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124 هــزار نفــر ســاعت كار 
استانداردسازى  براى  كارشناسى 

مشاغل پيمانكارى

100 درصد بنزين پااليشگاه 
تبريز يورو 5 شد

مترو تا پايان سال روزانه تا 
ساعت 20 فعاليت مى كند

معاون اقتصادى رئيس جمهور:

مناطق آزاد نفســگاه سياست اقتصادى 
كشورند

معاون اقتصادى رئيس جمهور در نشست مشترك با مسئوالن سازمان منطقه آزاد ارس و سرمايه 
گذاران و فعاليــن اقتصادى اين منطقه، گفت: مناطق آزاد كشــور به دليــل امكانات صادراتى و 

وارداتى و انبار كاال، نفسگاه كشور در حوزه سياست اقتصادى هستند.
به گزارش روابط عمومى و امور بين الملل ســازمان منطقه آزاد ارس، محمد نهاونديان در اين نشســت 

گفت..
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رق               ری  ه ا راح
                                                                              وكيل پايه يك دادگسترى
آيا اگر به زنم حق طالق دهم ديگر نميتوانم او را طالق دهم ؟

ـــرى  ـــه ديگ ـــه ب ـــى را ك ـــر عمل ـــام ه ـــق دارد انج ـــوكل ح ـــت.زيرا م ـــت اس ـــوال مثب ـــن س ـــخ اي پاس
ـــل  ـــام عم ـــع از انج ـــل مان ـــودن وكي ـــزل ب ـــن بالع ـــام دهد،بنابراي ـــا انج ـــت،خود راس ـــارداده اس اختي

مـــورد وكالـــت نميشـــود.
ـــه  ـــه زن ب ـــرد ب ـــوى م ـــالق از س ـــق ط ـــت ح ـــه وكال ـــر عاميان ـــان تعبي ـــا هم ـــت ي ـــق وكال ـــتن ح داش

ـــد. ـــالق بده ـــرش را ط ـــد همس ـــر نميتوان ـــرد ديگ ـــه م ـــت ك ـــن نيس ـــه اي منزل
ـــى  ـــاظ حقوق ـــرى از لح ـــر شـــخص ديگ ـــا ه ـــه زن و ي ـــرد ب ـــوى م ـــالق از س ـــق ط ـــذارى ح ـــا واگ اساس
ـــه  ـــرى از جمل ـــه ديگ ـــد ب ـــوهر ) ميتوان ـــذارى نيســـت.زوج (ش ـــل واگ ـــالق قاب ـــق ط ـــون ح ـــط اســـت چ غل

ـــالق. ـــق ط ـــاى ح ـــه اعط ـــد ن ـــا كن ـــالق اعط ـــراى ط ـــت ب ـــه وكال زوج



  مديرعامل شركت پااليش نفت 
تبريز گفت: با اجراى طرح تغيير كاربرى 
واحد «تبديل كاتاليســتى بنزين» به « 
ايزومريزاســيون نفتاى ســبك» كل 
بنزين توليدى اين شركت با استاندارد 

يورو 5 توليد مى شود.
به گزارش ايرنــا غالمرضا باقرى 
ديــزج  با بيان اينكه اين طرح با تكيه بر 
انديشه پويا و تالش بى وقفه كاركنان 
پااليشگاه تبريز اجرا شد، اظهار داشت: 
ظرفيت اسمى اين واحد 10 هزار بشكه 

در روز است. 
وى از جملــه اهداف اجــراى اين 
طرح را افزايش توليد بنزين يورو از 40 
درصد به 100 درصد، ارتقاى استاندارد 
كل بنزين توليدى پااليشــگاه به يورو 
5، افزايش ســودآورى شركت، كيفى 
ســازى و كاهش آالينده هاى زيست 
محيطى و افزايش آرام سوزى بنزين در 
موتور عنوان كرد.وى با اشاره به اينكه 
طرح ياد شــده بزودى بهره بردارى مى 
شود، گفت: امكان توليد بنزين يورو 5 در 
شركت پااليش نفت تبريز به ميزان 3,2 
ميليون ليتر در روز فراهم است. باقرى 
ديــزج اعالم كرد: اين طــرح به جاى 
ايجــاد واحد جديد با برآورد هزينه 130 
ميليون يورويــى، در يكى از واحدهاى 
موجود با ســرمايه گذارى 10 ميليون 
يورو اجرا شده اســت. وى اضافه كرد: 
مهم ترين هدف اين شــركت حركت 
در مسير سياست هاى اقتصاد مقاومتى 
دولت براى توليد سوخت پاك در كشور 
و در كنار آن تنوع بخشى به محصوالت 
با ارزش افزوده بيشتر، انجام مسووليت 

هاى اجتماعى و حركت در مسير توسعه 
پايدار است.

مديرعامل شــركت پااليش نفت 
تبريــز با اشــاره به اقدامات زيســت 
محيطى اين شــركت گفت: در 5 سال 
گذشــته 15 طرح زيســت محيطى با 
اعتبار بيش از 400 ميليون يورو اجرايى 
و تــا زمان حاضر 10 طرح بهره بردارى 
شده است.وى از جمله طرح هاى اجرا 
شــده شــركت پااليش نفت تبريز در 
راســتاى ارتقاى شاخص هاى زيست 
محيطى را واحد جديد بنزين ســازى 
با هدف توليد بنزيــن پاك عنوان كرد 
و افزود: براى ايــن طرح 270 ميليون 

يورور هزينه شد.
باقرى ديزج ادامه داد: طرح بازيافت 
گازهاى ارسالى به فلر با هدف كاهش 
انتشــار گازهاى گلخانه اى و آالينده 
هاى اتمسفرى و طرح تصفيه گازوئيل 
بــا هدف توليــد گازوئيــل منطبق با 
اســتاندارد يــورو 5 از ديگر طرح هاى 
زيست محيطى اجرا شده در پااليشگاه 
تبريز است. وى خاطرنشان كرد: سامانه 
پايش بر خط در اين پااليشگاه در بهمن 
ســال گذشته بهره بردارى شده و نتايج 
آناليــز خروجى دودكش ها به اداره كل 
محيط زيست استان آذربايجان شرقى 
به صورت بر خط ارســال مى شود. وى 
همچنيــن اعــالم كرد: طــرح جامع 
پااليشگاه تبريز با رويكرد كاهش توليد 
نفت كوره و افزايش توليد محصوالت 
بــا ارزش و روغن پايه گروه 3 منطبق با 
اســتانداردهاى زيست محيطى روز در 

برنامه كارى اين شركت است.

مشــاغل  استانداردســازى 
پيمانكارى مشــتمل بر 45 استاندارد، با 
همكارى همه جانبه شــركت هاى گاز 
استانى و با صرف 124 هزار نفر ساعت كار 

كارشناسى شده به سرانجام رسيد. 
به گزارش روابط عمومى شركت گاز 
اســتان آذربايجان شــرقى، با برگزارى 
مراســم اختتاميه اين اقدام مهم در حوزه 
صنعــت گاز، مديرعامل شــركت گفت: 
آذربايجان شــرقى به عنــوان دبيرخانه 
مشــاغل  استانداردســازى  كميتــه 
پيمانــكارى، مســٌووليت گــردآورى 
اطالعات، برگزارى جلسات مدون و ثبت 
و پيگيرى امور مربوطه را بر عهده داشته و 
اولين برگزاركننده دوره هاى آموزشــى 
براى نيروهاى پيمانكارى بر اساس نيازها 
و اســتانداردهاى مربوطه با هماهنگى 
سازمان فنى و حرفه اى استان مى باشد. 
ســيدرضا رهنماى توحيــدى در ادامه 
توضيح داد:استانداردسازى مشاغل در 4 
فاز مطالعاتى به منظور تعيين نفرات خبره 
در شــركت ملى گاز ايران، فاز مصاحبه 
جهت شناســايى تجارب و تعيين نفرات 

ذيصالح، فاز تجزيه و تحليل شغلى و فاز 
نهايى سازى استانداردها با مجموع 124 
هزار نفر ســاعت كار كارشناســى شده 
توســط 125 همكار خبره در شركت ملى 
گاز ايــران محقق گرديده اســت. وى با 
اشاره به همكارى هاى تنگاتنگ شركت 
گاز و ســازمان فنى و حرفه اى استان در 
خصوص مشــاغل پيمانكارى تصريح 
كرد: 67 هزار نفر دوره آموزشى در مجموع 
براى نيروهاى امدادى و كنتورخوانى در 
اين استان برگزار گرديده است. مديرعامل 
شــركت گاز اســتان در پايان يادآور شد: 
نيروهاى پيمانكارى به سبب ماهيت امور 
محوله، نيــاز به آموزش هاى الزم اعم از 
نحــوه ارتباط با مــردم، انطباق وظايف 
اجرايى با نيازهاى مردمى،چارت مجازى، 
تطابق پرداخت و ســعه صدر و ... دارند كه 
اين استانداردها با مدنظر قرار دادن تمامى 
اين موارد، تأمين كننده نيازهاى آموزشى 
اين بخش خواهد بود. الزم به ذكر اســت 
كه مجموعه استانداردهاى تدوينى جهت 
اجرا به ســازمان آموزش فنى و حرفه اى 

استان ارائه گرديد.

