
دسته  دادن  برای  اعتبارسنجی  الکترونیکی،  چک  صدور 
ممنوعیت  صیاد،  سامانه  موردی  چک  صدور  چک، 
اشخاص ورشکسته و معسر در اخذ و صدور چک، امکان 
ممنوعیت  چک،  صادرکننده  وضعیت  آخرین  استعالم 
انتقال چک به صورت کاغذی، ممنوعیت صدور چک در 

وجه حامل و عمال! عدم امکان صدور چک موعددار و 
تضمینی و از دیگر ابداعات شایسته و قابل تقدیر 

قوه قضاییه است.
آذرخش شهبازی

داستان جلد

شروع خدمات جدید داخل آسیا در ماه دسامبر
:WAN HAI اطالعیه جدید شرکت

ــه ١۵  ــران (IRISL) در رتب ــالمی ای ــوری اس ــتیرانی جمه ــرکت کش ش
فهرست برترین کشتیرانی های کانتینری دنیا قرار گرفت.

جدیدترین گزارش یک شرکت تحقیقاتی:

ا︋︡ا︻︀ت ﹇︀﹡﹢ن ا︮﹑ ﹩﹉ در ﹝︭﹢︋︀ت ︨︀ل ١٣٩٧

﹡︀د﹠﹥ ︨︀زی 
﹞﹏ و ﹡﹆﹏ 

﹋︀﹡︐﹫﹠︣ی ﹨︡ف 
﹋︪︐﹫︣ا﹡﹩ در 
︋﹠︀در ︫﹞︀﹜﹩

۱۷ آذر ۱۳۹۹

شـــ�ره

B A Y A N D O R D i g i t a l
Magaz ine «داود تفتى» مدیرعامل 

کشتیرانى دریاى خزر:

زندان تجارى
به جاى زندان حصارى



بر اساس جدیدترین گزارش یک شرکت تحقیقاتى

ــ︐﹫︣ا﹡﹩  ــ︣وه ﹋︪ ــ︀ت ﹎ ا﹇︡ا﹝
در ︗️ ﹝﹆︀︋﹙﹥ ︋︀ ﹋︣و﹡︀

︎︪ــ︐﹫︊︀﹡﹩  و  ا﹡︧ــ︀﹡﹩   ﹤︀﹞︨︣ــ ﹝︺ــ︀ون   
﹋︪ــ︐﹫︣ا﹡﹩ ︗﹞﹢ری ا︨ــ﹑﹝﹩ ا︣ان ﹎﹀️: از 
﹨﹞︀ن ا︀م او﹜﹫﹥ ︫ــ﹫﹢ع و︣وس ﹋︣و﹡︀، ︨︐︀دی 
در ﹋︪ــ︐﹫︣ا﹡﹩ ︗﹞﹢ری ا︨﹑﹝﹩ ا︣ان ︑︪﹊﹫﹏ 
︫ــ︡ ﹋﹥ ︋ــ︀ ︑︭﹞﹫﹛ ﹨︀ی اــ﹟ ︨ــ︐︀د ا﹇︡ا﹝︀ت و 
︑﹞﹫︡ا︑﹩ ︎﹫︪ــ﹍﹫︣ا﹡﹥ ︋︀ ﹨ــ︡ف ﹋︀﹨︩ ا︋︐﹑ی 
 ︩ ︀ آن در︋  ﹥ و︣وس ﹋︣و﹡︀ و ﹝﹆︀︋﹙﹥︋  ﹋︀ر﹋﹠︀ن︋ 
︪︠ــ﹊﹩ و در︀﹩ ﹎ــ︣وه ﹋︪ــ︐﹫︣ا﹡﹩ ︗﹞﹢ری 
️﹋︣  ︫﹤﹫﹚﹋ ️︀﹝ ︀ری و﹊﹝﹨ ︀ ا︨﹑﹝﹩ ا︣ان︋ 

