ﺗﺮک ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻣﺪت ﺧﺎﻧﻪ و اﺛﺮ آن ﺑﺮ ﺣﻘﻮق زن
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ﻣﻮﺳﯽ ﺑﺮزﯾﻦ ،وﮐﯿﻞ ﺧﺎﻧﻪ اﻣﻦ
ﺳﻮال:
ﺳﻼم!
ﻣﻦ ﺧﺎﻧﻤﯽ ﻫﺴﺘﻢ  ۷۳ﺳﺎﻟﻪ و دو ﻓﺮزﻧﺪ دﺧﺘﺮ ﻫﻢ دارم ﮐﻪ ﯾﮑﯽ  ۳۱ﺳﺎل دارد و دﯾﮕﺮی ﻫﺸﺖ ﺳﺎل .ﺷﻮﻫﺮ ﻣﻦ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﻫﺸﺖ ﺳﺎل اﺳﺖ ﮐﻪ در
ﺧﺎﻧﻪ ﻧﯿﺴﺖ .ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺪﺗﯽ ﺑﻪ دﺑﯽ رﻓﺖ و در آﻧﺠﺎ ﮐﺎر ﮐﺮد ،ﭘﺲ از آن ﻣﺪﺗﯽ در ﺗﻬﺮان ﺑﻮد و ﺑﻌﺪش ﻫﻢ رﻓﺖ ﻣﺸﻬﺪ و آﺧﺮ ﺳﺮ رﻓﺖ ﺗﺮﮐﯿﻪ .ﯾﻌﻨﯽ
در اﯾﻦ ﻫﺸﺖ ﺳﺎل آﺧﺮ روی ﻫﻢ رﻓﺘﻪ دو ،ﺳﻪ ﻣﺎﻫﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺧﺎﻧﻪ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ .ﻣﻦ ﻣﺠﺒﻮر ﺷﺪهام در ﺧﺎﻧﻪ ﻣﺎدر ﺷﻮﻫﺮم زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﻢ ﭼﻮن ﺗﻮان
ﭘﺮداﺧﺖ اﺟﺎره ﺧﺎﻧﻪ را ﻧﺪاﺷﺘﻢ.
ﺷﻮﻫﺮم ﻫﺮ از ﭼﻨﺪ ﮔﺎﻫﯽ ﻣﻘﺪاری ﭘﻮل ﺑﺮای ﻣﺎ ﻣﯽﻓﺮﺳﺘﺪ ﮐﻪ آن ﻫﻢ ﮐﻔﺎف ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎ را ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ .ﻫﺮ ﻣﻮﻗﻊ ﻫﻢ ﺑﻪ او اﻋﺘﺮاض ﻣﯽﮐﻨﻢ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ
ﭼﻪ ﮐﺎر ﮐﻨﻢ؟ ﻣﺠﺒﻮرم ﺑﺮوم دﻧﺒﺎل ﮐﺎر.
اﯾﻦ رﻓﺘﺎر اﯾﺸﺎن ﻣﺮا از ﺧﯿﻠﯽ ﻧﻈﺮﻫﺎ دﭼﺎر ﻣﺸﮑﻞ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﻣﻦ ﻣﺠﺒﻮر ﻫﺴﺘﻢ ﮐﺎرﻫﺎی ﻣﺎدر ﺷﻮﻫﺮم را ﻫﻢ اﻧﺠﺎم ﺑﺪﻫﻢ ﭼﻮن در ﺧﺎﻧﻪ او
ﻫﺴﺘﻢ .ﺑﭽﻪﻫﺎﯾﻢ ﻣﺮﺗﺐ ﺳﺮاغ ﭘﺪرﺷﺎن را ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ و ﻫﺮ ﮐﺴﯽ در ﻣﺪرﺳﻪ و ﺟﺎﻫﺎی دﯾﮕﺮ در ﻣﻮرد ﭘﺪرﺷﺎن ﻣﯽﭘﺮﺳﺪ ،ﭼﻨﺪ روز ﻧﺎراﺣﺖ
ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﺧﻮدم ﻫﻢ ﻧﻤﯽداﻧﻢ ﺷﻐﻞ او دﻗﯿﻘﺎ ﭼﯿﺴﺖ .ﺑﻌﻀﯽ وﻗﺖﻫﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ در ﮐﺎر ﻓﺮش اﺳﺖ ،ﺑﻌﻀﯽ وﻗﺖﻫﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﺎرﻫﺎی ﺗﻮرﯾﺴﺘﯽ
ﻣﯽﮐﻨﺪ….