با دستور شهردار كالنشهر تبريز ، مترو تا پايان سال 
جارى همه روزه تا ساعت 20 خدمات رسانى خواهد 

كرد.
بردارى  بهره  شركت  عمومى  روابط  گزارش  به 

قطارشهرى تبريز و حومه؛ «سعيد بشيريان بناب» 
با اعالم اين مطلب اظهار داشــــــــت: همزمان با 
اجراى طرح تردد زوج وفرد خودروهاى سوارى در 
براى تردد  تقاضا  افزايش  و  شهر  مركزى  محدوده 

به هسته مركزى شهر  ؛ مقرر شد فعاليت مترو تبريز 
تا پايان روز 29 اسفند بصورت همه روزه و بدون 
تعطيلى ادامه يابد. مديرعامل شركت بهره بردارى 
قطارشهرى تبريز در تشريح اين مطلب تصريح كرد: 

مترو در روزهاى 17 ، 24 و 29 اسفند كه تعطيل 
ساير  در  و   20 تا   10:30 ساعت  از  هستند  رسمى 
روزها طبق روال قبلى آماده پذيرش مسافر خواهد 

بود.

مترو تا پايان سال روزانه تا ساعت 20 فعاليت مى كند

100 درصد بنزين پااليشگاه تبريز 
يورو 5 شد

124 هزار نفر ساعت كار كارشناسى 
بــراى استانداردســازى مشــاغل 

پيمانكارى
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معاون اقتصادى رئيس جمهور 
در نشســت مشــترك با مســئوالن 
ســازمان منطقه آزاد ارس و ســرمايه 
گذاران و فعالين اقتصادى اين منطقه، 
گفــت: مناطــق آزاد كشــور به دليل 
امكانــات صادراتــى و وارداتى و انبار 
كاال، نفســگاه كشور در حوزه سياست 

اقتصادى هستند.
به گزارش روابــط عمومى و امور 
بين الملل ســازمان منطقه آزاد ارس، 
محمد نهاونديان در اين نشست گفت: 
ماموريت ملــى مناطــق آزاد، نقش 
آفرينى در توليد، پــردازش صادرات 
بــه بازارهــاى بين المللــى و تنظيم 

بازارهاى داخلى است.
وى تصريح كرد: منطقه آزاد ارس 
نيز با پتانســيل هــاى باالى خود مى 
تواند ابتــكار عمل را در دوران تحريم 
در دست بگيرد. نهاونديان خاطرنشان 
كــرد: در مــاه هاى گذشــته تالش 
كرده ايم تــا ابهامات در زمينه قوانين 
اقتصادى مناطق آزاد، رفع شود و براى 
نمونه در مورد ثبت ســفارش و گروه 
بندى كااليى، بخشى از نگرانى هاى 

فعاالن اقتصادى مرتفع شده است. 
وى در پاســخ به مشكالت مطرح 
شــده در اين نشســت، عنــوان كرد: 
به محض بازگشــت به تهــران اين 
موضوعــات را بــه صورت فــورى با 
وزير اقتصــاد و دارايى و مســئوالن 
گمرك بررسى خواهيم كرد تا فعاالن 
تجارى مناطق آزاد در آســتانه نوروز با 

مشكالت زيادى روبرو نشوند. 
معــاون اقتصــادى رئيس جمهور 
ادامه داد: تمام پيشــنهادهاى سازمان 

منطقــه آزاد ارس و مشــكالتى را كه 
توســط فعاالن اقتصــادى و صنعتى 
ارس در جلســه اى مطرح شد به طور 
دقيق بررســى خواهيم كــرد و تمام 
فعــاالن اين منطقه، مشــكالت خود 
را در ســتاد تسهيل اســتان نيز مطرح 
كنند تا ظرف يك هفته توسط استاندار 
آذربايجان شــرقى در دولت مطرح و 
تالش هايى براى مشــكالت صورت 

گيرد. 
نهاونديان افزود: هم اكنون برخى 
از حوزه هــاى توليــدى و صادراتى 
منطقــه آزاد ارس، وضعيت مناســبى 
دارند و براى نمونه در حوزه نســاجى 
شــاهد بهبود وضعيت توليد كننده ها 

هستيم. 
وى بــا تقدير از مثبت شــدن تراز 
تجارى منطقه آزاد ارس براى دومين 
ســال پياپى، تاكيد كــرد: مناطق آزاد 
كشــور در فرصت جديــد صادراتى، 
به ارتقاى صــادرات و حتى به جهش 
صادراتى كشور كمك كنند. بر اساس 
آمار در وضعيت موجود، صادرات ايران 
رشد بااليى داشته است و تراز تجارى 
كشور همانند تراز تجارى ارس مثبت 
اســت. نهاونديان افزود: منطقه آزاد 
ارس با تصويرى كه در ذهن داشــتم 
متفاوت بود و شــرايط بســيار بهترى 
نسبت به آنچه كه متصور بودم، داشت.  
وى تصريح كــرد: مناطق آزاد در 
مقابلــه بــا تحريم هــاى غيرقانونى 
كشور تاثيرگذار هســتند و هر يك از 
مناطق آزاد بايد در بخش هاى خاصى 
با اين تحريم هــا مقابله كنند.  معاون 
اقتصــادى رئيس جمهــور در بخش 

ديگرى از صحبــت هاى خود، گفت: 
اقتصاد ايران در يك سال گذشته دچار 
يك تكانه شــديد و كم سابقه شد ولى 
بايد به كمك هم سرعت خروج از اين 

چالش را بيشتر كنيم. 
نهاونديان افــزود: افزايش قيمت 
ارز به صورت ناگهانى باعث مى شــود 
كه ســرمايه گــذاران و فعاالن حوزه 
اقتصادى به دليل غير قابل پيش بينى 
بودن اين تكانه، دچار چالش شود. وى 
تصريح كرد: تالش هايى در آغاز اين 
تكانه توسط دولت انجام گرفته و قصد 
داشــتيم تا اين پديده را كنترل كنيم. 
امــا موفقيت دولت بايد بيشــتر مورد 
تحليل و بررسى قرار گيرد. نهاونديان 
با اشــاره به نگرانى هــاى موجود در 
زمينــه تامين مواد اوليــه و كاالهاى 
اساسى، خاطرنشــان كرد: هم اكنون 
ذخيره اســتراتژيك كشــور در بيشتر 
كاالهاى اساســى در وضعيت بسيار 
خوبى قرار دارد اما بايد به مردم در اين 
زمينه اطمينان كامل بدهيم. بر همين 
اســاس، واردات كاالهاى اساسى در 

مقابــل صادرات، بدون تعرفه گمركى 
بــراى همه صادركننده ها آزاد شــده 
است. معاون اقتصادى رئيس جمهور 
در دومين روز ســفر خود به آذربايجان 
شرقى، عالوه بر حضور در منطقه آزاد 
ارس و بازديد از گمرك جلفا و نوردوز، 
براى بررســى مشكالت و موانع توليد 
و تجارت ارس پــاى صحبت فعاالن 

اقتصادى منطقه نشست. 
در اين نشســت مشترك، استاندار 
آذربايجان شرقى، معاون اقتصادى و 
سرمايه گذارى و اعضاى هيأت مديره 
سازمان و معاونين سازمان منطقه آزاد 
ارس، فرماندار شهرستان جلفا و ساير 
مســئولين منطقه آزاد ارس نيز حضور 
داشــتند.  بازديد از واحدهاى توليدى 
منطقه آزاد ارس بــه ويژه تارال امين، 
بزرگترين واحد گلخانه اى كشــور و 
كارخانه در حال تكميل پاناچوب ارس 
توليد كننده ام دى اف و روكش ام دى 
اف بخــش ديگــرى از ســفر معاون 
اقتصادى رئيس جمهور به اين منطقه 

بود.

