
وزیر اقتصاد و دارایی اعالم کرد؛

آغاز حذف یارانه 
پردرآمدها

در اولین مجمع عمومی عادی سال 94 اعالم شد

تقسیم سود 541 تومانی برای هر سهم همراه اول
گروه اقتصادی: در اولين مجمع عمومي عادي 
ساليانه سال 94 کشــور، برای هر سهم همراه اول 

541 تومان سود تقسيم شد.
بــه گــزارش اداره کل ارتباطــات شــرکت 
ایران، چهارميــن مجمع عمومي  ارتباطات ســيار 
عادي ســاليانه همراه اول که اولين مجمع عمومی 
عادی ســاليانه ســال مالی منتهی به 94/12/29 در 
کشور بود، صبح روز دوشــنبه 31 فروردین ماه با 
حضور بيش از 95.7 درصد ســهامداران، در سالن 

خليج فارس پژوهشگاه نيرو برگزار شد.
تقسيم سود 541 توماني هر سهم همراه اول

در این مراســم پس از سخنان رئيس مجمع و 
مدیرعامل همراه اول و اســتماع گزارش حسابرس 
و نظرات ســهامداران، در خصوص سود تقسيمي، 
روزنامه هاي کثيراالنتشــار چاپ آگهي، پاداش و 

حق جلســه  هيأت مدیره تصميم گيري شد.
در جلســه مذکور پــس از نظــر خواهي از 
ســهامداران حاضر و ســخنان تعدادي از اعضاي 
هيأت رئيســه، براي هر ســهم 541 تومان ســود 
معادل 87 درصد ســود خالص محقق شده در نظر 
گرفته و مقرر شد سود سهامداران حقيقي از پنجم 
اردیبهشــت ماه از طریق شــعب بانك ملت واریز 

شود.
در پایان مراسم، روزنامه هاي دنياي اقتصاد و 
فنــاوران براي چاپ آگهي هاي مجمع همراه¬اول 

شدند. تعيين 
گزارش عملكرد هيأت مدیره

در ایــن مراســم مهنــدس وحيــد صدوقي 
ایران، گزارش  مدیرعامل شــرکت ارتباطات سيار 
جامعي از عملكرد ســال 93 هيأت مدیره به مجمع 

سهامداران ارائه کرد.
صدوقي با اشــاره به اینكه ســال 93، ســال 
»دولــت و ملت، همدلی و همزبانــی« نام گذاري 
شده اســت، اظهار داشــت: با توجه به اینكه سال 
مالي همراه اول 29 اســفندماه است، اولين شرکتي 
هســتيم که در ســال جدید مجمع خود را برگزار 

و در کمترین زمان ســود سهام را واریز مي کنيم.
وي با اشاره به برگزاری آبرومندانه جشن 20 
ســالگی همراه اول در سال گذشــته و شعار سال 
جاری گفت: در هفته های پایانی ســال 93، طرح 
دولت همراه )M Goverment( تصویب شد و 
دولت درصدد اســت هر چه سریعتر دولت همراه 
را پياده کند که این امر با همكاری اپراتورها عملی 

است. 
صدوقي در ادامه با اعالم اینكه گزارش مالي 
همراه اول از نظر حســابرس هيچ بندي نداشته و 
با عنوان مقبوليت تأیيد شــده است، اظهار داشت: 
ارتقــاء 77 رتبــه ای در رتبه بندی شــرکت های 
پذیرفته شــده در بورس اوراق بهادار تهران از نظر 
کيفيت افشاء و اطالع رسانی مناسب در پایان سال 

94 منتهی به 93/12/29 نســبت بــه 93/9/30، از 
دیگر دستاوردهای مالی همراه اول است.
ضریب نفوذ 80 درصدي همراه اول

تشــریح  ضمــن  اول  همــراه  مدیرعامــل 
دستاوردهاي توســعه بازار و سبد محصوالت این 
شرکت در سال 93 تأکيد کرد: طی دو سال پس از 
تدوین اســتراتژي همراه نوین، 34 عنوان سرویس 
به مشترکين عرضه شده است که عزم جدي همراه 

اول را نشان مي دهد.
در ســال گذشــته محصوالت و خدماتی از 
جمله ســيم کارت دیتــا، موبایل باند پهن، ســيم 
کارت دانشــجو، پرتــال my mci و درســا بــه 
مشــترکين عزیزمان ارائه کردیم که درسا محصول 
مناسبی برای حفاظت خانواده ها و نوجوانان است 

