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خیابان

مصایب ارز دانشجويي

ايسنا :وزير آموزش و پرورش از اعطاي مبلغ صد
هزار تومان در قالب «سبد كاالي عيد» به فرهنگيان
خبر داد .حميدرضا حاجيبابايي اظهار كرد« :اعطاي
س��بد كاال در جلسه هيات دولت بررسي شد و اين
موضوع در حال پيگيري اس��ت تا مبلغ موردنظر به
فرهنگيان نيز اعطا ش��ود ».وي افزود :مبلغ در نظر
گرفتهش��ده براي سبد كاالي فرهنگيان حدود صد
هزار تومان اس��ت.وزير آموزش و پرورش همچنين
درب��اره اخذ عيدي از دانشآم��وزان در مدارس نيز
گفت :بعيد ميدانم چنين چيزي وجود داشته باشد
و اگر هم استثنائا موردي باشد ،چندان مقبول نيست.

افزايش مستمري مددجويان كميته
امداد منوط به نظر دولت است

مهر :سرپرس��ت كميت��ه امداد با بي��ان اينكه
ماهان��ه بين  30تا  75ه��زار تومان به خانوادههاي
تحت پوش��ش پرداخت ميش��ود ،گفت :افزايش
مس��تمري بس��تگي به نظر دولت و مجلس دارد.
حسين انواري درباره اعتبارات عيدي به مددجويان
گفت« :براي پرداخت به اين افراد نيازمند به اعتبار
 80تا صدميليارد توماني هس��تيم كه چنانچه اين
اعتبار تامين شود اين عيدي به اين افراد پرداخت
ميشود».سرپرس��ت كميته امداد گفت« :در حال
حاضر كميته امداد با كس��ري بودجه روبهرو است
ب��ه طوري ك��ه در حال حاضر بي��ش از  700هزار
دختر در آستانه ازدواج تحت پوشش كميته امداد
قرار دارند كه سن برخي از آنها به  55سال رسيده
است ضمن اينكه كميته امداد براي تامين جهيزيه
دختران در آستانه ازدواج با كمبود اعتبارات روبهرو
است».او درخصوص بودجه سال آينده امداد گفت:
«با توجه به اينكه امس��ال بودجه ام��داد دو هزار و
 300ميليارد تومان بود پيشنهادي را در اين بخش
به دولت ارايه كردهايم به طوري كه اعتبارات كميته
امداد در سال آينده  18درصد افزايش مييابد».

ادامه از صفحه اول

دوپينگ سياسي

چون هر لحظه ممكن است نام كس ديگري خوانده
شود! البته رقباي آقاي پوتين همگي به اصطالح شيرين
فارسي پستمدرني در واقع «درپيتي» بودند! يعني حكم
دمپايي را در برابر پوتين داشتند!
نميگويم در انتخابات دس��تكاري شد! چه نيازي
به اي��ن كار بود؟ ديديم كه در «مس��كو» كه آگاهي
مردم بيش��تر اس��ت نصف آرا را هم ني��اورد!نتيجه
«س��ن پترزبورگ» را نديدم ،فكر ميكنم آن هم در
همين حدود باش��د .گيرم تودههاي عوام روستايي و
غيرروس��تايي روس كه مش��قات دوران كمونيسم و
دوران ه��رج و مرج پس از فروپاش��ي را تجربه كرده
و بهب��ود اوضاع و ثبات و توس��عه دوران پوتين را هم
ديدهاند و آنها را با هم مقايس��ه ميكنن��د و او را ارج
مينهند و ميستايند .گيرم كه فساد و خاصه خرجي
و مافيابازي هم شايعه باشد ،گيرم كه هرچند درآمد
سرسامآور نفت عامل اصلي توسعه اقتصادي و صنعتي
و ساختماني و مظاهر ديگر مدرنيته بوده باشد ،اما آن
هم ميتوانس��ت حيف و ميل كامل و نفله شده و بر
باد رفته باش��د؛ اما آيا در روس��يه بزرگ ،با آن مباني
فرهنگي و علمي و صنعتي محكم ،طي همين مدت،
توس��عه سياس��ي و اجتماعي و پديد آمدن نهادهاي
مدني ،خصوصااحزاب سياسي اصولي و منطقي ميسر
نبود و كسان ديگري نميتوانستند پديد آيند كه در
مبارزهاي جدي نوبت و فرصت موقت خود را به دست
آورند و مسابقه بر س��ر ارايه خدمت بيشتر و برجاي
نهادن نامي س��ربلندتر ،با حضور منقدين و منتقدان
و الزام پاس��خگويي به آنان ،برگزار شود؟ آيا رقيباني
مانند حزب ورشكس��ته نظام پيشين و ناسيوناليست
نيمه عاقلي مانند ژرينوفسكي و آن ميليونرزاغهنشين،
در اين «مس��ابقه دمپاييها و پوتين» كافي است؟ در
حقيقت ،روس��يه هنوز هم به پختگ��ي دموكراتيك
نرسيده است! ايراد در قانون اساسي دارد كه به فردي
اج��ازه ميدهد ول��و با يك نوبت فاصل��ه و جا عوض
كردن براي بار س��وم خود را نامزد رياس��ت كند و با
آن نخستوزيري يكي در ميان عمال براي خود دربار
و دولتي ابد مدت تشكيل دهد و براي انتخابات از انواع
دوپينگهاي دولتي بهرهمند باشد و در حقيقت تپانچه
آغاز و پايان مس��ابقه را هم در دس��ت خودش داشته
باش��د! آقاي پوتين شما برنده ش��ديد! كشور روسيه
هم در دوران رياس��ت و صدارت شما وضعش بسيار
بهتر شده اس��ت ،اما افتخاري بر جاي ماندني نصيب
شما نشد!

