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جهرمی اعالم کرد:

 ۱۰۸۰میلیارد تومان خسارات
وارد شده به اپراتورها

سازمان تنظیم مقررات خسارات وارد شده به اپراتورها را
 ۱۰۸۰میلیارد تومان اعالم کرده است و بیشترین خسارت به
ایرانسل وارد شده است .محمد آذری جهرمی گفت :مدیرعامل
شرکت ملی پست کاهش درآمد  ۴۰درصدی روزانه را گزارش
کرده است .این آمار به معنای آسیب دیدن بخش عمدهای
از کسب و کارهای کوچک است.وی ادامه داد :بخش اعظم
خسارات مربوط به کسب وکارهاست که سازمان فناوری
اطالعات جلسات متعددی با اتاق بازرگانی ،نظام صنفی
رایانهای و اتحادیه کسب وکارهای نوپا داشته و در حال جمع
بندی خسارات آنهاست و به محض تکمیل اعالم میکنیم.

در سال ۹۹؛

همسانسازی حقوق
بازنشستگان با  ۶هزار میلیارد

نوبخت از اختصاص  ۶هزار میلیارد تومان برای
همسانسازی حقوق بازنشستگان در سال  ۹۹خبر داد.
محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه درباره
همسان سازی حقوق بازنشستگان ،گفت :مجلس در سال
جاری برای این موضوع  ۳هزار و  ۴۰۰میلیارد تومان اعتبار
پیش بینی کرد که دولت از اختیاری که برای افزایش سقف
مربوط به این کمکها بود ،استفاده و اعتبار مربوط به آن را
به  ۵هزار میلیارد تومان افزایش داد .رئیس سازمان برنامه و
بودجه افزود :تصمیم داریم برای سال  ۹۹نیز ۶ ،هزار میلیارد
تومان اعتبار برای همسان سازی حقوق در نظر گیریم.
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اجالس هیئت نمایندگان اتاق اصناف ایران

خبر
وزیر نیرو اعالم کرد

گشایش پروندههای جدید
همکاری اقتصادی میان ایران و
تاجیکستان

وزیر نیرو گفت :در تالش برای
گشایش پروندههای جدید همکاریهای
اقتصادی میان ایران و تاجیکستان هستیم.
رضا اردکانیان در حاشیه مراسم
افتتاح سیزدهمین اجالس کمیسیون
مشترک همکاریهای اقتصادی و تجاری
ایران و تاجیکستان گفت :این اجالس با
حضور وزیر آب و انرژی تاجیکستان و
هیئت بلندپایهای از معاونان بانک مرکزی،
وزارت حمل و نقل ،انرژی ،آموزش و
پرورش و ...در تهران در حال برگزاری
است تا مسائل گذشته و برخی مشکالتی
که در پروژههای در دست انجام وجود
دارد حل و فصل شود.
وی با تاکید بر اینکه در تالش برای
گشایش پروندههای جدید همکاریهای
اقتصادی به ویژه در بحث خدمات فنی
و مهندسی هستیم ،عنوان کرد :بخش
خصوصی ایران هم در بخش انرژی و
هم در بخش آب حضور فعالی در کشور
تاجیکستان دارد و پنج کمیته طی امروز
و فردا در حاشیه برگزاری کمیسیون
مشترک به بررسی پروژههای میان دو
کشور خواهند پرداخت.
وزیر نیرو با اشاره به اینکه بازدیدهای
مهمی برای هیئت تاجیکستانی در بخش
آب و برق ترتیب داده شده است ،گفت:
عالوه بر این وزیر آب و انرژی تاجیکستان
دعوت جمهوری اسالمی را برای عضویت
در شورای حکام مرکز منطقهای مدیریت
آب پذیرفته است.
اردکانیان در بخش دیگری از
سخنان خود با اشاره به اینکه تاجیکستان
از باالترین پتانسیل تولید انرژی برقآبی
در دنیا برخوردار است ،گفت :با اینکه
این کشور دارای وسعت کوچکی است،
حدود  ۱۵درصد ذخایر برقآبی دنیا در
این کشور نهفته است .بدین منظور این
مهم سرمایهگذاری باالیی را به لحاظ
دانش فنی و حضور شرکتها برای احداث
پروژههای بزرگ میطلبد.
وی ادامه داد :در حال حاضر
شرکتهای ایرانی در پروژههای بزرگی
از جمله سد و نیروگاه «راغون» حضور
فعالی دارند که دولت تاجیکستان
نیز رضایت بسیار باالیی از عملکرد
شرکتهای ایرانی در پروژههای این
کشور داشته است .حجم و سطح
روابط موجود به هیچ وجه متناسب
این ظرفیتها و اراده سیاسی رهبران
دو کشور نیست .بنابراین در کمیسیون
مشترک و این اجالس در تالشیم تا
بتوانیم زمینههای متنوعتری را برای
همکاریهای اقتصادی فراهم کنیم.

