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وحیدحاجيپور

وزیر با تجربه یعنی فقط حلقه ما!
غالمعلي رجايي از فعاالن اصالح طلب به رئيس جمهور منتخب پيشنهاد 
داده است از افرادي همچون بيژن زنگنه و اسحاق جهانگيري در دولت 
استفاده كند، چرا؟ چون اين افراد از تجربه گران بهايي برخوردار هستند!

اين توصيه در شرايطي مطرح شده كه هم جهانگيري و هم زنگنه از بانيان 
وضعيت موجود هستند و با تصميمات و اقدامات خود ضربات بزرگي به 
كشور وارد كرده اند ولي هواخواهان مي گويند چون داراي تجربه هستند 

پس حضورشان ارزشمند خواهد بود! 
حضور مجدد زنگن��ه در نفت و بررس��ي عملكرد او هم نش��ان مي دهد 
طرفداران تئوري »وزير، بايد تجربه داشته باشد«  به شكست خود، بيشتر 
فكر مي كنند و به اين واقعيت پي برده اند كه براي وزارت »تجربه« نه شرط 

الزم است و نه كافي. 
بيژن زنگنه باتجربه ترين وزير تاريخ جمهوري اسالمي ايران است كه تا 
انقالب به پيروزي رسيد »وزارت« را در آغوش گرفت البته در دوره هشت 
ساله محمود احمدي نژاد، در هيچ يك از نهادهاي اجرايي كشور حضور 
نداشت ولي زماني كه در سال 92 دولت روحاني روي كار آمد، عده اي 
در بوق و كرنا كردند كه با توجه به شرايط ويژه صنعت نفت، وزيري بايد 

سكان اين صنعت را در دست بگيرد كه داراي »تجربه كافي« باشد. 
عده اي نيز اين ايده را »باد« كردند تا به واس��طه آن، وزيري بر سر كار 
بيايد كه منافع آنها را تأمين كند اما عملكرد زنگنه نش��ان داد از قضا 
ش��اخصي به نام تجربه مي تواند بحران آفرين باشد. تجاربي كه زنگنه 
و س��اير افرادي كه اين روزها براي وزارت نفت مطرح مي شوند، حامل 
اين پيام مهم است كه حساب كردن روي تجارب افراد، يعني ادامه راه 

مردود گذشته كه هيچ سنخيتي با تحقق منافع ملي ندارد. 
تجربه اگر راهگشا بود، زنگنه با انبوهي از تجربه، بدتر از گذشته عمل نمي كرد 
و خسارت هاي بسياري نمي آفريد، با وجود اين هنوز هم عده اي مي گويند 
وزير آينده نفت بايد در آيتم »تجربه«، مجتهد باشد تا بتواند ويرانه اي را كه 
در نفت ايجاد شده آباد كند. البته گفته نمي شود اين تجربه، اساساً به معناي 
وابستگي جناحي اين افراد به جريان هاي پرقدرت در نفت است و الغير. اگر 
به تجربه باشد كه تمثال اصلي آن، بيژن زنگنه است كه اينگونه خسارت بار 
وزارت كرده است. البته او در اين مسير تنها نيست، متأسفانه در ميان نام هايي 
كه اين روزها براي وزارت نفت مطرح مي ش��ود، هيچ اشاره اي به »كارنامه« 
نمي شود و تنها استدالل طرفداران كانديداها، تأكيد بر شاخصي به نام تجربه 
است؛ مؤلفه اي كه با اين پوش��ش مي خواهد بگويد مديريت بر نفت بايد در 

اختيار حلقه اي كوچك و خاص باشد چراكه فقط آنها مي توانند و بس!
عقل مي گويد براي دچار نشدن به روند نخ نماي شده انتخاب وزرا، نبايد 
تجربه را تجربه كرد بلكه بايد از تجربه براي عدم ابتال به بال، بهره برد. افرادي 
كه در طول وزارتش��ان در نفت، همه چيز را به هم ريختند و كشور را در 
بن بست قرار دادند، تجربه تلخ اما گرانبهايی هستند كه بايد از آن استفاده 
كرد تا بار ديگر اتفاقات تلخ تكرار نشود. حسن روحاني يك بار اين اشتباه را 
مرتكب شد؛ او با همين استدالل سطحي كه بايد كار را به باتجربه ها سپرد، 
نفت را ويران كرد و تجربه روزهاي اسفناك گذشته را به صورت سخت تري 
»به روز« كرد. بايد ديد رئيس جمهور منتخب و تيم نزديك او در بهره گيري 
از مؤلفه تجربه، مي خواهند مانند روحاني عمل و تجربه وحشتناك را تجربه 

كنند يا با انتخابي بهتر، اجازه تكرار گذشته سياه را ندهند. 

