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ریحانه جوالیی

از قدیم گفته اند »ازدواج هندوانه در 
بسته است« و کســی نمی داند عاقبت 
انتخابی که کرده چه می شود. آیا پیوندی 
خوب و همیشگی می ماند یا سرانجامش 
به دادگاه خانواده و جدایی می انجامد. در 
هر حال یکی از اتفاق هایی که همیشه 
چه در آغاز و چه در پایــان ازدواج بین 
زوج ها و خانواده هایشــان مشکل ساز 
می شود مهریه است و حاال با باال رفتن 
عجیب وغریب قیمت سکه این مشکالت 
بیشتر هم شده اســت تا جایی یک روز 
مجلس برای کم کردن آن جلسه تشکیل 
می دهد و یک روز دیگر مردانی که باید 
مهریه پرداخت کنند به خاطر آن دست 
به تجمــع و اعتــراض می زنند، گاهی 
هم فعالین حقوق زنــان بیانیه صادر 
می کنند که مهریه حق زنان اســت و 
پرداخت نکــردن آن اجحاف به حقوق 
زنان محسوب می شــود؛ خالصه که 
دادن و گرفتن مهریه به ویژه در سال های 
اخیر به یکی از موضوعات بسیار جنجالی 

تبدیل  شده است. 
تجمع مردان معترض به قانون 

مهریه مقابل مجلس
روز ســه شــنبه جمعی از مردان 
بدهکار مهریه با تجمع در مقابل مجلس 
تقاضای دادخواهی و تغییر قانون زندانی 

شدن به خاطر مهریه را مطرح کردند.
این افراد خواستار آن شدند که تعداد 
پرداخت ســکه های مهریه که منجر 
به حبس می شــود، کاهش یابد. آن ها 
پالکاردهایی در دســت داشتند با این 
پیام که؛ »قیمت ســکه در زمان انعقاد 
عقد + نرخ تورم ساالنه بانک مرکزی« 
»طبق قانون حمایت از خانواده زن ها 
در عدم تمکین و انحالل کانون خانواده 
آزادی مطلق دارد«، »قوانین فمینیسم 
نمی خواهیم« »طبق نظر فقها حبس 
مردان به دلیل عــدم پرداخت نفقه و 
مهریه شرعاً جایز نیست«. همان طور که 
گفته شد در سال های اخیر تصمیمات 
مختلفی برای کم کــردن مهریه زنان 
اتخاذ شد. شهریور امســال بود که بار 

دیگر موضوع تعیین سقف برای مهریه 
از سوی برخی نمایندگان مجلس مطرح  
و به  صراحت اعالم شــد کــه به دنبال 
تصویب حداکثر 14سکه در ازدواج های 
ایرانی هستند و به زودی آن را در صحن 
علنی مجلــس مطــرح خواهند کرد؛ 
طرحی که موافقــان آن می گویند در 
جهت کاهش فشار روی مردان هنگام 
پرداخت مهریه بسیار کاربردی است و 
مخالفان آن معتقدند که وضع این قانون 
در صورت اصالح نشــدن دیگر قوانین 
ازدواج، آسیب های سنگینی را به زنان 

وارد می کند.
مجلس نمی تواند برای مهریه 

سقف تعیین کند
با این حــال و در پــی تجمع اخیر، 
رئیس کمیســیون قضایی و حقوقی 
مجلس شورای اسالمی در مورد طرح 
اصالح قانون مهریه در این کمیسیون 
گفت: طرحی برای اصالح قانون مهریه 
از سال های قبل در کمیسیون قضایی 
و حقوقی مجلس مانده بود که ما در این 
کمیسیون در رابطه با این طرح هنوز به 
نتیجه نرسیده ایم که باید چکار کنیم. 
یعنی ممکن اســت اصال این طرح در 

کمیسیون مطرح و بررسی نشود.
موسی غضنفرآبادی اظهار کرد: کار 
کارشناسی این طرح انجام شده است 
اما از نظر ما اگر قرار اســت این طرح در 
کمیسیون مورد بررسی قرار گیرد باید 
کار کارشناســی دقیقتری بر آن انجام 

شود.
وی ادامــه داد: در ایــن طــرح به 
هیچ عنــوان در مورد میــزان مهریه 
تصمیم گیری نخواهد شــد بلکه قالب 
طرح این است که قانونی مصوب شود که 
هم مردان زندان نروند و هم زنان حقشان 

ضایع نشود .
غضنفرآبادی تاکیــد کرد: تعیین 
میزان مهریه خالف شرع و قانون است 
و چنین چیزی امــکان ندارد و مجلس 
نمی تواند برای مهریه سقف تعیین کند.

