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بانک و بیمه
شنبه  5بهمن  1398شماره 645

اخبار بانک

عضوهياتمديرهبانکتوسعهتعاونافزايشمهارتهاي
مديريتيراعاملارتقاءسازماندانست.بهگزارشروابط
عموميبانک توسعه تعاون ،عباس نجفي عضو هيات
مديره بانک توس��عه تعاون در برنامه آموزش��ي توسعه
مهارتمديريتيمديرانستاديبانکتوسعهتعاونکه
در حوزههاي ارزي و بانکداري بينالملل توسط مرکز
آموزش و پژوهش بانک طراحيش��ده بود بابيان اين
مطلب خاطرنش��ان کرد :مديران بهعنوان رهبران هر
سازمان،نقشاساسيدرپيشبرداهدافومسئوليتهاي
سازماندارندوسازمانيراميتوانپوياوموفقدانستکه
مديرانيارزشي،پوياوبادانشهدايتآنرابرعهدهداشته
باشند.نجفيباتأکيدبراهميتکيفيوکاربردينمودن
دورههاي آموزشي افزود :برگزاري دورههاي باکيفيت
و عملياتي ،سبب ارتقاء سطح دانش پرسنل خواهد شد،
چراکهباتوجهبهماهيتکارهايبانکي،انجاماموردريک
چارچوب مشخص جزء الينفک اين وظايف به شمار
ميآيدکهجهتايجادتحولوخالقيتذهني،طراحي
دورههاي آموزش��ي کاربردي ،جهت آشنايي مديران و
کارکنانبامباحثروزبانکيازجملهضرورتهايمديريت
نيرويانسانيمحسوبميگردد.

جايگاه مناسب بانک کشاورزي در
فهرست شرکتهاي برتر ايران

بانککش��اورزيدربيس��تودومينسالرتبهبندي
 ۵۰۰شرکت بزرگ کشور ،جايگاه مناسب خود را حفظ
کرد و پس از ارزيابيهاي اطالعات سال مالي ۱۳۹۷
در رده بيس��ت و يک��م قرار گرف��ت .به گزارش روابط
عموميبانککشاورزي،هدفازاينرتبهبنديساالنه
 ،توليد اطالعات در مورد بنگاههاي اقتصادي کشور و
شفافسازيفضايکسبوکار،رتبهبنديشرکتها
ازنظرميزاناثرگذاريدراقتصادمليوگسترشرقابت
بين بنگاههاي اقتصادي کشور است و طي آن ۵۰۰ ،
ش��رکت بزرگ توليدي  ،خدماتي  ،بيمه اي ،س��رمايه
گذاري و بانکهاي شرکت کننده در اين رتبه بندي
از لحاظ «ميزان فروش و درآمد عملياتي» براس��اس
 ۳۲شاخصازجملهشاخصهاياندازهورشدشرکت،
ش��اخصهايس��ودآوريوعملکرد،ش��اخصهاي
ص��ادرات  ،ش��اخصهاي بهره وري ،ش��اخصهاي
نقدينگي ،ش��اخصهاي بدهي و شاخصهاي بازار،
مقايسه و رتبه بندي ميشوند.

خــبرویـژه

ارتقاء سازمان
با افزايش مهارتهاي مديريتي

بانکهاديجيتال
ميشوند

عضو هيات مديره بانک ملت با اش��اره به اينکه مقوله ديجيتالي ش��دن مورد توجه بانکها در دنيا قرار گرفته اس��ت ،گفت :برخي بانکها در ايران برنامهريزي و مطالعه در اين زمينه را آغاز
کردهاند .عليرضا لگزايي درباره ديجيتالي ش��دن بانکها و همچنين نظارتهاي ديجيتالي بر نظام بانکي ،گفت :اگر در نظر بگيريم که صنعت بانکداري در مس��ير تحول ديجيتال قرار دارد،
طبيعتا مقوله نظارت بر بانکهاي ديجيتال يک مقوله حائز اهميت اس��ت .لگزايي با تاکيد بر اينکه امروزه از مباحث مهم در بحث بانکداري ديجيتال ،موضوع دادههاي بزرگ اس��ت ،افزود:
صنعت بانکداري از داده محوري کسب درآمد ميکند و از اين طريق مدل بانکداري نيز دچار تحول ميشود؛ بنابراين ابعاد نظارت بر بانکها نيز گسترش مييابد.

