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بانک و بیمه
چهارشنبه  16مهر  1399شماره 836

اخبار

بیمه ملت س��ردمدار ش��رکتهای بیمه در«سطح
یک» توانگری مالی ،طی  9س��ال متوالی اس��ت .به
گزارش روابط عمومی ،بیمه ملت با نسبت توانگری
مالی  279درصد و افزایش  85درصدی نس��بت به
سال گذشته ،در بین شرکتهای بیمهای حاضر در
سطح یک توانگری مالی طی  9سال متوالی ،رتبه
اول را با اختالف میانگین حدود  90درصد به خود
اختصاص داده اس��ت .آخرین گزارش منتش��ر شده
از سوی بیمه مرکزی در خصوص نسبت توانگری
ش��رکتهای بیمه ،حاکی از آن اس��ت که ش��رکت
بیمه ملت توانسته است نسبت توانگری مالی خود
را نس��بت به س��ال گذش��ته  85درصد افزایش دهد
که این مهم بیانگر مدیریت صحیح ریسک و نگاه
اس��تراتژیک تیم جدید س��کاندار این شرکت است.
طبق اعالم بیمه مرکزی ،شرکتهای بیمهای که
نسبت توانگری آنها برابر  100درصد و بیشتر بوده
و در سطح یک قرار دارند ،برای ایفای تعهدات خود
در مقاب��ل بیمهگ��زاران از توانایی کافی برخوردارند
و ش��رکتهای بیمه البرز ،ملت ،سامان ،پاسارگاد و
کارآفرین توانستهاند رکورد تثبیت نسبت توانگری
مال��ی را در  9س��ال پیاپ��ی در صنع��ت بیم��ه از آن
خود کنند.

صدور الحاقیه بیمه بدنه بدون بازدید
از خودرو در بیمه کوثر

ب��ا توج��ه ب��ه افزای��ش بهای خ��ودرو در کش��ور،
بیمهگ��ذاران بیمه کوث��ر برای جلوگیری از متضرر
ش��دن هنگام دریافت خسارت ،الزم است تا هرچه
س��ریعتر الحاقیه بیمهنامه بدنه خودرو خود را تهیه
کنند .به گزارش روابط عمومی و اعالم مدیر اتومبیل
بیمه کوثر ،بیمهگذاران با در دست داشتن بیمهنامه
میتوانند تا قبل از پایان آبانماه برای تهیه الحاقیه
بیمه بدنه خودرو خود به واحد صدور بیمهنامه خود یا
شعب شرکت مراجعه کنند .مسعود یوسفی با تاکید
ب��ر اینک��ه با توجه به قاب��ل پیشبینی نبودن بهای
خودرو در کشور ،بهتر است که بیمهگذاران همزمان
با اصالح ارزش خودرو خود با خرید الحاقیه ،برای
تهیه پوشش نوسانات قیمت که در انواع  50 ،25و
100درصد قیمت خودرو ارایه میشود.

خــبرویـژه

بیمهملت،توانگرترین
شرکت بیمه در سرزمین اصلی

همکاری کامل بانک

قوامین با سازمان امور
مالیاتیکشور

علی درزی نیا ضمن اعالم همکاری کامل و همه جانبه بانک قوامین با مراجع ،نهادها و سازمان های مربوطه بخصوص سازمان امور مالیاتی کشور تصریح کرد :این بانک مطابق مستندات موجود همواره در اجرای
قوانین موضوعه کشور به طور شفاف عمل کرده و همکاری الزم با سازمان امور مالیاتی کشور را داشته است .وی افزود :بانک قوامین پیرو انعقاد تفاهم نامه فی مابین این بانک با سازمان امور مالیاتی کشور در تاریخ
 ۱۶/۱۲/۹۶و در اجرای موضوع تبصره( )5ماده ( )169مکرر قانون مالیات های مستقیم ،اطالعات الزم و کامل خود را در اختیار سازمان امور مالیاتی کشور قرار داده است .معاون مالی بانک قوامین همچنین خاطر
نشان کرد :حفظ اعتماد مراجع قانونی ،باالدستی و نظارتی در جهت انجام تکالیف قانونی که در نتیجه سالیان متمادی تالش بی وقفه همکاران بانک به دست آمده همواره مورد اهتمام این بانک بوده و خواهد بود.

