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جامعه ایران دارای ریشههای تاریخی و حقوقی دیرینهای است و تمامی قواعد آن به نحوی به گذشته
اسالمی یا ایرانی ارجاع دارند .مرد ایرانی متمایز و همسر او نیز در جهان بشری امروز متمایزترین هستند
و این وارستگی ،ایرانی را در تاریخ تمدن بشر بسان انسان ممتاز از سایر ملل و اقوام نگاه داشته است .حال
با این مقدمه نظام حقوقی ایران را با بررسی مشکالت مطالبه نفقه در ایران مورد مداقه قرار میدهیم.
اول اینکه مطابق قوانین جاریه کشور نفقه شامل مسکن ،البسه ،غذا و اثاثالبیت میشود اما آنچه که
در ماده  1107قانون مدنی بدان اشاره شده است را واقعا مرد ایرانی به چه مقدار قبول دارد .اوال تجربه بر
این مورد را صحه میگذارد که تعریف مرد ایرانی از نفقه ،البته در زمان رابطه محبتآمیز فیمابین خود و
همسر ،صرفا شامل تامین معاش خانواده ،حتی نه صرف همسر خود ،میداند و ثانیا تعریف او از نفقه شامل
پرداختهای غیرنقدی و تامین معاش غیرنقدی است و زمانی که زن ایرانی به هر دلیل یا از بابت اختالف
زناشویی و یا بهجهت عدم تامین مالی مجبور به طرح دعوی نفقه میشود اولین سؤال خشمگینانه آقایان
ایناست که من معاش و قوت غالب خانواده را تامین میکنم ،تقاضای مطالبه پول نقدی بعنوان نفقه دیگر
چیست؟ غافل از اینکه موارد برشمرده شده در قانون یا عرف حصری نیستند وزن قطعا مخارجی دارد که
مختص به خود اوست و برآوردن نیازهایهای متعارف او جزو وظایف مرد بهشمار میرود .چراکه بر اساس
نظر فقهای بزرگ امامیه همچون صاحب جواهر مبنای نفقه احتیاجات زن است فلذا این احتیاجات در
وهله اول مختص به خود او و در وهله دوم شامل پرداختهای نقدی متناسب با او و در وهله سوم شامل
احتیاجات مرسوم و مورد نظر قانونگذار است.
باید دقت داشته باشید مراتب مورد اشاره قانونگذار در قانون مدنی بهعنوان حداقل باید مورد مالحظه
قرار گیرند هر چند در ماده  1107قانون مدنی به  2مورد اختصاصی بودن نفقه زن و پرداخت مالی
مجزای از تامین معاش خانواده بهطور روشن مورد مالحظه قرار نگرفتهاند .همین نگا ِه نیاز محو ِر قانونگذار
نسبت به نفقه خود باعث مشکالت عدیدهای در عمل شده است.
نگا ِه نیاز محو ِر پرداخت نفقه باید متناسب با عرف به نگاه وظیفه محور همسر تغییر پیدا کند .تفاوت
این  2نوع نگاه زمانی ملموس میشود که هنگام مطالبه نفقه از سوی همسر اوال آقایان ایرانی خود را در
مقام بخشش میبینند و دیگر آنکه هر گونه تامین نیاز را شامل موارد غیرنقدی میدانند و اگر همسر
مبلغی پول را بهعنوان احتیاجات شخصی خود از آقا مطالبه کند ،بهشدت مورد مؤاخذه قرار میگیرد!
مطلب دیگر ماهیت نفقه است و اینکه زن ایرانی تا چه مقدار اجازه دخل و تصرف در نفقه را عهدهدار
است .چراکه در این مورد نیز  2نوع نگاه وجود دارد ،اولی مرد محور است و دیگری انسان محور .اگر با
دیدی که در جمالت باال به آنها اشاره شد به موضوع نگاه کنیم ،یعنی ماهیت نفقه را هزینه محور و
موکول به صرف اراده مرد بدانیم ،زن حق هر گونه دخالت در نفقه را نخواهد داشت و مثال اگر مرد ایرانی
در مسافرت باشد و نیاز باشد یک مطاع سرمایهای که از شوهر به همسر داده شده است بهعنوان نفقه
جهت تامین مخارج دیگر مورد استفاده قرار گیرد ،زوجه در فروش آن با مشکل مواجه خواهد شد .نکته
دیگر در مورد نفقه زوجه موکول کردن به تمکین است .درست است که تمکین و پرداخت نفقه دارای
مبانی فقهی است اما باید در نظر داشت در عمل باید ساز و کار مناسبی برای پرداخت نفقه طراحی شود
که زن ایرانی در صورت بروز مشکل یا به صرف ادعای عدم تمکین از طرف همسر خود با مشکل مواجه

