ارثیه همرس چگونه از مال شوهر تعیین یم شود ؟

2

شنبه  1 1آبان  - 1398شماره 39
شماره 20232

پرونده روز

بـا سلام خانمـی هسـتم کـه شـوهرم چنـد مـاه پیش فـوت کرده
اسـت و دو فرزنـد دارنـد ماتـرک شـوهرم سـه خانـه و یـک خودرو
و حسـاب بانکـی و تعـدادی زمیـن اسـت سـوال من این اسـت که
مـن از کـدام یـک از ایـن هـا مـی توانـم ارث ببرم.
پاسخ:
طبـق قانـون یـک هشـتم امـوال شـوهرش را بـه ارث مـی بـرد و

همچنیـن ارث پسـر دو برابـر ارث دختـر یـا ارث دختـر نصف ارث
پسـر مـی باشـد بـا ایـن توضیـح کـه زن از عیـن حسـاب بانکـی و
از عیـن ماشـین ارث مـی بـرد و امـا درخصـوص مال غیـر منقول
کـه در سـوال خانـه و زمیـن ذکـر شـد زن از قیمـت امـوال زمیـن
و خانـه ارث مـی بـرد یـک هشـتم از یـک ماشـین و یک هشـتم از
کل حسـاب بانکـی و یـک هشـتم از قیمـت خانـه ها و یک هشـتم

نگاهی به ریشه های بروز فقر در کشور و دالیل ماندگاری افراد در فقر براساس یک گزارش پژوهشی

 6اپیه گسرتش فقر

شـرایط دشـوار اقتصـادی ،سـوای
محمد حقگو
روزنامهنگار
ایـن کـه بسـیاری از بنـگاه هـا را
از تکاپـوی رشـد و توسـعه و نفـوذ
در بازارهـای جدیـد و صادراتـی انداخته ،نگاه بسـیاری از قشـرهای
جامعـه را نیـز بـه مرتفع کـردن نیازهای ضـروری تر ماننـد خوراک
و پوشـاک و مسـکن معطـوف کـرده اسـت .ایـن را آمارهای رسـمی
نیـز تاییـد مـی کند .بـه عنوان مثـال ،نتایـج ارزیابی هزینـه و درآمد
خانوارهـا در سـال  97گویـای ایـن اسـت کـه بـه رغم رشـد 26.9
درصـدی قیمت ها در سـال گذشـته ،هزینـه های خانـوار تنها 19.3
درصـد رشـد کـرده اسـت .ایـن موضـوع نشـان دهنـده سیاسـت

از قیمـت زمیـن هـا بدیـن صـورت کـه قیمـت خانـه هـا و زمین
بـه نـرخ روز بـرآورد میشـود و زن از قیمـت آن هـا ارث مـی بـرد
نـه از عیـن آن .
سجاده حاجبی خانیکی
کارشناس ارشد حقوق ثبت اسناد و امالک

دسرتیس انمتوازن به تهسیالت ابنیک

انقباضـی خانوارهـا در مصـرف ،بـرای کاهـش هـر چه بیشـتر هزینه یادشـده عیـان کـرده اسـت .به طـوری که طبـق برآوردهـای مرکز
هاسـت .از طـرف دیگـر گـزارش هفتـه گذشـته دخـل و خـرج نیـز پژوهـش هـای مجلـس در سـال  ،96نـرخ فقـر مطلق در ایـران 16
نشـان داد کـه طیـف گسـترده ای از قشـرهای حقوق و مـزد بگیر در درصـد بـوده کـه پیـش بینـی می شـود ایـن رقم تـا پایان سـال 97
طبقـات متوسـط و رو بـه پاییـن قـرار دارنـد کـه بیم لغزیـدن آن ها بـه  23تـا  40درصد رسـیده باشـد .با این شـرایط بدیهی اسـت که
بـه سـطوح پاییـن تر درآمدی در سـال هـای آینده وجـود دارد .البته ضمـن در نظـر گرفتـن اولویـت های اقتصـادی ،رهایـی از فقر مطلق
این پدیده مسـئله امروز و دیروز نیسـت .چندین سـال اسـت که در دهـک هـای پاییـن ،بایـد جـزو فـوری تریـن برنامـه هـای اقتصادی
سـایه اصلاح نشـدن سـاختارها و چالش هـای اقتصاد ایـران و صرف ًا قـوای اجرایـی کشـور قـرار گیـرد .در ایـن خصـوص گـزارش اخیر
اکتفـا بـه سیاسـت هـای کلـی ،عمومـی و غیـر اثربخش بـرای دهک مرکـز پژوهـش هـای مجلـس بـه تشـریح دالیل ایجـاد فقـر پایدار
هـای پاییـن درآمـدی ،بسـیاری از منابـع کشـور بـه هدر رفتـه و در در ایـران پرداختـه اسـت کـه در ادامه بـه مهم تریـن محورهای آن
عیـن حـال ،چهـره فقر به صورت نسـبت ًا پایداری خود را در قشـرهای   خواهیـم پرداخت.

