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آیین تنفیذ حکم مدیرعامل جدید بیمه ملت برگزار شد
آیین تنفیذ حکم مدیرعامل شرکت بیمه ملت با حضور مدیرعامل هلدینگ 
بانک، بیمه و سهام صندوق بازنشستگی، اعضای هیئت مدیره و مدیران 

ارشد بیمه ملت برگزار شد. 
به گزارش روابط عمومی بیمه ملت، در ابتدای این مراسم  محمود طهماسبی 
مدیرعامل هلدینگ بانک، بیمه و سهام صندوق بازنشستگی با اشاره به جایگاه بیمه ملت 
در صنعت بیمه و قدردانی از تالش های صورت گرفته در این شرکت، خواستار تالش 
مستمر و همدلی بیشتر میان مدیران و کارکنان در جهت نیل به اهداف عالیه بیمه 
ملت شد. در ادامه، داود قاسم پور رئیس هیئت مدیره بیمه ملت با بیان این که بیمه ملت 
به عنوان یکی از شرکت های پیشرو در حوزه IT در کشور مطرح است، افزود: بر این 
اساس باید این سرآمدی را حفظ کرده و نسبت به ارتقای جایگاه خود، تالش بیشتری 
داشته باشد. وی ضمن قدردانی از شبکه فروش فعال بیمه ملت که در چند ماه گذشته 
با وجود سرپرست، از مسیر رشد باز نایستادند، از زحمات  ابراهیم پور تقدیر و تشکر کرد.

کلید ٨٠ واحد مسکونی ساخته شده بانک صادرات 
ایران تحویل زلزله زدگان کرمانشاه شد

 عضو هیئت مدیره بانک صادرات ایران همزمان با افتتاح ٨٠ واحد مسکونی 
برای مردم زلزله زده شهرهای ثالث باباجانی و سرپل ذهاب، گفت: ساخت 
مدارس و تکمیل منازل مسکونی توسط بانک صادرات ایران در این منطقه 

ادامه خواهد یافت. 
به گزارش روابط عمومی بانک صادرات ایران، رضا صدیق افزود: خوشبختانه بانک 
صادرات ایران با مشارکت سپاه استان کرمانشاه در منطقه ثالث باباجانی و سرپل 
ذهاب ٨٠ واحد مسکونی را آماده کرده و امیدواریم که در آینده نزدیک بین ٢٠ تا ٣٠ 

واحد دیگر را هم تکمیل کنیم.

تقدیر و تجلیل از کارکنان مرکز آموزش و پژوهش 
بانک توسعه تعاون

به مناسبت روز پژوهش با حضور مدیر امور روابط عمومی و حوزه مدیریت 
از زحمات و تالش های پرسنل مرکز آموزش و پژوهش با اهدا لوح تقدیر و 

شاخه گل تجلیل به عمل آمد.
سعید معادی مشاور مدیرعامل و مدیر امور روابط عمومی و حوزه مدیریت با اشاره 
به جایگاه خاص و نقش ویژه مرکز آموزش و پژوهش در پیشبرد اهداف بانک توسعه 
تعاون در این رابطه افزود: حوزه آموزش را به عنوان یک سازمان توانمند در جهت 
پیشبرد اهداف تعیین شده در شبکه بانکی دانست و بر این اساس ضروری است 
آموزش و پژوهش را از اولویت های اصلی بانک بدانیم، زیرا حوزه آموزش و پژوهش 
به عنوان بخش سرمایه گذاری بانک قلمداد می شود. در ادامه ایرج شیخ زاده مدیر مرکز 
آموزش و پژوهش با تاکید بر دانش محور بودن سازمان، حرکت در مسیر پژوهش را 
از الزمه های بقاء هر سازمان عنوان نمود و افزود: بدون تردید با اتکا به تفکر حاکم در 
دنیای امروز از طریق پژوهش و تحقیق بر پایه برنامه بلندمدت و کوتاه مدت می توان 
بانک را به اهداف عالی رساند. وی با اشاره به موفقیت روزافزون علم در عرصه های 
گوناگون و با تاکید بر تاثیر خالقیت ها در تحوالت زندگی جوامع بر اهمیت علم و 
تحقیق اشاره کرد و دراین ارتباط خاطرنشان کرد: ارتباط میان دو مولفه شتاب توسعه 

و پایداری جامعه در همراهی با پیشرفت بخش های تحقیقاتی میسر خواهد بود.

