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انتصابات فامیلی

پخش برخی سریال ها

تشخیص داده شده 

نشست مشترک 

زنان در ورزشگاه

تایید استیضاح برخی وزرا

راهپیمایی 22 بهمن 

»کرباسچی« بستری شد

2 قرارداد مهم ایران با شرق

روزنامه جمهوری اسالمی نوشت: در روزهای اخیر، چند انتصاب مهم در 
مســئولیت های کاماًل نیازمند تخصص، سروصدای اعتراضی زیادی را موجب 
شده است. صادرکنندگان احکام این انتصابات نیز یاد گرفته اند بنویسند »نظر به 
تجربه و تعهد شما« به فالن مسئولیت منصوب می شوید ولی به هیچکس و هیچ 
دستگاهی پاسخ نمی دهند که این تجربه و تعهد را از کجا و چگونه کشف کرده اند. 
کسی که حتی یک ساعت در امور صنعتی سابقه کار ندارد، چگونه در مهم ترین 
مؤسسات صنعتی تجربه آموخته است؟ کسانی که در مسئولیت های قبلی نشان 
داده اند که نظر مردم و منافع و مصالح مردم برایشان مهم نیست و سفارشی عمل 
کردن را، که راه تجربه شده ای برای حفاظت از مقام و منصب و منفعت شخصی 
است، برگزیده اند چگونه می توانند »متعهد« باشند؟کشور ما اکنون فاقد یک نظام 
نظارتی بر انتصابات است. اگر در مواردی دستگاه هائی برای نظارت وجود دارند، 
بــه وظایف خود عمل نمی کنند و یا بــرای عمل کردن به وظایف خود با موانع 
فرمایشی مواجهند. وضعیت خطرناکی که اکنون متوجه انتصابات است، کشور 
را به پرتگاه نزدیک می کند. مسئوالن ارشد نظام به این اخطار توجه کنند و برای 

پایان دادن به این وضعیت خطرناک چاره ای بیندیشند.

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس، درمورد عملکرد ساترا، بیان کرد: »آیا به 
نمایش گذاشتن سریال هایی همچون »زخم کاری« در جامعه از جهت اخالقی 
درست است؟ این فیلم ها را همه اقشار جامعه اعم از گروه های آسیب پذیر، سنین 
مختلف و گروه های دیگر می بینند.«سید علی یزدی خواه درباره عملکرد ساترا که 
پخش برخی از سریال های خانگی را با تعویق یا سانسور مواجه کرده است، عنوان 
کرد: »اگر هر کسی اعم از تهیه کننده، شبکه اجتماعی، شبکه نمایش خانگی و خود 
ساترا، وظیفه قانونی خود را انجام دهد، مشکل خاصی ایجاد نمی شود. هرچند که 
کمیسیون فرهنگی هم از عملکرد ساترا راضی نیست وبه صدا و سیما هم اعالم 
کرده ایم.« وی در پاسخ به این پرسش که چرا کمیسیون از عملکرد ساترا ناراضی 
است، گفت: »از جهت اینکه ساترا به وظایفش درست عمل نمی کند. بسیاری از 
فیلم ها هستند که امکان نمایش عمومی را ندارند اما در سینمای نمایش خانگی 
منتشر می شود و ساترا صرفا یک یادداشتی در ابتدای فیلم می نویسد که دیدن این 

فیلم برای این دسته از افراد توصیه نمی شود.« 

یک عضو کمیسیون انرژی مجلس، اظهار کرد: »آنچه برای ما اهمیت دارد این 
است که سازمان تشخیص داده که ایشان می تواند یک فرد مفیدی برای تشکیالت 
باشد و به نحوی هم از مراجع ذی صالح استعالم کرده اند.«پرویز محمد نژاد در 
واکنش به انتصاب علی عسگری به عنوان مدیر عامل هلدینگ خلیج فارس، اظهار 
کرد: »من به شخصه تا به امروز مشکل خاصی ندیده ام هر چند ممکن است وجود 
داشته باشد. در ارتباط با این موضوع چندان اطالع مستندی ندارم که به مدارک 
استناد کنم و بگویم این انتصاب درست بوده یا خیر. اما در یک مورد مطمئن هستم 
و آن هم این اســت که انتصاب یک ســری مراحل قانونی و امنیتی دارد؛ معموال 
حرف و حدیث های جانبه ای و حاشیه ای برای هر انتصاب زیاد است و هر کس 
به زعم خود برداشتی از یک موضوع می کند. بنابراین اگر بخواهیم به این حواشی 

