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یارانه ،جایگزین ضامن وام ازدواج 30میلیونی
سرپرســت دفتر برنامهریزی و توســعه اجتماعی
جوانان گفت :براســاس تبصــره  ۱۶الیحه بودجه
ســال  ،۹۸بانــک مرکــزی موظــف اســت از محل
پسانداز جاری و قرضالحســنه سیســتم بانکی،
وام ازدواج را بــه متقاضیانــی کــه تاریخ عقد آنها
بعد از یکم فروردین ســال  (۹۶/۱/۱) ۹۶است و تا
کنــون وام قرض الحســنه دریافــت نکردهاند۳۰ ،
میلیون تومان پرداخت کند.
به گزارش ایسنا ،ســکینه سیف جمالی افزود:

تسهیالت قرضالحسنه ازدواج برای هر فرد زوج
متقاضی  ۳۰میلیون تومان با دوره بازپرداخت ۵
ســاله و با اخذ یــک ضامن معتبر و ســفته امکان
پذیر است.
طبــق تبصــره  ۱۶الیحــه بودجــه ســال  ۹۸کل
کشــور ،بانک مرکزی میتوانــد یارانه پرداختی به
اشخاص را به عنوان تضمین بپذیرد.
وی در ادامــه تأکیــد کــرد :بــر اســاس تبصــره
مذکــور ،بــه منظــور حمایــت از ازدواج ،بانــک

مرکــزی موظف اســت از محل پسانــداز جاری و
قرض الحســنه سیســتم بانکی کشــور ،تســهیالت
قرض الحســنه ازدواج را به متقاضیانی که تاریخ
عقــد آنها بعد از یکم فروردین ســال  ۹۶اســت و
تا کنون وام قرض الحسنه دریافت نکردهاند۳۰ ،
میلیــون تومان و با اولویــت پرداخت کند.به گفته
سرپرســت دفتــر برنامهریزی وتوســعه اجتماعی
جوانــان تا پایــان دی ماه امســال  ۸۸۳هزار و ۴۷
نفــر موفــق به دریافــت وام ازدواج شــدهاند و کل

متقاضیــان این وام نیــز یک میلیــون و  ۲۶۴هزار
و  ۷۰نفــر بــوده اســت .همچنین در مــدت مذکور
 ۸۶درصــد از متقاضیــان موفــق بــه دریافت وام
شــدهاند .در حــال حاضر نیز بیــش از  ۲۵بانک و
مؤسســه در زمینه پرداخت وام مشغول فعالیت
هستند.
ســیف جمالــی تعــداد افــراد متقاضــی وام
ازدواج کــه در صــف انتظــار دریافــت ایــن وام
هستند را تا پایان دی ماه امسال  ۱۴۳هزار و ۴۲۳

نفــر عنوان کرد و افزود :بر اســاس اســتعالمی که
از بانــک مرکــزی گرفتیــم ،بیشــتر افراد بــه دلیل
مشــکل معرفی ضامن و ســیکل اداری همچنان
در صف انتظار وام هســتند .با این وجود میتوان
ادعــا کــرد کــه پرداخــت وام بــه روزرســانی شــده
اســت .یعنی متقاضیان ظرف یک ماه در سامانه
ثبت نام میکنند و اگر مانعی برای تأمین ضامن
و مــدارک نداشــته باشــند ،وام آنهــا طــی مــدت
مذکور پرداخت میشود.

