اجتماعی

سه شنبه  ۲۱اردیبهشت ۱۴۰۰
 ۲۸رمضان .۱۴۴۲شماره ۲۰۶۵۷

یک توئيت

ایستبهقلدرانمهریه

گزیده

مبلغ فطریه اعالم شد

گزارشهاازفراربدهکارانتوانمندمهریهحکایتدارد
قوهقضاییهدررویکردجدیدمیخواهدباقلدرانمهریه برخوردجدیکند

یو اس ای تــودی،دیــروز در گزارشی
نــوشــت :پــس از یــک س ــال بــا رعایت
فاصله اجتماعی ،استفاده از ماسک،
شستن دســت و ماندن در خانه برای
جلوگیریازشیوعکرونا،آنفلوآنزا همدر
سالقبلوهمامسالازبینرفتهاست.

رسانه های جهان
بـــــی بـــــی ســـی:
م ــق ــام ــات دولــتــی
عــربــســتــان اعـــام
کــردنــد کــه اجـــازه
خـــواهـــنـــد داد تا
حجاج خارجی در مراسم حج تمتع
امــســال تــح ـتشــرایــط ویـــــژهای به
عربستان سفر کنند.
تــی آر تـــی :رئیس
بخش بیماریهای
عــفــونــی دانــشــگــاه
آنـــــــکـــــــارا گـــفـــت:
متاسفانه کشورهای
تولیدکننده واکسن دارای سیاست
فــروش و توزیع ظالمانهای هستند.
حــتــی بــه وعـــدههـــای خـــود نــیــز عمل
نمیکنند .ترکیه نیز ب ـهزودی به جمع
کشورهای تولیدکننده واکسن کرونا
خواهد پیوست و ما واکسن را در اختیار
کشورهایفاقدواکسنهمقرارخواهیم
داد.
دویچهوله :فعاالن
مــحــی ـطزیــســت در
آلـــمـــان بـــه دنــبــال
جـــمـــعآوری امــضــا
بـــــرای بـــرگـــزاری
رفــــرانــــدوم «حــــذف خــــودروهــــا از
خیابا نها» هستند .آ نهــا معتقدند
پ ــروژه دولــت آلــمــان بــرای گسترش
خـــودروهـــای بــرقــی کــافــی نیست؛
آنها به دنبال خالیکردن شهرها از
خودروها هستند.

نحوه هزینهکرد  ۱۱هزار
میلیاردی احیای دریاچه ارومیه
زیر تیغ مجلس
رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس ،از
آغاز طرح تحقیق و تفحص از نحوه هزینهکرد
 ۱۱هزار میلیاردی در پروژه احیای دریاچه
ارومیه و واگذاری چندهزار هکتار اراضی ملی
و تحت حفاظت محیط زیست خبر داد .سمیه
رفیعی دیروز گفت :تا به حال  ۱۱هزار میلیارد
برای احیای دریاچه ارومیه هزینه شده و دولت
وعده داده بود این دریاچه را تا سال ۱۴۰۱
احیا میکند؛ امــا ســال گذشته ستاد احیا
مسئولیت احیای دریاچه را به گردن دولت
بعد انداخت و اخیر ًا هم اعالم کرده است اگر
حقابه دریاچه به آن نرسد ،تمام برنامههایی که
برای احیای آن تدارکدیدهاند ،برباد میرود
و این دریاچه احیا نخواهد شد؛ آیا این رقم
نجومی هزینهکرد برای احیای دریاچه که در
تاریخ کشور بیسابقه بوده و حواله مسئولیت
نتیجه نهایی آن به دولــت آینده را نیازمند
بررسی و تحقیق از سوی مجلس نمیدانید؟
وی افزود :دولت یازدهم بر اساس شعارهای
محیط زیستی روی کار آمد و اولین مصوبهاش
هــم احــیــای دریــاچــه ارومــیــه بــود ،امــا حــاال
بعد از گذشت  ۸ســال میگوید احیا منوط
به حقابه است؛ واقع ًا سوال اینجاست که بعد
از یک فرصت هشتساله و هزینهکرد  ۱۱هزار
میلیارد تومان کشور این صحبت چه معنی
مـیدهــد؟ از دیــوان محاسبات خواستهایم
که گزارش عملکردی هزینهکرد بودجه را
در حوزه دریاچه ارومیه به ما بدهد تا ببینیم
این پو لها کجا هزینه شده است ،در کنار آن
گزارشی از معاونت نظارت بر قوانین مجلس
و مرکز پژوهشها درباره عملکرد ستاد احیا
خواسته شده است.

