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    صفحه 17

در اجالس روسای دانشگاه های علوم پزشکی کشور عنوان شد:

   76 درصد نوجوانان و 91 درصد زنان باردار کمبود ویتامین D دارند

47میلیونایرانیغذاینامناسبمیخورند

گروه اقتصادی شهروند| فعال کردن و البته اثربخشی 
دیپلماس��ی اقتصادی کش��ور از اهدافی اس��ت که اکثر 
دولت های گذشته پیگیر آن بوده اند، اما تاکنون توفیقات 
درخش��انی در این زمینه به دست نیامده است. در دولت 
گذش��ته نیز رئیس دول��ت وقت تأکید بس��یاری بر این 
موضوع داشت و وزیر امورخارجه خود را مامور گسترش 
آن کرد ولی هیچ گاه دس��تاورد ملموسی از آن مشاهده 
نشد. حال در دولت یازدهم در قالب مدون تری این هدف 
در اولویت های دولت قرار گرفته است. براساس وظایفی 
که با تصویب آیین نامه اجرایی ماده 9 قانون بهبود مستمر 
محیط کس��ب و کار و از سوی اسحاق جهانگیری معاون 
اول رئیس جمه��وری برعهده محمدج��واد ظریف وزیر 
امورخارجه گذاشته شده اس��ت، این وزارتخانه عالوه بر 
راه اندازی بانک اطالعات اقتصادی بای��د با دنبال کردن 
12ماموریت در خدمت توسعه اقتصادی کشور قرار گیرد. 
1-تس��هیل برگزاری همایش های داخل��ی و خارجی، 

معرفی فرصت های س��رمایه گذاری و تج��اری ایران در 
کش��ورهای هدف و اطالع رس��انی درخصوص برگزاری 

رویدادهای اقتصادی مهم دراین کشورها. 
2-تس��هیل و زمینه س��ازی ب��رای اع��زام هیأت های 
س��رمایه گذاری تج��ار خارج��ی ب��ه کش��ور و پذیرش 

هیأت های اقتصادی و تجار ایرانی در کشورهای هدف. 
3-اطالع رس��انی و بازاریابی فرصت های سرمایه گذاری 
و تجاری ایران در کش��ورهای هدف و برقراری ارتباط با 
شرکت های ارسال کننده سرمایه، بازرگانان و شرکت های 

تجاری در این کشورها. 
4-تسهیل صدور خدمات فنی و مهندسی شرکت های 

سرمایه گذاری و تجاری ایران در کشورهای هدف. 
5-تس��هیل صدور کاال و محص��والت تولیدکنندگان 
داخلی از طرق مختلف ازجمله شناسایی و معرفی نیازها و 
اولویت های وارداتی بازار کشورهای هدف و نحوه ورود در 

Gاین بازارها و چگونگی حضور رقبای ایران. 
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»شهروند« تغییرات نهاد خانواده را بررسی می کند

 دگرگونی
در قالب فرمان دیپلماسی اقتصادی دولت به وزارت خارجه ابالغ شد در خانواده ایرانی

 12 ماموریت »ظریف«
 در اقتصاد
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ورزشسیاست

آخرین جزییات مذاکره با مربی پرتغالیروز قضایی مردان احمدی نژاد

مرتضوی
بهدادگاهرفت

»م.ر«حکمحبسگرفت

اجبار
برایحفظ
کیروش

هاللاقتصاد
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بیمارستان نورافشار  هالل احمر برگزار می کندکاسبی؛ در زمین های سرگردان 

درآمدزایی
ازپارکینگهای

بیصاحب

آغازآموزش
پرستاریبیماران
ضایعاتنخاعی
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 صفحه های9-12

 سامانه پیام کوتاه

3000097 

پیام هاي خود را 
به سامانه پیام 
کوتاه »شهروند« 
فرستاده و ما را از 
نظرات، انتقادات 
و پیشنهادات 
خودتان 
آگاه کنید.