 ﹨︀ و ﹝﹣︨︧︀ت ︮﹢رت ﹎︣﹁️.
︋﹥ ﹎﹀︐﹥ ﹝﹠︡س ︨ــ︺﹫︡ ︗︊﹙﹩ از ︻﹞︡ه ﹁︺︀﹜﹫️

 ﹨︀ی ︎﹫︪ــ﹍﹫︣ا﹡﹥ در ︗️ ر︻︀️ ︎︣و︑﹊﹏ ﹨︀ی 
︋︡ا︫ــ︐﹩ در ︋︩ ︪︠ــ﹊﹩ ﹝﹩ ︑﹢ان ︋﹥ ا﹜︤ام 
﹋︀ر﹋﹠ــ︀ن و ﹝︣ا︗︺ــ︀ن ︋﹥ ا︨ــ︐﹀︀ده از ﹝︀︨ــ﹉، 
ا﹡︖ــ︀م ︾︣︋︀﹜﹍ــ︣ی او﹜﹫ــ﹥ ﹋︀ر﹋﹠ــ︀ن در ﹝︊︀دی 
︉ ︨ــ﹠︖﹩ و ا﹡︡ازه ﹎﹫︣ی ﹝﹫︤ان  ورودی ﹡︷﹫ــ︣ ︑
ا﹋︧ــ﹫︥ن ︠﹢ن، ︋︣﹎︤اری ︗﹙︧ــ︀ت، دوره ﹨︀ی 
﹢رت  ــ﹥︮  آ﹝﹢ز︫ــ﹩ و ﹨﹞︙﹠﹫ــ﹟ ﹝︀︭︊﹥ ﹨ــ︀︋ 
آ﹡﹑ــ﹟، ا﹡︖ــ︀م ︋︣﹡︀﹝ــ﹥ ﹝ــ︡ون ︲︡︻﹀﹢﹡ــ﹩ و 
﹎﹠︡زدا﹩ ︨︀︠︐﹞︀ن ﹨︀، ﹋︀ر﹎︀ه ﹨︀ و ︑︖﹫︤ات، 
︎﹢︫︩ ︋﹫﹞﹥ ﹨︤﹠﹥ آز﹝︀︩ ︑︧️ ﹋︣و﹡︀ ︑﹢︨︳ 
︋﹫﹞﹥ ︑﹊﹞﹫﹙﹩، ﹡︭︉ د︨︐﹍︀ه ︲︡︻﹀﹢﹡﹩ ﹋﹠﹠︡ۀ 
د︨️ و ﹋﹀︩ در ورودی ︨︀︠︐﹞︀ن، ︑﹢ز︹ ︾︢ا 
︋﹫﹟ ﹋︀ر﹋﹠︀ن ﹝︐﹆︀︲﹩ ︋﹥ ︮﹢رت ︋︧ــ︐﹥ ︋﹠︡ی، 
﹋︀﹨︩ ︨ــ︀︻️ ﹋︀ری و ﹋︀﹨︩ ︱ــ﹢ر ﹋︀ر﹋﹠︀ن 
︫ــ︣﹋️ ︋︣ ا︨ــ︀س ︋︪ــ﹠︀﹝﹥ ﹨︀ی ︨ــ︐︀د ﹝﹙﹩ 
﹝﹆︀︋﹙﹥ ︋︀ ﹋︣و﹡︀، ا﹡︖︀م آز﹝︀︪︀ت ادواری، ﹡︭︉ 
د︨︐﹍︀ه ﹨︀ی ︱﹢ر و ︾﹫︀ب ︋﹥ ورت ︔︊️ ︣ه 

ا︫︀ره ﹋︣د.
﹨﹞︙﹠﹫﹟ ا︪ــ︀ن در ︭︠﹢ص ا﹇︡ا﹝︀ت ︮﹢رت 
 ︩︋ ــ﹩ ا﹁︤ود﹡ــ︡: در︀در ︩︋ ــ﹥ در︐﹁︣﹎
در︀﹩ ﹡﹫︤ ا﹇︡ا﹝︀︑﹩ از ︗﹞﹙﹥ ا︵﹑ع ر︨︀﹡﹩ ﹋﹙﹫﹥ 
 د︨ــ︐﹢را﹜︺﹞﹏ ﹨︀، ﹨﹞︀﹨﹠﹍﹩ ︋︀ ︨ــ﹡ ︣︀︀د ﹨︀ و 
️ ﹨︀ی ︑︧ــ️  ﹫﹋ ﹤﹫︑ ،ردی﹢﹡︀ار﹎︀ن ﹨ــ︀ی در
﹋︣و﹡︀، ﹝﹞﹠﹢︻﹫️ ا﹜︀ق ︠︀﹡﹢اده در︀﹡﹢ردان ︋﹥ 
︗︀﹡︪ــ﹫﹟  در︠﹢ا︨ــ️  ﹋﹠︐ــ︣ل  ︫ــ﹠︀ور﹨︀، 
﹋︪ــ︐﹩ ﹨︀،  روی  ︋ــ︣  ︫ــ︀︾﹏  در︀﹡ــ﹢ردان 
︎︀︨ــ﹢﹍﹩ ︋﹥ ︎︨︣﹠﹏ ︫﹠︀ور﹨︀ و ︠︀﹡﹢ادۀ آ﹡︀ن 
در ز﹝﹫﹠﹥ ︫ــ︣ا ︳︀﹋﹛ ︋︣ ︫ــ﹠︀ور﹨︀، ا︨︐﹀︀ده 
︡ا﹋︓︣ی از ︎︨︣﹠﹏ ︀︲︣ ︋︣ روی ﹋︪︐﹩ ﹨︀ در 
﹝﹢ا﹇︹ ا︲︴︣اری، ﹋﹠︐︣ل ار︨ــ︀ل ﹎︤ارش د﹝︀ی 
︋︡ن در︀﹡﹢ردان، ︔︊ــ️ ا︵﹑︻︀ت ﹝﹢ارد ا︋︐﹑ ︋﹥ 
و︣وس ﹋︣و﹡︀ی در︀﹡﹢ردان و ︠︀﹡﹢اده ا︪ــ︀ن، 

︮﹢رت ︢︎︣﹁︐﹥ ا︨️.

ــ︀؛ ﹝︨︣ــ﹉ اول، ﹋︪ــ︐﹫︣ا﹡﹩  ️ ﹨︀ی ﹋︪ــ︐﹫︣ا﹡﹩ د﹡﹫ ــ﹟ ︫ــ︣﹋ ︣︑︣︋ ﹩ــ﹁︣︺﹞
ا︣ان ︎︀﹡︤د﹨﹛.

