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بانک و بیمه
پنجشنبه  14اسفند  1399شماره 955

اخبار بانک

ب��ا توج��ه ب��ه اهمیت افزایش ضریب نف��وذ بیمه در
جامعه و آگاهس��ازی بیمهگ��زاران بیمههای زندگی
نسبت به مزایای این بیمهنامه به منظور بهرهمندی
از پوششهای آن در مواقع ضروری؛ بیمه ملت نسبت
به برگزاری جشنواره بیمههای زندگی اقدام کرد.به
گزارش روابطعمومی بیمه ملت؛ جشنواره بیمههای
زندگ��ی ،با جوایز ارزند ه برای بیمهگزاران بیمههای
زندگ��یازآذرم��اهآغ��ازوتاپایانس��الجاریادامه
خواه��د داش��ت و بیمهگ��زاران میتوانند با پرداخت
اقساط معوق ،پرداخت اقساط پیش از موعد و واریز
بهحس��اب بیمهنامههایس��پرده زندگی ،امتیازخود
را در طول جش��نواره افزایش داده و از جوایز ارزنده
آن بهرهمند ش��وند .بر اس��اس این گزارش ،در پایان
ه��ر م��اه و انتهای هر فصل جوای��ز ارزندهای به قید
قرعه به بیمهگزاران اعطا میشود .به همین منظور،
روز چهارشنبه ششم اسفندماه ،قرعهکشی پایانماه
بهمن برای بیمهگزاران انجام ش��د و در این مراس��م،
یک دستگاه گوشی تلفن همراه هوشمند به سرکار
خانمزلیخااسمعیلیانارستانیدارندهبیمهنامهزندگی
و سرمایهگذاری از استان گیالن تعلق گرفت.

معرفی برترین های
هیئت رییسه شوراهای هماهنگی بیمه
گران در استان ها

برترین های هیئت رییس��ه ش��وراهای هماهنگی
بیمه گران در سطح استان ها معرفی شده و از این
اف��راد تقدی��ر به عمل آمد .به گزارش روابط عمومی
سندیکای بیمه گران ایران ،براساس شاخص های
تدوین ش��ده طبق ارزیابی عملکرد هیئت رئیس��ه
شورای هماهنگی استان های سندیکای بیمه گران
ای��ران در س��ال  99و ب��ا لح��اظ میانگین امتیازات،
اف��راد اعض��ای هیئت رییس��ه ای ک��ه باالتر از حد
نص��اب  120امتی��از از مجموع  155امتیاز ممکن را
کسب کرده اند به عنوان افراد برتر انتخاب و معرفی
ش��دند .بر این اس��اس سعید حاصلی ،عباس امانلو،
علی قطبی راوندی ،مهدی ش��ریعتی فر و عیس��ی
میرزایی به ترتیب روسای شورای هماهنگی استان
های کرمانشاه ،زنجان ،قم ،خراسان رضوی و ایالم
حائز بیشترین امتیاز شدند.

خــبرویـژه

قرعهکشیبهمنماهجشنواره
بیمههای زندگی برگزار شد

اعطایتسهیالت"طرح
حمایتازفرشتگان

سالمت"دربانکآینده

در ش��رایط س��خت و بحرانی مقابله با کرونا ،نقش بیبدیل و فداکارانه کادر درمانی کش��ور بهعنوان افس��ران خط مقدم مقابله با این بیماری بر کس��ی پوش��یده نیس��ت.ژ بانک آینده نیز بهعنوان
نهادی مسئولیتپذیر و حساس به تحوالت اجتماعی پیرامون خود 50 ،هزار فقره تسهیالت آسان را به کادر درمانی سراسر کشور اعطا مینماید این تسهیالت با معرفی گروهی متقاضیان
واحدهای درمانی اعم از بیمارستان یا مرکز درمانی فعال در فرایند مبارزه با کرونا توسط وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی و افتتاح حساب گروهی ،پرداخت میشود .برای اطالعات
بیشتر با مرکز تماس با مشتریان بانک آینده به شماره  021-27663200تماس بگیرید.