یادداشت

چگونگیتطبیقیافتن

تاکنون چندی��ن ب��ار در یادداش��ت های گوناگون 
درخص��وص ضرورت تطبی��ق یافتن قوانی��ن، به ویژه 
قوانین کیفری با الزامات و ارزش های موردپذیر جامعه، 
تذکر داده و استدالل شده است.  ولی آن چه که در این 
میان نباید فراموش کنیم، نحوه  تطبیق یافتن اس��ت.  
انطباق و هماهنگی قوانین با ش��رایط اجتماعی باید بر 
پایه  های منطقی و اس��تداللی محکم استوار باشد، در 
غیراین صورت هرگونه کوششی برای تغییرات صوری 
و ظاهری نه تنها پایدار نیست، بلکه انسجام حقوقی را 
مخدوش می کند.  برای گریز از کلی گویی به جزییات 
یکی از موارد و مصادیق خ��اص آن یعنی مجازات افراد 
زیر 1۸ سال پرداخته می ش��ود.  مطابق قانون پیشین 
مجازات اسالمی، سن مسئولیت کیفری برای دختران 
9 و برای پسران 1۵ سال قمری بود.  به عبارت دیگر اگر 
دختری باالی 9 سال یا به معنای دقیق تر ۸ سال و 9 ماه، 
مرتکب قتل می شد و شرایط عمد بر آن صادق بود، واجد 
مسئولیت کیفری محس��وب و در صورت درخواست 
خانواده  مقتول، قصاص می شد.  اگر پسری هم باالتر از 
1۴ سال و ۷ ماه مرتکب چنین جرمی می شد، حکم او 
قصاص بود. این قاعده با کنوانسیون حقوق کودک که 
ایران هم آن را پذیرفته بود انطباق نداشت و فشارهای 
زیادی در داخل و خارج برای ممنوعیت اعدام افراد زیر 
1۸ سال به وجود آمده بود.  به همین دلیل فارغ از قانون 
دستور داده بودند که محکومین به قتل تا وقتی به سن 
1۸ سالگی نرس��یده بودند، اعدام نشوند.  این مسأله به 
نوعی پذیرش منطق منتقدین بود ولی کافی نبود.  زیرا 
در اصل قضیه تغییری ایج��اد نمی کرد و کماکان افراد 
زیر 1۸ سال واجد مس��ئولیت کامل کیفری شناخته 
می ش��دند و این مورد اعت��راض ب��ود.  در قانون جدید 
مجازات اس��المی، مس��أله به گونه  دیگری حل ش��د.  
جرائم را از این حیث تقس��یم کردند؛ گروه اول جرائم 
تعزیراتی و گروه دوم ح��دود و قصاص و دیات.  حداقل 
سن مسئولیت کیفری در گروه اول 1۸ سال و در گروه 
دوم همان روال سابق تعیین شد.  با این توضیح که در 
ماده 90 این قانون آمده است که » درجرایم موجب حد 
یا قصاص، هرگاه افراد بالغ کمتر از 1۸ سال، ماهیت جرم 
انجام ش��ده و یا حرمت آن  را درک نکند و یا در رش��د و 
کمال عقل آنها شبهه وجود داشته باشد، حسب مورد 
با توجه به س��ن آن ها، به مجازات های پیش بینی شده 
دراین فصل محکوم خواهند شد.« در تبصره این ماده 