توجه کنیم، استعالم ها دیگر چندان معنایی ندارد.«

ایلنا نوشت: سیدابراهیم رئیسی پیش از عزیمت به روسیه، با کمال خرازی، 
سعید جلیلی، علی اکبر والیتی و علی الریجانی در نهاد ریاست جمهوری دیدار 
داشــته اســت. یکی از افراد حاضر در این جلسه ضمن تائید این خبر در رابطه با 
انتشــار محتوای این جلسه عنوان کرد: انتشــار محتوای این دیدار بر عهده نهاد 
ریاســت جمهور است و آن ها باید تصمیم بگیرند.با این حال شنیده ها از جلسه 
فوق، حاکی از آن است که در این دیدار درباره سفر رئیس جمهور به روسیه بحث 

و تبادل و نظر صورت گرفته است.

معــاون رییس جمهور در امور زنــان و خانواده ضمن اعالم حمایت خود 
از حضور تماشــاگران "زن" در بازی با عراق گفت که )زنان( برای تماشای این 
بازی در ورزشگاه حضور خواهند داشت.انسیه خزعلی در حاشیه "مراسم بدرقه 
تیم ملی فوتبال بانوان به جام ملت های فوتبال آسیا" درباره مشکالت اعضای تیم 
ملی اظهار کرد: درخواست هایی که اعضای تیم ملی داشتند را به رییس جمهور 
ابالغ می کنیم. او ادامه داد: روحیه تیم ملی بســیار خوب بود و همیشــه به همین 
صورت بوده اســت. حمایت دولت همیشــه بوده و اکنون نیز حمایت صورت 
می گیرد. رییس جمهوری ما را به صورت خاص به اینجا فرستاد تا از اعضای تیم 
ملی تشکر کنیم و گفتند ما با هر نتیجه ای چشم به راهشان هستیم و به آن ها افتخار 
می کنیم. معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده در پاسخ به اینکه از حضور 
تماشاگران خانم در دیدار با عراق حمایت می کنید؟ گفت: بله و ان شاءاهلل )زنان( 

در بازی با عراق حضور پیدا می کنند.

عضو هیات رئیســه مجلس با تایید خبر جمع آوری امضا برای استیضاح، 
گفت: اگر مبنا مصالح کشور و مردم باشد اشکالی ندارد اما اگر خدای نکرده یک 
زمانی براساس سالیق سیاسی، هواهای نفسانی و یا بده بستان اتفاق بیفتد این اصال 
الهی نیست و ارزشی ندارد.حسینعلی حاجی دلیگانی در پاسخ به این سوال که 
»شاهد آغاز روند طرح  سوال از وزرا هستیم اما مجلس به جهت همکاری با دولت 
به سمت استیضاح نمی رود«، گفت: ما باید برای هر مرتبه ای از مراتب نظارتی، 
یک زمان منصفانه ای را مدنظرمان باشد. مثال برای تذکر شفاهی هیچ زمانی زود 
نیست، تذکر کتبی زمان طبیعی خود را باید طی کند. در بحث سوال به نظر من 
این موقعیت زمانی زود نیست و اگر کسی سوال مطرح کرد نمی توان گفت عجله 
کرده است؛ اما اگر بگویید االن استیضاح شود، خب استیضاح بعد از ۳ یا ۴ ماه بعد 
از شروع به کار زود است و باید یک مقدار بیشتر حوصله کرد تا بتوانیم درست 

تر قضات کنیم، مگر اینکه یک مورد خاصی پیش بیاید.

منصوری، استاندار تهران گفت: پیش بینی می شود با توجه به شرایطی که 
وجود دارد مانعی برای برگزاری راهپیمایی 22 بهمن به صورت حضوری وجود 
نداشته باشد اما در این خصوص در جلسه بعدی تصمیم گیری می شود و اگر بنا 

بر برگزاری حضوری است به صورت و یژه باید تدارک دیده شود.

