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88498440سرویس اجتماعي

گرفتن مستمري پدر به قيمت 
از دست دادن حقوق يك زن متأهل 
چند سال پيش وقتي براي نخس��تين بار با پديده 
جدا شدن همسران براي دريافت مستمري پدر زنان 

مواجه شدم، دهانم از تعجب باز مانده بود. 
 صرف نظر از قانون��ي يا غيرقانوني ب��ودن اين كار، 
شدت غير اخالقي بودنش آن را برايم غير قابل باور 
كرده بود. زن و ش��وهري كه اين كار را كرده بودند 
دورا دور مي شناختم و تا جايي كه به ياد دارم شنيده 
بودم آنها از تمكن مالي خوبي برخوردارند! با وجود 
اين براي دور زدن قانون از هم جدا ش��ده بودند تا 
خانم مس��تمري پدرش را دريافت كند. جالب تر از 

همه اينكه زوج مذكور در سنين ميانسالي بودند!
بعدها با مصاحبه ها و اخباري از اين دس��ت مواجه 
شدم و فهميدم اين عمل غير قانوني و غير اخالقي 
چندان هم غير معمول نيست و حتي سازمان تأمين 
اجتماعي از آمار 6 هزار طالق صوري در س��ال 94 

خبر داده است! 
در عمل اين واقعيتي اس��ت كه همچنان در كشور 
اتفاق مي افتد. هرچند ش��ايد مانند هر پديده غير 
قانوني ديگري نتوان برايش آمار و ارقام درس��تي 

بيان كرد. 
 پديده طالق هاي صوري براي دريافت مس��تمري 
پدر از س��وي خانم ها صرف نظر از اينكه بديهيات 
اخالقي و وجداني را زير پا مي گذارد و موجب پايمال 
شدن حقوق افرادي مي شود كه واقعاً نيازمند اين 
مس��تمري هس��تند و اين حقوق به آنها مي رسد، 
مي تواند تبعات ف��ردي و خانوادگي براي خود اين 

زنان هم داشته باشد. 
عق��د ازدواج دائم در زندگي مش��ترك تعهداتي را 
مي آورد كه صيغه 99 ساله نمي تواند اين تعهدات 
را تضمي��ن كند. به خص��وص اگ��ر در جايي ثبت 
نشده باش��د كه طبعاً اين ازدواج ها در جايي ثبت 
نمي ش��ود تا بتوانند با اين پنهانكاري مس��تمري 
پدر فوت ش��ده را دريافت كنند. در واقع زناني كه 
پس از فوت پدر براي دريافت مس��تمري پدرشان 
از همسر خود طالق مي گيرند اگرچه مبلغ ماهانه 
مستمري را ممكن است به دست بياورند اما با اين 
اقدام و جدايي و زندگي مشترك بر پايه صيغه 99 
س��اله، عماًل حمايت هاي قانوني موجود براي يك 
زن متأهل را از خود س��لب مي كنن��د و در معرض 

آسيب هايي قرار مي گيرند. 
به طور نمونه اين زنان از حقوق قانوني همانند ارثيه 
و مهريه محروم مي شوند، چراكه ازدواج مجددشان 
با همسرانش��ان به ص��ورت پنهاني اس��ت و جايي 
ثبت نمي شود تا از اين طريق بتوانند حقوق پدر را 
دريافت كنند. غافل از اينكه عدم ثبت ازدواج آنان را 
از حقوق قانوني زن متأهل محروم مي كند. از سوي 
ديگر اين افراد زندگي خود را در معرض فروپاشي 
قرار مي دهند. اگر اين زن و شوهر ها با مشكل مواجه 
ش��وند از آنجايي كه عماًل پيوندي قوي ميانش��ان 
وجود ندارد و سندي دال بر ازدواج و همسر بودنشان 
موجود نيس��ت، خيلي راحت تر زندگي شان از هم 
مي پاش��د، بدون آنكه بتوانند بعد از جدايي حقوق 

خود را از همسر مطالبه كنند. 
حتي فرزندان اين خانواده ها هم با مشكالتي مواجه 
مي شوند. در كنار اين برخي از  اين افراد با وجود در 
قيد حيات بودن مادر يا خواهر مجرد و مطلقه اي كه 
به اين حقوق و مستمري نياز دارند اقدام به چنين 
كاري كرده و در عمل براي خانواده خودش��ان هم 
مش��كل درس��ت مي كنند، چراكه موجب تقسيم 
مس��تمري بين بازماندگان خواهند شد و جدايي و 
مطالبه مستمري مي تواند سهم ساير بازماندگان را 

