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بانک و بیمه
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خبر

مدی��ر ام��ور فن��اوری
اطالعات بانک ش��هر از به
روزرس��انی تمامی سامانه
های پرداخت الکترونیک
و بانک��داری ریال��ی ای��ن
بان��ک طی ماه جاری خبر
داد و گف��ت :ای��ن مهم با هدف ارائه خدمات کامل
و برتر بانکی به شهروندان و مشتریان و به منظور
کنترل موج سوم بیماری کرونا در شعب بانک شهر
صورت گرفته است .به گزارش روابط عمومی بانک
ش��هر ،میثم نمازی با بیان اینکه مدیریت،کنترل
و پیش��گیری از ش��یوع ویروس و کاهش مراجعات
مشتریان به شعب بانک شهر از ابتدای سال جاری
به صورت ویژه در دس��تور کار قرار داش��ته اس��ت،
اف��زود :به همی��ن منظور تا اطالع ثانوی تغییراتی
ب��ر روی سیس��تم ه��ای نرم اف��زاری و ابزارهای
الکترونیک��ی بان��ک به منظور تس��هیل اس��تفاده
مش��تریان از درگاه های غیرحضوری اعمال شده
است .وی تصریح کرد :افزایش سقف مجاز انتقال
وج��ه کارت ب��ه کارت (ش��تابی و درون بانکی) از
مبلغ  60میلیون ریال در هر ش��بانه روز از مبدا هر
کارت ب��ه مبل��غ  100میلیون ری��ال ،تمدید تاریخ
انقض��ای کارت ه��ای بانکی بدون نیاز به مراجعه
حضوری مشتری به مدت یک سال ،افزایش سقف
ص��دور کارت هدی��ه به مبلغ  20میلیون ریال و ...
از جمل��ه تغیی��رات جدید صورت گرفته در خدمات
رسانی به شهروندان است .نمازی با تاکید بر اینکه
اعتقاد راسخ داریم که در حال حاضر سامانه های
بانکداری الکترونیک بانک ش��هر توانسته تاحدود
بس��یار زیادی شهروندان را از مراجعه حضوری به
شعب این بانک بی نیاز سازد ،ادامه داد :پیشخوان
های ش��هرنت این بانک نیز در ش��هرهای مختلف
ب��ه ویژه کالن ش��هرها خدمات متن��وع بانکی را
در کوتاهترین زمان و در هر س��اعت از ش��بانه روز
در دس��ترس هموطنان قرار می دهند .مدیر امور
فناوری اطالعات بانک ش��هر در پایان با اش��اره به
ضرورت کاهش مراجعه شهروندان به شعب بانک
ها در شرایط فعلی ،گفت :قطعا توجه بیش از پیش
به این موضوع حفظ سالمت شهروندان و سرمایه
انسانی بانک را در پی خواهد داشت.

خــبرویـژه

گسترش خدمات غیرحضوری بانک
شهر به منظور کنترل بیماری کرونا

انتصابسرپرست

مدیریتتحولدیجیتال
شرکتبیمهدی

به موجب حکم مدیرعامل ش��رکت بیمه دی ،علی اکبر گلش��نی به س��مت سرپرس��ت مدیریت تحول دیجیتال ش��رکت بیمه دی منصوب ش��د .به گزارش روابط عمومی بیمه دی؛ این ش��رکت با
تکیه بر اس��تراتژی های کالن خود مبتنی بر تحول در کس��ب و کار ،با ایجاد مدیریت تحول دیجیتال ،و ورود به بس��ترهای نوآورانهی برخط ،در مس��یر بیمه داری نوین حرکت مینماید .بیمه
دی همواره با توجه به رویکردهای نوظهور در حوزه الکترونیک ،در جهت کس��ب س��ودآوری پایدار و بهره گیری از دانش روز گام برداش��ته اس��ت چرا که اعتقاد دارد ،این امر می تواند صنعت
بیمه کشور را هم راستا با عرصه های بین المللی در پیش برده و افق های جدیدی برای شرکت های بیمه ای به ارمغان بیاورد.