انتخاب پژوهشگر بانک ملت به عنوان پژوهشگر برتر 
نظام بانکی

پژوهشگر بانک ملت به عنوان یکی از سه پژوهشگر برتر نظام بانکی کشور 
انتخاب شد.

به گزارش روابط عمومی بانک  ملت، در مراسمی که به مناسبت هفته پژوهش و 
با حضور  اکبر کمیجانی، قائم مقام و  محمد طالبی دبیرکل و اعضای هیئت عامل 
بانک مرکزی، رئیس پژوهشکده پولی و بانکی، مدیران و اعضای هیئت مدیره بانک 
ها برگزار شد، از  احسان عابدی پژوهشگر این بانک به عنوان پژوهشگر برتر نظام 
بانکی تجلیل شد. در این مراسم،  احسان عابدی از بانک ملت، میثم علی محمدی از 
بانک صادرات ایران و حسین محسنی از بانک اقتصاد نوین به عنوان پژوهشگران برتر 

نظام بانکی مورد تجلیل قرار گرفتند.

نقش بانک پارسیان در نوسازی تاکسی ها
مدیرعامل تاکسیرانی شهرداری مشهد در حاشیه همایش روزملی حمل و 
نقل، گفت: تجربه موفق بانک پارسیان در دوره گذشته به خصوص درحوزه 
رضایت رانندگان ازهمکاری خوب این بانک درتسهیل شرایط دریافت 
تسهیالت، باعث شد ادامه همکاری با این بانک را برای دوره های بعد 

درنظر داشته باشیم.
علوی مقدم  گفت: اجرای طرح نوسازی ناوگان تاکسی های فرسوده درسال 
با همکاری وزارت راه ، سازمان تاکسیرانی، شهرداری،  بود که  اتفاق مثبتی   95
خودروسازها و برخی بانک ها صورت گرفت.  از جمله بانک هایی که در اجرای این 
طرح همکاری بسیار خوبی داشتند، بانک پارسیان بودکه خوشبختانه این طرح هم 

در کاهش آلودگی هوا موثر بود و هم رضایت رانندگان را فراهم کرد.  

با حضور جمعی از سالمندان آسایشگاه کهریزک در آستانه بلندترین 
شب سال

ویژه برنامه یلدای سپید در شهر زیر زمینی پایتخت 
برگزار شد

 شرکت بهره برداری متروی تهران و حومه در آستانه بلندترین شب سال، 
ویژه برنامه »یلدا سپید« را با هدف ایجاد نشاط و شادی در بین شهروندان و 
تقویت روحیه احترام به بزرگ ترها را در کنار جمعی از سالمندان آسایشگاه 

کهریزک جشن گرفتند.
به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شرکت بهره برداری راه آهن 
شهری تهران و حومه، این مراسم با حضور جمعی از سالمندان آسایشگاه کهریزک و 
خانواده هایشان، نائب رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل، معاونان و مدیران شرکت بهره 
برداری متروی تهران و حومه، ظهر روز چهارشنبه 28 آذر ماه 1397 در ایستگاه 
امام خمینی )ره( برگزار شد. فرنوش نوبخت مدیرعامل شركت بهره برداری متروی 
تهران و حومه در این مراسم با اشاره به اینکه شرکت بهره برداری متروی تهران و 
حومه همگام با مردم در تمامی اعیاد ملی و مذهبی حضور دارد، افزود: امروز به 
مناسبت بلندترین شب سال از چند نفر از سالمندان آسایشگاه کهریزک دعوت 
کردیم تا یک روز به یاد ماندنی را برای این عزیزان رقم بزنیم. وی هدف از اجرای این 
برنامه را فرهنگ سازی در بین جوانان و کودکان برای تکریم هرچه بیشتر بزرگ تر ها 
بیان کرد و افزود: در برنامه »یلدای سپید« تعداد 15 نفر از سالمندان مرکز خیریه 
کهریزک با یک قطار اختصاصی به نام قطار مهربانی از ایستگاه متروی کهریزک به 
مقصد ایستگاه مترو امام خمینی )ره( سفر کردند و مورد استقبال و پذیرایی جمعی 

از پرسنل مترو و خانواده ایشان قرار گرفتند.