تقدیر از بانک تجارت توسط معاون اول رئیسجمهور

گ�روه بان�ک و بیمه :ل��وح تقدیر آیین تجلیل از
عملکرد شبکه بانکی در «طرح ویژه بهسازی
مس��کن روستایی و بازس��ازی مناطق سانحه
دیده در حوادث غیرمترقبه» توسط جهانگیری
مع��اوناولرئی��سجمه��ورب��هدولتآبادی
مدیرعامل بانک تجارت اهدا ش��د .به گزارش
رواب��ط عمومی بانک تجارت ،دکتر اس��حاق
جهانگی��ری معاون اول رئیسجمهور در آیین
تجلیل از عملکرد شبکه بانکی در «طرح ویژه
بهس��ازی مسکن روستایی و بازسازی مناطق
س��انحه دی��ده در ح��وادث غیرمترقبه» که با
حض��ورمدی��رانعاملبانکهایفعالدراین
طرح برگزار ش��د از بانک مرکزی و بانکهای
عاملقدردانیکردوباتأکیدبرضرورتاستمرار
اینگونهطرحهاگفت:اختصاص۴۰هزارمیلیارد
تومان برای بهس��ازی و بازس��ازی واحدهای
مس��کونی روستایی توسط نظام بانکی کاری
بزرگوماندگاردرکشورخواهدبود.جهانگیری
با اش��اره به برخی کم لطفی ها و بی مهری ها
درباره بانکهای عامل اظهار داشت :کار کردن
برای مردم کشور به قدری شیرین و لذت بخش

بانک پاس��ارگاد در راستای ایفای مسئولیتهای
اجتماعی خود ،برای س��یزدهمین س��ال متوالی،
از برگزی��دگان آزم��ون سراس��ری ،در پنج گروه
آزمایش��ی تجلیل کرد .به گزارش روابطعمومی
بان��ک پاس��ارگاد ،ای��ن بانک در راس��تای ایفای
مس��ئولیتهای اجتماعی خود ،عالوه بر اهدای
س��هام بانک ب��ه برگزیدگان آزمون سراس��ری

است که نباید زخم زبان ها کمتری تأثیری در
روحیه افرادی که عاشق خدمت هستند ایجاد
کند .معاون اول رییس جمهور با اشاره به اینکه
اقتصاد ایران به شدت به عملکرد نظام بانکی
کش��ورمتکیاس��ت،تصریحکرد:نظامبانکی
در همه بخشهای اقتصادی کش��ور از جمله
بخش صنعت ،کش��اورزی ،خدمات و مسکن
نقش موثری دارد و هیچ طرح کوچک و بزرگ
صنعتیدرکشورنیستکهنظامبانکیدراجرای

آن کمک نکرده باشد از این رو با در نظر گرفتن
جای��گاه پراهمیت نظام بانکی ،باید همواره به
دیده احترام نسبت به مدیران بانکی کشور نگاه
کنیم .دکتر همتی رئیس کل بانک مرکزی نیز
در این مراسم گفت :نظام بانکی با وجود شرایط
سختاقتصادیناشیازفشارتحریمهاوشیوع
کرونا عملکرد خوبی در راستای کمک به اقشار
مختلفمردمبهویژهطبقاتمحرومآسیبدیده
داشته است .رییس کل بانک مرکزی با اشاره

