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ریی�س خان�ه معدن ای�ران با تاکید ب�ر لزوم 
حمایت ج�دی از بهره ب�رداران معدنی و تامین 
امنیت آنان، خواس�تار آن ش�د تا وزارت صمت 
صف�ر تا ۱۰۰  پرداختی های بخش معدن به دولت 

و نحوه هزینه کرد آنها را بر عهده بگیرد.
»محمدرض��ا بهرام��ن« در گفت وگ��و ب��ا خبرنگار 
اقتص��ادی ایرنا اف��زود: دغدغه های ناش��ی از حضور 
معارض��ان محل��ی در بخش معدن ه��ر روز در حال 

بیشتر شدن و جدی تر شدن است.
وی بیان داش��ت: اگر این موضوع به شکل مطلوب 
کنت��رل نش��ود، ای��ن معارض��ان به تدریج ب��ه عامل 
جلوگیری از توسعه بخش معدن تبدیل خواهند شد 
و در عمل نخواهیم توانست قانون معادن را به خوبی 

اجرایی کنیم.
رییس خان��ه معدن ایران خاطرنش��ان کرد: قانون 
معادن قانون بس��یار خ��وب و جامعی اس��ت که در 
تبصره ه��ا و مواد آن درصدی از حق��وق دولتی برای 
هزین��ه کردن در زیرس��اخت های همان اس��تان ها و 
مناطق مح��ل بهره ب��رداری، همچنین ب��رای منابع 

طبیعی و محیط زیست در نظر گرفته شده است.
وی ادامه داد: با وجود مسائل یاد شده، اما از آنجایی 
ک��ه پرداختی ها ب��ه دولت از محل حق��وق دولتی و 
فعالیت های معدنی به موقع هزینه نمی شود، در ادامه 
به دردس��رهایی انجامیده و ساکنان مناطق هم جوار 
مع��ادن را نگران می کند و نقطه ش��روع مخالفت ها و 

تعارضات همین جاست.
بهرامن تصریح ک��رد:  اثر نامطل��وب این تعارضات 

آسیب به تولید است، ضمن اینکه در ادامه راه را برای 
عده ای ک��ه می توانند مطالبه گری های بیجا داش��ته 
باشند هموار می کند که متأسفانه یکی از موارد آن را 

به تازگی در استان اردبیل شاهد بودیم.
وی ی��ادآور ش��د: نباید فرام��وش ک��رد وقتی در 
مح��دوده ای پروانه بهره برداری معدن��ی اخذ کرده و 
وارد عملیات فرآوری می ش��ویم، زمین های آن حوزه 
متعلق به منابع طبیعی اس��ت که بر اساس ضوابط و 

مقررات در اختیار بهره برداران قرار داده شده است.

ریی��س خانه مع��دن ای��ران اضافه کرد:  ام��روز با 
معارضان��ی در ج��ای ج��ای مناطق معدنی کش��ور 
مواجهیم که مدعی هس��تند اراض��ی معدنی متعلق 
به آنهاس��ت و این موارد و اختالفات سبب کشمکش 
بین فع��االن معدنی و اهالی ک��ه مدعی این زمین ها 
هس��تند ش��ده اس��ت که در برخی موارد به حوادث 

ناگوار انجامیده است.
وی با تاکید بر لزوم حمایت از بهره برداران معدنی، 
اظهار داشت: مصداق چنین حوادث و تعارض هایی را 

در اس��تان های آذربایجان شرقی، کردستان، خراسان 
جنوبی، کرمان، سمنان و به تازگی اردبیل شاهد بوده 
و هس��تیم که در برخی موارد به برداشت غیرقانونی 
مواد معدنی رگه ای و با عیار باال از س��وی معارضان و 
متج��اوزان و عرضه به بازاره��ای غیرقانونی انجامیده 
اس��ت. بهرامن افزود: این در حالی اس��ت که متولی 
بخش معدن با حمایت از فعاالن معدنی مسوولیتش 
را انجام داده اس��ت، اما در ادامه دستگاه های ذی ربط 
بای��د بتوانند امنی��ت الزم را برای س��رمایه گذاران و 

