
یادداشت

رئیس کل بیمه  مرکزی ایران در یک برنامه تلویزیونی 
اقرار کرد که »متاسفانه با یکسری باندهای سازمان یافته 
روبه رو هستیم که با طراحی یک تصادف ساختگی بعضاً 
خسارت های میلیاردی دریافت کرده اند اما با ایجاد یک 
فضای رقابتی بین بیمه ها شاهد بررسی دقیق تر پرونده ها 
هستیم تا اگر مشکل جدی بود به سرعت بررسی شود. 
درحال حاضر بیش از 10 درصد خسارت های پرداختی، 
ساختگی هس��تند.« اگرچه در تعیین میزان تخلفات و 
جرم همیش��ه با نوعی برآورد غیرواقع��ی مواجهیم ولی 
پیش از این نیز برخی ها برآوردشان از تصادفات ساختگی 
بسیار بیش از رقم 10 درصد بوده است و آن طور که گفته 

شده با ایجاد فضای رقابتی این رقم کاهش یافته است. از 
سوی دیگر، ش��رکت های بیمه ای همواره در پی افزایش 
حق بیمه  مربوط به خ��ودرو بوده اند به رغم این در برخی 
از موارد این بیمه را سودآور تلقی نمی کرده اند. اکنون این 
پرسش پیش می آید که هزینه  بیش از 10 درصد حوادث 
ساختگی و خسارت های میلیاردی از جیب چه کسانی 
می رود و در مقابل مس��ئولیت آن بر عهده  کیست؟ اگر 
خالصه بخواهیم بگوییم که در نظام بیمه  ایران ارتباطی 
می��ان هزینه و مس��ئولیت وجود ن��دارد و همین عامل 
بدبختی شرکت های بیمه ای است. مسئولیت این فساد به 
عهده  مدیران شرکت های بیمه ای ایران است. درحالی که 

هزین��ه ی آن را مردم و صاحب��ان خودروها می دهند. تا 
وقتی که رقابتی جدی میان شرکت های بیمه ای دیده 
نش��ود و بر اثر این رقاب��ت هر کدام از این ش��رکت های 
بیمه ای در پ��ی دادن امتی��ازات و خدمات بیش��تر به 
مشتریان و کمتر گرفتن هزینه برنیایند، شاهد همین 
وضع خواهیم بود. آن چه که در س��خنان مدیر بیمه ای 
کش��ور نیامده این اس��ت که مردم برای گرفتن همان 
خسارت تعیین ش��ده  قانونی خود باید زحمات فراوانی 
را متحمل ش��وند ولی طراح��ان آن 10 درصد حوادث 
ساختگی به سرعت مراحل گوناگون برای اخذ پول های 

نامشروعشان را طی می کنند.

بیمه را رقابتی کنید

داستان های داوطلبانه )2(

البد ش��ما هم با خواندن عنوان مطلب یاد داس��تان 
»موش ها و آدم ها«ی جان اشتاین بک افتادید. البته با 
آن که موضوع آن قصه ش��باهت هایی با وضع اقتصادی 
فعلی م��ا دارد و در مورد دوران رک��ود بزرگ اقتصادی 
آمریکا بعد از جنگ جهانی اول و تورم و افراد فرودستی 
اس��ت که در پی آرزوی آینده ای بهترند، ام��ا در آن جا 
نویس��نده، موش را نماد کارگران مفلوکی گرفته که در 
چنگال اربابان خود اسیرند و از زندگی خود راضیند... ولی 
روی صحبت من این جا واقعا در مورد موش های تهران و 

مکافات های آنان است. 
درس��ت حدس زدید. باز هم یک جای کار می لنگد! 
نبود فرهنگ داوطلبی و مشارکت جویانه همه ما! اگرچه 
شهرداری هم اکنون جهت مبارزه با موش ها از روش هاي 
تلفیقي اصالح معابر، برخوردهاي فیزیکي و شیمیایي 
استفاده مي کند، اما جمعیت قدیم سه برابری موش ها 
نسبت به تعداد پایتخت نش��ینان، متاسفانه چهار برابر 
ش��ده اس��ت چراکه یکی از مهم ترین این اقدامات باید 
بحث دخالت مستقیم ش��هروندان در این چرخه باشد 
که نیست! شاید به جای معدوم شدن موش ها، ما مفقود 

شده ایم!
دیروز گفتم بعضی از دردها درمانش فقط با فعالیت 
داوطلبانه ش��کل می گیرد. آن هم فعالیتی که قصدش 

س��ود همگانی باش��د. آیا تابه حال داوطلب مب��ارزه با 
30 تا60 میلیون موش��ی که در تهران زندگی می کنند 
شده ایم؟ یا فقط انتظار داریم که دیگران و کالغ ها جور 
آنها را بکشند. آیا هنوز فکر می کنیم آسیبی متوجه ما 

نیست؟
یاد آن قصه افتادم که موش��ی در خانه ای روس��تایی 
تله موشی دید، به مرغ و گوس��فند و گاو خبر داد. همه 
گفتند: تله موش مشکل توست به ما ربطی ندارد. ماری 
در تل��ه افتاد و زن خان��ه را گزید، از مرغ برایش س��وپ 
درست کردند، گوس��فند را برای عیادت کنندگان سر 
بریدند؛ گاو را برای مراس��م ترحیم کشتند و تمام این 

مدت موش در سوراخ دیوار جا خوش کرده بود... 

