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پيامك300099004806 :
 نجمه محمودآبادی
در دو سال اخیر اتفاقاتی در سیرجان روی داد که
باعث شد افکارعمومی شهرنسبت به معضل خیانت
حساس شود .قتل کارمند بانک قوامین ،قتل زن بلوار
والیت و ...پروندههایی که هنوز در جریان هستند و
مسبباندرانتظارحکم.برایبررسیمعضلخیانت ازنظر
قانون به دیدارزینب بنیاسدی وکیل پایه یک دادگستری
و دکترای جزا وجرمشناسی رفتیم .مصاحبه زیرحاصل
این گفتوگو است.
خیانترا ازچه ابعادیمیتوانبررسی کرد؟
مسئله خیانت از نظر جنبههای مختلف و از
ابعاد گوناگونی باید بررسی شود .از بعد روانشناسی،
رفتارشناسی زوجین و حتی جنبههای فرهنگی و حیطه
جرمشناسیوکیفرشناسیکهمربوطبهماست.
درمبحث جرمشناسی علت هرپدیده و هرجرمی
را به طورمجزا بررسی می کنیم تا ببینیم ریشه این جرم
از کجاست؟ علت وقوع این جرم چیست؟ بررسی
کنیم ببینیم جرایمی که تحت عنوان روابط نامشروع یا
خیانتهایی که بین زوجین اتفاق میافتد به چه دلیل
است؟روابطنامشروع کهقانونگذارازاینجرایمبهطور
کلی بهعنوان جرایم منافیعفت نام برده درجامعه جنبه
تابودارند خیلی بازوعلت شناسی نمیشوند و اینکه چه
چیزی باعث میشود که یک زوج یا زوجه فرقی نمیکند
زن یا مرد به سمت روابط خارج از چارچوب و حدود
خانوادهسوقپیدامیکند.
بهنظرشمادلیلشچیست؟
علتهای زیادی دارد .مباحث فرهنگی ،اخالقی ،و
حتی میتوان گفت یکی ازدالیل مشکالت جنسی بین
زوجین است .خیلی وقتها مشکالت جنسی یکی
از زوجین باعث خیانت میشود .دربارهی مشکالت
جنسیزیادصحبتنمیشود.حتیدربحثهایمشاوره
و روانشناسی هم طرفین ابا دارند یا اینکه به نوعی
میترسند و زشتیشان میشود که بخواهند در مورد
این مسایل صحبت کنند .دوم بحث فرهنگی است.
یک زمانی میگفتند ریشه درفقردارد االن باید بگوییم
ریشه در فقر فرهنگی دارد .یکسری الگوسازیهایی
برای ما شده که مناسب جامعه امروز ما نیست .اکثر
شبکههای ماهوارهای سریالهایی نمایش میدهند که
شاید برای خودشان جنبه فرهنگسازی داشته باشد اما
مناسبفرهنگجامعهمانیستند.نمایشاینسریالها
درتناقض است با فرهنگ ما و به نظرمن ایجاد مشکل
ومسایل اینچنینیمیکند.سوم ازدواجهایزودهنگام
و درسنین پایین است .مثال دختری که  13سال دارد و
در آستانه ازدواج است حتی به سن رشد نرسیده است،
والدین حکم رشدش را میخواهند بگیرند تا ازدواج کند.
یکی ازمواردی که خیلی مهم است ازدواجهای اجباری
است که در سیرجان هم کم نیستند .در یکی دو سال

زینب بنیاسدی وکیل پایه یک دادگستری:

رابطه نامشروع شوهر ،حق طالق را به زن میدهد

اخیر موارد اینچنینی داشتیم و خانم عنوان
میکند من این آقا را دوست نداشتم و به زورمن
را به این آقا دادند .حتی بدون اینکه پای کسی در
زندگیاش درمیان باشد .اختالف سن هم موثر
است .اختالف سنی باید درحدی به طورمتعادل
و متعارف درنظرگرفت .البته بحث روانشناسی
چقدر اجازه اختالف سنیها را میدهد و اسالم
چقدر اجازه میدهد ،همهی اینها را باید درنظر
گرفت .یکی از این موارد ازدواجهای چشم و
گوش بسته هستند .طرفین همدیگررا دوست
ندارند و خیلی عجوالنه با هم آشنا میشوند و به
این نتیجه میرسند که با هم ازدواج کنند .خیلی
زود دل هم را م یزنند ولی شرایط بهشان اجازه
نمیدهد ازهم جدا شوند.
 همهی این علتها زوج را به سمت
خیانتسوقمیدهد؟
خیانت زوجین به هم نه توجیه علمی دارد
نه توجیه دینی .درتمام ادیان الهی درواقع بحث
خیانترامذموموناپسندمیداننداینطورنیست
که فقط فرهنگ ما و یا در دین ما باشد .وقتی
حریمهادرخانوادهشکستهمیشودو اینکدهای زینب بنیاسدی وکیل پایه یک دادگستری  /عکس :امین ارجمند | پاسارگاد
اخالقی ازسوی زوجین رعایت نمیشود ،مسبب
خیلی ازرفتارهای دیگرهم میشود؛ مثل دروغگویی و مجازات اسالمی به بعد درواقع درمورد زنا صحبت کرده دسترسی به همسر خود را هم داشته باشد برای اینکه
پرخاشگری .اینها همه میتواند ازعالیم و هشدارهایی اینکه چطورقابل اثبات است درواقع با اقرارو شهادت بتواندروابطجنسیداشتهباشدوزنهمهمینطور .اگر
باشد که باید زوجین درزندگیشان جدی بگیرند .عالیم و قابل اثبات است اینکه کسی که مرتب جرم زنا میشود زنومردی کهدارایشرایط احصانهستندمرتکبرابطه
هشدارها نشان میدهند که یک رابطه خارج ازچارچوب فردی است که اقراردارد به جرم خودش .شهادت شهود نامشروع زنا شوند و از طریق بینه یعنی شهادت اثبات
خانواده در حال شکل گرفتن است .اینها در واقع و گاهی علم قاضی به کمک میآید که قاضی کشف شود اینها باید اعدام شوند .قبال حدی داشتیم به نام حد
میکند که این فرد دچار این جرم شده و قابل مجازات رجم یعنی سنگساراالن قانون مجازات اسالمی مصوب
یکسریزنگخطرهاهستند.
دربحثخیانتچهضمانتهای اجراییوجود است.دربحث زنا بیشتر اقرارفرد اهمیت دارد .دربحث  92گفته است حاکم میتواند با توجه به شرایط حکم
دارد؟ آیا زوجین میتوانند پیگیری کنند؟ قانون چه شهادت شهادت 4مرد و درباب اقرارچهارباراقرارحد زنا اعدام یا سنگساردهد .اثبات حد زنا را کمی سخت است
که فرد بخواهد یک نفررا محکوم به اعدام کند .ماده230
را اثباتمیکند.
حقوحقوقیبرای آنهاتعیین کرده است؟
حد زنایغیرمحصن را 100ضربه شالق بیان نموده است.
فیلمعملزناقابل اثباتدردادگاههست؟
قانون مجازات اسالمی ما ریشه فقهی دارد و ازشرع
 اگر در شرایط احصان نباشند مجازاتشان
خیر قابل اثبات نیست .هرچند که به نظر من باید
مقدس اسالم گرفته شده است .درشرع مقدس اسالم
چیست؟
و در قانون مجارات اسالمی جرایم منافیعفت را در دو قابلاثباتباشد.
اگر در شرایط احصان نباشند حدشان می شود 100
مجازاتعملزناچیست؟
دسته میتوانیم تقسیمبند ی کنیم .یک سری جرایم
ماده  224قانون مجازات اسالمی زنا را قابل اعدام ضربهشالق.امابیشترمواردیکهمیبینیدروابطنامشروع
حدودی هستند .مثل حد زنا .یکسری جرایم تعزیری
هستند که درواقع شامل روابط نامشروع و منافی عفت دانسته است .ماده  225در واقع مربوط به بحث زنای استوماده 637قانونمجازات اسالمیبخشتعزیرات
میشود .دررابطه با حدود که ریشه فقهی دارد ،درقانون محصنومحصنه است.زنایمردمحصنبازنمحصنه .میگوید زن و مردی که بین آنها رابطه زوجیت نباشد و
مجازات اسالمی هم از آن استفاده شده است ،جرم زنا زن و مردی که دارای شرایط احصان هستند .حاال این مرتکب روابط نامشروع یاعمل منافیعفت بشوند تا99
جرمی است که ازنظرشرع مقدس هم یک جرم حرام شرایط احصان چه هست؟ مادهی  226شرایط احصان ضربه شالق تعزیرمیشوند .یعنی از 1تا  99ضربه شالق
و قابل مجازات است و مجازاتش تعیین شده و ما را ذکرنموده است و ما چه کسی را محصن میگوییم؟ مجازاتشان است .مرجع رسیدگی کننده به این شکایات
نمیتوانیممجازاترا کمیازیادش کنیم.ماده 221قانون مردی که دارای همسر دائمی و بالغ باشد و درواقع دربحث جرائم منافی عفت دادگاهها هستند.اگرجرائم