وزير امور اقتصادي و دارايي مراسم ملي شو بیان کرد؛

افزايشبهرهبرداريازظرفيتهابابهکارگيريفناوريهاينوين
وزي��ر ام��ور اقتصادي و دارايي مراس��م ملي
ش��و گفت  :در ش��رايط کنون��ي براي تحول
اقتص��اد اي��ران عالوه بر تح��ول فكري ،بايد
ب��ا اراده ق��وي ،نرخ بهره برداري از ظرفيتها
را ب��ا به کارگيري فناوريهاي نوين افزايش
داد .ب��ه گ��زارش روزنامه اس��کناس به نقل
از رواب��ط عموميبانک ملي ايران ،وزير امور
اقتص��ادي و داراي��ي در اين رويداد با بيان اين
ک��ه رويکرد محوري يک س��ال اخير ،ايجاد
فرصت طراحي و اقدام براي تحول در اقتصاد
ايران از طريق هوش��مند س��ازي اقتصاد بوده
اس��ت ،گفت :با تکيه بر داش��تههاي کشور از
جمله موقعيت جغرافيايي ،تنوع آب و هوايي،
جاذبهه��اي فرهنگي و تاريخي ،نفت و گاز و
ساير منابع و معادن ،دسترسي به آبهاي آزاد،
دسترس��ي به بازارهاي منطقه كه هر يک به
نوبه خود فرصت ساز هستند و با به کارگيري
سرمايه انساني و فارغ التحصيالن با کيفيت
باالي دانش��گاهي که يك مزيت محس��وب
ميشوند ،ميتوان اقتصاد هوشمند را برپا کرد
و ش��اخصهاي اقتصادي کش��ور را ارتقا داد.

با امضاي تفاهمنامه همكاري بين بانك صنعت
و مع��دن و ش��ركت ايراني توليد اتومبيل س��ايپا
در راس��تاي حماي��ت از تولي��دات ملي ،اين بانك
اعطاي تس��هيالت سرمايه در گردش و گشايش
اعتبار اس��نادي گروه س��ايپا را به انجام ميرساند.
به گزارش پايگاه اطالعرس��اني بانك صنعت و

دکتر فرهاد دژپسند در اين رويداد که با حضور
عباس معمار نژاد معاون وزير اقتصاد ،اعضاي
هيات مديره بانک ملي ايران ،مديران شرکت
آس��ان پرداخت و جمعي از اصحاب رسانه در
س��اختمان فردوس��ي بانک ملي ايران برگزار
شد ،تاکيد کرد :در شرايط کنوني براي تحول
اقتص��اد اي��ران عالوه بر تحول فكري ،بايد با
اراده ق��وي ،ن��رخ بهره ب��رداري از ظرفيتها
را ب��ا به کارگيري فناوريهاي نوين افزايش

داد .وي افزود :با گذر از س��اختار س��نتي و با
درون زا ک��ردن قدرت ج��ذب فناوري يعني
ب��ا دان��ش بنيان کردن اقتص��اد بايد از منابع
و ظرفيته��اي اقتص��اد ب��ه بهترين نحو و با
باالترين بهره وري اس��تفاده کرد و اين بدان
معني اس��ت که جذب و هدايت فناوريهاي
ن��و ،باي��د در محيط دانش بنيان باش��د .وزير
اقتصاد تصري��ح کرد :انتظار نداريم بانکها،
مس��ئوليتگذاراقتصاد ايران از اقتصاد سنتي

همكاري مشترك بانك صنعت و معدن و گروه سايپا
معدن ،دكتر حس��ين مهري مديرعامل بانك ياد
ش��ده ضمن اعالم اين خبر افزود :بر اس��اس اين
تفاهمنام��ه همكاري اعطاي مبلغ  4هزار ميليارد
ريال تسهيالت سرمايه در گردش در دستور كار
اي��ن بان��ك قرار گرفت .مدير عامل بانك صنعت
و معدن بيان داش��ت :همچنين مطابق توافق ياد