کاریکاتور از استاد احمد عربانی

تلفات آنفلوآنزا
در کشور به  ۵۶نفر رسید

رئیس اتاق اصناف :برخی کاالها حباب قیمتی دارد
که فروشگاههای زنجیرهای از آن برای تخفیف استفاده
میکنند.
سعید ممبینی در پنجمین اجالس هفتمین دوره
هیئت نمایندگان اتاق اصناف ایران در هتل فردوسی،
افزود :مقرر شده در این زمینه ستاد تنظیم بازار تصمیم
گیری و مشکل را رفع کند.
وی با اشاره به اجرای طرح سهمیه بندی بنزین ،گفت:
با توجه به اینکه احتمال افزایش لجام گسیخته قیمتها و
احتکار کاال وجود داشت ،بازرسی و نظارتها تشدید شد.
ممبینی افزود :نخستین تاثیر موضوع سهمیه بندی بنزین
بر کرایههای حمل و نقل و تامین کاالهای اساسی بود ،به
همین منظور طی جلساتی که با اتحادیههای مختلف از
جمله اتحادیه بنکداران برگزار کردیم این موضوع مدیریت
شد .وی با بیان اینکه هزینههای سوخت میتواند روی
قیمت میوه و خواروبار تاثیرگذار باشد ،گفت :در این زمینه
با اتحادیه میوه فروشان و بارفروشان و همچنین اتحادیه
وانت بارها توافق شد ،به طوری که اتحادیه وانت بارها به
مدت دو هفته اجازه افزایش کرایه حمل بار را نداد.
ممبینی افزود :در بخش لوازم خانگی شاهد کاهش

برخی کاالها حباب قیمتی دارد

قیمتها بودیم ،اما برخی لوازم یدکی آنها به ویژه لوازم
یدکی که از خارج از کشور تامین میشد با افزایش قیمت
مواجه شد .وی خاطرنشان کرد :برگزاری جلسات متعدد
با اتحادیه کشوری سی ان جی برای افزایش تولید مخازن
مربوطه و اتحادیه تاکسی تلفنیهای کشور برای افزایش

سهمیه سوخت آنها ،همچنین صدور پروانه فعالیت برای
صنوف سیار مثل وانت بارها نیز در دستور کار قرار گرفت.
رئیس اتاق اصناف ایران در پایان تاکید کرد :کمترین
تخلف را در روزهای گذشته از سوی اصناف شاهد بودیم،
هر چند منکر گران فروشی نیستیم.

خبر
سخنگوی سازمان انتقال خون اعالم کرد

کاهش سطح ذخایر خونی در کشور

رئیس سازمان امور مالیاتی
باید جزئیات معامالت را در اختیار داشته باشیم
رئیس سازمان امور مالیاتی :این سازمان باید جزئیات
همه معامالت خرد و کالن را برای اجرای عدالت مالیاتی
در اختیار داشته باشد.
امیدعلی پارسا امروز در اجالس هیئت نمایندگان
اتاق اصناف ایران گفت :همه معامالت باید در بستر
پایانههای فروشگاهی انجام شود.
وی افزود :میزان مالیات دریافتی ماهانه در کشور
حدود ده هزار میلیارد تومان است و این در حالی است
که مجموع حقوق و مزایای پرداختی به کارکنان دولت و
هزینههایی مانند آب و برق در مجموع ماهانه  ۱۸هزار و
 ۶۰۰میلیارد تومان است.
وی گفت :راه تحقق عدالت مالیاتی ایجاد سازوکار
مالیات هوشمند و سالمت اداری است.
وی با بیان اینکه پانصد هزار میلیارد تومان طرح
نیمهتمام در کشور داریم افزود :در بیشتر کشورها تا ۹۰
درصد منابع اداره کشور از محل مالیات تامین میشود که
در کشور ما این رقم پایین است و علت آن میتواند ضعیف
بودن پایههای مالیاتی ،معافیتها و فرار مالیاتی زیاد باشد.

