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وقتی شوهر مجهول المکان است!
اکبر فتحاللهی نوشهر
میگوید  4سال است میروم و میآیم ،خسته شدهام ،از این راهرو به آن راهرو ،از این دادگاه به آن
دادگاه ،قاضی میگوید برای سوء معاشرت و اعتیاد حکم میخواهم تا رای طالقت را صادر کنم .با حالی
پر از اندوه که گویی به مرز خودکشی رسیده ،میگوید« :هر چه به قاضی میگویم تحملش را ندارم،
بیکار است ،اعتیاد دارد ،قاضی میگوید حکم قطعی علیه شوهرت الزم است .میگویم به خدا هرچه
میگویم هست اما من توان اثباتش را ندارم ،حتی وکیل گرفتم ،اما شوهرم آنقدر رفته و آمده که خودش
یک وکیل ماهر شده .وکالی دادگستری هم از پس او بر نمیآیند هر بار یک جور رای دادگاه را به نفع
خود میکند! دادگاه دلیل میخواهد او هم دلیل درست میکند از شاهد گرفته تا گواهی اشتغال و عدم
اعتیاد ».با حالی خسته و زار میگوید :فقط طالق میخواهم ،فقط طالق ،نه مهریه میخواهم و نه نفقه.
فقط طالق« .مهرم حالل جانم آزاد» این جمله را میگوید و بعد خسته و ناتوان میپرسد آقای وکیل این
چه قانونی است؟ قانونی که خواسته من را در نظر نمیگیرد ،میگویم خانم قانونگذار که از روح زندگی
شما خبر ندارد! قانونگذار برای همه و در شرایط مساوی قانون وضع کرده است .وقتی میبینم با این
حرفها مجاب نمیشود ،ادامه میدهم :قاضی هم مثل من و شما از کجا بداند راست میگویی شاید حق
با شوهرت باشد! قانونگذار میگوید خانواده و حفظ آن مهمتر است تا بهانهجوییهای لحظهای همسران،
یک باره میگوید آقای وکیل خانواده چیست؟ مگر نه اینکه خانواده از من و شوهرم تشکیل میشود .آقا
جان من نمیخواهم زندگی کنم مگر زور است ،بچهای که من اجباری تربیت کنم ،شوهری که به دروغ
از او تمکین کنم آیا این خانواده ارزشی دارد؟ بعد با صدایی حزین میگوید« :من که اول گفتم ،نه مهریه
میخواهم نه اجرتالمثل و نه هیج چیز دیگر حتی نفقه هم نمیخواهم» جوابی ندارم ،میگویم :خانم
تازه اگر حاضر شوی همه چیز و همه حقوق مالی را ببخشی باز قاضی دادگاه خانواده است که تصمیم
میگیرد شما در عسر و حرج قرار دارید و صرف بخشش مهریه و حقوق مالی دلیلی بر صدور حکم طالق
نیست ،او آشفتهتر میشود که یکدفعه خانم دیگری که در صندلی دیگر نشسته میگوید خانم چرا با
این وکیل جوان بحث میکنی ،طالق غیابی بگیر .من کارم تقریبا تمام شده ،یک آدرس اشتباهی بده و
بگو چند سالی است از شوهرم خبری نیست! بعد تایید حرف خود چند شاهد بیاور خالصه بگو مجهول
المکان است و راحت طالق بگیر تا شوهرت بفهمد ،تو هم شناسنامهات را تغییر دادهای به همین راحتی!
با این مقدمه سعی شد به نوعی به اختالفات خانوادگی پرداخته شود که در عرف عامه به طالق
غیابی یا شاید بهتر باشد نام آن راطالق پنهانی بگذاریم ،منجر میشود .همه حقوقدانان ،روانشناسان،
جامعهشناسنان و حتی کارشناسان مذهبی همگی به اتفاق در مذمت طالق بارها سخن گفتهاند اما آنچه
که امروزه موجب به راه افتادن سیل فراگیر طالق شده تقابل اومانیسم و شکلگرایی قانونی است .قطعا اگر
به سخنان این زن در سطور باال توجه کرده باشید ،دغدغه او صرف انسان محوری و رهانیده شدن او از
آالم شخصی است .اما قانونگذار تمسک به نص را در حفظ خانواده مبنای قانونگذاری قرار داده و همان
را در حفظ خانواده کافی میداند این که در سالهای آتی کدام یک از این رویکردها تفوق خواهند داشت
و یا این که حق با کدام تفکر است یا اینکه این مواضع را چگون ه میتوان تعدیل و توجیه کرد ،به عهده
جامعهشناسان و کارشناسان حقوقی میگذاریم اما آنچه که مبنای این یادداشت است به روز شدن قانون
براساس خواست واقعی اجتماع است .درگذشته زوجه وقتی متوجه میشد صرف تنفر از شوهر نمیتواند،
دلیل جدایی او از شوهر باشد و به صرف تقدیم دادخواست طالق ،اصطالحا یکطرفه و با دلیل کراهت از
زوج ،حکم طالق او صادر نخواهد شد .بعد از گذشت چند ماه یا از همان ابتدا ،اقدام به طرح دادخواست
