
ه ا اشسرم یا

مشتریان موسسه هاى مالى و اعتبارى ورشکسته
حساب هایشان را به حراج گذاشتند

 خریداران حساب هاى بلوکه
بین 2 تا 25 درصد از مبلغ سپرده کسر مى کنند

ه  ی
وش ده 

ک انه یا  اد  ا  صفحه روزانه کارتون و طنز «شهرونگ» یک ساله شدا ش 

ود مان ن ود ای  ان  ت  ه  ا را  شــهردار محترم تهران در آخرین روزهاى دوران 
مدیریت شــهرداري خود، ضمن افتتاح طرح هاي 
جدید! اظهارنظر جالبی کردند و یک نقل قول از دکتر 
حسابی را ضمیمه گزارش خدمات خود نمودند، به 
این مضمون که: «جهان سوم جایی است که وقتی 
بخواهی کشورت و شهرت را بســازي، خانه ات را بر 
ســرت خراب می کنند». فــارغ از این که این جمله 
چقدر اعتبار دارد، بهتر است که گفته می شد: «جهان 
سوم جایی است که اگر بخواهی خانه اي براي خودت 
بســازي، به احتمال زیاد شهر و کشــورت را خراب 
می کنی تا خانه خودت آباد شــود». در هرحال آقاي 
قالیباف پس از 12 سال از شــهرداري خداحافظی 
می کنند، به طور قطع هر شهرداري کمابیش کارهاي 
مثبت و منفی داشته است و با بیان نقاط مثبت او به 
تنهایى نمی توان پرونده اش را قبول شده دانست و نیز 
نمى توان با ردیف کردن کارهاي منفی او، پرونده اش 
را مردود اعالم نمود. باید ارزیابی منصفانه اي در این 
زمینه داشت. این ارزیابی باید عینی بوده و مستند به 
شاخص هاي کّمی و قابل قبولی باشد. براي ارزیابی 
ذهنی نیز باید نظرات مردم پرسش شود. هرچند با 
رأي به نسبت پایین شــهروندان تهرانی که در  سال 
1392 به ایشــان دادند، تا حدي نتیجه روشن است 
و در انتخابات اخیر نیز نظرسنجی هاي معتبر نشان 
می داد که با فاصله زیادي در تهران در رتبه دوم قرار 
دارند، ولی انتظار می رود که شــوراي شهر جدید با 
همکاري شهردار آینده در نخستین فرصت گزارش 
مســتدل و مســتندي که از انصاف خارج نشود، از 
عملکرد آقاي قالیباف ارایه کند تا به عنوان یک سند 
رسمی ثبت و ضبط شــود و فرزندان ما براساس آن 
گزارش داوري عادالنه اي درباره مدیران کشور داشته 
باشــند. ولی تا پیش از تهیه و انتشار این گزارش، بد 
نیست که به چند موردي که در روزهاي اخیر مطرح 
شده است، اشاره کنیم و از آقاي قالیباف خواسته شود 
که حداقل در این موارد اصل شفافیت را رعایت کرده 
و با پاسخگویی مناسب، اجازه ندهند که رسیدگی به 
آنها به آینده نامعلوم موکل شود. هرچند برخی از آنها 
قطعی است، ولی ممکن است براي برخی از این موارد 

پاسخ هاي قانع کننده وجود داشته باشد.
نخســتین مورد، انجام برخی از واگذاري هاست 
که یکی از اعضاي شوراي شــهر آن را به این صورت 
متذکر شد که: «رئیس کمیته محیط زیست شوراى 
شهر تهران هم از قراردادهاى دقیقه نودى شهردارى 
تهران گالیه داشت. او این بار به دو مورد تازه اشاره کرد: 
«تنها چند روز دیگر به پایان مدیریت فعلى شهر باقى 
مانده و بارها خواهش کردیم که در واپسین لحظات 
مدیریت شهرى قراردادى امضا نشود اما باخبر شدیم 
که بدون اطالع مدیرعامل برج میالد، مدیریت طبقه 
«منفى یک» برج به یک شخص واگذار شده است.» 
وى همچنین به اردوگاه شهید میرحسینى اشاره کرد 
که با متراژ 48 هکتار به بخش خصوصى واگذار شده 
است: همچنین باخبر شــدیم که مرکز اتحاد که در 
راستاى توانمندسازى زنان استفاده مى شد، به آقاى 

«م» واگذار شده و جاى سوال است که چرا شهردارى 
این اقدامات را انجام مى دهد».

