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تمهیدات ویژه بانک مرکزی که پیش از این با هدف کاهش مراجعه حضوری
به شعب بانکها در راستای مقابله با شیوع ویروس کرونا به شبکه بانکی ابالغ
شده بود ،در سال  ۱۴۰۰نیز ادامه دارد که بر اساس آن ،سقف انتقال وجه کارت
به کارت شتابی و درونبانکی به  ۱۰۰میلیون ریال در هر روز افزایش مییابد.به
گزارش ایرنا ،این بانک در بخشنامهای به شبکه بانکی تاکید کرد باتوجه به شرایط
خاص بهداشتی کشور و نیز در راستای مدیریت ،کنترل و پیشگیری از شیوع
ویروس کرونا ،بهمنظور تسهیل استفاده هموطنان از درگاههای غیرحضوری و

حضوری مردم به شعب و دستگاههای خودپرداز ،موارد مقرر
کاهش مراجعات????
در بخش��نامه مربوط به  ۲۹آبان  ۱۳۹۹در س��ال آتی ( )۱۴۰۰نیز در دس��تور
کار قرار گیرد .براساس تمهیدات ویژه بانک مرکزی با هدف کاهش مراجعات
حضوری به شعب بانکها در راستای مقابله با شیوع ویروس کرونا ،سقف انتقال
وجه کارت به کارت شتابی و درونبانکی از مبدأ هر کارت به  ۱۰۰میلیون ریال
در هر روز افزایش مییابد .ذکر این نکته ضروری است که میزان کارمزد انتقال
وج��ه بی��ش از  ۳۰میلیون ریال به صورت پلکانی لحاظ خواهد ش��د.همچنین

س��قف مجاز انتقال وجه کارت به کارت از طریق پرداختس��ازها از  ۱۰میلیون
ریال به  ۳۰میلیون ریال با حصول اطمینان از انطباق شماره ملی دارنده کارت
و شماره ملی دارنده سیم کارت انجامدهنده تراکنش قابل افزایش است .باتوجه
به خطرات ناشی از سوءاستفادههای احتمالی در صورت اعمال نشدن کنترل
فوق ،افزایش س��قف انتقال وجه مجاز نیس��ت .ذکر این نکته ضروری اس��ت که
در صورت پیوس��تن بانکها و پرداختس��ازها به هاب فناوران مالی این س��قف
میتواند تا مبلغ  ۵۰میلیون ریال افزایش یابد.

از جزئیات «رانندهمحور» شدن بیمه شخص ثالث نشان داد
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خسارت ایجاد نمیشود
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انتشار خبر تغییرات در قانون بیمه شخص ثالث باعث شد برخی از بیمهگذاران با نگرانی در پی اطالع
از مفاد این قانون باشند .طبق یک سنت نانوشته در ایران هرگاه تقاضا برای شنیدن خبری باال میرود،
به قدری عرضه افزایش مییابد که دیگر نمیتوان سره را از ناسره تشخیص داد .تبصره جدیدی در قالب
بخشنامه برای قانون بیمه شخص ثالث وضع شده که موجب نگرانی در زمینه پرداخت خسارت در صورت
بروز حادثه شده ،این در حالی است که بهگفته کارشناسان این تبصره تنها سعی در سازماندهی این نوع
بیمهنامهها دارد و الزمه مدرن شدن ارکان صنعت بیمه است .بندی به قانون بیمه شخص ثالث اضافه شده
که بیمهگذار را موظف به ارائه اطالعات فردی صاحب اتومبیل میکند تا بتوان با استفاده از این اطالعات
بان�ک اطالعاتی فراگیری ایجاد کرد اما بس�یاری از کاربران فضای مج�ازی این تغییر را معادل پرداخت
خسارت تنها در صورت پشت فرمان بودن فرد بیمهگذار در هنگام حادثه دانستهاند .کارشناسان ضمن
مثبت خواندن این تغییرات ،هرگونه شانه خالی کردن شرکتهای بیمهای از زیر بار پرداخت خسارات را
رد میکنند و این تصمیم را در راستای نظمبخشیدن به نظام دادهای صنعت بیمه میدانند.

