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انجام ۳.۵ درصد از سفرهای 
تهران با دوچرخه

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران 
در مورد وضعیت دوچرخه هــای پایتخت با بیان 
اینکه سند توسعه دوچرخه در دستور کار قرار دارد 
گفت: در حال حاضر این ســند در شورای ترافیک 
پایتخت در حال بررسی  است که در صورت تصویب 
براساس این سند ۵ساله، می بایست ۳.۵ درصد از 
سفرهای تهران با دوچرخه انجام شود.  به گزارش 
ایسنا، محسن پورسیدآقایی، با بیان اینکه ساالنه 
۱۲۰کیلومتر به مســیر دوچرخه اضافه می شود، 
در پاسخ به سوالی در مورد سرنوشت دوچرخه های 
قبلی شــهرداری گفت:دلیل شکست طرح های 
دوچرخه در گذشته این بود که به تکنولوژی های روز 
دنیا توجه نشده بود بگونه ای که راکبان باید به مبداء 
سفر برگشته و دوچرخه را تحویل می دادند اما امروز 
با اتکاء به تکنولوژیهای جدید، استفاده از دوچرخه 

برای شهروندان تسهیل شده است.
    

تاثیر ناچیز درختان در کاهش 
آلودگی هوا

محمودرضا مؤمنی، دانشجوی دکترای آلودگی 
هوا و تغییر اقلیم در دانشــگاه ِدَرکسل بیان کرد: 
تحقیقات متعدد نشان می دهد که بر خالف تصور 
عموم، درختان و گیاهان موجود در شهرها، تاثیر 
چشمگیری بر کاهش آالینده های گازی و ذره ای 
ندارند. او تاکید کرد: البته تاثیر درختان و گیاهان 
بر کاهش آلودگی هوا در محیط های روســتایی با 
محیط های شــهرهای متفاوت است چون نتایج 
بخشی از تحقیقات حاکی از آن است که درختان 
در روستاها تاثیر بیشــتری در کاهش آلودگی هوا 
به نسبت شــهرها دارند. این محقق حوزه آلودگی 
هوا ضمن تاکید بر تاثیر ناچیــز گیاهان و درختان 
موجود در محیط های شــهری در کاهش آلودگی 
هوا، گفت: کاربرد اصلی درختان و پوشش گیاهی 
در محیط های شهری به منظور کاهش اثرات تغییر 
اقلیم و گرمایش جهانی اســت. درختان و پوشش 
گیاهی با ایجاد سایه همچنین تعرق باعث کاهش 
دما و جزایر گرمایی شهری می شــوند و به عنوان 

عایقی برای آلودگی صوتی هستند.
    

 کاهش سرانه مصرف شیر 
به دلیل گرانی

مدیرکل فــرآورده های غذایی و آشــامیدنی 
ســازمان غذا و دارو گفــت: قیمت شــیر ارتباط 
مستقیمی با میزان مصرف آن دارد و افزایش قیمت 
میزان مصرف آن را در سبد غذایی مردم کاهش داده 
و نگرانی هایی را ایجاد کرده است. به گزارش ایرنا،  
وحید مفید،  با اشاره به نقش کلسیم موجود در شیر 
در پیشگیری از بیماری هایی مانند پوکی استخوان، 
خاطرنشان کرد: سرانه اســتاندارد ساالنه مصرف 
شیر برای هر نفر ۱۶۰ کیلوگرم است اما اعداد و ارقام 
فعلی، نصف این میزان مصرف را در کشور نشان می 
دهند. مدیرکل فرآورده های غذایی و آشــامیدنی 
ســازمان غذا و دارو تصریح کرد: اکنون نیز با گران 
تر شدن محصوالت لبنی باید این آمار دوباره مورد 

بررسی قرار گیرد.
    