دبیرکل سابق حزب کارگزاران سازندگی در پی ابتال به کرونا در بیمارستان  
بستری شد.غالمحسین کرباسچی دبیرکل سابق حزب کارگزاران سازندگی در 
پی ابتال به کرونا در یکی از بیمارستان های تهران بستری شد.طبق پیگیری ها حال 
غالمحسین کرباسچی چندان مساعد نیست و گفته شده که باید تحت مراقبت 

ویژه قرار بگیرد .

محمد ساالری، عضو سابق شورای شهر تهران از 2 قرارداد مهم ایران با شرق 
گالیه کرد.محمد ساالری عضو سابق شورای شهر تهران و رییس شورای مرکزی 
حزب همبستگی در توییت نوشت: اجرای ناگهانی توافق 2۵ ساله با چین و احتمال 
امضای توافق 2٠ ساله با روسیه در سفر رئیسی به این کشور، یعنی قطعی شدن احیای 
برجام! چرا که با وجود تحریم ها این توافقات بی اعتبارند.هم چنان هیچ اراده ای برای 

شفاف سازی و نقد و بررسی جزئیات این توافقات وجود ندارد؟

اخبار ویژه ... رییس فراکسیون مقابله با آسیبهای اجتماعی مجلس:

بودجه ۱۴۰۱ 
بودجه عجیب و غریبی است

ســرویس سیاســی- احمد نادری در دومین 
همایش ملی مواجهه با آســیبهای اجتماعی از دیدگاه 
اسالم، با اشاره به بودجه ۱۴٠۱ گفت: این بودجه ۱۴٠۱ 
بودجه عجیب و غریبی است. البته همه ما درک میکنیم 
که بودجه در ۱۴٠۱ باید قدری انقباضی باشد، مسائل 
زیاد و پول کم است و همه این ها را می فهمیم. اما در 

برخی حوزه ها مثل حوزه آسیبها جفا می شود.
وی افزود: دولت رویکرد خاصی دارد. برای اولین 
بار است که دولت رسما به زیرمجموعه هایش نامه زده 
که حق ندارید که با مجلس شــورای اسالمی مذاکره 
کنید که بودجه دستگاه تان را افزایش دهند. این چیزی 
اســت که تاکنون به این معنــا در این چند دهه وجود 

نداشته است. 
نادری در ادامه با بیان اینکه حذف ارز ترجیحی به 
معنای اینکه ما کامل حذف کنیم و هیچ آلترناتیوی هم 
برای جبران نداشته باشیم این منجر به تبعاتی خواهد 
شد که احتماال در ۱۴٠۱ با آن مواجه هستیم گفت: اینجا 
می گویم که بماند. ان شاءاهلل که این اتفاق نیفتد اما اگر به 
این سمت نرویم که آلترناتیوهای جدی داشته باشیم ما 

با تبعاتی در سال آینده مواجهه خواهیم بود. 
وی در ادامه با اشــاره به بحث نظری مســائل و 
چالشــهای مطالعات بومی آسیبهای اجتماعی افزود: 
یکی از اولین دغدغه های فعاالن حوزه آسیب شناسی 
اجتماعی اســالمی، فرآیند شــکل گیری یک حوزه 
مطالعاتی کارآمد است. به نحوی که هم جامعه امروز 
تکثر و پیچیدگی جامعه امروز را درک کند و هم بتواند 
نسخه اثرگذار کاربردی برای حل مسئله بپیچد، یکی 
از چالشــهای جدی بحث طــرح ریزی چارچوب و 
پارادایم آسیب شناســی اسالمی به مسائل اجتماعی 
است. برای این نکته باید یکسری چالش های پیش رو 
را مشخص کنیم. وی در ادامه ۱۱ مورد چالش را  در این 
حوزه معرفی کرد و گفت: چالش اول، نبود یک دانش 
علمی معتبر آسیب شناسی اجتماعی و ضعف جدی 
مطالعات در این حوزه در کشــور است و باید فوریت 
تاسیس رشته های آموزشی و تربیت محققان در حوزه 

