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پرداخت  بیش از 2300 میلیارد ریال 
تسهیالت ازدواج، ودیعه مسکن و 

فرزندآوری توسط بانک گردشگری

بانک گردشگری در 9 ماهه منتهی به پایان 
بانک  تکلیفی  راستای تسهیالت  در  آذر 1401  
مرکزی جمهوری اسالمی ایران، حدود 3000 فقره 
تسهیالت به مبلغ 2311 میلیارد و 640 میلیون 
و  مسکن  ودیعه  ازدواج،  بخش های  در  ریال 

فرزندآوری پرداخت کرد.
گردشگری،  بانک  عمومی  روابط  گزارش  به 
ازدواج  تسهیالت قرض الحسنه  پرداخت  میزان 
859 فقره به مبلغ 1159 میلیارد و 500 میلیون 
ریال، تسهیالت قرض الحسنه فرزندآوری 1352 
فقره معادل 489 میلیارد و 600 میلیون ریال و 
ودیعه مسکن 745 فقره به مبلغ 662 میلیارد و 
540 میلیون ریال بود. بانک گردشگری به عنوان 
یک بانک خصوصی در سال 1400 نیز در مجموع 
فقره تسهیالت قرض الحسنه  و 650  یک هزار 
ازدواج به مبلغ 1317 میلیارد ریال پرداخت کرده 
بود. در بخش ودیعه مسکن نیز در سال گذشته 
3787 فقره تسهیالت به مبلغ 2509 میلیارد و 
885 میلیون ریال تسهیالت در تهران و 985 
فقره تسهیالت ودیعه مسکن در سایر استان ها 
به مبلغ 318 میلیارد و 90 میلیون ریال پرداخت 
متقاضیان  اکثر  حاکیست:  گزارش  این  شد. 
فرزندآوری  و  ازدواج  قرض الحسنه  تسهیالت 
با مراجعه به شعب بانک گردشگری و تکمیل 
مدارک، از تسهیالت مذکور بهره مند شدند و این 
روند همچنان ادامه دارد.  30 دی ماه، سالگرد 
تاسیس بانک گردشگری است. بانک گردشگری 

100 شعبه در سراسر کشور دارد.

جهش 260 درصدی سود خالص بانک ملت
سود 4700 میلیارد تومانی به 
17.000 میلیارد تومان رسید

امسال  ماهه  در 9  ملت  بانک  خالص  سود 
نسبت به مدت مشابه سال قبل با جهش خیره 

کننده 260 درصد رو به رو شد.
سود  ملت،  بانک  عمومی  روابط  گزارش  به 
گذشته  سال  آذرماه  پایان  در  وبملت  خالص 
رقمی حدود 4.700 میلیارد تومان بوده که در 
پایان 9 ماهه امسال با رشد260 درصدی به بیش 

از 17.000 میلیارد تومان رسیده است.
سهم  هر  پایه  سود  گزارش،  این  اساس  بر 
بانک ملت از 181 ریال در پایان فصل سوم سال 
پایان 9 ماهه امسال  گذشته به 651 ریال در 
معادل  رشدی  دهنده  نشان  که  یافته  افزایش 

260 درصد است.
در همین حال، سود عملیاتی هر سهم وبملت 
با 213 درصد جهش از 226 ریال به 707  نیز 

ریال افزایش یافته است.
گزارش 9 ماهه منتشره از سوی بانک 262.000 
میلیارد ریالی ملت حکایت از آن دارد که درآمد 
تسهیالت اعطایی، سپرده گذاری و اوراق رهنی 
این بانک خصوصی شده در پایان آذرماه امسال 
حدود 765.012 میلیارد ریال به ثبت رسیده که 
نسبت به مبلغ 464.230 میلیارد ریالی مقطع 
مشابه سال گذشته، رشدی 65 درصدی را تجربه 
بانک  کارمزدی  درآمدهای  خالص  است.  کرده 
ملت نیز در حالی که در پایان فصل پاییز پارسال 
رقمی بالغ بر 23.119 میلیارد ریال بوده در پایان 
سه ماهه سوم امسال با 113 درصد رشد، بیش از 

49.270 میلیارد ریال گزارش شده است.
بر این اساس، جمع درآمدهای عملیاتی وبملت 
از 248.067 میلیارد ریال با افزایش 110 درصدی، 
رقمی نزدیک به 520.555 میلیارد ریال را  در 

پایان آذرماه سال جاری ثبت کرده است.
این گزارش حاکی است، بانک ملت در بخش 
سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی نیز با رشد 
1274 درصدی رو به رو شده و رقم این شاخص 
رقم 56.311  به  ریال  میلیارد  از حدود 4.098 

میلیارد ریال نزدیک شده است.

