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بانک و بیمه
پنجشنبه  19فروردین  1400شماره 972

اخبار

رئیسسازمانجهادکشاورزیاستانمرکزیبااهدای
لوحس��پاسازخدماتبیمهایارائهش��دهتوسطبیمه
س��یناقدردان��یکرد.بهگ��زارشروابطعمومیبیمه
س��ینا ،مجید آنجفی در این تقدیرنامه ضمن تش��کر
از تالش مدیرعامل و همکاران بیمه س��ینا در جهت
ارائه خدمات موثر بیمهای ،ابراز داش��ت :این خدمات
زمینهی رفاه و آسودگی خاطر پرسنل این سازمان را
فراهم کرده است.

واحد تولیدی کاشی و سرامیک صدف
سرام استقالل آباده افتتاح شد

واحد تولیدی کاشی و سرامیک صدف سرام استقالل
آباده که با مشاركت بانک صنعت و معدن تأمین مالی
ش��ده اس��ت ،بهدستور ريیسجمهورو باحضوردکتر
رحیمی استاندار فارس و جمعي از مديران ارشد استاني
بهصورتویدئوکنفرانسیافتتاحشد.بهگزارشپایگاه
اطالع رسانی بانک صنعت و معدن ،اين واحد تولیدی
کاشیوسرامیکدراستانفارسدرزمینیبهمساحت
 ۱۴هکتار به بهره برداري رسيد ۳ .هزار و  ۲۰۰میلیارد
ریال اعتبار صرف ایجاد این کارخانه ش��ده اس��ت كه
ظرفيت تولید  2میلیون و  700هزار مترمربع کاشی و
سرامیک در سال را دارا مي باشد .تسهیالت پرداختی
به این طرح از سوي بانک صنعت و معدن ،شامل مبلغ
200میلیاردریالبابتسرمایهگذاریثابتطرحومبلغ
 60میلیاردریالسرمایهدرگردشبودهوبراي 200نفر
به صورت مستقيم اشتغال ايجاد خواهد كرد.

انتصاب رییس هیات امناء صندوق
قرضالحسنهشاهد

.باق��ریمزیدآب��ادیب��هعنوانریی��سهیاتامناء
صندوق قرضالحسنه شاهد منصوب شد .به گزارش
ایبِنا به نقل از روابط عمومی صندوق قرض الحسنه
ش��اهد ،طی حکمی از س��وی معاون رییس جمهور و
رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران ،رییس هیات امناء
صندوق قرض الحسنه شاهد منصوب شد .مهندس
س��عید اوحدی معاون ریی��س جمهور و رییس بنیاد
شهید و امور ایثارگران با صدور حکمی محمود باقری
مزید آبادی را به عنوان رییس هیئت امناء صندوق
قرض الحسنه شاهد منصوب کرد.

خــبرویـژه

تقدیر سازمان جهادکشاورزی مرکزی
از خدمات بیمه سینا

گشایشنماد
شرکت بیمه باران
در فرابورس

به گزارش روابط عمومی بیمه باران ،نماد این شرکت با 50درصد تادیه از روز چهارشنبه در تابلوی زرد بازار پایه فرابورس بازگشایی خواهد شد تا با نظارت واحد عملیات و نظارت فرابورس
مورد معامله قرار بگیرد .شایان توجه است که معاملهگران آنالین نمیتوانند سفارش خرید نماد باران را در مرحله پیشگشایش به ثبت برسانند .بیمه باران در  ۲۰فروردین سال  99نزد
س��ازمان بورس در گروه بیمه و صندوق بازنشس��تگی بجز تامین اجتماعی و زیرگروه بیمه زندگی با نماد باران درج ش��د و صورتهای مالی آن در ش��بکه کدال به ثبت رس��ید .ش��رکت بیمه
باران ،دومین شرکت بیمهای تخصصی در حوزه بیمههای زندگی است که از تاریخ  19فروردینماه سال  99با مجوز بیمه مرکزی جمهوری اسالمی ایران رسما فعالیت خود را آغاز کرد.

