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 خودکشی یک معلم برای 
پنج  میلیون تومان

یک دبیر ریاضی در 
شهرستان گراش فارس 
به دلیــل تنگنای مالی 
خودکشــی کرد. کانال 
تلگرامی صنفی معلمان 

در ایران خبر داد که غالمعبــاس یحیی پور پس از 
آنکه از بانک درخواست ۵۰ میلیون تومان وام کرده 
بوده اما توان مالی تامین پنج میلیون تومان سپرده 
برای پرداخت پیش شــرط وام را نداشــته خود را 
حلق آویز کرد. این معلم در نامه ای با درخواســت 
قرض کردن یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان از یکی از 
دوستانش نوشته: »اگر در توانت هست بزرگی کن و 
یک ومیلیون  و ۲۰۰ فقط برای ۴۸ساعت کمکم کن 
تا وام ریختن، تقدیم می کنم. اگر میتونی کمکم کن 
و دستم بگیر تا با خیال راحت مثل آدم اول مهر بتونم 

برم کالس و یه نفس راحتی بکشم«.
    

ازسهشنبهآزادمیشود
  واکسن همه افراد ۱۸ سال به باال

 در تهران
اســتاندار تهران از اجرای طرح واکسیناسیون 
افراد باالی ۱۸ سال از روز سه شنبه )۳۰ شهریور( 
خبر داد. به گزارش »انتخاب«، انوشیروان محسنی 
بند پی روز جمعه در جلسه فوق العاده ستاد استانی 
مبارزه با ویروس کرونا گفــت: ظرف ۲ هفته اخیر 
آمادگی از سوی اســتانداری تهران و دانشگاه های 
علوم پزشکی اســتان تهران اعالم شد و می توانیم 

تمهیداتی را اتخاذ کنیم. 
    

فعالسیاسیاصالحطلب:
وفور واکسن نتیجه تالش های 

دولت دوازدهم است
فعال اصالح طلب در 
کالب هــاوس گفت: از 
جهانگیری مســتقیما 
شنیدم تمام واکسن ها 
در دولت ســابق پیش 

خرید شدند. به گزارش جماران محمدرضا خاتمی، 
گفت: بجز ۵ میلیون دوز واکسن از یکی از برندها که 
دولت جدید آن را از کارخانه ای در امارات به جای ۹ 

دالر، ۱۴ دالر خریده اند.
    

واکسن ستیزی در ایران 
سیستماتیک نیست

معــاون بهداشــت 
وزیر بهداشــت گفت: 
عــده ای می خواهنــد 
این طور جلوه دهند که 
واکسن ستیزی در کشور 

برنامه ریزی شده و سیستماتیک است و می خواهند 
آن را به مذهب ارتباط دهنــد در حالی که علمای 
ما واکسن تزریق کردند. به گزارش ایسنا، علیرضا 
رییسی گفت: اوال واکسن ستیزی فقط مختص ایران 
نیست و در آمریکا و اروپا هم با این مشکل درگیرند 
و برخی با واکسن مخالفند. خوشبختانه در کشور 
ما واکسن ســتیزی اصال به صورت سیستماتیک 

وجود ندارد.
    

کاهش 3۸درصدی آب ذخیره 
سدهای استان تهران

محمد شــهریاری، 
مدیر تاسیسات شرکت 
آب منطقــه ای تهران، 
اعــالم کــرد کــه آب 
ذخیره شده در پنج سد 

این استان با بیش از ۳۸ درصد کاهش نسبت به سال 
گذشته به ۵۳۲ میلیون متر مکعب رسیده است به 
گفته او، حدود ۶۰ درصد از مخزن سد لتیان، یکی 

از سدهای مهم تامین آب شرب تهران، خالی است
    

هشدار پلیس درباره هک 
دوربین های مداربسته

رئیس مرکز تشخیص 
و پیشــگیری از جرایم 
سایبری پلیس فتای ناجا 
نســبت به هک شدن و 
دسترســی غیرمجاز به 

