
طالع نحس! 

شاید تقدیر اینچنین رقم خورده یا بی توجهی ها در قالب 
بی کفایتی باعث شده تا دیاری چون اصفهان با فرهنگی 
چند هزارساله نتواند دوران های شکوهمند گذشته را در 
طول تاریخ خود حفظ و برتری بخشــد! این طالع نحس 
پــس از انحطاط در حکومت صفویه رقم خورد تا آخرین 
پادشــاه عزلت گزین آن ســرزمینی در محدوده نیل تا 
فــرات و از باکو تا هرات را به فاجعه چندپارگی بســپارد 
و اجازه دهد پابرهنگانی تیغ کش به مدت ۶ ســال تمام 
پایتخت فرهنگ و تمدن آن را از چنگال آخرین بازمانده 
سســت عنصر سلســله صفوی ربوده و بــه خاک و خون 
بکشــند! اصفهان اگرچه نقش جهان و بــه روایتی نصف 
جهان اســت اما از زمانی که ناقــوس انقراض صفویه به 
صدا درآمد ورق این شــهر رؤیاها هم برگشــت تا هرروز 
شاهد بالیی تازه و دردی بی درمان باشد و نه تنها اعم آثار 
بی بدیل آن در دوران قاجــار و بخصوص زمان حکومت 
ظل الســلطان بلکه در ادامه سلسله پهلوی و امروز براثر 
بی مهــری طبیعت که زاییــده بی توجهی و جفا و فقدان 
کیفیــت کار گروهی از آحاد جامعــه و جفای پاره ای از 
مدیران به محیط زیست و اکوسیستم آن است روبه زوال 
بــرود و باقیمانده آن نیز صرف رنگ و لعاب های تبلیغات 
توخالی شــوند تا آثار به جامانــده و تاریخی ثبت جهانی 
شــده نیز مغضوب مطامع و ندانــم به کاری های مدیران 
میراث طی دو دهه گذشــته گردد و نه تنها ارتقاء کیفیت 
نیابد بلکه آخرین نشانه های آن نیز فدای سهل انگاری های 
اخیر به بهانــه کمبود بودجه مصوب شــوند درحالی که 
یکی از وظائف نانوشــته هر مســئول کسب مساعدت از 
شــیفتگان فرهنگ و تاریخ ماندگار یک ســرزمین است 
که می توانســتند همانند دیگر ارگان هــا ازجمله وزارت 
آموزش وپــرورش از انجمن خیران میــراث فرهنگی در 
رفع کمبودها و اســتحکام بناهای تاریخی استفاده نماید 
اما زهی تأســف تا بعضی از مدیران پایین دستی علی رغم 
دارا بودن توانایی های الزم امــا همچنان بر صندلی های 
حســاس چســبیده و پســت های کلیدی را ســرقفلی 
دوران سی ســاله خود نموده اند و اجازه نمی دهند عشاق 
ســینه چاک میراث فرهنگی پا به ایــن دامنه بگذارند تا 
شــاید بتوانند با ابزار شیفتگی و اشــتیاق، انگیزه را در 
خیران پویا نموده و صدها اثر بی بدیل ثبت ملی و جهانی 
شــده این کالن شهر را از دامنه انحطاط ها نجات بخشند. 
ســخن گفتن از گذشته پتک به ســندان کوبیدن و آواز 
دهل شــنیدن از دور است که به گوش خوش می آید اما 
در واقعیت چنین نباشــد که تنها افسوس به همراه دارد 
اما نگرانی ها از این روزهای سختی است که آحاد جامعه 
با آن مواجه اند و اگر قرار باشــد غــم میراث ها را هم به 
آن بیفزایند دیگــر نمی توان به ظرفیت های درونی بیش 
از این اعتمــاد کرد. چند ماهی بیشــتر از ورود مدیری 
پایتخت نشــین به اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری 
و صنایع دستی حساس و شکننده از قبل استان اصفهان 
نمی گذرد کــه نیازمند چهــره ای باتجربه و اســتخوان 
ترکانــده در این زمینــه بود تا قبل از ورود به وســعت 
بی انتهــای میراث فرهنگــی و صنایع دســتی این دیار، 
زیرســاخت های مجموعه خود را زیرورو و نوسازی کند و 
اجازه ندهد همچون گذشته در هاله خمودی به سر برند 
زیــرا این مجموعه کالن حداقل در اصفهان باید متفاوت 