کشفیات ۶۲درصد بیشتر شداخبار

قاچاق روزانه 11/5میلیون لیتر سوخت از ایران
سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز از قاچاق روزانه 
۱۱.۵ میلیون لیتر سوخت به خارج کشور خبر داد و گفت: 
۸۵ درصد از قاچاق سوخت روزانه، نفت گاز و بقیه نفت 

سفید، نفت کوره و بنزین است.
شامل  سوخت  اینکه  به  اشاره  با  نیا  دهقانی  حمیدرضا 
بنزین و نفت گاز  فرآورده هایی مانند نفت سفید، نفت کوره، 
)گازوییل( است، افزود: آنچه که نقش مهمی در قاچاق سوخت 

ایفا می کند نفت گاز است.
به گزارش مهر، وی ادامه داد: قیمت هر لیتر سوخت بر اساس 
فوب خلیج فارس 5۰ تا ۶۰ سنت است که بر اساس نرخ دالر 

می توان ارزش این مقدار قاچاق سوخت را مشخص کرد.
سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز با بیان اینکه کشفیات 
قاچاق سوخت در ۶ ماهه سال 97 نسبت به ۶ ماهه سال 9۶ 
حدود ۶2 درصد رشد داشت، اضافه کرد: بر اساس قیمت فوب 
خلیج فارس، حدود 5 و نیم میلیون دالر در روز قاچاق سوخت 
انجام می شود. ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کاال و ارز از 25 تا 
2۶ دستگاه تشکیل شده است و 2 نفر از نمایندگان مجلس هم 

عضو این ستاد هستند.
مدیرکل نظارت بر سامانه های الکترونیکی ستاد مبارزه با قاچاق 
کاال و ارز افزود: وظیفه این ستاد سیاست گذاری و برنامه ریزی 
است و بعد از آن هماهنگی برای اجرای این برنامه ها و نظارت 

بر آن است.
وی با اشاره به اینکه این ستاد اقدامات بزرگی را انجام داده است، 
افزود: تفاوت فاحش قیمت سوخت داخل و کشورهای همسایه از 
علل مهم قاچاق سوخت است .18۰ هزار کارت سوخت مهاجر در 

استان کردستان سوزانده شد.
دهقانی نیا با بیان اینکه سامانه بارنامه برخط سازمان راهداری 
و حمل ونقل جاده ای و سامانه رسید حواله و سامانه حواله های 
بارگیری شرکت نفت، راه اندازی شده است، گفت: اکنون هیچ 

بارنامه جعلی نداریم در حالی که 9 ماه پیش این گونه نبود.
سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز با تاکید بر اینکه 
اقدامات ستاد موجب کنترل و کاهش قاچاق سوخت شده است، 
افزود: 33 و نیم میلیارد لیتر در سال نفت گاز تولید می  کنیم 
که از این میزان وزارت نفت، 31 میلیارد لیتر را توزیع می کند 
و بقیه صادر می شود. دهقانی نیا با اشاره به اینکه بیشتر حجم 
بلوچستان  و  سیستان  استان های  به  مربوط  سوخت  قاچاق 
اوقات  برخی  دریاست، گفت:  و  در حوزه خشکی  و هرمزگان 
زیرساخت های جلوگیری از قاچاق سوخت نیاز به هزینه هایی 
دارد که انجام نمی شود. ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز طرح 
جامعی را برای مقابله با قاچاق پوشاک داشته است و با مدیران 
مجتمع های تجاری هم اتمام حجت کرده است و واحدهای بدون 

