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یک توئيت
طــرح جدید قانون سربازی که در مجلس
در حال پیگیری است ،به نظر پختگی الزم
را ندارد .در طرح جدید به نوعی بی پول ها
باید سرباز شوند.

رکورد  337قربانیکرونا تکرار شد
با اعــام تعداد جا نباختگان کرونا در عصر دیــروز ،مشخص شد که رکورد
فوتیهای این بیماری دوباره با عدد  337تکرار شد .این خبر حاکی است ،هفته
گذشته این عدد به عنوان باالترین رکورد  24ساعته قربانیان کرونا شناخته
شده بود .الری سخنگوی وزارت بهداشت با بیان اینکه  ۴۹۸۲نفر از بیماران
مبتال به کووید ۱۹در وضعیت شدید این بیماری تحتمراقبت قرار دارند ،گفت:

جامعه

سازمان هواپیمایی کشوری خبر داد:

استانهای تهران ،اصفهان ،قم ،آذربایجانشرقی ،خراسانجنوبی ،سمنان،
قزوین ،لرستان ،اردبیل ،خوزستان ،کرمانشاه ،کهگیلویه و بویراحمد ،گیالن،
بوشهر ،زنجان ،ایالم ،خراسانرضوی ،مازندران ،چهارمحال و بختیاری ،البرز،
آذربایجانغربی ،مرکزی ،کرمان ،خراسانشمالی ،همدان ،یزد و کردستان در
وضعیت قرمز قرار دارند.

با اعالم وصول در مجلس ،طرح اصالح قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی به تصویب نزدیک شد
یک عکس
نوشته پشت لباس پرستار بخش ICU
بیمارستان کامکار قم:
خستهام از مــردمــی کــه دغــدغــه تمام
شبهایمان هستند و ما دغدغهای برای
آنها نیستیم.

گزیده
تدابیر سختگیرانه در اروپا

اعالم وضعیت فوق العاده
کرونایی برای  ۶ماه در اسپانیا

پرداختمهریهفقط با توانمالی

بر اساس طرح جدید ،اصل بر ناتوانی مالی زوج است و زوجه باید توان مالی بدهکار را اثبات کند
عبدالهی -سیام مهرماه تجمعی در مقابل
ساختمان بهارستان شکل گرفت که در نوع
خود کمسابقه بود .جمعی گرد هم آمده بودند
و دستنوشتههایشان خطاب به نمایندگان
مجلس ،حــاوی پیامهای قابلتوجهی بود:
«ازدواج جرم نیست ،ما را به جرم ازدواج زندان
نکنید»« ،توقیف اموال و گرفتن مهریه با این
قیمت سکه ،داغترین کاسبی این روزهاست»،
«حقوقمونریالیه،سکههاموندالریه»....یکی
ازاولینواکنشهابهاینمطالبه،توئیت«حسن
شجاعی» نماینده ابهر بود که با انتشار تصویری
ازتجمعکنندگاننوشت«:اجرایناقصیاغلط
احکام متعالی اسالم ،به آسیبهای اجتماعی
دامــن میزند .نباید نتیجه مهریه ،هــزاران
زندانیباشد.حوزههایعلمیهبافقهاجتماعی
باید چارهای بیندیشند .کمیسیون اجتماعی
مجلس نیز برای حل مشکل باید ورود نماید».
▪روند رو به افزایش پروندههای مهریه

روســای دولــت اسپانیا و ایتالیا ،از یکشنبه
بـــرای مقابله بــا م ــوج جــدیــد کــرونــا قوانین
سختگیرانهتری را اعالم کردند .آ نطــور که
یورونیوز اعــام کــرد ،دولــت اسپانیا با اعالم
وضعیت اضــطــراری جــدیــد ،ممنوعیت تــردد
شبانه را از یکشنبهشب اجرایی کرد .بر این
اساس اعالم شده که قوانین منع تردد شبانه از
ساعت  ۱۱شب تا شش صبح در سراسر اسپانیا
به جز جزایر قناری اعمال میشود .نخست وزیر
اسپانیا در همین زمینه گفته است«:واقعیت این
است که اروپا و اسپانیا در موج دوم همهگیری
غوطهور شد هاند ».وی تاکید کرد که در هفته
جـــاری از پــارلــمــان م ـیخــواهــد کــه وضعیت
فو قالعاده را بــرای ششماه تا مــاه مه تمدید
کند .همزمان طبق اعالم نخست وزیر ایتالیا
دسـتکــم یــک مــاه محدودیتهای جدید در
سراسر این کشور آغاز و استفاده از ماسک هم
باردیگر الزامی شده است.