اداره شود. در شــرق این کالن شهر بافتی بسیار قدیمی 
بانــام برخوار وجود دارد که ایــن روزها با بحران کم آبی 
و فرونشست روبرو اســت و نگرانی حفظ میراث های آن 
مضاعف می شود. این بخش از اصفهان اصطالحات خاصی 
در ادبیات محلــی دارند که ضرب المثل »یابو آب دادن« 
ازجمله آن هاست و می توان آن را مختص دو دهه گذشته 
اداره کل میراث فرهنگی اصفهان دانست که خوشبختانه 
این منطقه نماینده فعالی هم در مجلس شورای اسالمی 
در دوره هــای اخیر دارند که قطعاً مفهوم و فلســفه این 
ضرب المثل را به خوبی می دانند؛ اما بد نیست که در اینجا 
نمونه ای از این ضرب المثل ذکر شــود تــا ارتباط آن را 
به روشنی نشان دهد. درست است که مدرسه چهارباغ یا 
مسجد امام صادق »ع« یکی از آثار تاریخی دوره صفویه 
ازنظر مالکیت متعلق به اوقاف است و بایستی هزینه های 
آن از محل وقفیات تأمین شــود اما آیا ســزاوار اســت 
درحالی که اوقاف درگیر دریافت حق االجاره منطقی هتل 
عباسی وقفی از بیمه ایران است و با چالش کمبود اعتبار 
روبروســت، متولیان میراث فرهنگی این استان چشم ها 
را بــر روی واقعیات تلخ ببندند تا کاشــی های بی بدیل 
گنبد این مکان ارزشمند تاریخی توسط خدمه مسجد با 
چسب نواری نگهداری شوند که ریزش پیدا نکنند؟! این 
نمونه کوچکی از یک وسعت بی توجهی ها به آثار تاریخی 
اصفهان است که مسئولیت مدنی آن ها با میراث فرهنگی 
کشــور و متولیان آن در اصفهان است که طی سال های 
اخیر به جای رســیدگی فنی و زیرساختی سعی کرده اند 
بــا رنگ و لعاب و تبلیغات مختلف حفاظت و رســانه ای 
گردد و ســروکله پروپاگانداهای جدیــد در هفته پایانی 
اردیبهشت نمایان شــود تا مدیرکل، روز جهانی موزه و 
آغاز هفته میراث فرهنگــی را تبریک بگوید و با معرفی 
چند نمایشــگاه، پوستری در محل مسجد جامع عتیق و 
نمایشگاه آثار منتخب مجموعه داران خصوصی از تصاویر 
کمال الملک در باغ فین کاشــان و رونمایــی از نرم افزار 
صوتــی معرفی مجموعــه کاخ موزه چهلســتون و کتاب 
کتیبه های تاریخی شــهر اصفهان در باغ موزه چهلستون 
و روایتگــری از داســتان های هزار و یک شــب در موزه 
عروســک های محلی بادرود و افتتاح موزه مردم شناسی 
ورزنــه و همچنین گــزارش روابط عمومــی مادام العمر 
میراث پیرامون موزه مردم شناسی ورزنه و سرای دیبا در 
کاشان و نشست های آبرسانی در بناهای تاریخی و اجرای 
نمایش مجازی در موزه چهلستون سروته قضایای میراث 
یک استان با 22 هزار بنا و اثر تاریخی که 850 مورد آن 
ثبت ملی و هفت مورد آن شامل میدان نقش جهان، کاخ 
چهلســتون، باغ فین کاشان، مســجد جامع عتیق و سر 
قنــات »وزوان، مزدآباد و مون« به ثبت جهانی رســیده 
اســت و موردتوجه کانون گردشــگران داخلی و خارجی 
است را هم بیاورند. درحالی که حفظ این گنجینه ها ازنظر 
سازمان جهانی یونسکو یکی از حساس ترین وظائف مالک 
آن یعنی ایران است تا خدای ناخواسته براثر سهل انگاری 
و بی توجهــی و درنهایــت بی اعتنایــی و بی کفایتی به 
سرنوشــت نگران کننده میدان نقش جهان براثر ســاخت 
مجتمع بلندمرتبه جهان نما دچار نشــود که هنوز پرونده 
آن در یونســکو بســته نشده اســت و پای اجرای دیگر 
وظائف این ارگان پیرامون حفــظ هزاران اثر به جامانده، 
صدها صنایع دســتی در حال انحطاط و ســرمایه گذاران 
مبحث گردشگری با ایجاد هتل ها و خانه های بومگردی و 

