
ه ا سرم

شامیدنی تهرا ب  ع  ار مترم نه بیشتر از  ه سا
ر می شود در مراک شست و شوی خودرو م

بتی نشا نمی دهند   مشتریا ایرانی به کاروا های خشک و نانو ر
ینه می کند ل بی از  میلیو توما ه ب  کاروا مت فیه  ت برای ت  دو

کارواش هاى پرخرج

دها هفت سر ول واق ا
مسأله فساد در ایران به گونه ا است که مقام معظم رهبر 
دها هفت سر افسانه ها چنین تشبیه کردند که  نیز آن را به ا
دهای هفت سر افسانه هاست، یک سرش را که  »فساد مثل ا
می زنی با  ســر دیگر حرکت می کند. از بین بردنش آسان 
نیست. برخورد با آن کسانی که منتفع از فساد هستند کار 
بسیار سختی است ولی از آن کارهایی است که حتما باید انجام 
دهای که بسیار مخوف است و هر سر آن را که قطع  بگیرد.« ا
، از سر دیگرش ارتزاق و حمله م کند. واقعیت این است  کن
دها هفت سر است، ول از نوع واقع آن. هر سر آن  که فساد ا
که قطع شود، نه تنها از طریق سرها دیگر به حیات خود ادامه 
م دهد، بلکه به سرعت آن سر قطع شده را بازساز م کند. در 
دها ترسناک را  این یادداشت م کوشیم که سرها این ا
ردی کنیم. مبارزه با فساد مستلزم کوشش بر قطع همزمان 

هر هفت سر است.
1- نخستین و شــاید یک از مهمترین ســرها این 
دها جایگاه و منزلت قانون در جامعه اســت. جامعه ا که  ا
ریس جمهوری سابق آن به سادگ در برابر قانون موضع بگیرد 
و قوانین ب سر و ته و متناق تصویب شود، نم تواند با فساد 
مبارزه کند. قانون از یک سو باید کارآمد و متناسب با شرایط 
باشد و از سو دیگر به وسیله مردم پذیرفته شود و چنان نباشد 
که مردم آن را قبول نداشته باشند و از رو عمد و آگاهانه آن 
را نق کنند، چون در این صورت نق قانون حد نخواهد 

داشت و همه جا را در بر خواهد گرفت و این آغاز فساد است.
2- شر اول کاف نیست. قانون هر چقدر هم خوب باشد، 
باید ضمانت اجرا کاف داشته باشد تا همه مردم یقین پیدا 
کنند که قانون اجرا م شود. برا این کار وجود دادگاه ها و نظام 
قضا مستقل، سالم و کارآمد شر ضرور است. به میزان 
که این ویژگ نادیده گرفته شود، فساد در آن جامعه رخنه 
 ، خواهد کرد. نظام قضا سالم و کارآمد، از نظر تشکیالت
، حت مدیران دفاتر قضا بسیار  حقوق و اختیارات قاض
منضبط و شناخته شده است. در چنین جامعه ا معتبر و 
محترم ترین افراد قضات دادگاه ها هستند و نسبت به آرا 

دادگاه ها از سو مردم تشکیک نم شود.
3- نظام رسانه ا مستقل نیز رکن دیگر جامعه عار از 
فساد اســت. تنها در جامعه فاسد است که اجازه نم دهند 
نظام ها رسانه ا و مدنی مستقل و کارآمد حضور داشته 
باشند. اختیارات و حقوق شــاغالن در یک نظام رسانه ا 
آزاد در افشــا فساد بسیار وسیع اســت. آنان را به دالیل 
واه نم توانند بازداشت کنند. بدون نظام رسانه ا آزاد، 
دستگاه ها قضا نیز فاسد م شوند. نظام قضا رکن 
نظارت رسم است ول رســانه ها آزاد و نهادهای مدنی 
رکن نظارت غیررسم و مدن است و بدون نظارت مدن 