در دومین گفتوگوی برخط مدیرعامل بیمه کوثر با معاونان و مدیران مطرح شد

صیانت از سالمت کارکنان و بیمهشدگان با افزایش خدمات
صیانتازسالمتکارکنانشرکتوبیمهشدگان
ب��ا افزایش خدمات غیرحضوری اولویت کاری
بیمه کوثر است .به گزارش روابطعمومی بیمه
کوثر ،مدیرعامل شرکت در دومین گفتوگوی
برخ��ط ب��ا معاونان و مدیران ضم��ن بیان این
مطلب ،افزایش رضایت و خشنودی مشتریان
و ذینفعان ش��رکت را مهمترین دغدغههای
معاونان ،مدیران و کارشناسان شرکت دانست
و خاطرنشانکرد :طرح جهادی امام جواد(ع) که
از دیروز بهياد شهيد استاد محسن فخريزاده و
با همکاری اعضای شورای فنی استانها برای
جلب رضایت حداکثری بیمهش��دگان آغاز شد
نش��اندهنده توجه ویژه به رضایت مش��تریان
شرکتاست.مجیدمشعلچیفیروزآبادیگفت:
با توجه به ش��یوع ویروس کرونا و ابالغیههای

دولت و نهاد ناظر فعالیتهای برخط شرکت را
افزایش دهیم که بر اساس این ،امکان دریافت

خدماتشرکتبرایمشتریانازطریقتارنمای
شرکت و دورکاری منابعانسانی و نیز برگزاری

جلس��ههای غیرحضوری در س��تاد و استانها
برای مدیران و حتی پیمانکاران شرکت فراهم
شده است .وی با تاکید بر افزایش پشتیبانی از
سامانههایغیرحضورییاداورشد:ارایهنرمافزار
همراهبیمه با قابلیت ارایه تمامی خدمات برخط
بیمهای،راهاندازیوارتقایسامانهفروشبرخط
بیمهنامهه��ا ،افزایش خدمات غیرحضوری در
بخشهای فروش ،خسارت ،پرداخت حقبیمه
و دریاف��ت معرفینام��ه بیمارس��تانی از جمله
فعالیتهای ش��رکت به منظور تسهیل در ارایه
خدمات به آحاد جامعه ،ذینفعان و مش��تریان
و کس��ب رضایت آنها بوده اس��ت و امید است
ب��اتوس��عهای��نفعالیتهاوخدمترس��انیبا
بهرهمن��دی از فناوریهای نوین در راس��تای
افزایش رضایت ذینفعان گام برداریم.

پژوهشکدهبیمهبررسیکرد

ضرورتتدوینبیمهسیلبهمنظورمواجههباپیامدهایتغییراقلیم

گزارش پژوهش��ی " ضرورت تدوین بیمه س��یل به منظور مواجهه با
شرایط محتمل تغییر اقلیم" در چارچوب سلسله گزارشهای مربوط به
مواجهه صنعت بیمه با پدیده تغییر اقلیم تهیه شده و در اولین گزارش از
این مجموعه ،نقشه راه صنعت بیمه مرتبط با سیالب به عنوان یکی از
مهمترین مخاطرات طبیعی از دریچه "بیمه سیل" ارائه شده است .به
گزارشروابطعمومیپژوهشکدهبیمه،باافزایشوقایعحدی،خسارات
مرتب��طب��امخاطراتطبیعیمهمترینتهدیدپیشرویصنعتبیمه
به ش��مار میرود و از س��وی دیگر روند روزافزون وقایع حدی ،موجب
استقبال بیشتر از محصوالت بیمهای شده و فرصتی برای صنعت بیمه
جهتافزایشضریبنفوذاینصنعتایجادمیکند.لذاآگاهیازشرایط