طالق یک طرفه اینبار با توسل به این عنوان که شوهر مجهول المکان است اقدام به طرح مجدد دعوی
طالق میکرد البته سیستم قضایی که به تجربه متوجه این ترفند شده بود ابتدا ابالغ به آدرس مندرج
در عقدنامه را مالک قرار داد و در مرحله بعد براساس نظر قانون گذار در قانون حمایت خانواده جدید و
در تبصره ماده  8خود مصوب سال  91عبارت تحقیق از طرق مقتضی را مبنای کشف آدرس واقعی زوج
قرار داد که این مهم از طریق تحقیق از واحد مددکاری یا از طریق شهادت شهود انجام میگیرد ،اما واقعا
چگونه میتوان دعاوی طالق از طرف زوجه را سامان داد که نیاز به رمزگشایی از دادخواستها و ارائه
آدرسهای غیر واقع و با عنوان مجهولالمکان جلوگیری کرد .به نظر نگارنده این یادداشت که  12سال
عمر خود را صرف پروندههای خانواده کرده است  2راه حل اساسی برای حل این معضل وجود دارد اول
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اینکه احصا عسر و حرج به مصادیق مندرج در قانون حمایت خانواده باعث سوءاستفاده بعضی از خواندگان
دعاوی شده و عمال به صالح جامعه اسالمی نیست که زوجه و یا به عبارت بهتر زن ایرانی در تدارک و
تحصیل دلیل سالها آواره و سرگردان دادگاهها باشد تا عسر و حرج خود را صرفا از این طرق احصاء شده
اثبات کنند یا با توسل به طالق غیابی و یا به عبارت بهتر طالق پنهانی ،متوسل به تقلب نسبت به قانون
شود و با عنوان مجهولالمکان اقدام به در خواست طالق کنند و دوم آنکه حداقل باید مسیر بذل مهریه
در ازای طالق یکطرفه به عنوان یک دلیل قطعی عسر وحرج و البته مقطعی شناخته شود و تهافت اراء
در این خصوص کنار گذارده شود و اگر زنی احیانا با گذشت از حقوق مالی خود در ازاء طالق مبادرت
به ثبت دادخواست طالق کرد ،این مورد هم از مصادیق احراز عسر و حرج به شمار رود و دست آخر
اینکه متاسفانه علیرغم یکپارچه شدن سیستم خدمات الکترونیک هنوز هم ثبت دادخواستهای پنهانی
طالق کم و بیش ادامه دارد و بهترین راهحل میتواند اطالعرسانی به زوج از طریق شماره کدملی باشد .به
هرحال زوجه در دادخواست موظف است نامخانوادگی زوج را درج کند و قطعا به نام زوج نام برده شده،
کد ملی مشخصی در سیستم وجود دارد ،که احیانا شماره تلفنی هم مختص آن در سیستم ثبت است،
البته میتوان با صدور یک بخشنامه به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی ارائه اطالعات طرح دعاوی زوجه
علیه زوج را با ارائه کارت ملی از سوی زوج به او اطالع رسانی کرد .علت تمامی این تمهیدات پیش گفته
میتواند جلوگیری از غبن شوهر در تدارک دلیل و احیانا جلوگیری از توسل زوجه به تقلب نسبت به
قانون باشد ،چراکه قانونگذار موظف است در راستای تحقق امر عدالت به طریق اولی شرایط روحی زوجه
در تحقق عسر و حرج به نحو معقول و نه انحصاری و احصاءشده ،و اطالعرسانی دقیق و روشن را به زوج
به صورت شفاف و نه صرفا با پیچیدگیهای موجود تأمین کند .البته در پایان قابل ذکر است که هدف
حفظ سالمت خانواده با در نظر گرفتن موجودیت ملموس و خود واقعی شوهر و همسر است ،نه یک
واحد اجتماعی انتزاعی غیر ملموس چراکه اگر زن به عنوان یک انسان متالم مراجعه کننده به دادگستری
در نظر گرفته شود دیگر احصاءدالیل عسر و حرج در تحقق طالق بیمعنی خواهد بود ،و با درک شرایط
واقعی زوجه از طرح این طالقهای پنهانی و باعنوان مجهول المکان جلوگیری خواهد شد .همچنین در
طرف دیگر هم شوهر باید بتواند در صورت غیبت متوالی همسر با ارائه مدراک شناسایی از اولین دفتر
خدمات الکترونیک قضایی طرح کلیه دعاوی همسر خود را در سراسر کشور بر علیه خود متوجه شود و
نیاز به طی مراحل یا آگاهی و کشف حوزه قضایی که همسر طرح دعوی کرده باشد نداشته باشد .به امید
روزی که این امر قبیح به حداقل آمار خود در کشور رسیده و خانواده را در حد اعالی آرامش خود و در
مسیر ارتقا ءجامعه ایرانی مشاهده کنیم.
* وکیل پایه یک دادگستری

