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»تصادفات« دومین عامل 
مرگ ومیر بعد از کرونا

معــاون عملیات 
پلیس راهــور تهران 
بزرگ گفــت: دومین 
عامــل مرگ ومیر در 
کشــور بعــد از کرونا، 

تصادفات هســتند. به گزارش فارس، ســرهنگ 
محمد رازقی گفت: دومین عامــل مرگ ومیر در 
کشور،  تصادفات هستند که باروزی میانگین 43 
نفر جان باخته، بعد از بیماری کرونا در رتبه دوم قرار 
دارد.   او  در خصوص سهم معابر در وقوع تصادفات 
گفت : حدود 61 درصد از تصادفات در شهر تهران در 
محورهای بزرگراهی صورت می گیرد؛ 16 درصد از 
تصادفات فوتی شهر تهران در بزرگراه آزادگان روی 
می دهد که یکی از ناایمن ترین بزرگراه های شــهر 

تهران است. 
    

تعیین تکلیف یک گود دولتی 
رهاشده در تهران

معــاون نظــارت 
شورای شــهر تهران 
از تعییــن تکلیف یک 
گود متعلــق به یکی از 
ســازمان های دولتی 

پس از ســال ها در محله مــرزداران خبــر داد. به 
گزارش ایسنا، افشــین حبیب زاده بابیان این که 
سال هاســت گود معروف به »مژگان« متعلق به 
یکی از ســازمان های دولتی در محلــه مرزداران 
باعث ناراحتی اهالی شده اســت، گفت: با توجه به 
اینکه تداوم این وضعیــت مخاطره آمیز به معابر و 
ساختمان های مجاور خسارات زیادی وارد می شد، 
اداره کل حقوقی منطقه برای اخذ دستور قضایی 
برای رفع خطــر از امالک مجاور و پــر کردن گود 
اقدام کرد. همچنین در این زمینه نیز تأییدیه های 
پیمانکار و مشاور ژئوتکنیک اخذ و مقرر شد که این 

گود پر شود.
    

 برخورد با خودروهای دودزا 
در ۴۶ نقطه تهران

جانشــین پلیس 
راهور تهــران بزرگ از 
برخورد با خودروهای 
دودزا در 46 نقطه تهران 
توسط پلیس خبر داد. 

به گزارش ایلنا، ســرهنگ ابوالفضل موسوی پور 
درباره جریمه خودروهای فاقد معاینه فنی و دودزا 
گفت: با توجه به اینکه در نیمه دوم سال شاهد افزایش 
آلودگی هوا هستیم از همین رو پلیس با جدیت با 
خودروهای فاقد معاینه فنی برخــورد می کند. او 
درباره جریمه خودروهای فاقد معاینه و فنی و دودزا 
تصریح کرد: خودروهای فاقد معاینه فنی و دودزا به دو 
صورت جریمه می شوند. خودروهایی که فاقد معاینه 
فنی هستند توسط دوربین ها جریمه می شوند و 
خودروهای دودزا نیز توســط همکاران ما در نقاط 
مختلف شهر تهران جریمه می شوند. ممکن است 
خودرویی معاینه فنی داشته باشد اما پس ازآن دچار 
نقص فنی شده و دودزا باشد.خودروهای دودزا نیز که 
آالینده تولید می کنند توسط پلیس متوقف شده و 
به مبلغ 45 هزار تومان جریمه می شوند. پالک این 
خودروها پس از توقف توسط پلیس فک شده و پالک 

اعزام به تعمیرگاه به آن ها داده می شود. 
    

جرائم وصولی رانندگی چرا به 
شهرداری ها پرداخت نمی شود؟

مدیــرکل برنامه 
 ریزی و توسعه شهری 
معاونــت حمل ونقل 
و ترافیک شــهرداری 
تهران بــا انتقاد از عدم 

