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حقــوقـــــی
قانون
وظايف قانوني زن و شوهر در
زندگي مشترك

گاهي اوقات در برخي خانوادهها بر س��ر تقس��يم
وظاي��ف زندگي بين زن و مرد اختالف پيش ميآيد.
به عنوان مثال اغلب مردان حاضر نيس��تند در امور
خانه به همسرشان كمك كنند چرا كه خود را رئيس
خان��ه ميدانند و زن هم اين موضوع را كه هم بيرون
  ميترا پازوكيزاده از خانه كار كند و هم كارهاي داخل خانه را به تنهايي
انجام دهد عادالنه نميبيند ،پس در چنين شرايطي
مدرس دانشگاه
دچار اختالف ميشوند اما در اين مطلب بر آن شديم
تا وظايف زن و مرد نسبت به يكديگر را از بعد حقوقي
بررسي كنيم .وقتي نکاح به درستی واقع شد ،حقوق و تکالیفی برای زن و شوهر
ایجاد می کند که حقوقدانان از آن به « آثار نکاح » ياد میکنند .استقالل مطلق
زن و مرد بعد از ازدواج به استقالل نسبی مرکب تبدیل میشود .زوجین پس از
ازدواج داراي یک سری وظایف و تکالیف مشترکی نسبت به همدیگر میشوند و
هر دو باید کشتی زندگی را با حقوق مشترک پارو بزنند .به محض اینکه نکاح
صحیحی با تمامي شرایط معتبر شرعی و قانونی واقع شود ،برای زوجین حقوق
و تکالیفی را ایجاد میکند( .قانون مدنی ماده )1102
این حقوق و تکالیف بخش��ی مربوط به امور غیرمالی و بخش��ی در رابطه با
امورمالی اس��ت و نیز بخشی مشترک بین زوجین است که باید آنها را مراعات
كنند .همچنین بخش دیگر حقوق خاص زن یا شوهر است ،یعنی زوجین پس
از ایج��اد علقه نکاح و تحقق زوجیت ،هر کدام هم حقوق و تکالیف مختص به
خود را دارند و هم حقوق و تکالیف مشترک.
 ëوظایف مشترک زوجین
بعضی از تکاليف غیرمالی ،بر عهده زن و شوهر قرار داده شده است و برخی
از آنه��ا فقط بر عهده مرد و تعدادی دیگر هم مختص به زن هس��تند .تکالیف
غیرمالی که قانونگذار بر عهده زن و شوهر قرار داده عبارتند از:
 -1سکونت مشترک
هدف اصلی نکاح تش��کیل خانواده و در کنار یکدیگر بودن است که بخش
عمدهای از آرامش و ارتباط عاطفـی از این جا سرچشمه میگیرد و رسیدن به
این هدف با جدایی آنان امکانپذیر نیست .بنابراين بر مرد واجب است که برای
همس��رش خانه ای مناسب تدارک ببیند و بر زن واجب است که در اين خانه
س��اكن شود .قانون مدنی در باب وظیفه شوهر حکم صریحی ندارد ،ولی عرف
مسلّم آن را از لوازم حسن معاشرت با زن ميداند .بنابراين زن بايد در خانهاي
که شوهر فراهم ساخته زندگي كند ،اگرچه در محل تولد خود نباشد .اگر هم از
زندگي خودداري کند ،مستحق نفقه نخواهد بود .اما درصورتی که زن به واسطه
شرط ضمن عقد حق تعیین و انتخاب مسکن را از آن خود کند ،در این صورت
چون مرد این حق را به زن واگذار كرده و این ش��رط را پذیرفته است ،بایستی
مطابق میل و درخواست زن خانه را تهیه كند .در همين حال بسیاری از فقها
معتقدند در صورت نبود شرط نیز ،زن میتواند مطالبه خانه شخصی كند؛ بدین
معنا که اگر زوج خانهاي دارد که در آن اش��خاص دیگری زندگی میکنند ،زن
ملزم به پذیرش س��کونت مش��ترک در چنین خانهاي نیست .مرحوم صاحب
جواهر در این ش��رح بیان میفرماید « ...و از برای بانوس��ت که مطالبه منزلی
بنماید که در آن مشارکت با غیرزوج نباشد ،حال چه این مشارکت موجب ضرر
باشد یا نباشد .لیکن در این صورت قدرت مرد هم بایستی مورد توجه قرار گیرد،
زیرا تدارک مسکن مناسب از مصادیق معاشرت به معروف و نگهداری همسر به
نحو شایس��ته است که خداوند بدان امر فرموده« :آنان را مورد ضرر قرار ندهید
تا در فش��ار و ضیق نیفتند» .از این آیه اس��تفاده میشود که چنین حقی برای
زوجه وجود دارد.