دستیار ویژه حقوق شهروندی معاونت زنان رئیس جمهوری در گفت گو با «ایران» اعالم کرد

جزئیات الیحه برابری حقوق زنان و مردان در حوزه دیه و طالق
مهسا قوی قلب

خبرنگار

ایسنا

دیروز معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده
از ارســال دو الیحه در راستای اصالح قانون برابری
دیــه زن و مرد و ایجاد محدودیت برای طالق زنان
بــه دولت خبــر داد .معصومه ابتــکار درباره الیحه
مربــوط بــه ایجــاد محدودیــت بــرای طــاق زنان
میگویــد :یکی از مــواد قانون مدنی به مــرد اجازه
میدهــد ،هــر زمانــی که خواســت همســر خــود را
طالق دهــد و از نظر ما نباید چنیــن اتفاقی بیفتد.
طالق باید شــرایطی داشته باشــد و در الیحهای که
بــه دولــت دادهایم بــه این موضوع پرداخته شــده
است.
شهناز سجادی ،دستیار ویژه حقوق شهروندی
معاونت زنان رئیس جمهوری نیز درباره دوالیحه
مزبــور به «ایــران» میگویــد :الیحه اصــاح طالق
به شــکل کلی نیســت و مربوط به اصالح مقررات
طــاق در خصــوص زوج اســت ،بر این اســاس در
ماده  1133قانون مدنی که در ســال  1313نوشــته
شــده شــوهر حق مطلق دارد که هــر وقت بخواهد
همســر خــود را طالق دهــد .در زمینه اصــاح این
قانون دو هدف را بررســی کردیم یکی کاهش آمار
طالق در کشــور و دیگری حفظ تحکیم خانوادهها؛
بــا ایــن محوریت که شــوهر هــر زمان کــه اراده کند
نتواند زن را طالق دهد.
به گفته این حقوقدان ،در حال حاضر نه دادگاه
و نه زوجه هیچ کدام نمیتوانند برخالف تصمیم
شــوهر وارد عمــل شــوند و دادگاه فقــط میتوانــد

بــه لحاظ بحث مهریه و مســائل مربــوط به حق و
حقــوق زن ورود کند این در حالی اســت که طالق،
یک آسیب اجتماعی است و در جهت کاهش این
آســیب و در واقع مبارزه با آســیبها باید قوانین را
هم اصالح کنیم.
ســجادی در خصــوص تغییراتــی کــه ضروری
اســت در قانــون اعمــال شــود ،توضیــح میدهــد:
پیشــنهاد داده شــده ،شوهر تحت شــرایط خاصی
میتوانــد جهــت درخواســت طــاق بــه دادگاه
مراجعــه کند به عنــوان مثال در قانــون اصالحی،
شــرایطی ماننــد ســوء رفتــار زوجــه ،عــدم تمکین
زوجــه ،تــرک زندگــی خانوادگــی از طــرف زوجــه،
محکومیــت حبس به مدت  5ســال یا محکومیت
بــر اســاس جرائــم منافی عفت یــا ابتال بــه اعتیاد
زوجــه و مواردی نظیر موارد یادشــده ،آورده شــده
اســت و بر اســاس آن مرد میتواند بــا اثبات موارد
یادشــده همســر خــود را طــاق دهــد ،الزم به ذکر
اســت بــا هدف حفــظ کرامــت زن ،در اصــاح این
قانون از همان قوانینی که برای مردان در خصوص
درخواســت طالق توســط زن وجود دارد ،استفاده
کرد هایم.
ســجادی در زمینــه اصــاح قانــون مربــوط بــه
دیه میگویــد :در قانون دیات و قصــاص در قانون
مجــازات اســامی ،دیــه زن نصف دیه مــرد لحاظ
شــده اســت .بنابرایــن قانــون مذکــور ،تنهــا پایــه
فقهــی دارد و در قرآن به آن هیچ اشــارهای بهطور
مشخص نشــده است ،البته در جرائم غیرعمد در
دهه  80در تصادفات ،دیه زن و مرد برابر دانســته
شــده و در صورت کشــته شــدن و ایجــاد جراحات،

دیــه برابر اســت امــا در جنایات عمد و شــبه عمد
و خطــای محض دیه زن نصف اســت و اســتدالل
برخــی فقها در زمان تدویــن این قانون بر این مبنا
بــود که مرد ،نانآور خانواده اســت و محور اقتصاد
خانواده اســت و در نتیجه آن باید دیه مرد بیشــتر
باشــد این در حالی اســت که اکنون بسیاری از زنان
نانآور خانواده هستند.
بــه گفتــه او ،به دلیــل این نابرابــری در مباحث
مربــوط به قصــاص نیــز در مــواردی پرداخت دیه
توسط خانواده مقتوله ،معضالت عدیدهای جهت
تأمین مبالغ تعیین شده به وجود میآورد تا جایی
که امروز مشــکالت یادشــده در نهایــت به دغدغه
بزرگــی برای حقوقدانان و زنــان درگیر قوانین دیه،
تبدیل شــده اســت و این الزام را به وجود آورده که
پرداخت دیه در جرائم عمد و شــبه عمد هم برابر
شــود تا مشــکالتی کــه در خصوص قصــاص قاتل

