
سال چهارم- مهر ماه 1401- شماره 12 

تودیـع و معارفـه مدیرعامـل شرکـت سرمـایه گذاری صنعـت نفـت

معرفی دانش آموزان و دانشجویان برگزیده گروه سرمایه گذاری صنعت نفت



دراینشمارهمیخوانید

 12
ره 

شما
 -1

40
ه 1

 ما
هر

- م
رم

چها
ال 

س

 2 سرمقاله 

4 شرکت کنترل گاز اکباتان 

6 شرکت سرمایه گذاری نفت قشم 

 11 شرکت پیشگامان توسعه کارمایه آپادانا 

 8 معرفی شاگردان ممتاز و دانشجویان نمونه گروه سرمایه گذاری صنعت نفت 

 16 دانستنی  های حقوقی 

 18 اهمیت و ضرورت توسعه زنجیره ارزش در تولید و کاربرد آروماتیک ها 

 21 شرکت سوخت رسانان پترو ایرانیان پاک 

صاحب امتیاز: شرکت سرمایه گذاری صنعت نفت

آدرس و ایمیل روابط عمومی:

همـکاران محتـرم شـرکت های گـروه در صـورت اعالم 
آمادگـی بـرای درج مطلـب مورد نظـر خـود می توانند 
نسـبت بـه ارسـال آن بـه آدرس ایمیـل روابـط عمومـی 
شـرکت سـرمایه گذاری صنعـت نفـت اقـدام فرمایند که 
در صـورت تأییـد مدیـر مسـئول، مقاله ایشـان بـا ذکر نام 

در نشـریه ونفـت چاپ می شـود.

خیابان ولیعصر، روبروی جام جم، کوچه طاهری، پالک 81

public@oiicgroup.com

مدیر مسئول: اسماعیل نبی زاده
سردبیر و ویراستار: طاهره کمالو

مسئول جمع آوری اخبار شرکت های گروه و تصویرگر جلد:
ارغوان عبدالمحمد شفا

گرافیست، صفحه آرا و عکاس: حسین کشتی کار
بـا همـکاری: حسـین طهرانـی، علیرضـا تلیسـچی، روح الـه خلجی، 

بهنـوش باحجبـی، احمـد باقرخانـی، فرحبخش
  

3 تودیـع و معارفـه مدیرعامـل شرکـت سرمـایه گذاری صنعـت نفـت 

 21 بازنشستگی یکی از همکاران در واحد مالی 

سال چهارم- مهر ماه 1401- شماره 12 

تودیـع و معارفـه مدیرعامـل شرکـت سرمـایه گذاری صنعـت نفـت

معرفی دانش آموزان و دانشجویان برگزیده گروه سرمایه گذاری صنعت نفت

 12 معرفی کتاب عادت های اتمی اثر جیمز کلیر 

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

جدول سودوکو
برنده این شامره:

محمد  رستگارپور



5 مهر ماه 1401 - شماره 12 مهرماه 1401 - شماره 12 4

فیل خود را هدایت کنیدفیل خود را هدایت کنید

سردبیر: طاهره کمالو
 

خبرداخلیسرمقاله

تودیـع و معارفـه مدیرعامـل 
شرکـت سرمـایه گذاری صنعـت نفـت

معارفه  و  تودیع  مراسم  نفت،  سرمایه گذاری صنعت  عمومی  روابط  گزارش  به 
جلسات شرکت  سالن  در  دوشنبه 1401/0۵/24  روز  مدیرعامل شرکت، صبح 

سرمایه گذاری صنعت نفت برگزار گردید.
این مراسم با حضور نمایندگان سهامدار آقایان توکلی )معاون نظارت بر شرکت ها(، 
هاشمی )مدیر خدمات مدیران(، سلیمانی )مدیر بازرسی سرمایه گذاری( از شرکت 
سرمایه گذاری اهداف و مدیران عامل و اعضای هیئت مدیره شرکت های تابعه 

برگزار  شد.

در ابتدای این مراسم آقای دکتر روحانی پور خالصه ای از وضعیت شرکت ها و 
آقای  نمودند. سپس  ارائه  انجام گرفته در زمان تصدی گری خودشان  اقدامات 
هاشمی از خدمات ایشان تشکر و با اعطای لوح تقدیر از آقای دکتر روحانی پور 
قدردانی نمودند. در ادامه احکام اعضای هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری صنعت 
نفت برای دوره جدید به آقایان حسن شبانپور، سیدکاظم حیان، محمد سلیمانی، 

حمید دادپو و هادی خان محمدی اعطا گردید.
پس از برگزاری جلسه هیئت مدیره جناب آقای دکتر محمد سلیمانی به عنوان 

مدیرعامل  انتخاب گردیدند.

ایجاد تغییرات سازنده و مؤثر در کسب و کار و یا سازمان، یکی از 
بدیهی ترین رموز موفقیت آن ها است؛ مدیریت تغییر از اواسط دهه 
1۹00 توسط کورت لوین تعریف شد. با این حال، در دهه ۹0 بود 
که موضوع مدیریت کردن تغییر به درستی در فضای کسب و کار ها 
از  یکی  به عنوان   21 قرن  اول  دهه  در  باالخره  و  شد  شناسایی 

فرایند های رسمی سازمانی مورد توجه قرار گرفت.
گاهی برای عبور از چالش های پیش رو الزم است از افکار قدیمی 
و سنتی دست برداشت و گزینه های جدید را امتحان نمود. گاهی 
نیز با رویکرد آینده نگری و برای ایجاد بهبود باید تغییر ایجاد کرد. 
در دنیایی که مدام در حال تغییر است، دیگر حتی مسیر خانه را هم 
نمی توان مثل هر روز طی کرد و بی نیاز از مسیریابی جدید بود؛ چرا 
که ممکن است بزرگراهی که هر روز از آن عبور می کردیم به هر 
دلیلی امروز مسدود شده باشد! برای همین باید تغییر را به عنوان قانون 
زندگی بپذیریم. تغییر هم در سطح زندگی فردی و هم سطوح 
سازمانی امری گریزناپذیر است. تغییر می تواند معطوف به محیط 
فیزیکی، شغل، دوستان، آموزه ها، یا تغییر افکار، باورها و احساسات 
و عادت های ما باشد که در این بین تغییر عادت ها معموالً دشوارترین 
نوع تغییر است. بزرگترین کشف تاریخ این است که انسان می تواند 
با تغییر نگرش خود، آینده اش را تغییر دهد1. اما چرا تغییر برای ما 
اینقدر دشوار است؟ طبق تحقیقات ۷0 درصد از پروژه هایی که 
بر روی تغییر سازمان متمرکز هستند، در نهایت با شکست مواجه 
می شوند. دلیل شکست در ایجاد تغییر را باید در ناهماهنگی بین 
عناصر تشکیل دهنده آن جست. نیمه منطقی مغز، نیمه احساسی مغز 
و مسیر تغییر؛ سه عنصر ضروری برای تغییر هستند. نیمه منطقی مغز 
را به فیل سوار و نیمه احساسی را به فیل تشبیه می کنند. هرچقدر 
یک تصمیم به تغییر از منظر ذهن منطقی باشد )فیل سوار( تا نیمه 
احساسی رغبت نشان ندهد )فیل( مقصود )تغییر( حاصل نمی شود. 
برای همین ما )منطق ما یا همان فیل سوار( همیشه موعد تحویل سال 
نو تصمیم می گیریم بیشتر مطالعه کنیم، کمتر تلویزیون تماشا کنیم، 

1. اوپرا وینفری

بیشتر تمرکز داشته باشیم، ورزش کنیم و غذای سالم بخوریم و ... 
ولی چون از نظر احساسی انگیزهای برای انجام نداریم، یا تصمیم ما 
برخواسته از یک ذهنیت منفی مثل عدم اعتماد به نفس، پشیمانی، 
احساس گناه و یا ترس است؛ تنها فیِل احساس مان را با امر و نهی 
بیهوده خسته می کنیم و درنهایت هم از عهده انجامش بر نمی آییم. 
اما هنوز بخش مهم دیگری باقی مانده. حتی در صورت همراهی فیل 
و فیل سوار، باید مسیر هم برای هر دو شفاف و هموار باشد. مسیر 
گنگ و دشوار برای فیل سوار نامطلوب است. ابهام، دشمن تغییر 
است. بهترین راهکار، شفاف کردن دقیق هدف است. بطور مثال 
اگر هدف شما انجام روزانه ورزش هوازی است باید به خود تعهد 
بدهید که هر روز قبل از شروع ساعت کاری ده دقیقه در پارک 
نزدیک محل کار ورزش خواهید کرد. گفتن این که من هر روز 
ورزش می کنم کافی نیست. این همان روش صحیحی است که 
همزمان هم مسیر را برای فیل سوار روشن می کند و هم، باعث 
می شود مسیر طوالنی برای فیل به قدم های کوچکتر تقسیم شود و 