رشد پائیزه بیمه سینا با اصالح پرتفو 
و توسعه فروش

صورت های مالی منتشره بیمه سینا در فصل 
سوم سال 1401 نشان از تحقق اهداف پیش بینی 

شده دارد.
بین  امور  و  عمومی  روابط  گزارش  به 
زیان  جاری  سال  پاییز  در  الملل بیمه سینا، 
ریالی  میلیون   883 974 میلیارد و  و  هزار   2
و  هزار  یک  به   1401 اول  نیمه  در  شده  ثبت 
311 میلیارد و 801 میلیون ریال کاهش یافته و 
انتظار می رود در سال آینده تبدیل به سود شود.

بر اساس این گزارش، پرتفوی 9 ماهه سال 
1401، نسبت به مدت مشابه در سال قبل 103 
درصد رشد را تجربه کرده است که به رقم 39  
به  نسبت  رقم  این   . رسیده  هزار میلیارد ریال 
پایان سال مالی 1400، رشد 60 درصدی را نشان 

می دهد.
این گزارش می افزاید، نسبت خسارت در 9 ماهه 
سال جاری به 57  درصد رسیده است که نسبت 
به دوره مشابه سال قبل 6  درصد و در قیاس با 
عملکرد سال مالی قبل معادل 13  درصد کاهش 
داشته که این موضوع در نتیجه پایش مستمر 
پرتفو، حذف پرتفوهای زیان ده و جایگزینی آن با 
پرتفوهای با نسبت خسارت مناسب و اقتصادی 
صورت گرفته است . در بخشی از این گزارش 
رشد  و  حق بیمه صادره  درصدی   103 رشد  به 
82  درصدی خسارت های پرداختی اشاره شده 
است که این امر نتیجه ی بهبود عملکرد بیمه   ای 
شرکت نسبت به سنوات قبل است. خاطرنشان 
در  که  ذخایر  درصدی   70 افزایش  سازد،  می 
نتیجه افزایش ذخیره حق بیمه عاید نشده عمدتاً 
در  افزایش  علت  به  گروهی  درمان  رشته  در 
پرتفوی حق بیمه صادره در 9 ماهه سال 1401 
شماره 58 مصوب  آیین نامه  محاسبات  مطابق 
شورای عالی بیمه و روش فصلی بوده است که 
ذخایر مذکور و سایر ذخایر به منظور پوشش 
آیین نامه بیمه مرکزی  مطابق  آتی  ریسک   های 
الزامی شده و از نکات مثبت عملکردی در مواجهه 
با ریسک های تحقق نیافته در سنوات آتی است.
درآمد  شده،  منتشر  مالی  های  صورت  در 
با  ماهه   9 در  شرکت  سرمایه گذاری   های 
معادل  سرمایه  بازار  شرایط  بهبود  به  توجه 
در  که  است  داده  نشان  را  659 میلیارد ریال 
یک هزار میلیارد ریال  از  بیش  به  حاضر  حال 
این  در  است بیمه سینا  گفتنی  است.  رسیده 
بر محورهای مهمی مانند  را  دوره، هدف خود 
بازنگری در ساختار  بیمه گری،  پرتفوی  اصالح 
سرمایه گذاری، توسعه فروش به ویژه در حوزه 
حداکثری  رضایت  جلب  و  زندگی  بیمه های 
سهامداران قرار داده است که با تدوین برنامه 
های کوتاه مدت و بلندمدت برای رسیدن به این 

اهداف می کوشد.

