نسخه الكترونيك روزنامه را هر روز در سايت  www.tejaratonline.irمشاهده كنيد.

صاحب امتياز :موسسه فرهنگی افقرسانهپويا
مديرمسئول:دکتراصغرنعمتي
زیر نظر شورای سردبیری
سردبیر:کورششرفشاهی
دبیر سایت :حسین خدنگ

تحریریه:
اقتصاد :کورش شرفشاهی
انرژی :امیر مهدی نعمتی
شهرستان :حسن چشمی
صنعت و تجارت :سعید قلیچی

زیربنایی :مسلم پاکگهر

بانک و بیمه :علیرضا مالحتی

سازمان آگهیها:
مدیر بازرگانی :مریم کاظمی66435765 -

واحد فنی :مدیر فنی :امیر شریف
صفحهآرا :فاطمه عبدالهزاده

شهرستانها :حسن چشمی
فاکس 66435745 :و 66431022

صفحه آخر :آذین نعمتی

تلفكس66431022 :
							
تلفن تحريريه66435746-66911172 :
سامانه پيام كوتاه3000 711 888 :
تلفن سازمان آگهيها 66435745:
ليتوگرافي و چاپ:گل آذين66791365-66
آدرس :ستارخان ،بين توحيد و باقرخان ،كوچه اكبريان آذر ،پالك ،57طبقه سوم شرقي
تجارتآنالين www.tejaratonline.ir :پست الكترونيك تحريريه tejarateditor@gmail.com :پستالكترونيك سازمانآگهيهاtejaratnewspaper@gmail.com :

آيين نامه اخالق حرفهاي «تجارت» را در سايت روزنامه ببينيد.

روزنامهصبحايران
اقتصادي،سياسيواجتماعي
پنجشنبه 4آذر 19 1400ربیعالثانی 1443شماره2299

T h u 2 5 N o v. 2 0 2 1 8 p a g e

w w w . t e j a r a t o n l i n e . i r

پزشکی
استاد دانشگاه تهران گفت :سرانه  ۱۷.۸پزشک به
ازای هر  ۱۰هزار نفر دروغ است؛ زیرا تعدادی از این
اساتید بازنشسته هستند .از طرفی پزشکانی که از
کشور رفتهاند نیز در سرانه پزشکی لحاظ شده است.
س��ید مجید حسینی اس��تاد دانشگاه تهران با بیان
اینکه مافیای پزشکی اجازه نمیدهد ظرفیتهای
پزشکی افزایش پیدا کند ،اظهار کرد :این مافیا به
بهانههای واهی مانند نداش��تن امکانات پزش��کی،
کمبود کالس ،تحریف آمار و منکر ش��دن کمبود
پزشک در کشور ،تالش کرده تعداد سرانه پزشکان
کشور را کمتر از مغولستان ،ارمنستان و سوریه نگه
دارد و تا کنون در این زمینه موفق بوده است .وی
ادام��ه داد :زمانی که بح��ث افزایش ظرفیتها در
ش��ورای عالی انقالب فرهنگی مطرح ش��د ،پیش

سرانه  ۱۷.۸پزشک به ازای هر  ۱۰هزار نفر دروغ است

مافیامانعتحققظرفیتهایپزشکی
خ��ودم گفت��م این ش��ورا قدرت
ایس��تادگی در مقاب��ل مافی��ای
پزش��کی را ندارد ،حال شاهد آن
هستیم که اتفاقی که پیشبینی
کرده بودم در حال رخ دادن است
و مافیا محکم ایستادهاند و اجازه
نمیدهن��د ظرفیتهای رش��ته
پزشکی افزایش پیدا کند.
حس��ینی بیان ک��رد :امروزه صنف پزش��کی فقط
صاحب نظام پزش��کی نیست ،بلکه صاحب وزارت

بهداشت کمیسیون بهداشت
و درم��ان مجل��س صاح��ب
نظام پزش��کی و تمام نقاطی
اس��ت که خطاهای پزشکی
را کنت��رل میکنن��د .مافیای
پزش��کی در هم��ه ج��ا وجود
دارد ،به همین دلیل نمیتوان
علی��ه منافع آنان مصوبهای را