که در اردیبهشت ماه به مردم ارائه می شود. 
وی افــزود: علی رغم اشــباع بازار، با جذب 
6.7 ميليــون مشــترك جدید در ســال 93، تعداد 
مشــترکين ثبت شــده همراه اول به 70.8 ميليون 

رسيد. 
اکنون سهم بازار سيم کارت های فعال همراه 
اول 61 درصــد و ضریب نفــوذ آن 80.5 درصد 
اســت. همچنين همراه اول با 268 اپراتور در 110 

کشور قرارداد رومينگ بين الملل دارد.
صدوقــي ادامه داد: هم اکنــون همراه اول از 
طریق کانال های حضوری مســتقيم و غيرمستقيم 
و کانال های غيرحضوری مســتقيم و غيرمســتقيم 

مشغول خدمت رسانی به مشترکين خود است.  
وی گفت: همــراه اول از طریق بيش از 400 
هــزار کانال حضوری مســتقيم نظير کيوســك و 
فروشــگاه های زنجيره ای، توزیع کنندگان اصلی 
و نقــاط فيزیكی فروش و حــدود 13400 کانال 
حضوری غيرمســتقيم نظير ادارات مشترکين، دفاتر 
 ICT بخــش خصوصی، مراکز تلفــن ثابت، دفاتر
روســتایی و فروشــندگان عمده به مشترکين خود 
خدمت می کنــد. همچنين اپراتــور اول از طریق 
بيش از 3 ميليون کانال غيرحضوری مســتقيم نظير 

خودپردازها، پایانه های فروشــگاهی و درگاههای 
خرید شــارژ بر بســتر USSD و بــا بيش از 35 
ميليون کانال غيرحضوریغيرمســتقيم نظير سرویس 
دهنده  تلفن گویا)IVR(، مشــترك فعال جيرینگ 
و درب کيوسك و با خدمات خود را ارائه می کند. 

رشد مناسب در بازاریابي سازماني
مدیرعامــل اپراتور اول کشــور با اشــاره به 
محصوالت و خدمات ســازمانی همراه اول گفت: 
راهكارهای  هایسازماني،  بســته  سيمكارتسازماني، 
به ماشــين، شــبكه خصوصــی مجازی  ماشــين 
موبایــل، ابر همــراه، همراه اول ســالمت و ... از 
اهم محصــوالت و خدمات ســازمانی همراه اول 
هســتندکه در سال گذشته رشد مناسبی داشته اند. 

افزایش 37 برابری ترافيك دیتا
اشاره  با  سيارایران  ارتباطات  مدیرعاملشرکت 
به دســتاوردهایفني و توسعه شبكهایناپراتور گفت: 
تا پایان ســال گذشــته 7959 ســایت جدید تلفن 
همراه در کشور نصب شده است. 1242 شهر)100 
درصــد(، 43770 روســتا)86.9 درصــد( و تمام 
جزایرمسكونيكشــور تحت پوشش شــبكه همراه 
اول اســت. بدینترتيب 96.3 درصد )77 ميليون و 
868 هزار و 875 نفر( جمعيتكشــور تحت پوشش 

هستند. شبكهایناپراتور 
صدوقــي افــزود: 28809 کيلومتــر از جاده 
هایاصلــي، 6755 کيلومتــر از جــاده هایریلــي، 
20160 کيلومتر از جــاده هایفرعي)بينفرمانداري( 
و در مجمــوع بيــش از 70 هــزار کيومتر از جاده 
هایكشــور تحت پوشش شبكه همراه اول است که 
14379 کيلومتر آن مازاد تعهدی اســت. همچنين 
طبق آمار، در عيد نوروز امســال بالغ بر 600 هزار 
نفر از مشــترکيناپراتورهای دیگر از طریق رومينگ 

ملی از شبكه همراه اول استفاده کردند. 
وي در ادامه با اشــاره به کاهــش نرخ قطع 
مكالمه در شبكه همراه اول، بيان داشت: نرخ قطع 
0.52 درصدکاهشــيافته است. همچنين  به  مكالمه 
با افزایش نرخ موفقيت تماس)CSSR( در ســال 

گذشــته، این شــاخص به 98.91 درصد رســيده 
است.