ﺧﻼﺻﻪ ﻣﻦ در ﺑﺪ وﺿﻌﯿﺘﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪام .ﺧﺎﻧﻮاده ﺧﻮدم ﻫﻢ ﻫﯿﭻ اﻫﻤﯿﺘﯽ ﻧﻤﯽدﻫﻨﺪ و ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺴﻮزی و ﺑﺴﺎزی .ﻓﻘﻂ ﺑﺮادرم ﺑﻪ ﻣﺎ ﭘﻮل
ﻣﯽدﻫﺪ .از ﻟﺤﺎظ روﺣﯽ و ﺟﺴﻤﯽ ﻫﻢ ﺧﯿﻠﯽ ﺑﻪ ﻫﻢ رﯾﺨﺘﻪام .ﺣﺘﯽ ﺧﻮد ﻣﺎدر ﺷﻮﻫﺮم ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﭘﺴﺮ ﻣﻦ ﺑﻪ درد زﻧﺪﮔﯽ ﻧﻤﯽﺧﻮرد .واﻗﻌﯿﺘﺶ
ﻣﺎﻧﺪهام ﭼﻪ ﮐﺎر ﮐﻨﻢ .ﺑﺎ ﻣﺸﻮرت ﺑﺎ ﺑﺮﺧﯽ دوﺳﺘﺎن ﻓﮑﺮ ﻃﻼق ﺑﻪ ذﻫﻨﻢ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ ﭼﻮن دﯾﮕﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮ از اﯾﻦ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻢ ﺗﺤﻤﻞ ﮐﻨﻢ .ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻢ
در اﯾﻦ ﻣﻮرد از ﺷﻤﺎ راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ ﺑﮕﯿﺮم.
آﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺷﻮﻫﺮم ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﻧﻤﯽآﯾﺪ دﻟﯿﻠﯽ ﺑﺮای ﻃﻼق ﻣﯽﺷﻮد؟
ﺟﻮاب:
ﺳﻼم ﺧﺎﻧﻢ ﻣﺤﺘﺮم!
ﻗﺒﻞ از ﭘﺎﺳﺦ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺑﻪ ﺳﻮال ﺷﻤﺎ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽﮐﻨﻢ ﺣﺘﻤﺎ از ﯾﮏ ﻣﺸﺎور ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﻢ ﻣﺸﻮرت ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ،ﭼﻮن اﺣﺴﺎس ﻣﯽﮐﻨﻢ در ﺗﺼﻤﯿﻤﺘﺎن
ﺗﺮدﯾﺪ دارﯾﺪ .ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺨﻮاﻫﯿﺪ ﻃﻼق ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ اﺑﺘﺪا ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺼﻤﯿﻤﺘﺎن ﺟﺪی ﺑﺎﺷﺪ ﭼﻮن ﺑﺎ ﺷﮏ و ﺗﺮدﯾﺪ اﻗﺪام ﮐﺮدن ﻧﺘﺎﯾﺞ رواﻧﯽ و روﺣﯽ
ﺧﻮﺑﯽ ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.