نياز به ساخت 12هزارو500 كيلومتر بزرگراه 
مديرعاملشركتس�اختوتوسعهبااش�ارهبهضرورتساخت
12ه�زارو500كيلومت�ربزرگ�راهگفت:ب�راياجراياي�نبرنامه
حدود120هزارميلياردتوم�اناعتباربهقيمتامروزنيازاس�ت.
خيراهلل خادمي در گفت وگو با تسنيم، با اش��اره به اينكه 90 درصد تردد 
باري و مسافري كشور از شبكه بزرگراهي انجام مي شود، اظهار كرد: براي 
آنكه بتوانيم نيازها را به حالت تعادل برسانيم بايد 35 هزار كيلومتر بزرگراه 
داشته باشيم. وي با بيان اينكه در زمان حاضر 20 هزار كيلومتر بزرگراه و 
2هزارو500 كيلومتر آزادراه در كشور داريم،  افزود: براي رسيدن به يك 
ش��بكه ايمن و روان بايد 12هزارو500 كيلومتر آزادراه يا بزرگراه جديد 
ساخته شود. مديرعامل شركت ساخت و توسعه زيربناهاي حمل ونقل 
كشور ادامه داد: اگر س��االنه حدود 850 تا هزار كيلومتر را بسازيم 12 تا 
13سال طول مي كشد مسيرهاي شرياني كشور را به نقطه تعادل برسانيم. 
خادمي با تأكيد بر ضرورت تس��ريع در روند اين برنام��ه، گفت: به طور 
ميانگين براي ساخت هر يك كيلومتر 10ميليارد تومان مورد نياز است. 
به عبارت ديگر براي اجراي 12هزارو500 كيلومتر بزرگراه در كش��ور 

حدود 120 هزار ميليارد تومان اعتبار به قيمت امروز نياز است. 
........................................................................................................................

نفت سنگين ایران گران شد
جديدترينگزارشماهانهاوپكنش�اندادقيمتنفتس�نگين
ايرانماهميالديگذش�ته7/4درصدرش�دماهانهداشتهاست.
به گزارش ايسنا، قيمت نفت س��نگين ايران در ماه ژوئن به ۷1 دالر و 
۶8سنت در هر بشكه رسيد كه در مقايسه با ۶۶ دالر و ۷2 سنت در ماه 

می، چهار دالر و 9۶ سنت معادل ۷/4درصد افزايش نشان داد. 
ميانگين قيمت نفت سنگين ايران از ابتداي سال 2021 تاكنون ۶3 دالر 
و ۶3 سنت در مقايسه با 3۷ دالر و ۶8 سنت در مدت مشابه سال 2020 
بوده است. ارزش س��بد نفتي اوپك در ژوئن به ۷1 دالر و 89 سنت در 
هر بشكه رسيد كه باالترين ميانگين ماهانه اين شاخص از اكتبر سال 
2018 به اين طرف بود و در مقايسه با ۶۶ دالر و 91 سنت در می، چهار 

دالر و 98 سنت معادل ۷/4درصد افزايش داشت. 
ميانگين ارزش سبد نفتي اوپك از ابتداي سال 2021 تاكنون ۶3 دالر 
و 85 سنت در هر بشكه بوده كه 24 دالر و ۶4 سنت معادل ۶2/9درصد 
افزايش در مقايسه با 39 دالر و 20 سنت در مدت مشابه سال 2020 
نشان مي دهد. طبق گزارش منابع ثانويه، توليد نفت اوپك متشكل از 
13كشور در ژوئن به 2۶/03ميليون بشكه در روز رسيد كه 0/59ميليون 
بشكه در روز در مقايسه با ماه می افزايش داشت. توليد نفت در عربستان 
سعودي، امارات متحده عربي، آنگوال، ايران و كويت افزايش پيدا كرد اما 
در عراق، نيجريه و گابن عمدتاً كاهش داشت. توليد نفت ايران 33 هزار 

بشكه در روز افزايش داشت و به 2/4۷0ميليون بشكه در روز رسيد. 
........................................................................................................................

دیگر قطعي برق نداریم
باآغازروندكاهشيدمايهواازدوشنبههفتهپيشرو،ديگرقطعي

برقنخواهيمداشت.
به گزارش مهر، رضا اردكانيان وزير نيرو با اش��اره به كاهش قطعي هاي برق 
گفت: اميدواريم با عبور از موج گرما به ويژه از دوشنبه پيش رو همراهي مردم 
نيز با وزارت نيرو به اوج برسد و بتوانيم با مجموعه ظرفيت باقيمانده در مدار 
بقيه تابستان را پشت س��ر بگذاريم. وي با اش��اره به همكاري خوب صنايع 
بزرگ به خصوص س��يماني ها و فوالدي با وزارت نيرو افزود: فعاليت شيفت 
شب صنايع با ۷0 درصد ظرفيت را آغاز كرديم به خصوص براي شركت هاي 
سيماني تا لطمه اي به صنعت و توليد وارد نشود. وزير نيرو ادامه داد: رسانه ها 
همكاري خوبي با ما داشتند، ضمن اينكه صنايع بزرگ اعالم كردند آماده اند 
بيش از 10 هزار مگاوات از نياز خود را خودشان تأمين و توليد كنند. اردكانيان 
به بارندگي هاي اخير در برخي مناطق كش��ور اش��اره كرد و يادآور شد: در 
جنوب، جنوب شرق و بخشي از نواحي شمالي بايد آمادگي مقابله با بارندگي ها 
را داشته باشيم. وي تصريح كرد: در چابهار از ابتداي سال تاكنون تنها شش 
ميليمتر بارندگي داشته ايم اما ظرف 24 ساعت پنج برابر بارندگي بود. شرايط 
تغيير اقليمي مخصوص ايران نيس��ت و در همه دنيا اين شرايط حاكم است 
يا خشكسالي شديد داريم يا شرايط سيالبي در بارندگي ها اتفاق مي افتد كه 

اميدوارم بتوانيم از اين نعمت ها استفاده كنيم. 

