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بانک و بیمه
شنبه  28دی  1398شماره 639

اخبار بانک

پرداخت  ۷میلیارد تومان وام به اهالی
فرهنگ و هنر در سال جاری

در ۹ماه��هامس��ال ۱۱۰۰نف��رازاهال��یفرهن��گو
هنر به منظور اخذ حدود  ۷میلیارد تومان تس��هیالت
قرضالحسنهضروریبهبانکقرضالحسنهمهرایران
معرفیش��دند .به گزارش روابط عمومی بانک قرض
الحسنه مهرایران ،به نقل از ایلنا ،سیدحسین سیدزاده
مدیرعامل صندوق اعتباری هنر با اشاره به همکاری
موث��رصن��دوقاعتباریهنربابانکقرضالحس��نه
مهرایرانگفت:براس��استفاهمنامهمنعقدش��دهاین
تس��هیالت به منظور تأمین و رفع احتیاجات ضروری
اهالیفرهنگ،هنرورسانهدرچارچوبضوابطصندوق
و مقررات بانکی پرداخت میشود.

خــبرویـژه

آغاز شمارش معکوس برای ملی شو3

تا رونمايي از جديدترين و به روزترين محصوالت
بانک��ی بان��ک ملی ای��ران با هدف تح��ول در نظام
بانکداری ،فقط چند روز ديگر باقي است .به گزارش
روابطعمومیبانکملیایران«،ملیشو»3رويدادي
است که قرار است در آن خدمات تازه این بانک معرفی
شود .سامانه" 60رمـز يكبـار مصـرف ملـي كـارت"
 ،بانــك آفيســر ،دسـتگاه  ،VTMدسـتگاه ،CRS
 ،ملـي فانـد ،ملـي بـازار ،ســكوك ،ويــدئو بــام و
روبـات آلفـا بخشی از محصوالت و خدمات معرفی
ک ملی ایران
شده در دوره های قبل ملی شو است .بان 
هر س��ال در رویداد «ملی ش��و» بعنوان پیشران نظام
بانکی و با تکیه بر پش��توانه ی س��ابقه میراث ماندگار
و هویت مردمی  ،تالش می کند با پذیرش ریس��ک
ورود به عرصه های جدید و حرکت بر لبه ی فناوری
های روز دنیا از جمله هوش مصنوعی ،ربات ها و ...
تجسمی از آینده بانکداری را به تصویر کشیده و خط
شکنورودبهاینعرصههاباشدوراهرابرایورودسایر
بانک ها هموار کند .رمز دوم یکبار مصرف که در اولین
«ملی ش��و» رونمایی شد ،شاهدی بر این مدعاست؛
محصولی که دو سال بعد در نظام بانکی به یک الزام
تبدیل شد .بانک ملی ایران امسال در رویداد ملی شو
 3نوی��دای��نراب��همردممیدهدکهدرحوزهخدمات
پرداخت با حرکت به سمت جدیدترین و به روزترین
تکنولوژی ها ی دنیا آسایش بیشتر مشتریان را هدف
قراردادهومحصوالتیرامعرفیخواهدنمودکهتجربه
ای لذت بخش و منحصر به فرد از خدمات بانکی را در
گروه های مختلف سنی دریافت نمایند.

تشریحکارکردهای
طرح «طراوت»

امیر یوسفیان عضو هیئتمدیره بانک صادرات ایران در پنل تخصصی دومین جشنواره و نمایشگاه ملی فوالد ایران ،ظرفیتهای طرح اعتباری ویژه تولید «طراوت» را تشریح کرد.
یوسفیان گفت :کاهش تقاضا برای خریدهای نقدی بنگاهها نیز از دیگر دالیل معرفی طرح «طراوت» بوده است .همچنین فشار نقدینگی مانع ایجاد طرح توسعه در شرکتهای تولیدی نیز
بوده و تامین سرمایه درگردش در اولویت قرار داشت که با این طرح امکان طرح توسعه نیز وجود دارد .وی اظهار کرد :بانک صادرات ایران با هدف توسعه فرهنگ فروش اعتباری و نسیه
در واحدهای تولیدی طرح «طراوت» را عملیاتی کرد و همزمان امکان تنزیل اعتبار اسنادی ریالی صادر شده به نفع فروشنده را نیز فراهم کرد.