، نهادها رسم فاسد م شوند. به قول یکی  و غیررسم
از پژوهشگران، یافته ها نشــان می دهد در کشورهایی که 
امنیت مطبوعــات و فعاالن مدنی پایین اســت، باالترین 
سط فساد دولتی نیز مشاهده می شود. در کشورهایی که 
گستردگی فساد خیلی باالست، در این رابطه هر هفته حداقل 
2،  درصد  1 یک روزنامه نگار به قتل می رسد. در  سال 
خبرنگاران به قتل رسیده در کشورهایی هستند که امتیاز آنها 
1 بوده است. به جهت فساد بخش دولتی کمتر از  از 

- شفافیت و حق دسترس آزاد به اطالعات نیز ابزار دست 
نظام رسانه ا آزاد برا مبارزه با فساد است. در جامعه ا که 
به صورت من درآورد هر متن و سند را به راحت محرمانه 
اعالم و دسترســ به آن را از شمول قانون دسترس آزاد به 
اطالعات خارج م کنند، نم توان با فساد مبارزه ا جد 
کرد. در یک جامعه سالم حت انتشار اسناد طبقه بند شده 
که دارای طبقه بندی واقع هم باشــد اگر به کش فساد 
منجر شود، آزاد اعالم م شود، زیرا رفع فساد و مبارزه با آن 
مقدم بر هر مصلحت دیگری است که سندی را طبقه بندی 

کند.
- فقر، نابرابر و ب عدالت از عوامل تشدیدکننده فساد 
ر  است. زمینه ها اجتماع برای پذیرش فساد بشدت متا
از وضعیت عموم رفاه مردم است. در شرایط فقر و نابرابر 
شــدید و ب عدالت آشــکار انگیزه رفتار که فساد تلق 

م گردد، زیاد م شود.
- یک از علل ریشــه ا فســاد، فقدان رقابت و وجود 
انحصار و دولت بودن امور است. این عامل ساختار است. 
هر جامعه ا که رقابــت در آن حذف و انحصار به ویژه از نوع 
دولت آن جایگزین رقابت شود و قدرت دولت در برابر جامعه 
و مردم ب حد و حصر باشد، به طور طبیع فساد شکل خواهد 
گرفت. فساد در این ساختار به گونه ا است که همه از بودجه 
و امکانات دولت م خورند و شاک خصوص نیز نخواهند 

داشت.
- و باالخره فقدان جایزه برا عامالن مبارزه با فساد است. 
در جامعه ا که به افشاکنندگان فساد جایزه تعلق نگیرد، سهل 
است که مورد سوال نیز واقع شوند، نم توان انتظار مبارزه 
« که در جوامع  جد با فساد را داشت. سیاست »سوت زن
پیشرفته و ضد فساد وجود دارد برا همین منظور اجرا شده 
است تا تمام کسان که اطالعات را درباره فساد افشا م کنند، 

سهم از منافع این افشاگر را نصیب ببرند.
 هنگام م توانیم با فساد مبارزه جد کنیم که در هر هفت 
زمینه فوق همزمان وارد شویم و اصالحات متعادل را به عمل 
نان باید با این پدیده شوم سر  آوریم در غیر این صورت هم

کنیم و هزینه آن را بپردازیم.

w w w. s h a h r va n d - n e w s p a p e r. i r

جناب آقاى دکتر
حمید پوراصغرى

ازما  ی س ترم امور رفاه اجتما ی م ر
برنامه و بودجه

ی و  ت برادر گرامیتا را به جنابعا ش درگ
لیت می گویم. خداوند  ترم تس خانواده م
ری رحمت خوی سازد و به   مرحوم را 

طا فرماید. ی  بر ج بازماندگا 
ل احمر ی جمعیت ه یوندی ر ر  لی ا دکتر 

ه  ف    

در را تشری کرد: ر مواد م در نتای شیو شناسی م ا ستاد مبارزه با مواد م ی مدیرک دفتر ت

ر مواد دارند بتی به م د افراد جامعه نگر م ر می کنند                          در در م د کارگرا کشور مواد م    در
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شهرونگ

ه  ف     

پسرم من که ُمردم 
اما یادت باشه قرض 
بگیری قبض گاز را 

پرداخت کنی !
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گمشدگان

گاو نر می خواهد و مرد کهن!