نشود ،عدهای معتقدند یکی از راهکارهای موجود از بابت مطالبه حقوق مالی زوجه حق شکایت کیفری یا
مطالبه حقوقی نفقه است اما باید دانست که در عمل تا انجام رسیدگی قضائی زن با عسر و حرج جدی
مواجه خواهد شد  2 .پیشنهاد اساسی در این میان مطرح میشود .ابتدا اینکه نفقه مالی از نفقه غیرمالی
بهطور کامل مجزا شود و دوم اینکه پس از عقد ازدواج دائم ساز و کار مناسبی برای پرداخت نفقه صورت
بگیرد یکی از این سازوکارهای مناسب ایجاد طرحی با عنوان کارت بانکی نفقه است که هر زوجی پس
از ازدواج میتوانند آن را تهیه و در اختیار زوجه بگذارد .این طرح ،یعنی طرح کارت نفقه ،دارای امتیازاتی
است مثل اینکه مرد را از اثبات عدم پراخت نفقه در محاکم کیفری؛ حقوق مالی نقدی زنان به راحتی و
به درستی مورد توجه قرار میگیرد و مبانی نفقه معاشی از پرداخت مالی جدا میشود؛ مهمترین اتفاق
یکسانسازی پرداخت به همسران است که با نگاهی عرفی و با تأسیسی در حقوق بانکی بومی خواهد شد؛
زن میتواند به طور مستقل در دارایی مالی خود تصرف الزم را بکند؛ حذف شکایت کیفری نفقه از قاموس
حقوق خانواده که اساسا جایگاه نهاد خانواده را تنزل میبخشد و اما نکته دیگری که باید در تعیین میزان
نفقه مورد توجه اساسی و بازبینی جدی قرار بگیرد ،تعیین میزان نفقه بر اساس هزینههای جاری زندگی
ایرانی باشد چرا که اگر دقت کنیم در ماده  1111قانون مدنی تعیین میزان و نحوه آن مشخص نشده
است و عمال تعیین میزان نفقه یا منطقهای صورت میگیرد یا بر اساس اصطالحا شئونات زن که بهنظر
نگارنده این نوع نگاه صحیح نیست و باید مالک هر پرداختی بر اساس شرایط جامعه و هزینههای معمول
باشد و اصطالحا نوعی محور باشد تا شخصی محور چراکه قانون اساسی در اصول  19و 20خود همه زنان
و در عمومات همه آحاد ملت را در برخورداری از شرایط قانونی یکسان فرض کرده است .کیفرزدایی از
اختالفات خانوادگی باید هر چه سریعتر در قوانین ما مورد استفاده قرار بگیرد چراکه تعیین کیفر ،نه تنها
نمیتواند اجبار الزم و ضمانت اجرایی کافی در تامین نفقه همسر باشد بلکه بر مشکالت بعدی زندگی
خانوادگی ایرانی نیز خواهد افزود .هر چند متاسفانه هنوز نظریاتی را میبینیم که تعیین کیفر برای ترک
انفاق را در گذشته و قبل از انقالب بهتر از زمان حال میدانند .البته از قانونگذار سال  92نیز انتظار
نمیرفت در ماده  53این قانون مجازات درجه  6را هرچند نوع مخفف است حداقل برای این موضوع در
نظر بگیرد ،چراکه روابط مالی فیمابین زوجین در ایران تابعی از روابط عاطفی و عاشقانه بوده و اگر ترک
انفاقی صورت گیرد چه مبنای آن اختالف و تعمد باشد وچه اعسار شوهر از پرداخت نفقه قبل از اثبات
موارد فوق ،در مجموع تعیین قرار مجرمیت به صالح و صرفه خانواده ایرانی نیست.
*وکیل پایه یک دادگستری

