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برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سرمایهگذاری صنعت نفت
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سرمقاله

آشتی با کتاب در روز جهانی کتاب و حق مولف
به ابتکار یونسکو  23آوریل مصادف با  3اردیبهشت ،از بیستوهفت سال پیش بعنوان روز جهانی
کتاب و حق مولف نامگذاری شده است .این روز مصادف با سالروز تولد شکسپیر و سروانتس نیز
هست .هدف از اختصاص روزی برای بزرگداشت کتاب و حق مؤلف ،تجلیل جهانی از کتاب و مؤلفین،
تشویق همگان و بهخصوص جوانان برای کشف لذت خواندن ،حمایت از کسانی که در رشد فرهنگی و
اجتماعی جامعه بشری نقش بسزایی داشتهاند ،توسعة صنعت نشر ،ترویج جریان آزاد کتاب و تضمین دسترسی
سردبیر :طاهره کمالو
عموم به آن و باالخره جلب توجه سازمانها ،انجمنها ،نهادهای دولتی و خصوصی به این آسانترین و ارزندهترین
روش کسب دانش ،بیان احساس و اندیشه و قدیمیترین وسیلة ارتباط معنوی و کلید توسعة آموزش پایه ،مبارزه با فقر و توسعه فراگیر است.
بنظر نمیرسد اهمیت مطالعه در رشد فردی و اجتماعی بر کسی پوشیده باشد .کمااینکه زبان آمار هم گویای تاثیر بسزای میزان مطالعه در توسعه
ش از این ،دانمارکیها و فنالندیها بودند ولی امروز گفته میشود به ترتیب هند ( 10ساعت و  42دقیقه) ،
کشورها است .کتابخوان ترین مردم دنیا پی 
تایلند ( 9ساعت و  24دقیقه) و چین ( 8ساعت) در هفته زمان بیشتری صرف مطالعه میکنند .اما در مورد ایران ،آمارهای عجیب و غریبی از قشر کتاب
خوان موجود است .عدهای میگویند ایرانیان کمتر از دو دقیقه در سال مطالعه میکنند و عدهای دیگر هم آش را خیلی شور کرده و به  75دقیقه در
روز اعتقاد دارند! با این وصف آمار دقیقی از میزان مطالعه در کشور در دست نیست .اما هر چه هست کافی نیست و بنظر روز به روز بدتر هم می شود.
در حالی که بعد از قرنطینه عمومی در زمان کرونا ،کتابخوانی در جهان حدود  ۷۰درصد رشد پیدا کرد؛ در ایران کرونا و گرانی کاغذ باعث شد
شمارگان چاپ کتابها نصف شود و متوسط قیمت کتاب نسبت به سال  ،98شصت درصد افزایش یابد که این امر موجب کاهش آمار مطالعه
کتاب شد .البته به گزارش پلتفرم های فروش کتاب دیجیتال ،در ازای آن کتابهای صوتی ده برابر بیشتر شنیده شد.
با رواج هرچه بیشتر شبکههای مجازی و گوشیهای هوشمند در بین عامه ،به غلط فرض میشود زمان سپری شده در شبکههای مجازی،
خواندن اخبار سطحی و زرد جزو ساعت مطالعه است .این امر آسیبی دوبرابر دارد؛ چرا که هم ،زمان مطالعه صرف کاری غیر از
کتاب خواندن شده و هم دادههای بیکیفیت جایگزین مطالب آموزنده کتابها شده است و وجدان فردی هم خود را قانع
میکند که وقت آزاد برای مطالعه ندارد.
هرچند بنظر من اگر فرهنگ کتابخوانی ،فرهنگ غالب مردم کشور باشد ،به هر قیمتی شده در سبد خانوار
بودجهای برای کتاب در نظر گرفته میشود.
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بازدید رئیس هیئت رئیسه صندوق بازنشستگی نفت،
مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری اهداف و هیئت
همراه از سرمایه گذاری صنعت نفت

در این بازدید که بهمنظور آشنایی با عملکرد شرکتهای گروه
سرمایهگذاری صنعت نفت و رفع موانع موجود در مسیر عملکرد
حداکثری انجام شد ،ابتدا آقای بیات (ریاست هیئت رئیسه صندوق
بازنشستگی نفت) به بیان اهداف مدنظر از بازدید پرداخته و سپس
آقایان روحانیپور و خان محمدی ضمن ارائه خالصهای از
عملکرد سالهای اخیر شرکت ،به پرسشهای مطرح شده پاسخ
دادند.
طی جلسه مذکور که تا پایان وقت اداری روز دوشنبه  23خرداد
 1401به طول انجامید ،مدیران عامل شرکتهای تابعه و وابسته
ونفت نیز حضور یافته و هرکدام گزارشهای عملکرد شرکت
مطبوع خود را ارائه نمودند .آقای حاجیپور (مدیرعامل شرکت
اهداف) برای رفع برخی موانع و مشکالت طرح شده در جلسه
راهکارها و اقدامات عملی مورد نیاز را تبیین نمودند.
جناب آقای بیات ضمن حمایت از طرحهای در حال اجرا اظهار
داشتند باید توسعه سرمایه گذاری در حوزه های تخصصی با هدف
رشد چندبرابری و افزایش سودسهامداران مد نظر قرار گیرد.
همچنین با توجه به نامگذاری سال "تولید ،دانش بنیان و
اشتغال آفرین" از سوی رهبر معظم انقالب ،آقای مهندس
بیات به سرمایهگذاری در طرحهای فناورانه و دانش بنیان در حوزه
نفت ،گاز و پتروشیمی که از توجیه اقتصادی مناسبی برخوردار
هستند،تاکیدفرمودند.
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خبرداخلی

خبرداخلی

برگزاری مجمع عمومی عادی
سـالیـانـه شـرکت در مـرکـز
همایش های هتل قلب تهران

مجمع عمومی عادی سالیانه ونفت مربوط به سال مالی
 1400در صبح روز  21تیرماه  1401برگزار شد.
در این مجمع که با حضور  51/38درصدی
سهامداران حقوقی و حقیقی رسمیت یافت ،تعدادی
از سهامداران نیز از سایت آپارات به صورت برخط
مجمع را دنبال کردند.
آقای دکتر روحانیپور ،مدیرعامل سرمایهگذاری
صنعت نفت ،گزارش هیئت مدیره به مجمع را قرائت
و ضمن اعالم استراتژیهای کالن ونفت ،به ارائه
گزارش عملکرد و برنامههای آتی شرکتهای تابعه
پرداختند .سپس گزارش بازرس قانونی به سمع و نظر
حاضرین رسیده و پاسخ موارد مطرح شده توسط
آقای هادی خانمحمدی ،معاون مالی و اقتصادی و
عضو هیئت مدیره ونفت ،ارائه گردید.
مجمع ،نمایندگان اعضای حقوقی شرکت را مطابق با
ترکیب سال قبل برای دوره دوساله بعدی ابقا نمود.
در پایا ِن این مجمع که آقای دکتر علی کریمی از
شرکت سرمایهگذاری اهداف ریاست آن را بعهده
داشتند ،تقسیم  ۵۰۰ریال سود نقدی به ازای هر سهم
بین سهامداران به تصویب مجمع رسید.
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خبرداخلی
جلسه آموزشی آشنایی با فرهنگ ایمنی

مدیریت منابع انسانی با همکاری مدیریت  /HSEمدیریت سیستمها و روشها ،نسبت به برنامهریزی و برگزاری
جلسه آموزشی آشنایی با فرهنگ ایمنی برای کارکنان در دفتر مرکزی شرکت سرمایه گذاری نفت قشم اقدام
نمود .این جلسه برای تعدادی از کارکنان شرکت در اردیبهشت ماه  ،1401توسط آقای مهندس صادقی ،مدیریت
 HSEشرکت برگزار گردید.
در این جلسهموضوعات مهمی از قبیل :آشنایی با فرهنگ ایمنی ،الزامات پیاده سازی فرهنگ ایمنی در سازمان،
آشنایی با بند  5-5-4ایزو  ،45001آشنایی با مفاهیم خطر ،رویداد و ریسک و  ...مطرح گردید.

