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به دنبال پوشش بیمه همگانی سالمت؛

هزینه درمان سه دهک کم درآمد رایگان شد؟
گ�روه بان�ك و بيمه: بنابر اعالم معاون بيمه و خدمات س�المت 
سازمان بيمه سالمت ایران، 5 ميليون و 400هزار نفر مختص 3 

دهك اول جامعه تحت پوشش بيمه قرار گرفته اند.

هزینه درمان سه دهک کم درآمد رایگان شد؟ � 
به گزارش  تجارت به نقل از اقتصادآنالین؛ مهدی رضایی، معاون 
بیمه و خدمات سالمت سازمان بیمه سالمت ایران، با اشاره به اینکه 
سرانه حق بیمه در سال جاری، یک میلیون و 1۰۰هزار تومان به ازای 
هر فرد در سال 1۴۰1 است، گفت: پرداخت این میزان برای ۳ دهک 
اول جامعه توسط خودشان مشکل زا بوده و خوشبختانه با تقبل حق 

بیمه این افراد توسط دولت، به صورت رایگان بیمه شده اند.

پوشش بیمه همگانی سالمت � 
۲۴ فروردی��ن م��اه س��ال ج��اری بود که محمد مه��دی ناصحی، 
مدیرعامل سازمان سالمت بیمه ایران، اعالم کرد که بر اساس قانون 
بودجه 1۴۰1، افراد فاقد بیمه پایه سه دهک پایین درآمدی، رایگان 
تحت پوش��ش بیمه قرار می گیرند. به گفته وی، در قانون بودجه 
1۴۰1 مصوب شده است که همه افراد جامعه را که ایرانی هستند، 
بیمه درمانی کنیم. بیمه س��المت، 9۰درصد هزینه های بس��تری و 
۷۰درصد هزینه های بخش سرپایی را پوشش می دهد و همه افراد 
جامعه می توانند از این مزیت استفاده کنند.  در جریان بررسی بودجه 
1۴۰1 و با پیشنهاد وزارت بهداشت و سازمان بیمه سالمت، 6هزار 
میلیارد تومان اعتبار برای بیمه فراگیر و همگانی تصویب شد و با 

استفاده از این قانون مصوب و با معرفی سه دهک درآمدی پایین 
از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در اوایل اردیبهشت ماه 
س��ال جاری، 5 میلیون و ۴۰۰هزار نفر از اقش��ار دهک های پایین و 
کم برخوردار جامعه بیمه شدند. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
اسامی افراد فاقد بیمه در سه دهک پایین درآمدی را با کد ملی به 
س��ازمان بیمه س��المت ارائه داد و به صورت یکجا و بدون نیاز به 

ثبت در س��امانه ، این افراد بیمه ش��دند.  الزم به ذکر اس��ت که افراد 
تحت پوشش بیمه رایگان می توانند از خدمات دولتی به طور کامل 
برخوردار شوند. برای استفاده از خدمات بخش خصوصی باید از نظام 
ارجاع استفاده شود. در حال حاضر، حدود 5۰درصد از بیمه شدگان 
بیمه رایگان از نظام ارجاع بهره مند می شوند؛ در بخش دولتی برای 
هزینه های بستری 9۰درصد هزینه ها و در بخش سرپایی ۷۰درصد 

هزینه ها را بیمه س��المت پوش��ش می دهد.  باید توجه داش��ت که 
افراد نمی توانند همزمان از ۲ بیمه اس��تفاده کنند. بنابراین زمانی 
که فردی از بیمه تأمین اجتماعی منقطع می شود، می تواند از بیمه 

سالمت استفاده کند.

بیمه شدگان چه اشخاصی هستند؟ � 
با توجه به پوش��ش جدید بیمه ای، ۴5 میلیون نفر تحت پوش��ش 
بیمه سالمت هستند. در این سازمان ۲۰ میلیون نفر بیمه شدگان 
روستایی به صورت رایگان تحت پوشش قرار دارند و دولت، حق 
بیمه این افراد را تقبل کرده است.  به گفته معاون بیمه و خدمات 
س��المت س��ازمان بیمه سالمت ایران، برآوردها حاکی از آن است 
که بین 6 تا 9 میلیون نفر در کشور فاقد بیمه هستند. 5 میلیون و 
۴۰۰هزار نفر مختص ۳ دهک اول جامعه تحت پوشش بیمه قرار 
گرفته اند. با توجه به اینکه ۴۰۰هزار نفر نیز در دو ماه پایانی سال 
گذشته در مناطق کم برخوردار حاشیه شهر بیمه شدند، می توان 
گفت که دهک های پایین با اطمینان باالیی تحت پوش��ش قرار 
گرفته اند و عمده افراد باقیمانده در دهک های باالتر جامعه هستند.  
بر اساس اظهارات رضایی، عمده داروهای اساسی تحت پوشش 
بیمه ها قرار دارد. البته از فهرست دارویی کشور که بیش از ۳هزار 
و ۴۰۰ قلم دارو است، حدود ۲هزار و 6۰۰ قلم تحت پوشش کلیه 
بیمه های پایه قرار دارد. لذا نگرانی از بابت پوش��ش دارویی وجود 
ندارد. بدون شک اگر دارویی تحت پوشش نباشد، نمونه و مشابه 

