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پرونده روز

حساب متویف را چه کیس تسویه یم کند؟

2

تکالیف وراث در مقابل طلبکاران متوفی چیست؟
هنگامـی کـه فـردی از دنیـا مـیرود ،بایـد دیـون و بدهـی وی از ماترک
او (دارایـی زمـان فـوت متوفـی کـه به سـبب فـوت از مالکیـت وی خارج
میشـود) پرداخـت شـود .بـه عبـارت دیگر ،ترکـه متوفی در اثـر فوت به
طـور قهـری بـه ورثـه متوفـی بدهکار قانونـی او منتقل میشـود و حقوق
طلبـکاران متوفـی بـر ترکـه تعلـق میگیرد .وقتـی فردی فـوت میکند،
دیـون و بدهـی وی چـه حـال (دینی اسـت کـه پرداختش مدت نـدارد و
بایـد فـورا ً پرداخت شـود) و چه موجل (دینی اسـت کـه پرداختش مدت
دارد) ،بایـد فورا ً پرداخت شـوند.

ورثـه متوفـی بدهـکار  :بـه طـور مثال هـرگاه شـخصی به فـرد دیگری
یـک میلیـون تومـان بدهکار باشـد کـه باید یک سـال دیگـر پرداخت کند
امـا بدهـکار دو مـاه بعـد از دریافـت مبلـغ فوت کنـد ،طلبـکار میتواند بعد
از فـوت ،طلـب خـود را از ترکـه متوفـی دریافـت کنـد .مطابق قانـون ،ورثه
ملـزم نیسـتند غیـر از ترکه چیـزی به بسـتانکاران بدهند و اگـر ترکه برای
ادای تمـام دیـون کافـی باشـد ،ترکـه مابیـن تمـام بسـتانکاران به نسـبت
طلـب آنهـا تقسـیم میشـود ،مگـر اینکـه ورثـه ترکـه را بـدون شـرط و به
صـورت مطلـق قبـول کرده باشـند کـه در این صورت مسـئول خواهند بود.
بنابرایـن وراث متوفـی بایـد بعـد از فوت متوفـی تمامی ترکـه را رد کرده یا

قبـول یـا رد خـود را منـوط بـه تحریر ترکـه کنند ،زیـرا در صورتی که ترکه
کفـاف دیـون متوفـی را ندهد ،طلبـکاران میتواننـد به وراث بـرای دریافت
مطالبـات خـود رجـوع کننـد( .تعیین مقـدار ترکه و دیون متوفـی را تحریر
ترکـه مینامنـد ).در صـورت تعـدد وراث ،رد ترکـه توسـط هر کـدام از آنها
ممکـن خواهـد بـود .در ایـن صورت ،وارثی کـه ترکه را رد میکنـد ،این امر
را بایـد کتبـاً یـا شـفاهاً در مدت یک ماه از تاریخ اطلاع وارث از فوت مورث،
بـه دادگاه اعلام کنـد .در غیرایـن صورت این امر در حکم قبول ترکه اسـت.
سجاد حاجبی خانیکی
کارشناس ارشد حقوق ثبت اسناد و امالک

لزوم جایگزینی حداقل نرخ مزد منطقهای با حداقل مزد کشوری

این جا برابری عادالنه نیست!
ایتان

گروه پژوهشی

نمودار  :۱شاخص کل قیمت کاال و خدمات به تفکیک استانها

بـا ایـن کـه هـدف مـاده  41قانـون کار تأمیـن سـبد معیشـت کارگـران اسـت ،امـا با تعییـن حداقـل دسـتمزد بهصورت
تکنرخـی ،ایـن هـدف بـرای کل کشـور محقق نمیشـود .حداقـل نرخ مزد منطقـهای راه منطقـی مصرح اما مغفـول مانده
در ماده  41اسـت.