ضرب و شتم ،تجاوز جنسي و مرگ و مير
در كمپهاي غيرمجاز ترك اعتياد

مديركل سياستها و مقررات ارزي بانك مركزي :ما ارز مورد نياز بانكها را تامين كردهايم و آنها موظف به پرداخت هستند
محمدحسين نجاتي :پرداخت ارز به دانشجويان ايراني خارج
از كشور همچون بازار ارز نوسان دارد .روزي ميدهند و روزي
ديگر خير .دانشجويان ايراني پس از عبور از هفت خوان وزارت
علوم هم اكنون به س��د بانك مرك��زي و بانكهاي عامل در
عدم پرداخت ارز دانشجويي رسيدهاند .اگرچه مسووالن بانك
مركزي و وزارت علوم اظهار ميكنند بانكها موظف هستند
ارز م��ورد نياز متقاضيان را تامين كنند اما در عمل خبري از
پرداخت ارز به متقاضيان نيست.از بانكهاي عامل پرداخت
نرخ ارز دانش��جويي خبر ميرسد كه بنا به داليلي همچون
كمبود ارز و تعداد باالي متقاضيان ،بخشنامه بانك مركزي
عمال اجرا نميشود و متقاضيان پس از ايستادن در صفهاي
طوالني در آخر ،دستخالي برميگردند .نوسانات قيمت ارز در
كشور به حدي زندگي دانشجويان ايراني در خارج از كشور را
تحت شعاع قرار داده است كه پس از اعالم وزارت علوم نسبت
به پرداخت ارز دانش��جويي بيش از  26هزار دانشجوي ايراني
در خارج از كش��ور در س��امانه وزارت علوم ثبت نام كردهاند.
همچنين ايس��تادن در صفهاي س��فارتخانههاي ايران در
كشورهاي ديگر ،ثبتنام در سامانه وزارت علوم ،ايستادن در
صفه��اي دريافت تاييده تحصيلي وزارت علوم و معطلي در
بانكها مصايبي براي دريافت تنها يك هزار تا پنج هزار دالر
براي هر ش��ش ماه است .رقمي كه به نظر ميآيد با توجه به
هزينههاي تحصيلي و زندگي دانشجويان ايراني در خارج از
كشور چندان راهگشا نباشد ،اما همين رقم اندك نيز در حال
حاضر از سوي بانكها به متقاضيان پرداخت نميشود.
با اين حال مس��ووالن وزارت عل��وم ،تحقيقات و فناوري
معتقدن��د اين وزارتخان��ه وظايف خود را ب��راي پرداخت ارز
دانش��جويي به متقاضي��ان انج��ام دادهاند و اقدام خودس��ر
بانكهاي عامل بهرغم بخشنامه بانك مركزي دليلي بر عدم
پرداخت ارز شده است.
حسن مسلمينائيني ،مديركل بورس و امور دانشجويان
خارج از كش��ور وزارت علوم در گفتوگو با ش��رق با اشاره به
اينك��ه بانكهاي ملت و تجارت به صوت رس��مي بخشنامه
كردهاند كه ارز دانشجويي پرداخت نشود ،ميگويد :اين عدم
پرداخت در ش��رايطي است كه طبق بخشنامه صريح بانك
مركزي منابع ارز دانشجويي به بانكها داده شده است و آنها
موظف هس��تند پرداخت كنند .اما آنچ��ه كه در حال حاضر
ش��اهد آن هس��تيم س��ر باز زدن بانكها از بخشنامه بانك
مركزي است.
از س��وي ديگر مس��ووالن بانك مرك��زي روايت ديگري
دارند .امير رحيمي مديركل سياستها و مقررات ارزي بانك

آمدن خس��رو دانشجو از حاشيه به متن مديريت
ادامهاز
صفحه اول در دانشگاه آزاد اسالمي در شرايطي است كه پس
از كشمكشهاي به وجود آمده در پرونده رياست
فرهاد دانشجو در دانش��گاه آزاد اسالمي نظر هاشميرفسنجاني
مبني بر عدم امضاي حكم فرهاد دانش��جو تا طي شدن مراحل
قانوني با امتناع احمدينژاد رييس شورايعالي انقالب فرهنگي از
امضاي حكم دانشجو قرين شد و با تفويض امضاي حكم رياست
دانشگاه آزاد از س��وي احمدينژاد به كامران دانشجو وزير علوم،
توپ در زمين وزير علوم افتاد تا او بدون فوتوقت رييس س��ابق
دانشگاه تربيت مدرس را رييس دانشگاه آزاد اسالمي معرفي كند.
بر اين اس��اس فرهاد دانشجو با رياستش در دانشگاه آزاد اسالمي
راه را براي برادرش هموار كرد .برادران دانشجو در واقع با روي كار
آمدن دولت نهم روي كار آمدند و با استقرار دولت دهم ،به اعتقاد
ناظران راه خود را از محمود احمدينژاد جدا كردند؛ مسالهاي كه
براي آنها راهگشا شد و تمركز مديريت آموزش عالي كشور را به
دست آنها رساند.
ش��روع حلقه مديريت برادران دانش��جو را بايد از سوم خرداد