شيرينی كام  توان خواهان در 
دوسالگی افتتاح بیدبلند خلیج فارس

در آستانه دوم بهمن ماه، مصادف با دومین 
سالگرد افتتاح و بهره برداری از پاالیشگاه عظیم 
بیدبلند خلیج فارس به عنوان فینالیست برترین 
میالدی،   2020 سال  در  دنیا  ابرپروژه های 
هزینه های برگزاری جشن سالگرد افتتاح جهت 

کمک توان خواهان اختصاص یافت.
خلیج  پتروشیمی  عمومی  روابط  گزارش  به 
صرف  این جشن،  برگزاری  هزینه های  فارس، 
خرید 10 دستگاه ویلچر برای معلوالن و 10 عدد 
تشک مواج طبی جهت استفاده بیماران نیازمند 

ضایعه نخاعی شد.
بیدبلند  گاز  پاالیش  شرکت  این  از  پیش 
خلیج فارس، در راستای عمل به مسئولیت های 
اجتماعی و تکریم و کمک رسانی به معلوالن و 
بیماران کم بضاعت شهرستان بهبهان پیشگام 
انسان  و  خیر  امور  این  در  ساله  هر  و  بوده 

دوستانه مشارکت فعال داشته است.

این در حالی است که نرخ ارز هر روز باالتر رفته 
و مرزهای جدیدی را در می نوردد اما با این وجود، 
سیاستگذاران و متولیان امر در واکنش به این مسئله 
به جای اتخاذ رویکردهایی که التهابات بازار را کاهش 
اقدام  و هیچ گونه  پرداخته  درمانی  گفتار  به  دهد، 
عملی در جهت کاستن از شرایط موجود مشاهده 
نمی شود. بر کسی پوشیده نیست که نرخ ارز و به 
خاصی  اهمیت  از  ایران  اقتصاد  در  دالر  خصوص 
بازارها  دیگر  در  تصاعدی   اثرات  و  بوده  برخوردار 
دارد؛ مسئله ای که در نوع خود یک ضعف ساختاری 
برای اقتصاد ایران تلقی می شود اما انکارنشدنی است 
و در شرایط کنونی باید برای آن چاره جویی کرد و 
با گفتاردرمانی و یا اتخاذ سیاست مبهم وضعیت 

معیشتی جامعه رنگ آرامش به خود نخواهد دید.
خبر تکراری آزاد شدن منابع ارزی 

اخیر  روزهای  که  شرایطی  در  و  حال  همین  در 
افزایش قیمت دالر شتاب گرفته و چشم اندازی برای 
توقف این شتاب هم دیده نمی شود، خبر مهمی از 
پاستور مخابره شده. خبر این بود: »در همین چند 
روز گذشته با وجود اینکه چند میلیارد دالر از دارایی 
های ارزی مسدود شده کشور آزاد شده و در چرخه 

اقتصاد قرار گرفته«.
این شرایط در حالی است که رئیس بانک مرکزی 
اخیرا با ارائه گزارشی از اقداماتی که انجام داده است، 
بیان کرده که: ما روز اول اعالم کردیم به دنبال ثبات 
ارزی هستیم، ثبات ارزی هم اقدامی یک مرحله ای 
مذاکرات  دادیم  انجام  که  کاری  نخستین  نیست. 
سازنده تجاری با شرکای تجاری کشورمان در قالب 
دیپلماسی پولی و بانکی بود. ما طی این مدت با قطر، 
امارات متحده عربی، چین و عراق مذاکرات بسیار 
سازنده ای داشتیم و در تمام آن ها نیز دستاورد های 
بسیار خوبی داشتیم. بطوری که منجر شد بخش 
زیادی از منابع ارزی تحریم و مسدود شده ایران قابل 
استفاده شود و هم اکنون از آن استفاده می کنیم؛ به 
عنوان مثال، از دیروز توانستیم حدود 300 میلیون 
دالر از مجموع 10 میلیارد دالر منابع ارز TBI که در 
عراق داشتیم را در بازار نیما برای کاال های اساسی 
عرضه کنیم و از این به بعد این ارز را در بازار نیما 
عرضه می کنیم و همه واردکنندگان می توانند از آن 
استفاده کنند.ارز هایی که در چین داشتیم معموالً 
در نیما به فروش نمی رفت، ولی هم اکنون در نیما به 
فروش می رسد و زمان تخصیص را که حدود 21 روز 