موفقیت های کوچک باعث ایجاد انگیزه برای ادامه مسیر شود.
 مدیریت تغییِر سازمانی کمی پیچیده تر است. نظریه های مختلفی هم 
برای مدیریت تحول سازمانی ارائه شده مثل نظریه مدیریت تغییر 
جان کاتر، مدل ADKAR، مدل گذار بریجز و .... به عقیده جان 
کاتر در پروژه تغییرات سازمانی اهمیت دارد که مدیریت پروژه 
تحول سازمانی توسط سرتیم مجرب مرحله به مرحله اجرا شود. 
سرتیم که می تواند از مدیران ارشد و یا حتی کارکنان کلیدی باشد، 
باید بتواند مانند یک فیلبان متبحر، فیل احساس جمعی کارکنان را 
هدایت و در آنها حس فوریت را بیدار و چشم انداز مسیر را برایشان 
روشن کند. شرکت های زیادی در دنیا هرگز نتوانسته اند با تغییرات 
کنار بیایند و در برابر طوفان تغییرات تسلیم شده اند. شرکت هایی 
که در میان آنها نام های بزرگی چون نوکیا، موتوروال، زیراکس، 
آتاری، یاهو، ُکداک و پوالروید به چشم می خورد. پس می توان به 
قطعیت اعالم کرد بازار به هیچ کسی رحم نمی کند، حتی برترین ها.
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خبرداخلیخبرداخلی

هم اندیشی صنعت و دانشگاه از 
اولویت های کنترل گاز اکباتان

جلسـه هم اندیشـی دانشـگاه و صنعـت روز دوشـنبه 1401/06/0۷ 
در شـرکت کنتـرل گاز اکباتـان برگـزار و طـی آن، بـه بررسـی 

راهکارهـای افزایـش ارتبـاط ایـن دو نهـاد پرداختـه شـد. 
به گزارش روابط شـرکت کنترل گاز اکباتان، جلسـه هم اندیشـی 
صنعـت و دانشـگاه بـا حضـور مدیرعامـل و عضـو هیئـت مدیره و 
مدیران تحقیق و توسـعه و بازاریابی و فروش شـرکت دانش بنیان 
کنتـرل گاز اکباتان، معاون آموزشـی و پژوهشـی، معـاون اداری و 
مالـی و جمعـی از اعضاء هیئت علمی دانشـگاه صنعتـی همدان در 

محل شـرکت کنتـرل گاز اکباتان برگزار شـد. 
محمدرضـا جعفـری، در ایـن جلسـه با بیـان اینکه شـرکت کنترل 
گاز اکباتان به دنبال حرکت به سـمت ایجاد ارتباط بیشـتر صنعت 
بیشـتر دانشـگاه ها در  برنامه ریـزی  بـا دانشـگاه اسـت، خواسـتار 
راسـتای مهـارت آمـوزی و آموزش مباحث عملی شـدند و بالطبع 
دانشـگاه ها متناسـب بـا نیـاز صنایـع بـه تربیـت دانشـجویان اقـدام 
کـرده و فارغ التحصیالنـی را تقدیـم جامعـه کننـد کـه در مباحث 

عملـی، مهارت الزم را داشـته باشـند. 
بـا تاکیـد بـر توجـه بـه مجموعه هـای  همچنیـن در ایـن جلسـه 
دانش بنیـان در اسـتان، بـر لـزوم افزایـش همکاری هـای دانشـگاه 
صنعتـی همـدان و شـرکت کنتـرل گاز اکباتـان تاکیـد گردیـد.

بـرای  الزم بذکـر اسـت شـرکت کنتـرل گاز اکباتـان، فضـا را 
افزایـش همکاری با مجموعه های دانشـگاهی اسـتان فراهم نموده 
اسـت و از هـر گونـه ایـده جدیـد دانشـگاه ها بـرای ایـن تعامالت 

بهـره خواهـد برد.

بازدید مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری 
صنعت نفت از کارخانه کنترل گاز اکباتان

به گزارش روابط عمومی شرکت کنترل گاز اکباتان، این شرکت روز 
دوشنبه  ۷ شهریور 1401 میزبان آقای سلیمانی مدیرعامل و نایب رئیس 
هیئت مدیره، آقای شبان پور عضو هیئت مدیره و آقای نبی زاده معاون 

برنامه ریزی و ارتباطات شرکت سرمایه گذاری صنعت نفت بود.
این بازدید در راستای دیدارهای برنامه ریزی شده مدیرعامل و اعضاء 
جدید هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری صنعت نفت و آشنایی هر 
چه بیشتر ایشان با روند تولیدات، فعالیت ها و محصوالت شرکت های 
زیر مجموعه من جمله شرکت کنترل گاز اکباتان و بازدید از آخرین 
 Fly این شرکت در ساخت دستگاه تست  R&D دستاورد واحد

کنتور آب برگزار گردید.
آقای مهندس محمدرضا جعفری مدیرعامل و عضو هیئت مدیره 
شرکت کنترل گاز اکباتان ضمن معرفی شرکت و توانمندی های 
اقدامات صورت گرفته در  را در خصوص  آن توضیحات کاملی 
مدت زمان تصدی مدیریت در این مجموعه صنعتی ارائه نمودند که 
از مهمترین و شاخص ترین این اقدامات می توان به دانش بنیان شدن 
شرکت، افزایش آمار اشتغال و جذب نیروهای بومی متخصص، چند 
دوره گزارش حسابرسی بدون بند و پروژه های جدید در دست اقدام 

را اشاره نمود. 
ابراز خرسندی از حضور در  با  بازدید آقای سلیمانی  این  پایان  در 
این  فعالیتهای  و  اقدامات  با  آشنایی  و  اکباتان  گاز  کنترل  شرکت 
شرکت نکاتی را ارائه و برای تیم مدیریتی و مجموعه دانش بنیان 

کنترل گاز اکباتان  آرزوی موفقیت بیش از پیش نمودند.
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اخذ گواهینامه های سیستم مدیریت 
 )IMS( یکپارچه

و  پیاده سازی  استقرار،  اهداف کالن خود،  راستای  در  قشم  نفت  سرمایه گذاری  شرکت 
جاری سازی استانداردهای ISO 14001:2015 و ISO 45001:2018 در حوزه HSE را 
از اواسط سال 1400 در برنامه های عملیاتی خود تعریف نمود. این برنامه در فاز اول با هدف 
ایجاد بستر برای جاری سازی فرهنگ ایمنی، بهداشت و محیط زیست تدوین شده بود. لذا با 
توجه به پیشرفت خوب در فازهای عملیاتی این برنامه که در نتیجه همکاری تیم سیستم ها و 
روش ها و واحد HSE و همچنین همراهی مدیرعامل، معاونت ها و مدیران دفتر مرکزی و 
سایت قشم حاصل گردید، مقرر شد تا انتهای تیرماه 1401 پیاده سازی و استقرار استانداردها 
انجام و ممیزی نهایی در ابتدای مرداد ماه انجام پذیرد. در این مسیر پس از اجرای فرآیندها، 
 TUV ممیزین شرکت ممیزی توسط  ماه  مرداد  الی ۵  ... طی روزهای 1  و  مستندسازی 
INTERCERT از سایت قشم و دفترمرکزی انجام و نسبت به تایید صدور گواهینامه اقدام 

گردید. در حال حاضر شرکت سرمایه گذاری نفت قشم سیستم مدیریت یکپارچه – IMS را 
در دفتر مرکزی و سایت قشم پیاده سازی کرده است و به الزامات این سیستم پایبند می باشد.

تودیع و معارفه رئیس هیئت مدیره 
شرکت سرمایه گذاری نفت قشم برگزار شد

مراسم تقدیر و تجلیل از تالش ها و زحمات آقای مهندس کاظمی و معارفه آقای دکتر مقدمی زاد به عنوان رئیس جدید هیئت مدیره 
شرکت سرمایه گذاری نفت قشم در تاریخ 22 مرداد 1401 در محل شرکت نفت قشم برگزار گردید.