داخلی آن وجود دارد.

اخبار كوتاه

بانك و بيمه

امیر لعلی سرپرست مدیریت امور حوزه مدیریت عامل و روابط عمومی بانک سینا شداحراز هویت مشتریان بانک ها آنالین شد
نظ��ام بانک��ی بع��د از افزایش س��قف مجاز انتقال وج��ه کارت به کارت ، تمدید تاریخ 
انقضا کارت های بانکی بدون حضور مش��تری و عملیات احراز هویت غیرحضوری 
متقاضیان سجام، حاال موضوع افتتاح حساب و صدور کارت بدون حضور در شعب 
بانکی را عملیاتی خوهند کرد.  به گزارش تجارت به نقل از تسنیم، براساس بخشنامه 
ابالغی بانک مرکزی به بانک ها در خصوص "شمولیت دسترسی  به خدمات بانکی  
و الکترونیکی ش��دن بیش��ترآن"  بانک ها در کنار افتتاح حضوری حس��اب ها به ویژه 
حساب دریافت تسهیالت خرد و به منظور شمولیت مالی، اقدام به افتتاح حساب و 

اعتبارسنجی به صورت غیرحضوری و در بستر اینترنت و اپلکیشن های بانکی خواهند کرد.  نظام بانکی بعد از اقداماتی 
همچون افزایش سقف مجاز انتقال وجه کارت به کارت، تمدید تاریخ انقضا کارت های بانکی بدون حضور مشتری و 
عملیات احراز هویت غیرحضوری متقاضیان سجام، حاال موضوع افتتاح حساب و صدور کارت بدون حضور در شعب۲ 
بانکی را عملیاتی خوهند کرد.   افتتاح حساب در حال حاضر در بیشتر بانک ها به شیوه سنتی و حضوری انجام می گیرد، 
در این شیوه مشتری با در دست داشتن مدارک سجلی و کپی آنها  با مراجعه به شعب بانک ها در شرایط ویژه کرونایی 

ضمن صرف وقت در تردد و متحمل شدن ریسک های ابتال به بیماری کرونا درخواست افتتاح حساب را دارند.   

سرپرس��ت بانک س��ینا در حکمی امیر لعلی را به س��مت سرپرس��ت مدیریت امور 
حوزه مدیریت عامل و روابط عمومی بانک سینا منصوب کرد.

  به گزارش تجارت به نقل از روابط عمومی بانک سینا؛ امیر لعلی با حکم صفایی 
مزید به عنوان سرپرست مدیریت امور حوزه مدیریت عامل و روابط عمومی این 
بانک معرفی ش��د. در بخش��ی از این حکم آمده اس��ت: " نظر به تعهد، تخصص و 
تجربه جناب عالی، به موجب این حکم، به سمت سرپرست مدیریت امور حوزه 
مدیریت عامل و روابط عمومی بانک س��ینا منصوب می ش��وید؛ تا با بهره مندی 

از دانش و تجربه خود، این بانک را در دستیابی به اهداف ترسیم شده یاری رسانید."
 امیر لعلی با سابقه طوالنی مطبوعاتی و مدیریت فرهنگی در رسانه های کشور، سابقه فعالیت به عنوان مدیریت 
رواب��ط عموم��ی بان��ک ص��ادرات ایران، مدیریت روابط عمومی بیمه تع��اون و مدیر امور روابط عمومی و ارتباط با 

مشتریان بانک دی را در کارنامه کاری خود دارد. 