از مستمري موجود كمتر كند. 
 بديهي است در يك خانواده سالم حتي اگر نياز مالي 
وجود داشته باشد زن و شوهر هرگز حاضر نمي شوند 
براي دريافت كمك مالي مستمري از يكديگر جدا 
شوند. چنين رفتاري بيانگر چالش هاي اساسي در 
ساختار اين خانواده هاست. در كنار تبعات فردي و 
خانوادگي طالق هاي صوري براي دريافت مستمري 
پدر تبعات اجتماع��ي متعددي ه��م دارد. چنين 
رفتاري دور زدن قانون اس��ت و فش��ار مضاعفي را 
به صندوق هاي بازنشستگي كه همين حاال هم در 
شرف ورشكستگي هستند وارد مي كند. همچنين 
موجب مي شود تا افراد  ذي حق و نيازمند مستمري 
نيز در معرض تصميم هايي قرار بگيرند كه ممكن 
اس��ت اين حق را از آنان سلب كند. درست همانند 
طرحي كه هم اكنون در مجلس اس��ت و بنا دارد تا 
مستمري دختران مجرد و بيوه را تا يك سوم كاهش 
دهد و اين مسئله نگراني هايي را براي بازنشستگان و 
مستمري بگيران به وجود آورده است و موجب شده 
تا به قول قديمي ها دست پدرهايي كه دخترانشان 
ازدواج نكرده اند يا طالق گرفت��ه و درآمد و كمك 
خرجي ندارن��د از قبر بيرون بمان��د. عدم حمايت 
از افراد نيازمند به اين مس��تمري ها ب��ار نهادهاي 
حمايتي همچون كميته امداد را سنگين تر مي كند 
و زمينه ساز بروز آس��يب هاي اجتماعي در جامعه 

خواهد شد. 

نکته

زنان و دختران جامعه قشري حساس و نيازمند حمايت هاي اجتماعي و 
حاكميتي هستند. به خصوص در شرايطي كه سرپرستي ندارند و با فوت 
همسر يا پدر مواجه ش��ده اند. اين زنان و دختران اگر توانمندي خاصي 
نداشته باشند و نتوانند براي خودشان شغل و درآمدي دست و پا كنند و 
سرپرستي خود را بر عهده بگيرند با چالش هاي متعددي مواجه خواهند 
شد. بر همين اساس هم قانون، حمايت هايي را براي تنها نگذاشتن اين 
زنان و دخت��ران پيش بيني كرده و حتي اگر پدري م��ال و امالكي براي 
ارث گذاش��تن براي فرزندش نداشته باش��د،  اگر تحت حمايت يكي از 
صندوق هاي بازنشس��تگي باش��د بعد از مرگش حقوقش براي همسر و 
فرزندان دخترش به ارث باقي مي ماند مشروط بر اينكه مجرد يا مطلقه 
باشند و همچنين ش��غلي نداشته باش��ند. اين ماده قانوني حمايتي اما 
موجب برخي سوءاستفاده ها هم شده و اين سوء استفاده ها صندوق هاي 
بازنشستگي را به دردسر انداخته است. برخي زنان براي استفاده از اين 
ارثيه پدري به صورت صوري از همسرانش��ان ط��الق مي گيرند و بعد با 
صيغه 99 ساله دوباره زير يك سقف زندگي شان را ادامه مي دهند. در اين 
ميان اما با اين طالق صوري حقوق پدر يا پدربزرگشان را از صندوق هاي 
بازنشستگي دريافت مي كنند تا اين صندوق ها را براي پرداخت حقوق و 
مس��تمري ذي حقان واقعي دچار تنگنا كنند. حاال هم مجلسي ها براي 
تنبيه و بستن مجال سوء اس��تفاده اين فرصت طلبان،  با كاهش حقوق 
پرداختي به دخت��ران مجرد و زنان مطلقه،  اين قش��ر آس��يب پذير را با 

آسيب هاي بيشتري مواجه خواهند كرد. 
 شكايت به ديوان عدالت

گروهي از بازنشس��تگان اعالم كردند قصد دارند از قانون وضع شده در 
مجلس در زمينه تعيين س��از و كار پرداخت حقوق بازنشستگان متوفي 
به دخترانش��ان به »ديوان عدالت اداري« ش��كايت كنند.  به گفته اين 
بازنشستگان تا پيش از تصويب اين قانون، تا زماني كه دختران مجرد بودند 

