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به گــزارش اقتصاد کیش به نقــل از  ایرنا، 
داشته هایی همچون نیروی انسانی جوان، تحصیل 
کــرده و باتجربه در کنــار ظرفیت های مختلف 
سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و ورزشی 
یک مزیت برای هرمزگان بوده اســت که نادیده 
گرفتن این نیروها همواره مورد گالیه مندی مردم 
شده که نیاز به یک بازشناسی و توجه جدی به همه 

گروه ها و طیف ها خارج از دایره خاص دارد.
در بخــش اقتصــادی هرمزگان، اســتانی 
دریامحور و نیازمند توجه عظیم به ظرفیت هایی 
همچون دریا، تجــارت، صنایع، معادن، بندرها، 
کشــتی ســازی و حمل ونقل درهر چهار مقوله 
زمینی، هوایی، دریایی و ریلی دارد و باید موقعیت 
راهبردی استان هرمزگان بواسطه قرار گرفتن در 
خط  شمال به جنوب و جاده ابریشم را نیز در جهت 

منفعت مردم به آن اضافه کرد.
استانی که در حوزه مالیاتی تامین کننده مالیات 
به انداز ۶ تا هشت استان کشور بوده و مازاد بر تعهد 
ساالنه آن مالیات جذب می کند؛ نباید لنگ کمبود 
اعتبارات کالن برای ســرعت بخشی در اجرای 
طرح های مهم اســتانی و ملی باشد؛ از همین رو 
مدیران ارشد استان تالش مضاعفی داشته باشند 

که استان ازاین بن بست خارج شود.
طرح هایی چون ملزم کردن شــرکت های 
بــزرگ برای پرداخت مالیات در اســتان یکی از 
حرکت های ارزشمند است که می توان با پیگیری، 
بســیاری از گره های کور را باز کرد البته اگر سهم 

مازاد بر درآمد استان پرداخت شود.
هرمزگان برنامه محور می شود

امید مــردم هرمزگان امروز به این اســت 
که اســتاندار جدید ضمن شناسایی کمبودها و 
مشکالت، فرصت سازی برای رفع آن ها در حوزه 
های مختلف برای پیشرفت امور استان فراهم کند 
و استان شتاب توسعه را در پیش گرفته و قطار آن 

از حرکت بازنماند.
وزیر کشور که صبح  روز گذشته  به منظور 
معرفی و تکریم استاندار هرمزگان به بندرعباس 
سفر کرده بود، در بدو ورود به استان در فرودگاه بین 
المللی بندرعباس به خبرنگاران گفت: هرمزگان 
کاســتی ها، مســایل و ظرفیت های فراوانی در 
زمینه های کشاورزی، صنعتی، بندری، بازرگانی 
و محیط زیســت دارد که بایــد به آن ها پرداخت 
اما برنامه محوری براساس طرح توسعه و برنامه 
پیشــرفت در هرمزگان طراحــی، تدوین و اجرا 

می شود.
احمد وحیدی افزود: همه کاستی های این 
استان بایستی در این برنامه مورد توجه قرار گیرد، 
البته تالش های بسیاری در گذشته انجام شده است 
و فعالیت های آینده در راستای فعالیت های قبلی 

خواهد بود.
وی پــس از ادای احتــرام به شــهدای 
گمنام بندرعباس به دیــدار نماینده ولی فقیه 
در هرمــزگان و امام جمعه بندرعباس رفت و 
در این مراســم اظهارداشت: تیم های ورزشی 
این اســتان بایستی در عرصه های ملی حضور 
فعال و موثری داشــته باشند، هرمزگان باید در 
ورزش های دریایی همچون قایقرانی و شــنا 

حرف اول را در کشور بزند.
وزیر کشــور ادامه داد: این مســاله بویژه در 
زمینه ورزش های دریایی دارای اهمیت بیشتری 
است؛ چرا که این استان دارای ساحل و دریاست 
و بــرای این منظور از نیروهای دریایی و دریابانی 

هم استفاده شود.
وی به اهمیت اســتخرهای پرورش میگو 
اشاره کرد و گفت: قرارداد خوبی توسط استاندار 
سابق هرمزگان منعقد شده است، نخستین قرارداد 
بــرای ۱۴ هزار هکتاری کوثر در بندرلنگه منعقد 
شده که اگر هر هکتار به یک خانواده داده شود ۱۴ 