آگهی تجدید مزایده (نوبت اول)
ـیرجان در نظــر دارد وفــق
ـهرداری سـ
ـافر شـ
ـار و مسـ
ـل بـ
ـل و نقـ
ـازمان حمـ
سـ
مــاده  13آییننامــه مالــی شــهرداری و براســاس بنــد  2صورتجلســه شــماره  /1617/98س ح
مــورخ  1398/05/06هیئتمدیــره ســازمان و بند  1صورتجلســه شــماره  98/1651س ح مورخ
 1398/05/07شــورای ســازمان و صورتجلســه شــماره  99/74560س د مورخ 1399/03/21
شــورای شــهر ســیرجان نســبت بــه فــروش اقــام زیــر براســاس بهــاء و قیمــت پیشــنهادی ارائــه
شــده از ســوی کارشــناس رســمی دادگســتری از طریــق مزایــده اقــدام نمایــد.
تاریخ انتشار آگهی در سایت1399/06/17 :
مبلغ سپرده
مبلغ اجاره بهاء سالیانه
مبلغ اجاره بهاء ماهانه
شرح مال االجاره
ردیف
10:00
 1399/07/07ساعت
(ریال)
(ریال)
مهلت دریافت اسناد مزایده 1399/06/17 :الی(ریال)
تاریخ بازگشایی 1399/07/08 :ساعت 17:10
خیابان امامخمینی -پشت بازارچه کوثر
1
سالیانه یک میلیارد و
به ازای هر ماه یکصد و
مهلت ارسال پیشنهاد 1399/06/18 :الی  1399/07/07ساعت 14:00
هفتاد و دو
بیست میلیون ریال جهت چهارصد و چهل میلیون
خیابان امامخمینی -پشت بانک سپه
2
تاریخ بازدید 1399/06/18 :الی  1399/07/07ساعت 13:00
میلیون ریال
ریال
مجموع پارکینگها
بلوار دکتر صادقی -پشت پاساژ
3
کندوساعت 8:00
1399/07/09
تاریخ اعالم به برنده:
ردیف

1
2

شرح دستگاه
بیسیم خودرویی و
متعلقات

بیسیم مادر

قیمت مجموع کل

تعداد

قیمت پایه (ریال)

 06عدد

هر عدد 204/664666

140//46664666

1

2043664666

2043664666

(ریال)

سپرده شرکت
(ریال)