 -2حسن معاشرت
برای تأمین دوام خانواده ،سکونت مشترک زن و شوهرکافی نیست .چرا كه
آنها ضمن نکاح داوطلب شدهاند که با هم به سربرند و در غم و شادی يكديگر
شریک باشند .همسری زن و مرد بدین معنی است که سلوکشان با خوشرویی
و مسالمت و مهربانی آمیخته باشد .این دو باید از اعمالی که موجب ایجاد نفرت
وکینه یا غم و اندوه در دیگری است بپرهیزند.
همة این تکالیف را ماده ( )1103قانون مدني ،بدین گونه بیان میکند که:
«زن و شوهر مکلف به حسن معاشرت با یکدیگرند».
تکلیف بـه حس��ن معاش��رت وفـق این ماده بر عهـده زن و ش��وهــر قرار
گرفتــه ولی به طور دقيق مصادیق آن بیان نش��ده و معلوم نیس��ت چه کاری
س��وء معاشرت محس��وب ميش��ود پس برای تعیین مصادیق آن باید به عرف
مراجعه کرد ولي آنچه مسلم است كارهايي مانند ناسزاگویی ،ایراد ضرب و شتم،
مشاجره و تحقیر در تمامي جوامع و تمدنها توهين محسوب ميگردد .ضمن
اينكه حتي نحوه گفتوگوی زن و شوهر با هم و کلماتی که در مکالمه بین آنها
رد و بدل ميشود ،می تواند در عمق روح و روان آنها تأثیر گذارباشد .به عنوان
مثال اگر زنی که یک بار شوهرش دیر به خانه برگشته ،با تندي از او بپرسد «چرا
دیر آمدی»؟ و این حالت تحکم و حاکمیت داشته باشد ،تأثير منفی در روح و
روان مرد میگذارد .اما اگر با لحنی حاکی از دلواپسی بپرسد که چطور شد دیر
آمدی؟ حکایت از دلسوزی زن میکند .مهمترین مطلب در بهداشت روانی توجه
به بهداشت كلمات است .نظریه مذاکره در حسن معاشرت نيز بسیار مؤثر است.
مذاکره روش��ي بسیار کم هزینه اس��ت كه در تمامی دنیا پذیرفته شده و تأثير
مثبتي در زندگی دارد .صبر نيز در ایجاد حسن معاشرت خیلی مهم است .یکی
از اندیشمندان میگوید« :کسانی که در زندگی صبور نیستند بدبخت هستند.
صبر و حوصله آخرین کلیدی است که در مشکالت را خواهد گشود».
 -3همكاري زوجین در استوار كردن مبانی خانواده و تربیت فرزند
قانون مدنی در این مورد از تکالیف زوجین در ماده ( )1104بیان میکند:
«زوجین باید در تحكيم مبانی خانواده و تربیت اوالد خود به یکدیگر معاضدت
كنند» .هدف اصلی از تشکیل خانواده و ازدواج ،همکاری در زندگی و اشتراک
مساعی زن و شوهر در تأمین سعادت و رفاه خانواده است .بنابراین زن و شوهر
نباید از كمك به یکدیگر در امور خانواده و تربیت اوالد دریغ ورزند.
توضیح اینکه در مواردي مثل دیوانگی یا ابتالی به امراض س��اری همس��ر
بیمار ،مکلّف نیس��ت با پرس��تاری کردن از او خود را به خطر بیندازد؛ در اينجا
حقوقي كه بر همسران واجب ميباشد ،اين است كه مانند دو شریک و همـدل
یاور هم باشند و هنگام بیماری اقدامی را که به حکم عرف برای بيمار ضرورت
دارد (مانند دعوت پزشک و بردن بیمار به بیمارستان) انجام دهند .نتیجه مهمی
که از نظر حقوقی بر این تکلیف زن و شوهر بار میشود این است که هیچ یک
از آنان حق ندارد از باب خدماتی که در خانواده انجام میدهد و کمکهایی که
به همسر خود میکند دستمزد بخواهد.
 -4شغل همسر
طبق قانون اگر زن شغلی مغایر با شئون انتخاب کند ،زوج میتواند مانع
اشتغال او ش��ود زوج نیز باید شغلی مناسب شئون انتخاب کند وگرنه زوجه
حق ممانعت دارد .از آنجا که در روابط خانوادگی ،تنها حیثیت مش��ترک زن
و مرد مطرح است ،بنابراين زن و مرد نباید شغلی مغایر با شئون خانوادگی و
اجتماعي انتخاب کنند .چرا برخی مشاغل مخالف شئون محسوب میشود؟
در قان��ون ،اصلی به نام اصل قانونی بودن ج��رم و مجازات وجود دارد .هر
چیزی که در قانون ،جرم تلقی میش��ود و برای آن مجازات تعیین کردهاند،
مغایر ش��ئون خانوادگی اس��ت .اگر یکی از زوجین ،ش��غلی مغایر با ش��ئون
خانوادگ��ی انتخاب کند دادگاه اقدامهايي را علی��ه او انجام میدهد از جمله
اینکه :اگر باز گرداندن مرد به جایگاه واقعی خود میس��ر باشد ،دادگاه او را به
ای��ن کار ملزم میکند ،اما اگر ال��زام دادگاه ممکن نبود زن میتواند تقاضای
طالق کند.