مجوزشناسایی شدند.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی نیز با بیان 
اینکه با توجه به اینکه مبارزه با قاچاق، فرادستگاهی و فراسازمانی 
است، گفت: ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز از 2۶ دستگاه تشکیل 
شده است. این دستگاه ها با هم باید کار کنند تا نتیجه خوبی را 
داشته باشیم. نبود سامانه جامع موجب می شود تا آمار دقیقی از 

قاچاق سوخت نداشته باشیم و همچنین اقتصاد ما پنهان است.
وی با اشاره به اینکه قانون مبارزه با قاچاق کاال در سال 1392 
برای نخستین بار به طور جامع و کامل نوشته شد، افزود: این قانون 
چند بار اصالح شد و اکنون الیحه دولت در اصالح قانون مبارزه با 

قاچاق کاال به مجلس شورای اسالمی ارائه شده است.
انارکی محمدی با اشاره به نبود زیرساخت های الزم گفت: 

شفافیت در آمار و اطالعات وجود ندارد.
فرمانده نیروی انتظامی استان هرمزگان نیز گفت: در مرداد 
امسال طرح پایش پمپ بنزین ها و جایگاه های سوخت را اجرا 
لیتر  هزار  روزانه 95۰  که  کردیم  اعالم  زمان  همان  و  کردیم 
سوخت مازاد بر نیاز استان در حال توزیع است که مدیرعامل 

وقت شرکت پخش فراورده های نفتی هم تایید کرد.
سردار عزیزاهلل ملکی با بیان اینکه 2۴ میلیون لیتر سوخت را 

کشف کردیم، افزود: با باند سازمان یافته قاچاق سوخت برخورد 
اعالم می کنیم. در ۶ ماه  را  به زودی اطالعات آن  کردیم که 
نخست امسال 12۶ کانتینر حامل سوخت قاچاق را از مبادی 
اظهار سنگ،  با  رسمی گمرک کشف کردیم که 5۴ کانتینر 
روغن و الکل بود و بقیه قاچاق از دست رفته اعمال شد. محسن 
قاچاق  حوزه  در  گفت:  نیز  انرژی  حوزه  کارشناس  ایرانگردی 
سوخت می دانیم چه کنیم و سامانه های متعددی راه اندازی شد 
اما در اجرا مشکالتی وجود دارد. وی با اشاره به اینکه دولت عزمی 
برای اجرای کامل برنامه ها ندارد، افزود: هر لیتر سوخت نیروگاه ها 
5۰ ریال و تقریبا رایگان است یعنی هیچ طرحی برای مبارزه 
با قاچاق در حوزه نیروگاه ها صرفه اقتصادی ندارد و برای آنها 
سرمایه گذاری برای جلوگیری از قاچاق، توجیه ندارد. همچنین 
سرمایه گذاری برای افزایش بهره وری نیروگاه ها هم توجیه ندارد 

زیرا سوخت آنها تقریبا رایگان است .
این کارشناس مسائل انرژی گفت: کارت آزاد جایگاه دار با نرخ 
۶۰۰ تومان سوخت را به کامیون  های ترانزیتی عرضه می کنیم 
تومان است  اقتصادی قاچاق آن ، حدود 5 هزار  یعنی صرفه 
که  است  شده  تالش  است.  سخت  آن  از  جلوگیری  بنابراین 

قیمت ها جهانی شود اما این گونه نشد.
بهرام شهریاری نائب رئیس اتحادیه تولید و صادرات نساجی و 
پوشاک گفت: جلسات متعددی را در ستاد مبارزه با قاچاق کاال 
داشتیم که خروجی آن اطالعیه برخورد جدی با نشان های محرز 
قاچاق پوشاک بود که بر اساس آن از ابتدای دی امسال نسبت به 
جمع آوری کامل و پلمب واحدهای تجاری عرضه کننده پوشاک 
خارجی فاقد شناسه کاال و فاقد نمایندگی  رسمی اقدام خواهد 
شد. قرار شد در نخستین گام با فروشگاه های برند در مجتمع  های 
تجاری برخورد شود اما متاسفانه البی هایی در مجلس شورای 
اسالمی و دولت در حال انجام است که جلوی این برخورد را 