مدیرعامل بانک توسعه تعاون مطرح کرد؛

ایجاد تحول درسیستم بانکی بابانکداری دیجیتال

رییس هیأت مدیره و مدیرعامل بانک توسعه
تع��اون بیان داش��ت :پیاده س��ازی بانکداری
دیجیتال را سبب ایجاد تحول در نظام بانکی
کشور دانست .به گزارش روزنامه اسکناس
به نقل از روابط عمومی بانک توس��عه تعاون،
حج��ت اله مهدی��ان رییس هی��أت مدیره و
مدیرعامل بانک توسعه تعاون صبح امروز در
جلسه تدوین نقشه راه بانکداری دیجیتال این
بانکاظهارداشت:پیشرفتهایحوزهفناوری
ط��ی دو دهه اخیر موجب تحوالتی ش��گرف
در صنعت بانکداری ش��ده اس��ت .وی افزود:
هماکنون با دگرگونی در رویکردهای س��نتی
نظ��ام بانکداری ،تمرکز از عملیات ش��عبهای
به س��مت فعالیته��ای الکترونیک گرایش
پی��دا نم��وده و بانک ها با در نظر گرفتن نیازها
و انتظ��ارات مش��تریان و مقتضیات بازارهای
کاال و خدم��ات ب��ه دنبال تبیین و اجرای مدل
ب و کار بانکی مبتنی بر امکانات،
جدید کس�� 
تجهیزات و س��امانههای پیش��رفته هستند.

مهدیان با اش��اره به اینکه نظام برنامهریزی
بانک توسعه تعاون همواره به دنبال جدیدترین
و کارآمدتری��ن راهکارهای ممکن برای ارائه
ارزش ب��ه جامعه هدف و عموم جامعه اس��ت
افزود :بانک توسعه تعاون ب ه عنوان یک بانک
چابک از مزیتهای مناسبی همچون حضور
نیروهای جوان ،متخصص و دانشپذیر جهت

ابوالقاس��م رحیمی انارکی مدیرعامل بانک مس��کن در پیامی سالروز
تاس��یس این بانک را تبریک گفت .متن پیام وی به ش��رح زیر اس��ت:
هش��تاد و یک س��ال پرفراز و نش��یب را پشت سرنهادیم و با کوله باری
از توکل و امید و تجربه  ،همچنان سربلند و سرافراز  ،در مسیر خدمت
گام بر می داریم .چه تلخ و چه ش��یرین  ،ایام س��پری می ش��ود و گذار
عمر و فرارس��یدن س��الروز و مناس��بت ها  ،زودگذر بودن فرصت ها
را یادآور می ش��ود .هرچند امس��ال  ،برخالف س��نت دیرینه و قدیمی
خود به دلیل تقارن این مناس��بت با ایام فاطمیه و ش��هادت صدیقه

هوشمند سازی مناسبات بانکداری برخوردار
اس��ت .وی با اش��اره به نحوه تدوین نقشه راه
استقرار بانکداری دیجیتال گفت :در نقشه راه
دیجیتال بانک توس��عه تعاون؛ مدل مطلوب
منابع انسانی ،مدل مطلوب فناوری اطالعات
و مدل مطلوب س��اختار اس��تخراج میشود و
در پی آن ،پروژههایی برای نیل به بانکداری

