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بانک و بیمه
یکشنبه  9آذر  1399شماره 877

اخبار بانک

انتقال وجه  ١٠میلیون تومانی کارت به کارت توسط
«اینترنتبانک»«،همراهبانک»و«خودپرداز»بانک
صادرات ایران عملیاتی شد .به گزارش روابطعمومی
بانکصادراتایران،درحالحاضرافزایشسقفانتقال
وج��ه کارت به کارت در پذیرندههای (اینترنتبانک،
هم��راه بان��ک و خودپرداز) ای��ن بانک با هدف عمل
به دستورالعملهای بانک مرکزی ،کاهش مراجعات
حضوری مشتریان به شعب و مقابله با شیوع بیماری
کرونا ،عملیاتی شده و مشتریان و متقاضیان میتوانند
برای دریافت این خدمت به جای مراجعه به شعب از
درگاههای مذکور استفاده کنند .بانک صادرات ایران
برای کاهش مراجعات حضوری مشتریان به شعب و
استفاده بهینه از ظرفیتهای بانکداری الکترونیک،
سه خدمت افزایش سقف مجاز کارت به کارت شتابی
و درون بانکی ،افزایش سقف مجاز شارژ کارت هدیه و
تمدیدیکسالهزماناعتبارسپهرکارترادردستورکار
خود قرار داده است .سپهر کارتهای بانک صادرات
ایران نیز که تاریخ اعتبار آنها از فروردین تا پایان سال
جاری اس��ت ،بدون نیاز به مراجعه حضوری مشتری
در شعب ،به مدت یکسال تمدید میشود.

تقدیر از اقدامات بانک توسعه تعاون
در آذربایجان شرقی

استاندار آذربایجان شرقی از اقدامات و تالشهای
مدیران و کارکنان بانک توسعه تعاون در آذربایجان
ش��رقی تقدیر کرد .اس��تاندار آذربایجان ش��رقی از
اقدام��ات و تالشه��ای مدی��ران و کارکنان بانک
توس��عه تعاون در آذربایجان ش��رقی تقدیر کرد .به
گزارش روابط عمومی مدیریت شعب بانک توسعه
تعاون آذربایجان ش��رقی؛ محمدرضا پورمحمدی
در دیدار با رئیس هیئتمدیره بانک توس��عه تعاون
افزود :نس��بت مالی مصارف به منابع در اس��تان از
سوی بانک توسعه تعاون در قیاس با سایر بانکها
بینظیر اس��ت .چراکه این رقم در س��ایر بانکهای
دولتی زیر  ۶۰درصد و در بانکهای خصوصی نیز
تکرقمی اس��ت .وی با اش��اره به نام بانک توس��عه
تعاون اظهار داشت :همانطور که از برند این بانک
نیز مشخص است؛ بانک توسعه تعاون تأمینکننده
مالی توس��عه اس��ت به همین دلیل باید در مس��یر
توسعه پیشگام باشد.

خــبرویـژه

کارت به کارت  ١٠میلیون تومانی در
بانک صادرات ایران عملیاتی شد

رونق کسب و کار

متخصصین با طرح افق
موسسه اعتباری ملل

موسسه اعتباری ملل به منظور توسعه کسب و کار متخصصین نسبت به اجرایی نمودن طرح افق اقدام نموده است .به گزارش روابط عمومی موسسه اعتباری ملل کلیه پزشکان ،مسئولین
داروخانه ها و وکالی واجد شرایط می توانند در قالب طرح تسهیالتی افق اشخاص حقیقی جهت رونق بخشیدن به کسب و کار خود در خصوص تامین سرمایه در گردش و لوازم مصرفی،
تعمیر و بازس��ازی محل فعالیت و تامین س��رمایه ثابت( خرید ماش��ین آالت و تجهیزات) اقدام نمایند .متقاضیان محترم می توانند برای کس��ب اطالعات بیش��تر به ش��عب موسس��ه اعتباری ملل
در سراسر کشور مراجعه نمایند.

