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خبر

نخستین نشست سال ۱۴۰۰مدیران اجرایی شرکت
بیم��ه ای��ران معین با حض��ور مدیرعامل ،معاونین،
مدیران ستادی و روسای شعب این شرکت برگزار
ش��د .ب��ه گزارش روابط عموم��ی بیمه ایران معین،
داریوش محمدی در ابتدای این جلس��ه که بهدلیل
رعای��ت پروتکلهای بهداش��تی به صورت آنالین
برگزار شد ،ضمن تبریک آغاز سال نو و فرارسیدن
ماه مبارک رمضان و آرزوی سالمتی و توفیق برای
همه همکاران ،از حمایت و همراهی اعضای هیات
مدی��ره و ت�لاش و جدیت کلیه همکاران س��تادی،
شعب و شبکه فروش شرکت در سال  ۹۹قدردانی
کرد .محمدی در ادامه افزود :در س��ال  ۹۹اتفاقات
خوب��ی ب��رای بیمه ایران معی��ن رقم خورد از جمله
با تالش های هیات مدیره و حمایت س��هامداران
شرکت ،دو مجمع فوق العاده جهت افزایش سرمایه
برگزار ش��د و بدین ترتیب س��رمایه شرکت از مبلغ
 ۲۵۰۰میلیارد ریال به  ۵۶۰۰میلیارد ریال افزایش
یاف��ت و در اواخ��ر س��ال  ۹۹به ثبت رس��ید و بدین
ترتیب ایران معین عالوه بر اینکه از حیث سرمایه
کماکان در بین  ۱۰ش��رکت اول صنعت بیمه قرار
گرفت ،توانس��ت تمامی ش��اخصها و شرایط مدنظر
بیم��ه مرکزی را ب��رای تمدید مجوز قبولی اتکایی
شرکت فراهم آورد .وی در ادامه با تشکر از زحمات
همه ارکان شرکت در سال  ۹۹گفت :سال دشواری
را در شرایط سخت اقتصادی متاثر از شیوع ویروس
کرونا پشت سر گذاشتیم ولی موفق شدیم از لحاظ
حج��م ف��روش ،ترکیب پرتفو و س��ودآوری نتایج
مطلوب��ی را رق��م بزنی��م .محمدی ب��ا اعالم اینکه
هیات مدیره بیمه ایران معین در س��ال  ۹۹توانس��ته
است استفاده هوشمندانه ای از پتانسیل مجوز قبولی
اتکایی داشته باشد ،از رسیدن پورتفوی بیمه ای این
شرکت به مرز  ۱۰۰۰میلیارد تومان برای نخستین
بار خبر داد و افزود :این رویداد ،اتفاق بزرگی است که
مدیون تالش ها و زحمات تمامی دست اندرکاران
شرکت است .مدیرعامل بیمه ایران معین در بخش
دیگری ازسخنان خود اجرای طرح مهر ایران معین
را از برنامه های اثربخش سال ۹۹عنوان کرد و افزود:
اجرای این طرح که برای نخس��تین بار در س��طح
مناط��ق آزاد و وی��ژه اقتصادی و با همکاری یکی از
بانکهای قرض الحسنه کشور عملیاتی شد.