دکتر صالح آبادی اعالم کرد:

بانک توسعه صادرات دارای کمترین عدم رفع تعهد ارزی

گروه بان�ک و بیمه :دکت��ر صالح آبادی
گفت  :تنها  2.34درصد از مش��تریان این
بانک تعهد ارزی خود را ایف��ا نکرده اند و
این بانک با پایش مستمر ایفای تعهدات
مشتریان از جمله بانکهای دارای کمترین
عدم رفع تعهد در سیس��تم بانکی است.
دکتر علی صال��ح آبادی که در نشس��ت
مجم��ع عمومی س��الیانه بانک توس��عه
صادرات ایران س��خن می گف��ت با اعالم
این مطلب افزود  :بانک توس��عه صادرات
فاقد مشتریان دارای تعهد ارزی ایفا نشده
وارداتی باالی  30درصد است .مدیرعامل
بانک توس��عه صادرات تصریح کرد :این
بانک به منظور تحقق بازگشت ارز حاصل
از صادرات ،نس��بت به انج��ام مکاتبات با
مش��تریان صادراتی ،ارایه مشاوره ،پایش
سامانههای مرتبط و بخشنامههای ارزی
ابالغی اقدام نموده اس��ت .وی در تشریح
برنامه ها و عملکرد بانک توسعه صادرات

در سال  98اظهارداشت :در بخش تجهیز
منابع سپرده ها در سه س��ال اخیر به 22
هزار و  144میلیارد تومان رسیده است،
قراردادهای فعال با صندوق توسعه ملی
 3560میلیارد تومان و تسهیالت اعطایی
نیز بال��غ ب��ر 8516میلیاردتوم��ان بوده
است .وی ادامه داد :حمایت از شرکتهای

دانش بنیان به عن��وان یکی از فعالیتهای
راهبردی بانک در سال گذشته نیز دنبال
شده و پرداخت تس��هیالت به این بخش
افزون بر  185میلیاردتومان ش��ده است.
شرکت های کوچک و متوسط صادراتی
نیز از بانک توسعه صادرات  813میلیارد
تومان تسهیالت دریافت کرده اند .دکتر

صالح آبادی اضافه کرد :جمع هزینه های
بانک نس��بت به سال گذش��ته از 2280
میلیاردتومان ب��ه  1528میلیارد تومان
کاهش یافته اس��ت که عمده این کاهش
مرتب��ط با کاه��ش در هزین��ه مطالبات
مش��کوک الوصول بانک بوده است .وی
بااعالم این مطلب که رقم س��ود بانک در
س��ال گذش��ته 114میلیارد تومان بوده
اس��ت ،گفت  :این بانک درس��ال  98در
بخ��ش کش��اورزی و صنای��ع تبدیلی و
تکمیلی  15درصد ،اس��تخراج معدن 60
درصد ،صنعت 10درصد  ،تامین اب و برق
و گاز  128درصد  ،ساختمان  10درصد و
حمل و نقل و ارتباطات  511درصد رشد
تسهیالتنسبتبهسالقبلداشتهاست.
به گفته دکت��ر صالح آبادی در س��ال 98
حجم ضمانتنامه به  285میلیارد تومان
رسیده است و اعتبار اسنادی داخلی نیز
712میلیاردتومانانجامشدهاست.

بیمه آسیا؛ سرآمد در ارتباط با مردم ایران
معما پاسخ داد که راستی چرا روابط عمومی بیمه
آسیا باید در بین ستارگان هنر روابط عمومی ایران
بدرخشد؟ دنیای بیمه  :واقعیت این است که روابط
عمومی شرکت بیمه آسیا از این حیث ممتاز است
که اوال یک نهاد خودساخته ،همدل ،برخوردار از
کارشناس��ان مجرب و تحصیلکرده است که به
معن��ای واقع��ی کلمه در صیانت از برند ملی بیمه

اهدای لوح ستاره طالیی روابط عمومی به شرکت
بیمه آس��یا در هشتمین جشنواره ستارگان روابط
عمومی کش��ور نش��انه آشکار از س��رآمدی این
ش��رکت در ارتباط با مردم ایران و خانواده بزرگ
بیمه آس��یا از بیمهگذاران گرفته تا س��هامداران و
البت��ه ذینفعان اس��ت .ام��ا راز این ممتاز بودن را
میتوان از بستر دیگری هم تحلیل کرد و به این

آن غالبا دانشآموخته رش��ته ارتباطات هس��تند
و س��الها پلههای مس��ئولیت پذیری را با جدیت
و تالش پش��ت سرگذاش��ته اند ،در میدان عمل
هم ش��اهد تبلور یک الگوی موفق از نهاد روابط
عموم��ی ب��ه عنوان آیینه تمامنما و البته مش��اور
صدیق هیات مدیره و مدیران ارش��د این شرکت
هم هستیم.