مرمت شده میراثی، می لنگد!

بی توجهی تاکی؟!

رئیس جمهور گفت: پیگیری اقدامات سازمان حفاظت محیط زیست برای حل مشکل آالینده ها و معضل گرد و غبار تا حصول 
نتیجه مطلوب ضروری است.

ســید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور کشورمان روز گذشته در جلسه هیئت دولت، بر رعایت انضباط مالی از سوی دستگاه های 
دولتی تأکید کرد و با اشــاره به ضرورت توجه به حقوق اقشار مختلف جامعه، گفت: رعایت انضباط مالی توسط مدیران بسیار 
مهم اســت، اما نباید موجب تضییع حقوق مردم شــود. وی با بیان اینکه تأخیر در پرداخت حقوق نیروی انســانی برای یک 
ســاعت هم مجاز نیست، افزود: اگر کسی ذی حق نیســت، باید توجیه و تبیین شود، نه آنکه بالتکلیف بماند. رئیس جمهور در 
بخش دیگری از ســخنانش گفت: پیگیری اقدامات سازمان حفاظت محیط زیســت برای حل مشکل آالینده ها و معضل گرد 
و غبار تا حصول نتیجه مطلوب ضروری اســت. رئیســی در بخش دیگری از ســخنان خود با تسلیت شهادت دو محیط بان در 
استان فارس در درگیری با شکارچیان غیرمجاز و آرزوی بهبودی محیط بان دیگر که در این حادثه مجروح شده است، بر لزوم 
حمایت قاطع از محیط بانان که در مقابل متعرضین به قانون و حقوق عمومی می ایســتند، تأکید کرد. وی در ابتدای ســخنان 
خود با تبریک والدت با ســعادت حضرت فاطمه معصومه)س( و آغاز دهه کرامت، هجرت حضرت علی بن موســی الرضا)ع( از 
 مدینه به طوس را مبدأ شکل گیری تمدن رضوی دانست و بر لزوم تبیین این تمدن و معرفی شخصیت و سیره ائمه اطهار)ع( 

تأکید کرد.
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گزارش
رئیس جمهور: 

تأخیر در پرداخت حقوق ها یک ساعت هم مجاز نیست روزنامه نگار پیشکسوت
حسن  روانشید

با گسترش ناوگان سطحی»نداجا«، این قابلیت فراهم شده 
تا از مبدأ یگان های ســطحی، انواع پهپادهای انتحاری به 
پــرواز در آمده و در هر نقطه ای که به عنوان هدف تعریف 

شود، عملیات پهپادی انجام شود.
پایگاه زیرزمینی و ســری پهپــادی ۳۱۳ ارتش جمهوری 
اســالمی ایران هفته جاری برای نخســتین بــار با حضور 
سرلشــکر محمد باقری رئیس ســتاد کل نیروهای مسلح 
به نمایش درآمــد. در جریان این بازدیــد ظرفیت جدید 
در حــوزه قــدرت پهپادی در داخل و خارج کشــور مورد 
توجه قرار گرفت. »آجا« بــا ورود جدی به حوزه پهپادی، 
قدرت افزایــی خود در این عرصه را آغاز کرد و در این چند 
ســال آن را افزایــش داد و به یک قــدرت اثرگذار تبدیل 
شــد به طوری که توان پهپادی آن به سایر نیروهای ارتش 
)زمینی، پدافند هوایی و دریایی( نیز تســری یافت و سایر 
نیروها نیز به صورت مســتقل از توانمندی های منحصر به 
فردی در این حوزه برخوردار هســتند، در این راســتا به 
تشــریح مهمترین دســتاوردهای پهپادی نیروی دریایی 
ارتش پرداخته ایم. نیروی که امروز در حوزه پهپاد صاحب 

