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معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری:

محصوالت سلول های بنیادی وارد چرخه تولید شد

وزیر صنعت
دستورالعمل اجرایی برنامه
تولید و اشتغال را ابالغ کرد

وزیر صنعت ،معدن وتجارت دستورالعمل اجرایی تفاهم نامه امضا شده بین
این وزارتخانه و سازمان برنامه و بودجه در زمینه برنامه ریزی تولید و اشتغال را به
استانداران سراسر کشور ابالغ کرد.
به گزارش روابط عمومی وزارتخانه یاد شده ،این تفاهم نامه با موضوع برنامه
تولید و اشتغال حوزه صنعت و معدن آذرماه امسال بین دو طرف به امضا رسید.
براساس این تفاهم نامه تکمیل طرح های نیمه تمام صنعتی و معدنی با پیشرفت
فیزیکی باالی  60درصد برای  2هزار و  66واحد و پیش بینی اشتغال برای حدود
 130هزارنفر و نیز برنامه توسعه واحدهای موجود ،بازسازی و نوسازی  2هزار و 165
واحد و ایجاد فرصت شغلی به میزان  51هزار نفربرنامه ریزی شده است.
همچنین تأمین سرمایه در گردش برای واحدهای فعال صنعتی و معدنی موجود
و برای  87هزارو  429نفر اشتغال ایجاد خواهد شد.
بر اساس این تفاهم نامه ،ازمحل منابع داخلی بانکها و منابع صندوق توسعه ملی
به میزان  50درصد برای تکمیل طرح های نیمه تمام سه هزارو  184میلیارد ریال،
باز سازی و نوسازی پنج هزا ر و  577میلیارد ریال و سرمایه در گردش یک هزا رو
 450میلیار ریال یارانه اختصاص یافته است.
عالوه براین در تفاهم نامه مزبور  40هزار و  218میلیارد ریال تسهیالت به طرح
های نیمه تمام 70 ،هزارو  435میلیارد ریال به بازسازی و نوسازی و  90هزار و 646
میلیارد ریال برای تامین سرمایه در گردش واحد های صنعتی پیش بینی شد.
قرار است در این طرح بانکهای ملی ،ملت ،تجارت ،صنعت و معدن ،سپه،
صادرات ،پست بانک ،رفاه کارگران ،کشاورزی ،توسعه تعاون و آینده مشارکت کنند.
به گزارش ایرنا ،پیش از این مرکز پژوهشهای مجلس با انتشار جدولی از سند
پشتیبان الیحه برنامه ششم توسعه (  ،)1396 -1400برنامه و هدفگذاری دولت
برای اشتغال را منتشر کرد که بر اساس آن ساالنه برای  ۹۵۶هزار نفر اشتغال خالص
هدفگذاری شد.
طبق سند پشتیبان برنامه ششم توسعه ( ،)1396 -1400سالیانه در بخش
کشاورزی برای  ۸۰هزار نفر ،نفت برای  ۲هزار نفر ،صنعت تعداد  ۱۴۴هزار نفر ،در
بخشهای آب-برق و گاز برای  ۱۷هزار نفر ،ساختمان تعداد  ۱۲۶هزار نفر ،در بخش
حمل و نقل و انبارداری نیز  ۱۱۶هزار نفر ،در بخش ارتباطات هم  ۳۳هزار نفر و در
سایر خدمات برای  ۴۳۴هزار نفر اشتغال تا پنج سال پیشبینی و هدفگذاری شد.