گفتگو با صنعان ،کودک بهبود محک به مناسبت روز جهانی معلوالن:

روزی؛ رکورد شنا در آبهای آزاد توسط من شکسته میشود

آرزوی موفقیت در ورزش شنا از زمانی که در رودخانه جاری یکی از
روستاهای سقز شنا میکرد همراه صنعان است .زمانی که مجبور شد برای
شیمی درمانی به تهران بیاید ،تصور شنیدن دوباره صدای گذر آب از رود،
سپری شدن روزهای درمان را برای او آسانتر میکرد .مبارزه او با بیماری
سرطان از  6سالگی شروع شده بود ،این مبارزه یکی از پاهای او و قسمتی از
ریهاش را در سنین نوجوانی از او گرفت .ولی امیدش به سالمتی را نتوانست
بگیرد .تا امروز که در سن  26سالگی است و چند سالی از بهبودی او میگذرد،
آرزوی ثبت رکود در آبهای آزاد همچنان در وجودش نفس میکشد.
صنعان امینی یکی از کودکان بهبود یافته محک است و موفقیتهایی که
در رشته شنا در مسابقات مختلف کسب کرده دلیل گفتگویی است که با او
انجام شده است.
 چند سال است که قطع درمان شدهای؟ 12سال است که قطع درمان شدهام و فقط برای انجام معاینات دورهای
به محک میآیم.
 انجام ورزش شنا چه کمکی به افزایش روحیه برای مبارزه با بیماریسرطان کرد؟
شنا یک قانون خیلی ساده و ابتدایی دارد که برای ماندن روی آب باید
دست و پا نزنید و فقط با تمرکز سعی کنید با بی وزن کردن بدن روی سطح
آب شناور بمانید تا امکان اجرای حرکتها را داشته باشید .این قانون در زندگی
و در مسیر مبارزه با بیماری بسیار به من کمک کرد .هر زمان که دلم میگرفت

و میگفتم چرا باید این شرایط را تحمل کنم با خود میگفتم به جای دست
و پا زدن باید برای حرکت های بعدی آماده شوم  .دست و پا زدن و ناامیدی
نمیتواند من را به جایی برساند.
 چه آرزویی داری؟شنا کردن در آبهای آزاد را خیلی دوست دارم و می خواهم روزی رکود
شنا در این آبها را بشکنم و این رکورد به نام من ثبت شود.
 الگوی تو در ورزش چه شخصی است؟ مایکل فلپس .اما راستشنمیتوان گفت الگو ،چون نمیخوام حتما مثل او باشم.
 دوست نداری مثل مایکل فلپس باشی؟!چون من خودم را با دیگران مقایسه نمیکنم .هر فردی سرنوشت و شرایط
زندگی مختص به خود را دارد که فقط با تالش میتواند آن را تغییر دهد و
به هر آن چیزی که آرزوی آنرا دارد برسد .من فکر میکنم برای موفقیت
احتیاج ندارم از کسی پیروی کنم من آرزوها و خواستههای خودم را دارم
که فقط با روش خودم میتوانم به آنها برسم .هیچگاه در زندگی به این فکر
نکردم برای اینکه بیمار هستم باید از زندگی فاصله بگیرم و یا شرایط زندگی
من باید فرق کند.
 یعنی همیشه به آینده امیدوار بودی؟بله ،شاید برای اینکه در مسیر مبارزه با سرطان کمتر نا امید بودم چون
میدونستم فقط باید به سالمتی فکر کنم و نگرانی دیگری نداشتم .محک هزینههای
دارو و درمان ،عملهای جراحی و  ...را تأمین میکرد و همین باعث میشد تا

نگرانیهای کمتری داشته باشم .محک حتی پس از بهبودی هم با تأمین بخشی
از هزینههای آموزش شنا و امور جانبی مربوط به آن ،باعث شد تا بتوانم با امید
بیشتری به آینده فکر کنم و در این مسیر استوارتر باشم.
امیدواریم آرزوی صنعان ،کودک بهبود یافته ،با همراهی نیکوکاران
برآورده شود تا انگیزهای باشد در دل  19هزار کودک مبتال به سرطان تحت
درمان در سراسرکشورمان که با دلی گرمتر و باوری استوارتر در مسیر درمان
گام بردارند زیرا آنها هم آرزوهایی دارند که با تحقق سالمتی و بهبودی
میتوانند به آنها برسند.

تعیین تکلیف تیم ملی؛ آغاز سفر مهم رئیس فدراسیون فوتبال

رئیس فدراسیون فوتبال در نشستی که بزودی در کشوری به غیر از
ایران خواهد داشت با سرمربی تیم ملی تعیین تکلیف خواهد کرد.
فدراسیون فوتبال ایران همچنان موفق به برگزاری جلسه برای تعیین
تکلیف وضعیت سرمربی تیم ملی ایران نشده است .مارک ویلموتس که
پس از چند ماه تاخیر در دریافت حقوقش توانست تمام و کمال قرارداد
چندماه خود با تیم ملی ایران را قبل از بازی با عراق دریافت کند هنوز به
تهران نیامده است تا کار خود را دنبال کند.
نبودن ویلموتس در ایران و نتایجی که تیم ملی در دور رفت بازی های