در شـرایطی کـه کژکارکردهـای نظـام بانکـی منجر بـه تمرکز
ثـروت از کانـال بانکـی در اختیـار افراد معدودی شـده ،بدیهی
اسـت کـه دادن تسـهیالت در ایـن سیسـتم نیـز غیـر متمرکز
نخواهـد بـود .بنـا بـر داده هایـی کـه توکلـی عضـو مجمـع
تشـخیص مصلحـت نظـام ارائـه کـرده ،حـدود  70درصـد
سـپردههای بانکـی کشـور تنهـا متعلـق بـه یک درصد سـپرده
گـذاران اسـت .مرکـز پژوهـش هـا نیـز در گـزارش خـود بـه
ایـن نکتـه تصریـح کـرده کـه در ایـران دسترسـی بـه خدمات
مالـی بـه رغـم توسـعه سـخت افـزاری مناسـب و قابـل رقابت
بـا کشـورهای توسـعه یافتـه ،به نحـوی نامتوازن توسـعه یافته
اسـت .ایـن گـزارش تصریح کرده اسـت کـه میزان اسـتفاده از
تسـهیالت بانکـی میـان دهـک های مختلـف درآمـدی تفاوت
چشـمگیر دارد .از دالیـل ایـن امـر مـی توان به دیوان سـاالری
پرپیـچ و خـم ،بـار سـنگین قوانین و مقررات نامسـاعد و اضافی
در نظـام بانکـی کشـور ،هزینـه هـای بـاالی عملیـات پایـش و
دشـواری هـای تهیـه وثایـق اشـاره کـرد .لـذا نقش ایـن تنگنا
در بهبـود توانمنـدی مالـی برای راه اندازی کسـب وکار توسـط
افـراد فقیـر و کـم درآمدتـر قابـل توجه اسـت.

سیاست های کالن رشد بدون اشتغال

وقیت فرصیت برای هببود نیست!

اگـر چـه ممکـن اسـت پاسـخ خیلـی از ماهـا بـه ایـن سـوال،
ناظـر بـه انـواع فسـادهای اقتصادی ،اختلاس ها و  ...باشـد که
امروزه دادگاه های اقتصادی برای آن تشـکیل شـده اسـت ،اما
بـه طـور مشـخص تـر مـی تـوان طیفـی از جهـت گیـری های
نـاکارا در خصـوص گسـترش فقـر در جامعـه را پیـدا کـرد کـه
متاسـفانه یـک نـوک اصلی پیـکان انتقاد در ایـن زمینه متوجه
دولت اسـت.
یکـی از مهـم تریـن پاسـخ ها به ایـن که چرا فقر پایدارتر شـده
اسـت ،بـه ایـن موضـوع بر می گردد که در سـایه سیاسـت های
نـاکارای رفاهی در کشـور ،تحرک درآمـدی افراد به خصوص در
دهـک هـای پاییـن درآمـدی ،دچـار نوعی انجماد شـده اسـت.
بررسـی هـای اخیـر مرکـز پژوهش های مجلس نشـان می دهد
کـه پدیـده تحـرک درآمـدی در دهـک هـای یـک و دو بسـیار
انـدک بـوده و احتمـال ایـن که خانـواری در این طبقـات بتواند
وضعیـت خـود را بهبـود بخشـد ،بسـیار انـدک اسـت .ایـن بـه
آن معنـی اسـت کـه ایـن افـراد حتـی در صـورت توانایـی های
بالقـوه ،بـه دلیـل ضـرورت هـای معیشـتی ،تـوان ظهـور و بروز
ایـن توانمنـدی هـا را ندارنـد .ایـن مطالعات در بخشـی دیگر به
نکتـه جالـب دیگـری نیز اشـاره کرده اسـت .بررسـی مهم ترین
عوامـل جابـه جایـی خانوارهـا در دهـک هـای درآمـدی نشـان
مـی دهـد کـه اگـر چـه مهـم تریـن عامـل ورود افراد بـه ورطه
فقـر ،کاهـش درآمـد بـوده ،امـا مهم تریـن عامل خـروج از فقر
خانوارهـا بـه افزایش درآمدهـای متفرقه مربوط بوده اسـت .لذا
در ایـن شـرایط وجـود حمایـت هـای بیرونـی نظیـر یارانه های
متناسـب بـا نیـاز ،جهت خـروج از فقـر این افراد الزامی اسـت.