در پايان س��ؤالي كه مطرح ميش��ود اين اس��ت كه آيا رعايت اين نكات و
قوانين ،میتواند ضامن ایجاد آرامش و امنیت در کانون خانواده شود یا خیر؟
آنچه در پاسخ به این سؤال میتوان بیان كرد ،اين است که باید توجه داشت،
نه قانـون و نه ضمانت اجـرای آن هیـچکدام نمیتوانند آن آرامش��ی را که در
خانواده الزم است تأمین و سعادت خانواده را برای همیشه تضمین کنند .آنچـه
در خوش��بختـی خانواده بیش از هر چیـز مؤثر است ،اخالق و برخورد صحیح
و اصولی اس��ت .این زن و ش��وهرند که با تعقل ،منطق ،مهرباني و صمیمیت
خود میتوانند از زندگـی معقولی برخوردار باشند و با وفاداری نسبت به هم و
اش��تراک مساعی و گذشت نسبت به یکدیگر ،زندگی را رونق بخشیده و به آن
صفا بخش��ند .بنابراین زن و مرد قبل از آنکه به فکر قانون و ضمانت اجرای آن
باشند ،باید به فکر اخالق و صفای درون باشند .در عین حال قانونگذار موظف
است در قانون ،حقوق و تکالیف را بطور مشروح بیان كند تا در صورت تخلف هر
یک از زوجین از وظیفه خود ،براساس قانون با او برخورد شود.
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 ëتأثير مستقيم دخانيات بر كشور
دكت�ر فره�اد پروي�ن -حقوقدان و اس��تاد
دانشكده حقوق دانشگاه عالمه طباطبايي -با اشاره
به تاريخچه قانون دخانيات به «ايران» گفت :قانون
جام��ع كنترل و مب��ارزه ملي با دخانيات در س��ال
 1385و يك آيين نامه اجرايي مصوب هيأت وزيران
در  7فروردين  1386به تصويب رس��يد .همانطور
كه از نام اين قانون پيداس��ت ،محت��واي آن درباره
قانون جامع كنترل و مبارزه ملي با دخانيات است و
فقط بخشهايي از آن را كه مربوط به منع استعمال
دخانيات در ادارات و اماكن عمومي و نپرداختن يارانه
دولتي به توليدكنندگان و منع تبليغات رسمي است،
تا حدودي اجرا ميشود .اما بخشهايي از اين قانون
بخصوص درباره استعمال دخانيات به طور تقريبي
داراي نقص زيادي اس��ت و به آن عمل نميش��ود.
وي درخصوص علت اجرا نشدن بخشهايي از قانون
دخانيات نيز اظهار كرد :در اجراي مقرراتي كه جنبه
اجتماعي -فرهنگي و ريشه در سنتها دارند ،نقش
عرف را نباي��د ناديده گرفت .زيرا عرف با آن قدرت
قوي كه دارد بس��ياري از مقررات را از كار مياندازد
و مانع اجراي آن ميش��ود .به عنوان مثال از س��ال
 1350مقرراتي مربوط به جريمه عابر پياده داشتيم
كه طبق آن اگر عابر پياده از گذرگاههايي كه برايش
تعيين شده عبور نكند بايد جريمه شود .اما تاكنون
اين قانون اجرايي نشده و در حال حاضر هم قدرت
اجرايي آن وجود ندارد.