خــبرویـژه

ایران معین در آستانه ورود به باشگاه
 ۱۰۰۰میلیاردی های صنعت بیمه

اهدایجوایزبرندگان
قرعهکشینرمافزار

فامموسسهاعتباریملل

جوایز برندگان قرعه کشی نرم افزار جامع پرداخت فام موسسه اعتباری ملل اهدا گردید .به گزارش روابط عمومی موسسه اعتباری ملل :این جشنواره که به نام جشنواره «قدردانم» از تاریخ ۲۵بهمن ماه 1399و
همزمان با والدت امام محمد باقر (ع) آغاز و تا مبعث رسول گرامی اسالم حضرت محمد (ص) ادامه داشت؛ به کسانی که نسبت به نصب نرم افزار اقدام و حداقل یک تراکنش داشتند شانس شرکت در این قرعه
کشیدادهشد.اینگزارشمیافزاید:قرعهکشیجشنوارهفامدرتاریخ ۲۳اسفندماه ۱۳۹۹باحضورمدیرعاملشرکتفاموتعدادیازمدیرانموسسهاعتباریمللوخبرنگارانانجاموازطریقصفحهاینستاگرام
به صورت زنده پخش گردید و برندگان جوایز آن که شامل یک جایزه نقدی ۵۰۰میلیون ریالی و سه گوشی هوشمند و سه دستگاه ساعت هوشمند و ۳۷کارت هدیه ۵میلیون ریالی بودند ،مشخص شدند.

با برگزاری مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده نوبت دوم صورت گرفت

اعضای جدید هیأت مدیره بانک سینا انتخاب شدند

گ�روه بان�ک و بیم�ه :در مجمع عمومی عادی
به طور فوق العاده (نوبت دوم) بانک س��ینا که
راس س��اعت  ۱۴روز ش��نبه  ۲۸فروردین ماه
 ۱۴۰۰ب��ا حض��ور  70.86درصد س��هامداران
برگزار ش��د ،اعضای جدید هیأت مدیره بانک
سینا انتخاب شدند .به گزارش روابط عمومی
بانک س��ینا در ابتدای مراس��م پس از انتخاب
محمد نوین نماینده بنیاد مستضعفان انقالب
اس�لامی با آرای س��هامداران حاضر به عنوان
رئیس مجمع و همچنین هیأت رئیسه مجمع
متش��کل از آقای��ان هادی غنی پ��ور نماینده
بنی��اد علوی ،وحید پاافش��ار نماینده ش��رکت
مادرتخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا به
عن��وان ناظری��ن مجمع و مجتبی دهقاندار به
عنوان منش��ی مجمع ،رسمیت جلسه اعالم و
دس��تور جلسه جهت اتخاذ تصمیم قرائت شد.
خانم یوس��فیاصل به عنوان نماینده سازمان
بورس و اوراق بهادار نیز به صورت آنالین در
جلسه حضور داشت .در ادامه ،رئیس مجمع با

بیان آنکه طی مکاتبه با بانک مرکزی تاییدیه
های  ۵نفر از افراد پیش��نهادی ش��امل آقایان
دکترسیدضیاءایمانی،دکترجعفرصفاییمزید،
دکتر هادی آقابابایی ،مهندس مجید هادی و
مهدی رزمی دریافت شده است ،از سهامداران
رأیگیری به عمل آمد و این اشخاص به عنوان
اعضای اصلی هیأت مدیره بانک س��ینا برای

مدت  2سال انتخاب شدند .در بخشی از مراسم
مجمع ،مدیرعامل بانک س��ینا ضمن تبریک
م��اه مبارک رمض��ان و آرزوی قبولی طاعات
و عب��ادات روزه داران گف��ت :مح��ور اصلی و
پیشرانه نظام بانکی برای همه ذینفعان اعم از
سهامداران ،سپردهگذاران ،مدیران و کارکنان،
اعضای هیأت مدیره هس��تند .اگر یک بانک

را به لحاظ ش��اخص های مالی و عملکردی
و ش��فافیت در نظر بگیریم ،همه حول محور
راهبری و اعضای هیأت مدیره آن بانک قابل
ارزیابی اس��ت .دکتر ایمانی خاطرنش��ان کرد:
عملکرد مطلوب بانک س��ینا در رشد شاخص
ها و شفافیت امور طی فعالیت در نظام بانکی
بهخصوصدردورههیأتمدیرهقبلی،برگرفته
از حضور این اس��اتید با تجربه و خوش��نام نظام
بانکی بوده که همدلی و همکاری این عزیزان
در جهت پیشبرد اهداف بانک بسیار موثر بوده
ودراینمس��یرعملکردمطلوبیمحققش��ده
اس��ت.وی از زحمات آقایانمهندسپیش��رو،
دکتر دانیالی ،مهندس نعمت اللهی ،ساروخانی
و تقدیری در مدت تصدی هیأت مدیره بانک
سیناقدردانیوبرایاعضایهیأتمدیرهجدید
آرزوی توفی��ق نمود .همچنین جهت انتخاب
اعضای علیالبدل هیأت مدیره این بانک ،پس
از اخذ استعالم ها و تاییدیه های الزم متعاقب ًا با
برگزاری مجمع فوق العاده اقدام خواهد شد.