شهرام شهيد                ي
طنزنویس
shahraam_shahidi@yahoo.com
shahraam_shahidi@yahoo.com

راستش وضع امروز ما خیلی شبیه 

این جوک انگلیسی است. می گویند 

یک زوج دانشــجوی انگلیسی برای 

ســکونت در یکــی از خوابگاه های 

دانشجویی شهر بیرمنگام به مسئول 

خوابــگاه مراجعه کردنــد. او به آنها 

فرمی داد و از آنها خواســت پس از 

خواندن کامل برگه آن را امضا کنند 

تا او یک اتاق متأهلی در اختیارشان 

بگذارد. در بین مواردی که به عنوان 

قوانین مجتمع دانشجویی در برگه 

ذکر شــده بود، این چند بند خیلی 
جلب توجه کرد: 

1- به هیــچ عنــوان قالی هایتان 

یا هر زیرانداز دیگــری را در بالکن 
نتکانید.

2- هرگز و تحت هیچ شرایطی در 
بالکن غذا نپزید

3- چــون می دانیم هشــدارهای 

فوق هرگز جدی گرفته نمی شــود و 

شــما آن را رعایت نمی کنید، الاقل 

جوانمرد باشید و زمانی زیراندازتان 

را در بالکن بتکانید که همسایه های 

پایینی تــان درحال پختــن غذا در 
بالکن شان نباشند!

شما با هم احساس همذات پنداری 

نکردید؟ خیلــی شــبیه قوانین ما 

نبــود؟ اصال مــن تــازه فهمیده ام 

جوک هــا فقــط جوک نیســتند و 

گویای بخشی از زندگی ما هستند. 

مثال همین جــوک اســکاتلندی. 

می گویند وزیر کشاورزی اسکاتلند 

باالســر یک دامدار و گاوش ایستاده 

بود و هی می گفت بدوش. دامدار هم 

می گفت: عرض کردم که ایشــان نر 

است. دوباره وزیر دامداری می گفت: 

عزیزجان شــما این گاو را بدوش و 

مرا خالص کن. دامــدار محترم هم 

دوباره می فرمــود: برادرجان گاو نر 

است. شوخی ات گرفته؟ می گویم نر 

است. وزیر کشاورزی هم قیافه حق 

به جانبی به خــودش گرفت و گفت 

عزیزجان بنده یــک آماری به ملت 

داده ام و گفته ام رکورد تولید شــیر 

گاو را در کشور خواهم شکست. اگر 

شما و گاوت همکاری نکنید که من 

نمی توانم به وعده هایم عمل کنم.

می گویند دامــدار پیر از آن تاریخ 

دیگر آن آدم قبلی نشــد. نشسته رو 

به دریای شمال و روزهاست در افق 
محو شده!

همه اینها را گفتم تــا بگویم این 

شتر درخانه ما هم خوابیده. قوانین 

دســت وپاگیر و البته اجرانشــدنی 

به ویژه در بخش اقتصاد و صنعت ما 

را به سرنوشــت جوک اول و تحکم 

مسئوالن کشور در اجرای فرامینی 

می دهند که ما را به سرنوشت جوک 

دوم نزدیک کــرده. مثال بارزش هم 

همین طرح تحول اقتصادی اســت. 

گویا دوســتان ما در تیم اقتصادی 

یک گاو نــر پیدا کرده انــد و انتظار 

دارند با دوشــیدن گاو نــر و تولید 

فرآورده های متنوع لبنی از شــیر به 

دست آمده، امکان برون رفت از این 

شــرایط اقتصادی به وجــود بیاید. 

هرچه هم کارشناســان می گویند، 

باالم جان اشــتباه گرفتی ها. تو َکِت 

شان هم نمی رود که نمی رود.

خالصــه این طور که بــه ما وعده 

می دهنــد و نقشــه راه نشــانمان 

می دهنــد و آمــار رو می کنند، به 

 زودی گاو نــر هم به پروســه تولید 
شیر خواهد پیوست.