ثبت پتنتی برای یک نمایشگر تاشو توسط اپل

«اپ»تکار
ش

اداره ثبت اختراعات آمریکا از درخواست اپل برای ثبت پتنت یک نمایشگر تاشو خبر داده است که
ممکن است به تولید یک آیفون تاشو منجر شود.
در این پتنت تاکید شده که با تعبیه بخشی انعطافپذیر در یک دستگاه الکترونیکی میتوان آن را
به ابزاری تاشو تبدیل کرد و امکان استفاده از نمایشگر به عنوان این بخش وجود دارد :این نمایشگر
میتواند شامل آرایهای از پیسکلهای کریستال مایع ،پیسکلهای الکتروفورتیک ،پیکسلهای دیود
ساطعکننده نور ارگانیک یا نمایشگرهای میکرو  OLEDبه عنوان مدل پیشرفتهتر  OLEDباشد.
نمایشگر  OLEDبه کار رفته در آیفون  10نیز تا حدودی انعطافپذیر بوده و لبههای آن برای بدون
حاشیه ساختن پنل جلویی زیر پوشش شیشهای خم شدهاند .هفته گذشته خبرهای از همکاری اپل با
کمپانی  TSMCبرای توسعه پنلهای میکرو  OLEDبه گوش میرسید .عالوه بر این پیش از این
گزارشهایی در رابطه با همکاری این کمپانی با الجی برای تولید مدلی تاشو از آیفون منتشر شده بود.
اگرچه اپل چندان به تنوع در موبایلهای خود اعتقاد ندارد اما با در نظر گرفتن مطالب باال ممکن است
در آینده نزدیک شاهد عرضه مدلی تاشو از آیفون باشیم.
منبع:دیجیاتو

بگم بگم های تازه

بازگشت ناسا به قرون وسطی

بال کبابی اسپایسی

َآشپزخانه
ش

برای تهیه این بال کبابیها به روشن کردن منقل و آتش نیازی ندارید زیرا به سادگی در فر تهیه شده
و طعم و عطر کبابی دارد.
مواد الزم عبارتند از :یک کیلوگرم بال مرغ ،یک قاشق غذاخوری کچاپ ،یک قاشق غذاخوری سس
خردل ،یک قاشق غذاخوری سس باربیکیو ،یک قاشق غذاخوری پاپریکا ،یک قاشق غذاخوری تبسکو،
یک قاشق غذاخوری سس سویای شیرین ،یک قاشق غذاخوری روغن زیتون.
فر را با دمای  ۱۸۰درجه سانتیگراد روشن کنید .بالهای مرغ را شسته و آماده کنید .همه آنها را
درون سینی فر بچینید .همه مواد الزم را روی بالها ریخته و با دو دست به خوبی مخلوط کنید تا مواد
به خورد مرغها بروند .سینی را به مدت  ۶ساعت درون فر بگذارید تا به خوبی مزهدار شوند .سپس آنها
را به مدت یک ساعت درون فر قرار دهید با برشته و طالیی شوند .توجه داشته باشید که هر  ۱۵دقیقه
یک بار بالها را برگردانید تا هر دو طرف آن به طور یکدست پخته و طالیی شوند.
منبع:روزیاتو

مرد استقامت!
به دنبال رونمایی از نسل جدید استون مارتین ونتیج ،بخش مسابقه این برند از نسل جدید ونتیج
 GTEمسابقهای نیز پردهبرداری کرد.
ونتیج  GTEکه به همراه مدل جادهای توسعه یافته خودرویی مسابقهای است که برای حضور در
رقابتهای قهرمانی استقامت جهان فیا ساخته شده و برای کالس  GTEطراحی شده است .بخش
مسابقه استون مارتین قب ً
ال بیش از  13هزار کیلومتر تست را در خالل فرایند توسعه داشته که از جمله
آنها میتوان به طی  30ساعته موفقیتآمیز خودرو در پیست ناوارای اسپانیا اشاره کرد .استون مارتین
جزئیات فنی زیادی از  GTEجدید را منتشر نکرده اما خودروی مورد بحث به اسپلیتر جلو ،کاپوت
تهویه دار و سیستم اگزوز با خروجیهای در بخش جانبی مجهز شده است .ونتیج  GTEهمچنین دارای
پنجرههای سبکوزن ،آینههای آئرودینامیک و رینگهای مسابقهای است .از دیگر تغییرات قابلتوجه
میتوان به وجود بال و دیفیوز عقب بزرگ اشاره کرد .درحالیکه استون مارتین جزئیات فنی را منتشر