قائممقاممدیرعاملبشارتداد:

قائم مقام بیمه دانا س��ال  ۱۴۰۰را نقطه عطفی در تاریخ این ش��رکت
بزرگ بیمهای عنوان کرد .به گزارش روابط عمومی بیمه دانا ،حسین
حس��ینیدرپیامیبهمناس��بتآغازس��الجدیدشمس��یوعیدنوروز،
ضمن تبریک به تمامیکارکنان س��تاد و صف ،نمایندگان،کارگزاران،
ش��رکتهای نمایندگی ،ش��بکه فروش و سهامداران و آرزوی سالی پر
از خیر و برکت برای آنها اظهار داش��ت :در طول س��الهای  ۹۸و  ۹۹با

سال ،۱۴۰۰نقطه عطف بیمه دانا

ت مدیره ،جریان
همراهی شبکه فروش و سیاستگذاری مطلوب هیئ 
مشتری مداری به ویژه با اجرایی شدن پروژه مهردانا ،تقویت و عملکرد
بسیار مناسبی در این حوزه رقم زده شد که امیدواریم با تالش مضاعف
همکاران به ویژه در شعب و شبکه فروش ،این موفقیت در حوزه فروش
جانبی شرکت نیز (سایر رشتههای بیمهای ،به ویژه اموال) با تمرکز بر
تکنیکهایبازاریابیوجذبپرتفویهایسوددهوخردتداومیابد .وی،

توسعهواشاعهفرهنگبیمه،آموزشرفتارسازمانی،حفظشانوکرامت
انسانی ،نظارت بهینه بر روند پرداخت خسارات و مشارکت نمایندگان
در تحلیل و ارزیابی ریسک را مورد تاکید قرار داد و اظهار داشت :برای
رسیدنبهموفقیتهایبیشتروفتحقلههایرشدوپیشرفتبایددرمسیر
شایستهساالری،بابهرهگیریازخردجمعیحرکتکردوبامستندسازی
عملکردها ،به ویژه در حوزه فروش ،این مسیر را هموار کرد.

خبر

سربلندی بانک مهر ایران
در سال سخت اقتصادی

افزایش بیش از  ۶۶درصدی منابع ،پرداخت بیش
از  ۲ميليون و ۳۰۰هزار فقره تسهيالت به ارزش
۳۲۲ه��زار ميلي��ارد ريال ،حفظ نس��بت مطالبات
ب��ه مي��زان کمتر از يک درصد و عبور مش��تريان
بانک از مرز  ۱۰ميليون نفر از جمله دستاوردهاي
بانک مهر ايران در س��ال  ۱۳۹۹اس��ت .به گزارش
روابط عمومی بانک قرضالحسنه مهر ایران ،این
بانک در سال  ۱۳۹۹توانست با اعتماد و همراهی
مشتریان خود افتخارات دیگری را در کارنامهاش
ثب��ت کند .منابع بانک با افزایش حدوداً ۲۰۰هزار
میلیارد ریالی تقریب ًا به ۵۰۰هزار میلیارد ریال بالغ
ش��د و رش��دی بیش از  ۶۶درصدی را تجربه کرد.
این در حالی اس��ت که با مصوبه ش��ورای پول و
اعتبار ،اقس��اط تس��هیالت قرضالحسنه در سه
ماه اس��فند  ۱۳۹۸و فروردین و اردیبهشت ۱۳۹۹
امهال شد که این موضوع فشار زیادی را به بانک
مهر ایران وارد کرد .با این حال بانک موفق ش��د
در س��ال گذش��ته منابع خود را بهطرز چشمگیری
افزایش دهد .بانک مهر ایران همزمان با افزایش
منابع ،تس��هیالت پرداختی خود را نیز افزایش داد
بهطوری که در س��ال گذش��ته تعداد تس��هیالت
پرداختی بانک بیش از  ۲میلیون و ۳۰۰هزار فقره
به ارزش ۳۲۲هزار میلیارد ریال بوده است .جالب
اینکه در عین پرداخت این تعداد باال از تسهیالت
از س��وی بانک مهر ایران ،نس��بت مطالبات این
بان��ک همچن��ان کمتر از یک درصد اس��ت که در
س��طح ش��بکه بانکی کشور بینظیر است .توسعه
بانک��داری نوی��ن یکی دیگر از اقدامات بانک مهر
ایران در س��ال گذش��ته بود .این بانک با تکمیل
پازل خدمات خود در این حوزه موفق شد خدمات
جدیدی را به هموطنان ارائه کند.