غفوریان -قانون فعلی مهریه و طــرح جدید
مجلس که البته هنوز تصویب نشده است،
این برداشت و شائبه را بهویژه بــرای «بانوان»
پدید آورده است که این قانون و این طرح «ضد
زن» هستند و حقوق زنــان آنطــور که باید در
آنهــا لحاظ نشده اســت .به این پیامک که به
روزنــامــه خراسان رسیده اســت ،توجه کنید:
«آقای مجلس ،آقای قوه قضاییه دست شما درد
نکنه که قانون مهریه رو به نفع مــردان کردین
ما زنــان بیپشتوانه جز خدا کسی رو نداریم.
شوهرم چندین ملک داره همه رو به نام کسی
زده ماشیناش رو هم فروخته االن هم خیالش
از قانون یکطرفه شما راحته».اگرچه این
پیامک نمونهای از مجموع دیدگاههای جامعه
زنــان اســت ،در عین حــال رئیس قــوه قضاییه
دیروز درباره فراریهای مهریه موضع محکمی
گرفت« :مهریه حق زوجه است که مرد موظف
است پرداخت کند و دادگستری باید با مردانی
که با قلدری از ایفای تعهدات خــود در قبال
همسرانشاناستنکافمیکنند،برخوردکند».
▪قانوندربندافراطوتفریط

در یک نگاه کلی میتوان درباره قوانین مهریه
به یک آسیب اشاره کرد؛ اینکه این قوانین در
گذشته و امروز در بند افراط و تفریط بوده است؛
یعنی یکروز همه بدهکاران از یک کنار سر از
زندان درمیآوردند و یکروز هم خیال مردان از
پرداختمهریهراحتمیشود.
▪قانون فعلی و طرح جدید چه میگوید؟

در ســال هــای اول دهــه نــود در پــی افزایش

ازسویدیگررئیسدستگاهقضاهمدیروزبرای
آن بخشی از مردان که میخواهند با قلدری از
زیردینخودفرارکننداینطورتصریحکرد«:اگر
کسی تمکن مالی پرداخت مهریه را نــدارد ،بر
اساس ضوابط قانونی تقسیط صورت میگیرد
امااگرکسیتمکنداردوپرداختنمیکند،باید
باآنبرخوردشود؛چراکهمهریهحقزوجهاستو
ماموظفیمکسانیراکههمسرانشانباقلدری
حق آنها را نمیدهند و به عدلیه پناه آوردهاند،
در گرفتن حقشان یاری کنیم و نگذاریم حق
آنها ضایعشود».
زندانیان مهریه ،مجلس دهم قانونی را مصوب
کردکه دیگرمهریهبیشتراز ۱۱۰سکهمشمول
زنـــدان نمیشود .پــس از تــحــوالت یکسال
اخیر در نرخ سکه و نجومیشدن قیمت آن که
به وقــوع مشکالت متعدد اقتصادی از جمله
بــرای بدهکاران اقساطی مهریه منجر شد،
کمیسیون قضایی مجلس طرحی را به جریان
انــداخــت کــه حسن نـــوروزی سخنگوی این
کمیسیون دربارهاش اینطور گفت« :با توجه به
افزایش قیمت سکه کمیسیون قضایی مجلس
یازدهم طرحی مدنظر دارد که مهریه بیش از ۵
سکه زندان نداشته باشد .زندان جای بزهکار
استنهبدهکار».
▪یکپرسشمهم

درپیقانونمصوبمجلسدهمواحتماالطرح
جدید مجلس ،ازآنجــا که سویه این دو بیشتر
به توان و معیشت مرد توجه دارد ،یک پرسش
اساسی و چالش جدی مطرح اســت؛ اینکه:

رئیسفراکسیونحقوقیمجلسدرگفتوگوباخراسان:

زنان باید پشتوانه ای غیر از مهریه داشته باشند

محمداکبری-الهام آزاد ،عضو کمیسیون اصل نود و رئیس فراکسیون
حقوقی مجلس ،درباره طرح پارلمان درخصوص مهریه گفت :آنچه امروز جامعه با آن مواجه
است ،این است که مهریه نه به عنوان «هدیه» بلکه به عنوان «پشتوانه» زن مطرح است .الزمه تغییر
این وضعیت برای استحکام و دوام زندگی زناشویی آن است که در یک نظام جامع ابتدا برای زنان
پشتوانهای غیر از مهریه درنظر گرفته شود و پس از آن مهریه را به عنوان هدیه تعریف کنیم.
نماینده مردم نایین در مجلس گفت :طرح مجلس باید باعث تحکیم خانواده باشد نه صرفا یک
ُمسکن مقطعی؛ ازاینرو الزم است جامعیت الزم را داشته باشد .معتقدیم چیزی به عنوان مهریه
باید واقع شود که زوج در آن زمان توانایی پرداخت آن را داشته باشد؛ اما متاسفانه مهریه در شرایط
فعلی تنها به صورت تعهدی است و بسیاری از زنان به هیچوجه به آن دست پیدا نمیکنند؛ در حالی
کهبراساسقوانینمدنیوحمایتازخانوادهبهمحضوقوععقد،زنمالکمهریهمیشود.بنابراین
حقوقدانان مجلس به دنبال راهکاری هستند تا دغدغه خانوادهها و همچنین زنان و مردان و در
واقعدغدغهپشتوانهزنانرفعشودوزندانیانمهریهکاهشیابند؛بحثمهریهجدااز بحثپشتوانه
زنان است؛ زیرا مهریه هدیه است و مرد باید توانایی پرداخت آن را در حین عقد داشته باشد و در واقع
تملیکی باشد نه تعهدی و پشتوانه زنان باید در یک مقوله دیگر بررسی شود و با این اقدام زندانیان
مهریه را نخواهیم داشت و با جمعبندی این موارد به طور قطع راهکار درمانی ارائه خواهد شد.

  ایرادات شورای نگهبان به طرح جوانی جمعیت رفع شد

اختصاصزمین ۱۵۰تا ۲۰۰متریبهخانوادهها
برایتولدفرزندسوم

رئیس کمیسیون مشترک طــرح جوانی
جمعیت و حمایت از خانواده ،از رفع ایرادات
شــورای نگهبان به  ۱۰مــاده ایــن طــرح در
نشست روز جمعه این کمیسیون خبر داد.
به گزارش خراسان ،طرح جوانی جمعیت
طرحی است که مجلس یازدهم در راستای
تعالی جمعیت و تشویق خــانــواد ههــا به
فرزندآوری پس از تصویب به شورای نگهبان
فرستاد که این شورا پس از بررسی آن را رد
کرد .اکنون امیرحسین بانکیپور رئیس
کمیسیون مشترک این طرح در توضیحاتی
به ایرادات شورای نگهبان به  ۱۰ماده اشاره
و اصالحات مجلس را ذکر کرده است .در
یکی از این اصالحات آمده است:
اخــتــصــاص زمــیــن یــکــی از مــه ـمتــریــن
مشو قهای طــرح جــوانــی جمعیت کــه ما
مشخص کــردیــم منظور از کال نشهرها،
شهرهای بــاالی  ۵۰۰هــزار نفر بــوده که

حدود  ۱۸شهر است.
در این طرح اختصاص زمین  ۱۵۰تا ۲۰۰
متری به خــانــواد ههــا را بــرای تولد فرزند
سوم پیشبینی کردیم و مقرر شد زمین در
شهرهای زیر  ۵۰۰هزار نفر و روستاها برای
همه در نظر گرفته شود ،یعنی خانواد های
کــه در تــهــران صاحب فــرزنــد ســوم بــه بعد
میشود زمینی در یکی از شهرهای زیر
 ۵۰۰هــزار نفر به آن اختصاص مییابد و
این زمین حتی به کسانی که در گذشته از
طرحهای مسکن استفاده کردند یا صاحب
زمین هستند هم اختصاص مییابد .رئیس
کمیسیون مشترک طرح جوانی جمعیت و
حمایت از خانواده یادآور شد :البته زمین به
دو روش اختصاص مییابد یا به صورت فروش
اقساطی و آن هم با قیمت تمام شده و روش
دیگر هم به صورت  ۹۹ساله و مالکیت آن بر
عهده دولت است.

 اگر توان مالی مرد برای پرداخت مهریه موردتوجه قرار میگیرد ،پس تکلیف معیشت زن و
شرایطاوپسازطالقچهمیشود؟
▪قوهقضاییهچهمیگوید؟

مرتضی خمسه ،رئیس اداره قوانین و مقررات
پژوهشگاه قــوه قضاییه ،درب ــاره طــرح جدید
مجلسکهباهمفکریقوهقضاییهمراحلخودرا
میگذراند،بهنکتهمهمیدربارهاستیفایحقوق
طرفین اشاره میکند« :حقوق زوج و هم حقوق
زوجه باید تأمینشود .به عنوان مثال ممکن
است تنها ممر درآمــد زوجــه اقساط دریافتی
از ناحیه مهریه باشد؛ بنابراین نمیتوان حکم
کلی داد و گفت فرد به دلیل شرایط اقتصادی
ازپرداختاقساطمعافشود.بنابراینچارهای
جز بررسی موردی وجود ندارد تا از یک طرف
حقوق زوجه تأمین شود و از طرف دیگر امکان
پرداخت توسط زوج وجود داشته باشد و تکلیف
ماالیطاقنباشد».