توانمندی های منحصر به فرد است.
برخورداری جمهوری اســالمی ایران از سواحل طوالنی در 
جنوب و شمال کشور، حضور نیروهای فرامنطقه ای در آب های 
خلیج فارس و دریایی عمان و همچنین مأموریت های تأمین 
امنیت تردد دریایی نیروی دریایی ارتش در آب های دوردست 
و... همه و همه از جمله دالیلی اســت که ضرورت اشراف و 
تســلط اطالعاتی بر آب های سرزمینی و همچنین آب های 
تحت نظارت و بین المللی را برای کشورمان دوچندان کرده 
است. طی ســال های گذشته آب های منطقه خلیج فارس و 
دریای عمان به دلیل حضور بیگانگان و در رأس آنها ناوگان 
پنجم دریایی ایاالت متحده آمریکا، بستر بروز ناامنی هایی در 
حوزه دریا بود که طبیعتاً جمهوری اســالمی ایران به عنوان 
یکی از کشــورهای اثرگذار حوزه خلیج فارس که بیشترین 
سواحل را در این منطقه دارد، ملزم به ایجاد آرایه هایی برای 

تسلط و اشراف اطالعاتی در این منطقه است.
نیروی دریایی ارتش جمهوری اســالمی ایــران به عنوان 
حافظ منافع جمهوری اسالمی ایران در آب های سرزمینی 
و بین المللی، از جمله نیروهایی اســت که طی ســال های 
گذشــته تالش کرده است با دســتیابی به پهپادهایی که 
قابلیت نشســت و برخاســت از روی یگان های سطحی را 
داشته باشــند، توان پهپادی خود را برای تسلط و اشراف 

اطالعاتی بر دریاها تقویت کند.
یکــی از دســتاوردهای مهــم پهپــادی نیــروی دریایی 
ارتش که آذرماه ســال ۱۳۹8 از آن رونمایی شــد؛ پهپاد 
عمودپرواز پلیکان اســت که از جمله پهپادهای با طراحی 
خاص کشورمان محسوب می شــود. می دانیم که پیش از 
هر شــلیکی نیازمند موقعیت یابی و هدفگیری هستیم اما 
ایــن موضوع در شــناورهایی که در دریا حضــور دارند با 
چالش هایی روبروســت که از جملــه آنها وضعیت »کروی 
زمین« اســت که باعث می شــود رادارها و سیســتم های 
شناســایی »اپتیکی« تا حد مشــخصی قابلیت کار کردن 
داشــته باشــند و از آن حد دورتر نیازمند تجهیزاتی است 
که اصطالحاً به آنها OTH یا ماورأ افق گفته می شود و این 

دقیقاً همان کاری است که پلیکان انجام می دهد.
پلیــکان از چهار موتــور عمودپرواز به منظور نشســت و 
برخاســت و یک موتور پیشــران اصلی برای پرواز در فاز 
پیمایشی برخوردار است که در نوع خود راهکاری خالقانه 
و کم هزینه محســوب می شود. بر اســاس تصاویری که از 
این پرنده منتشر شــده است، پلیکان با استفاده از سامانه 
هدایــت خودکار بالفاصله پس از برخاســتن و بدون آنکه 
دچار بی تعادلی شــود، وارد فاز پرواز پیمایشــی یا کروز 
می شــود که این فرآیند در زمان بازگشت پرنده و نشستن 

روی عرشه کشتی نیز انجام می شود.
در کنار موضوع شناســایی و اشراف اطالعاتی در آب های 
تحت نظــارت، یکــی از کارویژه هایی که پهپــاد پلیکان 
دارد، به گفتــه فرمانده وقت نیروی دریایی ارتش، موضوع 
هدفگیــری اهداف در فواصل دور اســت. موضوعی که در 
بسیاری از نیروهای مســلح دنیا متداول بوده و با استفاده 
از پهپادهــا می توان در منطقه ای فراتر از افق دید عملیات 
شناســایی و ارســال زنده اطالعات به واحد عمل کننده را 