عکس:

یک��ی از ش��اخههای مهم صنعت بیمه ،ش��اخه
تامین ایمنی در محل کار اس��ت که در س��الهای
گذش��ته در ادبیات بیمهای کش��ورمان مکرر مورد
استفاده قرار گرفته است .این حوزه که  ۴زیرشاخه
اصلی دارد ،در ایران تنها در بخش بیمه مسئولیت
مدن��ی کارفرما در مقاب��ل کارکنان موردتوجه قرار
گرفته ،اما ش��رکتهای بیمهای  ۳ش��اخه دیگر را
نادیده گرفتهاند .ش��رکتهای بیمه در ایران از ارائه
خدمات��ی مانند بیمه مس��ئولیت کیفیت محصول
عاجزند و بهدلیل غیرپاس��خگو بودن این شرکتها
در حوزهه��ای مختل��ف چندان رغبت��ی هم برای
بازتعریف این نوع خدمات در کش��ور از خود نشان
نمیدهند.
یک��ی از موضوعات��ی ک��ه در زمین��ه بیمههای
مس��ئولیت کارگاهی مطرح است ،ناشناخته بودن
ان��واع بیمهنامهه��ا ب��رای مس��ئوالن کارگاههای
ساختمان است .البته در حالحاضر میتوان گفت
هم��ه کارگاهها از این بیمهها اس��تفاده میکنند و
تقریبا فراگیر شده ،اما در مجموع شناخت کافی و
دقیقی نسبت به این مقوله وجود ندارد.
همانط��ور که گفته ش��د ،در زمینه بهره گیری
از خدم��ات بیمهه��ای مس��ئولیت ،اس��تقبال کم
نیس��ت .کارگاههایی که بهصورت حرفهای فعالیت
میکنند ،همگی از این خدمات اس��تفاده میکنند
ت��ا در ص��ورت وقوع حادثه بتوانن��د با کمک بیمه
مش��کالت را ح��ل کنند ،اما در مجموع ش��ناخت
چندانی در این زمینه وجود ندارد.
البته برخی از عناوین بیمه مس��ئولیت بهتازگی
وارد صنعت بیمه کش��ورمان شده و سابقه چندانی
ن��دارد .اگر این نوع خدمات نیز بهنحو درس��تی به
سازندگان مسکن و انبوهسازان معرفی شود ،حتما
مورد استقبال واقع خواهد شد.
برای مثال بیمه مسئولیت کیفیت محصول ،یکی
از مواردی اس��ت که در صنعت بیمه ایران بس��یار
نوپا اس��ت و هنوز بسیاری از سازندگان ساختمان
در کش��ور با این خدمات آشنایی ندارند ،اما شاهد
هستیم که بیمهها در این زمینه کمکاری میکنند،
چراکه اگر این خدم��ات به تولیدکنندگان معرفی
شود حتما از آنها استقبال خواهد شد.
هرچند باید یادآور ش��د که این عناوین بیمهای
در مقررات ملی س��اختمان پیشبینی شده و قرار
هم بود که مورد استفاده قرار گیرد؛ حتی برخی از
بانکها که وارد صنعت ساختوس��از شدهاند ،برای
