شنبه 30اردیبهشت 1396شماره4897

22

زنان

حرکت برای ایجاد تساوی زنان و مردان در استفاده از خدماتشهری
نامزد اصالحطلب شورایشهر اصفهان گفت :جلب مشارکت زنان و جوانان در روند
برنامهریزیها را پیگیری میکنم .فریده روشن در گفتگو با ایلنا اظهار کرد :بهعنوان یکی از
نامزدهای فهرست شهر امید برای انتخابات شورایشهر اصفهان به برنامههای دولت تدبیر
و امید اعتقاد عملی دارم و آرمانهای برنامه دولت را در مسیر محورهایی همچون شفافیت
عملکرد دولت و مدیران و صداقت در گفتار و عمل با مردم دنبال میکنم.

نماینده مردم تهران در مجلس شــورای اســامی
گفت :مســئله «رجل سیاســی» ازمطالبات جدی
زنان از دیرباز تاکنون اســت و هر کدام از نامزدهای
ایــن دوره از انتخابات ریاســت جمهــوری نیز در
صورت پیروزی باید به آن توجه ویژه کنند زیرا این
موضوعی نیست که با گذشت زمان فراموش شود و تا رسیدن به
نتیجه مطلوب همواره جزو مطالبات زنان است.
فریــده اوالد قباد در گفتگو با ایلنا با اشــاره بــه انتظار خود از

«رجل سیاسی» همواره جزو مطالبات زنان باقی میماند

دولت آینده افزود :مهمترین دستاورد دولت یازدهم
برخورداری از عدالت آموزشــی و اشتغال در حوزه
زنان است .در بسیاری از کشورها مانند ژاپن و کره
برای آنکه بتوانند به رشد و توسعه متوازن و پایدار
برسند از حضور زنان در همه عرصههای مدیریتی
از جمله سیاســی ،اقتصادی و اجتماعی بهره بردند بنابراین با
توجــه به اینکه زنان نیمی از جمعیت ما را تشــکیل میدهند
انتظــار داریم دولت دوازدهم نیز براســاس شایستهســاالری

از تمامی ظرفیتهــا و توانمندی زنان در پســتهای کالن و
مدیریتی کشــور اســتفاده کند .زیرا همانطور که پیشتر نیز
گفتم زنان کارآمد و باتجربه بســیاری داریم که قطعا میتوانند
به عنوان مدیران ارشد و رجل سیاسی در کشور اثرگذار باشند.
هر چند عدالت جنسیتی به عنوان محوری مهم دربرنامه ششم
توسعه آورده شده ،این امر نشاندهنده آن است که دولت تدبیر
وامید برای نقش زنان و بهرهمندی از توانمندیهای آنان ارزش
زیادی قائل است.

دانستنیها

حقایقیدربارههورمونها
که باید بدانید

هورمونها قویترین پیام رسانهای شیمیایی
بدن هستند .هورمونها در ارگانهایی به نام
غدد درون ریز تولید میشوند و روی سلولها
در سطح  DNAتاثیر میگذارند ،این یعنی
سلولهای هر سیستم در بدن را تحت تاثیر قرار
میدهند .هورمونها قویترین پیام رسانهای
شــیمیایی بــدن هســتند .هورمونهــا
در ارگانهایــی به نام غــدد درون ریز تولید
میشوند و روی ســلولها در سطح DNA
تاثیــر میگذارند ،این یعنی ســلولهای هر
سیستم در بدن را تحت تاثیر قرار میدهند.
هورمونها تنها مهم نیســتند بلکه ضروری
هستند .باعث عملکرد ،سازگار شدن ،بهبود
یافتن یا نیافتن بدن میشوند ،عدم تعادل و
نوســان در هورمونهای بدن میتواند باعث
بروز عوارض ناراحت کننده و آزاد دهنده شود.
 -1هورمونهــا میتواننــد باعــث چاقــی
(یا چاق ماندن) شوند.
افزایش وزن در خانمها معموال با مشــکالت
تیروئیدی همراه اســت .بیــش از  12درصد
جمعیت ،در طول زندگــی خود تحت تاثیر
مشــکالت تیروئیدی قرار میگیرند .خانمها،
بیشتر با مشــکالت تیروئیدی روبرو هستند.
خانمها پنج تا هشــت برابر بیشــتر در خطر
مشکالت تیروئیدی هســتند .اگر خواستید
بیشــتر ورزش کنیــد اما ایــن کار به دلیل
خســتگی مداوم ،برایتان مقدور نبود ،ممکن
است مشکل از تیروئیدتان باشد.
خستگی و نبود انرژی ،میتواند نشانه مشکل
در غدد آدرنال نیز باشــد .کورتیزول هورمون
استرسی اســت که توســط غده آدرنال در
واکنش به هر نوع استرسی ترشح میشود ،چه
این استرس فیزیکی باشد (مانند ورزش) ،چه
احساسی (مانند روابط) و یا ذهنی (مانند کار).
به کورتیزول برای عملکرد در استرسزاترین
شرایط نیاز دارید ،اما اگر فشار استرس پایدار
بماند ،تولید کورتیزول نیز ادامه خواهد داشت.
سطح باالی کورتیزول ،سطح گلوکز و انسولین
را نیــز باال میبرد که باعث میشــود بدنتان
چربی را نگه دارد .بنابراین برای سوزاندن این
چربی ،باید مقدار کورتیزول را پایین بیاورید
که به معنای کاهش سطح استرس است.
-2هورمونها ممکن است دلیل نخوابیدن و
خستگی دائمی باشند.
عــدم تعادل هورمونی ،اغلــب یکی از دالیل
اصلــی اختالالت خواب اســت .در اینجا نیز
ممکن است مقصر کورتیزول باشد .استرس
بــاال ممکن اســت باعث باال رفتن ســطح
کورتیزول در شب شــود .در نتیجه یا بیدار
خواهید ماند یا خوابتان بیکیفیت میشــود.
در حالت معمول ،سطح کورتیزول در صبحها
و قبل از اینکه حتی از خواب بیدار شــوید به
باالترین ســطح خود میرسد .بدن در واقع با
این کار ،خود را برای روز بلندی که پیش رو
دارد آماده میکند .هنگام عصر ،این هورمون
بــا افزایش هورمونی دیگــر ( مالتونین ) که
باعث آرام و خواب آلود شــدنتان میشــود
کاهش مییابد .ورزش کردن در هنگام شب
یــا تا دیروقت کار کــردن در زیر نور ،ممکن
است باعث شود بدن در زمانی اشتباه شروع
به تولیــد کورتیزول کند و یا تولید مالتونین
را کاهــش دهد ،چون بدن فکر میکند هنوز
روز است.
برای حل این مشــکل هورمونی ،بهتر است
ورزش خود را هنــگام صبح انجام دهید و یا
آن را برای اوایل عصر بگذارید .هنگام شــب
چراغهای باالی ســرتان را کم کنید و اجازه
دهید مالتونیــن در مغزتان جمع شــود .از
تکنیکهای کاهش دهنده اســترس (مانند
یوگا و مدیتیشــن) هنگام عصــر یا در پایان
شب اســتفاده کنید ،تا اســترس را کاهش
دهید و تاثیر منفیاش را روی تولید مالتونین
کم کنید.
 -3ممکــن اســت هورمونهــا روی خلق و
خویتان تاثیر بگذارد.
تعادل هورمونی تاثیر زیادی روی شــاد یا
ناراحت بودن ،عصبی یا آرام بودنتان دارد.
در واقــع برخی از هورمونها در مغز ،نقش
انتقال دهندههای عصبی را بازی میکنند
و به صورت مستقیم روی افکار و احساسات
شما تاثیر دارند .برای مثال پروژسترون در
مغز ،تاثیر آرامش بخش دارد .تستوسترون
اضافــی میتوانــد باعــث عصبــی و
تحریک پذیــر بودن بشــود ،در حالی که
سطح پایین همین هورمون باعث میشود
خســته و بی حال شــوید .ســطح پایین
هورمونهــای تیروئیــد ،میتوانــد باعث
افسردگی شــود ،در حالی که سطح باالی
آنها باعث ایجاد اضطراب است.
از آنجــا که دالیــل بالقــوه فراوانی برای
اختالالت خلقی و کاهش انرژی و خستگی
وجود دارد ،بسیار مهم است که ابتدا با یک
پزشــک مشورت کنید و او پس از معاینه و
حتی گرفتن آزمایش،علت پنهان مشکلتان
را بیابد .سپس میتوانید مشکل را از ریشه
حل کنید.

گزارش آفتاب یزد از حقوق زنان در خانه

محاسبه نفقه و اجرتالمثل
با تورم همخوانی ندارد

آفتاب یزد  -پریساهاشمی :امروزه زندگی
زوجین بین سنت و مدرنیته قرار گرفته است.
اگر بخواهیم ســنتها را لحــاظ کنیم زن باید
تابعی از مرد باشد و مرد هم باید کل هزینههای
خانه را به دوش بکشــد و چشمداشتی به یک
ریال از درآمد زن نداشــته باشــد .البته که در
زندگی سنتی سیطره حکومت مهریه بر روابط
زناشویی باعث شده که لطمات فراوانی بر امور
مالی زوجه وارد شود و همیشه این سوال وجود
داشته که آیا مهریه به استقالل مالی زن کمک
میکند یا تهدیدی برای استقالل مالی اوست؟
از ســوی دیگــر در زندگی مدرنیتــه زوجین
هر دو مســتقل هســتند و زندگی مشترک را
اداره میکننــد و بایــد به امور مالــی یکدیگر
احترام بگذارند.
در اکثر زندگیهای امروزی ،زنان و مردان کنار
همدیگر هزینههــای زندگی را تامین میکنند
و از نفقــه و اجرتالمثل خبری نیســت .با این
وجــود هنوز هم هســتند مردانی که به حقوق
زن احتــرام نمیگذارند و به راحتی او را تهدید
میکنند ســدراهی میشــوند برای کار زن در
اجتمــاع مگر آن که بخشــی از هزینهها را زن
تامین کند.
قانونگذار با درج شــروط ضمــن عقدی که در
قالب شــرط تنصیف نکاح گذاشته سعی کرده
که به ســوی این هدف گام بردارد که از لحظه
شروع زندگی مشترک کل اموال مشترک بین
هر دو قابل تقسیم باشد .اما متاسفانه در عرف

پوربابایی:طبقماده
267قانونمدنی
ظاهر این است که تمام
اقدامات مردم بر عدم
تبرع(رایگان)است.
اگر تبرعی نباشد و
مستنداتومدارک
کافیداشتهباشد
میتواند آن را مطالبه
کند .اگر نیت زن از
هزینه کردن در خانه
به صورت تبرعی یا
توافقیبودهومستنداتی
ندارد،نمیتواندآن
را مطالبه کند چون به
اختیار خودش بخشی از
هزینهها را قبول کرده
است و به دلیل تامین
هزینههایزندگیاین
کار را انجام داده است،
بنابراینآنقسمتقابل
وصولنیست

ســنتی این مسئله جا نیفتاده است در بسیاری
موارد زنان اینچنین مورد ســتم واقع شــدند.
زنانی که با فعالیت اقتصادی ســعی در کمک
بــه خانه دارنــد و قانون این کمــک را تبرعی
(رایــگان) نمیداند مگر آن که زن آن را اعالم
کند .با این وجود ،بعــد از مدتی زن نمیتواند
حــق و حقوقی که در خانه خرج کرده را مانند
مهریه و نفقه از مرد بگیرد.
مرد حقی در حقوق زن ندارد

هوشنگ پوربابایی ،وکیل
پایه یک دادگســتری در
مورد حقوق زن و مرد در
زندگی مشترک و فعالیت
اجتماعی میگوید« :باید
قبــول کنیم کــه حقوق
زنــان بــا مــردان کامال
برابر است و ما اصال قادر
نیســتیم براســاس آنچه قانون اساسی به آن
پرداخته به خاطر جنســیت افراد تبعیضی بین
آنها قائل شویم .نمود واقعی این را میشود در
حقوق خانواده جســتجو و پیدا کرد .در جامعه
امــروزی در همه عرصهها زنان اگر بیشــتر از
مردان تــاش نکنند و اهتمــام تامین زندگی
را بیــش از مردان نداشــته باشــند ،به جرات
میتوانیــم بگوییــم کمتر نیســتند و در این
خصــوص با مردان برابــری دارند .یعنی تالش
برای این که در بیرون فعالیت را داشته باشند
و درآمدشان را وارد زندگی کنند و یا به صورت
خاص کسانی که خانهداری میکنند تالشهای
معنوی داخلیشــان کمتر از تالشهای مادی
مردان در خارج از خانه نیست .بنابراین باید با
حقوق برابر با آنها رفتار شود».
وی با اشــاره به این که قانونگــذار در حقوق
خانــواده چند موضــوع را برای آنهــا در نظر
گرفته است ،میافزاید« :موضوع اول این است
که نفقه یا همــان تامیــن هزینههای زندگی
(پرداخت هزینههای زندگی اعم از منزل ،دارو،
لباس و )...هر آنچه کــه از لحاظ متعارف یک
زن از آنها میتواند برخوردار شــود را بر عهده
مرد گذاشته اســت .موضوع دوم این است که
برای فعالیــت زنان در خانه آنها را مســتحق
اجرتالمثل ایام زوجیت دانســته است .یعنی
حقوق مضاعف که مرد در قبال کارهای خانه و
خانهداری به زن میدهد .موضوع ســوم مهریه
یا همان دینی اســت کــه در ابتدای عقد برای
زوجه وجود دارد و بر ذمه مرد قرار دارد .نکته
چهارم اســتقالل مالی زوجه است .بدین معنا
کــه اگر زن در بیرون از خانــه فعالیت میکند
مــرد حق ندارد در آن درآمــد دخالت کرده و
خود را مستحق آن بداند .بنابراین اگر درآمدی
هم از بیرون داشت ،مال زن است».
پوربابایی در پاسخ به این سوال که اگر زنی در
بیرون از منزل مشغول فعالیت بود و بخشی از
هزینههای زندگی را تامیــن کرد ،آیا میتواند
آن را بعد از گذشــت زمان وصــول و مطالبه
کند؟ میگوید« :طبق مــاده 267قانون مدنی
ظاهر این اســت کــه تمام اقدامــات مردم بر
عدم تبرع (رایگان) اســت .اگر تبرعی نباشد و

مستندات و مدارک کافی داشته باشد میتواند
آن را مطالبه کند .اگر نیت زن از هزینه کردن
در خانه به صــورت تبرعی یــا توافقی بوده و
مســتنداتی ندارد ،نمیتواند آن را مطالبه کند
چون به اختیار خودش بخشــی از هزینهها را
قبول کرده اســت و به دلیل تامین هزینههای
زندگــی این کار را انجام داده اســت ،بنابراین
آن قســمت قابل وصول نیســت ».این وکیل
پایه یک دادگســتری با اشــاره به اجرتالمثل
یا همــان حقوق زن در مقابــل کارهای خانه،
تاکید میکند« :اگر زن تمایل داشته باشد هم
نفقه و هم اجرتالمثل را میتواند از مرد طلب
کند .زیرا پرداخت هر دو به عهده مرد اســت.
میزان آن را هم کارشــناس دادگستری تعیین
میکند .با توجه به شــرایط ،وضعیت و میزان
زندگی ،کارشناس دادگســتری مبلغ هر دو را
مشــخص میکند .نفقهای کــه امروزه در رویه
قرار دارد حدود  300تا  500هزار تومان است.
اجرتالمثل هم در همین حدود قیمت است».
شروط عقد مهمتر از مهریه است

فاطمه ذوالقــدر ،نماینده
مردم تهران در دوره دهم
مجلــس نیــز در گفتگو
بــا آفتاب یــزد میگوید:
«زندگــی زناشــویی در
ایــران براســاس تفاهم و
رابطه دوســتانه اســت و
زنان هیچ وظیفه شــرعی
و قانونی ندارند کــه در تامین هزینههای خانه
کمک کننــد .ولی اکثــرا به دلیل مشــکالت
اقتصادی و برای آنکه کمک حال همسرانشــان
باشــند با کمال میل این کار را انجام میدهند.
اگر فعالیت اجتماعی زن جهت کمک حال مرد
باشــد ،صمیمیت و دوســتی را در خانه بیشتر
میکند اما اگر مرد از لحاظ مالی قادر به تامین
هزینههــای زندگی باشــد با این حــال از زن
درخواست کمککند ،زن میتواند شکایت کند
زیرا این تقاضای مرد شــرعا درست نیست».وی
با اشاره به این که در حال حاضر اکثر خانمهایی
که کار میکنند به دلیل وضع بد اقتصادی مرد
است ،میافزاید« :اگر مشکل جدی و حاد نباشد
زن نیازی به فعالیت بیرون از خانه نمیبیند .اگر
هم دوســت داشته باشد بیرون از خانه کار کند
طبق قانون ،مرد در آن حقی ندارد».
فاطمــه ذوالقدر با بیان این که برخی از مردان
با این شــرط به زن اجازه خروج از خانه و کار
را میدهنــد که بخشــی از هزینههای زندگی
را به عهده بگیرند ،تاکیــد میکند« :بعضی از
قوانیــن به نفع مرد اســت به همیــن دلیل ما
داریم اطالعرســانی میکنیم که زنان بدانند از
همــان اول ازدواج باید در شــروط ضمن عقد
خود آنچه میخواهند را اعالم و مکتوب کنند.
زن میتوانــد حق فعالیــت اقتصادی ،حضانت
فرزنــدان ،خــروج از کشــور ،نصــف درآمد و
مســکن ،تحصیل ،طالق و ...را در شروط ضمن
عقد خود مشــخص کند ،چون مرد میتواند به
زن اجازه فعالیت اقتصادی و اجتماعی ندهد و
نگذارد که او از خانه بیرون بیاید .شــروط عقد

مهمتر از مهریه است و مرد میتواند آنقدر زن
را اذیت کند که مهریهاش را ببخشد».
وی با اشــاره به ایــن که بایــد اجرتالمثل و
نفقه بر حسب تورم محاســبه شود ،میافزاید:
«نفقــه و اجرتالمثلی که بــرای زنان در نظر
گرفته شــده بسیار کم است .به همین دلیل ما
نمایندگان زن مجلس باید به دنبال این باشیم
که این دو حق زنان بر حســب تورم و نرخ روز
محاســبه شود تا با تورم و گرانی روز همخوانی
پیدا کند».
عرف اجرتالمثل را برنمیتابد

حســین احمــدی نیاز،
وکیــل پایــه یــک
دادگستری نیز در گفتگو
با آفتاب یــزد میگوید:
«طبــق قانــون مدنــی،
زن میتوانــد در دارایی
خودش هر نــوع تصرفی
که بخواهــد انجام دهد.
قانــون مدنــی صریحا این را اعالم داشــته اما
مســئلهای که وجود دارد این است که زوجین
بــا همدیگر توافــق میکنند کــه هزینههای
مشــترک را انجام دهند یا در دعاوی بســیار
زیــادی میگویند که نصف پــول این خانه را
من دادهام اما اثبات آن بســیار ســخت است.
متاسفانه به دلیل آن که روابط زوجین تابعی از
روابط احساسی و اخالقی بوده ،کمتر مبتنی بر
قواعد حقوقی اســت .اثبات حقوق زنان سخت
است یعنی مسائل مالی مشخص نمیشود مگر
آن که طرفین آن را مکتوب کنند و اعالم کنند
کــه چه درصدی از مســائل مالی را دارند و به
تناسب این مشارکت همکاری را داشته باشند.
به گفته وی؛ «در روابط زوجین تا زمانی که به
طور معین و مشخص و مبتنی بر قواعد حقوقی
این مشارکت ،همکاری یا دخل و خرج تنظیم
نشود همواره به یکی از طرفین (زوج یا زوجه)
ستم وارد خواهد شــد .البته این مسائل زمانی
است که بین زوج و زوجه اختالفی ایجاد شود.
اگر اختالفی نباشــد برای هیچ کدام از طرفین
مهم نیست که ســهم مالیشان چقدر است و
مهم تداوم و سنگبنای اصلی زندگی مشترک
اســت ».این وکیل پایه یک دادگستری با بیان
این که مباحث حقوقی فارغ از این مســائل و
احساســات اســت ،میافزاید« :باید سهم زوج
و زوجه کامال شــفاف ،روشــن و مکتوب شود.
در صورت مکتوب شــدن اســت کــه طرفین
میتوانند به آن استناد حقوقی کنند».
احمدینیاز در پاســخ به این ســوال که وقتی
زوجه نمیتواند حرف خــود را اثبات کند ،چه
باید بکند؟ میگوید« :این اثبات مستلزم تقدیم
دادخواســتهایی به دادگاه حقوقــی خانواده
است و متاسفانه حجم زیادی از دعاوی در این
چارچوب قرار میگیرد».
وی با اشــاره به این که در روابط زوجین اصل
بر تبرعی بودن کار کردن زن اســت ،میافزاید:
«قانونگذار این را قبول کرده اما عرف جامعه این
مسئله را قبول نمیکند .مثال زن کارهای خانه
را انجام میدهد و به فرزندان رسیدگی میکند،

احمدینیاز:
در روابط زوجین تا
زمانی که به طور معین
و مشخص و مبتنی
بر قواعد حقوقی این
مشارکت،همکارییا
دخل و خرج تنظیم
نشود همواره به یکی از
طرفین (زوج یا زوجه)
ستم وارد خواهد شد.
البتهاینمسائلزمانی
است که بین زوج و
زوجهاختالفیایجاد
شود .اگر اختالفی
نباشد برای هیچ کدام
ازطرفینمهمنیست
کهسهممالیشانچقدر
است و مهم تداوم و
سنگبنایاصلیزندگی
مشترکاست

اصل بر این اســت که بابت اینها دستمزدی از
مرد دریافت کند ولی متاسفانه عرف جامعه این
را برنمیتابد که چنین هزینهای پرداخت شود.
یعنی زن نمیتوانــد بگوید من امروز 4تا چایی
برایت درست کردم 10هزارتومان میشود .این
در کشور مرسوم نیست اما در زمان طالق زوج
باید به زوجه اجرتالمثل ایام زندگی مشــترک
را با جلب نظر کارشــناس رســمی دادگستری
پرداخت کند».
احمدینیــاز بــا بیان این که ما شــرطی به نام
شرط تنصیف داریم ،تاکید میکند« :این شرط
در شــروط ضمن عقد درج میشود که هر گاه
مــرد بدون دلیل یا بــدون اثبات تخلف تصمیم
بگیرد زوجه را طالق دهد ،ملزم و مکلف اســت
که نصــف اموال و دارایی خــود (که در زندگی
مشــترک به دست آورده) را به زوج بپردازد .اگر
زن از شــرایط تنصیف برخوردار شود نمیتواند
مستحق اجرتالمثل باشد».
این وکیل پایه یک دادگســتری با اشاره به این
که متاســفانه زنــان در اکثر مــوارد نمیتوانند
در دادگاه حرفشــان را اثبــات کنند ،میگوید:
«زنــان نمیتوانند حرفشــان را اثبات کنند تا
اجرتالمثــل را دریافت کنند و وقتی که قاضی
از او میپرســد کاری که انجام داده تبرعی بوده
یا خیــر؟ نمیداند تبرعی چــه معنایی دارد .به
همین دلیل در این مــوارد قاضی احراز میکند
که این زن را شایسته برخورداری از اجرتالمثل
نمیدانــد به همین دلیل نحلهای برایش در نظر
میگیرد .یعنی مبلغــی تعیین میکند که زوج
برای زمانی که زن در خانــهاش کار کرده به او
پرداخت کند و متاسفانه این مبلغ همیشه بسیار
کم و در حد یکی دو میلیون تومان است».