 تهران ۵ میلیون نفر 
جمعیت مازاد دارد

مدیرکل محیط زیست و توسعه پایدار شهرداری 
تهران گفت: نکته اساسی در حوزه محیط زیست 
این است که در هر مقیاس جغرافیایی یک ظرفیت 
زیستی وجود دارد،  اما ظرفیت شهر تهران مدت ها 
است از توسعه لبریز شده اســت.  به گزارش ایلنا، 
صدرالدین علی پور افزود: تهــران با این مقیاس و 
مســاحت،  جوابگوی ٤ الی ۵ میلیون نفر جمعیت 
است،  در حالی که تهران اکنون در حدود ۱۰ میلیون 
نفر جمعیت دارد،  به این میزان جمعیت مهاجری که 
روزانه به شهر تهران رفت و آمد می کنند را نیز باید 
اضافه کرد که بر برد اکولوژیکی  شهر و رفت و آمدها و 
آلودگی هوای شهر تهران اثرگذارند. این اصلی ترین 
مساله تهران است،  نمی توان از زمینی به مساحت 

مشخص دوبرابر ظرفیت آن استفاده کرد . 

از گوشه و کنار

ریحانه جوالیی

»مهریه را چه کسی داده و چه کسی 
گرفته است؟« همین جمله کوتاه باعث 
شــده که مردان زیادی بدون ارتکاب 
هیچ جرمی چند سال از زندگی شان را 
در زندان بگذرانند یا به واسطه پرداخت 
مهریه تمام زندگــی و پس انداز خود 
را از دســت بدهند و حاال هــم با باال 
رفتن قیمت ســکه این غــول مهریه 
قدرتمندتر از قبل شــده است. در این 
میان استان های بزرگی چون تهران، 
اصفهان و شیراز به دلیل تنوع فرهنگی و 
همچنین تراکم جمعیتی در این زمینه 
بیش از دیگر شهر ها و حتی استان های 
کشور میزبان زندانیان ناشی از تعهدات 
مهریه هستند. آمار کشوری می گوید 
که زندانیان مهریه بعد از زندانیان چک 
برگشتی، رتبه دوم زندانیان غیر عمد در 

کشور رادارند .
حبس مردانی که توانایی پرداخت 
مهریه ها را ندارنــد موضوع جدیدی 
نیست. شاید حبس قاطع ترین مجازات 
قضایی برای محکومان مهریه باشــد 
اما قطعــاً باوجود زمینه هــای الزم و 
آسیب های ناشی از آن در شرایط فعلی 
بهترین گزینه نباشد براین اساس طرح 
مجازات های جایگزین در این زمینه 
یک ضــرورت به حســاب می آید. در 
ســال های اخیر در کنار تغییر سبک 
زندگی عموم مردم ازجمله عروسی ها و 
مراسم   آن چنانی مهریه هم دستخوش 
تجمالت شده اســت و دختران جوان 
به تعداد ســکه های پایین یا معقول 
رضایت نمی دهنــد. قصه مهریه های 
باال، ایــن روز ها با باال رفتــن بی رویه 
قیمت طال و ســکه پرغصه تر هم شده 
اســت. طوری که در همین روز های 
گرانی، حدود هزار نفــر به آمار مردان 
زندانی مهریه اضافه شــده است. حاال 
ســؤالی که دراین بین مطرح می شود 
این است که مقصر اصلی این وضعیت 

کیســت؟ زنانی که ازنظر خودشــان 
حق طبیعی شان را مطالبه می کنند، 
مردانی که به همســران خود اعتماد 
می کنند و مهریه ای باالتر از توانشان را 
قبول می کنند یا حاکمیت و قانونی که 
برای این اوضاع آشفته راهکار درست و 

