تفاوت مهریه عند االستطاعه و عند املطالبه چیست؟
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پرونده روز

شـرایطی در صورتـی کـه زن مهریـه بخواهد باید خـودش ثابت کند
کـه مـرد دارای دارایـی و امـوال جهت پرداخت مهریه اسـت و نیازی
نیسـت کـه مرد بـرای دادگاه دلیل بیاورد که امـکان پرداخت مهریه
را نـدارد .در صورتـی کـه در مهریـه عندالمطالبه زوجـه می تواند در
هـر زمانـی بعـد از جـاری شـدن عقـد درخواسـت تمام یا بخشـی از
مهریـه خـود را بکنـد .در بخشـنامه جدیـد در خصـوص مهریه باید
گفـت کـه در عقـد نـکاح و درباره مهریه اصل بر دین زوج نسـبت به

سـوال  :متاسـفانه مـن بنـا بـه دالیلـی مجبور شـده ام که
مهریـه ام را بـه اجـرا بگـذارم امـا در سـند ازدواج مان در
قسـمت مهریه نوشـته شـده اسـت عند االسـتطاعه این به
چـه معناسـت؟ یعنی همسـر من مـی توانـد از دادن مهریه
شـانه خالی کند؟
پاسـخ  :درمهریـه عنـد االسـتطاعه زن نمـی توانـد در هر شـرایط
و هـر زمانـی کـه اراده کنـد ،مهریـه اش را دریافت نمایـد .در چنین

بازخوانی چالش  9ساله شناسایی یارانه بگیران و دور جدید اقدامات دولت برای حذف یارانه ثروتمندان

هراس ابنیک دولت برای شناسایی یارانه بگیران
پیـش بینـی کسـری بودجـه بیـش از  60هـزار میلیـارد تومانـی انگیزه خوبی شـده اسـت تا دولت حـذف یارانـه پردرآمدها را این بـار جدی تر بگیـرد .اقدامی که پس از  9سـال افت
محمد حقگو
و خیـز ،دوبـاره نقـل محافـل رسـانه ای و مـردم شـده اسـت .امـا هنـوز بـه نظـر مـی رسـد که دولت بـه هر دلیل اعـم از ضعف هـای اجرایی یا شـاید مصلحت اندیشـی های سیاسـی،
روزنامهنگار
احتیـاط شـدیدی در حـذف یارانـه غیـر نیازمنـدان دارد .بـه طـوری کـه بـه جـای سـه دهک وعده داده شـده ،حـدود  700تـا  800هزار نفر قـرار اسـت در مهرماه از فهرسـت یارانه
بگیـران خـط بخورنـد .بـا ایـن حـال ،آغـاز ایـن طـرح مـی توانـد بـه نتایج خوبی در پیشـبرد سیاسـت هـای یارانـه ای همزمان با سیاسـت هـای مالیاتی منتهی شـود .به این شـرط که
دولـت از الک احتیاطـی بیـرون بیایـد و بـه سـوی نظـام جامـع رفاهـی مبتنـی بر شـناخت دقیـق و فعال از وضعیـت مالی و اقتصـادی خانوارها با مجمـوع اطالعات مصـرف ،درآمد و ثـروت گام بـردارد .در این گزارش
بـه بهانـه آغـاز دور جدیـد حـذف یارانـه هـا به مرور پیشـینه و نکات قابـل تامل در این راسـتا خواهیـم پرداخت.