آسیب شناسی اجتماعی را مدنظر قرار دهیم.
نــادری با بیان اینکه اکنون یک حوزه مســتقل 
آســیبهای اجتماعی وجود ندارد که همه حوزه های 
میان رشــته ای را شامل شود، گفت: به نظر ضروریت 
این موضوع بسیار احساس می شود. وی با اشاره به نکته 
دوم گفت:  نکته بعد حیثیت چندرشته ای این حوزه و 
نیاز محققان به آگاهی همزمان از دانشگاه متعدد است 

که باید این حوزه چند رشته ای مدنظر قرار گیرد.
نادری محور ســوم را واحدهای درســی بسیار 
محدود در دانشــکده های مرتبط در ایران دانســت و 
به محور چهارم اشاره کرد: محور چهارم انجام گرفتن 
بخــش عمده ای از مطالعات اجتماعی بومی در حوزه 
جامعه شناسی و حقوق است که این دو پیشینه معرفتی 

و روشی متفاوت دارند.
رییس فراکســیون مقابله با آسیبهای اجتماعی 

مجلس شــورای اســالمی محور همچنین با اشاره به 
محور پنجم اظهار کرد: محور پنجم شمار اندک محققان 
متمرکز در این مطالعات، به سبب تعریف نشدن رشته 
تخصصی مرتبط اســت. به طور مثال در حوزه جامعه 
شناسی آسیب شناســی اجتماعی را داریم. در حوزه 
حقوق جرم شناســی را داریم که نتوانستیم این رشته 
های تخصصی را درســت تعریف کنیم. ضمن اینکه 
فرصتهای شــغلی مرتبط را هــم به معنای دقیق کلمه 
نداریم.  وی محور ششم را نوپا بودن رویکرد اسالمی 
به مطالعات علوم اجتماعی و کم تجربگی در این عرصه 
عنوان کرد که ســبب شده ما منابع و یافته های اندکی 
را داشته باشیم، گفت: بحث مطالعات اجتماعی بحث 
جدی است و پرداختن به حوزه اسیب های اجتماعی 
از دید اسالم بحث جدی است اما ما به دلیل اینکه نوپا 

هستیم، حقیقتا نه منابع و نه یافته های درستی داریم. 
نادری با اشــاره به محور هفتم اظهار کرد: چالش 
هفتم نیاز این رویکرد به تعامل موثر محققان در حوزه 
مطالعات اســالمی و اجتماعی است. در هر صورت 
مطالعات اسالمی یک پیشینه،  عقبه محتوایی و روشی 
دارد. یک فاصله واژگانی بین این دو احساس می شود 
که این هم یکی دیگر از چالشهاست که باید به طور ویژه 
به آن بپردازیم. نادری با اشــاره به محور هشتم گفت: 
محور هشــتم پیوند اندک یافته ها و رهیافتهای نظری 
علوم اجتماعی اســالمی با میدان تحقیق و پژوهش و 
کاربســتهای عینی تحقیق با مسائل روز جامعه است، 
گفــت: در این زمینه هم ما ضعف زیــادی داریم. در 
حوزه مطالعات اسالمی در حوزه آسیبها، با وجود همه 

نوپا بودگی کار نتوانســتیم خیلی با کف میدان رابطه 
برقرار کنیم و رویکردهای نظری زیاد شــده است اما 
اینکه بتوانیم کاربست را در میدان مشخص کند ضعف 
جدی داشــتیم و داریم.  رییس فراکســیون مقابله با 
آسیبهای اجتماعی مجلس شورای اسالمی با اشاره به 
محور نهم اظهار کرد: نکته نهم حساســیتهای دینی و 
فرهنگی خاصی اســت که در کشور در زمینه پذیرش 
راهکارهای مقابله با آســیبهای اجتماعی وجود دارد. 
طبیعتا راهکارهایی که داده می شــود، حداقل باید در 
تضاد با دین یا رویکردهای دینی نباشد که بتوانیم آن را 
در سیاست گذاری و قانون گذاری مورد استفاده قرار 
دهیــم.  وی در بخش دیگری از ســخنان خود محور 
دهم را بررســی نشدن ابعاد و کارکردهای اسالمی در 
عرصه مقابله با آسیبهای اجتماعی دانست و با اشاره به 
محور یازدهم، گفت: چالش دیگر نسبت روش شناسی 
اسالمی و رویکرد اجتهادی با رویکرد علوم اجتماعی 