چقازردی خبر داد:

موسسه اعتباری کوثر در بانک سپه ادغام شد

گروه بانک و بیمه :مدیرعامل بانک سپه اعالم
ک��رد با برگزاری مجمع عمومی عادی بهطور
فوقالع��اده س��الیانه و مجمع فوقالعاده ادغام
موسس��ه اعتباری کوثر ،این موسسه رسم ًا در
بانک س��په ادغام ش��د .به گزارش اس��کناس
ب��ه نقل از پایگاه اطالعرس��انی بانک س��په،
محمدکاظ��م چقازردی ضمن اعالم خبر فوق
افزود :در اجرای مصوبه شورای راهبری ادغام،
بانک س��په با هماهنگی س��تاد کل نیروهای
مسلحجمهوریاسالمی،وزارتاموراقتصادی
و دارایی ،بانک مرکزی ،س��تاد کل نیروهای
مس��لحوس��ازمانبورسواوراقبهادار،زمینه
برگ��زاری مجام��ع این بانک ها و موسس��ه را
فراه��م نم��ود و در قدم بع��دی مجامع مربوط
به موسس��ه اعتباری کوث��ر با حضور اکثریت

سهامداران در روز چهارشنبه پنجم آذرماه سال
1399برگزار شد .وی اظهار داشت :با برگزاری
مجامع موسسه اعتباری کوثر ،از روز پنجشنبه

ششمآذرماهسالجاریشعبموسسهاعتباری
کوثر س��ابق با تابلوهای بانک س��په آماده ارائه
خدمات به هموطنان عزیز و مشتریان گرامی

هس��تند .ویاظهارداش��ت:بانک سپه تمامی
تمهیدات اجرایی شامل عملیات حوزه شعب،
بهکارگیری نرمافزار واسط برای ارائه خدمات
مش��تریان ،نصب تابلوهای بانک سپه ،صدور
احکام کلیه مسئوالن و پرسنل شعب از سوی
بانک سپه ،ابالغ راهبردها و دستورالعملهای
اجرایی بانک س��په متناسب با ساختار مصوب
ت مدی��رهبانکس��پهراانج��ام داده و به
هیئ�� 
فضل پروردگار خدمات مطلوب به مش��تریان
عرضه خواهد نمود .مدیرعامل بانک سپه ابراز
امیدواریکردباهماهنگیبهعملآمدهمجامع
سایر بانکهای ادغام شونده طبق برنامهریزی
زمانبندیش��ده تا پایان آذرماه س��ال جاری
برگزار شود و بدین ترتیب پرونده مهم و ملی
ادغام خاتمه یابد.

همراه کارت بانک آینده؛ دومین نرم افزار پرداخت پرطرفدار کشور

سامانه همراه کارت بانک آینده ،نرم افزاری ساده ،کاربردی و رایگان
اس��ت ک��ه در ح��ال حاضر ،قابل اس��تفاده برای تلفن ه��ای همراه و
تبلت های هوش��مند با سیس��تم عامل های اندروید و  iOSاس��ت.
این سامانه با ارائه خدمات مبتی بر کارت همچون :انتقال وجه کارت
به کارت از مبدا  ۳۲بانک معتبر کشور ،دریافت موجودی ،خرید شارژ
و اینترن��ت ،پرداخ��ت قبوض ش��هری ،نیک��وکاری ،خدمات خودرو،
اعتبارسنجیبانکیوپرداختهایاینترنتی،توانستهاست؛جایگاهویژه
ایرادرمیانتمامکاربرانبانکداریالکترونیکیبرایخود،کسبکند.
درحالحاضر،همراهکارتبانکآیندهباخدمترسانیبه۱۰میلیونکاربر،
رتبه دوم را در بین نرم افزارهای پرداخت ،به خود اختصاص داده است.
آمارها نیز نشانگر آن است که همراه کارت بانک آینده در «گوگل پلی»
و «کافه بازار» به ترتیب با بیش از  ۵میلیون و  ۲میلیون بارگذاری و