آسیا نهایت تالش و ابتکار خود را به کار گرفتهاند
و حس مسئولیتپذیری مبتنی بر اصل حرفهای
بودن و تخصصی عمل کردن با توجه به ماهیت
و کارکرد یک نهاد روابط عمومی در صنعت بیمه
کشور را در صدر اولویت و مسئولیت خویش قرار
دادهان��د .افزون بر ت�لاش و هنر مدیریت روابط
عموم��ی بیمه آس��یا که ترکیب نیروی انس��انی

خبر

بانک ها از هیچ امکانی برای کمک
به اقتصاد کشور دریغ نمی کنند

معاون شعب بانک ملی ایران ضمن بازدید از شعب
کاخ دادگس��تری و تمرکز اس��ناد این بانک ،با معاون
قضایی دادستان کل کشور و رییس دفتر دیوان عالی
کشور دیدار و گفت و گو کرد .به گزارش روابط عمومی
بانک ملی ایران ،حس��ن مونس��ان امروز در بازدید از
شعب کاخ دادگستری و تمرکز اسناد که حمید مومنی
مدیر امور ش��عب مس��تقل نیز حضور داش��ت با بیان
اینکه میزان اثربخشی بانک ها در خدمات رسانی و
کمک به جهش تولید کشور نسبت به سایر دستگاه
ها باالست ،گفت :بانک ملی ایران نیز به عنوان یک
بانک حاکمیتی و در راس نظام بانکی کشور ،مسیر
وی��ژه ای را ب��رای ارای��هخدماتوکمکبهاقتصادو
بخش تولید برنامه ریزی کرده و در این زمینه در میان
سایر دستگاه های اجرایی کشور پیشتاز است .وی با
بیاناینکهبانکهاامسالمسئولیتتوسعهاقتصادی
کش��ور را ب��ر عهده دارند ،اف��زود :بانک ملی ایران با
تمام قوا برای کمک به اقتصاد کشور و جهش تولید
حرکت می کند و از هیچ امکانی دریغ نخواهد کرد.
مونسان با اشاره به تاکید دکتر حسین زاده مدیرعامل
بانک برای حمایت از واحدهای تولیدی نیمه تعطیل
و تعطی��ل اظهار ک��رد :بانک ملی ایران از واحدهای
تولیدی که ظرفیت افزایش تولید دارند اما به جهت
شرایط اقتصادی کشور دچار بحران شده اند نیز برای
جلوگیری از تعطیلی واحد و بازگشت دوباره به چرخه
تولید حمایت می کند .معاون شعب بانک ملی ایران
همچنی��ن در دی��دار با معاون قضایی دادس��تان کل
کشور بر توسعه همکاری های فی مابین بانک ملی
ایران ،دادستانی و قوه قضاییه تاکید کرد و گفت :در
هر گوشه ای از کشور آثاری از مشارکت بانک ملی
ایران را در بخش های مختلف اقتصادی به ویژه در
استان های محروم شاهد هستیم.

اقتصاد اجتماعی
حوادث

کشف  ۹۵۰۰کارتن تنباکوی
تاریخ مصرف گذشته

رئیس پلیس امنیت اقتصادی تهران بزرگ از کشف
 ۹۵۰۰کارتن تنباکوی احتکار شده و تاریخ مصرف
گذشته در جنوب تهران خبر داد .به گزارش باشگاه
خبرنگاران پویا؛ سرهنگ علی ولیپور گودرزی صبح
امروز در نشس��ت خبری با اش��اره به کش��ف یک
محمول��ه قاچ��اق تنباکو درباره جزئی��ات این خبر
اظه��ار کرد :بی��ش از  1800انب��ار در جنوب تهران
وجود دارد ،در یکی دو روز گذش��ته همکاران من
انب��ار بزرگ��ی را که محل دپ��وی تنباکوی خارجی
بود ،کشف کردند.وی خاطرنشان کرد :انبار مذکور
حاوی 9ه��زار و  500کارت��ن تنباکوی قاچاق دپو
شده و تاریخ مصرف گذشته ساخت کشور اردن بود.
در بررس��ی اسناد مشخص شد حدود  4750کارتن
بهدلیل نوس��انات قیمت ارز عرضه ش��ده که مقادیر
زی��ادی از آنه��ا جمعآوری و عودت ش��ده و مقادیر
باقیمانده نیز در حال جمعآوری اس��ت.گودرزی با
بی��ان اینکه ارزش محموله مکش��وفه 250میلیارد
ریال برآورد شده است،گفت :در این رابطه یک نفر
بازداشت شده است.