اجرا از هفتم خرداد؛
قانون وصول چک تغییر کرد 

براساس بخشنامه ای که برخی بانک ها به شعب شان ابالغ کرده اند 
در صورت کافی نبودن موجودی حساب صادرکننده چک بانک ها 
از ۷ خ��رداد مکل��ف ب��ه پرداخت وجه چک از محل موجودی س��ایر 

حساب های صاحب حساب، شده اند.
 به گزارش تجارت به نقل از تس��نیم، بر اس��اس مفاد قانون جدید 
چک و دستورالعمل حساب جاری که بانک مرکزی به شبکه بانکی، 
در صورت کافی نبودن موجودی حس��اب صادرکننده چک، ابالغ 
کرده بانک ها مکلف به پرداخت وجه چک از محل موجودی سایر 
حساب های صاحب حساب به ترتیب اولویت از حساب جاری، حساب 
قرض الحسنه پس انداز، حساب سرمایه گذاری کوتاه مدت و حساب 
سرمایه گذاری بلندمدت و همچنین مسدود کردن کلیه حساب ها و 
کارت های بانکی و هر مبلغ متعلق به صادرکننده به میزان مبلغ چک 
هستند.   براساس بخشنامه ای که برخی بانک ها به شعب شان ابالغ 
کرده اند  این قانون بناست از ۷ خرداد در شعب بانکی اجرایی شود؛ در 
بخشنامه ابالغی یکی از بانک های بزرگ خصوصی آمده است: " 
به استحضار می رساند در راستای اجرای تکالیف قانون اصالح صدور 
چک، از تاریخ ۷ خردادماه سال جاری، در صورت کسری موجودی 
حساب جاری، مبلغ مورد نظر از سایر حساب های شخص در همان 
بانک برداشت شده و به ذی نفع چک پرداخت می شود.  در صورت 
عدم تأمین مبلغ چک در همان بانک، حساب فرد صادرکننده چک در 
سایر بانک ها و مؤسسات اعتباری به میزان مبلغ کسری چک به ترتیب 
از بیشترین به کمترین مانده از طریق »سامانه محچک« ، مسدود 
و سپس مراحل قانونی از سوی قوه قضاییه انجام می شود."    آنطور 
که در قانون آمده، بانک ها باید برخی نکات حقوقی را در خصوص 
برداشت از سایر حساب های مشتری برای پاس کردن چک رعایت 
کنند؛ برخی از این نکات را در ادامه می خوانید:  1- ماده 5 مکرر قانون 
چک صرفا "مسدود کردن کلیه حساب ها و کارت های بانکی صادر 
کننده به میزان کسری مبلغ چک" را تجویز کرده و اجازه برداشت از 
حساب های یاد شده را به بانک ها نداده است.  ۲- بانک مرکزی در 
نامه شماره ۴6۸511/9۷ مورخ 9۸.1۲.۲۸ خود بانک ها را مکلف به 
پرداخت وجه چک از محل موجودی قابل برداشت صاحب حساب 
در سایر حساب های انفرادی ریالی وی در همان بانک کرد که این 
تکلیف را به استناد شرط موجود در کارت افتتاح حساب جاری که 
دستورالعمل حساب جاری آن را الزم االجرا دانسته است، ابالغ کرده 
ولی زمان افتتاح حساب جاری برخی از مشتریان بانکی به سال های 
گذشته و قبل از ابالغ دستورالعمل اخیر حساب جاری بر می گردد و 
شرط اجازه برداشت از حساب در کارت های افتتاح حساب قدیمی 

یعنی قبل از سال 91 درج نشده است. 

فراخوان مناقصه عمومي
خرید تجهیزات گرمایشي و سرمایشي

اداره کل نوسازي، توسعه و تجهیز مدارس استان قم در نظر دارد به استناد قانون برگزاري مناقصات  وآئین نامه هاي اجرایي آن 
و از طریق مناقصه عمومي دو مرحله ای، خرید تجهیزات گرمایش��ي و سرمایش��ي ذیل را با مش��خصات مندرج دراس��ناد مناقصه به 
تولیدکنندگان و تامین کنندگان واجد ش��رایط واگذار نماید. بدین منظور اش��خاص حقوقي وحقیقی دارای صالحیت معتبرازمراجع 
ذیصالح مي توانند جهت کسب اطالعات بیشتر و دریافت اسناد مناقصه طبق جدول زیر به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( 
به نشانیwww.setadiran.ir مراجعه نمایند. فقط پاکت تضمین شرکت در مناقصه به صورت فیزیکي تحویل دبیرخانه این 

اداره کل گردد، مکان برگزاري جلسه مناقصه درمحل این اداره کل )ساالریه - فلکه پیچک - خیابان شهیدخلیلی (مي باشد. 
   