پرداخت ســهم شــهرداری تهران از محل جرائم 
رانندگی گفت: مشخص نیســت جرائم وصولی 
رانندگی به کجا می رود؟ به گزارش ایسنا، مسعود 
رنجبریان با اشاره به اینکه در سال 13۹۸ کل مبلغ 
وصولی جرائم رانندگی در سطح شهر تهران حدود 
یک هزار و صد میلیارد تومان شده است، افزود: برابر 
بند الف ماده ۲3 قانون رسیدگی به جرائم رانندگی 
از این مبلغ می بایســت 66۰ میلیــارد تومان به 
شهرداری تهران تخصیص پیدا می کرد که متأسفانه 
علی رغم پیگیری های متعدد تنها مبلغ 35 میلیارد 
تومان آن پرداخت شده اســت. او معتقد است در 
صورت پرداخت سهم صددرصدی درآمد حاصل 
از جریمه های راهنمایی و رانندگی شــهر تهران، 
حوزه معاونت حمل ونقل و ترافیک شهرداری تهران 
می تواند با یک برنامه منسجم و هدفمند با صرف کلیه 
وجوه جرائم در مبحث ایمن ســازی معابر شهری، 
نسبت به کاهش عمده و معنی دار تلفات و صدمات 

جرحی تصادفات در سطح شهر تهران اقدام کنند. 

از گوشه و کنار

ریحانه جوالیی

خوب یا بد سال هاســت که ســکه 
طال معیار تعیین مهریه در ایران است؛ 
در ماه های گذشته قیمت این شاخص 
کلیدی در بازار به شدت متزلزل بود؛ تا 
مرز 16 میلیون تومان هم رسید و حاال 
چند روزی می شود که بهای آن در کانال 
1۲ میلیون تومانی پس روی کرده است؛ 
بماند که بعدازظهر دیروز با پیشــروی 
دوباره 13 میلیــون و ۲۰۰ هزار تومان 
قیمت خورد. برای جامعه ای که همین 
حاال به استناد اعالن های رسمی دستکم 
6۹5 نفر از زندانیانش را بدهکاران مهریه 
تشــکیل می دهند، طبیعی است که 
مسئوالنش ولو به صورت زبانی نسبت 
به گرانی برق آســای قیمت معیار های 

تعیین مهریه اعالم خطر کنند. 
»طرح ساماندهی مهریه« راه 

فراری برای مردان
هرچند در اقتصاد پرنوســان امروز 
ایران استمرار افزایش قیمت طال مانند 
دیگر کاال های سرمایه ای چندان دور از 
انتظار نبود، اما همان چند ماه پیش هم 
که خیلی ها از اوج گرفتن این رایج ترین 
معیار تعیین مهریه بهت زده بودند برای 
کمتر کســی قیمت های گران تر امروز 
قابل پیش بینی بــود، بااین حال همان 
زمان شــماری از نمایندگان مجلس 
دست به کار شده و آســتین ها را برای 
نوشتن طرح »ساماندهی امور مهریه« 

باال زدند.
مدت ها درباره طرح ساماندهی مهریه 
غیر از یک نقل قول کوتاه از زبان سیدجواد 
حســینی کیا، عضــو هیئت رئیســه 
کمیسیون صنایع مجلس هیچ مطلب و 
توضیح دیگری به صورت رسمی منتشر 
نشده بود و در تنها نقل قول موجود هم 
که به اواسط تابستان بازمی گردد، آمده 

است: »در طرح ســاماندهی مهریه« 
پیشنهادشده تا به جای سکه طال، معیار 
تعیین مهریه پنج تا شــش هزار روز از 
مزد کارگر باشد؛ این بدین معناست که 
اگر دستمزد یک کارگر روزی ۷۰ هزار 
تومان باشد، این رقم ضرب در پنج هزار 
روز شود و درنهایت میزان مهریه 35۰ 
میلیون محاسبه خواهد شد؛ بنابراین 
قاضی می تواند تــا 35۰ میلیون تومان 

فرد را زندانی کرده و بیش از آن را خیر«.
حتی با فرض اینکــه مطابق روایت 
سید جواد حســینی کیا، طرح موسوم 
به ساماندهی امور مهریه عاقبت جنبه 
قانونی پیدا کند؛ هنوز معلوم نیست که 
این قانون احتمالی دقیقاً شــامل حال 
کدام گروه از زوجینی خواهد شد که بنا 
به هر علت مشترک یا من فردا بر فسخ 
عقد نکاح خود اصرار دارند؛ آیا تنها شامل 
حال زوجینی که عقد نکاح آن ها از زمان 
تصویب و تأیید قانون ساماندهی مهریه به 
بعد جاری می شود؟ در عقود نکاحی که 
مهریه از قبل بر اساس تعداد معینی سکه 
یا هر کاالی ارزشمند دیگری مثل ملک، 
اتومبیل و... است، تکلیف چه خواهد بود؟
از ســوی دیگر در شرع و قانون آمده 
است که مهریه حق مسلم زنان است و 
باید در صورت پایان زندگی به زن تعلق 
گیرد. بااین حال چنین تصمیماتی نشان 