شغل هایی که فقط امسشان شغل است

پدیـده دیگـری کـه هـم اینـک گریبانگیر قشـرهای کـم درآمد
شـده ،بـه کـم درآمـدی خانوارها بر می گردد .در شـرایط کنونی
کـم نیسـتند کارگرانـی که با عقـب افتادگی مزدی مواجه شـده
انـد .بـا ایـن حـال ،کار با مزد عقب افتـاده را بر خـروج از کارگاه
و یافتـن شـغل دیگـر ترجیـح داده اند .این مسـئله در قشـرهای
ضعیـف ،بـه شـکل واضـح تـری نمایـان اسـت .بررسـی بـازوی
پژوهشـی مجلـس در ایـن زمینـه نشـان مـی دهـد کـه در بین
سرپرسـتان خانوار سـه دهک پایین درآمدی یعنی سرپرسـتان
حـدود  24میلیـون نفـر ،بیـش از نیمی از افراد شـاغل هسـتند،
بـا ایـن حـال ،داشـتن شـغل ،امـکان خـروج آن هـا از فقـر را
فراهـم نکـرده اسـت .ایـن بررسـی هـا مشـخص کرده اسـت که
اگـر چـه تعـداد موقعیـت های شـغلی بیـش از چند هزار اسـت،
امـا تمرکـز بسـیار باالیـی در تعداد محدودی شـغل وجـود دارد.
بـه گونـه ای کـه در دهک اول شـهری 65 ،درصد افـراد ،تنها در
هفـت موقعیـت شـغلی حضـور دارنـد .ایـن تمرکز بـاال در تعداد
محـدودی شـغل ،دو پیـام دارد .اول ایـن کـه در دهـک هـای
پاییـن ،تنـوع مهارتـی پایینـی وجـود دارد .دوم ایـن کـه ایـن
تمرکـز بـاال بـه معنـی عرضـه بیشـتر در موقعیـت های شـغلی
خـاص (بـا نیـاز بـه مهارت کمتـر و بـدون آموزش ماننـد کارگر
سـاختمانی) و در نتیجـه احتمـاالً دسـتمزد پاییـن تـر خواهـد
بـود .لـذا آمـوزش هـای مهارتـی بـه گونـه ای کـه از یـک سـو
معیشـت ایـن کارگـران دچار خدشـه نشـده و در عیـن حال آن
هـا را هـر چـه سـریع تـر بـه سـطوح باالتر مهـارت و مـزد ارتقا
دهـد ،اولویـت باالیـی خواهـد داشـت .همچنین حضـور فقرا در
مشـاغل غیـر رسـمی و بهـره مند نشـدن آن هـا از قانـون کار و

خدمـات بیمـه ای نیـز ،از دیگـر گـره هایـی اسـت کـه مانـع از
خـروج آن هـا از فقـر مـی شـود .طبـق مطالعـات طـرح تکاپـو
در وزارت رفـاه ،در سـال هـای اخیـر بـرآورد شـده اسـت که 57
درصـد اقتصـاد کشـور ،بـه شـکل غیـر رسـمی فعـال اسـت .در
ایـن خصـوص ،راه انـدازی هـر چـه سـریع تر سـامانه هـای کار
بـرای حـذف قراردادهـای سـفید امضـا مـی تواند بخشـی از این
مشـکل را مرتفع سـازد.