مد یر عامل عنوان کرد

نمایندگان و مشتریان شرکای راهبردی بیمه کوثر

گروه بانک و بیمه :مس��ئوالن ش��رکت بیمه
کوثر با درنظر گرفتن نمایندگان و مش��تریان
ب��ه عنوان ش��رکای راهبردی ش��رکت باید
پش��تیبانی و مانعزدایی از مس��ایل آنها را در
اولوی��ت قرار دهند .به گزارش روابط عمومی
بیمه کوثر ،مدیر عامل ش��رکت در جلس��ه با
معاونان و مدیران ستادی و همچنین مدیران
سرپرستی و شعبه سراسر کشور که بهصورت
برخ��ط برگزار ش��د ،ضمن بیان مطلب فوق،
تصریحک��رد :ب��ا اتکا به فرمایش رهبر معظم
انقالب و شعار سال  ،1400ما باید با پشتیبانی
و مانعزدای��ی در بخشهای گوناگون تا جای
ممک��ن رضای��ت هم��ه ذینفعان ب��ه ویژه
مش��تریان ،نمایندگان و کارمندان شرکت را
جلب کنیم .مجید مشعلچی فیروزآبادی جلب
رضایت مش��تری را رمز پیروزی شرکتهای
مطرح دنیا دانس��ت و خاطرنشانکرد :یکی از
اهداف ما نیز در تفویض اختیار به بخشهای
مختل��ف ش��رکت ایجاد ام��کان انعطاف در
مواجه��ه با ذینفعان و افزایش رضایت آنان

بوده اس��ت .وی با بیان اینکه کس��ب رضایت
مش��تری پیشنی��از تحقق خردهفروش��ی به
عنوان یکی از سیاس��تهای مهم شرکت در
جذب پرتفوی کمریس��ک ،ماندگار و سودآور
اس��ت ،گف��ت :اگر خردهفروش��ی ب��ه میزان
مطلوبی انجام نش��ود بیمهگران مجبورند به
دنبال انعقاد قرارداد با بیمهگذاران بزرگ باشند
که معموال هم ریسک و خسارت باالیی دارد

و هم ماندگار نیس��ت .مدیرعامل بیمه کوثر
با اش��اره به اینکه نگاه ش��رکت این است که
پس از بررسی دقیق و کامل ،باید خسارت به
اندازه و به موقع به زیاندیده پرداخت ش��ود
و هی��چ حق��ی از وی ضایع نش��ود ،افزود :ما
معتقدیم حقالناس از س��وداوری شرکت هم
مهمت��ر اس��ت؛ زیرا تضیی��ع حق را نمیتوان
به آس��انی جبران کرد ،نه از بعد معنوی و نه

از بعد مادی ،اما س��وداوری را با برنامهریزی
و ت�لاش داخل��ی میتوان افزایش داد .مجید
مش��علچی فیروزآب��ادی تالش ب��رای ایجاد
رضای��ت قلب��ی در نماین��دگان را نی��ز امری
حیاتی برای ش��رکت برشمرد و تصریحکرد:
نماینده بیمه فرد زیرکی اس��ت که میکوشد
بنگاه اقتصادی خود را با حفظ منافع طرفین
ق��رارداد بیمه ،یعنی ش��رکت و مش��تری ،به
خوبی پیش ببرد .از این رو ،مدیران هوشمند
بای��د بکوش��ند منافع خ��ود را در امتداد منافع
آنان تعریف کنند تا از هرگونه تعارض منافع
احتمالی جلوگیری ش��ود .وی در پایان جلب
رضایت کارکنان ش��رکت را که مقدمه جلب
رضایت سایر ذینفعان است اولویت نخست
ش��رکت دانس��ت و یاداورش��د :کارکنان باید
بکوشند وظایف خود را به بهترین وجه انجام
دهند و با تقوای دورنی ،صبوری ،پاسخگویی
صحیح و شایسته ،بهرهمندی از قدرت اقناع و
نیز اقدام به موقع و مناسب بسترهای افزایش
رضایت ذینفعان را فراهم کنند.