اقتصاد اجتماعی
حوادث

زلزله  ۵.۹ریشتری بوشهر را لرزاند

زلزل��ه  ۵.۹ریش��تری حوالی بندر گناوه در اس��تان
بوش��هر را لرزاند .به گزارش تس��نیم ،دقایقی پیش
زلزله  5.9ریشتری بوشهر را لرزاند .این زمین لرزه
در عمق  10کیلومتری زمین و در حوالی بندر گناوه
رخ داده است .با اعالم آمادهباش ،تیمهای ارزیاب
هالل احمر و اورژانس به محل حادثه اعزام شدهاند.
هنوز از میزان خس��ارات جانی و مالی وارده خبری
گزارش نش��ده اس��ت .گفته میشود این زمین لرزه
در استانهای همجوار از جمله خوزستان،کهگیلویه
و بویراحمد و فارس احس��اس ش��ده است .خالدی،
س��خنگوی اورژانس کش��ور از انجام اقدامات برای
برپایی  3بیمارس��تان صحرایی در منطقه زلزلهزده
خب��ر داد .تاکن��ون چند پسلرزه کانون زمینلرزه را
لرزانده اس��ت که بزرگترین آنها  4.5ریش��تر بوده
است.

قربانیان کالهبرداری ارزهای دیجیتال،
رو به افزایش اند

س��رهنگ رجبی گفت :بیش��تر اف��رادی که طعمه
کالهبردان قرار میگیرند ،از چگونگی فرآیندهای
ارزه��ای دیجیت��ال ،ناآگاه اند .به گزارش باش��گاه
خبرن��گاران جوان ،س��رهنگ عل��ی محمد رجبی،
رئیس مرکز تش��خیص پیشگیری پلیس فتا گفت:
به خاطر نوساناتی که در بازارهای موازی داشته ایم،
ب��ازار ارزهای دیجیت��ال ،جذابیت زیادی پیدا کرده
اس��ت .وی افزود :در س��ال گذش��ته ،تعداد افرادی
ک��ه ج��ذب این بازار ش��ده اند ،افزای��ش پیدا کرده
اس��ت .بخ��ش عمدهای از این اف��راد آگاهی کافی
درباره چگونگی انجام فرایندها ندارند و تحت تاثیر
تبلیغات ،وارد این عرصه ش��ده اند .سرهنگ رجبی
در ادامه گفت :چیزی که بیشترین مواجهه را با آن
داریم ،موضوع اعتماد کردن افراد ناآگاه به دیگران،
برای خرید و فروش ارزهای دیجیتال اس��ت .وی
با اشاره به این که برای نگه داشتن پول دیجیتال،
نی��از ب��ه ی��ک کیف پول و تبدیل ارز اس��ت ،گفت:
خیل��ی از اف��راد این فرایند را بلد نیس��تند و بنابراین
به تبلیغاتی که در ش��بکههای مجازی وجود دارد،
مراجعه میکنند .عدهای هستند که خدمات ارزهای
دیجیت��ال ارائ��ه میدهند یا پول میگیرند و خرید و
فروش انجام میدهند .این جا آن نقطه شکس��ت
و خطا است.