نظام آموزیش ساز خود را یم زند

بـی ارتباطـی نظـام آموزشـی بـا بـازار کار نیـز از آن دسـته
مسـائل کهنه نظام اشـتغال کشـور اسـت .تجمع باالی فقرا در
شـغل هایـی کـه بـه مهـارت انـدک نیازمندنـد ،یـک روی این
معضـل را شـکل مـی دهـد .در سـوی دیگـر ،مطالعـات انجـام
شـده ،بیانگـر ایـن هسـتند کـه آمـوزش هـای نظـام آمـوزش
عالـی زیـر  5درصـد نیازهـای آموزش بـازار کار را پوشـش می
دهـد .یـک ریشـه اصلـی ایـن مسـئله بـه گسـترش خصوصی
سـازی کـور آمـوزش عالـی بـر می گـردد.در سـال هـای اخیر
شـاهد ظهـور دانشـگاه هـای غیـر انتفاعی هسـتیم کـه راحت
تریـن راه بـرای کسـب درآمـد آن هـا ،راه انـدازی دوره هـای
کـم خـرج علـوم انسـانی اسـت .آمـوزش هایـی کـه بـا سـطح
درآمـدی اکثـر طیـف هـای جامعـه نیـز تطابـق دارند .بـه این
ترتیـب رشـته هـای پرهزینـه تری همچـون کشـاورزی و فنی
و مهندسـی کـه نیازمنـد آزمایشـگاه هـا و تجهیزات آموزشـی
بیشـتر هسـتند از چرخـه آمـوزش این موسسـات حذف شـده
انـد .پیشـتر ،مشـروح نـکات دربـاره ایـن موضـوع در گـزارش
مورخ  7اردیبهشـت امسـال دخل و خرج بررسـی شـده است.

حدود  70درصد
سپردههایبانکی
کشور تنها متعلق به
یک درصد سپرده
گذاران است  .مرکز
پژوهش ها نیز در
گزارش خود به
این نکته تصریح
کرده که در ایران
دسترسی به خدمات
مالی به رغم توسعه
سخت افزاری
مناسب و قابل رقابت
با کشورهای توسعه
یافته ،به نحوی
نامتوازن توسعه یافته
است

عامـل مهـم دیگـری کـه در سـطح کالن بـر گسـترش فقـر و
احسـاس آن افـزوده ،سیاسـت گـذاری هـای ناکارا برای رشـد
اقتصـادی کشـور فـارغ از ایجاد اشـتغال اسـت .رشـد فراگیر به
معنـای فراهـم کـردن فرصـت هـای برابـر برای همـگان جهت
مشـارکت در ایجـاد رشـد اقتصـادی و بهـره منـدی از مواهـب
رشـد اسـت .یعنـی ایـن کـه وقتی رشـد اقتصـادی ایجاد شـد،
همـگان در بخـش هـای مختلف از جمله بـازار کار نیز نمود آن
را حـس کننـد .بـا ایـن حال ،در سـال های اخیر ،نـرخ بیکاری
کشـور حـول و حـوش ارقـام خاصی نوسـان کرده اسـت .حتی
در سـال  95کـه ایـران بـا  12.5درصـد ،یکـی از باالتریـن نرخ
هـای رشـد در دنیـا را کسـب کرد ،باز این رشـد بـاال و زودگذر
منجـر بـه تحول اساسـی در بازار اشـتغال کشـور نشـد .در این
زمینـه بدیهـی اسـت ابتـر مانـدن تکمیـل زنجیره هـای ارزش
بنـگاه هـا ،تکیـه بـر نفت و نیز بنـگاه های بزرگ نقش اساسـی
در ایـن وضعیـت اقتصـاد ایـران ایفا کرده اسـت.

