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بانک و بیمه
یکشنبه  13بهمن  1398شماره 651

اخبار بانک

مدير عامل بانک دي در بازديد از واحدهاي ستادي
ضمن گفتگو با همکاران و کس��ب اطالع از س��اختار
و وضعيت عملکرد هر حوزه ،بر خودباوري و اهتمام
ويژه کارکنان براي تحقق اهداف بانک تاکيد کرد .به
گزارش روابط عموميو تبليغات بانک دي،کريميدر
بازديدازمعاونتاعتبارات،اعطايتسهيالترابخش
مهمياز عمليات هر بانک دانست و با تاکيد بر حمايت
ازبنگاههايتوليديدرراستايتحققفرمايشاتمقام
معظ��م رهب��ري (مدظله العالي) گفت :برنامه ريزي،
هداي��ت و نظارت بر اجراي سياس��تهاي اعتباري
بانک از مهمترين وظايف معاونت اعتبارات است که
اجراي صحيح آنها در سودآوري بانک نقش اساسي
و تاثيرگ��ذار دارد .مديرعام��ل بانک دي همچنين از
مطالبات معوق به عنوان پاشنه آشيل و دغدغه نظام
بانکي ياد کرد و افزود :با ابالغ بخشنامه طرح تشويقي
وصول مطالبات انتظار ميرود تماميهمکاران با عزم
جهادي براي کاهش مطالبات بانک اقدام کنند تا در
کوتاهترين زمان ممکن ش��اهد کاهش قيمت تمام
ش��ده پول و توس��عه اعطاي تسهيالت و سودآوري
در بانک باشيم.

تسهيالت بانک سينا
براي جامعه پزشکي

مديرعامل بانک سينا در بازديد از شعب شهر قزوين،
از اجراي سياستهاي اعتباري جديد در اين بانک به
ويژهجهتجامعهپزشکيخبرداد.دکترايمانيدرديدار
با کارکنان شعب اين شهر افزود :اين بانک در راستاي
توس��عه س��هم بازار در نظام پولي و مالي کش��ور و نيز
کمک به ارتقاء نظام سالمت ،سياستهاي اعتباري
جديديراجهتاقشارمختلفازجملهجامعهپزشکي
به اجرا گذاش��ته که با مديريت بهينه اين سياس��تها
و تالش ،پشتکار و تشريک مساعي همکاران عزيز،
زمين��ه س��از جهش در فعاليته��ا خواهد بود .وي در
ادامه تصريح کرد :خدمترساني شايسته به مشتريان
همواره در صدر فعاليتهاي بانک س��ينا قرار دارد لذا
تالش براي سودآوريوتحقق اهداف پيشبيني شده
در راستاي جلب حداکثري رضايتمندي اين عزيزان
از اولويتهاي بانک س��ينا در ماههاي پاياني س��ال
است.

خــبرویـژه

تحقق اهداف بانک مستلزم عزم
جهادي کارکنان است

گسترش تعامل
ک
ايران کيش و بان 
تجارت

مديرعامل بانک تجارت با بيان اينکه در سال جديد بهبودهاي مطلوبي در روند کاري شرکت ايران کيش حاصل شده است گفت  :اميد داريم که بتوانيم به جايگاهي در سهم بازار که لياقت
ايران کيش است برسيم.به گزارش روابط عموميايران کيش ،رضا دولت آبادي اظهار داشت :براي بانک تجارت در همه شاخصها سهم بازار و کيفي شدن محصوالت و ارائه محصوالت
جديد از سوي ايران کيش بسيار اهميت دارد که اميدواريم ايران کيش تمام اين موارد را در نظر داشته باشد.دولت آبادي افزود :بي ترديد به روزرساني زيرساختها در حوزه فناوري اطالعات
و ايجاد مزيت رقابتي بيشتر در ابزارهاي الکترونيک و خدمات نوين بيش از پيش در مسير افزايش رضايت کاربران مفيدواقع ميشود .

