
سرمقاله

«شهروند» از تبعات حقوقى
سرپرستى کودکان زلزله زده در کرمانشاه مى گوید

  اگر فردى بدون علم کافى از زنده بودن والدین، کودکى را
از مناطق زلزله زده خارج کند، کار او حکم آدم ربایى و کودك ربایى دارد

  اگر کودکى هر دو والد خود را از دست دهد
اولویت سرپرستى با خویشاوندان درجه یک و دو آن کودك است

فرزندخواندگى
یا کودك ربایى

بیمه اى که با هیچ زلزله اى بیدار نمى شود
شــاید به نقش نظارتى صنعت بیمه در رشــد و 
توسعه کشورهاى صنعتى و پیشرفته کمتر توجه 
مى کنیم. برداشت عموم ما این است که بیمه نقش 
جبران خسارت و ضرر و زیان را دارد. براى نمونه اگر 
خانه اى آتش گرفت، یا خودرویى تصادف کرد، بیمه 
خسارات مالى و جانى ناشــى از حادثه را پرداخت 
مى کند. در ایران بیشــتر بر این وجه از بیمه تأکید 
مى شود، درحالى که این وجه از بیمه حتى مى تواند 
زیانبار هم باشــد و موجب افزایش مشکالت شود. 
چگونه؟ هنگامى که حق بیمه شــخص ثالث یک 
خودرو کم کیفیت و یک راننده جوان و ماجراجو با 
حق بیمه یک خودرو خوب و راننده جاافتاده یکسان 
باشد، این بدان معناست که شرکت بیمه براساس 
عقل و منطــق تصمیم نمى گیــرد و حق خودرو 
محکم و راننــده جاافتاده و مقرراتــى را به راننده 
سربه هوا و ماجراجو مى دهد، زیرا با چنین خودرو 
و چنین راننده اى تصادفات چندین برابر موارد دیگر 
خواهد بود. این بدان معناســت که بیمه در نقش 
تنظیم کننده رابطه و نظارت بــر صنعت خودرو و 
مقررات رانندگى حضورى ندارد، حتى حامى وضع 

موجود تولید بى کیفیت است.
حاال فرض کنید که صنعت بیمه بخواهد نقش 
نظارتى موثرى را ایفا کند. در این صورت وقتى یک 
خودرو چندبار آتش گرفــت یا ترمز آن عمل نکرد 
یا واژگون شــد یا... شــرکت هاى بیمه فورا دست 
به کار مى شــوند و حق بیمه آن خودرو را افزایش 
مى دهند یا حتــى از بیمه کــردن آن صرف نظر 
مى کنند. اینجاست که تولیدکننده حساب کار خود 
را مى کند و از ترس شرکت بیمه به اصالح کیفیت 
خودرو مى پردازد. یا کســى که چندین بار تصادف 
کرده، چنان حق بیمــه او را باال مى برند که از خیر 
رانندگى بگذرد و کســى که 10 سال است تصادف 
نکرده یا اصوال بســیار کم رانندگى مى کند، حق 
بیمه اش را به کمترین مبلغ مى رســانند و تشویق 
مى شــود که رانندگى ایمن را ادامه دهد و حتى در 

تصادفات کوچک از خیر رجوع به بیمه مى گذرد.
اگر صنعت بیمه به معناى درست آن وارد بحث 
ســاختمان و زلزله شــود، بســیارى از مشکالت 
موجود حل خواهد شــد. هنگامــى که مى گوییم 
به نحو درست وارد شــود، به این معناست که حق 
بیمه ساختمان براساس موقعیت و محل ساخت و 
کیفیت ساخت ساختمان تعیین شود. ساختمانى 
که با بهترین کیفیت و در موقعیتى ایمن ســاخته 
شده است، باید حداقلى از حق بیمه شامل آن شود 
و طبیعى است که ساختمان خشتى و کاهگلى یا 
بدون اســکلت باید بیمه زیادى بپردازد. ظاهر این 
قضیه ناعادالنه است، چون افراد ثروتمند ساختمان 
محکم دارند و فقرا ساختمان شان کم کیفیت است. 
ولى این یک خطاى آشــکار اســت، زیرا هنگامى 
که زلزله آمــد، این افراد فقیر زیر آوار ســاختمان 
بى کیفیت خواهند مانــد. در این جا وظیفه جامعه 

و دولت است که کمک کند تا ساختمان هاى آ نان 
مقاوم سازى یا بازسازى اساسى شود، ولى درهرحال 
این ربطى به منطق بیمه نــدارد. اگر بیمه این دو 
سازه یکسان باشد، به معناى آن است که ساختن 
بناى غیراســتاندارد را تقویت و حمایت کرده ایم، 
همچنان کــه در بیمــه خودرو نیــز صنعت بیمه 
نتوانسته است تأثیر روشنى بر بهبود کیفیت خودرو 