مدیرعامل کشتیرانى دریاى خزر اعالم کرد:

ــروه  ــت: گ ــزر گف ــاى خ ــتیرانى دری ــل کش مدیرعام
ــال  ــه دنب ــران ب ــالمى ای ــورى اس ــتیرانى جمه کش
ــادر  ــرى در بن ــار کانتین ــل ب ــگ حم ــاى فرهن ارتق

شمال کشور است.
ــاى  ــتیرانى دری ــل کش ــى مدیرعام ــان داود تفت کاپیت
خــزر کــه بــه عنــوان نماینــده کشــتیرانى جمهــورى 
اســالمى ایران در برنامه "چشــم انداز" شبکه تلویزیونى 
ایران کاال با موضوع "ایران و اتحادیه اقتصادى اوراسیا" 
ــتیرانى  ــه کش ــر اینک ــد ب ــا تأکی ــت ب ــخن مى گف س
دریــاى خــزر شــناورهاى خــود را بــراى حمــل انــواع 
کانتینــر بــه روز رســانى کــرده اســت، تصریــح کــرد: 
ــم  ــرکت ه ــن ش ــرى ای ــم کانتین ــرویس هاى منظ س
اکنــون بــه صــورت هفتگــى بــه تمــام بنــادر منطقــه 

از جمله روسیه و قزاقستان در حال تردد هستند.

﹞﹏ و ﹡﹆ــ﹏  ﹡︀د﹠﹥ ︨ــ︀زی 
ــ︐﹫︣ا﹡﹩  ــ︡ف ﹋︪ ــ︣ی ﹨ ﹠﹫︐﹡︀﹋

در ︋﹠︀در ︫﹞︀﹜﹩

در نشست مدیرعامل کشتیرانى دریایى خزر با دکتر روزبهان؛

در دومیــن نشســت مدیــر عامــل کشــتیرانى دریــاى 
ــا مدیرعامــل ســازمان منطقــه آزاد انزلــى بــر  خــزر ب
ــه خصــوص  ــرى ب ــادرات کانتین ــعه ص ضــرورت توس
مــواد غذایــى بــا اســتفاده از کانتینرهــاى یخچــال دار 
ــد و  ــن تاکی ــور چی ــایه و کش ــورهاى همس ــه کش ب
تصریــح شــد کــه کشــتیرانى دریــاى خــزر در تــالش 
اســت تــا بــا افزایــش تعــداد کانتیرهــا و بهــره گیــرى 
از مزیــت هــاى منطقــه آزاد انزلــى ســهم کشــورمان 

در بازارهاى جهانى را افزایش دهد.
بهــره گیــرى بیــش از پیــش از اقتصــاد دریــا محــور و 
ــان در  ــت بازرگان ــور فعالی ــه منظ ــرى ب ــهیل گ تس
بنــادر گیــالن از دیگــر مــوارد مهــم مطــرح شــده در 

این نشست بود.

ــ︀ی  ــ︀︠️ ﹨ ــ︣ ︨ ــ︺﹥ ز ︨﹢︑
ــ﹩  ــ﹩ را﹨ ــ﹩ در ا﹡︤﹜ ︮︀درا︑

﹩﹡︀︗ د ︋︀زار﹢︊︋ ︋︣ای

︋︣ر︨ــ﹩ ︗︣︑︡︡ــ﹟ رده ︋﹠ــ︡ی 
﹋︪ــ︐﹫︣ا﹡﹩  ︋︣︑ــ︣  ️ ﹨︀ی  ︫ــ︣﹋
﹋ــ﹥  ا︨ــ️  آن  از  ︀﹋ــ﹩  د﹡﹫ــ︀ 
﹋︪ــ︐﹫︣ا﹡﹩ ︗﹞ــ﹢ری ا︨ــ﹑﹝﹩ 
و   ١۵ رده  در  ﹨﹞︙﹠ــ︀ن  اــ︣ان 
ــ️.  ــ︣﹋️ ا︨ ــ﹟ ︫ ︣︑︣︋ ﹉ــ ︨︣﹞
ــ︤ارش  ــ﹟ ﹎ ︣︑︡︡︗ ــ︀س ــ︣ ا︨ ︋
ــ﹉ ︫ــ︣﹋️ ︑﹆﹫﹆︀︑ــ﹩، ︫ــ︣﹋️ 
 ٧٠۴ ︋ــ︀  ﹝︨︣ــ﹉  دا﹡﹞︀ر﹋ــ﹩ 
﹁︣و﹡︡ ﹋︪︐﹩ و ︸︣﹁﹫️ ۴ ﹝﹫﹙﹫﹢ن 
﹋︀﹡︐﹫﹠ــ︣،   ۴١٠ و  ﹨ــ︤ار   ٩٩ و 
﹝ــ︀ه  در  د﹡﹫ــ︀  ︋︣︑ــ︣  ﹋︪ــ︐﹫︣ا﹡﹩ 

︀ در ا︠︐﹫︀ر دا︫︐﹟ ۵٧٧ ﹁︣و﹡︡ ﹋︪︐﹩ و ︸︣﹁﹫️ ٣   ︋ MSC ﹩︧﹫﹢  ︨️﹋︣ ﹢ده ا︨️.︫  ﹡﹢ا﹝︊︣ ٢٠٢٠ ﹝﹫﹑دی︋ 
️ ﹨︀ی ︋︣︑ــ︣ ﹋︪ــ︐﹫︣ا﹡﹩ ︗ــ︀ن را در ا︠︐﹫ــ︀ر دارد.  ﹝﹫﹙﹫ــ﹢ن و ٨۵۵ ﹨ــ︤ار و ٩٢۶ ﹋︀﹡︐﹫﹠ــ︣ ر︑︊ــ﹥ دوم ︫ــ︣﹋
︀ ۵۶۶ ﹁︣و﹡︡ ﹋︪︐﹩ و ︸︣﹁﹫️ ﹞﹏ ٢ ﹝﹫﹙﹫﹢ن و ٩٩٠ ﹨︤ار و ۴۴٢ ﹋︀﹡︐﹫﹠︣ در ر︑︊﹥   ︋CMA CGM ︣ا﹡︧﹢ی﹁ ️﹋︫︣