فعاالن معدنی فراهم کنند.
وی خاطرنشان کرد: در این میان، حقوق »معارضان 
واقعی« نیز نباید از نظر دور داش��ته شود، آنجایی که 
فعالی��ت معدن��ی در حال انجام اس��ت اما به س��بب 
بازگش��ت دیرهن��گام این حق و حق��وق به مناطق و 
شهرستان ها مطالبه گری به حقی از سوی افراد ایجاد 

می شود.
رییس خانه معدن ایران تاکید کرد: اگر پرداختی ها 
از ناحیه حقوق دولتی معادن و س��ایر پرداختی های 
انجام شده به دولت به موقع انجام شود، بخش بزرگی 
از مش��کالت اجتماعی که اکنون ش��اهد آن هستیم، 

کاهش خواهد یافت.
وی تصریح کرد: ب��ا توجه به اینکه در برخی موارد 
برخوردهای قانون��ی و بازدارنده الزم را با معارضان و 
متجاوزان شاهد نیستیم، شاهد افزایش برداشت های 
غیرمج��از از مع��ادن هس��تیم و اگ��ر به موقع جلوی 
ای��ن قبیل موارد گرفته نش��ود، می توان��د به اتفاقات 

ناخوشایندی بیانجامد.

س�ازمان زمین شناس�ی و اکتش�افات معدنی کش�ور به عنوان 
رویک�ردی نوی�ن انجام مطالع�ات تفصیل�ی در ۳۰ منطقه دارای 

پتانسیل ژئوپارک در کشور برنامه ریزی می کند.
به گزارش ایرنا از سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور، مدیر 
پژوهش این سازمان گفت: برنامه ریزی برای انجام مطالعات تفصیلی در 
۳۰ منطقه دارای پتانس��یل ژئوپارک در کشور به عنوان رویکردی نوین 
در آمایش سرزمین کشور در س��ازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی 

کشور در حال انجام است.
»نازنی��ن بدری« افزود: از نخس��تین مطالعات فنی و علمی س��ازمان 
زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور درباره ژئوپارک ها در جزیره قشم 

بوده که هم اکنون در فهرست ژئوپارک های جهانی یونسکو قرار دارد.
وی خاطرنش��ان کرد: در دو منطق��ه طب��س و ارس نی��ز فعالیت های 
راه ان��دازی ژئوپارک و انجام مطالعات تخصصی زمین ش��ناختی و نظارت 
فنی ب��ر این مطالعات در حال انجام اس��ت که پتانس��یل یابی و معرفی 
اولیه آنها در فهرس��ت ۳۰ منطقه اولویت دار در کش��ور توس��ط سازمان 

زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور انجام شده است.
به گفته این کارش��ناس زمین شناس��ی، عالوه بر معرفی و شناس��ایی 

ژئوس��ایت ها و میراث زمین ش��ناختی از س��ایر الزامات فرایند تاس��یس 
ژئوپارک، انجام برنامه های مدیریتی، امور حفاظتی، تفس��یر، برنامه های 
توسعه گردشگری و آموزش جامعه محلی مدارس است که پس از انجام 
این امور توسط دست اندرکاران ژئوپارک و مسووالن ذیربط، پرونده این 

دو منطقه به یونسکو ارسال شده است.
مدیر پژوهش س��ازمان زمین شناس��ی و اکتشافات معدنی کشور گفت: 
برای اینکه یک منطقه به عنوان نامزد ژئوپارک مطرح ش��ود بر اس��اس 

ضوابط یونس��کو در مرحله نخس��ت، باید از لح��اظ جاذبه ها، پدیده ها و 
سایت های زمین شناختی غنی باشد.