 0340064666ریال

شرایط مزایده:
 -1ســپرده شــرکت در مزایده(پنــج درصــد قیمــت پایــه) بابــت مجمــوع بیســیمها میبایســت
بــه صــورت ارائــه ضمانتنامــه بانکــی معتبــر و یــا واریــز وجــه نقــد بــه حســاب ســپرده ســازمان
بــه شــماره حســاب  0113463401009بانــک ملــی و یــا پرداخــت الکترونیکــی صــورت پذیرد.
 -2هــرگاه برنــدگان اول ،دوم و ســوم مزایــده حاضــر بــه انعقــاد قرارداد نشــوند ،ســپرده آنها
بــه ترتیــب بــه نفــع ســازمان ضبــط میگــردد.
 -3سازمان در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.
 -4سایر اطالعات و جرئیات مربوط به مزایده در (اسناد) مزایده مندرج است.
 -5به پیشنهادات مبهم و مخدوش و خارج از مهلت ترتیب اثر داده نخواهد شد.
ضمنا رعایت موارد ذیل الزامی میباشد:

 -1برگــزاری مزایــده از دریافــت اســناد مزایــده تــا ارائــه پیشــنهاد مزایدهگــران و بازگشــایی پاکتها
از طریــق درگاه ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت (ســتاد) بــه آدرس)www.setadiran.ir( :
انجــام خواهــد شــد و الزم اســت مزایدهگــران در صــورت عــدم عضویــت قبلــی ،ماحــل ثبتنــام در
ســایت مذکــور و دریافــت گواهــی امضــای الکترونیکــی را جهــت شــرکت در مزایــده محقــق ســازند.

 -2عالقهمنــدان بــه شــرکت در مزایــده میبایســت جهــت ثبتنــام و دریافــت گواهــی
الکترونیکی(توکــن) بــا شــمارههای ذیــل تمــاس حاصــل نماینــد .مرکــز پشــتیبانی و راهبــردی
ســامانه021 – 41934 :
اطالعــات تمــاس دفاتــر ثبتنــام ســایر اســتانها در ســایت ســامانه ()www.setadiran.ir
بخــش «ثبتنــام /پروفایــل مزایدهگــر» موجــود اســت.

مدیریت ارتباطات شهرداری سیرجان

حدودی باشند دادگاههای کیفری یک اگر در حد روابط
نامشروعباشنددادگاههای کیفریدو.
آیاخانمهایی کهروابطنامشروعدارندمهریهو
نفقهبهآنهاتعلقمیگیرد؟
بله .قانونگذارتعیین کرده است که طالق حق مرد
است.مردبهشرط اینکهحقوحقوقهمسرشرابپردازد
هرلحظه می تواند او را طالق دهد .مردی که بتواند روابط
نامشروع همسرش را اثبات کند باید مهریه و حق و
حقوق مالی او را بپردازد و طالقش دهد .روابط نامشروع
و مهریه دو مقوله جدا ازهم هستند و هیچ ربطی به هم
ندارند .ما مواردی را میبینیم که آقا موردی ازروابط خارج
ازچارچوب ازخانمشپیدامیکندبهشمیگویدمهریهو
حق و حقوقت را ببخش وگرنه آبرویت را میبرم.
 وقتی مرد متوجه روابط نامشروع همسرش
میشود برای اثبات این رابطه با نیروی انتظامی باید
تماسبگیرد؟
جرائممنافیعفت اززمرهجرائمیهستند کهنیازیبه
شاکی خصوصی ندارد .از آنجا که این جرم جرمی است
که جنبه عمومی دارد و ازجرائم غیرقابل گذشت است.
مراجع نیروی انتظامی میتوانند وارد شوند و فرد را یعنی