EPSرشد 12 درصدي
 8921 درآمــد  از  اول  همــراه  مدیرعامــل 
ميلياردتومانــي حاصل از ســرمایه گــذاری های 
تلفيقی گروه در ســال 93 و رشد 12درصدي این 
شاخص نسبت به ســال 92 خبرداد و افزود: سود 
خالص تلفيقی گروه در ســال گذشته 2529ميليارد 
تومان بوده که نســبت به سال قبل از آن 14 درصد 

رشد را نشان مي دهد. 
صدوقيتصریحكــرد: EPS همــراه اول نيــز 
نسبت به سال قبل 12 رشد داشته و به 631 تومان 

رسيده است.
وي در ادامه با اشــاره به مبالــغ پرداختي به 
دولت طي سال هاي گذشــته اظهار داشت: همراه 
اول در ســال 1393 بيــش از 3932 ميليارد تومان 
به دولت پرداخت کرده اســت که نســبت به سال 
88 )سال واگذاري به بخش خصوصي( رشد 172 

درصدي را نشان مي دهد. 
جایگاه نخست همراه اول در خاورميانه

برشمردندســتاوردها  ضمــن  صدوقــي 
بــه   93 ســال  در  اول  همــراه  افتخــارات  و 
جایگاهایناپراتــور در صنعت تلفن همراه اشــاره 
کرد و گفت: همراه اول از نظر تعداد مشــترك در 
کشــور و خاورميانه اول، در آسيایجنوبي هشتم و 

در دنيابيست و یكم است.
وي بــا بياناینكــه طبــق رتبــه بنــدي 500 
شرکت برتر کشــور در ســال 93 توسط سازمان 
مدیریتصنعتــي، همــراه اول تنهــا اپراتــور تلفن 
همراه کشــور در ميان 10 شــرکت برتــر از نظر 
ارزش افزوده و ارزش بازار بوده است، افزود: در 
اینارزیابــي همراه اول از نظر ارزش بازار رتبه 6 و 
از نظر ارزش افزوده رتبه 10 را کسب کرده است.

وی افزود: کســب عنوان برترین اپراتور تلفن 
همراه کشور از ســازمان تنظيم مقررات و ارتباطات 
رادیویــی، دریافــت گواهينامه اشــتهار به کيفيت 4 
ستاره، دریافت گواهينامه ملی رعایت حقوق مصرف 
کننــدگان، دریافت تندیس زرین ســرآمدی روابط 
عمومــی و تقدیرنامه شــرکت برتر دانشــی از اهم 
دستاوردها و افتخارات همراه اول در سال 93 است.

صدوقی در ادامه با اشاره به چشم انداز همراه 
اول اظهــار اميدواری کرد: تالش می کنيم محبوب 
جامعه، محبوب مشــتریان، محبوب ســهامداران، 
محبوب شــرکای تجــاری و در نهایت محبوبترین 

باشيم. ایرانی  شرکت 
صدوقی در پایان با اشــاره به اینكه خدمات 
همــراه اول تاکنون بيشــتر بر خدمــات پایه نظير 
مكالمــه و پيامك بوده اســت، اظهار داشــت: از 
این پس رویكردمان بيشــتر تمرکز در حوزه های 

دیوایس و  خدمات ارزش افزوده است. 

 بازگشت کامل آرامش 
به بازار ارز

 قیمت امروز نفت به زیان 
ثبات بازار جهانی است

صفحه3

صفحه2

 اختصاص 
خط اعتباری ویژه 

برای طرح های آب

وظیفه اصلی بنیاد فارابی 
حمایت از سینمای 

فرهنگی است

 طرح امنیت غذایی 
برای ۱۰ میلیون ایرانی

گــروه اجتماعی: وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: طرح امنيت غذایی امســال برای 10ميليون نفر 
اجرا می شــود.علی ربيعی در مراسم تودیع و معارفه رئيس ســازمان بهزیستی در جمع خبرنگاران با اشاره به 
اینكه سياســت مبارزه با فقر غذایی با تاکيد رئيس جمهور در هيات وزیران مطرح شــده اســت، افزود: تعداد، 
کيفيت و جامعيت این طرح با بودجه ای که با دکتر نوبخت تفاهم خواهيم کرد اجرایی می شود.وی گفت: پس 
از مشــخص شــدن ميزان بودجه، امسال سعی خواهيم کرد که تعداد بيشتری را مشمول این طرح کنيم و تعداد 