هزار خانواده شاغل می شوند.
 هرمزگان نقش اساسی در مبادالت مرزی 

با کشورهای همسایه دارد
همسایگی با سه کشور حوزه خلیج فارس، 
قرار گرفتن در کنار آبراه بین المللی خلیج فارس 
و دریای عمان و فرصت توســعه همکاری با این 
کشــورها و تمام جهان، افزایش صادرات را برای 
اســتان هرمزگان رقم می زند که باید بیشتر از این 

توانایی استفاده می شد.
وزیــر کشــور در آیین تکریــم و معارفه 
اســتانداران هرمزگان با تاکید بر نقش این استان 

در توسعه تبادالت تجاری و مرزی با کشورهای 
خلیج فارس اظهارداشت: دست امت های اسالمی 
را برای همکاری می فشاریم و انتظار می رود در 
سایه تبادالت مرزی تجاری، جزیره ها نیز قوی تر 
و آبادتر شوند لذا هرمزگان با ظرفیت های فراوانی 
که دارد نباید در آن محرومیت باشــد بلکه باید از 
برترین و پیشــرفته ترین نقاط کشور و حتی یک 

قدم باالتر باشد.
 وحیدی افزود: هرمزگان استانی بسیار مهم 
و یگانه ای است که تنگه راهبردی هرمز بر کرانه 
آن قرار دارد و به لحاظ راهبردی یکی از حساس 
ترین نقاط دنیا بوده و با داشتن ۱۴ جزیره در کشور 
بی نظیر است و هر کدام از این جزیره ها ظرفیت 

های فراوانی برای توسعه دارد.
وزیر کشور اضافه کرد: هرمزگان افزون بر ۲ 
هزار کیلومتر ساحل، ظرفیت های فراوان در حوزه 
انرژی، ترانزیت و صنعت و کشــاورزی است و 
مردم خونگرم و بسیار مهربان دارد و در کنار آن ها 

ظرفیت آبزی پروری را باید افزود.
هرمزگان نقطه ای کلیدی در اقتصاد دریا 

محور است
بنا به اذعان مسووالن کشور و استان، هرمزگان 
استانی است که بواسطه ظرفیت های فراوان می 
تواند محور توسعه دریایی قرار گیرد امروز تمام 
درهای توسعه برروی آن باز شده که بتواند از آنچه 

تاکنون استفاده نکرده بهره برداری کند.
وحیدی اظهار داشت: هرمزگان در اقتصاد 
دریا محور نقطه کلیدی است و زمانی که رسیدن 
بــه ۲۰ درصد تولید ناخالص ملی از اقتتصاد ملی 
باید حاصل شود، این استان نقطه راهبردی است.

وزیر کشــور افزود: زمانی که بناست تمدن 
دریایی شــکل گیرد این تمدن که بسیار آینده دار 
است در کناره همین سواحل شکل خواهد گرفت 
و هرمزگان برای شــکل گیری این تمدن بسیار 

کلیدی است.
وی ابــراز کــرد: همچنین زمانــی که در 
خصوص بازرگانی صحبت می کنیم ۹۰ درصد 
بازرگانــی از طریق دریاســت و هرمزگان نقطه 
کلیــدی برای تعامل های دریایی اســت، همین 
ایزوایکو بزرگترین یارد کشــتی سازی است که 
با داشــتن ۲ حوضچه خشک می توان بزرگترین 
کشتی سازی کشور و منطقه در اینجا راه انداخت.

به گفته وزیر کشور، هرمزگان تنها جایی در 
کشور است که زیردریایی در آن ساخته می شود و 
در کنار آن زمینه توسعه ظرفیت های دانش بنیان در 
اینجا وجود دارد، پاالیشگاه ستاره خلیج فارس که 
افتخاری برای کشور و نمادی از قدرت است که 
در اوج تحریم و با توان بومی در این استان احداث 

شده است و می توان آن را ابرطرح نامید.
وحیدی خاطرنشان کرد: این استان ظرفیت 
ایجاد ۵۰ هزار هکتار مزارع پرورش میگو دارد که 
می تواند زمینه ایجاد ۲۰۰ هزار شــغل ایجاد کند 
وقتی به این راحتی می توان شــغل ایجاد کرد آیا 
رواست کسی در این استان بیکار و یا فقیر باشد و 