تصاویر دوربین های مداربسته هشدار داد. به گزارش 
ایســنا علی محمد رجبی اظهار کرد: ضمن رعایت 
الزامات ایمنــی و امنیتی در نصــب دوربین های 
مداربسته توسط اصناف، سازمان ها و ارگان ها، باید 
به روزرسانی نرم افزار این دوربین ها به آخرین نسخه، 
استفاده از تجهیزات برندهای معتبر و شناخته شده، 
استفاده از نام کاربری و رمز عبور پیچیده و تغییر نام 

کاربری و رمز عبور پیش فرض را مدنظر قرار داد.

از گوشه و کنار

سعیدهعلیپور

ازدواج هراســی را بســیاری امری 
مردانه می دانند. دلیلش هم مشخص 
است؛ قیمت نجومی سکه های مهریه. 
اما با طرحــی که هفتــه پیش برخی 
بهارستان نشــینان وعده تصویبش را 
دادند، گویا قرار است این بار اغلب زنان از 

زندگی مشترک فراری شوند.
هفته پیــش برخــی نمایندگان 
مجلس خبر دادند که به دنبال تعیین 
حداکثر ۱۴ سکه برای مهریه هستند 
و اعالم کردند که این طرح را تا ۲ هفته 
دیگر در صحن علنــی مجلس مطرح 
خواهند کرد؛ هر چند گفته شــده این 
طرح فعال از دســتور کار خارج شده اما 
فعاالن حقوق زنان نگرانند در صورت 
تصویب چراغ خاموش این طرح، بدون 
اصالح قوانین دیگــر ازدواج، همچون؛ 
حق طالق، حق خروج از کشــور، حق 
حضانت فرزندان و ... ؛  زنان در خانواده 
هر چه بیشتر در تنگنای قدرت بی حد 

و حصر مردان قرار بگیرند.
تالشبرایکوتاهکردن

سقفمهریه
براساس فقه و قانون، صداق یا مهریه 
به مالی گفته می شــود که هنگام عقد 
نکاح، زوج یا همان مرد آن را به زوجه یا 
همسر خود پرداخت یا خود را موظف به 
پرداخت می کند. در ایران هرچند مهریه 
می تواند هر مالی تعیین شود، اما معموال 
سکه طال یکی از فاکتورهای مهم بیشتر 
مهریه هاســت که طبق توافق طرفین 

میزان آن تعیین می شود. این روزها اما 
افزایش قیمت طال و کاهش ارزش پول 
ملی و باال رفتن میل بــه طالق، مردان 
زیادی با مشــکل پرداخت مهریه های 
سنگین مواجه کرده و به همین دلیل 
بسیاری از محدود کردن سقف مهریه 

سخن می گویند.
تجمعاعتراضیمردان

واقداممجلس
مهر ماه سال گذشته بود که تعدادی 
از مردان معترض به قانــون مهریه در 
برابر مجلس شــورای اسالمی تجمع 
کردند. این معترضان نسبت به قانون 
حبس برای افرادی که استطاعت مالی 
پرداخت مهریه ندارند، اعتراض داشتند 
و پالکاردهایی با همیــن مضمون نیز 
در دست گرفته بودند. برخی از مردان 
حاضر در این تجمع می گفتند که بیش 
از ۱۰ سال از پرداخت مهریه آنان سپری 
می شود و اکنون با افزایش نرخ سکه طال، 
توان پرداخــت آن را ندارند.آنها در این 
تجمع از نمایندگان مجلس خواستند 
به دلیل افزایش قیمت سکه فکری به 

حال محکومان مهریه کنند.
طرحمجلسبرایمهریه

مجلس اما این بار خیلــی زودتر از 
زمانی که زنان معترضند، صدای اعتراض 
مردان را شنید و در بهمن ماه همان سال 
کاظم دلخوش، سخنگوی کمیسیون 
قضایی و حقوقی مجلس در گفت وگو 
با خبرگزاری صدا و سیما از طرح اصالح 
قانون مهریه خبر داد و گفت: »این طرح 
در کمیسیون حقوقی و قضایی به بحث 
و بررســی اعضای کمیسیون گذاشته 

خواهد شد«.