راهنمای گام به گام افتتاح حساب در بانک ملی ایران با «نشان بانک»

افتتاح حساب در بانک یکی از سخت ترین کارهاست! حضور در شعبه،
معطلی در صف ،امضا کردن انبوهی از کاغذها و فرم های بانکی که
در آنها تعهدات مشتری و بانک درج شده است اما فرصت کافی برای
مطالعه آنها نیست ،همراه داشتن وجه نقد برای واریز به حساب و  ،...تنها
بخشی از این فرایند است ،اما بانک ملی ایران امکانی را فراهم کرده
که مشتری همه این مراحل را به سادگی انجام دهد .به گزارش روابط

عمومی بانک ملی ایران« ،نشان بانک» که خدمتی منحصر به فرد در
اپلیکیشن«ایوا»است،بهکاربراناینامکانرامیدهدکهازطریقتلفن
همراه خود ،حسابی بانکی افتتاح کنند« .افتتاح حساب» غیرحضوری
در «نشان بانک» تنها پنج مرحله دارد که انجام آن بسیار ساده و سریع
است .به این منظور ،نخستین گام ،الزام احراز هویت برای مشتری و
دریافت گواهی امضای الکترونیکی اس��ت .کاربر ابتدا باید اطالعات

شخصی خود را تکمیل کند .مطالعه و امضای قراردادها ،مطالعه قوانین
و شرایط قرارداد مربوط به نوع حساب انتخاب شده و امضای آن پس
از تایید صحت محتوا گام بعدی است .بارگذاری مدارک شامل تصاویر
مربوط به شناسنامه و کارت ملی ،پرداخت هزینه های الزم برای افتتاح
حس��ابش��املتمبر،کارمزدوواریزوجهبهحس��ابجدیدنیزمراحلی
است که کاربر باید از طریق تلفن همراه خود انجام دهد.

خبر

جشنواره فروش بيمه آسيا تمدید شد

بهگزارشروابطعمومیبیمهآسیا،پنجمینجشنواره
فروش بيمه هاي جامع عمر و پس انداز و مهر آسيا به
دلیل استقبال مردم ،تا پایان فروردین  ۱۴۰۰تمدید
شد .بنا بر این گزارش ،پنجمین جشنواره فروش بیمه
های عمر و پس انداز بیمه آسیا با جوایز ارزنده طالیی
از  12بهمن  1399آغاز ش��ده بود .پرداخت معادل
حق بيمه عمر و پس انداز سال دوم به صورت واریز
به اندوخته از دیگر جوایز برگزيدگان قرعه کشی این
جشنواره است .بنابراین گزارش ،از ویژگی های این
جشنواره ،افزايش متناسب در اندوخته بيمه نامه جامع
عمر و پس انداز و جامع مهر آسيا(تخفیف ۷۰درصدی
در هزینه های اداری) ،انجام آزمايش و معاينه رايگان
متقاضيان خريد بيمه نامه اس��ت .افزایش پوش��ش
امراض خاص از  5مورد به ۳۳مورد و افزایش سرمایه
بیماری های خاص از 500میلیون ریال به  2میلیارد
ریال و همچنین افزایش سرمایه برای امراض خاص
از  30درصد تا  50درصد از امتیازات ممتاز فروش بيمه
هاي جامع عمر و پس انداز در این جشنواره نسبت به
سال گذشته است .همچنین خریداران بیمه عمر و
پس انداز بیمه آسیا در مدت برگزاری این جشنواره می
توانند از تخفیفات ویژه در ساير رشته های بیمه ای
بهره مند شوند از جمله فروش اقساطی بيمه شخص
اتومبیل 25 ،تا  35درصد تخفیف ویژه در بیمه بدنه
اتومبیل70،درصدتخفیفدربیمهآتشسوزيمنازل
مسکوني و اماکن تجاری و اداری30 ،درصدتخفیف
در بیمه های عمر و حوادث انفرادي و گروهي50 ،
درصد تخفیف در بیمه های جامع مس��ئوليت شامل
مس��ئولیت هيأت مديره ،مدیر و مالکین س��اختمان
های تجاری،اداری و مس��کونی و س��رویس کاران
آسانسور 20 ،درصد تخفیف در بیمه درمانی مسافرت
به خارج از کش��ور و  10درصد تخفیف در بیمه های
باربری(وارداتی،صادراتی یا داخلی ).