ورود جدی استارتاپها به بورس

وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات ،وزیر اقتصاد و دارایی و نماینده وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی دیروز
تفاهمنامهای امضا کردند که برپایه آن مدل قانونی برای تامین منابع مالی کسب وکارهای نوپا با استفاده
از سرمایههای خرد موجود در کشور شکل میگیرد .همچنین اعالم شد که ورود استارتاپها به بخش
بورس بیشتر از پیش به طور جدی دنبال خواهد شد و شرایط جدید آن به زودی اعالم خواهد شد.
محمدجواد آذری جهرمی ،وزیر ارتباطات در این جلسه از باور خود به حوزه اقتصاد دیجیتال و ظرفیت
مهم آن برای توسعه کشور گفت .به اعتقاد جهرمی کشورهای مختلف در سرتاسر دنیا برای توسعه این
امر برنامهریزی کردهاند و ایران نیز همگام با دنیا در این راه قدم گذاشته است« :مثال در کشور هند
برنامهریزی شده که تا سال  ۲۰۲۵به میزان  ۲۰درصد از درآمد سرانه خود را بر مبنای اقتصاد دیجیتال
داشته باشند .در کشور ما نیز بیکاری فارغالتحصیالت حوزه فناوری اطالعات بیداد میکند که میتوان
با تدابیر مختلف و کسبوکارهای بالغ شده امروزی در این حوزه این مشکالت را حل و فصل کرد».
جهرمی در ادامه با اشاره به طرح تکاپو و مشارکت وزارت ارتباطات و وزارت کار در این طرح ،به معضل
سرمایهگذاری در کسبوکارهای کوچک اشاره میکند« :کسب وکارهای نوپا در کشور با مشکالت
متعددی از جمله آنها موانع سیاسی ،فرهنگی واقتصادی روبرو هستند و یکی از مهمترین این موانع بحث
تامین مالی برای سرمایهگذاری است که برای شکلگیری نظامهای آن همکاریهایی با وزارت کار با نام
طرح تکاپو آغاز شده است که هم اکنون در هشت استان کشور این طرح شکل گرفته و برنامه داریم در
تمام استانهای کشور آن را شکل دهیم».