هر چند در آن زمان جزئیاتی از طرح 
مورد بحث بیان نشد، اما هشت ماه بعد 
دوباره این طرح به جریان افتاد و جزئیات 

بیشتری از آن منتشر شد.
ابوالفضل ابوترابی، نماینده نجف آباد 
در مجلس شورای اسالمی از طراحان 
این طرح به ایرنا گفته بود:» براســاس 
این قانــون حداکثر ۱۴ ســکه برای 
مهریــه می توان پیش بینی کــرد تا از 
روند افزایشــی آن جلوگیری شود و در 
صورتی که زوجه خواهان دریافت مهر 
خود باشــد با مراجعه به واحد اجرای 
احکام نســبت به تقاضای خود اقدام 
کرده و نیازی به بررسی پرونده در دادگاه 
نیست«. به گفته او اصالح قانون مهریه 
برای کاهش بخش زیادی از پرونده های 
قضایی، کاهش دادرسی و ساماندهی 
آن در امر ازدواج مورد مطالعه و بررسی 

قرار گرفت.
مردانهمقربانیهستند

بســیاری از ما گمان می کنیم که 
قوانین در ایران به نفع مردان نوشــته 
شده و در اموری مثل ازدواج هم منتفع 
اصلی آنها هستند. اما در این میان روایت 
مردان آســیب دیده از قانــون مهریه 
هم کم نیست. مردانی که بعضا بخش 
عمده یا همه آنچه که داشــته اند را به 
زنان سابقشان داده و از زندگی مشترک 
طرفی نبستند. مردانی که گروهی   از آنها 
هر ماه باید قسط مهریه خود را به حساب 
همسران سابق شان بریزند یا در زندان 
جزای بی پولی و ناتوانــی در پرداخت 

بدهی مهریه را ببینند.
در این میان مردان زیادی در زندان 
به دلیل عدم توانایی در پرداخت مهریه 

در بند هستند مهر سال گذشته معاون 
قضایی اجرای احکام و امور مجلس در 
سازمان زندان ها اعالم کرد که ۱۵۲۵ 
نفر زندانی مهریه در زندانهای کشــور 

هستند.
تالشهاییمضاعفبرایتغییر

درقانونمهریه
براساس قانون پیشــتر از سال ۹۱، 
زوجه یا زن هر زمان مهریه خود را مطالبه 
می کرد، زوج یا مرد باید تمام و کمال آن را 
پرداخت می کرد. در این صورت اگر مرد 
نمی توانست کل مهریه یا قسمتی از آن 
را پرداخت کند، همسر وی می توانست 
به راحتی حکم جلب شوهر خود را بگیرد 
و وی را به زندان بیاندازد. به همین دلیل 
از ســال ۹۱ قانون مهریه عوض شــد. 
به طوری که زوج موظف شــد تا طبق 
شاخص قیمت های ساالنه که بانک آن را 
محاسبه می کند، مهریه را پرداخت کند.
همین موضوع گرچه شمار زندانیان 

مهریه را کم کرد اما باز هم بســیاری به 
دلیل تورم به آن معترض بودند.

