
در دهههاي اخير، رشد شتابان فناوري اطالعات و به دنبال آن 
توسعه شبكههاي سريع ارتباطي، افقهاي تازهاي در پيشبرد تحقيقات در 
همه زمينههاي علمي، فراهم كرده است. به طوريكه با توسعه و پيشرفت 
فناوريهاي نوين و به دنبال انفجار اطالعات، پاسخگويي با شيوههاي 
ســــنتي ديگر جوابگوي نيازهاي جوامع نبوده و لذا نياز به شيوههاي 
جديدتر به شدت احساس ميشود. در واقع به كارگيري رايانه را ميتوان 
سومين تحول عظيم بعد از پيدايش خط، كتابت و اختراع چاپ دانست.
هم چنين در حال حاضر با توسعه كمي و كيفي قابليتهاي فضاي 
مجازي، بخصوص نرم افزارهاي موجود در تلفن همراه، دگرگوني 
عظيمي در امر انتقال و بازيابي اطالعات به وقوع پيوست. اما سؤال مهم 
اين است كه در بهره مندي از اين ابزارها چگونه رفتار كنيم كه ضمن 
فرهنگ سازي صحيح و تطبيق با باورهاي بومي و ملي، شاهد استفاده 
بهينه از تكنولوژي روز و وسائل ارتباطي جذاب اينترنتي، باشيم. بويژه 
اينكه گسترش تبليغات از طريق شبكههاي اجتماعي و ارسال پيامكي 
بر پيچيدگي روابط امروزي افــــزوده و ضمن تحريك ذائقه كاربران، 
تشخيص سره از نا سره را سختتر نموده است. هم چنين به جهت 
اينكه قانون همواره بعد از وقــــوع جرم حضور مييابد، و مهار آثار و 
عواقب زيانهاي حاصل از آنرا سخت ميكند، به همين جهت با هدف 
پيشگيري و صيانت از انواع و اقسام شگردهاي موجود، توجه به مطالب 

ذيل را ضروري ميدانيم.
* تعريف جرائم سايبري چيست؟

در تعريف محدود، اگر رايانه صرفاً ابزار و وسيله ارتكاب جرم 
باشد، نميتوان آنرا جرم در زمره جرايم كامپيوتري قلمداد كرد. اما در 
تعريف گسترده هر فعل يا ترك فعلي كه از طريق يا به كمك سيستمهاي 
كامپيوتري رخ ميدهند جرم كامپيوتري قلمداد ميشــــود، كه از اين 
ديدگاه به سه دسته تقسيم ميشوند: دســــته اول از جرائم كامپيوتر 
و تجهيزات كامپيوتري، موضوع جرايم سنتي مثل سرقت، تخريب 
تجهيزات و... هستند. در دسته دوم كامپيوتر وسيله و ابزار ارتكاب جرم 
است و از آن براي جعل مدرك، گواهينامه و... استفاده ميشود. در دسته 
سوم جرايم محض، جرائمي مانند هك يا ويروسي كردن كه صرفاً در 

فضاي سايبر(مجازي) اتفاق ميافتد.
* صيانت از حقوق افراد در برابر جرائم پيامكي

منظور از جرايم پيامكي، ارسال متن از طريق تلفن همراه است. 
در قوانين كيفري جاري، جرايم به سه دسته تقسيم ميشوند: 1) جرايم 
عليه اموال و مالكيت كه منظور جرايمي است كه بر ضد اموال فيزيكي و 
دارايي شخص ارتكاب مييابد مانند سرقت و كالهبرداري، 2) جرايمي 
عليه امنيت مانند قتل كه گاه بر جسم و جان انسان تاثير ميگذارد. 3) 
جرايمي عليه اشخاص مانند توهين و افترا كه آبرو و حيثيت معنوي 
افرد را خدشه دار ميكند. در واقع توهين عبارت از رفتار عمدي خالف 
قانون است كه به موجب عرف باعث وهن شود. ركن مادي اين جرم 
رفتار مادي موهن نسبت به فرد معين است. ركن معنوي آن قصد و علم 
به اهانتآميز بودن رفتار است.بنابراين از آنجاييكه بستر ارتكاب جرايم 
پيامكي از طريق ارســــال پيامك اعم از نوشتاري، صوتي و تصويري 
است، ميتوان اين جرايم را در زمره جرايم عليه حيثيت معنوي و رواني 
اشخاص دستهبندي كرد. و همين  كه به قصد مزاحمت پيامك ارسال 
شود ولو اينكه تلفن همراه ديگري در حالت بدون صدا باشد باز هم جرم 
محقق شده و مقيد به اين نيست كه حتماً موجب آزار و اذيت وي شده 
باشد. البته از آنجاييكه ادله سنتي مثل شهادت در اثبات اين جرم نقش 
كمرنگتري دارند، بهترين شيوه براي اثبات آن، استعالم از مخابرات 
است.در خصوص مجازات مرتكبين اين دسته از جرائم، بر اساس قانون 
هرگاه كسي به وسيله تلفن يا دستگاههاي مخابراتي ديگر براي اشخاص 
ايجاد مزاحمت كند، عالوه بر اجراي مقررات خاص شركت مخابرات، 