سهام داران عدالت زده

آب در دمای منفی  42/55درجه مایع میماند!

تازههایعلمی
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طرح تکاپو که جهرمی از آن صحبت میکند ،از سال  1394به صورت آزمایشی آغاز شده و تا به امروز
ادامه دارد .در این طرح در راستای سیاستهای اقتصاد مقاومتی کشور ،رویکرد ایجاد اشتغال مبتنی
بر مزیتهای منطقهای دنبال میشود ،یعنی اینکه برای ایجاد شغل ظرفیتها و اولویتهای منطقهای
هر استان در نظر گرفته میشود و سپس برای ایجاد شغل در آن منطقه اقداماتی صورت میگیرد .وزیر
ارتباطات با اشاره به تفاهم امضا شده میان وزارتخانههای ارتباطات و فناوری اطالعات ،اقتصاد و رفاه درباره
بوکارهای
جزئیات آن نیز اطالعاتی را در اختیار حاضران قرار داد« :بر اساس این تفاهمنامه طرح کس 
نوپا از طریق مبادی اطالعرسانی معرفی میشود و سرمایهگذاران و مردم با مطالعه آن میتوانند بخشی
از منابع مورد نیاز سرمایهگذاری طرح را تامین کنند .با وجود سرمایههای خرد  ۱۰تا  ۵۰میلیون تومانی
در دست مردم که متقاضی سرمایهگذاری در بازار هستند ،میتوان به جایگاه مطلوبی در این زمینه
دست یافت».
باالترین مقام  ICTکشور سپس به مدلهای دیگر جذب سرمایه میپردازد و سه مورد از چهار
مورد را در ایران شدنی و قابل کار میداند که سرمایههای خرد مردم و جذب سرمایه از طریق بورس را
جدیدترین این مدلها عنوان میکند« :چند مدل ویژه در دنیا برای تامین مالی وجود دارد که ما فعال سه
مدل را اجرا خواهیم کرد .مدل اول اعانه یا نذر اجتماعی است .در این باره برنامهای برای مذاکره با کمیته
امداد هم خواهیم داشت .مدل دوم سرمایهگذاری در مقابل دریافت بخشی از محصول در آینده است
و مدل سوم تامین مالی اشتراکی است یعنی در مقابل سرمایه سهمی از شرکت به سرمایهگذار واگذار
میشود .مدل چهارم تامین سرمایه مالی جمعی گروه وامی است که چون زیر نظر بانک مرکزی است
فعال وارد آن نخواهیم شد ».بعد از اعالم شدن این توافق ،شاپور محمدی ،رئیس سازمان بورس و اوراق
بهادار ضمن تایید این تفاهمنامه خبر از بررسی شدن آن در شورای عالی بورس میدهد« :لیست تمام
عوامل مجاز برای دریافت سرمایه در سایت فرابورس قرار خواهد گرفت و مردم باید با توجه به لیست،
منابع را در اختیار صندوقها قرار دهند .همچنین کسانی که در زمینه تامین مالی جمعی فعالیت دارند
 ۶ماه مهلت دارند تا خود را با آییننامه جدید وفق دهند».
از آنجایی که طبق آخرین آمار رسمی ،باالترین نرخ بیکاری به رشتههای مرتبط با علوم کامپیوتری با
 41.4درصد اختصاص دارد به نظر میرسد توجه مسئوالن دولتی به این قشر از مردم بیش از پیش شده
و اتحاد آنها با یکدیگر خبر از یک سری اقدامات اساسی در این حوزه میدهد .با استفاده از سرمایههای
خرد در دست مردم مشتاق به سرمایهگذاری و وارد کردن استارتاپها به حوزه بورس ،میتوان آینده
درخشانی را برای این نوع از تجارت متصور شد.
منبع:دیجیاتو