در دومین قانون جدید مهریه که چند 
سال بعد مصوب شد؛ زمانی که زن مهریه 
خود را به اجرا می گذارد، از طرف دادگاه 
برای مرد اجرائیه فرستاده می شود و مرد 
به مدت یک ماه فرصت دارد که مهریه 
زن را تا سقف ۱۱۰ سکه طال یا معادل 
ریالی آن را پرداخت کند. اگر مرد نتواند 
این مبلغ را به طور کامل یا قســمتی از 
آن را پرداخت کند، بایــد تا مدت یک 
ماه، به دادگاه دادخواست اعسار بدهد، 
وگرنه همسر وی می تواند حکم جلب 

وی را بگیرد.
اصالحاتیکههرباربهنفعمردان

رقممیخورد
با افزایش افســار گسیخته قیمت 
سکه، طرح های مختلفی در مجلس در 
خصوص اصالح قانون مهریه مطرح شد. 
که آخرین آن پیشنهاد تعیین سقف ۱۴ 
سکه طال برای مهریه است. اصالحاتی 
که گرچه الزم و ضروری به نظر می رسد، 
اما نباید هر بار به نفع مردان رقم بخورد 
و حلقه زندگی مشــترک را برای زنان 
تنگ تر کند. کاربری در توئیتر در واکنش 
به طرح اخیر مجلس در خصوص محدود 
کردن ســقف مهریه نوشــت: »زن در 
نگاه جامعه ســنتی و مجلسی پسند 
ایرانی: مهریه نداشــته باشد. تواقعات 
مالی نداشته باشد. حق طالق نداشته 
باشد. شــرط ضمن عقد نداشته باشد. 
شغل و اســتقالل مالی نداشته باشد. 
فعالیت اجتماعی ترجیحا نداشته باشد. 
با تعدد زوجات مشکلی نداشته باشد. 
آن وقت چه داشته باشد؟ میل به ازدواج 

و فرزندآوری!«.
شــاید این اظهار نظر خالصه ای از 
اعتراض مخالفان این طرح باشــد. آنها 
معتقدند، در شــرایطی که در قوانین 
ازدواج در ایران، زنان در زندگی مشترک 
حقی ندارند، مهریه تنها ابزار قدرت آنها 
در برابر گروهی از مردان اســت که به 
حقوق برابر انسانی آنها احترام نگذاشته 

و قانون هم پشت آنها ایستاده است.
مرضیه محبی، فعال حقوق زنان و 
وکیل پایه یک دادگســتری نیز با بیان 
اینکه حــذف مهریه از نظــام حقوقی 
خانواده یا بی اثر کردن آن در تعامالت 
زوجین، چند سالی است در دستور کار 
قانونگذار و دستگاه قضایی بوده و آثار و 
عوارض این رویکرد نیز گریبان زنان را 
گرفته است ، به طوری که کاستی های 
قانونی حقوق خود را با توسل به مهریه 
جبران می کنند، به ایســنا گفت: » از 
تصویب ماده ۲۲ قانون حمایت خانواده 
گرفته تا ماده ۱۱۳ برنامه ششم توسعه 

که حق زنــان در دادخواهی و مراجعه 
بــه دادگاه و امتیازهای ناشــی از آن را 
محدود کرد تا مقررات ریز و درشــتی 
که تقسیط مهریه را تسهیل می کردند 
و بخشنامه هایی که به واسطه آنها حق 
زنان در اعمال برخی مقــررات نادیده 
انگاشته شد تا امروز که باالخره سخن 
از تعیین سقف و تحدید میزان مهریه 
است، همگی زندگی مشترک را برای 

زنان سخت تر کرده است«.
به گفته وی، تنها اراده مشترک زن و 
شوهر در هنگام عقد، می تواند در میزان 
مهر موثر باشد، زیرا مهریه یک قرارداد 
تبعی اســت که به عقــد ازدواج پیوند 
می خورد و طرفیــن در تعیین میزان، 
جنس و چگونگی پرداخت آن مخیرند 
و هیــچ قدرتی خــارج از اراده طرفین 

نمی تواند دراین تصمیم مداخله کند.
این وکیل دادگســتری ادامه داد: 
»البته قانــون می تواند آثــار خود را بر 
مهریه های افسانه ای که مبین تسلیم 
طرفین عقد به یک دروغ است، بگذارد 
و مثال از باب تعذر تسلیم یا عدم وجود 
قصد و یــا.. آن را از اعتبــار بیندازد، اما 
امروز قانونگذار اساسا نمی تواند با وجود 
صراحت قانون مدنی و مباحث فقهی 
پشتیبان آن، وارد عرصه روابط خصوصی 
زوجین شــده و به حمایــت از یکی از 
طرفین عقد یعنی مــردان، بپردازد و 
بی آنکه خال حقوقی ناشی از حذف مهریه 
برای زنان را جبران کند برای مهریه حد و 