دریافت چنین بیمههایی اقدام کردند اما عمال دیده
ش��د که شرکتهای بیمه عملکرد خوبی را از خود
نشان ندادند و این قانون هم عمال پا در هوا ماند.
ش��رکتهای بیم��ه باید ب��رای حف��ظ و ایجاد
حس اعتماد در مش��تریان خ��ود ،در قالب محدود
و کنترلش��دهای نظارتهای��ی را ب��ر عملک��رد
بیمهش��دگان داشته باش��ند ،اما شوربختانه چنین
اقداماتی انجام نمیش��ود و شرکتهای بیمه فقط
به فکر گرفتن حقبیمه هس��تند و چندان اهمیتی
برای تعهدات خود نیز قائل نیستند.
همین موارد باعث میش��ود اعتم��اد خریداران
بیمهنامهها نسبت به شرکتهای بیمه سلب شود.
البته اینطور نیست که فقط فروشندگان بهصورت
یکطرف��ه رفت��ار کنند! هر دو ط��رف باید در جهت
اعتمادس��ازی حرکت کنند .متاس��فانه بیمهها در
کش��ور م��ا به این مس��ائل توجه��ی ندارند و عمال
فق��ط به فکر گرفتن حقبیمه هس��تند .زمانی هم
که خس��ارتی وارد میش��ود با هزار بهانه از زیر بار
تعهدات خود ش��انه خال��ی میکنند .افرادی را هم
دارن��د که ب��ه قوانین احاطه دارند و با اس��تفاده از
مفاهی��م چندپهل��و قرارداده��ا را بهنحوی تنظیم
میکنن��د که خریدار ای��ن خدمات عمال نمیتواند
خسارت واردشده را از بیمه بگیرد .بارها پیش آمده
که کار به دادگاه کش��یده شده و شرکتهای بیمه
از ط��رق مختلف با رد تعهداتی که در قرارداد ذکر
ش��ده س��عی در فرار از اجرای بندهایی داشتند که
متعهد شدهاند.
در کش��ورهای توس��عهیافته این گونه نیس��ت و
شرکتهای بیمه با نظارت دقیق بر مراحل ساخت
س��عی میکنند ریسک را به حداقل برسانند اما در
کشور ما اصال شرکت بیمه بهدلیل نظارت نداشتن
بر مراحل تولید ،نمیتواند برآورد درستی از ریسک
داشته باش��د و در عمل فقط به فکر بستن قرارداد
است؛ برای مثال در کشورهای حوزه اسکاندیناوی
بیمه بهقدری نقش حیاتی را در امورات شهروندان
ب��ازی میکند ک��ه بیمهگذاران ب��ا اعتماد و خیال
آس��وده بسیاری از مسئولیتهای رفاهی را برعهده
شرکتهای بیمهای میگذارند .یکی از دالیل اصلی
این اعتماد نیز عملکرد ش��فاف بیمه در کشورهایی
مانند سوئد ،نروژ ،فنالند و ...است که باعث میشود
بیمهها نقش بس��یار مهمی را در س��طوح مختلف
اجتماعی ،اقتصادی و ...بازی کنند.