يا همسر متوفي داشتند مي توانستند از كل حقوق بازنشستگاني پدرانشان 
بهره مند شوند تا جايي كه خيال دختران از بابت اينكه حامي باالي سر 
دارند راحت بود اما پس از تصوي��ب اين قانون، پرداخت حقوق كامل كه 
مشمول مزاياي زمان بازنشستگي مي شد، تحت الشعاع قرار گرفت.  بر اين 
اساس حقوقي كه به دختران بيوه و مجرد بازنشستگان متوفي پرداخت 
مي شود، حتي به يك سوم كاهش پيدا كرد. به همين دليل، اين گروه از 
بازنشس��تگان قصد دارند ابطال مصوبه مجلس را پيگيري كنند. از آنجا 
كه به گفته اين بازنشستگان هنوز بس��ياري از دختران از داليل كاهش 
حقوق بازنشستگان پدران متوفي شان خبر ندارند آن را به حساب اشتباه 
در محاس��بات مربوط به حقوق پدرانش��ان مي گذارند.  با وجود اين اما 
اسماعيلي رئيس كميسيون اجتماعي مجلس اين ماجرا را تكذيب مي كند 

و مي گويد قرار نيست مستمري دختران بازنشستگان كاهش يابد. 
 ارثيه مستمري براي وراث اناث 

سازمان تأمين اجتماعي حدود 4٢ ميليون بيمه شده دارد كه 3ميليون و 
٢٠٠ هزار نفر از آن مستمري بگير، بازنشسته و از كارافتاده هستند. 

در حال حاضر، ۱۸ صندوق بازنشستگي كوچك و بزرگ كه بزرگ ترين 
آنها سازمان تأمين اجتماعي است، حقوق يا مستمري را براي بازماندگان 
بي كم و كاس��ت منتقل مي كنند؛ هرچند با توجه به اينكه بايد مسائلي 
مانند »انحصار وراث« انجام شود تا سهم هر يك از بازماندگان از حقوق 
و مستمري پدر، مادر يا پدربزرگ روشن شود.  ماده ۸6 قانون استخدام 
كشوري، زني كه پدر يا شوهرش را از دست داده باشد مشمول مستمري 
مي داند،  حتي دختراني كه تح��ت كفالت پدربزرگ يا مادربزرگش��ان 
هستند هم مي توانند پس از درگذشت آنها مشمول دريافت  مستمري 
بازماندگان شوند. دوم دي  ۱363 بود كه قانوني به تصويب رسيد تا اجازه 
پرداخت وظيفه و  مس��تمري وراث كارمندان مص��وب ٢۸ آذر ۱33۸ و 
برقراري حقوق وظيفه در مورد فرزن��دان و نوادگان اناث،  حقوق وظيفه 

سهم فرزندان اناث به شرط نداشتن شوهر، حرفه و شغل قابل پرداخت 
اعالم شود.  قانون برخورداري اناث از مستمري بيمه شدگان فوت شده 
در ۱3  ارديبهشت ۱3٧9 اصالحيه اي داشت تا طبق  آن اصالح پاره اي 
از مقررات مربوط به حقوق بازنشس��تگي، زنان شاغل، خانواده ها و ساير 
كاركنان با حذف كلمه    »حرفه« و ش��رط نداش��تن تمكن مالي، صرفاً 
دارا بودن دو شرط نداشتن شغل و ش��وهر را براي بهره مندي از مزاياي 

