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یک توئيت

لبخندمهریه به بدهکاران!

گزیده

 60.000قربانی کرونا

پژوهشگاه قوه قضاییه طرح تازهای را برای پرداخت مهریه ارائه کرده
که به جای سکه معادل ریالی قبل از گرانی ها لحاظ می شود

فراکسیون زنان اما با این پیشنهاد مخالف است

رسانه های جهان
دویـــچـــهولـــه:
طـــبـــق آخـــریـــن
آم ــار اعــامشــده
مــربــوط بــه سال
 ۲۰۲۰در آلمان
 ۱۱مــیــلــیــون
و  ۵۵۶هــــزار خـــانـــواده زنــدگــی
مـیکــنــنــد .پــنــج مــیــلــیــون و ۹۲۰
هــزار خــانــواده تک فرزند هستند.
چهارمیلیون و  ۲۱۳هزار خانواده
دارای دو فرزند و یکمیلیون و ۴۲۳
هزار خانواده دیگر دارای  ۳فرزند یا
فرزندان بیشتری هستند.
یـــورونـــیـــوز:
رئــیــس موسسه
بـــیـــمـــاریهـــای
عـــــــفـــــــونـــــــی
ایــاالتمــتــحــده
بــه آمریکاییها
تــوصــیــه کـــرد کـــه منتظر بــرخــی از
واکسنهای کووید ۱۹-نمانند و هر
نوع واکسنی را که در دسترس بود،
تزریق کنند .وی تاکید کرد« :این یک
مسابقه بین ویروس و واکسینهکردن
افــراد است .اگر فردی بیشتر منتظر
تزریق واکسن بماند ،احتمال جهش
ویروس بیشتر است».

مصطفی عبدالهی -با هشتگ #کار_خوب،
نوشته بود «همسرم به مناسبت روز مرد 5،سکه
دیگر از  121سکه مهریهاش را بخشید و تعداد
سکههایی را که در  8سال زندگی مشترکمان
هدیه داده،بــه  26عدد رساند» .شاید اینها
نمونه همان زو جهایی هستند که قدیمیها
مدنظرشان بود و به خاطر امیدواری به همین
دلبستگیها و فداکاریها در زندگی مشترک،
وقتی پای قرار عقد و تعیین مهریه مینشستند،
میگفتند« :مهریه را کی داده و کی گرفته».
امــا سالهاست کــه ایــن نــوع مــهــرورزیهــا و
دلبستگیهاُ ،د ِّر کمیاب شده است. ...
▪حق قانونی زنان

چرایی بــروز اختالفات در زندگی زناشویی
و به اجــرا گذاشتن مهریه ،داستان مفصلی
اســت که اینجا مجال روایــتــش نیست؛ اما
همه میدانیم که مهریه ،حق قانونی و شرعی
یک زن در زندگی مشترک است .نگاهی به
پروند ههای دادگــا ههــای خانواده هم نشان
میدهد که رویکرد قوه قضاییه و قانونگذار
به این موضوع ،تالش برای حمایت از این حق
زنان بوده است و مردان را ملزم به پرداخت آن
کردهاند .البته شرایطی مثل پرداخت اقساطی
مهریه هم رویکرد حمایتی دستگاه قضایی از
مردان بوده است.
▪قانون مهریه ،تسلیم قیمت سکه شد

اما داستان مهریه از آن روزی ترسناک شد
کــه سکهها بــال درآوردنــــد و تــا سکوی 16
میلیون تومان هم پریدند .آنجا بود که دیگر
قسطیکردن مهریه هم بیاثر شد و نگرانی از
افزایش زندانیان مهریه بیشتر .در این وضعیت،
کمیسیون قضایی مجلس برای اصالح قانون
مهریه دست به کار شد و یکی از پیشنهادهایش
ایــن بــود که بهجای  110سکه قیدشده در

هستیم و نه میخواهیم حقو قشان نادیده
گرفته شـــود» .رحــمــانــی تصریح میکند:
«هماکنون قوه قضاییه و مجلس پیشنهادهایی
را برای اصالح قانون مهریه ارائه کردهاند که در
حال بررسی کارشناسی است اما هنوز نهایی
نشده است».
▪نظر کمیسیون قضایی چیست؟

قانون مهریه 5 ،سکه لحاظ شود و بیش از آن،
حکم زندان نداشته باشد .البته واکنشهای
منفی به این پیشنهاد فراوان بود و بعید به نظر
میرسد اجرایی شود.
▪پیشنهاد تازه پژوهشگاه قوه قضاییه

حاال پژوهشگاه قوه قضاییه ،پیشنهاد تازهای
ارائــه کرده و گفته است« :وقتی قیمت سکه
دچــار نوسانات شدید میشود و زوج امکان
پرداخت اقساط مهریه را از دست میدهد ،اگر
معادل ریالی تقسیط انجامشده در بحث سکه
و دالر و ...را به نرخ قبل از نوسانات پرداخت
کند ،دیگر راهی زندان نمیشود .مثال فرض
کنید آن موقعی کــه مــدیــون تــوان پرداخت
داشته ،سکه یکمیلیون بــوده و اکنون 10
میلیون شده و زوج امکان پرداخت ندارد .طبق
این روش اگر معادل ریالی همان اقساط را سر
هرماه پرداخت کند ،هرچند قیمت فعلی سکه
را پرداخت نکرده اما حبس نمیشود».
▪چارهای جز بررسی موردی وجود ندارد