حتی قانون 110 سکه هم نقض شده 
است و هرکسی امروز به عنوان بدهکار 
مهریه باشد براساس قانون نحوه اجرای 
محکومیت های مالــی زوجه می تواند 
در خواســت حبس کند و اگر آن طرف 

نداشته باشد و برای دادگاه محرز شود 
حبس منتفی می شود.

استیصال بدهکاران مهریه از 
قیمت های صعودی سکه

باال رفتن قیمت ســکه این روزها 
برای بســیاری از آقایان که در شــرف 
جدایی هستند تبدیل به کابوس شده 
است. برخی از مردان به علت ناتوانی در 
پرداخت مهریه زندانی می شدند اما بنا 
بر قانون حمایــت از خانواده 1۳۹1 که 
در اسفند ۹۳ اجرایی شــد، ناتوانی در 
پرداخت مهریه های باالی 110 سکه، 
مشــمول زندان رفتن مرد نمی شود 
و زندانی شــدن مرد بــا توافق طرفین 
و قســط بندی مهریه حذف می شود. 
همچنین در ســال 1۳۹0 دیوان عالی 
کشــور در رأی وحدت رویه ای شماره 
۷۲۲ پذیرش دادخواست اعسار به شکل 
دعوای تقابل را هم پذیرفت که به موجب 
آن فرایند رسیدگی به اعسار به شدت 
تســریع یافته و امکان صدور دســتور 

بازداشت بسیار کاهش پیدا کرد.
حاال اما بسیاری معتقدند با باال رفتن 
قیمت ســکه باید در پرداخت مهریه 
زنان تجدید نظر شــود. برخی اخبار از 
این حکایت دارنــد که مجلس درصدد 
این است که قانونی تصویب کند که بر 
اساس آن 14 سکه به زن تعلق گیرد و 
برخی خبرها می گویند قرار است این 
تعداد به 5 سکه برســد. در این صورت 

قانون به حمایت از آقایان شتافته است. 
بااین حــال آقایان هنوز بــه دنبال این 
هستند که مبلغ کمتری از مهریه همسر 

خود را پرداخت کنند. 
شروطی که در سند ازدواج آمده را 

باید قانونی کرد!
طرح کم کردن مهریه زنان مخالفان 
زیادی دارد. عده ای می گویند این کار 
ضد حقوق زنان اســت و عده ای دیگر 
معتقدند اصاًل مهریه باید حذف شده و 
شــروط ضمن عقد جایگزین آن شود. 
در این صورت زن و مرد حقوق یکسان 
و برابر دارنــد و آن وقت نمی توان گفت 
مهریه ابزار فشــار زن بر مرد می شود. 
بااین حال در سال های اخیر زنان زیادی 
بودند که به جای داشتن مهریه شروط 
ضمن عقد خــود را گرفتنــد. تا اینجا 
همه چیز خوب اســت و مشکلی پیش 
نمی آید اما مشکل از آنجا شروع می شود 
که خانمی می خواهد به زندگی مشترک 
پایان دهد. حاال شروط ضمن عقدی که 
در سند ازدواج ثبت شده باید محضری 
شده باشد، موضوعی که بسیاری از زنان 
نمی دانند و هیچ مرجعی هم نیست که 
به آن ها بگوید شروط ضمن عقد عالوه 
بر سند ازدواج باید در دفاتر اسناد رسمی 