حجتاله مهديان عنوان کرد؛

رونق توليد در چابهار با تسهيالت بانک توسعه تعاون

رئيس هيات مديره و مديرعامل بانک توسعه
تعاون در س��فر به چابهار از چند طرح توليدي
موردحمايت اين بانک بازديد نمود .به گزارش
روزنامه اسکناس به نقل از روابط عموميبانک
توسعه تعاون ،حجت اله مهديان رئيس هيات
مديره و مديرعامل بانک توس��عه تعاون که به
همراه محمد کبيري معاون امور تعاون وزارت
تعاون ،کار و رفاه اجتماعي و س��يد باقر فتاحي
عضو هيات مديره اين بانک ب ه منظور بازديد و
رسيدگي به مناطق سيلزده در استان سيستان
بلوچستان حضور يافته است ،در حاشيه بازديد
شرکتتعاونيآرياپروفيلمنطقهآزادچابهارکه
توليدکننده انواع لوله و پروفيل با ظرفيت توليد
۳۵۰۰۰تن در سال با بهرهگيري از تسهيالت
بانکتوسعهتعاوندرسال۱۳۹۶راهاندازيشده
و در حال فعاليت است اظهار داشت :تسهيالت
پرداختي به اين ش��رکت به ارزش  ۸۵ميليارد
ريال از محل منابع قرارداد عامليت کمکهاي
فنيواعتباريطرحايجادوتوسعهمجتمعهاي
توليدي صادرات گرا در سواحل جاسک تا گواتر

منعقده فيمابين بانک توس��عه تعاون و وزارت
صنعت ،معدن و تجارت (س��ازمان نوس��ازي و
گس��ترش صنايع ايران) بوده اس��ت .مهديان
در ادام��ه تصري��ح نمود :اين ش��رکت توليدي
تاکنون بالغبر ۳۸۵ميليارد ريال تس��هيالت و
همچنين ۱۰۰۰ميليارد ريال اعتبارات اسنادي
از بانک توس��عه تعاون دريافت نموده که کليه
تس��هيالت و تعهدات ش��رکت تعاوني مذکور

در ح��ال حاض��ر در وضعيت ج��اري دارد و اين
ش��رکتازمش��تريانويژهبانکتوسعهتعاون
استان ميباشد .مديرعامل بانک توسعه تعاون
همچنين در بازديد از هتل سنتي دربلوچ منطقه
آزادچابه��ارگف��ت:اينطرحبامبلغ۲۰ميليارد
ريال تس��هيالت از محل اعتبارات طرح قانون
توسعهوايجاداشتغالپايداردرمناطقروستايي
و عش��ايري با اس��تفاده از منابع داخلي بانک و

صندوق توس��عه ملي موردحمايت واقع ش��د،
ضمن آنکه همزمان با آغاز بکار ،بهعنوان يکي
از واحدهاي اقامتي بوميس��رآمد منطقه مورد
اس��تقبال گردشگران و عالقهمندان واقعشده
اس��ت .وي اف��زود :اي��ن مجموع��ه در حوزه
روستايي آبکان در محدوده منطقه آزاد تجاري
صنعتي چابهار واقع گرديده و داراي رستوران،
سوئيتهاي اقامتي سنتي ،مجموعه ورزشي،
آالچيقهاي سنتي و فضاي تفريحي ميباشد.
مديرعامل و رئيس هيات مديره بانک توس��عه
تع��اون در ادامه به هم��راه فتاحي عضو هيات
مديرهبانکبهبازديدشرکترطبطاليالشار
(صنايع بستهبندي و سردخانه خرما) رفتند .اين
طرح با بهرهمندي از ۳۵ميليارد ريال تسهيالت
بانک توس��عه تعاون از محل اعتبارات اشتغال
پايداردرمناطقروستاييوعشايريدردهستان
پيپ از بخش الشار شهرستان نيکشهر در حال
تکميل ميباشد ،شرکت رطب طالي الشار از
صادرکنندگانموفقخرمابهکشورهايروسيه
و هندوستان ميباشد

جزيياتفعالسازيرمزدومپوياازطريق«سامانهاينترنتبانک»مسکن

به منظور سهولت در استفاده از راهکارهاي مختلف توليد رمز يکبار
مصرف براي کاربران ،سرويس "فعال سازي رمز يکبارمصرف" در
س��امانه اينترنت بانک ارائه گرديده اس��ت .به گزارش پايگاه خبري
بانک مسکن  ،کاربران اينترنتبانک ميتوانند از طريق اين سامانه و
از منوي «رمز يکبار مصرف» ،بخش «مديريت رمز يکبار مصرف»،
ليست تماميکارتهاي بانک مسکن خود را به همراه وضعيت نوع