طول می کشید به 48 ساعت کاهش دادیم
فرزین همچنین ادامه می دهد که ارز هایی که در 
چین داشتیم معموالً در نیما به فروش نمی رفت، ولی 
هم اکنون در نیما به فروش می رسد و زمان تخصیص 
به 48 ساعت  را که حدود 21 روز طول می کشید 
کاهش دادیم. همچنین توانستیم در مذاکرات بسیار 
سازنده ای که با اماراتی ها داشتیم عرضه ارز درهم در 

سامانه نیما را افزایش دهیم.
به گزارش فراز، انتشار خبر آزادسازی ارزهای بلوکه 
شده ایران در کشورهای دیگر، مدت هاست که دیگر 
نه برای افکار عمومی مهم است و نه برای بازار. در 
ماه های اخیر آنقدر دولت این خبر را خصوصا درباره 
آزادسازی 7 میلیارد دالر ارز ایران در کره جنوبی تکرار 
کرده که دیگر به راحتی کسی آن را باور نمی کند. 
فرمول تکرار خبر هم همیشه یکی است؛ هر زمان 
قیمت ها در بازار ارز متالطم می شوند، دولت این 

به عنوان برگ  آن  از  تا  را روی میز می گذارد  خبر 
برنده استفاده کند. این برگ برنده اما مدت هاست 

که سوخته است.
ایران در  حاال هم خبر آزادسازی ارز بلوکه شده 
خارج از کشور از همین فرمول پیروی می کند. یک 
هفته است که تب و تاب قیمت ها در بازار ارز سر باز 
ایستادن ندارد و دولت هم برای رام کردن این اسب 

سرکش، هر چه زده به در بسته خورده.
اما خبر اخیر دولت از آزادسازی ارزهای بلوکه شده 
ایران حتی از اخبار مشابه قبلی هم سوال برانگیزتر و 
غیرقابل باورتر است. یعنی جز اینکه این برگ برنده 
دیگر کار نمی کند، پای سواالتی در میان است که 

خبر دولتی ها آن را بی پاسخ می گذارد.
رقم ارز آزاد شده باالخره چقدر است؟

سوال اول این است که ارز آزاد شده چه میزان 
است؟ اینکه دولت هیچ اشاره ای به رقم ارز آزاد شده 
واقع  نکته شک برانگیز ماجراست. در  اولین  نکرده 
»چند میلیارد دالر« دقیقا یعنی »چند«؟ 2 میلیارد 
دالر یا 10 میلیارد دالر؟ اصال چرا دولت رقم ارز آزاد 
شده را اعالم نمی کند؟ آیا مانعی برای این کار وجود 

دارد؟
سوال دوم این است که آیا کشور مورد اشاره نامی 
ندارد تا با آدرس دقیق تر از آن یاد شود؟ اگر پول 
بلوکه شده ما در یک کشور در چند روز گذشته آزاد 

شده، دلیل عدم اشاره به نام آن دولت چیست؟ 
چرا این نکته مهم در خبر دولت به صورت شفاف 
چرا  پرسید  باید  همچنین  است؟  نشده  مشخص 
کشور طرف مقابل آنطور که عرف بین الملل رایج 
است همزمان با آزادسازی این ارزهای بلوکه شده، 
خبر آن را رسما اعالام نکرده است؟ آیا این خودش 
شک برانگیز نیست که فقط دولت ما بدون نام بردن 
از کشوری خاص مدعی آزاد شدن منابع ارزی شده 
و هیچ مرجع دیگری این خبر را تائید نمی کند؟ شکی 
ایران،  ارز  دالر  میلیارد  چند  آزادسازی  که  نیست 
خبری ساده ای نیست که در یک سکوت کامل انجام 
یک  در  دولتی  مقام  یک  روز  از چند  بعد  و  شود 