دم از محرومیت زد.
وی تاکید کرد: با این ظرفیت ها که همه آن 
ها ثروت است وجود بیکاری، فقر و محرومیت 
قابل قبول نیســت، مهم تریــن ثروت خود این 
مردم خونگرم و سرمایه انسانی ارزشمند استبهره 
گیری از جوانان مســتعد و توانمند هرمزگان در 

اولویت استاندار جدید هرمزگان باشد.  
وزیر کشور اشاره کرد: اشکالی که ایجاد شده 
این است که بسیار دولت محور شده ایم درحالی 
که در گذشــته اینگونه نبود و در نگاه امام خمینی 
)ره( و رهبرمعظم انقالب هم نبوده و نیســت و 
معتقدیم اقتصاد مردم محور اســت و اداره جامعه 

مردم محور است.
وحیــدی گفت: سیســتم دولتی را حاکم 
کــرده ایم که به مــرور تبدیل به فرهنگ و همه 
چیز منوط به تهران شــده اســت و کشور باید 
نفت را بفروشد تا بتواند آن را اداره کند که این 

همه چیز را خراب می کند.
وی در بخش دیگری از ســخنانش گفت : 
ظرفیت های هرمزگان باید جهشی فعال شوند و  
دولت مردمی آیت اهلل رئیسی نیز دنبال این است 
که آزادســازی ظرفیت ها به صورت خالقانه و 
خودجوش و جهشــی باشد که شرط تحقق این 
این مساله این است که همه تحت گفتمان پیشرفت 
و عدالت جلو برویم که در بیانیه گام دوم انقالب نیز 

به آن اشاره شده و باید خود را به بطن آن بکشانیم.
 وزیر کشور ادامه داد: استاندار جدید هرمزگان 
پیش از این توانسته است پروژه پاالیشگاه ستاره 
خلیج فارس که از صحنه های تجلی فناوری بومی 
است را به سرانجام برساند و چنین کسی می تواند 
هرمزگان را به صورت پروژه محور اداره  و منابع 
را مدیریــت کند و با توجه به اهمیت هرمزگان و 
ظرفیت های آن تصمیم گرفتیم فردی با توانمندی 

ملی را به عنوان استاندار انتخاب کنیم.
 وحیدی خاطرنشان شــد: استاندار جدید 
وزیران را  به طور کامل می شناســد و فهم عمیقی 
از چگونه به انجام رساندن پروژه های بزرگ دارد 
و در حوزه اجتماعی نیز شــناخت خوبی داشته 
که بخشــی از آن در راستای محرومیت زدایی از 

هرمزگان است.
 وزیر کشــور در بخش دیگری از ســخنان 
خود تصریح کرد: بارها اعالم کرده ایم امنیت خلیج 
فارس بیش از همه مدیون عقالنیت و اقتدار ایران 
است و ایران اجازه نمی دهد کسانی خارج از منطقه 
امنیت آن را برهم بزنند و در این زمینه بارها اقتدار 

خود را نشان داده و به نیروهای فرا منطقه ای هشدار 
داده که ماجرا جویی نکنند.

 وزیر کشــور یادآورشــد: مردم در شمال و 
جنوب خلیج فارس باهم هســتند و البته کسانی 
قصــد تحریک دارنــد که امیدواریــم حاکمان 
کشورهای منطقه عقالنیت به خرج داده و اجازه 
فعالیت به نیروهای فرامنطقه ای و صهیونیست های 

جنایتکار کودک کش ندهند.
 استفاده از ظرفیت های عظیم هرمزگان در 

جهت کاهش فقر و بیکاری
اســتان هرمزگان دارای ظرفیت های عظیم 
اقتصادی در بخش های مختلف صنعتی، معدنی، 
کشــاورزی، شــیالت، تجاری، گردشگری و 
خدمات است که بنا بر تاکید نماینده ولی فقیه در 
هرمزگان باید از این ظرفیت ها در جهت کاهش 
فقر و بیکاری و اشــتغال جوانان این منطقه بکار 