گذشتهمخاطراتطبیعیوتأثیراتمحتملتغییراقلیمبراینمخاطرات
ت��ا انته��ای ق��رن اخیر ،اولین و مهمترین گام برای صنعت بیمه جهت
شناخت بهتر نسبت به تهدیدات ناشی از تغییر اقلیم است .در این راستا
درک بهتر از خسارتهای پیش رو ،برنامهریزی بخشهای خصوصی،
بخ��ش دولت��ی و مردم جهت آگاهی از این موضوع و افزایش فرهنگ
بیمه با گسترش نفوذ بیمه در کشور ،از اهمیت بسزایی برخوردار است.
در گزارش حاضر با بهرهگیری از رویکردهای مبتنی بر روش تحقیق
کمی و کیفی و بهرهگیری از رویکرد تحلیل س��ه س��طحی ،ضرورت
تدوین بیمه س��یل در مواجهه با ش��رایط محتمل تغییر اقلیم به عنوان
یک ضرورت ملی و تأثیرگذار بر آینده کشور ،مورد بررسی قرار گرفته

است :در سطح اول با رویکرد مبتنی بر روش تحقیق کیفی ،ضرورت
توجه به سیالب از منظر تجارب بینالمللی بررسی شده است .در این
بخش ضمن تبیین خسارات سیالبهای اخیر ایران ،عوامل موثر بر
افزایش ریسک سیالب و محدوده ریسک و اثرات تغییر اقلیم ،به تأثیر
تغییر اقلیم بر ش��دت و فراوانی وقوع س��یالب و نقش بیمه در کاهش
ریسک سیالب پرداخته شده است .سطح دوم تحلیل با رویکرد مبتنی
بر روش تحقیق کمی ،به بررسی تأثیر تغییر اقلیم بر سیلخیزی مناطق
مختل��فای��راندردورهه��ایآتیاختصاصداردکهنتایجآنحاکیاز
تشدید شرایط سیلخیزی در دوره آتی بهویژه در مناطق جنوب شرق
و شرق کشور تحت تأثیر تغییر اقلیم است.

خبر

عرضه اولیه سهام شرکت لیزینگ
اقتصادنوین در آینده نزدیک

سهام شرکت لیزینگ اقتصادنوین بهزودی در بازار
بورس اوراق بهادار عرضه میشود .به گزارش روابط
عمومی بانک اقتصادنوین ،علیرضا بلگوری با اشاره
ب��ه اقدام��ات این بان��ک در رعایت الزامات ابالغی
م��واد  16و  17قان��ون رف��ع موان��ع تولید ،گفت :در
این ارتباط ش��رکتهایی که امکان عرضه در بازار
بورس و فرابورس را داش��تند انتخاب ش��دند که با
هماهنگی س��ازمان بورس و اوراق بهادار اقدامات
الزم در جهت واگذاری این شرکتها در حال انجام
و پیگیری اس��ت .او افزود :در این راس��تا اقدامات
اولیه در جهت پذیرش شرکت لیزینگ اقتصادنوین
انجام ش��ده اس��ت و در حال حاضر در انتظار درج
نماد و بالفاصله تکمیل مدارک و عرضه سهام این
ش��رکت هس��تیم که پیشبینی می کنیم در آینده
نزدی��ک ب��ه انجام خواهد رس��ید .مدیرعامل بانک
اقتصادنوی��ن همچنین درب��اره وضعیت عملیاتی و
س��ودآوری ش��رکت لیزینگ اقتصادنوین گفت :از
منظر س��ودآوری ،س��ود خالص ش��رکت در دوره
ش��شماهه منتهی به پایان شهریورماه سال جاری
در مقایسه با دوره مشابه سال قبل  48درصد رشد
داش��ته است .همچنین س��ود عملیاتی این شرکت
در ش��شماه نخس��ت سال جاری در مقایسه با دوره
مش��ابه س��ال قبل رش��دی نزدیک به  55درصد را
تجربه کرده است .مبلغ تسهیالت ارائهشده در حوزه
خودروهای سبک و سنگین و تجهیزات نیز با رشدی
بالغ بر  285درصد نسبت به دوره مشابه سال قبل
همراه بوده است .این در حالی است که با وجود رشد
قابل توجه تسهیالت اعطایی و شرایط ویژه ناشی
از ش��یوع ویروس کرونا و رکود کس��بوکار ،نسبت
معوقات به مانده تسهیالت طی دوره یادشده نسبت
به دوره مشابه سال قبل بهبودیافته است.

