
سرمقاله

شکایت اردالن سرفراز علیه 3 خواننده داخلى 

   على لهراسبى، سینا سرلک و رضا صادقى
به اتهام مشارکت در سرقت ادبى به 2 سال حبس تعزیرى محکوم شده اند

کنسرت پشت میله ها

خرج که از کیسه میهمان بَُود، حاتم طایى شدن آسان بَُود
ابتدا باید این قاعده روشــن را یادآورى کرد که 
هر کجا پول بى حســاب و کتاب هست، فساد نیز 
هست و هنگامى که فساد بیاید، آن محیط آلوده و 
اخالق متزلزل مى شود. گمان نکنیم که فقط افراد 
هستند که مثل مگس روى شیرینى یا همان پول 
بى ضابطه و بى حســاب و کتاب مى نشینند؛ حتى 
افراد ســالم نیز به مرور و به صورت مســتقیم یا با 
واسطه فاسد مى شوند، بدون این که در آغاز چندان 
توجهى به این انحراف داشته باشند. انحراف چنان 
با زاویه اندکى آغاز مى شود که فرد متوجه انحراف 
نمى شود؛ ولى هنگامى که این انحرف طوالنى شد، 
فاصله وى از رفتار ســالم چنان زیاد مى شــود که 
دیگر نمى تواند به گذشته برگردد و خود را اصالح 
کند. بدترین نوع فساد هنگامى است که فساد در 
قالب امور خیریه و وقف و اقدامات داوطلبى انجام 
مى شود. اگر کســى از دیگران پول بگیرد تا با آن 
کار کند و به صاحبان پول، ســود بدهد و این فرد 
کالهبردار از آب در آید و پول افراد را بخورد، همه 
ناراحت مى شــویم؛ ولى اگر این پول را براى انجام 
عمل خیریه و کمک به نیازمنــدان و فقرا بگیرد و 
به جاى این وعده ها پول ها را باال بکشد، این عمل 
بسیار زشت تر از قبلى است زیرا نه  تنها پول عده اى 
را خورده، بلکه تعلق خاطر بــه ایمان و معنویت و 
عمل خیر را نیز با بى اعتمادى مواجه کرده است و 
این جنایت بزرگى است. با این مالحظات بد نیست 
که تصمیم اعضاى شوراى شهر تهران را در جلسه 

سه شنبه مرور کنیم. 
«اعضاى شوراى شهر تهران دیروز در نخستین 
اقدام ضد فســاد خود جلوى واگذارى بى ضابطه 
اموال منقول و غیرمنقول را به موسسات، نهادهاى 
عمومى و اشخاص حقیقى و حقوقى مثل خیریه ها، 
مســاجد، هیأت هــا و همین طور بیمارســتان ها 
گرفتند تا از این پس اگر شــهردارى هم خواست 
واگذارى در این قالب انجــام دهد، با ارایه الیحه و 
مصوبه شورا باشــد. به گفته رئیس شوراى شهر، 
در زمانى که قانون کمک شــهردارى ها به مراکز 
آموزشــى و فرهنگى و... تصویب شــد، امکانات 
شــهردارى به این اندازه توسعه پیدا نکرده بود و با 
توسعه امکانات شهردارى ها واگذارى ها نیز بشدت 
افزایش پیدا کرد و این واگذارى ها به صورت مجانى 
و بعضا با ترك تشــریفات واگذار مى شد. این طرح 
تأکیــد بر اموالــى دارد که مجانى یــا با کمترین 
دریافتى واگذار مى شــوند؛ چرا که بسیارى از این 
واگذارى ها به موسســات و افرادى شده که دیگر 
فعالیت فرهنگى و خیریه انجام نمى دهند و امالك 
را نیز برنمى گردانند و حتى این امالك تخلیه شده 
و از آن استفاده نمى شــود؛ اما آنها را به شهردارى 
هم پس نمى دهند. یکى دیگر از اعضاى شــورا با 
بیان اینکه برخى افراد ساختمان هاى شهردارى را 
به اسم حســینیه گرفته و امالك اطراف آن را به 
شکل تجارى استفاده مى کردند و مشخص نبود آیا 