ادامهاز او ادام��ه ميدهد قانونگذار متاس��فانه در اين
صفحه اول مصوبه به جاي مواجهه منطقي با مساله خانواده
متناس��ب با نيازهاي روز با پ��ارهاي از ابداعات
مغاير با ساخت حقوقي و اجتماعي در جهت پيچيدهتر كردن
معضل و بيتوجهي به شرايط و حقوق زنان گام برداشته است.
او در پايان تاكيد ميكند كه تنها ماحصل اين مصوبه اين است
ك��ه مرد در قبال مهريهاي كه موافقت ب��ه پرداخت آن كرده
ب��ه زندان نميرود اما هيچ ضمانت اجرايي هم در دس��ت زن
نيس��ت كه مرد را موظف به پرداخت مهريه مازاد  110سكه
كند .زندانيان مهريه در س��ال  90با  55درصد افزايش نسبت
به سال قبل به بيش از سه هزار و  100نفر رسيد و نشانههاي
زيادي نيز وجود دارد كه اين زندانيان در حال افزايش هستند.
از همينرو پر بيراه نيست نظراتي كه بر اين پايه استوار هستند
كه هدف مجلس از تصويب چنين پيش��نهادي كه از س��وي
يكي از نمايندگان زن مجلس ارايه شده بود كنترل آنچه كه
مهريههاي نامتعارف ميخوان��د و از آن مهمتر كنترل تعداد
زندانيان مهريه است كه ميگويند به بحراني جدي بدل شده
است .دكتر سعيد معيدفر ،جامعهشناس اين استدالل را دليل
قابل قبول اين مصوبه ميداند و ميگويد :به نظر مصوبه بدي
نيست هر چند كه اساس��ا من با مهريه مخالفت دارم و بهتر
اين ميدانم كه به س��مت و سويي برويم كه تمام كشورهاي
توسعه يافته و پيشرفته در آن مسير حركت ميكنند .معيدفر
اين مس��ير را قوانيني ميداند كه اموال به دس��ت آمده پس
از ازداوج را در ص��ورت طالق به صورت مس��اوي بين طرفين
تقسيم ميكند .دكتر معيدفر در ادامه ميگويد« :اما تا رسيدن
به آن روز اين مصوبه ميتواند تا حدودي راهگش��ا باشد چرا
كه هم اكنون خيل��ي از زندانيها ،زندانيهاي مهريه اس��ت
و اي��ن نكته ميرود كه به يك فاجعه ملي تبديل ش��ود .اين
جامعهشناس ميگويد :البته بايد به اين نكته نيز اشاره كرد كه
قانونگذار با درك چنين اوضاعي در حال خالي كردن شانه از
زير بار مسووليت نيز هست .يعني ميگويد مسووليت حمايت

عكس :امیرجدیدی ،شرق

گرفتن عيدي از دانشآموزان
مقبول نيست

پنجره

وزارت علوم:بانکها نمیپردازند

عيدي بازنشستگان تامين اجتماعي
تا  20اسفند پرداخت ميشود

فارس :قرار ش��ده اس��ت عيدي  350هزار توماني
بازنشس��تگان س��ازمان تامين اجتماعي تا  20اسفند
پرداخ��ت ش��ود .يك منب��ع آگاه در س��ازمان تامين
اجتماعي درباره پرداخت عيدي بازنشس��تگان تامين
اجتماعي اظهار داش��ت« :عيدي يك ميليون و 500
هزار بازنشس��ته تامين اجتماعي در سراس��ر كشور تا
 20اسفند پرداخت ميش��ود».اين در حالي است كه
چند روز پيش يكي از مس��ووالن ارشد سازمان تامين
اجتماع��ي اعالم ك��رده بود كه عيدي بازنشس��تگان
پرداخت ش��ده اس��ت .اما برخي از بازنشستگان طي
تماس با فارس اعالم كردند اين پول به حس��اب آنها
واريز نشده است.