اقتصاد اجتماعی
حوادث

هوای تهران در آستانه آلودگی
برای تمام گروههای جامعه

شاخصکیفیتهوایپایتختهماکنونبررویعدد
 ۱۴۰قرار دارد و هوا برای گروههای حس��اس جامعه
ناسالماست.بهگزارشایلنا،بنابراعالمشرکتکنترل
کیفیتهوایپایتخت،شاخصکیفیتهواهماکنون
برروی عدد  ۱۴۰قرار گرفته و هوا در آس��تانه ناس��الم
ش��دنبرایهمهگروههایجامعهقرارگرفتهاس��ت.
ایندر حالی اس��ت که میانگین ش��اخصکیفیت هوا
در  ۲۴ساعت گذشته بر روی عدد  ۱۰۸قرار داشت و
هوا برای گروههای حساس جامعه ناسالم بود .گفتنی
اس��ت ،آالینده ش��اخص هوای تهران ذرات معلق با
قطر کمتر از  ۲.۵میکرون است.

کار مردم اهواز به جیره غذایی رسید

در چهارمین روز از آبگرفتگی در اهواز ،برخی مناطق و
منازل در این شهر همچنان دچار آبگرفتگی هستند و
مسئوالن برای مردم گرفتار در آب ،توزیع جیره غذایی
در نظر گرفته اند .شهروندان برخی مناطق اهواز چند
روزاستکهتوانبیرونرفتنازخانهندارندودرخانهها
ماندهاند .معابر این مناطق همچنان دچار آبگرفتگی
اس��توبرخیخانههازیرآبهس��تند.مسئوالنهم
ظاهراًبرنامهایقابلتوجهبرایمهاراینوضعنداشته
و ندارند .با وجود اینکه ش��دت باالی بارندگی از چند
روز قبل پیش بینی ش��ده بود ولی بازهم مس��ئوالن
استان غافلگیر شدند و آب هر آنچه خواست با مردم و
منازل و معابر و مناطق مختلف اهواز کرد .چند روز از
پایان بارندگی هم گذشته ولی برخی مناطق و منازل
همچنان زیر آبهستند .مسئوالنهمبا زدن بهدرون
آبنشانمیدهندپایکارهستندولیکاشاینقبیل
فعالیته��اراازقب��لبابرنامهریزیاصولیوهدفمند
و کارهای عملیاتی مناسب از خود نشان میدادند نه
اکنونکهآبهرچهخواستهبازندگیمردمکردهاست.
مردم اهواز خس��ته ش��دهاند که هر سال به بهانههای
مختلف از جمله س��یل و آبگرفتگی و گرد و غبار و
… که همگی با برنامهریزی و کار عملیاتی مناسب
قابلحلش��دناس��ت،بایداضطرابنابودیزندگی
خود را داشته باشند و سوژه رسانههای و شبکههای
اجتماعی شوند .اینکه عکس وسایل و مسائل زندگی
خصوصی مردم سوژه عکاسها میشود واقع ًا دل هر
آدمی را به درد میآورد ولی ظاهراًگوشی شنوا و دستی
توان یاری مردم اهواز را ندارد.