ب��دری ادام��ه داد: ضمن اینکه تاری��خ، فرهنگ، آداب و رس��وم نیز در 
این معرفی بس��یار مهم اس��ت و باید در آن منطقه برنامه های مدیریتی، 
فعالیت های تفسیری، آموزشی و حفاظتی و برنامه های توسعه اقتصادی 
جامعه محلی لحاظ ش��ود، زیرا یک��ی از مهمترین اهداف ژئوپارک، غنی 
ش��دن و منتفع شدن جامعه محلی و اش��تغالزایی در محدوده ژئوپارک 
اس��ت. وی تصریح کرد: ژئوپارک ها پیش از مطرح ش��دن در سطح ملی 
و بین المللی باید الزامات یونس��کو را  در حوزه های حفاظتی، آموزش��ی 
همچنین توانمندسازی و توسعه اقتصادی جامعه محلی به انجام رسانند. 
مدیر پژوهش س��ازمان زمین شناسی و اکتش��افات معدنی کشور با بیان 
این که این س��ازمان برای نخس��تین بار از ژئوپارک ه��ا به عنوان یکی از 
رویکردهای نوین آمایش س��رزمین در کش��ور نام برده، افزود: راه اندازی 
ژئوپ��ارک در مناطق مس��تعد به ویژه در روس��تاها، مناطق کم برخوردار 
و ک��م بهره از منابع نفت��ی، معدنی در صورت عملکرد درس��ت و موفق 
می تواند یکی از مناس��ب ترین راهکارهای موفق در توانمندسازی جامعه 

محلی از لحاظ اقتصادی و اشتغالزایی باشد.

انجام مطالعات تفصیلی در ۳۰ منطقه دارای قابلیت ژئوپارک در کشور

نماینده مجلس با تاکید بر اینکه منبع اصلی 
درآمد پایدار دولت باید مالیات باش�د، گفت: 
سامانه مودیان به دلیل دسترسی به اطالعات 
مودیان بستری برای اخذ هوشمند، عادالنه تر 
و درس�ت مالیات فراهم می کن�د و می توانیم 
با کارهای واس�طه ای و مخرب در اقتصاد نیز 

مقابله کنیم.
ب��ه گ��زارش ایرنا، به گفت��ه کارشناس��ان، نظام 
مالیاتی ایران درگیر مش��کالتی است که باید برای 
رفع آن ها چاره اندیشی شود. عدم وجود عدالت در 
روند مالیات ستانی، دسترسی نداشتن به اطالعات 
مودیان و ناچیز بودن درآمدهای مالیاتی دولت تنها 

بخشی از مشکالت است.
کارشناس��ان بر اصالح نظام مالیاتی کشور تاکید 
دارن��د، البته اخیراً قانون پایانه های فروش��گاهی و 
س��امانه مودیان به اجرایی شده است که می تواند 

بخشی از مشکالت را حل کند. 
بر اساس قانون دستگاه های کارت خوان به سامانه 
مودیان متصل می شوند و تراکنش های مالی افراد 
مبنایی برای مالیات دهی آن ها خواهد بود. از سوی 
دیگر، س��امانه مودیان به اطالعاتی دسترسی پیدا 
می کن��د که زمینه را برای مالیات س��تانی عادالنه 
و مقابله با فعالیت های س��وداگرانه در کشور فراهم 

خواهد کرد.
از جمله مزایای راه اندازی سامانه مودیان می توان 

به مواردی همچون افزایش رضایت مودیان از طریق 
بهب��ود ارائه خدمات الکترونیکی و تس��هیل تعامل 
آن ها با س��ازمان مالیاتی کش��ور، تکری��م مودیان، 
تحق��ق عدالت مالیاتی، تب��ادل اطالعات به صورت 
کارآم��د و امن و افزایش س��طح تمکی��ن مالیاتی 
از طری��ق هوشمندس��ازی روش های تش��خیص و 

محاسبة مالیات اشاره کرد.
حس��ن نوروزی، عضو هیات رییس��ه کمیسیون 
قضای��ی و حقوقی مجلس یازده��م در گفت وگو با 
ایرنا، در خصوص مزایای راه اندازی سامانه مودیان 
مالیات��ی، اظهار ک��رد: امروز ف��رودگاه مهرآباد ۲۲ 
هزار کارمند دارد، درحالی که نظام مالیاتی کش��ور 
در اس��تان تهران هزار کارمند ندارد. ما به نیروهای 
کاربلد، منضبط، منتخب و حرفه ای در نظام مالیاتی 