از ضایع شدن حق زنان دارد. 
 نمی توان تنها برای مهریه 

احکام جدید صادر کرد
بــه گفتــه کارشناســان و وکالی 
دادگستری عقد نکاح مانند سایر عقود 
قانونی برپایه اهلیت و عقالنیت طرفین و 
موجه بودن موضوع عقد شکل می گیرد؛ 
اینکه مثاًل مجلس یا دولت یا هر متولی 
دیگر تصمیم بگیرد تا با وضع قوانینی، 
ارزش مهریه های تعیین شده بر اساس 
سکه طال را به نرخ تاریخ جاری شدن عقد 
نکاح تعیین کند، مداخله غیرقانونی و 
نقض حقوق ملت است. برفرض اینکه 

شرایط اقتصادی-اجتماعی به چنین 
مداخله ای نیاز داشــته باشد نمی توان 
آن را تنها به عقد نکاح محدود کرد و باید 
آن را در قالب یک قاعــده کلی به همه 
عقود قانونی مثل مشارکت، اجاره، بیع 
و... نیز تعمیم داد. اگــر معدود راه های 
شدنی کنترل نوسانات اقتصادی از مسیر 
مداخله دولت در امور قرارداد ها می گذرد 
باید در محاسبه دیون مالی بدهکاران 
سایر عقود نیز لحاظ شــود، مستثنی 
کردن یک گروه مشخص از مشموالن 
یک عقد خاص شاید شــدنی باشد، اما 
مأخذ قانونی ندارد؛ نمی توان گفت در 
این وضعیت اقتصادی فقط زوج هایی که 
بدهی آن ها بر اساس تعداد معینی سکه 
طالست می توانند از موقعیت پیش آمده 

برخوردار شوند.
در بحث وصــول مهریه نیز هرچند 
گرانی های اخیر ســکه طــال به طرز 
عجیب وغریبــی بار بدهــی زوج های 
بدهکار را سنگین کرده، اما این گرانی ها 
به تنهایی ســهمی در ازدیاد مراجعان 
به دادگاه های خانواده نداشــته است. 
بیشتر آن هایی که خواهان طالق بودند 
از قبل کرونا و گرانی سکه تصمیمشان 
را گرفته بودنــد؛ قطعاً بحران اقتصادی 
و گرانی ســکه در این میان تأثیرگذار 
اســت، اما اگر بخواهیــم پرونده های 
منجر به طالق را تقســیم بندی کنیم 
تنها معدودی زوجه هستند که با نگاه 
اقتصادی دادخواســت طالق داده اند. 
در این میان باید به این موضوع هم توجه 
کرد که بخش قابل توجهی از پرونده ها به 
طالق توافقی می انجامد و معموالً در این 
طالق ها زوجه از قبل اعالم کرده است 
که از دریافت تمام یا قســمتی از مهریه 

منصرف شده است.
کمک قانون به تضییع حق زنان

در ایــن میان امــا در قــوه قضاییه 
بخشنامه ای تدوین  شده که واکنش های 
متفاوتــی از وکال را با خود بــه همراه 

داشته است. برخی از وکال بر این باورند 
بخشــنامه اخیر که توسط محمدباقر 
الفت، معاون پیشــگیری از وقوع جرم 
قوه قضاییه درباره مهریه رسانه ای شده 
می تواند نقش مؤثری در کاهش سیل 
محکومان مالی ایفا کند.  براساس این 
بخشنامه، مقرر شده است تا واحدهای 
اجرای احکام مدنی )اعــم از محاکم و 
مراکز حل اختــالف( در جریان اجرای 
احکام پرونده های مهریه، صرفاً از طریق 
شناسایی اموال محکوم علیه )مکاتبه با 
مراجع ثبتی، راهور، بانک ها و...( اقدام 
کنند و ترتیبی اتخاذ شود که منتهی به 