گرفته شود.
حجت االســالم محمد عبادی زاده در آیین 
تکریم و معارفه اســتانداران هرمزگان افزود: فقر 
و بیــکاری زیبنده هرمزگان نیســت، لذا جوانان 
هرمزگانی به خاطر نداشــتن شــغل، در شرایط 
خوبی قرار ندارند و می توانیم ظرفیت های بزرگ 
استان را در اختیار بگیریم و مشکل فقر و بیکاری 

را کاهش دهیم.
وی ادامــه داد: هرمــزگان به عنــوان داالن 
اقتصادی کشــور و بندرشهید رجایی با در اختیار 
داشــتن  ۶۰ درصد ظرفیت صادرات و واردات 
کشور و همچنین وجود صنایع بزرگ و سواحل 
می تواند در تحول این استان نقش آفرین باشدبنا 
برایــن انتظار م یرود امــروز با همه ظرفیت های 
موجــود، جوانان هرمزگانی کمتریــن بهره را از 

سرمایه ها و ذخایر ارزشمند استان می برند.
 وی در ادامــه با اشــاره به تاریخچه صنایع 
دستی در هرمزگان گفت: انتخاب بندرعباس به 
عنوان شهر خالق صنایع دستی، نشان از ظرفیت 
این حوزه دارد و پیش از این نیز  محصوالت صنایع 
دستی هرمزگان به کشورهای حاشیه خلیج فارس 
فارس صادر می شد و با فعال کردن  این بخش می 
توان هر خانه هرمزگانی را به کارگاه صنایع دستی 

تبدیل کرد.
عبادی زاده در بخش دیگری از سخنان خود، 
با بیان  اینکه پس از گذشت ۴۳ سال از عمر با برکت 
انقالب اسالمی، توقع بسیاری از جوانان این است 
که در مدیریت عالی کشور سهمی داشته باشند، 
گفت: متاســفانه استفاده از توان نیروهای انسانی 
هرمزگانی در سطوح باال و در حوزه وزارتی مورد 

توجه قرار نگرفته است
وی تصریــح کرد کرد: انتظــار داریم این 
ظرفیت برای هرمزگان فراهم شــود و در دوره 
جدید با کادرســازی خوبی که شکل می گیرد، 
هرمزگانی ها هم بتوانند در سطوح عالی مدیریتی 

کشور حضور داشته باشند.
نماینده ولی فقیه و امام جمعه بندرعباس با 
تاکید بر حمایــت همه بخش های حاکمیتی در 
اســتان از اســتاندار جدید هرمزگان برای تحقق 
برنامه ها، ابــراز امیدواری کرد: با شــروع دوره 
خدمت  استفاده از نیروهای توانمند بومی و فعال 

سازی ظرفیت صنایع برای رفع بیکاری و گشایش 
های اقتصادی در دستور کار قرار بگیرد.

توجــه به نیروهای بومــی و ماندگار در 
هرمزگان

رییس مجمع نمایندگان مردم هرمزگان در 
مجلس شورای اسالمی هرمزگان گفت: در دیدار 

با استاندار جدید اعالم کردیم که اگر بخواهند از 
مناطق دیگر نیرو بیاورند، اجحاف در حق استان 
است که ایشان پذیرفتند چرا که هرمزگان ظرفیت 
بسیار باالیی در مدیریت دارد که باید از این ظرفیت 

در کنار استاندار جدید استفاده شود.
احمد مرادی در نشست شــورای اداری و 
مراسم معرفی استاندار جدید هرمزگان افزود: در 
دیدار با وزیر کشــور اعالم کردیم  رویه انتخاب 
اســتاندار را نمی پسندیم و پس از چهار نشست 
بــا وزیر کشــور و معاونان  امیدواریــم در آینده 
نیروهــای توانمند هرمزگانی به جایگاهی که در 
۴۳ ســال گذشته از آن محروم بوده اند و لیاقتش 

را دارند، برسند.
وی ادامــه داد: با حضور اســتاندار جدید، 
انتصــاب های  فله ای در هیات مدیره مناطق آزاد 
و بنــگاه های اقتصادی هرمــزگان و اجحاف در 
حــق نیروهای بومی پایان یابد و صنایع در ایفای 
مسوولیت های اجتماعی نقش پررنگ تری داشته 
باشند و در نشستی که نمایندگان استان در مجلس 
با استاندار جدید داشتند به شناخت بیشتر از ایشان 

