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منتخبان شورای شهر در گفت وگو با «ایران» تأکید کردند

سیل تابستانی با  13کشته
و  40مفقود در  5استان

شفافسازی میراث قالیباف
در آینه آمار

جهانگیری دستور امدادرسانی گسترده به سیلزدگان
استان های خراسان رضوی و گلستان را صادر کرد

 4و 19

ارقام گزارش مشخص خواهد کرد دارایی شهرداری تهران  2/5برابر شده
یا این نهاد 20هزار میلیارد تومان بدهی دارد؟

فراهانی :قرار شــد تا به محض شــروع کار شورای پنجم،
تیمکارشناسیازداخلشهرداریبابررسیدقیقپروژههای
نیمه تمام ،داراییها ،بدهیها ،امالک و مستغالت کنونی

شــهرداری را بررســی و درنهایت گزارش جامعی به مردم
داده شود تا بدانند تهران در چه وضعیتی به شهردار و شورا
تحویل داده شده است
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فیفا :ایران درباره محرومیت شجاعی و حاجصفی توضیح دهد

23

ترامپ  ،جنگ را دوست دارد

عکسها :میزان و مهر

بوی تند «اتم»
در مشام شبه جزیره کره

trofire.com

همزمان با افزایش رجزخوانی علیه
کره شمالی؛ رئیس جمهوری امریکا
ونزوئال را هم تهدید به جنگ کرد

20

دیگر
صفحهها

کارشناسان در گفت وگو با «ایران» تأکید کردند

تحریم ،سیاست بیاثر اما محبوب امریکا
حامد امیری؛ مسیر افتخار از «مردان آهنین» تا قهرمانی با ویلچر
فرصت طالیی تعامل

اول دفتر
بهارســتان این روزها میزبان وزرای پیشــنهادی اســت
تــا قبل از جلســات رأی اعتمــاد ،برنامههــای معرفی
شــدگان به مجلس را در جلســات متعدد فراکسیونی
و کمیســیونی مــورد کنکاش قــرار دهد .ایــن رایزنیها
و جلســات فشــرده مجالی اســت برای تعامل بیشــتر
نامزدهــای وزارت با نمایندگان مجلــس تا در فضای
ابراهیم بهشتی
غیر رسانهای و با فراغ بال بیشتر و رودر رو نقطهنظرات
دبیر سرویس سیاسی
و دیدگاههــای یکدیگــر را بــه بحث گذارنــد .همچنین
عــاوه بر بررســی برنامههای مکتوب و مــدون وزیران
پیشنهادیدرجمعنمایندگان،فرصتینیزمهیامیشودتابهارستانیهاسؤاالت
و ابهامات فردی و گروهی را نزد وزرای پیشــنهادی مطرح و پاســخ مســتقیمی
دریافت کنند .عالوه بر این ،سوء تفاهمها ،شایعات و انتقادهایی از برخی وزرای
پیشنهادی در رسانهها و فضای مجازی منتشر شده که ممکن است نمایندگان
را به صرافت توضیح خواســتن از وزرای پیشــنهادی بیندازد و چنین پرســش و
پاســخ در جلســات رودررو امکانپذیــر اســت تا ابهامزدایــی از کارنامــه و برنامه
مسافران پاستور محقق شود .با این مالحظات ،بیراه نیست که هم مجلسیها و
هم وزرای پیشنهادی از جلسات مشترک استقبال کنند .زیرا از سویی ،نمایندگان
به شــناخت دقیقتر و بیواسطهای از معرفی شــدگان توسط رئیس جمهوری
میرسند و از سوی دیگر ،نامزدهای پیشنهادی میتوانند به سؤاالت و ابهامات
مطرح شــده درباره خودشــان پاسخ دهند تا در روز رأی اعتماد ،قضاوت نهایی
پیرامون آنان براساس واقعیتها و نه شایعهها و شائبهها و سؤاالت بی جواب
صورت گیرد .در واقع؛ آنچه وجه ممیزه این جلسات تعاملی با اظهار نظرهای
رسانهای و جناحی است ،دقتنظر در رویکردها و برنامههاست تا اعالم مواضع
احساســاتی و هیجانی .خروجی این روند موجب خواهد شــد تا بیش و پیش از
تمرکز نمایندگان روی اسمها ،توجه آنان به کارآیی برنامهها و میزان توانمندی
وزرای پیشــنهادی جلب شود و تصمیمی مطابق با جمعبندی خویش ،در روز
رأیگیری اتخاذ کنند .ناگفته پیداســت ،تعامل قوای مقننه و مجریه به معنای
نادیده گرفتن استقالل آنها نیست .همان گونه که رئیس جمهوری در چارچوب
وظایــف و اختیــارات فهرســت همــکاران خــود را بــه مجلــس معرفــی کــرده،
پارلمان هم این حق را دارد تا در چارچوب وظایف و اختیارات خود نســبت به
توانمندیها و صالحیتهای معرفی شدگان قضاوت کند .تفسیر یا برداشت از
کیفیت این استقالل اما قابل تأمل است .دولت میتواند براساس تفسیری و بنا
بر وظایف خود و بدون توجه به مطالبات و فضای حاکم بر مجلس همکارانی
برگزیند و طبیعی اســت که مجلس هم در مقابل ،اهتمامی نسبت به پیشبرد
اهداف قوه مجریه نخواهد داشت .تفسیر دیگر اما میتواند استقالل و تفکیک
قــوا را در چارچــوب رویکــرد همافزایــی تعریف کند کــه دو قــوه در حکم جزایر
جداگانه و بی توجه نسبت به دغدغهها و خواستههای یکدیگر نیستند .ملت که
قطب اصلی حماسه انتخابات بود حاال به امید برآورده شدن مطالبات خود به
انتظار آغاز به کار رسمی دولت جدید است و در این میان حتماً گوشه چشمی
بــه رویکرد منتخبان خود در قوای مجریه و مقننه دارد که چه کیفیتی از تعامل
را تجربه خواهند کرد.

