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 انجام ۱۰هزار خودزنی در ایران 
با هدف دریافت دیه!

سرپرست دفتر امور 
معاینات بالینی سازمان 
پزشــکی قانونی گفت: 
در ۹ ماه گذشــته سال 
جاری، ۱۰ هزار و ۲۳۱ 

مورد خودزنی شامل ۷۸۸۶ مرد و ۲۳۴۵ زن که با 
ادعای نزاع و باهدف دریافت دیه و خسارت انجام شده 
بود، در مراکز پزشکی قانونی کشف و به مراجع قضایی 
اعالم شد. به گزارش ایرنا، فرزانه مهدی زاده افزود: 
متأسفانه در سال های اخیر مواردی دیده شده که 
فرد یا افرادی به قصد کاله برداری و اخذ خســارت، 
با کمک شخص یا اشخاص دیگر صدماتی متعدد 
و نسبتاً شــدید که حتی شــامل شکستگی های 
اســتخوانی می شــود در خود ایجاد می کنند که 
گاهی منجر به ایجاد نقص عضوهــای ماندگار در 

افراد می شود.
    

 زنگ خطر پیک چهارم کرونا 
به صدا درآمد 

عضو کمیته علمی 
ســتاد مقابله بــا کرونا 
بابیان اینکــه در حال 
حاضر زنــگ خطر آغاز 
پیک چهارم بیماری به 

صدا درآمده اســت، گفت: در شرایط فعلی تنها راه 
مهار بیماری کووید-۱۹ واکسیناسیون است؛ اما باید 
همه دنیا به تدریج واکسینه شوند تا زندگی به حالت 
عادی بازگردد. به گزارش ایسنا، مینو محرز گفت: 
تجمع، برگزاری دورهمی و افزایش سفرها، تجمع در 
مراکز و اماکن عمومی و... همچنان بسیار خطرناک 
بوده و منجر به بروز امواج بعدی بیماری خواهد شد.

    
دوره پیش دبستانی، ۳ساله شد

معــاون آمــوزش 
ت  ر ا ز و یــی  ا بتد ا
آموزش وپرورش با اشاره 
به تصویب اساســنامه 
»ســازمان ملی تعلیم و 

تربیت کودک« در جلســه روز گذشــته شورای 
عالی انقالب فرهنگی، جزئیات آن را اعالم کرد. به 
گزارش ایسنا، رضوان حکیم زاده دراین باره اظهار 
کرد: اساسنامه، دوره کودکی را تعریف و مشخص 
می کند که منظور از دوره کودکی، زیر شش سالگی 
است. پیش دبستانی در سیستم قبلی دوسال را دربر 
می گرفت اما اینجا به سه سال ارتقاءیافته و کودکان از 
سن ۳ تا ۶ سال، مشمول دوره پیش دبستانی می شوند 
و رویکرد تقویت مراکز تعلیم و تربیت کودکان است تا 
کودکان از آموزش های الزم برخوردار شوند. حکیم 
زاده افزود: در حــال حاضر صحبتی درباره اجباری 
شدن این دوره مطرح نشده، البته باید آیین نامه ها و 
مقررات، تدوین و به تصویب برسند، اما موضوع مهم 

تمایز رویکرد در این دو دوره سه ساله است.
    

هفتمین مورد ابتال به ویروس 
جهش یافته کرونا شناسایی شد

وزیــر بهداشــت، 
درمــان و آمــوزش 
پزشکی گفت: هفتمین 
مورد ابتال بــه ویروس 
جهش یافتــه کرونا یا 

اروپایی شناسایی کردیم که مربوط به یک مسافر 
از هلند بود و دریکی از اســتان های جنوبی مستقر 
است. به گزارش ایرنا، سعید نمکی باوجود این که 
انگلیسی ها در ابتدا می گفتند فقط ۷۰ درصد قدرت 
سرایت آن باالتر است و ما می گفتیم این ادعا صحیح 
نیست، ثابت شده که بسیار مهاجم تر از آن چیزی 
است که می گفتند و به شدت می تواند بیماری زایی 
یا مرگ ومیر آن باال باشد.  او بیان کرد:گزارش هایی 
که همکاران من فرســتادند نشــان می دهد آمار 
رعایت پروتکل های بهداشتی در تهران نصف شده و 

از  ۸۱درصد به ۳۹ درصد رسیده است. 
    

