرصه رشد اقتصادی ایفا نماید. فرزین با بیان این که باید به سمت بانکداری جامع برویم، افزود: 
باید بانکداری جامع را با تولید محصوالت جدید و متنوع و ارائه آن با شیوه های مختلف به مشتریان در بانک پیاده سازی 
کرد.وی در ادامه ابراز امیداوری کرد؛ با هم افزایی و همت جمعی بی شک بانک به جایگاه اصلی خود که همان ارایه خدمات 

بهینه مالی به مشتریان در سراسر کشور و آحاد مردم است، خواهد رسید.

تایید صالحیت مدیر بیمه  های حوادث کوثر 
 بیمه  مرکزی جمهوری اسامی ایران صاحیت حرفه  ای بهزاد 
شللعبانی  فر را برای تصدی مدیریت بیمه  های حوادث شللرکت 
بیمه کوثر تایید کرد. در نامه نوزدهم دی ماه ۱400 بیمه مرکزی 
خطاب به شللرکت بیمه کوثر که به امضای مدیر کل پذیرش 
موسسات و دفاتر بیمه ای رسیده آمده است: »حسب بررسی های 
به عمل آمده، بدین وسللیله اعام می دارد انتصاب آقای بهزاد 
شللعبانی فر به سللمت مدیر بیمه های حوادث آن شرکت از نظر 
بیمه مرکزی جمهوری اسامی ایران بامانع است.« مطابق با 
مواد 3۸ و 64 از قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری، 
صاحیت افراد کلیدی و مدیران ارشللد شللرکت های بیمه باید 
طبق آیین نامه »نحوه احراز صاحیت حرفه ای کارکنان کلیدی 
و عملیاتی موسسللات بیمه« از سللوی بیمه مرکزی جمهوری 

اسامی تایید شود.

نظارت بانک ایران زمین بر ثبت چکها
 جلسلله بررسللی عملکرد روسای شعب منطقه آذربایجان بانک 
ایران زمین با حضور مدیر امور شعب منطقه برگزار شد.به گزارش 
روابط عمومی بانک ایران زمین؛ رسول اسدی مدیر منطقه در 
این جلسلله جابجایی شللعبه میانه و بازسازی شعبه پارس آباد از 
اقدامات بهینه سازی شعب اعام کرد و گفت: با توجه به قدمت 
شعبه هادی شهر، پیشنهاد تجدید بنای این شعبه نیز داده شده 
است و در دست اقدام است.اسدی بر رعایت نظافت عمومی و 
بایگانی شللعب به صورت مسللتمر تاکید کرد و افزود: با توجه به 
فرارسیدن ماه های پایانی سال، روسای شعب نظارت کامل بر 
روی ثبت چک ها در شعب داشته و حساب های مازاد نزد شعب 
را تعیین تکلیف کنند.در ادامه جلسه رضا شهام فر معاون منطقه 
به تجزیه و تحلیل موارد مطرح شده در جلسه شورایی مدیران 

پرداخت و عملکرد شعب تا پایان آذرماه را بررسی کرد.

احراز هویت اینترنتی در بانک مسکن 
 مدیرعامللل بانللک مسللکن گفت: بر اسللاس دو ابللزاری که از 
سوی شرکت ناواکو رونمایی شد، امکان احراز هویت اینترنتی 
مشتریان بانک مسکن و افتتاح حساب به صورت آناین فراهم 
شد. محصوالت جدید شرکت فناوری اطاعات ناواکو با حضور 
محمود شایان، مدیرعامل بانک مسکن در نمایشگاه تراکنش 
ایران رونمایی شد.محمود شایان گفت: در وهله اول باید به این 
نکته اشاره کنم که امروز هفتمین نمایشگاه تراکنش ایران درباره 
محصوالت نوآوری و اسللتارتاپی برگزار شللد و تاکنون استقبال 

بی نظیری از این نمایشگاه به عمل آمده است.