برای هدف گیری و شلیک انجام داد.
از آنجا که ســاز و کار پرواز ایــن پهپاد به گونه ای طراحی 
شــده که نیازمند مکانی با کمترین ابعاد برای نشســت و 
برخاست اســت، پلیکان می تواند از روی عمده یگان های 
شناوری موشک انداز نیروی دریایی ارتش به پرواز در بیاید 
و در محدوده ای که برای آن تعریف شــده است به اجرای 

عملیات شناسایی و ارسال اطالعات بپردازد.
پلیــکان علیرغم آنکه ابعاد بزرگی نســبت بــه پهپادهای 
رزمی ندارد، اما در نوع خود یکی از اثرگذارترین پهپادهای 
ساخت ارتش جمهوری اســالمی ایران محسوب می شود 
چراکه با یک طرح ابتکاری بازویی قدرتمند برای دســت 
قوی موشکی نیروی دریایی ارتش ایجاد شده است؛ شاید 
به همین دلیل باشــد که نشــریه صهیونیســتی اسرائیل 
»دیفنس« رونمایی از این پهپاد را نشــانه تغییر مفهومی 
در راهبرد نظامی ایــران عنوان کرده و تاکید می کند: این 
توانایی مانند ســایر قابلیت ها، نشــان دهنده یک تغییر در 
مفهوم راهبردی ایران است که اکنون نیروی دریایی را یک 
بازوی راهبردی می داند که برای فعالیت در مســافت های 
دور از ســاحل به کار گرفته شــده و ایــن امکان را فراهم 
می کند که بتــوان با تهدید ایاالت متحده در مناطقی دور 

از سواحل ایران مقابله کرده و همچنین در مناطقی بسیار 
دور مانند دریای سرخ و در آینده شاید در دریای مدیترانه 
فعالیت کنــد. از دیگر اقدامات پهپــادی ارتش جمهوری 
اســالمی ایران برای تســلط بر دریاها، انجــام پروازهای 
شناسایی و مراقبتی در محدوده آب های سرزمینی و تحت 
نظارت با اســتفاده از پهپادهای ابابیــل -۳ نیروی هوایی 
ارتش است که از پایگاه های خود در جنوب کشور به پرواز 
در می آیند و در مدت زمانی طوالنی عملیات شناســایی و 

مراقبت هوایی را بر فراز دریا انجام می دهند.
نکته بارز در اجرای چنین عملیاتی، مسلح بودن پهپادهای 
ابابیل -۳ است که با بمب های قائم و یا موشک های الماس 
تجهیز شده اند. این به معنای آن است که در صورت کشف 
تهدیدی در خالل اجرای عملیات مراقبتی، این پهپادها قادرند 
با آن تهدید در آِن واحد مقابله کنند. پهپاد رزمی ســیمرغ 
با برد بلند عملیاتی و مداومت پروازی 2۴ ساعته که قابلیت 
اجرای عملیات های مختلفی از جمله گشت، شناسایی، اجرای 
عملیات رزمی و جنگال را دارد، یکی دیگر از اعضای توانمند 
و با قابلیت بســیار باالی یپان پهبادی نیروی دریایی ارتش 
است. پهپاد سیمرغ، آذرماه ســال ۱۳۹8 با حضور فرمانده 
 نیــروی دریایی ارتش به منطقه ســوم دریایی نبوت نداجا 
در کنارک ملحق شد.  پهپادهای آرش به عنوان اصلی ترین 
خانــواده پهپادهای انتحــاری ارتش از جمله ســامانه های 
بدون سرنشــینی هســتند که امروزه قابلیت برخاستن آنها 
از روی یگان های شــناوری فراهم شــده است. دستیابی به 
چنین توانمندی در حقیقت به معنای آن اســت که امروز 
در هر نقطه ای از کره زمین که تهدیدی از آن ناحیه متوجه 
جمهوری اسالمی ایران باشد، قابلیت اجرای عملیات پهپادی 

از مبدأ دریا وجود دارد.
به گزارش مهر آنچه گفته شــد تنها بخشــی از توانمندی 
پهپادی ارتش است. بدون شک نیروهای نظامی تمام توان 
و تجهیزات خود را آشــکار نمی کننــد تا در زمان مقتضی 

بتوانند دشمن را غافلگیر سازند.