درمانی ندارد؟
 ایجاد گروه تحقیق ستاد دیه 

در کشور
در همیــن رابطه علــی مهربان، 
قائم مقام ســتاد دیه گفته بود: » قوه 
قضاییه کــه همواره نــگاه حبس زدا 
دارد، اقداماتی را در دســتور کار خود 
قرار داده و معاونت های پیشــگیری و 
فرهنگی کارگروه های تخصصی برای 
حل این معضل تشکیل داده اند و رئیس 
دستگاه قضا در همین ماه صحبت های 
تخصصی خود را با مراجع تقلید مطرح 
کرد که در پی این تالش ها امیدواریم 
تعــداد زندانیان مهریــه در آینده ای 
نه چندان دور به حداقل ممکن کاهش 
یابد.« او همچنین در بخش دیگری از 
صحبت های خود به این اشاره کرد که 
گروه های تحقیق ستاد دیه در سراسر 
کشور با همین دغدغه در همه زمینه ها 
فعال هستند و یکی از مواردی که در این 
فرایند موردتوجه هیئت امنای استان 
قرار می گیرد، تشخیص نیازمند بودن و 
عدم تمکن مالی محکوم برای پرداخت 

دین خود است.
 90 درصد پرونده های مهریه 
با 10 سکه مختومه می شوند

مراجع قضایی می گویند جمعیت 
زندانیــان مهریه در شــرایط فعلی به 
۲هزار و ۸۵۲ نفر رســیده است. این 
تعــداد زندانی اگرچه نســبت به آمار 
چهار هزار و۵۰۰ نفری این بدهکاران 
در بهمن ۱۳۹۷ سیر نزولی داشته اما 
به دلیل غیرمعوض بودن این قبیل از 
تعهدات مالی باید تدبیری اندیشیده 
شود تا مجازات آن افرادی که ناتوان از 
پرداخت دیون مهریه هستند یا حتی 

استنکاف می کنند حبس نباشد.

این شرایط در حالی است که مرد 
همواره در قبال تعهد صد در صد مالی 
مهریه، به محض امضا در محضر جنبه 
رسمی پیداکرده و زوجه قابلیت وصول 
آن حق را در هر شــرایطی داراست. از 
ســوی دیگر گفته می شود ۹۰ درصد 
از پرونده های مهریه را بــا هر میزان 
تعهد صورت گرفته زوجات می توان 
بــا دریافت ۱۰ ســکه مختومه کرد و 
این یک واقعیت مسلم است که زندان 
رفتن مرد بابت مهریه برای همسرش 
پول نمی شود اما با صرف درآمد ملی 
جهت نگهداری، رسیدگی های قضایی 
و صدالبته پیگیری های انتظامی طبق 
آمار روزی ۱۵۰ هزار تومان هزینه روی 

دست دولت می گذارد.
 9۵ درصد بدهکاران مهریه 

توان پرداخت ندارند
سال گذشته بود که دادستان تهران 
از عدم توانایی۹۵ درصد از بدهکاران 
مهریه در تهران خبر داد. بر اســاس 
این خبر ۸۶ درصد از بدهکاران مهریه 
 توانایی پرداخت اقساط تا سقف ۵۰۰ 
هزار تومان در ماه، ۱۲/۵ درصد  از ۵۰۰ 
تا یک میلیون و از یک میلیون به باال نیم 
درصد عنوان شد و درواقع محکومان 
زندانی حداکثر پولــی که می توانند 

پرداخــت کننــد، یک میلیون 
تومان است.  بر اساس قوانین 

جمهوری اسالمی چنانچه 
مهریه در زمان عقد معادل 
۱۱۰ سکه باشد زن طبق 
قانون توانایی مطالبه آن 
را دارد و مشمول قانون 
محکومیت هــای مالی 
می شود، در صورت عدم 
پرداخت دادگاه می تواند 

طبق درخواست زن حکم 
بازداشــت مرد را صادر کند، 

حال اگر مهریه بیش از 
۱۱۰ سکه یا معادل آن 
در نظر گرفته شود در 
رابطه با مازاد آن تنها 