دفعات این بسته ها را نيز افزایش دهيم.ربيعی با اشاره به اینكه از آغاز اجرای این طرح درحال غربالگری هستيم 
افزود: ســعی شده است تا افرادی که مشمول نيســتند یا کمتر مشمول این طرح هستند از گردونه دریافت این 
بسته ها خارج شوند.وی با اشاره به اینكه این طرح با سبد کاال متفاوت است، گفت: این طرح برای پيشگيری از 
بيماری های ناشــی از سوءتغذیه در حال اجراست.ربيعی با اشاره به اینكه سال گذشته 6 ميليون نفر شامل این 

طرح شدند، افزود: هم اکنون کودکان و مادران باردار نيز مشمول این طرح شده اند.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعالم کرد؛
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جناب آقای الیاس حضرتی 
 با نهایت تاس��ف درگذش��ت عموي بزرگوارتان  را  خدمت ش��ما و خانواده محترم تس��لیت عرض  

شریعت زاده - سلیمیمي نماییم.

تسلیت جناب آقای الیاس حضرتی
کل من علیها فان و یبقی وجه ربک ذو الجالل و االکرام  

طاهرخانی - روزنامه کائنات

ضایعه درگذشت عموی مهربانتان را از صمیم قلب تسلیت عرض می کنم خداوند متعال روح پاکش را با موالیش علی )ع( 
محشور نماید و به بازماندگان صبر جزیل عنایت فرماید.امیدواریم که غم آخرتان باشد .

 پایان اعتبار آرم  
طرح ترافیک 9۳ 

گروه شهری: از سه شنبه آرم های طرح ترافيك 
سال 93 اعتبار ندارد و رانندگان برای ورود به محدوده 
طرح ترافيك، باید مجوز طرح ترافيك ســال 94 داشته 
باشــند.معاون حمل و نقل و ترافيك شهرداری تهران 
گفت: از روز سه شــنبه آرم های طرح ترافيك سال 93 
اعتبار ندارد و رانندگان بــرای ورود به محدوده طرح 
ترافيك، باید  مجوز طرح ترافيك سال 94 داشته باشند. 
تشكری هاشمی به خبرگزاری صدا و سيما گفت: 
مجوز آرم طرح ترافيك ســال 94 به جای برچســب، 
کارت اســت که از آن می توان در حمل و نقل عمومی 
اســتفاده کــرد. وی گفت: افرادی که بــرای آرم طرح 
ترافيك نام نویســی کرده اند و مجاز قلمداد شده اند و 
مدارك خود را به دفاتر خدمات الكترونيكی شهر داده 
اند و هنوز کارت به آنان نرسيده است، مشكلی ندارند 
زیرا پالك آنان در دوربين ها ثبت شده است. تشكری 
هاشمی با اشــاره به اینكه برای ورود به محدوده طرح 
ترافيك دیگر نيازی به نشان دادن کارت طرح ترافيك 
نيست، افزود: دوربين ها به صورت هوشمند محدوده 

ورود و خروج را کنترل می کنند.    
با نصب دوربين های کنترل محدوده زوج و فرد، 
ميزان تخلف ورود غيرمجاز به این محدوده از 220 هزار 
دستگاه در چند روز گذشته به 200 هزار دستگاه کاهش 

یافته است.
معاون حمل و نقل و ترافيك شــهرداری تهران 
گفت: با نصب دوربين های کنترل محدوده زوج و فرد، 
ميزان تخلف ورود غيرمجاز به این محدوده از 220 هزار 
دستگاه در چند روز گذشته به 200 هزار دستگاه کاهش 

یافته است.
تشكری هاشمی در مصاحبه  با خبرگزاری صدا 
و سيما افزود: در روزهای فرد فقط یك ميليون و پنجاه 
هزار دستگاه مجاز به ورود به طرح زوج و فرد هستند.

وی گفت: در روزهــای زوج نيز فقط 850 هزار 
دستگاه مجاز به ورود به این محدوده هستند.

تشــكری هاشــمی افزود: در اوایل اجرای طرح 
ترافيــك اصلی، روزانه 180 هــزار خودرو به صورت 
غيرمجاز وارد محدوده طرح می شــدند اما هم اکنون 
این تخلف  90 درصد کاهش داشــته طوری که ميزان 

تخلفات به کمتر از 20 هزار دستگاه رسيده است.

دریادار سیاری:

قصد تجاوزبه هیچ 
کشوری نداریم

گروه ایران: فرمانده نيروی دریایی ارتش گفت: 
توسعه دیپلماسی عمومی راهكار مقابله با تهدیدهاست.

