آیتاﷲ شاهآبادي درگذشت

شهردار به رئیسجمهوري نامه نوشت

درگذشت دومین نفر
از »خبرگان مردم«

نامه نجفي
براي الیحهاي خاکخورده

گروه سیاست :آیتاﷲ نصراﷲ شاهآبادی ،نفر یازدهم
فهرست منتخبان خبرگان رهبری از تهران ،روز گذشته
به علت ایست قلبی درگذشت .او از فهرستی که سال
 ۹۴برای دوره پنجم انتخابات خبرگان رهبری به ابتکار
مرحوم هاشمیرفسنجانی تهیه و به...

گروه جامعــه :محمدعلي نجفي ،شــهردار تهران ،در
نامهاي به رئیسجمهور ،پیشــنهادهای اصالحي خود
را درباره الیحه درآمدهاي پایدار شهرداريها ارائه کرد؛
درحاليکه این الیحه بیش از ســه دهه معطلماندن،
هنوز به مرز اجرا نرسیده است...
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ﻓﺮزاﻧﻪ ﺑﻨﯽﻫﺎﺷﻢﻧﮋاد  .روزﻧﺎﻣﻪﻧﮕﺎر
معاون نظارت بانك مرکزي دیروز در نشســتي
با رســانهها ،گزارش ملي مؤسسات غیرمجاز را با
جزئیاتي قابل تأمل بیان کرد .البته او توضیح نداد
که مراد از گزارش ملي در این نشست چه بود ،ولي
شاید اشاره انضمامي وي به نقشپذیري مجموعه
حاکمیت شــامل هر ســه قوه در پروژه پرچالش
ســاماندهي غیرمجازها ،سبب انتخاب چنین نامي
باشــد .معاون نظارت بانک مرکزي درباره پیشینه
شکلگیري مؤسساتي با فعالیتهاي مالي خرد و
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از همــان روزهــاي نخســتین
زمامداري ترامپ ،پژوهشــگران
در حوزههــاي مدیریت ،رهبري
و روانشناســي بــه رفتــار و
گفتــار وي و تفاوتهایــش بــا
زمامداران پیشــین ایالت متحده آمریکا پي بردند.
تردیدي نیســت کــه ترامپ افزونبر نژادپرســتي،
رفتاري شــاهمآبانه  -نه شــاهانه  -دارد .در زمینه
نژادپرســتي ،اگر ترامپ آموزگار مدرسهاي بود که
باراک اوبامــا در آن درس ميخواند ،نمره امتحان
نهایي اوباما چیزي باالتر از صفر نبود .امور اجرائي
دفتــر ریاســتجمهوري آمریــکا به صــورت یک
نظام ســلطنتي و به روشهاي اغراقآمیز صورت
ميگیــرد؛ آنهم در کشــوري کــه از بزرگترین و
پیشــرفتهترین جوامع بینالمللي اســت و باید در
نظــام تصمیمگیري و ارزشــیابي نمونــه رهبري
دســتهجمعي باشــد .این ویژگيها فیلم معروف
»دیکتاتور بزرگ« چارلي چاپلین را تداعي ميکند.
در آن فیلــم ،جایــي که هیتلر متوجــه بلندي قد
موســولیني شد ،چهارپایهاي گذاشــت و از آن باال
رفــت تا قدش از موســولیني بلندتر جلوه کند .در
نظامهاي دموکراتیک کنونــي ،تصمیم درباره یک
موضوع فني ،سیاسي یا اقتصادي از رئیسجمهور
آغاز نميشود .مســائلي که پیش ميآید ،از سوی
مسئوالن مربوطه مورد رسیدگي قرار ميگیرد و...

ﮔﺰارهﻫﺎي ﻏﺎﯾﺐ درﺑﺎره ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻏﯿﺮﻣﺠﺎز
کالن ،در چارچوبــي خارج از نظارت بانک مرکزي
توضیحــات مبســوطي داد و هــزاران صنــدوق
قرضالحســنه و به تبــع آن تعاونيهاي اعتباري
و تفکراتي را که پشــت شــکلگیري و تقویت این
دو نهاد یعني سنت قرضالحسنه و نظام تعاوني
بــود ،در شــکلگیري فعالیت افــرادي که بدون
تخصــص ،راهــي فعالیتهاي مالــي و پولي در
مقیاس بزرگ شــدند ،موتور محرکــه این جریان
ادامه در صفحه ۴
دانست.
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جمله شرکت در مراسم عزاداری و ارسال دسته گل با
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فرزند آیتاﷲ کاشاني
علیه مصدق

محمود کاشاني همچنان تأکید ميکند
 ۲۸مرداد کودتا نشده
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محاکمه زیباکالم
به جرم تبلیغ
علیه نظام

بررســي وضعیت یــک وزیر
در جلســه اســتیضاح با بررسي
وضعیت همان وزیر در جلســه
رأي اعتمــاد ،کامــال متفــاوت
است .به این معنا که در مرحله
رأي اعتماد ،هدف کســب اطمینان از کارایي گزینه
معرفيشــده براي تصدي وزارت اســت .امروز که
استیضاح ســه وزیر کابینه دوازدهم آغاز ميشود،
انتظار ميرود نماینــدگان به اهمیت تجربه حدود
پنجساله سه وزیر توجه کافي داشته باشند .بدیهي
اســت انصاف و مســتندکردن موضوع مطرحشده
در طــرح اســتیضاح بــا حقیقــت و از آن مهمتر،
درنظرگرفتن تناســب بین وظایف و اختیارات وزیر
با امکانــات و محدودیتهاي حال حاضر کشــور،
ميتواند افراد را به ارزیابــي منصفانه نزدیک کند.
براي نگارنده با تجربه نمایندگي سه دوره مجلس،
ایــن نکته اهمیــت دارد که در جریان اســتیضاح،
تجربه متراکم یک وزیــر در دوران وزارت بهعنوان
یــک عامل کلیــدي مدنظر قرار گیــرد .اگر احتماال
اســتیضاح رأي بیــاورد ،گزینههــاي احتمالي که
از ســوي دولــت به مجلــس معرفي ميشــوند،
ميتوانند در فرصت باقيمانــده از عمر دولت ،به
این تجربه متراکم دست یابند؟ ما در دنیاي نسبیت
زندگــي ميکنیم و عدالــت و انصاف حکم ميکند
مصالح کشــور بیش از هر زمــان دیگري در مقطع
فعلي از ســوي نمایندگان مــورد مداقه قرار گیرد.
انتظار از هیئترئیسه نیز این بود که هنگام پذیرش
نامه استیضاحکنندگان ،محورهاي آن را با وظایف
وزیر -که در قانون وظایف وزارتخانه اشــاره شده-
مطابقت دهند.
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