پاســخ معاون شــهرداري در این مــوارد به این 
صورت اســت که واگذاري در میان نبوده، فقط حق 
بهره برداري و نگهداشت مطرح است. طبیعی است 
که فروش 48 هکتار زمین مورد نظر عضو شورا نبوده 
و تنها بهره برداري از آن منظور نظر اســت، ولی این 
رسم معمول است که در روزهاي آخر مدیریت، فقط 
سعی می کنند امور ضروري و عاجل را انجام دهند و 
از تصمیماتی که براي مدیران بعدي تعهدآور است، 
باید اجتناب کرد. به عالوه این موارد که خارج از ضوابط 
مزایده است، به طور معمول انجام سریع آنها می تواند 

همراه با شائبه هایی باشد.
نکته دوم اینکه ایرادات مهم دیگر را رئیس ســنی 
شــوراي جدید طرح کردند که خودش نیز قبال چند 
ســالی را شــهردار تهران بودند: «مهمترین چالش 
شــهرداري تهران دریافت هــا و پرداخت هاي مالی 
شــهرداري تهران است. متاســفانه آمار و ارقامی که 
شهردار فعلی تهران در برنامه تلویزیونی مطرح کردند، 
با اطالعاتی که معاونان ایشان در جلســات با ما ارایه 
کردند، هماهنگی ندارد. بدهی 23 هزار و 500 میلیارد 
تومانی شهرداري تهران توسط معاونان شهردار فعلی 
اعالم می شــود که در کنار این رقم باید تعداد زیادي 
پروژه نیمه کاره که اتمام آنها به حدود 30 هزار میلیارد 
تومان می رسد را اضافه کنیم. در حقیقت این موارد جزو 
تعهدات آینده شهر تهران محسوب می شود. البته باید 
تراکم هاي پیش فروش شده که رقم دقیق آنها را هرچه 
مورد تحقیق قرار گرفت، اما نتیجه اي براي آن حاصل 
نشد، گویی که خود شهردار نیز به این رقم دسترسی 
نــدارد را اضافه کنیم. وي تأکید کرد: اســتخدام هاي 
فراوان و فراقانونی در این ســال ها اتفاق افتاده است، 
به شــکلی که نیروي انســانی در دوران تصدي من 
در شــهرداري تهران وجود داشــت، 16 هزار نفر بود 
اما امروز این رقم به 63 هــزار و 500 نفر افزایش یافته 
است. در شهرداري هاي نواحی که به صورت متوسط 
15نفر پرسنل داشتند، امروز به صورت متوسط 60نفر 
حضور دارند.» مهمترین وظیفه یک مدیر آن هم در 
موسسات بزرگی مثل شهرداري ها، داشتن حساب و 
کتاب دقیق است. حسابداري این نهادها باید بسیار 
دقیق و به روز باشد. در غیر این صورت فساد عمومى 
خواهد شد. شهردار یا هر مقام مسئول دیگري باید به 
صورت برخط یا آنالین از وضع درآمدها و هزینه ها آگاه 
باشد. پیش فروش شهر و تراکم یا اجراي طرح هایی که 
عمال بودجه اي براي آن وجود ندارد، چه معنایی دارد؟ 
کافی است که سري به شهرداري هاي مناطق 22گانه 
تهران زده شود تا ببینیم صف پیمانکاران طلبکار که 
طلب هاي خود را دریافت نمی کنند و اگر هم پس از 
ماه ها و حتی سال ها دوندگی چک می گیرند، آن را در 
یک موسسه دیگر باید با 20 درصد کمتر تنزیل کنند!! 
خب اینها را باید پاسخ داد تا معلوم شود شهر آباد شده 

و خانه خراب؛ یا برعکس؟
ادامه در صفحه 17

ر  ی ا 
دبیر گروه شهرونگ

باورش کمى سخت اســت؛ اما واقعیت این است که 
یک ســال تمام، هر روز یک صفحه کامل طنز و کارتون 
منتشــر و تقدیم حضور باریک اندیش شما مخاطبان 
محترم کردیــم. در جامعه اى که نوشــتن طنز و خلق 
کارتون و کاریکاتور، مانند حرکت روى تیغ است و باید 
از هزار زاویه و دریچه مراقبت کنى تا نکند اثر تو به تریج  