زمانی که مقتول زن است ،از بین برود.
ســجادی به لــزوم برقــراری عدالت جنســیتی
و حفــظ کرامت زنــان در جامعه نیز اشــاره کرده و
میگوید برای دستیابی به این مهم ،بابد بپذیریم
کــه زن هــم مانند مرد یک انســان اســت و باید در
قوانیــن هــم اصالحــات الزم در ایــن حــوزه انجام
شــود ،گفتنی است ،بسیاری از فقها هم با این نظر
موافق هستند.
ëëزنان هم نان آور هستند ،آنها را نیز دریابیم!
در بحــث اصــاح قانــون درباره الیحــه مربوط
بــه ایجــاد محدودیــت برای طــاق زنــان صدیقه
خدیــوی فعــال حوزه زنــان بــه «ایــران» میگوید:
وقتــی پای بحث خانــواده به میان میآیــد باید در
ابتدا به وجود حرمت برای واژه خانواده توجه شود
و اینکه زن ،محور خانواده اســت ،در عین حال هم
یک زن باید دارای چنان ارزش و احترامی باشد که

به وســیله قوانین مجبور به حضور در خانه نشــود،
زنی که از ســوی همســر طرد میشــود خانــه برای
او تبدیــل به جهنم خواهد شــد .البتــه نمیتوانیم
لــزوم تأمین امنیت زنــان را فراموش کنیم امنیتی
که به راحتی با بوالهوســی و خودخواهی مردان به
مخاطره میافتد.
وی در ادامه میافزاید :نباید قوانین به گونهای
باشــد کــه مــردی از روی هــوس بــه راحتــی بتواند
همســر خود را طالق دهد و چنانچه در نهایت هم
کار به جدایی بکشــد باید قوانین به سمت و سویی
بروند که کلیه اموالی که مرد پس از تاهل به دست
آورده کامالً به مساوات تقسیم شود.
در بحث اصالح قانون دیه در واقع فلســفهای
پشت این قانون بوده مبنی بر این که زنان نان آور
نیســتند ولــی در صــورت فوت مرد ،یــک خانواده
دچار آســیب اقتصادی شدید میشــود در نتیجه
دیه زن را نصف دیه مرد قرار دادند.
این فعال حوزه زنان در ادامه توضیح میدهد:
ایــن روزهــا در بســیاری از خانوادهها زنــان هم پا به
پای مردان کار میکنند و به چرخیدن چرخ اقتصاد
خانــواده کمــک میکننــد در عین حال هــم تعداد
زیادی از زنان در کشــور سرپرســت خانوار هســتند و
در صورتــی کــه زن کار نکند خانواده ،فلج میشــود
و در ایــن زمان ضرورت همسانســازی دیه مطرح
میشــود و حتــی درباره زنان سرپرســت خانوار هم
بایــد مبلغ دیه بیشــتری در نظر گرفته شــود زیرا با
فــوت زن ،خانــواده و فرزنــدان کامالً بیسرپرســت
خواهنــد مانــد و بشــدت دچــار آســیبهای جدی
خواهند شد.

