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نمکی :مردم ما را روسفید کردند

آغاز ثبتنام دانشآموزان ابتدایی از اول خرداد

ایرنا :وزیر بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی ضمن قدردانی از همکاری و همراهی مردم در رعایت نکات بهداشتی پیشگیری از
کرونا در مراسم نخستین شب قدر گفت :این دلگرمی برای ما بود تا در مورد بازگشایی مراکز ورزشی ،تمرین لیگهای ورزشی
و برخی رستورانها در خردادماه تصمیمگیری کنیم.
ســعید نمکی افزود :پیش از این همکاران من ایراداتی برای برگزاری آن مطرح میکردند که با پروتکلهایی که در جلسات
متعدد برای شهرهای سفید و غیرسفید در سراسر کشور تدوین شــد تالش کردیم این ایرادات را رفع کنیم .وی توضیح داد:
پروتکلهای سختگیرانه جدیدی با حضور متصدیان امور مساجد ،ستاد نماز جمعه ،بسیج و هیئت امنای مساجد و بعضی از
اماکن متبرکه در قسمتهایی که قرمز تلقی نمیشوند ،قرار داشتند.

ایســنا :معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش با اعالم اینکه ثبتنــام دانشآموزان ابتدایــی از اول خرداد آغاز
میشــود ،گفت :پیشبینی ما این اســت که تا  ۳۱مرداد همه ثبتنامها انجام و اطالعات دانشآموزان وارد ســامانه سناد
شده باشد.
رضوان حکیمزاده در پاسخ به اینکه آیا برای ثبتنام دانشآموزان و خانوادههایی که محل سکونت خود را تغییر میدهند باید
مراجعه حضوری صورت بگیرد؟ گفت :پیشبینی شده تا جای ممکن مدارس به صورت سیستمی ثبتنام را انجام دهند ،اما
در ورودی دورهها یا مواردی چون تغییر محل سکونت که مراجعه حضوری الزم است ،مدرسه باید برای رعایت فاصلهگذاری
اجتماعی ،تدابیری در نظر بگیرد تا مراجعه طبق حروف الفبا یا سیستم نوبتدهی اینترنتی باشد.

دانستنیهای حقوقی


شرایط ارث بردن زن
پس از طالق

باشگاه خبرنگاران جوان :به صورت قانونی
زن در صورت فوت همسرش از او ارث میبرد و
قانون هم میزان این ارث را مشخص کرده ،اما
نکته حائز اهمیت این اســت که آیا در صورت
طالق باز هــم زن از همســرش ارث میبرد یا
خیر؟ مطابــق با قانون اگر شــوهر ،زن خود را
طالق دهد ،اما او در زمان عده فوت کند ،زن از
اموال شوهر ارث خواهد برد .اما بر اساس ماده
 ۹۴۳قانون مدنی اگر فوت شــوهر بعد از اتمام
مدت عده یا طالق از نوع بائن یعنی طالقی که
قبل از نزدیکی یا طالق زن یائسه و طالق خلع
و مبارات باشد ،دیگر زن از مرد در صورت فوت
هیچ ارثی نمیبرد.

 ۲تا  ۳سال حبس ،مجازات
افرادی که تهدید میکنند
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حــق طالق با مــرد اســت ،این یکی
از قانونهایی اســت که در کشــور ما
بــا انتقادهای زیــادی روبهروســت،
سالهای سال است که بسیاری از زنان
قربانی این قانون شدهاند و ادامه زندگی
برایشــان به گونهای دیگر رقم خورده
است ،اما قرار اســت اتفاقات خوبی رخ
دهد ،قرار اســت تا از این پس بیشتر از
زنان حمایت شود.
طالق دادن بــرای مردان
سختتر میشود
معصومه ابتــکار ،معاون امــور زنان و
خانواده ریاستجمهوری خبر از تنظیم
الیحهای در این معاونت داد که طالق
دادن برای مردان را سختتر میکند.
الیحهای کــه به جای ســخت کردن
طالق بــرای مردان ،به دنبــال قانونی
کردن شروط ضمن عقد و برابرتر کردن
زندگی مشــترک برای زنان و مردان
باشــد .اشــرف گرامیزادگان ،مشاور
حقوقی و پارلمانی معاونت امور زنان و
خانواده ریاستجمهوری ،با بیان اینکه
عنوان این الیحه «محدودسازی اختیار
طــاق زوج (مرد)» اســت ،میگوید:
قصد معاونت حذف ماده  ۱۱۳۰قانون
مدنی و تعدیل اختیار مطلق زوج در امر
طالق اســت تا مرد هر زمانی که دلش
خواســت نتواند زنش را طالق بدهد.
الیحهای که به قول او جســورانه است
و در صورت قانونی شــدن میتواند به
یک زندگی مساوی برای زنان و مردان
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با تنظیم الیحه جدید؛ طالق برای زنها راحتتر و برای مردها
سختتر میشود