قید شده است که: » دادگاه برای تشخیص رشد و کمال 
عقل می تواند از نظر پزشکی قانونی یا از هر طریق دیگر 
که مقتضی بداند استفاده کند.« با این کار سعی کرده اند 
که مشکل را حل کنند و افراد زیر 1۸ سال را مستثنی 
از قصاص کنند و در عمل هم ش��اید حل ش��ود ولی به 
نظر می رس��د که عوارض آن عمیق تر خواهد بود.  اول 
این که براساس چه منطق و استداللی می توان دو سن 
کیفری برای جرائم تعیین کرد؟ چ��را باید برای دزدی 
عادی حداقل س��ن کیفری 1۸ سال باش��د ولی برای 
دزدی موجب حد، 1۵ یا 9 س��ال باش��د؟! این تعارض 
عجیب است.  به عالوه  آن شرط تعیین شده در تبصره 
ماده 90 برای همه متهمین اعم از زیر 1۸ سال یا باالی 
آن صادق اس��ت ولی به این دلیل آورده شده که دست 
قضات برای تغییر حکم متهمان زیر 1۸ سال باز باشد.  
برای این که ببینیم با این قانون چه وضعی پیش می  آید 
کافی است که به مفاد مطالب طرح شده در یک دادگاه 
که درباره  جوانی است که در موقع قتل  1۷ سال داشته 
مراجعه کنیم. » در این هنگام قضات از متهم خواستند 
تا به سواالتی که می پرسند جواب بدهد.  آنها به او گفتند 
توضیح بده آیا می دانستی اگر چاقو را به کسی بزنی چه 
اتفاقی می افتد و او می میرد؟ آیا می دانستی انسان چطور 
کشته می شود و قاتل کیست و اگر کسی را بکشی چه 
مجازاتی در انتظار توس��ت؟ ضمن این که توضیح بده 
چاقو را به چه دلیلی خریده  ب��ودی؟ متهم گفت:  من 
تصور دیگری از قاتالن داشتم و فکر می کردم آدم های 
خیلی خطرناک و مخوفی هستند؛ البته باید بگویم در 
تلویزیون دیده  بودم اگر کس��ی را بکش��ند فرد ضارب 
قصاص می شود اما نمی دانستم اگر با چاقو ضربه ای به 
کسی بزنم باعث مرگ او می شوم.  قصدم هم کشتن مرد 
جوان نبود.  با خودم گفتم اگر یک ضربه بزنم خراش��ی 
روی بدنش ایجاد و بعد هم خوب می ش��ود.  من اصال 
نمی دانستم کاری که می کنم چقدر خطرناک است.« 
روش��ن اس��ت که این اظهارات فقط ب��رای این انجام 
می شود که مفری برای عدم صدور حکم قصاص باشد.  
همه  طرف های درگیر در محاکمه می دانند که معنای 
این سخنان چیست.  این شیوه  تغییر قوانین را نمی توان 
مصداق انطباق یافتن قوانین با نیازهای جامعه دانست. 
باید تغییرات را اصولی و منطبق بر منطق قوی و استوار 
انجام داد تا از تضادهای بعدی این گونه تطبیق ها رهایی 

یافت، این شیوه کار نوعی وصله ناجور زدن است. 

خبر

بازگشتپروندهمعدنبهمرجعقضایی
رئی��س دبیرخانه س��تاد هماهنگی مب��ارزه با 
مفاسد اقتصادی نتایج بررسی های صورت گرفته 
در خصوص واگذاری یکی از معادن آهن کش��ور 
به همس��ر یکی از مدیران دولتی را به معاون اول 

رئیس جمهوری اعالم کرد.
ب��ه گ��زارش مهر، پ��س از دس��تور مع��اون اول 
رئیس جمهوری مبنی بر ضرورت بررس��ی سریع و 
دقیق این موضوع در دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه 
با مفاس��د اقتصادی و اعالم نتیجه در اس��رع وقت، 
جلسه کارگروه کارشناسی در این دبیرخانه با حضور 
اسدالهی نماینده مجلس شورای اسالمی، سرقینی 
معاون امور معادن وزیر صنع��ت، معدن و تجارت و 
نمایندگان اعضای س��تاد ش��امل وزارت اطالعات، 
سازمان بازرس��ی کل کش��ور، وزارت دادگستری، 
دیوان محاسبات، نماینده دادستانی، کمیسیون اصل 
نود مجلس شورای اسالمی، وزارت امور اقتصادی و 
دارایی و ... تشکیل ش��د و نتایج پیگیری های انجام 
ش��ده در قالب گزارش��ی مکتوب از س��وی رئیس 

دبیرخانه به معاون اول رئیس جمهوری ارائه شد.
متن توضیحات کاظم پالیزدار، رئیس دبیرخانه 
ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی به معاون 

