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روابط عمومی

اپلیکیشن موبایلی همراه کارت رفاه به روز
رسانی شد

بازدید مدیرعامل موسسه فرهنگی موزه های بنیاد از موزه بانک ملی

ناصر حمیدی خواه مدیر عامل و عضو هیات مدیره موسسه فرهنگی موزههای بنیاد از موزه بانک ملیایران بازدید کرد .وی در این بازدید ضمن تقدیر از اقدام ارزشمند بانک ملی ایران
برای جمع آوری مجموعه ای از آثار تاریخی گفت :حضور در این مکان و مشاهده روحیه تالش و عشق دست اندرکاران ،کامال محسوس و قابل ستایش بود .امیدوارم موفقیت روزافزون
این موزه ،برای نسلهای جویای دانش و علم مثمر ثمر باشد .در این دیدار برگزاری نمایشگاه های مشترک در آینده نزدیک ،مورد بررسی کارشناسی قرار گرفت و طرفین بر گسترش
تعامالت متقابل تصریح کردند.همچنین استفاده از ظرفیت ها و پتانسیل های علمی و تخصصی طرفین نیز از عمده مباحث مطرح شده این دیدار بود .الزم به ذکر است ،موسسه فرهنگی
موزه های بنیاد از جمله مهم ترین موزه های ایران اســت ،تابلو های نفیس ،آثار فاخر و فراوان متعلق به ادوار مختلف تاریخی وسبک های مختلف هنری ،از جمله آثار این موسسه در
تهران و رامسر است .

وزیر امور اقتصادی و دارایی

اپلیکیشــن موبایلی همراه کارت رفاه تحت سیستم
عامل اندروید به روز رســانی و نسخه جدید بر روی پورتال بانک
قرار گرفت.
به گزارش اقتصاد سرآمد ،نسخه  2.0.0اپلیکیشن موبایلی همراه
کارت رفاه ویژه سیســتم عامل اندروید به منظور بهبود کیفیت
فنی ،امنیتی ،کاربردی و ایجاد قابلیت های جدید بر پورتال بانک
رفاه به نشــانی  www.refah-bank.irو سایت کافه بازار
قرار گرفته است.
از ویژگی های این نســخه می توان به امکان ورود با اثر انگشت،
افزایش ســهولت به اشتراک گذاری رســید تراکنش ها ،بهبود
نحوه خرید شارژ سیم کارت های اعتباری ،نمایش مجدد شناسه
قبض و شناسه پرداخت در پیام تاییدیه پرداخت قبوض ،بهبود
در بخش تاریخچه تراکنش ها و رفع برخی مشکالت و باگ های
نرم افزاری اشاره کرد.

دريافت تسهيالت ارزان قيمت با طرح
«کوشان» بانک اقتصادنوين
بانک اقتصادنوين باهدف افزايش قدرت خريد و حفظ
سرمايه و پس انداز مشتريان و کمک به رونق و شکوفايي چرخه
اقتصادي کشور ،طرح «کوشان» را معرفي کرد.
به گزارش اقتصاد سرآمد ،طرح تســهيالتي «کوشان» فرصت
خوبي را براي ســپرده گذاران حقيقي و حقوقي اين بانک فراهم
کرده تا بتوانند ضمن دريافت سود ســپرده ،تا  80درصد مبلغ
ســپرده خود ،بدون نياز به ضامن و در کمتريــن زمان ممکن
تســهيالت ارزان قيمت دريافت کنند .نرخ ســود يــا کارمزد
تسهيالت در طرح «کوشــان» متغير بوده و به نسبت نرخ سود
سپرده دريافتي توسط مشــتري بابت سپرده توديع شده و دوره
زماني بازپرداخت تسهيالت بين چهار تا  18درصد تعيين شده
است.
خريد محل کار ،خريد خودرو ،تأمين سرمايه در گردش ،بهسازي
و تجهيز ملک (محل کار /مسکوني) ،خريد کاال ،ابزار کار و لوازم
يدکي و خريد کاال هاي مصرفي بادوام از جمله مواردي اســت
که مشــتريان ارجمنــد ميتوانند براي انجام آن از تســهيالت
طرح «کوشان» بانک اقتصادنوين با شرايط بازپرداخت انتخابي
بهرهمند شوند.
مشتريان ارجمند مي توانند براي کسب اطالعات بيشتر در رابطه
با اين طرح به شعب بانک اقتصادنوين در سراسر کشور مراجعه و
يا با کارشناسان مرکز  24ساعته ارتباط با مشتريان اين بانک به
شماره  021-48031000تماس حاصل کنند.