فرمانده ستاد مقابله با کرونا در تهران اعالم کرد

وضعیت نارنجی تهران از روز شنبه

گ�روه اقتص�اد اجتماعی:فرمان��ده عملی��ات
مدیریت مقابله با بیماری کرونا در کالنش��هر
تهران با تاکید بر ش��رایط ناپایدار و ش��کننده
اس��تان تهران در خصوص بیماری کووید ۱۹
گفت :باید با متانت حساب شده و با برنامه الیه
بندی شده حرکت کنیم .به گزارش اسکناس
به نقل از ایس��نا ،دکتر علیرضا زالی در پایان
جلس��ه س��تاد فرماندهی عملی��ات مدیریت
بیم��اری کرون��ا در تهران در جمع خبرنگاران
گفت :تقلیل آمار در اس��تان تهران مربوط به
اعمالمحدودیتهایطرحهوشمندمدیریت
کرونا نیس��ت اما باید از همه مردم تهران که
همکاری و تعامل ش��هروندی بسیار مناسبی
در اجرای این طرح داشتند قدردانی کنم .وی
اف��زود :آث��ار محدودیت های اعمال ش��ده در
ریتم ش��هری قابل مش��اهده است .به شکلی
که تا حدود  ۳۰درصد تراکم در ش��هر کاهش
پی��دا ک��رده و  ۳۰درص��د نیز ش��اهد کاهش
تراک��م در حمل و نقل عمومی هس��تیم .وی
تاکید کرد ۱۴۵ :هزار بازدید توس��ط تیم های
تلفیقی در حوزه نظارت انجام شده که در پی
آن مش��خص ش��ده بیش از  ۹۰درصد اصناف
همکاری مناس��بی را در اعمال محدودیت ها
داشته اند .همچنین  ۳۳هزار خودرو ممنوعیت
ورود به تهران برای آنها اعمال شده و  ۲۵هزار

خودرو نیز اعمال محدودیت تردد شبانه برای
آنها انجام شده است .فرمانده عملیات مدیریت
مقابله با بیماری کرونا در کالنش��هر تهران با
تاکید بر اینکه شرایط استان تهران ناپایدار و
شکننده است افزود :باید با متانت حساب شده
و با برنامه الیه بندی شده حرکت کنیم .تهران
از روز شنبه در وضعیت نارنجی است اما برخی
محدودیت ها همچون جلوگیری از برگزاری
مراس��م آئینی و محدودیت حضور کارمندان
در ادارات و همچنی��ن منع تردد ش��بانه ادامه
خواهد داش��ت .البته تعدادی از محدودیت ها
کاس��ته خواهند شد .وی ادامه داد :بسیاری از
مق��االت بین المللی تاکید دارند که تجمعات

خانگی یکی از باالترین موارد سرایت بیماری
اس��ت .فصل س��رما و افزایش شب نشینی ها
را داری��م .ب��ی تردید این مورد نقش مهمی در
وضعیت شهر تهران دارد .لذا از همه شهروندان
درخواست می کنیم که در خصوص برگزاری
دورهمی ها و تجمعات شبانه دقت کافی داشته
باشند .زالی تاکید کرد :وزارت بهداشت با رصد
شاخص ها وضعیت هر یک از شهرهای کشور
را اع�لام خواهد ک��رد .منتظر اعالم وضعیت
ته��ران نی��ز هس��تیم و قطعا از ای��ن پس در
پایان هر هفته با بررس��ی وضعیت ش��هر برای
اعمال محدودیت های متناس��ب با وضعیت
ش��هر ،اقدام خواهیم کرد؛ اما حتی در صورت