اقتصاد اجتماعی
حوادث

جاسازی «مواد» درسماور؛ محموله
تریاک به استرالیا نرسید

یکش��ورازکش��فمقدار4
فرماندهپلیسفرودگاهها 
کیل��وو800گ��رمم��وادمخدرازنوعتریاککهبهطرز
ماهرانه در یک س��ماور برقی جاس��ازی شده بود ،خبر
داد  .به گزارش فارس ،س��ردارحس��ن مهری با اعالم
خبر«کشف سماوری که جاساز مواد مخدر به مقصد
اس��ترالیابود»اظهارداش��ت:پلیسدایرهمبارزهبامواد
مخدرفرودگاهامام(ره)مس��تقردرپایانههوش��مندبار
حین کنترل و بازرسی مرسوالت پستی به یک بسته
ارسالی به مقصد استرالیا ،حاوی 2عدد سماور برقی ،در
خصوصاحتمالجاسازیموادمخدرمشکوکشدند.
وی افزود :بسته مذکور برای بررسی دقیقتر در حضور
نمایندهگمرکبازگشاییشدومقدار 4کیلوو 800گرم
مواد مخدر از نوع تریاک در یکی از سماورها که به طرز
بسیار ماهرانه ای جاسازی شده بود ،کشف شد .سردار
مه��ریب��اتاکیدبربرخوردقاطعپلیسفرودگاههای
پلیس پیش��گیری ناجا با سوداگران مرگ خاطرنشان
کرد :پرونده انتظامی در این خصوص تشکیل شد و با
هماهنگیمقامقضائی،اقداماتقانونیبرایدستگیری
صاحب بستههای مذکور در دست اقدام است.

کشف  ۱۱۴دستگاه تلویزیون قاچاق
در غرب استان تهران

فرماندهانتظامیغرباس��تانتهران،ازکش��ف۱۱۴
دس��تگاه تلویزیون قاچاق و تعداد  ۳دس��تگاه لوازم
پزشکی و آرایشی به ارزش  ۳۵میلیارد ریال در محور
"تهران – س��اوه" خبر داد .به گزارش ایلنا ،س��ردار
"کیوان ظهیری"در تش��ریح این خبر اظهار داش��ت:
در اجرای طرح ایس��ت و بازرس��ی در محور عوارضی
"تهران–ساوه"مامورانیگانامدادشهرستانمالرد
با همکاری عوامل پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی
شهرس��تان رباط کریم به یک دس��تگاه کامیون بنز
مش��کوکش��دهوآنرامتوق��فکردن��د.ویافزود:
مام��وران در بازرس��ی به عمل آم��ده از خودرو تعداد
 ۱۴۴دستگاه تلویزیون و تعداد۳دستگاه لوازم پزشکی
آرایشی قاچاق به همراه تجهیزات جانبی به مبلغ ۳۵
میلیارد ریال و همچنین تعداد  ۲۸طاقه پارچه خارجی
کشفکردند.فرماندهانتظامیغرباستانتهرانبیان
داشت :در این خصوص یک نفر متهم دستگیر و پس
ازتش��کیلپروندهجهتس��یرمراحلقانونیتحویل
مرجع قضائی شد.