۸۱سالسربلندخدمتکردیم

طاهره ،حضرت فاطمه زهرا سالم اهلل علیها و به پاس حرمت سردار
دلها و عزیزانی که در حادثه جانس��وز س��قوط هواپیمای مسافربری و
مراس��م تش��ییع و بدرقه در کرمان از بین ما رفتند ،جش��ن نمی گیریم.
امافرارس��یدنس��الروزتاس��یسبانکباشکوهوپرافتخارمانرابرای
یادآوری این همه سال خدمت خالصانه به هموطنان به فال نیک می
گیریم و این فرصت مغتنم را بهانه ای می کنیم برای سپاس از زحمات
گرانس��نگ تمامی ش��ما همکاران مهربان و ارزنده .سختی هایی که
در صف و س��تاد و خصوصا در ش��عب ،به عنوان خط مقدم خدمت ،در

هوش��مند تعریف و به اجرا در میآید .رییس
هیأت مدیره و مدیرعامل بانک توسعه تعاون
خاطر نشان کرد :این بانک طی سالهای اخیر
در جهت ارائه خدمات تخصصی به تعاونگران
و اج��رای نقش عاملیت در طرحهای ملی ،به
تدوین«استراتژی»پرداختهاستکههمزمان
با حرکت بانک به سمت هوشمند سازی نیاز
است این استراتژیها نیز متناسب با بانکداری
هوش��مند مورد بازبینی واقع ش��ود .مهدیان
در ادام��ه تصریح کرد :نگرش بانک توس��عه
تع��اون به مقوله «تح��ول دیجیتال» فراتر از
ن��گاه پ��روژهای میباش��د و در واقع بانک به
دنبال تبیین مسیری رو به رشد با بهرهگیری
از ابزاره��ای نوآورانه ب��رای تحول دیجیتالی
و حرکت در این مس��یر میباش��د .وی افزود:
هوش��مند سازی بانکداری صرف ًا پیاده سازی
تکنول��وژی نیس��ت ،بلکه فرهن��گ ،نیروی
انسانی ،ساختار و نحوه ارائه سرویسها دچار
تحوالت و بهبود میگردد.

حوادث سیل و زلزله های امسال برای التیام سریع تر بخشی از زخم
های هموطنان عزیزمان کشیده شد ،همواره به عنوان برگی زرین در
دفتر افتخارات این بانک باقی خواهد ماند و دعای خیر مردم  ،مسیر
آینده این بانک مردمی را هموارتر و روشن تر خواهد نمود .اینجانب با
قدردانی از تمامی مساعی ارزشمند همکاران و مدیران به نمایندگی
از طرف تمامی اعضای هیأت مدیره محترم بانک ،فرارسیدن بیست
و پنج دی ماه ،س��الروز تاس��یس بانک را تبریک گفته و برای تمامی
شما سالمتی  ،بهروزی و شادکامی آرزومندم.

خبر بیمه

پایبندي به قانون  فصل مشترک   بین
فعاالن بخش خصوصی و دولت

تمام��ی دی��دگاه های متف��اوت بین فعاالن بخش
خصوصی و دولت قابل احترام است که البته فصل
مشترک آن باید پایبندي به قانون باشد .به گزارش
اداره کل رواب��ط عموم��ی و امور بی��ن الملل بیمه
مرکزی ،دکتر غالمرضا س��لیمانی که در دهمین
نشست هیئت نمایندگان دوره نهم اتاق بازرگانی،
صنایع معادن و کشاورزی تهران سخن می گفت
با اعالم این مطلب افزود :اصالح س��اختار و حذف
تعرفه ها و استفاده از فن آوری روز ،شتاب صنعت
بیمه را در روند خصوصی سازی افزایش داده است.
رئیس کل بیمه مرکزی با اعالم این مطلب گفت
شرکتهای بیمه باید فرصت های سرمایه گذاری
بیشتری را فراهم کنند ،تصریح کرد :قابلیت جمع
آوری نقدینگ��ی ب��ازار و جذب پولهای خرد مردم،
ظرفی��ت مهمی اس��ت که در اختی��ار صنعت بیمه
ق��رار دارد .وی ماموری��ت اصل��ی صنع��ت بیمه را
مدیری��ت ریس��ک دانس��ت و گفت :ب��ا راه اندازی
مرکز مدیریت ریس��ک در آینده نزدیک بس��یاری
از مشکالت صنعت بیمه در فضایی علمی و حرفه
ای ،برطرف خواهد شد .دکتر غالمرضا سلیمانی با
تشریح ابعاد گوناگون صندوق بیمه حوادث طبیعی
به اهمیت تاسیس آن اشاره کرد و اظهار داشت :بی
تردی��د ب��ا بهره گیری از اصول عملیات بیمه گری
خس��ارت آس��یب دیدگان با حفظ احترام و کرامت
انس��انی جبران می ش��ود و توقع خسارت دیدگان
از دولت به حداقل خواهد رس��ید .رئیس ش��ورای
عالی بیمه از عملکرد صنعت بیمه در شرایط تحریم
ابراز رضایت کرد و گفت :خوشبختانه صنعت بیمه
ب��ا تکیه بر تجارب پیش��ین و ام��وزش های کافی
توانس��ته است از آزمون تحریم های ناجوانمردانه
سربلند بیرون بیاید.