اول رئیس جمهوری بدین شرح است:
1( براساس توضیحات ارائه شده مشخص شد 
پروانه اکتشاف، مربوط به س��ال 13۸1 و گواهی 
کشف معدن مورد اش��اره با ۷۵0 هزار تن ذخیره 
س��نگ آهن در تاریخ ۸۵/09/30 و در دولت های 
قبل توسط اداره کل صنایع استان خراسان رضوی 
صادر ش��ده و به همس��ر کارمند قراردادی طرح 
سنگان واگذار شده است، پس از ورود دستگاه های 
نظارتی و امنیتی، موضوع به دستگاه قضایی ارجاع 
و نهایتا در دادس��را، ق��رار منع تعقی��ب در تاریخ 

91/0۸/2۷ صادر شده است.
2( با توجه به عدم پیگیری حقوقی و اعتراض به 
رای صادره از سوی ایمیدرو در مقطع زمانی صدور 
قرار منع تعقیب، مقرر ش��د گروهی با مسئولیت 
ایمیدرو و متشکل از نمایندگان سازمان بازرسی 
و وزارت اطالعات، موضوع را مجددا مورد بررسی 
قرار داده و ضمن ارائه استنادات و دالیل و مدارک 
الزم به مرجع قضایی امکان تعقیب مجدد متهم را 
فراهم نموده و ظرف دو هفته، گزارش آن را به ستاد 

ارائه نمایند.

|  مصطفی عابدی  |   روزنامه نگار   |

یادداشت

دستشمادردنکنه؛چرازحمتکشیدین)3(

در یادداش��ت های دیروز و پری��روز به مصاحبه 
مدیرکل مک��رم و مع��زز اداره محت��رم نظام های 
پرداخت بان��ک مرک��زی درخص��وص حق القدم 
پانص��د ت��ا  ه��زار تومان��ی و س��ود  3۴ درصدی 
پرداختی به کاربران باب��ت تراکنش ناموفق بانکی 
اشاره و دو مورد از رنج و فش��اری که برخی از انواع 
تراکنش های ناموفق به کاربر بخت برگشته در سفر 

و حضر وارد می کند شرح داده شد.
 امروز بالیی ک��ه تراکنش ناموفق نم��ا می تواند 
در بیمارس��تان ها بر بیماران و همراهان نازل کند 
را ش��رح می دهم و همین جا از شما خواننده عزیز 
تقاضا می کنم هر جا به اعصابتان مختصر فش��اری 
وارد شد و نتوانس��تید ادامه دهید، رهایش کنید و 
به مطالعه ادامه ندهید.   مس��ئوالن بانک مرکزی 
 ه��م همی��ن کار را می کنن��د و هیچ ط��وری هم

 نمی شود.   
فرض کنی��د، خدا کن��د که فقط ف��رض کنید 
-همین جا دعا می کنم ک��ه خدا نصیب هیچ کافر 
و مس��لمانی نکند- فردی از س��ه م��اه پیش برای 
عض��وی از خان��واده وق��ت عمل جراح��ی گرفته 
و طی این س��ه ماه ب��ا وام بانکی، ق��رض و قوله از 
دوس��تان و ف��روش برخ��ی وس��ایل غیرضروری 
از قبیل ف��رش و یخچال و تلویزی��ون پول عمل را 
فراهم کرده، به بانک س��پرده و حاال ساعت هشت 
و نی��م صبح، بیمار در صندلی چرخدار نشس��ته و 
همراه پس از مراجعه به پذیرش بیمارستان و ارایه 
دس��تور پزشک جراح برای بس��تری کردن بیمار، 
به حس��ابداری مراجعه می کند.    می دانید که هر 
ساعت و هر لحظه در این شرایط چقدر برای بیمار 
حیاتی و برای همراهان اس��ترس زا است.   همراه 
بیمار –که جهت رعایت اختصار از این به بعد به او 
همراه می گوییم- کارت بانکی خود را به حسابدار 
می دهد، حسابدار ش��ماره رمز را می پرسد، همراه 
با توجه به توصیه های ایمنی با اش��اره به حسابدار 
حالی می کن��د که خودش باید رم��ز را وارد کند و 
این کار پس��ندیده را هم انجام می دهد.   تا این جا 
کارها ب��ه خوبی و خوش��ی پیش رفته اس��ت، اما 
ناگهان همراه با پرینت تراکنش ناموفق که ذکرش 
قباًل رفت مواجه می شود.   حسابدار یک کارتخوان 
دیگر را پیش می کشد و از وی می خواهد که دوباره 
کارت بکشد، غافل از آن که تراکنش قبلی در اصل 
ناموفق نبوده، وجه مربوطه از حس��اب همراه کسر 
ش��ده و برگش��ت آن حاال حاال ها ممکن نیست و 
کارتخوان دومی پی��ام می دهد که موجودی کافی 
نیس��ت.   حاال چطور این بیمار و همراه، اول؛  ۷2 
س��اعت و بعد به مدت 3 روز و پ��س از آن به مدت 