اولویت برنامهمحوری بر شخصمداری
در چینش تیم اقتصادی
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قابی که جاودانه شد

یادداشت
عکس شــهید محســن حججــی را کــه دیــدم ،ناخــودآگاه
بــر زبانــم رفــت کــه «نازنینتــر ز قــدت در چمــن حســن
نرســت» .در ایــن دو نفــر که در این عکس هســتند چه قدر
ی نتوانسته باشد با
تضاد هســت .ای بســا هیچ عکاس هنر 
تمهیــد مقدمــات ،این همه تضــاد را در یک قاب بنشــاند.
یکــی پیــشرو و دیگــری پسمانــده ،یکــی بلنــد و دیگــری
احمد مسجد جامعی
کوتاه ،یکی باریک و دیگری فربه ،یکی صورتی دارد کشیده
عضو شورای شهر
و دیگری چهره ای خشــن و آلوده ،یکی گندمگون و دیگری
رنگپریــده ،یکی با مویی کوتاه و دیگری با ســری پوشــیده
در دســتار ،یکــی با پلکهای افتــاده و نــگاه آرام و مطمئن و آن دیگــری با حدقهای
گشــاده و چشــمهایی بیرون زده و نگاهی نگران ،یکی اســیر و دیگری مســلح و یک
تفاوت اساســی بیرون قاب این که هر کدام به دنبال چه هســتند؛ هدفشان چیست،
خون ریختن یا جلوگیری از خونریزی.
نــام یزید و شــمر و عمر ســعد بعضــی دیگر به بدکــرداری ماندگار شــد نه چون
مردمانی الیق بودند ،بلکه چون نامردمانی ناالیق بودند که در خباثت دســت همه
بدکاران را بســتند .ماندگار شــدند نه چون کســی بودند ،که چون ناکســی بودند .اما
آن خســانی که هلهله کردند تا صدای اباعبداهلل را نشــنوند ،نه کســی بودند نه حتی
ناکسی ،آنها هیچ کس بودند.
این چهرهی پشت سر شهید حججی کسی نیست ،حتی ناکسی نیست ،البته
که شــقی اســت ،اما یکی از بســیار هیچکسانی اســت که خالف بقی ه هیچکسها
این بخت تیره را یافته تا با یک لحظه قرار گرفتن در شــعاع جاودانه این شــهید
به بدی شود.
آن پریشان شده گلهای بهاری در باغ  /کز می جام شهادت همه مدهوشانند
نامشان زمزمه نیم شب مستان باد  /تا نگویند که از یاد فراموشانند

برش

گفتوگوبا رسولیعضوهیأتمدیره«بنیادامیدایرانیان»:

نهادی غیردولتی
متولی<گفتوگوی ملی> شود 3

جیره قانونی
برای شهروندان محترم معتاد!
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نجفی :سال ۹۶ازنظر مالی برای شهرداری دشوار خواهد بود

شــهردار منتخب شــورای پنجم شــهر تهران گفت :سال
 ۹۶از نظر مالی سال دشواری برای شهرداری خواهد بود.
توگوی خبری شبکه پنج سیما
محمدعلی نجفی در گف 
با اشاره به بودجه سال  ۹۶شهرداری تهران گفت :در سال
 ۹۶بودجه شــهرداری تهران ۱۷هزار و  ۹۰۰میلیارد تومان
اســت که این رقم به نســبت ســال ۹۵کــه  ۱۹هــزار و ۵۰۰
میلیــون تومان بوده کاهش  10درصدی را دارد .وی افزود:
بنابراین سال ۹۶از نظر مالی سال دشواری برای شهرداری
تهران خواهد بود .نجفی با بیان اینکه حتماً باید به سراغ
درآمدهــای جدید برویم ،گفت :مــا باید مدیریت هزینه
داشــته باشــیم و با هزینه کمتر شــهر را اداره کنیم؛ قطعاً
یکــی از این راهها ایجــاد درآمد پایدار و کاهش هزینههای
شهرداری است .وی ادامه داد :یکی از راهبردهایی که بنده
برای شفافسازی مطرح کردهام ،مشارکت شهروندان در
اداره شــهر است .شهروندان باید بدانند شهرداری و شهر