▪یکدیدگاهمتفاوتدربارهمهریه

با همه این تفاصیل و فــارغ از اینکه چگونه
میتوان قانونی عادالنه دربــاره مهریه وضع
کرد ،باید به این نکته هم توجه کرد که باالخره
چه تعداد از مردان در شرایط کنونی اقتصادی
جامعه توان پرداخت مهریهها را که اغلب ارزش
ریالیشان باالست ،دارنــد؟ در پاسخ به این
پرسش ،الهام آزاد رئیس فراکسیون حقوقی
مجلسدیدگاهقابلتاملیدارد.اومعتقداست،
اساسا زنان باید پشتوانهای غیر از مهریه داشته
باشند « :اکنون مهریه نه به عنوان «هدیه» بلکه
بهعنوان«پشتوانه»زنمطرحاست.الزمهتغییر
این وضعیت بــرای استحکام و دوام زندگی
زناشویی آن است که در یک نظام جامع ابتدا
برایزنانپشتوانهایغیرازمهریهدرنظرگرفته
شود و پس از آن مهریه را به عنوان هدیه تعریف
کنیم ».در کنار این دیدگاه ،نظر نوروزی نایب
رئیس کمیسیون حقوقی مجلس هم هست که
در ضمیمه گزارش آن را با هم مرور میکنیم.

نایبرئیسکمیسیونقضاییمجلس

مهریه باید با وضع مالی افراد تناسب یابد
نایب رئیس کمیسیون قضایی مجلس دربــاره طرح مهریه گفت :مهریه از
حقوق حقه زن است و اینکه دستگاه قضایی باید با مردانی که با قلدری از ایفای تعهدات خود
در قبال همسرانشان استنکاف میکنند ،برخورد کند اقدامی شایسته است؛ اما این ماجرا
سوی دیگری هم دارد که برخی افراد با مهریه تجارت میکنند و مردان بیبضاعت را به زندان
میاندازند .حجتاالسالم حسن نوروزی با بیان اینکه نباید در این زمینه با طمعهای مالی
ازگسستن خانواده حمایت شود ،افــزود :زندانیکردن بابت پرداختنکردن مهریه به دلیل
ضعف مالی مرد در شرع مقدس اسالم جایگاهی ندارد.وی با بیان اینکه در ازدواج مرد و زن
هر دو حقوقی دارند ،افزود :باید تناسب رعایت شود و مهریه به عنوان هدیه برای افرادی که
تمکن مالی باال یا پایین دارند ،یکسان نباشد.وی خاطرنشان کرد :از سویی دیگر راهکارهای
مختلفی در ارتباط با تامین امنیت و حقوق زنان مانند حق طالق و این دست از مسائل در
سند ازدواج و بندهای آن در نظر گرفته شده است که میتوان به آن توجه بیشتری داشت.
نوروزییادآورشد:اینطرحاصالحیمجلسمعطوفبهماده ۷قانوناجرایمحکومیتهایمالی
استکه میگویدکسیراکهبدهکاراستومالئتندارد-توانپرداختندارد-حبسمیکنندتا
بدهیخودراپرداختکندوتاکیدداردکهدراینماده «حبس»لزوم ًابهمعنیزندانیکردننیست
و به طور کلی این خالف شرع است که برای هر مسئلهای جرمانگاری و حکم حبس صادر کنیم.

75000قربانیکرونا
بــا وجـــود ای ـنکــه طــی روزهــــای اخــیــر میزان
بازگشاییها و عادیانگاریها رو به افزایش
است ،در مدت24ساعته تا عصر دیروز 351نفر
جانشان را براثر کرونا از دست دادند و مجموع
قربانیانکرونابهعدد ۷۵هزارو ۲۶۱نفررسید.
طبق آمار وزارت بهداشت تا روز گذشته ۲۶۳
شهرهمچناندروضعیتنارنجیقرارداشتند.
همچنین  ۴۶شهر در وضعیت قرمز ۱۳۹ ،شهر
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دروضعیتزردوصفرشهرنیزدروضعیتآبیقرار
دارند.اینخبرحاکیاست،شرایطکشوردراین
مرحله و در پیک چهارم کرونا ،انگار متفاوتتر از
پیکهای قبلی رو به عادیانگاری است .این در
حالیاستکههمچنانروزانهحدود 18هزارنفر
درشمارمبتالیانجدیدوبیشاز2هزارنفرنیزدر
بستر تختهای ویژه قرار میگیرند .یادمان نرود
کهکروناقرارنیستبهاینزودیماراترککند.