ب��ه پرداخت یک میلی��ون و  ۴۰۰هزار میلیارد
تومان تسهیالت از ابتدای سال جاری تاکنون
توس��ط بانک ها گفت :عملکرد ش��بکه بانکی
نقش مهمی در رش��د مثبت اقتصادی ش��ش
ماهه اول سال جاری داشته است و از مجموع
تسهیالتاعطاییتوسطبانکهاازابتدایسال
جاری30،درصدسهمبخشصنعتبودهاست.
همتی با اشاره به اقدامات نظام بانکی در طرح
نوسازی و بهسازی واحدهای مسکن روستایی
گف��ت:تاکن��ونحدوددومیلی��ونخانهدراین
طرح ،نوسازی و بهسازی شده اند و همچنین
نظام بانکی از سال  ۹۲تاکنون  ۳۵۰هزار فقره
تسهیالت معادل  ۱۳هزار میلیارد تومان بابت
حوادث غیر مترقبه پرداخت کرده است .رییس
ش��ورای پول و اعتبار با بیان اینکه نظام بانکی
کش��ور از ابتدای س��ال جاری تاکنون  ۷۵هزار
میلیارد تومان تس��هیالت بابت مس��اعدت به
آس��یبدیدگانازش��یوعویروسکرونادرنظر
گرفتهاست،گفت:بانکهادراینشرایطسخت
تمام مساعی خود را برای ارایه کمک به مردم
به کار بستند.

بانکپاسارگادازبرگزیدگانآزمونسراسریتقدیرکرد
س��ال  ،1399آنان را بورس��یه خود کرد .به این
ترتیب که تا هر مقطعی که در داخل کشور ادامه
تحصیل دهند ،هرماه به حس��اب هر یک از این
عزیزان مبلغ معینی را واریز میکند .بر اس��اس
این خبر ،بهدلیل رعایت پروتکلهای بهداش��تی
جهت پیشگیری از شیوع ویروس کرونا ،برخالف
سالهای گذشته ،مراسم تقدیر از رتبههای برتر

آزمون سراسری سال جاری ،به صورت انفرادی
برگزار شد .در این جلسات ،نخبگان کشور ضمن
قدردانی از توجه ویژه بانک پاس��ارگاد به جوانان
و آیندهس��ازان کش��ور ،این اقدام را که بدون هیچ
چشمداش��تی انجام میش��ود ،منحصر به فرد و
عاملی برای افزایش انگیزه و تالش در راس��تای
س��اخت آیندهای روش��ن برای ای��ران عزیزمان

خواندند .گفتنی اس��ت بانک پاس��ارگاد از س��ال
 1387تاکن��ون ،از 193نف��ر از جوانان و نخبگان
آزمون سراسری تجلیل بهعمل آورده است .این
اق��دام ب��ا هدف کاهش دغدغه این عزیزان برای
کسب دانش و بهرهمندی از آن در جهت خدمت
به مردم شریف ایران و رشد و توسعۀ پایدار میهن
عزیزمان انجام میگیرد.

اخبار بیمه

قدردانی از مدیرعامل بانک ملی ایران
در حضور معاون اول رئیس جمهور

در «آیین تجلیل از عملکرد ش��بکه بانکی کش��ور در
طرح ویژه بهسازی و بازسازی مناطقه سانحه دیده»
از خدمات بانک ملی ایران در اعطای تسهیالت بانکی
به جامعه هدف به ویژه روستاییان محروم برای اجرای
برنامه ها و طرح های اینحوزه قدردانیشد.بهگزارش
روابطعمومیبانکملیایران،دکترمحمدرضاحسین
زادهدراینجلسهکهباحضورمعاوناولرئیسجمهور،
رئیس کل بانک مرکزی و رئیس بنیاد مسکن انقالب
اس�لامی برگزار ش��د ،لوح تقدیر خود را دریافت کرد.
دکتر اس��حاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور
در ای��ن آیی��ن از بانک مرکزی و بانکهای عامل که
در طرح مقاوم سازی و بازسازی واحدهای مسکونی
روستایی مشارکت داشته اند ،قدردانی کرد و با تأکید بر
ضرورتاستمراراینگونهطرحهاگفت:اختصاص۴۰
هزارمیلیاردتومانبرایبهسازیوبازسازیواحدهای
مسکونی روستایی توسط نظام بانکی کاری بزرگ و
ماندگار در کش��ورخواهد بود .دکتر عبدالناصر همتی
رییس کل بانک مرکزی نیز با بیان این که از افتخارات
نظ��امبانکیکش��وردرکن��ارحمایتازجهشتولید،
پش��تیبانی از هموطنان روستایی از طریق بهسازی و
نوسازی واحدهای مسکونی آنهاست ،گفت :پرداخت
س��ریع تس��هیالت در جریان حوادث س��یل و زلزله و
همچنینتوانمندسازیمددجویانتحتنظرسازمان
های حمایتی نیز از اقدامات مهم نظام بانکی اس��ت.
علیرضا تابش رئیس بنیاد مسکن انقالب اسالمی نیز
در این مراسم گفت :بهره مندی مردم روستانشین و
مناطق محروم از مزایای اجرای طرح ویژه بهس��ازی
مسکنروستاییوبازسازیمناطقشهریوروستایی
آسیبدیدهازسوانحکهنقشموثریدرارتقایکیفیت
مسکن و بهبود سطح زندگی روستاییان و خانوارهای
آسیب دیده داشته است.