منجر شد و به توافق های ارزشمندی رسیدیم.
نماینده مردم بندرعباس، قشم، حاجی آباد، 
بوموسی و بندر خمیر در مجلس شورای اسالمی 
ادامــه داد:از مردم هرمزگان عذرخواهی می کنم 
کــه انتظار مردم از اســتفاده نیروهای توانمند در 
هرمزگانی در ســطح مدیران عالی کشور تاکنون 

عملیاتی نشده است.
 مرادی خاطرنشــان کرد: تمامی انتصاب ها 
در دستگاه های اجرایی حق دولت است و مجمع 
نمایندگان از باب مشــورت فهرستی را به وزیر 
کشور پیشنهاد کرد، قانون نمایندگان را مکلف به 
حضور در تودیع و معارفه نکرده اما اخالق و ادب 
حکم کرد در نشست تکریم و معارفه حاضر باشیم 

اما گالیه هایمان همچنان پابرجاست.
رییس مجمع نمایندگان هرمزگان در بخش 
دیگری از سخنان خود نسبت به تخریب و حمله 
به نمایندگان استان توسط برخی افراد هشدار داد 
و گفت: نمایندگان مجلس عصاره فضائل مردم 
هستند و نباید مسائل شخصی و فردی را به تمام 

موضوعات تعمیم داد.
مرادی بیان داشت: برخی حمایت نمایندگان 
از استاندار سابق را زیرسووال برده و محکوم می 
کنند اما ما معتقدیم اگر استانداری آمد و وفاقی ایجاد 
کرد و سیاسی بازی را کنار زد و در مبارزه با کرونا 
سرآمد بود، باید برای عملکردش ارزش قائل شد 

و قدردان بود.
توسعه هرمزگان برمبنای اقتصاد دریا در 

دستورکار است
اســتاندار جدید هرمزگان نیز در نشســت 
شــورای اداری و معرفی ایشان به عنوان نماینده 
عالی دولت در این اســتان بر توســعه این منطقه 
مرزی بر مبنای دریا محوری و اقتصاد دریا و مردم 
پایه تاکید کرده است که این موارد را در دستورکار 

خود قراردهند.
مهدی دوستی گفت:موج شکن های مردمی 
تجربه موفقی در زمینه اقتصاد دریا و مردم پایه در 
هرمزگان محسوب می شود و یک الگوی موفق در 

بهره برداری مردم از اقتصاد دریا است.
وی دراین مراســم افزود: وظیفه ما تسهیل 
گری و ایجاد بستر برای بهره برداری مردم از دریا 
اســت و باید قوانین الزم در این زمینه نیز تدوین 
و تصویب شــود و همچنین تحول در این استان 
براساس تولید، گردشگری و تجارت را با جدیت 

پیگیری خواهیم کرد.
نماینــده عالی دولت در اســتان هرمزگان 
یادآورشد: حفاظت از محیط زیست نیز یک مساله 
اساسی اســت که باید مورد توجه باشد و در این 
راستا رفع مشــکل فاضالب بندرعباس و حفظ  
محیط زیست دریا محور اصلی مدنظر است لذا 
برای تحول اساسی بویژه در ایجاد اشتغال، از صنایع 
فعال هرمزگان نیز انتظار می رود که زنجیره ارزش 
را در استان توسعه دهند و خوشه های تولیدی و 

خدماتی توسط  صنایع ایجاد شود.
دوســتی با اشــاره به آشــنایی خــود با 
توانمندی های این اســتان بویژه در بخش نفت و 
کشتی  ســازی اظهارداشت: امیدوارم در خدمت 
رسانی به مردم این منطقه مرزی به گونه ای عمل 
کنم که موجب رضایت مندی این بزرگواران شود.