محمدرضایی مسئول بخش استفتائات دفتر
حضرت آیتا ...خامنهای ،درباره میزان فطریه
سال  ۱۴۰۰گفت :امروزه عمده مصارف و قوت
غالب مردم جهان ،گندم است و زکات فطره برای
امسال هر نفر  ۲۰هزار تومان درنظر گرفته شده
است .وی گفته است*:رعایت قوت غالب الزامی
ندارد،امابهتراستکسانیکهمصرفاصلیشان
برنج است برنج را درنظر بگیرند .برای افرادی
که برنج ایرانی مصرف میکنند هر نفر حدود
 ۱۰۰هزار تومان و برای کسانی که برنج خارجی
مصرف میکنند هر نفر  ۷۵هزار تومان درنظر
گرفته شده است.
* زمان پرداخت زکات فطره از غروب شب عید تا
ظهر روز عید فطر است ،اما کسانی که نماز عید
فطربهجامیآورندتاقبلازنمازآنرابایدپرداخت
کنند .فــردی که هر روزه را بهعمد بیاعتنایی
کرده و روزه نگرفته است ،شصت ُمد طعام باید به
فقرا و نیازمندان طعام دهد و هر ُمد  ۵هزار تومان
درنظر گرفته شــده اســت .بنابراین شصت مد
طعام سیصدهزار تومان برای یک روز کفاره عمد
میشود ،اما برای یک روزه کفاره غیرعمد نیز یک
ُمد طعام یا ۵هزار تومان معیار است.

تزریق واکسن کرونای پاستور
به 8هزار نفر تاکنون
مدیرپروژهفازسومکارآزماییبالینیواکسنکرونا
تولید مشترک ایران و کوبا ،با بیان اینکه تاکنون
۸هزار نفر واکسن را دریافت کرده و عوارض جدی
نداشتهاند ،گفت :پس از تزریق دوز آخر واکسن،
آنالیز مطالعه انجام میشود و نتایج به سازمان
غذا و دارو و کمیته ملی اخالق ارائه خواهد شد و
با تایید این دو مرجع ذیصالح ،درنهایت اجازه
واکسیناسیون عمومی صادر خواهد شد .دکتر
احسانمصطفویدربارهاجرایفازسومکارآزمایی
بالینی واکسن کرونا تولید مشترک ایران و کوبا،
گفت :مطالعه در ۸شهر انجام میشود .در ۶شهر
ساری،بابل،همدان،اصفهان،کرمانوبندرعباس
افراددریکرژیمدودوزیبهفاصله ۲۸روزواکسن
دریافت خواهند کرد و در دو شهر یزد و زنجان نیز
افراد رژیم سهدوزه واکسن را دریافت میکنند که
عالوه بر  ۲دوز واکسن ،یک واکسن یادآور هم در
روز پنجاهوششمدریافتمیکنند.

شهردارتهران:

انتشار فیش حقوقی مدیران
شهری به صالح نیست!

شهردار تهران دربــاره حقوق و دستمزد مدیران
شهری و انتقادهای وارده مبنی بر منتشرشدن
فیش حقوقی مدیران در سایت شفافیت گفت :در
دستمزد و حقوق ،یک حقوق ثابت و یک حقوق
متغیرداریمکهبهفعالیتمدیرانبستگیدارد؛اگر
مجمعشرکتیاسازمانهابهموقعبرگزارشوددر
این زمینه تأثیرگذار است .پیروز حناچی افزود :از
آنجایی که منافع شهر مهم است ،تشویقی برای
مدیران در صورت موفقیتها در نظر میگیریم که
میزانثابتینیست.انتشارفیشمدیرانبهصالح
نیستوبرخینمیخواهندفیششانمنتشرشود
چون یا وام گرفتهاند یا مسائل دیگری مطرح است
کهرغبتبهانتشارآنندارند .البتهمیزانحقوقپایه
را میتوان مشخص کرد که آن هم عدد مشخصی
نیستومسائلمختلفدرآنتأثیرگذاراست.