مدرن است. 
وی در ادامه با اشــاره به بهره برداری از رهیافت 
اسالمی در حوزه آسیبهای اجتماعی به سبب  کاربردی 
بودن حوزه مطالعاتی آسیبهای اجتماعی افزود: الزمه 
حضور ماندگار آموزه های اسالمی در این حوزه یافته 
های قابل استحصال است که باید در چند سطح است 
که این یافته ها باید ارائه و قابل رصد باشد. اولین سطح 
آن نظریه ای باشــد که به محورهای تبیین آســیبهای 
اجتماعــی در حوزه مطالعات اســالمی و پیش بینی 
راهکارهای مقابله مجهز باشد. یعنی در کل همه ابعاد 

یک نظریه را داشته باشد.

رییس فراکسیون مقابله با آسیبهای اجتماعی مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه بودجه ۱۴۰۱ بودجه عجیب و غریبی است، گفت: البته همه ما 
درک می کنیم که بودجه در ۱۴۰۱ باید قدری انقباضی باشد، اما در برخی حوزه ها مثل حوزه آسیب ها جفا می شود.

سرویس سیاســی- یک نماینده 
ادوار مجلس شــورای اسالمی با اشاره به 
اینکه زمان خوبی برای حذف ارز ۴2٠٠ 
تومانی نیســت، گفت: دولت باید اینقدر 
اقتدار داشته باشد که از کسانی که ارز می 

گیرند، حساب کشی کند.
عزت اهلل یوســفیان مال با بیان اینکه 
حذف ارز ۴2٠٠ تومانی و برقراری یارانه 
دیگر مشــکالت را بیشتر می کند، اظهار 
کرد: هنوز مســئوالن و نهادهای تصمیم 
گیر نتوانسته اند مشکالت یارانه ۴۵۵٠٠ 
تومانی را حل کنند. االن این یارانه برای مردم عددی محســوب نمی شــود و نمی 
تواند مشــکالت آنها را حل کند. این یارانه معادل کرایه حمل ونقل در یک روز 
است و به زحمت می شود با آن یک نان در هر روز تهیه کرد، اما وقتی این عدد در 
حدود ۶٠ میلیون نفر ضرب می شود، عدد بزرگی بدست می آید و مشخص می 
شود که چه رقم بزرگی از خزانه کشور خارج می شود، ولی در  عین حال مشکلی 

از مردم هم حل نمی شود.
وی ادامه داد: حذف ارز ۴2٠٠ تومانی خارج از تاب آوری اجتماعی است و 
ممکن است حتی به تنش بینجامد. وقتی ارزاق یا بنزین گران شود، گرانی به سایر 
اجناس هم سرایت می کند. خروجی این تصمیم روشن نیست. از سویی برقراری 

یارانه جدید هم می تواند نقدینگی را افزایش داده و در نتیجه تورم را بیشتر کند.
این نماینده ادوار مجلس شــورای اسالمی همچنین خاطرنشان کرد: توجیه 
دولت برای حذف ارز ۴2٠٠ تومانی این است که سود آن به مردم نمی رسد و عده 
ای سوء استفاده کرده و سودهای کالنی می برند، اما این توجیه قابل قبولی نیست 
و در واقع پاک کردن صورت مساله است. مثل این است که بگویند مردم مسافرت 
نروند تا آمار تصادفات کاهش یابد و از خانه بیرون نروند که سرقت انجام نشود. در 
حالی که باید دولت اینقدر اقتدار داشته باشد که از کسانی که ارز می گیرند، حساب 
کشی کند. یوسفیان مال در پایان بیان کرد:من معتقدم که االن زمان خوبی برای حذف 
ارز ۴2٠٠ تومانی نیست، چون مشکالت را بیشتر می کند و گره ای از کار مردم باز 
نمی کند. دولت باید مراقبت و نظارت کافی داشته باشد که ارزی که به وارد کننده 
می دهد در جای خود مصرف بشــود. همچنین ســامانه ای تهیه کرده و هر روز به 

مردم گزارش برساند که چه کسانی ارز دریافت و چگونه آن را مصرف کرده اند.