بگذارد.
اگر صنعت بیمه درست و موثر وارد ماجرا شود، 
حتى نیــاز چندانى به نظارت هاى مرســوم نظام 
مهندسى نیســت، زیرا ســاختمانى که براساس 
معیارهاى مهندسى و پذیرفته شده ساخته نشود، 
شرکت هاى بیمه نمى پذیرند که آن را بیمه کنند. 
درحال حاضر سازندگان هنگامى که ساختمان را 
تحویل دادند، مى روند دنبال کارشان، ولى صنعت 
بیمه باید تأسیســات و برق و استحکام آن را براى 
مدت زیادى بیمه کند. این وظیفه سازنده است که 
ســاختمان را بیمه کند و سپس تحویل فروشنده 
دهد. در این صورت صنعت بیمه بهترین نظارت را بر 
کیفیت ساخت انجام خواهد داد، چون اگر نظارت 
نکند، خودش متضرر مى شود و باید هزینه خرابى ها 

را بپردازد.
از ســوى دیگر، بیمه زلزله براى زلزله زدگان نیز 
عزت نفس به ارمغان مى آورد و نیازى نمى بینند که 
نگران آینده خود باشند و چشمشان به کمک هاى 
احتمالى این و آن باشــد. درواقع آنــان به صورت 
جمعى فکر امروز را کرده اند و همــه مردم ایران با 
بیمه ساختمان هاى خود در تأمین نیاز زلزله زدگان 

کمک مشترك کرده اند.
نکتــه مهم دیگر نیــز بیمه اتکایى اســت. در 
مواردى چون زلزله که خســارات سنگین است، 
شرکت هاى بیمه اى نمى توانند به تنهایى از پس 
پرداخت خســارات برآیند. از این رو، سیاســت 
بیمه اتکایــى را در پیش مى گیرند و بخشــى از 
مسئولیت هاى خود را به شرکت هاى بزرگ بیمه 
چون بیمه لویدز منتقــل مى کنند و هنگام بروز 
این حوادث آنان نیز در پرداخت خسارت شرکت 
مى کنند. ضمن این که شــرکت هاى بزرگ بیمه 
اساس مقررات بیمه اى داخل کشور را نیز تحت 
نظارت و تأیید خود قــرار مى دهند و این خیلى 

مهم است.
خالصه این که اگر کارکرد صنعت بیمه (در همه 
زمینه ها) از جبران خســارت فراتر نرود و به بهبود 
کیفیت، رفتار و نظارت بر آنها منجر نشــود، بعید 
اســت که در هیچ زمینه اى بتوانیم تحولى مثبت 
ایجاد کنیم. بیمه ساختمان و زلزله یک نمونه مهم 
آن اســت. این بیمه هاى دولتى، ناکارآمد، رانتى و 
غیررقابتى نمى توانند تحولى در کشور ایجاد کنند. 
البته مســئولیت وضع کنونى آنها نیز با مسئوالن 
باالتر آنهاســت ولى ظاهرا همــه چیزمان به همه 

چیزمان مى خورد.
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 صفحه 2

وقت «خشونت ممنوع»
اعضاى فراکسیون زنان همزمان با روز جهانى منع خشونت علیه زنان

از ضرورت ارایه الیحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت به مجلس مى گویند

  به همراه گفتارهایى از  پروانه مافى، پروانه سلحشورى، طیبه سیاوشى و سهیال جلودارزاده

   صفحه 8

جهان جامعهفرهنگ و هنر

حزب اهللا لبنان از تعویق
استعفاى حریرى استقبال کرد

تهیه کننده فیلم شاه کش دوباره 
بحث آقازاده ها را زنده کرد

معاون حمایت و سالمت خانواده 
کمیته امداد امام خمینى(ره):

گام بعدى لبنان 
بحران جدید

تمام ژن هاى خوب 
سینماى ایران

همه خسارت 
زلزله زدگان کمیته 

امدادى را مى پردازیم
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7 شهر و بیشتر از
77 درصد از 
روستاهاى 

کرمانشاه در 
زلزله ویران

شده است

سازمان جهانى 
کار: مرگ و میر
هر فرد معادل

یک میلیارد تومان 
خسارت اقتصادى 

به دنبال دارد

استاندارى 
کرمانشاه: 2 هزار و 
600 میلیارد تومان 
خسارت به امالك 
مسکونى و تجارى 

وارد شده است

سازمان صنعت 
معدن و تجارت 
کرمانشاه: هزار 
میلیارد تومان 

خسارت به هفت هزار 
واحد صنفى وارد شد

دفتر بحران 
وزارت کشاورزى: 

