
درسی برای اپوزیسیون

۱- اپوزیســیون ایران با فعلگی تعریف می شــود؛ 
هم ظهــور و نمو آن و هم ریشــه های کنش آنان 
برگرفتــه از منویات دولت های خارجی اســت. هر 
چند واژه اپوزیســیون واجد مفهوم و معنایی است 
که در خصوص مخالفین نظام ایران صدق نمی کند. 
اپوزیســیون از پرنســیب برخوردار است، هدفمند 
است، قدرت بسیج کنندگی دارد، دارای تشکیالت و 
پشتوانه اجتماعی است و مهم تر از همه از استقالل 
نسبی برخوردار است. این خصیصه ها در هیچ کدام 
از کسانی که به عنوان سرکرده های مخالفین نظام 
برجسته شده اند و از آن ها یاد می شود وجود ندارد. 
۲- اگرچــه در خصوص اپوزیســیون به قدر کافی 
نوشــته شــده و شــاید پرداختن به آن، تکراری 
و کســالت آور تلقی شــود اما از زاویه  دیگری باید 
موضوع را بررســی کرد.  زاویه ای که مغفول مانده، 
امکان عقیم شدن این افراد و جریانات معاند در آنی 
از واحد است؛ عروسک های خیمه شب بازی که نخ 
هدایت آن ها در دست دولت های متخاصم است و 
به محض تغییر شرایط و بر هم خوردن نسبی فضا 

راهی جز کناره گیری از صحنه ندارند. 
۳- هــر چنــد کناره گیــری، وجــه خوشــبینانه 
ماجراســت؛ این داســتان روی پنهانی دارد و آن 
احتمــال وجه المصالحه قرار گرفتــن آن ها در پی 
کم شــدن ســطح تنش بین دولت هاســت. برای 
کشــورهایی که هدایت گر این عروسک های خیمه 
شب بازی اند، تامین منافع شــان بر هر امر دیگری 
ارجحیت دارد و چه بسا با کم کردن سطح تخاصم 
بین ایران و برخی کشورها که پذیرای سرکرده های 
مخالفین هستند، یکی از مســائلی که مورد صلح 
قرار می گیرد، همین افرادی باشــند که در ماه های 

گذشته وعده نابودی و سقوط نظام را می دادند!
۴- توافــق ایران و عربســتان پیش روی ماســت؛ 
توافقی که به گفته بســیاری از تحلیل گران، یکی 
از مــواردی که روی آن تفاهم شــده عدم حمایت 
سعودی از شــبکه ای ماهواره ای است که به پایگاه 
اصلی و صدای واحد براندازان تبدیل شده بود. این 
اتفاق ظرف چه مدت روی داد و چه کســی تصور 
می کرد شــبکه ای که در غائله و شــورش پاییزی 
امســال، تا سر حد توان و عریان ترین شکل ممکن 
میان داری می کرد، در بازه زمانی بسیار کوتاهی به 

گوشه رینگ برده شود؟ 
۵- میدان سیاســت بســیار پیچیده تر از آن است 
که چنین عروســک های خیمه شب بازی از قدرت 
تاثیر گــذاری مســتقل و امکان بســیج اجتماعی 
برخوردار باشــند. این ســر و صدای آنان ناشی از 
حمایت و پشــتوانه دولت ها و قدرت های سیاسی 
اســت نه توان ایفــای نقش واقعی، که پوشــیدن 
لبــاس مخالفت و جلوس بر صندلی اپوزیســیون، 
نیازمند برخورداری از خصایص و ویژگی هایی است 
که هیچ کــدام از این افراد ندارنــد.  آن ها باید از 
واقعیات جاری در دنیای سیاســت درس بگیرند و 
بدانند که این عدم استقالل و بازی صرف در زمین 
کارفرمایان شان، می تواند به قیمت گزافی برای آنان 

تمام شود.  الف

دستگیری ۱۱۰ نفر در ارتباط با 
بدحالی دانش آموزان

ســخنگوی فرماندهــی انتظامی از شناســایی و 
دســتگیری بیش از ۱۱۰ نفر از خاطیان توســط 
ســازمان اطالعات فراجا خبــر داد و گفت: حدود 
۹ هــزار بمبک بدبــو جمــع آوری و از فروش آن 
جلوگیری بــه عمل آمد و تعدادی از واردکنندگان 