 یک جنازه: تلگرامم چرا قطع شده؟ این جا هم گاهی فیلتر میشه؟  متوفی: زنم گوشی تلفن همراهم را چک می کنه؟ نمی کنه؟ می کنه؟ نمی کنه؟ می کنه؟ ... ددم واااای!

 ایرج میرزا: گرچه امروز به خاکم مأواست ... چشم من باز به دنبال شماست

#مرگ_قسطی   #ُمردم_ُمردم_حساب_نیست   #شهرونگ

بعد از مرگ هم هوشیاری ما باقی می ماند

 پسرم من که ُمردم اما یادت باشه
قرض بگیری قبض گاز را پرداخت کنی !

|  احمدرضا کاظمی|

تماشاخانه

ولی اهلل سیف: 

برای تشکیل پرونده وام 
ازدواج »اسکن قرنیه 

 »DNA چشم« و »نمونه
کافی است!

سخنگوی وزارت کشور: 
حذف کپی کارت ملی و 
شناسنامه برای ارایه 
خدمات، در حال 
اجراست

|    نازنين جمشيد                ی  |   کارتونیست |
nana.jamshidi@gmail.com

زمانصفحهبندی:19/00- 18/30
شروعصفحهبندی:

پایانصفحهبندی:

كوچه اول

|  سيدجواد قضایی |  وحید موتور را پارک کرد کنار موتور من، کاله کاسکت 

را از سرش برداشت و گفت: »دالر کشید پایین.« گفتم: »بنزین که نکشیده، من 

با همون دالر پنج تومنی کار می کنم.« محسن از پراید درب و داغانش پیاده شد 

و گفت: »جواد راست میگه، من قبال با یه باک بنزین سی تا مسافر می زدم االن با 

همون باک دو سه تا بیشتر مسافر نمیوفته! آب می بندن به بنزین.« وحید پشت دستش را گاز 

گرفت و گفت: »عه عه راست میگه. احساس کردما بنزینا دیگه مثل سابق نیست، بعد میگن آب 

کمه آب مصرف نکنین. میخوان ما آب مصرف نکنیم که بریزن توی بنزینا! کور خوندن!« گفتم: 

»فرهنگ مصرف توی ایران کال خیلی داغونه.« محسن گفت: »تقصیر دولته.« وحید گفت: »توی 

شــیر هم از این آبی میریزن که توی بنزین میریزن؟« وحید رو به مسافری که داشت می آمد، 

داد زد: »موتور دربست.« محسن گفت: »نوبت من بود.« من پریدم و مسافر را ترک موتورم سوار 

کردم. مسافر گفت: »من فقط می خواستم آدرس بپرسم.« مردک بی شعور سرکارمان گذاشته 
بود. سه نفری گرفتیم زدیمش.

ِ�  پيچ
| احمدرضا کاظمی| 

www.shahrvand-newspaper.ir

صفحه روزانه طنز و کارتون  |   شماره چهارصد و هشتم

پ�� را گفتم: به ما شد عرصه تنگ                                                                      تـوی دنيـــای پر از اندوه و جنـــگ

جز شكيبــا�� چه باشد راهــكار؟                                                                      خنده كرد و داد پاسخ: «شهرونگ»

telegram.me/Shahrvang :نشانی کانال تلگرام شهرونگ

@tanzshahrvang :راه ارتباطی تلگرامی با شهرونگ
shahrvang@gmail.com :ایميل صفحه شهرونگ

علی رمضان : همین که آخرین لقمه کباب کوبیده رو قورت میدی، مراحل تهیه ش دوباره از اول، تو شکم آدم شروع میشه. ترادیاتور : رفتم شکار یکی پرسید داری چکار میکنی؟ گفتم آروم باش, مگه نمیبینی کمین کردم که شکار کنم؟ گفت پاشو مرتیکه، کی میاد تو باغ وحش گوزن شکار کنه؟                            تو ئيت لند
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ه  ف  

ستی بخوریم یا ماهی پ

تا  سال ۲۰۵۰ میزان پالستیک درون اقیانوس ها
از ماهیان بیشتر خواهد شد

ستیک  برابر بیشتر شده است ا استفاده از  شته می    در   سال گ
ر می شود ی م ستی و  ید م د از نفت جها برای تو     در