رمز آنها مشاهده نموده و براي هر يک از آنها  ،رمز يکبار مصرف
تخصي��ص دهن��د .در صفح��ه مديريت رمز يکب��ار مصرف به ازاي
هر کارت ،آيکون فعالس��ازي رمز يکبار مصرف و انس��داد رمز دوم
نمايش داده شده است .در صورتي که رمز يکبار مصرف براي کاربر
فعال ش��ده باش��د ،شماره سريال و نوع رمز يکبار مصرف اختصاص
يافته به کارت نش��ان داده ميش��ود .در غير اين صورت ،برچس��ب

نامشخص براي سريال و نوع رمز مقابل کارت نشان داده ميشود.
ب��ه منظ��ور فعالس��ازي رمز يکبار مص��رف ،کاربران با کليک روي
آيک��ون فعالس��ازي رمز يکبار مص��رف در اينترنتبانک به صفحه
«فعالس��ازي» هدايت ميش��وند .در اين صفحه دو روش « SMS
 »OTPو «برنام��ه رمزنم��ا» به منظ��ور روشهاي توليد رمز يکبار
مصرف به کاربر نمايش داده شده است.

اخبار بیمه

طرح ويژه بيمه آرمان براي نمايندگان

مدي��ر بازاريابي بيم��ه آرمان اعالم کرد :همزمان
ب��ا چه��ل و يکمي��ن س��الگرد پي��روزي انقالب
اس�لاميطرح وي��ژه پاي��ان س��ال اين ش��رکت
آغ��از ش��د .به گزارش رواب��ط عموميبيمه آرمان
اميرمحمدمليان��ي با بيان اين مطلب افزود:هدف
از اجراي اين طرح دوماهه که تا پايان اس��فندماه
ادامه خواهد داش��ت ارتقاء فروش و ايجاد انگيزه
در نمايندگان و حمايت از ش��عب فعال خواهدبود.
وي افزود  :در اين کمپين نمايندگان شبکه فروش
در  ۳گروه با هم به رقابت ميپردازند که در نهايت
به نفرات برتر جوايزي اهدا ميشود .به گفته وي
از جمل��ه اين جواي��ز ميتوان به جايزه بزرگ ۵۰۰
ميليون توماني اين طرح براي نمايندگان اش��اره
کرد .به گفته وي با توجه به نقش س��تاد و ش��عب
در راندم��ان فعاليته��اي نمايندگان  ،مقرر ش��د
از ظرفي��ت آنه��ا نيز در به ثمر رس��يدن اين طرح
اس��تفاده ش��ود .در اين کمپين حدود  ۳۰۰نماينده
با کدجنرال و  ۳۵ش��عبه مش��ارکت دارند .ش��ايان
ذکر اس��ت در راستاي هدف حداکثري در فعاليت
تع��داد نماين��دگان  ،پ��س از پايان اي��ن طرح در
مراسمينمايندگان برتر معرفي خواهند شد.

سرپرست معاونت مالي اقتصادي بيمه
سينا منصوب شد

جعف��ري مديرعام��ل ش��رکت بيم��ه س��ينا ط��ي
حکميعباسهاشم زاده را بعنوان سرپرست معاونت
مالي اقتصادي اين شرکت منصوب کرد.هاشم زاده
که س��ابقه فعاليت در ش��رکتهاي بيمه کوثر و دانا
را در کارنام��ه دارد  ،در بيم��ه دان��ا مديريت فناوري
اطالعات اين شرکت را برعهده داشت .وي داراي
مدرک مهندسي نرم افزار و فوق ليسانس مديريت
بازرگاني گرايش مالي ميباشد.

اقتصاد اجتماعی
جامعه

عقدهای آریایی ممنوع

رئیس کانون سردفتران ازدواج و طالق از شناسایی
دفات��ر ازدواج��ی ک��ه عقد آریایی انج��ام می دهند
خبرداد« .علی مظفری» رئیس کانون س��ردفتران
ازدواج و در خصوص تخلف برخی دفاتر ازدواج در
رابطه انجام عقدهای آریایی و تذکر رئیس سازمان
ثبت اس��ناد و امالک کش��ور در این خصوص گفت:
در ب��دو ام��ر خود دفات��ر ازدواج و طالق به موضوع
عقدهای آرایی ورود کرده و تخلفاتی را شناس��ایی
کردیم .وی افزود :بخش��نامهای هم س��ازمان ثبت
اس��ناد و امالک کش��ور در این رابطه صادر کرد و به
طور کلی انجام عقدهای آریایی به طور کلی ممنوع
ش��د و این موضوع در دفاتر ازدواج و طالق از بین
رفت .او خاطرنشان کرد :در سالنهای عقد که بدون
مجوز اماکن ،مکانی را به عنوان تاالر یا سالن عقد
در نظ��ر میگیرن��د و م��ردم به آنها مراجعه میکنند
عقد آریایی جعلی ترویج پیدا میکرد که این موضوع
جعلی است .پیشتر ذبیح اهلل خدائیان رئیس سازمان
ثبت اسناد و امالک کشور از بسته شدن دفاتری که
عقد آریایی انجام میدهند خبرداده بود.