مفقودی -  سللند کمپانی، سللند رسللمی مالکیت وسللیله نقلیه )برگ سللبز( ، قولنامه  
خرید خودرو به همراه وکالتنامه ثبتی و گواهی های تسویه حساب تا پایان سال 9۵ 
و کارت سللوخت کامیون لجن کش سیسللتم بنز تیپ ال. پی 36/60۸ مدل ۱3۷۱ 
به شللماره پاک ۱۱6 ع ۲6 ایران ۲4 شللماره موتور 3349۱0۱0۱۲۲۲3۲ شللماره 
شاسللی 3۷40۵۱۱64۱0۷۸0 بلله نام محمد سللعید پورعباس مفقللود گردیده وفاقد 

اعتبار است.
---------------------------------

آگهی مزایده مال منقول ) خودرو)
به موجب پرونده های اجرائی چک بامحل تحت کاسه های بایگانی 9900464 
و 9900۵۷۲ و 990064۱ و 990۱۲۷۲ و 990۱۲۷3 له آقای مجید صافی ) و کالتا از 
جانب آقایان : سیدابوالحسن موسوی، یاسر قاسم بلند ، علی ابراهیمی، علی غفاری 
و علیرضا خراتی( و علیه آقای احمد لویمی نام پدر : حسین تاریخ تولد: ۱366/0۱/04 

شللماره ملی : ۱۷۵۷6۸۸463 شللماره شناسنامه: 4۸۵3 موضوع 4/۵ دانگ خودروی 
 ۱۲4K۱0۷09۲3 سواری پژو 40۵ به شماره انتظامی ۱4-946 ن ۸3 و با شماره موتور
رنگ خاکستری متا لیک مدل ۱396 که متعلقات موتور دارای استهاک و الستیک 
احتیاج دارد و 3 سال زیر مدل می باشد که واقع در اهواز پارکینگ عمومی خلیج فارس 
میباشد و طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری به مبلغ ۱۱9۲۵00000 ریال ) یک 
میلیللارد و یکصللد و نللود و دو میلیللون پانصد هزار ریال( ارزیابی شللده و قطعیت یافته 
است، از ساعت 9 الی ۱۲ سه شنبه مورخ ۱400/۱۱/0۵ در اداره اجرای اسناد رسمی 
اهواز واقع در ادراه اجرای اسناد رسمی اهواز واقع در اهواز کوی نبوت جنب مجتمع 
قضائی شهید باهنر از طریق مزایده به فروش می رسد. مزایده از مبالغ مذکور شروع 
و به باالترین قیمت پیشنهادی نقدا فروخته می شود و کلیه هزینه های قانونی پس 
از مزایده به عهده برنده مزایده اسللت همچنین شللرکت در مزایده منوط  به پرداخت 
ده درصد مبلغ پایه مزایده به صندوق ثبت در روز مزایده می باشللد و مابقی مبلغ نیز 

ظرف مدت ۵ روز پس از مزایده می بایست پرداخت گردد.
م/الف: ۵/۲03۲تاریخ انتشللار : ۱0/۲۲/ ۱400 - معاون اداره اجرای اسللناد رسللمی 

اهواز - فریبا آریایی نیا
-------------------

آگهللی موضللوع مللاده 3 قانون و ماده ۱3 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 

 برابر رای شماره ۱400603۱60۱4000۷۱0-۱400/۵/۲ هیأت اول/دوم  موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در 
واحد ثبتی حوزه ثبت ملک کرمانشاه ناحیه دو تصرفات مالکانه بامعارض  متقاضی 
آقای اله مراد اسللماعیلی ولی ابادی  فرزند همت   بشللماره شناسللنامه ۱۸6 صادره 
از اسللام اباد غربی کد ملی 334۱069۱۸6در سلله دانگ از ششللدانگ سللاختمان به 
مساحت ۲00/۱ متر مربع قسمتی از پاک ۱۱و۱9- اصلی واقع در بخش سه حومه 

کرمانشللاه به ادرس ده مجنون خیابان نیازی کوچه کاهیان پاک ۱۸که حکایت 
از احللراز مالکیللت متقاضللی نسللبت به  ملک مورد تقاضللا و انتقال ملک زارع صاحب 
نسللق کاظم اسللفندیاری  احراز گردیده اسللت. لذا  به منظور اطاع عموم مراتب در 
دو نوبت به فاصله ۱۵ روز  آگهی میشللود در صورتی که اشللخاص نسللبت به صدور 
سللند مالکیت متقاضی اعتراضی داشللته باشللند میتوانند از تاریخ انتشللار اولین آگهی 
به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلللیم و پس از اخذ رسللید ظرف مدت 
یک ماه از تاریخ تسلللیم اعتراض دادخواسللت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند 
بدیهی اسللت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکیت صادر خواهد شد.  
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱400/۱0/۸ تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱400/۱0/۲3