گزارش بیست و ششمین نمایشگاه بینالمللی نفت ،گاز و پتروشیمی
بیست و ششمین نمایشگاه بینالمللی نفت ،گاز و پتروشیمی در حالی برگزار شد که محدودیتهای کرونایی
کاهش یافته و این موضوع باعث حضور پر رنگتر مقامات کشوری و مسئولین همچون آقای دکتر رئیسی
(ریاست جمهوری) ،آقای دکتر قالیباف (ریاست مجلس شورای اسالمی) ،آقای مهندس اوجی (وزیر نفت)،
آقای خجسته مهر (مدیر عامل شرکت ملی نفت) ،آقای بیات (عضو اصلی و رئیس هیأترئیسه صندوقهای
بازنشستگی ،پسانداز و رفاه کارکنان صنعت نفت ) ،آقای محمد (مشاور رئیسجمهور و دبیر امور مناطق آزاد)
و بسیاری از مدیران و معاونین با سابقه در صنعت نفت گردید.
شرکت سرمایهگذاری نفت قشم با هدف ارائه توانمندیها و معرفی آخرین وضعیت پروژههای خود به
سهامداران و ذینفعان ،در کنار سایر اعضای گروه اویک در غرفه آن شرکت در سالن شماره 8و 9در مجاورت
غرفه شرکت ملی نفت حضور یافت.
طی این نمایشگاه با توجه به اتمام فاز نخست و آغاز پروژه احداث فاز جدید مخازن شرکت سرمایهگذاری نفت
قشم ،عمده پرسش حاضرین در غرفه ،از
میزان پیشرفت پروژه بوده و بازدید کنندگان
تمایل داشتند از آخرین وضعیت پایانه نفتی
قشم و طرح های آتی این پایانه مطلع گردند.
همچنین در خالل بازدید مدیران ارشد
صنعت نفت ،این فرصت برای شرکت
سرمایهگذاری نفت قشم فراهم گردید که
به بیان مشکالت پروژه پرداخته و ضمن
پیگیری مطالبات از شرکت ملی نفت ،اهمیت
این پروژه ملی را به اطالع ایشان برساند.
ضمن اینکه مطابق روال چند سال اخیر ،بیشتر
بازدید کنندگان و حاضرین ایرانی بودند.
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گزارش مجمع عمومی ساالنه
جلسه مجمع عمومی ساالنه شرکت سرمایهگذاری
نفت قشم در محل شرکت مهندسی و ساختمان
صنایع نفت (گروه اویک) در تاریخ 1401/03/11
برگزار گردید .که طی آن:
عملکرد شرکت سرمایهگذاری نفت قشم طی سال
گذشته و گزارش صورتهای مالی سال  1400توسط
هیأت مدیره ارائه گردید .همچنین صورتهای مالی
توسط گزارش حسابرس و بازرس قانونی صحهگذاری
گردید و نهایتاً صورتهای مالی بررسی و مورد تصویب
قرار گرفت .الزم به توضیح است بودجه سال 1401
شرکت سرمایهگذاری نفت قشم نیز مورد بررسی قرار
گرفت و تصویب شد.
در این دوره از مجمع ،اعضای هیأت مدیره ابقاء و
همچنین حسابرس و بازرس قانونی برای سال مالی
 1401طی این جلسه انتخاب شدند.
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خبرداخلی
به گزارش روابط عمومی شرکت کنترل گاز اکباتان ،این

شرکت روز سه شنبه مورخ  1401/3/31میزبان آقای خانجانی دادستان همدان
و آقای محبی نظر مدیرعامل شرکت گاز استان همدان بود.

این دیدار بهمنظور آشنایی هر چه بیشتر ایشان از روند تولیدات ،فعالیتها و محصوالت شرکت

کنترل گاز اکباتان برگزار گردید.
آقای مهندس محمدرضا جعفری مدیرعامل و عضو هیات مدیره شرکت کنترل گاز اکباتان ضمن معرفی

شرکت و توانمندیهای آن توضیحات کاملی را در خصوص اقدامات صورت گرفته ،فرصتها و موانع و مشکالت
پیش روی این مجموعه صنعتی ارائه نمودند.

در پایان این بازدید آقای خانجانی دادستان همدان و آقای محبی نظر مدیرعامل شرکت گاز استان همدان ضمن تقدیر و تشکر

از فعالیتها و اقدامات انجام شده به لزوم اجرای قوانین حمایتی از تولید و تولیدکننده تاکید و برای مدیران و کارکنان آرزوی توفیق

بیشتر و حمایت خود را از تولید کنندگان داخلی ابراز نمودند.
الزم بذکر است شرکت دانش بنیان کنترل گاز اکباتان (سهامی عام) که هم اکنون بهعنوان یکی از بزرگترین تولیدکنندگان تجهیزات ایمنی،

تنظیم و اندازهگیری گاز شهری در ایران مطرح میباشد ،در راستای تحقق اهداف و برنامههای کالن ملی در ایجاد و توسعه شبکه گازرسانی
سراسری ،با هدف خودکفایی و قطع وابستگی کشور در زمینه تجهیزات مورد نیاز شرکت ملی گاز ایران ،شرکتهای گاز استانی و
مشترکان گاز طبیعی ،شرکتهای خودروساز و شرکتهای آب ،از سال  1362با طراحی و ساخت رگوالتور گاز شهری پا به عرصه
تولید تجهیزات صنایع نفت ،گاز و آب گذاشت .این شرکت با تکیه بر تجربیات ،نیروهای متخصص و امکانات خود توانسته است
دستاوردهای ارزشمندی در بومیسازی ،نوآوری ،توسعه و بهبود مستمر تجهیزات و قطعات صنعت نفت و گاز برای پاسخگویی به
انتظارات و نیازهای داخلی و خروج ارز از کشور بدست آورد.
شرکت کنترل گاز اکباتان با تکیه بر دانش فنی و نیروهای فنی متخصص
در سال  ،1400بعد از ارزیابی معاونت علمی و فناوری ریاست
جمهور بهعنوان شرکت دانشبنیان تولیدی عنوان و
معرفی گردیده است.

حضور و بازدید دادستان همدان
و مدیرعامل شرکت گاز استان
همدان از شرکت دانش بنیان
کنترل گاز اکباتان.
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مـدیرعامـل شرکت کنترل گـاز
اکباتان خبر داد:
کنتورهای هوشمند گاز
زمینهساز ورود سرمایه و
فنـاوری به استان است