طليعه مبارزه ساختارمند با فساد)1(
مبارزه با همه مظاهر فس��اد، يك��ي از مؤلفه هايي اس��ت كه در بيش 
از چهار دهه از عم��ر نظام جمهوري اس��المي، هم��واره محور اصلي 
اقدامات، برنامه ها و مطالبه عمومي در ميان آحاد ملت بوده اس��ت. در 
س��ال هاي اخير، اين معضل جهاني با اهتمام ويژه مقام معظم رهبري 
و ارائه مأموريت از س��وي معظم له به همه دستگاه هاي كشور به ويژه 
قوه قضائيه، به شكلي جامع در حال بررسي و رسيدگي هاي فني، تقنيني 
و قضايي است و همه مظاهر آن در معرض توجه افكار عمومي قرار داده 
شده است. به همان ميزان اما اژدهاي هفت سر فساد، چند اليه و بسيار 
پيچيده ش��ده و با تغييرات پي در پي، هر بار با ص��ورت ها، عناوين و 

روش هاي جديد خود را به روز رساني مي كند. 
در يادداشت پيشين با عنوان »مسير ناگزير فساد زدايي با ابزار شفافيت« 
كه اوايل س��ال جاري به قلم نگارنده در اين جريده منتشر شد، تالش 
كردم به عنوان يكي از جوانان درگير در حوزه اجرايي و رسمي مبارزه با 
فساد، از زواياي متعدد به اين سويه تاريك نظام اداري كشور، بپردازم. 
تأكيد شد كه بزرگ ترين راه مقابله با سوءاس��تفاده اقتصادي يا فساد 
در واژه كلي »ش��فافيت« خالصه ش��ده و مواردي چون اخذ رش��وه، 
اختالس و مس��ئله اموال مس��ئوالن- صرف نظر از عمليات فريبي كه 
با هدف بزرگنمايي و وارونه نمايي براي ناديده گرفتن پيش��رفت هاي 
حوزه هاي مختلف انجام مي شود- عمدتاً در سايه وجود كاستي هايي 
در حوزه پيشگيري و قوانين بازدارنده و از همه مهم تر، كنارگذاشتن 
يا اجراي ناقص قوانين و به بايگاني س��پردن آيين نامه هاي شفافيت و 
مبارزه با فس��اد در دس��تگاه هاي اجرايي به ويژه قوه مجريه، به رشد و 
نمو پرداخته است. رس��يدگي به همه اين ناكارآمدي هاي اجرايي در 
دولت و حتي دستگاه هاي خارج از دولت، بر دوش سازمان بازرسي كل 
كشور، حراست دستگاه ها، بخش بازرسي هاي ويژه آنها )در مجموعه 
هايي كه اين بازوي اجرايي ضروري، ايجاد شده است( و در موارد خاص 
دستگاه هاي امنيتي قرار داده ش��ده كه به تشكيل پرونده هاي متعدد 
قضايي و دهها حاشيه با تبعات خاص و بعضاً غير قابل محاسبه منجر 

شده است. 
پرواضح اس��ت كه عدالت مح��وري و مديريت كارك��ردي صحيح در 
مواجهه با فساد، مديران ارشد پاكدست و امتحان پس داده مي خواهد؛ 
چهره هايي كه اقدامات صورت گرفته در دولت هاي مختلف را تكميل، 
نقاط ضعف آن را شناس��ايي و رويكردي همه جانبه را دنبال كنند. به 
باور تحليلگران همين امر يكي از ريش��ه هاي حمايت مردم از اقدامات 
سه سال اخير دستگاه قضا به شمار رفته و نماد آن يعني حجت االسالم 
والمسلمين سيدابراهيم رئيسي را مورد اقبال عمومي براي حضور در 
رأس دولت سيزدهم قرار داده است و نمي توان از تبديل شدن مبارزه با 

فساد به يك مطالبه عمومي گسترده در كشور چشم پوشي كرد. 
بروز فساد در دستگاه و سپس آوار كردن هزاران پرونده بر سر دستگاه 
قضايي، موضوعي بود كه رئيس جمهور منتخب در دوران تصدي رياست 
قوه عدليه و در ايام تبليغات انتخابات رياست جمهوري، از آن با ادبيات 
مختلف و با ارائه دليل و برهان گاليه كرد؛ موضوعي كه بارقه هاي اميد 
براي تعميم اين نگاه جديد در حوزه برخورد با فساد براي ايجاد »دولت 
مردمي و ايران قوي« را روشن كرده و بازگشت نگاه انقالبي در گام دوم 