وی همچنین با اشاره به نقش ورزش در غرور 
ملی و ایجاد اشتیاق و نشاط  در جامعه اظهارداشت: 
عالقه مند به توســعه ورزش این استان هستم و با 
استفاده از کمک جوانان، برنامه ویژه ای برای این 

ظرفیت خواهیم داشت.
وی بیان داشت: از قشرهای مختلف مردمی 
استان هرمزگان خواستار کمک برای ایجاد تحول 
در استان هستم تا توسعه هرمزگان در شاخص های 
مختلــف رقم بخورد، وظیفه ما بــرآورده کردن 
آرزوها و خواســته های مردم است و تمام توان 

خود را در این راستا به کار خواهم گرفت.
هرمزگان را دریابید

استان هرمزگان از دید استاندار سابق با وجود 
ظرفیت های عظیم اقتصادی و سرمایه گذاری مانند 
سایر استان ها نبوده بلکه عالوه بر نقش محلی، در 
حــوزه ملی و حتی بین المللی نیز تاثیرگذار بوده 

است که نیاز به توجه ویژه دارد.
فریدون همتی در آیین معرفی استاندار جدید 
هرمزگان گفته است: هرمزگان استانی فرا خشک 
اســت که توانســتیم ۵۰ درصد آب شرب از آب 
شیرین کن ها تامین کنیم تا آب سدهای میناب به 
مردم این مناطق اختصاص یابد و بتوانتد قدمی در 

راستای تولید و رونق کشاورزی بردارند.
وی از استاندار فعلی به عنوان نماینده عالی 
دولت در اســتان هرمزگان خواست: با همکاری 
وزیر نیرو بــرای تامین ۵۰ درصد باقی مانده آب 
شــرب نیز از ظرفیت آب شیرین کن ها استفاده 
کنند تا آب های جاری و ســدها به کشــاورزی 

اختصاص یابد.
استاندار ســابق هرمزگان اظهارداشت: در 
بخش فوالد اســتان نیز از ۶  میلیون تن تولید در 
چهار سال اخیر به افزون بر ۱۳ میلیون تن رسیده 
است که تا چهار سال آینده اصفهان و خوزستان را 
پشت سر خواهدگذاشت و به قطب تولید فوالد 

تبدیل می شود.
همتی ادامه داد: در مناطق شرقی هرمزگان نیز 
با افتتاح پاالیشگاه ها و راه اندازی خط  نفت گوره به 
جاسک و در مناطق غربی با راه اندازی منطقه ویژه 
اقتصادی در پارسیان، استعداد این مناطق بویژه در 
شــرق که مورد تاکید رهبر معظم انقالب هست، 

شکوفا شده است.
وی ابرازداشت: بنگاه های اقتصادی در این 
چند سال اخیر خوب پای کار بودند و توانستیم با 
کمک این بنگاه ها در زمینه ورزش و درمان تغییرات 
مثبتی را ایجاد کنیم، همچنین سامان دهی پساب 
و فاضالب بندرعباس از شاخص ترین عملکرد 

های مثبت صنایع بود که جای قدردانی دارد.
این مقام مسوول خاطرنشان کرد: هرمزگان 
از استعدادهای سرمایه گذری بسیاری برخوردار 
است که باید از این ظرفیت استفاده شود و سرمایه 
گذاران را تشویق به ورود به استان کنیم و کار را به 

بخش خصوصی بسپاریم.
همتی گفت: ایجاد شهرهای جدید در استان 
هرمزگان را در برنامه داشتیم و از وعده یک میلیون 
مسکن رییس جمهوری نزدیک به ۴۰ هزار مسکن را 
به این استان تخصیص دهیم و به توصیه رهبرمعظم 
انقالب جزیره ها را گسترش دهیم که امیدواریم در 

دوره جدید این برنامه ها محقق شود.

بهره گیری از جوانان مستعد و توانمند هرمزگان در اولویت 
استاندار جدید هرمزگان باشد 

  سرویس سیاسی -  استان هرمزگان با تمام ظرفیت ها و داشته ها، از امروز با انتخاب استاندار جدید به یک حرکت جهادی امیدآفرین برای کار و تالش و روحیه انقالبی نیاز دارد تا بتواند برنامه محور باشد و به وضعیت مطلوب تر برسد.

اخبار ویژه ...

اخذ مالیات از خانه های خالی نیازمند 
سامانه ارتباطی با وزارت راه است

سرویس سیاسی -   معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: اخذ مالیات از یک میلیون 
و ۳۰۰ هزار خانه خالی در گروی ایجاد سامانه امن ارتباطی میان وزارت راه و سازمان 

امور مالیاتی است.
محمود محمودزاده درباره آخرین وضعیت اجرای قانون مالیات از خانه های خالی 
گفت: ســال ۹۴ قانونی برای اخذ مالیات بر خانه های خالی در مجلس شورای اسالمی 
تصویب شــده اما پــس از اصالح این قانون در مجلس یازدهم ســامانه ای برای ثبت 
اطالعــات ملکی در وزارت راه و شهرســازی طراحــی و در دولت قبل از آن رونمایی 
شد که براساس آن یک میلیون و ۳۰۰ هزار واحد مسکونی خالی شناسایی شده است.