توضیحات شهرداری درباره حمله
اخیر سگهای ولگرد به یک دختربچه

در پی انتشار خبری مبنی بر دریده شدن «دختربچه
گلفروش»توسطسگهایخیابانیدرتاریخ۸بهمن،
شهرداری منطقه  ۲۰در این خصوص توضیح داد .در
بخشی از توضیحات شهرداری منطقه  ۲۰آمده است:
با توجه به بررسیهای انجام شده و تحقیقات میدانی
کارشناسانمنطقه۲۰شهرداریتهران،متأسفانهاین
حادثه در روز یکشنبه مورخ  ۶بهمن ماه  ۱۳۹۸خارج
از محدوده منطقه  ۲۰ش��هرداری تهران و در اراضی
کش��اورزی و زراعی نزدیک به روس��تای گلحصار در
محدوده بخش��داری کهریزک که سکونتگاهی غیر
رس��می اس��ت ،رخ داده است .در گفتوگو با مادر این
کودک مشخص شد ،نام کودک آسیب دیده« نصرت
بلوچی» و از اتباع عزیز کش��ور پاکس��تان است که در
زمان وقوع حادثه در کنار مادر خود بوده و مادر به دلیل
مراقبت از کودک خردسال که در بغل داشته ،نتوانسته
زمان حمله سگ از کودک حادثهدیده مراقبت کند و
منجربهمجروحشدنکودکشدهاست .قابلتوضیح
است که کودک آسیب دیده گل فروش و کودک کار
نیست و خانواده او به سبزیکاری مشغول هستند.

وزیر آموزش و پرورش عنوان کرد؛

احتمال رتبه بندی معلمان بازنشسته سال ۹۸

گروه اقتصاد اجتماعی :وزیر آموزش و پرورش
با بیان اینکه برخی همکاران نیمه اول سال ۹۸
بازنشسته شدند و موافقیم اینها را نیز از مزایای
رتب��ه بندی برخ��وردار کنیم ،گفت :به هیئت
مربوطه ماموریت دادم با حداکثر مس��اعدت
تالش کنند همکاران بازنشسته شده درسال
ج��اری از رتب��ه بندی اس��تفاده کنندکه هنوز
قطع��ی نش��ده ولی ما ت�لاش می کنیم از آن
بهره مند شوند« .محسن حاجی میرزایی» در
حاشیه مراسم نواختن زنگ انقالب درباره رتبه
بندی فرهنگیان توضیحاتی ارائه کرد و گفت:
وعده داده بودیم از اول مهر رتبه بندی را اجرا
کنیم که انجام ش��د و معوقات س��ه ماه قبل را
نی��ز پرداخت کردیم .وی افزود :رتبه های دو
ت��ا پن��ج تطبیق و احکام آنها اصالح ش��د ولی
آنه��ا ک��ه باید در رتبه اول قرار میگرفتند باید
در آزمون��ی ش��رکت میکردند که هفته قبل
برگ��زار ش��د و همین ماه امتی��ازات آنها نیز را
محاس��به و ش��روع به پرداخت خواهیم کرد.
وی با اش��اره به مش��کالت رتبه بندی گفت:
رتب��ه بندی ب��رای بیش از  ۷۰۰هزار نفر اجرا
شد اما چندمشکل داشت .کسانی که در یک
رتب��ه ای توق��ف کرده بودن��د ،اگر در منطقه

روستایی و محروم خدمت میکردند این دوره
توقف کوتاه میش��د که آن را اعمال کردیم.
حاجی میرزایی افزود :همچنین کسانی بودند
ک��ه در مهرم��اه و روزه��ای بع��د از آن ارتقاء
مییافتند و وقتی طرح را اجرا کردیم در رتبه
قبل��ی بودن��د ،ک��ه ما آن را اعم��ال و از امتیاز
رتب��ه بعدی اس��تفاده کردن��د .وزیر آموزش و
پ��رورش با بیان اینک��ه معلمانی داریم که در
بخش های دانشگاه فرهنگیان و برخی مراکز
خدمت مامور هستند که دایره شمول را برای

