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گزارش وزیر صنعت ،معدن و تجارت از اقدامات ستاد تنظیم بازار در شب عید:

فروشگاه های بهاره راه اندازی می شود

معاون اول رییسجمهور تاکید کرد:

توسعه مترو در کالنشهرها از
مهمترین اولویتهای دولت است

گسترش شبکه حملونقل عمومی؛ مناسبترین راهکار برای مقابله با آلودگی هوا
معاون اول رییس جمهور با اشاره به موضوع آلودگی هوا در کالن شهرها و
بویژه تهران ،گفت :یکی از مهمترین اولویتهای دولت کمک به توسعه مترو در کالن
شهرها است.
اسحاق جهانگیری بعد از ظهر دیروز (چهارشنبه) در نشست با مسئوالن دستگاه
های دولتی ،شهرداری و شورای شهر تهران برای تامین  2هزار دستگاه واگن مترو،
اظهار داشت :برای مقابله با آلودگی هوا در شهرهای بزرگ مناسب ترین راهکار
گسترش شبکه حمل و نقل عمومی بویژه راه آهن درون شهری است.
وی با اشاره به مصوبه شورای اقتصاد برای تامین و خرید  2هزار دستگاه واگن
مترو ،گفت :خوشبختانه در پایتخت زیرساخت های الزم برای گسترش مترو ایجاد
شده و دولت مصمم است در سریع ترین زمان ممکن  2هزار واگن های مورد نیاز راه
آهن شهری تامین شود.
معاون اول رییس جمهور با اشاره به رنج و سختی مسافران در استفاده از مترو
بویژه در ساعات پرتردد و نیز برنامه کالن دولت در مقابله با آلودگی هوا نظیر نوسازی
ناوگان باری کشور ،از مسئوالن مربوطه خواست تا ظرف یک هفته  ،در خصوص
نخستین قرارداد این مصوبه و تامین  630واگن مورد نیاز شهر تهران برنامه و ساز و
کار اجرایی ارایه کنند.
دکتر جهانگیری همچنین ضمن تاکید بر استفاده از توانمندی داخلی ضرورت
لحاظ موضوعاتی نظیر انتقال دانش و فناوری به کشور در زمینه ساخت واگن و
لکوموتیو در قرارداد با شرکت های خارجی را یادآور شد و گفت :امروز ظرفیت
مناسبی در روابط خارجی کشور بوجود آمده و محدودیتی برای استفاده از فاینانس
در توسعه این طرح ها وجود ندارد.
پیش از سخنان معاون اول رییس جمهور ،نجفی شهردار تهران در گزارشی از
وضعیت متروی تهران و نیاز راه آهن شهری پایتخت ،با تاکید بر استفاده از وسایل
حمل و نقل عمومی برای مقابله با آلودگی هوا و ترافیک سنگین  ،گفت :مترو در
پایتخت برای ارایه بهترین خدمات نیازمند بیش از هزار واگن است.
در این جلسه هریک از اعضا دیدگاه ها و راهکارهای خود برای تامین نیاز شبکه
ریلی درون شهری  9کالن شهر کشور ارایه کردند.