موش ها و آدم ها

|   مصطفی عابدی  |  

سعید اصغرزاده

یادداشت

در قسمت اول گفتیم علت اصلی این که مصرف کننده 
نمی تواند با خواندن برچس��ب ها، از مواد تشکیل دهنده 
و ترکیبات مواد غذایی ای که خریداری می کند، سر در 
بیاورد این است که در برنامه درسی دانشکده های علوم 
تغذیه، بازرگانی، مدیریت صنعت��ی، مدیریت بازرگانی 
و رش��ته های مربوطه چن��د واحد درب��اره جن گیری و 
فرق آن با تولید و تجارت گنجانده نش��ده و پرشماری از 

تولید کنندگان و تجار مواد غذایی ما فرق بین جن گیری 
و تولید و تج��ارت را نمی دانن��د.  در توضیح این معضل 
عرض ش��د که جن گیر ادعا می کند که ج��ن را احضار 
کرده و مشتری مجبور است بدون دلیل بپذیرد.  از قول 
جن، یکسری اوراد، اذکار، دس��تورالعمل ها و داروهایی 
توصیه می کند و هیچ راهی برای اثبات صحت و سقم آن 
جز ادعای جن گیر وجود ندارد.  خالصه این که جن گیر 
پول می گیرد و یک بس��ته ای تحویل می دهد که اصاًل 
مجبور نیس��ت راجع به محتوای آن به مشتری توضیح 
بدهد.  مشتری همچنین انتظاری ندارد و با همین شرط 
وارد معامله شده اس��ت.  آیا همین قانون باید در تولید و 

تجارت نیز جاری و ساری باشد یا این که تولید و تجارت 
راه و رس��م دیگری دارد؟ ببینیم نظ��ر تولید کنندگان 
و تجار مواد غذای��ی در این مورد چیس��ت. یک خودرو 
بس��یار گرانقیمت جلوی معتبرترین جواهرفروش��ی 
شهر توقف می کند.  آقای تولیدکننده مواد غذایی از آن 
پیاده و وارد جواهرفروش��ی شده و به رسم معمول مورد 
استقبال گرم مدیر فروشگاه و فروشندگان قرار می گیرد.  
وی تصمی��م دارد ب��ه مناس��بت س��الگرد ازدواج، برای 
همسرش یک سرویس کامل جواهرات خریداری کند.  
کار انتخاب به طول می انجامد و باالخره یک س��رویس 

سه میلیاردتومانی    انتخاب می شود.  

جن گیری، یا تولید و تجارت!

قسمت دوم:  عیار بیست ودو، یا عیار هفت ونیم؟
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رتبه نخست تصرف غیرقانونی زمین در کشور به پایتخت رسید

خسارت 6500  میلیارد ی زمین خواری در تهران
     به دلیل خوش آب وهوا بودن منطقه شمیرانات، تجاوز به زمین های ملی در این منطقه به طور گسترده رخ می دهد

طوالنی ش��دن پرونده میلیاردر معروف و انتشار ابعاد 
تازه ای از این پرونده، موجب ش��ده س��وال ها پیرامون 
این پرونده همچنان ادامه پیدا کند. در همین زمینه روز 
گذشته، حجت االسالم غالمحسین محسنی اژه ای در 
هفتادمین نشست خبری اش با اصحاب رسانه از تحقیق 
از سه وزیر و رئیس بانک مرکزی دولت سابق در رابطه با 
پرونده بابک زنجانی خبر داد. او البته به همین اندازه از 
انتش��ار خبر اکتفا کرد و نامی از سه وزیر دولت گذشته 
نبرد ول��ی در عین حال درباره پول ه��ای بابک زنجانی 
در بانک ه��ای خارجی گفت که ام��وال غیرمنقولی در 
بعضی کشورهای همسایه و غیرهمس��ایه وجود دارد 
و اقداماتی روی آن انجام ش��ده است. وکالی متهم نیز 
در جریان هستند و لذا با توجه به اثبات نشدن ادعاهای 
بابک زنجانی مبنی بر داشتن ارز در بانک های خارجی، 
تحریم یا رفع تحریم او تأثیری ندارد. به گزارش ایسنا، 

محسنی اژه ای در ادامه همین بحث، در پاسخ به سوالی 
مبنی بر این که آیا خبر خارج ش��دن باب��ک زنجانی از 
لیس��ت افراد تحریمی توس��ط انگلیس صحت دارد یا 
خیر؟ گفت:  ادعایی که بابک زنجانی مبنی بر داش��تن 
ارز در بانک های تاجیکستان و مالزی داشت اثبات نشده 
هرچند مقدار ناچیزی در یکی از بانک ها وجود داشته 
اس��ت.اژه ای همچنین گفت که وزارت نف��ت در ابتدا 
شکایتی از زنجانی نداش��ته و تنها خواسته بود که این 
فرد ممنوع المعامله و ممنوع الخروج شود. معاون اول قوه 
قضائیه در پایان این بحث هم اظهار کرد:   این که عده ای 
می گویند از اموال بابک زنجانی برداش��ت پول صورت 
گرفته ب��ه هیچ عنوان صح��ت ندارد. محس��نی اژه ای 
همچنین درباره برخی پرونده های مطرح در رسانه ها 
هم اخبار تازه ای داد. او درباره آخرین وضع پرونده ریحانه 

geجباری گفت: ...
tt

yi
m

ag
es

س: 
عک

  

محسنی اژه ای خبر داد:

  بخشی از حکم پرونده سعید مرتضوی صادر شده است

تحقیق ازمقامات عالی رتبه سابق  
در ارتباط با پرونده زنجانی
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معاون درمان وزارت بهداشت در گفت وگو با »شهروند«:  3مرد جنایتکار در مخفیگاه شان دستگیر شدندرئیس جمهوری در نخستین همایش ملی روز روستا:  بررسی های  بین سال های 70 تا 90 نشان می دهد

پایان آدم ربایی 
با مرگ دختر 

دانش آموز

نابودی 1/2 میلیون 
شغل درسیل واردات 
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گزارشی از پرستارانی که به جنگ ابوال می روند