قباى کســى برخورد یا احساسات شــخص یا گروهى 
را برانگیزد. انتشــار هر روز یک صفحه کامل تولیدى و 
دست اول بسیار سخت و پرخطر است. از طرفى آوردن 
لبخند به لب هاى مردمى کــه صاحب قریحه کم نظیر 
طنز هستند، مشکل است. در روزگارى که هزاران متن 
و تصویر طنزآمیز در شبکه هاى اجتماعى دست به دست 
مى چرخد، حساسیت انتشــار صفحه اى که استاندارد 
مناسب و داراى طنز پاکیزه و عفیف باشد، بسیار باالست.  
اگر نبود اصرار، تشــویق و حمایت هاى مدیرمســئول 
محترم و سردبیر عزیز «شهروند» و همچنین دلسوزى، 
مســئولیت پذیرى، همراهــى و خالقیت دوســتان و 

همکاران ما در گروه «شهرونگ»، امکان انتشار و استمرار 
این حرکت میسر نمى شد. «شهرونگ» تنها یک صفحه 
نقادانه و شــوخ طبعانه براى مخاطب نیســت؛ بلکه در 
اندیشــه گردانندگان آن، باالبــردن روحیه نقدپذیرى 
مردم و مســئوالن جزیى جدانشــدنى از این حرکت 
اســت. امیدواریم که نقدپذیرى به عنوان یک فضیلت 
میان همه ما جاى خود را باز کرده و جامعه را به ســمت 
سالمت بیشتر و دورى از فساد پیش ببرد.  در این مسیر، 
گوش هایمان براى شنیدن نقدها و نظرات تان باز است 
و براى انتشار آثار طنز و کارتون مخاطبان در شهرونگ 

مشتاقیم.
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ه ا

   مادر حمید صفت  با حضور در پلیس آگاهى 
پایتخت جزییات تازه اى از ماجراى مرگ 

شوهرش را روایت کرد
   عبدالصمد خرمشاهى ،حقوقدان: تا مشخص 
شدن همه جزییات و تحقیقات تکمیلى پلیس 
نمى توان اتهام اصلى حمید صفت را اعالم کرد

ست ات ن س 

   صفحه 15

ا ا

   بندرعباسى ها با یک طرح ابتکارى
آب کولرها را براى آبیارى فضاى سبز

محله شان استفاده مى کنند

هدررفت منابع آبى در استان جنوبى
به زیر میانگین کشورى رسید

ا  ن
ان ز در ه

   صفحه 5

نگاه

افراد مشهور مراقب قانون باشند

ایرادى به حضور هنرمندان
در تبلیغات نیست 

افراد مشهور نباید در تبلیغات نامتناسب
با حرفه شان نقش آفرینى کنند

آیا حضور افراد مشهور
در تبلیغات تجارى

باعث ترویج مصرف گرایى مى شود؟
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    پزشکى قانونى براى رفع نیاز دانشکده هاى 
علوم پزشکى فراخوان داد

س ا  ه دن

   صفحه 8

سیاس

   برخى نمایندگان خواستار اعمال 
محدودیت براى عکاسان پارلمانى شدند

بهاى گالبى هاى
یک نماینده

   صفحه 2

روای نو

     ژاپنى به من بگو شما چگونه راه آهن 
ساخته اید؛ اى شاه ایران با کوشش ژاپنى 

و دانش خارجى

گفت و گوى
شاه و دیپلمات

   صفحه 11
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معصومه ابتکار، معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهورى در گفت وگو با «شهروند»:

براى اصالح قوانین تبعیض آمیز
به زنان قول مى دهم

شهرونگ

    صفحه 19
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گفت و گوى «شهروند» با رحمت اهللا حافظى
درباره دوران عضویتش در شوراى چهارم شهر تهران 