وی افزود :با اجرایی شدن اینترنت اشیا در هر نقطهای از کشور امکان
پیادهسازی پروژههای مشابه شهر هوشمند و هوشمندسازی شهری نیز هموار
شده و پروژههای هوشمندسازی شهر در استان همدان با سرعت بیشتر و بهتری
کلید خواهد خورد.
مدیرعامل شرکت کنترل گاز اکباتان با بیان اینکه این شرکت طالیهدار پیادهسازی
کنتورهای هوشمند در سطح کشور است ،تصریح کرد :استان همدان در امر
مدیرعامل شرکت کنترل گاز اکباتان در آیین امضای تفاهمنامه همکاری و
پیادهسازی این بستر با کمک شرکت ایرانسل در سطح کشور پیش قدم شده است.
مشارکت در حوزه اجرای پایلوت «کنتور هوشمند گاز» مبتنی بر شبکه
جعفری در ادامه افزود :این بستر موجب ورود سایر ارگانها همچون شهرداریها،
ارتباطی NB-IOTبا اشاره به اینکه کنتور هوشمند گاز از سال  95بر بستر
سازمانهای حملونقل و ترافیک ،ادارات خدماترسان همچون آبفا و برق برای
اینترنت اشیاء ( )NB-IOTدر شرکت کنترل گاز اکباتان تولید شده
اندازهگیری میزان مصرف آب و برق در پروژه عظیم هوشمندسازی شهری خواهد شد.
است ،گفت :این محصول مدت دو سال است که آماده نصب در
وی تصریح کرد :شرکت ملی گاز ایران جهت نصب کنتورهای خانگی و صنعتی بر بستر
شرکتهای گاز استانی است.
اینترنت اشیا فراخوانی را اعالم کرده است .مدیرعامل شرکت کنترل گاز اکباتان با بیان اینکه 120
محمدرضا جعفری با بیان اینکه شرکت کنترل گاز اکباتان،
عدد کنتور برای مرحله اول پیادهسازی در استان در نظر گرفته شده است ،اظهار کرد :این کنتورها
تنها تولیدکننده کنتورهای هوشمند در کشور است ،اظهار
در مراکز ادارات گاز استان نصب میشود و پوشش بستر این محصول با اپراتور ایرانسل است.
کرد :با اجرایی شدن نصب کنتورهای هوشمند گاز شاهد
همچنین ایشان به فاز دوم اجرایی این محصول نیز اشاره و بیان کرد :هوشمندسازی مشترکین واحدهای
ورود سرمایه و فناوری در این حوزه خواهیم بود.
صنعتی ،جامعه هدف شرکت ملی گاز ایران خواهد بود.
جعفری افزود :پس از پیادهسازی و گرفتن نتیجه مطلوب از مرحله ابتدایی ،در مرحله بعد بنابر خواست
شرکت ملی گاز ایران هزار عدد کنتور جهت نصب در منازل مشترکین مدنظر قرار خواهد گرفت.
وی به مزیتهای این محصول نیز اشاره و خاطرنشان کرد :اندازهگیری دقیق و اصالح دمایی
در مصارف گاز از مزیتهای این محصول است که شرکت گاز نیز محاسبه دقیقتری
نسبت به مصرف مشترکین داشته باشد و همین امر موجب میشود کمترین زیان متوجه
مصرفکنندگان شود.
مدیرعامل شرکت کنترل گاز اکباتان با بیان اینکه این محصول از دستکاری کنتورها
جلوگیری میکند ،ادامه داد :تسهیل در قرائت کنتور و کاهش هزینههای شرکت ملی گاز
از دیگر مزیتهای این محصول هوشمند است.
جعفری با بیان اینکه پرداخت آسان و مدیریت مصرف برای مشترکین با این محصول محقق
شده است ،گفت :این محصول به مشترکین این امکان را میدهد تا از میزان
مصرف خود اطالع پیدا کرده و در نتیجه با اصالح الگوی مصرف،
مصرف بهینهتری را داشته باشند.
تفاهم نامه همکاری و مشارکت در حوزه اجرای پایلوت
کنتور هوشمند گاز مبتنی بر شبکه ارتباطی بین شرکت
خدمات ارتباطی ایرانسل و شرکت کنترل گاز اکباتان
عصر روز چهارشنبه مورخ  1401/3/25با حضور مدیران
عامل و معاونین هر دو شرکت در استان همدان و در محل
شرکت کنترل گاز اکباتان منعقد گردید.
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10Xerها سه نوع رفتارهای محوری را به نمایش میگذارند که ترکیب این رفتارها،
آنها را از رهبران شرکتهای مقیاس کمتر موفق متمایز میکند.
 .1انضباط متعصبانه
 .2خالقیت تجربی
 .3بدگمانی سازنده
• آنچه به این سه رفتار محوری جان میبخشد ،نیروی انگیزه بخش بلند پروازی تراز
 5است.

کتاب
انتخاب عالی

اثـر جیــــــم کالینــــز
و مـورتن تـی هـانس

ما نمیتوانیم آینده را پیشبینی کنیم ،اما
میتوانیم آن را بسازیم
کالینز و مورتن تی هانس ،در یک پژوهش  ۹ساله
که از سال ( ۲۰۰۲بیثباتی اقتصادی در بازارها و
افت سهام) آغاز شد و تا سال  ۲۰۱۱به طول انجامید؛
با طرح سوالی بنیادین؛ که چرا “برخی شرکتها
طاهرهکمالو
در شرایط سخت و حتی هرج و مرج رشد میکنند
اما شرکتهای دیگر نمیتوانند” دنیای کسب و کار را به چالش کشیدند .در کتاب
انتخاب عالی ،کالینز و هانس با دقت و موشکافی ،سعی براین داشتهاند که چگونگی
موفق شدن این رهبران را که به آنها لقب  10Xerرا دادهاند ،برمال کنند و ما را در
راهی که بتوانیم در آینده مدیر بهتر و موفقتری باشیم یاری رسانند.
چرا بعضی از شرکتها با وجود این همه بحران باز هم موفق هستند؟
در این کتاب 10Xerها رهبران شرکتهایی هستند که در شرایط بحرانی تسلیم

شکست نمیشوند و همچنان تالش میکنند و به رشد خود ادامه میدهند و عملکرد
آنها نسبت به شرکتهای مقیاس حداقل ده برابر است .این دو پژوهشگر ،سه معیار
برای انتخاب شرکتهای  10Xerدر نظر گرفتند:
• شرکتهایی که برای یک دوره بیش از  ۱۵سال نتایج چشمگیری را نسبت به بازار
سهام عمومی و صنعت خود را حفظ کرده باشند.
• بنگاه و شرکتهای مورد نظر این نتایج را در زمان فوقالعاده پرتالطم و محیطی
پر از رویدادهای غیر قابل کنترل و غیرقطعی کسب کرده باشند.
• شرکت مورد نظر ،ترقی خود را در جهت عالی شدن در موقعیتی آسیبپذیر
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شروع کرده و در ابتدای راه ،خود را به سمت  10Xشدن هدایت کرده باشند.
چگونگی گزینش شرکتها
گزینش این شرکتها به همین راحتی نبود؛ تیم تحقیق  ۲۰۴۰۰شرکت و ۷۰۰۰
سند تاریخی را مورد بررسی قرار دادند و از این تعداد باال؛ فقط هفت شرکت
 10Xو هفت شرکت مقیاس را برگزیدند( :امژن با جننتک) (بایومت با کرشنز)

(اینتل با ایدیام) (مایکروسافت با اپل) (پروگرسیو با سیفکو) (هواپیمایی
ساورت با پی  .اس  .ای) (استرایکر با یو  .اس  .اس  .سی) مقایسه شدند.
تیم تحقیق از همان ابتدای کار که بررسیها را شروع کردند به نکات قابل
توجهی دست یافتند که افسانههای قدیمی در مورد کسبوکارهای موفق را به
چالش کشید؛ آنها پی بردند که رهبران 10Xerها نسبت به نمونههای مقیاس،

ریسک پذیرتر ،جسورتر ،دوراندیشتر و خالقتر نبودند؛ بلکه آنها منضبطتر و
تجربه گراتر و بدگمانتر بودند و همچنین آنها نوآورتر از شرکتهای مقیاس
نبودند و حتی در بعضی مواقع نمونههای  10Xنوآوری کمتری داشتند و در
کمال حیرت به این نتیجه رسیدند که 10Xerها سریعتر و بلندپروازتر و بیباکتر
از شرکتهای مقیاس نیستند؛ پس راز موفقیت شرکتهای 10Xerها در چه
بود؟ پاسخ این سوال چیزی است که نویسندگان کتاب سعی کرده اند در  7فصل
کتاب به آن دست یابند.

ویژگی رهبران 10xer
در این کتاب به  7شرکت برگزیده که از بین  20400شرکت آمریکایی بعنوان
شرکتهای برتر انتخاب شدند لقب قهرمانان برنده یا  10Xerداده است .بدین
دلیل که دست کم ده مرتبه از میانگین صنعت خود بهتر عمل کردهاند.

بلند پروازیهای تراز پنجم10Xer :ها بلند پروازهایی هستند که افراد را برای هدفی
فراتر از خودشان به پیروی وادار میکنند.
رهبران تراز پنجم ،کسانی هستند که با آمیزهی قدرتمندی از فروتنی شخصی به عالوه
ارادهای حرفهای ،رهبری میکنند .آنها هدفی بیش از موفق شدن را دنبال میکردند.
آنها خود را با پول ،شهرت و قدرت تعریف نمیکنند .تعریف آنها از خودشان بر
اساس تأثیرگذاری ،مشارکت و هدف بود.
10Xerهای روشنبین و خویشتندار ،بدون هیچ گالیهای میپذیرند که با نیروهای
فراتر از کنترل خود روبرو هستند ،نمیتوانند پیشبینی دقیقی از رویدادها داشته باشند و
هیچ چیز قطعی نیست .اما این ایده را هم کام ً
ال رد میکنند که شانس یا هر عامل بیرونی
دیگری موفقیت یا شکست آنها را تعیین خواهد کرد.
در فصلهای بعدی به جزئیات سه رفتار محوری  10Xerپرداخته شده است .کتاب
با بیان مثالهای واقعی از مصادیق این ویژگیهای محوری نحوه کارکرد آن در
شرکتهای منتخب را توضیح می دهد که در این خالصه کوتاه قابل گنجاندن نیست.