انقالب اسالمي را از هر زمان ديگري دست يافتني تر كرده است. 
در س��ال 1380 مقام معظم رهبري در يك فرمان هش��ت ماده اي، 
دورانديش��ي و تدبير حكيمانه خود را به منصه ظهور رساندند، يعني 
حدود 20س��ال قبل كه هنوز بس��ياري، هيچ توجهي به رسوخ اين 
عارضه خطرناك در نظام اداره كشور نداش��تند. در اين دو دهه اما با 
وجود تذكرات پياپي معظم له در جلس��ات و سخنراني هاي رسمي، 
كمتر به ريش��ه يابي اين مسئله پرداخته شده اس��ت. شايد بسياري 
از خوانندگان از اين موضوع بي اطالع باش��ند كه عالوه بر جلسات و 
نشست هاي رسمي، جلس��ات متعدد غير رسمي با حضور مسئوالن، 
كارشناسان خبره اين حوزه، قضات باسابقه و... به دعوت رهبر معظم 
انقالب برگزار ش��ده كه محور آن حفظ حقوق بي��ت المال، برخورد 
با فس��اد دانه درش��ت ها، اصالح قوانين به عنوان ابزار پيشگيري در 
راستاي صيانت از حقوق آحاد مردم بوده است. انتصاب حجت االسالم 
و المسلمين سيدابراهيم رئيسي به رياست دستگاه قضا يكي از نقاط 
اوج تالش رهبري انقالب براي هرچه جامع تر ش��دن مسير مبارزه با 
فساد به شمار مي رفت. رئيس پيشين دس��تگاه قضا ارديبهشت ماه 
امسال در نشس��ت تخصصي ارزيابي روند مبارزه با مفاسد اقتصادي 
در كشور كه همزمان با س��الگرد صدور فرمان هش��ت ماده اي مقام 
معظم رهبري براي مبارزه با فس��اد با حضور مسئوالن و كارشناسان 
دستگاه هاي ذي ربط برگزار شد به نكته اي اش��اره كردند كه به نظر 
مي رسد حلقه مفقوده مبارزه با فساد بوده است: »قوه قضائيه پيش از 
دوره تحول اقدامات خوبي در مبارزه با فساد داشته، اما فضا و شرايطي 
كه حاكم بود، ش��رايط خاصي بود. در آن مقطع هركسي از مسئول و 
غيرمسئول يك موضوع يا مورد فس��اد را مطرح مي كرد و مباحثي را 
بيان مي كردند كه مبالغي گم ش��ده يا اف��رادي را معرفي مي كردند 
و دولتي نس��بت به دولت قبل يا مسئولي نس��بت به مسئول قبل يا 
رسانه ها، پرونده ها و موضوعات مختلفي را مطرح مي كردند كه براي 
مردم دغدغه ذهني ايجاد مي كرد. دشمنان هم بر اين آتش مي دميدند 
و فضا را به گونه اي كرده بودند كه براي مردم اين سؤال جدي ايجاد 
شده بود كه چرا با مفاسد برخورد نمي شود يا چرا ما مطلع نمي شويم 
و به ويژه صاحب��ان اصلي انقالب و خانواده هاي ش��هدا و ايثارگران و 
مجاهدان راه خدا و فعاالن اجتماعي مي پرسيدند كه چرا اقدام جدي 

براي رسيدگي به اين مسائل صورت نمي گيرد.« 
بازرسوزيرتعاون،كارورفاهاجتماعي 

تردد بدون وقفه كشتي ها در بنادر 
و افتت�اح از دريان�وردي و بن�ادر س�ازمان مديرعام�ل
بهرهب�رداري1۶پ�روژهدرياي�يوبن�دريب�هارزش۳ه�زار
ميلياردتوم�انب�ادس�توررئيسجمه�ورخب�ردادوگف�ت:
ب�اوج�ودتحريمه�ايناجوانمردان�هوش�يوعكرون�ا،ورودو
خروجكش�تيهاب�هوازبن�ادرماي�كروزه�ممتوقفنش�د.
به گزارش ايس��نا، محمد راس��تاد با بيان اينكه با وج��ود تحريم هاي 
ناجوانمردانه و شيوع كرونا، ورود و خروج كشتي ها به و از بنادر ما يك 
روز هم متوقف نشد، اظهار كرد: توس��عه پايانه كانتينري بندر شهيد 

رجايي كه امروز آماده افتتاح است، از دي ماه 9۶ آغاز شد. 
وي با اشاره به اينكه هم اكنون ناوگان كش��تيراني كانتينري به دنبال 
استفاده از كش��تي هاي بزرگ اس��ت و بنادري در گردونه كشتي هاي 
كانتينري قرار مي گيرند كه قابليت پذيرش اين كش��تي هاي بزرگ را 
داشته باش��ند، افزود: امروز 31 هكتار پس كرانه در اسكله بندر شهيد 
رجايي ايجاد شده اس��ت و امكان پهلوگيري كشتي تا 18 هزار و 400 