ور

گفت وگو با ارسالن کاظمى 
بازیکن تیم ملى بسکتبال

بسکتبال
افت نکرده بود

که بخواهد احیا شود

   صفحه هاى 14 و 18

در حسرت آمبوالنس
   حسین نیک نژاد، کشتى گیر گیالنى

در جریان مسابقات پیشکسوتان
دار فانى را وداع گفت

شهروند| دیروز بازار حاللیت طلبی و سلفی در آخرین 
جلسه شوراى چهارم شهر تهران داغ بود؛ محمدباقر قالیباف 
و مهدي چمران از مردم، رئیس شــورا از مــردم و اعضا از 
یکدیگر. شهردار تهران اگر چه دیر اما دیروز در یک جلسه 
محرمانه گزارش 12ســاله عملکرد خود را به چمران داد. 
آن طرف در شوراي جدید اما بازار گمانه زنی براي مدیریت 
شهري آینده تهران گرم است. تا دیروز صبح علی اشراقی، 
رئیس کمیسیون ماده 5 شهرداري تهران به عنوان گزینه 
سرپرستی شهرداري تهران مطرح بود اما بعد از اعالم انصراف 
او نام مصطفی سلیمی شهردار سابق یکی از مناطق تهران 
بر سر زبان ها افتاد. حرف هایی هم هست درباره این که حکم 
محمدعلی نجفی تا پایان وقت اداري روز چهارشنبه صادر 
خواهد شد و تهران نیازي به سرپرست ندارد.  شهردار تهران 
دیروز با حلقه معاونان خود در جلسه شوراي چهارم حاضر 
شد و آخرین گزارش هاي شهر تهران را از پشت تریبون براي 
اعضا خواند. تا قبل از ساعت 10ونیم جلسه اعضا با شهردار 
غیرعلنی بود اما بعــد از اعتراض ها خبرنگاران هم به داخل 
صحن رفتند تا شاهد حرف هاي شهردار باشند اما هیچ کس 
از آنچه در ساعت هاي نخست گذشــته بود، حرفی نزد. در 
این میان هم بابک نگهداري، از معاونان او در مرکز مطالعات 
شهرداري تهران غایب جلسه بود که گفته می شود خود را 
براي ورود به مجموعه مدیریت شهري آینده آماده می کند! 
وقتی شهردار تهران وارد صحن شوراي شهر شد، رحمت اهللا 
حافظی از صحن خارج شد و در پاســخ به خبرنگاران هم 
گفت که علت خروج من از جلسه تنها در یک جمله خالصه 
مى شــود: «آنچه یافت مى نشود آنم آرزوســت.» شهردار 
تهران در این جلسه سند اداره شهر تهران را به هیأت رئیسه 
شوراى شهر تهران داد و گفت که در زمان تحویل شهرداري 
تهران هیچ اطالعات پیش زمینه اى درباره شهر تهران وجود 
نداشت اما حاال سندي را تنظیم کرده است که رئیس شورا 
به شــوراي پنجم بدهد و مدیریت شهري آینده بداند که با 

چه مجموعه اى طرف است. شهرداري که در شوراي چهارم 
بیشترین انتقادات را متوجه خود کرد و براي ارایه اطالعات 
دیواري میان خود و اعضا کشیده بود، دیروز از ضرورت هاي 
آینده شــهر تهران حرف زد اما نگفت که آن همه قرارداد 
واگذاري هاي شهرداري چرا، چطور و چگونه در ماه هاي آخر 
بسته شد. قالیباف درحالی  که همه این واگذاري ها از نبود 
عزم او براي کســب درآمدهاي پایدار شهر تهران حکایت 
دارد، گفت که درآمد پایدار شــهري به همراه آلودگی هاي 
زیست محیطی از مشکالت جدي و اساسی تهران است. او 
همچنین درباره رسمی کردن استخدام هاي شهرداري تهران 
در ماه هاي گذشــته حرفی نزد اما چند روز قبل در حاشیه 
گفته بود که می توان 80 درصد نیروهاي شهرداري تهران 
را تعدیل کرد. او معتقد اســت؛ مجموعه مدیریت شهرى 
در دوره هاى دوم، سوم و چهارم به نقطه اى رسید که امروز 
فلسفه وجودى شهردارى ها در کشور و نگاه مردم متحول 
شد، اما خیلی از اعضاي شورا مثل محمدمهدي تندگویان یا 
حتی مرتضی طالیی معتقدند که برعکس مجموعه اقدامات 
مدیریت شهري در 12 سال گذشــته، مى توان مردم را به 

سمت تغییر در این مجموعه هدایت کرد. 
درآمد پایدار و موضوع محیط زیست شامل آلودگى هوا، 
آب و خاك، مدیریت یکپارچه شهرى از موارد مهمی است 
که از نظر محمدباقر قالیباف بایــد در تهران به آن پرداخته 
شود. او گفت که گزارش 12ساله خود را به مهندس چمران 
ارایه دادم و معتقدم، تمام تالشم را براى مردم انجام داده ام: 
«خداوند بزرگ را شــاکرم که ســندى تحت عنوان تغییر 
و تحول به شــهردار بعدى انتقال خواهــم داد.» قالیباف از 
کارکنان آتش نشانی، قرارگاه خاتم االنبیا، دولت هاى نهم، 
دهم و یازدهم تشکر کرد: «هرچند گاهى گله مندى هایى 
داشــتیم اما بحق بایــد گفت کــه تمــام وزارتخانه ها با 
ظرفیت هاى خود به ما کمک کردند. روزهاى تلخ و شیرینى 
را پشت سر گذاشتیم و مشاهده کردیم مردم رکن اصلى این 