ارایه راه حل های اثربخش ،اقتصاد ایران

وزیر امور اقتصادی و دارایی در اولین
جلسه هسته اندیشــه ورزی مدیریت حرفه ای و
افزایش کارایی شرکت داری دولتی تاکید کرد :باید
ازآندستهنظریههاوراهحلهایعلمیبهرهببریم
که بیشترین میزان سازگاری با ساختار اقتصادی
ایران را دارا می باشند.
به گزارش اقتصاد ســرآمد  ،دکتر فرهاد دژپسند
با بیان این مطلب اظهار داشت :وزارت اقتصاد به
دلیل آنکه مسولیت های گسترده ای را در حوزه
هایمتنوعیهمچونمالیات،گمرک،بانک،بیمه،
خزانه داری و بهبود فضای کسب و کار بر عهده دارد
و هر کدام از این حوزه ها از حساسیت ویژه ای در
اقتصاد کشور برخوردارند نیازمند ،بهره گیری از
آرا و نظرات مختلف از ســوی افراد دارای تجربه،
صالحیت و متخصص است تا در تصمیم گیری

های اقتصادی و سیاستگذاری نقش خود را به نحو
مطلوبیایفاءنماید.
وزیراقتصادخاطرنشانکرد:وقتیدشمنباتحریم
های ناجوانمردانه عرصه را برای کشور تنگ می
کند،بایدازآنچهداریمبهبهتریننحواستفاهکنیمو
مشکالتکشوررابااولویتظرفیتهایداخلیحل
نماییم .وی در خصوص وضعیت شرکتهای دولتی
در ایران گفت :به اقتضای شرایط اقتصادی ،در دوره
هایی حجم شرکت های دولتی بطور فزاینده ای
افزایش یافت که برخی از این شرکتها با گذشت
چند سال از فعالیت شان علی رغم برخورداری از
دارایی های قابل توجه ،بازدهی چندانی نداشتند.
دکتر دژپسند در پایان این جلســه تاکید کرد:
شرکتهای دولتی ،اموال و دارایی مردم هستند و
در انحصار و مالکیت شخص یا وزارتخانه خاصی

نیســتند .همچنین وزیر اقتصاد در اولین جلسه
هسته اندیشه ورزی تامین مالی داخلی که بصورت
جداگانه برگزار شد ،با اشاره به انباشت سرمایه ها
و منابع طبیعی فراوان کشور گفت :وقتی به سهم
ایران در بازارهای جهانی و شاخص های رفاه نگاه
می کنیم ،می بینیم تناســب چندانی با ثروتها و
ظرفیت های کشورمان وجود ندارد.
دژپسندخطاببهاعضایهستههایاندیشهورزی
گفت :زکات علم شــما این است که با تشخیص،
شناسایی و تدوین راهکارهایی ،کمک کنید کشور
از این وضعیت عبور کند.
دکتر دژپسند عناوین هسته های اندیشه ورزی
وزارت اقتصاد را که برای تحقق این مهم پیش بینی
شده اند را شامل «اقتصاد کالن «« ،بهبود فضای
کسب و کار و خصوصی سازی اثربخش»« ،تامین