TEU ظرفيت وجود دارد. 
مديرعامل س��ازمان بن��ادر و دريانوردي با اش��اره به جذب س��رمايه 
 BOT خصوصي در بنادر گفت: جذب سرمايه بخش خصوصي در قالب
انجام مي شود كه 340 قرارداد اس��ت و 32 هزار نفر اشتغال مستقيم 
دارد، همچنين 1۷ هزار ميليارد تومان جذب سرمايه خصوصي است 

كه ۷0 درصد آن تحقق يافته است. 
مديرعامل سازمان بنادر و دريانوردي ديگر اقدامات را سفارش ساخت 
83 فروند ناوگان خدماتي مورد نياز س��ازمان بنادر به صنايع دريايي 
داخلي برشمرد و اعالم كرد: اين پروژه صنايع داخلي دريايي و صنايع 

پيرامون آن را فعال مي كند.

كش�ورايرانصاح�بيك�يازمهمتري�نمواد
معدنيدنياس�تكهب�احداق�ل۶۸ن�وعماده
معدني،بين15كش�وربرترازنظرم�وادمعدني
قرارداردوبراس�اسگزارش�اتاعالمش�دهبا
داش�تنيكدرص�دجمعي�تجه�ان،بيشاز
7درص�دمنابعمعدنيدني�ارادراختي�اردارد.
نگاه اجمال��ي به حج��م منابع معدني كش��ور و نيز 
تنوع و تعدد خوب معادن مختلف فلزي و غيرفلزي 
و البته مس��ير حرك��ت اقتصاد دنيا  نش��ان مي دهد 
سرمايه گذاري در اين حوزه مي تواند پشتوانه خوبي 
براي استقالل اقتصادي و به دنبال آن اقتدار سياسي 

به دنبال داشته باشد. 
استفاده از اين ظرفيت و منابع خدادادي همواره مورد 
تأكيد مقام معظم رهبري بوده است و ايشان با توجه 
به محدوديت هايي كه در ح��وزه تجارت نفت وجود 
دارد، ب��ه صراحت از حوزه معدن ب��ه عنوان بهترين 

جايگزين براي نفت نام بردند. 
بررسي ها نشان مي دهد س��هم معادني كه در دست 
فعاالن اين حوزه است تنها 5 درصد از پهنه كشور را 
شامل مي شود كه البته صرفاً نيمي از آن فعال است؛ 
بنابراين منطقي به نظر مي رسد كه در كنار اهتمام 
براي افزايش اين سهم، تالش براي استفاده از تمام 
ظرفيت موجود نيز مورد توجه ق��رار گيرد و با فعال 
كردن و بهره برداري از تمامي معادن و محدوده هاي 
معدني ثبت شده كه از نظر ساير دستگاه هاي مرتبط 
بالمعارض اعالم ش��ده اند، گامي مؤثر براي تشكيل 

اقتصاد معدني در كشور برداريم. 
بر همين اس��اس و با توجه به نياز اقتصادي كش��ور 
به اين امر، وزارت صم��ت به عنوان متولي اصلي اين 
حوزه، اجراي طرح آزادسازي و واگذاري ۶ هزار پهنه 
معدني به صورت مزايده و از طريق سامانه تداركات 
الكترونيكي دولت )س��تاد( با ه��دف رانت زدايي در 
واگذاري را مورد پيگيري و در خرداد ماه در دو مرحله 
به اجرا گذاشت؛ اقدامي كه جزو برنامه هاي اعالم شده 
وزير صمت در روز گرفتن رأي اعتماد بود و بعد از اجرا 
به تكرار از سوي بسياري از نمايندگان مجلس شوراي 
اس��المي مورد تأكيد و تأييد قرارگرف��ت و به اثرات 
مثبت آن در حوزه هاي مختلف توليد، اش��تغالزايي، 

عمران و تجارت بين المللي اشاره شد.
سيد جواد حسيني كيا، عضو كميس��يون صنايع و 
معادن مجلس شوراي اسالمي ضمن تأكيد بر لزوم 
اس��تفاده از ظرفيت هاي معدني در كش��ور، اجراي 

طرح آزادسازي معادن و پهنه هاي معدني غيرفعال 
از طريق مزايده را عامل مهمي در ايجاد اش��تغال و 
توسعه متوازن در سراسر كشور دانست و با يادآوري 
محدوديت هاي ناشي از تحريم براي نفت، معدن را 
جايگزين مناسب نفت در اقتصاد كشور اعالم كرد و 
گفت: طي سنوات گذشته بخش��ي از محدود ه ها و 
منابع معدني در اختيار افرادي ق��رار گرفته بود كه 
توانايي اس��تفاده و بهره برداري از آنها را نداش��تند، 
دول��ت و وزارت صمت ب��ا اجراي اين ط��رح امكان 