اقتصاد اجتماعی
حوادث

فروشنده دالرهای تقلبی دستگیر شد

با تالش ماموران کالنتری  ۱۱مرکزی کرج ،فردی
که اقدام به فروش دالر تقلبی در مقابل صرافی های
اطراف میدان سپاه می کرد دستگیر و از او  ۴۹هزار و
 ۲۵۰دالر تقلبی کشف شد .به گزارش ایلنا ،سرهنگ
"سید مجید فیض جعفری" معاون هماهنگ کننده
فرمانده انتظامی استان البرز با اعالم این خبر بیان
داشت :ماموران کالنتری  ۱۱مرکزی کرج با انجام
اقدامات اطالعاتی از فروش ارز تقلبی توسط فردی
در مقابل صرافی های حوالی میدان سپاه کرج مطلع
و بررس��ی موضوع را در دس��تورکار خود قرار دادند.
وی افزود :در ادامه ماموران با شناسایی متهم او را
زیر نظر قرار داده و در یک فرصت مناسب نامبرده
را حین فروش دالر تقلبی با قیمت پایین تر از نرخ
بازار دس��تگیر و به کالنتری منتقل کردند .معاون
هماهنگ کننده فرمانده انتظامی استان البرز عنوان
داش��ت :در بازرس��ی از مخفی��گاه متهم  ۹۸۵عدد
اس��کناس تقلبی  ۵۰دالری کش��ف ش��د .این مقام
انتظامی با اش��اره به اینکه در مجموع از متهم ۴۹
هزار و  ۲۵۰دالر تقلبی کش��ف ش��ده ،تصریح کرد:
کارشناس��ان ارزش واقعی دالرهای کش��ف شده را
حدود  ۱۲میلیارد ریال برآورد کرده اند.

 ۳سناریوی پلیس
برای تعطیالت نورزی

رئیس پلیس راهور نیروی انتظامی در جلس��ه کمیته
هماهنگی طرحهای ترافیکی ،سه سناریوی احتمالی
کاهش ،افزایش و ثبات شیوع کرونا در کشور را ترسیم
کردوگفت:دس��تورالعملاینس��ناریوهاتدوینشده
اس��ت .به گزارش ایرنا ،س��ردار سیدکمال هادیانفردر
جلسه کمیته هماهنگی طرح های ترافیکی با اشاره
به فعالیت قرارگاه طرح نوروزی پلیس راهور افزود :با
توجه به وضعیتی که از سوی ستاد ملی مقابله با کرونا
اعالمشود،اینسناریوهااجراخواهدشد،سناریویاول
اینگونه پیش بینی شده که وضعیت بیماری با همین
شکلکنونیادامهداشتهباشدکهبراساسآنتمرکزما
بر روی شهرهای دارای وضعیت قرمز و مسافرپذیری
خواهد بود که از سوی ستاد ملی مقابله با کرونا اعالم
می شود .وی ادامه داد:در اجرای این طرح با هماهنگی
ستاد ملی مقابله با کرونا ،محدویت در شهرهایی که از
سوی این ستاد اعالم شود و همچنین جاده ها و معابر
منتهی به این شهرها اعمال خواهد شد.