مرتكب به حبس از يك ماه تا شش ماه محكوم خواهد شد.
* نشر اكاذيب و تشويش اذهان عمومي

نشر اكاذيب از جمله جرايمي است كه تحقق آن موكول به وقوع 
نتيجه ضرر يا تشويش نيست. در اين دسته از جرائم اعمال معيني به 
شخص يا اشخاص نسبت داده نميشود، بلكه اخبار يا مطالب بياساس 
بهطور كلي اظهار ميشود. اظهار كردن به معناي فاش كردن، آشكار 
كردن است كه در اينجا بيشتر معناي آشكار و فاش كردن مد نظر است 
و بنابراين ظاهر يا علني شدن كذب ضروري است. بنابراين هر كس به 
قصد ضرر زدن به ديگران يا تشويش اذهان عمومي اقدام به بيان اكاذيب 
كند، مجرم شناخته ميشود. عناوين نشــــر اكاذيب يا اشاعه اكاذيب 
برگرفته از متن قانون مجازات اسالمي و شامل هر دو مصداق اعمال 
مجرمانه جرم يعني اظهار اكاذيب و جرم انتساب اعمال خالف حقيقت 
به ديگران است. به موجب قانون مذكور: «هركس به قصد اضرار به غير 
يا تشويش اذهان عمومي يا مقامات رسمي به وسيله نامه يا شكواييه يا 
مراسالت يا عرايض يا گزارش يا توزيع هر گونه اوراق چاپي يا خطي 

با امضا يا بدون امضا اكاذيبي اظهار كند يا با همان مقاصد اعمالي را بر 
خالف حقيقت راساً يا به عنوان نقل قول به شخص حقيقي يا حقوقي 
يا مقامات رسمي تصريحاً يا تلويحاً نسبت دهد، اعم از اينكه از طريق 
مزبور به نحوي از انحاء ضرر مادي يا معنوي به غير وارد شود يا خير، 
عالوه بر اعاده حيثيت در صورت امكان، بايد به حبس از دو ماه تا دو 
سال يا شالق تا 74 ضربه محكوم شود.» در واقع، در تفسير آن بايد بيان 
داشت عنصر اصلي از نظر قانوني اظهار كردن شرط وقوع جرم دانسته 

شده، كه بايد در رفتار مرتكب ظهور داشته باشد.
* خريد از طريق فروشگاههاي اينترنتي

راه اندازي فروشگاههاي اينترنتي يكي از راههاي جايگزين جهت 
بهره گيري بهينه از ظرفيتهاي تكنوژلوي و اســــتفاده از زمان و حذف 
بسياري از هزينههايي است كه تا ديروز در روش خريد سنتي وجود 
داشت. يكي از اين شيوهها كه در فضاي مجازي كاربرد دارد، سيستم 
فروش مبتني بر بازاريابي شــــبكهاي لقب دارد و جايگزيني قانوني 
براي شركتهاي هرمي اســــت. و گرچه مراجع ذيربط براي چنين 
شركتهايي مجوز صادر ميكنند، ليكن همواره محلي براي كمين كردن 
مشتاقان خريدهاي با قيمت مناسب و يا كيفيت مطلوبتر بوده است. لذا 
توصيههاي الزم اين است كه هنگام شركت در حراجهاي آنالين، و نيز 
حضور در تاالرهاي گفتگوي مجازي، و يا دريافت ايميلهاي تبليغاتي 
از جمله اعالم برنده شــــدن در قرعه كشيهاي كاذب، مورد فريب و 

نيرنگ سوداگران قرار نگيريم.
* خريد از راه دور

با امكان پرداختهاي الكترونيكي از راه دور و ارسال كاال از طريق 
پيك، فصل جديدي در معامالت روزمره باز شده، بطوريكه در بسياري 