بانک و بیمه

بندی به قانون بیمه شخص ثالث اضافه شده که بیمهگذار را موظف
به ارائه اطالعات فردی صاحب اتومبیل میکند تا بتوان با استفاده از
این اطالعات بانک اطالعاتی فراگیری ایجاد کرد اما بسیاری از کاربران
فض��ای مجازی این تغییر را معادل پرداخت خس��ارت تنها در صورت
پشت فرمان بودن فرد بیمهگذار در هنگام حادثه دانستهاند

محدودیتی در پرداخت خسارت ایجاد نمیشود

اسماعیل فالحی

غالمرضا مرحبا

اس��ماعیل فالحی ،کارشناس صنعت بیمه با توضیح
درباره نحوه ابالغ و مرجع صدور این بخشنامه ،به
گفت :آنچه که بهنام قانون جدید بیمه شخص ثالث در
بین مردم ش��ناخته میشود ،در واقع بخشنامهای است
که توس��ط اداره نظارت بیمه مرکزی ابالغ ش��ده و در
راستای رانندهمحور شدن بیمههای شخص ثالث است.
وی در ادامه افزود :در این بخش��نامه که طی نامهای
ابالغ ش��ده ،ثبت ش��ماره گواهینامه و اطالعات راننده
الزامی است.
فالح��ی با تکذیب ش��ایعاتی که پیرامون بخش��نامه
جدید بیمه ش��خص ثالث در جریان است ،عنوان کرد:
این موضوع هیچ محدودیتی در پرداخت خسارت ایجاد
نمیکند و برداشتهایی در این زمینه شده که نادرست
است .در این بخشنامه بر اینکه راننده مالک یا بیمهگذار
باش��د ،هی��چ تاکیدی نش��ده بوده و کس��ی هم چنین
اظهارنظری نداشته ،اما متاسفانه خوانشهای نادرستی
در برخی از کانالهای ش��بکههای اجتماعی دس��ت به
دس��ت ش��د که بهدلیل ناآگاهی افراد و برداش��تهای
نادرست بوده است.
وی ادام��ه داد :برای بررس��ی این قان��ون باید ماده ۲
قانون بیمه ش��خص ثالث را م��ورد مطالعه قرار داد .در
ای��ن ماده بهصراحت و بهوضوح آمده که قانون مالک یا
راننده را موظف به تهیه بیمه میکند.
تفاوتهای قوانین بیمه در ایران با کشورهای دیگر

این کارش��ناس صنعت بیمه با اش��اره به تفاوتهای
زیربنای��ی قوانین بیمه در ایران با کش��ورهای دیگر ،به
گف��ت :در زمینه رانندهمحور ش��دن بیمههای
ش��خص ثال��ث یا بای��د از الگوهای کش��ورهای غربی و
توس��عهیافته تبعیت کنیم یا روشهایی را که خودمان
خل��ق میکنیم مورد اس��تفاده قرار دهی��م .حاال طبق
الگوهای غربی باید در نخس��تین گام حقبیمه افزایش
پیدا کند که اصال مورد اس��تقبال مس��ئوالن اقتصادی
کش��ور و همچنین اقشار کمدرآمد جامعه واقع نخواهد
ش��د .وی ضمن تاکید بر حساسیت نمایندگان مجلس
و مدیران دولتی نس��بت به افزایش هزینه بیمهها بیان
کرد :نهتنها مس��ئوالن بلکه قانونگذاران در مجلس نیز
معتقدند حقبیمه باید تعدیل ش��ود و بس��یار باالست.
با این تفاس��یر کش��ور ما به س��متی نخواهد رفت که
ش��رکتها بتوانند حقبیمه بیشتری از مردم بگیرند ،به
همین دلیل مجبور به اس��تفاده از قوانینی شدهایم که
تلفیقی از آنچه در اروپا و امریکا اجرا میش��ود و قوانین
کش��ور ما اس��ت .فالحی با توضیح پیرامون تفاوتهای
قوانین رانندهمحوری بیمه در ایران با س��ایر نظامهای
بیمهای توس��عهیافته ،تاکید کرد :م��ا نمیتوانیم طبق
مدلهای دیگر ،بیمه ش��خص ثالث را از خودرومحوری
به س��مت رانندهمحوری ببری��م ،چراکه در این صورت
بحث جبران خس��ارت در ص��ورت چندرانندهای بودن
مطرح میشود که خوشایند قانونگذاران ما و مسئوالن

اجرایی کش��ور نیست .پس مجبوریم تلفیقی از قوانین
رانندهمحوری با آنچه پیشتر اجرا میشد را وضع کنیم
تا هم قوانین بروزرس��انی ش��وند و هم هزینه بیمه برای
اقشار کمدرآمد افزایش پیدا نکند .او در ادامه گفت :اصال
موضوع اینجاست که قوانین زیربنایی بیمه در ایران در
تناق��ض کامل با قانون رانندهمحوری شناختهش��ده در
جهان است .شخصا در گزارشی که به پژوهشکده بیمه
ارائه کردم  ۲۵مورد از مفاد قوانین اساسی بیمه در ایران
را برشمردم که برای تغییر الگوی بیمههای شخص ثالث
ب��ه رانندهمحوری باید تغییر کنند و این امر امکانپذیر
نیست و نخواهد بود.

