
سرمقاله

 گزارش خبرنگار اعزامی»شهروند«  از مرکز نگهداری 
 از زنانی که در زلزله کرمانشاه قطع نخاع شده اند

   رئیس مرکز نگهداری از سالمندان بهزیستی: قطع نخاعی ها سرپناهی 
ندارند، کانکس جای خوبی برای آنها نیست، نه حمام دارد و نه جای گرم

   »هانیه« دختر 13 ساله، برای نجات برادرش به خانه ویران شده برگشت که 
دچار حادثه و قطع نخاع شد 

رنج از پاافتادگان

رفتارهاي صوري!
در روزهاي گذشــته يكــي از مســئوالن تأمين 
اجتماعي به نكته جالبي اشــاره كرد كه كمتر مورد 
توجه افكار عمومي قرار مي گيرد. وي گفت: »ازدواج 
مجدد برای دريافت مستمری و برقراری حقوق مجدد 
فوت شده، طالق های صوری برای برقراری مستمری 
و... عالوه بر هزينه های مالی كه بر ســازمان تحميل 
می كند، تأثير منفی نيز بر جامعه گذاشــته است. در 
برخی موارد شوهر، زن را طالق می دهد برای اين كه 
زن بتواند از مستمری پدر خود استفاده كند و در قبال 
آن با خواندن صيغه ۹۹ساله با يكديگر زندگی می كنند 
و اين گونه است كه آمار طالق در برخی شهرستان های 
كوچک تا حدودی افزايش پيدا كرده است.« نه فقط 
اين مورد، بلكه پيش از اين نيز درخصوص ســربازي 
چنين اقدامي انجام مي شد و برخي از زنان با جداشدن 
صــوري از شوهرانشــان، تحــت اداره و تكفل تنها 
فرزند پسرشــان درمي آمدند و از اين طريق معافيت 
مي گرفتند و اين نوعي تقلب محسوب مي شد. البته در 
اين روش نيز در برخی موارد مشكالتی براي زنان پيش 
مي آمد كه طالق صوري موجب طالق واقعي مي شد 
يا زن از ارث شوهر محروم مي شد. هرچند نمي دانيم 
كه نظام وظيفه توانسته است آن مشكل و تخلف را حل 
كند يا خير، ولي مشكل اخيري كه مطرح شده عوارض 
بيشتري دارد، زيرا بار زيادي را بر صندوق بيمه شدگان 
تأمين اجتماعي تحميل مي كند و اين فشار بر ُگرده 
همه بيمه شدگان اســت و اين سوءاستفاده از قانون 
اســت، زيرا قرارداد بيمه بر اين اساس بسته شده كه 
در صورت تحت  تكفل نبودن دختر، بتواند از حقوق 
بازنشستگي پدر اســتفاده كند. متاسفانه بسياري از 
دختران كه شاغل هم هســتند براي استفاده از اين 
امكان در مشــاغل غيربيمــه اي فعاليت مي كنند تا 

مشمول حذف از پرداخت حقوق بازنشستگي پدران 
نشوند. شايد اين مورد اخير مشكل چنداني نداشته 
باشــد، ولي طالق صوري به منظــور دريافت حقوق 
بازنشستگي به روشني نوعي دور زدن يا سوءاستفاده 
از قانون اســت. هدف اين يادداشت به طور مشخص 
پرداختن به اين مسأله نيست، بلكه طرح چند نكته 

ديگر است.
نخست اين كه وظيفه ماست تا به همان ميزاني كه 
از رفتارهاي نادرســت حكومت و دولتمداران انتقاد 
مي كنيم، نسبت به رفتارهاي مردم و تعرض آنان به 
حقوق عمومي نيز حساس باشيم. اين رفتارها از تعرض 
به خط عابر پياده شامل مي شــود تا خسارت زدن به 
اموال عمومي و در ســطوح ديگر، گرفتن پول ناحق 
از صندوق هاي بازنشســتگي. اگر در برابر رفتارهاي 
ناپسند جامعه سكوت و فقط به نقد رفتارهاي حكومت 
اكتفا كنيم، مسير اشتباهي را رفته ايم، زيرا حكومت و 
جامعه در نهايت از يكديگر جدا نيستند. ما نمي توانيم 
مردم قانونمدار و اخالقي داشــته باشيم، بدون آن كه 
حكومت ما قانونمدار و اخالقی باشد و برعكس، بنابراين 