قرارگیری تهران در وضعیت نارنجی بخشی از
محدودیت ها ادامه خواهد داشت .سخنگوی
وزارت بهداشت آخرین موارد شناسایی و فوتی
ناش��ی از کووید ۱۹در کش��ور طی  ۲۴ساعت
گذش��ته را اع�لام کرد و گف��ت ۵۸۲۸ :تن در
مراکز درمانی و در وضعیت شدید این بیماری
به س��ر می برند .براس��اس این گزارش ،دکتر
سیماسادات الری نیز گفت :تا  ۱۲آذر ۱۳۹۹
و بر اس��اس معیارهای قطعی تشخیصی۱۳ ،
هزار و  ۶۲۱بیمار جدید مبتال به کووید ۱۹در
کش��ور شناس��ایی ش��د که دو هزار و  ۲۴۶نفر
از آنها بس��تری ش��دند .وی ادامه داد :مجموع
بیم��اران کووی��د ۱۹در کش��ور به  ۹۸۹هزار و
 ۵۷۲نفر رس��ید .وی گفت :متاس��فانه در طول
 ۲۴ساعت گذشته ۳۶۲ ،بیمار کووید ۱۹جان
خود را از دست دادند و مجموع جان باختگان
این بیماری به  ۴۸هزار و  ۹۹۰نفر رسید .الری
ادامه داد :خوشبختانه تا کنون  ۶۸۸هزار و ۵۴
نفر از بیماران ،بهبود یافته و یا از بیمارستانها
ترخیص ش��ده اند .به گفته وی ۵۸۲۸ ،نفر از
بیماران مبتال به کووید ۱۹در وضعیت ش��دید
ای��ن بیماری تحت مراقبت ق��رار دارند .بنابر
اعالم سخنگوی وزارت بهداشت ،تا کنون ۶
میلیون و  ۲۱۲هزار و  ۶۹۴آزمایش تشخیص
کووید ۱۹در کشور انجام شده است.

مدیرعاملشرکتکنترلکیفیتهوایتهرانپاسخمیدهد؛

خودروها چقدر در آلودگی پایتخت نقش دارند؟

گروه اقتصاد اجتماعی :مدیرعامل شرکت کنترل کیفیت هوای تهران،
گفت :بخش زیادی از ذرات معلق زیر  ۲.۵میکرون که آلودگی مؤثر
در فصل سرد است ،از خودروهای گازوئیلی و صنایعی که گازوئیل و
مازوت میس��وزانند وارد هوا میش��ود .به گزارش اس��کناس و به نقل
از مهر ،حس��ین ش��هیدزاده با اعالم اینکه امس��ال پاییز کم تالطمی
از نظر وزش باد نس��بت به پاییز پارس��ال داش��تیم ،افزود :در نتیجه،
ماندگاری آلودگی هوا در تهران نسبت به سال گذشته بیشتر شده و
این موضوع ،میطلبد که خودمان هم بیشتر رعایت کنیم و به عنوان
نمونه ،از خودرویی که میدانیم پاک و س��الم نیس��ت ،اس��تفاده نکنیم
و یا اگر مجبور به استفاده از خودروی خود هستیم ،حتم ًا آن را تعمیر

نماییم تا بتوانیم برای آن معاینه فنی برتر اخذ کنیم .وی با اش��اره به
اینکه ریش��ه بس��یاری از مشکالت به مسائل اقتص دی برمیگردد،
اظهار کرد :وقتی ما پول به اندازه کافی نداش��ته باش��یم که کاتالیست
خودروی خود را که بعد از مسافت مشخصی کارآیی خود را از دست
میدهد عوض کنیم ،عم ً
ال هر چقدر آلودگی که در موتور خودرو تولید
میش��ود ،بالفاصله از اگزوز آن بیرون میآید ،چون هیچ فیلتری آن
وسط نیست که این آلودگی را جذب یا تبدیل به گاز غیرآالینده کند.
ش��هیدزاده با بیان اینکه به همین منوال ،وقتی اقتصاد ضعیف اس��ت،
بودجه کافی برای نوسازی ناوگان حمل و نقل همگانی و جایگزینی
اتوبوسهایدیزلیبااتوبوسگازسوزیابرقیاختصاصدادهنمیشود،