 بروزرسانی قوانین

فالحی در پایان بر لزوم بروزرس��انی قوانین بیمه در
کش��ورمان تاکید و خاطرنش��ان کرد :به دالیل یادشده
اس��ت که گفته میشود ما اصال نمیتوانیم قانون بیمه
ش��خص ثالث را رانندهمحور کنیم .بله در کش��ورهای
غربی به این ش��کل اس��ت که بیمهه��ا تنها در صورتی
خس��ارات را جبران میکنند که راننده همان بیمهگذار
باش��د اما بهدلیل ش��رایطی که گفته شد امکان اجرای
چنین قانونی در ایران فراهم نیس��ت .در واقع حس��نی
که میتواند اجرای این بخش��نامه داشته باشد نظاممند
کردن و انضباط بخش��یدن به دادهه��ای نظام بیمهای
کش��ور اس��ت تا ش��اید بتوانیم روزی به استانداردهای
جهانی صنعت بیمه نیز نزدیک شویم.

 ۸نکته کلیدی که باید بدانیم

 .۱براس��اس برنامه ششم توس��عه ،شرکتهای بیمه موظفند براساس رانندهمحور بودن در
بیمه ش��خص ثالث به هر دس��تگاه خودرو خسارت پرداخت کنند؛ یعنی رانندگان پرخطر که
ریس��ک باالیی دارند حق بیمه بیش��تری پرداخت کرده و رانندگان قانونمدار از تخفیفهای
ویژهای بهرهمند خواهند ش��د .این به آن معناس��ت که مالک بیمه ش��خص ثالث نه خودروها
بلکه کد ملی افراد است.
 .۲اما این فقط تنها تغییر بیمه شخص ثالث در سال آینده نخواهد بود .گرچه هنوز جزئیات
دقیقی درباره نحوه اجرای بیمه رانندهمحور اعالم نشده اما گفته میشود در قانون جدید بیمه
شخص ثالث عوامل گوناگونی از جمله زن یا مرد بودن راننده ،جوان یا پیر بودن راننده ،باسابقه
یا تازهکار بودن راننده و پرخطر یا کمخطر بودن راننده بر نرخ بیمه شخص ثالث تاثیر دارد.
 .۳در این حوزه بهطور خالصه میتوان گفت تالش قانونگذار این است که هنگام محاسبه
نرخ عالوه بر مشخصات خودرو و تعداد سالهای تخفیف عدم خسارت ،سوابق و ویژگیهای
راننده نیز بر نرخ حق بیمه تاثیر بگذارد.
 .۴اما یکی از نکتههای مهم دیگر درباره قانون جدید بیمه شخص ثالث این است که براساس
قانون جدید بیمه از آنجایی که رانندگان پرخطر ریسک بیشتر و باالیی ایجاد میکنند ،باید
پول بیش��تری برای حق بیمه خودرو پرداخت کنند و کس��انی که مقررات رانندگی را رعایت
میکنن��د و میزان تخلف��ات رانندگی پایینی دارند ،از تخفیفات بیمهای بیش��تری برخوردار
هس��تند؛ بنابراین حق بیمه کمتری پرداخت خواهند کرد و با تعویض خودرو نیز تش��ویقها