هر دو طرف را بايد مراقبت و نقد كرد.
نكته ديگر كه بسيار مهم است و از توجه به اظهارات 
اين مسئول تأمين اجتماعي استنباط مي شود، اين 
اســت كه اگر اين كار ايرادي ندارد و مردم حق دارند 
كه چنين كنند، در اين صورت طرح آن به عنوان يک 
رفتار ناهنجار درست نيست، زيرا انجام آن حق مردم 
است، ولي اگر اين رفتار خالف قانون است و بايد با آن 
برخورد شــود، در اين صورت وظيفه آنان است كه با 
چنين مواردي برخورد كنند. صرف بيان مشكل بدون 
اين كه هيچ اقدامي صورت گيرد، نه تنها مشكل را حل 
نمي كند، بلكه تشديد هم مي كند، زيرا افراد ديگر هم 

متوجه مي شوند كه اين كار را مي توان انجام داد بدون 
آن كه عوارضي داشته باشد. مثل اين است كه پليس از 
وجود سرقت هاي زياد شكايت كند و نشان دهد كه 
هيچ اقدامي هم براي مقابله با آنها نمي تواند بكند و از 
سارقان بخواهد كه دست از اين كار مجرمانه و خالف 
اخالق بردارند! معلوم است كه سارقان مي دانند كه چه 
مي كنند، ولي اين نحوه بيان موجب مي شود كه برخي 
از ديگران هم متوجه شوند، سرقت هزينه اي ندارد و 
آنان هم اقدام به اين كار كنند، بنابراين مسأله مهم براي 
هر حكومتي ايجاد ضمانت اجراي كافي براي قوانين و 
مقررات خودش است. دولتي كه نتواند براي مقررات 
خودش ضمانت اجرا تعييــن كند، فرقي با يک گروه 

عادي ندارد.
و باالخره نكته سوم اين اســت كه در قانون گذاري 
بايد مالحظات بيشــتري را رعايت كــرد. البته در 
هر جامعه اي حــدي از دورزدن قانون وجــود دارد و 
نمي توان قانون را به گونه اي نوشت كه هيچ راهي براي 
سوءاستفاده از آن نباشــد، ولي مسأله مهم اين است 
كه مي توان قانون را به گونه اي نوشــت كه كمترين 
راه ها براي دورزدن آن وجود داشــته باشد. متاسفانه 
در بســياري از قوانين ما منفذهايي براي خروج از آن 
وجــود دارد. به صورت تبصره يا اســتفاده از كلمات 
شرطي، يا دادن اختيارات به مجريان قانون و... قوانين 
در برخي از زمينه ها صراحت و روشني الزم را ندارند و 
امكان سوءاستفاده را از صورت قانوني فراهم مي كنند. 
بنابراين وجود اين ضعف ها در قانون، همراه با ضعف 
نظارت و نبود ضمانت اجرا، شرايط را براي شكل گيري 
رفتارهاي اين چنيني فراهم مي كند. رفتارهايي كه 
در بسياري از موارد تبعات ديگري براي عامالن رفتار 

دارد. 
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   صفحه 17

بسته شدن ثبت سفارش خودروهای خارجی، قیمت خودروهای داخلی را یک شبه جهش داد

  سراتوی مونتاژ خارجی تنها 67 میلیون تومان قیمت دارد و سراتوی مونتاژ داخلی به 118 میلیون تومان رسیده است
  رئیس اتحادیه نمایشگاه داران خودرو : شرکت های ایرانی بگویند به چقدر سود راضی اند؟ 20 درصد؟ 40 درصد؟ 60 درصد؟ چقدر؟ 
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سوداگری بی ترمز 
    صفحه5

    صفحه های 10 و 11

 آزاد راه
 در فقدان آیت اهلل

نجات ورزش

آیا سلبریتی ها برای خیریه ها 
کمک حساب می شوند
 یا مانعی برسر راه شان ؟

 روایت خبرنگار »شهروند« 
از اولین دوره مسابقات قهرمانی 

کشور کشتی زنان
دست خیریه ها زیر 
سنگ سلبریتی ها 

تعبیر یک رویای 
»کالسیک«

   صفحه 18   صفحه  9
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 گفت و گوی »شهروند«
 با محمد هاشمی برادر آیت اهلل هاشمی رفسنجانی

 علت مرگ آیت اهلل  را در بیمارستان ایست قلبی اعالم 
کردند ولی علت ایست قلبی را کسی اعالم نکرد

گزارشحادثه

 صفحه 7 صفحه 15

 »اشترانکوه«
علی را پس داد

تخريبچي ها
 زير پايشان خالي است

 پایان 7 روز عملیات نفسگیر
 برای یافتن پیکر آخرین قربانی بهمن قله »جنون«

 بسیاري از مین روب ها
 به دلیل شرایط دشوار زندگي از نداشتن تمرکز در میدان مین رنج مي برند