استفاده از اين منابع را فراهم كردند. 
نماين��ده مردم س��نقر ني��از كش��ورهاي منطقه به 
محص��والت و صنايع معدن��ي را نش��ان دهنده بازار 
خوب اين حوزه عنوان كرد و در خصوص گستردگي 
اجراي طرح آزادس��ازي پهنه ه��اي معدني در همه 
استان ها، با تأكيد بر اينكه هر استان به تناسب شرايط 
زمين شناس��ي كه دارد، از ظرفيت معدني برخوردار 
است،  پراكندگي جغرافيايي در اجراي طرح را عامل 
مهمي در ايجاد بستر اش��تغالزايي خوب و گسترده  
در سراسر كش��ور دانس��ت. رحيم زارع، سخنگوي 
كميس��يون جهش و رونق توليد نيز با بي��ان اينكه 
آزاد س��ازي معادن و پهنه هاي معدني حبس ش��ده 
يكي از دغدغه هاي نمايندگان در مجلس بوده است 
عملگرايي وزير صمت در اين موضوع را اقدامي خوب و 
شايسته دانست كه در اشتغالزايي و توسعه تأثير دارد. 
از سويي ديگر اردشير مطهري، نماينده مردم گرمسار 
و آرادان در مجلس شوراي اسالمي، با تأكيد بر روحيه 
مسئوليت پذيري و پاسخگويي وزير صمت، آزادسازي 
۶ هزار معدن غيرفعال كش��ور را از جمله تحوالت و 
اتفاقاتي دانست كه با مديريت و تدبير وزير صمت در 

طول هشت ماه گذشته به نتيجه رسيده است. 
محمدرضا صباغي��ان، يكي از نماين��دگان مجلس 
در خصوص رضايت مردم و مس��ئوالن از مجموعه 
اقدام��ات و عملكرد انجام ش��ده در حوزه هاي كاري 
وزارت صمت با صراحت به بحث آزاد س��ازي معادن 
اش��اره و بر حماي��ت از وزي��ر صمت ب��راي تحقق 
خواس��ته هاي مردم به خصوص در مناطق معدني 
تأكيد مي كن��د. جالل محم��ودزاده، نماينده مردم 
مهاباد در مجلس شوراي اسالمي از ديگر نمايندگاني  
 اس��ت كه اجراي طرح احياي مع��ادن غيرفعال را از 
جمله اقدامات خوب وزارت صمت مي داند و معتقد 
است از زمان وزارت رزم حس��يني در وزارت صمت 
تغييرات مثبتي در پروژه ها به خصوص در حوزه هاي 

معدني صورت گرفته است. كمال حسين پور، نماينده 
مردم پيرانشهر و سردشت در مجلس شوراي اسالمي 
در اين خص��وص به آثار مثبت اج��راي اين طرح در 
توسعه و اش��تغالزايي مناطق مرزي اشاره می كند و 
نقش آن را در توس��عه متوازن و اشتغالزايي مناطق 
مختلف كشور به ويژه مناطق مرزي مهم مي خواند. 

محمد صفايي، نماينده مردم گناباد در مجلس شوراي 
اسالمي نيز معتقد اس��ت اجراي طرح آزادسازي و 
واگذاري معادن حبس ش��ده از طري��ق مزايده يك 
اقدام انقالبي و فرصتي براي بهره مندي آحاد مردم 
از ظرفيت هاي عظيم معدني بوده است  و به اين نكته 
اش��اره مي كند كه واگذاري معادن به اف��راد داراي 
صالحيت )مالي و حرفه اي(، اين معادن را به فرصتي 
براي توسعه، توليد و اشتغال آفريني تبديل مي كند. 

شهباز حسن پور، نماينده مردم سيرجان و بردسير در 
مجلس شوراي اسالمي از ديگر نمايندگاني است كه 
اين اقدام را مورد تأييد قرار مي دهد و اقدامات و تدابير 
وزارت صمت را موجب ايجاد ي��ك انقالب در حوزه 
معدني كشور دانسته و اجرا و اتمام طرح آزادسازي 
۶ هزار معدن غيرفعال را موجب تبديل كشوربه يك 

كارگاه بزرگ كار و تالش و سازندگي مي داند. 
عليرضا زنديان، نماينده مردم بيجار در خانه ملت در 
خصوص اقدامات وزارت صمت در حوزه هاي مختلف 
صنعتي، معدني و تجاري به آزادسازي ۶ هزار پهنه 
اكتشافي در سراسر كشور اش��اره كرد و آن را گامي 
مؤثر در توسعه بخش معدني و صنايع معدني كشور 
دانست و گفت: در چش��م انداز 1404، توليد حدود 
55 ميليون تن ف��والد پيش بيني شده اس��ت و اين 
چش��م انداز نياز به يك حركت اصولي و اساسي در 
حوزه معدن دارد كه اين اقدام وزارت صمت و استفاده 

از ظرفيت هاي بخش خصوصي يكي از آنهاست. 
علي اصغر عنابستاني، نماينده مردم غرب خراسان در 
مجلس شوراي اسالمي از ديگر افرادي است كه اجراي 
اين طرح را مورد حمايت قرار داده است و اجراي طرح 
آزادسازي ۶ هزار محدوده و معدن غيرفعال را از جمله 
طرح هاي كم نظير و بزرگ در حوزه صنعت، معدن و 