توسعه همکاریهای معدنی
با همتایان خارجی

رییس مرکز تحقیقات فرآوری مواد معدنی ایران همکاری با کشورهای شاخص
معدنی جهان در بخش تحقیقات را ضروری دانست و از آفریقای جنوبی ،فنالند،
استرالیا و چین به عنوان پایگاه های ارتباطی در این زمینه نام برد.
غالمرضا مالطاهری روز چهارشنبه افزود :امروز دستیابی به ارزش افزوده باالی
مواد معدنی نیازمند الزامات اجرایی و ساختار جدیدی برای این تشکیالت است که
امسال مرکز فرآوری مواد معدنی ،استراتژی خود را تغییر داده و به سازمان توسعه و
نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) هم پیشنهاد شده تا در هیات عامل
مورد بررسی قرار گیرد که پس از تایید شکل اجرایی به خود می گیرد.
وی گفت :براساس تشکیالت سازمانی جدید ،بیشتر بر روی فناوری و توسعه
تکنولوژی متمرکز خواهیم شد و در این چارچوب استفاده از تجربیات همتایان
خارجی و مراکز تحقیقاتی مشابه بسیار حائز اهمیت است و برپایه آن نقشه راه
ترسیم می شود .
مرکز تحقیقات فرآوری مواد معدنی ایران با هدف اجرای تحقیقات کاربردی بر
روی مواد معدنی به منظور تبدیل مواد معدنی استخراج شده در معادن به مواد قابل
مصرف در صنعت ،از طریق روشهای آزمایشگاهی و تستهای نیمه صنعتی (پایلوت)
و از همه مهمتر ارائه فلوشیت صنعتی فرایندها برای فرآوری و استحصال انواع مواد
معدنی فلزی و غیر فلزی را در دستور کار خود دارد.
مالطاهری خاطرنشان ساخت :بر اساس سیاست دستیابی به تازه ترین
دستاوردهای علمی  -پژوهشی ،مرکز تحقیقات فرآوری مواد معدنی ایران ضمن اعزام
شماری از متخصصان برای شرکت در دوره های آموزشی در کشورهای هدف ،مربیانی
از این کشورها را به منظور برپایی دوره های آموزشی به ایران دعوت و در نهایت با
حضور در مرکز ،تازه ترین دستاوردهای خود را در اختیار پژوهشگران و متخصصان
ایرانی قرار دادند.
مالطاهری تصریح کرد :استفاده از توانمندی کشورهای یاد شده در زمینه معدن
و صنایع معدنی ،ضمن تسریع در اجرای برنامه ها ،زمینه ساز اجرای پروژه های
مشترک را فراهم می سازد.
وی یادآور شد :همکاری فنالند با مرکز تحقیقات فرآوری مواد معدنی ایران در
چارچوب طرح عناصر نادر خاکی اکنون با این کشور دنبال می شود.
به گفته وی ،فنالند به عنوان یک کشور توانمند اروپایی در بخش معدن و صنایع
معدنی می تواند همکاری خوبی هم در حوزه اکتشاف و هم فرآوری با ایران داشته
باشد.
مالطاهری خاطرنشان ساخت :فنالندی ها در شناسایی عناصر نادر خاکی در
منطقه سنگان ( خراسان رضوی) و انجام آنالیز های خاص هم تعامالت مناسبی را
داشتند.
چندی پیش طرح استحصال فلزات یا عناصر نادر خاکی از منابع معدنی به عنوان
رتبه برتر پژوهشی پنجمین جشنواره پژوهش و فناوری صنعت ،معدن و تجارت را از
آن سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) کرد.
مطالعه برای احداث مرکز تحقیقات فرآوری مواد معدنی ایران از سال  1367آغاز
و این طرح در برنامه اول توسعه (  ) 1368 -72تصویب و از پایان برنامه اول تا سال
 1374به فعالیت خود ادامه داد.
سال  1384طرح از وزارت صنایع و معادن جدا و به سازمان توسعه و نوسازی
معادن و صنایع معدنی ایران ( ایمیدرو ) انتقال یافت .مطالعات طراحی و انتخاب
تجهیزات آزمایشگاه ها ،پایلوت و کارگاههای مرکز تحقیقات فرآوری مواد معدنی
ایران توسط شرکت  BHPو  AMDELاسترالیا به عنوان مشاور طراحی و با
همکاری موسسه تحقیقات و کاربرد مواد معدنی ایران به عنوان مشاور صنعتی و ناظر
ایرانی انجام شده است.
مرکز تحقیقات فرآوری مواد معدنی ایران دارای  4واحد آزمایشگاهی (شیمی،
کانی شناسی ،فرآوری و محیط زیست ،ایمنی و بهداشت حرفه ای) و یک واحد
نیمه صنعتی فرآوری با ظرفیت  2تن بر ساعت است و از نیمه نخست سال 1384
واحدهای آزمایشگاهی شیمی ،کانی شناسی و فرآوری و از نیمه دوم سال 1386
واحد نیمه صنعتی فرآوری مواد معدنی مرکز با هدف شبیه سازی فرآیندهای فرآوری
و بهینه سازی واحدهای فرآوری به بهره برداری رسیده و همچنین مطالعات زیست
محیطی بر روی نمونه های دریافتی را آغاز کردند.
آبانماه سال  1387این مجموعه از حالت طرح خارج شد و به عنوان بازوی
تحقیقاتی و پژوهشی ایمیدرو مشغول به ارائه خدمات فنی و مهندسی است .در
دوره کوتاه فعالیت مرکز ،موفق به کسب نشان سیستم مدیریت کیفیت ISO
 9001:2008شده و همچنین آزمایشگاه های مرکز موفق به کسب گواهی استاندارد
بین المللی  17025 ISO/IECشده است.