اﻣﺎ از ﻟﺤﺎظ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺧﺪﻣﺘﺘﺎن ﻋﺮض ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﻨﺪ ﯾﮏ ﺗﺒﺼﺮه اﻟﺤﺎﻗﯽ ﺑﻪ ﻣﺎده  ۰۳۱۱ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ ﺗﺮک زﻧﺪﮔﯽ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ از ﺳﻮی زوج
ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﻪ ﻣﺪت ﺷﺶ ﻣﺎه ﻣﺘﻮاﻟﯽ ﯾﺎ  ۹ﻣﺎه ﻣﺘﻨﺎوب در ﻣﺪت ﯾﮏ ﺳﺎل ﺑﺪون ﻋﺬر ﻣﻮﺟﻪ را از ﻣﺼﺎدﯾﻖ ﻋﺴﺮ و ﺣﺮج داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺑﺎ ﺗﻮﺻﯿﻒ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﺷﻮﻫﺮ ﺷﻤﺎ در ﻫﺮ ﺳﺎل در ﻣﺪتﻫﺎی ﻣﺬﮐﻮر در ﺧﺎﻧﻪ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺷﻤﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ
ﻋﺴﺮ و ﺣﺮج ،ﺗﻘﺎﺿﺎی ﻃﻼق ﮐﻨﯿﺪ.
ﺑﺮای ﺗﻘﺎﺿﺎی ﻃﻼق ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ دادﮔﺎه ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺮوﯾﺪ و ﺑﺮای اﺛﺒﺎت اﯾﻨﮑﻪ اﯾﺸﺎن ﻣﺪتﻫﺎﺳﺖ ﺧﺎﻧﻪ را ﺗﺮک ﮐﺮده اﺳﺖ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ از اﻓﺮاد ﻣﻄﻠﻊ
اﺳﺘﺸﻬﺎدﯾﻪ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ و دﺧﺘﺮ ﺑﺰرﮔﺘﺎن را ﻫﻢ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﺎﻫﺪ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﻨﯿﺪ.
ﻋﻀﻮ ﮐﺎﻧﺎل ﺗﻠﮕﺮام ﺧﺎﻧﻪ اﻣﻦ ﺑﺸﻮﯾﺪ.
ﺳﻮال:

در ﺗﻮﺿﯿﺢ ﺷﻤﺎ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺮک ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺪون ﻋﺬر ﻣﻮﺟﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﺷﻮﻫﺮ ﻣﻦ ادﻋﺎ دارد ﺑﺮای ﺧﺎﻧﻮاده ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﻌﻀﯽ وﻗﺖﻫﺎ ﻫﻢ ﭘﻮل
ﻣﯽﻓﺮﺳﺘﺪ .آﯾﺎ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ اﮔﺮ اﯾﺸﺎن در دادﮔﺎه ﺑﮕﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﺮای ﮐﺎر ﮐﺮدن ﻣﺠﺒﻮرم ﺧﺎﻧﻪ را ﺗﺮک ﮐﻨﻢ ،ﻗﺎﺿﯽ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﻣﻦ رای ﻣﯽدﻫﺪ؟
ﺟﻮاب:
دادﮔﺎه ﻗﻄﻌﺎ ﻋﻠﺖ ﺗﺮک ﺧﺎﻧﻪ را ﺑﺮرﺳﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد و ﺷﻮﻫﺮ ﺷﻤﺎ ﻫﻢ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ از ﺧﻮد دﻓﺎع ﮐﻨﺪ اﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ اﯾﺸﺎن ﻣﺪﺗﯽ ﻃﻮﻻﻧﯽ
اﻗﺪام ﺑﻪ ﺗﺮک ﺧﺎﻧﻪ ﮐﺮده و ﻣﺒﺎﻟﻐﯽ ﮐﻪ ﻓﺮﺳﺘﺎده ﻧﯿﺰ ﭼﻨﺪان ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ ،اﺣﺘﻤﺎل اﯾﻨﮑﻪ دادﮔﺎه ﺗﻘﺎﺿﺎی ﺷﻤﺎ را ﺑﭙﺬﯾﺮد زﯾﺎد اﺳﺖ.