کار نیمه متام  9ساله برای هدفمندی واقعی یارانه
ها

شـاید آن هنـگام در اواخـر آذر  89کـه محمـود احمـدی نـژاد
رئیـس جمهـور دولـت دهـم در تلویزیـون حضور یافـت و آغاز طرح
هدفمنـدی یارانـه هـا و توزیع یارانـه نقدی را اعالم کـرد ،هیچ کس
فکـر نمـی کـرد که ایـن طرح به یکـی از جنجالی تریـن و پرچالش
تریـن طـرح هـای اقتصـادی چند دهـه اخیر اقتصـاد ایـران تبدیل
شود.
طرحـی کـه بعد از یک دوره ناموفق خوشـه بندی اقتصـادی خانوار،
اجـرا شـد .دولـت دهـم بعـد از آغـاز ایـن طـرح ،بـا عمومـی اعلام
کـردن پرداخـت یارانـه نقـدی بـه خانوارها ،تالش کرد تا با تشـکیل
بانـک اطالعـات خانـوار ایرانیان برای هدفمندی واقعـی یارانه ها گام
بـردارد .بـا ایـن حـال ،این اقدامـات به نتیجه نهایی نرسـید.
در آغـاز دولـت یازدهـم ،بنا بـر تکلیف قانون بودجه سـال  ،93بنا بر
ایـن شـد تـا یارانه نقدی صرفـاً به سرپرسـتان خانوارهـای متقاضی
کـه بـه تشـخیص دولـت ،نیازمنـد دریافـت یارانـه باشـند پرداخت
شـود .دولـت مکلـف شـد مجمـوع درآمـد سـاالنه بـرای حـذف
خانوارهـای غیـر نیازمنـد را اعلام کنـد .همچنین از افـراد متقاضی
دریافـت یارانـه ثبـت نـام بـه عمـل بیایـد و چنـان چه معلوم شـود
اشـخاص بـا درآمـد بیشـتر از مبلـغ تعیین شـده اقـدام بـه دریافت
یارانـه کـرده انـد ،به میزان سـه برابـر یارانه دریافتی ،جریمه شـوند.
در ایـن بـاره طیـب نیـا وزیـر اقتصاد وقـت ،در سـال  93به صراحت
اعلام کـرد؛  10میلیـون نفـر از دهـک های باالیی شناسـایی شـده
انـد .ولـی سرنوشـت حـذف یارانه این افراد هیچگاه مشـخص نشـد.
از آن سـال بـه بعـد تاکنـون تکلیفی مشـابه ،در بودجه های سـاالنه
بـرای دولـت نیـز تعیین شـد اما این اقـدام مهم برای تعدیل نسـبی
نابرابـری هـای اقتصـادی هیـچ گاه جامه عمل به خود نپوشـید.

آمارهای متناقض از جمعیت یارانه بگیر

اگـر بگوییـم یکـی از عوامل اصلی حذف نشـدن یارانه غیر نیازمندان
در ایـن سـال هـا ،ناتوانـی در شناسـایی و تفکیک آن ها بوده اسـت،
سـخنی بـه گـزاف نگفتـه ایم .حتی بـه نظر می رسـد وضعیت بدتر
بـوده و دولـت آمـار چندان دقیقی از تعـداد یارانه بگیرها را نیز اعالم
نکـرده اسـت .بـه عنـوان مثـال در سـال  ،93در یـک مرحلـه دوباره
از خانوارهـای متقاضـی یارانـه نقـدی ثبـت نـام شـد و بیش از سـه
میلیـون نفـر در مقابـل  73میلیـون نفـر ثبت نام کننـده ،از دریافت
یارانـه نقـدی انصـراف دادنـد .به گزارش تسـنیم ،به نقـل از گزارش
تفریـغ بودجـه سـال  ،94تعـداد یارانه بگیران در پایان سـال  94نیز
در حدود  70میلیون نفر بوده اسـت .اما رئیس سـازمان هدفمندی
یارانـه هـا در خردادماه امسـال ،تعداد جمعیت یارانه بگیر در کشـور
را بیـش از  78میلیـون نفـر عنـوان کـرده اسـت که نشـان می دهد
آمـار جمعیـت یارانـه بگیر در سـه سـال ،بیش از هشـت میلیون نفر
افزایـش یافتـه اسـت .موضوعـی که با توجه به آمـار و ارقام جمعیتی
کشـور ،غیـر منطقـی به نظر می رسـد.