سارق کیف قاپ با
ِ
 ۵۰فقره سرقت دستگیر شد

رئی��س پای��گاه س��وم پلی��س آگاه��ی پایتخت از
س��ارق کیف قاپی که در محدوده مرکز
دس��تگیری
ِ
و شمال تهران اقدام به  ۵۰فقره سرقت کرده بود،
خبر داد .سرهنگ کارآگاه قاسم دستخال اظهارکرد:
به دنبال وقوع چند فقره کیف قاپی در سطح حوزه
اس��تحفاظی س��رکالنتری سوم موضوع به صورت
ویژه در دستور کار کارآگاهان دایره مبارزه با سرقت
قرار گرفت .در بررسی های انجام شده مشخص شد،
س��ارق با یک دس��تگاه موتورسیکلت پالس مشکی
رنگ به تنهایی در س��طح ش��هر و در کوچه های
خلوت و تاریک به ش��یوه قاپ زنی اقدام به س��رقت
کیف شهروندان می کند.وی در ادامه گفت :در میانه
رس��یدگی به پرونده های س��ی ام ش��هریور یکی از
ش��کات که از وی نیز به ش��یوه کیف قاپی ،س��رقت
ش��ده بود ،س��ارق را در حوالی پمب بنزین س��وار بر
یک دستگاه موتورسیکلت و مشغول سوخت گیری
مشاهده می کند و به سرعت با مرکز فوریت های
پلیسی  ۱۱۰تماس می گیرد.

سازمان جهانی بهداشت اعالم کرد

ابتالی  10درصد جمعیت جهان به کرونا

گ�روه اقتص�اد اجتماعی:ب��ه گفت��ه ی��ک
کارش��ناس ارش��د س��ازمان جهانی بهداشت
( ،)WHOاحتم��االح��دود ۱۰درصدجمعیت
جهانتاکنونبهویروسکرونامبتالشدهاند .به
گزارش اسکناس به نقل از ایسنا ،دکتر “مایکل
رای��ان” ،رئیس امور اضطراری این س��ازمان،
هش��دار داد که  ۹۰درصد جمعیت جهان هنوز
در خطر ابتال به بیماری کووید ۱۹-هس��تند.
دکتر رایان در جمع  ۳۴عضو هیأت مدیران این
سازمان با محوریت کووید ۱۹-اظهار داشت
که آمار در ش��هر و روس��تا و در میان گروههای
مختلف متفاوت است اما به هر صورت واقعیت
این اس��ت که اکثریت جمعیت جهان در خطر
قرار دارند.او گفت :همهگیری هنوز ادامه خواهد
یافت اما امکاناتی برای جلوگیری از انتقال آن
و نجات جان انس��انها وج��ود دارد.وی افرود:
بهترین برآوردها حاکی است حدود  ۱۰درصد
جمعی��تجه��اناحتماالبهاینویروسمبتال
ش��دهاندو میزانابتالبس��تهبهکشوروازشهر
به روستا متفاوت است و در گروههای مختلف
فرق میکند .ولی همه اینها بدین معنی است
کهاکثریتباالیجهاندرخطرابتالقراردارند.
وی ادام��ه داد :م��ا داریم وارد مرحله دش��واری
میشویم .بیماری هنوز شیوع دارد.دکتر رایان
همچنین گفت :آسیای جنوب شرقی با افزایش
موارد ابتال روبهرو ش��ده ،اروپا و شرق مدیترانه
ب��ا افزایش م��رگ و وضعیت در آفریقا و غرب
اقیانوس آرام نس��بتا مثبت اس��ت.با توجه به
جمعیت  ۷.۶میلیاردی جهان ،برآورد س��ازمان