مستمري بازماندگان كافي بداند. 
بر اس��اس قانون تأمين اجتماعي هم فرزندان دختر مجرد كه اش��تغال 
ندارند يا طبق نظر كميس��يون هاي بدوي و تجديد نظر پزش��كي )ماده 
9۱ قانون تأمين اجتماعي( از كار افتاده محسوب مي شوند و زنان مطلقه 
يا زناني كه همسر بازنشسته خود را از دست داده  و همسر جديد اختيار 
نكرده اند، مي توانند به عنوان وارث از مستمري بازنشستگي پدر يا همسر 
خود اس��تفاده كنند. در همين حال نوادگان دختري هم امكان به ارث 
بردن مستمري پدربزرگ تحت پوشش تأمين اجتماعي خود را دارند. در 
مجموع صندوق هاي بازنشستگي كشور كه در دل نظام غيرمتمركز تأمين 
اجتماعي ايران شكل گرفته اند طبق قوانين خود بايد حقوق بازنشستگي را 
به عنوان ارث به وراث از جمله دختران يا همسران بازمانده منتقل كنند. 
همچنين هنگام تقسيم مستمري ميان بازماندگان سهم همسر متوفي 
معادل ۵٠ درصد كل مستمري، سهم هر يك از فرزندان ٢۵ درصد )در 
صورت از دس��ت دادن هم پدر و هم مادر به ۵٠ درصد مي رسد( و سهم 
پدر و مادر هر كدام ٢٠ درصد از مبلغ مستمري است. اين حقوق حتي به 
نوادگان هم به ارث مي رسد. هر چند سازمان تأمين اجتماعي تالش هايي 
براي كاهش اين حقوق داش��ته اما تاكنون موفق نبوده است. فروردين  
امس��ال هم ديوان عدالت اداري با صدور رأي وحدت رويه، الزام تأمين 
اجتماعي به برقراري مستمري براي بازماندگان نوادگان اناث با پدربزرگ 

مشمول قانون كار را صادر كرد. 

خالصه اينكه اين قوانين حمايتي موجب بروز سوء استفاده هايي شده و 
طالق هاي صوري را براي دريافت مستمري پدر در بين برخي افراد جامعه 
باب كرده اس��ت. اين در حالي اس��ت كه اگر طالق صوري براي دريافت 
مستمري پدر احراز شود، فرزند دختر از دريافت مستمري محروم مي شود 

و موظف است مستمري خود را بازپرداخت كند. 
 طالق صوري براي دريافت حقوق پدر 

»صوري«  بودن طالق ها براي دريافت مس��تمري پ��در خود گوياي آن 
است كه نمي توان صحت و سقم ماجرا را بررسي كرد و به سادگي متوجه 
ش��د كدام طالق واقعي و كدام طالق صوري و براي دريافت حقوق پدر 
بوده است.  پيش از اين سيدمحمدعلي جناني مديركل سابق امور فني 
مستمري هاي سازمان تأمين اجتماعي گفته بود بر اساس آمارها تا سال 
۱394 حدود 6هزار طالق صوري در كشور گزارش شده است. به گفته 
وي كميته اي براي رصد ميزان طالق هاي ص��وري در تأمين اجتماعي 
تشكيل شده و درخواست هاي طالق بازنگري مي شوند و اگر معلوم شود 
طالق صوري بوده، تمام پول هايي كه به حسابش��ان واريز ش��ده از آنها 
بازپس گرفته مي شود.  با وجود اين اما شرايط نامساعد اقتصادي در كنار 
برخي فرصت طلبي ها پرونده اين طالق ها را نبسته است و حاال نمايندگان 
مجلس براي حل اين معضل با كاهش حق��وق دختران مجرد و مطلقه 

مستمري بگيران معضالت تازه اي را ايجاد خواهند كرد. 
شايد درصدي از طالق ها صوري و براي دريافت مستمري باشد اما به طور 
يقين اين مسئله شامل تمام طالق ها نمي شود و كاهش مستمري دختران 
مجرد و زنان بيوه با توجيه جلوگيري از طالق هاي صوري حق و حقوق 
اين گروه آسيب پذير را خدشه دار مي كند. از سوي ديگر اگر هم بناست 
سختگيري قانوني اعمال شود بايد براي زنان بيوه باشد نه دختران مجردي 
كه مستمري پدر خود را به ارث برده اند، چراكه اينجا امكان تخلفي وجود 

ندارد تا بنا  بر پيشگيري از آن باشد. 

چشم مجلس به ارثيه مستمر فرزندان دختر 

مشكالت صندوق های 
بازنشستگان باعث شده است 
اين صندوق ها  به هر شيوه ای 

متوسل شوند تا هزينه های خود را 
کاهش دهند؛ يكی از اين روش ها 

قطع مستمری به ارث رسيده 
برای دختران است. طالق صوری 

کليدواژه پيشبرد اين دست 
درازی به ارث دختران است

با م�رگ پدر حق�وق بازنشس�تگي اش به او و مادرش ارث رس�يده اس�ت. چند س�الي 
مي شود از همسرش جدا شده و شغل و درآمدي هم ندارد. تمام چشم اميدش به همين 
مستمري اس�ت که ماه به ماه به حسابش ريخته مي ش�ود و با آن دخل و خرجش را جور 
مي کند. حاال اما چند سالي است که به واسطه برخي تخلفات و طالق هاي صوري با هدف 
ارثيه مس�تمري پدران و حتي پدربزرگ ها مس�ئوالن و دس�ت اندرکاران صندوق هاي 
بازنشس�تگي و نمايندگان مجلس را به اين فكر انداخته تا براي پيشگيري از اين تخلف 