نظام و مدیریت شهرى هســتند.» او همچنین از اصحاب 
رسانه، پیمانکاران و سرمایه گذاران هم تقدیر کرد.  جلسه بعد 
از حرف ها و تشکر ها به سلفی گرفتن اعضاي شورا گذشت. 
برخى اعضاى شورا مثل محمد حقانى، مرتضى طالیى، الهه 
راستگو و احمد مسجدجامعى در پایان جلسه از خبرنگاران 
هم تشکر کردند و احمد مسجدجامعی کتاب حافظی که 

هدیه گرفته بود، را به یکی از خبرنگاران شورا داد. 
احتماال حکم نجفی تا پایان وقت اداري چهارشنبه 

صادر می شود
چند روزي است که بحث ها درباره سرپرست شهرداري 
تهران هم شروع شده است. علی اشراقی یکی از نخستین 
کسانی بود که نام او مطرح شــد اما او انصراف داد و بعد نام 
مصطفی ســلیمی را مطرح کردند؛ این درحالی است که 
محسن  هاشمی رفسنجانی، رئیس شــوراي شهر تهران 
عصر دیروز درباره برگزارى جلســه فوق العاده منتخبین 
شوراى پنجم شــهر تهران گفت که در این جلسه با توجه 
به انتخاب اجمالى آقاى نجفى به عنوان شــهردار توسط 
منتخبین شوراى پنجم، ضرورتى براى انتخاب سرپرست 
در شهردارى تهران وجود ندارد. همزمان با برگزارى مراسم 
تحلیف و انتخاب رئیس و هیأت رئیسه شوراى پنجم، آقاى 
نجفى هم به عنوان شهردار تهران به  صورت رسمى انتخاب 
خواهد شد.» مجید فراهانى، عضو شوراى شهر پنجم تهران 
هم از رایزنى با وزارت کشــور براى صدور حکم شهردارى 
محمدعلى نجفى تا پایان وقت ادارى روز چهارشنبه اول 
شهریور خبر داد: «اگر تا پایان وقت ادارى چهارشنبه حکم 
نجفى از سوى وزیر کشور ابالغ نشود، جلسه اضطرارى براى 
تعیین سرپرست گذاشته مى شود.» مراسم تحلیف اعضاي 
شوراى شهر پنجم تهران صبح چهارشنبه برگزار مى شود. 
برگزارکننده این مراسم فرمانداري تهران است و تا پایان 
وقت اداري روز سه شنبه هیچ صحبت شفافی درباره حضور 

خبرنگاران در این مراسم نشده است. 

شهردار تهران دیروز گزارش 12ساله شهرداري تهران را به مهدي چمران ارایه کرد
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شهروند| کم کــم کارد به استخوان ســپرده گذاران 
موسســات مالى و اعتبارى ورشکســته رسیده است؛ 
مالباختگانى که به صورت رسمى و غیررسمى مشغول 
فروش ســپرده هاى خود به دیگران به صورت نقدى یا 
معاوضه با کاال شــده اند. کافى است کلیدواژه «خریدار 
ســپرده» را در پایگاه اینترنتى دیوار جست وجو کنید؛ 
با چندین و چند آگهى خرید و فروش ســپرده مواجه 
مى شــوید که هرکدام دنیاى خودشان را دارند. با یکى 

از خریداران تماس مى گیــرم. مى گویم 600 میلیون 
تومان ســپرده در موسســه اى دارم که مى خواهم به 
او بفروشم. خریدار سپرده پیشــنهاد عجیبى دارد: ما 
پول نقد پرداخت نمى کنیم. جاى 600 میلیون تومان 
شما، 6 خودروى رنو ســیمبل به نام تان خواهیم کرد.  
آگهى دهنده دیگر مدعى اســت که همــه پول را نقدا 
به حساب صاحب ســپرده مى ریزد و براى این معامله 

25 درصد سپرده را طلب کرده است...