متعلق به خودشان است و باید احساس مسئولیت کنند.
ëëشفافسازیراهکاراعتمادمردمبهشهرداریاست
به گفته وی برای اینکه مردم مشــارکت داشته باشند باید
بــه ما اعتماد کننــد ،این اعتماد از طریق شــفافیت اتفاق
میافتــد و مــن ایــن کار را از طریق هوشمندســازی انجام
میدهــم .نجفی اضافــه کرد :من تمــام معامالت باالی
یکمیلیارد شهرداری را منتشر میکنم تا مردم بدانند که
مثالً یک پیمانکار چه قراردادی با شهرداری بسته است.
ëëآدمواقعگراییهستم
گزینــه نهایی شــهرداری پایتخت در پاســخ به این ســؤال
که شــما میخواهیــد چارچوب و ســاختار را تغییر دهید،
آیــا به نظــر این اتفــاق امکانپذیر اســت ،گفت :مــن آدم
واقعگراییام و اهل شعار دادنهای غیر قابل اجرا نیستم.
وی افــزود :من چیزی که محقق میشــود بیــان میکنم؛
چیزهایــی کــه گفتــم باید ظــرف چهار ســال اجرا شــوند.

 10برنده صلح نوبل :عربستان  ۱۴جوان شیعه را اعدام نکند
 ۱۰برنده جایزه صلح نوبل از پادشــاه و ولیعهد عربســتان خواســتند حکم اعدام
 ۱۴جواناینکشوررالغوکند.بهگزارشایسنا،بهنقلازخبرگزاریآسوشیتدپرس،
نامه این برندگان جایزه صلح نوبل درباره ۱۴جوانی است که در پرونده تظاهرات
سال ۲۰۱۲میالدیمحکومبهاعدامشدند.امضاکنندگانایننامهباتأکیدبراینکه
مقاماتعربستانیبهاجبارازمتهماناعترافمیگیرند،حکماعداماینجوانانرا
«ظلمیآشکار»توصیفکردند.

بازدید گردشگران از کاخ گلستان

الوروف :احتمال جنگ در شبه جزیره کره باال است

علی محمدی  /ایران

سرگئی الوروف ،وزیر امور خارجه روسیه ،احتمال وقوع درگیری نظامی بین امریکا و
کره شمالی را بسیار باال دانست و تأکید کرد ،بروز هر جنگی در شبه جزیره کره تلفات
بسیاری بر جا خواهد گذاشت .به گزارش اسپوتنیک ،الوروف که در همایش جوانان
«سرزمین معانی» سخن میگفت ،با اعالم این خبر تأکید کرد :ما بشدت نگران این
وضعیت هستیم .با این حال فقط طرفی که قویتر و باهوشتر است ،میتواند این
بحران را به پایان برساند .وی در این سخنان کره شمالی و امریکا را تشویق به مذاکره
و امضای طرحی کرد که روسیه و چین ارائه کردهاند .مطابق این طرح ،پیونگ یانگ
موظف به توقف برنامههای موشــکی خود خواهد بود و واشنگتن نیز رزمایشهای
مشترک خود با سئول را در شبه جزیره کره به حالت تعلیق در میآورد.

«ایران» از طرح مدیریت توزیع مواد مخدر گزارش میدهد

شــهردار شــانزدهم تهران با بیان اینکه نخستین اولویت
برنامه من چابکســازی شــهری اســت ،تأکید کــرد :الزم
نیست بعضی از کارها را شهرداری انجام دهد .برای مثال
مــا کتابفروشــی یا نشــریاتی داریم که با هزینــه زیاد تولید
میشــوند اینها در حالی اســت که شــهرداری برای انجام
آنهــا بایــد از رانت اســتفاده کند تا حداقل ســاختمانی در
اختیار آنها قرار دهد .به گفته نجفی بسیاری از کارها اکنون
به عهده شهرداری است اما میتواند به بخش خصوصی
واگذار شود .وی تأکید کرد :از این به بعد هرکاری که بخش
خصوصــی بتوانــد خدمت مؤثــری ارائه دهد شــهرداری
دیگر واردش نمیشود و آن را به بخش خصوصی واگذار
میکند .معاون ســابق رئیس جمهوری ادامــه داد :با این
اقدامقطعاًکارآییباالمیرودوهزینهکاهشپیدامیکند؛
البته ما بدون مشارکت مردم نمیتوانیم این کار را انجام
دهیم.