رییسی:

هنوز به پیک موج چهارم کرونا نرسیده ایم

گروه اقتصاد اجتماعی :س��خنگوی ستاد ملی
مقابل��ه ب��ا کرونا گفت :هنوز به اوج و قله پیک
چهارم کرونا در ایران نرس��یدهایم .پیشبینی
میشود تعداد بستریهای کرونا در این موج به
 ۶۰هزار نفر برس��د و حاال حاالها از وضعیت
قرمز خارج نمیشویم.
به گزارش اسکناس و به نقل از وبدا ،علیرضا
رئیس��ی افزود :تعداد موارد بس��تری کرونا در
اوج ییک سوم کرونا به  ۲۳هزار نفر رسید اما
هنوز به اوج و قله پیک چهارم کرونا نرس��یده
ایم اما تعداد بستری ها به  ۴۳هزار نفر رسیده
اس��ت .پیش بینی این اس��ت که تعداد بستری
ه��ای کرون��ا در اوج پی��ک چهارم به  ۶۰هزار
نفر برس��ید که یک رکورد بی س��ابقه اس��ت.
وی درب��اره اقدام��ات وزارت بهداش��ت برای
مقابل��ه و کنت��رل پیک چه��ارم کرونا گفت:
فعال فقط بحث تمدید محدودیت های کرونا
مط��رح اس��ت ،محدودیت های ابالغ ش��ده
برای شهرهای قرمز و نارنجی این هفته هم
تمدید ش��د و قرار اس��ت ،پنجشنبه برای ادامه
ای��ن محدودی��ت ها و چگونگی آن در س��تاد
ملی کرونا تصمیم گیری شود .رئیسی افزود:
احتماال محدودیت های کرونا دو هفته دیگر

تمدید می ش��ود .اما حتی اگر نمودار صعودی
کرون��ا در پی��ک چهارم ،ثابت ش��ود و از حالت
صعودی خارج ش��ود یا حتی نزولی شود ،حاال
حاالها از وضعیت قرمز خارج نمی ش��ویم .به
گزارش ایرنا ،بر اس��اس آمار رس��می کشورها
ویروس کرونا از ابتدای ش��یوع (اس��فند )۹۸
تاکنون حدود  ۱۳۲میلیون نفر را در دنیا به طور
قطع��ی مبت�لا کرده و حدود دو میلیون و ۸۶۰
ه��زار نف��ر نیز بر اثر این بیماری جان خود را از
دست دادهاند .ویروس کرونا با دست آلوده یا
عطسه ،سرفه و حتی قطرات تنفسی از طریق

دهان ،بینی و چش��م به افراد منتقل میش��ود.
تنگی نفس ،خس��تگی و بدن درد ،اختالل در
بویایی و چشایی و مشکالت گوارشی از جمله
عالئ��م بیم��اری کووید  ۱۹اس��ت که بیش از
 ۸۰درص��د مبتالی��ان به این ویروس نیز دچار
بیماری خفیف میشوند .جهش این ویروس نیز
در انگلس��تان ،هندوستان و آفریقا که موجب
افزایش سرایت ،بیماریزایی و مرگ و میر شده،
نگرانیهای جدیدی را در جهان به وجود آورده
است .ویروس جهش یافته کرونا اوایل بهمن
س��ال گذشته در انگلیس مشاهده شد و سعید