حمایت مجلس از قرار گرفتن 
سی اف در ردیف بیماری های خاص

رئیس کمیســیون 
بهداشــت و درمــان 
مجلس شورای اسالمی 
از حمایت این کمیسیون 
از قــرار گرفتن بیماری 

ســی اف در ردیف بیماری های خاص خبر داد. به 
گزارش فارس،دکتر حسینعلی شهریاری، گفت: 
پس از دریافت و بررســی نامه معاون درمان وزارت 
بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، به کمیسیون 
تلفیق پیشــنهاد دادیم بیماری سی اف در بودجه 
سال ۱۴۰۰ در ردیف بیماری های خاص قرار گیرد. 

از گوشه و کنار

ریحانه جوالیی

مهریــه و قوانیــن مربــوط به آن 
به خصوص مســئله حبس و وضعیت 
زندانی های مهریــه در دهه های اخیر 
و به ویژه در چند ســال گذشته، محل 
منازعات فراوان بوده است. نظام قضایی 
کشــور در همین رابطه کوشیده طی 
روند و پروســه ای مشــخص، با وضع 
قوانین جدید از مشکالتی که پرداخت 
یا عدم پرداخت مهریه برای زن و مرد 
ایجاد کرده بکاهد. این رویه های جدید 
اما بــه نظر می آید تا حــدی یکجانبه 
بوده و حق وحقوق زنان را لحاظ نکرده 
است. برداشــتن مجازات زندان برای 
بدهکاران مهریه که بر اساس ماده سه 
قانون نحوه اجــرای محکومیت های 
مالی اعمــال می شــود، ازجمله این 

قوانین است.
 مردان دیگر برای مهریه 

به زندان نمی روند 
بر اساس طرح جدید مجلس مردان 
دیگر برای مهریه به زندان نمی روند اما 
قضیه از چه قرار اســت؟ آیا قرار است 
به جای زندان حق وحقــوق زنانی که 
سال ها با آن ها زندگی کرده اند پرداخت 
شود؟ جواب مسلماً خیر است. در این 
میان آنچه مســئولین به آن کمترین 
توجهــی دارند حق وحقــوق قانونی 

زنان است.
در مجلس گذشته قانونی در رابطه 
با مهریه مصوب شد که باالی ۱۱۰ سکه 
مهریه زندان نخواهد داشت ازاین رو و با 
توجه به افزایش قیمت سکه کمیسیون 
قضایی مجلس یازدهم طرحی مدنظر 

دارد که مهریه بیش از ۵ ســکه زندان 
نداشته باشد. بر همین اساس حسن 
نوروزی، سخنگوی کمیسیون قضایی 
مجلس شورای اســالمی گفته است 
که اعضای کمیسیون قضائی معتقد 
هســتند که زندان جای بزهکار است 
نه بدهکار ازایــن رو بدهکار مهریه اگر 
توان پرداخت آن را نــدارد نباید روانه 

زندان شود.
نــوروزی همچنین افزوده اســت 
که در چند سال گذشته قیمت سکه 
متعادل و معقول بود، امــا اکنون این 
قیمت به بــاالی ۱۰ میلیــون تومان 
رســیده اســت و افراد بدهکار مهریه 
نمی توانند این مبلغ گزاف را پرداخت 

کنند.
او گفته است که این طرح در کمیته 
انجام شــده و ۳ ماده آن در کمیسیون 
قضایی مجلس به تصویب رسیده است، 
اما یک ماده آن مشکالتی داشت که به 
کمیته موردنظر ارجاع داده  شده است 
تا بررسی های الزم صورت گیرد. آن طور 
که مشخص است قرار بر این است هفته 
آینده کلیات طرح در کمیسیون قضایی 
مجلس بررســی و به زودی به صحن 

علنی ارسال شود.
 بدهی، بدهی است 
و قانون مشخص دارد

بسیاری از حقوقدانان و فعاالن حوزه 
زنان براین باوراند که بدهکاران مهریه 
مانند بقیه بدهکاران و مدیونین هستند 
و این موضوع که مدیونیــن مهریه را 
مستثنی کنند و مجازات زندان حذف 
شود، خالف قانون است و به حقوق زنان 