️ ﹨︀ی ﹋︪︐﹫︣ا﹡﹩ د﹡﹫︀ ︗︀ی ﹎︣﹁️. ﹋︫︣ ﹟︣︑︣︋ م﹢︨
﹨﹞︙﹠﹫ــ﹟ ︫ــ︣﹋️ ﹫﹠ــ﹩ COSCO ︋ــ︀ ۵٠٣ ﹁︣و﹡︡ ﹋︪ــ︐﹩ ︋﹥ ︸︣﹁﹫ــ️ ٣ ﹝﹫﹙﹫ــ﹢ن و ٢٨ ﹨ــ︤ار و ٢٧ ﹋︀﹡︐﹫﹠︣ و 
ــ︀ ٢٣٩ ﹁︣و﹡ــ︡ ﹋︪ــ︐﹩ و ︸︣﹁﹫ــ️ ﹉ ﹝﹫﹙﹫ــ﹢ن و ٧٢٧ ﹨ــ︤ار و ٣٣۴ ﹋︀﹡︐﹫﹠︣  ︫ــ︣﹋️ Hapag-Lloyd آ﹜﹞ــ︀ن︋ 

️ ﹨︀ی ﹋︪︐﹫︣ا﹡﹩ د﹡﹫︀ ﹇︣ار ﹎︣﹁︐﹥ ا﹡︡. ﹋︫︣ ﹟︣︑︣︋ ﹜︖﹠︎ ︀رم و ﹤︊︑در ر ︉﹫︑︣︑ ﹤︋
﹥ ︸︣﹁﹫️ ١۵١ ﹨︤ار و ٧٠۶ ﹨︤ار  ﹠︀ور︋  ︀ ۴٧ ﹁︣و﹡︫︡   ︋︤﹫﹡ (IRISL) ︣انری ا︨﹑﹝﹩ ا﹢﹝︗ ﹩﹡︣ا﹫︐︪﹋ ️﹋︫︣

﹋︀﹡︐﹫﹠︣ در ر︑︊﹥ ١۵ ﹁︣︑︣︋ ️︨︣﹟ ﹋︪︐﹫︣ا﹡﹩ ﹨︀ی ﹋︀﹡︐﹫﹠︣ی د﹡﹫︀ ﹇︣ار ﹎︣﹁️.

خبر
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︋︀ ﹨ــ︡ف ﹋︀﹨︩ ا︋︐﹑ ︋﹥ وــ︣وس ﹋︣و﹡ــ︀ و ﹝﹆︀︋﹙﹥ ︋︀ آن، 
︑﹞﹫︡ا︑ــ﹩ ︎﹫︪ــ﹍﹫︣ا﹡﹥ در ﹎ــ︣وه ﹋︪ــ︐﹫︣ا﹡﹩ ︗﹞ــ﹢ری 

ا︨﹑﹝﹩ ا︣ان ︮﹢رت ﹎︣﹁️.

﹝﹠︡س ︨︺﹫︡ ︗︊﹙﹩:
︪︐﹫︊︀﹡﹩ ﹋︪︐﹫︣ا﹡﹩ ︗﹞﹢ری ا︨﹑﹝﹩ ا︣ان  ︣﹝︀﹥ ا﹡︧︀﹡﹩ و︎  ﹝︺︀ون︨ 



به گفته یک تحلیلگر برجسته مالى:

خط حمل و نقل دانمارکى Maersk برنامه خرید سهام 
خود را 1 دسامبر با دستیابى به 1,6 میلیارد دالر طى 

15 ماه آینده آغاز مى کند.
یک طرح خرید ســهام یکى از سه گزینه موجود براى 
Maersk در نظر گرفته شــد زیرا درآمد این شرکت با 
بازپرداخت بدهى و ســفارش سایر گزینه هاى موجود 
براى شرکت، بیش از همه انتظارات امسال بوده است.

به گفته یک تحلیلگر برجسته مالى، پیش بینى مى شود 
درآمد کامل ســال Maersk قبل از بهره، استهالك و 
اســتهالك (EBITDA) بیش از 8 میلیارد دالر آمریکا 
باشد، در حالى که انتظار مى رود در اوایل سال جارى، 
در ســه ماهه اول، این رقم نزدیــک به 5 میلیارد دالر 

آمریکا باشد.

 Maersk ﹏ــ ــ﹏ و ﹡﹆ ﹝ ︳ــ ︠
︋︣﹡︀﹝ــ﹥ ︣︠ــ︡ ︨ــ︀م ︠ــ﹢د را 

اول د︨︀﹝︊︣ آ︾︀ز ﹝﹩ ﹋﹠︡.

گوردون داونز ، مدیرعامل بورس حمل و نقل نیویورك:

کشــتیرانى هایى که به ســال 2021 نگاه مى کنند با 
چشم اندازى در کانتینرهاى اقیانوس پیما روبرو هستند 
که سابقه تاریخى ندارد. سوال این است که آنها چگونه 

واکنش نشان مى دهند.
مجموعه اى از تحوالت در طى پنج ســال گذشته (که 
در راس آن ها ادغام، کاهش ســفارش و چابکى شرکت

 هاى حمل و نقل در زمینه مدیریت ظرفیت قرار دارد) 
باعث شــده است که حمل ونقل ها از نظر قدرت قیمت

 گذارى در زیــان آورترین موقعیت خــود که احتماالً 
تاکنون با آن روبرو بوده اند قرار بگیرند.