جلب و بازداشت محکوم علیه نشود.
مجید حاتمی، حقوقدان درباره این 
بخشنامه گفت: بخشنامه اخیر مهریه 
می تواند نقش مؤثری در کاهش سیل 
محکومان مالی ایفا کند اما آن سوی قضیه 
عماًل با طوالنی شدن روند پرونده های 
مطالبه مهریــه و همچنین اعســار از 
پرداخت مهریه در اکثر مــوارد مواجه 
هستیم که خدشه جدی به حقوق قانونی 
و شرعی زوجه وارد می شود و موازنه میان 

حق و تکلیف را به هم می آمیزد.
به گفتــه او یکــی از موارد شــایع 
محکومیت مالی، ناشی از مهریه است. 
در باب بخش نامــه اخیر معاون محترم 
پیشــگیری از وقوع جرم قــوه قضاییه 

عنوان شده که »درصورتی که زوجه از 
طریق اداره ثبت  اســناد و امالک نتواند 
حقوق شرعی و قانونی خود را به عنوان 
مهریه دریافت کند، ظرف 6 ماه از زمان 
درخواست اجراییه گواهی برای محاکم 
قضایی صادر می شود.« اما ازآنجایی که 
حقوق مجموعه قواعد زندگی در اجتماع 
و مرتبط با آن است؛ پدیده ای است که از 
محیط رنگ تعلق می پذیرد و سؤالی که 
در وهله نخست به ذهن متبادر می شود 
اینکه تعیین مهلت 6 ماه با چه رویکرد و 
منطبق با کدام واقعیت اجتماعی است؟

حاتمی ادامه داد: تعلیق حقوقدان 
به مهلت 6 ماه طبق کدام اصل حقوقی 
و واقعیت های اجتماعی صورت گرفته و 
اساساً ظرف این مهلت چه اتفاق و تطوری 
صورت می پذیرد که به طور مثال ظرف 
یک هفته اتفاق نمی افتد؟ آیا این خود 

نوعی اطاله دادرسی نیست؟
در ادامه بخش نامه آمده است که »با 
عنایت به وضعیت مالی مدیون، موضوع 
خواسته زوجه بررسی و حکم مناسب 
صادر می شــود«، پس ازآنکه زوجه از 
طریق اداره ثبت  اسناد و امالک عاجز از 
معرفی اموال زوج شد، سرنوشت دعوای 
مطالبه مهریه زوجه، چیزی جز اعسار 
مدیون نمی تواند باشــد که خود دارای 
تالی فاسد و نوعی تضییع حق به شمار 

می رود.
 مهریه تعهد است 

و باید ضمانت اجرا داشته باشد
فریــده غیرت، حقوقــدان و وکیل 
دادگستری معتقد است اقدام صحیح 
قانونی بــرای حل معضــل مهریه باید 
ریشه ای باشــد. به گفته او مهریه یک 
تعهد اســت و در ســند رســمی قید 
می شــود، بنابراین اجرای آن هم مانند 
سایر محکومیت های مالی باید مسیر 
مشــخص را طی کند و نباید استثنایی 
برای آن قائل شد. غیرت هم بر این باور 
است که اگر محدودیتی برای اخذ مهریه 
ایجاد شود، مانع اعمال حق یک عده ای 
از افراد می شود و این دستورالعمل قطعاً 
به نفــع خانواده ها نیســت. او در ادامه 
صحبت هایش گفته است با مهریه های 
باال و سنگین موافق نیست اما خانم ها 
برای داشتن یک امنیت خاطر و پشتوانه 
با توجه به  حق مطلــق طالق که آقایان 
دارند، ارقام سنگین برای مهریه تعیین 
می کنند که بعد به شکایات، گرفتاری ها 

و زندانی شدن آقایان منجر می شود.
غیرت  همچنین بیان کرد: مسائل 
قانونی ما ریشه اجتماعی دارد و مهریه 
موضوعی ساده و سطحی نیست بلکه 
امروز معضل شــده اســت و ریشه آن 
انتخاب غلــط و تعیین ارقــام نجومی 
مهریــه در قبال  نداشــتن حق طالق 
است درحالی که اگر قانون گذار دلسوز 
حق طالق را به مرجــع بی طرف مانند 
دادگاه واگذار کند که اگر واقعاً تشخیص 
داد که یک زندگی بایــد به هم  بخورد، 
او تصمیم گیرنده باشد، جلو بسیاری از 
مشکالت گرفته می شود. اکنون معضل 
مهریه پیش آمده و عده ای گرفتارشده اند 
اما نباید محدودیتی بــرای اجرای این 
تعهد ایجاد شود. درواقع، ضمن اینکه با 
اصل مهریه های سنگین مخالف هستم 
اما به هرروی، مهریه یک تعهد اســت و 

مانند ســایر تعهدات باید ضمانت اجرا 
داشته باشد.