 بیست روز صبر کنند تا وجه مربوطه به حسابشان 
برگردد.  

پذیرش بدون مبلغ پیش پرداخت ممکن نیست 
و بیمار بدحال دوباره به خانه برمی گردد.   از این به 
بعد همراه به غیراز پرستاری از بیمار بدحال، مشغله 
 دیگ��ری نیز پیدا ک��رده و با اضط��راب، همان روند 
قبلی که دیروز و پریروز ش��رح دادم را باید طی کند 
تا پولش را از فضای سایبری به حسابش برگرداند.   

بیمار بخت برگشته 19 روز بیشتر دوام نمی آورد 
و قبل از آن که ش��اپرک پولش را پ��س دهد، جان 
به جان آفرین تس��لیم می کند.   خانواده بیمار که 
از همان روز اول با گرفتن ش��ماره 29911-021 و 
فشار دادن دکمه های مختلف از عدد و رقم گرفته 
تا س��تاره و مرب��ع، یک کد رهگی��ری هفت رقمی 
دریافت کرده اند این روزه��ا وقت و حوصله و دل و 
دماغ پیگیری کار و سر و کله زدن با تلفن هوشمند 
زبان نفهم ش��اپرک را ندارند و تمام وقت مش��غول 
خاکسپاری، مراسم ختم، سوم و هفتم و... هستند.   
به هم��ه گفته اند ک��ه متوفی بر اثر نی��ش مرگبار 
عقرب جراری که خود را به شکل شاپرک درآورده، 

دار فانی را وداع گفته است.  
منزل متوف��ی ش��لوغ اس��ت و در هفتمین روز 
درگذشت قربانی این سیستم از مدافتاده، قدیمی، 
فش��ل و ناکارآمد؛ اقوام، دوس��تان و آشنایان دور و 
نزدی��ک برای ع��رض تس��لیت و سرس��المتی به 
بازماندگان می آین��د و پس از قرائت فاتحه و برخی 
با قرائت فاتحه و ی��ک ح��زب از کالم اهلل مجید، و 
نیز تناول خرمای ش��کم پر، حلوا، ش��ربت، میوه و 
قهوه، مجلس را ت��رک می کنند.   مداح مش��غول 
مرثیه خوانی، گرم کردن مجل��س و انتقال مراتب 
تأثر و تألم از سوی شرکت کنندگان به صاحبان عزا 
و مراتب تش��کر و قدردانی از س��وی بازماندگان به 

شرکت کنندگان است.  
داس��تان با همین حزن و اندوه ادام��ه نمی یابد 
و اتفاق��ی رخ می دهد که حال و هوا و جو مراس��م 
به طورکلی تغییر می کند.   به دنبال رس��یدن یک 
پیامک به فرزند ارش��د متوفی که قب��اًل او را به نام 
همراه و اکنون او را با نام صاحب عزا می شناس��یم، 
یادداش��تی به دس��ت م��داح داده می ش��ود.   وی 
نوحه خوانی را قطع می کند، نگاهی به یادداش��ت 
می ان��دازد و خط��اب ب��ه حاضری��ن می گوی��د:   
حاضرین به اطالع غایبین برس��انند که هم اکنون 
پیامک��ی از بان��ک طرف حس��اب آق��ای صاحب 
رس��یده و اطالع داده اس��ت که مبلغ ه��زار تومان 
بابت حق القدم به خاطر تراکن��ش ناموفقی که در 
حسابداری بیمارس��تان در بیست و پنج روز پیش 
داشته اند، به حساب ایش��ان واریز شده است.   وی 
شرکت کنندگان را که از این خبر مسرت بخش به 
هیجان آمده و سر و صدا راه انداخته اند، و خصوصاً 
جیغ های بخش خواهران و ِکل کش��یدن آنها دارد 