لطمه می زند.
به گفته آن ها مســئله مطالبات و 
نحوه وصول مطالبــات، طبق قانون 

تعیین و مشخص شــده اســت. اگر 
شــخصی بدهــکار باشــد و نتواند 
بدهــی اش را پرداخت کنــد، طبق 
قوانین کشــور برای او زندان تعیین 
کرده انــد. اینکه مهریه بهتر اســت 
سنگین نباشــد و معقول باشد کاماًل 
پذیرفتنی است اما آنچه را که زوجین  
توافق کردند و قرارداد بســتند و در 
سند رسمی تعیین و تنظیم شده، مرد 
متعهد به پرداخت آن است و اینکه از 
مجازات قانونی، مردان را معاف کنند، 
به حقوق طرف مقابل لطمه می زند. به 
گفته فریده غیرت، وکیل دادگستری، 
مردانی که توانایی پرداخت مهریه را 
ندارند مانند بقیه هســتند. مثاًل یک 
شــخصی هم که چک دارد، ممکن 
است برای پرداخت بدهی اش مهلت 
بگیرد. مردانی هم که توانایی پرداخت 
مهریه را ندارند، برای پرداخت مهریه 
می توانند طبق قانون مهلت بگیرند و 
اینکه یک اصل را بگذارند که کسانی 
که بدهکاران مهریه هســتند، زندان 

نروند درست نیست.
به عقیده او مهریه تنها حقی است 
که زنان دارند و اگر جوانی زیر بار مهریه 
ســنگین می رود و تعهد به پرداخت 
می کند و توانایی پرداخت را ندارد، باید 
به او متذکر شویم. زیرا زمانی که مردان 
زیر بار تعهد می روند و ازآنجاکه مهریه 
عندالمطالبه است، زن به محض گفتن 
بله و وقوع عقد، مالک حقش می شود و 
حق دارد آن را مطالبه کند. باید اصوالً 
تصمیمی گرفته و قانونی وضع شود که 
یک سری بدهکاران نه فقط بدهکاران 
مهریه بلکه بدهکارانی بــا یک رقم و 
مطالبه خاص از مجازات زندان معاف 

شوند که آن بحث کلی است.

 هیچ کس پشت زنان نیست، 
حتی قانون

همان طور که گفته شد برداشتن 
مجازات زندان برای بدهکاران مهریه 
که بر اساس ماده سه قانون نحوه اجرای 
محکومیت های مالی اعمال می شود، 
ازجمله قوانینی اســت کــه تا حدی 
یکجانبه بوده و حق وحقــوق زنان را 

لحاظ نکرده است.
ماده ۲۲ قانون حمایــت خانواده 
مقرر کرده که حبــس مردان به دلیل 
عــدم پرداخت مهریه، تنها تا ســقف 
۱۱۰ ســکه قابل اعمال باشــد. یعنی 
اگر به عنوان مثال مهریه خانمی ۴۰۰ 
سکه باشد، وقتی ســقف پرداختی ها 
به ۱۱۰ تا رسید بر اساس ماده ۳ قانون 
نحوه اجــرای محکومیت های مالی، 
مرد زندان نمی رود یا اگر حبس باشد 
آزاد می شود و پرداخت مابقی مطالبه 
به صورت عند االستطاعه خواهد بود. 
اخیراً صحبتی شــده که این ۵۵ یا ۵۰ 
را به ۱۴ ســکه تقلیل دهند. یعنی کاًل 
۱۴ ســکه از طریق اعمال ماده ۳ قابل 
وصول باشــد که اگر مرد این ۱۴ تا را 