خانم و آقا را دستگیرمیکنند و به مراجع نیروی
انتظامی مشایعت میکنند و با خانوادههای آنها
تماس میگیرند که آیا شکایتی دارند؟ درواقع در
اینجرائمدادستانمدعیالعموماست.مثلهمه
جرایم دیگر جنبه عمومی دارند .یکسری جرایم
هستند که منافی عفتمنافی اخالق هستند و
احساسات عمومی را جرایحهدارمیکنند و باعث
میشوندنظمعمومیبهمبریزد.چونجنبهعمومی
دارند و مراجع نیروی انتظامی وارد عمل میشوند
و درحد چارچوب و حیطه وظایف و اختیارات که
بهشون داده شده وعمل می کنند.
 روابط خارج ازچارچوب خانواده مردها
همرابطهنامشروعنامدارد؟
متاسفانه درجامعه ما همه فکرمیکنند زن
واردرابطهنامشروعمیشودوشایدقباحتشبرای
مرد کمترباشد مردها وقتی وارد رابطه نامشروع
میشوندهمهمجازاتی کهتابحال گفتهشدماده
 637و ماده  221به بعد همه مجازاتهایی که
قانونگذار در نظر گرفته شامل حال مردی که
جرائم منافیعفت را انجام داده و اثبات شده
میشود و هیچ فرقی بین زن و مرد وجود ندارد.
 اگرمردی روابط نامشروع داشته باشد
زنمیتواندمهریه اشراهمدریافت کند؟
بله .چه روابط زناشویی خارج از چارچوب برای مرد
اتفاق بیفتد چه اتفاق نیفتد ،قانونگذار گفته مهریه
عندالمطالبه است .از لحظهای که خطبه عقد جاری و
عقدثبتمیشود،شمامالکمهریهخودتانهستید.اگر
شوهرداشتهباشدمیتوانیدهمهاشراوصول کنیدودر
خانه با مرد هم زندگی کنید .بحثی است به عنوان نحله
ایام زوجیت .مواردی که مرد میخواهد خانمش را طالق
دهد و دو حالت پیش میآید یا اجرت المثل ایام زندگی
مشترکیا اینکهنحله ایامزوجیترابپردازد.
 زن بعد از گرفتن مهریهاش میتواند جدا
شود؟باتوجهبه اینکهحقطالقبامرد است.
با اثبات رابطه نامشروع همسرش در قالب عسر و
حرجمیتواندطالقشراهمبگیرد.یکی ازشرایطی کهدر
ضمن سند نکاح قید شده شرایط عسرو حرج زن است.
اگربتواند رابطه نامشروع شوهرش را اثبات کند،عالوه بر
اینکهحقوقمالیاشرامیگیردقانونبه او اجازهمیدهد
خودش تقاضای طالق بدهد و طالق بگیرد.
بهچهروابطیروابطنامشروع گفتهمیشود؟
طبقخیلی ازنظراتمشورتیمنظورراروابطنامشروع

فقط رابطه جنسی نیست .ماده 637گفته مواردی مانند
بوسیدن،هم آغوششدنوحتی ازارسالپیامکوارتباط
درفضای مجازی و تلفنی صحبت کردن و مطالب خارج
ازعرف را میتوان در حد روابط نامشروع در نظر گرفت.
نظرات مشورتی هم داریم که میگوید اینکه زن و مرد با
همدیگریک جایی باشند و با هم صحبت کنند یا با هم
درحال رفتن به مسافرت باشند صرف این ما نمیتوانیم
رابطهنامشروعبگیریم.
 ممکن است خانمی رابطهای در حد پیامک
شروع کند .فردی که با او در ارتباط است او را به
وسیلهی این پیامکها و عکسها مجبور کند به
رابطهیجنسی.حکماینخانمدراینمواردچیست؟
اگرفردی ازطریق تهدید به افشای یک راز ،تهدید به
پخش فیلم و عکس فرد را مجبوربه ارتباط نامشروع و
زنا کند ،زنای بهعنف و مجازاتش اعدام است .این موردی
است که مردم زیاد از آن اطالع ندارند .حتی اگر آن خانم
متاهلباشد.
 زوجین بعد از خیانت چرا اقدام به طالق
نمیکنندوبرایرهاییازهمسرمرتکبقتلمیشوند؟
خانوادههایی هستند که به صورت سنتی فکر
میکنند و طالق برایشان یک تابوست و خانوادهها از
طالق ممانعت میکنند.دلیل دیگرممکن است بحث
مهریه باشد .مرد میخواهد همسرش را طالق بدهد
با توجه به مهریه و حقوقی که باید بپردازد نمیتواند
پرداخت کند .دلیل بعدی شاید این باشد که فرد
میخواهد در هر دو رابطه باقی بماند .مثال چند وقت
پیش خانمی برای من صحبت میکرد و میگفت من
هم شوهرم را دوست دارم هم دوست پسرم .بعضی
وقتهابا اینکهزنبسیارخاطی استمرددوستشدارد
یا اینکه مرد بسیار خاطی است اما زن هنوز دوستش
دارد.مشکالت مالی هم بسیار تاثیرگذار است .گاهی
مرد یا زن از خیانت همسرش مطلع است اما چون
میخواهد ازامکاناتمالی او استفادهکندجدانمیشود.
یا اینکه پای فرزند در میان است این فرزند آیندهاش
چه می شود؟
برایپیشگیری ازخیانتچهباید کرد؟
بحثهای روانشناسی باید جدی گرفته شود .فقر،
اعتیاد و مسائل جنسی همه ازمواردی است که باعث
خیانت میشوند .بعضی وقتها زوجین نمیتوانند
نیازهایجنسیهمرابرآوردهکنند.شایدبهترباشدراههای
درمانی را درپیش گیرند .شاید بهترباشد زوجین جوان
راحت و بدون هیچگونه دغدغهای راحت مشاوره بگیرند.
ما مراکزمشاوره خیلی خوبی درسیرجان داریم طرفین
بیایند و همه مسائل خود را مطرح کنند درمورد مسائل
فقر ،اعتیاد ،فرهنگی ،اخالقی و جنسی که ریشه اصلی
اختالفات است صحبت کنند و مشکالت خود را حل
نمایند و راههای درمانی را درپیش بگیرند.
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خیابان امامخمینی -پشت بازارچه کوثر
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خیابان امامخمینی -پشت بانک سپه