از موارد ضرورتاً از معامالت چهره به چهره خبري نيست.
يكي از موارد خريدهاي از راه دور، فروش ســــيم كارتهاي 
گوشي همراه به صورت تلفني است كه يكي از رايجترين شيوههاي 
كالهبرداري شده و عليرغم تذكرات پليسي نسبت به امتناع از خريد 
چنين سيمكارتهايي، در برخي موارد موجب ورود زيانهاي مالي 
به برخي از افراد ميشــــود.بدينگونه كه كالهبرداران با صاحب سيم 
كارتهاي موجود تماس تلفني گرفته و مخاطب را ترغيب به خريد 
سيمكارت مشــــابه خط ديگر ميكنند؛ به اين توجيه كه چون شماره 

مشابهي با شماره در دست شما دارد با فالن قيمت به فروش ميرسد.
نكته قابل توجه اينكه با هدف جلب اعتماد بيشتر تماس  گيرندگان، 
خود را نماينده فروش اپراتورهــــاي معروف معرفي و نوعاً از طريق 
تلفنهاي ثابت تماس ميگيرند، تا در نهايت منجر به خريد شود. اما بعد 
از انجام معامله از دسترس خارج ميشوند و نميتوان با تلفن آنها تماس 
حاصل نمود. اغلب اين فروشندگان حاضر نيستند در حاليكه خود را 
نماينده فروش يك اپراتور مطرح ميكنند، جاي خود را براي مراجعه 
حضوري به مردم اطالع دهند و روال كار آنها به اين شــــكل است كه 
سفارش مشتري را پيك ميكنند.پس از اخذ سفارش خريد و واريز وجه 
از راه دور، شمارههاي مورد نظر را بر روي سيمكارتهاي اعتباري جعل 
و سيمكارت را از طريق پيك موتوري به نشاني مالباختگان ارسال و در 
مواردي از طريق پيك موتوري وجه آنرا دريافت مينمايند، و با سپري 
شدن چند ماه فعاليت در يك محل، اقدام به تغيير محل دفتر داده و دفتر 

جديدي را اجاره ميكنند.
*تحصيل مال غير با استفاده متقلبانه از رايانه

در حال حاضــــر، كالهبرداري رايانــــه اي، اينترنتي يا آنالين 
اصطالحات رايجي است كه به حكم قانون ميتواند از جرائم در حكم 
كالهبرداري تلقي شود، و به تحصيل مال غير با استفاده از روش متقلبانه 

به وسيله رايانه اطالق شود.
يكي از روشهاي رايج فريبكاران از طرقي مانند فيشينگ است 
كه به موردي گفته ميشود كه، به وسيله هكر يا حملهكننده با انتساب 
به شخص يا سازماني معتبر براي دزديدن اطالعات حساس مانند نام 
كاربري، رمز عبور و رمز كارتهاي اعتباري ربوده ميشود. در اين نوع 
كالهبرداري، اصوالً زيان ديده، اموال خود را به كالهبردار تسليم نميكند 
بلكه در بيشتر موارد از حساب او، سوء استفاده به عمل آمده و بدهكار 
ميشود و يا از حســــاب مربوط به نحو متقلبانه و برخالف رضايت 
و اطالع ذينفع برداشت ميشــــود.اين امر مورد توجه قانون تجارت 
الكترونيكي تحت عنوان كالهبرداري رايانهاي قرار گرفته و هم چنين 
به جعل رايانهاي نيز اشاره شده تا امكان سوء استفاده از فضاي ديجيتال 
به حداقل برسد.توضيح اينكه، در اجراي قانون تجارت الكترونيكي، 
مجازات كالهبرداري رايانهاي، حبس از يك سال تا سه سال و پرداخت 
جزاي نقدي معادل مال مأخوذه، و نيز رّد مال به صاحبان اموال ميباشد. 
ممكن است كالهبرداري رايانهاي همراه با جرائم ديگري مانند جعل يا 
استفاده از كارتهاي مجعول اتفاق بيفتد. بدين ترتيب چنانچه ايجاد يا محو 
يا تغيير دادهها و كليد عالئم و كدهاي قابل پردازش در سيستم رايانهاي 
بدون تحصيل وجه، مال يا امتياز باشد، جرم جعل رايانهاي نيز موضوع 
قانون تجارت الكترونيك ميباشد، كه در اين خصوص قانونگذار مقرر 
داشته: «هركس در بستر مبادالت الكترونيكي، از طريق ورود، تغيير، 
محو و توقف «داده پيام» و مداخله در پردازش «داده پيام» و سيستمهاي 
رايانهاي، و يا استفاده از وسايل كاربردي سيستمهاي رمزنگاري توليد 
امضاء مثل كليد اختصاصي، بدون مجوز امضاءكننده و يا توليد امضاي 
فاقد سابقه ثبت در فهرست دفاتر اسناد الكترونيكي و يا عدم انطباق آن 
وسايل با نام دارنده در فهرست مزبور و اخذ گواهي مجعول و نظاير آن 
اقدام به جعل «داده پيام»هاي داراي ارزش مالي و اثباتي نمايد تا با ارائه 
آن به مراجع اداري، قضايي، مالي و غيره به عنوان «داده پيام»هاي معتبر 
استفاده نمايد جاعل محسوب و به مجازات حبس از يك تا سه سال و 