معاون نمکی هشدار داد

فرزندان در آینده فامیل نزدیک ندارند!

گ�روه اقتص�اد اجتماع�ی :معاون بهداش��ت
وزارت بهداشت با بیان اینکه کاهش جمعیت
و تکفرزن��دی عوارض اجتماعی بس��یاری
دارد ،گفت :اکنون نرخ جانش��ینی جمعیت به
زیر  ۲رس��یده که به معنای منفی ش��دن نرخ
رشد جمعیت است ،فرزندان در آینده بستگان
نزدیک نخواهند داشت.
به گزارش اسکناس و به نقل از تسنیم؛ دکتر
علیرضا رئیس��ی با بیان اینکه طی چند س��ال
اخیر تغییرات اساسی در حوزه جمعیت اتفاق
افتاده است ،اظهار کرد :مقوله جمعیت حاصل
اقدامات فرهنگی ،اقتصادی و معیشتی است
و تنها به حوزه بهداش��ت مربوط نمیش��ود؛
نرخ باروری در طول زمان ممکن است دچار
تغییراتی ش��ود ،همانطور که یک ش��به این
ن��رخ کاه��ش پیدا نمیکند در یک ش��ب هم
نمیتوان انتطار افزایش داش��ت و نیاز اس��ت
تغییرات بنیادینی در این حوزه انجام شود؛ به
مشارکت جمعی و همافزایی در این حوزه نیاز
داریم تا کارها به درس��تی انجام ش��وند .وی با
اش��اره به اینکه ما چندیدن س��ال است که به
طور جدی بحث جمعیت را دنبال میکنیم و بر
اساس سیاستهای ابالغی مقام معظم رهبری
سیاس��تهای جمعیت را در وزارت بهداش��ت
تدوی��ن کردهایم ،گف��ت :بالندگی ،پویایی و
جوانی در جامعه امتیازی بسیار بزرگ است؛ در
بحث کووید  19کشورهایی که سن جمعیتی
باالیی داش��تند بیش��تر متضرر شدند ،بیش از
 80درصد مرگ و میرها در جمعیت سالمندان
بود و در ابتدای شیوع کرونا  62درصد مرگ
و میر کشورهای اروپایی در مراکز نگهداری
سالمندان رخ داد .مرگ و میر در کشورهایی
که میانگین س��نی جمعیتی پایین تری دارند
نس��بت به دیگر کش��ورها کمتر اس��ت .دکتر
رئیس��ی با اش��اره به رش��د ساالنه جمعیت در
کش��ور ،یادآور شد :در سال  ،63شاخص 3.5
درصد افت می کند و در س��ال  98به کمتر از
یک می رس��د که این موضوع زنگ خطری

برای جوامع مختلف از جمله ایران است .این
میزان سرعت در کاهش بسیار باال است .در
س��ال  58تا  65-64خانم هایی که در س��نین
ب��اروری بودند در باالترین وضعیت خود قرار
گرفتند و بعد افت می کند .معاون بهداش��ت
وزارت بهداش��ت ادامه داد :س��پس این آمار از
س��ال  90ب��ه بعد ت��ا  94افزایش پیدا میکند
تا اینکه در س��ال  94ش��اهد رش��د می شویم؛
از س��ال  94دوباره جمعیت بانوان در س��نین
ب��اروری افزای��ش پیدا کرد ،زیرا فرزندان این
مادران در دهه  60به س��نین باروری رس��یده
بودند این در حالی اس��ت که نرخ باروری در
حال کاهش بوده است .اگر بخواهیم از شرایط
کنونی رهایی پیدا کنیم باید برنامه ریزی بلند
مدت داشته باشیم و با حوصله پایش کنیم تا
به اهداف خود برسیم.
نرخ باروری کش��ور در س��ال  60تا  62به عدد
 6.8درصد رسید
وی با بیان اینکه نرخ باروری کشور در سال
 60تا  62به عدد  6.8درصد رس��ید و اکنون
نرخ جانشینی جمعیت به زیر  2رسیده که به
معنای منفی ش��دن نرخ رش��د جمعیت است،
فرزندان در آینده بس��تگان نزدیک نخواهند
داشت چرا که برخی تک فرزندی را با کالسی
میدانس��تند! باید بدانیم که ما اس��یر فرهنگ
های نادرست شدهایم و متاسفانه در برههای
از زمان ذهنیتها به سمت فرزند کمتر زندگی