اما در اواخر یک دهه گذشته که برعکس آن بود، وقتى 
ظرفیت بیش از حد بود و نظم ضعیف حامل نرخ را به 
طور مداوم پایین نگه مى داشت. بسیارى از حمل و نقل 
ممکن اســت هنوز متوجه نشوند که بازار عمیقاً تغییر 
کرده است و ممکن است این تغییر چقدر با دوام باشد. 
ترکیبى از این که سیســتم در اثر ســقوط به شدت از 
بین مى رود و حجم زیادى در ســال جارى افزایش مى

 یابد و در نتیجه هر گونه شــباهت ســرویس عادى به 
سرعت به یک خاطره دور تبدیل مى شود.

گوردون داونز ، مدیرعامل بورس حمل و نقل نیویورك، 
گفت: "من معتقدم که اهرم فشــار اکنون در دســت

شرکت هاى حمل ونقل است زیرا آن ها به وضوح توانایى 
خود را در اعمال انضباط ظرفیت نشان داده اند."

"با جلوگیرى از نوعى مداخلــه نظارتى، من نمى توانم 
دلیلى ببینم که چرا حامل ها از این امر برگشــت مى

 کننــد." همچنین او خاطر نشــان کرد: در حال حاضر 
شرکت هاى هواپیمایى نیز به تدریج در حال پیشرفت 
در فناورى هســتند و کمتر در زمینه خدمات نوآورى 
دارند، اما با توجه به قدرت اصلى بازار، پیشــرفت آن ها 

ناگهانى، حیرت انگیز بوده است.

︠︴ــ﹢ط ﹋︀﹡︐﹫﹠ــ︣ی ︋ــ︀ ﹇ــ︡رت 
﹇﹢ی ︑ــ︣ی  ️ ﹎ــ︢اری  ﹝﹫﹇

وارد ︨︀ل ٢٠٢١ ﹝﹩ ︫﹢﹡︡.

بیشترى در داخل آسیا را براى تأمین تقاضاى سالم باز 
مى کند 

علیرغــم عدم قطعیــت بازار ناشــى از همــه گیرى 
SITC ،Covid19 معتقد اســت که بازار تجارت داخل 

آسیا همچنان رشد چشمگیرى را تجربه خواهد کرد.

SITC در یک پرونده به بورس اوراق بهادار هنگ کنگ 
در تاریخ 30 نوامبر 2020 گفت که پس از ســفارش 
اولیه براى شــش کشــتى در ماه آگوســت ، براى دو 
کشتى TEU 1800 گزینه کلى قیمت 42 میلیون دالر 
استفاده کرده است. SITC هنوز گزینه هایى براى چهار 
کشــتى مشابه دیگر دارد. این شــرکت در نظر دارد با 
افزایــش هزینه هاى چارتر، نــاوگان متعلق به خود را 

گسترش مى دهد.
SITC همچنین با خرید کشتى هاى دست دوم ناوگان 
خود را رشــد داده اســت ، زیرا این شرکت مسیرهاى

 SITC ﹩﹠﹫ ﹏و ﹡﹆ــ ﹏﹝ ــ︣وه﹎
︗︡ــ︡  ︨ــ︀︠︐﹞︀ن  ﹨﹀ــ️ 

د﹍︣ ﹝﹩ ︨︀زد.

خطوط WAN HAI از راه اندازى ســرویس چین-شرق 
هند (CI5) در ماه دسامبر با هدف گسترش شبکه هاى 

خود در شمال چین و هند شرقى خبر داده است.
شش کشتى کانتینرى با ظرفیت اسمى TEU 4250 با 
عبور از بندرهاى زیر در سرویس CI5 مستقر مى شوند: 
چینگدائو، بوســان، شانگهاى، شکو، ســنگاپور، بندر 
کالنگ (بندر غربى)، بندر کلنگ (بندر شمالى)، چناى، 
کاتوپالى، بندر کلنگ (بندر شــمال)، سنگاپور، پاسیر 

گودانگ، شکو، کائوسیونگ، چینگدائو.
اولین سفر از بندر چینگدائو در تاریخ 13 دسامبر سال 
2020 آغاز مى شــود و این یک برنامه 42 روزه رفت و 

برگشت ثابت است.
خطــوط WAN HAI در اطالعیه خود اطمینان داد که 
این سرویس جدید خدمات بهترى را بین چین، آسیاى 

جنوب شرقى و هند به مشتریان ارائه خواهد داد

︗︡ــ︡  ︠︡﹝ــ︀ت  ︫ــ︣وع 
دا︠﹏ آ︨﹫︀ در ﹝︀ه د︨︀﹝︊︣
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خبر

:WAN HAI اطالعیه جدید شرکت

️ ﹨︀ی ﹞﹏ و﹡﹆﹏ ا︨️  ا﹨︣م ﹁︪︀ر ا﹋﹠﹢ن در د︨️ ︫︣﹋
زــ︣ا آن ﹨︀ ︋﹥ و︲ــ﹢ح ︑﹢ا﹡︀﹩ ︠ــ﹢د را در ا︻﹞︀ل ا﹡︱︊︀ط 

︸︣﹁﹫️ ﹡︪︀ن داده ا﹡︡ .

﹎﹢ردون داو﹡︤ :
﹝︡︣︻︀﹝﹏ ︋﹢رس ﹞﹏ و ﹡﹆﹏ ﹡﹫﹢﹢رک



ابداعات قانون اصالحی چک 
در مصوبات سال ۱۳۹۷

زندان تجاری به 
جای زندان حصاری!