پرداخت نکرد به حبس برود که حتی 
با تصویب چنین قانونی معضل مهریه 

حل نخواهد شد.
در این میــان اما قانون همیشــه 
همراه مردان بوده اســت. مردان برای 
شــانه خالی کردن از پرداخت مهریه 
ترفندهایی می زنند که باوجود روشن 
بودن آن بــرای دادگاه هیچ گاه به نفع 
زن رأی صادر نمی شود. خیلی از افراد 
با دست زدن به اقداماتی، اجرای قانون 
پرداخت مهریه به صورت اقســاطی یا 
غیر آن را با مشــکل مواجه می کنند. 
به عنوان مثــال زمانی که احســاس 
می کنند زندگی شان در معرض آسیب 
اســت و احتمال طالق وجــود دارد، 
اموالشان را به نام کسان دیگر می کنند 
و سپس مدعی می شوند که هیچ مالی 
و هیچ توانــی بــرای پرداخت مهریه 
ندارند. پس از اقســاطی شدن مهریه، 
ترفند بعدی آن هــا نپرداختن مکرر 
اقساط و ســپس درخواست تعدیل و 
کاهش مبلغ قسط به بهانه عدم توان 
مالی است. در این فرایند کش دار، زن 
خسته و فرسوده می شود، زیرا مجبور 
است مکرراً در دادگاه شرکت کرده و از 
حقش دفاع کند؛ بدون آن که قادر باشد 

حق وحقوقش را دریافت کند.
مهریه الزامی قانونی بر گردن مرد

مهریه حــق قانونی و شــرعی زن 
است که نخستین صحبت ها در ازدواج 
حول محــور آن می چرخد. حقی که 
گاه براثر بی اطالعــی زوجین و غلبه 
احساسات بر تعیین میزان آن و رسم 
و عرف موجبات بی ثباتــی زندگی را 
فراهم می کنــد. مهریه حقی قانونی و 
شرعی که مطابق ماده ۱۰۸۰- ۱۰۸۷ 
قانون مدنی عبارت از مالی است که به 
مناسبت عقد نکاح، مرد ملزم به دادن 
آن به زن است. بنابراین مهر، نوعی الزام 
قانونی است که بر مرد تحمیل می شود 
و فقط زوجین می توانند هنگام بستن 
عقد یا پس ازآن، مقدار مهر را به تراضی 

معین سازند.
برای پیشگیری از هرگونه تعارض و 
جدل میان زوجین، نخست باید برای 
مردان این فرهنگ سازی صورت گیرد 
که مهریه حق واجب برای زنان است و 
این که در قدیــم می گفتند »مهریه را 
کی داده کی گرفته« را فراموش کنند. 
چراکه نه در نظام فقهی و نه حقوقی این 

حرف جایگاهی ندارد.
بنابراین از روز نخست مرد باید این 
تعهد که فالن مقــدار بدهکار مهریه 
اســت و باید آن را به تدریج پرداخت 
کند، بپذیرد. درواقع این بحث اخالقی 
و فرهنگی باید برای مردان جا بیافتد که 
این حق را محترم بشمارند و به عنوان 
دین بپردازند چراکه قانون گذار و فقها 
بر مهریه تأکیددارند و آن را جزو دیونی 
می دانند کــه وقتی زوج فــوت کرد، 
از مایملک او نخســت باید مهریه زن 
پرداخت شود. با توجه به اینکه مهریه 
تا این حد مهم است اما مسئوالن هرروز 
یک حکم جدید برای ندادن حق زنان 