سازوکارمالی اروپا محور
دیدار هیات انگلیسی با
مقام های بانک مرکزی

سفارت انگلیس در تهران روز سهشنبه از مالقات هیاتی به ریاست «راب مکر»
سفیر انگلیس با مقامهای بانک مرکزی ایران درباره سازوکارمالی اروپا خبر داد.
سفارت انگلیس در تهران با انتشار پیامی در توییتر افزود که در این دیدار عالوه
بر سازوکار مالی اروپا ،درباره حمایت انگلیس از تجارت در ایران رایزنی شده است.
در این مالقات ،کیث ولینگز مدیر بخش بازرگانی سفارت انگلیس و سایمون پنی
کمیسیونر امور تجاری دولت در حوزه خاورمیانه ،افغانستان و پاکستان که دیروز صبح
وارد تهران شدند نیز حضور داشتند.
ایران و اروپا بعد از خروج آمریکا از برجام گفتوگوهای فشردهای برای تضمین
منافع اقتصادی ایران از برجام داشتهاند.
وزیران امور خارجه سه کشور اروپایی آلمان ،فرانسه و انگلیس یازدهم بهمنماه
گذشته اعالم کردند کانال ویژه پرداخت اروپا و ایران تحت عنوان «سازوکار حمایت از
مبادالت تجاری ایران و اروپا› (اینستکس  )INSTEX -به ثبت رسمی رسیده است.
این سازوکار در گام نخست تجارت کاالهای اساسی (مواد غذایی و دارو) را تحت
پوشش قرار میدهد ،اما بهتدریج دامنهاش گسترش خواهد یافت.
یک دیپلماتیک انگلیس پیشتر در گفتوگو با ایرنا گفته بود که پس از راهاندازی
سازوکار مالی اروپا ،شرکتهای انگلیسی برای ازسرگیری روابط تجاری با ایران ابراز
عالقه کردهاند .وی این مساله را نشانه عالی در واکنش به راهاندازی این سازوکار
توصیف کرد که به گفته وی نشان میدهد جامعه جهانی ‹این واقعیت را درک کرده
که ایران بازار عظیم دستنخوردهای از خریداران بالقوه است›.
نشست کمیسیون مشترک برجام هم قرار است فردا در سطح مدیران سیاسی و
معاونان وزرای خارجه ایران و ( 4+1آلمان ،انگلیس ،فرانسه ،روسیه و چین) در وین
پایتخت اتریش برگزار شود .انتظار میرود که موضوع سازوکار ویژه مالی اروپا در این
نشست موردبحث و بررسی قرار گیرد.

اختصاص  150میلیون یورو
از صندوق توسعه ملی به
طرح های آبخیزداری

رییس سازمان جنگل ها ،مراتع و آبخیزداری کشور از اختصاص  150میلیون
یورو از محل صندوق توسعه ملی به پروژه های آبخیزداری و آبخواندرای برای سال
 98خبر داد.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی وزارت جهاد کشاورزی« ،خلیل آقایی» دیروز سه
شنبه به همراه جمعی از مدیران و کارکنان سازمان جنگل ها ،مراتع و آبخیزداری
کشور با حضور در مرقد مطهر امام خمینی (ره) و تجدید میثاق با آرمان های امام
راحل افزود :امسال از محل تخصیص  200میلیون دالر از صندوق توسعه ملی ،در 6
هزار و  84نقطه از کشور طرح های آبخیزداری و آبخوانداری اجرا شد که این طرح ها
به زودی در مراسمی به بهره برداری می رسد.
وی اظهارداشت :با توجه به بارش های مناسب امسال ،آثار این پروژه ها در اراضی
پایین دست ،چشمه ها ،قنات ها و چاه ها برای مردم ملموس بود.
وی ادامه داد :پروژه های آبخیزداری و آبخوانداری به منظور استحصال آب و
توسعه پوشش گیاهی در سال  98نیز ادامه خواهد داشت.
رییس سازمان جنگل ها ،مراتع و آبخیزداری کشور با بیان اینکه شرایط اعتباری
برای اجرای این طرح در سال  98بهتر از سال  97است ،تصریح کرد :اعتبارات سال
 98در حوزه آبخیزداری تقریبا دو برابر شده است.
آقایی درباره عملیات مربوط به مهار ریزگردها نیز گفت :امسال نزدیک به 100
میلیون دالر اعتبار از محل صندوق توسعه ملی برای مهار ریزگردها تخصیص یافت.
وی افزود :مالچ پاشی یکی از اقدامات برای تثبیت شن های روان است و در این
راستا امسال پیش بینی ما  10تا  15هزار هکتار مالچ پاشی در  6استان کشور همچون
خوزستان ،سیستان و بلوچستان ،ایالم ،هرمزگان و کرمان است.

معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری گفت :برای اولین بار طی یک
سال گذشته موفق شدیم با اخذ تاییدیه وزارت بهداشت محصوالت سلول
های بنیادی را وارد چرخه تولید کنیم.
سورنا ستاری روز سه شنبه در بازدید از مرکز جامع سلولهای بنیادی
و پزشکی بازساختی شیراز در برج پژوهش محمد رسول اهلل ابراز داشت:
تا امروز  5محصول تاییدیه وزارت بهداشت را کسب کرده است و این
محصوالت به جز آنهایی است که در حوزه تجهیزات کار میکنند.
ستاری با بیان اینکه شور و اشتیاق جوانان برای ایجاد شرکت در حوزه
پزشکی شایان تقدیر است ،اضافه کرد :در حوزه سلول های بنیادی در حال
حاضر بیش از  100شرکت فعالیت میکنند که حدود  80شرکت از این
تعداد دانش بنیان شده است.

معاون رئیس جمهوری درباره صادرات محصوالت شرکتهای دانش
بنیان در زمینه سلولهای بنیادی گفت:این امر به تازگی آغاز شده است؛
زیرا فعالیت شرکتها در این زمینه براساس پروتکلهای درمانی در حوزه
انسانی در دنیا و به تبع آن در ایران بسیار جدید است.
وی ادامه داد:از فعالیت این شرکتها همچون دیگر شرکت های دانش
بنیان حمایت میشود؛ البته دانشگاه ها به صورت خاص مورد حمایت قرار
می گیرند.
ستاری در این بازدید ضمن ابراز خرسندی از فعالیت شرکتهای
دانش بنیان در زمینه پزشکی ،ابراز داشت :تعداد شرکت های فعال در این
زمینه در شیراز قابل توجه است.
وی ادامه داد :این سفر گامی است برای ارزیابی روند پیشرفت این

مجموعه که از سال  1395آغاز شده است و تاکنون براساس برنامه
تعریفشده بهخوبی پیشرفت کرده است.
ستاری بیان کرد :استان فارس که از قطبهای مهم علوم پزشکی در
آسیای جنوب غربی است باید به مامنی برای حضور شرکت های دانش
بنیان در حوزه سلول درمانی ،سلولهای بنیادی و طب بازساختی بدل
شود.
رئیس مرکز جامع سلولهای بنیادی و پزشکی بازساختی قطب فارس
نیز در حاشیه این بازدید عنوان کرد :طی قراردادی که با نهاد ریاست
جمهوری منعقد شده این مرکز در زمینه تاسیس شرکت دانشبنیان و
تولید محصوالت پیشبالینی و بالینی فعالیت میکند.
ادامه در همین صفحه

عناوين مهم

قرار ندادن کارت
خوان در مطب
مصداق فرار مالیاتی
است
صفحه 2

پتروشیمی امیرکبیر
گواهینامههای
استاندارد مدیریتی
دریافت کرد
صفحه 3

عضو کمسیون انرژی تاکید کرد؛

عزم جدی در جلوگیری از خام فروشی نفت نیست
عقبگرد  1645واحدی شاخص کل بورس

دیروز بورس تهران همچنان با معامالتی کم حجم
در بازار سهام مواجه بود در حالی که معامالت کد به
کد و اوراق بازار بدهی ارزش معامالت بازار دیروز را
همچنان پرحجم نشان میداد .تک سهمها همچنان
برای بورسبازها تبدیل به تنها دلخوشی این روزها شده
است.
شاخص کل قیمت و بازده نقدی بورس اوراق بهادار
تهران (تدپیکس) در پایان معامالت دیروز سه شنبه 14
اسفند ماه  97با کاهش  1645واحدی به رقم  162هزار
و  593واحد رسید.
شاخص کل هموزن اما با کاهش  82واحدی عدد
 30هزار و  823واحد را به نمایش گذاشت.
شاخص سهام آزاد شناور نیز با کاهش 2050واحدی
به رقم  181هزار و  648واحد دست یافت.
شاخص بازار اول در حالی با کاهش  1571واحدی
به رقم  121هزار و  924واحد دست یافت که شاخص
بازار دوم با کاهش  1576عدد  313هزار و  699واحد
را به نمایش گذاشت.
دیروز همچنین شاخص کل فرابورس (آیفکس) نیز
با کاهش  26واحدی بر روی رقم دو هزار و  64واحد
نشست.
بر اساس این گزارش ،دیروز معامالت سهام در نماد
معامالتی شرکتهای ملی مس ایران با  177واحد و
سرمایه گذاری امید با  114واحد و معدنی صنعتی گل
گهر با  107واحد کاهش بیشترین تأثیر منفی را بر
برآورد شاخص کل بورس به نام خود ثبت کردند.
در مقابل ،معامالت سهام در نماد معامالتی
شرکتهای پتروشیمی مبین با  43واحد ،صنایع
پتروشیمی خلیج فارس با  23واحد و داده گستر عصر
داده نوین با  20واحد افزایش ،بیشترین تأثیر مثبت را
در محاسبه این نماگر به دوش کشیدند.
به گزارش فارس ،ارزش کل معامالت دیروز بورس
تهران در حالی به بیش از  778میلیارد تومان نمایش
داده شد که ناشی از دست به دست شدن دو میلیارد و