به سوی تساوی ،یک گام به پیش

عکس  :ایرنا

شهر خبر :در قانون مجــازات اسالمی درباره
تهدید صحبت شده است؛ مطابق با قانون اگر
شــخصی ،دیگری را تهدید کند باید مجازات
قانونــی را تحمل کند .براســاس قانون هرگاه
فردی با قهر ،اکــراه ،حرف و لفــظ دیگری را
به قتل ،ضررهای نفســی ،شــرفی ،مالی یا به
افشای اســرار ،پخش فیلم و ...خود آن شخص
یا بســتگانش تهدید کند ،مرتکب جرم تهدید
شده است.
در صورتی که فرد با تهدید موفق شود که سند یا
نوشتهای را از دیگری بگیرد به حبس از سه ماه
تا دو سال و تا  ۷۴ضربه شالق محکوم میشود
و اگر صرفاً تهدید باشد و چیزی اخذ نشود از دو
ماه تا دوسال حبس یا تا  ۷۴ضربه شالق تعزیری
محکوم میشود.
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در خانوادهها منجر شــود .او میگوید
شورای فقهی حقوقی معاونت تصمیم
گرفت که اختیار طالق زوج را محدود
کند ،چرا که یکی از آسیبهای موجود
در کشور ما ،افزایش آمار طالق است و
علت آن هم این بود که طالق بیشــتر
اوقات با اختیار و درخواست مرد صورت
میگیرد.
بســیاری از زنان مخالف
طالق هستند

بســیاری از زنان حتی مخالف طالق
هستند چون فرزند دارند یا نمیخواهند
طالق بگیرند .در اینجــا اختیار مطلق
مرد باعث میشــد که تنهــا تصمیم
گیرنده باشــد و مرد بتواند زن را طالق
دهد .ضمن اینکه زمانی که زن را تهدید
میکنند که طالقت میدهیم دیگر قادر
نیست کاری انجام دهد .به همین دلیل
ما تصمیم گرفتیم این اختیار مطلق را
محدود کنیم که در واقــع یک امر دو

سویه باشد و اختیار مطلق در دست مرد
نباشد تا بیان کنیم که زوجین چگونه
میتواننــد از یکدیگر طــاق بگیرند.
موضوع اینگونه اســت که در صورتی
که دوام زوجیــت و ادامه زندگی آنها
موجب عســر و حرج یکــی از زوجین
شود ،بر حسب مورد میتواند به دادگاه
مراجعه و تقاضای طالق کنند.
اعتیاد به مواد و مشروبات
الکلی و روانگردان