اقتصاد اجتماعی
جامعه

آب شرب تهران سالم است

عضو ش��ورای ش��هر تهران با اش��اره به اینکه آب
ش��رب پایتخت مطلوب و سالم است ،گفت :کیفیت
سبزیجات مصرفی در پایتخت نگران کننده نیست.
ناهید خداکرمی عضو کمیس��یون سالمت و محیط
زیس��ت شورای ش��هر تهران در گفتوگو با فارس،
درباره کیفیت سبزیجات و میوههای پایتخت اظهار
داش��ت :وضعیت همه سبزیجات و میوههایی که به
پایتخت وارد میشود تا مورد مصرف قرار گیرد مورد
بررسی و پایش قرار میگیرند.وی افزود :اینکه گفته
میش��ود سبزیهای کشت ش��ده در جنوب تهران
مطلوب نیس��ت ،مس��تندی درب��اره آن وجود ندارد
و وضعی��ت نگران کننده نیس��ت.عضو کمیس��یون
س�لامت و محیط زیس��ت شورای شهر تهران ادامه
داد :طی  6سال گذشته تا کنون همه میوه و سبزیجات
ارائه ش��ده در میادین ترهبار پایتخت رصد و بررس��ی
میشود در حالی که ما وظیفهای در این زمینه نداریم
و در واقع فقط فروش و دریافت محصوالت بر عهده
شهرداری است.وی در مورد کیفیت آب تهران گفت:
آب شرب پایتخت مطلوب و سالم است.

پرداخت وام  ۷میلیونی به  ۴۰۰هزار
بازنشستهصندوقبازنشستگی

سرپرس��ت صندوق بازنشستگی کشوری از تأمین
اعتب��ار  ۲،۸۰۰میلی��ارد تومان برای پرداخت وام ۷
میلی��ون تومان��ی به  ۴۰۰هزار بازنشس��ته خبر داد.
ب��ه گ��زارش میزان ،نعمت اهلل ایزدی ،با اش��اره به
سازوکارهای پرداخت وام به بازنشستگان صندوق
بازنشستگی کشوری اظهار کرد :با توجه به شرایط
موج��ود و با تعامل بس��یار خ��وب بانک صادرات به
عن��وان بانک عامل ،اعتب��ار  ۲،۸۰۰میلیارد تومان
ب��رای پرداخ��ت وام  ۷میلیون تومانی به  ۴۰۰هزار
نفر تصویب شده است.وی با بیان اینکه تالش شده
عدالت در پرداخت این تسهیالت در دستور کار قرار
گیرد ،گفت :اتکای کامل به سیستم خودکار که بر
اس��اس اولویتهای مشخص ش��ده ،افراد را واجد
ش��رایط دریافت وام میداند از تغییراتی بوده که در
این خصوص اتفاق افتاده است.ایزدی با بیان اینکه
با اعتبارات موجود ،در حال حاضر میتوان با همین
شیوه عمل کرد ،افزود :اگر بانک رفاه و توسعه تعاون
در این زمینه همکاری کنند قطع ًا میتوان اعتبارات
و سقف تسهیالت را تغییر داد.