اين در حالي است كه درخصوص بحث استعمال
م��واد مخدر و بخصوص قلي��ان و ...هم وضعيت به
همين شكل اس��ت .با وجود اينكه از سوي مقامها
در اين خصوص قوانين روزآمدی تدوين ش��ده بود،
اما سرانجام مجبور شدند تا حداقل در بحث قليان
عقب نش��يني كنند .علتش هم اين اس��ت كه در
مباح��ث اجتماعي ،فرهنگي و عرفي هرچند وجود
قانون الزم و ضروري اس��ت اما كافي نيست .يعني
در واقع قانون درمانگر نيس��ت .بنابراين نبايد بيش
از حد از قانون انتظار داشته باشيم .اما به طور قطع
بودن��ش تا ح��دي الزم ،ضروري و مفيد اس��ت .در
واقع راهحلها و زير بناهايي كه براي امور فرهنگي
و اجتماعي انديش��يده ميشود بايد از همان جنس
فرهنگي و اجتماعي باش��د .افراد باي��د به اين باور
برس��ند كه مصرف دخانيات ومواد مخدر برايشان
ضرر دارد .بنابراين اگر مقررات تشويقي براي انجام
كارهاي مفيد و مناسب درنظر بگيريم ،ديگر مردم
به دنبال استعمال دخانيات نخواهند رفت .از سوي
ديگر بايد توجه داش��ته باشيم كه وضعيت بيكاري
در كشور اسفبار است و فروش سيگار در معابر هم
ميتواند به عنوان شغل محسوب شود .از اينرو اگر
آن بخش از قانون را كه ميگويد بايد فروش��ندگان
سيگار مجوز داشته باشند يا فروش سيگار به صورت
فلهاي يا فروش به افراد زير  18س��ال ممنوع است
اج��را كنيم و از س��ويي ديگر وضعيت اش��تغال در
كشور را نيز به گونهاي سروسامان دهيم كه بيكاري
ت��ا حدودي ريش��ه كن ش��ود به رفع اين مش��كل
كمك خواهيم كرد .بنابراين واضح اس��ت كه قانون
نميتواند كاركردهاي اجتماعي ،اقتصادي ،فرهنگي
و زيربنايي داشته باش��د .در واقع در بهترين حالت
ميتواند بخش��ي از معضالت را حل كند .به عنوان
مثال اگر فرد سيگاري را در نظر بگيريد كه در محل
كار نبايد سيگار بكشد ،او در مدت  8ساعتي كه سر
كارش است مجبور است سيگار نكشد اما به محض
اينكه به خانه ميرود ميتواند  2يا  4برابر زمان قبل
سيگار بكش��د .بدينترتيب در كنار اجراي قانون و
هشدار براي اجراي قانون كه به قطع الزم و ضروري
و مفيد اس��ت بايد به دنب��ال راهحلهاي فرهنگي
يا اقدامهايي همانند آنچ��ه راهنمايي و رانندگي با
س��اخت داستانها و انيميش��نهاي سرگرمكننده
انج��ام ميدهد ،باش��يم و از اين طريق م��ردم را با
مضرات دخانيات آش��نا كرده و در خصوص كاهش
استعمال دخانيات نيز فرهنگسازي صورت گيرد.
 ëنمره زير صفر
سليمان عباسي -عضو كميسيون بهداشت و
درمان مجلس ش��ورای اسالمی  -نيز در اينباره به
«ايران» ميگويد :يكي از مباحثي كه به طور معمول
در حوزههاي اجتماعي و سالمت و به نوعي اقتصادي
اثرگذار اس��ت ،موضوع دخانيات است .دخانيات نه
تنها به لحاظ علمي و پزش��كي هيچ س��ودي براي
فرد ندارد ،بلكه زمينه بروز برخي بيماريها همانند
سرطان ريه و ...را براي مصرفكننده ايجاد ميكند.
اين در حالي اس��ت كه به لحاظ اجتماعي هم افكار
عمومي ،خانوادهها و والدين نميپذيرند كه فرزندان،
همسر ،همكار يا حتي دوس��ت و آشنايانشان اهل
س��يگار باش��ند .اين موضوع تا آنج��ا حائز اهميت
اس��ت كه افراد براي دوس��تيابي ي��ا ازدواج نيز به
آن توج��ه ميكنن��د .همچنين مش��كالتي نيز به
لحاظ اقتصادي براي افراد فراهم ميكند ،مثل دود
ش��دن اموال خانوادهها كه به دليل سيگاري بودن
يك��ي از والدي��ن يا هر دو و حت��ي در برخي مواقع
فرزندانشان در س��الهاي متوالي ضرر مالي بزرگي
به خان��واده ميزند ،اما يكي ديگ��ر از عوارضي كه
استعمال دخانيات براي افراد ايجاد ميكند اين است
كه گاهي اوقات زمينهس��از بروز برخي از مشكالت
اجتماعي از جمله گرايش به اعتياد ميشود .بنابراين
در مجموع اگر بخواهيم نمرهاي را براي اين موضوع
درنظ��ر بگيريم ،نه تنها صفر بلكه زير صفر اس��ت.