نیز کسب امتیازهای  ۶/۴و  ۷/۴از  ،۵در مقایسه با دیگر نرم افزارهای
مش��ابه ،پیش��تاز بوده است که این دستاورد ،نشان از رضایت مطلوب
کاربران از این محصول دارد .طراحان این نرم افزار ،یکی از اصلی ترین
دالیل رشد همراه کارت را مشارکت کاربران فعلی در معرفی این نرم
افزار به دیگران می دانند که این امر می تواند به دلیل استفاده آسان
و دلچسب همراه کارت باشد که نهایتا رضایت مشتری را در پی دارد.
در طراحی همراه کارت س��عی ش��ده اس��ت که ارائه خدمات متداول
پرداخ��ت ،ب��ا خالقی��ت توام باش��د .به عنوان مث��ال :در حال حاضر،
کارب��رانسیس��تمعام��له��ایاندروی��دو iOSم��یتوانندویجت
خرید ش��ارژ را بر روی صفحه اصلی ( )Homeگوش��ی خود اضافه
ک��رده و تنه��ا ب��ا لمس ی��ک دکمه ،ش��ارژ خود را خری��داری کنند.
امکانانتقالوجهکارتبهکارتبدونارائهیااطالعازشمارهکارتمقصد

وصرفاازطریقشمارهتلفنهمراه،ازدیگرنوآوریهایهمراهکارتاست.
همچنی��ن ب��رای خوانش  ۱۶رقم کارت بانکی ،امکان اس��کن کارت
پیش بینی ش��ده که در این صورت با خوانش خودکار کارت ،امکان
انتق��ال وج��ه کارت ب��ه کارت ،بین مبدا و مقص��د ،فراهم خواهد بود.
هم��راهکارتبان��کآین��دهدرترس��یماس��تراتژیآین��دهخ��ود نیز
عرص��ه ه��ای متع��ددی را م��د نظ��ر دارد ک��ه یکی از آن ه��ا ،ورود
ب��ه عرص��ه خدم��ات «فینت��ک» ی��ا خدم��ات مال��ی اس��ت که از
جمل��ه آن ه��ا م��ی ت��وان ب��ه خری��د «بیمه خ��ودرو» اش��اره کرد.
خرید اعتباری از طریق «کیف پول همراه کارت» ،امکان دیگری است
که در نسخه جدید همراه کارت ،پیش بینی خواهد شد؛ بدین ترتیب که
کاربرانمیتوانندازمراکزطرفقراردادبانکآینده،بهصورت اعتباری
و از طریق کیف پول همراه کارت ،خرید خود را انجام دهند.

خبر بیمه

تالش کارشناسان حقوقی بیمه کوثر
عامل تسریع در اجرای احکام قضایی

کارشناس��ان حقوق��ی بیم��ه کوثر ب��ا جلوگیری از
س��وء اس��تفادههای احتمالی برخ��ی زیاندیدگان
و بیمهگذاران موجب تس��ریع در روند رس��یدگی و
اج��رای اح��کام قضایی در صنعت بیمه میش��وند.
ب��ه گ��زارش روابط عمومی و اع�لام مدیر حقوقی
و ام��ور قرارداده��ای بیمه کوثر ،کارشناس��ان این
ش��رکت ضم��ن تس��ریع در پرداخت خس��ارت به
زیاندی��دگان و بیمهگ��ذاران ت�لاش میکنند تا از
پرداخت خس��ارتهاي مازاد بر س��قف بیمهنامه به
افراد زیادهخواه جلوگیری کنند .داوود کرمی تصريح
ک��رد :ب��ا توجه به تعامل کارشناس��ان بیمه کوثر با
ش��عب دادگاههاي حقوقی و لوایح متعدد ارايه شده
به دادگاهها ،تاکنون در مقابل زیادهخواهی این افراد
ایس��تادگی کردهایم و مانع از پرداخت هزینههای
گ��زاف و م��ازاد ک��ه طلب میکنند ،ش��دهایم .وی
یاداورش��د :برخ��ی از دعاوی��ی ک��ه زیاندیدگان و
بهویژه رانندگان مقصر حادثه با آن مواجه هستند و
موجب اتالف وقت و ضرر و زیان مالی این اشخاص
میش��ود به دلیل ناآگاهی از قوانین بیمهای کش��ور
و حق��وق خود در این پروندههاس��ت .مدیر حقوقی
و امور قراردادهای ش��رکت با اش��اره به احکام صادر
شده در شعب متعدد دادگستري از جمله شعب ،18
 19و  20دادگاهه��ای عموم��ی حقوق��ی تهران در
پروندههای مش��ابه گفت :بیمه کوثر با توجه ویژه
به تسريع رسیدگی به پروندههای خسارت ،از جمله
خسارتهای ایجاد شده توسط راننده مقصر حادثه،
خود را ملزم به پرداخت س��قف تعهدات بيمهنامه و
همه آنچه بر اس��اس قانون ملزم به پرداخت اس��ت
میداند و در تمامی پروندههای قضایی مش��ابه نیز
خس��ارت بدن��ی که یک دیه کام��ل مطابق قانون
مجازات اسالمی می باشد را پرداخت کرده است.