مورد دیگر اعتیاد اســت که هرکدام از
زوجین اگر اعتیاد به مواد و مشــروبات
الکلی و روانگردان داشــته باشــند در
صورتی که خللی بــه زندگی وارد کند
و قاضــی بگویــد ترک کنیــد و ترک
نکند و پزشــک قانونی ترک نکردن را
تأیید کنــد ،یکی از زوجیــن میتواند
طالق بگیــرد .نکته دیگر این اســت
که یکی از زوجین به زنــدان محکوم
شود و مدتش هم پنج ســال باشد در
این صورت طرف دیگر حق دارد که از
دادگاه درخواست طالق کند .نکته دیگر
بیماری صعبالعالج است .بیماری که یا
جسمی یا روانی یا مسری باشد که باعث
از بین رفتن زندگی زناشــویی بشود.
مورد دیگر این است که طرفین موارد
عسر و حرج را باید به دادگاه اعالم کنند
و دادگاه به معنای واقعی بررســی کند
که آیا واقعاً این مــوارد طرفین را دچار
مشکل کرده است یا خیر؟ این بند را ما
در اصالحیه آوردهایم و دو تبصره هم در
آن ذکر کردیم .ما در معاونت امور زنان
و خانواده مشاورههای زیادی داشتیم و
وکال پروندههایشان را با ما به مشورت
گذاشتند .در واقع اگر افراد نمیخواهند
که زندگی مستمری با یکدیگر داشته
باشــند ،هر کدام به تنهایی میتوانند
بروند و درخواســت بدهند و قاضی آن
را بررسی کند ،قب ً
ال فقط مردها این حق
را داشتند مگر اینکه زنها شرط ضمن
عقد داشتند ،چون حق مطلق طالق با
مرد بود ما کاری کردیــم که زن و مرد
تقریباً از یک حقوق مساوی برخوردار
باشند.

مصرف ترافیک «شاد» تا پایان
فصل امتحانات رایگان است

پارسیک :وزیر ارتباطات در حاشیه جلسه
هیئت دولت اظهار کرد :با مساعدت سازمان
برنامه و بودجه و موافقت رئیسجمهوری قرار
شــد که از امروز مصرف ترافیک شبکه شاد
که برای آموزش آنالیــن و برگزاری مجازی
کالسهای درس بــرای دانشآموزان همه
کشور در نظر گرفته شده است تا پایان فصل
امتحانات رایگان باشــد .محمدجواد آذری
جهرمی در ادامه بیان کرد :این دستور دیروز
صادر شد و ما پیگیریهای الزم را انجام دادیم
که تا پایــان دیروز مقدماتش انجام شــود و
بتوانیم آن را برای همه دانشآموزان و معلمان
و کادر آموزشی کشور فراهم کنیم .وی ادامه
داد :بیش از  ۹۰درصــد مراکز آموزش عالی
که وزارت علوم نام آنهــا را به ما اعالم کرده
اســت ،االن خدمات آموزش آنالین برایشان
رایگان است.

تأثیر زلزله بر آتشفشان
دماوند چه بود؟

ایسنا :رئیس سازمان مدیریت بحران کشور
توضیحاتی را در مورد تأثیر زلزله  5.1ریشتری
هفته گذشــته دماوند بر فعالیت آتشفشان
ارائه کرد .اسماعیل نجار ،درباره اینکه گفته
میشود زلزله  5.1ریشتری اخیر دماوند سبب
فعال شدن آتشفشــان دماوند شده است،
گفت :هرگونه فعالیت و رفتار قله آتشفشان
دماوند به شکل پیوسته از سوی کارشناسان
و سازمانهای مربوط بررسی شده و گزارش
آن به شکل منظم به سازمان مدیریت بحران
کشور ارائه میشــود .وی ادامه داد :با استناد
به همین گزارشها نیز بایــد تاکید کنم که
درپی زلزله  5.1ریشــتری بامداد جمعه در
دماوند هیــچ تغییری در رفتار آتشفشــان
دماوند ایجاد نشده است و هرآنچه که تحت
عنوان فعال شدن آتشفشان دماوند و نظایر
آن در فضای مجازی منتشــر شــده ،کذب
است .به گفته رئیس سازمان مدیریت بحران
کشــور زلزله اخیر و همچنین پسلرزههای
آن هیچ تاثیری بر فعالیت آتشفشان دماوند
نگذاشته است و بررسی گزارشهای مربوط
به فعالیت این آتشفشان در قبل و بعد زلزله
نیز به خوبی این موضوع را نشــان میدهد،
بنابرایــن از شــهروندان میخواهم که هیچ
گونه نگرانــی و استرســی در این خصوص
نداشته باشند.