شـورای عالـی کار موظـف اسـت هر سـال حداقل مـزد کارگران
را تعییـن کنـد .ایـن حداقل مزد سالهاسـت کـه بهصورت ملی
و تکنرخـی تعییـن میشـود .در سـال  98نیـز حداقـل حقـوق
کارگـران کل کشـور بـه مبلـغ یـک میلیـون و  518هـزار
بـرای
ِ
تومـان تعییـن شـد[ .]1تعییـن نـرخ واحد بـرای کلیـه کارگران
هـم از لحـاظ واقعگرایـی بهعنـوان یـک سیاسـت حمایتی و هم
از لحـاظ قانونگرایـی و مطابقـت بـا مـاده  41قانـون کار محـل
تأمل اسـت.

بودن حداقل دسمتزد اهداف
آیا تکنرخی
ِ
ماده  41را محقق یمکند؟

در ماده  41تصریحشـده اسـت که «شـورای عالی کار همهسـاله
موظـف اسـت میـزان حداقل مزد کارگران را بـرای نقاط مختلف
کشـور یـا صنایـع مختلـف ،بـا توجـه بـه معیارهای ذیـل تعیین
کنـد )1 :حداقـل مـزد بـا توجـه به درصـد تورمی بانـک مرکزی
اعلام شـود )2.حداقـل مـزد بدون آن که مشـخصات جسـمی و
روحـی کارگـر و ویژگیهـای کار محـول شـده را موردتوجه قرار
دهـد بایـد بهانـدازهای باشـد تـا زندگـی یـک خانواده کـه تعداد
متوسـط آن توسـط مراجـع رسـمی اعلام میشـود را تأمیـن
نمایـد ]2[».پـس تعییـن سـاالنه نرخ دسـتمزد با توجـه به نرخ
تـورم اتفـاق درسـتی اسـت .نمـودار مقابـل هـم نشـان میدهد
در اسـتانهای مختلـف نـرخ تـورم بـه یکدیگر نزدیک اسـت.

ازآن جا که
نرخ دستمزد
از ابتدا به سبد
هزینههایخانوار
در استانهای
مختلف،تعیینشده
است لذا نهتنها
هدف ماده  41را
که تأمین زندگی
یک خانوار است،
محقق نمیکند که
با عدالت -به معنای
دسترسییکسان-
نیز همخوان نیست

نمـودار  :۱شـاخص کل قیمـت کاال و خدمـات به تفکیک
اسـتانها[]3
امـا علاوه بـر نـرخ تـورم ،سـبد معیشـت و هزینههـای زندگـی
در نقـاط مختلـف کشـور نیـز بایـد در محاسـبه حداقـل نـرخ
دسـتمزد لحـاظ شـود.

وضعیت قدرت خرید یا هزینه خانوارها

سـبد هزینـه خانـوار متأثـر از محـل اقامـت اسـت .بـرای مثـال
مسـکن بهطورکلـی در مناطـق شـهری 33.17درصـد[ ]4و در
مناطـق روسـتایی 18درصـد[ ]5از سـبد هزینـه خانـوار را تشـکیل
میدهـد[ .]6اجارهبهای مسـکن نیز در اسـتانهای مختلف متفاوت
اسـت ،متوسـط اجارهبهای مسـکن در گرانترین شـهر یعنی تهران
بـه ازای یـک مترمربـع  223935ریـال اسـت و همیـن کاال در
ارزانتریـن شـهر یعنـی ایلام  27064ریـال بـه ازای یـک مترمربع
اسـت .اجارهبهـای مسـکن در تهـران  8برابـر اجارهبهای مسـکن در
ایلام اسـت .همـه اینهـا یعنـی هزینـه مسـکن بهتنهایـی اختالف
جـدی در هزینـۀ خانـواده سـاکن در تهـران و ایلام ایجـاد میکند.