پرداخت جزاي نقدي محكوم ميشود.»
* ظرفيتهاي پليس فتا

با توجه به توسعه روزافزون زيرساختهاي فناوري اطالعات و 
ارتباطات در كشور و افزايش كاربران و استفادهكنندگان از اينترنت و 
ساير فناوريهاي اطالعاتي، ارتباطي و مخابراتي لزوم ايجاد و توسعه 
ســــاز و كاري براي برقراري امنيت در فضاي مجازي، پليس فضاي 
توليد و تبادل اّطالعات كشور (فتا) در سال 1389 تشكيل شد. از جمله 

مواردي كه در صدر وظايف اين پليس قرار دارد:
جلوگيري از جاسوسي و خرابكاريهاي اينترنتي
حفاظت از اموال، منافع و اسرار و سرمايههاي ملي

حمايت مردم در فضاي اينترنتي بويــــژه در بحثهاي فرهنگي و 
اقتصادي

مبارزه با جرائم اينترنتي از قبيل فيشينگ، كالهبرداري اينترنتي، سرقت از 
حساب بانكي، هك، نفوذ بانكي مالي و...

 مراحل تنظيم شكايت در دادسراي مبارزه با جرائم رايانهاي و اينترنتي
اگر فردي به هر نحوي مورد كالهبرداري و يا سود جويي اينترنتي 
قرار گيرد، ميتواند از طريق مجتمع قضايي مبارزه با جرائم رايانهاي 
و اينترنتي، شكايت خود را پيگيري نمايد. در ابتداي امر بايستي يك 
 /http://judcms.ir شكواييه در ســــايت قوه ي قضاييه به آدرس
ثبت شود و بايد به قسمت ارائه شكوائيه مراجعه شود. در اين صفحه 
شكواييهاي تنظيم و در صفحات بعدي به ترتيب اطالعات شاكي و 
متشكي عنه وارد ميشود. در پايان كار عالوه بر زدن دگمه ي ارسال 
يك پرينت از شكواييه تهيه و با در دست داشتن شكواييه به مجتمع فوق 
مراجعه شود. در پي ورود بايد به اتاق «عريضهنويسي» مراجعه و پس از 

دريافت يك سري اطالعات براي تهيه ي تمبر اقدام شود.
* نكات ضروري هنگام تنظيم شكايت

ـ چنانچه در پروندههاي مربوط به جرائم رايانهاي مدارك كافي در 
پرونده موجود باشد، ديگر نيازي به مراجعات مكرر نيست، اما حداقل 

يكبار مراجعه به دادسرا ضرورت دارد.
ـ توجه شود كه در اين موارد حتي ايميلها و چتهاي صورت 
گرفته در ياهو مسنجر هم اعتبار دارند. به همين دليل در پرينت گرفتن 
و ذخيره كردن محتويات چتها كوتاهي نشود. ضمن اينكه مدارك 
موجود در سايتهاي معتبر اعتبار بيشتري دارند. مثال اگر از طريق پشتيباني 
يك سرويس معتبر متوجه كالهبرداري شويم، حتماً از مكاتبات انجام 

يافته پرينت گرفته شود.
ـ توجه شود كه هنگام رسيدگي به پرونده داديار يا دادستان در باره 
جزييترين مسائل موجود در شكواييه تحقيق ميكند. بنابراين در متن 
شكايت نبايد ادعايي شود كه متعاقباً قابل اثبات نباشد، فلذا هيچگاه نبايد 

در آن به ديگران تهمت و افتراء زده شود.
ـ پروندههاي مربوط به كالهبرداريهاي اينترنتي و جرايم رايانهاي 
هميشه داراي شبهههاي زيادي هستند. به همين دليل داديار و دادستان 
بطور مدام سوال ميكنند تا به اتقان برسند. سعي شود حتي االمكان از 

كلمات تخصصي استفاده نشود
ـ در خالل اظهارات بايد به مدارك موجود در پرونده استناد شود.