امير دریادار حبيب اهلل سياری در گفتگویی ویژه با 
برنامه زنده »بدون خط خوردگی« به تشریح بيانات رهبر 
معظم انقالب در دیــدار با فرماندهان ارتش جمهوری 

اسالمی پرداخت.
فرمانده نيروی دریایی ارتش گفت: فرمانده معظم 
کل قوا درباره ارتش مطالب ارزشمندی را عنوان کردند 
و بر ویژگی های خاص و به بصيرت دینی و پایبندی به 

قوانين دینی در اداره ارتش تاکيد داشتند.
دریادار سياری افزود: ایشان همچنين در خصوص 
کسب آمادگی در همه ابعاد تدابيری را بيان فرمودند؛ در 
حوزه آمادگی روز افزون نيروی دریایی نيز تدابير معظم 
له در جلســات قبل، به عنوان حضور در آب های آزاد 

برنامه ریزی شده است.
وی ادامه داد: در این راســتا برای تامين تجهيزات 
مورد نياز اقدام کرده ایم و باید تدابيری را پيگيری کنيم 
که در این راستا ساخت ناوشكن های موشك انداز، زیر 
دریایی ها و شناورها از جمله اقداماتی است که باید در 

دستور کار قرار گيرد.
دریادار سياری خاطرنشان ساخت: ایشان فرمودند 
در حوزه پرورش نيروی انسانی باید تالش های بيشتری 
صورت گيرد که به توان دفاع کشور بيانجامد و در مقابل 

هر تهدیدی جوابگو خواهد بود.
وی در این راســتا به لزوم توسعه دیپلماسی بين 
المللی تاکيد کرد و افزود: نخســتين مســئله مورد نياز 
توسعه دیپلماسی است؛ از طریق ارتباط با سایر کشورها 
و اعالم موضع جمهوری اسالمی، مبنایی که آقا فرمودند 
در دستور کار است؛ یعنی اینكه ارتقای توان رزمی برای 

دفاع از کشور مدنظر ماست.
دریــادار ســياری تصریح کرد: ضمن توســعه 
دیپلماسی باید مواضع جمهوری اسالمی را به همگان 
اعــالم کنيم تا بدانند قصد تجاوز به هيچ کشــوری را 
نداریم؛ از دیگر سو باید ارتقای توان دفاعی روز افزون 

شود.
وی یادآور شــد: اگر توان دفاعی داشــته باشيم، 
خواهيم توانست این مهم را جا بيندازیم که ملتی صلح 

طلب هستيم.
دریادار ســياری گفت: توسعه دیپلماسی در ابعاد 
مختلف از وظایف دولت و وزارت امور خارجه است؛ 
اما در سطح نيروی دریایی تعبيری از سوی مقام معظم 
رهبری داریم که نيروی دریایی می تواند در کنار وزارت 

خارجه اثر گذار باشد.
وی افزود: اخيرا ناوگروه های ما از کشــورهای 
جنوب شرق آسيا بازدید داشتند که در حقيقت ارسال 
پيام صلح و دوســتی است؛ در این راستا رفت و آمدها 
و توسعه روابط می تواند در حوزه این دیپلماسی نقش 

داشته باشد.

رئیس کمیسیون اصل90: 

فقط30نفرفاقد شرایط 
بورسیه بودند

گروه ایران: رئيس کميســيون اصل 90 گفت: 
نتيجه رسيدگی کميســيون اصل 90 به پرونده های 
بورســيه ها به وزیرعلوم اعالم شد.محمد علی پور 
مختار با اشــاره به  شكایت دانشــجویان بورسيه به 
کميسيون اصل 90 گفت: این موضوع بررسی شده و 
نتيجه جهت اقدام به وزارت علوم اعالم شده است.
وی ادامــه داد: وزارت علوم اعالم کرده بود که بيش 
از 600 نفر فاقد شــرایط بورس هستند، از این تعداد 
برخــی اطالعات غلط ارایه کــرده بودند که تخلف 

محسوب و بورسيه آنها باطل می شود.
رئيس کميســيون اصــل 90 افزود: براســاس 
بررسيی که کميســيون اصل 90 انجام داد، مشخص 
شد که سایر بورســيه ها مورد تایيد شورای مرکزی 
بورس قرار گرفته بودند از آنجا که شــورای مرکزی 
بورس و وزیر وقت براســاس اختيارات قانونی حق 
این تصميم را داشــتند، پذیرش آنها نيز قانونی بوده 
اســت.وی درباره اینكه چه تعــداد از این افراد فاقد 
شــرایط بورس بودند نيز گفت: حدود 30 نفر فاقد 

شرایط بورس بودند.
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