 260میلیون سهم و اوراق مالی قابل معامله طی 136
هزار و  324نوبت داد و ستد بود.
طی معامالت دیروز نماد معامالتی شرکتهای
کربن ایران ،گلتاش ،بیسکوئیت گرجی ،سرمایهگذاری
ساختمانی اعتمادگستر ،سرمایهگذاری رنا ،ایران ارقام،
از سوی ناظر بازار سهام متوقف و در مقابل نماد
معامالتی شرکتهای آبسال ،کشت و صنعت شهداب
ناب خراسان ،شیر پاستوریزه پگاه گلستان ،دادهگستر
عصر نوین ،پاکسان ،قند نیشابور ،سیمان خزر ،شهد،
داروسازی دکتر عبیدی ،تامین ماسه ریختهگری ،گروه
مپنا و پرداخت الکترونیک سامان کشی متوقف شدند.
دیروز همچنین نماد معامالتی شرکتهای
پتروشیمی آبادان و سامان گستر اصفهان به دلیل
تغییرات بیش از  ۲۰درصدی قیمت سهام با
سفارشگیری  ۶۰دقیقهای در جریان معامالت دیروز
روبرو شد.
گفتنی است آگهی عرضه بلوک  ۳.۰۴درصد از کل
سهام بیمه سامان به طور عمده و نقد به قیمت پایه هر
سهم  ۴۵۰تومان برای عرضه در روز جاری از سوی
سرمایهگذاری مس سرچشمه روانه میز فروش فرابورس
ایران شد که در نهایت با به همین قیمت معامله شد.
همچنین آگهی عرضه  ۱۰درصد سهام غیرمدیریتی
بیمه پاسارگاد با قیمت پایه کل  ۲۸۵میلیارد و ۷۶۸
میلیون تومان برای عرضه در روز یکشنبه هفته آینده از
طریق بازار اولیه فرابورس منتشر شد.
در عین حال در آخرین شنبه امسال بلوک ۹۰
درصدی سهام کنترلی شرکت تولیدی نیروی برق

دماوند به قیمت پایه کل  ۱۰هزار و  ۴۰۷میلیارد تومان
روانه میز فروش بازار دوم فرابورس ایران خواهد شد.
به گزارش فارس در بازار  ۲دیروز بورس تهران که
به معامالت درون گروهی سهامداران عمده اختصاص
دارد  ۵۴۰.۵میلیون سهم پاپیکو به ارزش کمتر از ۱۰۵
میلیارد تومان با معامالت درون گروهی سهامداران
عمده مواجه شد .همچنین کمتر از  ۷۰۱میلیون سهم
بانک خاورمیانه به ارزش بیش از  ۱۸.۵میلیارد تومان به
کدهای درون گروهی سهامدار عمده تجمیع شد.
در عین حال  ۶۵میلیون سهم هلدینگ صنایع
معدنی خاورمیانه به ارزش کمتر از  ۲۱و نیم میلیارد
تومان معامالت درون گروهی را از سوی سهامدار عمده
نظارهگر بود .در ملی صنایع مس ایران اما  ۶۲میلیون
سهم به ارزش  ۲۱میلیارد تومان کد به کد شد و در
فوالد خوزستان نیز همین وضعیت با کد به کد شدن
کمتر از  ۳۱میلیون سهم به ارزش  ۳۰میلیارد تومان
تکرار شد.
همچنین کمتر از  ۲۹میلیون سهم سرمایهگذاری
کوه نور به ارزش کمتر از  ۴میلیارد تومان کد به کد شد.
دیروز همچنین  ۱۶میلیون سهم سرمایهگذاری
رنا به ارزش بیش از یک میلیارد تومان معامالت
کد به کد را تجربه کرد و  ۸و نیم میلیون سهم
سرمایهگذاری ساختمان ایران به ارزش بیش از ۳
میلیارد تومان،معامالت انتقالی را میان سهامداران عمده
تجربه کرد.
بر اساس این گزارش بازار سهام در حالی شاهد
معامالتی کم حجم و متعادل در اغلب نمادهای معامالتی
بود که تمایل برخی حقوقیها برای تسویه اعتبار و
همچنین ثبت عملکرد پایان سال از طریق شناسایی
سود و معامالت درون گروهی منجر به عقبنشینی
خریداران نظارهگر تابلوهای معامالتی بازار سهام شد.
با این همه تکسهمها به ویژه آن دسته از
شرکتهایی که از رانت خبری برخوردار هستند همچنان
برای گروههایی از معاملهگران با مطلوبیت همراه است.