اقتصاد اجتماعی
حوادث

جذب فالور اینستاگرامی و انتشار
تصاویر خصوصی برای انتقام

رئی��س پلی��س فضای تولی��د و تب��ادل اطالعات
پایتخت از شناس��ایی و دس��تگیری فردی خبر داد
ک��ه از عک��س های خصوصی نامزد س��ابق خود در
ساخت کلیپ های تبلیغاتی و به منظور انتقام و جذب
فالور اینستاگرامی استفاده کرده بود .سرهنگ داود
معظمی گودرزی روز شنبه در تشریح این خبر گفت:
با شکایت یکی از شهروندان مبنی بر انتشار تصاویر
شخصی و خصوصی وی در یک کلیپ تبلیغاتی در
فضای مجازی ،مراتب در دس��تور کار کارشناس��ان
پلیس فتا قرار گرفت .وی ادامه داد :با اقدامات فنی و
عملیاتی کارشناسان پلیس فتا مشخص شد مجرم با
ایجاد یک صفحه اینستاگرامی با هویت جعلی اقدام
به انتشار تصاویر و کلیپ های شخصی شاکی برای
تبلیغ عکاس��ی و فیلمبرداری و جذب مش��تری می
کند .سرهنگ گودرزی افزود :کارشناسان سایبری
پلیس فتا در ادامه روند پرونده با بررسی های الزم
متهم را شناسایی و پس از آشکار شدن هویت مجرم
برای پلیس،طی هماهنگی با مراجع قضایی وی را
دستگیر و به پلیس فتا منتقل کردند.

 ۲مامور پلیس در کوار فارس به
شهادترسیدند

فرمانده انتظامی استان فارس گفت :دو نفر از ماموران
یگان امداد شهرستان کوار امروز شنبه در زمان انجام
ماموریت به ش��هادت رس��یدند و ضارب نیز در محل
ارتکاب جرم دس��تگیر ش��د .سردار سرتیپ دوم رهام
بخ��ش حبیب��ی در این باره گفت :س��اعت  ۱۱و ۳۰
دقیقه امروز ش��نبه هش��تم آذرماه در پی اعالم مرکز
فوریتهای پلیس��ی  ۱۱۰مبن��ی بر وقوع یک فقره
درگیری خانوادگی در مس��کن مهر شهرستان کوار،
ماموران یگان امداد بررسی موضوع را در دستور کار
خود قرار دادند .وی افزود :ماموران به محل مورد نظر
اعزام و در تحقیقات اولیه متوجه شدند که نوجوانی
 ۱۷ساله به دلیل مشکالت شخصی با خانواده خود
درگیر ش��ده اس��ت  .حبیبی عنوان کرد :هنگامی که
ماموران قصد ورود به منزل و دستگیری وی را داشتند
ناگهان نوجوان  ۱۷ساله با اسلحه شکاری که متعلق
به پدرش بوده ،به س��مت ماموران تیراندازی کرده
و منجر به ش��هادت رس��یدن سروان بهرام مکرمی و
استوار دوم پوریا قاسمی شده است.