سخنرانی با اشاره ای گذرا از آن رونمایی کند.
بلوکه شده  پول  اصل  که  است  این  سوال سوم 
چقدر بوده؟ آیا این پول آزاد شده کل ارز بلوکه شده 
ایران در کشور طرف مقابل بوده و یا اینکه درصدی 
سوال  این  اینکه  کما  است؟  آزاد شده  فعال  آن  از 
بلوکه  ارزی  منابع  که کل  دارد  مدت هاست وجود 

شده ایران در خارج از کشور چقدر هستند؟ 
ارز بلوکه شده با اقتصاد ایران چه می کند؟

در نهایت به عنوان سوال آخر باید پرسید که اثر 
آزاد سازی این ارزهای بلوکه شده که می گویند در 
چرخه اقتصاد کشور قرار گرفته اند، کجاست؟ به هر 
حال تزریق مالی آن هم به اندازه چند میلیارد دالر 

منابع ارزی جدید به کشور، باید طبیعتا اثر خود را 
ظرف چند روز به نمایش بگذارد و باعث تغییر مسیر 
بازار ارز کشور شود. این شیوه خبردهی از آزادسازی 
منابع ارزی بلوکه شده کشور با این حجم از سواالت 
و ابهامات بنیادین نه تنها کمکی به آرامش بازار ارز 
نمی کند، بلکه خود عامل تخریبی جدید در اعتماد 
جامعه و بازار به دولت می شود. دولتی که با این 
حجم از ابهام چنین خبری را مطرح می کند در واقع 
در حال ارسال این پیام به فضای عمومی است که در 
برابر تالطم بازار ارز نه دست پُری دارد و نه برنامه 
تشدید  عامل  می تواند  خود  که  پیامی  مشخصی. 

تالطم های بازار باشد.   
حال باید توجه کرد که بحران کنونی ارز، می طلبد 
که دولت و مجلس با تمام قوا برای پایان دادن به 
این شرایط به میدان بیایند اما برآیند وضعیت فعلی، 
اتخاذ سیاست بی عملی و ابهام است و همین مسئله 
نااطمینانی و عدم وجود چشم انداز  تداوم  موجب 
که  است  واضح  پر  می شود.  اقتصاد  در  مشخص 
بانک مرکزی و ریاست آن، نگاهی بازار محور داشته 
اما باید پرسید، آیا از ترکش های دالری که به 45 
هزار تومان نزدیک می شود ، روی زندگی افراد، آن 
هم در میانه تحریم ها آگاهی دارند و یا بحرانی ترین 
شرایط هم نمی تواند زنگ خطر را برای این آقایان به 

صدا درآورد؟ 

نرخ تورم عمومی در پایان دی ماه امسال به حدود 51 درصد رسید. 
این عدد را مرکز آمار ایران با رصد هزینه های 12 گروه از کاال و 
خدمات مختلف درنظر گرفته و نشان می دهد خانواده های ایرانی 
در دی ماه امسال به طور میانگین نزدیک 50 درصد بیشتر از دی ماه 
پارسال هزینه کرده اند. بین این 12 گروه بیشترین تورم را در گروه 
هتل و رستوران شاهد بودیم و مرکز آمار می گوید افزایش هزینه ها 
در این بخش نسبت به خوراکی ها بیشتر بوده است. در طرف مقابل 

کمترین تورم نقطه ای در گروه ارتباطات به چشم می خورد.
سال  یک  در  آشامیدنی ها  و  خوراکی ها  تورم  فرارو،  گزارش  به 
گذشته تقریبا 70 درصد بوده است. مرکز آمار با رصد قیمت انواع 
نان و غالت، گوشت قرمز، انواع لبنیات، میوه و ... در حدفاصل 

دی ماه 1400 تا پایان دی ماه امسال به این عدد رسیده و این وسط 
بیشترین رشد قیمت را برای گروه روغن و چربی ها شاهد بودیم؛ 
حدود 248 درصد که البته بخش بزرگی از این موضوع به ماجرای 
دور جدید طرح هدفمند سازی یارانه ها در اردیبهشت 1401 ارتباط 
دارد. در طرف مقابل همین آمار ها نشان می دهند کمترین تورم 
عمومی را بین خوراکی ها بابت چای، قهوه، کاکائو، نوشابه و آب 
میوه شاهد بودیم و به طور میانگین قیمت این کاال ها نزدیک 32 
درصد در یک سال گذشته افزایش پیدا کرده که این عدد نزدیک 
20 درصد از نرخ تورم عمومی یا همان تورم نقطه به نقطه در پایان 