عمده، دستگیر شدند.
ســردار »ســعید منتظرالمهدی« اظهــار کرد: در 
ایــام اخیر و در پی نگرانی های فــراوان خانواده ها، 
پلیس با ایجاد گشــت های سواره و پیاده به صورت  
محســوس و نامحســوس، بالغ بر ۴ هزار گشــت 
پلیس، روزانه مدارس کشور را در رصد اطالعاتی و 

پایش عملیاتی قرار داد. 
وی با بیان اینکــه در طی این روزها بیش از ۱۱۰ 
نفر از خاطیان توســط ســازمان اطالعــات فراجا 
شناســایی و دستگیر شــدند، عنوان کرد: شماری 
از مســمومیت ها، واقعی و بخش عمده دیگر متاثر 
از عوامل روان شــناختِی مبتنی بر ترس و سرایِت 

روانی بوده است.
ســخنگوی فراجا گفت: هیجان طلبی دانش آموزان 
و اســتفاده از بمبک های بد بو و موارد مشــابه نیز 
از عوامل اصلی این رخداد اســت که در این راستا 
حدود ۹ هزار بمبک بدبو جمع آوری و از فروش آن 
جلوگیری به عمل آمــد و تعدادی از واردکنندگان 
عمده که این مواد را از طریق کشــورهای همجوار 
وارد کرده بودند، دســتگیر شدند. وی افزود: بعد از 
اســتفاده بمبک های بدبو در مدارس، جلوی ورود 
آنها  به کشــور گرفته شــد و ۲ نفر نیز که در حال 
وارد کردن انبوه این مواد از کشــورهای همجوار به 
صورت قاچاق بودند، با حکم قضائی بازداشت شدند.
منتظرالمهــدی تصریح کرد: بــه والدین گرامی و 
دانــش آمــوزان و معلمان گرانقدر ســرزمین مان 
به جهت تامیــن امنیت عزیزان مــان در مدارس، 
اطمینان خاطر می دهیم که پرونده این پدیده شوم 
به زودی بسته خواهد شد و کماکان پلیس در کنار 

آنان است.

یادداشت

فرمانده کل ارتش گفت: تبیین حقایق در این شــرایط 
دشــوار جنگ شناختی از جمله اقدامات بسیار با ارزش، 
حســاس و تأثیرگذار اســت و در جنگ ترکیبی امروز 
 علیه ایران ســربلند اســالمی، جهاد تبیین امری واجب 

و الزم است.
سرلشــکر سید عبدالرحیم موسوی فرمانده کل ارتش با 
حضور ســرزده در جمع هادیان برتر سیاسی ارتش  در 
مرکز آمــوزش بصیرتی قم خطاب به آن ها گفت: تبیین 
حقایق در این شرایط دشــوار جنگ شناختی از جمله 
اقدامات بســیار با ارزش، حساس و تأثیرگذار شما است 
و در جنگ ترکیبی امروز علیه ایران ســربلند اسالمی، 

جهاد تبیین امری واجب و الزم است.
وی افزود: امروز تالش دشمنان به مثابه دوران موال علی 
)ع( اســت و شــیطان با رنگ ها و حربه های مختلف در 
صدد از بین بردن اعتبار حاکمیت اســالمی است و  کار 

شــما که جهاد تبیین است بسیار مهم و ضروری است. 
خداوند به همگی شما عزت و قوت بدهد.

فرمانــده کل ارتش خاطر نشــان کــرد: حقیقتاً ارتش 
جمهوری اســالمی ایران امروز مصــداق توصیف مقام 
معظم رهبری )مدظله العالی( در ۱۹ بهمن امسال است 
که فرمودند: »ارتش در کنار مردم ایستاد و انقالبی ماند 
که این انقالبی بودن مســئله مهمی است زیرا بعضی ها 
انقالبــی می شــوند ولی انقالبــی نمی ماننــد اما ارتش 
جمهوری اســالمی امروز به مراتــب انقالبی تر، مؤمن تر 
و خالص تر از روزهای اول اســت و هــر جا الزم بوده با 
جوانمردی و از خودگذشتگی در کنار مردم نقش آفرینی 

و برای دفاع از کشور ایستادگی کرده است.«
امیر سرلشکر موسوی همچنین بصورت سرزده از منطقه 
پدافند هوایی حضرت معصومه )س( و طرح های عمرانی 

بنیاد تعاون ارتش در قم بازدید کرد.