هم ثبت شود. 
زنان زیادی بوده اند که به این دلیل 
و از روی ناچاری بــه زندگی خود ادامه 
داده اند یا به اصطالح مجبور شده اند به 
همسر خود باج بدهند تا حق طالق و یا 
سایر حقوق خود را در دفاتر اسناد رسمی 
ثبت کنند. مریم یکی از زنانی است که 
به دلیل مشــکالت اخالقی همسرش 
دوندگی های بسیاری کرد تا شروطی که 
در عقدنامه تنظیم شده بود را به دست 
بیاورد. البته این به معنای این نیســت 
که توانست به راحتی از همسرش جدا 
شود چراکه قوانین زیادی که به نوعی 
در حمایت از آقایان وضع شده بود کار 
جدایی را به بیش از یک ســال کشاند. 
او به »توســعه ایرانی« می گوید: برای 
اینکه حقــوق طبیعی خود را داشــته 
باشم مهریه ام را بخشــیدم. بعد از بروز 
مشــکالت با این فکر که شروط ضمن 
عقد را دارم و بدون مشکل می توانم جدا 
شوم به دادگاه مراجعه کردم اما متوجه 
شدم باید شروط ضمن عقد را محضری 
می کردم و مشــکل از اینجا شروع شد 
که همســرم حاضر نشد شروط ضمن 
عقد را قانونی کنیم و با تمام این مسائل 
برای جدایی بیش از یک سال درگیری 
داشتم و هر روز کاری جز رفتن به دادگاه 

و دفترخانه نداشتم.
 او می گوید: زنان اطالعات کمی از 
قوانین و حقوق دارند، بیشــتر قوانین 
خانواده هم به سود مردان نوشته شده 
و بیشترین آسیب  در این میان متوجه 

زنان است.
سند ازدواج صرفاً واقعه ازدواج را 

ثبت می کند!
بسیاری معتقدند در پروسه طالق 
و جدایــی قانون طرفدار مرد اســت و 
نمونه آن این که زن در یک سند رسمی 
برخی حقوق را گرفته است با این حال 

بایــد آن را دوباره قانونی کنــد. اما چرا 
یک سند قانونی توانایی این را ندارد که 
برخی شــروط را که مرد و زن بر سر آن 
به توافق رسیده اند به زن اعطا کند؟ در 
این باره یک سردفتردار اسناد رسمی به 
»توسعه ایرانی« می گوید: سند رسمی، 
سندی است که در دفاتر اسناد رسمی 
ثبت می شود. ســند نکاح صرفاً سند 
ثبت کننده واقعه ازدواج است و شروط 
ضمن عقد شرط فعل و شــرط انجام 
تعهد است. این شرط ها در سند ازدواج 
می آیند اما باید عمل به آن شرط ها در 
دفتر اسناد رسمی به صورت قانونی ثبت 
شود تا به سند رسمی و الزم االجرا تبدیل 
شود چون در ســند نکاحیه تنها واقعه 

ازدواج ثبت می شود. 
به گفته این فرد حقوق خوانده شروط 
ضمن عقد موضوعیتی در سند ازدواج 
ندارد چون دفاتر ازدواج و طالق اجازه 
رسمی کردن سند و قانون را ندارند. به 
همین دلیل باید این آگاهی در جامعه 
ایجاد شود که پیش از هرکاری شروط 
ضمن عقد را در دفاتر اســناد رســمی 

ثبت کنند. 
فرهنگ سازی برابری زن و مرد را 

آغاز کنیم
پرداخت مهریه برای مردان تبدیل 
به سخت ترین کار دنیا شده است. مردان 
زیادی به واسطه پرداخت مهریه زندگی 
و تمام پس اندازشان را از دست داده اند. 
عمر زندگی برخی از این ازدواج ها شاید 
به یک سال هم نرسیده باشد بااین حال 
آن ها مجبورند تاوان انتخاب اشتباه یا 
عمل اشتباهی که منجر به جدایی شده 
اســت را بپردازند. به گفته افراد حقوق 
خوانده طرح هایی کــه مجلس برای 
کاهش مهریه بانــوان مطرح می کند 
نمی تواند چندان موفق باشد و تصویب 
شود چراکه در این صورت تا حد زیادی 

به حقوق بانوان ضربه می زند. 
علیرضا آذربایجانی، حقوقدان هم 
معتقد اســت طرح »مهریــه بیش از 
5 یا 14ســکه زندان ندارد« می تواند 
مورد تجّری و فرار زوج هــا از پرداخت 
دیونشان شود و دختری که به هر دلیل 
بعد از ازدواج درگیر مســائلی  شده، از 
حداقل  ضمانت اجراهای قانونی بی بهره 
می شود. به گفته او دین یک مفهوم عام 
یعنی بدهی یا بدهکار دارد که این بدهی 
یا دین را می شود به دو دسته تقسیم کرد. 