درآمدهاى آن براى حسینیه صرف مى شد یا خیر، 
گفت: ما هیچ اطالعى از نحــوه واگذارى ها نداریم 
و باید مشخص شود چه امالکى براى بهره بردارى 
واگذار شــود و پول امالك واگذارى شــده به کجا 

مى رود؟»
تاکنون تصور مى شــد که واگــذارى امالك با 
قیمت کم و تســهیالت فراوان به افــراد حقیقى 
و براى اســتفاده شــخصى آنان بوده اســت. این 
واگذارى ها به افــراد به  طور معمول مسأله ســاز 
است و به صورت غیر آشــکار انجام مى شود؛ ولى 
کمک به نهادهاى فرهنگى، خیریه،  حســینیه، 
وقف و موارد مشــابه مى تواند آشکار باشد و این را 
جزو سیاست هاى شــهردارى در تقویت این نوع 
فعالیت ها تلقى کرد. متأســفانه این مسأله بدتر از 
واگذارى هاى امالك براى استفاده شخصى است؛ 
چرا؟ نخست این که شــهردارى وظایفى دارد که 
خودش مى توانــد و یا مى باید به  طور مســتقیم 
انجام دهد. ممکن است اجراى کارها و فعالیت ها 
را واگذار کند، ولى مالکیت اماکن را نمى توان تحت 
این عناوین به فرد یا افرادى منتقل کرد که ممکن 
است بر اثر خواست خودش تغییر کاربرى دهد و یا 
بر اثر فوت وى نصیب ورثه شــود که دلیلى ندارند 

سیاست هاى قبلى را ادامه دهند.
به عالوه انجام وظایف خیر یا وقف و... در ســنت 
اجتماعــى و تاریخى جامعه ایران وجود داشــته 
اســت و باید به همان صورت حفظ و تقویت شود. 
بسیاى از افراد خّیر که امالکى را وقف مى کردند، 
محل درآمد براى حفظ و نگهــدارى آن امالك را 
نیز تعیین مى کردند و تداوم و پایدارى نهاد وقف و 
خیر با وجود همین تمهیدات بود. اعتبار و اصالت 
این نهادها نیز مربوط بــه همین داوطلبى بودن و 
خرج کردن از کیســه خود است و اال اگر قرار باشد 
که افرادى از جیب دیگران یا شــهردارى به انجام 
وقف و امور خیریــه بپردازند، دیگر آن را نمى توان 
رفتارى خیریه به معناى مصطلح نامید. البته انجام 
بســیارى از این نیازها وظایف شهردارى ها است؛ 
از گرمخانه ها و نواخانه هــا گرفته تا کمک به افراد 
نیازمند، ایجاد واحدهاى آموزشى و فرهنگى و.... 
ولى این که سرمایه هاى شــهر به افراد واگذار شود 
تا این کارها را انجام دهند، قابل قبول نیست؛ زیرا 
منشأ فساد است و در بهترین حالت مدتى را به آن 
عمل خیر مشــغول مى شوند، سپس همین منابع 
مالى در مالکیت آنــان مى مانــد و کار را تعطیل 
مى کنند. متأســفانه این کار فقط محدود به دوره 
شــهردارى قالیباف نبود؛ چه بســا از ابتداى دهه 
70 این اقدام رواج یافت. بســیار مناسب است که 
تمام واگذارى هاى شــهردارى براى انجام این نوع 
فعالیت ها بازنگرى شــوند و همــه تحت ضوابط 
روشــنى درآیند و در صورتى که تخلفى از شرایط 
واگذارى رخ داده است، در استیفاى حقوق شهر و 

مردم اقدام کنند.
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 همین صفحه 

تقدیر 150 نماینده مجلس
از دکترضیایى

در نامه اى به رئیس جمهورى صورت گرفت

   صفحه 13

کارشناسان اجتماعى در نشست «شهر دیگرى» با انتقاد از سیاست هاى ایران در برخورد با بى خانمانى مطرح کردند

 خانى، پژوهشگر اجتماعى: طرح هاى ضربتى جمع آورى بى خانمان ها براى سرپوش گذاشتن بر سیاست هاى ناکارآمد است
 خانیکى، استاد ارتباطات: گزارش گورخوابى روزنامه شهروند، مسأله رسانه اى شدن بى خانمانى  را به گونه خاصى به دنبال داشت