رییس بخش عفونی بیمارستان مسیح دانشوری هشدار داد

خطر رکوردشکنی مرگهای کرونایی

گ�روهاقتص�اداجتماع�ی:رئیسبخشعفونی
بیمارس��تان مسیح دانش��وری با اشاره به لزوم
تعطیلی دو هفتهای در تهران در وضعیت قرمز
کرونایی ،گفت :تا دو  -س��ه هفته آینده میزان
مرگهای ناش��ی از کرونا در کش��ور افزایش
مییاب��د و حتی تا م��رگ  ۴۰۰تا ۵۰۰تایی هم
میرویم،امابحثایناستکهبایداقدامیانجام
دهیمکهمرگهایمانبهحدباالی ۱۰۰۰مرگ
در روز نرس��د .به گزارش اس��کناس ،دکتر پیام
طبرسی در گفتوگو با ایسنا،با اشاره به وضعیت
خطرناک کرونا در کشور ،گفت :در حال حاضر
وضعیتبیماریبس��یارنامناس��باست.پیک
چهارم بیماری ازابتدای فروردین ماه آغاز شده
بودوهمچنانادامهدارد.اگراقدامیانجامنشود،
متاس��فانه هفتههای س��ختی در انتظار تهران
خواهد بود .وی با بیان اینکه واقعا وضعیت بدتر
ازایننمیتوانمتصوربودوش��رایطبداس��ت،
افزود:اگراینروندادامهیابد،میزانمرگهابیش
از این افزایش مییابد .در حال حاضر هنوز مرگ
ومیرناش��یازکووید ۱۹-درس��نینباالبیشتر
است،امابههرحالجوانانهمدرمواردیبدحال
بوده و دچار مرگ و میر میشوند.

لزوم تعطیلی دو هفتهای تهران


طبرسیبابیاناینکهاینوضعیتقابلپیشگیری
بود و میشد در تعطیالت عید بهتر برخورد کرده

دوبل از ماسک ،گفت :همه این موارد موثر است
و استفاده دوبل از ماسک هم موثر است ،اما به
شرطی که افراد خودشان را در فضای بسته و در
خطر قرار ندهند .اینکه فرد فکر کند که میتواند
دوماسکاستفادهکند،بعدبهمحلهایشلوغی
مانند پاساژها و ...رفت و آمد کند و از بیماری در
امان اس��ت ،اینطور نیست .در محلهای بسته
وش��لوغهی��چی��کازاینرعایتهابهصورت
 ۱۰۰درصد پیشگیرانه نیست و احتمال انتقال
بیماری وجود دارد.

و وضعیت بیماری کنترل شود ،ادامه داد :در حال
حاضر تنها راه کنترل این شرایط ،تعطیلی است.
حداقلبایدتعطیلیدوهفتهایرادرتهرانداشته
باشیم .وی درباره شرایط موجودی تجهیزات و
داروهایمرتبطباکرونانیزگفت:فعالتجهیزات
و داروی م��ورد نی��از وجود دارد ،اما اگر این روند
ادامه یابد ،طبعا این حوزه هم ممکن است دچار
مشکل شود.

خط�ر ۴رقم�یش�دنمرگهاب�اویروس

انگلیسی

طبرس��یب��ابیاناینکهط��یهفتههایآینده
افزایش مرگ و میرها را در کشور شاهد خواهیم
بود ،اظهار کرد :تا دو  -س��ه هفته آینده میزان
مرگهای ناش��ی از کرونا در کش��ور افزایش