کشاورزى و 
دامپرورى کرمانشاه 
800 میلیارد تومان 

زیان دید

اداره آب و فاضالب 
کرمانشاه: تاسیسات 

آب و فاضالب 
مناطق زلزله زده 

230 میلیارد تومان 
ضرر کرد

مریم شکرانى - شــهروند|  زلزله بودجه 
استانى بیشتر از یک دهه کرمانشاه را بلعید. 
بر اساس اعالم اســتاندارى کرمانشاه هفت 
شهر و بیشــتر از 77/5 درصد از روستاهاى 
کرمانشــاه یعنى چیزى حدود  یک هزار و 
940 روســتا در زلزله ویران شده اند. زلزله 
کرمانشــاه در بهترین حالت ممکن چیزى 
حدود 5 هزار و 632 میلیارد تومان به اقتصاد 
ایران خسارت وارد کرده است. بودجه استانى 
کرمانشــاه چیزى حدود 500 میلیارد تومان 
است و به این ترتیب، زلزله تقریبا تمام بودجه 
11 سال این استان را به یک باره بلعیده است. 
این موضوع درحالــى رخ مى دهد که آمارها 
و برآوردهاى اعالم شــده از خسارت زلزله، 
برآورد اولیه اســت و رقم هاى در نظر گرفته 

شده به گفته مدیران بخش هاى مختلف، ارقام 
کمینه یا حداقلى است. حاال هزینه سنگینى 
که زلزله کرمانشاه به ایران تحمیل کرده است، 
درواقع توسعه یک استان را بیشتر از یک دهه 
عقب مى اندازد. اســتانى که پیش از این هم 
به عنوان یک استان مرزى محروم مطرح بوده 
و بودجه آن در ردیف هاى انتهایى بودجه هاى 

استانى قرار داشته است.
همچنین حسن سلیمانى، عضو کمیسیون 
برنامه و بودجه مجلس دهم و نماینده مردم 
کنگاور درباره میزان بودجه سال 95 استان 
کرمانشاه  به «شــهروند» مى گوید بودجه 
استانى کرمانشاه در ســال 95 معادل 534 
میلیارد تومان است که البته این رقم منهاى 
بودجه طرح هاى ملى در کرمانشاه است و تنها 

به درآمد و هزینه استان مربوط مى شود.
زلزله 31 هزار خانه اســتان کرمانشاه را اعم 
از روستایى و شــهرى ویران کرد. از این میان، 
آمارهاى وزارت راه و شهرسازى و استاندارى 
کرمانشاه حاکى از آن است که حدود 15 هزار 
مســکن به صورت تقریبا صددرصدى ویران 
شــده  و 15 هزار خانه دیگر بین 20 تا 70 درصد 
خســارت دیده اند. آن گونه که کارشناسان 
ارزیابى خسارت بنیاد مســکن کرمانشاه به 
«شــهروند» مى گویند، تخمین میزان دقیق 
خسارت بسیار دشوار و زمان بر است، زیرا به 
میزان آسیب دیدگى خانه ها، متراژ و... بستگى 
دارد، اما برآوردهاى اولیه حاکى از آن اســت 
که در مجموع خســارت واحدهاى مسکونى، 
تجارى و خدماتى 2 هزار و 600 میلیارد تومان 

برآورد شــده اســت.  درحالى که کرمانشاه 
به عنوان رکورددار بیکارى در کشــور مطرح 
اســت، زلزله در بخش هاى تولیدى خسارت 
بسیار ســنگینى وارد کرده است. بنا به اعالم 
سازمان صنعت، معدن و تجارت کرمانشاه زلزله 
به هفت هزار واحد صنفى و اشتغالزاى استان 
آسیب رسانده است که خسارت واردشده به 
این بخش را حداقــل  یک هزار  میلیارد تومان 
برآورد مى کنند. در بخش گردشــگرى هم 
خسارت قابل توجه بوده است. بنا به اعالم اداره 
کل میراث فرهنگى و گردشگرى کرمانشاه، 
میزان آسیب واردشده به هتل هاى قصرشیرین 
بسیار ســنگین بوده و میزان خسارت به این 

بخش 7,5 میلیارد تومان ارزیابى شده است.

خسارت
5/600 میلیارد تومانى

 زلزله به اندازه
11 سال بودجه استانى 

کرمانشاه خسارت 
اقتصادى وارد

کرده است

گزارش

آسیاب 200 ساله قجرى
در حال نابودى است

نوبت
به والى نرسید

   صفحه 7

آیدا پیغامى– شهروند حقوقى| روایت نخست از واگن 
شلوغ مترو شروع مى شود. زنى تقریبا 45ساله که ظاهرى 
آراســته دارد، به زنى حدودا 30ساله که با بچه اى کنارش 
نشسته، نگاه مى کند. کودك دختر است و 3 سال دارد. زن 
نگاهى به کودك مى کند و دست روى سر او مى کشد. در 
ادامه به مادر کودك مى گوید قصد دارد به کرمانشاه برود و 
از آن جا دخترى که خانواده اش را از دست داده همراه خود 

به تهران بیاورد. آخر از دست پسر 19ساله اش به ستوه آمده 
و دلش یک دختر مى خواهد. در مقابل از همان زن جواب 
مى شنود: «حتما برو. ثواب مى کنى. غیر از این بچه از آب 
و گل درآمده و دیگه درد زایمان هم ندارى.» دو زن دیگر 
که یکى از آنها دستفروش است، حرف او را تایید مى کنند و 
مى گویند اگر خودشان توانایى مالى داشتند حتما این کار 

را مى کردند...