فكري کنند. طبق اين طرح حقوقي ک�ه به دختران بيوه و مجرد بازنشس�تگان متوفي 
پرداخت مي شود، حتي به يك س�وم کاهش پيدا خواهد کرد. اين کاهش مستمري که با 
توجيه جلوگيري از طالق هاي صوري براي دريافت حقوق بازنشستگي پدر و پدربزرگ 
طراحي ش�ده هر چند ممكن اس�ت از اين طالق ها پيش�گيري کند اما مي تواند زندگي 
دختران مجرد و زنان بيوه اي همچون او که هيچ درآمد و حمايتي را ندارند با چالش هاي 
جدي مواجه کند و حتي آنان را به سمت آسيب هاي اجتماعي بكشاند؛ آسيب هايي که 

در نهايت دود آن به چش�م همه اعضاي جامعه خواهد رفت. با وج�ود اين و به رغم آنكه 
برخي بازنشس�تگان براي جلوگيري از تصويب اين طرح به دنبال جمع آوري امضا براي 
ش�كايت به ديوان عدالت اداري و لغو اين مصوبه هس�تند،  رئيس کميسيون اجتماعي 
مجلس اص�ل ماجراي کاهش س�هم دختران از حقوق بازنشس�تگي پ�دران را تكذيب 
مي کند و مي گويد:   »بحث کاهش س�هم دختران از حقوق بازنشستگي پدران در برنامه 
کاري سازمان تأمين اجتماعي نيست و اخبار منتشر ش�ده در اين رابطه صحت ندارد.« 

پرونده »جوان« درباره ارثيه مستمري به دختران 

مجلس با طرحي در نظر دارد براي پيشگيري از طالق هاي صوري، دريافتي دختران مجرد و زنان بيوه از مستمري پدر را کاهش دهد 
اما اين کار مي تواند چالش هاي ديگري را در جامعه ايجاد کند

مس��ائل اقتصادي يكي از فاكتورهاي مهم در بروز 
پديده اي همچون طالق صوري است. بسياري افراد 
هستند كه از طريق مستمري پدرشان امرار معاش 
 مي كنند. اين مس��ئله پديده اي اس��ت كه مسائل 
اقتص��ادي به آن دام��ن زده و تا  زماني كه ش��رايط 
اقتصادي متعادل نش��ود و افراد نتوانن��د نيازهاي 
اوليه شان را برطرف كنند ما مس��ائلي از اين دست 
را شاهد خواهيم بود.  طالق  صوري نمي تواند  پيگرد 
قانوني داشته باشد چون ظاهراً شكل قانوني رعايت 
شده است اما محتوا قانوني نيست.  ظاهر رعايت شده 
اس��ت و به همين منظور نمي توان پيگ��رد كرد. در 
گفتن از طالق صوري باورهاي عموم مردم اين است 
كه اين هزينه از جيب دولت است و اگر روزي منبع 
صندوق بازنشستگي به صفر برسد اين دولت است 

كه موظف به تأمين آن است. 
بنابراين بعيد به نظر مي رسد با آيين نامه يا تبصره اي 
 شاهد كاهش اين پديده شد، چراكه ظاهر ماجرا به 
ش��كل قانوني صورت مي گيرد. چون  ازدواج دوباره 
اين افراد هيچ ممنوعيت قانوني، اخالقي و ش��رعي 
ندارد. نكته اي را هم كه نمي ش��ود به راحتي از كنار 

آن گذشت اين است كه اگر 
فرض را بر اين بگذاريم كه 
99درصد افراد طالقش��ان 
صوري و بابت بهره مندي از 
مستمري باشد،  اما نمي شود 
يك درص��د باقيمان��ده را 

ناديده گرفت. 
به هر ترتيب پديده طالق صوري مسئله اي است كه 
بايد جامعه شناسان و روانشناسان با دقت بااليي در 
مورد  آن تحقيق كنند و در مراحل باالتر اين دولت 
است كه بايد به چاره انديش��ي در مورد آن بپردازد. 
حمايت از زنان يكي از موارد مهم و اساس��ي جامعه 
است. در موضوع حمايت از زنان  مهريه را داريم كه با 
مسائل حاشيه اي كاركرد خود را از دست داده است. 
بنابراين الزم است ما هم مانند س��اير جوامع براي 
زنان و مردان بيمه شهروندي داشته باشيم تا مسائل 
مالي و اقتصادي عاملي تأثيرگذار در ازدواج زوجين و 
به وجود آمدن پديده هاي نوظهور اجتماعي نباشد. 