در ابتدای این مراسم، آقای مهندس کاظمی گزارشی از فعالیت های انجام شده در سالیان اخیر و مشکالت شرکت در دوره تصدی ایشان 
به عنوان رئیس هیئت مدیره ارائه و پیشنهاد نمودند با توجه به اینکه بازار اجاره مخازن بسیار مناسب می باشد، شرکت به دنبال تنوع بخشی 
به مشتریان خود باشد. همچنین توجه و تمرکز بیشتر به اجرای بخش دریایی پروژه با تامین مالی آن بخش با توجه به الزام قراردادی نیز در 
دستور کار قرار گیرد. ایشان بر حل و فصل اختالفات و ابهامات قراردادی با شرکت ملی نفت تاکید داشته و این امر را به عنوان بزرگترین 

مسئولیت حال حاضران مدیران شرکت برشمردند. چرا که با رفع مشکالت قراردادی، روند اخذ اجاره بهای مخازن فاز اول و به تبع آن تکمیل 
عملیات اجرایی فاز 2 تسریع خواهد شد.

در ادامه آقای دکتر مقدمی زاد ضمن ابراز تشکر از اعتمادی که به ایشان شده اذعان نمودند سعی خواهد شد که با کمک سایر اعضای هیئت 
مدیره تمام توان مجموعه در راستای پیشبرد اهداف سهامداران به کار گرفته شود. پس از آن آقای مهندس مهدی هرج، مدیرعامل شرکت، 
پس از ارائه گزارشی از تاریخچه شرکت و پیشرفت های حاصل شده در طول سال های اخیر باالخص در پروژه احداث مخازن، از زحمات 

آقای مهندس کاظمی در این دوران تشکر نمودند.
همچنین در خاتمه آقای مهندس شمس، مدیر عامل محترم شرکت مهندسی و ساختمان صنایع نفت )OIEC(، نیز ضمن تشکر از زحمات آقای 
مهندس کاظمی، برای آقای دکتر مقدمی زاد در سمت جدید آرزوی موفقیت کرده و ابراز امیدواری نمودند که با گذر از مراحل سخت کنونی 

و اجرای برنامه های آتی شرکت برای مخازن ساخته شده و احداث SPM، این مجموعه روزهای روشنی پیش رو خواهد داشت. 
در پایان مراسم با اهداء لوح و هدایایی به رسم یادبود از زحمات آقای مهندس کاظمی تقدیر به عمل آمد. هیئت مدیره به همراه مدیرعامل گروه 
اویک در انتهای جلسه بازدیدی نیز از شرکت سرمایه گذاری نفت قشم انجام داده و ضمن گفتگو با کارشناسان و مدیران این مجموعه، از آخرین 

روند پیشرفت پروژه و فعالیت های همکاران اطالعاتی کسب نمودند.

خبرداخلیخبرداخلی
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ابوذر دهقان خلد
دانشجو

محمدامین بهلولی
دهم

خبرداخلیخبرداخلی خبرداخلیخبرداخلی

عالیشان شاهنده
پنجم ابتدایی

محمدطاها احمدی
اول ابتدایی

مهدی
حسینیان راوندی

نهم

محمدطاها 
کشتی کار

هفتم

حسین فردوس
هفتم

آرین شاهنده
دوم ابتدایی

یاسین شفیعی
اول ابتدایی

رادین رحیمی
ششم ابتدایی

مهیار رضایی افشار
سوم ابتدایی

آبتین عسگری
چهارم ابتدایی

امیرعلی جمالی
اول ابتدایی

امیرحسین 
رستگارپور
اول ابتدایی

علیرضا فراهانی
اول ابتدایی

شاگردان ممتاز و دانشجویان نمونه گروه سرمایه گذاری صنعت نفتشاگردان ممتاز و دانشجویان نمونه گروه سرمایه گذاری صنعت نفتشاگردان ممتاز و دانشجویان نمونه گروه سرمایه گذاری صنعت نفتشاگردان ممتاز و دانشجویان نمونه گروه سرمایه گذاری صنعت نفت

امیرسام رستمی
سوم ابتدایی

محمدپارسا دهقانی
سوم ابتدایی

ماهان
حسینیان راوندی

سوم ابتدایی

سبحان زینلی
چهارم ابتدایی

روهان مفتخری
چهارم ابتدایی

پارسا علیشیری
چهارم ابتدایی

امیرحسین رنجبر
چهارم ابتدایی

آیدا جمالی
دهم

نرجس ملکی
نهم
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مهتاب محبوبیان
ششم ابتدایی

زهرا مجیدی
نهم

پگاه عامری
نهم

یکتا رنجبر
پیش دبستانی

پارمیدا
پیش دبستانی

النا کریمی
اول ابتدایی

بازدید مشاورین هیئت رئیسه 
صندوق بازنشستگی  و شرکت 

سرمایه گذاری صنعت نفت
سال  ماه  تیر   1۵ چهارشنبه  روز  انرژیک   نوآوری  مرکز 
1401، میزبان بازدید مشاوران ارشد هیئت رئیسه صندوق 
بازنشستگی و اعضای هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری 

صنعت نفت بود.
 آقایان دکتر ایمانی و دکتر روستا آزاد مشاورین رئیس هیئت 
رئیسه صندوق های بازنشستگی صنعت نفت و آقای مهندس 
انصاری معاون هماهنگی پروژه ها، آقایان دکتر روحانی پور 
-مدیرعامل و عضو هیئت مدیره- خان محمدی و سلیمانی 
از اعضای هیئت مدیره، شریفی مشاور مدیرعامل و نبی زاده 
معاون برنامه ریزی و ارتباطات شرکت سرمایه گذاری صنعت 

نفت در این بازدید حضور داشتند.
در ابتدای جلسه آقای مهندس روزبه شاهرخی، سرپرست 
شرکت آپادانا ونچرز و مدیرعامل مرکز نوآوری انرژیک 
گزارش کاملی از فعالیت های انجام شده ارائه نموده و سپس 
اعضای هیئت مدیره و مدیران ارشد این دو شرکت نقطه 

نظرات خود را بیان کردند.
مرکز  در  حاضر  فناور  و  دانش بنیان  ادامه شرکت های  در 
نمودند و  معرفی  را  انرژیک محصوالت و خدمات خود 
در راستای همکاری، شبکه سازی و تعامل بیشتر مذاکراتی 
صورت گرفت و برنامه ریزی جهت جلسات تکمیلی آتی 
شرکت های  بین  فناورانه  همکاری  شکل گیری  جهت 

دانش بنیان، فناور و شرکت های صنعتی انجام شد.

نیلوفر خلجی
سوم ابتدایی

فاطمه مجیدی
نهم

مطهره دهقان خلد
چهارم ابتدایی

ریحانه جلیله وند
اول ابتدایی

نگار نبی زاده
نهم

ثنا جلینی
دوم ابتدایی

خبرداخلیخبرداخلی شاگردان ممتاز و دانشجویان نمونه گروه سرمایه گذاری صنعت نفتشاگردان ممتاز و دانشجویان نمونه گروه سرمایه گذاری صنعت نفت
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آشنایی با جیمز کلیر، نویسنده کتاب عادت های اتمی
با  را  خودش  نویسندگی  و  مطبوعاتی  فعالیت   )James Clear( کلیر  جیمز 
وبالگ نویسی آغاز کرد. وی از سال 2012 تاکنون در وبالگ خودش مطالب 
گوناگونی در زمینه رشد و توسعه فردی منتشر می کند. تمرکز وی روی مباحثی مثل 
عادت ها، مهارت تصمیم  گیری و بهبود مستمر است. وی تاکنون ۵ میلیون نسخه از 
کتاب های خودش را در سراسر جهان فروخته و امروز می توان با جرئت گفت که 
یکی از پرفروش ترین نویسندگان حوزه توسعه فردی به حساب می آید. مطالعات 
و تحقیقات نشان می دهد که آثار او به ۵0 زبان زنده دنیا ترجمه شده و طرفداران 
زیادی دارد. زمانی که او کتاب عادت های اتمی را منتشر کرد، این کتاب به مدت 

یک سال در لیست پرفروش ترین کتاب های نیویورک تایمز و آمازون بود. 
در کتاب، داستان هایی واقعی از افراد موفق می خوانید که به تثبیت و عالقمندی 
 نسبت به مطالب خوانده شده کمک می کند و پر از مثال و راهکارهای عملی برای 
اجرایی کردن مطالب کتاب است که بدیهی است نمی توان به همه آنها در این 
خالصه اشاره کرد. حتماً برای شما هم پیش آمده که ایجاد یک عادت خوب 

برایتان دشوار بوده، در حالی که می بینید عادت بد به راحتی شکل می گیرد! 
اگر می خواهید عالوه بر آشنایی با نحوه ایجاد عادتها و ترک عادتهای غلط از 
روش  های عملی این کار مطلع شوید و یا اگر با خواندن خالصه کتاب آنرا مفید 

یافتید حتما کتاب را بطور کامل مطالعه کنید. 