چهارشنبه  17اسفند 1390

توگو با شرق ضمن تكذيب عدم پرداخت ارز
مركزي در گف 
دانشجويي از سوي بانكها به متقاضيان عنوان ميكند :ما ارز
مورد نياز بانكها را تامين كردهايم و آنها موظف هس��تند ارز
دانشجويي متقاضيان را پرداخت كنند.
او در پاس��خ به اين س��وال كه «آيا كمب��ود و نبود ارز در
بانكهاي عامل دليلي بر توقف پرداخت ارز دانشجويي است»،
ميگوي��د :خير اينطور نيس��ت ،ما ارز را تامي��ن كردهايم و
بانكهاي ملت و ملي نيز موظف به پرداخت هس��تند .با اين
حال اگر تخلفي هم در بانكهاي عامل صورت گرفته اس��ت
متقاضيان و مردم ميتوانند مشاهدات خود را از اين تخلفات
با سامانه ارتباطات مردمي بانك مركزي در ميان بگذارند تا با
تخلفات برخورد شود.
اين اظهارات در شرايطي است كه در ميدان عمل ،بانكها
پرداخت ارز دانشجويي را متوقف كردهاند و همچون بازار ارز
در كشور آنچه مردم و متقاضيان با آن مواجه ميشوند تفاوت
زيادي با روايتها و وعدههاي مسووالن دارد.
بيش�ترين تقاضاي ارز دانش�جويي از مالزي ،آمريكا
حسن مسلمينائيني ،مديركل بورس و امور دانشجويان خارج
از كش��ور وزارت علوم در ادامه با اشاره به اينكه تاكنون بيش
از  26هزار دانش��جوي ايراني در خارج از كش��ور متقاضي ارز
دانش��جويي هس��تند ،ميافزايد :از زمان شروع به ثبتنام در
سامانه وزارت علوم ،تعداد زيادي نامنويسي كردهاند كه در ابتدا
ما با توجه به تعداد كم كارمندان خود نتوانستهايم به تمامي

تقاضاها پاسخ دهيم و سرعت كمي براي معرفي متقاضيان به
بانك داشتيم اما با اين حال تاكنون ما توانستهايم بيش از 15
هزار تقاضا از  26هزار نفر را به بانكها معرفي كنيم.
او با اش��اره به اينكه ميزان دانش��جويان ايراني شاغل به
تحصيل در مقاطع تحصيالت تكميلي خارج از كشور بيش از
تعداد دانشجويان مقاطع كارداني و كارشناسي است ،ميگويد:
بهرغم آنچه كه شنيده ميشد و رايزنهاي علمي در كشورهاي
مختلف به وزارت علوم اعالم ميكردند كه تعداد دانشجويان
ايراني شاغل به تحصيل در مقطع كارشناسي و در كشورهاي
خارجي بيش از  80درصد كل دانشجويان است ،بايد گفت كه
اين خبر صحت ندارد و تعداد اين عده از دانشجويان در مقطع
كارشناسي كمتر از  15درصد است.
مس��لمينائيني تاكيد ميكند :بر اين اس��اس بيشترين
تقاضاهاي مطرح ش��ده در مقاطع تحصيالت تكميلي است.
همچنين او بيش��ترين تقاضاي مطرح شده براي دريافت ارز
دانش��جويي را به ترتيب از كشورهاي مالزي ،آمريكا و كانادا
معرفي ميكند و ميگويد :پس از اين س��ه كشور بيشترين
تقاضاه��ا به ترتيب از تركيه ،انگلس��تان ،هند ،ايتاليا ،آلمان،
س��وئد ،اس��تراليا ،قبرس ،تاجيكستان ،ارمنس��تان ،اتريش،
آذربايجان و فرانسه است.
دانشجويان ايراني خارج از كشور در سوداي بازگشت
افزايش نرخ ارز در ايران ،تنها بر زندگي شهروندان داخل
كش��ور اثر نگذاشته اس��ت .در كنار مردمي كه بنا بر داليل

برادر ،پشت برادر
ماه س��ال  1389دانس��ت .آن زمان كه پ��س از فروكش كردن
غوغاي رس��انهاي وقف اموال دانشگاه آزاد اسالمي و آغاز بررسي
اساسنامه دانش��گاه آزاد اسالمي فرهاد دانشجو از سمت خود در
دانشگاه تربيتمدرس تهران كنارهگيري كرد؛ كنارهگيرياي كه
به دليل احتمال رياس��ت او بر دانش��گاه آزاد اسالمي تحليل شد
ام��ا تكذيبهاي قوي و محكم او احتمال اي��ن اقدام را در فضاي
رسانهاي كش��ور كاهش داد .همزمان كامران دانشجو وزير علوم
نيز ضمن حاضر شدن در مراسم توديع برادرش و معارفه رييس
جديد براي محكمكاري بيش��تر ،دليل ديگري را براي رضايت از
كنارهگيري فرهاد دانشجو عنوان كرد .وزير علوم با اشاره به اينكه
«پ��در و مادرم نياز به مراقبت بيش��تري دارند و به همين دليل
برادرم استعفا داد» در آن تاريخ عنوان كرد :از قبل از وزارت بنده
فرهاد دانشجو اس��تعفا داده بودند و طي صحبتي كه با يكديگر
داش��تيم قرار بود به مراقبت بيشتر پدرومادرمان بپردازند .پس از
وزارت بنده از ايشان خواستم بماند چراكه رفتن وي در آن عرصه،

برداش��تهاي غلطي را ممكن بود به جا بگذارد .ايشان ماندند تا
يكي ،دو ماه پيش كه مجدد درخواست خود را با توجه به وضعيت
پدرومادرمان مطرح كردند .پدرومادرمان نيازمند مراقبت بيشتري
هستند و اين مسووليت را ايشان پذيرفتهاند .بعدها اعالم نام فرهاد
دانشجو به عنوان گزينه رياست دانشگاه آزاد و خبر حمايت محمود
احمدينژاد از فرهاد دانشجو با واكنش او همراه شد .فرهاد دانشجو
در واكنش به خبري كه از نظر مثبت رييسجمهور بر رياستش
در دانش��گاه آزاد منتشر شد ،ضمن تشكر از رييسجمهور اعالم
كرد :راي من افتخاري اس��ت كه رييسجمهور بر رياس��ت بنده
روي دانش��گاه آزاد نظر مثبت داش��ته باشد اما براي من تكليف،
مساله ش��رعي اس��ت و تمايل ندارم به اين سوال پاسخي بدهم
زيرا مايل نيس��تم بگويم اگر رييسجمهور دستور بدهد ،كاري را
انجام نميدهم .در هر حال مرجعي كه مس��ايل شرعي را تعيين
ميكند ،رهبري است .همچنين سخنان صريح كامران دانشجو
وزير علوم در ادامه سياستهاي تفكيك جنسيتي و بازنشستگي