طرح :محمد طحانی

ناسا در طراحی چرخ جدیدترین مریخنورد خود از یک فناوری
کاربردی زمان قرون وسطی بهره برده است.
به گزارش ایسنا و به نقل از انگجت ،چرخ جدید طراحی شده توسط
ناسا برای مریخنورد جدید این آژانس موسوم به «سوپراالستیک»
است که حالت ارتجاعی دارد و در مواجهه با موانع و دستاندازها تغییر
شکل میدهد .مریخنورد جدید ناسا به نام «کنجکاوی مریخ»(Mars
 )Curiosityیک موفقیت بزرگ بوده است ،اما فناوری مدرن ناسا
نمیتواند تایرهای آن را از خرابی در شرایط خشن مریخ نجات دهد.
این آژانس برای ماموریتهای آینده ،به عصر شوالیهها بازگشته است.
سوپراالستیک براساس اصول بافت زره زنجیری میتواند تغییر شکل
بیشتری را نسبت به سایر تایرهای غیربادی داشته باشد .در عین حال،
آنها میتوانند به طور بالقوه در برابر فشارهای اضافی مقاومت کنند
و عملکرد و پیمایش بهتر و بیشتری برای کاوشگرهای نسل بعدی
فراهم کنند .چرخهای «کنجکاوی مریخ» آسیب بسیاری دیدهاند زیرا
آنها به اندازه کافی پرداخت نشدهاند و سنگهای مریخ نیز بسیار
ناهموار و آسیبزا هستند .از سوی دیگر همانطور که در ویدیوی
زیر نشان داده شده است ،مواد زنجیری جدید ناسا ،انعطافپذیری
بیشتری را در عین اینکه نفوذ در آن بسیار دشوار است ،در اختیار
میگذارد .این ماده با ساختار دیگری میتواند برای ناسا به عنوان
وسیلهای برای حفاظت از فضاپیما نیز در نظر گرفته شود.
با این حال ،فقط ساختار زنجیری سبک نیست که باعث میشود تا
سوپراالستیک کار کند .آنها همچنین از آلیاژهایی مانند نیکل تیتانیوم
( )NiTiساخته شدهاند که میتوانند بدون تغییرشکل خود را تا 10

درصد منعطف کنند .به گفته تیم تحقیقاتی گلن در ناسا ،استفاده از
یک آلیاژ « »NiTiبا عیار باال منجر به ساخت یک تایر سوپراالستیک
میشود که عمال غیرقابل نفوذ و تغییر شکل است .احتماال این چرخها
در مریخنورد بعدی ناسا تعبیه نخواهد شد اما میتواند راه خود به
طراحیهای آینده وسایل اکتشافی باز کند.
آنها حتی روی زمین هم قابل استفاده هستند .ناسا میگوید :تایر
سوپراالستیک کشش و انقباضی برابر و حتی باالتر از تایرهای بادی
معمولی دارند و امکان پنچری نیز حذف شده است ،در نتیجه ایمنی
خودرو بهبود مییابد.

مجازخانه

روژی :همچنان معتقدم .قدرت واقعی
قدرت «ترک کردنه»

ماشینبازی
ش

نکرده اما تأیید شده این خودرو دارای پیشرانه  8سیلندر ساخت مرسدس-ای ام جی خواهد بود .هنوز
حرفی درباره قدرت این پیشرانه زده نشده اما استون مارتین میگوید رانندگان کارخانه تالش سختی
برای بهینه کردن قابلیت رانندگی و پرفورمنس ونتیج  GTEداشتهاند .خودروی مذکور به سیستم
تعلیق  Öhlinsو ترمزهای  Alconمجهز است .همچنین الستیکهای مسابقهای سفارشی توسط
میشلین توسعه یافتهاند .این خودرو توسط دستهای از رانندگان بسیار باتجربه و موفق از جمله دارن ترنر،
جانی آدام ،نیکی تیم ،مارکو سورنسن و الکس لین رانده خواهد شد .مدیر بخش مسابقه استون مارتین
میگوید« :موتور اسپورت بخش اساسی  DNAاستون مارتین بوده و تعهد ما به رقابتهای قهرمانی دنیا
قویتر از هر زمان دیگری است .این یک عصر طالیی برای مسابقات  GTبوده و عرضه ونتیج GTE
تضمین خواهد کرد که استون مارتین پیشروی مسابقات قهرمانی استقامت خواهد ماند».
منبع :پدال ()pedal.ir

تازههایعلمی

 هیدن شده :حواستون باشه که
خیلی از دوستهای االنتون همیشه
دوستتون نمی مون و حتی خیلی
تهای
نهای االنتون دوس 
از دشم 
صمیمی آیندهتون می شن!!
علی مالقلیپور :خانه ریخته اما کتاب و
کتابخانهپابرجاست

 روژی :بدترین کاالها اونایی نیستن
که کیفیت ندارن ،اونایین که برچسب
قیمت ندارن.
 ویروث :من  ۹۹درصد زندگیمو تو
مترو ام اون یه درصد باقیمونده هم تو
 BRTام.

مهتاب کرامتی :يك روز لذتبخش در كنار
تيم ملى فوتسال بانوان

ترادیاتور :یه سری گلوم چرک کرده
بود رفتم یه پنیسیلین زدم بعد که
از درمانگاه اومدم بیرون یه سیگار
روشن کردم ،عفونت از گلوم اومد
بیرون گفت مشتی آخرش طرف مایی
نها؟
یا او 