عادات چه هستند؟
عادت رفتاری است که به اندازه ای تکرار شده که فرد آن را به صورت خودکار و 
ناخودآگاه در طول روز انجام می دهد و کلمه اتمی نیز بسیار کوچک و ریز بودن 

چیزی را به ذهن ما تداعی می کند. 
برای خلق هر عادت به چهار مرحله جزئی نیاز است: 

• سرنخ یا نشانه: در این مرحله یک نشانه مانند یک قالب در ذهن شما عمل 
می کند و باعث می شود تا یک رفتار را شروع کنید. این نشانه، بخش کوچکی 
از اطالعات است. این اطالعات به شما القا می کند که پس از انجام آن کار، چه 
پاداشی انتظار شما را می کشد. ذهن شما بطور مستمر در حال تجزیه و تحلیل محیط 
داخلی و خارجی اطرافتان است تا مواردی را بیابد و ببیند پاداش  انجام آن، در کجا 

قرار دارد. برای مثال ذهن فکر می کند اگر االن به مطالعه کتاب بپردازم، می توانم از 
زمانم به شکل بهتر و مفیدتری استفاده کنم. انجام این کار توسط ذهن، بطور طبیعی 

شما را به مرحله بعد یعنی انگیزه هدایت می کند.
• تمایل: تمایل و انگیزه نسبت به انجام یک عادت از اهمیت باالیی برخوردار است. 
بدون داشتن سطح مناسبی از انگیزه، شما دلیلی برای انجام یک عادت نخواهید داشت. 
برای مثال شما تلویزیون را به این انگیزه روشن می کنید که می خواهید سرگرم شوید. 

همچنین باید بدانید انگیزه از هر فرد به هر فرد دیگر متفاوت است.
• پاسخ: در این مرحله فکرهای شما به عمل تبدیل می شود. در واقع عملی شدن 
یک فکر به سطح انگیزه شما )مرحله دوم( و میزان تناسب آن با رفتارتان بستگی دارد. 
اگر انجام یک کار نیاز به تالش بیشتر از حد انتظار شما داشته باشد، شما از انجام آن 
منصرف خواهید شد. برای مثال اگر می خواهید توپ بسکتبال را وارد سبد ُگل کنید 
ولی نمی توانید به اندازه کافی بپرید، پس شما قادر نیستید این کار را به خوبی انجام 
دهید. این مرحله، مرحله آخِر انجام یک عادت است. تمام مراحلی که در مورد آن 
صحبت کردیم، همگی به دنبال پاداش هستند. دلیِل اینکه ما همواره به دنبال پاداش 

هستیم این است که دو هدف را دنبال می کنیم: 
پاداش ها )1( رضایت ما را جلب می کنند  )2( به ما یاد می دهند تا بیشتر یاد بگیریم.

چرخه عادت
تقسیم یک عادت به این مراحل به خوبی می تواند به شما کمک کند تا درک کنید 
یک عادت چیست، چگونه عمل می کند و چگونه می توان آن را بهبود داد. همانطور 
که در شکل زیر می بینید، این فرآیند مجدداً برای یک عادت دیگر می تواند تکرار 

شود و نتایج متفاوتی در پی داشته باشد.

چرا ایجاد عادت مهم است؟
از دالیل مهم بودن ایجاد عادت ها این است که:

• عادات باعث می شوند که اقدامات به صورت خودکار و مداوم انجام شوند
• اقدامات خودکار شواهد زیادی فراهم می کند

• شواهد فراوان باعث تغییر باورها می شود
• تغییر باورها هویت را تغییر می دهد

• تغییر هویت اقدامات را تحت تاثیر قرار می دهد
• و اقدامات نتایج را تغییر می دهد

عادتها هویت ما را شکل می دهند ولی ایجاد یا تغییر عادتها اغلب چالش برانگیز بوده 
است زیرا ما سعی می کنیم مورد اشتباهی را تغییر دهیم و یا به روش نادرستی اقدام به 

تغییر می کنیم. تغییر رفتار می تواند در سه الیه اتفاق بیفتد: 

طاهره کمالو
 

1- تغییر خروجی ها که تالش در تغییر نتایج است و به آنچه که دریافت می کنید 
ربط دارد. مثل هدف گذاری کاهش وزن.

2- تغییر در پروسه ها و سیستم ها که به آنچه انجام می دهید ربط دارد؛ مثل ایجاد 
یک روتین جدید ورزش روزانه.

3- تغییر در هویت که به آنچه باوردارید ربط دارد مثل تغییر در جهان بینی فرد، 
تغییر در قضاوتها. 

خروجی ها

پروسه ها

هویت

تمرکز روی نتیجه ای که خواهان دستیابی به آن هستیم

تمرکز روی شخصیتی که دوست داریم به آن تبدیل شویم

خروجی ها

پروسه ها

هویت

برای تغییـر عادات درست، روی هـویت و فرایندهـا تمـرکـز 
کنید نه نتایـج.

تغییر باورها روشی قدرتمند برای تغییر نتایج است، زیرا باورها هویت را و هویت 
اقداماتی که انجام می دهیم را تعیین می کند، ما پیوسته با توجه با هویت خود عمل 
می کنیم. وقتی هویتی را پذیرفتید تغییر عادتهای متصل به آن سخت می شود مثال: 
من در جهت یابی افتضاح هستم. در مقابل اگر عادت خوبی با هویت شما در تضاد 

باشد، نمی توانید آن را اجرا کنید.

برخی از مهم ترین درس های کتاب عادت های اتمی

درس اول: فالت پتانسیل پنهان، قدرت عادت را به شما نشان می دهد
عادت های اتمی، همان عادت های ریز و کوچکی هستند که ما سال هاست مشغول 
انجام آن ها هستیم و بدون اینکه خودمان بدانیم روی کیفیت زندگی ما تأثیر 

می گذارند. 
مطالعات نشان می دهد که 40 درصد رفتارهایی که در طول روز انجام می دهیم 
به قدرت  بنابراین خیلی راحت می توان  ما سرچشمه می گیرند.  از عادت های 
اثرگذاری آن ها پی برد. اعتقادات، شخصیت، نگرش و عالیق انسان عمدتاً از 
عادت های بد یا خوب او نشات می گیرد. بنابراین خیلی مهم است که ما عادت های 
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ریز و درشت خود را با دقت مورد ارزیابی قرار دهیم. شاید تصور کنید که یک 
عادت به صورت خطی روی زندگی ما تأثیر می گذارد ولی جیمز کلیر با رسم 

فالت پتانسیل پنهان این تصور ما را زیر سوال برده است. به این فالت دقت کنید:

این فالت به شما نشان می دهد که وقتی تغییری در وجود خودتان ایجاد می کنید، چه 
اتفاقی میفتد. بسیاری از افراد وقتی یک عادت مثبت را در خود به وجود می آورند، 
با نتیجه مطلوب روبرو نمی شوند و به همین دلیل، نتیجه می گیرند که آن عادت 
چندان مثبت و موثر نیست و آن را کنار می گذارند. جیمز کلیر نام این حالت را »دره 
ناامیدی« می گذارد و بر این باور است که باید از دره ناامیدی عبور کنید تا بفهمید 
عادت جدید شما چقدر به نفعتان است. وقتی صبر و مقاومت به خرج دادید و از 
دره ناامیدی عبور کردید، با مزایای شگفت انگیز عادت های خود روبرو می شوید. 
در این حالت گفته می شود که شما وارد فالت نتیجه گیری شده اید و اکنون زمان 
آن است که از ثمرات عادت های خود بهره مند شوید. بسیاری از مردم در این مواقع 
تصور می کنند که موفقیت شما یک شبه اتفاق افتاده و نمی دانند چقدر زمان، صبر و 

حوصله به خرج داده اید تا به فالت رسیده اید.
حال تصور کنید که در زندگی خود چند عادت اتمی کوچک ایجاد کنید. این 
عادت ها ممکن است در کوتاه مدت اثر خودش را نگذارد ولی در بلندمدت با هم 
ترکیب می شوند و شخصیت شما را به کلی تغییر می دهند. جیمز کلیر در کتاب 

عادت های اتمی می نویسد:
اگر عادت های کوچک و خوب را در خود پرورش دهید، ممکن است در ابتدا 
تأثیری در زندگی شما نگذارند ولی وقتی با هم ترکیب شوند، زندگی شما را به 
شدت تحت تأثیر قرار می دهند. می توان به عادت ها به چشم سرمایه گذاری نگاه 
کرد. ایجاد عادت خوب در زندگی دقیقاً مانند پس انداز کردن مبلغی ناچیز در 
درازمدت است. شاید در ابتدا به چشم نیاید ولی در درازمدت به مبلغ قابل توجهی 

تبدیل می شود.