طرح مطابق با اصول روز صنعت بیمه
است
غالمرض��ا مرحبا ،عضو کمیس��یون اقتصادی مجلس با اش��اره به
تصویب قوانین جدید بیمهای و رانندهمحور شدن بیمه شخص ثالث
گفت :درباره قانون جدید بیمه ش��خص ثالث باتوجه به نیازهای روز
جامعه و در راس��تای خدماترسانی هرچه بهتر تغییراتی ایجاد شده
که کامال کارشناس��ی ش��ده و مطابق با اصول روز صنعت بیمه است.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی با اشاره به تخصصی
بودن قانونگذاری در حوزه بیمه ،در گفتوگو با
افزود :باتوجه
به اینکه این موضوع تخصصی اس��ت و کارشناس��ان مربوط به خود را
دارد ،نمیتواند مانند س��ایر موضوعاتی که عمومیتر هستند به بحث
گذاش��ته ش��ود؛ از همین رو مجلس برای وضع قوانین بیمهای سعی
میکند از کارشناسان مربوط به این حوزه کمک و مشورت بگیرد.
وی در ادام��ه افزود :یک��ی از مراکزی که مجلس برای وضع قوانین
تخصصی به آن مراجعه میکند ،مرکز پژوهشهای مجلس است که
اتفاقا کارشناس��ان بیمهای هم در آن نقش پررنگی را بازی میکنند.
البته پژوهشکدهها و دانشگاههای برتر کشور نیز همواره مورد مشورت
مجلس بودهاند و اینطور نیست که نمایندگان ،بهویژه در بحثهای
تخصصیت��ری مانند بیمه بدون بررس��یهای کارشناس��ی اقدام به
قانونگذاری کنند .مرحبا ضمن اش��اره به نقش پررنگ کارشناس��ان
کارکشته بیمه برای تصویب قوانین در مجلس ،عنوان کرد :در بخش
بیمه بهدلیل محوریت داشتن کمیسیون اقتصادی ،اعضا در همکاری
و تعامل با کارشناس��ان مرکز پژوهشها و همچنین اس��اتید قدیمی
و برجس��ته ای��ن حوزه ت�لاش میکنند قوانین ب��هروز و دقیقی را به
تصویب برسانند.

را با خود منتقل کنند.
 .۵همچنی��ن براس��اس اعالم بیمه مرک��زی در قانون جدید بیمه ،بیم��ه ثالث برای مالک
خودرو صادر میشود و بیمه اصلی را وی تهیه میکند و در صورتی که دیگر اعضای خانواده
بخواهند از خودرو او استفاده کنند ،نام آنها باید در بیمهنامه ذکر شود و حق بیمهای نزدیک
به صفر پرداخت کنند ،زیرا مالک خودرو هزینه حق بیمه شخص ثالث را پرداخت کرده است.
 .۶پرداخت حقبیمه رانندهمحور برای بیمهنامههای شخص ثالث در همه جای دنیا جاری
اس��ت و قاعدت��ا رانندگان بهدلیل تخصصها و توانمندیه��ای مختلف خود ،تبحر بهتری در
رانندگی دارند که این موضوع بهطور قطع ،میتواند در پذیرش ریسک مربوط به آنها ازسوی
شرکتهای بیمه موثر باشد.
 .۷نکته مهم دیگر این است که اگر خودرو شما باالی  ۱۸۰میلیون تومان نرخ دارد ،توصیه
شرکتهای بیمه این است که عالوه بر بیمه شخص ثالث حتما از بیمه بدنه نیز استفاده کنید.
 .۸کارشناسان بیمهای در توضیح این طرح اعالم کردند رانندهمحور شدن بهمعنای «صدور
بیمه براساس ویژگیهای راننده» است؛ نه تعداد افرادی که از خودرو استفاده میکنند .اینکه
چند راننده از یک خودرو اس��تفاده میکنند تنها یک عامل تعیینکننده حقبیمه اس��ت ،در
حالی که س��وابق و جرائم رانندگی ،ریس��ک راننده ،جنسیت و سن ،فاکتورهای دیگری است
که در محاس��به حق بیمه تاثیر دارد .در نتیجه اس��تفاده چند نفر از یک خودرو ممکن اس��ت
مبلغ کمی را به حقبیمه اضافه کند.

سخن پایانی...