يعني اس��تعمال دخانيات هيچ سودي براي جامعه
به لحاظ اقتصادي ،اجتماعي و پزشكي ندارد .حال
س��ؤال اينجاست ،در چنين وضعيتي چرا همچنان
بايد سيگار در كشور وجود داشته باشد؟
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 9سال اجرای ناقص قانون
مبارزه با دخانيات

  حمیده گودرزی

آمارهاي رسمي از اعتياد  10درصد جمعيت كشور به سيگار و آمارهاي غيررسمي كه گويا به واقعيت نيز نزديكتر است ،از سيگاري
بودن  12تا  15ميليون ايراني یعنی  15تا  22درصد جمعیت کش�ور حكايت دارد .اين افراد بين  13تا  64س�اله بوده و براس�اس
برآوردهاي موجود روزانه  10ميليارد تومان دود ميكنند .با اينكه سالهاست همهجا صحبت از زيانهاي مرگبار مصرف سيگار است
و مسئوالن همواره شعار مبارزه با دخانيات را سر ميدهند ،اما همچنان اين آمار تكاندهنده رو به افزايش است ،چرا كه از يكسو
با قوانين قديمي و ناكارآمد روبهرو هستيم و از سوي ديگر با مافياي قدرتمند قاچاق سيگار به كشور .حال آنكه در اين جنگ نابرابر
فقط ش�اهد افزايش تعداد قربانيان و بر باد رفتن س�رمايههاي هنگفت مردم هستيم .آمارها نيز از مرگ ساالنه  11هزار نفر بر اثر
عوارض ناشي از مصرف سيگار خبر ميدهد .متأسفانه با آنكه  9سال از تصويب قانون جامع كنترل و مبارزه ملي با دخانيات ميگذرد،
اما تاكنون زور هيچكس به اين پديده نرسيده است .حال سؤال اينجاست آيا ضعف در قوانين باعث اين شكست بوده يا اجرا نشدن
قانون؟ شايد هم مافياي قدرتمند قاچاق سيگار اجازه مبارزه با اين معضل مرگبار را از مسئوالن سلب كرده است؟

سليمان عباسي :چرا
بايد اجازه دهيم عوامل
زيانآور به وجود آيد و سپس
ب�ه دنب�ال درم�ان و راه�كار
باش�يم .خوب از هم�ان ابتدا
مواد زي�انآور را توليد يا وارد
كشور نكنيم تا اينكه بخواهيم
از زيان آن به مردم جلوگيري
كنيم

 ëدخانيات بازنگري نميخواهد
ام��ا با توجه به صحبتهاي كارشناس��ان س��ؤال
اينجاست كه آيا نياز به بازنگري در قانون وجود دارد؟
دكتر پروين در اين درباره ميگويد :به اعتقادم قوانين
و مقررات را پيوسته نوشتن و آنها را از قديم به جديد
تغيير دادن تأثيري در بهبود وضعيت ندارد بلكه اگر
قرار است تالشي شود بهتر است در جهت اجراي بهتر
و بيشتر قوانين باشد .در غير اين صورت همين مقدار
قانوني هم كه وجود دارد كفايت ميكند در واقع آن
نق��ش معجزهگري كه از قانون انتظ��ار داريم نه تنها
در اي��ران بلكه در هيچ جاي دنيا نميتواند بروز كند،
بلكه ميتواند آرامبخش موقتي باشد كه از گسترش
آن اشتباه يا جرم جلوگيري كند .نكته حائز اهميت
اينجاست كه هدف از تصويب قانون نبايد ظاهرسازي
باشد بلكه بايد مفيد واقع شود .اينكه در اماكن عمومي
استعمال دخانيات را منع كنيم فايدهاي ندارد .چون
همان فرد در اماكن خصوصي ميتواند هر چقدر كه

 -1چک ممکن اس��ت در وجه شخص
معین صادر شده باشد .شخص معین می
تواند حقیقی باشد یا حقوقی .هرگاه چک
در وجه شخص معین باشد شعبه موظف
است نشاني و هویت همان شخص را در
پش��ت چک ثبت كرده و با رعایت موارد
قانونی وجه چک را در قبال گرفتن امضا
  مژده روشن
به وی پرداخت كند.
 -2اما اگر در وجه ش��خص حقوقی
وكيل دادگستري
باش��د ،اگر چه پرداخ��ت نقدی چک در
وجه ش��خص حقوقی با رعایت موارد قانونی و شناس��ایی شخص
حقوقی از لحاظ قانونی بالمانع است اما در عرف بانکی و بخشنامه
بانک مرکزی شعب مجاز به نقد پرداخت كردن این دسته چکها
نيستند.
 -3چک ممکن اس��ت در وجه ش��خص معین بوده و دارنده
چک در ظهر چک با تصریح به نام شخص معین آن را امضا كند.

فرهاد پروين :در مباحث
اجتماع�ي ،فرهنگ�ي و
عرفي هرچند وجود قانون الزم
و ضروري است اما كافي نيست.
يعن�ي در واقع قان�ون درمانگر
نيس�ت .بنابراين نبايد بيش از
حدازقانونانتظارداشتهباشيم.
اما به طور قطع بودنش تا حدي
الزم است

بخواهد سيگار بكشد .بنابراين بايد به گونهاي در كشور
فرهنگسازي كنيم كه فرد در محيط خصوصياش
هم به سوي استعمال دخانيات نرود.