سعید سلیم فر- رئیس ثبت اسناد و اماک کرمانشاه
م الف/۱۲/۲۱94
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راه و مسكن 

اخبار كوتاه

وزیر جهاد کشاورزی وعده داد:

تعادل قیمت گوشت قرمز به زودی
وزیر جهاد کشاورزی گفت: وضعیت تولید و تامین ذخایر گوشت 
قرمللز، مللرغ و تخللم مرغ مطلوب اسللت و بللا افزایش عرضه و 
بازرسللی ها، تنظیم بازار شللب عید انجام خواهد شللد. سیدجواد 
سللاداتی نژاد اظهار کرد: بارگذاری نهاده های دامی در سللامانه 
بازارگاه در دی ماه به پایان رسیده و به طور کامل یک میلیارد 

دالر دی ماه تامین شده و مشکلی از این بابت وجود ندارد.
وی با اشاره به این که در حال تمهید بارگذاری و تامین نهاده های 
دامی و تامین ارز آن در بهمن ماه هسللتیم، گفت: از این بابت 
هیچ نگرانی در حوزه دام و طیور نداریم؛ نشسللت های بسللیار 
نزدیک و خوبی از ماه گذشته با اتحادیه های صنعت دام و طیور 
و عشایری برگزار کرده ایم و نظارت کامل در حوزه دام روستایی 
داریم. سللاداتی نژاد خاطرنشللان کرد: برای این که عزیزان ما 
دغدغه ای در تامین سللرمایه در گردش نداشللته باشند، دامدار 
کارت با کمک بانک کشللاورزی در کشللور بین دامداران توزیع 
می شود. وزیر جهاد کشاورزی گفت: در بحث مربوط به تامین 
گوشت با تصمیمات گرفته شده، تا شب عید روزانه در فاز اول 
برای شهر تهران کشتار ۲000 راس دام سبک و ۲00 راس دام 
سنگین تمهید شده تا شب عید بازار به طور کامل تحت کنترل 

باشد که روند کار بسیار خوب در حال انجام است.
وی افزود: از محل ذخایر شرکت پشتیبانی امور دام در دام زنده 
و بخش خصوصی این کار در حال انجام است و فراوانی خوبی 

در حوزه گوشللت قرمز سللبک و سللنگین داریم و هیچ مشکلی 
نداریم، هر جای کشور هم که الزم باشد با اعام سازمان های 
جهاد کشللاورزی و یا اسللتانداران، شرکت پشتیبانی امور دام از 
ذخیره الزم برای تامین برخوردار است. ساداتی نژاد خاطرنشان 
کرد: ما دارای دام مازاد در کشللور هسللتیم بنابراین هیچگونه 

نگرانللی از ایللن بابللت وجود ندارد و این تنظیم بازار قیمت را هم 
به صورت تنظیم بازاری پیش خواهد برد.

وی بللا بیللان ایللن که در زمینه مرغ و تخم مرغ هم با تمهیدات 
انجام شللده هیچ نگرانی وجود ندارد، تصریح کرد: در راسللتای 
حمایت از تولید تا روز گذشته ۱3 هزار و ۵00 تن مرغ مازاد بازار 

توسط شرکت پشتیبانی امور دام خریداری شده تا در زمان الزم 
برای کنترل قیمت به بازار عرضه شود. وزیر جهاد کشاورزی با 
اشاره به این که ذخایر کشور در وضعیت بسیار مناسبی قرار دارد، 
اظهار کرد: قیمت ها در سایت وزارت جهاد کشاورزی است و بر 