تجارت طي يك سال گذشته مي داند. 
در همين راستا، احمد محرم زاده، نماينده مردم اهر 
و هريس در مجلس شوراي اس��المي، با بيان اينكه 
وزير صمت، مرد توليد است و وزارت صنعت، معدن 
و تجارت خيز خوبي در اين حوزه برداشته اس��ت، با 
تأكيد بر ظرفيت هاي معدني كش��ور به اجراي طرح 

آزاد س��ازي و واگ��ذاري ۶ هزار مح��دوده معدني از 
طريق مزايده اش��اره و تصريح كرد: اين خواسته ما 
از مسئوالن پيشين بوده اس��ت كه يا معادن را فعال 
يا معادن را در اختيار افرادي قرار دهند كه توانايي و 

عزم اين كار را دارند. 
وي ضمن تأكيد بر حماي��ت مجلس و وزارت صمت 
از فعاليت هاي توليدي و معدني در كشور، نسبت به 
تداوم اجراي اين طرح ابراز امي��دواري كرد و اظهار 
داشت: اگر معادن كشور در اختيار معدن كاران واقعي 
قرار بگيرد، اشتغال و توليد هم شكل خواهد گرفت 
و بسياري از مش��كالت كش��ور در حوزه هاي ارزي، 

صادرات و واردات حل خواهد شد. 
  استفادهازدرآمدمعادندربودجه1400

مح��رم زاده اجراي اين ط��رح را يك كار ارزش��مند 
توصيف ك��رد و با ي��ادآوري اينكه مع��دن بهترين 
جايگزين براي نفت است، بيان داشت: كشور ما از نظر 
تنوع و تعدد معادن ش��رايط مطلوبي دارد و استفاده 
از اين ظرفيت در بودجه 1400 نيز مورد توجه قرار 

گرفته است و من از اجراي اين طرح تشكر مي كنم. 
عادل نجف زاده، نماينده مردم خ��وي و چايپاره در 
مجلس ش��وراي اس��المي نيز در حمايت از اجراي 
اين طرح، با بيان اينكه آزادسازي معادن حبس شده 
مدت ها پيش در وزارت صمت مطرح ش��ده بود، آن 
را مجزا از مسائل سياسي كشور عنوان كرد و گفت: 
موضوع آزادسازي معادن حبس شده مدت ها پيش 
در اين وزارتخانه مطرح شد و هيچ ارتباطي به مسائل 

سياسي كشور ندارد. 
صاحبانمعدندرخارجازكشورهستند 

اين عضو كميسيون عمران در مجلس شوراي اسالمي 
آزادسازي معادن حبس شده از انحصار و سرپرستي 
چندين ساله برخي افراد را موجب حركت و پويايي 
در حوزه معدني كشور دانست و تصريح كرد: بسياري 
از پهنه هاي معدن��ي در طول س��اليان متمادي در 
اختيار عده اي محدود قرار گرفتند كه بسياري از آنها 
در خارج از كشور هستند و آزادسازي و بهره برداري از 
آنها مي تواند افزايش GDP )توليد ناخالص داخلي( 
را براي كشور به ارمغان آورد. واگذاري اين محدوده ها 
به افراد شايس��ته و متخصص فرص��ت بزرگي براي 
اشتغالزايي و كسب و كار ايجاد مي كند و قاعدتاً مورد 

توجه دولت آينده نيز خواهد بود. 
با توجه به منويات مقام معظم رهبري و نيز نظرات و 
درخواست هاي كارشناسان و نخبگان حوزه معدني 
و نماين��دگان مردم در مجلس ش��وراي اس��المي، 
برنامه ريزي براي آزادس��ازي و واگذاري اين معادن 
از سال هاي گذشته در وزارت صمت آغاز شد و طي 
فرايندهاي سخت و پيچيده تخصصي و كارشناسي، 
ظرفيت ه��ا و پتانس��يل هاي معدني حبس ش��ده، 
غير فعال و راكد كشور شناس��ايي شد و پس از رفع 
منازعات و تعارض��ات حقوقي و زيس��ت محيطي، 
آزادسازي اين معادن و پهنه هاي معدني طبق قانون و 
اخذ مجوزات الزم واگذاري آنها در قالب »طرح عظيم 
آزادسازي ۶هزار محدوده و معدن غيرفعال كشور« به 
عنوان بزرگ ترين مزايده سراسري و عمومي كشور 
و از طريق سامانه تداركات الكترونيكي دولت )ستاد( 
براي بهره برداري افراد داراي اهليت مالي و صالحيت 
حرفه اي از اين استعداد ملي و طبيعي به مرحله اجرا 
گذاشته شد كه با استناد به صحبت هاي متخصصان 
اين حوزه و نمايندگان مجلس ش��وراي اسالمي  و 
توضيحات و شفاف س��ازي هايی كه توس��ط وزارت 
صمت در اين خصوص انجام شده است، آزاد سازي 
و واگذاري ۶ هزار محدوده و معدن غيرفعال كشور 
در مس��ير تحقق سياس��ت هاي اقتصاد مقاومتي، 
اشتغالزايي، توسعه متوازن مناطق كمتر برخوردار و 
تأمين مواد اوليه واحدهاي توليدي نقش بي بديلي 
خواهد داشت و مي توان از آن به عنوان يك انقالب 
معدني در كشور نام برد كه نتايج آن در صورت اجراي 
كامل طرح، موجب جهش حوزه معدن در سال هاي 

آينده خواهد بود.