نمودار  :2میانگین اجارهبهای مسکن به ازای هر مترمربع به تفکیک استانها

نمـودار  :2میانگیـن اجارهبهـای مسـکن بـه ازای هـر
مترمربـع بـه تفکیـک اسـتانها
آن چـه گفتـه شـد تنهـا قیمـت مسـکن در سـبد هزینـه خانـوار
بـود امـا نمـودار زیـر ،بهخوبـی اختلاف سـبد هزینـه خانـوار در
اسـتانهای مختلـف را نشـان میدهد .کرمان بـا  163056تومان
در روز ارزانتریـن شـهر و تهـران بـا  414641تومـان گرانتریـن
شـهر اسـت یعنـی هزینـه زندگـی در تهـران سـه برابـر هزینـه
زندگـی در کرمـان اسـت؛ هـر سـه خانـواده در کرمـان بهانـدازه
یـک خانـواده در تهـران هزینـه دارند درحالیکه در یک سـطح از
مصـرف قـرار دارنـد؛ یعنـی در تهران هـر خانواده باید سـه کارگر
داشـته باشـند تا وضعیت مالیشـان بهاندازه خانوادهای باشـد که
بـا حقـوق یـک کارگـر در کرمـان زندگـی میکنند.
نمـودار  :3قیمـت متوسـط هزینـه خانـوار بـه تفکیک
اسـتا نها[]7

آیا تعیین حقوق یکسان در هشرهای مختلف
وضعیت رفاهی یکساین یمآورد؟

نمودارهـای مقابـل نشـان میدهـد متوسـط هزینه سـبد خانوار
بهصـورت پایـهای در اسـتانهای مختلـف متفـاوت اسـت.
درحالیکـه شـورای عالـی کار بنـا بـر مـاده  41قانـون کار تنهـا
بـر اسـاس نـرخ تـورم اعالمـی بانـک مرکـزی ،نرخهـا را افزایش
میدهـد؛ امـا ازآن جـا کـه نـرخ دسـتمزد از ابتـدا بـه سـبد
هزینههـای خانـوار در اسـتانهای مختلـف ،تعیینشـده اسـت
لـذا نهتنهـا هـدف مـاده  41را کـه تأمیـن زندگـی یـک خانـوار
اسـت ،محقـق نمیکنـد کـه بـا عدالـت -بـه معنـای دسترسـی
یکسـان -نیـز همخـوان نیسـت .تعیین نرخ دسـتمزد منطقهای،
راهـکار قانونـی اسـت که در ایـن گزارش تنها محاسـن آن برای
کارگـران پایتختنشـین بررسـی شـد.
ِ

نمودار  :3قیمت متوسط هزینه خانوار به تفکیک استانها
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مجموعه دارهایی که گول می خورند
یکـی از ویژگـی هـای شـخصیتی کـه رابطـه جـدی بـا امور
سمیه محمدنیا حنایی
مالـی برقـرار می کنـد ،نوعی انگیـزه درونی افـراد برای جمع
روزنامه نگار
آوری مجموعه هاسـت .حتما شـما هم در اطرافتان با افرادی
برخـورد داشـته ایـد کـه از هـر چیـزی بـرای خود یک مجموعه درسـت کـرده انـد .از مجموعه
هایـی کـم هزینـه ماننـد مجموعـه سـنگ ها یـا صدف هـای دریایـی بگیرید تـا مجموعه های
گـران قیمـت تـری ماننـد آلبوم تمبـر و حتی مجموعـه ای از خودرو های قدیمی و کالسـیک...
 .بدیهـی اسـت کـه بـرای خریـد هـر تکـه از این مجموعـه هزینه زیـادی صرف می شـود بدون
آن کـه نیـاز واقعـی بـرای خریـد آن وجـود داشـته باشـد .مثال کسـی که مجموعه پـاک کن ها
را جمـع آوری مـی کنـد ،بـرای خریـد پـاک کـن دیگر بی نیاز شـده اسـت اما با توجیـه این که
مجموعـه اش را کامـل کنـد ،بـاز هـم خـودش را قانـع می کند تـا پول هایش را بـه جای هزینه
کـردن بـرای اقلام ضـروری تـر بـاز هم صرف خرید پـاک کن کند .البتـه باید ایـن را هم اضافه
کنیـم کـه صـرف داشـتن مجموعـه به معنـی بارهـا و بارها گول خوردن شـما تلقی نمی شـود.
بعضـی از افـراد کـه مجموعـه دارهـای پر سـابقه ای هم هسـتند به مجموعه ها به چشـم نوعی
سـرمایه گـذاری نـگاه مـی کننـد و البتـه از طـرف دیگـر اجـزای مجموعـه آن هـا دارای ارزش