درس دوم: هم به اهداف توجه کنید و هم سیستم ها را جدی بگیرید
جیمز کلیر در کتاب عادت های اتمی از یک سری اصطالحات برای آسان کردن 
درک مسئله استفاده می شود. دو اصطالح هدف و سیستم در این کتاب اهمیت 
زیادی دارد. هدف، همان نتیجه ای است که می خواهید به آن دست پیدا کنید. به 
عنوان مثال شما می خواهید وزن خود را به حالت ایده آل )مثالً ۷0 کیلوگرم( برسانید. 
سیستم، فرآیندی است که شما انتخاب می کنید تا به هدف خود دست پیدا کنید. 

نخوردن غذاهای پرکالری و ورزش روزانه دو سیستمی است که می تواند شما را 
وزن ایده آلتان برساند.

جالب است بدانید که افراد معموالً هدف های یکسانی دارند ولی سیستم های آن ها 
با هم فرق دارد. به همین خاطر می بینیم که یک سری افراد در نهایت به هدف 
خود می رسند و برخی دیگر ناکام می مانند. بنابراین اهداف اهمیت چندانی ندارند 
و چیزی که مهم است، سیستمی است که برای رسیدن به هدف به کار می گیرید. 

کلیر در کتاب خود به نکته جالبی اشاره می کند:
برندگان و بازندگان اهداف مشترکی دارند فقط سیستم های آن ها با هم تفاوت 
دارد. اهداف، شادی ها را محدود می کنند. شما آن ها را وضع می کنید که در بازی 
پیروز شوید اما در واقع، این سیستم ها هستند که می توانند منجر به ادامه بازی شوند. 
بنابراین شما به سطح اهداف خود نمی رسید بلکه فقط در سطح سیستم های خود 

قرار می گیرید.
در دنیای امروز بسیاری از اساتید و بزرگان موفقیت و رشد فردی بر این باور هستند 
که ما باید روی هدف گذاری تمرکز کنیم. این در حالی است که هدف گذاری تنها 
بخش کوچکی از ماجراست. کسانی که دنبال رسیدن به نتیجه مطلوب هستند، باید 
روی سیستم های خود حساسیت به خرج دهند. جیمز کلیر هم در کتاب خود، روی 

این موضوع تأکید می کند و می گوید:
اگر به دنبال نتایج بهتر هستید، سعی کنید هدف گذاری را کنار بگذارید و ابتدا روی 

سیستم تمرکز کنید.

درس سوم: شخصیت مطلوب خود را تصور کنید
اگر می خواهید در ساخت عادت های مثبت و ترک عادت های منفی موفق عمل 
کنید، شخصیت مطلوب و ایده آل خود را در نظر بگیرید و برای رسیدن به آن 
تالش کنید. شخصیتی را مد نظر بگیرید که به آن افتخار می کنید و همواره دوست 
دارید که به آن نقطه برسید. وقتی این موضوع را سال ها به خودتان تلقین کنید و به 
آن فکر کنید، قطعاً این تفکر در ذهن شما جای می گیرید و آن را به عنوان یک 

حقیقت می پذیرد.

این درس از کتاب عادت های اتمی به ما نشان می دهد که اگر عادتی که می خواهیم در 
خودمان به وجود بیاوریم، با شخصیت ایده آل و مطلوب ما در تعارض باشد قطعاً به آن دست 
پیدا نمی کنیم. همواره شخصیت مطلوب خود را در نظر بگیرید و ببینید که برای تبدیل شدن به 
آن شخصیت باید چه عادت هایی در خودتان پرورش دهید و از چه عادت هایی دوری کنید. 
با این کار شک نکنید که ایجاد یا ترک عادت برای شما آسان تر می شود. جیمز کلیر هم در 

کتاب خود روی این موضوع تأکید زیادی دارد:
و  اهداف  تمرکز روی  به جای  است که  این  تغییر عادت ها  برای  راه  بهترین  و  مؤثرترین 

دستاوردها، روی شخصیتی که می خواهید در آینده به آن تبدیل شوید تمرکز کنید.

درس چهارم: در چهار مرحله عادت های اتمی خوب ایجاد کنید

و  بردارید  دفترچه  یک  کنید.  آشکار  را  خود  اتمی  عادت های  ابتدا  آشکارسازی:   -1
عادت های اتمی خود را یادداشت کنید. سپس عادت هایی که می خواهید به آن ها برسید را 
بنویسید. با این کار آشکار و مشخص می شود که به چه عادت هایی نیاز دارید. همچنین از تأثیر 
محیط غافل نشوید. محیط خود را به گونه ای طراحی کنید که همیشه سرنخ های عادات خوب 

جلوی دیدتان باشد.

2- جذاب کردن: عادت های اتمی خود را جذاب کنید. سعی کنید یک رسم انگیزشی 
برای خودتان بسازید. اگر می خواهید عادت جدیدی را در خودتان نهادینه کنید، می توانید قبل 
از آن عادت، کاری را انجام دهید که از آن لذت می برید )مثل مطالعه یک شعر زیبا(. همچنین 
با افرادی که عادت مورد نظر شما را در خودشان نهادینه کرده اند )مثل ورزش( معاشرت کنید 

و به جمع شان بپیوندید.

3- ساده  سازی: فاصله خود را تا حد امکان با عادت های خوبی که مد نظرتان است کم کنید. 
بدین منظور سعی کنید کاری کنید که رسیدن به آن عادت ها برایتان جذاب شود. وقتی محیط 
مناسب باشد خیلی راحت تر می شود به سمت عادت ها حرکت کرد. سعی کنید تعداد گام هایی 
که میان شما و عادات خوب تان وجود دارد را کم کنید. با این کار تحقق عادت، آسان می شود.

4- پاداش دهی: یک قرارداد بنویسید و با خودتان عهد ببیندید که برای 
رسیدن به عادت های مورد نظر به خودتان جایزه بدهید و خودتان را تشویق 
کنید. با این کار رسیدن به عادت های مورد نظر برایتان جذاب می شود. همچنین 
ذهن تان به آن عادت عالقمند می شود؛ چون می داند که اگر آن کار انجام 

شود، پاداش می گیرد.

درس پنجم: در چهار مرحله عادت های اتمی بد را از بین ببرید

1- مخفی سازی سرنخ ها: سعی کنید سرنخ هایی که در معرض دید شما 
قرار دارند و شما را به سمت عادت های بد سوق می دهند، حذف کنید.

2- غیرجذاب کردن: سعی کنید عادت های بد را برای خودتان غیرجذاب 
کنید. خودتان را به انجام ندادن آن ها تشویق کنید. همچنین می توانید نتایج 

عادت بد را نزد خود برجسته کنید.

3- دشوارسازی: انجام این عادت ها را برای خودتان دشوار کنید و سعی 
کنید مدتی سراغ عادت های منفی نروید. تعداد گام هایی که بین شما و عادت 

بد وجود دارد را افزایش دهید. بدین منظور ابزار تعهد هم کارآمد است.

4- تبدیل کردن به عامل نارضایتی: می توانید برای انجام عادت های بد 
جریمه در نظر بگیرید تا ذهن شما بداند که با کارهای بد تنها دارید به خودتان 
ضرر می زنید. همچنین می توانید از یکی از دوستان تان بخواهید که به شما تذکر 

دهد و اجازه ندهد که عادت بد را اجرایی کنید.
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اجراییه را طبق قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی به 
مورد اجرا گذاشته و نسبت به استیفای مبالغ مذکور اقدام 

می  نماید.

نکات با اهمیت در صدور اجرائیه از طریق دادگاه:
- دارنده چک می  تواند بدون دریافت حکم و قطعیت آن، 
از دادگاه درخواست صدور اجراییه بابت وجه چک را 

نماید.
-تقاضای صدور اجراییه طبق قانون جدید دعوی محسوب 
نمی  شود، پس امکان صدور قرار تامین خواسته و دستور 
موقت قبل از درخواست اجراییه و یا ضمن آن مقدور 

نیست.
- صدور اجراییه تنها نسبت به اصل مبلغ چک مقدور بوده 
و خسارات تاخیر تادیه را باید با دریافت حکم از مراجع 

قضایی وصول نمود.
- صدور اجراییه در قانون جدید چک، فقط علیه صادر 
کننده و صاحب حساب قابل صدور است و نسبت به سایر 
مسئولین از جمله ضامنین و ظهرنویسان، تنها می  توان از 

طریق دریافت حکم از مراجع قضایی اقدام نمود.
- صرف نظر از مبلغ چک )کمتر از بیست میلیون تومان یا 
بیشتر( مرجع صالح صدور اجراییه در این خصوص دادگاه 

است و نه شورای حل اختالف.