استارت آهسته دور جدید حذف پردرآمدها

بـا همـه ایـن اوصـاف ،پیش بینی کسـری بودجـه بیـش از  60هزار
میلیاردتومانـی در امسـال ،محرک مناسـبی شـد تـا دولت مجدد به
میـز حـذف یارانه ثروتمندان برگردد .در این باره شـریعتمداری وزیر
تعـاون ،کار و رفـاه اجتماعـی از حـذف با احتیاط یارانه سـه دهک تا

ربیعی  :سخنگوی
دولت ،در آغاز
اجرای دور جدید
این طرح ،از قطع
یارانه  700تا 800
هزار نفر ( 200هزار
خانوار) که درآمد
باالیمیلیاردی
در سال دارند به
عنواننخستین
گروه کاندیدای
حذف خبر داد و به
صراحت اعالم کرد
که االن زمینه برای
قطع یارانه  3دهک
فراهمنیست

زوجـه در مهریـه و عنـد المطالبه بودن آن اسـت و در صورت مطالبه
مهریـه بایـد زوج اقـدام بـه پرداخـت آن کنـد ،در غیر ایـن صورت با
بـی اعتنایـی بـه پرداخـت یا نداشـتن دالیل کافی به زنـدان می رود
و مـرد بایـد درخواسـت حکم اعسـار را تحویـل دادگاه کند تا ناتوانی
زوج بـرای پرداخـت مهریـه از جانب دادگاه ثابت شـود.
برگرفته از سایت موسسه حقوقی پندار

و ثـروت خانوارهـا برای تشـخیص غیر نیازمند بـودن به تفکیک چه
میزان اسـت ،هنوز مشـخص نیسـت.
از سـوی دیگـر مسـئوالن وزارت رفـاه در حالـی از احتمـال کارایـی
بـاالی ایـن فرمـول در قطـع یارانـه  200هـزار خانـوار سـخن گفته
انـد کـه بـه نظر می رسـد محل اصلـی چالش ،در حذف گـروه های
بعـدی تـازه آغـاز خواهـد شـد و آن جاسـت که سـازو کارهـای این
چنینی کارایی خود را از دسـت خواهند داد و چاره ای جز بررسـی
حسـاب هـای بانکـی و مالیاتـی یعنـی همـان میـوه هـای ممنوعـه
دولـت در ایـن طـرح ،وجـود نخواهد داشـت.
دولـت در حالـی بررسـی اصلی ترین شـاخص های سـنجش درآمد
و ثـروت یعنـی حسـاب هـای بانکی و مالیاتـی را در آخرین گام پس
از اعتـراض افـراد حـذف شـده در نظر گرفته اسـت که هنـوز معلوم
نیسـت چرا همچنان بر رویکرد قبلی خود مبنی بر بررسـی نکردن
اطالعـات حسـاب هـای بانکـی اصـرار دارد؟ آن هم در شـرایطی که
ایـن اقـدام بـر خالف تجربه و سـازو کارهای امتحان شـده و مرسـوم
دیگـر کشورهاسـت .جای بسـی تامل اسـت که هم اینـک آمارهایی
مبنـی بـر تملـک  74درصـد از کل سـپردههای بانکـی توسـط یک
درصـد از سـپردهگذاران وجـود دارد و ایـن افراد سـالی بیش از 200
هـزار میلیـارد تومـان سـود از بانـک هـا دریافت می کننـد .بنابراین
اسـاس رویکـرد فعلـی دولـت در حـذف یارانه بگیران ،بیـش از همه
متضمـن منافـع ایـن گـروه بـرای غیر شـفاف ماندن وضعیـت مالی
آن هـا خواهـد بود.

سیاه و سفید دور جدید حذف پردرآمدها

تعداد اعضای خانوار
استان یا منطقه محل زندگی خانوار بر مبنای مالکیت یا اجاره
تراکنـش هـای خریـد اعضـای خانـوار از طریـق دسـتگاه هـای
کارتخـوان و درگاه هـای پرداخـت اینترنتـی بـه شـرح جـدول:

مهرمـاه خبـر داد امـا بـاز شـواهد و قراین موجود حاکی از این اسـت
کـه همچنـان دور موتور دولت برای این طرح اساسـی ،پایین اسـت.
بـه طـوری کـه ربیعی سـخنگوی دولـت ،در آغاز اجـرای دور جدید
ایـن طـرح ،از قطـع یارانـه  700تا  800هزار نفـر ( 200هزار خانوار)
کـه درآمـد بـاالی میلیاردی در سـال دارند به عنوان نخسـتین گروه
کاندیـدای حـذف خبـر داد و بـه صراحـت اعالم کرد کـه االن زمینه
بـرای قطـع یارانه سـه دهک فراهم نیسـت.

