حقوق اقتصادی

اگر می خواهید “چک” دریافت
کنید ،این مطلب را بخوانید!
شاید شما هم جزو کسانی
ب��وده اید که چک��ی به هر
مبلغ در دستتان بوده است
اما با مراجعه به بانک محال
علی��ه با پاس��خ “موجودی
ندارد” آقا یا خانم آن سوی
میز بانک مواجه ش��ده اید.
در این زمان یک احس��اس
*
وحید قرایی
خیلی بد از بدحسابی طرف
مقابلتان به شما دست داده
و به روزهای پیش رو فکر کرده اید که برای نقد شدن چکتان
چه دردسرهایی را باید تحمل کنید .از تماسهای مکرر تلفنی
تا واسطه قرار دادن افراد و شاید هم مراجعه به دادسرا یا دادگاه
و شورای حل اختالف برای طی مراحل قضایی ،بسته به جنبه
کیفری و حقوقی چک .همه اینها برای کس��ی که نقد شدن
چک حق مسلمش میباشد پردردسر و پر هزینه میباشد .چک
هایی که جنبه کیفری دارند پیگیریشان حوصله مراجعات مکرر
به دادسرا و کالنتری را می خواهد و البته نبودن دلیلی مبنی
بر رد شکایت جزایی و حقوقی شدن چک .یعنی ممکن است
ماه ها وقت و حوصله شما صرف مراجعه به دادسرا و دادگاه و
پاسگاه شود اما نهایتا نتیجه مطلوب عایدتان نشود.یعنی طرف
به زندان محکوم نش��ود و خوب همانطور که می دانید با رای
دادگاه جزایی ولو با محکومیت طرف به زندان بابت صدور چک
بالمحل حکمی مبنی بر پرداخت وجه چک صادر نمیش��ود
و در هر صورت باید دادخواس��ت حقوقی مطرح کنید .روند
حقوقی هم که ویژگیهای خودش را دارد .هم وقت گیر است
و هم هزینه بر .یعنی اگر شما یک بار برای دادخواست مطالبه
بابت یک چک  50میلیون تومانی به دادگاه مراجعه کنید بدوا
بایس��تی یک میلیون و پانصد هزارتومان بابت هزینه دادرسی
پرداخت کنید و وقت اولین جلسه هم کمتر از چهارماه آینده
نخواهد بود .البته با طرح دادخواس��ت حقوقی امکان تقاضای
صدور قرار تامین خواس��ته را دارید یعنی به همین میزان از
اموال خوانده دعوا را اگر داشته باشد میتوانید تا زمان صدور
رای نهایی توقیف کنید .مثال اگر پولی در حساب بانکی اش
داش��ته باش��د و یا زمین و یا مس��کنی عالوه بر منزل محل
زندگی و یا اتومبیلی بیشتر از اتومبیلی که سوار میشود .این
بزرگترین مزیت پیگیری حقوقی چک اس��ت که اگر چک را
از س��وی فردی دارای اموال و دارایی و حساب بانکی دریافت
کرده باشید با طیب خاطر بیشتری می توانید روند حقوقی آن
را در داگاه طی کنید .در این زمینه نگارش این مطلب بیشتر
برای بیان این موضوع است که در این وضعیتی که تعداد چک
های برگشتی و پاس نشده سر به فلک گذاشته است حداقل
در هنگام دریافت چک آن را از کسی دریافت کنید که اعتبار
مالی الزم برای پرداخت آن را داشته باشد و یا حداقل کسی
با اعتبار مالی مناسب پرداخت وجه چک را تضمین کند .مثال
اینکه از قدیم کاس��ب های بازار که معامالت چکی انجام می
دادند برگه ای با نوشته ای درشت را نصب میکردند که فروش
اقساط با چک کارمندی دلیلش این است که به هر حال یک
کارمند همواره حس��ابی در بانک دارد که ماه به ماه با حقوق
و مزایایش شارژ می شود و می توان ولو در مدتی طوالنی تر
به دریافت وجه اطمینان داش��ت .دریافت چک از افرادی که
احس��اس می کنید اعتبار مالی مناسبی ندارند شاید یک کار
پر ریسک و با احتمال دردسر زیاد برای کسانی باشد که قصد
دارند از این وس��یله نقل و انتقال مالی اس��تفاده کنند صرف
نظر از اینکه این چک جنبه کیفری داشته باشد یا حقوقی...
* وکیل دادگستری

صاحب امتیاز و مدیر مسئول :مجید نعمت الهی
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دکتر محمود سریع القلم*