دریا در سیطره پهپادهای»آجا«

افزایش شعاع عملیات با پهپاد دریاپایه

اعضای دولت در حلقه خبرنگاران

 ادامه بی توجهی
 به افزایش حقوق بازنشستگان 

اعضای هیئت دولت پس از پایت جلســه کابینه به میان خبرنگاران آمدند و به 
پرسش های آنها در زمینه های گوناگون پاسخ دادند.

در جلسه روز چهارشنبه هیئت دولت باز هم افزایش حقوق بازنشستگان سازمان 
تدمیــن اجتماعی مطرح نشــد و هیچیــک از اعضای دولت به ویــژه وزیر کار، 

سخنگوی دولت و معاون اول رئیس جمهور توضیحی در این زمینه ندادند.
اکنــون دو ماه و نیم از ســال ۱۴0۱ گذشــته و همچنان بازنشســتگان تأمین 
اجتماعی مبلغ حقوق ســال ۱۴00 را دریافت کرده اند و این در حالی است که 

افزایش قیمت ها فشار مضاعفی را به بازنشستگان وارد می کند.
محمــد مخبر معاون اول رئیس جمهور در باره حادثه متروپل گفت: اموال مالک 

متروپل توقیف شده است تا از محل آن، برخی خسارت ها جبران شود.
مخبر در حاشیه جلسه هیئت دولت، درباره با تمهیدات دولت برای ساختمان های 
غیرایمن در تهران اظهار داشــت: آقای رئیس جمهور به وزیر کشور دستور داده 
اســت تا ســاختمان های ناایمن را شناســایی و مالکین آنها را مشخص کنند و 
طی دســتورالعملی از آنها بخواهد تا ایمن سازی الزم را انجام بدهند. وی درباره 
جبران خســارت آســیب دیدگان حادثه متروپل گفت: برنامه هایی در دولت در 
 حال انجام اســت. اموال مالک توقیف شده است تا از محل آن، برخی خسارت ها 

جبران شود.
معــاون اول رئیس جمهور درباره بیماری آبله میمونی در کشــور گفت: تاکنون 
هیچ نمونه ای از این بیماری در کشــور نداشــته ایم اما برای پیشــگیری  از این 

بیماری تمهیداتی در حال انجام است.
وی در رابطه با برداشــت دوم یارانه ترجیحی گفت: ماه اول که برداشــت شد، 
ماه دوم در حســاب مردم وجود دارد و برداشــت آن هم اعالم خواهد شــد. از 
اهداف اصلی حذف ارز ترجیحی هدفمند کردن یارانه ها است. عده ای از این ارز 
ترجیحی حداکثر اســتفاده را می کردند و برخی خانوارها حتی یک شــانه تخم 
مرغ را هم نمی توانســتند تهیه کنند. این باید به عدالت می رسید و این کار در 

دولت سیزدهم با الزام قانونی انجام شد.
معــاون اول رئیس جمهور گفت: طبیعتا این اقــدام دولت، آثاری بر تمام کاالها 
خواهد گذاشــت که دولــت در حال برنامه ریزی و مدیریت اســت. اگر هم این 
ارز حذف نمی شــد، بــه دلیل تحوالت بین المللی و منطقــه ای و مصوباتی که 
دولــت و مجلس تصویب کرده اند، گرانی ها را باز هم در پیش داشــتیم. مخبر 
 در رابطــه با گرانــی بنزین و حامل های انرژی گفت: ایــن بحث اصال در دولت 

مطرح نیست.
وی در پاسخ به این سوال که با توجه به اینکه تولیدکننده ها قیمت ها را افزایش 
می دهند، تمهیدات دولت چیســت گفت: دولت اقداماتی را در دست اجرا دارد 
که از هفته آینده وســیع تر خواهد شــد. دولت 5 گــروه کاال را قیمت گذاری 
می کند که ۴ قلم آن کاالی اساســی است که هفته آینده توسط تولید کنندگان 

قیمت مصرف کننده  درج خواهد شد. مردم هرکجا شاهد تخلف بودند به سامانه 
۱2۴ مراجعه کنند. وی در پایان افزود: به لحاظ تامین کاالی اساسی در امنیت 

خوبی قرار داریم و هیچ گونه نگرانی وجود ندارد. 