اپی لنگ آمار در سیاست گذاری ها

امـا ورای تمـام تصمیمـات اقتصـادی کج دار و مریز سـال های
گذشـته مـی تـوان ضعـف مفـرط آمارها در کشـور را مشـاهده
کـرد .موضوعـی کـه برخلاف عنـوان آن ،صرفـاً بـه مرکـز آمار
مربوط نشـده و به شـفافیت در نظام اقتصادی کشـور از جمله
اشـتغال و فقـر بـر مـی گردد .بـه عنـوان مثال ،تکیه سیاسـت
هـای موجـود در حـوزه اشـتغال ،عمدتاً بر پایـه آمارهای بیمه،
آمارهـای ثبـت شـرکت ها و ثبت در اتاق اصنـاف معطوف بوده
اسـت .ایـن در حالـی اسـت کـه همـان گونـه کـه مطرح شـد،
حـدود  57درصـد اقتصـاد ایـران در حـوزه اقتصاد غیر رسـمی
(و نـه الزامـاً زیرزمینـی فعـال شـده انـد) فعال شـده اسـت .به
عنـوان مثـال طبق آمارهای سـال  ،96در صنعت کفش مشـهد
 1550واحـد تولیـد کفـش فعـال بـوده کـه فقـط  300واحـد
ثبـت شـده اسـت .از آن  1250واحـد باقی مانـده نیز فقط 20
درصـد بیمـه خویـش فرمـا هسـتند و بقیـه هیچگونـه بیمهای
ندارنـد .بـا ایـن حـال طبیعی اسـت که سیاسـت گـذاری های
اصلـی توسـعه صنعـت بـرای اسـتانی ماننـد خراسـان بـه ایـن
جـا ختـم شـود که سیاسـت هـای توسـعه صنعتـی از واقعیات
فاصلـه گرفتـه و بـه مـوارد کلیشـه ای نظیـر معـدن معطـوف
شود.

چه ابید کرد؟

در مجمـوع بـه نظـر مـی رسـد در شـرایط کنونـی اجمـاع
سیاسـتی بـرای زدودن فقـر از دهـک هـای پاییـن درآمـدی
وجـود نـدارد .بایـد توجـه داشـت کـه مسـئله فقر ،یـک پدیده
چنـد بعـدی و فراینـد محـور اسـت کـه پرداختـن بـه آن بـا
سیاسـت هـای مقطعـی ،عمومـی و تک سـاختی منافـات دارد.
گام اول و اساسـی در ایـن زمینـه شـفافیت اقتصـادی اسـت
کـه معطـل اقدامـات دولـت در حـوزه هـای مختلـف نظیـر
قراردادهـای کار ،سـامان دهـی یارانـه بگیـران و  ...اسـت و لذا
تـا ایـن زمینـه هـا در جهـت رسـیدن بـه تصویـری شـفاف از
وضعیـت اقتصـادی آحـاد و دهـک هـای جامعـه رفـع نشـود،
بـه نظـر نمی رسـد تحول اساسـی در معیشـت طبقـات زیرین
درآمـدی اتفـاق بیفتد.

زمانی که در فروشگاه ها جوگیر می شویم!
شـاید بـرای تـان جالـب باشـد کـه در یکی از کتـاب های پر
سمیه محمدنیا حنایی
فـروش آلمانـی درباره پس انداز ،به نرفتن شـما به فروشـگاه
روزنامه نگار
های بزرگ توصیه می شـود! بله از نظر نویسـنده این کتاب
فروشـگاه هـای بـزرگ بـا تنوع بـاالی اجناس و قفسـه هایی
کـه تقریبـا تمـام مایحتـاج خانـه و خانـواده شـما را تامین می کنـد یکی از دام هایی اسـت که
شـما را به خرید بیشـتر و بیشـتر ترغیب می کند و این درسـت در حالی اسـت که بسـیاری
از مـا بـه دالیلـی چـون صرفـه جویـی در زمـان و هزینـه ،خرید از این فروشـگاه ها را مناسـب
مـی دانیـم .البتـه ناگفتـه نمانـد کـه برای خانـواده هایی که در هفتـه تنها یـک روز برای خرید
کـردن اختصـاص مـی دهنـد ،وجـود این فروشـگاه های همه چیـز دار ،واقعا نعمتی اسـت.
امـا بـه نظـر شـما دلیـل ایـن توصیـه چیسـت؟ بله پـای یک بـازی ذهنـی در میان اسـت که
ایـن بـار محیـط بـا مغـز شـما انجـام مـی دهـد .بگذارید بـرای تـان واضح تـر بگویم :شـما در
فروشـگاهی چـرخ خریـد بـه دسـت در حـال قدم زدن هسـتید و قفسـه هـا را از بـاال به پایین
بررسـی مـی کنیـد،در گام هـای نخسـت شـما همچنـان بـه تهیـه مایحتاجـی کـه در خانه به