 32واحد آموزشی در سیستان و بلوچستان دیگر قابل استفاده نیستند؛

خسارت سیل به ۳۴۴واحد آموزشی

گ�روه اقتص�اد اجتماع�ی  :مدیر کل آموزش و
پرورش اس��تان سیس��تان و بلوچستان درباره
وضعیت مدارس سیلزده این استان گفت :در
حالحاضرتعداد ۳۲واحدآموزش��یدراس��تان
سیستان و بلوچستان غیرقابل استفاده هستند.
«حمیدرضارخشانی»مدیرکلآموزشوپرورش
استان سیستان و بلوچستان در گفتوگو با ایلنا
درباره آخرین وضعیت مدارس مناطق سیلزده
و اس��کان سیلزدگان در برخی مدارس گفت:
قرار ش��د سالنهای ورزشی ،کانونها و برخی
مکانهای قابل استفاده را در اختیار خیرینی که
از نقاط مختلف آمدهاند ،قرار دهیم تا اقالمی که
آوردهان��درادرآنج��ابگذارندتادرمناطقتوزیع
شود .اینطور نیست که آن دسته از مدارس که
دانشآموزاندرآنجادرسمیخوانندرادراختیار
افرادقراردهیم.رخشانیدربارهوضعیتمدارس
این اس��تان گفت :برخی مدارس آبگرفتگی
داش��تند که هنوز به آنها رس��یدگی نش��ده و
دانشآموزان آنها در چادر کالسهای درس را
میگذرانن��د .طبق بازدیدهای میدانی به عمل
آمده در حال حاضر تعداد  ۳۲واحد آموزشی در
اس��تان سیستان و بلوچستان غیرقابل استفاده
هس��تند .همچنین تعداد س��رویس بهداشتی،
س��پتیک تاسیس��ات لوله کش��ی و برق تعداد
 ۳۱۲واحد آموزش��ی تخریب شدند.وی درباره
آسیبهایی که به تجهیزات مدارس وارد شده

اس��ت ،اضافه کرد :تخریب عایق س��قف ۵۶
واحد آموزشی ،خسارت  ۳۴۴واحد آموزشی به
ش��کل کلی و جزئی ،تخریب  ۱۳۹۰دس��تگاه
میز و نیمکت ،تخریب  ۲۳۸۰صندلی دستهدار
ازجملهخس��ارتهایواردش��دهاس��ت .الزم
به ذکر اس��ت که  ۹۵دس��تگاه کانکس برای
کالسهای غیرقابل اس��تفاده و تعدادی لوازم
التحریربرایتمامدانشآموزانشهرستانهای
دشتیاری ،کنارک ،بنت ،زرآباد ،فنوج ،نیکشهر
ارس��ال شده است.رخشانی گفت :ما از مناطق
سیلزده بازدید و بررسیهای موردی از مدارس
را به عمل آوردهایم .در این میان سرویسهای
بهداشتینیزبامشکلآبگرفتگیمواجهشدهاند.

البته در برخی مناطق مثل منطقه نیکش��هر
هن��وزارتباط��یبرقرارنش��ده،زی��راجادههاو
زیرس��اختهای آنها خراب ش��ده است ،از این
رو ام��کان ت��ردد وجود ن��دارد .حتی در برخی
مناطق با ماش��ینهای س��نگین هم نمیتوان
از جادهها عبور کرد.مدیرکل آموزش پرورش
استان سیستان بلوچستان اضافه کرد :رفتن به
برخی مناطق واقعا دش��وار اس��ت ،هیچ یک از
همکارانمابهخاطرشرایطپیشآمدهنتوانستند
از جادهه��ا عبور کنند.وی درباره رس��یدگی به
وضعیتآموزشیدانشآموزانمناطقسیلزده
گفت :معلمان برخی مناطق غیربومی هستند و
چونجادههابستهاست،امکانترددوجودندارد