زهرا جعفرزاده - شــهروند| نوک انگشــت ها را 
می كوبد بــه در. از آن طرف اما پاســخی نمی آيد. خانم 
حق پرستان می گويد: »حتما تعويض پوشک دارند.« اين 
طرف، مردان نشسته اند به انتظار، روی مبل های راحتی 
سرمه ای. چشم ها و صورت ها و تن هايشان خسته است، 
ســه چهار نفری می شــوند، بعضی پيراهنشان مشكی 
است، عزيزی از دست داده اند و مابقی از آخرين باری كه 
صورتشان را اصالح كرده اند، چند هفته ای می گذرد. كليد 
از پشت در می چرخد و در باز می شود. خانم حق پرستان 
تن درشــتش را می كشــد به داخل اتاق 10متری كه 6 

تخت دارد، سه تخت سمت راست، سه تخت سمت چپ 
و راهروی باريكی كه انتهايش به پنجره ای سرتاســری 
می رسد. منظره، چند درخت خشكيده است در آسايشگاه 
سالمندان بهزيستی جاده سنندج، جايی دورتر از هياهوی 
شهر، شهر كرمانشاه. برای آنهايی كه در دو طرف پنجره 
روی تخت های سفيد فلزی دراز شده اند، همان ها كه تنها 
سرشان از زير ملحفه ها و پتوهای رنگی پيداست، نه اين 
منظره و آن اتاق و نه حتی آدم هايی كه هر دقيقه می روند 
و می آيند و سالم و احوالپرسی می كنند، اهميتی ندارد. 

برای آنها، پاهای بی حس، ستون مهره های پالتينی و ...

همه از اوییم و به سوی او بازمی گردیم
مصیبت وارده را به دوســت و همکار عزیزمــان جناب آقای دکتر 
چوبینه و خانواده محترم ایشان تسلیت عرض می کنیم و از خداوند 
متعال برای پدر مرحوم ایشان طلب مغفرت و رحمت واسعه نموده و 

برای بازماندگان صبر و اجر جمیل خواهانیم.
مجتمع دارویی - درمانی هالل ایران

جناب آقای دکتر چوبینه 
درگذشــت پدر گرامیتان موجب تأثر و تألم شــد. ضمن عرض 
تســلیت، برای آن مرحوم غفــران و رحمــت از درگاه الهی 
آرزومندیم و بــرای جنابعالی و بازماندگان صبر و شــکیبایی 

مسألت داریم.
روزنامه شهروند

ایلنا|  مشــاور عالی رئيــس ســازمان حفاظت 
محيط زيست كشــور گفت: »پارک ملی گلستان در 
محدوده اســتان گلســتان خواهد ماند و برای ارتقای 
مديريــت آن، رئيس اين پــارک ملی از ايــن پس از 
طرف رئيس ســازمان حفاظت محيط زيســت كشور 
انتخاب خواهد شد.«  سعيد نمكی در آيين نكوداشت 
شصت سال حفاظت از پارک ملی گلســتان ادامه داد: 
»برای انتخاب رئيس پارک ملی گلستان, چند شاخص 
را درنظر داشتيم كه نخستين سياست مدير، بايد رفاقت 

و صميميت با مردم منطقه باشد و دومين شاخص اين كه 
مشاركت جوامع محلی به ويژه شورای راهبردی و هيأت 
امنايی را داشته باشد و شاخص ســوم و مهم ترين آن 
اين كه رئيس پارک ملی بايد در خود پارک ملی مستقر 
باشــد.«  او گفت: »با رايزنی های انجام شــده، مهدی 
تيموری از اســتان يزد و كه فعاليت های درخشانی در 
زمينه استفاده از بخش خصوصی داشته با حكم عيسی 
كالنتری، به عنوان رئيس جديد پارک ملی گلســتان 
معرفی شد.«  مشاور عالی سازمان محيط زيست كشور 

ادامه داد: »امسال برای نخستين بار، منابع اعتباری در 
پارک  های ملی كشور، ســه برابر رشد يافت و قرار است 
از صندوقی كه برای توســعه ملی برنامه ريزی كرده ايم 
در حمايت از طبيعت ايران، از محل صندوق حامل های 
انرژی كه مبلغ قابل توجهی است در عرصه محيط زيست 
سرمايه گذاری كنيم و معتقديم كه در عرصه سالمت 
و طبيعت هر قدر هزينه كنيم ســرمايه گذاری اســت 
به طوری كه در سال آينده قراراست ۳0 ميليارد تومان 
برای حفاظت از پارک ملی گلســتان هزينه شــود.« 

مشاور رئیس سازمان محیط زیست: 
منابع اعتباری در پارک  های ملی کشور 3 برابر شد