ـ در زمان رسيدگي به پرونده سواالتي پرسيده ميشود كه اين 
سؤاالت ناشي از ابهامات موجود در شكايتنامه است. پس از توضيحات 
شفاهي بايد مراتب كتباً نوشته شود. در اين مرحله بايد با حوصله و دقت 

و ذكر تمام جزئيات برخورد شود.
ـ گرچه افراد شاغل در اين دادسرا غالبا تا حدودي با زبان انگليسي 
آشنايي دارند. اما اگر مدارك همگي به زبان انگليسي باشد، الزم است 

قبالً از تمامي آنها در برگهاي جداگانه ترجمه تهيه شود.
ـ براي اثبات موجوديت و حقيقت مداركي كه در پرونده است 
احتماال مجبور خواهيم شد كه رمز عبور ايميل و اكانتهاي ديگر را به 
مقام قضايي بدهيم. از انجام آن دريغ نكنيم، زيرا اطالعات خصوصي 

محفوظ خواهند ماند.
* راهكارهاي فرهنگي و تقويت مباني اخالقي

بدون ترديد در وضعيتي به تعامالت گوناگون روزمره ميپردازيم 
كه در معرض ريسكهاي گوناگون قرار داريم و اين امر با گسترش 
تكنولوژيهاي ارتباطي، شدت، سرعت و پيچيدگي بيشتري پيدا كرده 
است. سواي اقدامات عملي براي مقابله با اين هجوم، بايد تمام ترفندها 
و حيلههاي مهاجمين بوسيله تمهيدات قانوني و جرمانگاري شناخته 
شــــوند و ابزار كافي براي مقابله با آنها فراهم گردد. اما از آن  جا كه در 
اين نوع تهاجم حضور قانون همواره بعد از وقوع جرم به كمك زيان 
ديده ميآيد، و از طرف ديگر در اين فضاي بدون مرز شناخت مجرم 
از پيچيدگي خاصي برخوردار است، بنابراين در مراودات اقتصادي نيز 
چنانچه طرف معامله يك شركت خارجي است، در صورت وقوع 
جرمي ضمانت اجراهاي كمتري جهت برخــــورد با آن وجود دارد، 
لذا در اين خصوص دقت بيشــــتري را ميطلبد.بعالوه در خصوص 
سايتهاي حراجي آنالين بررسي شــــود كه روش باز پرداخت يا 
باز پس گيري داشته باشد و اساساً داراي پيشنهادات منصفانه باشد. 
بهترين سايتهاي حراجي يا خريد آنالين، فرآيندهاي حل اختالف 
و رسيدگي به شكايات دقيقي در زمان وقوع مشكل دارند. هم چنين 
هنگاميكه پرداخت آنالين انجام ميشود تنها براي اقالمي پرداخت شود 
كه از خدمات پرداخت امن استفاده ميكنند.در پايان تأكيد ميشود از 
هرگونه توافق با افراد غريبهاي كه درخواست پيش پرداخت از طريق 
حواله بانكي، انتقال الكترونيكي، انتقال ارز بينالمللي، كارتهاي پولي و 
يا ارز الكترونيكي ميكنند بشدت خودداري شود. هرگز پول يا جزئيات 

حساب آنالين يا كارت اعتباري نبايد براي بيگانه ايميل شود.
معاونت فرهنگي قوه قضاييه 
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در نظام حقوق خانواده، آثار پس از ازدواج 
دو بخش را در بر ميگيرد؛ بخشي از اين آثار داراي 
جنبه مالي و بخش ديگـــر از حقوق و تكاليف 
غيرمالي تشكيل شده اســـت. البته امر ازدواج در 
درجه اول يك قرارداد غيرمالي اســـت و روابط 
شخصي زوجين مهمتر از روابط مالي آنهاست. 
ليكن به دنبال ســـواالت مطروحه در اين نوشتار 

پيرامون جنبه مالي ناشي از زوجيت ميپردازيم
* حقوق مالي زوجين

قبل از ورود به بحث الزم بذكر اســـت كه 
حقوق مالي شامل نفقه، اجرت المثل، ارث، مهريه 
ميشود. ليكن نياز به تأكيد ميباشد درست است 
كه قانون حقوق و تكاليفي براي زوجين تعيين كرده 
و ضمانت اجراهايي براي آن در نظر گرفته، ليكن 
بايد توجه داشت كه اين امر به تنهايي نميتواند 
آرامش و سعادت خانواده را تامين كند. بلكه آنچه 
در خوشبختي خانواده بيشتر از قانون موثر ميباشد 
اخالق است و زوجين بايد با صفا و صميميت با 
هم زندگي كنند و از كمك به يكديگر و تشريك 
مســـاعي در جهت تحكيم روابط عاطفي دريغ 
نورزند و گذشت و فداكاري داشته باشند، تا كانون 
خانوادگي را هميشه گرم و سعادتمند نگاهدارند. 
بنابراين توسل به ضمانت اجراي حقوقي و رجوع 
به مقامات قضايي، به هنگام ضرورت، به عنوان 