در اﯾﻦ ﻣﻮرد اﺣﮑﺎم ﻣﺘﻌﺪدی ﺻﺎدر ﺷﺪه ﮐﻪ ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﻨﺪه ﯾﮏ ﻣﻮرد را اﯾﻨﺠﺎ ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﻢ ﺗﺎ اﮔﺮ ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻠﯽ ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪﯾﺪ ،ﺑﻪ آن اﺳﺘﻨﺎد ﮐﻨﯿﺪ:
ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ دادﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره  ۷۹۱ﻣﻮرخ  ۲۸/ ۴ /۳۲ﺻﺎدره از ﺷﻌﺒﻪ  ۰۳دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر ،ﺷﻌﺒﻪ  ۰۱۷۱دادﮔﺎه ﺧﺎﻧﻮاده ﺗﻬﺮان ،ﺑﺎ وﺟﻮد
اﻋﺘﺮاف ﺗﻠﻮﯾﺤﯽ وﮐﯿﻞ زوج ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺗﺮک ﺧﺎﻧﻪ و زﻧﺪﮔﯽ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺳﻮء اﺧﻼق زوﺟﻪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﻈﺮﯾﻪ داوران ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﻋﺪم ﺣﺼﻮل ﺳﺎزش ،ﺑﻪ
دﻟﯿﻞ ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﻔﻘﻪ زوﺟﻪ و ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺶ ﺑﻪ ﺷﺮح ﻓﯿﺶﻫﺎی اراﺋﻪ ﺷﺪه ﮐﻪ اﯾﻦ ﻧﯿﺰ دﻟﯿﻠﯽ ﺑﺮ ﺗﺮک زﻧﺪﮔﯽ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ اﺳﺖ ،دﻋﻮی زن را ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ
ﺗﻘﺎﺿﺎی ﻃﻼق ﻣﺮدود اﻋﻼم و او را ﻣﻠﺰم ﺑﻪ ﺗﻤﮑﯿﻦ از ﺷﻮﻫﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﺑﺎ اﻋﺘﺮاض زوﺟﻪ دادﮔﺎه ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ دادﻧﺎﻣﻪ  ، ۱۸ /۱۱ /۴۲-۵۵۳ﻣﻔﺎرﻗﺖ ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ زن و ﺷﻮﻫﺮ را در ﻣﺪﺗﯽ ﻃﻮﻻﻧﯽ از ﻣﺼﺎدﯾﻖ
«ﮐﺎﻟﻤﻄﻠﻘﻪ ﺑﻮدن زوﺟﻪ »داﻧﺴﺘﻪ و ﺑﺎ اﺣﺮاز ﻋﺴﺮ و ﺣﺮج زوﺟﻪ ،دادﻧﺎﻣﻪ ﺑﺪوی را ﻧﻘﺾ ﮐﺮده اﺳﺖ.
دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ دادﻧﺎﻣﻪ ﻓﻮقاﻻﺷﻌﺎر ،ﻣﻔﺎرﻗﺖ ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ ﻃﻮﻻﻧﯽ زوﺟﯿﻦ از ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ را دﻟﯿﻞ ﺑﺮ ﻋﺴﺮ و ﺣﺮج زوﺟﻪ در اداﻣﻪ
زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺸﺘﺮک داﻧﺴﺘﻪ و دادﻧﺎﻣﻪ ﻓﺮﺟﺎم ﺧﻮاﺳﺘﻪ را ﺗﺄﯾﯿﺪ و اﺑﺮام ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ دادﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره  ،۰۸ /۷ /۸۲-۰۱ﺷﻌﺒﻪ  ۷۳دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر ،دادﻧﺎﻣﻪ ﻣﺮﺟﻊ ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻧﻈﺮ را ﮐﻪ در ﺗﺄﯾﯿﺪ دادﻧﺎﻣﻪ ﺻﺎدره از ﺷﻌﺒﻪ