شده ،اين بانك گشايش اعتبارات اسنادي براي
ش��ركت س��ايپا به مبلغ  2هزار ميليارد ريال را بر
عهده خواهد داش��ت .مديرعامل بانك صنعت و
معدن يادآور ش��د :تمركز و گردش حس��ابهاي
شركت ايراني توليد اتومبيل سايپا و شركتهاي
تابع��ه آن در بان��ك صنع��ت و معدن و تش��كيل

ب��ه اقتصاد هوش��مند را بر عه��ده بگيرند اما
ميتوانند با هوشمند سازي نظام تامين مالي
اقتص��اد به عنوان يک اهرم قوي عمل کنند.
وزير امور اقتصادي و دارايي با تقدير از بانک
ملي ايران در ارايه دستاوردهاي فناورانه خود
به نظام بانکي کشور در رويداد «ملي شو»3
گفت :ملي شو بايد به معناي واقعي ملي شدن
و وسيلهاي براي افتخار به پرچم مقدس کشور
و درخشش ايران در جهان باشد تا نه تنها به
تاريخ و جغرافيا بلکه به اقتصادمان نيز افتخار
کنيم همچنين مديرعامل بانک ملي ايران در
اين رويداد با اشاره بر اينکه شعار اصلي بانک
ملي ايران بر محور اعتماد است ،گفت :بانک
ملي ايران يک سازمان يادگيرنده و نوآور است
و ما هر روز به دانش روز ،خالقيت و ايدههاي
نوآورانه نياز داريم .دکتر محمدرضا حس��ين
زاده ب��ا تقدي��ر از حمايتهاي وزير اقتصاد از
بان��ک ملي اي��ران تصريح کرد :از ميان دهها
محصول فناورانه توليد ش��ده در بانک ،امروز
«همراه بام»« ،هپ» و «نش��ان پرداخت» و
«نشان بانک» رونمايي شدند.

كارگروه مش��ترك بين بانك و گروه س��ايپا براي
تعريف خدمات و محصوالت جديد از ديگر مفاد
اين تفاهمنامه است .وي گفت :تنوع و نوآوري اي
كه اين شركت با وجود محدوديتهاي اقتصادي
و فني ناشي از تحريمهاي ظالمانه ،در محصوالت
خود ايجاد كرده بسيار درخور توجه است.

اخبار بیمه

مديرعاملبيمهسرمد،عضوکميسيون
فناوري اطالعات سنديکاي شد

مهديمهدويمديرعاملبيمهسرمد،عضوکميسيون
فناوري اطالعات سنديکاي بيمه گران شد .اعضاي
شورايعموميسنديکايبيمهگرانايران،سيدمجيد
بختي��اري مديرعامل بيم��ه رازي ،احمدرضا ضرابيه
مديرعامل بيمه س��امان ،جالل سلطاني مديرعامل
بيمه حافظ و مهدي نوروزي مديرعامل بيمه زندگي
خاورميانهرابهعنوانديگراعضايکميسيونفناوري
اطالعات اين س��نديکا انتخاب کردند .همچنين در
رايگيري انجام ش��ده ميان اعضاي اين کميسيون،
سيدمجيد بختياري به عنوان رييس و حسين اوليا به
عنوان دبير کميس��يون فناوري اطالعات سنديکاي
بيمه گران ايران انتخاب شدند .براساس بند  8ماده
 10اساس��نامه س��نديکاي بيمه گ��ران ايران تعيين
کميس��يونهاي الزم براي سنديکا و انتخاب اعضاء
آنها بر عهده ش��وراي عمومياس��ت و اين شورا نيز با
موافق��ت اعضا مصوب کرده که  4کميس��يون فني،
مالي ،فناوري اطالعات و حقوقي در سنديکاي بيمه
گران ايران تشکيل شود.