 یادداشت اختصاصى آذرخش شهبازى کارشناس
 ارشد حقوق تجارت بین الملل و وکیل پایه یک

دادگسترى براى مخاطبان بایندر

ماه  آذر  در  مرکزى  بانک  اطالعیه  پیرو 
االجرا  فرا رسیدن موعد الزم  1399 در خصوص 
چک  صدور  قانون  اصالح  قانون  از  موادى  شدن 
مرکزى  بانک  اعالم جدید  مصوب 1397، حسب 
جهت  بیشترى  مهلت  ایران  اسالمى  جمهورى 
با عنایت به شرایط و  فرهنگ سازى قانون مزبور 
مشکالت اقتصادى ناشى از کرونا و اهمیت چک 
و  است  گردیده  لحاظ  اقتصادى  مبادالت  در 
کارسازى چک ها تا اطالع ثانوى مطابق رویه قبلى 
نیز انجام خواهد شد اما مواردى از تغییرات مثل 
منع از صدور چک بالمحل در موعد قانونى اجرا 
یک  پایه  وکیل  شهبازى  آذرخش  شد.  خواهد 
اخیر  اصالحات  موضوع  خصوص  در  دادگسترى، 
به  ما  مخاطبان  براى  را  یادداشتى  چک  قانون 

تحریر درآورده است. 
متن این یادداشت به شرح زیر است:

مهمترین  اصالح  مقام  در   1397 سال  در  قانون گذار 
سند تجارى گام بزرگى را برداشته است، سابقه قانون

 گذارى در خصوص چک، نشان دهنده اهمیت این سند 
بدین  . مى باشد  تجارى  اسناد  سایر  مقابل  در  تجارى 

 صورت که اولین قانون در خصوص چک به سال 1311 
را  ویژه اى  حقوق  قانون گذار  آن جا  در  که  برمى گردد 
که  بدین صورت  است  شده  متصور  چک  دارنده  براى 
صادرکننده و ظهرنویسان یعنى امضاکننده پشت چک 
کردند،  پیدا  تضامنى  مسئولیت  چک  دارنده  برابر  در 
وصول  جهت  دارد  حق  چک  دارنده  که  معنى  بدین 
چک به هر یک از آن ها (صادرکننده و ظهرنویس) به 
دعوا  و طرح  مراجعه  مبلغ چک  قبال کل  در  تنهایى 
در   1312 سال  در  را  جزایى  مقررات  نیز  و  نماید 
خصوص چک بالمحل را به تصویب رساند. اما باز هم با 
در  چک  طریق  از  تجارى  مبادالت  بسط  به  توجه 
جامعه، قانون گذار در سال هاى 1337، 1344، 1355 

و 1382 دائماً اصالحاتى بر قانون چک اعمال کرد.

اعاده  دنبال  به  جرم انگارى  روش  با  قانون گذار  بدواً 
اعتبار چک بود، بدین صورت که جهت مقابله با صدور 
چک بالمحل آن را جرم انگارى نموده و تا 2 سال براى 
سفید همچنین چک هاى  و  نمود  تعیین  مجازات  آن 

امضا، چک مشروط و چک هایى که بابت تضمین اخذ 
نموده شده است را مستحق مجازات زندان دانست. اما 
با زندان باز هم روند عادى اعتبار چک نه تنها  نهایتاً 
بازنگشت بلکه موجب هزینه هاى فراوان براى حاکمیت 
کردن  محبوس  در  زندانى  خانواده  و  جامعه  و 
صادرکنندگان چک بالمحل به وجود آمد و قانون گذار 
حل  در  توفیق  و  حبس زدایى  سیاست  راستاى  در 
مسئله چک بالمحل، نهایتاً در آبان 1397 قانون صدور 
چک را اصالحاتى نهایى نمود و به تعبیرى صادرکننده 
نموده  محبوس  تجارى  زندان  داخل  را  بالمحل  چک 
است. از نظر اینجانب این اصالحات اخیر نیز با توجه به 
اجراى  و  عزیزمان  و کرونایى کشور  تحریمى  وضعیت 
یک باره آن به نظر نگارنده راه افراطى به نظر مى رسد.

 با مالحظه و مرور مواد قانونى اصالح شده در قانون 
صدور چک اهداف قانون گذار را مى توان اعتبارسنجى 
صادرکننده چک و حمایت از دارنده چک و جلوگیرى 
اعاده  و  پولشویى  با  مبارزه  و  بالمحل  چک  صدور  از 
اعتبار چک به عنوان عنوان سند تجارى حال و استفاده 
از امکانات الکترونیکى در رسیدن به هدف غایى یعنى 

اعاده اعتبار به چک دانست.

اعتبارسنجى سامانه  قبیل  از  سامانه هایى  ایجاد 

اهداف قانون گذار را
مى توان اعتبارسنجى صادرکننده 

چک و حمایت از دارنده چک و 
جلوگیرى از صدور چک بالمحل و 
مبارزه با پولشویى و اعاده اعتبار 
چک به عنوان عنوان سند تجارى 

حال و استفاده از امکانات 
الکترونیکى در رسیدن به هدف 
غایى یعنى اعاده اعتبار به چک 

دانست.

اعتبارسنجى  سامانه  قبیل  از  سامانه هایى  ایجاد 
الکترونیکى بانکى، سامانه صدور یکپارچه الکترونیکى 
مالى،  محکومیت هاى  سجل  سامانه  صیاد،  یا  چک 
سامانه تسویه چک و اسناد تجارى یا چکاوك و شبکه 
ملى عدالت همگى مواردى هستند که به موجب قانون 
راه اندازى آن ها  به  ملزم  بانک مرکزى  اصالحیه چک، 
اطالع در خصوص  مرکزى  بانک  البته  که  است  شده 
و  آیین نامه ها  تصویب  و  فوق  موارد  کارکرد  و   رسانى 
دستورالعمل هاى اجرایى آن تاکنون بسیار غیرشفاف و 

ناموفق عمل کرده است.