مییاب��د و حتی ت��ا مرگ  ۴۰۰تا  ۵۰۰تایی هم
میرویم،امابحثایناستکهبایداقدامیانجام
دهیمکهمرگهایمانبهحدباالی ۱۰۰۰مرگ
در روز نرس��د .باید در وضعیت کنونی اقدامات
الزم را انجام دهیم تا مرگهایمان چهار رقمی
نش��وند .زیرا این ویروس ویروس جهش یافته
انگلیسی است .این ویروس در هر خانواده تعداد
افرادزیادیرادرگیرمیکندوهریکنفرممکن
است ،هفت تا هشت نفر را آلوده کند .وقتی تعداد
افزای��ش یابد ،میزان م��رگ و میر هم افزایش
مییابد.دراینویروسشدتبیماریهمبیشتر
اس��ت.مردمپروتکلهایبهداش��تیرارعایت
کنند طبرسی با بیان اینکه مردم پروتکلهای
بهداش��تیرارعایتکنند،دربارهتاثیراس��تفاده

تزریق واکس�ن کووبرک�ت به  ۱۵۰نفر در

فاز دوم

عض��و تیم علمی واکس��ن " ُکووایران برکت"
درب��اره وضعیت واکس��ن کووبرک��ت ،گفت:
واکسنبرکتدرحالطیفازدوممطالعهبالینی
اس��ت .تاکنون  ۱۵۰نفر در فاز دوم واکس��ن را
دریافتکردهاند.برخیازداوطلبانفقطدوزاول
را دریافت کردهاند و برخی هر دو دوز را گرفتهاند.
طبرسی با بیان اینکه فاز دوم تا آخر اردیبهشت
ماه تمام میشود ،اظهار کرد :حتی اگر واکسن
کرون��ای برک��ت تا اواخر خرداد ماه هم به تولید
برس��د ،نهایتا ماهیانه پنج میلیون دوز ممکن
است تولید کنیم و تا به  ۸۰میلیون برسیم ،زمان
زیادی الزم است .بر این اساس باید پیشگیری
را حتما جدی بگیریم.

یک مقام مسئول خبر داد

تدارک ۱۵هزار شغل جدید برکت برای کولبران

گروه اقتصاد اجتماعی :بنیاد برکت س��تاد اجرایی فرمان امام امس��ال
 ۱۵هزار شغل جدید را برای کولبران راهاندازی میکند .به گزارش
اسکناس و به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان ،سید امیرحسین مدنی
مدیرعام��ل بنی��اد برکت از راهاندازی  ۱۵هزار ش��غل برای کولبران
اس��تانهای مرزی غربی کش��ور خبر داد و گفت :امس��ال نیز همانند
س��ال گذش��ته ورودی جدی به حوزه اشتغالزایی برای کولبران سه
استان مرزی کردستان ،کرمانشاه و آذربایجان غربی خواهیم داشت
و  ۱۴شهرس��تان این س��ه اس��تان زیر پوشش فعالیتهای بنیاد قرار
خواهند گرفت .مدنی افزود :بنیاد برکت در س��ال گذش��ته اقدام به

ایجاد  ۳۵۰۰طرح اشتغالزایی اجتماعمحور برای کولبران کرد که
ایجاد نزدیک به  ۱۱هزار فرصت ش��غلی را به دنبال داش��ت .امس��ال
نیز راهاندازی  ۵هزار طرح در دستور کار است که باعث فراهم آمدن
فرصتهای کس��ب و کار و تامین اش��تغال پایدار برای  ۱۵هزار نفر
خواهد شد .وی با اشاره به اشتغالزایی برای کولبران  ۱۴شهرستان
در سال جدید اظهار داشت :کولبران شهرستانهای پاوه ،جوانرود،
ثالث باباجانی و روانس��ر در اس��تان کرمانش��اه؛ سردشت ،پیرانشهر
و اش��نویه در آذربایجان غربی و مریوان ،س��روآباد ،بانه ،کامیاران،
سنندج ،دیواندره و سقز در کردستان تحت پوشش فعالیتهای بنیاد