تصریح کرد :عالوه بر این ،برنامههای توسعهای مترو با مشکل مواجه
میشود و تاکسیهای فرسوده به ُکندی جایگزین میشوند که همه
این عوامل ،دس��ت به دس��ت هم داده و در تولید آلودگی بیش��تر ،تأثیر
میگذارند .مدیرعامل شرکت کنترل کیفیت هوای تهران با تأکید بر
اینکه بخش زیادی از ذرات معلق زیر  ۲.۵میکرون که آلودگی مؤثر
در فصل س��رد اس��ت ،از خودروهای گازوئیلی و صنایعی که گازوئیل
و مازوت میس��وزانند وارد هوای ش��هر میش��ود ،خاطرنشان کرد :به
همین دلیل ،الزم است در مورد اطمینان از صحت انجام معاینه فنی
خودروهای سنگین و نیز استفاده از فیلتر مناسب در دودکش صنایع،
نظارت بیشتری صورت گیرد.

جامعه

واکسن آنفلوآنزا؛ ۱۹۲هزار تومان

مدیرکل امور دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و
دارو با اشاره به واردات واکسن آنفلوآنزا با ارز نیمایی،
قیمتآنبرایمصرفکنندهرا ۱۹۲هزارتوماناعالم
کرد .دکتر حیدر محمدی در گفت و گو با ایسنا ،درباره
قیمتواکسنآنفلوآنزاکهبهتازگیواردکشورشدهودر
اختیار داروخانه های منتخب قرار گرفته است ،گفت:
با توجه به اینکه این محموله جدید واکسن آنفلوآنزا
با ارز نیمایی وارد شده است ،قیمت آن برای مصرف
کننده ۱۹۲ ،هزار تومان خواهد بود .وی با بیان اینکه
افراد می توانند با مراجعه به داروخانه و فقط با کارت
ملی و ثبت کد ملی در سامانه تی تک این واکسن را
از داروخان��ه ه��ای منتخب دریافت کنند ،افزود :این
واکسن در داروخانه های منتخب سراسر کشور توزیع
می شود .به گفته وی ،واکسن آنفلوآنزا در تهران نیز
در داروخانههای منتخب  ۱۳آبان ۲۹ ،فروردین۲۲ ،
بهمن ،ایثار ،ش��هید کاظمی ،هالل احمر مرکزی و
شماره  ۲و هالل احمر شهرری موجود است.

ماسکهای غیراستاندارد در بازار

نایب رئیس انجمن داروس��ازان تهران در واکنش به
برخی اظهارات مبنی بر کیفیت پایین برخی ماسک
هایتولیدیدرکشور،گفت:اگرداروخانههادردو-سه
ماهه اخیر که سازمان غذا و دارو وارد استانداردسازی
و نظارت بر کیفیت ماس��کها ش��ده ،از شرکتهای
رس��می پخش ،ماسک خریداری کردهاند ،استاندارد
در آنها قطعا رعایت شده است.دکتر بهمن صبور در
گفتوگو با ایس��نا ،درباره کیفیت ماسکهایی که در
بازار وجود دارد ،گفت :باید توجه کرد که میزان تولید
ماسک قبل از شیوع کرونا ،روزانه کمتر از  ۵۰۰هزار
عددبود.برهمیناساسباشیوعکرونادرکشور،میزان
مصرف به شدت باال رفت و به نوعی با کمبود ماسک
بهویژه در مراکز درمانی مواجه شدیم.وی با بیان اینکه
باید توجه کرد که انواع مختلف ماسکها کاربردهای
متفاوتیدارند،افزود:بهعنوانمثالماسکهایN۹۵
دربخشهایجراحی،بیمارستانهاو...بهکارمیروند
و نیازی نیست که مردم در سطح شهر این ماسک را
استفاده کنند .ماسک استانداردی که مردم میتوانند
استفاده کنند ،ماسکهای سه الیه پرستاری است که
اس��تانداردهای آن هم به این صورت اس��ت که الیه
بیرونی و داخلی آن باید ا ِس��پانباند و الیه وس��ط آن
هم مِلتبلون باشد.