به همین خاطر کالسهای درس آن مناطق به
ش��کل یکجا توسط یک نیروی بومی تشکیل
میش��ود ،به هر حال س��عی شده کالسهای
درسبرگزارشود.رخشانیبابیانوضعنامساعد
کنارک ،زرآباد و دشتیاری گفت :شرایط در این
سه منطقه بسیار نامساعد است .وضعیت خاک
کنارک،زرآبادودش��تیاریبهش��کلیاستکه
حت��یآبدرخ��اکنفوذنمیکند.همچنینبه
علت شرایط هوایی استان ،آبهای جمعشده
تبخیر نمیشود از این رو زمان زیادی میبرد تا
آبگرفتگیها جمع آوری شوند ،حتی اگر پمپاژ
هم انجام دهند دوباره آب بازگشت میکند .به
همین دلیل همکاران ما سعی میکنند توسط
مخازن آب راپمپاژ کنندو بعد آن را به رودخانهها
برگردانند .مدیرکل آموزش پرورش اس��تان
سیس��تان بلوچستان در پاسخ به این سوال که
وضعیت مدارس کپری به چه صورتی اس��ت؟
گف��ت :در مناطق��ی که س��یل ش��دید بوده نه
تنه��اکپره��ایکالسدرسبلکههمهکپرها
خرابش��دهاس��ت،امادربارهاینکپرهاآماری
نداریم .البته طی سه چهار سال اخیر آموزش و
پرورش مدارسی ساخته که تالش شده سطح
این مدارس از زمین باالتر باشد و یا در نقاطی
س��اخته شده که مرتفعتر هستند ،خوشخبتانه
بس��یای از مدارس ما که جدیدا س��اخته ش��ده
آسیب ندیدهاند.

پیشنهادبودجه ۲۷هزارمیلیاردی؛

الیحه بودجه ۹۹شهرداری تهران آماده ارسال به شورا

معاون برنامه ریزی ،توس��عه ش��هری وامور ش��ورای شهردار تهران
گفت :الیحه بودجه س��ال  ۹۹آماده اس��ت و پس از تصویب متمم
بودجه س��ال  ۹۸به ش��ورا ارائه می ش��ود.حامد مظاهریان با اشاره به
الیحه بودجه سال  ۹۹شهر تهران آماده تقدیم به شورای شهر تهران
اس��ت ،گفت :این الیحه پس از تصویب متمم بودجه به ش��ورا ارائه
خواهد شد زیرا متمم بودجه در اعداد و برنامههای سال آینده تأثیر
میگذارد .متمم بودجه در کمیسیونهای شورا مطرح شده و قرار بود
در کمیس��یون تلفیق نیز به تصویب ش��ود و به دلیل برخی از مباحث
اولویت دار به تأخیر افتاد.به گفته معاون شهردار ،موضوع ارائه بودجه

سال آینده شورا پس از تصویب متمم بودجه به هیأت رئیسه شورای
شهر تهران نیز اعالم شده است.وی در خصوص سقف بودجه سال
آینده ش��هر تهران گفت :الیحه تهیه ش��ده برای بودجه س��ال آینده
شهر تهران حدود  ۲۷هزار میلیارد تومان است که با توجه به برنامه
مصوب س��وم توس��عه و پیش بینی افزایش درآمدها واقع بینانه به
نظر میآید.وی توضیح داد :در ش��رایط ثبات اقتصادی نیاز به تهیه
متمم و اصالحیه بودجه کمتر پیش میآید اما در ش��رایط اقتصادی
که ش��اخصها دائم ًا در حال تغییر اس��ت متمم و اصالحیه اجتناب
ناپذیر است و این موضوع انعطاف پذیری بودجه را نشان میدهد و