مرز و سقف تعیین کند«. 
در این شرایط بسیاری از کارشناسان 
معتقدند که اگر قانونگذار نگران تجاری 
شدن ازدواج و افزایش میل به طالق به 
طمع پول است، راهش سرکوب زنان و 
گشودن زنجیر هرگونه تعهد از گردن 
مردان نیست، بلکه باید براساس تجربه 
با رسمی شناختن بسیاری از حقوق زنان 
و محدودکردن قدرت مردان در خانواده، 
در جهت تامین مشارکت فعال طرفین 

گام بردارد.

چندوچونطرحجدیدمهریهدرمجلس

حلقهمحاصرهقوانینمردانهتنگترمیشود

خبر

چند روزی بیشــتر به آغاز ســال تحصیلی 
جدید، باقی نمانده اســت امــا طبق گفته های 
سرپرســت وزارت آموزش و پرورش، 7۰ درصد 
دانش آموزان مهر را با شاد آغاز خواهند کرد و از 
آبان شاهد بازگشایی حضوری تدریجی مدارس 

خواهیم بود«.
علیرضــا کاظمی گفــت: پیگیــری اتمام 
فرایند واکسیناســیون معلمان، اولیا و مربیان 
و رانندگان سرویس مدارس و واکسیناسیون 
دانش آموزان در دســتور کار دولت قرار دارد، 
البته بخش هایی انجام شــده و بخشی هم در 
حال پیگیری و انجام اســت. پــس با همه این 
مالحظات، ســال تحصیلی را در ابتدای مهر با 
»شاد« آغاز می کنیم و در نهایت تصمیم گیری 
برای حضور دانش آموزان در مدارس را به اولیا 
و مربیان و مدیر مدرســه در هر منطقه، واگذار 

کرده ایم.
در این میان دیروز، بهــرام عین اللهی، وزیر 
بهداشت نیز تاکید کرد که بازگشایی مدارس به 
صورت حضوری مستلزم واکسینه شدن تمامی 

دانش آموزان است.

تسهیالتارزانقیمتبانکی
جهتتامینتجهیزات

به گزارش خبر آنالین در جلســه نخســت 
شورای عالی فضای مجازی دولت سیزدهم مقرر 
شد که سامانه شاد ذیل وزارت آموزش و پرورش 
مســئول ارائه آموزش عمومی رایگان باشــد و 
همچنین سازمان برنامه و بودجه در قانون بودجه 
سنواتی ردیف مشخصی به منظور توسعه کمی 
و کیفی آموزش و پرورش مجازی در نظر گرفته 
و برای معلمان و دانش آموزان کمتر برخوردار، 
کمک مالی و تسهیالت ارزان قیمت بانکی جهت 
تامین تجهیزات در نظر بگیــرد. در همین باره 
محمد حبیبی؛ مدیرکل دفتر فناوری اطالعات 
و ارتباطات وزارت آموزش و پرورش گفت: هدف 
این اســت از آمار ۳۰ درصــدی دانش آموزانی 
که به ابزار آموزش مجازی دسترســی ندارند تا 