(ریال)

بیست میلیون ریال جهت

(ریال)

چهارصد و چهل میلیون
ریال

مبلغ سپرده
(ریال)

هفتاد و دو

میلیون ریال

شرایط تجدید مزایده:
 -1ســپرده شــرکت در مزایده(پنــج درصــد قیمــت پایــه) بابــت مجمــوع پارکینگهــا بایســتی بــه
صــورت واریــز وجــه نقــد بــه حســاب ســپرده ســازمان بــه شــماره حســاب 0113463401009
بانــک ملــی و یــا ارائــه ضمانتنامــه بانکــی معتبــر و یــا پرداخــت الکترونیکــی صــورت پذیــرد.
 -2هــرگاه برنــدگان اول ،دوم و ســوم مزایــده حاضــر بــه انعقــاد قرارداد نشــوند ،ســپرده آنها
بــه ترتیــب بــه نفــع ســازمان ضبــط میگــردد.
 -3سازمان در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.
 -4سایر اطالعات و جرئیات مربوط به مزایده در (اسناد) مزایده مندرج است.
 -5به پیشنهادات مبهم و مخدوش و خارج از مهلت ترتیب اثر داده نخواهد شد.
ضمنا رعایت موارد ذیل الزامی میباشد:

 -1برگــزاری مزایــده از دریافــت اســناد مزایــده تــا ارائــه پیشــنهاد مزایدهگــران و بازگشــایی پاکتهــا از
طریــق درگاه ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت (ســتاد) بــه آدرس )www.setadiran.ir( :انجام خواهد
شــد و الزم اســت مزایدهگــران در صــورت عــدم عضویــت قبلــی ،ماحــل ثبتنــام در ســایت مذکــور و
دریافــت گواهــی امضــای الکترونیکــی را جهــت شــرکت در مزایــده محقــق ســازند.

 -2عالقهمنــدان بــه شــرکت در مزایــده میبایســت جهــت ثبتنــام و دریافــت گواهــی
الکترونیکی(توکــن) بــا شــمارههای ذیــل تمــاس حاصــل نماینــد .مرکــز پشــتیبانی و راهبــردی
ســامانه021 – 41934 :
اطالعــات تمــاس دفاتــر ثبتنــام ســایر اســتانها در ســایت ســامانه ()www.setadiran.ir
بخــش «ثبتنــام /پروفایــل مزایدهگــر» موجــود اســت.
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