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سفر و گردشگری
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 سـال دوم- 8صفحه -  ضمیمه رایگان شماره 292

w w w . f o r s a t n e t . i r

 زنجان شهر زیتون و چاقو

کجا چطور بریم؟

آبگوشـت از قدیـم خوراک سـنتی 
در  و  ایـران  مـردم  کم هزینـه  و 
میـان خانواده هـا رایج بوده اسـت. 
آبگوشـت انواع مختلفی دارد که از 
معروف  ترین آنها می توان آبگوشت 
ساده، آبگوشت لپه، آبگوشت نعنا و 

جعفری، آبگوشت برنج یا شله بریان، آبگوشت ...

رختشویخانه تنها بنای مختص بانوان در 
ایران در بافت قدیمی شـهر زنجان در 
محله موسوم به عباسقلی خان احداث 
شده است. زمین این بنا در سال 7431 
)ه –ق(توسـط بلدیه وقت خریداری و 
توسط دو برادر معمار و بنا ساخته شده 

است و آب این بنا از قنات قلعچه حاجی میر بهاء الدین...

کجا چی بخوریم؟

کجا چی ببینیم؟
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قیمت بلیط اتوبوس

قیمت بلیط پرواز

قیمت بلیط قطار
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دولت فرانس��ه، ایران را از حالت  » هش��دار «  برای سفر 
اتباع خود، خارج کرد. 

به گزارش ایس��نا، وزارت خارجه فرانسه از سال 2006 
پس از کاهش روابط اقتصادی دولتش با ایران، نام ایران 
را در فهرس��ت کش��ورهای ناامن ق��رار داد و به اتباعش 

 » پرهیز «  از سفر غیرضروری به ایران را توصیه کرد. 
پاییز س��ال گذش��ته نیز دولت فرانس��ه پ��س از ترور 
یک تبعه فرانس��وی در الجزایر، نام ایران را در فهرس��ت 
40 کش��ور ناامن برای س��فر فرانسوی ها قرار داد که این 
اتفاق س��بب مالحظات بیش��تری در اتباع این کش��ور 
برای انتخاب ایران ش��د. جنگ در یم��ن نیز با توجه به 
توصیه های وزارت خارجه فرانس��ه، گردشگران بیشتری 
را از س��فر به ای��ران گریزان کرد، ام��ا اکنون آژانس های 
ایرانی که در بازار فرانسه فعالیت دارند، می گویند اوضاع 
پس از توافقات هس��ته ای تغییر کرده است. هرچند موج 
ابراز عالقه برای سفر به ایران از مدت ها پیش آغاز شده، 
ولی با توافقات ایران و 1 + 5 اوج گرفته است. سفر اخیر 
وزیر خارجه فرانس��ه به ایران نیز باعث شده هشدارهای 
قبلی دولت این کش��ور به اتباع خود برای پرهیز از سفر 
به ایران، اصالح ش��ود. وزارت خارجه فرانسه که قبال در 
بیانیه ای در وب س��ایت خود منتش��ر کرده بود و سفر به 
ایران را توصیه نمی کرد، اکنون با اصالح متن قبلی و واژه 
 » déconseillé«، نوشته است.  »گردشگری و فعالیت 
حرفه ای س��فر در بخش هایی از ای��ران، از جمله اردبیل، 
شیراز، پرسپولیس، اصفهان، یزد، کاشان، همدان، تبریز، 
رشت، گرگان، تهران، کرج و مشهد و همچنین در جزایر 
گردش��گری کیش و قشم و سایت باستان شناسی شوش 
در اس��تان خوزستان ممکن اس��ت. « البته وزارت خارجه 
فرانس��ه توصیه نامه س��فر ب��ه ایران را ب��ا محافظه کاری 
دیپلماتیک اصالح کرده و همچنان س��فر به بخش هایی 
از ای��ران را که هم مرز با عراق، پاکس��تان، افغانس��تان و 