سرلشکر موسوی: 

حقایق باید در جنگ شناختی امروز تبیین شود
علــی بهــادری جهرمی، ســخنگوی دولــت بر جدیت 
 دولــت در رابطه بــا برجام و اســتیفای حقــوق ملت 

تاکید کرد.
وی در پاســخ به خبرنگار سیاست روز مبنی بر جدیت 
دولت در احیای برجام اظهار داشــت: سیاست دولت که 
از ابتدا به موازنه خنثی ســازی تحریم ها ، رفع تحریم 
های غیرقانونی و ظالمانه را پیش می رفته ، تغییر نکرده 
و نخواهد کرد ، چون معتقد است ) در این رابطه ( حق 
ملت ایران پایمال شــده و دولت برای اســتیفای حقوق 

ملت جدی است .
ســخنگوی دولت همچنین در پاســخ به این سوال که 
با توجه به توافق ایران و عربســتان برای از ســرگیری 
مذاکرات، ارزیابی دولت از چشــم انداز توســعه روابط 
دو کشــور در ایجاد ثبات منطقه ای و توســعه اقتصادی 
چیســت؟ گفت:  این رویداد و احیای روابط دو کشــور 

نشــان داد که حل مســایل منطقه ای و جهانی صرفاً از 
مســیر غرب نمی گذرد و ما قبال یک خطای راهبردی 
را در عرصه سیاست خارجی داشــتیم که باید با تغییر 
آن خطا به دستاوردهای متعدد و مختلفی در حوزه های 

مختلف دست یافت.
وی با بیان اینکه سیاســت خارجی دولت ســیزدهم از 
ابتــدا توســعه روابط همســایگی و اولویت بخشــی به 
سیاســت دیپلماســی منطقه ای و همسایگی بوده، این 
اتفاق را در همین راســتا خواند و اظهار داشــت: توجه 
ویژه به این دیپلماســی همســایگی قطعا با هماهنگی 
هــا و تعامالت کشــورهای منطقه صــورت می گیرد و 
آســیایی ها اداره آســیا را هرچه بیشــتر از گذشته در 
گذر زمان به دســت خواهد گرفــت. در این رویداد نیز 
 دیدید که کشــورهای منطقه نیز از ایــن احیای روابط 

استقبال کردند.

سخنگوی دولت در پاسخ به سیاست روز:

دولت برای استیفای حقوق ملت جدی است

چگونه می شــود که یک نماینده از وجــود طرحی درباره 
حجاب خبر بدهد و نماینده دیگر آن را تکذیب کند!

البتــه که بهتر خواهد بود هر طرحی پس از بررســی های 
الزم برای افکارعمومی شفاف ســازی شــود و تا زمانی که 
ابعاد آن مشــخص نشــده مناسب اســت ذهن مخاطب 
درگیری طرح های ناقص نگردد. آیا مســئله ُشل حجابی با 
اینگونه طرح ها حل می شــود، با این ناهنجاری چگونه باید 

برخورد کرد؛ ایجابی یا سلبی؟ 
بیــژن نوباوه دیــروز از طرحی خبر داده کــه در آن، نوع 
برخورد قانونی با بدحجابان و بی حجابان مشــخص شده و 
حتی از موافقت ســران ســه قوه با این طرح هم خبر داده 
اما در واکنش به سخنان بیژن نوباوه نماینده مردم تهران،  

چند نماینده این سخنان را رد کردند.
پــس از اتفاقی که 6 ماه پیش برای مرحوم مهســا امینی 
افتاد، آشــوب هایی در کشــور تدارک دیده شد و بهانه آن 
هم حجاب بــود، در حالی که قطعاً اکثریــت مردم ایران 
خواهان حجاب هســتند و عالوه بر آن نســبت به قوانین 
کشــور نیز احترام قائلند. با این وجــود همگان دیدند که 
برخی در داخل و خارج نسبت به فوت مرحوم مهسا امینی 
چه واکنش هایی نشان دادند و چند ماه کشور را به آشوب 
کشیدند که تأثیر منفی آن بیشتر بر روی معیشت مردم و 
اقتصاد کشور بود. کسادی کسب و کارها هنوز هم از تبعات 