بيمه ما به ازاي هر سهم خود ۳۹۳
ريال کنار گذاشت

بيمه ما در دوره  ۹ماهه منتهي به  ۳۰آذر ماه ،۱۳۹۸
به ازاي هر س��هم خود  ۳۹۳ريال کنار گذاش��ت بيمه
م��ا در دوره  ۹ماه��ه منتهي ب��ه  ۳۰آذر ماه  ،۱۳۹۸به
ازاي هر سهم خود  ۳۹۳ريال کنار گذاشت که نسبت
به دوره مش��ابه در س��ال گذش��ته که س��ود هر سهم
 ۳۳۴ري��الاعالمش��دهب��ود،ازافزايش ۱۸درصدي
برخوردار اس��ت .بيمه ما با س��رمايه يک هزار و ۵۰۰
ميلي��ارد ريال ،صورتهاي مال��ي  ۹ماهه دوره مالي
منتهي به ۲۹اس��فند ۱۳۹۸را به صورت حسابرس��ي
نشده منتشر کرد.

اقتصاد اجتماعی
جامعه

افتتاح زیرگذر استاد معین در دهه فجر

رئیس کمیته عمران ش��ورای ش��هر تهران از افتتاح
زیرگذر استاد معین در دهه فجر خبر داد.افشین حبیب
زادهدرگفتوگ��وب��اایس��نا،درموردآخرینوضعیت
افتتاح زیرگذر استاد معین با بیان اینکه قول داده بودیم
در ده��ه فج��ر این زیرگذر را افتتاح کنیم گفت :قطعا
زیرگذر استاد معین بنا به قولی که مدیران شهرداری
به اعضاء ش��ورا و مردم داده اند ،افتتاح میش��ود.وی
در مورد آخرین وضعیت زیرگذر گیشا نیز با اشاره به
وعده شهرداری مبنی بر افتتاح این پروژه تا پایان سال
جاریافزود:امیدواریمباتالششبانهروزیمهندسان
و کارگران شهرداری بتوانیم قبل از اتمام سالجاری و
زودت��ر از موع��د مقرر ،این زیرگذر را افتتاح کنیم .وی
همچنین با بیان اینکه سطح و کف مجموعه زیرگذر
گیشاممکناستزودترافتتاحشودگفت:برایراحتی
مردم و مدیریت ترافیک برخی از کارشناسان پیشنهاد
دادند که سطح زیرگذر مورد استفاده قرار گیرد و جداره
س��ازیها بعد از افتتاح تکمیل ش��ود که هنوز در این
رابطه تصمیمی گرفته نشده است.

افزایش سهمیه سوخت تاکسیهای
پایانهای و فرودگاهی

مدیرعامل سازمان تاکسیرانی شهر تهران از افزایش
سهمیه سوخت تاکسیهای مستقر در ایستگاههای
ویژه خبر داد و گفت :ما بهالتفاوت س��همیه س��وخت
تاکس��یهای پایانهای و فرودگاهی واریز میش��ود.
علیرضا قنادان در گفتوگو با ایسنا ،در مورد سرانجام
س��همیه بنزین تاکس��یهای پالک «ت» مستقر در
ایس��تگاههای وی��ژه همچون ترمین��ال ،پایانههای
مسافربری ،راهآهن و فرودگاه که بخشی از سرویس
دهی آنها ،بیرون ش��هر اس��ت و به نوعی فعالیت آنها
برونش��هری محسوب میشود ،اظهار کرد :در مورد
س��همیه سوخت این تاکسیها تصمیماتی اخذ شده
اس��ت ک��ه در حال حاضر موضوع��ات اجرایی آن در
ح��الانجاماس��ت.ویبابی��اناینکهدرحالحاضر
تاکس��یهایدوگانهس��وز ۲۵۰لیتروتاکس��یهای
بنزینس��وز  ۴۰۰لیتر س��همیه بنزین دارند ،ادامه داد:
ولیاینس��همیهبرایتاکس��یهاییکهبیرونشهر
فعال هستند به شدت کم است و به همین دلیل طی
مصوبهای مقرر شد که سهمیه سوخت تاکسیهای
بین شهری که در ایستگاههای ویژه مستقر هستند،
افزایش پیدا کند.