مهریه  باالی110سکه زندان ندارد

از زن تا سقف  110سكه را بر عهده ميگيرد و با بيشتر از آن
ديگ��ر كاري ندارد .او ادامه ميدهد كه اين بدان معني اس��ت
كه قانونگذار دارد بار مس��ووليت را از شانه خود برداشته و به
شانه مردم ميگذارد .در مقابل اما دكتر شهال اعزازي قرار دارد
كه مخالف صددرصد اين مصوبه است و ميگويد :اين مصوبه
يك تصميم غلط اس��ت كه تبعات بدتري را به دنبال خواهد
آورد .اعزازي معتقد اس��ت قانونگذار در حال حركت بر اساس
يكسري رسوم پيشاصنعتي است كه به هيچ عنوان جوابگوي
نيازهاي امروز جامعه نيست و از آن مهمتر اينكه تنها خواسته
بخش كوچكي از جامعه است .او ادامه ميدهد :قابل پيشبيني
است كه اين تصميم به سرانجامي نرسد هم به اين دليل كه
مردم باهوشتر هستند و احتماال به راهكارهاي ديگري براي
مديون كردن مرد در ازدواج ميانديش��ند و هم اينكه تجربه
نش��ان داده است كه با مصوبه و قانون در مقوله مهريه اتفاقي
نميافتد .او میگوید به عنوان مثال سالهاست كه در رابطه با
آنچه مهريه نامتعارف خوانده ميشود ،صحبت ميشود اما آيا
اوضاع بهتر شده اس��ت كه با اين قانون بخواهد بشود؟ شهال
اعزازي به نكته ديگري هم اشاره ميكند ،آنجا كه ميگويد :در
جامعه ايراني تاكنون به استناد مهريه قوانيني عرفي يا رسمي
وضع شده است از جمله اينكه زن بايد مطيع باشد و ...اما عمال
ب��ا اين مصوبه ،دولت دارد پايه و بنيان چنين قوانين عرفي يا
رسمي را حذف ميكند اما با تبعات آن كاري ندارد.
مهريه از كجا آمده است
مهريه س��الهاي بيش��ماري اس��ت كه محل نزاع ،بين
خانوادهه��اي عروس و داماد پيش از عروس��ي ،زن و ش��وهر
در حي��ن ط�لاق و خانوادههاي زن و ش��وهر مطلقه بعد از
طالق است .مهريه تا به حال مانع رسيدن دختران و پسران
بيشماري به يكديگر شده ،همسركشيهاي زيادي را باعث
ش��ده ،مردان زيادي را به زندان انداخته ي��ا آواره كرده ،زنان
بيشماري را ثروتمند كرده يا از فقر نجات داده ،مردان زيادي
را سر عقل آورده و كال تاثيرات بسياري را بر نهاد خانواده ايراني