محمد شریعتمداری دیروز چهارشنبه پس از جلسه هیات دولت
در جمع خبرنگاران درباره اقدامات شب عید وزارت صنعت ،معدن و
تجارت در آستانه روزهای پایانی سال گفت:
برای هماهنگی های الزم بین ارگان ها و دستگاه های مختلفی که
نظارت بر امر توزیع کاال و خدمات در ایام تعطیالت سال جدید دارند،
جلسه ستاد تنظیم بازار شب گذشته تشکیل شد.
در این جلسه گزارشی از ذخایر مطمئن کاالهای اساسی و مورد
نیاز مردم اعم از میوه و مرکبات و سایر اقالم مورد نیاز ارایه شد که این
گزارش تصویر کامال امید بخشی را نسبت به آینده در ماه های پیش رو
از جمله اسفند و فروردین ماه نشان می داد.

همچنین سازمان میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری در
حوزه تامین نیازهای گردشگری و تامین مسافرخانه ها ،مقدمات بسیار
خوبی را فراهم کرده و ستادهای ویژه ای را تشکیل داده است تا ارایه
خدمات الزم به مسافران در نقاط مختلف کشور ،هماهنگی های الزم
وجود داشته باشد.
در وزارت راه و شهرسازی هماهنگی های الزم وجود دارد و در
زمینه حمل جاده ای و هوایی شرایط مطلوبی را دارند تا مردم با
کمترین دغدغه سال جدید را آغاز کنند و امیدواریم با دقت همه این
تعهدات دستگاه های اجرایی مربوطه برای تامین نیازهای اساسی مردم
ارایه کردند ،به کفایت انجام شود.

سازمان های نظارتی نیز که تحت نظر ستادها عمل می کنند مانند
ستاد حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و سازمان تعزیرات
حکومتی دراین مدت نظارت خود را دقیق تر و سریع تر خواهند کرد و
تیم های مشترکی را برای نظارت بر بازار تشکیل خواهند داد.
این تیم از اوایل اسفند کار خود را آغاز و تا پایان فروردین ماه
ادامه خواهد داشت و مردم می توانند هرگونه تخلف را در صورت
مشاهده به این مراکز منتقل کنند تا با آن برخورد قاطع شود.
سازمان جهاد کشاورزی با هماهنگی اصناف در شهرهایی که تقاضا
وجود دارد فروشگاه های بهاره راه اندازی می کند که در آن مراکز نیز
خدمات ویژه ای به مردم ارایه می شود.

عناوين مهم
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صفحه 3

عراقچی:

الحاقیه برای برجام وجود نخواهد داشت

معاون سیاسی وزارت امور خارجه گفت :برجام باید
بدون یک کلمه کم و یک کلمه زیاد اجرا شود و هیچ
امکانی برای مذاکره مجدد ،اصالح یا الحاقیه به آن وجود
ندارد.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی دولت ،سید عباس
عراقچی معاون وزیر امور خارجه کشورمان دیروز در
حاشیه دیدار با سرگئی ریابکوف معاون وزیر خارجه
روسیه ،گفت :ما امروز میزبان آقای ریابکوف معاون وزیر
خارجه روسیه و مذاکره کننده روسیه در مذاکرات هسته
ای هستیم .دیدار در راستای مشورت های مستمری
است که بین ما و وزارت خارجه روسیه از پیش از
مذاکرات برجام جریان داشت و در طول مذاکرات هسته
ای بسیار فشرده و نزدیک بود.
وی اضافه کرد :در طول دو سال گذشته نیز که
برجام اجرایی شده است ،رایزنی های مستمری داشته
ایم ،هم من به روسیه سفر کردم و هم آقای ریابکوف
چندین بار به تهران آمدند.
عراقچی ادامه داد :در شرایط کنونی و با توجه به
فضای بسیار منفی که آقای ترامپ رییس جمهوری
آمریکا در خصوص برجام ایجاد کرده و تهدیداتی که به
عمل آورده و ضرب االجل گذاشته ،ضرورت رایزنی ها
بیش از گذشته احساس می شد.
وی گفت :ما با طرف های اروپایی هم در حال
رایزنی های مستمر هستیم اما طبیعی است که رایزنی
های ما با دو کشور روسیه و چین از جایگاه مهمی
برخوردار است.
معاون سیاسی وزارت امور خارجه خاطرنشان کرد:
امروز درباره شرایط حاضر ،نقض برجام توسط آمریکا و

بدعهدی های آمریکایی ها و درخواست های این کشور
که همه غیرقانونی و بر خالف تعهداتشان در برجام
است ،بحث و تبادل نظر خواهیم کرد.
عراقچی گفت :روسیه همواره از حامیان جدی
برجام بوده ،هم در طول مذاکرات کمک زیای کرده و
هم بعد از اجرایی شدن آن حامی توافق بوده است .ما
امیدواریم با رایزنی هایی که بین دو طرف در سطوح
مختلف در جریان است ،بتوانیم منافع هر دو کشور را به
نحو احسن در چند ماه آینده تامین کنیم.
برجام؛ نه یک کلمه کم نه یک کلمه اضافه
معاون سیاسی وزارت امور خارجه در پاسخ به
سوالی مبنی بر اینکه آیا در خصوص برجام احتمال
مذاکره مجدد وجود دارد ،گفت :درباره برجام موضع ما
کامال روشن است و موضع روسیه ،چین و سه کشور
اروپایی هم تا االن روشن است.
وی تصریح کرد :هیچ مذاکره مجددی در مورد
برجام امکان ندارد ،هیچ کلمه ای از برجام کم و یا به
آن اضافه نمی شود.
عراقچی ادامه داد :این که طرف های دیگر در

تعامالتی که با آمریکایی ها دارند نهایتا به چه نتیجه
ای برسند برای ما هیچ اهمیتی ندارد ،موضع ما صریح و
روشن است .برجام بدون یک کلمه کم و یک کلمه زیاد
باید اجرا شود.
معاون سیاسی وزارت امور خارجه تاکید کرد :هیچ
امکانی برای باز شدن مذاکره ،مذاکره مجدد ،اصالح
برجام و یا الحاقیه به برجام و هر تعبیری که به کار می
برند وجود ندارد.
وی تصریح کرد :برجام یک تعهد روشن بین المللی
برای همه کشورهایی است که در آن مشارکت دارند و
این تعهد توسط شورای امنیت تبدیل به یک تعهد بین
المللی شده است.
عراقچی تاکید کرد :همه موظف هستند تعهدات
خود را اجرا کنند و اگر اجرا نکنند به ناچارباید تبعات
تصمیمی را که خواهند گرفت ،بپذیرند.
وی در پاسخ به این سوال که آیا امروز عالوه بر
برجام در مورد موضوعات دیگر هم گفت وگو می کنید،
گفت :رایزنی با آقای ریابکوف همواره در خصوص برجام
بوده و البته برخی موضوعات بین المللی که در حوزه
کاری ایشان قرار دارد.
معاون سیاسی وزارت امور خارجه ادامه داد:
مذاکرات امروز ما درباره برجام و تحوالت ناشی از
سیاست های آمریکا است که در این خصوص رخ داده
است.
وی گفت :البته به طور طبیعی وقتی دیپلمات ها با
هم می نشینند ممکن است در مورد موضوعات دیگر هم
بحث و گفت وگو کنند ولی تمرکز گفت وگوهای امروز
ما بر برجام است.