شکایت از فورد به خاطر تقلب آالیندگی

طرح :محمد طحانی

دانشمندان موفق شدند به ویژگیهای قابل توجهی در آب پی ببرند و
رکورد جدیدی را برای سردترین دمای آب مایع ثبت کنند.
به گزارش ایسنا و به نقل از گیزمودو ،محققان دریافتند که آب را
بدون اینکه یخ بزند میتوان تا منفی  42.55درجه سانتیگراد سرد کرد
که این یکی از ویژگیهای منحصربهفرد آب است .محققان دریافتند
در فشار عادی و یک دمای منفی  42.55درجه آب مایع میتواند به
صورت دو مایع مجزا با راه های متفاوت برای به هم پیوستن مولکولها
وجود داشته باشد .در این شرایط آب نمیتواند تصمیم بگیرد که در
کدام حالت باشد .محققان این وضعیت را به یک دو راهی تصمیم گیری
تشبیه کردند .تیمی از محققان دانشگاه گوت فرانکفورت توانستند
مجازخانه

َم َمزا :يه بار اومدم كارت غذاي دانشگام
رو شارژ كنم ،به جا  ٥تومن ٥٠ ،تومن
كارت كشيدم .االن ٦ساله درسم تموم
شده ،هنوز ناهار ميرم دانشگاه

ماشینبازی
ش

افراد کمی میتوانند رسوایی دیزل گیت فولکسواگن را فراموش کنند اما فولکس تنها خودروسازی
نیست که برای فروش محصوالت دیزلی خود دست به کارهای غیرقانونی زده است .بنا به گزارش
بلومبرگ ،مالکان پیکاپ های سوپردیوتی  250-Fو  350-Fاز فورد شکایت کردهاند زیرا ادعا میکنند
این پیکاپ ها در مقایسه با اعداد اعالمی آالیندگی بیشتری دارند.
شکایت مورد بحث ادعا میکند حدود  500هزار دستگاه از این پیکاپهای هوی دیوتی دارای
پیشرانههایی با آالیندگی بیشتر هستند .ظاهرا ً پیکاپهای فورد حدود  5برابر بیشتر از حد مجاز
آالیندههای نیتروژن اکسید تولید میکنند .این شکایت شامل پیکاپ های  250-Fو  350-Fسوپر
دیوتی فروخته شده از سالهای  2011تا  2017است.
واضح است که مالکان این خودروها ناراحت هستند زیرا این مدلهای دیزلی حدود  8400دالر گرانتر
از مدلهای بنزینی هستند .فورد گفته که این پیکاپ های دیزلی پاکترین سوپر دیزل تاریخ است .یکی
از وکالی این پرونده میگوید« :نرمافزار تشخیص خود خودرو که نشان دهنده سیستم کنترل آالیندگی
است حتی با وجود اینکه در دنیای واقعی شاهد آالیندگی بیشتری هستیم همان اعداد اعالم شده توسط
فورد را نشان میدهد .این شکایت که در دادگاه فدرال دیترویت ثبت شده ادعا میکند تأمینکننده
قطعات خودرویی آلمانی رابرت بوش به فورد در پنهان کردن مشخصات واقعی پیکاپها به نام پرفورمنس
کمک کرده است .بوش یکی از متهمان این پرونده است .تابستان سال پیش وکالی آمریکایی ادعا نمودند
بوش نقش پررنگی در توسعه دستگاههای تقلب فولکسواگن دارد .هنوز پاسخی از جانب فورد در رابطه
با این قضایا منتشر نشده است.
منبع :پدال()pedal.ir

آزمایشهایی را برای کمترین درجهای که آب در آن میتواند مایع
باشد انجام دهند و نتایج بررسی آنها در مجله Physical Review
 Lettersمنتشر شده است .پژوهشگران عنوان کردند :این درست است
که به طور معمول آب در دمای صفر درجه سانتیگراد سرد است و در
پایینتر از آن یخ میزند ،اما آنها دریافتند که در شرایط خاص ،آب
مایع را میتوان بسیار سردتر داشت.
فیزیکدانان دانشگاه گوت فرانکفورت میگویند که دانستن اینکه
در دماهای پایین آب چه زمان یخ می زند و چه زمان مایع باقی
می ماند می تواند به فهم بهتر تشکیل یخ در جو و به محققان در توسعه
مدلهای جوی مطمئنتر کمک کند.
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