 ëعلت اجرا نشدن قانون دخانيات
اما اينكه چرا تاكنون قانون اجرا نشده است سؤالي
است كه سليمان عباس��ي در پاسخ به آن ميگويد:
براساس قانوني كه براي سالجاري تصويب شد مقرر
ش��د  20ريال به قيمت هر نخ سيگار عوارض اضافه
شود كه از اين مبلغ بايد در حوزه بهداشت و درمان
و آموزش و پرورش استفاده شود اما متأسفانه تاكنون
اين قانون اجرا نشده است .بنابراين در اينجا مجري
قانون مقصر اصلي اس��ت كه قانون را اجرا نميكند.
زيرا ضمانت اجرا در دس��ت مجري قانون اس��ت و از
س��ويي ديگر هم قانونگذار نميتواند براي هر قانوني
كه تصويب ميكند يك ضمانت اجرا بگذارد .از سوي
ديگ��ر قانون خودش ضمانت اجراي��ي دارد .از اينرو
وظيفه اداره ماليات اس��ت كه از همه ش��ركتهاي

ابوالفض�ل ابوترابي :از
آنجا كه عمده دخانيات
ب�ه كش�ور قاچ�اق ميش�ود،
نميتوانيم قوانيني ك�ه درباره
مبارزه با دخانيات وجود دارد را
بدرس�تي اجرا كنيم .از اينرو
بايد ط�وري برنامهريزي كنيم
كه دخانيات از مجراي قانوني و
گمرك وارد كشور شود

وارداتي و قاچاق سيگار ماليات دريافت كند .حال اگر
اين كار صورت نميگيرد ،خودش مقصر است و اين
ضعف قانون نيست.
 ëافزايش ماليات راه حل مناس�بي براي رفع
مشكالت نيست
در حال حاضر بسياري از كارشناسان معتقدند با
افزايش ماليات و قيمت سيگار بخش زيادي از افراد
به دنبال استعمال دخانيات نميروند و اينگونه تمام
مشكالت براحتي حل خواهد شد .اما سليمان عباسي
در حالي كه مخالف اين نظريه اس��ت ميگويد« :به
اعتقادم اين مش��كل با افزايش قيمت و ماليات حل
نخواهد ش��د بلكه پول اضاف��ه از جيب مردم گرفته
خواهد ش��د ».وي با اشاره به اينكه در بحث ماليات
مقررات��ي تحت عنوان دريافت ماليات از عوامل زيان
آور بر س�لامت داش��تيم كه طبق آن بايد مبلغي از
توليدكنندگان مواد غذايي زيان آور همانند چيپس،
پف��ك و س��يگار و ...دريافت و براي حوزه س�لامت

دارنده چک کیست؟

در این صورت چک در وجه شخص معین ظهر نویسی شده و فرد
ك
آخري دارنده چک محس��وب شده و پرداخت چک طبق بند ي 
عمل خواهد شد.
 -4چک ممکن است در وجه شخص معین بوده که به صرف
امضا در ظهر به دیگری منتقل شده باشد در این صورت چک حامل
محسوب شده و هر شخصی که چک در دست او است دارنده چک
محس��وب شده و شعبه بایستی هویت و نش��انی آن شخص را در
پش��ت چک ثبت و در قبال گرفتن امضا در پش��ت چک پرداخت
پول انجام شود.
 -5دقت ش��ود هرگاه چک در وجه شخص حقوقی باشد مهر
شرکت به تنهایی برای انتقال چک کافی نيست و به حتم بایستی
عالوه بر مهر یک امضا نیز داشته باشد .زیرا نخست به موجب قانون
تج��ارت چک به صرف امضا در ظهر به دیگری منتقل می ش��ود.
دوم اينكه به موجب قانون تجارت و مقررات ثبت ش��رکت ها هیچ
شرکتی در ایران وجود ندارد که بدون امضا باشد .پس انتقال چک
اشخاص حقوقی به حتم بایستی با امضاي مدیران صورت گيرد.

 -6چک ممکن است در وجه حامل صادر شده باشد که دارنده
چک شخصی اس��ت که چک در دست اوست .در صورت مراجعه
شخص به بانک ،شعبه هویت و نشانی وی را در پشت چک ثبت و
در قبال گرفتن امضا وجه چک را به او پرداخت می کند.