گذاش��ته اس��ت ،اما به واقع اين موضوع از كجا آمده ،متعلق
به ايران اس��ت ،يك پديده اسالمي اس��ت يا پيش از آن نيز
رايج بوده است .قديميترين قانوني كه تاكنون درباره مهريه
شناخته شده ،قانون حمورابي است كه در حدود  1700سال
قبل از ميالد مسيح تدوين شده است .قانون حمورابي شامل
 282ماده است كه  150ماده آن به زبانهاي زنده دنيا ترجمه
شده است .طبق مواد  138و  139قانون مزبور اگر زن عقيم
بوده و طالق داده شود ،شوهر مكلف است كه مهر و جهيزيه
وي را تسليم كند و در صورتي كه زن مهريه و جهيزيه نداشته
باشد ،پرداخت مقدار يك من نقره به او ضروري است و هر گاه
زن مرتكب ترك خانواده يا اعمالي از قبيل آن شود به لحاظ
جرم ارتكابي ،شوهر از تاديه مهريه و جهيزيه معاف بوده است.
ميگويند كه از نوشتههاي زرتشتي نيز چنين بر ميآيد كه
مرد هنگامي كه ميخواس��ت با دختري ازدواج كند ،مكلف
بوده اس��ت كه عالوه بر مالي كه به دختر ميبخشد ،مالي را
نيز به پدر او تس��ليم كند .از حقوق زرتشتي درخصوص مهر
ميتوان نكات زير را استنباط كرد -1 :اقوام دختر هنگام نكاح
او مقداري از مال خود را كه مساوي با سهم االرث دختر از مال
آنها بوده است ،تسليم وي ميكردند.
 -2ش��وهر يا اقوام وي مقداري هديه به دختر و نزديكان
او ميدادند.
مهريه در آيين يهود و مسيحيت
مهر اكنون نيز بين يهوديان از اركان عقد نكاح به ش��مار
ميرود و كليه فرق يهود نكاح بدون آن را باطل ميدانند.
در فرقه كاتوليك ،مهريه وجود ندارد ،فرقه پروتس��تان
تعيي��ن صداق را الزامي نميداند ول��ي با موافقت زوجين و
والدي��ن آنها ميتوان صداق را تعيين و در نكاحنامه تصريح
كرد .در عربس��تان قبل از اس�لام مهر متعلق به پدر بوده و
دختر حقي به آن نداشت و چون پدر با تزويج دختر خود و
گرفتن مهر او ،مال خود را زياد ميكرد ،پس دختر را نافجه
ميگفتند و تهنيت كسي را كه صاحب دختري ميشد جمله
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مختلف در كش��ور اقدام به خريد ارزهاي خارجي ميكنند،
زندگي و تحصيل دانشجويان ايراني در كشورهاي ديگر دنيا
نيز متاثر از همين نوسان ارزي است ،بهخصوص دانشجوياني
كه از نظر مالي به خانوادهشان در ايران وابستهاند و خانوادههاي
آنها هر روز چش��م به قيمتهاي نجوم��ي ارز خارجي نگران
تامين فرزندان خود هس��تند .قش��ري كه معموال در فراز و
نش��يبهاي قيمت ارز در كش��ور كمتر ديده ميشوند و به
دليل تحصيل فرزندانش��ان در كشورهاي ديگر و با توجه به
مصايب دريافت ارز دانشجويي راهي جز تامين ارز خارجي با
هر قيمتي در بازارهاي غيررسمي داخلي ندارند.
از سوي ديگر از مالزي خبر ميرسد كنسولگري ايران اين
روزها بيشتر از هميشه شلوغ است و در فضاي نهچندان بزرگ
آن ،صف تشكيل ميشود؛ صف طوالني مراجعاني كه آمدهاند
تا از يك امكان خاص براي دريافت ارز دانشجويي با قيمت ارز
دولتي استفاده كنند و كمي از هزينههايشان كم شود.
امير دانش��جوي رش��تهامب��ياي در يك��ي از كالجهاي
غيرانتفاعي مالزي كه از نظر مالي به خانواده خود وابسته است
در رابطه با وضعيت كنوني و تاثير افزايش قيمت ارز نس��بت
ب��ه تومان در ايران ميگويد :ديگر ص��رف ندارد بمانم اينجا.
اينطوري دستكم بايد ۱۴ميليون ديگر خرج كنم تا مدركم
را بگيرم .نه خودم پولش را دارم ،نه خانوادهام توانش را دارند
به من كمك كنند .او ميگويد ،وقتي چهار س��ال قبل براي
تحصيل به مالزي رسيد ،رينگيت ۲۵۰تومان معامله ميشد
و اي��ن قيمت از همه لحاظ براي او مناس��ب بود و ميافزايد:
خانهاي كه با دو نفر از دوستانم اجاره كرده بوديم ،سه خوابه
بود و ماهي۱۷۰۰رينگيت ميشد ،حدود ۳۰۰هزار تومان كه
ن خودمان تقس��يم ميكرديم سهم هر نفر صدهزار
وقتي بي 
تومان ميشد .هزينه خورد و خوراكمان هم خيلي ارزان بود؛
با ماهي ۵۰۰هزار تومان حتي ولخرجي هم ميشد كرد.
امي��ر ،دانش��جوي ايران��ي در مالزي ادام��ه ميدهد :اين
هزينهها البته جدا از ش��هريه دانش��گاه بود كه آن هم بسته
به نوع دانشگاه و خصوصي يا دولتي بودنش تفاوت داشت .اما
در مجموع ،دانشجوهاي ايراني چيزي حدود ۱۵۰۰رينگيت
ب��راي دانش��گاههاي خصوصي ميپرداختند .خان��واده عماد
آن زمان تنها ماهي ۵۰۰هزار تومان برايش ميفرس��تادند و
شهريه دانشگاه را هم خودش قبال در ايران پسانداز كرده بود.
مهشيد ديگر دانشجوي ايراني در مالزي كه به گفته خود بعد
از ديپلم دبيرستان به مالزي آمده و حاال سال سوم تحصيلش
را ميگذراند ،ميگويد :از سهسال پيش تا حاال نرخ رينگيت
دو برابر شده است.

استادان پس از دستور توقف احمدينژاد مسيري متفاوتي را براي
او ايجاد كرد .به طوريكه كامران دانشجو و فرهاد دانشجو به دليل
صراحت گفتاري و اجرايي در قانون اسالميشدن دانشگاهها پس
از نامه محمود احمدينژاد و اظهار نظر فرهاد دانش��جو مبني بر
عدم تمايل به حمايت از س��وي احمدينژاد ،آنها را مورد حمايت
گروههاي منتقد دولت قرار داد .خس��رو دانشجو رييس  52ساله
واحدهاي علوم و تحقيقات كش��ور امروز با حكم برادرش رييس
جديدترين مدل دانشگاهي كش��ور شده است .واحدهاي علوم و
تحقيقات دانشگاه آزاد اسالمي يكي از مهمترين مراكز دانشگاهي
با بيش از  30واحد فعال در كشور است كه در رشتههاي مختلف
علوم انس��اني ،فني و مهندسي ،علوم پايه و كش��اورزي اقدام به
جذب دانش��جويان تحصي�لات تكميلي ميكن��د .اهميت اين
واحدها از آنجايي است كه سهم اندك دانشگاههاي مادر در توسعه
تحصيالت تكميلي با توسعه اين واحدهاي همراه شد و دانشگاه
آزاد اس�لامي براي دومين بار در طول 30س��ال اخير توانس��ت
جاي خالي دانش��گاههاي مادر را اين بار براي  500هزار داوطلب
تحصيالت تكميلي پر كند.