حدممکن بکاهیم.
آموزشحضوریبستگی
بهشرایطمناطقدارد

مدیرکل دفتر فناوری اطالعات و ارتباطات 
وزارت آموزش و پرورش گفت: اطلس آموزشی 

با هدف مشخص شدن وضعیت آموزشی تمام 
دانش آموزان کشــور تهیه شده است، در برخی 
مناطــق کالس های درس حضوری تشــکیل 
می شــود و آموزش حضوری بستگی به شرایط 
مناطق دارد، در این اطلس مشخص می شود که 
دانش آموزان به چه شیوه ای آموزش می بینند و 
اگر آموزش مجازی است از چه بستری استفاده 
می کنند، با این اقدام بر نحــوه آموزش نظارت 
کامل خواهیم داشــت. محمد حبیبی؛ درباره 
حل مشکالت شبکه شاد برای آغاز سال تحصیلی 
جدید گفت: نظــرات تمام حوزه ها و ســطوح 
مختلف بــرای بهتر برگزار شــدن کالس های 
درس در شاد دریافت شــده است و در چند بعد 
اقداماتی را انجام دادیم، نخست بعد دسترسی 
است بسیاری از دانش آموزان مشکل دسترسی 
به آموزش مجازی دارند، سامانه هدایت طراحی 
شده اســت تا دانش آموزانی را که به شبکه شاد 
دسترسی ندارند شناسایی و به آنها کمک کنیم.

وی افزود: سامانه هدایت در اختیار مدیران 
مدارس اســت و دانش آموزان نیازمند حمایت 
بیشتر جهت استفاده از شبکه شاد را شناسایی 

کــرده و اطالعاتشــان را در این ســامانه ثبت 
می کنند، آموزش و پرورش با استفاده از نهادهای 
حمایتی، امکانات آموزشــی و تجهیزات را در 

اختیار این گروه از دانش آموزان قرار می دهد. 
راهاندازیاتاقصوتی
وسرویسآزمونساز

اتــاق صوتــی و ســرویس آزمون ســاز از 
قابلیت های جدید »شــاد« اســت که در سال 

تحصیلی جدید مورد استفاده قرار می گیرد.
سخنگوی اپلیکیشن شاد گفت: سرورهای 
شــبکه ارتقاء یافته اســت و در نسخه جدید 
شبکه شاد برای سال تحصیلی جدید، امکان 
تبادل صوتی همزمان معلــم و دانش آموزان 
فراهم شده و در واقع یک اتاق صوتی راه اندازی 

شده که این امکان را به معلم می دهد تا به طور 
همزمان با چند دانش آموز گفت و گو داشــته 
باشد. سرویس آزمون ســاز نیز یکی دیگر از 
قابلیت هایی است که در کنار ظاهر زیبای آن 

به شاد اضافه شده است.
حسین صادقی به ایســنا گفت: فعالیت ۱۸ 
میلیون و ۱۰۵ هزار کاربر از ویژگی های شــاد 
است که در طول یک هفته حدود ۱۳ میلیون و 
۱۲۹ هزار کاربر در آن فعال بوده و بطور میانگین 
در یک ثانیه حدود دو میلیون و ۲۰۰ هزار نفر به 

مبادله پیام می پردازند.
صادقی ادامه داد: امســال نیز همانند سال 
گذشته، تعرفه اینترنت مصرفی شبکه شاد برای 

معلمان و دانش آموزان، رایگان خواهد بود.

70درصددانشآموزانمهرراباشادآغازخواهندکرد

اعطای وام برای تهیه تجهیزات آموزش مجازی

فعاالنحقوقزناننگرانند
کهدرصورتتصویبچراغ
خاموشطرحمحدودکردن
مهریه،بدوناصالحقوانین
دیگرازدواج،همچون؛حق
طالق،حقخروجازکشور،

حقحضانتفرزندانو
...زناندرخانوادههرچه
بیشتردرتنگنایقدرت
بیحدوحصرمردانقرار

بگیرند

طرحجدیدمجلس
میگوید:»حداکثرمیتوان

۱۴سکهبرایمهریه
پیشبینیکردتاازروند
افزایشیآنجلوگیری

شودودرصورتیکهزوجه
خواهاندریافتمهرخود
باشدمیتواندبامراجعهبه
واحداجرایاحکامنسبت
بهتقاضایخوداقدامکرده
ونیازیبهبررسیپروندهدر

دادگاهنیست«.
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