 ۲۰۷۱دادﮔﺎه ﺧﺎﻧﻮاده ﺻﺎدر ﺷﺪه اﺳﺖ ،اﺑﺮام ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺗﻘﺎﺿﺎی ﻃﻼق ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﺴﺮ و ﺣﺮج و ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻏﯿﺒﺖ ﺧﻮاﻧﺪه و ﻋﺪم ﭘﺮداﺧﺖ
ﻧﻔﻘﻪ در دادﮔﺎه ﺑﺪوی ﻣﻄﺮح و دادﮔﺎه ﺑﺎ ارﺟﺎع اﻣﺮ ﺑﻪ داوری و ﻋﺪم ﺣﺼﻮل ﻧﺘﯿﺠﻪ در ﺟﻬﺖ اﺻﻼح ذاتاﻟﺒﯿﻦ و ﮔﻮاﻫﯽ ﮔﻮاﻫﺎن و ﻧﺘﯿﺠﻪ
ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت واﺣﺪ ﻣﺪدﮐﺎری اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮐﻪ ﻣﺆﯾﺪ اﻇﻬﺎرات ﺧﻮاﻫﺎن در ﺧﺼﻮص ﺗﺮک زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺸﺘﺮک و ﻋﺪم ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﻔﻘﻪ اﺳﺖ ،ﮔﻮاﻫﯽ ﻋﺪم
اﻣﮑﺎن ﺳﺎزش را در ﻏﯿﺎب زوج ﺻﺎدر ﮐﺮده اﺳﺖ.
وﮐﯿﻞ زوج ﺑﺎ ﻗﺒﻮل ﻏﯿﺒﺖ زوج ،دﻟﯿﻞ ﻏﯿﺒﺖ را ﺑﺪهﮐﺎری و ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻃﻠﺒﮑﺎران و در ﻧﺘﯿﺠﻪ اﺿﻄﺮاری و اﺟﺒﺎری داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ .اﻋﺘﺮاض وﮐﯿﻞ در
دادﮔﺎه ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻧﻈﺮ و دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر ﻣﺮدود و در ﻧﻬﺎﯾﺖ رأی دادﮔﺎه ﺑﺪوی اﺑﺮام ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ.
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ:
ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻗﺎﺿﯽ ﻣﺸﺎور زن در دﻋﺎوی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ
ﺑﺪرﻓﺘﺎری ﺑﺎ« ﻫﻤﺴﺮ ﻣﻮﻗﺖ »ﭼﻪ ﺣﮑﻤﯽ دارد؟
ﺑﻪ ﺑﻬﺎﻧﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﻤﯽﮔﺬارد ﺑﭽﻪدار ﺷﻮﯾﻢ
ﺳﻮال:
اﮔﺮ دادﮔﺎه ﺣﮑﻢ ﻃﻼق ﺑﺪﻫﺪ ،وﺿﻌﯿﺖ ﺑﭽﻪﻫﺎ و ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی آﻧﺎن ﭼﻪ ﻣﯽﺷﻮد؟
ﺟﻮاب:
در ﻣﻮرد ﺣﻀﺎﻧﺖ ﻣﺸﮑﻠﯽ وﺟﻮد ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ ﭼﻮن دﺧﺘﺮان ﺑﻌﺪ از  ۹ﺳﺎﻟﮕﯽ از ﺳﻦ ﺣﻀﺎﻧﺖ ﺧﺎرج ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﺧﻮدﺷﺎن ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺗﺼﻤﯿﻢ
ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ ﺑﺎ ﭼﻪ ﮐﺴﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﻨﺪ .دﺧﺘﺮ ﻫﺸﺖ ﺳﺎﻟﻪ ﺷﻤﺎ ﻫﻢ اﺣﺘﻤﺎﻻ ﭼﻨﺪ ﻣﺎه دﯾﮕﺮ ﺑﻪ  ۹ﺳﺎل ﻗﻤﺮی ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﯿﺪ.
در ﻣﻮرد ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل ﭘﺪر ﺑﭽﻪﻫﺎ ﻣﺴﺌﻮل ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﻔﻘﻪ آﻧﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