ترکیه هس��تند، توصیه نمی کند. همچنین به مس��افران 
ای��ران پیش��نهاد کرده ب��رای دیدن  » ب��م «  می توانند از 
مسیر هوایی اس��تفاده کنند. تغییر مواضع دولت فرانسه 
در برق��راری رابطه با ای��ران به ویژه در ح��وزه تجارت و 
گردشگری در زمان سفر لوران فابیوس وزیر امور خارجه 
فرانس��ه نیز به طور رسمی اعالم ش��د. فابیوس در دیدار 
با حس��ن روحانی رییس جمهور ایران ب��ا ابراز رضایت از 
حضور خ��ود در جمهوری اس��المی ای��ران، اظهار کرد: 
دولت فرانسه به دنبال برقراری مناسباتی براساس احترام 
متقاب��ل و دوس��تی با ایران اس��ت. او با اش��اره به اینکه 
گاهی در مناس��بات کشورها فراز و نش��یب هایی وجود 
دارد، گفت: امروز س��رآغاز فص��ل جدیدی از همکاری ها 
میان تهران و پاریس اس��ت و چشم انداز این آغاز مجدد 
نیز به دلیل توافق هس��ته ای بسیار روشن است. باید به 
س��رعت زمان های هدر رفته در گذشته را برای گسترش 
همکاری ه��ا جب��ران کنیم. وزی��ر امور خارجه فرانس��ه 
همچنین با بیان اینکه در کشور ما در زمینه جهانگردی، 
کش��ورها دارای رده بندی خاصی هستند، افزود: جایگاه 
ای��ران در ای��ن جدول ارتق��ا خواهد یافت و خوش��حال 
خواهیم شد که میزبان جهانگردان ایرانی باشیم. پیش تر 
نی��ز وزارت خارجه بریتانیا توصیه قبلی خ��ود را درباره 
پرهیز از س��فرهای غیرضروری ب��ه ایران تغییر داده بود. 
وزارت خارج��ه بریتانی��ا در بیانیه ای ک��ه 11 روز بعد از 
اعالم توافق هس��ته ای ایران با قدرت های جهانی منتشر 
ش��د، اعالم کرد:  »توصیه ما درباره پرهیز از س��فرهای 
غیرض��روری به ای��ران همچنان درب��اره مناطق خاصی 
به ویژه مرز ایران با عراق، افغانس��تان و پاکس��تان برقرار 
است. اما درباره سفر به س��ایر مناطق ایران، این توصیه 
دیگر برقرار نیس��ت. « فیلیپ هاموند، وزی��ر امور خارجه 
بریتانیا بخش��ی از دلیل این تغییر را  » کاهش خصومت 

با بریتانیا در دولت رییس جمهور روحانی «  عنوان کرد. 

فرانسه  » هشدار «  سفر به ایران را لغو کرد
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 زنجان شهر زیتون و چاقو
زنجان استانی است که می توان به راحتی و بدون نیاز 
به رزرو هتل، سفر یک روزه ای به آن داشت. تمام مسیر 
ته��ران به زنجان اتوبان ب��وده و هوای آن نیز خنک تر از 
تهران است.  فصل های بهار و تابستان مناسب ترین زمان 
س��فر جهت گذراندن اوقات فراغت در این استان است. 
سرسبزی و زیبایی طبیعت استان زنجان در این دو فصل 
وصف ناپذیر اس��ت.  برای آشنایی بیش��تر با جاذبه های 
گردش��گری این استان از غالمحس��ین جمیلی رییس 
اتاق بازرگانی استان زنجان خواستیم که مطلبی را برای 
مخاطبان اوقات خوش بنویس��د که در ادامه می خوانید. 
حمداهلل مس��توفی؛ تاریخ نگار مشهور، بنیاد شهر زنجان 
را متعلق به اردش��یر بابکان؛ موسس سلسله ساسانیان 
دانسته و نام نخستین این شهر را شهین ذکر کرده است. 
در لغت نامه دهخدا نیز در سر واژه شهین چنین نوشته 
ش��ده است: »شهین نام ش��هر زنگان است و معرَّب آن 
زنجان باشد و گویند این شهر را اردشیر بابکان بنا کرده 
است و شهری بود بزرگ در میان ری و آذربایگان و وجه 
تسمیه آن، مخفف زندگان یعنی اهل کتاب زند است و 

زندیگان، زنگان شده و دال او محذوف شده. 