«اقتصاد کرمان » پیوند دهنده تاریخ اقتصاد استان با افکار عمومی

تالشگران پهنه اقتصاد و تجارت کرمان

سیدمحمدعلی گالبزاده آنچه دستمایه فعالیت های اقتصادی
و زمینه تالشهای تجاری است ،مدیون
همت و حمیت انسان های سخت کوشی
اس��ت که در روزگاران دش��وار گذشته،
ش��انه زیر بار مس��ئولیت نهادن��د و راه
اقتص��اد و تجارت را هموار س��اختند ،تا
آنج��ا که امروز ،خود را ریزه خوار خوان
نیاکان بزرگ می دانیم ،از مردان بزرگی
ک��ه در عم��ق چند ده متری چاه ها ،به حف��اری پرداختند و آب را
از راه ه��ای زیر زمینی غیر قابل تبخیر به زمین رس��اندند و زمینه
کش��اورزی را فراهم ساختند ،تا زنان افسانه سازی که با یکدست
گهواره فرزند را به حرکت در آوردند و با دس��ت دیگر ،کار (پارچه)
بافتند و پته دوختند و به بافت قالی و شال همت گماردند و نام این
دیار را با دست آفریدههای خود ،بلند آوازه ساختند و برخی از آنها
مانند تادود خاتون ،سد نساء نرماشیر و شهر تجاری نساء را سامان
دادند و ساختند و ...باالخره مردان بلند همت دیگری که در روزهای
نخس��ت تمدن بش��ری ،آن روزها نه که هیچ نمونه و الگویی وجود
نداش��ت ،کاالهای دست ساز این دیار را برپشت االغهای « جرون»
بار کردند و به بین النهرین ( میان رودان) رس��اندند ،تا باب تجارت
را بگش��ایند و آوازه بزرگیهای مردم کرمان را به عیوق برسانند .به
راستی آیا جز این است که آنچه امروز بدان مینازیم ،مدیون همت
واالی این گمنام های نام آفرین هستیم؟.
در ق��رن های پس از آن ،تا امروز نیز کم نبودند صاحبان اقتصاد
و رهروان کوی تجارت که راه های سخت و دشواری را طی کردند،
*

در نهای��ت اقتدار و پایمردی ،طوفانهای ح��وادث ،اعم از طبیعی و
سیاس��ی را پشت س��ر گذاشتند ،رنج راه ها و خار مغیالن را برخود
هموار ساختند ،در مسیر راه هایی که جز« میل قاوردی» یا همان
« میل نادری» راهنما و مستقبلی نداشتند ،به پیش رفتند و پرچم
پرافتخار عزت و سرافرازی را برافراشتند و براین واقعیت مهر تایید
زدند که کار ،نه فقط جوهر مرد ،بلکه گوهر هر جامعه به شمار می
رود ،آنکه در این رهگذر ،رنج و دش��واری را تحمل نکند ،شایس��ته
زیستن نیست.
و چنین اس��ت که امروز جز این اندیش��ه ای نداریم و آنها که به
فرداهای روش��ن و زاللی می اندیشند ،راهی جز این نمی شناسند
 .چه بس��یار تالش هایی که از آن ها به عنوان « مش��ت برس��ندان
کوبی��دن » یاد می کنیم ،اما از یاد نبریم که این نیز  ،الزمه ماندن
اس��ت .اصال ش��اید رنج های س��فر اقتصادی و تجاری است که هم
م��ردان و هم جوامع را آبدیده می س��ازد و آنه��ا را در برابر هجوم

زنان افسانه ساز کرمانی با یکدست گهواره
فرزند را به حرکت در آوردند و با دست
دیگر ،کار بافتند و پته دوختند و به بافت
قالی و شال همت گماردند و نام این دیار را با
دست آفریده های خود ،بلند آوازه ساختند

دشواریها ،واکسینه می کند.مگر نه اینکه با همه تبعات و آزارهایی
که در رهگذر حصر اقتصادی دیدیم ،موشک هایمان ،سینه آسمان
را نش��انه رفت و پهبادهایمان خار چش��م دشمنان شد و پیشرفت
هایم��ان در زمین��ه های گوناگون  ،جان مای��ه حیات ایرانی و جان
ستان به خواهان این سرزمین خدائی گردید؟
اگر چنین است یقین بدانیم تنگناها و دشواری های پیش رو ما را
برفراز ستیغ عزت خواهد برد و ناممان را در شمار سرافرازان تاریخ
ثبت و ضبط خواهد کرد.
باش تا صبح دولتش بدمد
که این هنوز از نتایج سحر است
*نویسنده و پژوهشگر
ادامه
دارد