بهت��ر رف��ت و اکنون اکثر خانوادهها یک یا 2
فرزند دارند و مادران و پدران عنوان میکنند
ک��ه ه��ر چه فرزندمان بگوید همان اس��ت و
به سمت فرزندس��االری رفتهایم .هماکنون
شاهد آن هستیم که فرزندان ،پدر و مادر خود را
تربیت میکنند .دکتر رئیسی خاطرنشان کرد:
کاه��ش جمعیت روی همه موضوعات تاثیر
گذاش��ته اس��ت و تک فرزندها اغلب افسرده
میش��وند؛ بس��یاری از این کودکان لوس و
وابسته هستند؛ ما به فرزند کمتر زندگی بهتر
دست پیدا نکردیم و فقط فرزند کمتر محقق
ش��د ،اما زندگی بهتر را تجربه نکردیم .فرزند
ک��م اص��ول تربیتی را هم ب��ه هم میریزد و
کاه��ش جمعی��ت و تک فرزن��دی عوارض
اجتماعی بسیاری دارد .سخنگوی ستاد ملی
مقابله با کرونا با اش��اره به اینکه به نظر من
موضوعی مهمتر از جمعیت در جامعه نیست،
به افزایش سن ازدواج و رشد مراکز ناباروری
در کش��ور اش��اره و مطرح کرد :جمعیت را با
مراک��ز ناباروری نمیتوان اصالح کرد و باید
ذهنی��ت اف��راد را اصالح کرد .از س��ال  95تا
 98حدود  20درصد میزان باروری در کش��ور
کاهش پیدا کرده اس��ت؛ طی 20س��ال آینده
ایران جزو پیرترین کشورها در منطقه خواهد
شد که این امربسیار بد است و باید نیروی کار
از افغانستان و پاکستان بیاوریم چون نیروی
کاری در کار نخواهد بود.

مصوبه مجلس برای اعطای وام  70میلیونی
ب��ه اف��رادی که فرزند س��وم خ��ود را به دنیا
میآورند ،بسیار مثبت بود
وی توضیح داد :در سالهای  96و  97میزان
باروری کل در  17اس��تان باالتر از میانگین
ن
باروری سراسر کشور بود؛ در سال  ،98استا 
های گیالن ،سمنان ،البرز ،مازندران و تهران
کمترین میزان باروری و استانهای سیستان
و بلوچس��تان ،خراس��ان جنوبی و خوزستان
بیش��ترین میزان باروری را داش��تند و فقط در
این س��ه اس��تان نرخ رشد جمعیت باالی 2.1
ب��وده ک��ه این وضعیت نگران کننده اس��ت.
دکتر رئیس��ی با بیان اینکه در زمینه افزایش
جمعی��ت اقدام��ات مهمی در دفتر س�لامت
جمعیت وزارت بهداش��ت انجام ش��ده است
و وزی��ر بهداش��ت نامه ای در زمینه توس��عه
جمعیت ابالغ کردند که آن را به هیات امنای
همه دانشگاهها ارائه کردیم ،بیان کرد :تدوین
نقشه راه در حوزه جمعیت ،برگزاری نشست
های تخصصی ،نشس��ت تخصصی معاونان
س��تادی و تدوی��ن برنامه عملیاتی صیانت از
جمعیت در  4دانشگاه علوم پزشکی اجرا شد
ک��ه امی��دوارم همزمان با روز ملی جمعیت در
اردیبهشت ماه این سیاست در سراسر کشور
اجرایی شود .معاون بهداشت وزارت بهداشت
با اشاره به اینکه مصوبه مجلس برای اعطای
وام  70میلیونی به افرادی که فرزند سوم خود
را ب��ه دنیا میآورند ،بس��یار مثب��ت بود ،ارائه
پیشنهاد افزایش حق اوالد در حقوق کارکنان
را هم سیاس��ت تش��ویقی خوبی دانست .وی
عنوان کرد :براس��اس گزارش های دریافتی
اج��رای برنامه صیانت از جمعیت در روز ملی
جمعیت در  30اردیبهش��ت  1400در سراسر
کش��ور آغاز خواهد ش��د که در تالش هستیم
برنامه عملیاتی صیانت از جمعیت و اخذ تایید
ملی تا فروردین  1400تدوین و نهایی شود.
برنامه را پس از آغاز ،هر  6ماه پایش و سالیانه
ارزشیابی کنیم.