یکی از مشکالتی که در کشور ما در زمینه اخذ
مالیات از صاحبان واقعی سرمایههای کالن وجود
دارد ،فق��دان یک بان��ک اطالعاتی جامع و کامل
ک��ه میتواند ضریب خطای نهادهای مالیاتی در
شناسایی دهکهای مشمول پرداخت مالیات را
ب��ه میزان قابلتوجهی کاهش دهد ،اس��ت .این
مجموعههای اطالعاتی که در تمامی کشورهای
توسعهیافته به شکل سازمانیافته و بسیار دقیقی
در اختی��ار دولتها قرار دارد از مجاری مختلفی
تغذیه میشوند که بیمهنامهها یکی از اصلیترین
این منابع است .قانون «رانندهمحور» شدن بیمه
ش��خص ثالث عالوه بر مزایایی که میتواند برای
ش��خص بیمهگذار داشته باشد باعث میشود بار
فش��ار مالیات��ی از روی دوش دهکه��ای میانی
جامعه برداش��ته و بر دوش اف��رادی انتقال داده
ش��ود ک��ه صاحب ماش��ینهای لوک��س و چند
میلیاردی هستند.

باجه خبر
 از بانکداری روز جهان و موردانتظار مشتریان
عقب نمانیم

مدیرعام��ل بان��ک کارآفرین تاکید کرد بای��د با تحوالت
س��ریع در عرص��ه فنـ��اوری هم��راه و همگام ش��ویم تا از
بانکداری روز جـهان که مورد انتظار مش��تریان است ،عقب
نیفتیم.
به گزارش روابطعمومی بانک کارآفرین ،محمدرضا فرزین
در جلس��ه ش��ورای راهبردی بررس��ی برنامههای عملیاتی
فناوریاطالعات این بانک خاطرنش��ان کرد :پیادهس��ازی و
تحق��ق همهجانبه بانکداری دیجیت��ال در برنامههای آینده

بانک قرار دارد؛ بنابراین الزم است مدیریتهای ذیربط در
راستای تحقق کامل ارائه خدمات مالی متنوع به مشتریان،
برنامهریزیه��ای عملیات��ی و اجرای��ی الزم را انجام دهند.
حرکت به س��مت بانکداری نئوبانک نیز در راس��تای کسب
رضایتمندی هرچه بیشتر مشتریان است .باید تالش کنیم
ب��ا برنامهریزیهای الزم بانکی پیش��رو و کارآمد در عرصه
داخلی و بینالمللی باشیم.

 بان�ک توس�عه تعاون  ۱۰ه�زار میلی�ارد ریال
تسهیالت در استان مرکزی پرداخت کرد

مدیر ش��عب بانک توس��عه تعاون اس��تان مرکزی ضمن

تش��ریح خدمات بانک توسعه تعاون در این استان در سال
 ،۹۹اظه��ار کرد :پرداخ��ت  ۷۰۰میلیارد ریال تس��هیالت
در قال��ب  ۲۳پرونده طی امس��ال و پرداخت  ۷۱۰میلیارد
ریال در زمینه اش��تغال پایدار روستایی از ابتدای این طرح
تاکنون توسط شعب بانک توسعه تعاون در استان مرکزی،
تنها بخش��ی از عملکرد این بانک در زمینه طرحهای بزرگ
ملی است.
به گزارش روابط عمومی بانک توسعه تعاون ،وفایی بانک
توس��عه تعاون را بهعنوان یک بانک  100درصد دولتی که
در راس��تای حمایت از بخش تعاون کش��ور و در جهت نیل

به تحقق سهم  ۲۵درصدی بخش تعاون در اقتصاد در سال
 ۸۸و مطابق سیاس��تهای اصل  ۴۴قانون اساسی تاسیس
شده ،معرفی کرد.
وی با اشاره به پرداخت  ۱۰۰۰۰میلیارد ریال تسهیالت و
تعهدات در قالب  ۵۵۰۰پرونده از ابتدای سال توسط بانک
توسعه تعاون در استان مرکزی گفت :این بانک در راستای
عمل به مس��ئولیتهای اجتماعی خود اق��دام به پرداخت
تسهیالت قرضالحس��نه ازدواج ،کمیته امداد و بهزیستی،
بنیاد ش��هید و س��یلزدگان ،مش��اغل خانگی و همچنین
تجهیز مدارس محروم استان کرده است.