زندان راه حل بدهکاری نیست
در همیــن رابطه مریم نقاشــان، 
کارشناس مسائل حقوقی گفته است 
که نه در نظام قضایی ایران و نه ســایر 
کشورهای مطرح دنیا، کسی که به واقع 
توان پرداخت بدهی خود را ندارد مجرم 
و مستحق زندان نیســت بلکه باید به 
طرق مقتضی به مرورزمان بدهی خود 

را بپردازد.
نقاشان درباره بخشنامه چگونگی 
رســیدگی به دادخواست های مطالبه 
مهریه، اعالم کرد: این بخشنامه تکلیف 
خیلی ها را مشخص کرده است. اول اینکه 
از لحاظ اجرایی با توجه به اینکه عقدنامه 
سند الزم االجرا است، در خصوص مهریه 
اداره ثبت اســناد و امالک اولین نهادی 
اســت که زوجه حق مطالبه گری از آن 
را دارد نه دادگاه؛ زیرا محکمه مربوط به 
اموری اســت که حق و باطل مشخص 
نیست و قاضی باید بین دو نفر حکم کند 
اما در خصوص مهریه و استحقاق زوجه 
شبهه ای نیست که احتیاج به قضاوت 
باشد و نباید وقت دادگاه در چنین اموری 
گرفته شود و بار وصول این حق باید به 
عهده سازمان ثبت اسناد و امالک باشد 
و همچنین  ادارات مربوط که مکلف اند 
تمام توان خود را در جهت شناسایی و 

توقیف اموال مدیون به کارگیرند.
او افزود: اگر مالی از مدیون یافت نشد و 
زوجه ادعا کند که زوج تمکن مالی دارد اما  
به خاطر فرار از دین اموال را پنهان یا به غیر 
منتقل کرده است، این موضوع مشمول 
قضاوت می شــود و طرفین باید ادعای 

خویش را با ادله در دادگاه اثبات کنند.
 در آخر باید به نکتــه توجه کرد که 
تنها مهریه باال و ســنگین ضامن بقای 
زندگی نیست. مهریه های سنگین خالف 
عقل و منطق است و باید تعیین مهریه  
متعادل و طبق شرع و عرف باشد و تعیین 
مهریه های نجومی معضالت بعدی آن را 
در پی دارد که می تواند به تضییع حقوق 
زن منجر شــود. در کنار مهریه معقول 
می توان از شــروط ضمــن عقد و حق 
طالق برای تضمین آینده کمک گرفت. 
هرچند در شــرع و قانون آمده اســت 
که مرد موظف اســت تمام مهریه زن را 
پرداخت کند اما در جامعه ما این اتفاق رخ 
نمی دهد یا اگر کسی بتواند این حق خود 
را بگیرد باید کفش های آهنین به پا کند 
و هزاران حرف و انگ را بشود. به هرحال 
باز برمی گردیم به آن جمله معروف که 

»مهریه را که داده و که گرفته«!

نگاهی به جنجال هایی که بخشنامه اخیر مهریه به پا کرده است؛

حقیکهاززنانگرفتهمیشود

خبر

چندی پیش پزشکان از احتمال مرگ روزانه 
6۰۰ تا ۹۰۰  نفر در شبانه روز می گفتند و بسیاری 
معتقد بودند این ارقام به خاطر ترســاندن مردم 
گفته می شود. حاال اما کم کم به این عددها نزدیک 
می شــویم. خبرها حکایت از این دارند که از روز 
سه شنبه تا ظهر چهارشنبه  11 هزار و ۷۸۰ بیمار 
جدید مبتالبه کووید-1۹ در کشــور شناسایی 
شد که سه هزار و 33۹ نفر از آن ها بستری شدند. 
به گفته سیما ســادات الری، سخنگوی وزارت 
بهداشت در زمان ذکرشده 46۲ بیمار کووید-1۹ 
جان خود را از دست دادند و رکورد تازه ای را در ۲1 

آبان ماه ثبت کردند. 
تهران را تعطیل کنید، حتی یک هفته

مینو محرز، عضو کمیتــه ملی مقابله با کرونا 
که روز سه شنبه هم خواســتار تعطیلی حداقل 
دوهفته ای تهران بود روز گذشــته مجدد به این 