ب( اقدام از طریق اداره ثبت
عهده  صادره  چک  های  چک،  قانون   2 ماده  طبق 
بانک  هایی که طبق قوانین ایران در داخل کشور دایر شده 
یا می  شوند، و همچنین شعب آنها در خارج از کشوردر 
حکم سند الزم االجرا هستند و دارنده چک در صورت 
مراجعه به بانک و عدم دریافت تمام یا قسمتی از وجه آن 
به علت نبودن محل یا به هر علت دیگری که منتهی به 
برگشت چک و عدم پرداخت گردد می  تواند طبق قوانین 

مراجعه دارنده چک در مهلت مقرر به شعب دیگر 
و صدور گواهی عدم پرداخت از بانک مرجوع الیه، 
بزه صدور چک بالمحل محقق و دادگاه محل وقوع 
جرم، صالح به رسیدگی خواهد بود. )رای وحدت 

رویه دیوان عالی کشور به شماره 66۹ مورخ 1383(
- به موجب ماده 1۵ قانون صدور چک دارنده چک 
می  تواند وجه چک و ضرر و زیان خود را در دادگاه 
کیفری مرجع رسیدگی و در راستای همان دعوی، با 

تقدیم دادخواست مطالبه نماید.
به موجب ماده 16 قانون صدور چک رسیدگی به 
تمامی شکایات و دعاوی جزایی و حقوقی مربوط به 
چک در دادسرا و دادگاه تا خاتمه دادرسی، فوری و 

خارج از نوبت به عمل می آید.

اقدامات دارنده چک کیفری:
- گرفتن دستور جلب صادرکننده

- توقیف اموال صادر کننده
- ممنوع الخروجی صادرکننده
- محکومیت به مجازات حبس

- محکومیت به نداشتن دسته چک

ت( اقدام از طریق طرح دعوای حقوقی
همانگونه که عنوان شد، در حال حاضر و با توجه 
به ماده 23 قانون اصالح صدور چک، در خصوص 
مراجعه  حقوقی  شکایت  صیادی برای  چک  های 
چک  دارنده  و  ندارد  ضرورت  عمومی  دادگاه  به 
می  تواند مستقیما از طریق اجرای احکام دادگستری 
اقدام نماید. بنابراین با توجه به قانون جدید مراجعه 
به دادگاه زمانی برای دارنده مفید خواهد بود که وی 
اطالع داشته باشد که صادر کننده چک مالی ندارد. 
پس به دادگاه مراجعه می کند تا قادر باشد اوال وی 
را ممنوع الخروج کند و ثانیاً بتواند مطابق ماده 3 قانون 
نحوه اجرای محکومیت های مالی، وی را جلب کند.

نکات با اهمیت در طرح دعوی حقوقی:
-دارنده چک می  تواند به منظور مطالبه مبلغ چک، 
صادر  علیه  دادخواست  تقدیم  و  تنظیم  به  اقدام 
کننده، به دادگاه عمومی محل انجام معامله یا اقامتگاه 

صادرکننده چک نماید.
-چنانچه مبلغ چک تا 20 میلیون ریال باشد، شورای 

حل اختالف صالح به رسیدگی به آن می  باشد.
دعاوی  این  در  حکم  صدور  و  رسیدگی  -نحوه 

مشمول مقررات سایر دعاوی حقوقی می  باشد.
- این روش به لحاظ هزینه  های دادرسی نسبت به سایر 

حقوقی دانستنی  اهی 

نهایی بخش   –  1397 مصوب  چک  صدور  اصالحی  اقنون  نوآوری  اهی 

نوآوری ها درزمینۀ دادرسی و اقامه دعوا

قانون اصالحی جدید درزمینۀ دادرسی و اقامه دعوا 
نیز واجد نوآوری  هایی می  باشد. صدور اجرائیه برای 
چک های بالمحل به موازات طرح دعوی حقوقی، 
عدم امکان مطالبه خسارت تأخیر تأدیه با درخواست 
علیه  اجرائیه  صدور  درخواست  امکان  عدم  اجرا، 
دراین  نوآوری ها  ازجمله  ظهرنویس  و  ضامن 

خصوص می باشد که به شرح ذیل بررسی می شود.

نحـوه اقامـه دعـوی و مطالبـه چک  هـای 
صیـادی برگشـت شـده

الف( صدور اجرائیه از طریق دادگاه
و  االجراست  الزم  حکم  در  سند  چک  هرچند 
ازطریق اجرای اداره ثبت اسناد و امالک قابل مطالبه 
می  باشد، لیکن به جهت برخی مزایای رجوع ازطریق 
قانون  ماده 3  استناد  به  توقیف مدیون  نظیر  دادگاه، 
نحوه اجرای محکومیت های مالی و مطالبه هم زمان 
خسارت تأخیر تأدیه، دارندگان اغلب متمایل به اقامه 
دعوا ازطریق دادگستری بوده و هستند. پیش از قانون 
جدید، دارندگان چک در مقام مطالبه بایستی با تقدیم 
دادخواست و اقامه دعوی، اقدام می  نمودند و دادگاه 
نیز پس از تشکیل جلسه دادرسی، اقدام به صدور رأی 
می  نمود که این رأی حسب مورد قابل واخواهی و 
تجدیدنظر بود. لیکن مطابق ماده 23 قانون اصالحی 
جدید، »دارنده چک می تواند با ارائه گواهینامه عدم 

بهنوش باحجبی
 

حقوقیحقوقی

و آیین نامه  های مربوط به اجرای اسناد رسمی، وجه چک و 
یا باقیمانده آن را از صادر کننده وصول نماید.

و  چک  عین  باید  چک  دارنده  اجراییه،  برای صدور 
گواهینامه  های ذکر شده در قانون را به اجرای ثبت اسناد 
محل تسلیم نماید. اداره اجرایی مفاد اجراییه را به صادر 
کننده چک ابالغ می  کند. صادر کننده مکلف است ظرف 
مدت 10 روز از تاریخ ابالغ اجراییه، بدهی خود را بپردازد یا 
مالی را به اداره اجرا معرفی کند. در صورتی  که بدهکار قادر 
به اجرای مفاد اجراییه نباشد باید ظرف همین مدت صورت 

جامعی از دارایی خود را تهیه و به مامور اجرا تحویل دهد.
چنانجه بدهکار به اختیار خود بدهی را نپردازد دارنده چک 
می تواند با معرفی اموال وی به اداره اجرا، بازداشت اموال 
و در نهایت وصول طلب را از این محل تقاضا کند. در 
نهایت و پس از بازداشت اموال توسط اجرای ثبت، اموال 
قیمت گذاری شده و از طریق مزایده به فروش می  رسند و 

از محل فروش آنها طلب دارنده چک پرداخت می  گردد.

نکات با اهمیت در صدور اجرائیه از طریق اداره ثبت:
- اجرای ثبت در صورتی دستور اجرا صادر می  کند که 
مطابقت امضای چک با نمونه امضای صادر کننده در بانک 

از طرف بانک گواهی شده باشد.
- دارنده چک می  تواند ممنوع الخروج شدن صادرکننده 

چک را از اجرای ثبت درخواست نماید.
- مراجعه به اجرای احکام ثبت نیازمند رعایت مواعد مقرر 

در قانون توسط دارنده چک نمی  باشد.
- درخواست صدور اجراییه به این روش هزینه بسیار کمی 

برای دارنده آن دارد.
- امکان جلب صادر کننده در این روش وجود ندارد.

پ( اقدام از طریق شکایت کیفری
- چک  هایـی کـه ایـن ویژگی  هـا را دارنـد فاقـد وصف 

کیفری هسـتند: 
- چک بدون تاریخ 
- چک سفید امضاء

- چک مشروط       
- چک تضمین

- چکی که ظرف شش ماه از تاریخ آن برگشت نخورده 
- چکی که ظرف مدت شش ماه از تاریخ برگشت مورد 

شکایت قرار نگرفته است.

مواد قانونی قابل استناد
- در رویه متداول سیستم یکپارچه بانک  ها به دارنده چک 
اختیار داده شده است که عالوه بر شعبه افتتاح حساب وجه 
آن را از سایر شعب نیز مطالبه کند. بنابراین در صورت 

روش  ها پرهزینه  تر می  باشد.