یک دسته دین عام است که مجموعه 
مطالبات و بدهی های مربوط به معامالت 
را در برمی گیــرد و از موضوع بحث ما 
خارج است. دسته دوم دین خاص است 
که موضوع آن بدهی مربوط به مهریه 
است که از طرف زوج به عنوان بدهکار 
و از طرف زوجه به عنوان طلبکار حساب 
می شود. بنابراین پرداخت مهریه زوج 
به زوجه موضوعی است که نمی توان از 
آن شــانه خالی کرد حاال اما با توجه به 
شرایطی که به وجود آمده است بهترین 
زمان برای فرهنگ سازی است. فرهنگ 
حذف یا کمتر کــردن مهریه از طرف 
دختران و به رسمیت شناختن برخی 
حقوق زنان. زوج های جوان می توانند با 
تعیین کردن مهریه ای معقول و مناسب 
و ثبت کردن شــروط ضمن عقد کار را 
راحت کنند. موضوع این است که آقایان 
باید به این باور برســند که تا زمانی که 
برخی از حق و حقوقی که قانون و شرع 
به آن ها داده است را واگذار نکنند باید با 
موضوعات این چنینی هم درگیر شوند. 
اگر آن ها قبول کنند برخی از حقوق اولیه 
و عادی زنان را به آن هــا بازگردانند در 
این میان نه زن می تواند با ابزاری به نام 
مهریه مرد را تحت فشــار قرار دهد و نه 
مرد می تواند با داشتن حقوق برتر زن را 
مجبور به زندگی و سازش کند. از سوی 
دیگر دولت باید شــرایطی را برای زنان 
و مستقل شــدن آن ها پس از جدایی 
فراهم کند تا یک زن وابسته به مهریه 

خود نباشد. 

مرداِن بدهکار، دادخواه و معترض اند و زنان بیمناک از تضییع حق؛

تساوی حقوق زن و مرد؛ کارسازتر از مهریه

خبر

نشست بررسی مشــکالت و راهکارها جهت ارتقای سطح 
درمان بیماران پروانه ای دیروز-چهارشنبه-  برگزار  و در آن بر 

تغییر رویکرد توزیع پانسمان برای بیماران ای بی تأکید شد.
به گزارش ایلنا، نشست بررسی مشکالت و راه کارها جهت 
ارتقای ســطح درمان بیماران پروانه ای بــا حضور نمایندگان 
دانشگاه های علوم پزشکی کشور و فاطمه هاشمی ریاست بنیاد 

برگزار شد.
فاطمه هاشــمی پــس از اســتماع صحبــت نمایندگان 

دانشــگاه های علوم پزشکی و طرح مشــکالت این بیماران و 
خانواده های آنها گفت: جلســه خیلی خوبی برگزار و مسائل و 
مشکالت به خوبی مطرح شد. راهکارهایی نیز ارایه داده شد که 

در جهت رفع مشکالت این بیماران باشد.
او با تاکید بر اینکه رســالت بنیاد امــور بیماری های خاص 
شناسایی و ردیابی بیماران است، گفت: این بنیاد تالش می کند 
تا ارتباط را با نهادهای مربوطه برقرار کند تا مشکل  بیماران خاص 
برطرف شود. هاشمی با بیان اینکه  بررســی مشکل  بیماران 
ای.بی با دولت تدبیر و امید آغاز شد، گفت: امروز چندین مرکز 
 در کل کشــور برای بیماران ای بی در نظر گرفته شــده است. 
او تاکید کرد که کلید رفع مشکالت برگزاری جلساتی از این دست 
و طرح مسائل و مشکالت بیماران و پزشکان و مراکز درمانی است 
گفت: در هر جا مشکالتی هســت زمانی برطرف می شود که 