صادر می کنند؛ یک روز میزان آن را کم 
می کنند و یک روز قانون خاص برای 

مردان بدهکار تصویب می کنند. 
 لزوم تغییر قانون 

و تقسیم تمام اموال بین زوجین
در ســال های اخیــر بســیاری از 
روشــنفکران بر این اصل متفق القول 
شده اند که زنان مهریه ای دریافت نکنند 
و به جای آن حق طالق و ســایر شروط 
ضمن عقد را دریافت کنند. این در حالی 
اســت که با توجه به فرهنگ و نگرش 
برخی از افراد که تعــداد آن ها کم هم 
نیست زنان بعد از جدایی جایگاه خود 
را در جامعه و خانواده از دست می دهند و 
ازدواج بی مهریه یعنی نداشتن پشتوانه 
برای این زنان و احتماالً فرزندان حاصل 
از آن ازدواج. پس برای اینکه بازهم زنان 
در این میان قربانی نشوند چه باید کرد؟ 
یکی از ایده های مطرح شــده این 
است که اگر مرد متقاضی طالق، نصف 
اموالش را به اسم همسر خود کند، زنی که 
یک عمر در کنار همسرش زندگی، عمر 
و جوانی خود را سپری کرده و بی تردید 
در جمع آوری هر آنچه مرد دارد شریک 
بوده پس از متارکه دارای یک پشتوانه 
مالی شده و پس از طالق دچار پریشانی و 
آوارگی نمی شود. چه بهتر است که قانون 
تصویب کند که از همان ابتدای زندگی 
مشترک، زوجین هرگونه مالی را که به 
دست می آورند اعم از ماشین و خانه و 
... به صورت مشــترک بینشان تقسیم 
شــود، در این صورت هم راه فرار مرد از 
پرداخت دیون خود بسته می شود و هم 
زن به ویژه زنی که شــغل، بیمه و منبع 
درآمدی ندارد، نگران بی پولی و پریشانی 
بعد از متارکه نیســت. قانون گذار باید 
در حمایــت از زنان خانــه دار که بیمه 
شــغلی ندارند، بســتر حقوقی فراهم 
کند به این ترتیب که مرد ها مکلف شوند 
حق بیمه خانم هایشــان را بالفاصله 
پس از ازدواج پرداخت کنند و سازمان 
بیمه گر هم مکلف شــود بــرای زنان 
مطلقه تا زمان ازدواج مجدد، مستمری 
پرداخت نماید؛ در این صورت تا زمانی 
که زن در زندگی مشترک حضور دارد 
و خانه دار است، عالوه بر این که مالکیت 
نصف اموال و دارایی های مشــترک با 
شــوهرش را داراســت، از بیمه تأمین 
اجتماعی زنان خانــه دار هم برخوردار 
 می شود و در صورت طالق از مستمری 

برخوردار است.

طرح تازه مجلس؛ مهریه باالی ۵ سکه زندان ندارد

قانون مهریه، ملعبة بهای سکه

خبر

رئیس مرکز تحقیقات سرطان گفت: ساالنه 
با حدود ۶درصد رشد، قریب به ۱۵۰هزار مورد 
سرطان جدید در کشور داریم که علل مختلفی 

دارد
به گزارش ایسنا، محمداســماعیل اکبری 
بابیان اینکه ۴۰درصد سرطان ها قابل پیشگیری 
و  تا ۴۰درصد هم عالج قطعی دارند، افزود: هزینه 
درمان ســرطان در ایران حداقل دو برابر سایر 
بیماری هاست و ســاالنه ۳۰۰۰میلیارد تومان 

هزینه درمان سرطان در کشور می شود.
او »سن باال«  را یک عامل خطر جدی در بروز 
سرطان دانست و گفت: ازآنجاکه جمعیت کشور 
ما در حال پیر شدن است، لذا سن به عنوان یک 
ریسک فاکتور مهم محسوب می شود، به گونه ای 
که ســن به تنهایی تا ۷۰درصد در بروز سرطان 
تأثیرگذار اســت و ۳۰درصد باقی مانده به سایر 

ریسک فاکتورها ارتباط دارد.
سرطان دومین عامل مرگ ومیر ایرانیان

اکبری بابیان اینکه ســرطان دومین عامل 
مرگ ومیر ایرانیان محسوب می شود، عنوان کرد: 
تنها در ۳سال گذشته، ســرطان سومین عامل 

مرگ ایرانیان بود ولــی اآلن بعد از بیماری های 
قلبی عروقی، دومین مورد سرطان هاست، البته 
اگر بیماری های قلبی را از بیماری های عروقی 
جدا کنیم،  سرطان اولین عامل مرگ در کشور 

محسوب می شود.
 مهم ترین ریسک فاکتورهای

 بروز سرطان در کشور
اکبری بابیان اینکه ریسک فاکتورهای بروز 
سرطان در کشور در حال افزایش است، عنوان 
کرد: اولین ریسک فاکتور بروز سرطان دخانیات 
اســت، به عبارت دیگر ۳۰درصد کل مرگ ها به 
علت مصرف دخانیات در کشور است و در مورد 
سرطان نیز به تنهایی ۳۰درصد عامل خطر و ابتال 