 رجبى، مدیرعامل موسسه طلوع بی نشان: کودکان کار طرد اجتماعى و ترحم را مى فهمند
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دستفروشى در شهر، یک اعالمیه سیاسى
    صفحه 17

حوادث

  روایت «شهروند»  از حادثه تکان دهنده اى
که در یکى از محالت جنوبى پایتخت رخ داد

تجاوز به نوجوان 
معلول در خیابان

   صفحه 15

اقتصاد

 مشاور مالیاتى اتاق اصناف ایران: 
سازمان امور مالیاتى از سال 92 تاکنون 

حتى یک اظهارنامه بازارى ها
را تایید نکرده است

بى اعتمادى مالیاتى 
به بازارى ها 

   صفحه 4
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«باغ سنگى»
10 سال پس از مرگ 

«درویش خان»

گزارشى از مشقت هاى حفظ 
باغ خشک 54 ساله اى که
پیرمرد سیرجانى به ارث 

گذاشت و جهانى را حیران کرد

   صفحه 16

تقدیر 

پوالد امین- شهروند|  مخاطبان رسانه ها روز گذشته 
با دیدن نام یکى از ترانه سرایان خارج نشین در تیتر اغلب 
خبرگزارى هاى رسمى کشور شگفت زده شدند. خبرى که 
حکایت از این رخداد باورنکردنى داشت که اردالن سرفراز 
ترانه سراى نامدار خارج نشین از سه خواننده داخلى اسم و 
رسم دار به اتهام سرقت ادبى شکایت کرده و درنهایت هم 
دادگاه بدواً رأى به دو سال حبس تعزیرى این خوانندگان 
داده است. نکته مهم در این میان نام سه خواننده اى بود که 
دادگاه رأى به محکومیت آنها داده بود. رضا صادقى، سینا 
سرلک و على لهراسبى؛ که هر سه از خوانندگان پرطرفدار 
این ســامان به شــمار مى آیند. این که دادگاه با شکایت 
ترانه سرایى که خود در این سرزمین سکونت ندارد، آمده 
و رضا صادقى را با کنسرت ها و آلبوم هاى پرهوادارش، على 
لهراسبى را که یکى از پرکارترین خوانندگان تیتراژهاى 
سریال هاى تلویزیونى است و سینا ســرلک را که چند 

وقت اخیر با خواندن تیتراژ سریال شهرزاد به جایگاهى 
غبطه برانگیز در موسیقى رســیده، به اتهام سرقت ادبى 
محکوم کرده؛ از آن اتفاقاتى است که شاید بشود گفت، 
در باور نمى گنجد. اتفاقى که نشان مى دهد با این که هنوز 
کپى رایت در ایران به رسمیت شناخته نشده، اما حتى در 

چنین شرایطى هم مى توان احقاق حق کرد.
مهمتر از آن، اما عدم حضور شــاکى اردالن سرفراز در 
ایران است. او به عنوان شاکى با این که سال هاست از این 
سرزمین دور بوده و به قول قدما در شهر فرشتگان رحل 
اقامت افکنده بود، با پیگیرى هاى وکیلش محق تشخیص 
داده شده و توانسته حکم آب خنک خوردن سه خواننده 
نامدار را بگیرد. حکمى که فارغ از تمام باید و نبایدهایش 
از آن جا که مى تواند مفهوم ضمنى عدالت را در شرایطى 
چنین دشوار مورد اشاره قرار دهد، مى تواند دستاوردى 

بزرگ براى سیستم قضائى به شمار آید...