مبنـای دهـک بنـدی خانوارهـا قرار گرفته اند که بـا اتصال  30بانک
و پایـگاه اطالعاتـی غیـر از داده هـای بانـک ها و نظـام مالیاتی برای
خانوارهـا فراهـم آمـده انـد .دولـت در فرایندی کـه در ادامه می آید،
رسـیدگی به اعتراض حذف شـده ها را مشـروط به بررسـی حسـاب
هـای بانکـی و اطالعـات مالی آن ها کرده اسـت.

چه کساین حذف یم شوند؟

شـاید بشـود گفـت در دور جدیـد حـذف یارانـه خانوارهـای غیـر
نیازمنـد ،بـرای نخسـتین بـار از معیارهـای نسـبتاً جامعی اسـتفاده
خواهـد شـد .بـر ایـن اسـاس شـاخص هایـی نظیـر:
تعداد و ارزش خودروی اعضای خانوار
تعداد و ارزش امالک خانوار
تعداد سفرهای خارجی اعضای خانوار
شـغل اعضـای خانـوار :پزشـکان ،مدیـران دولتـی ،وکال ،هیئـت
علمـی ،کارفرمـای حقیقـی یـا حقوقـی ،صاحبـان صرافـی ،اصناف،
فعـاالن کسـب و کار و ...
مجموع حقوق و دستمزد اعضای خانوار
تعداد اعضای
خانوار
متوسط هزینه کرد
ماهانه در امسال

تک نفر

 4میلیون تومان

 ۲نفر

 ۵میلیون تومان

ااتق اتریک اطالعات ثرومتندان ابنیک یک روشن
خواهد شد؟

اگـر چـه شـاخص هـای فـوق نشـان مـی دهنـد کـه جهـت گیری
درسـتی دربـاره شناسـایی خانوارهـای نیازمنـد در جریان اسـت اما
شـفاف نشـدن ضریـب اهمیـت و فرمـول شـفاف و نهایـی مرکب از
متغیرهـای فـوق ،نشـان دهنـده ایـن اسـت کـه هنوز جمـع بندی
دقیـق و قابـل اعالمـی از مجموعـه ایـن شـاخص هـا بـرای اطلاع
رسـانی عمومـی وجود ندارد .بـه عنوان مثال؛ حـدود مصرف ،درآمد
 ۳نفر

 ۶میلیون تومان

 ۴نفر

 ۷/۵میلیون تومان

 ۵نفر

 ۶نفر به باال

به ازای هر نفر 500
 ۸/۵میلیون تومان هزار تومان افزایش
نسبت به خانوار  5نفره

آغـاز دور جدیـد حـذف یارانه ثروتمندان می تواند سـرآغاز اصالحی
بـزرگ و مثبـت در سیاسـت هـای رفاهـی دولـت به شـمار آید .چرا
که تاکنون پاشـنه آشـیل همه این سیاسـت ها اعم از یارانه نقدی،
سـبدهای غذایـی و حتـی آن چـه از آن بـه عنـوان یارانـه پنهان یاد
مـی شـود ،همیـن نامعلوم بـودن دهک بنـدی خانوارها بوده اسـت.
البتـه همـان گونـه کـه اشـاره شـد ،ایـن امر مسـتلزم این اسـت که
بررسـی وضعیـت رفاهـی خانوارهـا یـک گام دیگـر به جلو بـرود و از
حالـت سـلبی کنونـی بـه حالـت ایجابی درآیـد .قطع بـه یقین باید
گفت تا چند سـال آینده و در شـرایطی که چتر مالیاتی روز به روز
گسـترده تـر مـی شـود و به درسـتی ابعاد مختلـف اقتصاد ایـران را
پوشـش می دهد ،این بی معناسـت که از پیشـرفت سیاسـت های
یارانـه ای کـه مبتنـی بـر شـناخت دقیـق خانوارهـا و وضعیت مالی
آن هاسـت ،غفلـت شـود .عقب ماندگـی نظام یارانه ای در کشـور ما
آن قـدر زیـاد اسـت کـه مـی تـوان آن را از مصداق یابـی های جزئی
تـا مخاطب شناسـی سیاسـت یارانه هـا ،تفکیک نوع حمایـت از آن
ها و  ...مشـاهده کرد و همه این ها مسـائلی اسـت که موجب شـده
اسـت سیاسـت های رفاهی در کشـور تبدیل به سیاسـت های کور،
عـام و بـه تعبیر برخی پوپولیسـتی تبدیل شـود.