بگیرند.
سید عبدالمجید اجتهادی مدیرکل پیشگیری و نظارت بر 
قاچاق کاال و ارز هم در ارتباط تلفنی با این برنامه گفت: قسمتی 
از بخش خصوصی مخالف برخورد با برندهای محرز قاچاق و مانع 

هستند.
 وی با بیان اینکه مصوبه به سازمان تعزیرات و وزارت دادگستری 
ابالغ نشده است، گفت: اکنون برنامه ریزی الزم انجام وکمیته 

عملیاتی و قضایی تشکیل شده است.

ارائه بیمه نامه مجتمع مسکونی  بیمه پارسیان
 با توجه به اینکه طبق قانون تملک آپارتمان ها، مدیران مجتمع های مسکونی موظف به تهیه بیمه نامه آتش سوزی برای مجتمع های مسکونی خود هستند، شرکت بیمه پارسیان اقدام به طراحی بیمه نامه جامع مجتمع های مسکونی با نرخ ها و 

تخفیف های  قابل مالحظه کرده است. در این طرح عالوه بر پوشش های متعارف رشته آتش سوزی از قبیل آتش سوزی، صانحه، انفجار، زلزله، سیل و ... ، پوشش های اضافی مانند اسکان موقت، سرقت، هزینه اجاره دریافتی مالکین و ... نیز در نظر 
گرفته شده است. پنجشنبه / ۲9 آذر ۱397 / شماره 307

صورت  به  و  فردوسی  میدان  پس کوچه های  کوچه  در  دالالن  اگرچه 
نامحسوس تالش دارند تا بخشی از معامالت بازار ارز را در مشت بگیرند اما 

سکان بازار ارز همچنان در دست صرافی های بانکی است.
به گزارش مهر، اگرچه دالالن در کوچه، پس کوچه های میدان فردوسی تهران 
همچنان نفس می کشند، اما تعداد آنها زیاد نیست و به نظر هم نمی رسد مانند 
گذشته بتوانند نبض بازار را در دست بگیرند. چرا که هم اکنون با برنامه ریزی های 
بانک مرکزی برای ساماندهی بازار ارز ، این صرافی های بانکی هستند که بازار را 
مدیریت می کنند و چشم ها هر روز صبح به سمت تابلوهای آنها متمرکز می شود تا 
بلکه نرخ ها بر آن ثبت شود و بازار کار روزانه خود را بر محور نرخ اعالمی صرافی های 

بانکی، رسما آغاز کند.
صرافی های بانکی با توجه به سیاست های کلی بانک مرکزی، هر روز با مجموعه 
سیاست هایی که اعمال می شود، بازار را با خود بیش از پیش همراه می کنند. این 
روندی است که حداقل چند هفته ای است در بازار ارز مشاهده می شود و فضای 
کلی حاکم بر بازار به گونه ای است که مردم تلقی آرامش و ثبات از آن دارند. در این 
میان گاهی دالالن تالش دارند تا با برخی رفتارها و جهت دهی ها، بار دیگر به لیدر 
قیمت گذاری بازار تبدیل شوند که تالش بیهوده ای است  و در سرانجام این تالش ها، 
باز هم این سیاست های بانک مرکزی است که سکان نرخ ارز را به دست می گیرد 
و صرافی های بانکی را لیدر نرخ گذاری ارز در بازار نگاه می دارد. البته خبرها از گوشه 