اینها هم توس��عه دادیم .وی درباره نیروهای
آموزش��ی شاغل در مشاغل اداری گفت :این
افراد باید انتخاب کنند .با برگش��ت به بخش
آموزشی از مزایای رتبه بندی استفاده میکنند
و فرصت تا مهر س��ال آینده اس��ت .نیروهایی
ک��ه بخواهند اداری بمانن��د از مزایای اداری
استفاده می کنند و مزایای خاص خودشان را
دارند و باید از آن استفاده کنند .آمار متقاضیان
را از اس��تان ها خواس��ته ایم که اعالم کنند و
متناسب با رقم های اعالمی تصمیمات الزم

را اتخاذ میکنیم .حاجی میرزایی با بیان اینکه
برخی همکاران نیمه اول سال  ۹۸بازنشسته
شدند ،موافقیم اینها را نیز از مزایای رتبه بندی
برخ��وردار کنیم اظهار کرد :به هیئت مربوطه
ماموریت دادم با حداکثر مساعدت تالش کنند
همکاران بازنشسته شده درسال جای از رتبه
بندی استفاده کنندکه هنوز قطعی نشده ولی
ما تالش می کنیم از آن بهره مند شوند .حاجی
میرزایی با بیان اینکه اعتبار رتبه بندی برای
شش ماه دوم امسال  ۲۰۰۰میلیارد تومان بود
گفت :برای س��ال آینده  ۴۰۰۰میلیارد تومان
بودج��ه برای کل س��ال بای��د تخصیص یابد.
از ای��ن پس ،ارتقای رتبه همکاران مس��تلزم
شرکت در آزمون های صالحیت حرفه ای و
کسب امتیازات الزم است .وی درباره معوقات
فرهنگیان نیز افزود :تمام همکاران رسمی و
پیمانی حقوق خود را به موقع دریافت میکنند.
 ۳۵۰۰میلی��ارد توم��ان در هرماه بابت حقوق
میپردازیم .تعدادی از معلمان ما هس��تند که
بخشی از اوقات فراغت خود را حق التدریس
به کالس می روند که معوقات آن باقی مانده
ولی همه تالش ما این است که بدون بدهی
به سال بعد منتقل شویم.

دبیرستادسلولهایبنیادیمعاونتعلمیرئیسجمهورمطرحکرد؛

مجلس خدمات ناباروری را تحت پوشش کامل بیمه قرار دهد

دبیر س��تاد س��لول های بنیادی معاونت علمی رئیس جمهور گفت:از
نماین��دگان فعل��ی و دور بع��د مجلس میخواهیم ت��ا خدمات درمان
ناباروری را تحت پوشش کامل بیمه قرار دهند« .امیرعلی حمیدیه»
 ،با تاکید بر لزوم پوشش کامل بیمه خدمات ناباروری گفت :خوشبختانه
در حال حاضر در حوزه خدمات ناباروری و  IVFپیشرفتهای خوبی
داش��تهایم و تنها مش��کل ما خدمات بیمهای اس��ت .حمیدیه افزود:
س��ازمان غذا و دارو و وزارت بهداش��ت در بحث باروری و س��لولهای
بنی��ادی حمایته��ای خوبی از مراکز درمانی انجام میدهند ولی نبود
پوشش بیمهای کامل خدمات مشکالت زیادی را برای بیماران ایجاد
کرده است .این در حالی است که بیمه بودن خدمات درمان ناباروری

جزئی از وظایف بیمهها در کشور است اما متأسفانه شاهد عدم تحقق
آن هستیم .وی با بیان اینکه بیمهها نباید به درمان ناباروری به چشم
یک کاالی لوکس نگاه کنند ،اظهار داشت :درمان این مسئله شبیه
عملهای زیبایی و یک اقدام لوکس نیس��ت بلکه یک نیاز اساس��ی
است و بسیاری از خانوادهها را درگیر کرده است ،به همین منظور تحت
پوشش بودن آنها از لحاظ اجتماعی و برای حفظ بنیانهای خانواده در
کشور بسیار اهمیت دارد .دبیر ستاد سلولهای بنیادی معاونت علمی
رئیس جمهور تاکید کرد :به همین منظور درخواست ما از بیمهها این
است که همکاریهای الزم برای پوشش بیمهای این خدمات را انجام
دهند .حمیدیه با اشاره بر نمایندگان دور بعدی مجلس شورای اسالمی