بحث متمم اتفاق دور از انتظاری در بودجه محسوب نمیشود.وی
در خصوص اینکه با توجه به افزایش هزینهها چقدر بودجه  ۲۷هزار
میلیاردی را واقع بینانه میداند ،افزود :مسائل مختلفی در بودجه تأثیر
میگذارد .در حال حاضر پیشنهاد دولت برای افزایش حقوق کارکنان
 ۱۵درصد اس��ت اما معمو ًال بودجه کش��ور در اس��فندماه به تصویب
میرس��د همانط��ور ک��ه این عدد (میزان افزای��ش حقوق کارکنان)
در روزهای پایانی س��ال گذش��ته تغییر و باعث افزایش هزینههای
شهرداری شد و به همین دلیل نیز نیاز به ارائه متمم بودجه شد .ارائه
الیحه متمم بودجه بستگی به متغیرهای اقتصادی دارد.

حوادث

گازگرفتگی در تاالر عروسی  ۲۲نفر را
روانه بیمارستان کرد

رئیس اورژانس استان فارس گفت :در یک مراسم
عروس��ی به دلیل نش��ت گازهای س��می ۲۲ ،نفر
دچار مس��مومیت ش��دند و به مراکز درمانی انتقال
یافتند.محمد جواد مرادیان در گفتوگو با باش��گاه
خبرنگاران جوان از ش��یراز،گفت :س��اعت ۲۳:۱۱
دقیق��ه  ۲۶دیم��اه  ۹۸موضوع وقوع گازگرفتگی در
یک تاالر عروسی به مرکز فوریتهای پزشکی ۱۱۵
فارس اطالع داده ش��د و بالفاصله امدادگران با ۳
دستگاه آمبوالنس اورژانس به محل حادثه در تاالر
تخت جمش��ید واقع در جاده بند امیر اعزام ش��دند.او
افزود :دراین حادثه  ۲۲نفر از مهمانان این مراس��م
عروس��ی دچار مسمومیت شدند.مرادیان ادامه داد:
 ۱۰مص��دوم پ��س از دریافت خدمات پزش��کی به
بیمارس��تان مطهری مرودش��ت اعزام شدند و یک
مصدوم نیز س��رپایی در محل حادثه درمان ش��د.
رییس اورژانس فارس بیان کرد :بر اساس گزارش
دریافت ش��ده  ۱۱مصدوم نیز بصورت ش��خصی به
بیمارستان مطهری مرودشت مراجعه کردند.

دستگیری  ۲جیببر حرفهای
در ایستگاه مترو

رئیس پلیس مترو از دس��تگیری  ۲جیببر حرفهای
ب��ا  ۵۰فق��ره س��رقت خبر داد و گف��ت :متهمان در
ایس��تگاه ه��ای مترو و بی آرت��ی ،موبایل و اموال با
ارزش مسافران را سرقت می کردند.به گزارش ایلنا،
س��رهنگ س��عید عطاالهی گفت :عصر روز بیست و
چهارم دی ماه ماموران پلیس مترو هنگام گش��ت
زنی در سکوی متروی ایستگاه امام خمینی ( ره) به
رفتار  ۲مس��افر مش��کوک می شوند و هر دو مسافر
را تحت مراقبت قرار می دهند.وی عنوان داش��ت:
مراقبت های ویژه پلیسی آغاز و ماموران مشاهده می
کنند که یکی از این  ۲مسافر همراه با سایر مسافران
مترو داخل واگن قطار شده و چند ثانیه قبل از بسته
شدن در قطار از داخل واگن خارج و گوشی همراهی
را به همدس��تش تحویل و هر دو از یکدیگر فاصله
گرفتند.رئیس پلیس مترو با اش��اره به اینکه پرونده
های مختلفی در خصوص سرقت از مسافران مترو
به همین شیوه اتفاق افتاده بود ،گفت :بالفاصله برای
دستگیری این متهمان اقدام و ماموران موفق شدند
هر  ۲متهم را در یک عملیات دستگیر کنند.