آشوب های چند ماه گذشته است.
پــس از آن وقایع تلخ و البته عبرت آموز،  برخی در جامعه 
دست به ســاختار شــکنی زدند و بدون حجاب در جامعه 
ظاهر شــدند، حتی برخی پا را فراتــر نهاده و با لباس های 
نامنساب در جامعه ظاهر شــدند. متولیان و مسئوالن هم 
می دانند که اگر بخواهند اقدامی در این زمینه انجام دهند، 
 آن هم در شــرایط کنونی که هنوز التهابات به طور کامل 

فروکش نکرده،  امکان آشوب های بعدی وجود دارد.
با این وجود برخی مســئوالن نســبت به وضعیت ناهنجار 

جامعه نگرانند، از آن جمله برخی نمایندگان مجلس.
اما با وجــودی که بیژن نوباوه از طــرح حجاب خبر داده 
است، سخنگوی هیات رییسه مجلس شورای اسالمی گفت 
که طرح پیشــنهادی برخی نمایندگان درباره حجاب هنوز 

وارد روند بررسی مجلس نشده است.
ســید نظام الدین موسوی با اشــاره به گزارش قرائت شده 
کمیســیون فرهنگــی درباره عفاف و حجــاب اظهار کرد: 
گزارش کمیســیون فرهنگی که در راستای اعمال تبصره 
یــک ماده ۴۵ آیین نامۀ داخلی مجلــس تهیه و در صحن 

علنی ارائه شد که این گزارش پیرامون ترک فعل دستگاه ها 
در اجرای قانون عفاف و حجاب و مصوبات شــورای عالی 

انقالب فرهنگی بود.
وی ادامه داد: در گزارش کمیســیون فرهنگی تأکید شده 
بود که در صورت احساس ضرورت برای مقررات جدید در 
حوزه حجــاب و عفاف، اولویت با ارائه الیحه با قید فوریت 
از سوی قوه قضائیه اســت لذا برخی موارد مطرح شده در 
فضای مجــازی به عنوان جزئیات طرح مجلس برای مقابله 
با بدحجابی را رد می کنم. اولویت کمیسیون فرهنگی ارائۀ 

الیحه از سوی دولت و قوه قضائیه است.
در طــرف دیگر ماجــرا بیژن نوبــاوه وطن گفته اســت: 
نمایندگان و ملت ایران در خصوص ساختارشــکنی بسیار 
مهم رخ داده در طی ماه های گذشــته نگران هستند که با 

مسئله حجاب و عفاف نمایان شد و بسیار به جا و منطقی 
بود. نماینده تهران افزود: در ماده ۱ آمده اســت افردی که 
در وسایل نقلیه اعم از هوایی، زمینی، ریلی و دریایی اقدام 
به کشــف حجاب یا برهنگی کننــد، مطابق بند ۱ جدول 
اعمال قانون می شوند. در ماده ۲ نیز آمده است که مالکان، 
متصدیان یا مشتریانی که در اماکن صنفی یا مراکز خرید 
و مال های تجاری اقدام به کشف حجاب یا برهنگی کنند، 
مطابق بند ۲ جدول اعمال قانون می شــوند. مســئولیت 
رعایــت حجاب و اجرای قوانیــن حجاب در مراکز خرید و 

مال ها برعهده مالکان و متصدیان این مراکز می باشد.
وی بیان کرد: گزارش کمیسیون فرهنگی با همکاری وزارت 
کشــور، ستاد عفاف و حجاب و همکاری دیگر نهادها تهیه 
و متن آن قرائت شــد. در این گزارش ۷ ماده پیشــنهادی 

درخصوص برخورد غیرمســتقیم و هوشــمند آمده است، 
به شــکلی که هیچ گونه برخورد فیزیکی در اعمال قانون 
صــورت نگیرد و در عین حال حجاب ملت حفظ شــود و 
قانون گریزان نیز متنبه شوند اما نمی دانم چرا قرائت نشد.