اقتصاد کرمان به روایت اعداد

میلیارد تن

7/6
درصد

15

1050

4

در استان کرمان نزدیک چهار
و هفت میلیارد تن ذخایر
معدنی متنوع وجود دارد

بنا به آمار اداره کار ،نرخ
بیکاری در سه فصل گذشته
استان کرمان 7.6بوده است

رئیس دانشگاه شهید باهنر
کرمان از افزایش سطح تعامل
صنعت دانشگاه تا  15درصد
خبر داده است

بدهی شرکت های فوالدی به
مجتمع گل گهر بیش از یکهزار
و  50میلیارد تومان است

درصد

انتخاب حق شماست
با بیمه عمر و سرمایهگذاری

آینده خانواده خود را تامین نمایید
www.karafarininsurance.com

آدرس شعبه کرمان :خیابان شهید رجایی -جنب کوچه شماره  - 33بیمه کارآفرین -تلفن32733961-2 :

میلیارد تومان

2000

میلیارد تومان

ساالنه حدود  242میلیارد
تومان از تولید و صادرات فرش
دستباف کرمان ،عاید استان
می گردد

 به ش��هروندان عادی بیش��تر احترام بگذارد تا کسانی کهپست و مقام دارند.
 بتواند س��ی صفحه در مورد خ��ود ،روحیات و افکار خودبدون حتی یک جمله تکراری بنویسد.
 برای خود به وسعت جهان ،احترام قائل باشد. در روز حداقل پانزده دقیقه برای شناخت خود وقت بگذارداز کسی سؤال خصوصی نپرسد.
 برای هر سؤالی ،چندین پاسخ متفاوت قائل باشد. اختالف خود با دیگران را با گفت وگو حل کند. مبنای قضاوت در مورد انسان ها 95 :درصد باطن و عملآن ها 5 ،درصد ،ظاهرشان.
 انتظارات خود را از دیگران به حداقل برساند .با تواناییهایخود زندگی کند.
راست گویی و درست کاری را نه صرفاً یک فضیلت فردیبلکه استوانه آفرینش بداند.
 ب��رای کل جامع��ه و آینده آن تالش کن��د و نه صرفا درگروه و اطرافیان خود.
در روز پان��زده دقیق��ه با گُل و گیاه وق��ت بگذراند و رنگ
ه��ا را تقدیر کند تا بلکه قدری از قدرت ،سیاس��ت ،پول و
خودنمایی فاصله گیرد.
 در صف خودپرداز بانک ،یک متر از کسی که مشغول کاربانکی است فاصله بگیرد.
 با عذرخواهی ،فضای تنش ها را تخفیف دهد. از نیاز به نمایش ،عبور کرده باشد. اگر می خواهد ثروتمند شود ،نهاد های دولتی و حکومتیرا ترک کند.
 بر کس��انی ک��ه با او تف��اوت فکری و س��لیقه ای دارند،القاب نگذارد.
 در زندگی اجتماعی و سیاس��ی 95 :درصد فکر و مطالعهو استدالل 5 ،درصد حس ،شایعات و فضاها.
 تا بتواند در رانندگی بوق نزند. به گونه ای رفتار کند که صاحبان قدرت س��راغ او بیایندو نه بالعکس.
 بخش مهمی از زندگی خود را برای بجا گذاشتن میراثیارزشمند برای جامعه ،طراحی کند.
 هنگام به کارانداختن برف پاک کن ها برای شستش��ویشیشه ها ،اتوموبیل های اطراف را کثیف نکند.
 برای هر انسانی ،مستقل از اینکه چه فکری دارد و به کدامگروه تعلق دارد ،ارزش انسانی قائل باشد.
 از دوستی ها و به خصوص حلقه اول دوستان خود ،مانندگُل مراقبت کند.
 حداقل در دو کار گروهی به طور دائمی ،برای فرونشاندنمنیت های خود ،مشارکت کند.
 اعتب��ار فک��ری اف��راد را در متون قابل اتکای��ی که تولیدکرده اند ،بداند.
 وارد ش��بکه ذهنی منتقدین خود شود تا جهان آن ها رابهتر درک کند.
 در رفتار اجتماعی و اخالق فردی ،قابل پیش بینی باشد؛ به هیچ فرد ،گروه و ملتی دشنام ندهد .با مخالفین خود،حقوقی رفتار کند.
 شأن و منزلت خود را به مراتب باالتر از کسانی بداند کهپست و مقام و منصب دارند.
*استاد دانشگاه شهید بهشتی تهران