ضرورتتعیینتکلیفساختمانهایمتروکه؛

شناسایی  ۳۵هزار ساختمان ناایمن در پایتخت

گ�روه اقتص�اد اجتماعی  :مدیرعامل س��ازمان
آتشنش��انیازشناس��ایی۳۵هزارس��اختمان
ناایم��ندرپایتختخب��رداد«.مهدیداوری»
مدیرعامل س��ازمان آتشنشانی در گفتوگو با
ایلنا درباره وضعیت رسیدگی به ساختمانهای
ناایمن پایتخت،گفت :طرحی را به عنوان پایش
ایمنیس��اختمانهارادردس��تورکارقراردادیم
که در جریان اجرای این طرح  ۲۴۳س��اختمان
مشابه پالسکو شناسایی شدهاند .البته این ۲۴۳
س��اختمان الزاما مانند پالس��کو نبودند ،چون
ش��رایطس��اختمان،نوعس��ازهونوعکاربریو
قدمت س��اختمان بس��یار اهمیت دارد و همه
ساختمانها مشابه نیستند ،اما با همکاری قوه
قضایی��ه ۱۱م��وردکهازبقیهخطرناکتربودند
مل��زمش��دندکهمواردایمن��یرارعایتکنندو
م��اب��اهمکاریق��وهقضاییهبرخ��یراپلمپ
کردی��م تا اقدامات ایمن��ی را انجام دادند.وی با
بی��اناینک��هاینطرحبهصورتمداومدرحال
اجرا اس��ت ،تصریح کرد :س��ازمان آتشنشانی
ب��ه طور جدی این اقدامات را پیگیری میکند،
البته برخی از ساختمانها داوطلبانه برای ایمنی
ساختمانشان اقدام کردند.مدیرعامل سازمان
آتشنش��انیب��ابیاناینکهالزام��اتقانونیما
بازدارندهنیست،گفت:الزاماتقانونیماالزامآور
نیستبهویژهبرایساختمانهاییکهدرگذشته
پایانکاردریافتکردهاند،قانونهایالزامآوری

برای این ساختمانها نداریم و البته همکاری ما
با قوه قضاییه ادامه دارد و ما امیدواریم که خود
ساختمانها برای ایمنیشان اقدام کنند .داوری
در پاسخ به این سوال که آیا ساختمانی در دستور
کار پلمپ قرار گرفته است ،یا خیر ،گفت :در حال
حاضر پلمپ ساختمان در دستور کار ما نیست
و هدف ما پلمپ کردن ساختمان نیست ،بلکه
ایمنس��ازی ساختمان و ارتقای ضریب ایمنی
آن اس��ت .ممکن اس��ت ساختمانی اعالم کند
که بس��یار قدیمی است و امکانی برای افزایش
ایمن��ی ندارد ،اما ب��ه نظر ما حداقلهایی وجود
دارد که باید این حداقلها در نظر گرفته ش��ود.
شاید نتوانیم یک ساختمان قدیمی را مانند یک
ساختمان نوساز ایمن کرد ،اما میتوانیم ضریب
ایمنی آن را باال ببریم .وی با بیان اینکه در حال

حاضر  ۳۵هزار س��اختمان را بازرسی کردهایم،
خاطرنش��ان کرد :در طول یکس��ال گذشته که
س��طوحناایمنیمتفاوتیداش��تندونمیتوانیم
بگویم هم ه آنها پرخطر هستند و ما براساس
شرایطیکهساختمانداشتهاست،دستورالعمل
ایمنی را برای آن ساختمان صادر کردهایم ،البته
 ۳۵هزار ساختمان خطرات کم و زیادی داشتند
که احصا و به آنها ابالغ ش��ده اس��ت .داوری با
تاکی��د براینکه یکی از دس��تور کارهای دائمی
س��ازمان آتشنشانی رصد وضعیت ایمنی این
خانهها اس��ت ،یادآور ش��د :وضعیت هر یک از
این خانهها در سامانههای ما ثبت شده است و
ش��ورایش��هرهمپیگیراینموضوعاستوما
س��البعدبراس��اسمواردیکهاعالمکردهایم
بررس��یهایمانراانج��امخواهی��مداد.داوری