عضو کمیســیون فرهنگی مجلس شورای اسالمی تصریح 
کرد: تمامی ســران قوا با مواد پیشــنهادی در این گزارش 
موافقت کامل دارند و در شــورای عالــی امنیت ملی نیز 
در این خصوص بحث شــده اســت. موضوعی که برای ما 
اهمیت دارد این است که تنها مجلس شورای اسالمی حق 
قانونگذاری دارد و مقام معظم رهبری نیز در این خصوص 

تذکر داده اند.
امــا چند تن دیگر از نماینــدگان مجلس دیدگاه متفاوتی 

نسبت به اظهارات توباوه دارند.
سخنگوی کمیســیون فرهنگی مجلس شورای اسالمی در 
این زمینه گفت که در حال حاضر طرحی مربوط به عفاف 

و حجاب در دستور کار صحن علنی قرار ندارد.
احمد راســتینه با اشــاره به گزارش کمیســیون فرهنگی 
درباره عملکرد دســتگاه های اجرایی در خصوص مصوبات 
حجاب و عفاف اظهار کرد: در راســتای اعمال تبصره یک 
مــاده ۴۵ آیین نامه داخلی مجلس، کمیســیون فرهنگی 
گزارشی درباره موضوع عفاف و حجاب به صحن علنی ارائه 
کرد که به پیوســت آن طرح کمیســیون پیشنهاد شد لذا 
در صورتــی که دولت در این باره الیحه ای به مجلس ارائه 
نکند، باید این طرح توسط هیات رییسه اعالم وصول شده 

و مسیر قانونی خود را طی کند.
وی ادامه داد: اگر دولت و قوه قضاییه احســاس کنند که 
برای اثربخش تر شــدن قانون نیاز به ارائه الیحه ای است، 
مجلس آمادگی رســیدگی سریع به آن را دارد در غیر این 
صورت طرح جامع کمیســیون فرهنگی مــی تواند برای 
اثربخش تر کردن قانون موثر باشــد چون این طرح حاصل 
یک سال کار کارشناسی و برگزاری جلسات مستمر با مرکز 
پژوهش ها و مرکز تحقیقات اســالمی قم و دســتگاه های 
مربوطه اســت البته اولویت با ارائه الیحه از طرف دولت یا 

قوه قضاییه است.
سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس در پایان و در جمع 
بندی با بیان اینکه هنوز طرحی در دستور کار صحن علنی 
درمورد عفاف و حجاب نیســت، گفت: کمیسیون فرهنگی 
به پیوســت گزارش خود طرح مربوط به عفاف و حجاب را 
به هیات رییســه تقدیم کرده است و منتظر برنامه دولت و 

قوه قضاییه هستیم.

 اهدا ۱۰۰ واحد مسکن ویالیی
 به خانواده های محروم در جزیره هرمز 

 سردار پاکپور:  خدمت به مردم را 
باالترین مدال افتخار می دانیم

فرمانده نیروی زمینی ســپاه گفت: راهبرد اصولی ما در 
اجرا و به ثمر نشــاندن هزاران پروژه عمرانی و سازندگی 
و خدماتــی و مردم یــاری در سراســر کشــور مبتنی بر 
 شــأن خدمتگزاری و اعتقاد راســخ به چند وجهی بودن

امنیت است.
سردار محمد پاکپور فرمانده نیروی زمینی سپاه پاسداران 
طی ســخنانی در آییــن اهدای یکصد واحد مســکونی 
مشارکتی ســاز این نیرو در جزیره هرمز گفت: دشمن از 
راهبرد جنایت و کینه و تحریم علیه ملت ایران ثمری جز 

رسوایی و شکست نخواهد گرفت.
وی افزود: بی تردید عظمت و بزرگی و کرامت ملت ایران، 
دشــمن را به تمکین و تسلیم وادار خواهد کرد. افتخار و 

اعتبار ما خدمت به چنین ملت بزرگ و عزتمندی اســت 
و در راه عزت و اســتقالل و امنیت و پیشرفت این ملت تا 

پای جان ایستاده ایم.
فرمانده نیروی زمینی ســپاه بیان کــرد: راهبرد اصولی 
مــا در اجرا و به ثمر نشــاندن هزاران پــروژه عمرانی و 
سازندگی و خدماتی و مردم یاری در سراسر کشور مبتنی 
 بر شــأن خدمتگزاری و اعتقاد راسخ به چند وجهی بودن 