سرویس سیاســی-عضو حزب 
کارگزاران سازندگی گفت: حزب برای 
انتخابــات ۱۴٠2 برنامه دارد ولی نحوه 
ورود به انتخابات به سیاست های حاکم 

بستگی خواهد داشت.
علی محمد نمازی درباره تغییرات 
جدیــد و انتخاب فرزانه ترکان به عنوان 
قائم مقــام دبیرکل این حــزب گفت: 
انتصاباتی که در حزب انجام شــده، در 
راســتای انتخاب دبیرکل جدید حزب 
کارگــزاران اتفاق افتاده اســت. به دلیل 
اساســنامه ای که در حزب وجود دارد، کنگره برگزار و شورای مرکزی آن شکل 
گرفت. مسئوالن کمیته های حزب نیز زیر نظر هیئت رئیسه شورای مرکزی تعیین 
و انتخاب شدند. وقتی آقای مرعشی به عنوان کاندیدای دبیرکل حزب کارگزاران 
سازندگی معرفی شدند و اعضای شورای مرکزی او را به عنوان دبیرکل انتخاب 
کردند،  آقای مرعشی برای قائم مقامی خود خانم فرزانه ترکان را به این سمت 
منصوب کردند. دبیرکل حزب کارگزاران نیز در ادامه معاونان استان ها و معاونان 

پشتیبانی، اجرایی، سیاسی و ... را انتخاب کردند.
وی خاطرنشان کرد: تا به امروز حزب با هماهنگی کامل برنامه های خود را 
پیش برده و عملکرد هیئت رئیسه و دبیرکل جدید کامال خوب بوده، جلسات به 

طور منظم در حال انجام و هماهنگی  کاملی در جریان است.
عضو حزب کارگزاران درباره تغییراتی که در حزب اتفاق افتاده و در پاسخ 
به این سوال که آیا در مسیر این تغییر، کارگزاران به حزب اتحاد نزدیک شده است 
یا خیر، گفت:  قرار نیست حزبی به حزب دیگری نزدیک شود. حزب کارگزاران 
برنامه هــای خودش را پیش می برد و ائتالف ها نزدیک به انتخابات رخ می دهد. 
وقتی انتخاباتی مطرح می شــود ســنت بر این قرار بوده است که اصالح طلبان با 

احزاب و تشکل هایی گرد هم می آیند و بعد از آن ائتالف شکل می گیرد.
وی افزود: در حال حاضر نه حزب اتحاد مکلف اســت به برنامه و مواضع 
حزب کارگزاران نزدیک شود و نه کارگزاران قرار است به این شکل رفتار کند. 
در عمل مواضع احزاب به هم نزدیک اســت اما برای اینکه احزاب به هم دیگر 
نزدیک شوند ضرورتی نیست. هر حزبی برای خودش مرامنامه و اساسنامه دارد 

و بر اساس آیین نامه خودش عمل می کند. 
این فعال سیاسی درباره برنامه حزب کارگزاران برای حضور در انتخابات 
۱۴٠2  مجلس شــورای اســالمی گفت: قطعا تصمیم حزب این اســت که در 
عرصه های مربوط به وظایف حزبی حضور داشــته باشــد. اخیرا آقای مرعشی 
گفتند سعی می کنیم اختالفات را کم کنیم و اختالف نظری در کار نباشد و تالش 
خواهیم کرد تا در کنار رهبری بتوانیم به اصول و منافع جمهوری اسالمی کمک 

کنیم که کارهای کشور بهتر و درست انجام شود.
وی افــزود: حــزب کارگزاران قطعــا برای انتخابات مجلــس دوازدهم 
برنامه خواهد داشــت. اما عامل مهم برای نحوه ورود و فعالیت در انتخابات به 
سیاست های کلی حاکم بر آن بستگی دارد. یعنی بستگی دارد که شورای نگهبان 
بخواهد رویه موجود را ادامه دهد یا آنکه تغییری که منجر به مشارکت حداکثری 
بشود را انجام دهد. خواسته احزاب و حزب کارگزاران باید این باشد که عرصه 

برای مشارکت حداکثری فراهم شود. 
نمــازی همچنین درباره اســتعفای فرزانه ترکان و ســایر اعضا از حزب 
کارگزاران و بازگشــت آن ها به این حزب گفت: در مقطعی، اتقاقاتی در حزب 
کارگزاران افتاد. افرادی از جمله خانم ترکان و آقای طاهرنژاد استعفا دادند. خانم 
فائزه هاشمی هم از قبل اعالم کردند که من دیگر نیستم اما تا فعال شدن شورای 
مرکزی جدید و انتخاباتی که برای دبیرکل انجام شــد، از جمع مستعفی ها فقط 
آقای طاهرنژاد برنگشته است. مذاکرات در حال انجام است که مشکل او هم حل 

و فعالیت او در حزب آغاز شود.