ثبت نام ودیعه مستاجران به زودی انجام می شود
رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی نیز درباره مسکن اظهار داشت: درباره اجاره، 
بســته اجاره بها را تهیه کردیم و در ستاد تنظیم بازار به تصویب رسید که سقف 
25 درصدی برای افزایش نرخ اجاره بها در تهران و شهرهای بزرگ در نظر گرفته 

شده است. 
وزیر راه گفت: آژانس های مســکن باید کارت های تخصصی و اعتباری از وزارت 
مسکن بگیرند و در سامانه مسکن ثبت نام کنند تا همه فعالیت ها رصد و کنترل 
شــود و با وجود این سامانه می دانیم که به عنوان نمونه یک باب مسکن متعلق 
به چه کســی اســت و آن را با چه رقمی اجاره داده و حتماً باید اینها در سامانه 

ثبت شود. 
قاســمی درباره قانون اخذ مالیــات از خانه های خالی بیان کرد: 5۶0 هزار واحد 
مسکونی خالی به وزارت دارایی معرفی شده که از این میزان هزار واحد اعتراض 
کردند که در حال بررسی است و از مالکان مابقی خانه ها اعتراضی دریافت نشده 
اســت.  حدود ۴00 هزار خانه خالی جدید نیز گزارش شــده و خانه های خالی 
به گونه ای باید دیده شــود که اگر اجاره ندهند ضرر سنگینی می کنند و اجرای 

این قانون فواید و آثار بسیار خوبی خواهد داشت.
وی درباره ســاخت چهار میلیون مســکن گفت: درباره نهضت ملی مســکن با 
رئیس جمهور محترم جلســه داشتیم و قرار شــده تولید مسکن در کشور در دو 
بخش دو میلیونی را آغاز کنیم. بر اســاس آخرین آمــار بیش از یک میلیون و 
250 هزار واحد از خاک برداری تا سقف کاری ساختمانی را در دست اجرا داریم. 
امیدواریم تا 28 خرداد که ســالگرد آغاز به کار دولت است،  این میزان به حدود 
2 میلیون برســد تا در پایان کار دولت این وعده محقق شود. قاسمی ادامه داد: 
اولین ســری این واحدها نیز از مهر ماه امســال تحویل خواهد شد و پس از آن 

به تدریج واحدها ماهانه به صاحبانش واگذار می شود.

عناصر داخلی فیلم عنکبوت مقدس تنبیه می شوند
محمد مهدی اســماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی در حاشیه جلسه هیئت 
دولت در درباره ساخت فیلم عنکبوت مقدس در خارج از کشور، گفت: این فیلم 

در خارج از کشور تولید شده و مجوز ساخت و اکران نداشت.
وی با بیان اینکه عوامل اصلی این فیلم خارج از کشــور هســتند، ادامه داد: اگر 
عناصری از داخل کشور با این فیلم موهن همکاری کرده باشند مشمول مجازات 

و تنبیهاتی خواهند شد. 
وزیر ارشــاد درباره محدودیت هــای در حال اعمال در رابطه بــا فیلم »برادران 
لیــال«، تصریح کرد: طبق قانــون فیلم هایی که به جشــنواره خارجی می روند 
بایــد مجوز اکران داشــته باشــند چون اســکار فیلم بدون مجــوز نمی پذیرد 
اما جشــنواره کــن این طــور نبود و بــه عوامل فیلــم »برادران لیــال« اعالم 
 شــده بود بدون اخــذ مجوز نرونــد و چون مجــوز اکران نگرفتند، مشــمول 

اعمال قانون می شوند.