دی ماه کمتر است.
قیمت گوشت قرمز و سفید در این مدت یعنی دی ماه پارسال 
تا پایان دی ماه امسال حدود 67 درصد افزایش پیدا کرده و اگر در 
هفته های اخیر سری به بازار زده باشید، احتماال درجریان روند 
صعودی قیمت گوشت قرمز قرار گرفتید. احتماال به همین خاطر 
است که در اولین روز های بهمن امسال سازمان جهاد کشاورزی 
استان تهران تصمیم به عرضه گوشت قرمز منجمد با قیمت مصوب 
برای فروشگاه های زنجیره ای، غرفه های میادین میوه و تره بار و ... 

گرفته است.
طبق  که  خدمات  و  کاال  انواع  بین  عمومی  تورم  بیشترین 
تقسیم بندی های مرکز آمار شامل 12 گروه می شود، در گروه هتل 
افزایش  و رستوران به چشم می خورد؛ حدود 78.5 درصد. یعنی 
پایان  تا  هزینه های هتل و رستوران در حدفاصل دی ماه پارسال 
دی ماه امسال بیشتر از خوراکی ها بوده و این عدد نزدیک 27 درصد 

باالتر از تورم عمومی محاسبه می شود. آن طرف ماجرا باید به گروه 
دی ماه  پایان  در  می گوید  آمار  مرکز  کنیم. چون  اشاره  ارتباطات 
امسال به قیمت تعرفه های مکالمه، بسته های اینترنتی و ... به طور 
متوسط 12.8 درصد نسبت به پارسال اضافه شده است. بعد از گروه 
ارتباطات، کمترین تورم نقطه ای را در یک سال قبلی هزینه های 
تفریح و فرهنگ داشته است و مرکز آمار میزان افزایش قیمت ها در 
این گروه را کمتر از 32 درصد می داند. براساس جدید ترین داده های 
مرکز آمار تورم نقطه ای هزینه های تفریح و آموزش، مبلمان و لوازم 
خانگی تقریبا در همین محدوده بوده است و خریداران دخانیات در 
دی ماه امسال نسبت به دی ماه پارسال به طور متوسط 33.5 درصد 

بیشتر هزینه کرده ا ند.
تورم مسکن در یک سال قبلی حدود 37 درصد بوده است. این 
را مرکز آمار با بررسی روند قیمت مسکن در تمام مناطق شهری و 
روستایی حساب کرده که البته به جز بازار مسکن تهران، آمار های 
رسمی از تحوالت این بخش در سایر شهر ها و روستا ها وجود ندارد. 
همین آمار های رسمی نشان می دهد در شهری مثل تهران به عنوان 
پایتخت، در یک سال گذشته چیزی حدود 46 درصد به میانگین 

قیمت خانه ها اضافه شده است.
این  و  بوده است  این مدت حدود 45 درصد  پوشاک در  تورم 
عدد برای هزینه های بهداشت و درمان نزدیک 54 درصد برآورد 
شده است. یعنی افزایش هزینه های بهداشت و درمان برخالف 
هزینه های پوشاک، مسکن، لوازم خانگی و حمل ونقل نسبت به 

تورم عمومی یا همان تورم نقطه ای بیشتر بوده است.