موضوع اشاره کرد و گفت: یک هفته تعطیلی برای 
کنترل کرونا ضروری است، ممکن است، عده ای 
بیکار شوند اما هزینه های بستری و مرگ مردم براثر 
کرونا نیز کم نیست، دولت می تواند بخشی از این 
هزینه را برای جبران خسارات اقتصادی هزینه کند 
تا از شرایط بحرانی عبور کنیم. او همچنین افزود: 
وضعیت اپیدمی کرونا در کشور بسیار نگران کننده 
است. راه حل آن هم این است که برای مدتی حداقل 
یکتا دو هفته تعطیلی کامل اعالم شود تا مقداری 
از شیوع و بروز موارد جدید کم شود، تصمیمی که 
اخیراً گرفته شده مبنی بر تعطیلی بازار و اماکن 
عمومی از ســاعت 1۸ کامل و کافی نیست چون 
تجمع در صبح ها ادامــه دارد و انتقال بیماری در 

ساعات صبح صورت می گیرد.
محدودیت ها شبیه شوخی است

رئیس کمیســیون بهداشــت مجلس هم 

محدودیت هایــی کــه از ســاعت 6 بعدازظهر 
اعمال شده، را شوخی دانست و گفت گه نیاز است 

یک کار جدی در این زمینه صورت گیرد.
به عقیده حسینعلی شــهریاری، حتی در 
روزهای گذشــته هم در تهران اتفاقی نیفتاد 
و درواقع به نظر می رســید، محدودیتی وجود 
نــدارد، همه جاز بــاز اســت و در خیلی جاها 
اصاًل فاصله گــذاری هــم انجام نمی شــود. 
رئیس کمیسیون بهداشــت در رابطه با تأثیر 
محدودیت ها بر کاهش میزان مبتالیان، گفت: 
در حال حاضر اگر دو هفته تعطیلی برای تهران 
اعمال شود، همچنان بیماران بدحال کرونایی 
در بخش هــای مراقبت ویژه بیمارســتان ها 
حضور دارند، یعنی در این مدت قرار نیســت، 
بیمارستان ها خلوت شوند، اما به صورت کلی بر 

کاهش میزان ابتال تأثیر خواهد داشت.

رضایت وزارت بهداشت از روند 
محدودیت ها

ایرج حریرچی، معاون کل وزارت بهداشت اما 
از روند محدودیت های اعمال شده راضی است. به 
گفته او وضعیت اجرای محدودیت های کرونایی 
جدید و تعطیلی مشــاغل غیرضروری از ساعت 
1۸ از روز سه شنبه) ۲۰ آبان(، برای روز اول اجرای 
محدودیت ها خوب بود اما هنوز کافی نیست و باید 

رعایت بیشــتری صورت گیرد. حریرچی افزود: 
این اقدام یک کار بزرگ بوده و مهم این است که 
آغازشده است. در کشوری به این وسعت و گستره 
جغرافیایــی درصدی هم بودنــد محدودیت ها 
را رعایت نکردند و مــا از آن ها گله داریم و امیدوار 
هستیم خودشان موارد بهداشتی را رعایت کنند 
اما در صورت عدم رعایت محدودیت های مصوب، 

حتماً از شیوه های قانونی استفاده خواهد شد.

کرونا همچنان در اوج است؛

یک چهارشنبه غمبار پاییزی با رکورد جدید ۴۶۲جان باخته 

کارشناس مسائل حقوقی: 
نه در نظام قضایی ایران و 
نه سایر کشورهای مطرح 

دنیا، کسی که به واقع توان 
پرداخت بدهی خود را ندارد 

مجرم و مستحق زندان 
نیست بلکه باید به طرق 

مقتضی به مرورزمان بدهی 
خود را بپردازد و در عین 
حال مهریه باید ضمانت 

اجرا داشته باشد

براساس بخشنامه مهریه، 
مقرر شده است تا واحدهای 

اجرای احکام مدنی در 
جریان اجرای احکام 

پرونده های مهریه، صرفًا 
از طریق شناسایی اموال 
محکوم علیه اقدام کنند 
و ترتیبی اتخاذ شود که 

منتهی به جلب و بازداشت 
محکوم علیه نشود
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