معاون اقتصادى رئيس جمهور:

مناطق آزاد نفسگاه سياست اقتصادى كشورند

 نماينده ولى فقيــه در آذربايجان 
شرقى و امام جمعه تبريز گفت: بنياد حفظ 
آثار و نشــر ارزش هــاى دفاع مقدس در 
حوزه انتقال فرهنگ ايثار و شــهادت به 

نسل جوان و جديد بيشتر تالش كند.
حجت االسالم محمدعلى آل هاشم 
در يادواره 54 شهيد مسجد عباسيه تبريز، 
زنده نگه داشتن ياد و نام شهدا و توجه به 
كاروان هاى راهيان نور را ضرورى دانست 
و افزود: در اين ارتباط بنياد حفظ آثار و نشر 
ارزش هاى دفاع مقدس نسبت به انتشار 
وصيت نامه شهدا و انتقال ابعاد مختلف از 
جان گذشتگى هاى شهدا به نسل جديد 

بايد اهتمام جدى از خود نشان دهد.
 به گزارش ايرنا،وى با انتقاد از عده اى 
معدود كه برگزارى مراســم هاى يادبود 
شهدا را زير سوال مى برند، اظهار داشت: 
شهدا موجب اقتدار و عزت كشور هستند 
و ضــرورت دارد ياد و نام آنها همواره زنده 
نگه داشته شود تا رشادت ها، فداكارى ها 

و ايثار آنها از يادها نرود.
حجت االســالم آل هاشم ادامه داد: 
مرورى بر حادثه عظيم عاشورا و حركت 
تاريخى امام حسين (ع) نشان مى دهد كه 
دليل اصلى زنده ماندن اين قيام به بركت 
تكرار عزادارى هاى عاشورا و دهه محرم 
است، چه بسا اگر تكرار نمى شد، عاشورا 
و نهضت حســينى از خاطره ها پاك مى 

شد؛ بنابراين در قبال ايثار و فداكارى هاى 
شهدا و جانبازان دوران دفاع مقدس بايد 

به نحو شايسته اى گام برداشت.
وى از جانبازان و رزمندگان هشــت 
ســال دفاع مقدس به عنــوان بهترين 
روايتگران آن دوران ياد كرد و گفت: اين 
يادگاران زنــده آن دوران به دليل حضور 
مســتمر در جبهه ها بهتر از هر كسى مى 
توانند فداكارى ها و ايثار رزمندگان و شهدا 
را به نســل جوان و نوجوان انتقال دهند، 
چون بر مبناى واقعيات و دور از تحريف، 

آن دوران را روايت مى كنند.
امــام جمعــه تبريز، جــدى گرفتن 
عمليات اعزام كاروان هاى راهيان نور به 
مناطق عملياتــى را مورد تاكيد قرار داد و 
افزود: جدى گرفتن اين موضوع موجب 
ترويج و گسترش بيش از پيش فرهنگ 
دفــاع مقدس مى شــود و امروز به علت 
هجمه سنگين فرهنگى دشمنان عليه 
كشور، بهترين زمان براى آشنايى جوانان 
با مناطق عملياتى دفاع مقدس است كه 

قدم به قدم آن جاى پاى شهداست.
حجت االسالم آل هاشم اضافه كرد: 
اگر نسل جديد از اين مناطق ديدن كنند 
به طور قطع ارزش هاى دفاع مقدس را زير 
ســوال نخواهند برد و خواهند فهميد كه 
ايــن امنيت موجود و پايدار توســط چه 

كسانى به دست آمده است. 

بنياد حفظ آثار در انتقال فرهنگ ايثار بيشتر 
تالش كند

 معاون هماهنگى امور عمرانى 
اســتاندار آذربايجان شــرقى گفت: 
پرهيز از هرگونــه دخالت غيرفنى و 
غيرتخصصى در روســتاى تاريخى و 
فرهنگــى كندوان بــراى ثبت آن در 

يونسكو ضرورى است.
 محمد رحمتى در جلســه شوراى 
راهبــردى پايگاه پايــگاه ميراثى و 
تاريخى كندوان بر لزوم توجه ويژه به 
اين روســتا تاكيد و اضافه كرد: برنامه 
 ريــزى و ارايه الگوهــا و طرح هاى 
متناســب با قواعد فنــى، تاريخى و 
بومى با رويكرد و پيوســت اجتماعى 
و جلوگيرى از ســاخت و ســازهاى 
غيرمجــاز و مغاير بــا ضوابط بايد در 
اولويت مديران و مســئوالن منطقه و 
البته ميراث فرهنگى، صنايع دستى و 

گردشگرى باشد.
به گزارش ايرنا، روستاى تاريخى 
صخره اى كنــدوان در 62 كيلومترى 
جنوب غرب تبريز به دليل ساختار كله 
قنــدى خانه هاى آن و قدمت ديرينه، 
از نامزدهاى ثبــت در ميراث جهانى 
ناملموس يونسكو است، اما در مسير 
تحقق اين هدف با مشــكالتى كه به 
طــور عمده به مداخــالت غيرفنى و 

ساخت و ســازهاى غيرسنتى مردم 
و ســاختمان ســازى برخى نهادها و 
ســازمان ها در دهه هاى اخير مربوط 

مى شود، مواجه است. 
معاون هماهنگى امــور عمرانى 
اســتاندار آذربايجان شرقى، ظرفيت 
هــاى بى نظيــر روســتاى تاريخى 
كندوان در صنعت گردشگرى را مورد 
اشــاره قرار داد و اظهار داشــت: تمام 
فعاليت ها و اقدامــات عمرانى در اين 
منطقه بايد استنادات علمى، تاريخى 
و بومى داشته باشــند، چون فرصت 
آزمــون و خطا براى اجراى طرح هاى 
مختلف سپرى شــده و نبايد با ندانم 
 كارى عده اى، شــاهد بروز مشكالت 

عديده و تبعات منفى براى مردم شد.
رحمتــى با بيان اينكــه بايد براى 
روستاى تاريخى كندوان جهت جذب 
گردشگر داخلى و خارجى برنامه ويژه 
 اى داشت، افزود: بايد اقدام اساسى در 
اين روســتا انجام داد و جذابيت  هاى 
متعددى را براى گردشگران داخلى و 

خارجى ايجاد كرد.
وى ادامه داد: بايد برنامه  ريزى ها 
طورى به انجام برســد كه متناسب با 
ظرفيــت  پذيرى فضــا و مكان براى 

پذيرش گردشگر باشد و نسبت به تاب  
آورى اين مكان گردشگرى به حجم 
ورودى مســافران در ايام تعطيالت 

نوروز توجه شود.
رحمتى، توجه به برخى مســايل 
همچون سيستم  هاى اعالم وضعيت 
ترافيك يا تكميل ظرفيت گردشگر در 
اين روستا و اطالع رسانى به مردم قبل 

از سفر به آنجا را ضرورى خواند.
حذف زوايــد بصــرى از فضاى 
تاريخى كندوان، پاك سازى فضايى و 
كالبدى، طراحى فضاهاى اتصال بين 
ورودى و فضاى كالبدى روستا، ايجاد 
فضاى مناسب براى برگزارى مراسم 
هاى ســنتى و فرهنگى، ساماندهى 
اصولى مسيرهاى دسترسى، برخورد 
قانونى با ساخت و سازهاى غيرمجاز 
در حريــم روســتا و بســتر رودخانه، 
ساماندهى بازارچه و فضاهاى تجارى، 
برنامه  ريزى مناسب و عملياتى براى 
مديريت گردشــگرى و بوم  گردى با 
توجه به مسايل اجتماعى و فرهنگى 
منطقه از مهم ترين مواردى بود كه در 
اين جلسه مورد بحث و تبادل نظر قرار 

گرفت.
 روســتاى تاريخى و گردشگرى 

كندوان در دامنه سرسبز سلطان داغى 
رشته كوه ســهند و در 18 كيلومترى 
جنوب شهر اســكو و 62 كيلومترى 

جنوب غربى تبريز قرار دارد.
اين روســتا يكى از 3 روســتاى 
صخــره اى جهان اســت كه موجب 
جذابيت بى نظير آن شــده است و نوع 
معمارى روســتا و جارى بودن زندگى 
مردم در قالــب بافت قديمى آن يك 
اســتثنا در جهــان به شــمار مى آيد 
كه 2 روســتاى صخــره اى ديگر در 
كاپادوكياى تركيه و داكوتاى آمريكا 
فاقد اين ويژگى منحصر به فرد است.