تصویب کرد.
وی درباره آمار متناقضی که درباره س��رانه پزشک
فضا

آموزش

بازگشایی مدارس در گیرودار موافقت و مخالفت
فعالیت مدارس بهصورت تدریجی و گروه بندی
چند روزی اس��ت که آغاز ش��ده اما این بازگشایی
ت��ا کن��ون با چالشهای��ی همراه بوده اس��ت .با
اعالم رس��می وزارت آموزش و پرورش؛ مدارس
ابتدایی و متوسطه اول ،با برنامه و الگویی که خود
م��دارس تدوی��ن کرده اند ،به صورت حضوری از
اول آذر بازگش��ایی ش��د .با شروع فعالیت مدارس
و از س��رگیری دوباره برخی از مش��اغل در کشور،
مس��ئوالن بهداش��تی در خصوص شیوع دوباره
کرونا و ایجاد پیک جدید ابراز نگرانی کردند.
اپلیکیش��ن ماسک وابس��ته به معاونت بهداشت،
وزارت بهداشت و معاونت علمی و فناوری ریاست
جمهوری درباره بازگش��ایی مدارس به مسئوالن
ستاد ملی کرونا هشدار داد و اعالم کرد که آلمان
با جمعیتی مشابه ایران به  ۶۸درصد کل جمعیت
خ��ود ،دو نوبت واکس��ن تزریق کرده ،چیزی که

در کش��ور وجود دارد خاطرنش��ان کرد :سرانه ۱۷.۸
پزش��ک به ازای هر  ۱۰هزار نفر دروغ اس��ت؛ زیرا
تعدادی از این اس��اتید بازنشس��ته هستند .از طرفی
پزشکانی که از کشور رفتهاند نیز در سرانه پزشکی
لحاظ ش��دهاند .در حال حاضر اگر به س��ایت نظام
پزشکی مراجعه کنید ،مرحوم دکتر قریب نیز جزو
پزش��کان حس��اب میکنند .این در حالی است که
حجمزیادیازاینپزشکانفوتکردهاند،بازنشسته
شده یا از کشور خارج شدهاند .حتی برخی از آنان در
صنف پزشکی مشغول به فعالیت نیستند.
اس��تاد دانش��گاه ته��ران درباره آم��ار واقعی تعداد
پزش��کان کش��ور گفت :سرانه واقعی پزشکانی که
در کشور مشغول به کار هستند که بازنشسته نشده
مهاجرت نکردهاند ۱۱.۸ ،است.

هماکن��ون در ای��ران  ۵۴درص��د اس��ت .از اوایل
مهر ،مس��ئوالن این کشور به دلیل کاهش شمار
مبتالی��ان ،محدودیتهای اجتماعی را به تدریج
کاهش دادند .با وجود این ،اکنون آلمان با بدترین
موج کرونا از ابتدای ش��روع بیماری مواجه ش��ده
است .آمار ابتالی روزانه این کشور به رغم پوشش
باالی واکسیناس��یون ،اقتصاد قوی و جدیت باال
در اعم��ال قوانی��ن به  ۵۰هزار نفر و مرگ روزانه
به  ۳۰۰نفر رسیده است.

بلواوریجین  ۶توریست را به فضا می برد

شرکت بلواوریجین برای نخستین بار  ۶نفر را
همراه موشک نیوشپارد به فضا می رود که دو
نفر آنها مهمان افتخاری هستند .اما بقیه برای
حضور در این سفر هزینه پرداخت می کنند .به
گزارش ایندپندنت ،شرکت فضایی بلواوریجین
مایکل اس��تراهان ،مج��ری تلویزیونی و چند
توریست که هزینه سفرشان را پرداخت کردهاند
به فضا میبرد .در این س��فر که قرار اس��ت ماه
آینده انجام شود ،عالوه بر استراهان ،لورا شپارد
چرچلی دختر نخستین فضانورد آمریکایی که
ب��ه فضا رف��ت نیز حض��ور دارد .آنها مهمانان
افتخاری این س��فر هس��تند و به همین دلیل
بهای سنگین آن را نمیپردازند.
استراهانهنگامحضوردربرنامه«گودمورنینگ
آمری��کا» خبر س��فرش ب��ه فضا را اعالم کرد و
گفت :بلواوریجین از او خواسته در این عملیات