طی سالهای اخیر ،پروندههای مهریه در
دستگاه قضایی افزایش قابلتوجهی داشته
است .طبق آمار رسمی ،تعداد این پروندهها
در سال  96حــدود  130هــزار پرونده بود و
آمارهای سال  98هم از افزایش  19درصدی
ایــن پروندهها حکایت داشــت .امــا امسال با
افزایش سرسامآور و وسوسهانگیز قیمت سکه،
شرایط تازهای رقم خورد و تشکیل صفهای
طوالنی بــرای بهاجراگذاشتن مهریه ،راوی
داستانهای تلخی بود؛ البته آمارهایی هم در
اینباره وجود دارد که بر نگرانیها می افزاید،
همچون آماری که سرپرست مجتمع قضایی
خانواده دادســرای مشهد اعالم کرده و گفته
است« :تعداد پروندههای مهریه در مشهد طی
یکماه حدود  ۶۰فقره است؛ هرچند که اصرار
دستگاه قضا ،توقیف اموال و عدم معرفی افراد
به زندان است» .یک آمار نگرانکننده دیگر را
هم مدیرکل ثبت اسناد خراسان رضوی اعالم
کرده است« :طی  6ماه سال  ،99اجراییههای
مهریه با  7586فقره ،بیشترین درخواست
تشکیل پرونده در دوایر اجرای اسناد رسمی
استان بوده است».
درمواجههبااینآمارهاوخبرهاینگرانکننده،
برخی نمایندگان مجلس اقداماتی را آغاز
کــردهانــد .از جمله طرحی بــرای تغییر قانون
مهریه،کهمالکپرداخترابهجایقیمتسکه،

تحقیقات انجامشده ،یک کارگر ساختمانی
است و توان مالی کافی ندارد) ،باید هر  20ماه
یکسکهبههمسرخودبدهدوبهازایهر500
هزار تومان افزایش یا کاهش قیمت سکه هم،
یک ماه از این  20ماه کم یا زیاد میشود.
▪مهریه دینی است که باید پرداخت شود
اما ...

پایه حقوق کارگری در نظر بگیرد .این طرح در
کمیسیونهایتخصصیدرحالبررسیاست
و پس از اصالحات الزم ،به صحن علنی خواهد
آمد.درجلسهعلنیروزگذشتهمجلسهم،طرح
دیگری اعالم وصول شد که بهطور مستقیم با
محکومانمالیازجملهزندانیانمهریهسروکار
خواهدداشت«:طرحاصالحقانوننحوهاجرای
محکومیتهایمالی».
▪توضیحات نایب رئیس کمیسیون قضایی
مجلس به خراسان

«حــســن نــــوروزی»
نـــــایـــــب رئـــیـــس
کمیسیون قضایی
مجلس در گفتوگو
با خــراســان دربــاره
جزئیات ایــن طرح
میگوید« :هدف ما
در طرحی که اعالم وصول شد ،این است که
محکومان مالی از جمله محکومان مهریه و دیه،
نباید به زندان بروند» .نوروزی ادامه میدهد:
«در قانون فعلی محکومیتهای مالی هم
تاکید بر این است که اصل بر اعسار (ناتوانی
مالی در پرداخت بدهی) گذاشته شود اما به
خاطر یک اشتباه در عبارتهای ذکرشده در
قانون ،اکثر قضات اصل را بر ایسار(توانایی
مالی) میگذارند و این طور حکم میدهند که
محکومبایدبهزندانبرود،مگراینکهثابتکند
توان پرداخت ندارد .حاال با طرحی که اعالم
وصول شد ،اصل قانونی در محاکمه محکومان
تغییر میکند و شفاف میشود ،بر این اساس،