برک��ت در س��ال  ۱۴۰۰قرار دارند .ب��ه گفته مدیرعامل بنیاد برکت،
 ۳۷مجری و تس��هیلگر بنیاد فرآیند ایجاد اش��تغال برای کولبران را
در س��ه اس��تان مرزی کش��ور برعهده دارند .مدنی تاکید کرد ۵ :هزار
و  ۵۰۰میلیارد ریال حجم کل س��رمایهگذاری پیشبینی ش��ده برای
ایجاد  ۵هزار طرح اشتغالزایی برای کولبران سه استان مرزی است.
وی خاطرنش��ان کرد :آبزیپروری ،مش��اغل دانشبنیان ،پرورش
بوقلمون ،نوشتافزار ،محصوالت گلخانهای ،تولید قارچ و پرورش
گیاهان دارویی رس��تههای ش��غلی اولویتدار برای کولبران در سال
 ۱۴۰۰هستند.

جامعه

تمام مراکز استانها قرمز شدند

ب��ا قرم��ز ش��دن  ۲۵۷شهرس��تان و تمامی مراکز
استانها ،سرعت افرایش بستری در خیز سراسری
چهارم بیماری کرونا به مراتب شدیدتر از خیزهای
قبلی شد .به گزارش ایلنا ۲۵۷ ،شهرستان و تمامی
مراکز اس��تانها از امروز  ۱۸فروردین در وضعیت
قرم��ز ق��رار گرفتن��د .هماکنون  ۱۲۹شهرس��تان
نارنجی ۵۱ ،شهرس��تان زرد و  ۱۱شهرس��تان آبی
هستند .طبق اعالم وزارت بهداشت سرعت افرایش
بستری در خیز سراسری چهارم به مراتب شدیدتر
از خیزهای قبلی اس��ت .برهمین اس��اس استفاده از
ماس��ک ،خودداری از دورهمی و مراس��م عروسی
و س��وگواری ضروری اس��ت .همچنین استفاده از
وس��ایل نقیل��ه عمومی پر ازدح��ام ،خوردن غذا در
رستوران و حضور در اماکن پرجمعیت و بخصوص
سرپوشیده از عوامل اصلی انتقال کرونا است.

توضیحات مدیرعامل شرکت واحد
درباره کمبود راننده اتوبوس

مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه
از دریاف��ت مج��وز جذب رانن��دگان جدید خطوط
اتوبوس��رانی ت��ا پایان هفته خب��ر داد .به گزارش
ایلن��ا ،محم��ود ترفع درباره علت جدایی تعدادی از
رانندگان ش��رکت واحد در س��ال گذش��ته و به تبع
آن عدم فعالیت تعدادی از اتوبوسها ،توضیح داد:
حدود  ۸۰۰نفر از کارکنان ش��رکت واحد در اواخر
سال  ۱۳۹۹بازنشسته شدند که حدود  ۴۵۰نفر از
آنها ،راننده خطوط اتوبوس��رانی بودند .زمانیکه
به یک باره حدود  ۴۵۰راننده از ش��بکه س��رویس
رسانی منفک شود ،فشار سنگینی به مجموعه وارد
میش��ود و همزمان با بازنشس��ته شدن رانندگان،
تعداد اتوبوسهای فعال هم کاهش مییابد .وی
با اعالم اینکه برای حل این مش��کل دو سیاس��ت
درپیش گرفته ش��د ،گفت :نخست؛ رانندگانی که
حاضر بودند براس��اس ضوابط و مقررات ،س��اعت
کاری خ��ود را افزایش دهند با مجموعه همکاری
بیشتری کردند تا ارائه خدمات به مسافران پوشش
بهت��ری داده ش��ود .دوم هم اق��دام برای دریافت
موافقت شهرداری برای جذب راننده .آمار و احکام
رانندگان بازنشسته در سال  ۱۳۹۹برای شهرداری
تهران ارس��ال ش��ده و مجوز اس��تخدام به زودی
صادر خواهد شد.