چگونه ابید اعرتاض کرد؟

از دیگـر مزایـای دور جدیـد حـذف یارانه ها ،فرایند شـفافی اسـت
کـه دولـت بـرای اعتـراض حـذف یارانه بگیـران اعالم کرده اسـت.
بر این اسـاس ،حذف شـدگان از فهرسـت یارانه بگیران که پیامک
حـذف را نیـز دریافـت می کنند ،مـی توانند به شـرح زیر ،اعتراض
خـود را ثبـت و پیگیری کنند.
 -1مراجعـه (سرپرسـت خانـوار یارانـه بگیـر) بـه دفاتـر پیشـخوان
بـا همـراه داشـتن کارت شناسـایی معتبـر ،شـماره همراهـی کـه
پیامـک دریافـت کـرده انـد و موبایلـی کـه ایـن پیامـک را دریافت
کرده اسـت .طبق اعالم سـخنگوی سـتاد اجرایی تبصره  14قانون
بودجـه ،مهلـت مراجعـه بـه دفاتـر پیشـخوان ،تـا دو مـاه پـس از
حـذف یارانه اسـت.
 -2تکمیـل فـرم رضایـت نامه مبنـی بر این که دولت اجـازه دارد به
کلیه اطالعات مالی و بانکی افراد حذف شـده دسترسـی پیدا کند.
 -3دریافـت کـد رهگیـری اعتـراض توسـط تلفن همراهـی که به
نـام سرپرسـت خانوار ثبت شـده اسـت.
 -4مراجعـه بـه سـامانه اینترنتـی ( yaraneh.mcls.gov.irکـه
صفحـه ای از سـایت وزارت تعـاون ،کار و رفـاه اجتماعـی اسـت)
تـا  48سـاعت پـس از دریافـت کـد رهگیـری و مشـاهده اطالعات
بانکی.
 -5در صورت وجود اعتراض ،ثبت اعتراض در سامانه
* نتیجـه بررسـی هـای وضعیـت اقتصـادی فـرد حـذف شـده بـه
سرپرسـت خانوار پیامک خواهد شـد و به گفته سـخنگوی سـتاد
اجرایـی تبصـره  14قانـون بودجـه ،در صورت وارد بـودن اعتراض،
یارانـه ماههایـی کـه بـه حسـاب فـرد متقاضـی واریز نشـده اسـت
بهصـورت یـک جـا و در اولیـن نوبـت واریـز خواهد شـد.

دیرینه هایی که گول تان می زنند!
احتمـاال تـا االن چندیـن بـار جملـه تکـراری «همـان
سمیه محمدنیا حنایی
همیشـگی» را بـه کار بـرده یـا شـنیده ایـد .واقعیت این
روزنامه نگار
اسـت کـه بسـیاری از افـراد ترجیـح مـی دهنـد به جای
تجربـه جدیـد از طعـم هـا یا حتی اسـتفاده ابـزارآالت و
چیزهـا ،همـان قدیمـی های امتحان پس داده را دوباره اسـتفاده کننـد .منطق اقتصادی
ایـن افـراد بسـیار واضـح و روشـن اسـت .از نظـر آن هـا بـه جـای ایـن کـه فرد مـدام از
ایـن شـاخه بـه آن شـاخه بپـرد و چیزهـای جدیدی را امتحـان کند که در بیشـتر مواقع
کارایـی جنـس نـام آشـنای قدیمـی را هـم نـدارد ،بهتـر اسـت کـه همـان همیشـگی را
بخـرد و دلـش هـم بـرای میـزان پولـی که داده اسـتُ ،قرص باشـد .از نظر آن هـا تجربه
در خریـد بـه ایـن معناسـت کـه زمانـی که به قلم کاالیی مناسـب رسـیدی دیگر سـراغ
جایگزیـن هـا نـروی! بایـد در ابتـدا گفـت کـه منطـق اقتصـادی ایـن دوسـتان تـا حـد
زیـادی درسـت اسـت در حقیقـت ایـن منطـق تـا زمانـی کـه تولیـد کننده بـه تعهدات
اخالقـی خـودش پایبنـد باشـد خـوب کار مـی کند! متاسـفانه در میان بسـیاری از تولید
کننـدگان یـک نـوع روش وجـود دارد کـه بـه ایـن صورت اسـت :آن ها در ابتـدای کار و
برنـد سـازی تمـام سـعی شـان را مـی کنند که محصـول با کیفیتـی را روانه بـازار کنند.