نمکی وزیر بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی
 ۱۶بهمن ماه از شناسایی اولین مورد ویروس
کرونای جهش یافته انگلیس��ی در ایران خبر
داد .وی همچنین  ۲۵بهمن س��ال گذش��ته
ب��ا بیان اینکه ویروس کرونای انگلیس��ی در
کش��ور چرخیده است ،گفت :روزهای سختی
در انتظ��ار م��ا بوده و باید خ��ود را آماده کنیم.
ب��ا وجود افت محس��وس تلف��ات کرونا در پی
رعایت پروتکل های بهداش��تی پیش از آغاز
سال جدید ،اما سفرهای نوروزی که برخالف
توصیه های ستاد ملی مقابله با کرونا صورت
پذیرفت ،بار دیگر وضعیت کشور را به شرایط
قرم��ز کرونای��ی بازگرداند و از اوایل هفته دوم
فروردین تلفات کرونا سه رقمی شد .به گزارش
وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی روز
گذشته(شنبه) تعداد جانباختگان روزانه کرونا
را  ۳۱۹نفر و تعداد بیماران جدید شناسایی شده
مبت�لا ب��ه کرونا را  ۲۱هزار و  ۳۱۲بیمار جدید
مبتال به کووید ۱۹در کشور شناسایی شد که
دو هزار و  ۱۷۶نفر از آنها بستری شدند .تعداد
جانباختگان کرونا در ایران بر اس��اس اعالم
رس��می وزارت بهداش��ت به  ۶۶هزار و ۳۲۷
نفر رسیده است.

رئیسشورایشهرتهرانتهران:

رعایت پروتکلها در تهران به کمتر از 50درصد رسید

رئیسش��ورایش��هرتهرانتهرانگفت:رعایتپروتکلهایبهداشتی
درپایتختبهکمتراز 50درصدرس��یدهاس��ت.بهگزارشاس��کناسو
به نقل از فارس ،محسن هاشمی رئیس شورای شهر تهران در حاشیه
صحنامروزش��ورایش��هردرجمعخبرنگاراناظهارداش��ت:امروزدر
صحن شورا پس از بیان تذکر اعضای شورا آئیننامههای داخلی مفصل
مورد بحث قرار گرفت و یک فوریت آن به تصویب رس��ید.همچنین
واگذاری برخی از امالک به شرکت گاز جهت افزایش تابآوری جامعه
با رأی مثبت شورای شهریها همراه و تصویب شد .وی افزود :ضوابط
تعرفهگذاری حمل و نقل برای همکاری بیش��تر بخش خصوصی نیز
مورد بحث قرار گرفت و طرح ضمانت اجرای مصوبات شورا کلیات آن
نیز بررسی ولی توسط اعضای شورا رد شد و تا  6ماه دیگر نمیتوان به این

مسأله پرداخت .رئیس شورای شهر تهران ادامه داد :همچنین بررسی
اساسنامه  19شرکت شهرداری آغاز شد که ادامه بررسی این مبحث در
جلسات بعد مورد بررسی قرار میگیرد .هاشمی به موج چهارم کرونا در
تهران اشاره کرد و گفت:رعایت پروتکلهای بهداشتی به کمتر از  60و
 50درصد رسیده است و این بسیار خطرناک است و این موجب میشود
که موج چهارم را به سرعت کنترل کنیم .وی گفت :از طرفی 4انتخابات
در کشور از جمله انتخابات میان دوره مجلس ،شوراهای شهر و ریاست
جمهوری را خواهیم داشت و این مسأله بر نگرانیها در مورد انتقال کرونا
افزوده است .رئیس شورای شهر تهران گفت:بر همین اساس نامهای
تهیه و اعالم کردهایم که کمیته بحران باید جهت پیشگیری از شیوع
بیش��تر کرونا به ویژه طی دو ماه آینده ایجاد ش��ود و آئیننامههایی برای