«اسکناس» از پیامدهای محدودیتهای کرونایی گزارش می دهد؛

روزگار سخت رانندگان تاکسی های اینترنتی
گ�روه اقتص�ادی اجتماع�ی :ب��ا وج��ود تأکید
فرمانده قرارگاه علمیاتی س��تاد ملی مقابله با
کرونا بر جریمه نش��دن تاکس��یهای آنالین
ام��ا رانندگان همچن��ان پیامکهای جریمه
دریافت میکنند.
به گزارش اسکناس ،روند صعودی فوتیها و
مبتالیان به کرونا در کشور منجر به این شد که
ستاد ملی مقابله با کرونا اعالم کند از ابتدای
آذرماه پروتکلها را با جدیت بیشتری اعمال
میکن��د و در نتیجه محدودیتهای کرونایی
تشدید میشود .فرمانده قرارگاه علمیاتی ستاد
ملی مقابله با کرونا نیز در توضیح نحوه اجرای
محدودیتها گفت که براس��اس رنگبندی
زرد ،نارنج��ی و قرم��ز محدودیته��ا اعمال
میش��وند و در شهرهای قرمز رنگ از ساعت
 ۲۱تا  ۴صبح طرح ممنوعیت درونش��هری
اعمال میش��ود؛ عبدالرضا رحمانی فضلی در
ادامه به اقش��ار مس��تثنی از طرح ممنوعیت
ت��ردد درونش��هری اش��اره ک��رد و افزود که
تاکس��یها ،تاکسیهای اینترنتی و آژانسها
مشمول طرح منع تردد نمیشوند .وزیر کشور
با تکیه بر ضمانت اجرایی جریمه مالی خاطیان
پروتکلهای کرونایی با اطمینان خاطر اظهار
ک��رد که بیش از نیم��ی از مردم ممنوعیتها
را رعای��ت میکنن��د و اف��رادی ک��ه رعایت
نمیکنند کارمندان ش��یفت دوم دستگاههای
اجرایی هس��تند لذا این دستگاهها باید شماره
پالک نیروهای خود را به پلیس اعالم کنند.
فرمانده قرارگاه علمیاتی س��تاد ملی مقابله با
کرونا در حالی به راهکارهای جریمه نش��دن
افراد اش��اره میکند که این س��تاد برای رفع
جریمه خودروهایی که س��هواً و بنابر خطای
دوربین و کاربر جریمه شدهاند ،هیچ برنامه و
تدبیری ندارد آنچنان که دبیر کمیته اجتماعی
انتظامی س��تاد ملی مدیریت کرونا درآس��تانه
اجرایی شدن طرح تشدید محدودیتها گفت
به دنبال راهکاری برای رفع جریمهها هستیم
و باید طراحی مناس��ب انجام دهیم .حس��ین

قاس��می در ادامه از اعمال طرحهای متعدد با
هدف رفع جریمهها خبر داد و گفت برای این
منظور ممکن اس��ت مدلهای دیگری پیاده
ش��ود .عالوه بر رحمانی فضلی ،میالد منشی
پور مدیرعامل یکی از شرکتهای حملونقل
اینترنتی نیز بر جریمه نش��دن تاکس��یهای
آنالین در بازه زمانی منع تردد درون ش��هری
تاکی��د ک��رد .وی از بالمان��ع ب��ودن فعالیت
تاکسیهای اینترنتی در بازه محدودیت تردد
 ۹شب تا  ۴صبح خبر داد و خاطرنشان کرد که
اطالعات سفیران در اختیار نهادهای مربوطه
قرار داده میشود و به این ترتیب ،این رانندگان
مشمول جریمه نخواهند شد .در شرایطی که
عبدالرضا رحمانی فضلی و میالد منش��یپور
بر جریمه نش��دن تاکسیهای آنالین در بازه
زمان��ی منع تردد تاکید میکنند ،رئیس پلیس
تهران به صراحت اعالم کرد کلیه وسایل نقلیه
از جمله تاکسیهای اینترنتی جریمه میشوند.
حسین رحیمی عدم صدور مجوز جهت تردد
تاکس��یهای اینترنتی را علت جریمه ش��دن
آنها دانس��ت .س��ردار با بیان اینکه همه شامل
ط��رح ممنوعی��ت تردد میش��وند و مجوزی
ب��رای ورود خودروه��ای تاکس��ی اینترنتی و
غیره نیس��ت ،اتمام حجت کرد .در کش��اکش
تهای دوگانه مس��ئولین اجرایی درباره
صحب 
جریمه یا جریمه نشدن تاکسیهای اینترنتی
دریافت پیامکهای پرداخت غرامت از طرف