  گزارش    یک

سجادسنگسري*/بخشاول

مع�اونفناوريس�ازمانام�ورمالياتيب�ابيان
اينكهدادهه�ايمربوطبهخانهه�ايخاليبايد
ازطري�قپروتكلرس�ميبهدس�تمابرس�د،
گف�ت:رويكردحاكمي�توبهتبعآنس�ازمان
ام�ورماليات�يدربح�ثمالي�اتب�رخانههاي
خال�يتنظيمگ�رياقتص�ادكش�وراس�ت.
هادي خاني، معاون فناوري سازمان امور مالياتي 
در گفت وگو با تس��نيم در پاس��خ به س��ؤالي در 
خصوص عدم پذيرش اطالعات ارس��الي از سوي 
وزارت راه و شهرس��ازي توس��ط س��ازمان امور 
مالياتي گفت: از سال 1394 كه اصالحات قانون 
ماليات هاي مستقيم تصويب و ابالغ شد، وزارت 
راه  و شهرسازي تكليف داشت تا بانك اطالعاتي 

خانه هاي خالي را ايجاد كند. 
وي افزود: در قانون مقام احراز خالي بودن خانه و به 
خصوص زمان خالي بودن آن بر عهده وزارت است. 
در ماده 54 مكرر اصالحيه قانون ماليات هاي مستقيم 
و هم در اصالحيه اي كه مجلس شوراي اسالمي در 
سال گذشته روي همين ماده انجام داد، بحث جدي 

وجود دارد كه اين خانه از چه تاريخي خالي است. 
خاني ادامه داد: به طور مثال در ماده 54 مكرر قديم 
اگر خانه تا يكسال خالي بود، از اين ماليات معاف بود 
و از سال دوم ماليات براي آن تعريف مي شد، اما در 
ماده 54 اصالحي مجلس در صورتي كه خانه 120 

روز در سال خالي باش��د، معاف از ماليات است. در 
نتيجه اين مس��ئله كه وزارت راه و شهرسازي زمان 
خالي بودن خانه را به صورت دقيق مشخص كند از 

اهميت بااليي برخوردار است. 
وي ب��ا بيان اينكه در س��ال گذش��ته بح��ث بانك 
اطالعاتي در وزارت راه و شهرسازي جدي تر دنبال 
ش��د و با دس��تگاه هاي مختلف ارتب��اط گرفتند و 

داده ه��ا را جم��ع آوري كردند، گف��ت: حتي خود 
ما در نظام ماليات��ي اطالعات كاف��ي و كاملي را در 
اختيارشان گذاشتيم تا بتوانند بحث اعتبارسنجي و 
راستي آزمايي خوداظهاري هاي مردم و اطالعاتي را 
كه خودشان به آن مي رسند، به دقت انجام دهند و 
در نهايت به نظام مالياتي اعالم كنند كه كدام خانه و 

از چه تاريخي خالي است. 

معاون فناوري س��ازمان امور مالياتي گفت: س��ال 
گذش��ته رايزني ها ادامه پيدا كرد و بارها وزارت راه 
و شهرسازي اعالم كرد كه ما اطالعات را در اختيار 
سازمان امور مالياتي قرار داده ايم. اين حرف بي ربط 
نبود و يك دسترسي كاربري به سامانه نرم افزاري كه 

براي همين منظور ايجاد كرده بودند، داده شد. 
وي اف��زود: از همان زمان نيز م��ا تأكيد كرديم كه 
براس��اس مصوبه ش��وراي اجراي��ي فناوري هاي 
كش��ور و به منظور اصالت دادن و رفع نگراني هاي 
انكارناپذيري اطالعاتي كه در اختيار نظام مالياتي 
قرار مي گيرد، اطالعات را به صورت وب سرويس و 

روي بستر تبادل داده دولت دريافت مي كنيم. 
خاني با اشاره به اينكه در ادامه اين روند وب سرويس 
از سوي سازمان مالياتي نوشته و تحويل وزارت راه و 
شهرسازي شد، گفت: در جلسه اي كه هفته گذشته 
در كميس��يون اصل 90 مجلس ش��وراي اسالمي 
برگزار گرديد، مقرر شد تا دو تا سه هفته آينده وب 
سرويس عملياتي و جريان ارسال داده هاي مربوط به 
خانه هاي خالي روي بستر تبادل الكترونيك دولت 

به سازمان امور مالياتي بر قرار شود. 
اين مقام مس��ئول ح��وزه ماليات��ي در ادامه گفت: 
قطعاً س��ازمان بر اس��اس اطالعاتي كه از وزارت راه 
و شهرسازي دريافت مي كند و بر مبناي زمان خالي 

بودن خانه، ماليات را مطالبه خواهد كرد.

واكنش سازمان مالياتي به حواشي ليست خانه هاي خالي
  ماليات