ذاتـی نیـز هسـتند کـه مـی توانند بـرای روز مبادا گره گشـا نیز باشـند .برای مثال مـی توان به
مجموعـه انـواع تمبرهـا ،پـول هـای قدیمی و حتـی خودروهای لوکس و کالسـیک اشـاره کرد.
روی سـخن ما بیشـتر با کسـانی اسـت که نمی توانند عالقه خود را به داشـتن مجموعه ها به
مسـیر مناسـب و مقتصدانـه ای هدایـت کنند .مثـال جمع آوری مجموعه پاک کـن یکی از این
موارد اسـت .با آغاز فصل بازگشـایی مدارس سـونامی جمع آوری انواع و اقسـام نوشـت افزارها
بـه راه مـی افتـد .در ایـن میـان پـاک کـن هـا به دلیل تنـوع باال و جـای کمی که مـی گیرند و
همچنیـن ارزانـی نسـبت بـه دیگر اقالم نوشـت افزار جایگاه ویـژه ای دارد .بیشـتر دانش آموزان
در هنـگام خریـد چنـد عـدد از ایـن لـوازم را خریـداری مـی کننـد و بـا در کنـار هم قـرار دادن
آن هـا اندیشـه ایجـاد مجموعـه ای ایـن چنینی در ذهن شـان جرقـه می زند .چنان چـه دارای
ویژگـی شـخصیتی مجموعـه داری هـم باشـند کـه بایـد گفت قـوز باال قـوز می شـود و تا آخر
سـال تحصیلـی پولـی اسـت که صـرف خرید پاک کن هایی شـود که در طول عمرشـان شـاید
هیـچ گاه رد مـدادی را پـاک نکنند.
تفکـر مجموعـه داری بـه خـودی خـود ایجـاد مشـکل نمـی کنـد .اما زمانـی که معـادالت فرد
مجموعـه دار در خصـوص اولویـت هـای هزینـه ای را دسـتخوش تغییـر مـی کند ،مـی تواند بر

آینـده مالـی فـرد وحتـی زندگی او اثر گذار باشـد .مثال در سـال  2010تلویزیون روسـیه خبری
مبنـی بـر مـرگ یـک کارتن خواب میلیاردر را رسـانه ای کرد .کارتن خوابی که با انجام مشـاغل
سـخت و حتـی گاهـی تکـدی گـری پـول بـرای جمـع آوری مجموعـه تمبرهایش را به دسـت
مـی آورد .او مجموعـه اش را همیشـه داخـل کولـه پشـتی اش نگهـداری می کرده اسـت .حتی
زمانـی کـه جسـد یـخ زده اش را در میـان انبـوه برف ها پیدا کـرده اند همان آلبـوم را در آغوش
گرفتـه بـوده اسـت .در اولیـن کارشناسـی ارزش آلبـوم او میلیاردی تخمین زده شـد .مبلغی که
در آن زمـان برابـر بـا هزینـه راه انـدازی یـک کسـب و کار متوسـط ،خرید خـودرو و حتی پیش
پرداخـت خریـد یک منـزل بود!
پـس در نهایـت بـه ایـن نتیجه می رسـیم که تفکـر مجموعه داری اگـر اولویت هـای مالی افراد
را دچـار تغییـر کنـد مـی توانـد بزنـگاه مناسـبی برای گـول خوردن دایمـی فرد باشـد .پس اگر
عالقـه زیـاد بـه داشـتن انـواع مختلفـی از یـک جنـس دارید ،کمـی فکر کنید و سـعی کنید به
دنبـال جمـع آوری مجموعـه هایـی برویـد کـه بتوانید به عنوان یک سـرمایه بـه آن تکیه کنید.
در گام دوم سـعی کنیـد دلبسـتگی و وابسـتگی تـان را بـه مجموعـه هـای تان کـم کنید تا هر
وقـت کـه الزم شـد بتوانیـد از آن هـا دل بکنید و عاقالنـه رفتار کنید.