قاب روز
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اعزامملیپوشانپاراوزنهبرداری
به مسابقات قهرمانی جهان

تیم ملی پاراوزنهبرداری ایران برای حضور
در مس��ابقات قهرمانی جهان روز پنجشنبه
راهی کشور گرجستان میشود .به گزارش
رواب��ط عموم��ی فدراس��یون ورزش های
جانب��ازان و معل��والن ،مس��ابقات پاراوزنه
ب��رداری قهرمان��ی جهان وزنه از شش��م تا
چهارده��م آذر م��اه به میزبان��ی تفلیس در
گرجس��تان برگزار می ش��ود ک��ه تیم ملی
کشورمان با  ۱۴ملی پوش در دو رده جوانان
و بزرگس��االن در این رویداد حاضر خواهد
ش��د .بر این اساس احس��ان صوری (دسته
 ۴۹کیلوگرم) ،سعید اسکندرزاده (دسته ۸۰
کیلوگ��رم) در رده جوان��ان و علیرضا ایزدی

(دس��ته  ۵۶کیلوگرم) ،س��ید یوسف یوسفی
و محس��ن بختیار (دسته  ۵۹کیلوگرم) ،امیر
جعفری و علی سیفی (دسته  ۶۵کیلوگرم)،
ن��ادر مرادی (دس��ته  ۷۲کیلوگرم) ،روحاله
رس��تمی (دس��ته  ۸۰کیلوگرم) ،س��یدحامد
صلحیپور (دس��ته  ۹۷کیلوگرم) ،س��امان
رضی و علیاکبر غریبش��اهی (دسته ۱۰۷
کیلوگرم) ،مهدی صیادی و احمد امینزاده
(دس��ته  +۱۰۷کیلوگرم) در رده بزرگساالن
هستند که زیر نظر حسین توکلی سرمربی،
احمد مالحس��ینی و بابک محمدی مربیان
تی��م مل��ی با حریف��ان خود ب��ه رقابت می
پردازند.

شرکت کند .او پوشش خبری عملیاتی را فراهم
ک��رده ب��ود که ط��ی آن جف ب��زوس ،مالک
بلواوریجین به مرز فضا رفت .عالوه بر این دو
مهمان افتخاری ۴ ،توریست نیز حضور دارند.
این نخس��تین عملیات بلواوریجین با موشک
نیو ش��پارد اس��ت که طی آن  ۶فرد به فضا سفر
میکنند .آنها به ارتفاع  ۶۵مایلی زمین میروند.
همچنی��ن مأموریت مذکور نوزدهمین پرتاب
موشک شپارد به حساب میآید.

سرمايه شركت پااليش نفت اصفهان  83.5درصد افزايش يافت
ب�اتصوی�بدرمجم�ععموم�یفوقالعادهش�رکتپاالیشنفت
اصفهان،سرمايهاینشرکت از 76هزارمیلیاردریالبهحدود139
هزارمیلیاردریالرسید.
جلسه مجمع عمومي فوق العاده صاحبان سهام شركت پااليش
نف�تاصفه�انب�احضوربي�شاز69/35درصدازس�هامدارانو
همچنيناعضايهيئتمديرهونمايندهمؤسسهحسابرسيبهمند
بهعنوانحسابرسوبازرسقانونيشركتونمايندهسازمانبورس
و اوراق بهادار ،به صورت حضوری و مجازی برگزار گرديد .پس از
احراز حد نصاب قانوني و با توجه به مفاد ماده 101اصالحيه قانون
تجارتبهمنطاهریانمبارکه(نائبرئیسهيئتمديره)بهعنوان
رئيسجلسهوعلیرضاخداییساخلو(نمايندهشركتآوایپردیس
سالمت)وسیدابوالقاسمتوکلی(نمايندهشركتهایسرمایهگذاری
استانیسهامعدالت)بهعنوانناظرينوصاحبارجمند(مديرمالي
شركت) به عنوان منشي جلسه انتخاب گرديدند .سپس رسميت
جلسهتوسطرئيسمجمعاعالم شدومنشيجلسهدستورجلسه
رامبن�يب�رارائهگزارشهيئتمديرهوبازرسقانونيدرخصوص
افزايشسرمايهشركت،بررسيوتصويبافزايشسرمايهشركت
و اصالح ماده ( )5اساسنامه مرتبط با ميزان سرمايه و تعداد سهام
قرائتكرد.
مدیرعاملشرکتپاالیشنفتاصفهاندراینمجمعگفت:مبلغ
افزایش سرمایه شرکت از محل تجدید ارزیابی زمین های آن63،
هزارمیلیاردریالبودهاست.