همچنیندربارهس��اختمانهایبالاس��تفادهو
متروکه و س��اختمانهای نیمهکاره رها ش��ده،
گفت:معموالداخلساختمانهایمتروکهخالی
است ،اما از آنجا که کنترلی بر آنها نیست ممکن
استهراتفاقیدرآنهابیفتد؛اینهادردستورکار
شهرداری تهران نیز قرار دارد و نه فقط از لحاظ
ایمنی بلکه آس��یبهای اجتماعی دیگری هم
این ساختمانها دارند که بسیار مهم و تاثیرگذار
است .شهرداریهای مناطق نیز پیگیر این نوع
س��اختمانها هستند و انشاءاهلل تعیینتکلیف
ش��وند .وی درب��اره س��اختمانهای نیمهکاره
رها ش��ده گفت :س��ازمان آتشنشانی هنوز به
صورت مس��تقیم به بحث ساختمانهای نیمه
کاره ورود نکرده است ،البته مناطق شهرداری
پیگیروضعیتاینس��اختمانهاهس��تندکهاز
حالتکارگاهیخارجشوندیااگرخطراتیدارند،
برطرف ش��ود .مدیرعامل سازمان آتشنشانی
درباره رش��ته مهندسی تجهیزات آتشنشانی
گفت:تجهیزاتآتشنشانی،بسیارمهموطیف
آنبسیارگستردهاستوازتجهیزاتبسیارساده
ش��روع میش��ود تا تجهیزات بسیار پیشرفته و
پیچیدهکهنهفقطش��هرتهرانبلکهکش��وربه
اینتجهیزاتنیازدارد.بسیاریازاینتجهیزات
وارداتی هس��تند و الزم به این تجهیزات توجه
بیش��تری شود و تقویت بنیه علمی میتواند به
تولید این تجهیزات در کشور کمک کند.

اعالماسامیتأییدشدهفرهنگیانفاقدمسکنتا 15بهمن
مدی��رکل تع��اون و پش��تیبانی وزارت آم��وزش و پ��رورش از اعالم
اس��امی تأیید ش��ده فرهنگیان فاقد مس��کن تا  15بهمن خبر داد.
گودرز کریمیفر مدیرکل تعاون و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش
در گفتوگو با فارس درباره آخرین وضعیت فرهنگیان فاقد مسکن
ثبتنام کننده برای مسکن ،اظهار کرد :اسامی را از  32استان احصا
کردیم و به وزارت راه و شهرسازی ارسال کردیم و به صورت مداوم
با آنها برای پاالیش ،پیرایش و ویرایش اطالعات در ارتباط هستیم.
وی ادامه داد :اطالعات باید در سه مقطع پیرایش شوند که گام اول
فرم «ج» استعالم میشود ،گام دوم اداراتکل ثبت اسناد و امالک

استعالم میشود تا مشخص شود فرد مورد نظر فاقد یا واجد شرایط
اس��ت یعنی مس��کن به نامش هس��ت یا خیر و در نهایت گام س��وم،
ت احوال کشور است.کریمیفر اضافه
استعالم هویت فرد از ادارات ثب 
کرد :بخشی از کار توسط وزارت راه و شهرسازی اجرایی شده است
ولی تا زمانی هر سه مقطع انجام نشود ،اعالم نهایی نمیشود و قول
دادهاند که تا  15بهمن نتیجه نهایی را اعالم کنند.وی اضافه کرد:
در آخرین جلسه که در کارگروه اقتصاد مسکن در معاونت ساختمان
مس��کن وزارت راه و شهرس��ازی داشتیم ،عنوان شد که حدود 400
هزار نفر برای مس��کن ملی ثبتنام کردند و ما هم حدود  300هزار