اعالم آمادگی بیمه معلم جهت نصب و راه اندازی وسایل
گرمایشی مدارس کشور

بازدید معاون طرح و توسعه از شرکت آتیه
سازان مهر اقتصاد

معاون طرح و توســعه بانک مهر اقتصاد در بازدید از
شرکت آتیه سازان مهر اقتصاد بر ضرورت خدمت رسانی مطلوب
تر به همکاران تاکید کرد.
به گزارش اقتصاد ســرآمد ، ،جعفر صفایی مزید – معاون طرح
و توسعه بانک  -در این بازدید که رئیس اداره بازاریابی و تجهیز
منابع بانک نیز حضور داشــت با اشــاره به اهمیت ارائۀ سهام به
سهامداران واقعی شرکت ،اقدامات صورت گرفته در این زمینه
را ارزشــمند توصیف کرد و از تالش های صورت گرفته تقدیر و
تشکر نمود.
وی با اشــاره به ضرورت های تشکیل شــرکت آتیه سازان مهر
اقتصاد به منظور خدمت رســانی مطلوب تر بــه همکاران ،ابراز
داشت :باید با بررسی های کارشناسی و برنامه ریزی دقیق در ابتدا
نیازهای اساسی و اولویت دار کارکنان را شناسایی نماییم و در گام
آتی در جهت مرتفع شدن خواسته های همکاران حرکت کنیم.
صفایی ورود به فعالیت های ســالم و ســودآور اقتصــادی را از
راهکارهای افزایش بهره وری شرکت آتیه سازان دانست و گفت:
تشکیل کمیتۀ سرمایه گذاری با استفاده از کادر مجرب می تواند
یکی از راههای مهم برای رسیدن به بهره وری بیشتر باشد.
در ادامه ،بهزاد فتحی  -مدیر عامل شرکت آتیه سازان – گزارشی
از عملکرد هشت ماهۀ شرکت ارائه کرد و گفت :با توکل بر خداوند
متعال و حمایت های مدیران ارشــد بانک در تالشیم تا با اتخاذ
راهکارهای مناسب و برنامه ریزی دقیق و منسجم ،فعالیت های
این شرکت به گونه ای انجام شــود تا همه همکاران از عواید آن
بهره مند شوند.
گفتنی است در این بازدید در خصوص مسائلی چون چشم انداز،
اهداف ،برنامه ها و اســتراتژی ها ،ســهام ،منابع کسب درآمد،
فرصت ها ،تهدیدها و چالش های پیش روی شرکت آتیه سازان
بحث و تبادل نظر شد.
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حرکت در مســیر ســند اســتراتژیک این
شرکت بیمه ای برای ارتقا فرهنگ بیمه و پیشگیری
از وقوع خسارات است.

در حالیکه برخی شرکتهای بیمه به شاخصه جبران
که حکایت از تامین خســارت دارد را مــد نظر قرار
داده اند...
به گزارش اقتصاد سرآمد ،اما توجه خاص بیمه معلم
به شاخصه پیشگیری از وقوع خسارت ضمن عمل به
ایفا تعهدات اجتماعی قابل مالحظه میباشد.
تجهیز زمین های وررشــی مدارس کشور به چمن
مصنوعی و گرانول  /اجرای طرح تحصیل بدون آسیب
شــرکت بیمه معلــم با هــدف توجه به رســالت
اجتماعی با اجــرای طرح تحصیل بدون آســیب،
تجهیز زمین ورزشــی مــدارس کشــور به چمن
مصنوعی و گرانول به منظور پیشــگیری از آسیب
دانش اموزان حین بازی را اجرایی کرده اســت و
گفتنی است تاکنون بسیاری از زمین های ورزشی
مدارس کشور مجهز شدند.
این گزارش حاکی از آن است ایفا تعهدات اجتماعی
بیمه معلم بــا تجهیز مدارس نقاط کشــور (از جمله
ایالم و یاسوج) به وسایل سرمایشی از دیگر اقدامات
این شرکت بیمه ای است.

تشریح اقدامات بانک مرکزی در بازار ارز و پول

رئیس کل بانک مرکزی با نتشــار پیامی
در صفحه شخصی خود در فضای مجازی،آخرین
اقدامات بانک مرکزی در بازار ارز وپول را تشریح
کرد.

به گزارش اقتصاد سرآمد ،همتی؛ تشریح اقدامات
بانک مرکــزی در بــازار ارز و پولبــه عبدالناصر
همتی در ایــن پیام نوشــت :همانگونه که پیش
بینی شــده بود ،درروزهای اخیر به دلیل فرصت