کشور نیاز داریم.
وی افزود: در وهله نخست ما باید نظام مالیاتی ای 

در اختیار داش��ته باشیم که از بهترین، خبره ترین، 
عالم تری��ن، حقوق دان تری��ن و مومن تری��ن نیروها 
بهره مند باش��د. باید نیروهای��ی را جذب کنیم که 
تحصیالتش��ان در زمینه حسابداری، حقوق و دیگر 
رشته های موردنیاز در سازمان مالیاتی کشور باشد. 
ای��ن نماینده مجلس ادامه داد: متأس��فانه االن در 
نظام مالیاتی کش��ور با یک جری��ان در هم ریخته 
و فش��ل روبرو هستیم که باید س��امان داده شود. 
مثاًل در ابتدا به صورت ش��فاف مسائل را به اطالع 
مودیان نمی رسانیم و بعد آن ها را جریمه می کنیم. 
عدالت در نظام مالیات گیری کش��ور وجود ندارد. 
از برخی مودیان مالیات اخذ نمی ش��ود و برخی ده 

برابر مالیات می دهند و عده ای فرار مالیاتی دارند.
ن��وروزی تاکید ک��رد: برای رفع این مش��کالت 
نیاز اس��ت نظام مالیاتی ایران یک اصالح اساس��ی 
را تجرب��ه کند و با بهره گی��ری از افراد متخصص و 

کاربلد به سمت اخذ مالیات عادالنه گام برداریم.
وی خاطرنش��ان کرد: باید ط��وری نظام مالیاتی 
کش��ور س��امان بیاید که افراد ب��رای دادن مالیات 
انگیزه داش��ته باش��ند و خودخواس��ته مالیاتشان 
را پرداخ��ت کنند. االن برخی اف��راد که می توانند 
ارتباطات��ی برق��رار کنن��د و از دادن مالیات طفره 
می رون��د و افرادی ک��ه ارتباطات��ی ندارند، مالیات 
می دهن��د. این ش��رایط باعث می ش��ود که مردم 

دیدگاه بدی نسبت به مالیات دهی داشته باشند.

نماینده مجلس:

اخذ مالیات هوشمند و عادالنه با راه اندازی سامانه مودیان فراهم می شود

لزوم حمایت جدی از بهره برداران معدنی و تامین امنیت آنان
رییس بنیاد مسکن:رییس خانه معدن ایران تاکید کرد؛

بنیاد مسکن ساخت ۲۸۰ هزار واحد نهضت ملی 
مسکن را آغاز کرده است

رییس بنیاد مسکن انقالب اسالمی گفت: از سال گذشته تاکنون عملیات احداث 
۱۰۰ هزار واحد مس�کونی شهری و ۱۸۰ هزار واحد مسکونی روستایی در قالب طرح 

نهضت ملی مسکن آغاز شده است.
به گزارش ایرنا از وزارت راه و شهرسازی »اکبر نیکزاد« رییس بنیاد مسکن انقالب اسالمی، 
در مراسم آغاز عملیات اجرایی ۳۰۰۰ واحد مسکونی قرارگاه جهادی شهر تهران، اعالم کرد: 
اکنون ۱۸۰ هزار واحد روس��تایی و ۱۰۰ هزار واحد مس��کونی ش��هری در قالب طرح نهضت 
ملی مس��کن توسط بنیاد مس��کن در دستور س��اخت قرار دارد. نیکزاد یکی دیگر از وظایف 
بنیاد مسکن را تهیه و اجرای طرح های هادی عنوان کرد و افزود: در این خصوص در تمامی 
روس��تاهای باالی ۲۰ خانوار طرح تهیه و اجرایی شده است. وی به برنامه بنیاد مسکن برای 
بازسازی واحدهای مسکونی زلزله و سیل زده اشاره کرد و گفت: هم اکنون در ۱۵ نقطه کشور 
س��تاد بازس��ازی بنیاد مسکن فعال است که ۶ ستاد در مناطق سیل زده و ۹ ستاد در مناطق 
زلزله زده در حال بازس��ازی واحدهای مس��کونی و محیط هستند. رئیس بنیاد مسکن انقالب 
اس��المی با تاکید بر وظیفه بنیاد مس��کن در ارائه خدمات مختلف به مردم در حیطه وظایف 
بنیاد توضیح داد: بنیاد مس��کن انقالب اس��المی در همکاری با شهرداری تهران احداث ۱۸۰ 
هزار واحد مس��کونی را در قالب طرح نهضت ملی مس��کن در برنامه قرار داده اس��ت که ۱۰ 
هزار واحد آن توس��ط بنیاد مسکن احداث می شود. وی توضیح داد: عملیات ساخت سه هزار 
واحد مسکونی در سال گذشته آغاز شد و هم اکنون نیز سه هزار واحد دیگر در برنامه ساخت 
قرار گرفته اس��ت.  نیکزاد بخش دیگری از فعالیت های بنیاد مس��کن را توسعه حرم حضرت 
عبدالعظی��م و باف��ت پیرامون آن عنوان کرد و افزود: خط ۴ مترو تهران در کنار ۳ هزار واحد 
مسکونی که سال گذشته عملیات اجرای آن کلنگ زنی شد به زودی به بهره برداری می رسد.