(هنيئا لك النافجه) ب��ود .اعراب در زمان جاهليت از تزويج
دختران خود بهغير از قبيله امتناع داشتند مگر در صورتي
كه داماد به پرداخت مهر زيادتري حاضر ميشد كه در اين
حالت پدر دختر ،با ازدواج او موافقت ميكرد حتي در خود
قبيله هم حقتقدم براي ازدواج با كسي بود كه مهر بيشتري
تس��ليم ميكرد .اما از آنجا كه حقوق اسالم اهميت فراواني
ب��راي نكاح قايل بوده ،احكام خاصي براي آن وضع كرد كه
يكي از مهمترين آن احكام مهر است .در واقع اسالم معتقد
اس��ت كه قرار دادن مهر براي زن ايجاد شخصيت ميكند،
به نوعي كه ميتوان گفت ارزش معنوي مهر بيش از ارزش
مادي آن است.
سال مردان
اقدام ديروز مجلس بيش از آنكه موافق داش��ته باشد در
حوزه كارشناس��ي مخالف دارد و احتماال از امروز اس��ت كه
مخالفان و موافقان با رسانهاي كردن ادلهشان در برابر يكديگر
صفآرايي كنند .اما آنچه مش��خص است ،اينكه اين مصوبه
ديروز به تاييد نمايندگان مجلس رس��يد و در صورت تاييد
شوراي نگهبان ،مردان قانوني خواهند داشت كه براساس آن
تنها در صورت پرداخت نكردن تا  110سكه به زندان ميروند
و زنها نيز قانوني در دست دارند كه صراحتا ميگويد فقط تا
 110سكه از آنها و مطالبهشان حمايت خواهد كرد و در موارد
بيشتر از آن اين اوست و همسر سابق كه بايد به توافق برسند
و كيس��ت كه نداند مردان برنده اين مصوبه هستند چنانچه
در مصوبه ديروز هم بودند .همين دو مصوبه كافي اس��ت كه
سال  1390را «سال مردان» بدانيم .سالي كه اليحه حمايت
از خانواده با مصوباتي به نفع مردان در مجلس تصويب شد و
به شوراي نگهبان رفت تا به قانون تبديل شود .هر چند كه
زن��ان نيز در اين اليحه امتيازات كوچكي به دس��ت آورند از
جمل��ه اينكه نمايندگان مجلس با الحاق يك ماده به اليحه
حمايت خانواده مقرر كردند كه ازدواج زوجه دايم متوفي مانع
از دريافت حقوق وظيفه يا مستمري وي نميشود.

فارس :مديركل درمان ستاد مبارز با مواد مخدر گفت:
ضرب و ش��تم ،تجاوز جنسي به عنف و مرگ و مير ناشي
از سوءرفتار گزارشهايي است كه از برخي كمپها و مراكز
غيرمجاز ترك اعتياد به ما رس��يده است و وزارت بهداشت
و بهزيس��تي در اين زمينه مس��وول هس��تند .محمدباقر
صابريزفرقندي درباره روشهاي غلطي مانند آزار جنسي
ب��راي ترك اعتياد در كمپهاي غيرمجاز و منجر ش��دن
اين روشها به آسيبهاي اجتماعي مانند خودكشي پسر
جواني كه چند روز پيش موضوعش رسانهاي شد و چرايي
بروز چنين اتفاقاتي در كش��ور اظهار داشت :در سالهاي
گذش��ته به دليل چندپارگي و عدم انسجام وظايف وزارت
بهداش��ت در حوزه درمان اعتياد شاهد يك نوع آشفتگي
در ارايه خدمات درماني به معتادان بودهايم .او افزود« :البته
انتظار چنين وقايعي از ابت��دا دور از ذهن نبود .همچنين
ادامه اين روند نيز ميتواند موارد مش��ابه را دوچندان كند.
وجود متوليان متعدد كه خارج از وظايف و تخصص ذاتي
ب��ه درمان اعتياد ورود پيدا كردهاند از جمله عوامل مهم و
موثر در اقدامات غيرعلمي به نام درمان و ايجاد آسيبهاي
ج��دي جس��مي و رواني ب��ه مراجعان اس��ت ».مديركل
درمان و حمايتهاي اجتماعي س��تاد مبارزه با مواد مخدر
افزود« :براي س��اماندهي درمان اعتياد در كش��ور از جمله
راهكارهايي كه عميقا بايد مورد توجه قرار گيرد ،مشخص
كردن دستگاه متولي درمان اعتياد در كشور است».او اضافه
كرد« :وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي بر اساس
قوانين جاري وظيفه ذاتي براي توليت ،سياس��تگذاري و
نظ��ارت در حوزه درمان اعتياد را دارد و در همين راس��تا
بدنه كارشناسي ذيصالح را نيز در اختيار دارد .به هر بهانه
و دليلي دور ش��دن يا ناديده گرفتن ظرفيتهاي بالقوه و
بالفعل وزارت بهداشت در درمان اعتياد به روند درمان اعتياد
كشور آسيب ميزند ».او اضافه كرد« :ضرب و شتم ،تجاوز
به عنف و مرگ و مير ناشي از سوءرفتار گزارشهايي است
كه از برخي از اين مراكز رسيده است و هيچچيز نميتواند
منطق مماشات با اين مراكز را توجيه كند».مديركل درمان
و حمايتهاي اجتماعي س��تاد مب��ارزه با مواد مخدر بيان
داشت« :هر گونه فعاليت خارج از اين چارچوب غيرقانوني
است و بايد توسط مراجع ذيربط از جمله نيروي انتظامي
با جديت با آن برخورد شود».