گفت وگو

گفت و گو با داوود فنایى
یادآور گل 30 ثانیه اى على سامره

پروین همیشه زمان 
دربى آرام بود

   صفحه 10

شــهروند| درســت چهار ماه از آن روزي که محمدباقر 
قالیباف، شهردار سابق تهران 22 کیلومتر از خط هفت تهران را 
به بهره برداري رساند، گذشته است و دو ماه از زمان بهره برداري 
خط هشــت متروي تهران. حاال اما محمد علی نجفی، شهردار 
تهران معتقد اســت که به احتمال زیاد ایراداتی به این خطوط 
وارد اســت که اگر اینطور باشد خطوط را به  طور موقت تعطیل 
می کند. او دیروز در حاشیه جلسه هیأت دولت در این باره گفت: 
«درباره ایمنى بعضى از خطوط مترو هم اعضاى شوراى شهر و 
هم وزارت کشور ایراد گرفتند که ما تیم فنى تشکیل دادیم که 

این موضوع را بررسى کنند که به احتمال قوى نتیجه بررسى ها 
این است که این ایرادات وارد است و اگر وارد باشد، ما این خطوط 
را براى دوره اى موقت تعطیل مى کنیــم تا این ایرادات برطرف 
شود؛ چراکه حفظ جان شهروندان و ایمنى این خطوط مهمتر 
از هر مسأله اى است.» خط هفت متروي تهران وقتی افتتاح شد، 
پله فرار و هواکش نداشــت و تنها سه ساعت در روز به مسافران 
سرویس می داد با سه رام قطار. بر اساس گزارشی که 21 خرداد 
با «عنوان نگاهى جامع بر عملکرد خط هفت مترو تهران» تهیه 
شد و به دست رئیس کمیسیون ســالمت شوراي شهر تهران 

در دوره چهارم رسید، پیشرفت تجهیزات تنها 7 درصد بود در 
حالی که باید به 60 درصد می رسید و از منظر مهندسى و تامین، 
طبق برنامه پیشرفت مورد انتظار 73 درصد بود اما در واقعیت 
تنها 9 درصد پیشرفت کرده بود. در فاز یک هواکش هم باید به 
87 درصد پیشرفت فیزیکی می رســید اما 14 درصد بود. البته 
مسئوالن شهرداري تهران این گزارش را تکذیب کردند و حتی 
در پایان جلسه شوراي شهر مدیرعامل متروي تهران و معاون 

شهردار تهران با رئیس کمیسیون سالمت شورا درگیر شدند.  
ادامه در صفحه 17

شهروند| 150 تن از نماینــدگان مردم در خانه ملت با 
ارســال نامه اى خطاب به دکتر روحانى؛ رئیس جمهورى از 
خدمات و زحمات دکتر سیدامیرمحســن ضیایى؛ رئیس 
سابق جمعیت هالل احمر و مصطفى محمدیون؛ دبیرکل 

جمعیت هالل احمر تقدیر و تشکر کردند. 
در این نامه با اشــاره بــه تغییر مدیریــت در جمعیت 
هالل احمر نمایندگان بر خود الزم دانسته اند تا از خدمات 
صورت گرفته در دوره مدیریتى گذشته جمعیت هالل احمر 
تشکر کنند. در قسمتى از این نامه آمده است: این عزیزان 
در طول خدمت کوتاه خود در عین کمبودهاى عدیده مالى 

توفیقات بیشمارى بشرح ذیل داشته اند:       
1- تدوین برنامه 5ساله و 10ساله و تصویب در شورایعالى 

جمعیت
2- ارتقاى جایگاه جمعیت در صلیب سرخ جهانى

3- ایجاد بســتر الزم در خدمت رسانى به حادثه دیدگان 
سیل و زلزله و معدن

4- ارتباط بسیار مناســب با نمایندگان مجلس شوراى 
اسالمى

5- تقویت و تجهیــزات امکانات لجســتیک و ترابرى 
جمعیت هاى استانى

6- تشکیل تیم هاى واکنش ســریع و آموزش دیده براى 
حوادث

7- ارتقاى ناوگان بالگرد و جمعیــت از 17 فروند به 24 
فروند

8- توجه جدى به آسیب هاى اجتماعى
9- ارسال کمک هاى بین المللى به حادثه دیدگان میانمار، 

یمن، سوریه، سومالى و سریالنکا
در خاتمه این نامه نمایندگان اذعان داشته اند که انتظار 
مى رود ضمن تقدیر از خدمات این عزیزان از توان مدیریتى 

آنان در دولت تدبیر و امید استفاده مطلوب به عمل آید.
نامه امضا شــده توســط 150تن از نمایندگان مجلس 