نمونه یک رفتار مبتنی بر انضباط متعصبانه را میتوان در عملکرد استرایکر،
مدیرعامل شرکت هواپیمایی ساوث وست دید .وی بعنوان معیار عملکرد ،رشد
سود خالص ساالنه  %20را تعیین کرد تا محرکی برای پیشرفت با ثبات باشد .این
یک قانون بود که آن را به روش زندگی تبدیل کرد و در برابر وسوسه افزایش
سرعت در شرایط خوب مقاومت کرد.
راهپیمایی  20مایلی :کالینز در کتاب ( Great by Choiceانتخاب عالی) داستانی
از دو گروه آدم را تعریف میکند که گروه اول آهسته و پیوسته میرود و گروه
دوم تند و پراکنده .از نظر او شرکتهایی که با نظم و ترتیب و همیشگی کار
میکنند موفقترند .این تعهد بیش از یک فلسفه است و به شما کمک میکند تا
در محیطی خارج از کنترل بتوانید خود کنترلی داشته باشید.
عوامل مؤثر در راهپیمایی  20مایلی خوب:
 .1استفاده از شاخصهای عملکرد :شاخصهایی که یک کران پایین برای
پیشرفت قابل قبول ترسیم میکنند باید چالش برانگیز ولی شدنی باشند.
 .2دارای محدودیتهای خودخواستهای باشد که یک کران باال ایجاد میکند
در مواجهه با فرصتهای چشمگیر و شرایط فوقالعاده استثنایی تا چه
مسافتی باید ادامه مسیر دهید.
 .3متناسب با تشکیالت اقتصادی مورد نظر و محیط آن باشد.
 .4تحت کنترل و اراده شما باشد.
 .5چارچوب زمانی متعادل دارد .نه خیلی کوتاه و نه خیلی طوالنی.
 .6توسط خودتان طراحی و وضع میشود ،تقلیدی نیست.

انضباط اگر آزادانه انتخاب شود آزادی مطلق است.
فصل  :3راهپیمایی  20مایلی (انضباط متعصبانه)
انضباط به معنای ثبات در عمل ،ثبات در ارزشها ،ثبات در اهداف دراز مدت و
استانداردهای عملکرد و شیوهها ،ثبات در طول زمان است .انضباط واقعی مستلزم
داشتن استقالل فکری است تا زیر بار فشارها برای دنبالهروی از روشهایی که با
ارزشها و استاندارهای عملکردی و آرمان دراز مدتها ناسازگارند ،نرویم10Xer .ها

پیگیر و سرسخت هستند .وسواس تمرکز دارند و در تمرکز برخواستههایشان انعطاف
ناپذیرند و به رویدادها واکنش احساسی نشان نمیدهند.
تیرماه  - 1401شماره 11
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 .7ثبات قدم داشته باشید .نیتهای خوب اهمیت ندارند.
 .8راهپیمایی  20مایلی لزوماً مالی نیست .شما میتوانید راهپیمایی خالقیت،
یادگیری ،بهبود خدمات و  ...داشته باشید.
فصل  :4اول گلولهها را شلیک کن بعد توپها را (خالقیت تجربی)
خالقیت تجربی به معنای تقویت استقالل فکری و اعتبار بخشیدن به غرایز خالق
است .تکیه بر مشاهده مستقیم ،انجام آزمایشهای عملی و یا درگیر شدن مستقیم با
شواهد به جای تکیه بر نظر ،هوس ،خرد متعارف ،منابع و مأخذ یا ایدههای ناآزموده
است .خالقیت تجربی به 10Xerها اعتماد بنفسی میدهد که در نظر غریبه ها

جسارت توام با بی فکری جلوه میکند؛ اما در واقع ،اعتماد بنفس آنها ناشی از
تجربه است.
در این فصل رویکرد 10Xerها به مقوله خالقیت و نوآوری بررسی شده است
و اصطالح اول (گلولهها را شلیک کن بعد توپ) موفقیت این شرکتها را در
نوآوری با جهشهای بزرگ و نبوغ پیشبینی آینده را نشان میدهد.
* گلولهها ،آزمون یا آزمایش کم هزینه و کم ریسک هستند و حواس پرتی
کم ایجاد میکنند .در مقابل توپها جهشهای بزرگ پر ریسک هستند.
همینطور دو نوع گلوله توپ وجود دارد .تنظیم شده که براساس تجربیات
واقعی و با ریسک کم شلیک میشوند و گلوله توپ تنظیم نشده که به
معنای قمار بزرگ بدون اعتبارسنجی تجربی هستند .تفاوت 10Xerها با

شرکتهای مقیاس در تعداد کمتر شلیک گلوله توپ تنظیم نشده است و
در موارد ارتکاب این خطا ،آنرا اصالح کرده بودند.
* ایده این نیست که بین گلوله یا توپ یکی را انتخاب کنیم ،بلکه ابتدا باید
گلولهها را شلیک کنیم و سپس توپها.
* کار دشوار تلفیق انضباط سرسختانه با خالقیت است که نه انضباط مانع
خالقیت شود و نه خالقیت ،انضباط را از بین ببرد.

فصل  :5رهبری در باالی خط مرگ (بدگمانی سازنده)
10Xerها در حفظ هوشیاری بیش از حد در شرایط خوب عالوه بر شرایط بد ،با
مقیاس ِ
های کمتر موفق خود تفاوت دارند.

سه جنبه کلیدی از بدگمانی سازنده:
 .1آمادگی برای رویدادها و بدشانسیهای غیر
منتظره پیش از اتفاق افتادن؛ ذخایر نقدی برای
رویدادهای غیرمنتظره داشته باشید .به عنوان
مثال در 10Xerها ،نسبت نقد به دارایی  3تا
 10برابر سایر شرکتها است و آنها همواره
ترازنامههایی محتاطانهتر از شرکتهای
مقیاسداشتند.
 .2محدود کردن ریسک (ریسک خط
مرگ ،نا متقارن و غیر قابل کنترل) و

14
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خبر داخلی
تحت مدیریت داشتن ریسک زمان محور10X .ها ریسک کمتری میکردند

و نتایج بسیار بهتری بدست میآورند.
 .3حفظ هوشیاری همیشگی برای احساس کردن شرایط در حال تغییر تا پاسخ
مؤثریبدهید.
 10Xبه داشتن سرعت بیش از شرکتهای مقیاس تمایل نشان نمیدادند .دلیلی
ندارد در زمان تغییر سریع دست از انضباط متعصبانه بردارید .استفاده از زمان موجود
پیش از تغییر پروفایل ریسک ،برای گرفتن تصمیمی دقیق و سنجیده نتیجه بهتری را
نسبت به زمانی میدهد که شتابزده تصمیم بگیریم.
فصل  :6اس مک

•  :SMACنشانه کلمات ( )Specificمشخص( Methodical ،روشمند) و با
ثبات ( )Consistentاست .هر چقدر محیط شما غیر قطعیتر ،تغییرات با
سرعت بیشتر باشد ،بیشتر به  SMACشدن نیاز دارید.

• تدوین یک دستورالعمل اس مک ،پایبندی به آن و اصالح آن (در صورت
نیاز) عامل موفقیت  10xاست.

فصل  :7بازده شانس
• کتاب شانس را رویدادی تعریف کرده که ( )1جنبه قابل توجهی از آن رویداد
عمدتاً یا تماماً مستقل از عمل بازیگران کلیدی سازمان رخ دهد )2( .پیامد
بالقوه (خوب یاید) چشمگیر داشته باشد )3( .غیرقابل پیشبینی است.
 با این تعریف یافتهها نشان داد:10X -ها خوش شانستر یا بدشانستر نبودند.