شيوه بناى خانه هاى اين روستا از 
نــوع معمارى صخره اى و به شــكل 
مخروطى يا كله قندى است كه برخى 
از باستان شناسان قدمت آن را به دوره 

هاى پيش از اسالم نسبت مى  دهند.
روستاى تاريخى كندوان در سال 
ارديبهشــت ســال 1376 به شماره 
1857 در فهرســت آثار ملى ايران به 

ثبت رسيده است.
روستاى تاريخى كندوان در زمان 
حاضــر يكى از چند پايگاه ســازمان 
ميــراث فرهنگى، صنايع دســتى و 

گردشگرى كشور است.

تاكيد معاون استاندار بر ضرورت پرهيز از
 مديــر عامل كارخانه آرد ســازى  دخالت هاى غيرفنى در كندوان

شهرستان هشــتروددرگفتگو با خبرنگار 
روزنامه جام جم  آذربايجان شــرقى گفت 
:مجتمع توليدى آرد هشــترود مجهز به 
دســتگاه ها و تكنولوژى هــاى روز دنيا 
همــواره به دنبال توليد  آرد با كيفيت بوده 
ودرجهــت رضايتمندى مردم تالش مى 

كند. 
 كارخانه آرد هشــترود دومين ســال 
متوالى است كه در بخش سازمان حمايت 
از مصرف كنندگان ، از طرف مســئولين 
ذيربط استانى به عنوان واحد برترونمونه  
در استان انتخاب مى شود كه اين كار نشان 
دهنده عشــق و عالقه به توليد و صنعت 

وايجاد اشتغال درمنطقه  مى باشد.
 مجيد غفارزاده افــزود : با وجود تمام 
مشكالت در حوزه صنعت و بحث تحريم 
از طرف دشــمنان اســالم وانقالب اين 
كارخانه سعى وكوشــش كرده  هميشه 
بهتريــن كيفيت را ارائــه داده و با وجدان 
كارى و انضباط اجتماعى به سمت توليد 
قدم برميدارد وهميشــه در توليد آرد و نان 
مردم واليتمدار شهرستان هاى هشترود 
وچاراويماق ونيز اســتان به دنبال كسب 
اجردنيــوى واخروى وپــاداش معنوى 
ورضايتمندى بوده اســت كه  درقبال  آن 
خداوند متعال را شاكريم كه بركت خود را 
برايمان ناز ل نموده واز لحاظ معنوى و نيز 
از لحاظ مادى الطاف بيكرانش را عنايت 

نموده است.  وى ادامه داد: اعتقاد داريم هر 
كس درانجام فعاليتهايش خداوند را ناظر 

بر اعمال خويش بداند موفق خواهد بود.
  مدير عامل كارخانه آرد سازى  افزود : 
الزم به يادآورى اســت كــه كارخانه آرد 
هشترود مجهز به آخرين تكنولوژى روز ، با 
بازسازى آزمايشگاه و با نظارت مدير فنى و 
كنترل كيفى از بدو ورود گندم به كارخانه و 
بعد از آن آرد هاى استحصالى مورد رصد و 
بازنگرى قرار گرفته و بعد اجازه خروج داده 
مى شــود و نتايج تمام آزمايشات به طور 
اتوماتيك ثبت و توســط ســازمان هاى 
مختلف از جمله علوم پزشكى و سازمان غذا 
و دارو كنتــرل و همچنيــن تمامــى 
دستورالعمل هاى شركت بازرگانى دولتى 
ايران رعايت مى گرددبرادران غفارزاده از 
تمامى مسوولين شهرستانى واستانى به 
جهت حمايتهاى الزم تشــكروقدردانى 
نموده و اظهار اميدوارى كردندكه درآينده 
نزديك فعاليتهاى خودرا دربخش صنايع 

جانبى گسترش خواهند داد .

كيفيت محصــول توليدى؛ اولويــت كارخانه آرد 
هشترود

برادر ارجمند جناب آقاى بهروز فروغى
ـــراز  ـــا اب ـــد . ب ـــر ش ـــف و تاث ـــب تاس ـــان موج ـــدر گراميت ـــت پ درگذش
ـــوده  ـــرض نم ـــليت ع ـــان را تس ـــت ايش ـــه، در گذش ـــدردى   صميمان هم
و بـــراى آن  مرحـــوم آمـــرزش و بـــراى جنابعالـــى و خانـــواده محتـــرم 

صبـــر و شـــكيبايى از درگاه خداونـــد ســـبحان خواســـتاريم.
 سرپرستى روزنامه جام جم   آذربايجان شرقى 

همكار گرامى  ســـركار خانم محمديارى
ضايعـــه درگذشـــت پـــدر همســـرتان را  تســـليت عـــرض 
نمـــوده و از خداونـــد  متعـــال بـــراى آن مرحـــوم مغفـــرت و 

بـــراى بازمانـــدگان  صبـــر وشـــكيبايى مســـئلت داريـــم.
 سرپرستى روزنامه جام جم  آذربايجان شرقى 

اصالحيه
ـــهردارى  ـــايت ش ـــيله آدرس س بدينوس
ـــورخ  ـــه م ـــژه نام ـــه وي ـــهند  در اطالعي س
97/11/15 روز دوشـــنبه شـــماره 5317 ،   
www.sahand.ir صحيـــح مى باشـــد 

ـــردد. ـــالح ميگ ـــيله اص ـــه بدينوس ك



به مناسبت هفته احسان و نيكوكارى از خيرين استان آذربايجان شرقى 
توسط بيمه جم تقدير به عمل آمد.

 همزمان با آغاز هفته احسان نيكوكارى مراسم تجليل از خيرين استان و 
افتتاح اپليكيشن وب بيمه جم با حضور فعالين رسانه وانجمن هاى خيريه در 

شهرستان آذر شهر برگزار شد.

در اين مراسم محمد عليزاده، مدير شركت بيمه جم در تجليل از فعاالن 
حوزه احسان ونيكو كارى اظهار داشت: هفته احسان ونيكوكارى بهانه اى شد 
تا با كســانى  همنشين شــويم كه  دل هاى بزرگشان سعى در آباد كردن دل 

هاى پاك انسان ها دارد.
وى ادامه داد: شركت بيمه جم  با هدف كاهش هزينه هاى  مختلف مردم 

شروع به فعاليت نمود و با راه اندازى استارت آپى بنام بيمه جم سعى در برآورد 
كردن نيازهاى بيمه جامعه دارد. مدير شــركت بيمه جم گفت: شركت بيمه 
جم با در نظر گرفتن شراط موجود و احترام به وقت مشتريان، نيازهاى بيمه 
ى مردم را در كم ترين وقت موجود تامين مى كند و شهروندان بدون مراجعه 
به نمايندگى شركت هاى بيمه مى توانند بيمه نامه خود را در كم ترين زمان 

دريافت كنند.   وى در خصوص افتتاح اپليكشن وب شركت بيمه جم نيز ابراز 
داشت:بسيار خوشحاليم كه در چنين روز مباركى از سايت اين شركت بعد از 
يك سال مطالعه و پژوهش رونمايى مى شود و امروز هر كس مى تواند با وارد 
شدن به سايت بيمه جم  اطالعات موجود در مورد شركت هاى مختلف بيمه را 
بدست آورد واقدامات و نيازهاى بيمه اى خود را از طريق اين سايت انجام دهد.

3توسط بيمه جم صورت گرفت:  تقدير از خيرين استان آذربايجان شرقى در هفته احسان و نيكوكارى ضميمه رايگان ضميمه رايگان 
روزنامه دراستان روزنامه دراستان 
آذربايجان شرقىآذربايجان شرقى

مشــكالت و بيمارى هــاى روانى در 
كودكان به صورت اختالالت رفتارى نمايان 
مى شود و اگر ادامه يابد مانع رشد طبيعى شده 
يا آن را به تأخير مى اندازد. در كودكانى كه سن 
بيشترى دارند اين اختالالت بر حافظه،تمركز 
حواس و  فعاليتهــاى فكرى تاثير مى گذارد  و 
مهارت هاى كسب شده تدريجى ممكن است 
از بيــن بــرود و كودك از  نظــر رفتارى دچار 

انحطاط شــود. مشــكالت دوران كودكى را مى توان به دو طبقه كلى اختالالت 
درونى سازى شده و اختالالت برونى سازى شده تقسيم كرد.