امنیت است.
وی ادامه داد: امروز مشارکت در ساخت شهرک مسکونی 
۱۰۰ واحدی هرمز، آبرســانی به صدها شــهر و روســتا 
درسراسر کشــور، ســاخت صدها کیلومتر جاده و پل و 
تالش برای مشــارکت در ســاماندهی و بهبود معیشــت 
مردم، بخشــی از ماموریت ذاتی و مستمر ما است.سردار 
پاکپــور تصریح کرد: ما در کنــار توجه دقیق و عمیق به 
ماموریــت های دفاعی و نظامی و تمرکــز ویژه بر مقابله 
با تهدیدات امنیتی، از مشــارکت در سایر وجوه و اضالع 

امنیت غافل نبوده و نخواهیم بود.
وی افــزود: خدمــت به مــردم و کمک به ســازندگی و 

پیشرفت کشــور را باالترین مدال و افتخار و اعتبار برای 
خود می دانیم.

فرمانده نیروی زمینی سپاه با بیان اینکه دشمن از رشد و 
پیشرفت و اقتدار و توانمندی این مردم عصبانی و ناراحت 
می شــود، تصریح کرد: ما دقیقــاً از مجاهدت و تالش در 
جبهــه خدمت به مردم و کمک به پیشــرفت آنان عقب 
نخواهیم نشســت و خشــم و عصبانیت دشمن را از این 

رویکرد کاماًل درک می کنیم.
گفتنــی اســت؛ طی مراســمی بــا حضــور فرمانــده نیروی 
ــردم و مســئوالن، یکصــد  زمینــی ســپاه و جمعــی از م
ــرد  ــا کارب ــز شــده ب ــن تجهی واحــد مســکونی و دو زمی
ورزشــی کــه به همــت قــرارگاه منطقــه ای مدینــه منوره 
ــپاه و  ــی س ــروی زمین ــی نی ــت زدای ــرارگاه محرومی ، ق
مشــارکت برخــی دیگــر از نهادهــا و ارگان هــای انقالبــی 
ــای  ــتان خانواره ــل سرپرس ــت تحوی ــده اس ــاخته ش س
امــام  امــداد  ایثارگــر، شــهدا، مددجویــان کمیتــه 
 خمینــی )ره( و بهزیســتی و اقشــار کمتــر برخــوردار در 

جزیره هرمز شد.

 برای برگزاری رزمایش مرکب
 کمربند امنیت دریایی؛

 ناوهای چین و روسیه 
وارد آب های سرزمینی 

ایران شدند
ناوهای چین و روســیه برای برگــزاری رزمایش 
مرکــب کمربند امنیت دریایی ۲۰۲۳ در شــمال 
اقیانوس هند وارد آب های سرزمینی ایران شدند.

مرحلــه اصلی رزمایــش مرکب کمربنــد امنیت 
دریایی ۲۰۲۳ در روزهای آینده برگزار می شود. در 
این رزمایش، یگان های شــناور و پروازی نیروهای 
دریایی ارتش و ســپاه پاسداران انقالب اسالمی و 
همچنین ناوهای نیروی دریایی کشــورهای چین 
و روســیه که وارد آب های ســرزمینی جمهوری 

اسالمی ایران شدند، حضور خواهند داشت.
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گزارش
طرحی درباره حجاب در مجلس 

ایجابی یا سلبی؟

اعضای کابینه سیزدهم در حاشیه جلسه هیات وزیران در حیاط پاستور با حضور 
در جمع خبرنگاران به پرسش آنها پاسخ دادند.

جواد اوجی وزیر نفت با اشــاره به ســالروز ملی شدن صنعت نفت، از افتتاح یک 
مجتمع پاالیشــگاهی ۲۱۰ هزار بشــکه ای در چند روز آینده افتتاح خبر داد و 
گفــت:  دو هفته پیش افتتــاح فاز ۱۴ پارس جنوی را داشــتیم که ۵۰ میلیون 
مترمکعــب به ظرفیت پاالیش گاز کمــک می کند و اکنون با افتتاح این مجتمع 
پاالیشــگاهی روزانه ۲۱۰ هزار بشکه نفت خام سبک و سنگین فرآورش می شود 