مرحله گروهی مقدماتی راهیابی به جام جهانی  ۲۰۲۲قطر باعث دلسردی
مهدی تاج برای ادامه همکاری با مرد بلژیکی شود .رئیس فدراسیون فوتبال
که برای حضور در مراسم بهترین های فوتبال آسیا در سال  ۲۰۱۹به هنگ
کنگ سفر کرده است قصد دارد تکلیف جلسه حضوری با ویلموتس را
مشخص کند .تاج نمی خواهد به بلژیک رفته و پای میز مذاکره با ویلموتس
بنشیند .او معتقد است سرمربی تیم ملی باید به تهران بیاید و دلیلی ندارد
به کشور محل زادگاه او رفته و در این باره مذاکره کند .در صورت عدم
حضور ویلموتس در تهران قرار است مسئوالن فدراسیون فوتبال جلسه ای

را با وی در استانبول ترکیه ترتیب دهند تا تکلیف نیمکت تیم ملی برای
ادامه راه سخت صعود به جام جهانی مشخص شود .فدراسیون فوتبال در
حالی نسبت به ادامه همکاری با ویلموتس بی میل است که پیگیری های
خبرنگار مهر ،نشان از توافق اولیه او با برانکو ایوانکوویچ برای حضور روی
نیمکت تیم ملی ایران می دهد.برگزاری جلسه تعیین تکلیف ویلموتس از
آنجا جدی تر شد که مهدی تاج پس از پایان مراسم برترین های فوتبال
آسیا با انتشار پستی در صفحه شخصی خود از آغاز سفری مهم خبر داد که
به نظر می رسد منظور او جلسه با سرمربی تیم ملی باشد.

سخنگوی سازمان انتقال خون با
بیان اینکه استانهای تهران ،فارس،
اصفهان ،مشهد و مازندران بیشترین
مصرف خون را دارند ،گفت :ایران ساالنه
به  ۲.۵میلیون واحد خون اهدایی نیاز
دارد.
دکتر بشیر حاجیبیگی ،با بیان
اینکه  ۱۷درصد اهداکنندگان خون
در تهران هستند ،گفت :در عین حال
 ۲۵درصد خون مصرفی کل کشور در
تهران مصرف میشود .زیرا مراکز درمانی
و جراحیها در تهران گسترش یافته
است و همین موضوع مصرف خون و
فرآوردههای خونی را باال برده است.
وی افزود :سازمان انتقال خون برای
کمک به شبکه خونرسانی کشور ،فراخوانی
عمومی را جهت اهدای خون ارائه داد.
البته چه بسا در برخی استانها با اهدای
خون مردم ،نیاز به خون و فرآوردههای
خونی برطرف میشود ،اما در برخی
استانهای بزرگ مانند تهران از طریق
شبکه خونرسانی میزان مورد نیازمان را
تامین میکنیم .حاجیبیگی ادامه داد :به
طور کلی در کشور  ۹۳۰بیمارستان و مرکز
درمانی وجود دارد که  ۸۰۰موردش دارای
بانک خون بوده و خون و فرآوردههای
خونی مورد نیازشان را از ادارهکلهای
انتقال خون دریافت میکنند .تهران با
 ۱۶۰بیمارستان و مرکز درمانی ،شیراز با
 ۶۳مرکز درمانی و بیمارستان ،اصفهان با
 ۶۲مرکز درمانی و بیمارستان ،مشهد با
 ۶۰مرکز درمانی و بیمارستان ،مازنداران
با  ۴۷بیمارستان و تبریز با  ۴۲بیمارستان
استانهای پرمصرف خون ما هستند.
وی تاکید کرد :در عین حال  ۱۶تا
 ۱۷درصد خون اهدایی کشور در تهران
اهدا میشود ،درحالیکه مصرف خون در
تهران  ۲۵درصد است که این میزان از
طریق شبکه خونرسانی کشور تامین
میشود .سخنگوی سازمان انتقال خون
با بیان اینکه میزان اهدای خون با سرد
شدن هوا ،کاهش مییابد ،گفت :در فصل
سرما میزان تردد کاهش مییابد و بر روی
اهدای خون نیز تاثیر دارد .باید توجه کرد
که ما برای اهدای خون فراخوان دادیم و
به تمامی گروههای خونی نیاز داریم .به
ویژه در استانهای تهران ،فارس ،اصفهان،
مشهد ،مازندران و ...که بیشترین مصرف
خون را دارند.حاجیبیگی اظهار کرد:
نگرانی ما تامین خون نیست؛ چراکه
مردم همچنان برای اهدای خون مراجعه
میکنند و به صورت روزانه خون را تامین
میکنیم ،اما نگرانیمان کاهش سطح
ذخایر خون در کشور است .باید توجه
کرد که ایران ساالنه به  ۲.۵میلیون واحد
خون اهدایی نیاز دارد.