ادامه سرکشی دالر هم زمان با تردید در رقم منابع ارزی آزاد شده 

ابهام در آزادسازی
آخرین نرخ دالر صرافی ها در سایت بازار متشکل ارز ایران 42 هزار و 748 تومان اعالم شده است. بانک مرکزی اعالم کرد: از امروز سه شنبه 4 بهمن 1401، 
نرخ فروش ارز به صورت اسکناس توسط صرافی ها در سایت بازار متشکل معامالت ارز ایران اعالم می شود.طبق اعالم بانک مرکزی، از روز )1401/11/04( کلیه 
صرافی ها مجازند نسبت به فروش ارز به صورت اسکناس با نرخ منتشر شده تحت عنوان “آخرین نرخ صرافی ها” در سایت مدیریت بازار متشکل معامالت 
ارز ایران به آدرس www.ice.ir اقدام نمایند. در حال حاضر آخرین نرخ دالر صرافی ها در سایت بازار متشکل ارز ایران 42 هزار و 748 تومان اعالم شده 
است.هم چنین از دیروز اعالم شد که دالر توافقی از معامالت بازار متشکل ارزی حذف شده و صراف ها می گویند هنوز بخشنامه ای از بانک مرکزی نیامده 
و نمی دانیم ارز را با چه نرخی به مردم بفروشیم!پیش از این نیاز های ارزی مردم در صرافی ها براساس معامالت توافقی دالر و یورو پوشش داده می شد. 

رییس کل بانک مرکزی در توییتی اعالم کرده، از امروز بانک مرکزی و صرافی ها اقدامات مشترکی در احیای ثبات اقتصادی در کشور انجام می دهند.

تورم پرشتاب مواد غذاییرشد ۷۸، ۷0 و 54 درصدی هزینه های رستوران، خوراک و درمان

بحران کنونی 
ارز، می طلبد که 
دولت و مجلس 
با تمام قوا برای 

پایان دادن به 
این شرایط به 

میدان بیایند اما 
برآیند وضعیت 

فعلی، اتخاذ 
سیاست بی عملی 

و ابهام است و 
همین مسئله 
موجب تداوم 

نااطمینانی و عدم 
وجود چشم انداز 

مشخص در 
اقتصاد می شود

بیمه درمان تکمیلی به صورت یک ساله و همچنین به شکل گروهی، خانوادگی 
و انفرادی ارائه می شود. این بیمه نامه در هر شرکت بیمه ای طرح های مختلفی 
دارد و پوشش ها و سقف تعهدات آن یکسان نیست. اما معموال در بیمه های 
تکمیلی، هزینه های درمانی رایجی مثل جراحی، بستری، خدمات آزمایشگاهی، 

جراحی های سرپایی، زایمان، دارو، دندانپزشکی و … پوشش داده می شود.
به گزارش روابط عمومی بیمه تعاون به نقل از طالنیوز، بیمه تکمیلی انفرادی 
از  اقتصادی کشور  و وضعیت  به شرایط  توجه  با  تکمیلی خانواده  بیمه  یا 
اهمیت بسیار باالیی نزد مردم برخوردار شده است، بیمه درمان تکمیلی یکی 
از مهمترین شاخص های رفاه اجتماعی در دنیا به شمار می آید که بدون شک 
ارتقاء شرایط سالمت بر آن تاثیر گذار خواهد بود. شرکت بیمه تعاون، امکان 
خرید بیمه تکمیلی را برای همه افراد از بدو تولد تا سن 60 سالگی و حتی بدون 
داشتن دفترچه بیمه تامین اجتماعی امکان پذیر کرده و افراد می توانند طرح 

مورد نظر خود را از میان طرح های بیمه درمان تکمیلی تعاون انتخاب نمایند.
یکی از دغدغه هایی که بسیاری از افراد با توجه به افزایش هزینه های درمانی 
با آن درگیر هستند، داشتن یک بیمه درمانی مناسب است تا در شرایط بیماری 
از آن ها حمایت مالی کند. خرید بیمه تکمیلی یکی از راه های مطمئن برای 

مدیریت هزینه  های درمانی  است.
سنگین  ترین خسارت  ها ناشی از حوادثی است که سالمتی افراد را به خطر 

می اندازد. 
به همین دلیل، داشتن بیمه  های درمانی برای هر فرد ضروری است. این 
بیمه  ها در دو دسته بیمه  های درمانی پایه و تکمیلی در دسترس هستند. 