معاون وزیر راه و شهرســازی افزود: واحدهای خالی شناسایی شده برای سازمان 
امور مالیاتی ارسال شده است اما این اطالعات براساس درخواست سازمان امور مالیاتی 
باید از طریق سیســتم امن دولتی MPLS ارســال شــود در حالی که وزارت راه و 
شهرسازی در سامانه خود برای هر یک از دستگاه ها، کارتابل مشخصی را طراحی کرده 
بود.محمودزاده تصریح کرد: براساس مصوبه کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسالمی 
مقرر شــد، وزارت ارتباطات این ســامانه و سیستم امن را میان وزارت راه و شهرسازی 
و سازمان امور مالیاتی ایجاد کند.وی خاطرنشان کرد: به محض ایجاد ارتباط اطالعات 
یک میلیون ۳۰۰ هزار واحد خالی از ســکنه شناسایی شده برای اخد مالیات به سازمان 
امور مالیاتی معرفی می شــود. مالیات تعیین شــده حتما تا پایان سال از خانه های خالی 

شناسایی شده اخذ خواهد شد.

وزیر کشور در مراسم معارفه استاندار جدید هرمزگان:

   پاسخ وزیر ارتباطات 

وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات در پاســخ به احتمال قطع دسترسی به 
اینستاگرام گفت، این جزو تصمیماتی نیست که در اختیار این وزارتخانه باشد. 
عیسی زارع پور در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه آیا قصدی برای مسدودسازی 
دسترســی کاربران به برخی از شبکه های اجتماعی و پیام رسان های غیربومی 
وجود دارد یا خیر، گفت: ما حتما باید در فضای مجازی شرایطی را فراهم کنیم که 
از حقوق مردم در این فضا حمایت کنیم. وقتی تمام زندگی مردم با فضای مجازی 
گره خورده حتما و قطعا باید دولت زیرساخت هایی را در این زمینه فراهم آورد 
که از حقوق مردم حمایت کند، این به هیچ وجه به معنای مسدودسازی نیست 

بلکه به معنای قانومند کردن و نظام مند کردن است.
هیات رییسه طرح صیانت 

اعضای هیات رییســه کمیسیون مشترک طرح حمایت از کاربران در فضای 
مجازی مشخص شدند که بر این اساس رضا تقی پورانوری نماینده مردم تهران به 
عنوان رییس، سیدعلی یزدی خواه دیگر نماینده مردم تهران به عنوان نایب رییس اول 
و حسن نوروزی نماینده مردم رباط کریم و بهارستان به عنوان نایب رییس دوم انتخاب 
شدند. همچنین لطف اهلل سیاه کلی نماینده مردم قزوین، آبیک و البرز به عنوان سخنگو 
و بیژن نوباوه وطن نماینده مردم تهران و مهرداد ویس کرمی نماینده خرم آباد و چگنی 

به ترتیب دبیران اول و دوم این کمیسیون شدند.

بدون تماشاگر 
بعد از حدود یک ماه اطالع رسانی و ابراز امیدواری مسئوالن فدراسیون فوتبال 
برای حضور تماشاگران در ورزشگاه آزادی برای تماشای دیدار ایران و کره جنوبی، 
حضور تماشاگران در این دیدار لغو شد. فدراسیون فوتبال اعالم کرد: »دیدار تیم ملی 
فوتبال کشورمان برابر کره جنوبی از رقابت های مرحله نهایی جام جهانی ۲۰۲۲ قطر، 
روز سه شنبه ۲۰ مهرماه ) امروز(، راس ساعت ۱۷ بدون حضورتماشاگر در ورزشگاه 

آزادی برگزار می شود.«

تکذیب شد
باشگاه خبرنگاران وابسته به صداوسیما نوشت: اخیرا خبری مبنی بر بستری 
شدن اکبر خرمدین در بیمارستان منتشر شده، اما طبق پیگیری ها مشخص شد که وی 