جهانی بهداشت به معنی ۷۶۰میلیون نفر مبتال
به ویروس اس��ت.به گزارش ایندیپندنت ،این
آمار بس��یار بیش��تر از تعداد موارد تأیید شدهای
استکههمسازمانوهمدانشگاهجانزهاپکینز
محاس��به کردهاند که هماکنون رقمی بیش از
 ۳۵میلیون نفر در سراسر جهان است.به گفته
رایان ،س��ازمان جهانی بهداش��ت فهرستی از
کارشناس��انی را تهیه کرده ک��ه در مأموریتی
بینالمللیبهچینمیروند تاسرمنشاءویروس
کرونارا موردتحقیقوجستجوقراردهند.مرکز
کنترل و پیشگیری از بیماریها در آمریکا نیز
دس��تورالعمل به روز ش��ده خود اعالم کرد:
در
ِ
کروناویروس میتواند تا مسافت بیش از ۱۸۲
سانتیمتر در هوا به ویژه در محیط های بسته و
با تهویه ضعیف گسترش پیدا کند .براساس این
گزارش،بااینحالبرخیکارشناساناین مرکز
با این دستورالعمل به روز شده مخالفت کرده و

اظهارداش��تندکهچنین گسترشیغیرمعمول
اس��ت و دس��تورالعملهای فعل��ی مربوط به
چگونگی فاصلهگ��ذاری اجتماعی هنوز قابل
اجراس��ت.این در حالیست که چندین پزشک
و متخص��ص دیگر ،ش��رایطِ عنوان ش��ده در
دستورالعمل جدید و به روز شده از سوی مرکز
ِ
کنترل و پیش��گیری از بیماری ها را نیز مورد
انتقاد قرار دادهاند.آنان اظهار داشتند که ویروس
می تواند راحتتر از آنچه این مرکز نشان می
دهد گس��ترش یاب��د و توصیه کردند که مردم
باید در تجمعات طوالنی مدت در فضای باز و
زمانیکه حتی فاصله بیش از  ۱۸۲سانتیمتری را
از یکدیگر رعایت میکنند ،ماسک بزنند.دکتر
"دونالد میلتون" از دانش��کده سالمت عمومی
دانشگاه مریلند گفت :ویروس از طریق هوا در
حال حرکت اس��ت و هیچ خط روش��نی وجود
ندارد.افرادازفاصلهدورتراز ۱۸۲سانتیمترایمن

نیستند و نمیتوانند ماسک خود را بردارند.برای
ماهها مرکز کنترل و پیش��گیری از بیماریها در
آمریکا اعالم کرده بود که کروناویروس عمدتا
از طری��ق قط��رات کوچ��ک موج��ود در هوا و
هنگام س��رفه یا عطس��ه فرد آلوده منتشر می
شود .بیشتر دستورالعملهای این مرکز در مورد
فاصله اجتماعی بر اساس این ایده بوده و توصیه
شده که فاصله  ۱۸۲سانتیمتری محافظی امن
بین افرادی است که ماسک به صورت ندارند.
مقامات مرکز کنترل و پیشگیری از بیماریها در
مصاحبه ای ش��واهد فزاینده ای را تایید کرده
اند که نشان می دهد گاهی اوقات ویروس می
تواند حتی روی ذرات کوچکتری به نام آئروسل
گسترش یابد که در منطقه وسیع تری پخش
ش��ود.اینمرکزدرنس��خهبهروزشدهوبسایت
خود تحقیقات اخیر را تایید کرده که افراد مبتال
به بیماری کووید ۱۹-میتوانند افرادی را که در
فاصله بیش از  ۱۸۲سانتیمتری آنان قرار دارند
ی��ا اندک��ی بعد از آنکه فرد آلوده محیط را ترک
کند ،بیماری را منتقل کنند.به گفته کارشناسان
این مرکز ،در این موارد گسترش کروناویروس
در فضاهای کم تهویه و بس��ته که در آن افراد
فعالیت هایی همچون ورزش انجام می دهند
که باعث تنفس س��نگین می ش��ود ،اتفاق می
افتد.بهگزارش آسوشیتدپرس،افرادمیتوانندبا
رعایت فاصله حداقل  ۱۸۲سانتیمتر از دیگران،
استفاده از ماسک ،شستن دستها ،تمیز کردن
س��طوح لمس ش��ده و ماندن در خانه به هنگام
بیماری از خود محافظت کنند.