جامعه

میانگین سنی بستریهای کرونا به
زیر  ۲۰سال رسیده است

رئیس بخش عفونی بیمارس��تان مس��یح دانشوری
با اش��اره به اینکه میانگین سنی بستریهای کرونا
 ۲۰سال پائینتر آمده است گفت :نظرات یک بام و
دو هوای مسئوالن وضعیت را خطرناکتر میکند.
به گزارش مهر ،پیام طبرس��ی در برنامه «طبیب»
با اش��اره به اینکه مش��کل جدی که در خصوص
ویروس کرونا وجود دارد جهشهایی اس��ت که در
حال انجام اس��ت ،گفت :متأسفانه جهش جدید آن
در نیوی��ورک  ۲۶براب��ر می��زان جهش را در یک ماه
افزایش داده که این نشان میدهد ویروس کماکان
با ما در حال نبرد اس��ت .وضعیت در کش��ور ما نیز
هش��داردهنده اس��ت و این رنگها خیلی قابل اتکا
نیس��ت و در همین تهران هم س��یر صعودی است.
وی تصریح کرد :ضمن اینکه باید هشدار دهیم که
امسال مردم به هیچ جایی نباید مسافرت کنند من
اص ً
ال معتقد به رنگها نیستم ،چون در عرض یک
هفت��ه این رنگها عوض میش��ود ،موضوع دیگر
این اس��ت که در این دو ،س��ه هفته اخیر میانگین
سنی بستریها  ۲۰سال پائینتر آمده ،االن بیماران
 ۳۰ ،۲۵س��اله در بخش مراقبتهای ویژه بس��تری
میکنیم و اگر این روند از کنترل خارج ش��ود اتفاق
وحشتناکی خواهد افتاد.

احتمال کم شدن محدودیت های
کرونایی در شهرهای زرد و آبی

رییس پلیس راهور ناجا گفت :با پیش��نهادی که به
ستاد ملی کرونا داده شده احتمال اینکه محدودیت
در شهرهای زرد و آبی کم شود وجود دارد .به گزارش
باشگاه خبرنگاران جوان ،سردار سیدکمال هادیانفر
ریی��س پلیس راهور ناجا در جمع خبرنگاران اظهار
ک��رد :ق��رارگاه نوروزی همه س��اله با حضور تمامی
دستگاهها برای مدیریت ترافیک ،تسهیل در ترددها
و ...در کش��ور برگزار میش��ود .وی ادامه داد :این
ق��رارگاه عملیاته��ای الزم را انجام میدهد ،زیرا
برخی از سفرها اجتنابناپدیر هستند ،با پیشنهادی
ک��ه به س��تاد مل��ی کرونا داده ش��ده احتمال اینکه
محدودیت در ش��هرهای زرد و آبی به اقل ممکن
برسد وجود دارد و همچنین ما باید آمادگی الزم را
ب��رای افزایش ناوگان حمل و نقل عمومی داش��ته
باشیم که بتوانیم ترافیک را مدیریت کنیم.