وی اظهار امیدواری کرد تا اجرای طرح نهضت ملی مسکن تحت مسئولیت بنیاد در زمان 
مقرر خود تکمیل شود به بهره برداری برسد.

برگزاری دومین مرحله قرعه کشی سامانه یکپارچه خودرو
قرعه کشی دومین مرحله فروش خودروسازان از طریق سامانه یکپارچه تخصیص 
خودرو، با حضور نمایندگان نهادهای نظارتی و نمایندگان شرکت های خودروساز در 

گروه صنعتی ایران خودرو برگزار شد.
ب��ه گزارش ایرنا از ایران خودرو، مراس��م قرعه کش��ی مرحله دوم فروش ف��وق العاده، پیش 
فروش، مش��ارکت در تولید عادی و ویژه قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت س��امانه 
یک پارچه خودرو با حضور نهادهای نظارتی و نمایندگان ش��رکت های خودروساز به میزبانی 
ایران خودرو برگزار ش��د. در این مرحله از طرح فروش یکپارچه، ۲۷محصول خودروس��ازان 
کش��ور شامل ایران خودرو، سایپا، بهمن موتور، آرین پارس موتور، فردا موتور و خودروسازی 
ایلیا در قالب فروش های عادی، فوق العاده، پیش فروش، مش��ارکت در تولید و طرح حمایت 
از خانواده و جوانی جمعیت عرضه ش��د. اسامی برندگان دومین قرعه کشی سامانه یکپارچه، 
 sale.iranecar.com از س��اعت ۱۷ امروز )یکش��نبه، دوم مردادماه( از طریق س��ایت

اعالم خواهد شد.
برندگان نهایی از صبح دوش��نبه )س��وم مرداد( تا پایان پنجشنبه )ششم مردادماه( مهلت 
دارند با مراجعه به س��ایت فروش اینترنتی خودروس��ازان مطابق با بخ��ش نامه های فروش، 
نس��بت به واریز وجه اقدام کنند و در صورت عدم پرداخت، نفرات فهرس��ت ذخیره جایگزین 
خواهند ش��د. پیشتر سخنگوی وزارت صمت اعالم کرد: با بررسی ثبت نام شدگان در مرحله 
دوم تخصیص یکپارچه مشخص شده گروه خودروسازی سایپا به جز ساینا s و کوئیک s، بقیه 

محصوالتش از قرعه کشی خارج شده است.
»امید قالیباف«، کل عرضه خودرو در مرحله دوم قرعه کشی یکپارچه را ۱۰۴ هزار دستگاه 
ذکر کرد و اظهار داش��ت: به همه ثبت نام کنندگان کوئیک و کوئیک R ، بدون قرعه کش��ی 

خودرو داده خواهد شد.
ب��ه گ��زارش ایرنا، در ای��ن دوره در مجموع ۶ میلیون و ۵۷ ه��زار و ۵۵۵ نفر در طرح های 

مختلف فروش فوق العاده، پیش فروش و مشارکت در تولید خودروسازان ثبت نام کردند.