شرایط توقف در اجرای چک
ممکن است بنا به دالیلی از جمله مشروط یا تضمینی 
بودن چک یا مفقود شدن یا به دست آوردن چک 
از طریق جرایمی همچون کالهبرداری یا خیانت در 
امانت اجراییه یا عملیات اجرایی فاقد وجاهت قانونی 
و  قوانین  مطابق  اجرایی  عملیات  تشریفات  یا  بوده 
صورت  این  در  باشد،  نشده  رعایت  ثبتی  مقررات 
صادر کننده )صاحب حساب( حق شکایت و اعتراض 
به عملیات را داشته که می تواند دعوای ابطال و توقف 
عملیات اجرایی را در همان مرجع صادر کننده اجراییه 

طرح کند.
همزمان با دادخواست و در صورت تودیع خسارت 
احتمالی به صندوق دادگستری، تقاضای دستور موقت 
مبنی بر توقف عملیات اجرایی نیز امکان پذیر است. در 
صورتی که دلیل ارائه شده مستند به سند رسمی باشد 
یا اینکه صادرکننده یا قائم مقام قانونی مدعی مفقود 
شدن چک باشند و مرجع قضائی دالیل ارائه شده را 
قابل قبول بداند، توقف عملیات اجرائی بدون أخذ 
تأمین، صادر خواهد شد. به دعاوی مذکور خارج از 

نوبت رسیدگی می شود.
الزم به توضیح است، شکایت نسبت به دستور اجرا، 
باید به طرفیت درخواست دهنده اجراییه اقامه شود نه 
اداره ثبت یا دفترخانه تنظیم  کننده اجراییه، همچنین 
اعتراض باید با تنظیم دادخواست و رعایت تشریفات 
آیین دادرسی مدنی انجام شده و هزینه های دعاوی 

مالی )درصدهای قانونی( پرداخت شود.
نحوه رفع سوء اثر از چک صیادی پرداخت نشده

-صاحب حساب مکلف است معادل مبلغ چک را به 
حساب واریز و درخواست رفع مسدودی از چک را 

به بانک ارائه دهد.
-تنظیم رضایت نامه محضری در دفترخانه و ارائه آن 

به بانک
-دریافت الشه چک از دارنده و ارائه آن به بانک

-دریافت نامه از مرجع قضایی یا ثبتی مبنی بر اتمام 
عملیات ثبتی و مختومه شدن پرونده

از  تبرئه  یا  ذمه  برائت  بر  مبنی  قطعی  حکم  -ارائه 
محکومیت کیفری از دادگاه

-انقضای مدت سه سال از تاریخ صدور گواهی عدم 
پرداخت یا کسری موجودی مشروط به اینکه در این 
مدت دعوای حقوقی یا کیفری نسبت به چک مطرح 

نشده باشد.

به  نسبت  اجرائیه  دادگاه صالح صدور  از  پرداخت، 
کسری مبلغ چک و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه 
است  مکلّف  دادگاه  نماید.  درخواست  را  قانونی 
علیه  مورِد  حسب  زیر  شرایط  وجود  درصورت 
صاحب حساب، صادرکننده یا هر دو اجرائیه صادر 
نماید...«؛ بنابراین مقنن به موازات مرحله دادرسی در 
دادگاه صالح، اقدام مستقیم دارنده از اجرای احکام 
مدنی را پذیرفته است. به واقع، چک عالوه بر سند 
نیز  قضایی  االجرای  الزم  سند  ثبتی،  االجرای  الزم 

محسوب گردیده است.
در این مورد دارنده چک، در صورتی که چک فاقد 
محل و یا کسری موجودی باشد، از بانک تقاضای 
صدور گواهی عدم پرداخت و یا کسری موجودی 
سامانه  در  را  کامل چک  اطالعات  بانک  و  نموده 
اخذ  با  و  ثبت  مرکزی  بانک  برگشتی  چک های 
کد رهگیری این کد را بر روی گواهی ذکر شده 
قید می نماید. سپس دارنده گواهی عدم پرداخت با 
مراجعه به دفاتر خدمات قضایی درخواست خود را 

در قالب دادخواست ثبت می  نماید. 
دادگاه با بررسی پرونده و در صورتیکه در متن چک، 
وصول وجه آن مشروط به شرطی نشده باشد یا در 
متن چک عنوان “بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی” 
ذکر نشده باشد یا گواهی عدم پرداخت به دلیل دستور 
عدم پرداخت مقرر در قانون صدور چک صادر نشده 

باشد، اجراییه را صادر می  نماید.
صادر کننده مکلف است ظرف 10 روز از تاریخ ابالغ 
با موافقت دارنده  یا  بپردازد  را  اجراییه، بدهی خود 
چک ترتیبی برای پرداخت آن بدهد یا مالی معرفی 
کند که اجرای حکم را میسر کند. در غیر این صورت 
حسب درخواست دارنده، اجرای احکام دادگستری 
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مقدمه ای بر هیدروکربن های آروماتیک
شامل  و  حلقوی  ساختاری  آلی با  آروماتیک، ترکیبات  هیدروکربن های 
الکترون های پای در کنار پیوند سیگما هستند. به این نوع از هیدروکربن ها، »آرن« 
)Arene( یا »آریل«  )Aryle( می گویند. برخی از این هیدروکربن ها در تصویر 
زیر آورده شده اند. مشاهده می کنید که تمامی این ترکیبات شامل حلقه بنزنی 

هستند.

علمیوفرهنگیعلمیوفرهنگی

 منابــع عمــده و متعــارف جهــت تولیــد آروماتیک هــا شــامل فرایندهــای ریفرمینــگ 
ــت  ــگاههای نف ــی از پاالیش ــای دریافت ــتی )Catalytic Reforming( نفت کاتالیس
خام/میعانــات گازی و همچنیــن بنزیــن پیرولیــز )Pyrolysis Gasoline( تولیــدی در 
واحدهــای کراکینــگ بــا بخــار می باشــد، به گونــه ای کــه ســهم ایــن دو منبــع در تولیــد 
آروماتیک هــا بترتیــب 68% و 2۹% می باشــد. اگرچــه کربونیــزه کــردن زغــال ســنگ 
در تولیــد آروماتیک هــا بــه رغــم بازدهــی بســیار پاییــن فرایندهــای ثانویــه و توســعه 

یافتــه نیــز اخیــراً پــا بــه عرصــه وجــود گذاشــته اســت.
نفتای تولیدی در پاالیشگاههای نفت خام و میعانات گازی،  به دو صورت نفتای سبک 
و نفتای سنگین عرضه می گردد. نفتای سنگین که عموماً حاوی هیدروکربن های C7 تا 
C12 پارافینی، نفتنی و آروماتیکی می باشد عمدتاً )80%( به عنوان خوراک در واحدهای 

ریفرمینگ کاتالیستی )در پاالیشگاه و در واحدهای پتروشیمی( جهت تولید ریفرمیت و 
سپس از آن برای استخراج BTX استفاده می گردد. نفتای سبک شامل هیدروکربنهای 
C5 و C6 عموماً )60%( بعنوان خوراک واحدهای کراکینگ بخار استفاده می گردد. 
همچنین حدود 16% از تقاضای جهانی نفتای سبک، مربوط به ایزومریزاسیون و اختالط 

آن با بنزین است.
همچنین در روش استخراج BTX از بنزن پیرولیز، باید گفت بنزین پیرولیز محصول 
جانبی واحدهای کراکینگ با بخار نظیر واحد الفین می باشد. در صورت استفاده از 
خوراک های مایع )نظیر نفتا و LPG در واحدهای الفین اگرچه راندمان تولید اتیلن پایین 
است اما محصول جانبی و غنی از آروماتیک ها تحت عنوان بنزین پیرولیز تولید می شود 
که ترکیبات بنزن، تولوئن و زایلن ها از آن قابل استخراج است. در ابتدا به کمک تقطیر 
استخراجی یا همان استخراج مایع-مایع به کمک حالل، ترکیبات آروماتیکی از غیر 
آروماتیکی جدا و سپس با مکانیسم تقطیر ترکیبات بنزن، تولوئن و زایلن ها از هم جدا 

می شوند.

شـکل زیر شـمای واحـد اسـتخراج BTX در واحدهای با خـوراک نفتا 
را نشـان می دهد.

اسماعیل نبی زاده

اهمیت و ضرورت توسعه زنجیره ارزش 
در تولید و کاربرد آروماتیک ها

زنجیره ارزش خود در تولید الیاف مصنوعی، رزین، مواد منفجره، آفت کش ها، 
مواد شوینده و بسیاری دیگر از مواد نقش دارند.