معاون وزیر اقتصاد :دالیل نوسان در بودجه کشور ؛

دولت معافیتهای مالیاتی را هدفمند کند

معاون وزیر اقتصاد با اشاره به
دالیل نوسان در بودجههای ساالنه،
گفت :معافیتهای مالیاتی در کنار فرار
مالیاتی موجب عدم شفافیت و همچنین
پایین بودن سهم مالیات در بوجه شده
است.
حسین میرشجاعیان درباره سهم
پایین مالیات دراقتصاد ایران اظهار کرد:
بودجه در سراسر دنیا مبتنی بر مالیات
تامین میشود ،این در حالی است که
بودجه هایی که از منابع دیگری از جمله
فروش منابع طبیعی تامین میشود
ناپایدار بوده و این به معنای انعکاس
نوسانات در بودجه است.
او ادامه داد :به همین دلیل است
که بودجه کشور نوسان دارد و در ابتدای
سال مطمئن نیستیم که آیا میتوانیم
درآمد پیش بینی شده را کسب کنیم
یا خیر.
معاون اقتصادی وزیر اقتصاد با
تاکید بر اینکه حدود  35درصد بودجه
ما از محل درآمدهای نفتی حاصل
میشود ،توضیح داد:این رقم در اوایل

دهه  80در برخی مقاطع به بیش از 60
نیز رسیده است.
میرشجاعیان در ادامه به نسبت
مالیات به تولید ناخالص داخلی اشاره و
تصریح کرد:اگر به این رقم پرداختهای
تامین اجتماعی را اضافه کنیم این
شاخص به  14میرسد این در حالی
است که در کشورهای توسعه یافته به
خصوص کشورهای اتحادیه اروپا این نرخ
به  45درصد هم رسیده است.
او با بیان اینکه معافیتهای وسیع
مالیاتی در کشور از دالیل پایین بودن
این نسبت است ،اظهار کرد :نزدیک به
 40درصد اقتصاد کشور مانند بخش
کشاورزی و سرمایه گذاری در مناطق
آزاد و ویژه و  ...از پرداخت مالیات معاف
هستند ضمن اینکه فرار مالیاتی باالیی
نیز در اقتصاد وجود دارد به عبارت دیگر
پایه مالیاتی نتوانسته وسیع شود و در
نتیجه معافیت های زیادی وجود دارد.
معاون وزیر اقتصاد گفت:اگر
میخواهیم میزان وابستگی به درآمد
نفتی در کشور کم شود باید دولت

رویکرد خود را مشخص و معافیتها را
نیز در بخشهای مختلف کم و هدفمند
کند.
معاون اقتصادی وزیر اقتصاد با
تاکید بر اینکه معافیت به معنی نبود
اظهار نامه مالیاتی و عدم شفافیت است،
خاطرنشان کرد:پیشنهاد این است که
اگر دولت و یا مجموعه کشور قصد دارد
از بخش خاصی حمایت کند نرخ مالیات
را به صفر برساند نه این که آن را کامل
معاف کند ،این امر باعث شفافیت و
مشخص شدن میزان درآمدها می شود
این امر باعث می شود فرد اظهار نامه
ارائه کند اما مالیات نپردازد.
او با بیان اینکه دولت باید از
حمایت های بی دلیل از بخش های
مختلف دوری کند ،چرا که لزوما این نوع
حمایت ها به بخش های مختلف کمک
نمی کند و بخش خصوصی همواره این
مطالبه را دارد که مالیات پرداخت نکند
اما باید دید که آیا پشت این حمایت ها
رونق است یا اینکه این حمایت ها کور
است .میرشجاعیان ناهماهنگی بانکهای