مينا جعفري 
وکيل دادگستري

بحث كاهش سهم دختران از حقوق بازنشس��تگي پدران در برنامه كاري 
سازمان تأمين اجتماعي نيست و اخبار منتشر ش��ده در اين رابطه صحت 
ندارد. اخيراً خبري مبني بر كاهش س��هم دختران از حقوق بازنشس��تگي 
پدرانشان در رسانه ها منتشر شد و با پيگيري هاي صورت گرفته در راستاي 
صحت و سقم ماجرا مشخص ش��د چنين اقدامي صورت نگرفته است و با 
استعالمي كه از سازمان تأمين اجتماعي كشور به عمل آمد، مشخص شد 
طبق ماده ۸٠ س��ازمان تأمين اجتماعي كاهش��ي در پرداختي مستمري 
بازنشستگان ايجاد نكرده است.  براس��اس قانون سازمان تأمين اجتماعي 
حدود ۵٠ درصد پرداختي بازنشستگان به همسر و باقيمانده آن به ميزان 

٢۵ درصد سهم دختران با شرايط خاص پرداخت مي شود. 
طبق ماده ۸٠ قانون تأمين اجتماع��ي و مصوبه مجلس بازماندگان متوفي 
بازنشسته در صورت فوت بيمه شده بازنشسته، از كار افتادگى بيمه شده، 
زماني كه بيمه شده متوفي حداقل ۱٠ سال كاري خود بيمه پرداخت كرده 
باشد و همچنين اگر بيمه شده در اثر كار، بيماري يا فوت شده باشد،  مشمول 

دريافت مستمري مي شود. 
در اين ميان ماده ۸3 قانون تأمين اجتماعي س��هم وراث را مشخص كرده 
اس��ت. طبق قانون ۵٠ درصد به همس��ر و اگر متوفي چند همس��ر داشته 
باشد اين ميزان به تعدد همسران تقسيم مي شود. در اين بخش هم ميزان 
دريافتي مستمري فرزندان ٢۵ درصد تعيين گرديده است كه اگر مادر را هم 

از دست داده باشند مبلغ دريافتي مستمري دو برابر تعيين مي گردد. 

براساس قانون سازمان تأمين اجتماعي هيچ گونه 
كاهش��ي در س��هم همس��ران و دختران متوفي 
مستمري بگير در سال هاي اخير نداشتيم و ماده 
۸۱ قانون استخدام كشوري آخرين موضوعي بود 
كه در اين راستا مورد بررسي قرار گرفت و براساس 
آن حقوق و وظايف به صورت مس��اوي بين وراث 
بازنشستگان متوفي تقسيم مي ش��ود و اگر سهم 

هر يك از وارثان از اين حقوق قطع شود به نفع صندوق بازنشستگى ذخيره 
مي گردد. به عنوان مثال اگر دختري ازدواج كند مستمري او قطع مي شود. 
بحث كاهش س��هم دختران از حقوق بازنشس��تگي پدران آنها نه تنها در 
دستور كار كميس��يون اجتماعي مجلس قرار ندارد، بلكه در برنامه كاري 
سازمان تأمين اجتماعي هم نيست و اخبار منتشر شده در اين رابطه مستند 

نيستند. 
تصويب قوانين حمايتي همچون سهم دختران از حقوق بازنشستگي پدران 
يا سهم همسران طي جلسات متعدد كارشناسي مورد بررسي قرار گرفته 
است. وجود چنين قوانيني نقش پررنگي در كاهش آسيب هاي اجتماعي 
دارند و مجلس به دنبال چنين قوانيني است تا قشر آسيب پذير جامعه كمتر 

در معرض آسيب ها قرار گيرند. 
ولي اسماعيلي  
رئيس کميسيون اجتماعي مجلس شوراي اسالمي

نظر کا رشنا س

زهرا چيذري 

پرونده
ارث دختران

كاهش سهم دختران از حقوق بازنشستگي پدران 
در برنامه كاري سازمان تأمين اجتماعي نيست

مسائل اقتصادي به طالق هاي صوري
 براي دريافت مستمري دامن زده است
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