 -7ه��رگاه دارنده چک نتواند خ��ود  -به طور حضوری چه از
لحاظ فیزیکی یا حقوقی  -مبلغ چ��ک را دريافت کند ،قائم مقام
قانونیاش میتواند مطابق مقررات نس��بت به دريافت مبلغ چک
اقدام کند .دقت شود در زمان پرداخت مبلغ چک نخست بایستی
مدارک س��مت قائم مقام را مالحظه كرد و سپس در قبال مدارک
هویتی مشخصات و نشانی قائم مقام در پشت چک ثبت و در قبال
گرفتن امضاي چک پرداخت شود .قائم مقام شامل ولی ،قیم ،وکیل
ورثه .تنها نکته این اس��ت که باید دقت شود  :هرگاه چک در وجه
شخص حقوقی باشد مهر شرکت به تنهایی برای انتقال چک کافی
نبوده و به حتم بایس��تی عالوه بر مهر یک امضا نیز داش��ته باشد
زیرا نخس��ت به موجب قانون تجارت چک به صرف امضا در ظهر
به دیگری منتقل می ش��ود .دوم اينكه به موجب قانون تجارت و
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هزينه ش��ود گفت :حرفم اين اس��ت ك��ه چرا بايد
اج��ازه دهيم اين عوام��ل زيانآور به وج��ود آيد و
سپس به دنبال درمان و راهكار باشيم .خب از همان
ابت��دا مواد زيانآور را توليد يا وارد كش��ور نكنيم تا
اينكه بخواهيم از زيان آن به مردم جلوگيري كنيم.
البته ناگفته نماند به دليل آنكه باندهاي مافيايي از
چنين وضعيتي سود كالن ميبرند ،اجازه مبارزه با
دخانيات و مصرف مواد زيانآور را نميدهند .البته
الزم به ذكر است وقتي يك دستگاه اجرايي تصميم
ميگيرد مانع قاچاق سيگار و واردات آن شود و توليد
را كاهش دهد ديگر كسي نبايد حرفي بزند .هرچند
اي��ن حركت هم به يكباره نميتوان��د اتفاق بيفتد،
زيرا افرادي كه به س��يگار اعتياد دارند ،نميتوانند
ب��ه يكب��اره آن را ترك كنند و از اي��ن رو مبارزه با
دخانيات بايد به م��رور صورت گيرد .فرهاد پروين
نيز معتقد اس��ت :به طور معمول اينگونه راهحلها
ت��ا حدي مفيد خواهد بود اما در باال بردن قيمتها
نميشود افراط كرد زيرا اگر قيمت سيگار به قدري
گران ش��ود كه آن را به يك وس��يله لوكس تبديل
كند امكان دارد فرد از آن به عنوان وس��يلهاي براي
خودنمايي و كس��ب شخصيت كاذب استفاده كند.
از اين رو معتقدم قيمتها نه آنقدر ارزان باش��د كه
قابل دسترس همگان باشد ،نه آنقدر افزايش يابد كه
وسيلهاي براي ابراز شخصيت كاذب باشد تا همين
ح��د كه قانون تعيين كرده كه مصرف دخانيات در
ادارات ،مراك��ز خريد ،اماکن عمومي ،هواپيما ،قطار
و ...ممنوع شود باز هم اقدام مثبتي است كه ميتوان
در اين خصوص انجام داد.
 ëقانون اجرا شود
ابوالفضل ابوترابي  -عضو كميسيون حقوقي-
قضايي مجلس ش��وراي اسالمي -نيز معتقد است:
متأسفانه نميتوانيم نقش پديده قاچاق را در صنعت
دخاني��ات ناديده بگيريم و تاكنون نتوانس��تيم اين
مش��كل را رفع كنيم .عالوه بر آن بايد طرح شبنم
را دوب��اره احي��ا كنيم و عالوه ب��ر آن بايد به دنبال
راهكارهاي جديد باشيم .پس معتقدم نياز به بازنگري
در قان��ون نداري��م و نياز اصلي در اج��راي كامل و
صحيح قانون است .بنابراين براي مبارزه با استعمال
دخانيات و كاهش مصرف آن بايد سازو كاري فراهم
شود كه در نخس��تين گام با آموزشهاي دقيق به
مردم ،آنها را از خطرات استعمال دخانيات آگاه كرد.
همچنين براي كاهش مصرف دخانيات بايد تا حد
امكان از توليد و واردات و قاچاق دخانيات جلوگيري
كرد تا در چند سال آينده شرايط به گونهاي فراهم
شود كه ديگر فرد سيگاري در كشور وجود نداشته
باش��د .سليمان عباسي نيز با اشاره به اينكه برخي
افراد به س��يگار ديد اقتصادي دارن��د و آن را منبع
درآمدشان ميدانند ،گفت :يكي از عواملي كه باعث
رش��د چنين كس��ب درآمدهايي در كشور ميشود
فعاليت ش��ركت دخانيات است .در اصل ماندن اين
شركت به طور كامل زيان است اما متأسفانه برخي
از كارشناسان معتقدند اگر شركت دخانيات برچيده
شود سيگار قاچاق وارد كشور ميشود.