ی اش صفر 

ه  ف  

ون  دنا مردمانی استوار هم

«شهروند» از امدادگری در ارتفاع چهار هزارمتری
و در دمای منفی ۳۰ درجه می نویسد

ادناوسطی در منازل  خود را رو امدادگرا باز کردند   مردم دهستا 
ل را همراهی کردند تل امدادگرا ه ازی با هشتگ های م ای م   کاربرا  ف

وقی شهروند ح

ه  ف    

ورز

تو در زمین 
خو تی ها

تما های 
احم م

ه  ف    

ی برخی  وش  ارشی درباره     گ
مومی  ار  ه اف یست ها که سو فوتبا

می شود

شهروند از قوانین تما ها    
اتی از سوی  یامک های تبلی و 

ار می دهد راتورهای تلفن همراه گ ا

اد اق

ی ا انر بری و ب

ه  ف    

ر نه بیشتر از  میلیارد د    سا
ی در ساختما های ایرا یارانه انر

تل می شود
د ساختما های نوساز تهرا      در

ی دارند ات انر
ع در ایرا      به ازای هر مترم

ر می شود  ی م ت انر کیلووا سا
ت کیلو وا سا ا  در کشورهای ارو

ه جام

داستان دنباله دار 
»سپنتا«

ه  ف    

ا استا ها ا شورا     ا
و زرتشت  عیت  لی و برا تعیین ت

ی مع تش د به م شورا شهر ی
ام نامه نوشتند ت ن ل م

نجا

خود کرده را 
تدبیر نیست

ه  ف    

ویت زیرساخت های  ع مدیریت در ت    
یری به  سی  لی  وام ا کشور از 

بیعی است یای  هنگام ب

بایی با مه  ی دانشگاه  حسین سلیمی ر
: شهروند در گفت و گو با 

مه ینده در دانشگاه    سال 
اد می شود زاداندیشی ای خانه 
مه    نفر از  استاد اخراجی 
به دانشگاه برگشتند

و  را   هن  دانش در 
نمی توا بست

یس مرکز ملی پرورش اســتعدادهای  هروند| ر ش
درخشــان و دانش پژوهان می گوید نگرانی هایی درباره از 
دست دادن تیزهوشان، استعدادهای برتر، ابعاد اجرای طرح 
شهاب به عنوان طرح جایگزین استعدادیابی وجود دارد.  به 
گزارش ایلنا، فاطمه مهاجرانی، معاون وزیر آموزش و پرورش 
یس مرکز ملی پرورش استعدادهای درخشان و دانش  و ر
پژوهان جوان در پاسخ به این ســوال که با توجه  به حذف 
مدارس دوره اول متوسطه ســمپاد از سال آینده، باالخره 
تکلی این مدارس چه خواهد شد؟ گفت: »ابتدا باید بگویم 
که مصوبه شــورای عالی آموزش و پرورش هنوز به عنوان 
قانون برای اجرا به ما ابال نشــده است یعنی تا زمانی که 
یس جمهوری مصوبه را امضا نکند، شکل قانونی ندارد.  ر
البته هر زمانی که مصوبه شکل قانونی پیدا کند، مسلما الزم 

االجراست و روی قانون دیگر نمی شود، حرفی زد.«
او ادامــه داد: »صحبت هایی زده شــده، مبنی بر اینکه 
وقتی پایه هفتم ســال آینده خالی می شود، استعدادهای 
دانش آموزان گم می شــود و اگر نتوانیم بــه اندازه کافی 
مکانیزم های شناسایی استعدادها را به کار بندیم، احتمال 
ه ها و اســتعدادهای آنها را از دست بدهیم وجود  اینکه ب
دارد این ها موضوعات جدی است که به هر حال چندین 
بار درباره آن صحبت شده اما به رغم این موضوعات، »حذف 