چنین جلساتی برگزار می شود. هاشمی در ادامه به چند چالش 
اصلی بیماران ای بی اشــاره کرد و گفت: یکی از مشکالت خود 
مراکز هستند و به دلیل اینکه تنها به متخصص توجه می کنند، 
نتوانســتند مرکز را فعال کنند. اصال نیازی نداریم که همیشه 
پزشک متخصص داشته باشــیم با یک پزشک و پرستار خوب 
می توانیم بیماری را مدیریت کنیم. برای این منظور آمادگی داریم 
جلساتی برگزار و به پزشک عمومی و پرستاران آموزش دهیم.  
در این نشست امین رفیعی پور، مشاور بنیاد امور بیماری های 
خاص نیز گفت: صحبت های خوبی در این جلسه مطرح شد اما 
صحبت ها بیشتر درباره درمان بود و به پیشگیری و توجه به روان 
و خدمات اجتماعی کمتر توجه شد. نیاز به خدمات روانشناختی 

خیلی جدی است که در این بیماری جای آن خالی است.
او ادامه داد: بحث آموزش مسأله دیگری است که باید به آن 

توجه کرد. باید با همکاری وزارت آموزش و پرورش آموزش هایی را 
برای آنها تعریف کرد و به سمت انگ زدایی برویم که بیماری ای.بی 
واگیردار نیست. رفیعی پور گفت: در زمینه پانسمان ها اینکه عده 
خاصی فرستنده باشند درست نیست. می توانیم به پزشک های 
عمومی آموزش دهیم تا خدمات پانسمان را انجام دهند و نیازمند 
هماهنگی بین بیمارستان ها و پزشکان هستیم.  نیازی نیست که 
هر هفته پزشک متخصص بیمار را به ویژه در مناطق دورتر درمان 
کنند. او همچنین گفت که رویکرد توزیع پانسمان باید عوض 
شود و مراکز بهداشتی می توانند این ساماندهی را انجام دهند. 
نباید وابسته به یک مرکز باشیم، سالمت وظیفه وزارت بهداشت 
است و باید پای کار بایستند. رفیعی پور همچنین تاکید کرد که 
غربالگری دقیق تری باید صورت گیرد و بدانیم چند بیمار داریم 

چرا که آمارها خیلی دقیق نیست.

در نشست مشکالت بیماران پروانه ای مطرح شد؛

رویکرد توزیع پانسمان بیماران ای بی باید تغییر کند 

موضوع تعیین سقف 
برای مهریه از سوی 

برخی نمایندگان مجلس 
مطرح شده و به صراحت 

اعالم کرده اند که به 
دنبال تصویب حداکثر 
14سکه در ازدواج های 

ایرانی هستند با این حال 
رئیس کمیسیون قضایی 

و حقوقی در پی تجمع روز 
سه شنبهمعترضان قانون 
مهریه مقابل مجلس گفت 
که مجلس نمی تواند برای 

مهریه سقف تعیین کند

سردفتردار اسناد رسمی 
به »توسعه ایرانی« گفت: 

سند رسمی، سندی است 
که در دفاتر اسناد رسمی 
ثبت می شود. سند نکاح 

صرفاً سند ثبت کننده 
واقعه ازدواج است و شروط 

ضمن عقد شرط فعل و 
شرط انجام تعهد است. این 

شرط ها در سند ازدواج 
می آیند اما باید عمل به 

آن شرط ها در دفتر اسناد 
رسمی به صورت قانونی 

ثبت شود
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حکم اعدام آرمان عبدالعالی برای 
سومین بار متوقف شد

برای سومین بار حکم 
اعدام آرمــان عبدالعالی 
متوقف شــد و بار دیگر 
با توقف اجــرای حکم از 
قرنطینه به بنــد زندان 
رجایی شهر منتقل شــد. عبدالصمد خرمشاهی 
وکیل آرمان عبدالعالی به خبرنگار ایلنا گفت: ظاهراً 
این تعویق اجرای حکم اختصاص به آرمان نداشته 
است و حالت عمومی داشــته و چند نفری که باید 
حکم اعدام برایشان اجرا می شد، اجرای حکم شان به 
تعویق افتاده است. آرمان عبدالعالی متهم به کشتن 

دوست دخترش، غزاله شاکر در سال ۹۲ است. 
    