 زودتر از گروه مقیاس خوش شانس بودن را تجربه نکردهاند. موفقیتهایشان تنها با یک افزایش ناگهانی و بزرگ شانس توجیه نمیشود. نه شانس تنها علت موفقیت آنها بوده و نه اینطور بوده که هیچ نقشی نداشتهباشد .آنچه اهمیت دارد توانایی ایشان در بدست آوردن بازده باال از شانس
است.
 10Xها به خوش شانسی اتکا نمیکنند ،بلکه فرض را بر این قرار میدهند کهبا رگباری از بدشانسی روبرو خواهند شد و خود را برای آن آماده میکنند.
 10Xهـا بدشانسـی را بـرای شکسـت خـود مقصـر نمیداننـد ولـی خـوششانسـی را ارج مینهنـد.
 برخـی شـرکتها علیرغـم مقیاس خوش شانسـی بسـیار باالتـر از  10Xها،بـه دلیـل هـدر دادن آن ناموفـق بودنـد مفهـوم بـازده شـانس ( )ROLحتـی
از ( ROAبـازده دارایـی) و ( ROCبـازده حقـوق صاحبـان سـهام) و بـازده
فـروش ( )ROSهـم مهمتر اسـت.
 بهترین روش یافتن جریان خوش شانسی ،شنا کردن با افراد ممتاز و عالی وایجاد روابط پایدار با کسانی است که جانتان را برای هم به خطر میاندازید.

برگزاری مراسم تودیع
و معارفه اعضای
هیئت مدیره شرکت
سرمایهگذاری صنعت نفت

مراسم تودیع و معارفه اعضای هیئت مدیره ،روز سه شنبه
مورخ  1401/۰۳/17در محل شرکت برگزار شد.
این مراسم با حضور آقایان توکلی (معاون نظارت بر
شرکتها) ،هاشمی (مدیر خدمات مدیران) ،سلیمانی (مدیر
بازرسی سرمایهگذاری) از شرکت سرمایهگذاری اهداف
و اعضای هیئت مدیره سرمایهگذاری صنعت نفت و آقای
نبیزاده (معاون برنامهریزی و ارتباطات) برگزار شد.
آقای دکتر روحانیپور بعنوان مدیرعامل و نائب رئیس
هیئت مدیره ضمن خوشآمدگویی به مهمانا ِن مراسم و
اعضای جدید هیئتمدیره (مهندس حمید دادپو و مهندس
محمد سلیمانی) از زحمات آقایان مهندس مهدی سناییفرد
و مهندس مصطفی خاکی در زمان تصدی مسئولیت هیئت
مدیره در راستای پیشبرد اهداف سازمان تقدیر و تشکر
نمودند و موفقیت برای اعضای جدید را از درگاه خداوند
مسئلتنمودند.
همچنین حکم تصدیگری هیئت مدیره آقایان سلیمانی و
دادپو توسط آقای توکلی و هاشمی تقدیم و با اعطای لوح
تقدیر از زحمات آقای مهندس خاکی قدردانی گردید.
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علمی و فرهنگی
وضعیت بازار جهانی و چالشهای پیش رو

روند افزایش تولید متانول در جهان طبق جدول ذیل میباشد:

نگاهی به اهمیت زنجیره ارزش متانول
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راندمان عملیاتی ()%
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وجود منابع عظیم ذغالسنگ در چین موجب گردیده در سالهای اخیر ،سرمایهگذاری روی صنایع
پتروشیمی ذغالسنگ-محور نظیر تولید متانول از ذغال سنگ ،سهم باالیی در تولیدات متانول چین
داشته باشد .به همین علت منطقه شمال شرق آسیا و بخصوص چین بزرگترین تولیدکننده و بزرگترین
مصرف کننده متانول در جهان است .این منطقه %۵۴ ،از ظرفیت اسمی متانول و  %۴۶از تولید جهانی را
به خود اختصاص داده است .همچنین به دلیل وفور ذخایر عظیم گاز طبیعی در منطقه خاورمیانه ،توان
تولید  %18از تولید جهانی متانول را در سال  2016در اختیار این منطقه قرار داده و خاورمیانه را به دومین
تولید کننده بزرگ متانول در جهان تبدیل کرده است.
این منطقه بخصوص به دلیل طرحهای تولید متانول ایران (بیش از  ۲۰میلیون تن طرح) در آینده نزدیک
با مازاد تولید متانول بسیار باالیی برای صادرات روبرو خواهد شد .که این امر بهعنوان خطر بسیار جدی
صادرات ،منطقه را تهدید میکند و از طرف دیگر استراتژی تولید متانول آمریکای شمالی نیز خطر
بعدی است.

2 0 11
2 0 12
2 0 13
2 0 14

ظهور تکنولوژی  MTOاز سال  2010میالدی موجب ایجاد موج جدیدی از افزایش ظرفیت تولید
متانول در جهان گردیده است .با بهرهبرداری از واحدهای جدید  MTOدر کشور چین ،میانگین
جهانی تولید واقعی متانول از  %۶۵در  ۲۰۱۶به  %۷۲در  ۲۰۲۱افزایش یافته است .از یک طرف به دلیل
افت قابل توجه قیمت نفت از سال  ۲۰۱۴و اقتصاد واحدهای تولید  MTOبازار متانول را با چالش مواجه
کرده است .از طرف دیگر اقتصاد کشور چین که همواره شوکهایی را به بازار محصوالت پتروشیمی
وارد می نماید .لذا متانول نیز از این امر مستثنا نبوده است.

110

55

27/5

ظرفیت عملی تولید متانول

راندمان عملیاتی

اسماعیلنبیزاده

جلوگیری از خام فروشی نفت وگاز و تولید محصوالتی با ارزش افزوده
باال مدیون صنعت پتروشیمی کشور میباشد .بنابراین با وجود اتخاذ
سیاست های مناسب ،همچنان در سالهای اخیر این صنعت با فراز و
نشیبها و چالشهای متعددی مواجه بوده است .علیرغم اینکه صدور
مجوزهای احداث واحدهای باالدست پتروشیمی از سوی NPC
(شرکت ملی صنایع پتروشیمی) منوط به توسعه زنجیره پایین است .لیکن
توسعه زنجیره ارزش نفت و گاز در کشور طبق استراتژی توسعهای خود
به درستی پیش نرفته است .در این جستار به دلیل فراوانی ذخایر گاز طبیعی
کشور و اهمیت جایگاه تولید متانول و محصوالت پایین دست آن ،نگاهی
به وضعیت جهانی و داخلی این محصول استراتژیک داریم و فرصت ها و
چالش های پیش روی این صنعت را بررسی می نماییم.

160

75

55

ظرفیت اسمی تولید متانول در دنیا

هزار تن متریک

مقدمه

تغییرات قیمت نفت و رکود اقتصاد جهانی نیز
تالطمهای زیادی را در بازار متانول و قیمت
آن ایجاد مینماید .متانول از سال  ۲۰۰۲تا
 ۲۰۰۸همزمان با افزایش قیمت نفت ،افزایش
مداوم قیمتها را شاهد بود تا جاییکه در سال
 ۲۰۰۸پیک قیمتها حاصل شد (تا  ۸۰۰دالر
در تن در آمریکا) .با رکود جهانی در ۲۰۰۸
و اوایل  ۲۰۰۹قیمت متانول افت شدیدی را
شاهد بود و در بیشتر مناطق قیمت تا  ۱۵۰دالر
در تن سقوط کرد .تعادل در عرضه و تقاضای
متانول نیز در بازههای کوتاه زمانی همواره
نوساناتی داشته است که روی قیمت اثرگذار
است .این موضوع باالخص در مکانهایی که
تجمع تولید باالی متانول داریم (مانند ترینیداد،
خلیج آمریکا و ایران) بسیار مشهودتر است.
چراکه برخی محدودیتها مانند قطع برق یا
کاهش عرضه خوراک میتواند حجم عظیمی
از تولید را متوقف کند و قیمتهای جهانی را
دستخوش تغییر کند .تمام این عوامل حاکی از
اهمیت شناخت رویدادهای جهانی برای یک
سرمایهگذار است تا بتواند با دیدی بازتر به
انتخاب استراتژی تولید خود بپردازد.