در خصوص  قانون چک صرفاً  اصالحات  قانون  اجراى 
اعمال سیستمى روى چک کاغذى به تعویق افتاد! اما 
سایر موارد از قبیل منع صدور چک بالمحل از 21 آذر 

ماه 1399 اجرائى خواهد شد.

اصالحى  چک  قانون  در  عمده  نوآورى هاى  جمله  از 
عبارتند از: صدور چک الکترونیکى، اعتبارسنجى براى 
دادن دسته چک، صدور چک موردى (براى اشخاصى 
که فاقد دسته چک مى باشند) سامانه صیاد، ممنوعیت 
چک،  صدور  و  اخذ  در  معسر  و  ورشکسته  اشخاص 
چک،  صادرکننده  وضعیت  آخرین  استعالم  امکان 
ممنوعیت  کاغذى،  صورت  به  چک  انتقال  ممنوعیت 
صدور چک در وجه حامل و عمًال! عدم امکان صدور 
چک موعددار و تضمینى و از دیگر ابداعات شایسته و 
قابل تقدیر که قوه قضاییه نیز بسیار هماهنگ با قانون 
آن را از سال 1398 اجرایى نموده است عبارتست از: 
صدور اجراییه براى وصول وجه چک بدون طى شدن 
نوآورى هاى  از  همگى  این ها  دادرسى.  زمان بر  مراحل 
که  مى باشند  چک  قانون  اخیر  اصالحات  در  عمده 
برخى از آن ها مثل صدور اجراییه یک سال است که 
اجرایى شده است و اجراى مابقى آن از 21 آذر 1399 
بانک  توسط  آن  زیرساخت هاى  راه اندازى  صورت  در 

مرکزى و رفع ابهامات آن قابلیت اجرا خواهد داشت.

قانون چک در سال 1397 اصالحاتى را داشت که از 
مهم ترین آن ها تقسیم بندى (انواع) چک مى باشد، در 
قانون جدید چک به سه قسم: الکترونیکى، موردى و 
در الکترونیکى  ابداع چک  مى شود.  تقسیم  سیستمى 
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با احترام
آذرخش شهبازى
وکیل پایه یک دادگسترى 

این قانون به رسمیت شناخته شده و یک تفاوت آشکار 
اینکه دیگر سند  و اساسى با چک کاغذى دارد و آن 
در  یعنى  نمى شود  محسوب  تجارى  االجراى  الزم 
قانون   14 ماده  موجب  به  الکترونیکى  چک  خصوص 
تجارت الکترونیکى که اسناد الکترونیکى را صرفاً اسناد 
معتبر شناخته است اما وصف الزم االجرا بودن بر آن ها 
بار نشده است در نتیجه چک الکترونیکى فاقد وصف 
الزم االجرایى است و امکان اجراى مفاد آن از طریق 

دوایر اجراى ثبت وجود ندارد.

ابداع دوم و نوع دوم در اصالح قانون صدور چک، چک 
موردى است این چک براى اشخاصى است که به لحاظ 
مبادالت بسیار کم تجارى نیاز مستمر به صدور چک 
ندارند، این افراد مى توانند به صورت موردى نسبت به 
اخذ برگه چک از بانک اقدام کنند. از مزایاى این چک 
پیچیده  روند  به  احتیاج  دیگر  که  است  این  موردى 
اعتبارسنجى جدید اخذ دسته چک را ندارد. البته نکته 
در  کاغذى  با چک  موردى  تفاوت چک  که  اینجاست 
این است که چک موردى قابلیت ظهرنویسى و انتقال 

به  حتى  را  دیگرى  به 
سیستمى  صورت 

نخواهد داشت.

نوع دیگرى از چک که 
شده  تعریف  اینجا  در 
چک سیستمى است که 
الکترونیکى  چک  با 
دارد.  اساسى  تفاوتى 
چک سیستمى در واقع 
چک  همان  امتداد  در 
کاغذى است که پس از 
کاغذى  چک  صدور 
در  هستید  موظف 
بانک  که  سیستمى 
راه اندازى  مرکزى 
چک  مفاد  کرد  خواهد 
در آن سامانه بارگذارى 
خواهد شد و بانک صرفاً 
به چک هایى ترتیب اثر 
در  که  داد  خواهد 
بر  عالوه  نیز  سیستم 
بارگذارى  چک  الشه 
آن  غیر  در  باشند  شده 
و  وصول  قابلیت  چک 
عدم  گاهى  حتى 
پرداخت نخواهد داشت. 

این بخش از اصالحات را بانک مرکزى با مجوز صادره 
از ستاد ملى کرونا فعًال به تعویق انداخته است و چک

 هاى کاغذى بدون اعمال سیستمى نیز قابلیت ارائه به 
بانک را خواهد داشت.