شوراى اسالمى براى رئیس جمهورى ارسال خواهد شد.
اسامى نمایندگان امضاکنندگان بیانیه فوق به این شرح 

است:    
سیدحسن حســینى  شــاهرودى از حوزه شــاهرود - 
میامى، احمد انارکى لرى از حوزه رفسنجان - انار، على اکبر 
کریمى از حوزه اراك ، محمد آشــوب، علــى قربانى، نبى 
هزارجریبى از حــوزه گرگان، علیرضــا ابراهیمى از حوزه 

رامیان - آزادشهر، ذبیح نیک فر از حوزه الهیجان، فریدون 
احمدى از حــوزه زنجان و طــارم، داوود محمدى از حوزه 
قزوین، روح اهللا حضرت پور از حوزه ارومیه، سلمان خدادادى 
از حوزه ملکان، محمود بهمنى  از حــوزه نظرآباد طالقان، 
مجید ناصرى نژاد از حوزه شــادگان، جواد کاظم نســب از 
حوزه اهواز، حســین زاده بحرینى از حوزه مشهد، حسین 
هاشــمى تختى نژاد از حوزه بندرعباس ششــم، مرتضى 
صفارى از حوزه نطنز و قمصر، احمد سالک از حوزه اصفهان، 
محمدرضا منصورى از حوزه ساوه و زرندیه، عدل هاشمى پور 
از حوزه کهگیلویه، سیدمهدى فرشــادان از حوزه سنندج، 
هاجر چنارانى از حوزه نیشابور، ســکینه الماسى از حوزه 
عسلویه، حســین نیازآذرى از حوزه بابل، محمد دامادى از 
حوزه سارى- میاندرود، محمد حســن نژاد از حوزه مرند، 
سیداحسان قاضى زاده هاشمى از حوزه نریمان، احمد همتى 
از حوزه ســمنان، ابوالفضل حســن بیگى از حوزه دامغان، 
سیامک مره صدق از حوزه کلیمیان، کارن خانلرى از حوزه 
ارامنه، على اصغر یوســف نژاد از حوزه ســارى، محمدرضا 
بادامچى از حوزه تهران، اسالمشهر، پردیس، هادى قوامى از 
حوزه اسفراین، اسداهللا عباسى از حوزه رودسر، محمدمهدى 
زاهدى از حوزه کرمان، شهروز برزگر از حوزه سلماس، محمد 
بیرانوندى از حوزه خرم آباد، سیده  حمیده زرآبادى از حوزه 
قزوین، محمداسماعیل سعیدى از حوزه تبریز، سیدهادى 
بهادرى از حوزه ارومیه، ولى اهللا نانواکنارى از حوزه بابلســر 
و فریدونکنــار، ولى ملکى از حوزه مشکین شــهر، محمد 
محمودى از حوزه شــهریار، سیدحسین نقوى حسینى از 
حوزه ورامین، فرهاد فالحتى از حوزه قاینات، سیدمصطفى 
ذوالقــدر از حوزه مینــاب، زهرا ســعیدى مبارکه از حوزه 
مبارکه، سمیه محمودى از حوزه شهررضا، فریده اوالدقباد 
از حوزه تهران، سیدمحمدجواد ابطحى از حوزه خمینى شهر، 
سیدناصر موسوى الرگانى از حوزه فالورجان، بهرام پارسایى 
از حوزه شــیراز، محمود نگهبان ســالمى از حوزه خواف و 
رشــتخوار، نورمحمد ترابى نژاد از حوزه گرگان، سیدجواد 
حسینى کیا از حوزه ســنقر و کلیایى، سیدقاسم جاسمى 
از حوزه کرمانشــاه، غالم محمد زارعى از حوزه بویراحمد، 
محمدرضا ملکشاهى از حوزه خرم آباد، شادمهر کاظم زاده 
از حوزه دهلران، على محمد مرادى از حوزه دهگالن، محمد 
حسینى از حوزه تفرش، حبیب اهللا دهمراد از حوزه سیستان، 
امیرمهدى مفتح از حوزه تویسرکان، محمدباقر سعادت از 