پیش بینی تا سال2026

2016

2002

سال

منطقه آمریکای شمالی که تا سال  ۲۰۱۴دومین
وارد کننده بزرگ متانول در جهان بود و تا سال
 ۲۰۱۸دارای تراز تجاری متانول منفی بوده است،
از انتهای سال  2019به بعد با اتکا به منابع گاز
شیل ،تکنولوژیهای توسعه یافته بهرهبرداری از
گاز شیل و تمرکز به بازار هدف کشور چین
در حال تبدیل شدن به یکی از صادرکنندگان
بزرگ میباشد .در نتیجه سرمایهگذاریهای
عظیم طرحهای متانول ،انتظار میرود منطقه
آمریکای شمالی صادرات  ۱۰میلیون تنی متانول
در سال  ۲۰۲۶را تجربه نماید که بخش عمده
آن به منظور تامین خوراک طرحهایMTO
چین میباشد .آمریکای جنوبی نیز با تغییر
رویکرد صادرات خود از آمریکای شمالی به
چین و اروپای غربی ،در حال حاضر به سومین
صادرکننده بزرگ متانول تبدیل شده است.
بنابراین رقبای جدید و بزرگی در حال ورود
به بازار چین میباشند .از طرفی %۹۲ ،از متانول
ایران نیز به چین و هند صادرات میشود .بنابراین
شرایط سختی در انتظار صادرات خاورمیانه و
باالخص ایران خواهد بود .محققین و متخصصین
امر معتقدند که شرایط مذکور ،معادالت جهانی
را در آینده نزدیک پیچیده خواهد کرد و
شرکتهای تولید کننده متانول با افت قیمت
جهانی متانول و کاهش راندمان تولید و بازار
بسیار رقابتی روبرو خواهند شد .یکی از راه

تولید
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حلهای مهم برون رفت از این تهدید ،ایجاد بازارهای متنوع است که از طریق پرداختن به زنجیره
ارزش متانول قابل کسب است.
زنجیره ارزش متانول

گاز طبیعی بطور عمده و نیز ذغال سنگ بعنوان سرشاخه زنجیره تولید متانول محسوب می شوند .متانول
غالباً در صنایع بهعنوان ماده اولیه میانی جهت تولید سایر مواد شیمیایی پرکاربرد مورد استفاده قرار
میگیرد .شکل زیر میزان مصرف متانول در تولید هر یک از محصوالت پایین دست (زنجیره ارزش)
متانول را نشان میدهد .بیشترین مصرف متانول در جهان به فرمالدئید و زنجیره ارزش آن اختصاص
دارد که بیانگر اهمیت این زنجیره و ایجاد ارزش افزوده باالتر در برخی محصوالت این شاخه میباشد.
در چین فراوانی ذغال سنگ بهعنوان یک مزیت سرزمینی عنوان میشود که استفاده از آن در تولید گاز
سنتز و ایجاد مجتمعهای بزرگ میباشد و بیشترین مصرف متانول در تولید الفینها میباشد.

در ادامه زنجیره ارزش ،بیشترین محصوالت تولید شده از متانول ،اترها ( MTBEو  ) DMEمیباشند.

18
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الزم به ذکر است با وجود محدودیتهای زیست
محیطی اعمال شده در مصرف  MTBEدر
برخی مناطق نظیر آمریکای شمالی و اروپا باز هم
در همین مناطق شاهد تولید  MTBEبهعنوان نیاز
منطقهای و بخشی برای صادرات به کشورهای
دیگر می باشیم.
 %۹۸از  DMEدر چین و ژاپن بهعنوان سوخت
تولید میگردد .ترکیب متانول با بنزین نیز
بیشترین میزان مصرف خود را ( )%۹۸در
کشورهای شمال شرق آسیا (به ویژه چین)
داراست و مصرف  %۱۰از متانول جهان در این
بخش ،نشان از اهمیت جایگاه متانول در سبد
سوختی آینده دارد .زنجیره تولید اسید استیک
و محصوالت پایین دستی آن نیز  %۹از مصرف
متانول جهان را به خود اختصاص داده است.
جمع بندی

با راهاندازی واحدهای جدید تولید متانول
در سال اخیر ،ظرفیت تولید متانول ایران به
حدود  ۷میلیون تن در سال رسیده است .دیگر
شرکتهای تولیدکننده متانول عبارتند از
زاگرس ،فناوران ،خارک و شیراز .از طرفی به
بیش از  ۲۰میلیون تن در سال طرح جدید نیز
در کشور مجوز داده شده است .لذا کشور ما
بهعنوان یکی از بزرگترین تولیدکنندگان متانول
در جهان محسوب میشود .بنابراین ضروری
است استراتژی بسیار مناسب برای صادرات
این حجم از متانول در کشور اتخاذ شود .به
دلیل جنگ روسیه و اوکراین و افزایش قیمت
جهانی نفت به تبع قیمت متانول همانند دورههای
بحرانی قیمت نفت متانول نیز افزایش مییابد که
در این شرایط تولید و صادارات این محصول،
ارز زیادی به اقتصاد کشور وارد مینماید و این
فرصتی مناسب برای تکمیل زنجیره پایین دست
متانول میباشد .امید است با سیاستگذاریهای
مناسب و اهمیت دادن به زنجیره ارزش متانول
بتوان در راستای پیشرفت کشور عزیزمان و
جلوگیری از خام فروشی این محصول با ارزش
گامی مناسب برداشت.

حضور شرکت دانش بنیان کنترل گاز اکباتان در
اولین رویداد توسعه همکاری های دانش بنیان در
استقرار هوشمندسازی نظام توزیع گاز طبیعی به
دعوت شرکت ملی گاز ایران.

به گزارش روابط عمومی شرکت کنترل گاز اکباتان این همایش
توسط معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری،صندوق نوآوری
و شکوفائی و شرکت ملی گاز ایران و به منظور اصالح الگوی
مصرف از طریق نصب کنتورهای هوشمند با اولویت مشترکان
برگزار گردید .به منظور استفاده حداکثری از ظرفیت شرکتهای
داخلی ،شرکت دانش بنیان کنترل گاز اکباتان با دعوت شرکت ملی
گاز ایران در این همایش حضور یافته و قصد دارد در انجام این
پروژه مهم با استفاده از کاملترین راهکار اندازهگیری هوشمند گاز
با برپایی شبکه آنالین اندازهگیری بر بستر  nb-iotو ، LORA
مشارکتنماید.

الزم بذکر است این رویداد یک روزه ،در تاریخ  6تیرماه  1401در
محل صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری در دو بخش
نمایشگاهی و بخش ارائه محور برگزار گردید که با توجه به محدودیت
فضای نمایشگاهی و تعداد کانترها ،این امکان صرفاً به شرکتهایی
داده شد که توانمندی و محصول آنها مرتبط با موضوع اندازهگیری
هوشمند و پلتفرم های تحلیل و زیرساختهای انتقال داده بود .شرکت
دانشبنیان کنترل گاز اکباتان با توجه به دارا بودن این قابلیت و توانمندی
در هر دو بخش حضور داشت.
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حقوقی