مشخصه اصلى اختالالت درونى سازى شده، رفتارهاى بيش از حد مهار شده 
اى اســت كه معطوف به درون هســتند كه نشانه هاى آن ها شامل سكوت زياد، 
اضطراب، افسردگى، نااميدى، كناره گيرى، انزواى اجتماعى و شكايات جسمانى 
ميباشــد. اين اختالالت تاثير منفى بر حرمت خود، عملكرد تحصيلى، سالمت 
جســمانى، كارايى اجتماعى و سازش يافتگى روانشناختى كودك در آينده دارند. 
اين مشــكالت مى توانند بســيار زود و از ســال دوم زندگى آغاز شوند. در مقابل 
اختالالت برونى سازى شده دربرگيرنده مشكالتى هستند كه رو به بيرون دارند 
و در تعــارض با ديگر افراد و محيط قرار مى گيرند؛ به بيان ديگر الگوهاى رفتارى 
سازش نايافته اى هستند كه در تعارض با ديگر افراد و انتظاراتشان قرار ميگيرند. 
اختالالت برونى ســازى شده شامل رفتارهاى قانون شكنانه و پرخاشگرانه اى 
هستند كه شامل اختالل كاستى توجه/بيش فعالى(ADHD)، اختالل سلوك و 
اختالل نافرمانى مقابله اى هستند. اين مشكالت پايدارى قابل توجهى طى زمان 
نشان مى دهند و در طول فرآيند تحول به شكل هاى مختلف بروز مى كنند. اشكال 
زودرس نشانه هاى برونى سازى شده كه از دومين سال زندگى قابل مشاهده اند 

به صورت بى قرارى، بدقلقى، گريه زياد و لجبازى ظاهر مى شوند.
اغلب  مراجعاتى هم كه از سوى خانواده ها به روانشناسان صورت مى گيرد در 
مورد كودكان داراى اختالالت برونى ســازى شده مانند پرخاشگرى و يا اختالل 
بيش فعالى اســت كه اين امر به واسطه درگير شدن خانواده با عاليم اختالالت 
برونى مى باشــد، در حالى كه عالئم اختالالت درونى سازى شده به واسطه اين 
كه خانواده و اطرافيان كودك را كمتر درگير مى كنند و بيشــتر خود كودك را رنج 
مى دهند چندان مورد توجه قرار نمى گيرند در صورتى كه اين كودكان نيز به كمك 
متخصصان امر يعنى روانشناسان نيازمندند؛ پس از خانواده ها درخواست مى شود 
كه عالئم هردو گروه از اختالل هاى درونى ســازى شده (اضطراب و افسردگى ) 
و برونى ســازى شده(پرخاشگرى و بيش فعالى ) را به يك اندازه جدى گرفته و از 

متخصصان امر كمك بگيرند.
رضا محمدزاده - كارشــناس ارشــد روانشناســى بالينى 
بيمارستان فوق تخصصى بهبود

اختالالت روانى دوران كودكى
مقاله

دبيــر اجرائي خانه كارگر اســتان با 
اهداء لوح تقديــر از مديرعامل مجتمع 

فوالد صنعت بناب قدرداني كرد. 
بــه گزارش روابــط عمومي مجتمع 
فــوالد صنعــت بنــاب، صــادق زاده 
دبيــر اجرائــي خانــه كارگر اســتان 
آذربايجانشرقي با حضور در اين مجتمع، 
از خطوط توليد بازديد و از ســيد ابوتراب 
فاضل مديرعامل شــركت با اهداء لوح 

تقدير قدرداني كرد .
صــادق زاده دبير اجرائي خانه كارگر 
اســتان اقدامات حمايتي انجام شده از 
كارگران  در اين مجتمع را مناسب دانست 
و عنوان كرد :  توجه به نيروي انســاني و 
حمايت از كارگــران در توليد از جايگاه 
ويژه اي برخوردار اســت و خوشبختانه 
در شــرايط فعلي و با مديريت انجام شده 
در ايــن مجتمع اقدامــات قابل توجه و 
شايسته اي در حمايت از كارگران انجام 

شده است كه قابل تقدير است  .
پرســنل مجتمع فوالد صنعت بناب 
در حال حاضر به لحــاظ پرداخت هاي 
قانوني به روز هستند و عيدي سالجاري 
نيز اوايل اســفند واريز شــده اســت. 
همچنيــن در تــداوم ارائه بســته هاي 

غذائي كه در ماه هاي آذر و بهمن انجام 
شده بسته سوم در قالب كارت اعتباري با 
عقد قرارداد با فروشگاه هاي زنجيره اي 
معتبر كشــور به همكاران ارائه مي گردد 
تا نسبت به تهيه مايحتاج مورد نياز خود 

اقدام نمايند.
در پايان اين ديدار لوح تقدير از طرف 
صــادق زاده  دبير اجرائي خانه كارگر به 
ســيد ابوتراب فاضل مديرعامل مجتمع 
فوالد صنعت بناب اهداء شــد كه در اين 

لوح آمده است : 
" بديهي اســت تالش بــي وقفه و 
زحمات بي دريــغ حضرتعالي در مدت 
زمان كوتاهي كه در راســتاي رشــد و 
توسعه و پيشرفت توليد و توجه به امورات 
رفاهي و معيشتي كارگران به عمل آورده 
ايد و محيط كار را بــراي توليد و نيل به 
اهداف عاليه كامال سالم و دور از هر گونه 
تنش فراهم نموده ايد بعنوان مســئول 
جامعه كارگري خطه آذربايجان وظيفه 
خويش مي دانم با تقديم اين لوح سپاس 
مراتب قدرداني خويش را ابراز نموده و از 
درگاه خالق بي همتاي هستي توفيقات 
روز افزونتان را آرزومندم . موفق و مويد 

باشيد "
ë  ميلگــرد آليــاژى بــه ســبد

بناب  صنعت  فــوالد  محصوالت 

اضافه مى شود
توليد ميلگرد شــاخه بــه قطر 6,5 
ميليمتر در كشــور تاكنون مقدور نبوده 
اما فوالد صنعت بنــاب توانمندى توليد 

اين محصول را دارا مى باشد.
ســيد اردشــير افضلى معاون بهره 
بــردارى مجتمع فــوالد صنعت بناب 
با اشــاره به لزوم تمركــز كارخانجات 
فوالد بر بومى ســازى به ويژه در شرايط 
تحريمــى فعلى به  چيالن  گفت: ممكن 
اســت تجهيزاتى كه صنايــع از خارج از 
كشــور وارد مى كنند، در داخل ساخته 
شــده باشــد و لذا بايد فرصت آشنايى و 
خريد از داخــل و با كيفيت مطلوب تر از 
نمونــه هاى خارجى را فراهم آورد. بهره 
گيرى فوالدسازان از چنين فرصت هايى 
به توليــد كنندگان تجهيزات امكان مى 
دهد كه با جديت بيشــتر و بدون نياز به 
خارج، به ســمت توليد بروند و از سوى 
ديگر وابســتگى توليدكنندگان به خارج 
كاهــش يافته و ارزبرى كمترى خواهند 

داشت.
وى افــزود: ارزى كه قرار اســت به 
خريد هــاى خارجى تخصيــص يابد، 
چنانچه به توليدكننده داخلى داده شود، 
عالوه بر افزايش اشــتغال وابســتگى 

صنايع به خارج را كاهش مى دهد.