آن هـا نیـاز داشـتید پـای بنـد هسـتید ،امـا همین کـه در کنارتان افـرادی با چـرخ های خرید
لبریـز از اقلام فروشـگاهی را مـی بینیـد کمـی به حال خودتان تاسـف می خورید کـه چرا آن
هـا ایـن همـه خریـد کـرده اند .ناراحت نباشـید این احسـاس در چنـد برخورد اول شـما با این
افـراد در شـما ایجـاد مـی شـود ولـی کـم کم به فـرم خریـد از این فروشـگاه تبدیل می شـود.
یعنـی ایـن کـه ذهـن شـما بـه شـما ایـن را القا مـی کند که هر کسـی کـه وارد فروشـگاه می
شـود ایـن همـه خریـد مـی کند .چـرا که باید مایحتـاج خانـه را باالخره تامین کـرد .حاال مثال
شـما شـش ماهـی اسـت کـه به فکـر تعویض سـت کفگیـر و مالقه دم دسـتی آشـپزخانه تان
هسـتید ،امـا چـون گذرتـان به پالسـتیک فروشـی نیفتاده اسـت بـا همان مالقه هـای قدیمی
پخـت و پـز مـی کنیـد .حـاال در ایـن فروشـگاه ناگهان خـود را در برابـر انواع کفگیرهـا و مالقه
هـای رنگارنـگ مـی بینیـد و صـد البتـه کـه در سـبد خریدتـان جـای خواهند گرفـت .در این
فروشـگاه هـا از ایـن دسـت خریدهـای عقـب افتاده به دفعـات اتفاق می افتد .علـت اصلی این
خریدهـای عقـب افتـاده و در بعضـی مواقـع حتی اضافه نوع نگاه شـما به فرم و ن ُـرم خرید افراد
اسـت .در واقع از نظر شـما پر کردن سـبد های خرید کاری اسـت که همه می کنند و شـما

بدون آن که متوجه باشـید حسـابی همرنگ جماعت شـده اید! در بیشـتر مواقع اگر از کسـانی
کـه خریدهـای خیلـی زیـادی کـرده اند علت را جویا شـوید آن ها یک جـواب عامیانه اما واقعی
بـه شـما خواهنـد داد؛ مـن در فلان فروشـگاه جوگیـر شـدم! بلـه آن هـا تحت جو موجـود در
فروشـگاه هـر چـه را دیـده یـا خواسـتهاند ،خریـده و نهایـت با یـک کارت اعتباری خالی شـده
راهـی منـزل شـده انـد .راه حـل چیسـت؟ اگـر واقعـا چـاره ای جـز خریـد از این فروشـگاه ها
نداریـد چـه بایـد بکنیـد که بیشـتر از چیزی که مـی خواهید خریـد نکنید؟
اولین راهکار تهیه فهرسـت خرید و داشـتن تعهد به آن اسـت .دوم این که از قدم زدن زیادی
در میـان قفسـه هـای فروشـگاه خـودداری کنیـد .دلیلـی ندارد که شـما از همـه چیزهایی که
فروشـگاه برای فروش آورده اسـت فهرسـت برداری کنید .سـومین راهکار که شـاید کمی خنده
دار هـم باشـد ،ایـن اسـت کـه سـعی کنیـد در زمان هایـی خریدتـان را انجام دهید کـه تعداد
خریداران کمی در فروشـگاه وجود داشـته باشـند و آخر این که سـعی کنید در سـاعات پایانی
کار فروشـگاه بـه خریـد نرویـد چـرا کـه علاوه بر ازدحـام در این سـاعات ،افراد بـه دلیل ضیق
وقـت دچـار آشـفتگی خاطر می شـوند و اقدام بـه خریدهای بی برنامـه می کنند.