دانستنیاهی حقوقی-این قسمت

نوآوریاهی اقنون اصالحی صدور چک مصوب  – 1397بخش دوم

بهنوش باحجبی

چک موردی در قانون جدید صدور چک
یکی از نوآوریهای قانونگذار در قانون اصالحی صدور چک ،به وجود آوردن نوعی از چک بهعنوان “چک موردی” است .همانگونه که بیان
شد ،این چک در اختیار اشخاصی قرار میگیرد که دسته چک ندارند .استفاده از چک موردي مستلزم داشتن حساب جاري بدون دستهچک نزد
بانک محالعليه بوده و صدور آن مستلزم ثبت مراتب در سامانه صياد است .در شبکه بانکي کشور در هر تقاضا حداکثر دو فقره و در مجموع ساالنه
حداکثر  5فقره چک موردي قابل اعطاء به هر مشتری ميباشد ،چک موردي غيرقابل انتقال به غير بوده و صرفاً توسط شخصي که چک موردي
در وجه او صادر شده ،قابل تسويه است.
به موجب تبصره  2ماده  6قانون جدید صدور چک" :به منظور کاهش تقاضا برای دسته چک و رفع نیاز اشخاص به ابزار پرداخت وعدهدار،
بانک مرکزی مکلف است ظرف مدت یک سال پس از الزم االجراء شدن این قانون ،ضوابط و زیر ساخت خدمات برداشت مستقیم را به
صورت چک موردی برای اشخاصی که دسته چک ندارند ،بهصورت یکپارچه در نظام بانکی تدوین و راهاندازی نماید تا بدون نیاز به اعتبارسنجی،
رتبهبندی اعتباری و استفاده از دسته چک ،امکان برداشت از حساب این اشخاص برای ذینفعان معین فراهم شود" .بر اساس این ماده ،چنانچه
فردی بهطور دائم با چک سر وکار نداشته و دارای شرایط الزم اعتبارسنجی موسسات مربوطه نیست ،میتواند با مراجعه به شعب بانکها اقدام به
دریافت یک برگ چک به جای دسته چک نماید.
بانک مرکزی در بخشنامه مورخ  12اردیبهشت  ،1400ضوابط ناظر بر اعطای چک موردی را به بانکها و موسسات اعتباری ابالغ نمود .شرایط
تعیین شده در شیوه نامه صدور چکهای موردی بر اساس قانون جدید صدور چک ،به شرح زیر میباشد:

 -1برای استفاده از چک موردی ،درخواست کننده
ملزم به افتتاح حساب جاری بدون دسته چک در
بانک محال علیه بوده و ضروری است که صدور
چک موردی نیز همانند سایر چکها ،در سامانه
صیاد قانون جدید صدور چک ثبت شود.
 -2هر مشتری ،حق دریافت حداکثر  2فقره چک
موردی را در هر تقاضا در شبکه بانکی کشور داشته
و حد نصاب سالیانه 5 ،فقره برای هر مشتری است.
 -3حداکثر مبلغ مجاز در طول یک سال ،برای صدور
چک موردی ،مطابق دستورالعمل اجرایی ماده
 ۶اصالحی قانون جدید صدور چک میباشد .به

20

تیرماه  - 1401شماره 11

موجب این دستورالعمل ،سقف اعتبار مجاز متقاضی
دسته چک ،بر اساس شیوهنامهای است که توسط
بانک مرکزی تدوین و به تصویب شورای پول و
اعتبار میرسد و در سامانه صیاد اعالم و اجرا میگردد.
 -4چک موردی ،قابل انتقال به غیر نبوده و تنها
شخصی که چک موردی در وجه او صادر شده،
مجاز به تسویه آن میباشد.
 -5آثار و ضمانت اجراهای ناظر بر چک موردی،
تابع مقررات ناظر بر چکهای عادی بوده و تنها در
رابطه با الزامات ناظر بر اعتبارسنجی متقاضی چک ،از
شمول مقررات چکهای عادی خارج میباشد.

صدور چک در قانون جدید
طبق قانون جدید ،هر فرد برای صدور چک میباید
با استفاده از تلفن همراهی که سیمکارت آن به اسم
خودش است ،به سامانه صیاد مراجعه کرده و با استفاده
از یکی از روشهای زیر احراز هویت را انجام دهد:
 احراز هویت در اینترنت بانک و برنامههایموبایلبانکی        
احرازهویتدربرنامههایموبایلیحوزهپرداخت     -احراز هویت در شعب بانکهای عامل

وصول چک در قانون جدید
قبل از تصویب قانونی اصالحی ،زمانیکه موجودی
حساب فرد صادرکننده چک نزد بانک محالعلیه
کافی نبود ،ذینفع نمیتوانست مبلغ چک را از بانک
دیگری به غیر از بانک محالعلیه دریافت کند ،اما
طبق قانون جدید ،در حال حاضر ،آخرین مالک
چک (آخرین ذینفع) ،با مراجعه به شعب یکی از
بانکهای کشور در موعد مقرر ،میتواند مبلغ چک
خود را وصول نماید .همچنین در صورتی که حساب
فرد صادرکننده چک کسری موجودی داشته باشد،
فرد گیرنده میتواند مبلغ موجود در آن حساب را
طلب کرده و مبلغ کسری را نیز از سایر حسابهای
انفرادی ریالی فرد در همان بانک برداشت کند.
انتقال چک درقانون جدید
در قانون اصالحی صدور چک ،برای انتقال چک
نیازی به پشتنویسی نمیباشد؛ بلکه انتقالدهنده
چک باید از طریق سیمکارتی به اسم خودش ،به
سامانه صیاد مراجعه کرده و به یکی از روشهای زیر،
احراز هویت را انجام دهد:
 احراز هویت در اینترنت بانک احراز هویت در برنامههای همراه بانک احراز هویت از طریق همراه بانک احراز هویت در شعب بانکهای عاملبعد از انجام احراز هویت ،باید اطالعات برگه چک
متعلق به انتقالدهنده و نیز اطالعات مربوط به هویت
ذینفع جدید چک و دلیل انتقال چک ،در سامانه
صیاد به ثبت برسد.
نحوه برگشت زدن چک در قانون جدید
در صورتی که موجودی حساب صادرکننده چک
برای وصول مبلغ چک کافی نباشد ،دارنده چک
میتواند درخواست برگشت دادن چک را انجام دهد.
در این صورت ،بانک موظف است که فورا غیرقابل
پرداخت بودن چک را در سامانه یکپارچه بانک
مرکزی ثبت کند .سپس کد رهگیری را دریافت و آن
را در گواهی عدم پرداخت ثبت کرده و بعد از امضا
و مهر به دارنده چک تحویل بدهد .بعد از طی این
مراحل ،ذینفع میتواند به دفاتر خدمات الکترونیک
قضایی قوهقضائیه مراجعه کرده و درخواست صدور
اجرائیه نماید .دادگاه نیز بعد از بررسی موارد و شرایط
موجود در قانون ،اجرائیه را صادر میکند.

صادرکننده چک ،بعد از صدور اجرائیه به مدت ده
روز فرصت خواهد داشت تا بدهی خود را پرداخت
کند و یا به نحوی از فرد دارنده چک برای پرداخت
بدهی خود مهلت بگیرد .و اگر نتواند در این
مهلت قانونی بدهی خود را پرداخت و یا
رضایت طلبکار خود را جلب نماید ،مطابق
قانون"نحوه اجرای محکومیت مالی" با او
برخورد خواهد شد.
هایصادرکنندگان
محدودیت ِ
چک برگشتی براساس قانون
اصالحی

ازآنجائیکه هدف اصلی قانون اصالحی،
جلوگیری از صدور چک بالمحل است،
فلذا این قانون محدودیتهای قابل مالحظهایی
را برای صادرکنندگان چک برگشتی درنظر گرفته
ِ
اشخاص صاحب
است .بهنحویکه نام و مشخصات
چک برگشتی و یا چک رفع سوءاثر نشده ،در سامانه
یکپارچه بانک مرکزی به ثبت میرسد و کلیه بانکها
و موسسات اعتباری تا زمان رفع سوءاثر از چک
برگشتی ،محدودیتهای سختگیرانهایی را برای
شخص اعمال خواهند نمود .از سوی دیگر براساس
مفاد قانون مزبور ،مقررات نحوه رفع سوءاثر از چک
برگشتی نیز شامل تغییراتی گردیده تا دارندگان چک
برگشتی در صورت تمایل بتوانند در اسرع وقت،
چک برگشتی خود را رفع سوءاثر نمایند.
*مطابق با قانون اصالحی صدور چک ،در صورت
عدم موجودی و صدور گواهی عدمپرداخت،
بانک مرکزی موظف است ظرف  ۲۴ساعت کلیه
حسابها و کارتهای بانکی صادرکننده چک را به
اندازه مبلغ کسری چک در تمام بانکها و موسسات
اعتباری مسدود کند ،فلذا تازمانیکه از چک مزبور
رفع سوءاثر نگردد ،صادرکننده چک نمیتواند از
هیچگونه خدمات شبکه بانکی کشور استفاده نماید.
* صادرکننده چک برگشتخورده و رفع سوءاثر
ک و موسسه
نشده نمیتواند در هیچگونه بان 
اعتباری افتتاح حساب انجام دهد یا کارت بانکی
جدید دریافت نماید.
* صادرکننده چک برگشتخورده و رفع سوءاثر
نشده نمیتواند برگ چک جدید در سامانه صیاد
به ثبت برساند.
* امـکان ارائـه تسـهیالت بانکـی ،صـدور