البته دکتر «مرتضی خمسه» ،رئیس اداره
قوانین و مقررات پژوهشگاه قوه قضاییه ،این

نکته را هم گفته است که« :ماحصل پیشنهاد
پژوهشگاه این بوده که هم حقوق زوج و هم
حقوق زوجه تامین میشود .به عنوان مثال
ممکن است تنها ممر درآمــد زوجــه ،اقساط
دریافتی مهریه باشد بنابراین نمیتوان حکم
کلی داد و گفت زوج به دلیل شرایط اقتصادی
از پــرداخــت اقــســاط معاف ش ــود؛ بنابراین
چارهای جز بررسی موردی وجود ندارد».
▪دفاع فراکسیون زنان از حقوق بانوان

اما «فاطمه رحمانی» نایب
رئیس فراکسیون زنان در
مجلس یــازدهــم ،دربــاره
ایــن پیشنهاد میگوید:
«هــــنــــوز در جــلــســات
کارشناسی بین مجلس و قــوه قضاییه به
نتیجهاینرسیدهایموپیشنهادپژوهشگاهبرای
پرداخت معادل ریالی زمان صدور حکم هم
هنوز نپذیرفته نشده اســت» .نماینده مردم
مشهدادامهمیدهد«:مامیخواهیمدرمهریه،
همان نگاه جامع احکام دینی حاکم باشد و
موضوع را فقط از یک زاویه نبینیم .نه به دنبال
نگاههای فمینیستی و حمایت افراطی از زنان
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نظر «حسن نوروزی» نایب
رئیس کمیسیون قضایی را
هـــم دربـــــــاره پــیــشــنــهــاد
پژوهشگاه قوه قضاییه جویا
مــیشــوم و او م ـیگــویــد:
«اعتقاد ما این است که مهریه یک امر مشخص
است و اینکه باال رفتن و پایین آمدن تصنعی
قیمتها بخواهد ارزش مهریه را اینقدر تغییر
دهد و گرفتاری ایجاد کند ،موردتایید شرع
نیست .مهریه که انسان فروشی نیست ،چیزی
به عنوان صداق و مهر و محبت از طرف مرد به
زن است و نباید به زندانیکردن و بگیر و ببند
منجر شود» .نوروزی به برخی پیشنهادهای
کمیسیون قضایی مجلس در اصــاح قانون
مهریه هم اشاره میکند:
* در بحث بــدهـیهــای مــالــی مثل مهریه،
زندانیکردن ممنوع است.
* باید مهریهها را متعادل کــرد و به انــدازه
درآمدها تعیین شود.
* دادگاهها باید به فوریت برای تقسیطکردن
مهریهها تصمیمگیری کنند.
الــبــتــه ایــنهــا فــعــا در حــد پیشنهادهای
کمیسیون است و باید دید صحن علنی مجلس
چه موضعی نسبت به آن خواهد داشــت .به
گفته نــوروزی ،فعال اولویت مجلس بررسی
الیحه بودجه  1400است و احتماال بررسی
اصالحات قانون مهریه به بهار سال 1400
موکول خواهد شد.

گروه اجتماعی-یکسالو 10روزقبلوقتیخبر
اولین فوتی کرونا در کشور منتشر شد ،هیچکس
فکر نمیکرد که  375روز بعد از آن 60هزار ایرانی
دیگر نیز بر اثر ابتال به این ویروس وحشی جانشان
را از دست بدهند؛ اما این اتفاق افتاد و چهبسا برای
آیندهاش نیز چندان تصویر روشنی وجود ندارد.
اگرچه روز گذشته رئیس دفتر اروپایی سازمان
جهانی بهداشت پیشبینی کــرد« :همهگیری
ویــروس کرونا در اوایــل سال آینده میالدی پایان
مییابد .البته ایــن ویــروس در میان انسانها از
بین نخواهد رفت ،اما تا تاریخ مشخصشده دیگر
نــیــازی بــه مــحــدودیــت نخواهد ب ــود .بااینحال
هیچکس نمیتواند بــه طــور قطعی بگوید که
وضعیت شیوع ویروس چگونه پیش خواهد رفت».
از سوی دیگر در شرایطی که در ماه گذشته و با آغاز
واکسیناسیون در جهان انتظار میرفت ،نشاط
و امید به جهان بازگردد ،شیوع هولناک ویروس
جهشیافته یا انگلیسی کرونا این شادی را از اغلب
مردمجهانربودوهمهبهنوعیباترسازابتالبهاین
ویروسدرالکخودفرورفتند.اینشرایطدرکشور
ما نیز با افزایش آمار مبتالیان به کرونای انگلیسی
و جانباختگان آن وارد فاز متفاوتی از گذشته شده
استوطبقآنچهمسئوالنوزارتبهداشتهشدار
میدهند کشور اکنون وارد مــوج چهارم شــده و
روزها و هفته های آینده نیز باید بحران جدیتری
را نسبت به سه موج پیشین به انتظار بنشینیم .در
همینحال،سخنگویوزارتبهداشتدیروزتعداد
جانباختگان کرونا تاکنون را 59هزار و  980نفر
اعــام و تاکید کرد که «:بــه دنبال کاهش میزان
رعایتپروتکلهایبهداشتیوسهلانگاریدراین
زمینه ،خطر تکرار تجربیات تلخ گذشته و گسترش
موجچهارموسهمگینکروناوجوددارد».همچنین
نمکی وزیر بهداشت هم دیروز در قم هشدار داد:
بیمارستانها را آمادهتر کنید و دلخوش نباشید.
منحنیهای ثابت در استانها برای بنده که بدبین
هستم ،دلخوشکننده نیست؛ چون همیشه از روز
اول ،بدترین وضعیت را درنظر گرفتم ،خودمان را
برای بدترین روز آماده کردیم که سربلند باشیم و
بیمارانماآوارهوسرگرداننشدند.خودتانرابرای
یک توفان آماده کنید .خوشبین به اینکه وضعیت
همینگونه میماند ،نیستم و معتقدم که یک توفان
سنگیندرراهداریموبایدبرایآنآمادهبود.