مرتضیابراهیمی،هدفازافزایشسرمایهشرکترااصالحساختار
مالیباتوجهبهمزیتمالیاتیمقرردرماده14قانونحداکثراستفاده
ازتوانتولیدیوخدمانیکشوروحمایتازکاالیایرانیبیانکردو
افزود :این افزایش سرمایه فاقد جریان ورودی وجه نقد به شرکت
بوده و تأثیری بر درآمدهای ش�رکت نخواهد داش�ت .وی مجموع
زمینهایاینشرکترا 9میلیونو 539هزار 753مترمربعاعالم
کرد .
مدیرعاملشرکتپاالیشنفتاصفهانبابیاناینکهپااليشگاه

اصفهانازسال1387مشمولاجرایسیاستهایاصل44قانون
اساس�یگردی�دوبهبخشخصوصیواگذارش�د،ادام�هداد:این
شرکتاززمانخصوصیشدنتاکنون8بارافزایشسرمایهداشته
بهطوريكه سرمایه شرکت از  100میلیون ریالدر سال 1387به
حدود139هزارمیلیاردریالافزایشیافتهاست.ابراهیمیدرادامه،
چشماندازشرکتپاالیشنفتاصفهانراتبدیلبهیکیازهلدینگ
ه�ایموف�قپتروپاالیشکش�وراعالمکردواف�زود:دراینرابطه
پاالیش�گاهاصفهانتاکنون 44درصدس�هامشرکتپتروشیمی

اصفهان و  17درصد نفت سپاهان را خریداري كرده است.
وی با اعالم این که این ش�رکت در بین ش�رکت های پاالیش�ی
بیشترین فرآورده های نفتی کشور با ظرفيت فرآورش روزانه375
هزار بش�که نفت خام ،حدود  23درصد از فرآوردههای نفتی مورد
نياز کشور را توليد ميكند ،تولید حالل  ،402بوتان ،آروماتیک های
سنگین و نرمال هگزان را به عنوان محصوالت جدید این شرکت
معرفيكرد.
مدیر عامل ش�رکت پاالیش نفت اصفهان در ادامه با بیان این که
طرحزیستمحیطیتصفیهگازوئیلپاالیشگاهاصفهان95درصد
پیشرفت داشته و سال  ۱۴۰۱به بهره برداری میرسد گفت :این
طرح از سال 1393توسط متخصصان کشورمان آغاز شد و برای
اجرای آن  ۳۷هزار و  830میلیارد ریال اعتبار ریالی و  ۵۴۰میلیون
یورو اعتبار ارزی تخصیصدادهشده است.
ابراهيمی با اشاره به اين كه براساس مصوبه هیئت دولت گازوئيل
توليدیپااليشگاههابايدبهاستانداردبینالمللییورو ۵ارتقاءیابد
افزود :با بهره برداری از طرح تصفیه گازوئیل پاالیشگاه اصفهان
میزان گوگرد گازوئیل تولیدی آن به کمتر از PPM 50خواهد رسيد.
جهایتقطير()RHU
ویهمچنینبهطرحگوگردزداییازت هماندهبر 
که با برآورد 15هزار و 877ميليارد ريال و 683ميليون يورو هزینه
در حال اجرا بوده پرداخت و گفت :اين طرح با هدف عالي زيس�ت
محيطي و اقتصادي در حال اجرا بوده و پيش بينی می شود تا سال
 1403به بهره برداری برسد.