اساس آن مردم می توانند قیمت بازار را رصد کنند.
وی بللا بیللان ایللن کلله در حال حاضر کل زنجیللره تولید تا بازار 
محصوالت کشاورزی در اختیار وزارت جهاد کشاورزی است، 
گفت: هفته گذشللته رزمایشللی در زمینه بازرسی بازار در کشور 
برگزار شد و از هفته آینده با توجه به نزدیک شدن به ایام سال 
نو، بازرسی ها دو برابر خواهد شد. ساداتی نژاد با تاکید بر این که 
نظارت مناسبی بر بازار محصوالت کشاورزی خواهیم داشت، 
تصریللح کللرد: هیچ کمبودی نداریم و با هرگونه اقدام واسللطه 

گری و داللی برخورد می شود.
وی بللا اشللاره به این که به انللدازه کافی ذخایر راهبردی وجود 
دارد و مشللکلی در تنظیم بازار نداریم، خاطرنشللان کرد: با این 
عرضلله قطعللا تنظیم بازار انجام خواهد شللد. از مردم عزیز هم 
درخواسللت می کنیم هر گونه تخلفی را در قیمت می بینند، به 
سللامانه هایی که تمهید شللده، گزارش کنند. ساداتی نژاد اضافه 
کرد: ما تنظیم بازار عید امسللال را با کمک بخش خصوصی و 
اتحادیه ها و تشللکل ها انجام خواهیم داد، بنابراین تنظیم بازار 

امسال از قدرت و ثبات بیشتری برخوردار خواهد بود. 

یک فعال صنفی با بیان اینکه دولت اعام کرده به مرغ های با سن بیش از 90 هفته نهاده دولتی تعلق نمی گیرد، گفت: برای کشتار این مرغ ها 
با کمبود کشتارگاه و سردخانه مواجه هستیم. ناصر نبی پور، رئیس هیأت مدیره اتحادیه مرغ تخم گذار استان تهران از تخصیص سهمیه دی ماه 
نهاده های دامی به مرغداران خبر داد و اظهار داشللت: دولت اعام کرده به مرغ های با سللن باالی 90 هفته نهاده دولتی تعلق نمی گیرد که این 
برای تولیدکنندگان چالش زیادی ایجاد کرده اسللت. وی اضافه کرد: جمعیت مرغ های با سللن باالی 90 هفته بین ۱۸ تا ۱9 میلیون قطعه اسللت 
و تولیدکنندگان یا باید آنها را به کشتارگاه بفرستند یا برای این گله ها، نهاده مورد نیاز را از بازار آزاد تامین کنند. این فعال صنفی گفت با کمبود 

شدید کشتارگاه و سردخانه در سراسر کشور مواجه هستیم.

مدیرعامل اتحادیه دام سللبک با بیان اینکه صادرات دام از کشللور همچنان متوقف اسللت، گفت: در حال رایزنی برای صادرات دام هایی هسللتیم 
که در قرنطینه هستند اما هنوز اتفاقی نیفتاده است. افشین صدر دادرس با اشاره به اینکه صادرات دام زنده از یک هفته قبل متوقف شده است، 
گفت: ما تاش و رایزنی می کنیم تا دام هایی که به منظور صادرات قرنطینه شده بودند، اجازه خروج از کشور را پیدا کنند. وی با بیان اینکه فرایند 
قرنطینه دام هزینه بر اسللت، افزود: ایسللتگاه های قرنطینه به تأیید دامپزشللکی اسللتان ها می رسللند و بعد از آن دام ها به این اماکن منتقل می شللود 
اما ظرفیت محدودی دارند و نمی توان به مدت زیادی دام را آنجا نگهداری کرد. دادرس گفت هم اکنون در مناطقی از کشللور از جمله اسللتان 

خوزستان و منطقه فسای فارس چندین رأس دام در قرنطینه نگهداری می شوند

صادرات دام همچنان متوقف استچالش تازه برای کشتار مرغ های تخمگذار

سطح زیر کشت گندم از ۵ میلیون و ۵۰۰ هزار 
تن فراتر رفت

هاشللمی گفت: بنابر آمار، سللطح زیر کشللت گندم آبی به یک 
میلیللون و ۸۵0 هللزار هکتللار و گندم دیللم به 3 میلیون و ۷00 

هزار هکتار رسید.
 رئیللس بنیللاد ملللی گنللدم کاران گفللت: بنابر آمللار مجموع 
 سللطح زیللر کشللت گنللدم آبللی در سللال زراعللی جدیللد 
یللک میلیللون و ۸۵0 هللزار هکتار و گندم دیم 3 میلیون و ۷00 