محصوالت سلول های بنیادی وارد چرخه تولید شد

ادامه از همین صفحه
نگار آذر پیرا  ،حوزههای فعالیت
این مرکز را در قطب فارس در زمینه
استخوان و مفاصل ،کبد و پانکراس،
پوست و سوختگی ،بیماریهای قلبی،
بیماریهای چشمی و بیماریهای گوش
و حلق و بینی اعالم کرد.
وی ادامه داد :شیراز یکی از مراکز
پیشتاز در پیوند مغز و استخوان در کل
کشور محسوب میشود؛ از همین رو
زیرساختهای مورد نیاز برای گسترش
فعالیتهای شرکت های دانشبنیان از
پیش فراهم بوده است.
آذرپیرا اعالم کرد :در حال حاضر
 9شرکت در این مجموعه فعالیت
میکند که  4شرکت دانشبنیان است
و محصوالت آنها برای مصارف درمانی
نیز قابل استفاده است.
رئیس مرکز جامع سلولهای

بنیادی و پزشکی بازساختی قطب
فارس افزود :این محصوالت برای درمان
بیماران کشور است که در صورت
گسترش ،امکان تولید و صادرات برای
کشورهای حاشیه خلیج فارس نیز
فراهم خواهد بود.
بدن انسان دارای صدها نوع سلول
مختلف است که کارهای حیاتی بدن
را تنظیم می کنند مانند ضربان قلب،
فعالیت های مغزی .سلول های بنیادی،
تولید کننده سلول های جدید هستند.
وقتی سلول های بنیادی تقسیم می
شوند ،می توانند سلول هایی مانند خود
تولید کنند.
وقتی که زخمی یا بیمار می شویم،
سلول هایمان صدمه می بینند یا از بین
می روند در این موقعیت ،سلول های
بنیادی فعال می شوند یعنی سلول های
بنیادی مسئول تعمیر کردن بافت های

صفحه 3

صدمه دیده و جایگزین کردن سلول
هایی هستند که به طور طبیعی می
میرند.
بااستفاده از دانش سلول های
بنیادی ،محصوالتی برای ترمیم سلول
ها یا تولید سلول های جدید تولید می
شود.
معاون علمی و فناوری رئیس
جمهوری همچنین در بازدید از مرکز
شتاب دهنده کوانتوم دانشگاه شیراز
گفت:از گسترش فعالیتهای این مرکز
براساس طرحهای پیشنهادی بنیاد
نخبگان و دانشگاه حمایت کامل صورت
خواهد گرفت.
مدیرعامل مرکز شتاب دهنده
کوانتوم دانشگاه شیراز نیز ضمن معرفی
دستاوردهای این مرکز عنوان کرد:
این مرکز از اردیبهشتماه سال 1397
تاکنون  101فعالیت علمی برگزار کرده