آزمون های ورودی سمپاد در پایه هفتم« در شورای عالی 
یــس مرکز ملی پرورش  ی آورد.« ر آموزش و پــرورش ر
استعدادهای درخشــان و دانش پژوهان جوان در پاسخ به 
و مصوبه  این سوال که با توجه به مخالفت ها، آیا احتمال ل
شــورای عالی آموزش و پرورش مبنی بــر حذف مدارس 
سمپاد وجود دارد گفت: »من نمی توانم به این سوال پاسخ 
ه که به نفع  بله یا خیر بدهم، اما به شدت دعا می کنم که آن
ه ها و استعدادهای  کشور باشد اتفاق بیفتد به گونه ای که ب
آنها را از دست بدهیم. مســلما در اینکه آزمون ها آسیب زا 
هستند، شکی نیست و بالشک می تواند برای دانش آموزان 
تبعاتی را به دنبال داشته باشد، اما اینکه مدارس سمپاد در 
دوره اول متوسطه حذف شود، این هم آسیب زا است. یعنی 
ما برای حذف یک آسیب، احتمال دارد یک آسیب دیگر را 

نان وجود دارد.« ایجاد کنیم و این نگرانی هم
او با بیــان اینکه بــرای روش های جایگزین ســمپاد 
می شود، کارگروه هایی را تشــکیل داد و شیوه هایی را به 
جز آزمون در نظر گرفت، گفت: »ســال های سال است که 
کشورها استراتژی تفکیک استعداد درخشان را به رسمیت 
می شناسند مشــکل ما از آنجا آغاز شــد که جمعیت دو 
درصدی تیزهوشان در برخی مناطق به علت اتخاذ برخی 
 2 سیاست ها بزر شد و در برخی مناطق حتی به حدود 

درصد جمعیت تیزهوش افزایش یافت همین موضوع آغاز 
یک آسیب و متاسفانه فراگیر شدن آزمون ها شد.«  معاون 
وزیر آموزش و پرورش با اشاره به استفاده از شیوه هایی که 
در  دنیا وجود دارد که می تواند بدون استفاده از آزمون های 
آسیب زننده، به انتخاب دانش آموزان تیزهوش کمک کند، 
گفت: »البته بررسی سوابق تحصیلی و شناسایی  استعدادها 
توسط معلمان که جزو بهترین ها برای شناسایی هستند، 

روش خوبی است و در دنیا هم انجام می شود.«
او ادامه داد: »روشــی که در حال حاضر به عنوان طرح 
شهاب معرفی شده، از چهار-پنج ســال پیش آغاز شد و 
االن به پایه هفتم رسیده است. منتهی در رابطه با این طرح 
مقداری نگرانی وجود دارد نمی گویم ناامیدی بلکه عرضم بر 
این است که جای نگرانی وجود دارد. اگر این مصوبه در قالب 
قانون به ما ابال شود همه توانمان را باید به کار بگیریم که آن 
جاهایی که ما را نگران می کند، برطرف کنیم به طور مثال 
نگرانی ها درباره اینکه نتوانیم با طرح شهاب استعدادها را 
به خوبی شناسایی کنیم، باید برطرف شود به جهت اینکه 
ه های تیزهوش از استعدادهای ذهنی باالتری برخوردار  ب
هستند واگر در محیط مناسب قرار نگیرند، آسیب می بینند 
و هم آســیب می زنند که این یک موضوع بســیار جدی 

است.«

: رور استعدادهای درخشا ی مرک  ر

دادهای برتر هستیم نگران از دست دادن تیزهوشان و است

یس سازمان بازرسی کل کشور از ارسال  شهروند| ر
پرونده محمد باقر قالیباف به دادسرا خبر داد. 