مبلغ برآورد )ریال(عنوان مناقصهردیف
 تضمین شرکت 
در مناقصه )ریال(

 دریافت اسناد
در سامانه ستاد

زمان تحویل 
اسناد

زمان جلسه مناقصه

1
 خرید رادیاتور آلومینیومي
 جهت مدارس استان قم

۴5.91۲.۰۰۰.۰۰۰۲.۲96.۰۰۰.۰۰۰

1۴۰1/۰۳/۰۸1۴۰1/۰۳/۲۴ الی1۴۰1/۰۳/1۰
1۴۰1/۰۳/۲۸ 
ساعت 9 صبح

۲
 خرید دیگ چدني 

جهت مدارس استان قم
1۲.۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰6۲۰.۰۰۰.۰۰۰

۳
 خرید کولر آبي 

جهت مدارس استان قم
16.۲۲۰.۰۰۰.۰۰۰۸11.۰۰۰.۰۰۰

   اداره کل نوسازي، توسعه و تجهیز مدارس 
استان قم

ت اول
نوب

روابط عمومی اداره کل نوسازي مدارس استان قم

    آگهی ابالغیـه هیات بدوی رسیدگی به تخلفات ادرای     
دانشگاه علـوم پزشکـی و خدمـات بهداشتی درمانی مازندران

خانم شمس��یه قاس��می سمس��کنده فرزند عیسی  با کد ملی ۲۰9۲69۴5۲9 با پست سازمانی 
متصدی امور دفتری و بایگانی نیروی رس��می آزمایش��ی مرکز روانپزش��کی و سوختگی زارع 
شهرستان ساری نظربه اینکه پرونده شما به اتهام غیبت غیرموجه به صورت متوالی در این 
هیأت تحت بررس��ی می باش��د . لذا مقتضی اس��ت حداکثر 1۰ روز از تاریخ این آگهی دفاعیه 
کتبی خود را به انضمام مدارک الزم به دفتر این هیأت به نشانی:  ساری میدان امام سه راه 
جویبار س��اختمان س��تاد مرکزی دانش��گاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مازندران 

دفتر هیأت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان تسلیم نمائید. 
ضمن��ًا درص��ورت عدم ارس��ال دفاعیه کتب��ی در مهلت مذکور، هیأت طبق ماده 1۸ آیین نامه 

اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان عمل خواهد کرد. 
هیات بدوی رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان دانشگاه علوم پزشکی مازندران  

آگهی مناقصه عمومی )یک مرحله ای( 
شرکت توزیع نیروی برق استان اردبیل

)واگذاری تبدیل سیم مسی به کابل خودنگهدار در امور برق مشگین شهر(
1- نام دستگاه مناقصه گزار : شرکت توزیع نیروی برق استان اردبیل

 2- آدرس مناقص�ه گ�زار: اردبی��ل – ش��هرک اداری بعث��ت )کارشناس��ان( ، ش��رکت توزی��ع نی��روی ب��رق اس��تان اردبی��ل –
 تلفنهای 9- ۳۳۷۴16۰1 – ۰۴5  

3- موضوع مناقصه : واگذاری اجرای عملیات جایگزینی شبکه مسی با کابل خودنگهدار فشار ضعیف در حوزه فعالیت امور برق مشگین 
شهر بطول تقریبی 1۰۰ کیلومتر طبق شرایط و شرح خدمات مربوطه و با شرایط ومشخصات اعالمی از طرف کارفرما به پیمانکاران واجد 
ش��رایط )دارای گواهینامه صالحیت پیمانکاری : مناقصه گران باید گواهینامه صالحیت معتبر ورتبه بندی مرتبط از س��ازمان مدیریت و 

برنامه ریزی)حداقل رتبه5( در رشته نیرو داشته باشند و همچنین دارای صالحیت وگواهینامه ایمنی از مراجع ذیصالح(
4- سپرده شرکت در مناقصه : سپرده شرکت در مناقصه به مبلغ 1/۴1۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال می باشد. 

5 - محل خرید اس�ناد مناقصه :کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اس��ناد مناقصه تا ارائه پیش��نهاد مناقصه گران وبازگش��ایی 
پاکتهای از طریق سامانه الکترونیکی دولت   )ستاد ایران(به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد.