فعالیتهایانتخاباتیباشدکههمانتخاباتپرشوربرگزارشودوهمشاهد
انتقال کرونا نباشیم .هاشمی با بیان اینکه امکان تعطیلی کامل تهران
وجود ندارد گفت:البته میزان محدودیتها برای پیشگیری از کرونا باید
بیشتر از زمان کنونی باشد .وی تصریح کرد :بر اساس گزارش اتحادیه
حمل و نقل عمومی اگر کسی  15تا  20دقیقه بیشتر در مترو نباشد خطر
چندانی ندارد ولی در مدت زمان بیشتر و حتی در زمان کمتر با ظرفیت
 40تا  50درصد واگنها خطرناک است و شهروندان نباید از حمل و نقل
عمومی اس��تفاده کنند .رئیس ش��ورای شهر تهران خاطرنشان کرد :به
نظر میرسد کرونا یک تا دو سال آینده هم باشد و ما برای واکسیناسیون
کامل به  200میلیون دوز ساالنه واکسن نیاز داریم و امیدواریم اقدامات
الزم در این راستا هر چه سریعتر محقق شود.

جامعه

جابجایی  ۱۳میلیون مسافر با مترو
تهران در فروردین ۱۴۰۰

مدیرعامل شرکت بهرهبرداری مترو تهران گفت :در
حال حاضر حجم تردد مسافر این ناوگان ،روزانه از مرز
۸۰۰هزارمسافرعبورکردهاست.بهگزارشخبرگزاری
مهر،فرنوشنوبختگفت:درایامنوروزمترویتهران
روزانهبهطورمیانگینبیشاز۲۸۰هزارمسافرراجابجا
ک��ردوپ��سازتعطیالتن��وروزیدراولینروزکاری
میزان مسافران به  ۴۴۱هزار و  ۴۸۱مسافر رسید که
نسبت به سال گذشته بیش از ۶۳درصد افزایش داشته
است .مدیرعامل شرکت بهره برداری متروی تهران
و حومه با بیان اینکه از اول فروردین ماه  ۱۴۰۰تعداد
مسافران مترو روند افزایشی داشته است گفت :نیمه
دوم فرودین ماه  ۱۴۰۰میزان مسافران نسبت به نیمه
اول با  ۳۱درصد افزایش به  ۸۹۸هزار و  ۷۵۱مس��افر
رسید .نوبخت در ادامه با اشاره به اینکه فروردین ماه
سالگذشتهمترویتهران۶میلیونو۳۰۰هزارمسافر
راجابجاکردگفت:امسالتا۲۷فروردینماه۱۳میلیون
و ۳۳۶هزارو ۲۹۶مسافربامترویتهرانجابجاشدهاند
که نشان از افزایش بیش از دو برابری دارد.

اعطای  ۴۰۰۰۰۰دوز واکسن رایگان
کرونا توسط چین به ایران

سخنگوی جمعیت هالل احمر از اعطای  ۴۰۰هزار
دوز واکس��ن کرونا به صورت رایگان توسط صلیب
س��رخ چی��ن ب��ه هالل احمر خب��ر داد و گفت :بنا بر
هماهنگیهای انجام ش��ده قرار اس��ت در مراحل
بعدی نیز واکس��ن کرونا از چنین وارد کش��ور شود.
محمدحس��ن قوسیان مقدم در گفتوگو با خبرنگار
اجتماعی خبرگزاری تس��نیم با اش��اره به ورود 400
هزار دوز واکس��ن کرونا به کش��ور اظهار کرد :روز
ب سرخ چین
پنج شنبه هفته گذشته از طریق صلی 
 400هزار دوز واکسن در اختیار جمعیت هالل احمر
قرار گرفت که در همان روز این واکسن به وزارت
بهداش��ت تحویل ش��د .وی گفت :این واکسنها به
صورت رایگان به جمعیت هالل احمر داده شده بود
که بدون اینکه یک عدد از این واکس��ن در اختیار
نیروه��ای جمعیت ه�لال احمر در مرزها قرار داده
شود ،تمام ًا به وزارت بهداشت تحویل شد همچنین
مکاتب��های ب��ا وزارت بهداش��ت ب��رای اختصاص
تعدادی واکس��ن به نیروهای هالل در مرزها ش��ده
که هنوز پاسخی به آن داده نشده است.