اطالعاتی کشور را در ایجاد فرار مالیاتی
موثر دانست و گفت :بانکهای اطالعاتی
کشور مانند مجمع الجزایر در حوزه های
مختلف توسعه پیدا کرده اما یکپارچه
نیستند این در حالی است که اگر این
بانکهای اطالعاتی هماهنگ شوند از فرار
مالیاتی جلوگیری میشود .معاون وزیر
اقتصاد با بیان اینکه مالیات باید شفاف
و قابل محاسبه باشد و این همان چیزی
است که فعاالن اقتصادی بر آن تاکید
میکنند ،تصریح کرد:اینکه فرد مراجعه
می کند و مبلغی را به عنوان مالیات
برای او اعالم می کنند که بیش از
تصور است ناشی از همین موضوع است.
میرشجاعیان با بیان اینکه اگر بنا بر این
است که جریان اقتصادی شفاف باشد
باید میزان مالیات قابل پیش بینی باشد،
خاطرنشان کرد:به دلیل همین عدم
شفافیت درآمد مالیاتی مناسبی برای
دولت وصول نمیشود و اتکای کشور به
نفت از بین نمیرود ضمن اینکه شفافیت
برای فعال اقتصادی نیز وجود ندارد و در
نتیجه دو طرف باخت است.

فناوری هوش
مصنوعی موبایل
عرضه می شود
صفحه 8

خبر

آغاز بررسی بودجه در شورای
نگهبان از هفته آینده

سخنگوی شورای نگهبان از آغاز بررسی
مصوبه مجلس در خصوص الیحه بودجه سال
 ۹۷در این شورا از هفته آینده خبر داد.
عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای
نگهبان گفت :مصوبه مجلس درباره الیحه
بودجه سال  97از هفته آینده در شورای نگهبان
مورد بررسی قرار میگیرد.
وی افزود :چنانچه کار بررسی بودجه در
مجلس در هفته آینده به پایان برسد شورای
نگهبان به صورت رسمی کار بررسی خود در
خصوص این مصوبه را شروع خواهد کرد و
چنانچه کار بررسی بودجه در صحن مجلس به
پایان نرسد شورا به خاطر سرعت بخشیدن به
کار به صورت غیر رسمی بررسی بودجه را شروع
میکند.
سخنگوی شورای نگهبان با اشاره به جلسه
امروز اعضای این شورا اظهار داشت :در جلسه
امروز نحوه کار شورای نگهبان در بررسی بودجه
مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نقطهنظرات
در خصوص آن مطرح شد.
کدخدایی در پایان خاطرنشان کرد:
کار بررسی بودجه  97هفته آینده در شورای
نگهبان شروع میشود و در صورت نیاز برای
سرعت بخشیدن به کار جلسات فوقالعاده شورا
نیز برگزار خواهد شد.

اقامه نماز جمعه این هفته تهران به
امامتحجتاالسالمابوترابیفرد

نماز عبادی ـ سیاسی جمعه این هفته
تهران برای اولین بار به امامت حجتاالسالم
والمسلمین سید محمد حسن ابوترابیفرد در
مصالی امام خمینی (ره) اقامه میشود.
مراسم نماز عبادی ـ سیاسی جمعه این
هفته تهران از ساعت  ۱۰:۵۰در مصالی امام
خمینی (ره) با قرائت زیارت آلیاسین آغاز و
با تالوت آیاتی از کالماهلل مجید ادامه مییابد.
در ادامه سردار سرتیپ پاسدار سید
مهدی فرحی ،فرمانده قرارگاه مهارتآموزی
کارکنان وظیفه نیروهای مسلح ،با موضوع
تشریح اهداف و برنامههای این قرارگاه به
سخنرانی میپردازد.
والمسلمین
حجتاالسالم
سپس
سیدحسن معین شیرازی پیرامون سبک
زندگی دانشمندان اسالمی پیش از خطبهها
به ایراد سخن خواهد پرداخت.
نماز عبادی ـ سیاسی جمعه پس از
ایراد خطبهها ،برای اولین بار به امامت
حجتاالسالم والمسلمین سید محمد حسن
ابوترابیفرد اقامه میشود.
یادآور میشود شروع خطبهها ساعت
 ۱۲:۰۴و اذان ظهر به افق تهران ۱۲:۱۹
است.
گفتنی است حجتاالسالم والمسلمین
سید محمد حسن ابوترابیفرد ،روز گذشته،
در حکمی از سوی رهبر معظم انقالب به
عنوان خطیب جمعه تهران منصوب شد.