آخرين عالج، بايد مورد استفاده قرار گيرد.
افزايش نرخ مهريه چه موردي را شـــامل 

ميشود؟
از آنجاييكه ارزش ريالي مهريه در سالهاي 
گذشته مثًال از 30 سال گذشته تا سال مطالبه، فراز 
و فرودهاي بسياري داشته لهذا بموجب قوانين 
جاري، اگر مهريه وجه نقد باشـــد به نرخ روز 
و متناســـب با ارزش مالي زماِن مطالبه محاسبه 

ميشود.
آيا زمينههاي حمايتي ديگري در جهت تثبيت 

حقوق مالي زن وجود دارد؟
بلي، در صورت پيگيري موضوع مطالبه از 
طريق دادگاه، تأمين خواسته كه همان توقيف اموال 
زوج است، معادِل تمام يا بخشي از مهريه اين اثر را 
ميتواند داشته باشد و وصول مهريه را در مرحله 

اجراء به ميزان بااليي تضمين ميكند.
براي كاهش ميزان مهريه چه تمهيدات قانوني 

اتخاذ شده است؟
 با هدف كاهش نا بســـامانيهاي ناشي از 
مهريههاي غيرمتعارف، به موجب قانون حمايت 
از خانواده سقفي تا ميزان 110 سكه تمام بهار آزادي 
براي مهريه در نظر گرفته شده است. ولي به اين 
دليل كه گرايش جامعه به وضع مهريههاي نجومي 
مسألهاي فرهنگي است، مردم بايد آگاه باشند كه اين 
باور غلط كه «مهريه را چه كسي داده و گرفته» فاقد 

محمل قانوني و شرعي است.
منظور از عندالمطالبه يا عنداالستطاعه در 

قبالههاي ازدواج چيست؟
منظور از عندالمطالبه، به اين معني است كه به 
محض امضاي عقد نامه، زن اگر بخواهد ميتواند 
با مراجعه به محاكم و دادگاههاي خانواده يا مراجعه 
به اجراي ثبت تقاضاي دريافت تمام يا قسمتي از 
مهريه را نمايد. اما عنداالستطاعه به اين معني است 
كه زن هنگامي ميتواند مهريه خودش را مطالبه كند 
و مرد را ملزم به پرداخت آن كند كه توان پرداخت 

مهريه را در شوهر ببيند.
تقســـيم بندي فوق چه تأثيري در سهولت 

وصول مهريه دارد؟
اين مساله باعث ميشـــود كه تعادلي در 
شرايط پرداخت مهريه بوجود آيد. بطوريكه هم 

زن به طور كلي از مهريه محروم نميشود و هم در 
مواردي كه مرد قادر به پرداخت مهريه نيست به زندان 
نميرود. زيرا اغلب اين اقدامات باعث تزلزل بنيان 

خانواده ميشود.
در صـــورت امتناع مرد چگونه مهريه قابل 

وصول ميباشد؟
از طريق طرح دادخواست در دادگاه خانواده 
و يا به صورت مطالبه اجراييه از طريق اجراي ثبت، 

داراي ضمانت اجراء است.
شرط تنصيف دارايي موضوع بند
 الف عقد نامهها به چه معناست؟

در صورتيكه مرد خواهان طالق باشـــد و 
تقاضاي طالق نيز ناشي از تخلف زن از وظايف 
زناشويي نباشد، مرد مكلف است تا نصف دارايي 
موجود خود را كه در دوره زندگي مشترك با همسر 

بدست آورده، بال عوض به زن انتقال دهد.
آيا شرط تنصيف دارايي قابل حذف است؟

بلي، شوهر ميتواند هنگام تنظيم سند ازدواج 
در دفترخانه از امضاي آن خودداري كند.