افضلى درخصوص بومى ســازى در 
مجتمع فوالد صنعت بناب نيز به  چيالن  
گفت: اين شــركت موارد بسيارى را در 
حوزه بومى سازى انجام داده است كه مى 
 Changeover توان به دســتگاه
كوره هــاى القايى، دســتگاه گرپ كه 
به صورت كامل در فوالد بناب ســاخته 
شــده و طراحى و ساخت ركوپراتورهاى 
خطوط نورد و نيز ســاخت سردكن هاى 

اكسيژن پلنت اشاره كرد.
وى ادامه داد: با توجه به اينكه فوالد 
صنعــت بناب در حوزه صــادرات وارد و 
فعال شــده و خميدگى سر ميلگردها در 
صادرات بســيار مهم است، لذا با كمك 
اره آتشــى كه صد درصــد آن در بناب 
ساخته شد، اين موضوع به خوبى رعايت 
مى گردد. وى كار ارزشمند فوالد صنعت 
بناب را ساخت كوره القايى از صفر تا صد 
عنوان كرد و گفت: در حوزه مهندســى 
نيز مانيتــور ميز كنترل (HMI) ريخته 
گرى مداوم چه به لحاظ ســخت افزارى 
و چه نرم افزارى در اين شــركت انجام 
شــده اســت كه بايد توجه داشت اجرا 
و پياده ســازى اتوماســيون سطح 2 در 

ريخته گرى مداوم كار كوچكى نيست.
معاون بهره بــردارى مجتمع فوالد 
صنعت بناب با اشــاره بــه اينكه توليد 

ميلگرد شــاخه به قطــر 6.5 ميليمتر در 
كشــور تاكنون مقدور نبوده گفت: هم 
اكنون فوالد بنــاب توانمندى توليد اين 
محصول را دارا مى باشــد و ســفارش 
هايى را نيز بــراى اين محموله دريافت 
كرده اســت. تا پيش از اين قابليت توليد 
ميلگردهاى شاخه در سايزهاى 8، 10 و 
12 ميليمتر در فوالد صنعت بناب وجود 
داشت و اكنون سايز 6.5 نيز به آن اضافه 

شده است.
وى اين نويد را داد كه در آينده بسيار 
نزديك خط نــورد ميلگرد آلياژى نيز در 
فوالد صنعت بناب راه اندازى مى شود و 
هم اكنون اين خط در حال مونتاژ است.

افضلــى در خاتمه گفت: متاســفانه 
در كوره هاى القايى موجود در كشــور، 
درصد شــارژ آهن اســفنجى 20 تا 25 
درصد باالتر نمى باشــد اما خوشبختانه 
با همت همكاران فــوالد صنعت بناب 
شارژ آهن اســفنجى در كوره هاى اين 
مجموعــه، در ســطح 50 درصد تثبيت 

شده است. 

ë  اســتقبال از روز درختكاري در
مجتمع فوالد صنعت بناب

كاشت 1357 اصله نهال به مناسبت 
چهلمين ســالگرد انقالب اســالمي در 

مجتمع فوالد صنعت بناب آغاز شد.
بــه گزارش روابــط عمومي مجتمع 
فوالد صنعــت بناب،  به مناســبت فرا 
رســيدن 15 اســفند روز درختكاري، با 
حضور دكتــر فاضــل مديرعامل اين 
مجتمــع، كاشــت 1357 اصله نهال به 
مناســبت چهلمين ســالگرد پيروزى 
شــكوهمند انقــالب اســالمى در اين 

شركت آغاز شد.
ســيد ابوتــراب فاضــل ضمــن 
گراميداشت فرا رسيدن روز درختكاري 
گفــت : روز درختكاري به عنوان نمادي 
براي همت گماردن در راســتاي ايجاد و 
توسعه فضاي ســبز بوده و بايد بصورت 
جــدي و برنامه ريزي شــده در فواصل 
زماني متعدد و مداوم كاشــت درخت و 
ايجاد فضاي ســبز در دستور كار باشد.

مديرعامل و نائــب رئيس هيئت مديره 
مجتمع فوالد صنعت بناب با اشــاره به 
صنعت ســبز افزود : در تداوم فعاليت ها 
و اقدامات محيط زيســتي انجام شده در 
چند ماه اخير كه به لحاظ سخت افزاري 
و نرم افزاري انجــام گرديده و با برنامه 
جامع دنبال مي شــود  ايجاد فضاي سبز 
را نيــز بصورت جدي دنبال خواهيم كرد 
و كاشــت 1357 اصله نهال به مناسبت 
روز درختكاري آغاز مي شود كه در ادامه 
اين تعداد بيشتر خواهد بود و انتخاب نوع 
درخت با در نظر گرفتن شــرايط اقليمي 
و آب و هوايي منطقــه انجام مي گيرد . 
مجتمــع فوالد صنعت بناب در زميني به 
مساحت 140 هكتار تاسيس شده است 
كه متناســب با اســتانداردهاي الزم در 
خصوص فضاي صنعتي، فضاي سبز نيز 
در آن ايجاد شــده و از سيســتم آبياري 
مكانيزه و شبكه هاي بهره مند مي باشد.

قدردانــى خانه كارگر از مديريت مجتمع فوالد صنعت بناب
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1- غيرقابل پرداخت بودن چك در سامانه 
بانك مركزى

يكى از ويژگى هاى قانون جديد صدور چك 
«ثبت غيرقابل پرداخت بودن چك در سامانه 
يكپارچه بانك مركزى و درج كد رهگيرى در 

گواهينامه هاى عدم پرداخت» مى باشد.
وجه  هرگاه  اصالحى،  چهار  ماده  اساس  بر 
چك به علتى از قبيل فقدان يا عدم كفايت 
در  اختالف  امضا،  مطابقت  عدم  موجودى، 
مندرجات، خط خوردگى در متن چك و دستور 
پرداخت  صادركننده،  توسط  پرداخت  عدم 
درخواست  بر  بنا  است  مكلف  بانك  نشود، 
دارنده چك فورا، غيرقابل پرداخت بودن آن را 
در سامانه يكپارچه بانك مركزى وارد كند و با 
دريافت كد رهگيرى و درج آن در گواهينامه اى 
كامل  نشانى  و  هويت  چك،  مشخصات  كه 
صادركننده در آن ذكر شده باشد، علت يا علل 
عدم پرداخت را صريحا قيد و آن را امضا و مهر 

و به متقاضى تسليم كند.
بايد ذكر كرد كه به گواهينامه فاقد كد رهگيرى 
در مراجع قضايى و ثبتى ترتيب اثر داده نمى 
امضاى  مطابقت  بايد  مزبور  برگ  در  و  شود 
صادركننده با نمونه امضاى موجود در بانك 
(حدود عرف بانكدارى) يا عدم مطابقت آن 
از طرف بانك تصديق شود. همچنين بانك 
مكلف است به منظور اطالع صادركننده چك، 
فورا نسخه دوم اين برگ را به آخرين نشانى 
است،  موجود  بانك  در  كه  حساب  صاحب 
نام  و  نام  بايد  مزبور  برگ  در  و  كند  ارسال 
خانوادگى و نشانى كامل دارنده چك نيز قيد 

شود.
همچنين مطابق ماده پنج اصالحى، در صورتى 
كه موجودى حساب صادركننده چك نزد بانك 
كمتر از مبلغ چك باشد، به تقاضاى دارنده 
در  موجودى  مبلغ  است  مكلف  بانك  چك 
حساب را به دارنده چك بپردازد و دارنده چك 
با قيد مبلغ دريافت شده پشت چك، آن را به 

بانك تسليم كند.
بانك مكلف است بنابر درخواست دارنده چك، 
فوراً كسرى مبلغ چك را در سامانه يكپارچه 
بانك مركزى وارد كند و با دريافت كد رهگيرى 
و درج آن در گواهينامه اى مشابه ماده قبل، آن 
را به متقاضى تحويل دهد. به گواهينامه فاقد 
كد رهگيرى در مراجع قضايى و ثبتى ترتيب 
به  نسبت  مزبور  چك  و  شود  نمى  داده  اثر 
مبلغى كه پرداخت نشده، بى محل محسوب و 
گواهينامه بانك در اين مورد براى دارنده چك، 
جانشين اصل چك مى شود. در مورد اين ماده 
نيز بانك مكلف است اعالميه مذكور در ماده 

قبل را براى صاحب حساب ارسال كند.
2-تاثير غيرقابل پرداخت بودن چك بر تمام 

حساب هاى صاحب آن
يكى از ويژگى هاى ديگر قانون جديد صدور 
چك را «تاثير غيرقابل پرداخت بودن يك چك 
بر تمام حساب هاى صادركننده آن» است كه 
مطابق ماده پنج مكرر، بعد از ثبت غيرقابل 
پرداخت بودن يا كسر مبلغ چك در سامانه 
يكپارچه بانك مركزى، اين سامانه مراتب را 
به صورت برخط به تمام بانك ها و مؤسسات 