مصرف انواع دخانیات است.
رئیس مرکز تحقیقات سرطان در خصوص 
سایر ریسک فاکتورهای بروز سرطان در کشور، 
به چاقی اشاره کرد و گفت: چاقی دومین عامل 
خطر بروز سرطان در کشــور است. ۱۴درصد 
نوجوانان و ۴۰درصد بانوان در کشور اضافه وزن 
دارند که عالوه بر ریسک فاکتور ابتال به سرطان،  
در بروز فشارخون چربی باال و غیره نیز اثرگذار 

است. او فعالیت فیزیکی را سومین عامل خطر 
مطرح کرد و گفت: متأسفانه تنها ۱۶تا ۱۸درصد 
مردم ما فعالیت فیزیکی مناســب دارد و حدود 
۸۴درصد فعالیت های فیزیکی مناسب را ندارند، 
درحالی که ایجاد فرهنگ و بستر فعالیت فیزیکی 

یک کار دولتی و حکومتی است.
آلودگی هوا یکی دیگر از مهم ترین 

ریسک فاکتورها در بروز سرطان
این استاد دانشــگاه آلودگی هوا را به عنوان 
یکی دیگر از مهم ترین ریسک فاکتورها در بروز 
سرطان دانست و ادامه داد:  در سال ۲۰۱۳بعد 
از ســال ها کار تحقیقاتی ثابت شد که آلودگی 
هوا می تواند سرطان زا باشــد و به عنوان یکی از 
مهم ترین عوامل ایجاد ســرطان مطرح شد. او 
اظهار کرد: البته زمانیکه از آلودگی هوا صحبت 
می شود همه اذهان به سمت شهرهای صنعتی 
می رود، درحالی که میزان بروز بیماری های ریوی 
و سرطان ها در روســتاها  و مناطق فقیرنشین 
نیز  باالست که علت آن مسئله ای تحت عنوان 
»آلودگی هوای درون خانه ای« است که اغلب از  

فقر و رفتارهای  اجتماعی ناشی می شود. 

 سرطان معده کشنده ترین سرطان
 در بین زنان و مردان ایرانی

اکبری با اشــاره به شــکل متفاوت سرطان 
در کشور ما گفت: ســرطان معده کشنده ترین 
ســرطان در بین زنان و مردان ایرانی اســت و 
بیشترین مرگ سرطانی ناشی از سرطان معده 
است. میزان بروز سرطان معده در شمال غرب 
و شمال شرق کشور  باالســت،چراکه مصرف 
دخانیات و مواد داغ در این اســتان ها نسبت به 
سایر مناطق بیشتر اســت. به همین نسبت به 
دلیل افزایش سطح بهداشت و سواد سالمت افراد 

میزان بروز سرطان معده در استان های تهران و 
اصفهان در حال کاهش است.

اکبری سرطان پستان را شایع ترین سرطان 
در بین زنان ایرانی عنوان کــرد و گفت: حدود 
۲۶درصد سرطان های زنان به سرطان پستان 
اختصاص دارد یعنی یک چهارم ســرطان های 
زنان را به خود اختصاص داده و در  همه دنیا یک 
معضل بهداشتی محسوب می شود. همچنین 
ســرطان پســتان دومین دلیل مرگ ناشی از 
 ســرطان در بین زنــان و دومیــن دلیل مرگ 

در بین خانم هاست. 

رئیس مرکز تحقیقات سرطان:

ساالنه 1۵0هزار مورد سرطان جدید در کشور داریم

بسیاری از حقوقدانان و 
فعاالن حوزه زنان براین 

باوراند که بدهکاران مهریه 
مانند بقیه بدهکاران و 
مدیونین هستند و این 

موضوع که مدیونین مهریه 
را مستثنی کنند و مجازات 

زندان حذف شود، خالف 
قانون است و به حقوق زنان 

لطمه می زند

در مجلس گذشته قانونی 
در رابطه با مهریه مصوب 

شد که باالی 110 سکه 
مهریه زندان نخواهد داشت 
ازاین رو و با توجه به افزایش 

قیمت سکه کمیسیون 
قضایی مجلس یازدهم 
طرحی مد نظر دارد که 

مهریه بیش از ۵ سکه زندان 
نداشته باشد
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