ماجرا تخلفات شهردار سابق تهران اگر چه ماه ها در 
1 روزه  صدر رسانه ها بود اما در جریان ارایه گزارش 
شهردار تهران در روزها پایان د ماه شکل جد تر 
به خود گرفت و محمد عل نجف به موارد زیاد چون 
تخل در صندوق ذخیره کارکنان شــهردار تهران، 
قراردادها میلیارد و استخدام ها غیرمتعارف اشاره 
کرد. قرار شده بود تحقیقات در این باره تکمیل شود و در 
نهایت شکایت علیه شهردار سابق به مراجع قضا 
فرستاده شود. هفته قبل البته این پرونده تکمیل و به 
مراجع قضا فرستاده شــد و حاال قاضی ناصر سراج، 

یس سازمان بازرس کل کشور در این باره گفته است  ر
یه ارسال  که پرونده شهرداری سابق تهران به قوه قضا
شده است:»پرونده در دادسرا است، گروه های سازمان 
بازرســی در قسمت های مختل شــهرداری مستقر 
هستند و حتی کار های روزانه این سازمان را مورد بررسی 

قرار می دهند.« 
1 ماه گذشته درباره رفتن  به دنبال شایعات که در 

محمد باقر قالیباف به ستاد اجرای فرمان امام خمین 
بوده اســت، این هفته یکبار دیگر این خبر در رسانه ها 
مطرح شــد آن هم در شــرایط که یاشار سلطان در 
م  ، قا توییتر خود از دســتگیر دوباره عیس شریف
مقام شهردار سابق در روزها گذشته خبر داده است و 
ارتبا آن با شایعه رفتن محمد باقر قالیباف:» این شایعه 
همزمان با دستگیر مجدد عیســی شریفی، تالش 
ر نشــان دادن دستورات رهبر برا مبارزه  برا ب ا
قاطعانه با فساد است.« نخستین بار که عیس شریف 
دستگیر شده بود، حجت االسالم غالمحسین محسنی 
یه گفت:»اصل دستگیری  ه ای، ســخنگوی قوه قضا ا

درست است و اتهام  هم مالی است.«

ی سازما بازرسی ک کشور خبر داد: ر

رونده شهرداری  ارسال 
یبا به دادسرا قا

ده امینی  شهروند| پراید یا بنز فرقی ندارد این جا هر  ما
کس که ســرا کارواش ها می رود دلش یک شست وشوی 
دهن پر کن با آب و ک زیاد می خواهد. کارواش های خشک 
نانی ندارند و تک و توک در مکان های  و نانو در ایران رونق آن
پر رفت و آمد مستقر شده اند. در روزهایی که هشتگ هایی 
مانند جنــگ آب، ورشکســتگی آبی و خشکســالی در 
یس اتحادیه  شبکه های اجتماعی دست به دست می شود، ر
دارندگان تعمیرگاه، اتوسرویس، توقفگاه و پارکینگ می گوید 
ایرانی ها تا زمانــی که زیر و روی خودروی شخصی شــان 
با آب و ک تمیز نشــود، راضی از کارواش بیرون نمی روند. 
32 کارواش  تلخی ماجرا از جایی گزنده می شود که از بین 
1 درصد از آب شرب  موجود در کالنشــهری مانند تهران، 
شهری استفاده می کنند یعنی در خوشبینانه ترین حالت 
32 کارواش در ســط تهران میلیون ها لیتر آب شــرب را 

حرام شســتن خودروهای ما می کنند. با احتساب این که 
2 تا  مترمکعب آب  هر کارواش به  طور میانگیــن بین 
در روز مصــرف می کند، بیش از  هــزار مترمکعب در 
 سال آب شرب به چاه های تهران ریخته می شود. این اعداد 
نگران کننده در حالی اعالم می شــوند که به گفته علیرضا 
1 واحد کارواش هم در شــرف  یس اتحادیه،  راســی، ر
هارات خود  تأســیس هســتند.  وزارت نیرو در آخرین ا
2 تومان اعالم  هزینه تصفیه هر مترمکعب آب را  هزار و 
کرده اســت و به این معناســت که دولت برای تصفیه این 
 هزار مترمکعب آب شرب، بیش از 3 میلیون تومان 
هزینه می کند. محمدرضا بختیاری، مدیرعامل شــرکت 
آب منطقه ای تهران به »شــهروند« می گوید: اگر چه فقط 
1 درصد کارواش های کشور از آب شرب استفاده می کنند 

اما به  طور قطع فعالیت آنها باید متوق شود...