ضمانتنامههـای ارزی-ریالـی و حوالـه پـول از
طریق گشـایش اعتبار اسـنادی بـرای صادرکننده
چـک برگشـتخورده و رفـع سـوءاثر نشـده
وجـود نخواهـد داشـت.
شایان ذکر است ،این محدودیتها تا زمانی قابل
اعمال است که از چک رفع سوءاثر شود ،یا طلبکار
طلب خود را دریافت نماید و یا رضایتنامه رسمی
طلبکار یا الشه چک به بانک ارائه گردد .براساس
قانون اصالحی ،درصورتیکه مبلغ کسری چک
واریز شود ،بانک موظف است موضوع را ظرف سه
روز به طلبکار اطالع دهد و طلبکار نیز تا یکسال
مهلت دارد طلب خود را برداشت نماید ،درصورت
عدم برداشت وی ،مراجع قضایی میتوانند رسما
مختومه شدن پرونده را اعالم نموده و پس از آن رفع
سوءاثر اعمال میگردد .همچنین درصورتیکه سه
سال از صدور گواهی عدمپرداخت گذشته باشد ،از
سابقه صادرکننده چک برگشتی ،رفع سوءاثر میشود
به شرط آنکه دارنده چک در مراجع قضایی از
صادرکننده شکایت نکرده باشد.
الزم به توضیح است ،قانونگذار با درنظر گرفتن
کسب وکار و همچنین اوضاع و

شرايط حاکم بر
احوال اقتصادي ،در قانون اصالحی ،تفاوتهایی را
در خصوص اعمال محدودیتهای ذکر شده برای
اشخاص حقوقی و بنگاههای اقتصادی لحاظ نموده
است.
ادامه دارد...
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حضـور شرکـت سرمایهگـذاری
صنعت نفت در  ۲۶امین نمایشگاه
نفت ،گاز ،پاالیش و پتروشیمی به
همراه شرکتهای زیرمجموعه
شرکت سرمایهگذاری صنعت نفت در  ۲۶امین نمایشگاه نفت ،گاز ،پاالیش و پتروشیمی به همراه شرکتهای زیرمجموعه خود با زمینه
فعالیت در بخشهای :فشردهسازی گاز اتان و تامین خوراک پتروشیمی ،سوخترسانی هواپیمایی و جایگاهی ،مدیریت طرح و اجرای
پروژههای ساختمانی نفت ،تولید لولههای کاروگیت ،زیست بوم فناوریهای نوین و هوشمندسازی تجهیزات کنترلی گاز توسط شرکت
دانشبنیان در غرفه  ۴۲۸سالن  ۸و  ۹نمایشگاه بینالمللی تهران ،حضوری فعال داشت.
این نمایشگاه که از  ۲۳لغایت  ۲۶اردیبهشت  ۱۴۰۱در محل دائمی نمایشگاههای بینالمللی تهران پس از وقفه یکساله به دلیل شیوع کرونا،
مجددا برگزار گردید ،پذیرای بیش از  ۱۲۰۰مشارکت کننده داخلی و خارجی فعال در زمینههای مختلف صنعت نفت و گاز و پتروشیمی
بوده و مورد استقبال فراوان مشارکتکنندگان و بازدیدکنندگان قرار گرفت.
نمایشگاه ساعت  ۹صبح  ۲۳اردیبهشت با حضور آقای مهندس اوجی ،وزیر نفت و آقای دکتر قالیباف ریاست مجلس و هیئت همراه
در سالن  ۸و  ۹آغاز به کار کرد و مراسم افتتاحیه در سالن خلیج فارس با حضور جمعی از مسئولین و مدیران عامل شرکتهای حاضر
در نمایشگاه برگزار گردید.
همچنین رئیس هیئت رئیسه صندوق بازنشستگی صنعت نفت و هیئت همراه بعنوان سهامدار عمده شرکت ونفت در روز  ۲۴اردیبهشت
در نمایشگاه حضور داشته و حین بازدید از شرکتهای گروه ،از غرفه سرمایهگذاری صنعت نفت نیز بازدید نمودند و توضیحاتی پیرامون
فعالیتهای جاری و پروژههای درحال انجام این شرکت از سوی مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و جمعی از مدیران ارشد شرکتهای
تابعه ارائه گردید.

22

تیرماه  - 1401شماره 11

تیرماه  - 1401شماره 11

23

گزارش تصویری

گزارش تصویری

گزارش تصویری
از حضور شرکت سرمایهگذ اری صنعت نفت در  ۲۶امین
نمایشگاه نفت ،گاز ،پاالیش و پتروشیمی
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راهاندازی ایستگاه تقلیل فشار
در مجتمع پتروشیمی ایالم:
تاریخ شروع پروژه ساخت1400/06/28 :

تاریخ پایان عملیات ساخت فاز اول پروژه و راهاندازی رسمی1401/02/19 :

تاریخ راهاندازی فاز دوم1401/10/03 :

مدت زمات اجرای دوره ساخت فاز دوم 6 :ماه

مدت زمان بهرهبرداری 5 :سال

ظرفیت ایستگاه تقلیل فشار گاز اتان فاز اول :روزانه  50تن

حجم سرمایهگذاری :در مجموع  1500میلیارد ریال

فاز دوم :روزانه  100تن

سرمایهگذار بهرهبردار :شرکت توسعه و تجهیز پترو ایرانیان
با تالش شبانهروزی مهندسین و متخصصین داخلی در شرکت توسعهوتجهیز پترو ایرانیان؛ عملیات نصب ،آماده سازی و پیش
راهاندازی ایستگاه تقلیل فشار گاز اتان مجتمع پتروشیمی ایالم جهت تامین بخشی از خوراک مورد نیاز واحد الفین در تاریخ
 1401/02/19انجام شد.
با راهاندازی این مجموعه میزان خوراک دریافتی افزایش یافته و شاهد افزایش تولیدات مجتمع پترو شیمی
ایالم خواهیم بود.
در این راستا جهادگران اقتصادی همچون گذشته با تالش مضاعف در سال تولید ،دانشبنیان و
اشتغال آفرین برگ زرینی در افتخارات صنعت بزرگ پتروشیمی را ورق زدند.
اجرای این پروژه از لحاظ ملی نیز بسیار حائز اهمیت است ،چراکه به جای تزریق این گاز
ارزشمند به شبکه سراسری ،با جابهجایی آن و تحویل به شرکتهای پتروشیمی ،بازدهی و اثر
بخشی این گاز به میزان قابل توجهی افزایش یافته و تبدیل به سرمایه ملی میگردد.

برگزاری دوره آموزشی پذیرایی و فنون
تشریفات و دوره حمل و نقل
در شرکت سرمایهگذاری صنعت نفت ،آموزش نیروهای خدماتی و رانندگان موضوع بسیار
مهمی تلقی میشود و هرسال بصورت دورهای برای تبدیل به عادت نمودن آموزههای
این گروه از کارکنان ،کارگاه آموزشی برگزار میشود .واحد اداری و منابعانسانی،
بهار امسال نیز از طریق موسسهای که برگزارکننده تخصصی دورههای اصول و فنون
پذیرایی است ،اقدام به برگزاری دو کارگاه 20
ساعتی مجزا برای کارکنان خدمات و رانندگان
واحد نقلیه نمود .در این دوره ،در کنار
آموزشهای تئوری ،آموزشهای عملی
نیز ارائه و در پایان از شرکتکنندگان
آزمون عملی و کتبی گرفته شد.
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جدول سودوکو

برنده این شامره:
سید کامل موسوی

به یک نفر از همکارانی که هر
سه جدول را بهصورت صحیح
تکمیل کرده و به دفتر روابط
عمومی ارسال نمایند ،به قید
قرعه جایزهای اهدا خواهد شد.
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