نفر ثبتنام ش��ده داش��تیم و حجم کار آنها باالس��ت اما اعالم کردند
که به صورت قطعی نتیجه ثبتنام ش��دگان مس��کن فرهنگیان را تا
 15بهمن اعالم میکنند.ثبتنام فرهنگیان فاقد مسکن در اواسط
آذر امسال به مدت یک هفته در سامانه  maskan.medu.irانجام
ش��د؛ عنوان ش��د متقاضی و افراد تحت تکفل وی باید فاقد زمین یا
واحد مس��کونی باش��ند و تاکنون از هیچیک از امکانات دولتی مانند
زمین ،واحد مس��کونی ،تس��هیالت یارانهای خرید و احداث مسکن
اس��تفاده نکرده باش��ند یا به عبارت دیگر فرم «ج» در اس��تعالم از
سامانه مربوطه راه و شهرسازی سبز باشد.

حوادث

واژگونی مرگبار
پژو  ۲۰۶در بزرگراه نیایش

سخنگویسازمانآتشنشانیشهرداریتهرانبااشاره
بهتصادفبامدادیدربزرگراهنیایشتهران،گفت:این
حادثه دو کشته و سه مصدوم برجای گذاشت«.جالل
ملکی» سخنگوی سازمان آتشنشانی در گفتوگو با
ایلنا درباره جزییات این حادثه گفت :در ساعت 8بامداد
جمعهیکموردتصادفدرمسیرغرببهشرقبزرگراه
نیایش بین فرحزاد و یادگار امام به سامانه ۱۲۵سازمان
آتشنشانی اطالع داده شده است.وی با بیان اینکه ۲
ایستگاه به محل حادثه اعزام شدهاست ،ادامه داد :در
محل حادثه یک دستگاه خودروی  ۲۰۶با  ۵سرنشین
شامل سه مرد و دو خانم بین  ۲۰تا  ۳۰ساله به هنگام
حرکت در این مس��یر به دالیل نامش��خصی از مسیر
حرکت خارج شدهاند.سخنگوی سازمان آتشنشانی
خاطرنشان کرد :دو نفر مرد جوان که در قسمت جلوی
خودرو نشسته بودند به تایید عوامل اورژانس جان خود
را از دست داده بودند.

امدادرسانی به بیش از  ۱۰هزار نفر
در  ۱۰۲محور کوهستانی

معاون عملیات س��ازمان امداد و نجات با بیان اینکه
 ۲۳اس��تان متاث��ر از برف و ک��والک بودند ،گفت :در
 ۱۰۲محور کوهس��تانی به  ۱۰۳۰۰نفر امدادرس��انی
شده است«.حامد سجادی» معاون عملیات سازمان
ام��داد و نج��ات جمعی��ت هاللاحم��ر در گفتوگو
ب��ا ایلن��ادربارهامدادرس��انیدرب��رفوکوالکطی
روزهای چهارش��نبه و پنجش��نبه گفت ٢٣ :اس��تان
شامل استانهای آذربایجان شرقی و غربی ،اردبیل،
قم ،کردستان ،کرمان ،اصفهان ،ایالم ،چهارمحال و
بختیاری ،خراسان جنوبی و رضوی ،زنجان ،سمنان،
قزوین ،فارس ،قم ،کهگیلویه و بویراحمد ،کرمانشاه،
لرستان،مازندران،گیالن،مرکزی،یزدوهمدانمتاثر
از کوالک بودند.وی با اشاره به محورهای امدارسانی
ش��دهادامهداد:در ١٠٢محورکوهس��تانیبه١٠٣٠٠
نفر امدادرسانی شده است .همچنین ٥٩نفر به مناطق
امنمنتقلشدهاندوبرای ١٦٠٢نفراسکاناضطراری
فراهمشدهاست.معاونعملیاتسازمانامدادونجات
با بیان اینکه  ٤٠٣دس��تگاه خودرو از برف و کوالک
رهاسازی شدهاند ،تصریح کرد ١٣٣ :تیم شامل ٦٦٥
نفر در این عملیات حضور داشتند و  ٦٢٩تخته پتو نیز
توزیع شده است.