احتمالبرپاییمجددبیمارستانهایصحراییدرتهران

گروه اقتصاد اجتماعی:معاون فنی و نظارت و برنامه ریزی سازمان
نظام پزش��کی کش��ور گفت :با افزایش بیماران کرونایی در تهران،
احتمال این وجود دارد که بیمارستان های صحرایی در این کالنشهر
مجددا برپا ش��ود .محمد جهانگیری معاون فنی و نظارت و برنامه
ریزی س��ازمان نظام پزش��کی کش��ور در گفتوگو با برنامه تهران
کلینیک رادیو تهران با تایید کمبود تخت های بیمارستانی در بخش
ه��ای اورژان��س CCU ،و  ICUش��هر تهران گفت :بیش از یکماه

پی��ش م��ا از کمبود تخت های بیمارس��تانی اظهار نگرانی کردیم و
این نگرانی را به رس��انه ها و دولت انتقال دادیم .با روند افزایش��ی
بیماران مبتال به کرونا و بس��تری بیش��تر ،نیاز به برپایی بیمارستان
صحرایی برای تهران وجود دارد.وی افزود :در کنار بیماران کرونایی
بیماران دیگری هم وجود دارند که با توجه به اپیدمی کرونا دیرتر به
بیمارستان ها مراجعه کردند و باعث افزایش بیمارانی شده اند که به
تخت های ویژه و خدمات بیمارستانی نیاز دارند .معموال حدود 40

درصد تخت های بیمارس��تان ها به بیماران مزمن اختصاص دارد.
جهانگیری با اش��اره به اینکه برپایی بیمارس��تان های صحرایی در
دس��تور کار قرار دارد به مردم توصیه کرد :کس��انیکه به کرونا مبتال
می شوند در مراحل اولیه و در صورتی که حال عمومی خوب دارند
باید ضمن قرنطینه کردن خود با پزشک مشورت کنند و کسانیکه با
این افراد در تماس هستند هم رفت و آمدهای خود را کنترل کرده
و کمک کنند تا شیوع کرونا کمتر شود.

جامعه

تولیدملیتجهیزات
متروافزایشمییابد

مدیر عامل ش��رکت مترو تهران از کمک ش��هرداری
به تولید کنندگان داخلی با هدف افزایش س��هم تولید
مل��یتجهی��زاتمتروخبرداد.علیامامدرباره کمک
به تولید کنندگان داخلی با هدف افزایش س��هم تولید
ملی تجهیزات مترو اظهارداش��ت:تالش برای انعقاد
تفاهمنامه با مراکز مورد تایید وزارت صمت و سازمان
ملی استاندارد جهت دریافت گواهینامه استاندارد برای
برخی تجهیزات س��اخت داخل انجام گرفته و روزانه
میلیونهاشهروندازطریقخطوطمتروجابجامیشوند
لذاایمنیواستانداردبودنتجهیزاتساختداخل،شرط
اصلیهمکاریباسازندگانوتامینکنندگانتجهیزات
داخلی است.وی افزود :با توجه به اینکه اخذ استاندارد
تجهیزاتمتروازمراکزصدورگواهینامهخارجازکشور
هزینه های زیادی به همراه دارد و با توجه به ش��رایط
تحریم،همکاریباکشورهایخارجیدراینخصوص
با موانعی مواجه است لذا شرکت مترو تالش میکند
با همکاری وزارت صمت و س��ازمان ملی اس��تاندارد،
زیرساختهای الزم برای صدور گواهینامه استاندارد
توسطمراجعذیصالحداخلیراایجادکند.مدیرعامل
شرکت مترو با اشاره به اینکه سال جاری توسط مقام
معظم رهبری سال جهش تولید نامگذاری شده است،
گفت :در همین راستا برنامهریزی الزم جهت تقویت
س��ازندگانداخل��یتجهیزاتمت��روبهعملآمدهتابا
استفادهازظرفیتهایموجودبتوانتجهیزاتموردنیاز
را تامین و وابستگی به خارج از کشور را کاهش داد.

مرزهای ایران و عراق بسته است

فرمانده مرزبانی ناجا گفت:مرزهای ایران و عراق بسته
اس��ت؛م��ردمازحض��وردرمرزهاامتناعکنند.س��ردار
“احمدعل��ی گودرزی” در بازدید میدانی از پایانه مرزی
شلمچه ،گفت :طی چند روز گذشته به صورت هوایی
پایشنقاطصفرمرزیازچذابهتاش��لمچهانجامش��د؛
بحمداهللامنیتدرمرزهایکشورماوعراقکامالبرقرار
است و تاکنون مورد خاصی مشاهده نشده است.وی با
بیاناینکههمکارانبندهاقداماتانتظامیوپیشگیرانه
درعم��قونق��اطصفرمرزیانجامدادهوباصالبتبه
ماموریت خود ادامه میدهند ،افزود :با مرزبانان کش��ور
عراقگفتوگویدیپلماسیانجامشدهواینکشورهیچ
برنامه ای برای پذیرش زائر اربعین ندارد؛ مرزها کامال
بسته هستند و هیچ ترددی در آن صورت نمیگیرد.