مجلس را از نظم خ��ود خارج می کن��د به آرامش 
دعوت می نماید و درحالی که ماشین حساب خود 
را از جی��ب پالتویش درمی آورد و مش��غول فش��ار 
دادن دکمه های آن می شود، می گوید:   خواهران و 
برادران به احترام مجلس، سکوت را رعایت کنید و 
بگذارید بقیه خبر را هم به اطالع شما عزاداران عزیز 
و خانواده معّزا برس��انم.   از آن جا که مبلغ تراکنش 
ناموف��ق در بیمارس��تان ده میلیون توم��ان بوده، 
ده میلیون تومان ضربدر سی و چهار تقسیم بر صد، 
دوباره تقسیم بر سیصد وشصت و پنج، می کند به 
عبارت نه هزار و سیصد و پانزده تومان...    بعله قرار 
اس��ت به ازای هر روز خواب پول تراکنش ناموفقی 
که منجر به درگذش��ت آن عزیز از دست رفته شد، 
از طرف بانک مربوطه این مبلغ به حس��اب صاحب 

عزا ریخته شود.  
دهان ع��زاداران ب��از مانده، چشم هایش��ان گرد 
شده و از شنیدن این خبر مسرت بخش خشکشان 
زده و م��ات و مبه��وت مانده اند ک��ه موقع خروج 
بای��د تبریک بگویند یا تس��لیت.   خواننده مجلس 
که از نوع دوگانه س��وز است و مراس��م شادمانی را 
هم می تواند ب��ه همان خوبی مراس��م ختم برگزار 
کند، مدعوین را از حال��ت بالتکلیفی درمی آورد و 
خیلی با احتیاط و نرم اول با بشکن ریز و ریتمیک 
آغاز می کن��د و خطاب ب��ه بانک مرک��زی چنین 
می خواند:   دس��ت ش��ما درد نکنه/ چ��را زحمت 
کش��یدین/ ما که راضی نبودی��م/  حاال که زحمت 
کش��یدین/ چرا بیش��تر ندادین/ چرا ویال ندادین/ 
کنار دریا ندادین/...    فامیل معّزا به سرعت مشغول 
جم��ع آوری بنرهای عرض تس��لیت ک��ه از طرف 
آش��نایان دور و نزدیک و همکاران رس��یده و کلیه 
نشانه های حزن و اندوه در مجلس و تعویض آن ها با 
کاغذهای رنگی، ریسه های چشمک زن و چراغانی 
می شوند.   س��ینی های حلوا و خرماهای شکم پر و 
گالب پاش ه��ا ب��رده و دیس های نقل و ش��یرینی 
آورده می ش��ود.   عکس عبوس مرح��وم مغفور در 
یک قاب عکس س��یاه مزین به نوار مش��کی با یک 
عکس خندان در س��واحل آنتالیا تعویض می شود.   
ش��رکت کنندگان در مجل��س چنان ب��ه هیجان 
می آیند که ادامه ماجرا موجب قیچی و حذف این 
قسمت از یادداش��ت خواهد شد.   دستگیری چند 
نفر از ش��رکت کنندگان که از شدت هیجان عنان 
اختیار از دست داده و با داد و هوار و حرکات موزون 
و سر و صداهای ناموزون مزاحم همسایگان و اهل 
محل ش��ده بودند و آزادی با قید ضمانت و وثیقه، 

پایان بخش این پاراگراف است.  
در یادداش��ت و احتماالً در یادداش��ت های آتی 
تجربی��ات جهان��ی درب��اره کارت ه��ای بانکی و 
پیش��نهادهایی درخصوص پیش��گیری از گرفتار 
ش��دن در مخمصه های اینچنینی به کاربران ارایه 

خواهد شد، ان شاءاهلل.   
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