معاون حمایت و سالمت خانواده این نهاد خبر داد:
صفر شدن پشت نوبتی های 

کمیته امداد 
معــاون حمایــت و 
ســالمت خانواده کمیته 
امداد از تحت پوشش قرار 
گرفتن ۲15 هزار خانوار 
نیازمند خبــر داد و گفت: 
100 هزار مددجو با توجه به بودجه ســال 1400 به 
چرخه مددجویان اضافه کرده ایم. بنابراین پشــت 
نوبتی نداریم و همه افراد پشت نوبت تحت پوشش قرار 
گرفته اند. به گزارش ایلنا، حسین خدرویسی  گفت: 
براســاس آخرین آمار دو میلیون و ۲۲۷ هزار و ۳۲۸ 

خانواده تحت پوشش هستند.
    

ضرورت به روز شدن دوربین های 
مداربسته قدیمی

جانشــین رئیس پلیس پایتخــت بر ضرورت 
به روزرسانی دوربین های مداربسته قدیمی تاکید 
کرد.  ســردار حمید هداوند، در گفت وگو با ایسنا 
تصریح کرد: کیفیت دوربین ها عامل بسیار مهمی 
است و به همین دلیل هم ما از صنوف، نهادها و حتی 
شــهروندان می خواهیم که اگر در مراکز تجاری، 
اداری و منازل خود از دوربین های قدیمی استفاده 

کرده اند، سیستم آن را به روزرسانی کنند.
    

رئیس سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور:
اسامی روانشناسان زرد و 

روانشناس نماها به زودی منتشر می شود
رئیس ســازمان نظام 
روانشناســی و مشاوره 
کشــور، گفت: به زودی 
این ســازمان اســامی 
و  زرد  نشناســان  ا رو
روانشناس نماها را منتشر خواهد کرد تا این روانشناس 
نماها به مردم معرفی شده و کســی به آنها مراجعه 
نکند. محمد حاتمی در گفت وگو با ایسنا، با اشاره به 
ارائه خدمات روانشناسی و مشاوره غیرقانونی از سوی 
برخی افراد که خود را روانشناس می نامند اما پروانه 
اشتغال ندارند، به مردم هشدار داد نسبت به رفتارهای 
خارج از عرف در جلســات روانشناســی و مشاوره 
حساس باشند و از همان ابتدای جلسات حضوری 
و یا مجازی، شماره پروانه روانشناسان و مشاوران را 
دریافت کرده و با جســتجوی آن در سایت سازمان 
نظام روانشناسی و مشــاوره کشور از صحت شماره 
پروانه روانشناسان و مشاوران اطمینان حاصل کنند.

    
معاون وزیر بهداشت اعالم کرد:

»قارچ سیاه« رو به کاهش است
معاون درمان وزارت 
بهداشت درباره وضعیت 
بیماری قارچ ســیاه در 
کشور گفت: موارد بیماری 
قارچ سیاه در کشور وجود 
دارد، اما اینطور نیست که افزایشی باشد و بیماری رو 
به کاهش بوده است. قاسم جان بابایی در گفت گو با 
ایسنا، درباره گمانه زنی ها از پیک ششم کرونا، نیز 
گفت: فعال روند رو به افزایش خیلی مختصری در 
برخی استان ها مانند البرز، کردستان، مازندران و 
گیالن داریم، اما این روند افزایشی مختصر به معنای 

پیک ششم کرونا نیست.
    

پیوند کلیه حیوان به انسان برای 
اولین بار در جهان

برای نخستین بار در جهان جراحان موفق به پیوند 
کلیه حیوان به انسان شدند. در این عمل جراحی که 
در نیویورک صورت گرفت، کلیه یک خوک به انسان 
پیوند داده شد. محققان به رویترز گفته اند گیرنده 
یک بیمار مبتال به مرگ مغزی بــا عالئم اختالل 
عملکرد کلیه بوده و خانواده وی با انجام این آزمایشات 
بر روی بیمار موافقت کــرده بودند. نتایج آزمایش 

عملکرد کلیه پیوندی طبیعی به نظر می رسد.

از گوشه و کنار