نماینده پیشین مجلس:

دولت با اقتدار از صاحبان
ارز۴۲۰۰ تومانی حساب کشی کند

نمازی عضو حزب کارگزاران سازندگی:

قرار نیست کارگزاران به مواضع و 
برنامه های اتحاد ملت نزدیک شود

کی از اولین دغدغه های فعاالن حوزه آسیب شناسی اجتماعی اسالمی، فرآیند شکل 
گیری یک حوزه مطالعاتی کارآمد است. به نحوی که هم جامعه امروز تکثر و پیچیدگی 
جامعه امروز را درک کند و هم بتواند نسخه اثرگذار کاربردی برای حل مسئله بپیچد، 
یکی از چالشهای جدی بحث طرح ریزی چارچوب و پارادایم آسیب شناسی اسالمی به 
مسائل اجتماعی است. برای این نکته باید یکسری چالش های پیش رو را مشخص کنیم.

 

سرویس سیاسی- نایب رییس 
کمیســیون صنایع مجلــس اظهار 
داشت: ســازمان ملی استاندارد یک 
آزمایشگاه مناســب برای آزمایش 
خودرو ندارد، این ســازمان وظیفه 
داشت که آزمایشگاهی برای خودرو 
تاســیس کند، در جاده قم زمینی هم 
برای این کار اختصاص داده شــد تا 
در مورد تخریب و تصادف خودرو 
آزمایش ها انجام شود اما سازمان ملی 
استاندارد چندین سال است که هنوز 

این پروژه را به نتیجه نرسانده است.
علی جــدی در مورد تصادف 
بهبهــان و اینکه ایربــگ حتی یک 
خودرو از ۵9 خــودروی درگیر باز 
نشــده اظهار کرد: ایــن موضوع در 
مورد خودروهــای داخلی عجیب 
نیســت و با صرف ورود ســازمان 
ملی اســتاندارد یا سازمان حمایت 
از حقوق مصرف کنندگان مشــکل 
خودروســازان ما حل نمی شود. این 
موضوع می تواند بابی باشــد برای 
اینکــه باالخره به فکــر حل اصل 
مشــکل باشــند. وی افزود: صرف 
جریمه مشــکل خودروسازی ما را 
حــل نمی کند؛ اگر مــا می خواهیم 
اصل مشــکل را حل کنیــم باید به 
ســمت رقابتی کردن خودروسازی 
و تقویت بخــش خصوصی در این 
حــوزه برویــم. واردات در حدی 
که کســری تولید داریم برای ایجاد 
رقابت هــم می توانــد کمک کند. 
مجموع ایــن عوامل می تواند باعث 
شود خودروساز حس کند که رقیبی 
دارد و از نظر کیفیت و کمیت مقایسه 
می شوند. در این صورت خودروساز 
ســعی می کند که به سمت اصالح 
کیفیــت، قیمت و خدمــات پس از 
فــروش برود. جــدی تصریح کرد: 

اینکه ما همه راه ها را بسته ایم و هیچ 
مقایسه ای وجود ندارد، نه خودروی 
خارجــی وارد می شــود و نه بخش 
خصوصی را تقویت می کنیم و عمال 
به شکل انحصاری بازار در اختیار این 
خودروسازان است، دیگر انگیزه ای 
برای بهتر شــدن ندارند چراکه بازار 
بــرای خودروهــای خــود دارند، 
قرعه کشی انجام می شوند و همه مردم 
در صف هســتند. لذا انگیزه ای برای 
بهتر شدن ندارند و برای حل مشکل 
باید به ســمت رقابتــی کردن تولید 
خودرو برویــم و عالوه بر واردات، 
بخــش خصوصی را هــم تقویت 
کنیــم. این راه حلی اســت که باید 
پیش گرفته شود در غیر این صورت 
در هر مقطعی مشکلی پیش می آید، 
می گوییم خودروسازی مشکل دارد، 
حل هم نمی کنیم و تفاوتی هم در حال 
مردم نخواهد داشت. وی خاطرنشان 
کرد: آنچه بیش از همه در این میان به 
محاق می رود حقوق مصرف کننده 
است، ســازمان حمایت باید در این 
مورد ورود کند، آپشن ایربگ را روی 
خودرو گذاشته اند و پول آن را هم از 
مردم گرفته اند و اگر قرار باشد عمل 
نکند، سازمان حمایت باید ورود کند 