اصل بر این خواهد بود که شخص محکوم،
توان مالی پرداخت را ندارد مگر آنکه خالفش
ثابت شود» .وی تصریح میکند« :بنابراین اگر
شاکی پرونده مدعی توانمندی مالی محکوم
باشد ،میتواند دارایــی مــازاد او را به دادگاه
معرفی کند تا مصادره شود ،در غیر این صورت
قانون اجازه نخواهد داد محکوم مالی به زندان
برود و فرزندانش بیسرپناه شوند ،باید به او
فرصت داده شود که کار کند و تا زمان تسویه
بدهی،بخشیازحقوقشبرداشتشود».نایب
رئیس کمیسیون قضایی مجلس میافزاید:
«این طرح در کمیسیون قضایی جمعبندی
نهایی میشود و انشــاءا ...تا دو هفته آینده
درصحن علنی ارائــه خواهد شــد» .نــوروزی
درباره تجمع هفته گذشته در مقابل مجلس و
مطالبه تجمعکنندگان هم میگوید« :بحث
این است که اگر با قیمت حدود  14میلیونی
امروز سکه یک مرد بخواهد هر سه ماه یک سکه
بدهد ،با حقوق  2میلیون و خــردهای ،از کجا
بیاورد ماهی حدود 5میلیون پرداخت کند؟»
▪یک حکم جالب برای پرداخت مهریه

این صحبتهای نوروزی ،من را به یاد خبری
مـیانــدازد که در روزهــای اخیر حسابی سر
و صدا بهپا کرد .انتشار تصویری از حکم یک
قاضی در فضای مجازی که نشان داد قوه
قضاییه تا جاییکه برایش امکان داشته برای
جلوگیری از بهزندانرفتن محکومان مهریه
پای کار است .حکم قاضی برای مرد محکوم
پرونده ،این بود که با توجه به شرایط اقتصادی
کشور و نوسانات قیمت سکه ،آن مرد (که طبق
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این حکم را میتوان نمونهای عملی از رویکرد
رئــیــس دستگاه قضایی بــه مــوضــوع مهریه
دانست .آیــتا ...رئیسی که از سال گذشته
توصیههایمهمیبرایکاهشزندانیانمهریه
داشته ،ماه گذشته هم در اینباره گفت« :مهریه
دینی است که زوج باید به زوجه پرداخت کند
و اگر کسی از انجام تعهد امتناع میکند ،باید
طبق قانون با او برخورد کرد ،اما اگر بررسیها
نشان داد شخصی توان مالی ندارد ،باید برای
او شرایطی در نظر گرفت که بتواند دین خود را
بپردازد.درتقسیطمهریهبایدبهتواناقتصادی
فرد هم دقت شود و اگر کسی واقعا از پرداخت
مهریه ناتوان بود ،نباید به زندان برود».

اختصاص ارز نیمایی به ایرالینها
رئیس سازمان هواپیمایی کشوری گفت :مقرر
شــده اســت در قالب کمیتهای در ستاد ملی
مقابله با کرونا ارز نیمایی به ایرالینها اختصاص
دهیم تا قیمت بلیت هواپیما افــزایــش نیابد.
تورج دهقانیزنگنه اظهار کرد :در پی جلسات
و مذاکرات صورتگرفته وزیر راه و شهرسازی
دستور داد تا کمیتهای در ستاد ملی مقابله با
کرونا زیرنظر کمیته هوانوردی تشکیل شود تا
هزینههای ارزی و ریالی ایرالینها جبران شود
و آنها بتوانند بدون افزایش قیمت بلیت هواپیما
به حیات خود ادامــه دهند .وی افــزود :یکی از
تصمیماتی که تاکنون برای جلوگیری از افزایش
قیمت بلیت هواپیما اتخاذ شده ،این است که از
طریق ستاد ملی مقابله با کرونا برای ایرالینها ارز
نیمایی تامین کنیم و بخشی را هم به عنوان منابع
ریالی در اختیار آ نها قرار دهیم تا هزینههای
افزایشیافته آنها به گونهای جبران شود .رئیس
سازمان هواپیمایی کشوری گفت :تا کنون در این
زمینه برنامهریزی برای جبران هزینههای ارزی و
ریالی شرکتهای هواپیمایی انجام شده است و
در ادامه باید به دنبال تصویب و ابالغ آن در ستاد
ملی مقابله با کرونا باشیم.
البته زنگنه اواخــر هفته گذشته نیز در حاشیه
بازدید از کانترها و مراحل پذیرش مسافر در
ترمینالهای  ۱و  ،۲ایرساید ،اتوبوسها و رمپ
فرودگاه مهرآباد و همچنین پروازهای در حال
انجام برخی شرکتهای هواپیمایی اعالم کرده
بود :هیچگونه افزایش قیمتی نخواهیم داشت و
پول این صندلیهای خالی از مسافران دریافت
نخواهد شد.