هزار هکتار است. 
در سللال زراعی گذشللته مجموع سللطح زیر کشللت گندم آبی 
و دیللم 6 میلیللون هکتار بود که امسللال طبق اذعان بنیاد ملی 

گندم کاران کمتر از میزان سال گذشته است.
 هاشللمی گفت: بنابر پیش بینی های سللازمان هواشناسللی در 
ماه های آتی بارش های خوبی خواهیم داشللت که در صورت 
شللرایط مسللاعد اقلیمی و پراکنش بارندگی خودکفایی محقق 
می شود. کما اینکه هم اکنون وضعیت سبزینگی مزارع به سبب 

بارندگی های اخیر مناسب است.
 با توجه به کم بارشی و شرایط نامساعد اقلیمی در سال های اخیر، 
تولید گندم در کنار دیگر عوامل همچون گرانی نهاده های تولید 
همچون کود کاهش معناداری داشت، به طوری که با شکست 
سیاسللت خودکفایی مجبور به تامین بخشللی از گندم مورد نیاز 

صنف و صنعت و ذخایر استراتژیک از خارج شدیم. 

گسترش خدمات بیمه ای در دستور کار بیمه نوین
مدیرعامل بیمه نوین در سللالگرد تاسللیس این شللرکت در میان اعضای شللبکه فروش و 
کارکنان شعبه مشهد با اشاره به نقش مهم شبکه فروش در شرکت های بیمه ای گفت: 
گسللترش، توسللعه و ارتقای خدمات بیمه ای در هر شللرکتی از سللوی نمایندگان و شبکه 
فروش آن امکان پذیر اسللت. حسللین کریمخان  زند؛ افزود: از نمایندگان به عنوان سللتون 
اصلی هر شرکت بیمه یاد می شود چرا که حرفه نمایندگی بیمه شغلی ارزشمند و دارای 
جایگاه باالیی است که نقش آنها در اطمینان بخشی و ایجاد اعتماد عمومی به این صنعت 
در جامعه و توسعه خدمات بیمه غیرقابل انکار است. همین نگاه ساختاری در فرهنگ است 
که نمایندگی بیمه را به یک شغل بلند مدت که نباید بینشی کوتاه مدت نسبت به آن داشت، 

تبدیل کرده است. کریمخان  زند با بیان اهمیت تعامل و همفکری سازنده بین کارکنان و 
اعضای شبکه فروش شرکت گفت: همفکری و تعامل سازنده بین کارکنان و اعضای شبکه 
فروش بیمه نوین یک نیاز اساسی و حیاتی در دست یابی به اهداف توسعه ای در شرکت 
است. نیاز دیگر برخورداری از آموزش های نوین بر اساس جدیدترین مباحث روز دنیا در 
صنعت بیمه، به عنوان یکی از ارکان اصلی در تقویت نیروی انسانی در هر دو حوزه است 

که خوشبختانه زیرساخت های پیاده سازی آن مهیا شده و در حال اجراست.
نائب رئیس هیأت مدیره بیمه نوین درخصوص عملکرد شعبه مشهد تصریح کرد: امروز 
شللرکت بیمه نوین در شللهر مشللهد جایگاه قابل قبول و شللناخته شده ای دارد و به مراکز 

مهللم صنعتللی، تجللاری و اقتصادی این شللهر خدمات بیملله ای ارائه می کند که این امر 
نتیجه تاش کارکنان و تمامی اعضای شبکه فروش در ارائه خدمات با کیفیت بیمه ای 
به بیمه گذاران در این شللهر اسللت. وی با تأکید بر اهمیت بهسللازی فرآیندهای اجرایی و 
عملیاتی در شرکت خاطرنشان کرد: یکی از اولین اقداماتی که در سال های اخیر در بیمه 
نوین با جدیت پیگیری شد، ساماندهی خسارت ها و بازنگری در فرآیندهای اجرایی شرکت 
بود که امروز نتیجه آن تسهیل در تمام امور خدماتی و پرداخت خسارت در شرکت است 
که عاوه بر افزایش سللطح رضایت بیمه گذاران و زیان دیدگان به ارتقای سللطح اعتماد 

مشتریان منجر شده است.