برخي سفرههاي زيرزميني
دچار آلودگي شدهاند

فارس :رييس كميته محيط زيست شوراي شهر تهران
با انتقاد از اجازه استفاده از سفرههاي زيرزميني گفت« :بايد
از سفرههاي زيرزميني حفاظت شود اما شاهد استفاده از آنها
هس��تيم ضمن اينكه برخي از آنها دچار آلودگي شدهاند».
معصومه ابتكار در جريان بررسي يك فوريت طرح «پيشنهاد
به دولت و مجلس ش��وراي اس�لامي درخصوص حفاظت
مضاعف منابع آب تهران و كشور» اظهار داشت« :نشستهاي
ماهانهاي با كميتههاي محيط زيست شوراهاي ساير شهرهاي
كشور برگزار ميكنيم كه آنها از ما توقع دارند كه يكسري از
موضوعات را در س��طح ملي از طريق شوراي شهر تهران يا
از طريق شورايعالي استانها پيگيري كنند».رييس كميته
محيط زيست شوراي اسالمي شهر تهران با تاكيد بر اينكه
وضعيت آب در تهران خوب نيست ،تصريح كرد« :با توجه به
جمعيت روزافزون شهر تهران منابع آبي را از نقاط ديگر به
اين شهر آوردهايم كه از جمله آنها كرج و طالقان است ولي
باز هم در فصول خاصي كه بارندگي كمي داشتهايم با كمآبي
مواجه هستيم ».مهدي چمران ،رييس شوراي اسالمي شهر
تهران در ادامه اظهارات ابتكار گفت :وزارت نيرو اعالم كرده
بود كه نميتوانند آب ش��رب بيش از  14ميليون نفر را در
تهران تامين كنند و در اين راستا مخالفتهاي جدي براي
جلوگيري از افزايش جمعيت تهران مطرح ش��ده بود .البته
الزم اس��ت به ش��هرهاي ديگر نيز پرداخته شود و افزايش
جديتري از نظر افزايش جمعيتي دارد.

بودجه سال آينده
بخش بهداشت و درمان مناسب نيست

ايسنا :حس��ينعلي ش��هرياري در جلس��ه كميسيون
بهداشت و درمان گفت« :بودجه سال آينده به نظر ما چندان
مناسب نيس��ت و در بخش بهداشت و درمان افزايش مورد
انتظار ما وجود ندارد».به گفته رييس كميس��يون بهداشت
و درم��ان برخالف برخي ادعاه��ا مبني بر افزايش  36تا 40
درصدي سهم هزينههاي بهداشت و درمان در بودجه سال
 ،91افزايش اين هزينهها تنها  22درصد بوده كه با توجه به
ن��رخ تورم ،اين تصور را ايجاد ميكند كه اصال افزايش��ي در
اين مورد اتفاق نيفتاده اس��ت .شهرياري ادامه داد« :در حال
حاضر وزارت بهداش��ت ،درمان و آموزش پزشكي سه هزار و
 500ميليارد تومان كس��ري بودجه دارد ،يعني سال  91را
با سه هزار و 500ميليارد تومان كسري آغاز ميكند؛ گفته
ش��ده است كه در بودجه سال  91حداقل  42درصد بودجه
ب��ه درآمدهاي اختصاصي تعلق دارد كه اين به نظر ما جاي
نگراني دارد ».ش��هرياري در ادامه تاكي��د كرد« :قرار بود در
بودجه سال  ،90سه هزار ميليارد تومان از محل مازاد درآمد
نفتي به بخش بهداشت و درمان اختصاص پيدا كند كه از اين
رقم تنها  300ميليارد تومان پرداخت شده است ».شهرياري
با ابراز نگراني نسبت به اين موضوع تاكيد كرد« :بايد براي رفع
مشكالت در اين حوزه تالش كرد».

اصالحیه
روز گذشته در یادداشت بهمن کشاورز با تیتر «یک گام به
بیش» ،به اشتباه نوشته شده بود«براساس دستورات شرع
مقدس ،فقه و ارث به زوجه و فرزندی که براس��اس نکاح
موقت به عقد مردی درآمده باش��د تعلق نمیگیرد ».که
صحیح آن اینگونه است«:براساس دستورات شرع مقدس،
در نکاح موقت نفقه و ارث به زوجه تعلق نمیگیرد».