رانندگان تاکس��ی های اینترنتی مهر تأییدی
ب��ر چیرگ��ی و اقتدار نی��روی نظامی در برابر
سایر نهادها زد .یکی از رانندگان تاکسیهای
اینترنتی که بادغدغه تأمین معیشتدر این ایام
نامناسب اقتصادی تا پاسی از شب مسافرکشی
میکن��د گفت ک��ه «به صورت مداوم پیامک
جریم��ه دریاف��ت میکنم ».وی با بیان اینکه
در واکنش به جریمهها با مس��ئولین ش��رکت
اینترنتی گفتگو کردم ،تصریح کرد :مدیران در
پاسخ به اعتراضات در مورد جریمهها میگویند
ما هر روز لیس��ت پالکها را به پلیس ارس��ال
میکنی��م .در حقیقت بهتر اس��ت مس��ئولین
پاس��خ این س��وال را بدهند که از این  ۶۰هزار
خودرویی جریمه شدند ،چند پالک متعلق به
رانندههای تاکس��ی اینترنتی اس��ت؟ آنچه از
س��ناریوی مسئولین در خصوص جریمهها بر
میآید این اس��ت که همچنان مردم و در این
قضیه رانندگان تاکس��یهای اینترنتی هزینه
بالتکلیفیمسئولیندرنحوهاعمالسیاستها
را میدهند! الزم به ذکر است که بعد از اعالم
محدودیتهای سراس��ری تردد بود که یکی
از ش��رکتهای آنالی��ن خدمات حمل و نقل
مسافر اعالم کرد محدودیتهای تردد شامل
خودروهای این ش��رکت نبوده و ش��هروندان
میتوانند در طول شبانهروز و به طور  ۲۴ساعته
از خدم��ات آن اس��تفاده کنن��د ،موضوعی که
رییس پلیس پایتخت به آن واکنش نشان داده

اس��ت .سردار حسین رحیمی درباره اینکه آیا
رانندگان تاکس��یهای اینترنتی برای تردد در
ساعات منع تردد در شهر مجاز هستند یا خیر
گفت :چنین ادعای درست نیست ،همه شامل
ط��رح ممنوعی��ت تردد میش��وند و مجوزی
برای ورود خودروهای تاکس��ی اینترنتی و ...
نیست .وی با بیان اینکه مجوزهای تردد برای
خودروهایی که ترددشان دارای ضرورت باشد
از س��وی فرمانداری صادر خواهد ش��د ،افزود:
رانن��دگان این خودروها اگ��ر ضرروتی برای
تردد دارند یا خودش��ان یا از طریق شرکتشان
بای��د مج��وز تردد را دریاف��ت کنند .فرمانده
انتظامی تهران بزرگ تاکید کرد :معیار پلیس
برای عدم جریمه خودروهایی که در س��اعت
غیرمجاز تردد میکنند مجوزی اس��ت که از
سوی فرمانداری صادر میشود و ما براساس
آن عم��ل خواهی��م ک��رد .رحیم��ی در عین
ح��ال از همراه��ی و همکاری مردم در اجرای
محدودیتها قدردانی کرد و گفت :پلیس جزو
نهادهایی بود که در این مدت نه تنها تعطیلی
نداش��ته بلکه در آماده باش هم هس��ت و به
ش��کل محس��وس و نامحسوس خیابان ها و
معابر را پوشش می دهیم و بر اجرای پروتکل
ه��ا نظ��ارت میکنیم .به گفته وی ،تمام این
اقدام��ات ب��رای حفاظت از س�لامتی و جان
شهروندان انجام میشود و خوشبختانه میزان
همکاری ش��هروندان با اجرای محدودیتها
نیز بسیار خوب بوده است .در همین خصوص
رض��ا الف��ت نس��ب درب��اره محدودیتهای
کرونای��ی اظهار ک��رد :به دنبال پیگیریهای
وزارت ارتباط��ات ،کس��بوکارهای اینترنتی
ج��زو مش��اغل اضطراری ق��رار گرفت و این
کس��بوکارها میتوانن��د ب��دون محدودیت
ساعتی طی شبانهروز ،فعالیت کنند .وی افزود:
ب��ا این وجود پیشبینی میش��ود که ترافیک
خری��د اینترنت��ی افزایش پی��دا کند که در این
صورت باید سرورها گسترش پیدا کنند و مردم
نیز با حوصله بیشتری اقدام به خرید کنند.