و کنار حکایت از آن دارد که دالالن و سوداگران در تالش هستند معامالت فردایی 
را دوباره زنده کنند؛ معامالت فردایی ارز حدود دو ماه است با اجرای سیاست  های 
درست بانک مرکزی در بازار ارز، بساط اش برچیده شده است. اما دالالن به دنبال 
آن هستند از طریق زنده کردن معامالت فردایی، نقش خود در نرخ گذاری ارز را 
بار دیگر زنده و پررنگ کنند؛ منشا این تحرکات عمدتا بازار هرات و سلیمانیه است 
اما حضور و تحرک فعاالنه صرافی های بانکی و اعالم نرخ های هدفمند به صورت 
روزانه و لحظه ای، موجب شده تحرکات دالالن در نطفه خاموش شود.   حضور بانک 
مرکزی طی هفته های گذشته در بازار ارز و مدیریت نرخ ها کامال مشهود بوده است 
و دالالن حداکثر تالش خود را کردند تا این نقش را کمرنگ کنند، اما موفق نبودند. 
صرافی های بانکی، ابزار اصلی بانک مرکزی برای این نقش آفرینی موثر بوده اند و 
صرافی های غیربانکی به دلیل دستورالعمل ها و بخشنامه هایی که بانک مرکزی برای 
خرید و فروش و معامالت ارزی برای آنها صادر کرده است، خیلی انگیزه ای برای ورود 
به بازار و خرید از دست مردم ندارند؛ چراکه در نهایت، ارز خریداری شده از مردم را 
باید در سرفصل های 23 گانه به فروش برسانند. یکی از صرافان در این باره  گفت: بازی 
بانک مرکزی در زمین ارز به طور مشخص خالف سیاست هایی است که دالالن در 
بازار هرات و سلیمانیه پیگیری می کنند؛ به نحوی که بانک مرکزی خیلی عالقه مند 
به سقوط نرخ ارز نیست و روند آهسته و پیوسته کاهش نرخ را پیگیری می کند، 
بنابراین عالقه ای به کاهش شدید نرخ ندارد تا بتواند بازار را بر روی همین نرخ های 

منطقی نگه دارد. اما دالالن در هرات و سلیمانیه، اگرچه نرخ ارز را در روزهای گذشته 
کاهش دادند و منابعی را از بازار جذب کردند، اما با کمبود عرضه در روزهای بعد، 
تالش کردند تا عالوه بر افزایش قیمت، معامالت فردایی را هم به نحوی هدایت کنند 

که دالر با نرخ باالتری به فروش رسد.

امروز قیمت طال و سکه تقریبا ثابت و در مواردی با کاهش قیمت همراه بود 
اما نرخ خرید دالر و یورو در بانک ها افزایش یافت و قیمت ارز مسافرتی 

نیز رشد کرد.
به گزارش ایسنا، در لحظه ارسال این گزارش قیمت هر سکه طرح جدید تمام بهار 
آزادی سه میلیون و ۴۰۰ هزار تومان و سکه تمام بهار طرح قدیم سه میلیون و 2۰۰ 
هزار تومان است که نسبت به روز گذشته قیمت سکه تمام طرح جدید ثابت مانده و 

نرخ سکه تمام طرح قدیم 5۰ هزار تومان افزایش یافته است.
همچنین نیم سکه معادل یک میلیون و 7۴۰ هزار تومان است که حدود 1۰ هزار 

تومان نسبت به دیروز کاهش را نشان می دهد. ربع سکه نیز یک میلیون تومان است 
که 3۰ هزار تومان ارزان شده است اما سکه یک گرمی ۶2۰ هزار تومان به فروش 

می رسد که قیمتش تغییر نکرده است.
قیمت هر مثقال طالی 17 عیار نیز یک میلیون و 312 هزار تومان و هر گرم 
طالی 18 عیار نیز 3۰2 هزار و 9۰۰ تومان قیمت دارد که نسبت به روز قبل ثابت 

مانده است.
در بازار ارز، نرخ خرید دالر در بانک ها 1۰ هزار و 9 تومان بود که نسبت به دیروز 
افزایش یافته است. همچنین نرخ خرید یورو نیز افزایشی بوده و 11 هزار و 392 

تومان است.
امروز قیمت خرید پوند نیز در بانک ها 12 هزار و ۶۶7 تومان بود که این ارز هم 

افزایشی شده است.
از سوی دیگر بانک ها در صورت کامل بودن مدارک مسافران، برای کشورهای 
همسایه و مشترک المنافع تا سقف 5۰۰ یورو و برای سایر کشورها تا سقف 1۰۰۰ 
یورو ارز مسافرتی به آن ها می فروشند که براساس اعالم بانک ها، امروز هر یورو 
مسافرتی 11 هزار و ۴95 تومان قیمت داشت که این رقم با احتساب کارمزد به 

حدود 11 هزار و 8۶3  تومان رسید.