مالی داخلی»« ،تامین مالــی خارجی»« ،اصالح
نظام پولی و بانکی»« ،اصالح نظام مالیاتی و ارتقای
اثر بخشی آن»« ،ارتقای عملکرد نظام گمرکی»،
«مدیریت حرفه ای و افزایش کارایی شرکت داری
دولتی»« ،مدیریت دارایی ها و بدهی های دولت»،
«اقتصادهوشمندوتوسعهزیرساختهایمرتبط»
و «کاربست آموزه های دینی در حوزه بانکداری،
بیمه ،بازار سرمایه ،مالیات و  ». . .عنوان کرد.
وزیر اقتصاد ترکیب هســته های اندیشه ورزی
را شــامل دولــت ،مجلس ،بخــش خصوصی و
دانشــگاهیان عنوان کرد و گفت :این هسته ها به
عنوان بازوی مشورتی وزارت امور اقتصادی و دارایی
عمل خواهند کرد که روسای این هسته ها از بین
وزرا و اعضای سابق دولت و نایب رئیس آنها نیز از
بین مدیران فعلی مجموعه وزارت اقتصاد انتخاب
شده اند.
گفتنی اســت ،وزارت امور اقتصــادی و دارایی با
هدف ارتقای توان تصمیم سازی ،تصمیم گیری
و سیاستگذاری در مواجهه با مسایل پیچیده و پویا
و افزایش کیفیت تصمیمات متخذه و همچنین به
جریان انداختن یافته های علمی جدید در بسته
های سیاستگذاری ،با بهره گیری از تمامی ظرفیت
های علمی و تخصصی کشــور ،مبادرت به ایجاد
هسته های اندیشه ورزی نموده است.
برنامه ریزی و تصمیم سازی در حوزه های راهبردی
وزارت اقتصــاد و کمک به سیاســتگذاری کالن
اقتصادی و ارائه پیشنهادات سیاستی در راستای
ارتقای عملکرد وزارتخانه ،کمک به تعیین اولویت
های راهبردی وزارتخانه ،طراحی ساز و کار های
اجرایی سیاســت های اقتصادی مبتنی بر اصول
طراحی و ســاز و کار و رصد تازه های گفتمانی،
سیاستی ،علمی و فنآوری از دیگر وظایف هسته
های اندیشه ورزی است.
این گزارش حاکی است ،شناخت نیازها و مشکالت
جامعه و انتقال سریع آن به وزارتخانه به همراه راه
حل های اجرایی در افق های زمانی کوتاه مدت،
میان مدت و بلندمدت نیز از جمله وظایف هسته
های اندیشه ورزی است/ .شادا

فرهنگ سازی مفهوم بیمه
بیمه معلم تالش برای القا مفهوم بیمه در میان دانش
اموزان را در دستور کار قرار داده است.
بر این اســاس جهت توســعه ســامت اجتماعی و
فرهنگی ،تولید بازی هــای بیمه ای برای گروه های
سنی را به جامعه دانش آموزی عرضه کرده است.
اســتراتژی بیمه معلم در قالب تالیف کتب با مفهوم
آموزش بیمه /تجهیز مدارس /کمک در ساخت مراکز
درمانی ،رفاهی و بســیاری موارد دیگر ...تجلی یافته
است.
علیرغم عدم تعهد  /حل مشکل مادی و معنوی دانش
آموزان آسیب دیده شین آباد  /همراه با تقدیر معاون
رئیس جمهور
بیمه معلم حل مشکل مادی و معنوی دانش آموزان
آسیب دیده شین آباد را علیرغم عدم تعهد در دستور
کار قرار داد که ایــن اقدام نیز در راســتای عمل به
تعهدات اجتماعی صورت پذیرفت.
اعالم آمادگی بیمه معلم
شایان ذکر است که بیمه معلم جهت تجهیز مدارس
به وسایل گرمایشــی نیز اعالم آمادگی می نماید که
البته با توجه به قوانین آمــوزش و پرورش و الزام به
رعایت اســتانداردهای ایمنی در نصب و راه اندازی
وســایل گرمایشــی ،هر گونه اقدامی باید با نظارت
وزارت آموزش و پرورش صورت پذیرد.
زمانی باقیمانده از ســال جاری میــادی برای
تســویه حســاب بنگاه ها و تجار با طرف حساب
های خارجی ،تقاضــای واقعی ارز به طور طبیعی
تاحدزیادی افزایش پیداکرد .متأسفانه این بار نیز
فرصت جویان و نوسان گیران با سوار شدن بر این
موج و با کمک گرفتن ازجو روانی در فضای مجازی
افزایش کوتاهمدتی را در نرخ ارز موجب شدند.
وی افزود :بر اساس پیش بینی انجام گرفته ،دراین
مقطع نیز بانک مرکزی با برنامه وتدبیر ،نیاز تجار
و ســایر متقاضیان ارز را تأمین و با اقدامات الزم
ثبات را به بازار ارز برگرداند و آن را در مسیرتعادلی
برپایــه بنیادهای بــازار و البتــه مدیریت بانک
مرکزی ،قرارداد.
رئیس کل بانک مرکزی در ادامه این پیام نوشت:
قبال نیز تأکید کردم که ذخائر اســکناس کشور
در وضعیت بســیارمطلوبی است و تسلط واحاطه
بانک مرکزی پرقدرت تر ازهمیشه است .درپاسخ
به اظهارنگرانــی برخی از صاحبنظــران محترم
درخصوص معضالت پیش انباشــته نظام بانکی،
ذکر این نکته ضروری است که برنامه ها و اقدامات
بانک مرکزی در بخش ارزی ،همراستا با اقدامات
اساسی ولی دقیق این بانک دراصالح و بازسازی
نظام بانکی بوده و همچنان هردو سیاست باقوت
ادامه خواهد یافت.
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دریچه