نی��ز،تصری��ح ک��رد :از نمایندگان مجلس کنونی کهدر حال بررس��ی
الیحه بودجه هستند و همچنین از نمایندگان دور بعدی مجلس نیز
میخواهیم تا نس��بت به تصویب بیمه کامل خدمات ناباروری اقدام
کنند تا کمک بزرگی به خانوادهها و زوجهای جوان کرده باشند .وی
با تاکید بر لزوم ارتقا مراکز درمان خدمات ناباروری در س��طح کش��ور
نیز ابراز داشت :تعداد مراکز درمان این مشکل در سطح کشور نسبت
به سالهای گذشته بیشتر شده است اما همچنان نیاز داریم تا عالوه
بر مراکز ارائه دهنده خدمات اولیه در حوزه بارداری ،مراکز پیشرفته نیز
در قطبهای مختلف کشور ایجاد کنیم تا هموطنان برای دسترسی
به این خدمات مجبور به مراجعه به تهران نباشند.

حوادث

تجربه هیجان سرقت؛ عامل موبایل
قاپی  2موتورسوار جوان

سرکالنتر هفتم پایتخت از دستگیری  2موتورسوار
جوان موبایل قاپ با  35فقره سرقت خبر داد و گفت:
متهمانانگیزهسرقتراتجربههیجاناظهارداشتند.
س��رهنگ “دوس��تعلی جلیلیان”  ،گفت :با وقوع چند
فقره موبایل قاپی در محدوده کالنتری “ 160خزانه”
دس��تگیری موبایل قاپ ها در دس��تور کار ماموران
کالنت��ری قرار گرف��ت .وی تصریح کرد :تحقیقات
پلیس��ی حکایت از این داش��ت 2 ،موتورسوار جوان با
پرسهزنیدرمحدودهایستگاههایمتروواتوبوسرانی
از غفلت مسافران هنگام مکالمه تلفنی سوء استفاده
کرده و در یک لحظه گوشی همراهشان را سرقت و
از محل متواری می شوند .جلیلیان تصریح کرد :در
تحقیقات پلیسی مخفیگاه هر دو سارق در محدوده
خیابان “بعثت” شناس��ایی و با دس��تور قضائی هر 2
متهم  18و  21س��اله در مخفیگاهش��ان دس��تگیر و
به  35فقره س��رقت با همکاری یکدیگر در محدوده
خیابان های “خزانه ،مولوی” و غیره اعتراف کردند.
او با اشاره به اینکه از مخفیگاه متهمان  16دستگاه
گوشی سرقتی و  21باطری موبایل کشف شد ،افزود:
متهمان انگیزه س��رقت را تجربه هیجان س��رقت و
خوشگذرانی اعالم کرده اند.

واژگونی تیبا  ۷نفر را مصدوم کرد

معاون عملیات سازمان امداد و نجات جمعیت هالل
احم��ر از امدادرس��انی به  ۷مص��دوم حادثه واژگونی
یک دستگاه خودروی تیبا در کیلومتر  ۲۵جاده خوی
– ماکو در اس��تان آذربایجان غربی خبر داد« .حامد
س��جادی» گفت :س��اعت  ۳و  ۸دقیقه امروز ش��نبه
 ۱۲بهم��ن ماه واژگونی یک دس��تگاه خودروی تیبا
با  ۷سرنش��ین در کیلومتر  ۲۵جاده خوی – ماکو در
استانآذربایجانبهمرکزکنترلوهماهنگیعملیات
س��ازمان امداد و نج��ات جمعیت هالل احمر اعالم
شد .بالفاصله یک تیم  ۵نفره از نجاتگران جمعیت
هالل احمر برای کمک به مصدومان به محل حادثه
اعزام شد .وی افزود :در این تصادف هر  ۷سرنشین
خودروی تیبا مصدوم ش��دند که  ۴نفر از مصدومان
توسط عوامل اورژانس به بیمارستان منتقل شدند و ۳
مصدوم دیگر پس از انجام اقداماتی همچون تثبیت،
بستن کالر ،بانداژ ،پانسمان و اکسیژن تراپی توسط
نیروهای هالل احمر به بیمارستان منتقل شدند.