حوزه دشتستان، احمد مازنى از حوزه تهران، رضا انصارى 
از حوزه داراب، علیرضا محجوب از حوزه تهران، على بختیار 
از حوزه گلپایگان، محمد عزیزى از حــوزه ابهر و خرمدره، 
یعقوب شیریارى از حوزه میانه، رحیم زارع از حوزه آباده، ناصر 
شریفى از حوزه بندرلنگه، قاسم میرزایى نیکو از حوزه دماوند، 
حمید گرمابى از حوزه نیشابور، ولى داداشى از حوزه آستارا، 
علیم یارمحمدى از حوزه زاهدان، عبدالغفور ایران نژاد از حوزه 
چابهار، بشیر خالقى از حوزه خلخال، میرکاظم دلخوش از 
حوزه صومعه ســرا، داوود محمدى از حــوزه تهران، بهمن 
طاهرخانى از حوزه تاکستان، نورمحمد تربتى نژاد از حوزه 
گرگان، غالمرضا شــرفى از حوزه آبادان، عباس پاپى زاده از 
حوزه دزفول، جواد کاظم نسب از حوزه اهواز، على رستمیان 
از حوزه سلسله و دلفان، شکور پورحسین از حوزه پارس آباد، 
حســین رضازاده  از حــوزه کازرون، على اکبــرى از حوزه 
بجنورد، قاســم میرزایى نیکو از حوزه دماوند - فیروزکوه، 
حسین على شهریارى از حوزه زاهدان، سیدفرید موسوى 
از حوزه تهران، محسن بیگلرى از حوزه سقز و بانه، علیرضا 
رحیمى از حوزه تهران، علیرضا ســلیمى از حوزه محالت، 
سیدصادق طباطبایى نژاد از حوزه اردستان، سیدحمیدرضا 
کاظمى از حوزه پلدختر، فرهاد تجرى از حوزه قصرشیرین، 
حسینعلى شهریارى از حوزه زاهدان، عبداهللا رضیان از حوزه 
قائمشهر، ابوالفضل ســروش از حوزه تهران، محمدصادق 
حسنى جوریابى از حوزه رشــت، حیدرعلى عابدى از حوزه 
اصفهان، سعید باستانى از حوزه تربت حیدریه، احمد مرادى 
از حــوزه بندرعباس، على حبیبى از حوزه مراغه، حســن 
بهرامیان از حوزه نهاوند، ســیدتقى کبیرى از حوزه خوى، 
محمد قمى از حوزه پاکدشــت، یحیى کمالى پور از حوزه 
عنبرآباد، مسعود رضایى از حوزه شــیراز، قلى اهللا قلى زاده، 
قرجه طیار از حوزه گنبدکاووس، اسداهللا قره خانى از حوزه 
على آباد کتــول، عبدالرضا عزیزى از حوزه شــیروان، على 
وقف چى از حوزه زنجــان، محمدرضا پورابراهیمى از حوزه 
کرمان، رضا کریمى از حوزه اردبیل، سیدحمایت میرزاده از 
حوزه گرمى، نصراهللا پژمانفر از حوزه مشهد، اقبال محمدیان 
از حوزه رامهرمز، محمد فیض از حوزه اردبیل، مهرداد الهوتى 
از حوزه لنگرود، شهروز برزگر از حوزه سلماس، حشمت اهللا 
فالحت پیشــه از حوزه اســالم آبادغرب، سیدکمال الدین 
شهریارى از حوزه تنگستان، محمدمهدى افتخارى از حوزه 

فومن، مسعود گودرزى از حوزه بهبهان.

توضیح شهردار تهران درباره انتصابات، خطوط مترو و بدهی هاي شهرداري

خطوط ناایمن مترو را تعطیل می کنیم

در نامه اى به رئیس جمهورى صورت گرفت
تقدیر 150 نماینده مجلس از دکترضیایى

   نمایندگان مجلس همچنین از مصطفى محمدیون ، دبیرکل جمعیت هالل احمر تقدیر کردند

  در انتصابات، اصالح طلب یا غیر اصالح طلب بودن مدنظر نیست                        بعضى مدیران قالیباف مدیران خوبى بودند

سیاسى

محمد قوچانى 
مشاور رسانه اى 

رئیس جمهورى شد
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