بیمه  های درمانی تامین اجتماعی، سالمت، خدمات درمانی، نیروهای مسلح 
و… جزو بیمه  های پایه هستند. این بیمه  ها برخی از هزینه  های درمانی را 
پوشش نمی  دهند. برای حل این مسئله، طرح بیمه  های تکمیلی در شرکت  های 

بیمه بازرگانی مطرح شد.
برای  اخیر حتی  توجه در سال های  قابل  به هزینه های درمانی  توجه  با 
نامه های  بیمه  ندارند، داشتن  قابل توجهی  بیماری هایی که هزینه درمانی 
تکمیلی برای کمک به جبران هزینه های درمان برای بیشتر خانواده ها و حتی 
افراد به صورت انفرادی را الزم می کند. بیمه های تکمیلی انفرادی به صورت 

محدود توسط شرکت های مختلف بیمه ارائه می شود.
بیمه درمانی تکمیلی یکی از انواع بیمه اشخاص است. ارائه خدمات بیمه 
تکمیلی در برخی از شرکت های بیمه، منوط به داشتن دفترچه بیمه پایه است. 
علتش این است  که بیمه درمان تکمیلی هزینه مازاد بر بیمه  های پایه را مطابق 
با بیمه  نامه تقبل می  کند. این بیمه  نامه به صورت انفرادی، گروهی و خانواده 
در طرح های مختلف بیمه ای با پوشش ها و حق بیمه های متفاوت در اکثر 

شرکت  های بیمه ارائه می  شود.
بهترین بیمه درمانی به بیمه ای گفته می شود کشه عالوه بر پوشش های 
اولیه، پوشش هایی داشته باشد که بیمه تامین اجتماعی نیز ارائه نمی دهد. 
این شرکت باید نسبت به پرداخت هزینه ها بهتر عمل کند. بیمه تکمیلی در 
حقیقت پوشش های بیشتری را نسبت به بیمه تامین اجتماعی ارائه دهد. از 
جمله شرکت های مطرحی که بیمه تکمیلی انفرادی را ارایه می کند شرکت 
بیمه تعاون است. این شرکت طرح های مختلفی را برای بیمه تکمیلی انفرادی 

ارایه می کند.
شرکت بیمه تعاون، از سال 1392 فعالیت خود را در رشته های مختلف 
بیمه ای شروع کرده است. بیمه تکمیلی تعاون در شرکت بیمه تعاون جهت 
جبران هزینه های درمانی برای بیشتر افراد به صورت انفرادی و خانواده و 

گروهی ارائه می شود.
بیمه درمان تکمیلی تعاون در 5 طرح با نام های طرح واال، طرح کوشا، طرح 
مزدا ، طرح پویا، طرح پارسا ارائه می شود که بیمه گذار می تواند با توجه به 
پوشش های مورد درخواست خود با پرداخت حق بیمه های مختلف طرح های 
مورد نظر خود را خریداری کند. سقف پوشش برای هر کدام از طرح ها دارای 

مبالغ متفاوت می باشد.
بیمه تکمیلی خانواده از جمله بیمه نامه های پرطرفدار می باشد که همه 

می توانند به همراه خانواده از پوشش های این بیمه نامه استفاده نمایند. 
در کنار بیمه تکمیلی انفرادی و بیمه تکمیلی خانواده، شرکت بیمه تعاون 

بیمه تکمیلی گروهی را نیز بر اساس درخواست بیمه گذاران ارائه می نماید.
بیمه گذاران می توانند حق بیمه های درمان تکمیلی شان را به صورت اقساط 
پرداخت کنند، لکن در صورت پرداخت نقدی از مزایای 10 درصد تخفیف 
نیز برخوردار خواهند شد. اگر فرد بیمه شده دارای بیمه گر پایه مثل تامین 
اجتماعی و خدمات درمانی نباشد 18 درصد به مبالغ فوق اضافه می شود. 
پوشش پاراکلینیکی و زایمان در بیمه تعاون تکمیلی مشمول دوره انتظار است. 
به این معنا که بین خرید بیمه تکمیلی تعاون و استفاده از آن پوشش باید 

فاصله مشخصی وجود داشته باشد.

بیمه درمان تکمیلی تعاون، خدمتی برای کاهش دغدغه بیماران