جامعه

افتتاحایستگاهمتروامیرکبیر
تا پایان آذر ماه

همزم��ان ب��ا بازدید معاون حم��ل و نقل و ترافیک
ش��هرداری تهران از ایس��تگاه مت��رو امیرکبیر ،بر
تالش به منظور تکمیل هر چه س��ریعتر ایس��تگاه
و افتت��اح آن ت��ا پای��ان آذرماه  ۱۳۹۹تأکید ش��د.به
گ��زارش مه��ر ،ط��ی بازدیدی که ب��ا حضور مناف
هاش��می معاون حمل و نقل و ترافیک ش��هرداری
تهران ،علی امام مدیرعامل شرکت مترو و فرنوش
نوبخت مدیرعامل شرکت بهرهبرداری مترو صورت
گرفت ،آخرین مراحل تکمیل ایستگاه امیرکبیر که
ش��امل نصب پله برقی و تجهیزات میش��ود ،مورد
بررسی قرار گرفت.ایستگاه امیرکبیر در خط  ۶مترو
تهران و در خیابان  ۱۷ش��هریور واقع ش��ده اس��ت
که با بهره برداری از آن ،س��اکنان محدوده میدان
خراس��ان ،خیابان  ۱۷ش��هریور ،بازار امینحضور و
دیگ��ر محدودهه��ای منطقه پیرامونی ایس��تگاه از
مواهب یکصد و بیس��ت و هش��تمین ایستگاه مترو
تهران بهرهمند خواهند ش��د .برای احداث ایستگاه
امیرکبیر در مجموع حدود  ۲۷۰میلیارد تومان هزینه
ش��ده اس��ت.علی امام مدیر عامل ش��رکت مترو در
حاشیه این بازدید عنوان کرد که در صورت تأمین به
موقع منابع مالی ،هنوز هم امکان افتتاح  ۱۰ایستگاه
دیگر (غیر از ایستگاههای برج میالد و امیرکبیر) تا
پایان سال جاری وجود دارد.این در حالی است که
ش��هرداری تهران همچنان پیگیر آزاد ش��دن مبلغ
اوراق مشارکت سال  ۱۳۹۸به مبلغ  ۱,۵۰۰میلیارد
تومان از سوی بانک عامل است.

«کووید  » 19حداقل یکسال دیگر
همراه ماست

رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایران با اشاره به آخرین
وضعیت واکسن ایرانی کرونا ،گفت :بیماری کووید
 19حداقل تا یکس��ال دیگر همراه ماس��ت.جلیل
کوهپایه زاده ،رئیس دانش��گاه علوم پزشکی ایران
در گفتوگو با خبرنگار خبرگزاری فارس در پاسخ به
این پرسش که آخرین وضعیت تولید واکسن ایرانی
کرونا چگونه است؟ گفت :در دانشگاه علوم پزشکی
ایران صحبتی که داش��تیم این بود که دو واکس��ن
که در ایران در حال آماده شدن برای تولید هستند،
مراحل آزمایشگاهی و حیوانی آنها را در حال اتمام
است و قرار است وارد فاز حیوانی شوند.