بیشـتر آن هـا سـعی مـی کننـد کـه بـا تبلیغـات فـروان و احتمـاال جوایـز و جشـنواره
هـای متعـدد محصـول خـود را هـر طـور کـه شـده اسـت ،وارد سـبد خانوارهـا کننـد.
داسـتان تـا ایـن جـای کار مشـکلی نـدارد .تولیـد کننـده بـه واسـطه تولیـد محصـول با
کیفیـت ،مشـتری هـای خوبـی پیـدا مـی کنـد و خریـداران نیز بـا پرداخـت مبلغی پول
از محصـول بـا کیفیتـی برخـوردار مـی شـوند .اما بقیـه داسـتان شـنیدن دارد! بعضی از
تولیـد کننـدگان زمانـی کـه مشـتری هـای قابـل توجهی به دسـت می آورند کـم کم از
کیفیـت مـواد اولیـه محصـوالت شـان می کاهنـد! و این اتفـاق زمانی می افتـد که حتی
تولیـد کننـدگان دیگـر ماننـد همـان ابتـدا جشـنواره هـا همراه بـا جوایز ویـژه را هم راه
نمـی اندازنـد .احتمـاال تبلیغـات محصول هم بـه صورت قابل مالحظه ای کم رنگ شـده
اسـت! امـا جالـب ایـن جاسـت که تولیـد کننده بـدون هیـچ پروایی کیفیـت محصوالت
اش و حتـی گاهـی کمیـت آن را نیـز کاهـش مـی دهـد! بـه نظـر شـما علـت این خوش
خیالـی تولیـد کننده در چیسـت؟
بلـه! درسـت حـدس زدیـد ،تولیـد کننـده هـا به خوبی دسـت بعضـی از خریـداران خود
را خوانـده انـد .همـان خریدارانـی کـه بـا جملـه همان همیشـگی اقلام خـود را انتخاب
مـی کننـد و مـی خرند.

بسـیاری از تولیـد کننـدگان تنها سـعی در جـا انداختن محصول خـود در اذهان عمومی
مـی کننـد و زمانـی کـه خیال شـان بابت مشـتری های دایمی شـان جمع شـود کم کم
از کارشـان مـی دزدنـد .گـواه ایـن ادعـا حـرف هـای بعضـی از خریـداران اسـت که می
گوینـد حیـف دیگـر کیفیتـش ماننـد قبـل نیسـت! امـا در کمـال تعجـب باز هـم همان
همیشـگی را مـی خرند.
بعضـی از کارشناسـان بـازار معتقدنـد فشـارهای اقتصـادی ،نوعـی فوبیـا از انتخاب های
جدیـد و عجلـه در خریـد باعـث مـی شـود کـه افراد بـه قدیمی تر هـا وفادار باشـند .این
در حالـی اسـت کـه گاهـی جدیدترهـا کـه تـازه وارد میـدان شـده انـد سـعی در جذب
مشـتری دارنـد و بـرای همیـن کیفیـت هـای خوبـی را وارد بـازار کـرده انـد .البتـه این
نکتـه بـه معنـای کـم کیفیت شـدن محصوالت در طول زمان نیسـت اما متاسـفانه تعداد
قابـل توجهـی از برنـد هـای شـوینده ،لـوازم برقـی و حتـی خوراکی هـا به ایـن گونه اند.
پـس ،هـر از چنـد گاهـی کـه بـه فروشـگاه محله تان سـر می زنیـد کمی وقـت بگذارید
و اطالعـات روی بسـته بنـدی اقلام دیگـر را نیـز مطالعه کنید .گاهی خـرق عادت کنید
و محصولـی جدیـد را بـه خانـه ببریـد هـر چـه باشـد یـک بـار ضرر کـردن بهتـر از یک
عمـر ضرر کردن اسـت.