کیفرى  سیاست  از  چک  جدید  قانون  در  قانون گذار 
به چک سیاست  اعتبار بخشیدن  براى  و  عدول کرده 
صادرکننده  گویى  گرفته.  پیش  در  را  تجارى  حبس 
چک بالمحل را در یک حصار فوالدین تجارى محبوس 
مى کند که ایشان حتى از گرفتن کارت بانکى نیز منع 
شده است. بدین صورت که در صورت برگشت خوردن 
چک مراتب به صورت آنالین و بالفاصله پس از برگشت 

مالى  موسسات  و  بانک ها  تمامى  به  چک  خوردن 
کلیه  و  بانک ها  و سپس  داده مى شود  اطالع  اعتبارى 
موسسات مکلف هستند که پس از 24 ساعت تا هنگام 
بانکى  کارت  و  حساب  هیچ  چک  از  اثر  سوء  رفع 
جدیدى براى صادرکننده چک بالمحل صادر نکنند و 
بالمحل  چک  صادرکننده  حساب هاى  کلیه  همچنین 
نزد تمامى بانک ها به میزان کسرى چک توقیف خواهد 
شد و پرداخت هرگونه تسهیالت بانکى متوقف شده و 
صادر  بالمحل  چک  صادرکننده  براى  بانکى  ضمانت 
براى  هم  ریالى  و  ارزى  گشایش حساب  نخواهد شد. 
صادرکننده چک بالمحل مجاز نخواهد بود و عالوه بر 
دسته  دریافت  حق  بالمحل  چک  صادرکننده  این ها 
چک و حتى صدور چک موردى را نخواهد داشت اینها 
قانون  در  بالمحل  صدور چک  اجراهاى  ضمانت  همه 

اصالحى 1397 است.

نحوه رفع سو اثر از چک به چند روش خواهد بود یکى 
اینکه، کسرى چک به حساب جارى واریز شود تا زمانى 
که دارنده چک مراجعه کند و تا زمان مراجعه و یا در 

صورت عدم مراجعه حداکثر یک سال این مبلغ باید در 
ارائه  هم  دوم  روش  شود.  بلوکه  حساب صاحب چک 
در  ذمه صاحب حساب  برائت  به  نسبت  قضایى  حکم 
خصوص چک است راه حل سوم ارائه الشه چک، راه 
اسناد  خانه  دفتر  در  رسمى  رضایتنامه  ارائه  چهارم 
رسمى از دارنده چک و روش پنجم ارائه نامه رسمى از 
مرجع قضایى یا ثبتى مبنى بر اتمام عملیات اجرایى در 
خصوص چک است. و روش آخر اینکه اگر 3 سال از 
باشد،  گذشته  پرداخت چک  عدم  صدورگواهى  تاریخ 
مشروط بر اینکه طرح دعوى حقوقى و کیفرى از چک 
نشده باشد رفع سوء اثر از چک انجام خواهد پذیرفت. 

این اقدامات سخت گیرانه در رفع سوء اثر از چک در 

 قانون گذار در قانون جدید چک از سیاست کیفرى عدول کرده و براى 
اعتبار بخشیدن به چک سیاست حبس تجارى را در پیش گرفته است.

مقام اعاده اعتبار به چک مصوب گردیده است.

مطلب دیگر این است که دسته چک ها تاریخ اعتبار3
ساله دارند و پس از گذشت 3 سال دیگر چک محسوب 
نمى شوند و به یک سند ذمه مدنى تبدیل مى شوند. به 
غیر از اعتبار زمانى 3 ساله دسته چک قانون گذار در 
داراى  را  جدید  چک هاى  دسته  جالب  بسیار  ابداعى 
اعتبار ذاتى هم مى داند به این معنا که بانک مرکزى با 
اعتبار  با  چک  دسته  آن ها  به  مشتریان  اعتبارسنجى 
مبلغى معین ارائه مى دهد که این اعتبار براساس اعتبار 
تجارى اشخاص حقیقى و حقوقى سنجیده مى شود و 
دیگر اینگونه نیست که هر شخصى به صورت نامتناهى 

امکان صدور چک داشته باشد.

ابداع دیگر در اصالحات اخیر، منع صدور دسته چک 
به  که  اشخاصى  است،  ورشکسته  و  معسر  افراد  براى 
به  محکوم  پرداخت  از  معسر  دادگاه  حکم  موجب 
را  به  محکوم  پرداخت  توانایى  یعنى  شده اند  شناخته 
ندارند از دریافت دسته چک جدید منع خواهند شد. 
در  چک  صدور  از  منع 
از  یکى  حامل  وجه 
قانون  این  اصلى  نکات 

مى باشد.

در خصوص ظهرنویسى 
گفت  مى توان 
ظهرنویسى حذف نشده 
سیستمى  لحاظ  به  اما 
چک،  ثبت  روند  بودن 
چک  دارنده  که  زمانى 
از  را  چک  انتقال  قصد 
ظهرنویسى  طریق 
صرفاً  باشد  داشته 
چک  پشت  امضاى 
بلکه  نمى کند  کفایت 
که  بعدى  گیرنده  باید 
خواهد  چک  در  ذینفع 
به طور مشخص  را  بود 
در سامانه بانک مرکزى 
همین  بر  کند  معرفى 
اساس مى توانیم بگوییم 
کاغذى  ظهرنویسى 
صرف عمًال از بین رفته 
دوگانه  ظهرنویسى  و 
سیستمى   - کاغذى 

جاى آن را مى گیرد.

ابداع بسیار وزین قانون گذار در قانون جدید این است 
براى  دردادگاه ها  ماهوى  رسیدگى  مرحله  دیگر  که 
بالمحل  دارنده چک  و  مطالبه وجه چک حذف شده 
قضایى  خدمات  دفتر  به  مراجعه  با  مستقیماً  مى تواند 
از  را ثبت کند و پس  اجراییه چک  درخواست صدور 
ارجاع به شعب دادگاه هاى حقوقى، مرجع قضایى ذى
 صالح مى تواند بر مبنى قانون نحوه  اعمال محکومیت
توقیف  به  نسبت  محکوم له  خواست  در  با  مالى   هاى 
یا صادرکننده چک  و حتى حبس محکوم علیه  اموال 

اقدام مقتضى را انجام دهد.
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