توانایی مالی مرد مالک پرداخت قرار 
می گیرد، به طوری که در صورت عدم 
توانایی مرد مهریه بیش از ۱۱۰ سکه 
مشمول محکومیت های مالی در ایران 
در نظر نمی گیرند و برای مرد حبسی 

را در پی ندارد. 
 احتمال حذف مجازات 

بدهکاران مهریه
حاال در آخریــن گزارش هایی که 
منتشرشــده احتمال حذف مجازات 
زندان برای بدهکاران مهریه به گوش 
می رســد. اوایل اردیبهشــت بود که 

حجت االسالم رئیسی در نشستی به 
موضوع زندانیان مهریه اشــاره کرد 
و گفت: »در دیداری کــه با تعدادی 
از مراجع عظام تقلید در قم داشــتم 
موضوع زندانیــان مهریــه ازجمله 
موضوع مــورد تأکید مراجــع بود و 
باید ســازوکاری در نظر گرفته شود 
تا افرادی که معســر هستند و توانایی 
مالی مناســب برای تأمیــن بدهی 
ندارند، زندانی نشوند.« رئیسی درباره 
کاهش جمعیت کیفــری نیز تأکید 
کرده بــود: »باید نظارت شــود که تا 
حد امکان، بازداشــت صورت نگیرد. 
در خصوص مهریه نیــز اکثر مراجع 
معظم تقلید در دیداری که داشــتیم 
تذکر می دادند که بر این اســاس الزم 
است بازنگری جدی و فوری در مورد 
زندانیان مهریه صــورت گیرد.« حاال 
پس از گذشت چند ماه موج اظهارنظر 
درباره این تصمیم احتمالی داغ شده، 
ازیک طرف فعاالن حقوقی و از طرف 
دیگر مردم جنبه های مختلف ماجرا را 
بررسی می کنند. گروهی این تصمیم 
را در جهت ارتقای ارزش زن در جامعه 
می دانند و گروهی دیگر این تصمیم را 
موجب تضعیف زنان قلمداد می کنند.

وقتی زنان توانستند طالق 
دهند، مهریه هم حذف شود

ایــن در حالی اســت کــه برخی 
می گوینــد بــرای معضــل مهریه و 
حبس مردان باید ســازوکاری جدید 
صورت گیــرد تا مهریــه زنان حذف 
شوند. بااین حال تعدادی از نمایندگان 
مجلس شــورای اســالمی از حذف 
مجــازات بدهــکاران مهریه رضایت 
ندارند. نایب رئیس کمیسیون فرهنگی 
مجلس با انتقــاد از طــرح مباحثی 
درخصوص حــذف مهریه بــه دلیل 
افزایش قیمت سکه، گفت: »هر زمان 
زنان توانســتند طالق بدهند، حذف 

مهریه هم، شدنی می شود.«
سیده فاطمه ذوالقدر در گفت وگو 
با ایسنا،  بابیان این مطلب اظهار کرد: 
»تالش هایی که برای تحقق مطالبات 
فعلی زنــان در چارچوب شــریعت و 
قانون انجام شده چقدر نتیجه بخش و 
قابل اجرا بوده که حاال قرار باشد مهریه 
حذف و جامعه زنان را از حق مسلمشان 
محروم کنیم؟ مهریه جزء الینفک عقد 
ازدواج و از حقوق مالی است که در فقه 
اســالمی و در قانون مدنی کشورمان 
به رســمیت شناخته شــده است؛ 
حتی آنجا که مهــر در عقد ذکر 
نشده است، زن را با توجه به نوع 
ازدواج، مستحق مهرالمثل و 
یا مهرالمتعه می داند، حال 
با چــه راهکار فقهــی و یا 
قضایی گفته می شــود که 

مهریه حذف گردد؟«
نایب رئیس کمیسیون 
فرهنگی مجلس ادامه داد: 
»مهریه مالی اســت که 
باید توســط مرد به زن 
پرداخت شود و به محض 
عقد ازدواج این دین بر 