که به ازای هر بشکه، دوازه دالر سود خواهد داشت.
محمد مهدی اســماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی، با اشاره به سفر خود به 
ونزوئال،  جزئیات امضای تفاهم نامه فرهنگی میان دو کشــور را تشــریح کرد و از 
راه انــدازی کارخانه تولید کاغذ در ونزوئال به صورت مشــترک به عنوان یکی از 

تفاهمات صورت گرفته میان این کشور و جمهوری اسالمی خبر داد.
محمد اسالمی رییس سازمان انرژی اتمی درباره تحقق برنامه های سازمان انرژی 
اتمی در سال ۱۴۰۱ گفت: ما هر آنچه را که وعده کرده بودیم را در سال جاری 
انجام دادیم. وی گفت ۱۳۰ دستاورد فناوری و صنعتی داشتیم که در طول عمر 

سازمان انرژی اتمی به این میزان نتیجه گرایی را تجربه نکرده بودیم.
عیســی زارع پور وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات نیز درباره علت کندی سرعت 

اینترنــت اظهار کرد: طبیعی اســت که وضع موجود باید ارتقــاء یابد، اما زمان 
می بــرد. هرچنــد اگر به آمار مراجــع بین المللی در یک ســال اخیر نگاه کنیم 
نشــان از افزایش ســرعت اینترنت دارد. آنچه که مردم به آن شاکی هستند به 
دلیل محدودیت های وضع شــده برای برخی از فیلترشکن هایی است که استفاده 
می کردند که طبیعتاً ســرعت را به مراتب کاهش می دهد. وی در پاســخ به این 
پرســش که آیا اینترنت موبایلش بدون فیلتر اســت یا نه، گفت: نه. خط من هم 
مثل مردم اســت. وضعیت پلتفرم های داخلی باید بســیار بهتر شود، اما همین 
االن هم دســت کمی از پلتفرم های خارجی ندارند. من با قطعیت می گویم برخی 

پلتفرم های داخلی حتی قابلیت های بیشتری از پیام رسان های خارجی دارند.
رضا فاطمی امین وزیر صمت وضعیت تولید در دولت سیزدهم را نسبت به دولت 

یازدهم و دوازدهم بیش از سه برابر میانگین اعالم کرد.
وی با اشاره به برخی شاخص های رشد در سه حوزه تولید، دانش بنیان و اشتغال 
توضیح داد: در ۹ ماه اول امســال بخش صنعت ۸ درصد رشــد داشته است که 

افزایش تولید قابل توجهی نسبت به سال پیش را نشان می دهد. در بخش معدن 
رشد اقتصادی ۹ ماه اول امسال ۲.۹ درصد بود.

ســید صولت مرتضوی وزیر کار، رفاه و تامین اجتماعی از تعیین حداقل حقوق و 
دستمزد کارگران تا اوایل هفته آینده خبر داد و یادآور شد: درباره تعیین حداقل 
حقوق و دســتمزد کارگران هم کمیته تعیین مصادیق جلســات مختلفی برگزار 
کرد و هم شــورای عالی کار در هفته جاری تشــکیل جلســه داد که مشترکات 
بسیاری را به همراه داشت. در چند مورد هم کار به کارگروه های تخصصی واگذار 
شــد. امیدوارم تا اوایل هفتــه آینده تعیین حداقل حقوق و دســتمزد کارگران 

مشخص شود.
علی بهادری جهرمی ســخنگوی دولت با اعالم این که کلیات پیشــنهاد تعیین 
ســاعات شروع کار در دولت تصویب شد، ادامه داد: با توجه به اینکه تغییری در 
قانون تغییر ساعت رسمی کشور صورت گرفت، مجلس این قانون را تغییر داد و 
اعالم کرد از ابتدای سال ۱۴۰۲ دیگر تغییر ساعت رسمی را نداریم. دولت عماًل 
مکلف اســت که چنانچه نیاز باشد تغییری در ساعات شروع مدارس، دانشگاه ها 
و مجموعه هــای مختلف اداری و عمومی انجام دهد. در همین جهت پیشــنهاد 
تعیین ســاعات شــروع کار با توجه به عدم تغییر ســاعت رسمی در سال بعد از 

سوی سازمان اداری استخدامی مطرح شده است.

اعضای کابینه در حاشیه جلسه دولت چه گفتند؟

حقوق کارگران هفته آینده تعیین می شود 

سامان مهراد

خبــــــر