6- واجدین ش��رایط میتوانند از روز ش��نبه مورخه 1۴۰1/۳/۷ لغایت روز چهارش��نبه 1۴۰1/۳/11 نس��بت به دریافت اس��ناد مناقصه از طریق 
سامانه فوق الذکر اقدام نمایند.الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی 

امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
7- مدارک الزم جهت دریافت اسناد: فیش واریزی بمبلغ 5۰۰/۰۰۰ ریال به حساب  سیبای شماره ۰1۰۳۸15۸۲۲۰۰1 دستگاه 

مناقصه گزار نزد بانک ملی ایران شعبه کارشناسان اردبیل
8- تاریخ مهلت و محل تحویل اسناد مناقصه :مناقصه گران پس از دریافت و مطالعه اسناد حداکثر تا ساعت 11 صبح روز یکشنبه 
مورخه 1۴۰1/۳/۲۲ اسناد مربوطه را به روشهای زیر: الف( بارگذاری کل اسناد از طریق سامانه مناقصات الکترونیکی دولت  ب( همچنین 
پاکت الف را بعد از بارگذاری در سامانه بصورت دربسته وبصورت فیزیکی تا ساعت 11 صبح روز یکشنبه مورخه 1۴۰1/۳/۲۲ به دبیرخانه 
شرکت واقع در اردبیل - شهرک اداری بعثت - )کارشناسان( شرکت توزیع نیروی برق استان اردبیل به کد پستی 561۳6۴۳۳55 ارسال 

نمایند.پاکت هایی که دیرتر از این مهلت تسلیم شود دریافت نخواهد گردید.
9-  محل برگزاری جلسه مناقصه : اتاق جلسه واقع در طبقه سوم شرکت میباشد.

10- حضور پیشنهاد دهندگان یا نماینده آنها در جلسه مناقصه با ارائه معرفی نامه کتبی آزاد میباشد.
11- مناقصه در یک مر حله برگزار میگردد.

12- دستگاه مناقصه گزار در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار میباشد.
13- به پیشنهادهای فاقد امضاء شرکتی و الکترونیکی ، مشرو ط ، مخدوش )قلم خورد( ،  مطلقا ترتیب اثر داده نخواهد شد.

14- پیشنهاد دهنده مکلف است معادل مبلغ سپرده ، تضمینهای معتبر تسلیم یا مبلغ مذکور را بحساب بانکی شرکت واریز و حسب مورد 
ضمانتنامه یا رس��ید واریز وجه را ضمیمه پیش��نهاد به ش��رکت تس��لیم نماید به پیش��نهادهای فاقد س��پرده، سپرده های مخدوش یا مشروط، 

سپرده های کمتر از میزان مقرر، چک شخصی و نظایر آن ترتیب اثر داده نخواهد شد.
15- بهای پیشنهادی باید به مبلغ مشخص )بصورت اعداد و حروف توأمان( تعیین و در سامانه بارگذاری شود.

16- سایر اطالعات و جزئیات مربوط در اسناد مناقصه مندرج است.
17- پرداخت کلیه کسورات قانونی و هزینه چاپ آگهی های مناقصه به عهده برنده مناقصه خواهد بود.

 18-  جه��ت بازبین��ی آگه��ی ب��ه آدرس:س��ایت ش��رکت توانی��ر www.tavanir.org.ir و ش��بکه اطالع رس��انی مناقصات کش��ور
 http://iets.mporg.ir مراجعه فرمائید.  

روابط عمومي شرکت توزیع نیروي برق استان اردبیل                                                                                

 نوبت اول

چک موردی یکی از انواع چک اس��ت که در قانون اصالح قانون 
صدور چک به آن پرداخته شده است. این نوع چک به افراد دارای 

حساب جاری فاقد دسته چک تعلق می گیرد.
 ب��ه گ��زارش تجارت به نق��ل از مهر، امکان صدور چک موردی از 

طریق سامانه صیاد از دی ماه 1۴۰۰ فراهم و بانک ها موظف شدند 
چ��ک م��وردی را به عنوان محص��ول جدید بانکی طبق اصالحیه 
 قانون صدور چک و دستورالعمل صدور چک موردی ابالغی بانک 

مرکزی به مشتریان ارائه کنند.

  البت��ه ای��ن ام��ر توس��ط بان��ک مرک��زی از طریق دس��تورالعمل 
چ��ک م��وردی و براس��اس قان��ون اص��الح قانون ص��دور چک 
 اب��الغ ش��ده و ای��ن چ��ک می تواند به اش��خاص حقیقی و حقوقی

 اختصاص یابد.

چک موردی چیست و به 
چه کسانی تعلق می گیرد؟