عهده مرد قرار می گیــرد اما این مال، 
الزاماً سکه نیست، هر چیزی که مالیت 
داشته باشد و بتواند در تملک زن قرار 
گیرد، می تواند به عنوان مهریه تعیین 
شــود و لذا مهریه ولو بــا تعیین یک 
شاخه گل می بایســت در عقد ازدواج 
لحاظ شود. حال، اینکه در عرف برخی 
مهریه های ســنگین تعیین و از سوی 
دیگر برخی ایــن هزینه گزاف را تقبل 
می کنند و بعضاً موجب بروز مشکالت 
می شود آیا تاوانش را همه زنان جامعه 

باید بدهند؟«
 شروط ضمن عقد 
جایگزین مهریه

با تمــام ایــن کش وقوس هــا اما 
مشــاوران حقوقی معتقدند گرفتن 
شروط ضمن عقد می تواند جایگزین 
بهتــری بــرای مهریه باشــد. خوب 
می دانیم که پس از ازدواج یک ســری 

حقوق از زنان سلب می شوند. 
ازجمله این حقوق می توان به حق 
طالق، حق اشــتغال، حق اوالد، حق 
تحصیل و یا حق سفر و خروج از کشور 
اشاره کرد. راهکار بهتر برای حل بحران 
مهریه این اســت که زنــان در هنگام 
ازدواج به جای مهریه های سنگین که 
حاال پرداخت آن هم به صورت قسطی 
انجام می شود، حقوق اولیه خود را که 
به واسطه ازدواج ســلب می شوند به 

دست آورند. 
شروط ضمن عقد می تواند شامل 
هر خواسته مشروع و معقول و مشخص 
و معینی باشد بنابراین برابر ماده ۱۱۱۹ 
قانون مدنی طرفین می توانند تمامی 
شــروطی را که مخالف مقتضای ذات 
عقد نباشــد برای یکدیگــر بگذارند. 
امروز پیشنهاد تمام وکال و کارشناسان 
حقوق به زوج های جوان این است که 
از شروط من عقد غافل نشوند و به جای 
مهریه از شــروط ضمن عقد بهره مند 

شوند. 
از ســوی دیگر به هنــگام جدایی 
قانــون از زنی که شــروط ضمن عقد 
را به جــای مهریه های بــاال انتخاب 
کرده است حمایت های بیشتری هم 
می کند. درحالی که سکه های مهرشده 
تا ۱۱۰ عدد قابل پرداخت است و این 
رقم با گرفتن وکیل حرفه ای از طرف 

مرد می تواند کمتر هم شود.

آمار مردان زندانی مهریه کشور روبه فزونی است

داغیکهبردلوپیشانیمیماند

یادداشت

شهرام جباری زادگان، کارشناس برنامه ریزی شهری

دو نفر از شهروندان تهرانی که هرروز از خانواده های خود 
به قصد رفتن به محل کار یا دانشــگاه و مدرسه یا هر مقصد 
دیگری از خانه خارج می شــوند، هرگز به خانه های خود باز 
نمی گردند. تهران، کالن شهری است که گویی همه آمارهای 

آن باید کالن باشد، حتی کشته های ترافیکی اش!
تهران، ابر شهری است که روزانه ۲ نفر در جریان تصادفات 
رانندگی آن جان خود را از دست می دهند که یکی از این دو 

نفر عابر پیاده است.
تهران، شهری است که نه سواره در آن امنیت دارد و جانش 
ایمن است، نه پیاده؛ و نه پیاده ها قواعد و ضوابط عبور و مرور را 

رعایت می کنند و حتی مراقب جان خود هستند، نه سواره ها 
به قوانین و مقررات ترافیکی توجهی می کنند و جان پیاده ها 

برایشان ارزشی دارد.
شهری که ارزش ها در آن، آن قدر بی ارزش شده اند که جان 
انسان ها به یکی از کم ارزش ترین کاالهای این شهر درندشت 
تبدیل شده است تا جایی که ساکنان آن نه تنها به دیگران رحم 

نمی کنند، بلکه به خودشان نیز رحم نمی کنند.
بر اساس آمار اخیر رئیس شــورای عالی ترافیک کشور، 
»شهر تهران با ۶۲۹ کشته، بیشــترین آمار تلفات ترافیکی 
را داشته است« که بر اســاس این آمار، کشته های ترافیکی 
تهران به تنهایی بیشتر از آمار کشته های ۳ شهر بعدازآن یعنی 
مشهد، اصفهان و شیراز است. به عبارتی، هر هفته ۱۲ نفر در 

جریان حوادث ترافیکی تهران، جان خود را از دست می دهند 
که نیمی از آن ها را عابران پیاده تشکیل می دهند و متأسفانه 

این آمار به اینجا ختم نمی شود.
این آمار اسفبار، قبل از آنکه تأسف آور باشد، دلهره آور است 
و این دلهره وقتی دوچندان می شود که بدانیم ۲۰ برابر این 
کشته ها یعنی بالغ بر ۱۲۶۰۰ نفر در جریان حوادث رانندگی 
مجروح و مصدوم می شوند که ۲۰ درصد از این تعداد یعنی 
بیش از ۲۵۰۰ نفر از این تعداد، قطع نخاع شــده یا اندام های 
خود را از دست می دهند و به عبارتی، برای همه عمر مجبورند 

خانه نشین شده یا روی ویلچر بنشینند.
این آمار گویای این واقعیت اســت کــه نه تنها خودمان 
به خودمان رحم نمی کنیم، بلکه مســئوالن مربوطه نیز که 

وظیفه شــان این است که شــهر را ایمن کنند و به فکر جان 
مردمی باشند که از آن ها عوارض می گیرند، همه همت خود را 
معطوف به این کرده اند که برای ورود و خروج آن ها از محدوده 
طرح ترافیک، محدوده زوج، محدوده فرد، محدوده کاهش و 
محدوده چه و چه، عوارض دوبله و سوبله بگیرند و گویی تنها 

مسئولیتشان، استخراج
 راهکارهای پول درآوردن 
از طرح ترافیک است و بس!

کوتاه سخن آنکه، وقت آن رسیده که مسئوالن ترافیکی 
تهران به جای خوابیدن زیر نســیم هوای سالم این روزهای 
تهران و افتخار کــردن به رکوردهای هوای پــاک، با رکورد 
اسفناک شــهروندانی که هرروز در کف خیابان های تهران 
کشــته، معلول، مصدوم و مجروح می شــوند، به خود آمده 
و قدری از انــرژی، توان، وقت و هزینــه ای را که صرف طرح 
ترافیک می کنند، در جهت ایمن سازی معابر ناایمن تهران 

صرف کنند.

شهری که  نه  سواره در آن ایمن است، نه پیاده!

تهران، اصفهان و شیراز 
به دلیل تنوع فرهنگی و 

همچنین تراکم جمعیتی 
در این زمینه بیش از دیگر 
شهر ها و حتی استان های 

کشور میزبان زندانیان 
ناشی از تعهدات مهریه 
هستند. آمار کشوری 
می گوید که زندانیان 
مهریه بعد از زندانیان 

چک برگشتی، رتبه دوم 
زندانیان غیرعمد در کشور 

را دارند

این یک واقعیت مسلم 
است که زندان رفتن مرد 

بابت مهریه برای همسرش 
پول نمی شود،  اما با صرف 

درآمد ملی جهت نگهداری، 
رسیدگی های قضایی و 
صدالبته پیگیری های 

انتظامی طبق آمار روزی 
1۵0 هزار تومان هزینه روی 

دست دولت می گذارد
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