و این موضوع را دنبال کند.
نایب رییس کمیســیون صنایع 
و معــادن مجلس با اشــاره به نقش 
سازمان ملی استاندارد گفت:  سازمان 
اســتاندارد هم در زمان پالک گذاری 
و غیــره می تواند ورود کند و جلوی 
پالک گذاری خودروهای بی کیفیت 
را بگیرد تا اســتانداردها مطابق آنچه 
الزام است رعایت شــود. متاسفانه 
ســازمان ملی استاندارد هم به وظیفه 
خود عمل نکرده اســت. ما در برنامه 
ششــم هم تعریف شده که باید چه 
کنترلی انجام دهنــد تا خودروها به 
ســطح مورد نظر دســت پیدا کنند، 
سازمان ملی استاندارد هم در این حوزه 
ضعیف عمل می کند. وی اضافه کرد: 
سازمان ملی استاندارد یک آزمایشگاه 
مناســب بــرای آزمایــش خودرو 
ندارد، این ســازمان وظیفه داشت که 
آزمایشگاهی برای آزمایش خودرو 
تاسیس کند، حتی در جاده قم زمینی 
هم برای این کار اختصاص داده شد 
تا در مورد تخریب و تصادف خودرو 
آزمایش ها انجام شود اما سازمان ملی 
استاندارد چندین سال است که هنوز 
این پروژه را به نتیجه نرسانده و عمال 
هنوز آزمایشگاه مناسبی هم ندارد. ما 

از سازمان حمایت خواستیم و سازمان 
ملی اســتاندارد را هم می خواهیم تا 
در جلســاتی که برگزار می شود این 
موضوع مطرح شــود. جدی با اشاره 
به موضوع اســتیضاح وزیر صمت 
گفت: مسئله اساســی در استیضاح 
وزیــر صمت هم کــه کلید خورده، 
همین موضوع خودرو اســت. هنوز 
در هیئت رییسه اعالم وصول نشده 
اما قیمت و کیفیت خودرو موضوع 
اصلی در این استیضاح هستند عالوه 
بر این موضوع واردات خودرو بود. 
سواالت استیضاح مشخص است و 
امضا هم شــده اما نظر هیئت رییسه 
مجلس بر این اســت که هنوز برای 
اســتیضاح زود است تا بتواند تعامل 
ایجاد کند از همین روی فکر نمی کنم 
تا قبل از عید استیضاح به صحن داده 
شود. اســتیضاح وزرای دیگری هم 
امضا شده اما هنوز هیئت رییسه اعالم 
وصول نکرده و در حال تعامل است. 
وی همچنین تصریح کرد: استیضاح 
وزیر صمــت را حدود ۱9 نفر امضا 
کردند، از کمیســیون صنایع هم 2 یا 
۳ نفر اســتیضاح را امضــا کرده اند، 
اســتیضاح حداقل با ۱٠ امضا عملی 
می شود. به هرحال موضوع خودرو 
باید حل شود. حدود ۳٠ تا ۴٠ درصد 
از ســوال هایی که از وزیر صمت از 
طــرف نمایندگان وجــود دارد و به 
کمیسیون صنایع ارجاع داده می شود، 
در حــوزه خودرو اســت. وزیر هم 
برنامــه ای ارائه داده و می گوید زمان 
می خواهد. مجلــس هم بی تفاوت 
نیست و پیگیری می کند. جدی افزود: 
خودروسازی باید به سمتی باید برود 
که خصوصی شده و دولت خودش 
را کنار بکشد و یک رقابت بین المللی 

در بازار شکل بگیرد.

استیضاح وزیر صمت با ۱۹ امضا کلید خورد
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