آتش سوزی در یک مدرسه غیر دولتی در زاهدان و فوت 
سه دانش آموز )تا لحظه مخابره خبر( بار دیگر سبب تاسف 
خاطر شد. بیمه معلم در راستای ایفای تعهدات اجتماعی 
خود همراهی خود را با خانواده این عزیزان اعالم می دارد 
و عباس معینی معاون فنی اشخاص بیمه معلم به تشریح 

جزئیات پوشش بیمه ای دانش آموزان پرداخت.
عباس معینی، ضمن اظهار تاسف به دلیل فوت و مصدوم شدن 
دانش اموزان در حادثه آتش سوزی یک مدرسه در زاهدان و اعالم 
همدردی بیمه معلم با خانواده ایشان عنوان کرد: مدیران استانی 
شرکت بیمه معلم به محض وقوع این حادثه  جهت رسیدگی 
به محل مورد نظر رفته و در حال پیگیری هستند که مشخص 
گردید ۴ نفر از دانش آموزان دچار سوختگی شدید شدند که دو 
تن از عزیزان در دم جان باختند و یک تن دیگر نیز به دلیل شدت 
جراحات وارده صبح امروز فوت شد و دانش آموز دیگر دچار  بیش 

از 8۰ درصد سوختگی شده است، امیدواریم که دیگر شاهد این 
اتفاقات در جامعه دانش آموزی نباشیم.

معاون فنی اشخاص بیمه معلم  با تاکید بر همراهی بیمه معلم با 
خانواده دانش آموزان گفت: قرارداد بیمه معلم با آموزش و پرورش، 
یک قرارداد جامع است و خسارات ناشی از اینگونه حوادث را 
پوشش می دهد: از جمله هزینه های پزشکی/ نقص عضو /غرامت 
فوت و حتی مسئولیت مربیان مدرسه در صورت مقصر بودن پیش 

بینی شده است.
معینی در ادامه تصریح کرد: طبق قرارداد تعهد بیمه معلم در 
خصوص هزینه های بیمارستانی ناشی از حادثه یک میلیون و 
پانصد هزار تومان است،،، بدون شک این هزینه ها بالغ بر این 
میزان خواهد بود که بیمه معلم اعالم می دارد: از آنجا که پوشش 
های دیگری نیز در قرارداد وجود دارد در این راستا همراهی های 

الزم را با خانواده ها خواهد داشت. 

وی تاکید کرد: بیمه معلم در خصوص مداوای دانش آموزان 
مصدوم منتظر بررسی ها نمی ماند و در اسرع وقت خدمت رسانی 
به خانواده ها را آغاز می کند و هر گونه تمهیداتی که برای هزینه 
های درمانی دانش اموزان مورد نیاز باشد اعم از انتقال به تهران )در 
صورت نیاز(، آمبوالنس هوائی و هزینه های بیمارستانی و سرپایی 

حتی فراتر از قرارداد را متعهد خواهد شد.
معاون فنی اشخاص بیمه معلم در خصوص سه نفر فوتی ناشی 
از حادثه اتش سوزی نیز اظهار داشت: غرامت فوت ناشی از حادثه 
در این قرارداد 7 میلیون تومان است که اگر مدیر یا مربیان مسئول 
شناخته شوند از ناحیه بیمه مسئولیت نیز می توان جبران غرامت 

براساس قرارداد تا سقف دیه نمود.
عباس معینی، معاون فنی اشخاص بیمه معلم در پایان ضمن 
همدردی مجدد با خانواده دانش اموزان فوتی و مصدوم بر همراهی 

این شرکت بیمه با آنان تاکید کرد.

اطالعیه بیمه معلم در پی آتش سوزی مدرسه زاهدان منتشر شد

شرکت بیمه معلم در خصوص مداوای دانش آموزان مصدوم منتظر بررسی ها نمی ماند