بنزن در تولید استایرن، آلکیل بنزن های خطی، کلرو بنزن ها، نیترو بنزن، کیومن و 
غیره کاربرد دارد که ساده ترین آروماتیک است. کاربرد اصلی تولوئن به عنوان 
حالل است و همچنین برای تولیدتولوئن دی ایزوسیانات، نیتروتولوئن ها و … از 

آن استفاده فراوان می شود.

تقسیم بندی زایلن ها:

پارا  زایلین

اورتو زایلین

متا  زایلین

زایلین ها

اختالف این سه مدل در قرارگیری محل گروه  های متیل است. 80 % زایلن 
تولیدی پارازایلن است که برای تولید ترفتالیک اسید و دی متیل ترفتاالت کاربرد 
دارد. ارزش بازار جهانی آروماتیک ها 186 میلیارد دالر معادل 120 میلیون تن 
در سال 2020 بوده است که 33 میلیارد دالر آن )قریب به 18 درصد( سهم 
کشور چین بعنوان بزرگترین کشور تولید و مصرف کننده بوده است. سهم منطقه 

خاورمیانه بعنوان کمترین سهم معادل 4% حجم بازار بوده است.
بخش بندی بازار آروماتیک ها شامل بنزن، تولوئن، زایلنها، استایرن، فنول، استن، 
PTA )ترفتالیک اسید( ، MDI  )متیلن دی فنیل ایزوسیانات( و TDI  )تولوئن 

دی ایزوسیانات( می باشد. علیرغم رشد بیشتر تولوئن اما پیش بینی ها از روند رشد 
بیشتر بنزن تا  سال 2023 خبر می دهند.

بزرگترین شرکت های تولید کننده در صنعت آروماتیک  ها:

نام شرکتنام کشور

آمریکا
Eastman Chemical Company  ،Ashland 

 ،Huntsman  ،Celanese  ،ExxonMobil , 

Honeywell
BASFآلمان

Petrochem Carlessانگلیس

Shellهلند

هیدروکربن های آروماتیکی که فاقد حلقه بنزنی باشند را با نام »هترو آرن ها« 
هوکل«  »قانون  از  هترو آرن ها  این  تمامی  می شناسند.   )Heteroarenes(
)Huckel’s Rule( پیروی می کنند. بر اساس این قانون، تعداد الکترون های 
پیوند پای )الکترون پای( در یک حلقه تک عضوی برابر با 4n+24n+2 خواهد 

بود و n، عددی مثبت و غیر صفر است.
در این ترکیبات، اگر حداقل یک اتم کربن با نیتروژن، اکسیژن یا گوگرد 
جایگزین شود، هتروآرن هایی موسوم به فوران )شامل اکسیژن( و پیریدین 

)شامل نیتروژن( خواهیم داشت.

اهمیـت و ضـرورت توسـعه زنجیـره ارزش در تولیـد و کاربرد 
آروماتیک ها

ترکیبات 6 کربنی حلقوی آروماتیک به خصوص بنزن، تولوئن و زایلن ها )که 
به اختصار به این سه ترکیب BTX گفته می شود( خوراک اصلی تولید تعداد 
بسیاری از مواد میان دستی صنعت پتروشیمی می باشند که آنها نیز در ادامه 

https://blog.faradars.org/%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C-%D8%A2%D9%84%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA/
https://blog.faradars.org/%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%84-%D9%85%D9%88%D9%84%DA%A9%D9%88%D9%84%DB%8C/
https://blog.faradars.org/%DA%AF%D9%88%DA%AF%D8%B1%D8%AF-%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D9%86/
https://blog.faradars.org/%D8%A7%DA%A9%D8%B3%DB%8C%DA%98%D9%86-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA/
https://blog.faradars.org/%D9%86%DB%8C%D8%AA%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%86-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA/
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افتتاح و راه اندازی دو باب جایگاه عرضه سوخت دیگر افتتاح و راه اندازی دو باب جایگاه عرضه سوخت دیگر 
تحت پوشش شرکت پترانتحت پوشش شرکت پتران

شرکت سوخت رسانان پترو ایرانیان پاک)پتران( در نیمه اول سال جاری، با راه اندازی دو باب 
جایگاه سوخت تحت پوشش دیگر در استان فارس و کرمان، تعداد جایگاههای عرضه سوخت 
خود را به 44 باب افزایش داده و بدین ترتیب روزانه بالغ بر یک میلیون و هفتصد هزار لیتر فرآورده 

را از طریق جایگاه های تحت پوشش و تحت تملک خود در کشور توزیع می نماید.
شایان ذکر است جایگاه سوخت دل افکار با 40 نازل بنزین در استان فارس، بزرگراه شهید حسینی 
الهاشمی شیراز واقع شده و جایگاه حجت در شهر جیرفت استان کرمان با 8 نازل بنزین به بهره برداری 
رسیده است. می توان گفت استان کرمان بعد از استان تهران، با ۹ باب جایگاه، دارای بیشترین تعداد 

جایگاههای تحت پوشش پتران و شیراز و اصفهان در رده دوم و سوم پوشش دهی قرار دارند.

بازنشستگی یکی از همکاران در واحد مالیبازنشستگی یکی از همکاران در واحد مالی  
در مرداد ماه گذشته یکی از همکاران واحد مالی به افتخار بازنشستگی نایل 
شدند. آقای امیرخیزان کارشناس صبور و خوش اخالق حسابداری که از سال 
1382 در شرکت سرمایه گذاری صنعت نفت انجام وظیفه می نمودند، بازنشسته 
شدند. به همین منظور مراسمی برای تودیع ایشان با حضور همکاران و دوستان 
برگزار شد. در این محفل دوستانه، برخی به ذکر خاطرات و تجربیات مشترک 
دوره همکاری با ایشان پرداخته و برای مراحل بعدی زندگی آقای امیرخیزان 
آرزوی موفقیت کردند. در انتهای این دیدار دوستانه آقای سلیمانی-مدیرعامل- 
نیز حضور یافته و ضمن قدردانی از زحمات آقای امیرخیزان برای ایشان توفیق 

روز افزون از خداوند مسئلت نمودند.  

شکل زیر شمای واحد استخراج BTX در واحدهای با خوراک بنزین پیرولیز را نشان می دهد.

: BTX زنجیره ارزش 

ارزش  زنجیره  تکمیل  و  توسعه  در  اینکه  بر  عالوه 
محصوالت پتروشیمی کشور، غافل مانده ایم لیکن 
حتی در چند مورد موجود نیز، دچار توسعه نامتوازن 
بوده است. عدم توازن را در عدم تنوع مشتقات اتیلن، 
گاز سنتز، پروپیلن، آمونیاک، متانول و به خصوص 

آروماتیک ها می توان دریافت.
متخصصان معتقدند که، از یکسو بررسی و شناسایی 
توسعه زنجیره ارزش افزوده محصوالت با ارزش از 
آروماتیک ها و از سویی دیگر ضرورت توسعه تولید 
اولیه  منابع مواد  به وجود  با عنایت  این محصوالت 
آن خصوصاً گاز طبیعی، گاز مایع )تبدیل LPG به 
آروماتیک ها( و نیز حجم عظیم برنامه عرضه متانول 
در سال های پیش رو )تبدیل متانول به زایلن ها( بیش از 

پیش احساس می گردد. 

علمیوفرهنگی

با عنایت به حجم تولید مازاد بر تقاضای تولوئن، همچنین از فرایندهای ثانویه ای نظیر هیدرو دی آلکیالسیون )Hydro De-alkylation( در تبدیل تولوئن به بنزن، تسهیم 
نامتناسب )Disproportionation( در تبدیل تولوئن به بنزن و زایلن ها و متیالسیون تولوئن با متانول )Toluene Methylation( در تولید پارازایلن استفاده می گردد. 

انواع فرآیندهای توسعه یافته آروماتیک ها:
فرایند AROMAX جهت تبدیل نفتای سبک به آروماتیک ها 	
فرایند CYCLAR برای تبدیل LPG )بوتان و پروپان( به آروماتیک ها که در سال 1۹۹۹ اولین واحد تجاری در عربستان سعودی با ظرفیت خوراک 1٫300٫000 تن  	

در سال، راه اندازی گردید.
فرایند ALPHA در تبدیل الفین های 4 کربنه به آروماتیکها 	
فرایند تبدیل متانول به زایلن ها خصوصاً در چین با قابلیت استفاده در کشورهای غنی از گاز نظیر آمریکا و ایران 	
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