برای بازی های تدارکاتی تیم ملی فوتبال برنامه ریزی داریم
حمید ســجادی وزیر ورزش نیز در جمع خبرنگاران دربــاره وضعیت تیم ملی 
فوتبال کشــور گفت: ما به عنوان وزارت ورزش و جوانــان در ارتباط با حمایت 
از برنامه ها و امیدبخشــی به تیم ملی و نظارت هایی که داریم در کنار تیم ملی 
هستیم و ما هم مثل مردم عزیز در این چند ماه منتهی به مسابقات جام جهانی 
در کنار تیم ملی خواهیم بود و این بار همه دوســت داریم کیفیت عملکرد تیم 
ملی نســبت به گذشته متفاوت باشد.وزیر ورزش درباره اینکه وزارت ورزش چه 
اقدامات حقوقی برای بازی لغو شــده تیم ملی فوتبال کشــورمان با کانادا انجام 
می دهد، گفت: ما ســتاد اصلی را تشــکیل دادیم و با اعضاء و حضور نمایندگان 
دســتگاه های ذی ربط مشــورت های الزم را می دهند و تصمیمات را گرفتیم و 
مکاتبات انجام شده و از ظرفیت وزارت خارجه استفاده کردیم. فدراسیون در دو 

نامه مکاتباتی داشته که منتظرپاسخ فدراسیون  فوتبال کانادا هستیم.
ســجادی درباره اینکه در اردوی قطر چه بــازی تدارکاتی برای تیم ترتیب داده 
شده است، اعالم کرد: گزارشی ندادند، هفته آینده ماموریتی به قطر دارم؛ فرصت 
مناســبی اســت که به خاطر جام جهانی در قطر باشم. در کنار تیم ملی هستم 
و در این یکی دو روز از فدراســیون بپرســید.وزیر ورزش در پاسخ به این سوال 
که مجری گفت علت حضور نداشتن شــما در جشن پیروزی استقالل به دلیل 
اختالفتان با مدیرعامل استقالل بوده است؟ تاکید کرد: این حرف درست نیست 
مگــر من فرصت دارم که همه مســابقات را بروم؟ بنــده همه تیم ها را حمایت 
می کنم؛ مخصوصا دو تیمی که وزارت ورزش انتظار داشت مورد حمایت باشند. 
تمام برنامه ریزی ها و حمایت ها در راستای موفقیت و افزایش سطح عملکرد همه 
تیم هاست. به همه تیم ها خسته نباشید می گویم مخصوصا تیم استقالل که بعد 
از چند سال توانست مجددا دل هواداران را خوشحال کند و از طرفی هم به تیم 

پرسپولیس خسته نباشید می گویم. بنظرم شوخی بوده است.

 خسارت اصلی حادثه »متروپل« 
از مسببان آن گرفته خواهد شد

در حاشــیه جلســه دولت علی بهادری جهرمی ســخنگوی دولت نیز با تبریک 
زاد روز حضرت معصومه)س( و روز دختر و تســلیت بابت حادثه ناگوار متروپل 
آبادان، گفت: دولت با جدیت هر گونه کوتاهی از هر مقام محلی یا فســاد در هر 
ســطح را پیگیری و بــا آن برخورد می کند. وی افــزود: از آنجا که زمان زیادی 
از صدور مجوز متروپل نگذشــته برخورد انجام می شــود به ویژه شهرداری ها و 
شوراهای شهر باید پاسخگو باشند. بهادری جهرمی خاطرنشان کرد: ۷00میلیارد 
ریال برای تامین بخشــی از هزینه های مورد نیاز در جلسه هیات دولت تصویب 
شــد و تاکید می کنم هزینه ها را باید مسببان حادثه پرداخت کنند. سخنگوی 
دولت با اشــاره به ارائه گزارشــی از وضعیت فروش نفت و عواید نفتی در دو ماه 
ابتدایی ســال ۱۴0۱ در جلسه هیأت دولت، گفت: فروش نفت نسبت به شرایط 
تحریمــی از وضعیت قابل قبولی برخوردار بوده و بازارهای جدید جهانی هم در 
حال توســعه اســت و از این حیث امید به پیشرفت روزافزون در کشور می رود.

وی دربــاره تدوین آیین نامه اجرایی رتبه بندی معلمان گفت: کمیســیون امور 
عمومی دولت در حال بررســی متن آیین نامه است و حتی در روزهای تعطیل 

هم دراین باره تشکیل جلسه داده است.