در فرض عدم توانايي مـــرد در پرداخت 
تعداد 110 سكه تمام بهار آزادي قانون از وي چه 

حمايتي ميكند؟
طبق قانون محكوميتهـــاي مالي در فرض 
حصول شرايط اعسار هر مرد عاجز از پرداخت 
مهريه ي يكجا ميتواند با ارائه ليســـت اموال و 
معرفي شـــهود به دادگاه، در صورت اثبات عدم 
تمكن از پرداخت يكباره مهريه، تقاضاي تقسيط 

كند، كه در اينصورت به زندان نميرود.
اگر در خصوص اعسار، اطالعات غلط داده 

شود چه ضمانت اجراهايي دارد؟
به درخواست شاكي ميتوان از بانك مركزي 
درخواست شود فهرست كليه حسابهاي محكوم 
در بانكها و موسســـات مالي و اعتباري را براي 
توقيف به مرجع قضايي تسليم كند و مهمتر اينكه 
براي هر يك از مديران و مسئوالن مراجع مذكور 
كه به تكليف شناسايي اموال اشخاص حقيقي عمل 
نكنند، ضمانت اجراي سنگيني منظور كرده است.

هم چنين هرگاه شـــوهر به منظور فرار از 
اجراي حكم از اعالم كامـــل اموال خود مطابق 
مقررات اين قانون خودداري كند يا پس از صدور 
حكم اعسار معلوم شـــود برخالف واقع خود را 
معسر قلمداد كرده است، دادگاه ضمن حكم به رفع 
اثر از حكم اعسار سابق محكوٌمعليه را به حبس 

محكوم خواهد كرد.
اگر قصوري از پرداخت در مرحله وصول 
اقساطي از سوي مرد صورت گيرد، چه ضمانت 

اجرايي وجود دارد؟
 زن ميتواند براي استيفاي حق خود از مرجع 
مربوطه تقاضاي حبس مرد را بكند. يعني اگر مرد به 
شكل اقساط هم از عهده پرداخت مهريه، بر نيايد آن 

موقع به درخواست ذي نفع زندان ميرود.
 قسطبندي مهريه بر اساس چه معيارهايي 

صورت ميگيرد؟
مالك كل داراييهاست؛ ممكن است مرد 
كارمند باشد، ليكن اموال منقول، امالك و سهام 
داشته باشد. با تشخيص دادگاه، ميزان اقساط به نحو 
ماهيانه تعيين ميشود. در مواردي نيز عليرغم ادعاي 
اعسار، چنانچه ليستي از اموال وي به دادگاه ارائه 
شود، ادعاي اعسار مرد پذيرفته نشده و همزمان 

محكوم به پرداخت كل خواسته ميشود.
آيا صحت دارد اوالً اجراي حكم قطعي از 
محل مستثنيات دين ممنوع است، ثانياً در حدود آن 

تغييراتي يافته است؟
مستثنيات دين (يعني اموالي كه قابليت توقيف 

ندارند) صرفاً شامل موارد زير است:
الفـ  منزل مسكوني كه عرفاً در شأن محكوم 
اســـت. لذا در فرضي كه خالف شئونات زوج 
تشخيص داده شود، قابل تبديل به منزل كوچكتر 
و از محل مابه التفاوت آن، مهريه همســـر ايداع 

ميشود.
بـ  اثاثيه مورد نيـــاز زندگي كه براي رفع 
حوائج ضروري محكوم و افراد تحت تكفل وي 

الزم است.
جـ  آذوقه موجود به قدر احتياج محكوم و 
افراد تحت تكفل وي براي مدتي كه عرفاً آذوقه 

ذخيره ميشود.
دـ  كتب و ابزار علمي و تحقيقاتي براي اهل 

علم و تحقيق متناسب با شأن آنها
ـ وســـايل و ابزار كار كسبه، پيشهوران،  هـ
كشاورزان و ساير اشخاص كه براي امرار معاش 

ضروري آنها و افراد تحت تكفلشان الزم است.
وـ  تلفن مورد نياز زوج، يعني حسب مورد 

زائد بر يك تلفن قابل مزايده است.
زـ  مبلغي كه در ضمن عقد اجاره به موجر 
پرداخت ميشود، مشـــروط بر اينكه پرداخت 
اجارهبها بدون آن موجب عســـر و حرج گردد 
و عين مستأجره مورد نياز مديون بوده و باالتر از 

شأن او نباشد. 
بنابراين ضمن اينكه وديعه مسكن (با حصول 
شرايطي) قابليت توقيف ندارد، بر خالف قانون 
سابق، خودرو محكوم قابل توقيف بوده و ميتوان 
از محل فروش آن، مبلغ محكوم به را وصول نمود.
در صورت انتقال اموال توسط مرد چه بايد 