است.
وحید سهراب پور بیان داشت :این
شتاب دهنده همچنین سه دوره پیش
شتاب دهی ،یک دوره شتابدهی و یک
دوره کوانتوم آکادمی را با همکاری مرکز
نوآوری و کارآفربنی دانشگاه شیراز به
پایان رسانده است.
استاد رشته مهندسی و مدیریت
صنایع دانشگاه شیراز بیان کرد :در
حوزه کسب و کارهای نوپا شتابدهنده
کوانتوم  37تیم شامل  139نفر پذیرفته
شدهاند که در حال حاضر  12تیم شامل
 73نفر در این مجموعه مستقر هستند.
سورنا ستاری معاون علمی و
فناوری رئیس جمهوری با هدف
بازدید از شرکت های دانش بنیان
و شرکت در آیین افتتاح طرح های
نوآورانه ،سه شنبه  14اسفند  97وارد
شیراز شد.

رشد
 ۱۶۰درصدی
شاخص بهای
صادرات ایران
صفحه 7

خبر
رحمانی فضلی:

نظام بانکی نتوانسته رابطه معقولی
بین توسعه و امور بانکی ایجاد کند
وزیر کشور با بیان اینکه نظام بانکی ما
نتوانسته رابطه معقولی بین توسعه و امور بانکی
ایجاد کند ،گفت :نظام مالیات ما که همیشه
به آن به دید تامین منابع نگاه کردیم ،یا نظام
بودجه ریزی که داریم باید تغییراتی داشته
باشند .عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور
بعداز ظهر دیروز در نشست هماهنگی عملیات
اجرایی اسناد توسعه  ۳۱شهرستان کمتر توسعه
یافته کشور ،اظهار داشت :مسیر ما از چهل سال
قبل از انقالب تا االن مسیری بوده که خروجی
آن عدم توازن در سطح ملی است و کامال در
نتایج بدست آمده در خدمات و دستاوردهای ما
ملموس است .وی گفت :این نظام های مالیاتی،
بانکی و بودجه ریزی ما الزم است که تغییرات
اساسی داشته باشد .در حوزه های آب ،برق،
گاز ،تلفن و بهداشت در سراسر کشور از عدالت
نسبی برخورداریم .اما هنوز هم خیلی جاها از
این امر بی بهره هستند .رحمانی فضلی افزود:
بعد از انقالب ما تغییرات خوبی را روی نظامات
خود انجام دادیم ولی نتوانستیم خروجی
مناسبی داشته باشیم .از رهبری معظم انقالب،
رئیس جمهور و دیگران و همه بر نظام اداری
ایراد دارند .نظام بانکی موجود ایرادات زیادی
دارد .وزیر کشور تصریح کرد :نظام بانکی ما
نتوانسته رابطه معقولی بین توسعه و امور بانکی
ایجاد کند .نظام مالیات ما که همیشه به آن
به دید تامین منابع نگاه کردیم ،یا نظام بودجه
ریزی که داریم جدا باید تغییراتی داشته باشند.
وی با بیان اینکه الگوی توسعه ما نامتوازن
و متعادل است،گفت :همه برای توسعه و ایجاد
عدالت تالش کردند ولی واقع قضیه این است
که نتوانستیم آنطور که باید این مساله را پیش
ببریم .رحمانی فضلی گفت :االن که رهبری
انقالب توصیه کردند به ما اصالح ساختار کنیم
باید تالش کنیم واقعا این امر تحقق یابد.

تداوم ریزش نرخ ارزهای عمده
در بازار

بازار ارز ظهر دیروز (سه شنبه) شاهد
کاهش نرخ ارزهای عمده بود به شکلی که بهای
هر اسکناس دالر آمریکا به  12هزار و 600
تومان و هر یورو به  14هزار و  750تومان در
صرافی های بانکی رسید.
میانگین فروش هر اسکناس یورو در سامانه
سنا دیروز  15هزار و  64تومان و هر دالر 12
هزار و  968تومان بود؛ در سامانه نیما نیز حواله
هر یورو به طور متوسط  10هزار و  896تومان
و هر دالر هشت هزار و  852تومان فروخته شد.
بر این مبنا و با توجه به کاهش جهانی هر
اونس طال و رسیدن به قیمت  1284دالر و 73
سنت ،بهای هر مثقال طال در بازار تهران یک
میلیون و  778هزار تومان و هر گرم طالی خام
 18عیار  410هزار و  451تومان نرخ گذاری
شد.