با حضور وزیر بهداشت ،درمان و آموزش
پزشکی؛

بهرهبرداری از  ۲۵خانه بهداشت
ساخته شده توسط بانک آینده در
مناطق زلزلهزده کرمانشاه

بانک آینده ،که پروژه های ساخت ۲۵
خانه بهداشت را با هدف کمک به تأمین آسایش
خاطر هموطنان عزیز زلزلهزده استان کرمانشاه،
از حدود یکسال پیش آغاز کرده بود؛ آنان را با
حضور جمعی از مردم منطقه ،سید حسن قاضی
زاده هاشمی وزیر بهداشــت ،درمان و آموزش
پزشــکی ،هوشنگ بازوند اســتاندار کرمانشاه،
اعضای هیأت مدیره بانک آینــده و تعدادی از
مســئوالن اســتانی و محلی ،در روز پنجشنبه
ششم بهمن ماه سال  ،۱۳۹۷افتتاح نموده و به
بهرهبرداری رساند.
به گــزارش اقتصاد ســرآمد ،در پی وقــوع زلزله
دلخراش در استان کرمانشاه در سال  ،۱۳۹۶بانک
آینده ،در راستای ایفای مسئولیتهای اجتماعی،
ساخت تعداد  ۲۵خانه بهداشت را در این مناطق در
دســتور کار خود قرار داد که پس از گذشت حدود
یک ســال ،این پروژه ها ،با موفقیت کامل ،به اتمام
رسیده و مورد بهرهبرداری قرار گرفتند.
تعداد  ۴خانه بهداشت ،در شهرستان جوانرود و در
روستاهای تابعه چشمه میران ،زیران ،مزران و برده
رش بازان ۴ ،خانه بهداشــت در بخش کوزران و در
روستاهای تابعه دایار ،شــیخ مصطفی ،جعفرآباد و
گلودره ۱۷ ،خانه بهداشت نیز در شهرستان سرپل
ذهاب و در روستاهای تابعه کالشی تپه رش ،کلینه،
کوئیک عزیز ،الیاسی احمد ،بانی هوان ،سر زل والی
نظــری ،بزمیرآباد ،آب باریک ،دارتوت ،مشــکنار،
قرهبالغ اعظم ،کلم کبود علیا ،تپه داراب خان ،میل
قادر علیا ،امام عباس علیا ،تایشهای و کلیه سفید؛
 ۲۵خانه بهداشــت احداث شده توسط بانک آینده
در این منطقه هستند .شایان ذکر است؛ عملیات
اجرای این پروژه ها از سوی بانک آینده ،با پیگیری و
هماهنگی وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی
و مساعدت استانداری و دانشــگاه علوم پزشکی و
خدمات بهداشتی ،درمانی استان کرمانشاه در سال
گذشــته آغاز و همزمان با آغاز چهلمین ســالگرد
پیروزی انقالب اسالمی در مناطق تعیین شده ،به
بهره برداری رسید.

به روزرسانی خدمات الکترونیک
بانک تجارت دربامداد جمعه

خدمــات الکترونیک بانک تجارت
در بامداد جمعه هفتم دی ماه به دلیل انجام
عملیات بهینه سازی شبکه شعب با اختالل
موقتی همراه می شود.
به گزارش روابط عمومی بانک تجارت  ،این
اختالل از ســاعت 2لغایــت  5بامداد جمعه
هفتم دی ماه در خدمات الکترونیک شــامل
تلفن بانــک ،اینترنت بانــک  ،موبایل بانک،
خدمات کارت و دســتگاههای خودپرداز و
 POSبانک تجارت ایجاد می شود و پس از
اتمام عملیات بروز رسانی سیستم ها  ،خدمات
مذکور طبق روال در اختیار مشتریان قرار می
گیرد .روابط عمومی بانک تجارت از همکاری
و صعه صدر مشــتریان ارجمند قدردانی می
نماید.
مرکز ارتباط مشتریان بانک تجارت با شماره
 1554بــه صــورت شــبانه روزی آمادگی
پاسخگویی به عموم مشتریان را دارد.