جهانگیری :باید یارانه کتاب و مطبوعات
پرداخت شود

معاون اول رئیس جمهوری گفت :با همه مسائل و محدودیتهای
مالــی باید یارانه بخشهــای فرهنگی از جمله مطبوعــات و کتاب
خبر
پرداخت شــود تا دغدغه فعاالن فرهنگی برطرف شود.به گزارش
ایرنا ،اســحاق جهانگیری دیــروز در آیین اختتامیه پنجمین پایتخت کتاب و جشــنواره
روســتاها و عشــایر دوســتار کتاب ،افــزود :باید بتوانیم بــا میزانی که دســت دولت بازتر
میشود ،یارانههای بیشتری در اختیار بخش فرهنگ قرار دهیم که آقای وزیر بتواند این
برنامههای خوبی که دارد محقق کند و جامه عمل بپوشــاند.جهانگیری اظهار داشت:
در بخش فرهنگ کتاب مهمترین ابزار پیام رســان اســت ،بنابراین تمام کســانی که به
دنبال توســعه کتاب هســتند و از خانواده نشر هســتند باید مورد توجه قرار گیرند.وی با
بیان این که پرداختن به مسائل فرهنگی روستاها یکی از مسائل اصلی است ادامه داد:
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی بانی کار بسیار خوب شده و در این زمینه کارهای مهمی
انجام داده است چرا که روستاهای کشور به عنوان کانونهای حقوقی نقش بسیار مهم
و ویژهای در مســائل اقتصادی ،سیاســی و اجتماعی دارند.وی در ادامه به آیین انتخاب
ســاالنه پایتخت کتاب در کشــور اشاره کرد و گفت :اصول انتخاب پایتخت کتاب اصولی
پایدار و قابل قبول است و انتخاب یزد به عنوان پنجمین پایتخت کتاب کشور اقدام بسیار
شایســتهای اســت؛ چرا که مردم این شهر از هر نظر شایسته انتخاب به عنوان پایتخت
فرهنگی نه تنها در سطح داخلی بلکه در سطح بینالمللی هستند.جهانگیری گفت:
دولت در این ایام با محدودیتهایی از نظر منابع مالی مواجه است ولی حجم منابعی
که گاهی اوقات در دولت اســم میبریم با منابعی که در بخش فرهنگ هزینه میشود
اصالً قابل مقایسه نیست .اعداد و ارقام دولت چند هزار میلیارد تومان و اعداد نجومی
اســت کــه وقتی میگوییم کســری داریم صدهزار میلیــارد تومان و اعداد بزرگ اســت.
معاون اول رئیس جمهوری در ادامه ضمن تشــکر از وزارت فرهنگ و ارشــاد به خاطر
برگزاری جشــنوارههای مختلف فرهنگی گفت :این وزارتخانه با برگزاری جشنوارههای
متعدد فرهنگی در سالجاری یک نشاط فرهنگی در کشور به وجود آورد.
ëëتمام شایعاتی که درباره آقای صالحی مطرح شده بیپایه و اساس است
وی ادامه داد :آقای دکتر صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی از مدیران ارزشمند،
دلسوز و پیگیر و با پشتکار کشور است و تمام حرفها و شایعاتی که طی روزهای گذشته
درباره استعفای او مطرح شده پایه و اساسی ندارد .او در وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی
بــا قدرت بــه کار خود ادامه میدهد و هر کجا هم که الزم باشــد و حمایتی انجام بگیرد
حتماً آقای رئیس جمهوری و هم بنده و هم کل دولت از او حمایت خواهیم کرد.
ëëبرایعبورازتنگناهایکنونیدست نیازما به سویاندیشمنداناست
معاون اول رئیس جمهوری دیروز در مراسم یکصدمین سالگرد دانشگاه خوارزمی
نیز گفت :در شــرایط فعلی که با تنگناهای جدی روبهرو هســتیم  ،دست نیاز ما به سوی
صاحبنظــران و اندیشــمندان و نخبــگان اســت تــا از این راه ســخت عبور کنیم.اســحاق
جهانگیری افزود :اینکه فقط از دانشــگاه انتظار داشــته باشیم کفایت نمیکند باید این
بخــش را همراهی کنیم.معــاون اول رئیس جمهوری با تأکید بر اینکه دانشــگاه مبدأ و
مرکز همه تحوالت اصلی اســت ،گفت :در دولت تکلیف شــده که در برنامههای  5ساله
و بخشــی از بودجه به دانشگاه و مراکز آموزشی توجه شــود.وی در ادامه گفت :در شرایط
فعلی با تنگناهای جدی روبهرو هستیم .امریکاییها به صورت جدی دنبال ایجاد بحران
برای کشور و نابودی اقتصاد کشور ما هستند .بنابراین دست نیاز ما به سوی صاحبنظران،
صاحباندیشانونخبگاناست.چراکهباکمکهمدیگرمیتوانیمازاینراهسختعبور
کنیم.جهانگیری با بیان این که امروز رسالت بزرگی بر عهده نخبگان است که به دولت
برای عبور از مشــکالت کمک کند ،یادآور شــد :وزارت علوم ،فنون و تحقیقات فناوری با
مدون کردن تاریخ آموزش عالی کشور جامعه را به تأمل و فکر وادار میکند که بیندیشند
که در یکصد سال گذشته در مراکز آموزشی ما چه خدمات بزرگی انجام گرفته است.