در زندان به سر می برد.
»پیمانه ای« می خرند

مشاور انجمن واردکنندگان برنج گفت : پیش از این، فروش برنج خارجی که 
کیسه آن باز شده باشد، ممنوع بود اما قدرت خرید مردم آن قدر کاهش پیدا کرده که 
برخی سوپر مارکتی ها کیسه برنج های خارجی را باز کردند و برنج خارجی را پیمانه ای 

به مردم می فروشند.
حاضرم مشاوره بدهم

رئیس پیشین صداوسیما گفت: بنده مسئولیتی در رسانه ملی نخواهم داشت اما 
اگر رئیس جدید مشورت بخواهد دریغ نخواهم کرد.محمد سرافراز در توییترش 
نوشت: بنده مسئولیتی در رسانه ملی نخواهم داشت اما اگر رئیس جدید مشورت 
بخواهد دریغ نخواهم کرد. چگونه میتوان این رسانه را مستقل، مرجع، الگو، چابک، 
کارآمد، موثر و فسادستیز کرد، تا ناظری فراقوه ای برای نهادهای حاکمیتی و زبان 

گویای اقشار مردم و نخبگان شود؟ دشوار اما شدنی است.
سخنرانی های اخیر 

مدیرعامل بنیاد باران و از چهره های نزدیک به خاتمی در مورد سخنرانی های 
اخیر سران اصالحات واکنش نشان داد.جواد امام گفت: »به نظر من دو بحث سخنرانی 
آقای خاتمی و کروبی را باید مستقل از هم دید، چون آقای خاتمی در حصر نیستند. 
درست است که برای او هم محدودیت هایی بوده اما به هرحال حصر نیستند و این دو 
سخنرانی هم جدای از هم بوده است«.وی افزود: »آقای خاتمی در یک جلسه ای که 
به مناسبت بزرگداشت عالمه حکیمی برگزار شد، بنا به اصراری که صورت گرفت 
و بدون برنامه ریزی قبلی، سخنانی را مطرح کردند اما اگر بنا به گشایش باشد، الزمه 
آن این است که ایشان بتوانند رسما در هرجایی که خودشان عالقه داشتند، حضور 
یافته و جلسات از قبل تعریف شد و سخنرانی های از قبل اعالم شده داشته باشند. اگر 
چنین اتفاقی افتد می توان ارزیابی کرد که گشایشی ایجاد شده یا خیر«. امام همچنین 
گفت: »البته ما این را به فال نیک می گیریم اما اگر گشایشی شود باید رسما اعالم شود 

و محدودیت ها برداشته شود.« 
 واکنش هشدارآمیز الریجانی

علی الریجانی در توئیتی با هشدار به سیاست ایران در قبال طالبان و افغانستان 
نوشت: جنایت قندوز، خیلی زود هویت ساماندهی شرارت آمیز جدید در افغانستان 
را عیان نمود. این صحنه آرایی قدرت ها، هوشیاری عمیق تری در دیپلماسی برای حفظ 

منافع و  امنیت ملی ایران می طلبد.
صبحانه  ضرغامی 

عزت اهلل ضرغامی، وزیر میراث فرهنگی و گردشــگری، در حساب توییتر 
خود نوشــت: »صبحانه با مهندس جهرمی وزیر جوان سابق! در حوزه های مورد 
عالقه ی من ورود دارد. اهل گردشگری، مرمت و سر و کله زدن با جوانان در دنیای 

واقعی و مجازی است .
 جسد متعفن

مدیر مسئول روزنامه کیهان گفت: برجام یک جسد متعفن است و اگر بخواهیم 
با همین حال و هوا به آن برگردیم، چیزی به دست نمی آوریم!

حسین شریعتمداری مدیرمسئول روزنامه کیهان که در برنامه جهان آرا حاضر 
شده بود، مدعی شد: در مذاکرات هسته ای، بارها شاهد بودیم که مذاکره کنندگان ایرانی 

بدون اینکه به نقطه مطلوبی رسیده باشند، نتیجه را پیشاپیش پذیرفته بودند!
وی گفت : این دولت مثل دولت قبلی همه چیز را به برجام گره نزده است.برجام 
یک جسد متعفن است و اگر بخواهیم با همین حال و هوا به آن برگردیم، چیزی به 

دست نمی آوریم!

معاون وزیر راه و شهرسازی:


