اجتماعی

یک شنبه  24شهریور 1398
 15محرم .144۱شماره 20195

جامعه

آیت ا ...مکارم شیرازی:

ازدواج کمتر از  13سال باطل است
آیت ا ...مکارم شیرازی از مراجع عظام تقلید
در پاسخ به پرسشی دربــاره ازدواج در سن زیر
 ۱۳ســال تاکید کــرد :در عصر و زمــان ما عمال
ثابت شده که این ازدواج ها به مصلحت دخترها
و پسرها نیست و دارای مفاسدی اســت و با
توجه به ایــن که غبطه و مصلحت باید رعایت
شود این گونه ازدواج ها باطل است و اعتباری
نــدارد.مــتــن پــرســش و پــاســخ آیــت ا« ...ناصر
مــکــارم شــیــرازی» بــا عــنــوان «حکم ازدواج در
سن زیر  13ســال» که در پایگاه اطــاع رسانی
ایــن مرجع عظام تقلید در بخش استفتائات
منتشر شـــده بــه ایـــن شـــرح اســت؛پــرســش:
آیــا ازدواج در سن زیــر  13ســال حــرام است؟
پاسخ  :در گذشته این اجــازه به اولیا داده می
شد که حتی برای صغیر همسری انتخاب کنند
و معموال مشکلی ایجاد نمی شد ولی در عصر
و زمان ما عمال ثابت شده است که این ازدواج
ها به مصلحت دخترها و پسرها نیست و دارای
مفاسدیاستوباتوجهبهاینکهغبطهومصلحت
باید رعایت شود این گونه ازدواج ها باطل است و
اعتباری ندارد .نسبت به آن چه در گذشته انجام
شده اگر در آن زمان واقعا مفسده ای نداشته و
غبطه صغیر رعایت شده محکوم به صحت است.

فرزند یازدهم خانواده انگلیسی
متولد شد

زن انگلیسی سرانجام پس از به دنیا آوردن
 ۱۰پسر ،دختر دار شد و به بزر گترین آرزوی
زندگیاش دست یافت.آلکسیز بریت زن جوان
انگلیسی ،اولین مادری بود که به صورت پیاپی
 ۱۰فرزند پسر به دنیا آورده بود .او حاال دختردار
شدنش را جشن گرفته اســت .آلکسیز بریت
 ۳۶ساله ،مــاه گذشته اولین فرزند دخترش
را نیز به دنیا آورد .او که حــاال  ۱۰پسر و یک
دختر دارد میگوید« :انگار روی مــاه هستم.
انتظار داشــتــم کــه فــرزنــد یــازدهــم مــا نیز پسر
باشد امــا وقتی که متوجه شــدم دختر اســت از
خوشحالی در پوست خــودم نمیگنجیدم».
به گزارش تابناک ،او گفت« :شوکه شدم اما در
عین حال برایم بسیار خوشحال کننده بود .او
اکنون جزئی از خانواده ماست .احساسم غیر
قابل وصف است».آلکسیز حاال به جز  ۱۰پسر که
بین  ۲تا  ۱۷سال سن دارند ،یک فرزند دختر با
نام کامرون نیز دارد .کمپل  ۱۷ساله ،هریسون
 ۱۶ساله ،کــوری  ۱۴ساله ،الچــال  ۱۱ساله،
برودی  ۹ساله ،براهن  ۸ساله ،هانتر  ۶ساله،
مک  ۵ساله ،بلیک سه ساله و روتاگاید دو ساله
پسران این زوج هستند.آلکسیز در پاسخ به این
پرسش که آیا فرزند دیگری نیز به دنیا خواهد
آورد در حالی که میخندید گفت« :من و همسرم
نمیخواهیم فرزند دیگری داشته باشیم .دیگر
کافی است .هر بار میگفتم این آخرین بار است.
اما این بار واقعا دیگر آخرین بار بود .من خانواده
ام را دوست دارم».

2تا  3درصد دانشجویان کشور
درگیر اعتیاد هستند

وزیر علوم ،تحقیقات و فناوری گفت :هم اکنون
 2تا  3درصد دانشجویان سراسر کشور درگیر
مــوضــوع اعتیاد هستند .بــه گـــزارش فــارس،
غالمی در همایش دبیران شورای هماهنگی
مبارزه با مواد مخدر اظهار کرد :امروزه براساس
بعضی از کنجکاویها ،جوانان به سمت مصرف
موادمخدر میروند و دانشجویانی نیز داریم که
بعض ًا به سمت مصرف مواد مخدر رفتهاند .وی
گفت :هم اکنون تعداد نسبی دانشجویان مرتبط
با مواد مخدر کمتر از میانگین جامعه است و ما به
همان تعداد اندک نیز توجه داریم و اقداماتی نیز
در این خصوص انجام دادهایم.

سیارکی صبح امروز از کنار زمین
رد می شود

به گفته ناسا دیــروز صبح یک سیارک از کنار
زمین گذشته اســت .همچنین ایــن سازمان
اعالم کرده امروز صبح نیز سیارکی دیگر از کنار
زمین می گذرد .عرض این سیارک ها ۱۲۰تا
 ۲۶۰متر و  ۲۹۰تا  ۶۵۰متراست.به گزارش
مهر به نقل از دیلی میل ،به گفته ناسا دیروز
صبح یک سیارک از کنار زمین گذشته است و
بامداد امروز نیز سیارک دیگری از کنار سیاره
خاکی میگذرد .سازمان فضایی آمریکا دو شیء
آســمــانــی01C2010و 7QW2000را طی دو
دهه گذشته زیر نظر دارد و تخمین می زند عرض
هرکدام از آن ها حدود چندصدمتر باشد.

ابالغیه جدید کاهش زندانیان با سازوکاری اجرایی تر ابالغ شد

از میان خبرها

بخشنامهمهمحبسزدایی

گــروه اجتماعی -رئیس قــوه قضاییه در
اجرای بند  ۶۴سیاستهای کلی برنامه ششم
توسعه ،مصوب 1394.04.09رهبر معظم
انقالب و مقررات قانون آیین دادرسی کیفری
و قانون مــجــازات اسالمی در زمینه حبس
زدایی« ،دستور العمل سامان دهی زندانیان و
کاهش جمعیت کیفری زندانها» را در 29بند
ابالغ کرد.این ابالغیه موارد مهم و متعددی
دارد که برخی ازآن ها با سازو کارهای جدید
و اجرایی تــراز بخش های چالشی در حوزه
حبس در ســال هــای اخــیــر ب ــوده اس ــت .در
گزارش پیش رو برخی از بندهای آن که مهم
تر به نظر میرسند ،آمده است:
* در خصوص اظهار نظر نسبت به قرا رهای
بازداشت موقت صادره ،دادستانها یا معاونان
آ نها تا حد امکان شخصا نسبت به ضرورت
قانونی ،عواقب و آثار این قرار به ویژه نوجوانان،
جوانان ،زنان ،سالخوردگان ،بیماران و افراد
فاقد سابقه کیفری بررسی و اعالم نظر نمایند.
* قرارهای تأمین کیفری از نوع کفالت و وثیقه تا
حدامکان به نحوی صادر شود که متهم فرصت
کافی جهت معرفی کفیل یا تودیع وثیقه داشته
باشد .در صــورت تأمین قــرار ،وفــق مقررات
و خــارج از وقــت اداری ،مرجع صــادر کننده
قــرار یا قاضی کشیک ،مکلف به پذیرش آن
میباشد .دادستانها در اجرای «دستورالعمل
فــوریـتهــای قضایی و نحوه عملکرد واحــد
کشیک مصوب  ،»۱۳۹۵مکلفاند واحــد
کشیک قضایی را خـــارج از وقــت اداری و
رو زهــای تعطیل به این امر اختصاص دهند.
مرکز با همکاری سازمان بستر الزم را جهت
ارتباط مکانیزه واحد کشیک قضایی با زندان
فراهم مینماید تا بدون نیاز به اعزام زندانی،
درخواست وی برای قاضی کشیک ارسال و با
حضوروثیقهگذاریاکفیلدرواحدکشیکوطی
مراحل قانونی ،دستور قضایی دائر بر آزادی
متهم در بستر سامانه به زندان اعالم شود.
* رئــیــس دادگــســتــری بــا هــمــکــاری مرکز
تمهیدات الزم را جهت بــرقــراری ارتباط از
طریق سامانه الکترونیکی برخط (آنالین)
فراهم مینماید تا ضمن تسریع در فرایند
احراز مالکیت ،ارزیابی و توقیف ملک در وقت
اداری یا خارج از آن ،از اعزام متهمان به زندان
جلوگیری شــود .تا زمــان بــرقــراری ارتباط،
تمهیدات الزم جهت استقرار کارشناسان
رسمی دادگستری و نمایندگان ادارات ثبت
اسناد در واحدهای قضایی و واحــد کشیک
اختصاصی معمول گردد.
* دادستان عمومی و انقالب و سرپرستان
نواحی دادسرا مکلفاند بر تمامی قرارهای
صــادره توسط قضات دادســرا که منتهی به
بازداشت شده است از حیث تناسب قرار تامین
و امکان پذیرش آن با توجه به تامینهای معرفی
شده از سوی متهم نظارت نمایند تا از صدور
قرارهای نامتناسب یا تاخیر در پذیرش تأمین
و زندانی شدن متهم جلوگیری شود.
* افــراد معتاد جز در شرایط مقرر در قانون،

تحت هیچ شرایطی به زندان معرفی نشوند.
* از تبدیل عنوان «اعتیاد» به عنوان مجرمانه
«استعمال مواد مخدر» با هدف فراهم شدن
زمینه بــازداشــت فــرد معتاد و معرفی وی به
زندان خودداری شود.
* قضات محاکم از صــدور حکم به مجازات
حبس در مورد افراد واجد شرایط مجازاتهای
جایگزین حبس اجتناب نمایند.
* روســــای کــل دادگــســتــری اســتــانهــا و
دادستا نها مراقبت نمایند تا با استفاده از
ظرفیتهای قانونی در خصوص قرا رهای
تأمین کیفری و مجازات جایگزین حبس ،تا
حد امکان از ورود افراد کمتر از  18سال سن،
افــراد فاقد پیشینه کیفری و زنــان به زنــدان
جلوگیری شود.
* محاکم تجدیدنظر در رسیدگی به اعتراض
نسبت به احکام مشتمل بر مجازات حبس،
سیاستهای تقنینی دایر به حبس زدایی را
مورد توجه قرار دهند.
* روســای کل دادگستری استا نها ضمن
نظارت بر نحوه به کارگیری ظرفیتهای
قانونی در راستای حبس زدایی توسط قضات
و ارائه آموزشهای الزم در این زمینه به آنان،
برنامه ریزی نمایند تا حداقل  15درصد آرای
صــادره از محاکم کیفری متضمن مجازات

جایگزین حبس باشد.
* چنان چه در قانون بــرای عناوین اتهامی
مطرح در پرونده مجازات حبس مقرر نشده
بــاشــد یــا در مـــواردی نظیر جــرایــم موضوع
بندهای  ۱و  ۲مواد  ۴و  ۵و  ۸قانون مبارزه با
مواد مخدر که مدت حبس مقرر در قانون کمتر
از شش ماه است ،متهم قادر به سپردن تامین
نباشد ،پرونده با صدور کیفرخواست و به قید
فوریت به دادگاه ارسال میشود .در مورد این
پروندهها و نیز در مواردی که رسیدگی به طور
مستقیم در صالحیت محاکم است ،دادگاه
خارج از نوبت با قید فوریت و حتی االمکان در
همان روز رسیدگی و حکم
صادر میکند.
* بـــا تــوجــه بـــه شــرایــط
آزادی مشروط مندرج در
مــاده  ۵۸قانون مجازات
اسالمی ،روسای زندانها
موظف اند با بررسی اخالق،
حاالت و رفتار زندانیان
در دوران تحمل
حبس ،درخواست
آزادی مــشــروط
زن ــدان ــی ــان واج ــد
ش ــرای ــط را ب ــرای

 ۱۰۴هزار نفر از قبول شدگان از
دختران ۸۷ ،هزار نفر از پسران

اجــرای احکام دادســرا ارســال نمایند .قاضی
اجرای احکام کیفری مکلف است حداکثر ظرف
یکهفتهدرخواسترابررسیونتیجهرسیدگی
اعم از ارســال پرونده به دادگــاه یا مخالفت با
درخواست را که باید همراه با ذکر دالیل باشد در
سامانه منعکس نماید تا به اطالع زندانی برسد.
رسیدگیبهدرخواستآزادیمشروطدردادگاه
خارج از نوبت یا قید فوریت به عمل میآید.
* سازمان زندانها مکلف است در اجرای ماده
 ۳۱قانون مبارزه با مواد مخدر محکومانی را که
قادر به پرداخت تمام یا بخشی از جزای نقدی
مورد حکم نمیباشند به ازای  400هزار ریال
برای هر روز ،صرفا در زندانهای نیمه باز یا
مراکز اشتغال و حرفه آموزی نگهداری نماید.
* شــورای طبقه بندی زندانیان به ریاست
قاضی اجرای احکام کیفری به صورت منظم
و مستمر تشکیل جلسه داده و با اخذ نظریه
مددکار اجتماعی معاونت اجرای احکام ،در
خصوص درخواستهای مرخصی ،آزادی
مشروط ،نظا مهای آزادی و نیمه آزادی و
آزادی تحت نظارت سامانههای الکترونیکی،
عفو زندانیان واجــد شرایط و سایر مــواردی
که در قانون آیین دادرســی کیفری به ویژه
ماده  ۵۵۳قانون مذکور و آیین نامه اجرایی
سازمان برای این شورا مقرر شده است تصمیم
مقتضی اتخاذ مینماید.
* در اج ــرای وظــایــف محوله در آیین نامه
اج ــرای ــی س ــازم ــان و ایـــن دســتــورالــعــمــل،
دادستانها ،روسای حوزههای قضایی بخش
و قضات اجــرای احکام کیفری مکلفاند
به نحو مستمر در زنــدان حضور یافته و
مشکالت قضایی زندانیان و ادعاهای
آنان از قبیل عدم پذیرش تامین کیفری
توسط مراجع قضایی ،طوالنی شدن
فرایند رسیدگی و ایام بازداشت
یا عدم توجه اتهام را بررسی
کـــرده و بــا انــعــکــاس آن
ب ــه مــقــامــات قضایی
ذیربـــط مــوضــوع را
تـــا حــصــول نتیجه
پیگیری کنند.

خبر مرتبط
نوآوریهای دستورالعمل جدید
نوآوریهای دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان ها از سوی اصغر جهانگیر رئیس سازمان زندانها تشریح شد.
 ایجاد سامانه مدیریت پروندههای نظارت قضایی زندانیان: اختصاص واحد کشیک قضایی در دادگستریها در خارج از وقت اداری با ترتیبات جدید و فوری در رسیدگیها تشکیل واحد کشیک قضایی اختصاصی در زندان جلوگیری از ورود افراد کمتر از  ۱۸سال سن ،افراد فاقد پیشینه کیفری و زنان به زندان استفاده از مجازاتهای جایگزین حبس در صدور آرای صادره کیفری حداقل بهمیزان  ۱۵درصد آرای صادره
 استفاده از ظرفیت سامانههای نظارت الکترونیکی (حبس در منزل) تعیین ضرباالجل برای رسیدگی به درخواستهای آزادی مشروط زندانیان -امتیازبندی کلیه اقدامات اصالحی و تربیتی محکومان در زندانها
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مشاور عالی سازمان سنجش گفت :از تعداد
 ۱۹۱هزار و  ۲۱۵پذیرفته شده نهایی رشتههای
با آزمون کنکور سراسری  ۹۸بیش از  ۵۴درصد
قبولیها را دختران تشکیل میدهند.
حسین توکلی   ،گزارش نهایی کنکور سراسری
را ارائه کرد و افزود :نتایج نهایی پذیرفته شدگان
رشتههای با آزمــون در کنکور سراسری سال
 ۹۸دیـــروز شنبه  ۲۳شــهــریــور منتشر شــد و
پذیرفته شدگان باید برای اطالع از نحوه ثبت
نام و مــدارک مــورد نیاز به سایت دانشگا هها و
موسسات آمــوزش عالی محل قبولی مراجعه
کنند.
وی افزود :از  ۱۹۱هزار و  ۲۱۵نفر پذیرفته شده
نهایی در رشتههای با آزمون کنکور  ، ۹۸تعداد
 ۱۰۴هزار و  ۱۲۳نفر زن و  ۸۷هزار و  ۹۲نفر مرد
هستند .به عبارت دیگر  54.45درصد پذیرفته
شــدگــان را زنــان و  45.55درص ــد را مــردان
تشکیل میدهند.

پیش بینی قطارهای فوق العاده
اربعین
معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل راه آهن با
اشاره به این که سرعت قطارها در مسیر کرمانشاه
به زودی افزایش مییابد ،گفت :برای اربعین
امسال عــاوه بر قطارهای فعلی ،قطارهای
ویژهای هم در مسیر تهران  -کرمانشاه و مشهد -
کرمانشاه تدارک میبینیم.
به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی،
سعید رســولــی در حاشیه بــازدیــد از را هآه ــن
کرمانشاه در جمع خبرنگاران با اشاره به برپایی
موکب پذیرایی از زائــران اربعین در ایستگاه
کرمانشاه افــزود :امسال سطح کیفی و کمی
قطارهای اربعین افزایش چشمگیری نسبت
به سال گذشته خواهد داشــت.وی گفت :برای
جابه جایی زائران اربعین برنامههایی را تدارک
دیدهایم که به زودی جزئیات آن به اطالع مردم
خواهد رسید.

توضیحات استاندار در خصوص
افزایش آمار سقط جنین در تهران
در پی انتشار برخی اخبار مبنی بر افزایش آمار
سقط جنین در تــهــران ،اســتــانــدار ایــن استان
در ایــن بــاره توضیحاتی ارائــه کــرد .به گــزارش
ایسنا ،انوشیروان محسنی بندپی    گفت :تهران
یک کالن شهر است و به لحاظ درمانی با توجه
به دارا بودن متخصصان کارآزموده و گسترده
به عنوان مقصدی برای بیماران دیگر استانها
قلمداد میشود.
به شکلی که بیماران برای طی سیر درمان خود به
تهران اعزام میشوند .شاید در این مورد با توجه به
این که این کار غیر قانونی است و نباید انجام شود
و در شهرهای کوچک پزشکان و مردم نیز یکدیگر
را میشناسند این بیماران به تهران میآیند.
بنابراین این گونه افزایش آمار در این حوزه در
تهران ایجاد شده و در حقیقت این افراد از جاهای
دیگر به تهران میآیند.
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