كرد؟
اگر همزمان با دادخواست مطالبه مهريه (هم 
زماني عرفي) يا متعاقب آن، مرد مديون، اموالش 
را به نحوي (فروش صوري، هبه يا صلح.....) به 
ديگري انتقال دهد، به شكلي كه ديگر مالي باقي 
نماند، و دادگاه نيز به اين نتيجه برسد كه اقدام به 
انتقال، صوري و به منظور فرار از پرداخت مهريه 
بوده، از طريق ابطال معامالت مذكور حمايتهايي 
از ذينفع به عمل خواهد آمد. عالوه برآن بر اساس 
قانون جديد محكوميتهاي مالي مجازات حبس 
در انتظار شـــوهر و نيز خريداري كه با وي تباني 

كرده، خواهد بود.
حقوق زوجين نســـبت بـــه يكديگر چه 

ميباشد؟
زن و شـــوهر مكلف به حسن معاشرت با 
يكديگرند زن و شوهر بايد در تحكيم مباني خانواده 

و تربيت اوالد با يكديگر همكاري كنند
نفقه زوجه دايم به عهده شوهر است

به زن در صـــورت عدم تمكين نفقه تعلق 
نميگيرد

در عده وفات زن حق نفقه ندارد
زن بايد در منزلي كه شـــوهر تهيه ميكند 
سكونت كند مگر شرط ضمن عقد شده باشد يا 
در صورت بيم خطر جاني، مالي و شرافتي كه در 
صورت اثبات در دادگاه قادر به زندگي در خانهاي 
جداگانه خواهـــد بود، كه در اين صورت نفقه به 

عهده شوهر است.
شوهر ميتواند زن خود را از حرفه يا صنعتي 
كه منافي مصالح خانوادگي يا حيثيت خود يا زن 

باشد، منع كند.
زن ميتواند مستقًال در دارايي خود هر گونه 
تصرفي بكند.البته بايدگفت: تحكيم روابط زوجين 
ريشه در مسايل عاطفي و اخالقي دارد، بنابراين 
رعايت حقوق انساني و حفظ احترام متقابل بيش از 

قوانين خشك و بي روح نقش سازنده دارد.

معاونت حقوقي قوه قضاييه

حقوق مالي زوجين

برخورد با جرائم در «فضاي مجازي»

آگهي دعوت مجمع عمومي فوقالعاده 
نوبت اول

رونوشت آگهي حصر وراثت رونوشت آگهي حصر وراثت

رونوشت آگهي حصر وراثت 

آگهي دعوت به مجمع عمومي فوقالعاده (نوبتاول)
تعاوني مسكن اعضاي خانه تئاتر (در حال تصفيه) 

setadiran ir

setadiran ir

 –  –  –

www bpmo ir info@bpmo ir

اداره كل بنادر و دريانوردي استان بوشهر

((آگهي تجديد مناقصه همراه با ارزيابي كيفي ))
مناقصه 5-97/7 م ن نوبت اول (يك مرحله اي ) 

سامانه ستاد 200973702000022
سازمان بنادر و دريانوردى /اداره كل بنادر و دريانوردى استان بوشهر

دّوم

آگهى دعوت مجمع عمومى فوق العاده(نوبت اول)
موسسه انجمن علمى اقتصاد سالمت ايران

آگهى دعوت مجمع عمومى عادى (نوبت اول)
موسسه انجمن علمى اقتصاد سالمت ايران آگهي دعوت مجمع عمومي عادي بهطور فوقالعاده نوبت اول 

شركت تعاوني ابزار و لوازم صنعتي به شماره ثبت 39433

آگهي دعوت به مجمع عمومي عادي ساليانه (نوبت اول)آگهي مزايده نوبت دوم
شركت صنعت كاشي كاژه (سهامي خاص)به شماره ثبت 12561 تجديد فراخوان آگهي ارزيابي كيفي (67ـ97) 

http iets mporg ir

www nigc kerman ir
http iets mporg ir

موضوع: تهيه مصالح و اجراي حدود 37500 متر خط تغذيه و 10300 متر شبكه توزيع در محور صنعتي كوه كويز سيرجان

اول

www rajaeico com

آگهي مناقصه 
شماره 97/9

خريد سبد ميوه 12كيلويي

 –

شركت كشاورزى فجر اصفهان

آگهي دعوت سهامدارانآگهي دعوت به مجمع عمومي عادي بطور فوقالعاده نوبت دوم 
شركت گروه پزشكي گيل و ديلم سهاميخاص 

ثبت شده به شماره 1278 و شناسه ملي 10720131960
جهت تشكيل مجمع عمومي عادي بهطور فوقالعاده 

آگهي دعوت به مجمع عمومي عادى ساليانه 
شركت قند اروميه (سهامي عام)

ثبت شده به شماره   169830 و شناسه ملي 10220007941