اعتبارى اطالع مى دهد.
پس از گذشت 24 ساعت تمام بانك ها و 
تا  مكلفند  مورد  حسب  اعتبارى  مؤسسات 
پيش از رفع سوءاثر از چك، اقداماتى شامل 
«عدم افتتاح هرگونه حساب و صدور كارت 
بانكى جديد»، «مسدود كردن تمام حساب ها 
و كارت هاى بانكى و هر مبلغى كه صادركننده 

تحت هر عنوان نزد بانك يا مؤسسه اعتبارى 
به  چك  مبلغ  كسرى  ميزان  به  (فقط)  دارد 
ترتيب اعالمى از سوى بانك مركزى»، «عدم 
يا صدور  بانكى  تسهيالت  پرداخت هرگونه 
«عدم  و  ريالى»  يا  ارزى  نامه هاى  ضمانت 
را  ريالى»  يا  ارزى  اسنادى  اعتبار  گشايش 

انجام دهند.
بر اساس تبصره يك ماده پنج مكرر، چنانچه 
بندهاى  در  مذكور  هاى  محروميت  اِعمال 
«الف»، «ج» و «د» اين ماده در خصوص بنگاه 
اوضاع  شرايط،  به  توجه  با  اقتصادى  هاى 
امنيت  در  اخالل  موجب  اقتصادى  احوال  و 
اقتصادى استان مربوطه شود، به تشخيص 
شوراى تأمين استان موارد مذكور به مدت يك 

سال به حالت تعليق در مى آيد.
3-مسدود كردن حساب هاى اصيل و نماينده

در قانون جديد صدور چك «امكان مسدود 
كردن حساب هاى اصيل و نماينده به صورت 
وجود  تضامنى»  مسئوليت  دليل  به  همزمان 
دارد. در صورتى كه چك به وكالت يا نمايندگى 
از طرف صاحب حساب اعم از شخص حقيقى 
يا حقوقى صادر شود، اقدامات مذكور عالوه بر 
صاحب حساب، در مورد وكيل يا نماينده نيز 
اعمال مى شود مگر اينكه در مرجع قضايى 
صالح اثبات كند عدم پرداخت مستند به عمل 
صاحب حساب يا وكيل يا نماينده بعدى او 

است.
قانون  مكرر  پنج  ماده  دوم  تبصره  طبق 
صدور  هنگام  به  مكلفند  ها  بانك  جديد، 
گواهينامه عدم پرداخت، در صورتى كه چك 
مشخصات  باشد،  شده  صادر  نمايندگى  به 

نماينده را نيز در گواهينامه مذكور درج كنند.
4-موارد رفع سوءاثر از چك برگشتى

مستندا به تبصره هاى سه، چهار و پنج ماده 
موارد  به  اشاره  با  و  جديد  قانون  مكرر  پنج 
رفع سوءاثر از چك برگشتى بايد گفت كه 
در صورت واريز كسرى مبلغ چك به حساب 
جارى نزد بانك محال عليه و ارائه درخواست 
مسدودى، بانك مكلف است ضمن مسدود 
كردن مبلغ مذكور تا زمان مراجعه دارنده چك 
و حداكثر به مدت يك سال، ظرف مدت سه 
روز واريز مبلغ را به شيوه اى اطمينان بخش و 

قابل استناد به اطالع دارنده چك برساند.
بانك  به  چك  الشه  صورت «ارائه  در  ضمنا 
رسمى  نامه  رضايت  «ارائه  عليه»،  محال 
(تنظيم شده در دفاتر اسناد رسمى) از دارنده 
چك يا نامه رسمى از شخص حقوقى دولتى 
يا عمومى غيردولتى دارنده چك»، «ارائه نامه 
صالح  ذى  ثبتى  يا  قضايى  مرجع  از  رسمى 
مبنى بر اتمام عمليات اجرايى در خصوص 
برائت  بر  مبنى  قضايى  حكم  «ارائه  چك»، 
و  چك  خصوص  در  حساب  صاحب  ذمه 
سپرى شدن مدت سه سال از تاريخ صدور 
گواهينامه عدم پرداخت مشروط به عدم طرح 
چك  خصوص  در  كيفرى  يا  حقوقى  دعواى 
توسط دارنده»، بانك مكلف است مراتب را 
در سامانه يكپارچه بانك مركزى اعالم كند 
تا فورا و به صورت برخط از چك رفع سوءاثر 

شود.
عدم  گواهينامه  صدور  چنانچه  قانون،  طبق 
(به  پرداخت  عدم  دستور  دليل  به  پرداخت 
ادعاى تحصيل مجرمانه چك) باشد، سوءاثر 
موسسه  يا  بانك  و  شد  نخواهد  محسوب 
اعتبارى حسب مورد مسئول جبران خساراتى 
خواهند بود كه از عدم انجام اين تكاليف به 

اشخاص ثالث وارد شده است.

5-حداكثر اعتبار دسته چك، 3 سال است
اعتبار  مدت  حداكثر  قانون،  اين  اساس  بر 
دسته چك سه سال است و هر برگ دسته 
براى  و  باشد  يكتا  شناسه  داراى  بايد  چك 
متقاضى دسته چك، سقف مجاز اعتبار در نظر 

گرفته مى شود.
به  چك  دسته  ارائه  براى  مكلفند  ها  بانك 
مشتريان خود، صرفا از طريق سامانه صدور 
يكپارچه چك (صياد) نزد بانك مركزى اقدام 

كنند.
صحت  از  اطمينان  از  پس  سامانه  اين 
سامانه  از  استعالم  با  متقاضى  مشخصات 
و  بانكى  الكترونيكى  سنجى  هويت  نظام 
نسبت  مورد  حسب  قانونى،  ممنوعيت  نبود 
ملى  سامانه  از  اعتبارى  گزارش  دريافت  به 
«قانون  پنج  ماده  موضوع  اعتبارسنجى 
هزينه  كاهش  و  تسهيالت  اعطاى  تسهيل 
هاى  طرح  اجراى  در  تسريع  و  طرح  هاى 
توليدى و افزايش منابع مالى و كارايى بانك 
ها» مصوب پنجم تير سال 86 يا رتبه بندى 
اعتبارى از مؤسسات موضوع بند 21 ماده يك 
«قانون بازار اوراق بهادار جمهورى اسالمى 
ايران مصوب اول آذر سال 84» اقدام كرده و 
متناسب با نتايج دريافتى، سقف اعتبار مجاز 
متقاضى را محاسبه و به هر برگه چك شناسه 

يكتا و مدت اعتبار اختصاص مى دهد.
حداكثر  جديد،  قانون   6 ماه  طبق  همچنين 
مدت اعتبار چك از زمان دريافت دسته چك، 
سه سال است و چك هايى كه تاريخ مندرج 
در آنها پس از مدت اعتبار باشد، مشمول اين 
قانون نمى شوند؛ يعنى از مزاياى سند تجارى 
توان  نمى  تضامنى)  مسئوليت  (مانند  چك 
استفاده كرد. با توجه به اينكه بر اساس ماده 
چهار قانون مدنى اثر قانون نسبت به آينده 
است، مدت اعتبار دسته چك هاى صادر شده 
شامل  قانون  اين  شدن  االجرا  الزم  از  قبل 
محدوديت سه سال و لزوم درج شناسه يكتا 

نمى شود.
6-اضافه شدن چك موردى به انواع چك

مطابق تبصره دوم ماده 6 اصالحى، به منظور 
نياز  رفع  و  چك  دسته  براى  تقاضا  كاهش 
بانك  دار،  وعده  پرداخت  ابزار  به  اشخاص 
سال  يك  مدت  ظرف  است  مكلف  مركزى 
پس از الزم االجراء شدن اين قانون، ضوابط 
را  مستقيم  برداشت  خدمات  زيرساخت  و 
كه  اشخاصى  براى  موردى  چك  صورت  به 
دسته چك ندارند، به صورت يكپارچه در نظام 
بانكى تدوين و راه اندازى كند تا بدون نياز به 
اعتبارسنجى، رتبه بندى اعتبارى و استفاده 
از دسته چك، امكان برداشت از حساب اين 

اشخاص براى ذى نفعان معين فراهم شود.
در صورت عدم موجودى كافى براى پرداخت 
چك موردى، صاحب حساب تا زمان پرداخت 
بندهاى  در  مندرج  موارد  مشمول  دين، 
محروميت  نيز  و  قانون  اين  مكرر  پنج  ماده 
و  جديد  چك  صدور  چك،  دسته  دريافت  از 