از اي��ن رو به جاي اينكه مردم پولش��ان را بابت
قاچاق هزينه كنند بهتر اس��ت دخانيات در كشور
توليد شود اما به اعتقادم اين راه حل مناسبي براي
مبارزه با دخانيات نيس��ت .وي با اشاره به برخي از
مق��ررات قانوني اظهار كرد :طبق قوانين موجود در
كشور مقرر ش��ده تا براي كاهش مصرف دخانيات
از ش��ركت دخانيات و واردكنن��دگان و قاچاقچيان
دخانيات ع��وارض و ماليات دريافت و براي س��اير
بخشهاي كشور هزينه ش��ود اما متأسفانه از آنجا
كه قاچاق س��يگار در دست مافياي خاصي است و
قانون براي آنها اعمال نميشود ،از اينرو براي بهبود
وضعيت موجود پيش��نهادم اين است كه شرايط به
گونهاي فراهم شود تا به هيچ عنوان سيگار در كشور
توليد يا وارد نشود اما اين اتفاق بايد به مرور صورت
گيرد زيرا متأس��فانه شاهد هستيم امروزه برخي از
خانمها هم سیگار می کشند .از اين رو براي كاهش
اس��تعمال دخانيات در كش��ور بايد مض��رات آن را
بدرستي در بين مردم فرهنگسازي كرد كه بهترين
راهكار اطالعرساني است .از سويي ديگر بايد براي
توليد و واردات سيگار عوارض تعيين شود البته بايد
دقت كرد اين دريافت عوارض س��يگار باعث نشود
شركت دخانيات براي عرضه توليداتش قيمتها را
افزايش دهد زيرا برخيها معتقدند با افزايش قيمت
سيگار مصرف دخانيات نيز كاهش مييابد كه اين
فكر اش��تباهي است و نبايد در اين زمينه ورود پيدا
كني��م زيرا اين افراد به بهانه پيش��گيري از مصرف
س��يگار قصد باال بردن قيمته��ا را دارند .از اين رو
اگ��ر اين اتفاق بيفتد نه تنها كاهش مصرف صورت
نميگيرد ،بلكه هزينهها هم افزايش پيدا ميكند و
بار ديگر مصرفكننده متضرر خواهد شد كه اين راه
مناسبي براي مبارزه با دخانيات نيست.
ابوالفض��ل ابوترابي با بيان اينك��ه راه حلي براي
اس��تعمال دخانيات وجود ن��دارد مگر اينكه بحث
قاچاق را در كشور ريشهكن كنيم ،گفت :از آنجا كه
عمده دخانيات به كشور قاچاق ميشود ،نميتوانيم
قوانيني ك��ه درباره مبارزه با دخاني��ات وجود دارد
بدرستي اجرا كنيم .از اينرو بايد طوري برنامهريزي
كنيم ك��ه دخانيات از مجراي قانوني و گمرك وارد
كشور ش��ود تا بتوانيم قانون را بدرستي اجرا كنيم
و هزين��ه ع��وارض آن را ب��ه درمان ،پيش��گيري و
ورزش اختص��اص دهيم اما در حال حاضر به دليل
آنك��ه بخش عمدهاي از دخانيات قاچاق ميش��ود،
درآمدهايي كه از آن حاصل ميش��ود بسيار اندك
و اجراي آن هم دردسرس��از اس��ت به همين خاطر
قانون دخانيات در كشور بدرستي اجرا نميشود.

مقررات ثبت شرکت ها هیچ شرکتی در ایران وجود ندارد که بدون
امضا باش��د پس انتقال چک اش��خاص حقوقی به حتم بایستی با
امضاي مدیران صورت پذیرد .برای صدور اجرائيه دارنده چک باید
عین چک و گواهینامه مذکور در ماده  ۴و یا گواهینامه مندرج در
ماده  ۵را به اجرای ثبت اس��ناد محل تس��لیم كند .اجراي ثبت در
صورتی دستور اجرا صادر میکند که مطابقت امضای چک به نمونه
امضای صادرکننده در بانک از طرف بانک گواهی شده باشد.
تبصره ( ماده  10و  3س��ال ۱۳۶۷مصوب مجمع تش��خیص
مصلحت نظ��ام) دارنده چ��ک میتواند محکومی��ت صادرکننده
را نس��بت ب��ه پرداخت تمامي خس��ارت و هزینههای وارد ش��ده
ک��ه به طور مس��تقیم و به طور متعارف ب��راي دريافت طلب خود
از ناحیه وی متحمل ش��ده اس��ت ،اعم از آنکه قبل از صدور حکم
یا پ��س از آن باش��د ،از دادگاه تقاضا كند .در صورت��ی که دارنده
چ��ک جبران خس��ارت و هزینههای مزبور را پ��س از صدور حکم
درخواست کند ،باید درخواست خود را به همان دادگاه صادرکننده
حکم تقدیم كند.