 80درصد مسمومیتهای دارویی
تعمدی است

▪بیش از  6هزار زندانی

اهمیت بررسی اصالح قانون محکومان مالی
وقتی بیشتر میشود که بدانیم بیش از  6هزار
زندانیکشوربهدلیلمحکومیتمالیوناتوانی
درپرداختبدهیخوددرزندانبهسرمیبرند.
«سید اسدا ...جوالیی» رئیس ستاد دیه کشور
در گفتوگو با خراسان میگوید« :در کل کشور
 6946زندانیمشمولحمایتستاددیهداریم
که  5251نفر آنهــا محکومان مالی(بابت
ضمانت ،صدور چک غیرکالهبرداری و،)...
 1430نفرمحکومانمهریه 98،نفرمحکومان
نفقه 83،نفرمحکومانپرداختدیهتصادفات،
 30نفر محکومان حوادث کارگاهی و  57نفر
محکومان جرایم شبهعمد هستند».
▪حق شاکیان فراموش نشود

جــوالیــی بــا اشـــاره بــه ای ـنکــه اص ــاح قانون
محکومان مالی ،کمک قابلتوجهی به این
زندانیان خواهد کرد ،میافزاید« :اما باید به
این نکته هم توجه داشته باشیم که با این کار،
شاکیانپروندهمتضررمیشوند.بنابراینحتما
بایدسازوکارمناسبیپیشبینیشودکهحقوق
آنها تضییع نشود».
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رئیسگروهتجویزومصرفمنطقیواطالعرسانی
فــراوردههــای سالمت سازمان غذا و دارو گفت:
اگرچه تنها  ۴۸درصــد از کل مسمومیتهای
مراجعهشدهبهبیمارستانهادرسالگذشته،علت
تعمدی دارد ،اما در مورد مسمومیتهای دارویی
ح ــدود  ۸۰درص ــد از مـــوارد تعمدی و بــا هدف
خودکشی اتفاق میافتد .این در حالی است که
مسمومیتهای دارویی در کودکان با شیوع کمتر
از چهار درصــد و اغلب به صــورت اتفاقی و در اثر
کنجکاوی کودک یا اشتباه والدین رخ میدهد.
دکتر یسنا بهمنش با بیان اینکه داروهــا یکی از
خطرناکترینعواملمسمومیتزادرمنازلاست،
به ایسنا گفت :با توجه به آمار منتشرشده از سوی
سازمان پزشکی قانونی کشور درخصوص مرگ و
میر ناشی از مسمومیت با داروها ،شاهدیم که طی
هشتسالاخیررفتهرفتهتعدادمواردمرگناشیاز
مسمومیتهایداروییدرحالافزایشبودهاست.
بر اســاس اعــام سازمان پزشکی قانونی کشور،
متاسفانهمتادونکهیکداروی ُم َسکنمخدراست
و در درمان اعتیاد به مواد مخدر تجویز میشود ،به
دلیل اقبالی که افراد معتاد به مصرف آن دارند،
قاچاقشدهودرنتیجهمصرفبدونتجویزپزشکیا
مصرفبیشازحددرمانییامصرفاتفاقیشربت
آن توسط کودکان ،به تنهایی دلیل مسمومیت و
مرگ  ۱۶۰۱نفر در سال  ۱۳۹۸و  ۷۳۰نفر در
پنجماهنخستسال ۱۳۹۹بودهاست.