استفاده از چك موردى مى شود.
7-جرم انگارى دريافت دسته چك مغاير با 

وضعيت مالى صادركننده
بر اساس تبصره سوم ماده 6 اصالحى، هر 
شخصى كه با توسل به شيوه هاى متقلبانه 
مبادرت به دريافت دسته چك غير متناسب 
با اوضاع مالى و اعتبارى خود كرده يا دريافت 
آن توسط ديگرى را تسهيل كند، به مدت سه 
سال از دريافت دسته چك، صدور چك جديد 
و استفاده از چك موردى محروم و به جزاى 

نقدى درجه پنج محكوم مى شود و در صورتى 
مجرمانه  عنوان  با  منطبق  ارتكابى  عمل  كه 
ديگرى با مجازات شديدتر باشد، مرتكب به 

مجازات آن جرم محكوم مى شود.
8- محروميت افراد داراى چك برگشتى از 

خدمات بانكى مرتبط با چك
بانك  جديد،  قانون  مكرر   21 ماده  مطابق 
سال  دو  مدت  ظرف  است  مكلف  مركزى 
پس از الزم االجراءشدن اين قانون در مورد 
پرداخت  از  معسر  ورشكسته،  اشخاص 
رفع  برگشتى  چك  داراى  يا  به  محكوم 
سوءاثر نشده، از دريافت دسته چك و صدور 
چك جديد در سامانه صياد و استفاده از چك 

موردى جلوگيرى كند.
همچنين بايد امكان استعالم آخرين وضعيت 
مجاز،  اعتبار  سقف  شامل  چك  كننده  صادر 
سابقه چك برگشتى در سه سال اخير و ميزان 
تعهدات چك هاى تسويه نشده را صرفا براى 
كسانى كه قصد دريافت چك دارند، فراهم 

كند.
سامانه مذكور به نحوى خواهد بود كه صدور 
هر برگه چك مستلزم ثبت هويت دارنده، مبلغ 
و تاريخ مندرج در چك براى شناسه يكتاى 
امكان  و  بوده  صادركننده  توسط  چك  برگه 
انتقال چك به شخص ديگر توسط دارنده تا 
قبل از تسويه آن، با ثبت هويت شخص جديد 
براى همان شناسه يكتاى چك امكان پذير 
باشد و مبلغ چك نبايد از اختالف سقف اعتبار 
مجاز و تعهدات چك هاى تسويه نشده بيشتر 

باشد.
9-ممنوعيت صدور چك در وجه حامل

از  پس  مكرر،  ماده 21  دوم  تبصره  مطابق 
اين  شدن  االجراء  الزم  از  سال  دو  گذشت 
قانون، تسويه چك صرفا در سامانه تسويه 
چك (چكاوك) طبق مبلغ و تاريخ مندرج در 
سامانه و در وجه مالك نهايى چك براساس 
شد  خواهد  انجام  صياد  سامانه  از  استعالم 
و چك هايى كه مالكيت آنها در سامانه صياد 
باشد، مشمول اين قانون نبوده  ثبت نشده 
برخوردار  چك  صدور  قانون  ازمزاياى  و 
نيستند و بانك ها مكلفند از پرداخت وجه آنها 

خوددارى كنند.
همچنين صدور و پشت نويسى چك در وجه 
حامل ممنوع است و ثبت انتقال چك در سامانه 
خواهد  چك  نويسى  پشت  جايگزين  صياد 
اشخاص  مورد  در  ها  ممنوعيت  اين  و  بود 
ورشكسته، معسر از پرداخت محكوم به يا 
داراى چك برگشتى رفع سوءاثر نشده (كه 
به وكالت يا نمايندگى از طرف صاحب حساب 
اعم از شخص حقيقى يا حقوقى اقدام مى 

كنند) نيز اجرا مى شود.
دادگاه  از  اجرائيه  صدور  10-درخواست 

حقوقى بدون طرح دعوا
اين  قانون  اين  خاص  هاى  ويژگى  از  يكى 
امر ميباشد كه به منظور كاهش پرونده هاى 
مطروحه در دادگسترى، مطابق قانون جديد 
دارنده چك مى تواند با ارائه گواهينامه عدم 
اجرائيه  صدور  صالحه  دادگاه  از  پرداخت، 
نسبت به كسرى مبلغ چك، خسارت تأخير 
تأديه و حق الوكاله وكيل طبق تعرفه قانونى را 
درخواست كند و دادگاه مكلف است در صورت 
وجود شرايط قانونى حسب مورد عليه صاحب 
حساب، صادر كننده يا هر دو اجرائيه صادر 

كند.
در صورتى كه در متن چك، وصول وجه آن 
منوط به تحقق شرطى نبوده و قيد نشده باشد 

كه چك بابت تضمين انجام معامله يا تعهدى 
است، وصول آن از طريق ثبتى و طرح دعوا در 
دادگاه حقوقى قابل وصول است اما از طريق 
قابل  كيفرى  و  دادگسترى  احكام  اجراى 

وصول نيست.
در صورتى كه گواهينامه عدم پرداخت به دليل 
دستور عدم پرداخت طبق ماده 16 اين قانون 
و تبصره هاى آن صادر نشده باشد، دارنده 

اين نوع چك مى تواند شكايت كيفرى كند.
مدت  ظرف  است  مكلف  چك  كننده  صادر 
خود  بدهى  اجرائيه،  ابالغ  تاريخ  از  روز   10
را بپردازد يا با موافقت دارنده چك ترتيبى 
براى پرداخت آن بدهد يا مالى معرفى كند كه 
اجراى حكم را ميسر كند و در غير اين صورت 
احكام  اجراى  دارنده،  درخواست  حسب 
«نحوه  قانون  طبق  را  اجرائيه  دادگسترى، 
اجرا  مورد  به  مالى»  محكوميت هاى  اجراى 
گذاشته و نسبت به استيفاى مبلغ چك اقدام 

مى كند.
طبق ماده 23 اصالحى، اگر صادركننده يا قائم 
مقام قانونى او دعوايى مانند مشروط يا بابت 
تضمين بودن چك يا تحصيل چك از طريق 
كالهبردارى يا خيانت در امانت يا ديگر جرائم 
در مراجع قضايى اقامه كند، اقامه دعوى مانع 
از جريان عمليات اجرايى نخواهد شد مگر در 
مواردى كه مرجع قضايى ظن قوى پيدا كند يا 
از اجراى سند مذكور ضرر جبران ناپذير وارد 
شود كه در اين صورت با اخذ تأمين مناسب، 

قرار توقف عمليات اجرايى صادر مى شود.
در صورتى كه دليل ارائه شده مستند به سند 
رسمى باشد يا اينكه صادركننده يا قائم مقام 
قانونى مدعى مفقود شدن چك بوده و مرجع 
قضائى داليل ارائه شده را قابل قبول بداند، 
توقف عمليات اجرايى بدون أخذ تأمين صادر 
مى شود و به دعاوى مذكور خارج از نوبت 

رسيدگى خواهد شد.
بنابراين وجه چك از چهار طريق «اقامه دعوا 
 » دادخواست»،  تقديم  با  حقوقى  دادگاه  در 
درخواست صدور اجرائيه از دادگاه حقوقى»، 
و  ثبت»  اداره  از  اجرائيه  صدور  «درخواست 

«شكايت كيفرى» قابل مطالبه است.
11-رسيدگى به تخلفات بانك ها و كارمندان 

خاطى توسط بانك مركزى
بانك  صالحيت  شناسايى   » بايد  پايان  در 
مركزى براى رسيدگى به تخلفات كارمندان 
آخرين  را  غيردولتى»  و  دولتى  هاى  بانك 

ويژگى قانون جديد صدور چك خواند.
طبق ماده 24 الحاقى، در صورت تخلف از هر 
يك از تكاليف مقرر در اين قانون، بانكها يا 
مؤسسات اعتبارى اعم از دولتى و غيردولتى، 
كارمند خاطى و مسؤول شعبه مربوطه، حسب 
مورد با توجه به شرايط، امكانات، دفعات و 
مراتب به مجازات هاى مقرر در ماده 9 قانون 
رسيدگى به تخلفات ادارى محكوم مى شوند 
كه رسيدگى به اين تخلفات در صالحيت بانك 

مركزى است.
اميدوارم اقتصاد كشور چنان شكوفا باشد كه 

اصل اعتماد را در عرف جامعه نهادينه نمايد.

يازده ويژگى قانون جديد 
چك بانكى
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