 موقعیت جغرافیایی
و تقسیمات سیاسی استان زنجان 

اس��تان زنجان که آن را فالت زنجان نیز می نامند، در 
ناحیه مرکزی ش��مال غربی ایران واقع ش��ده است. این 
استان مساحتی نزدیک به 39369 کیلومتر مربع دارد. 

این اس��تان از شمال به اس��تان های اردبیل و گیالن، 
از ش��رق به استان قزوین، از جنوب به استان همدان، از 
جنوب غربی و غرب به استان های کردستان و آذربایجان 

غربی و آذربایجان ش��رقی محدود اس��ت و به تنهایی با 
هفت استان کشور همجوار است. 

اس��تان زنجان براساس آخرین تقس��یمات کشوری، 
دارای 3 شهرس��تان 13 بخش، 8 شهر، 44 دهستان و 
981 آبادی دارای سکنه است. شهرستان های این استان 

عبارتند از: زنجان، ابهر و خدابنده. 
استان زنجان همچنین به عنوان یک واحد جغرافیایی، 
ف��الت آذربایجان را با ش��یب مالیمی به دش��ت قزوین 
مرتبط کرده اس��ت. این اس��تان از نظر ش��کل ظاهری 
زمین، دارای دو منطقه کوهس��تانی و جلگه ای )دشت( 
است که اکثر شهرهای آن در دامنه کوه ها و دشت های 
بین رشته کوه ها و مناطق کوهستانی قرار گرفته اند. این 
استان به طور متوس��ط حدود 1500 متر از سطح دریا 
ارتفاع دارد. پس��ت ترین نقطه داخ��ل آن با ارتفاع 300 
متر در منطقه ط��ارم و بلندترین قله آن با ارتفاع بیش 
از 3 ه��زار متر در کوه های تخت س��لیمان در ارتفاعات 

شهرستان ماه نشان واقع شده است. 

شرایط اقلیمی استان 
 اوضاع جوی و شرایط اقلیمی منطقه بر حسب پستی 
و بلندی ها س��خت متغیر اس��ت. ارتفاعات دارای آب و 
هوای س��رد کوهستانی، زمس��تان های پر برف و سرد و 
در تابستان معتدل و خشک است. در این میان دره های 
ق��زل اوزن دارای آب و ه��وای معتدل تر ب��وده و دارای 
زمس��تان های معتدل و تابس��تان های نسبتا گرم است. 
جلگه های مابین ارتفاعات نظیر جلگه س��جاس، منطقه 
قشالقات اقشار و قسمت سفالی زنجان رود دارای آب و 

هوای معتدل تری هستند. 

کجا چطور بریم؟
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غار کتله خور
غار کتله خور یکی از شگفت انگیزترین غارهای دنیا در 165 کیلومتری جنوب 
غربی زنجان و 5 کیلو متری بخش گرماب از توابع شهرس��تان خدابنده واقع شده 
اس��ت. این غار یکی از زیبا ترین غارهای ایران محس��وب می ش��ود و با داش��تن 

قندیل های بسیار زیبا چشم هر بیننده ای را به خود خیره می کند. 

گنبد سلطانیه
گنبد س��لطانیه یک��ی از بزرگ ترین بناه��ای عظیم گنب��د دار در دنیا در 43 
کیلومتری زنجان در شهر سلطانیه به دستور سلطان محمد خدابنده از سال 704 
هجری قمری شروع و در مدت 9 سال در تاریخ 713 )ه –ق(پایان یافته است. این 
بنا با 48/5 متر ارتفاع و 25/6 متر قطر دهانه گنبد پس از کلیسای سانتا ماریا در 
فلورانس ایتالیا و مسجد ایا صوفیا در استانبول ترکیه سومین بنای عظیم تاریخی 

گنبددار در جهان و نخستین بنای عظیم آجری در ایران است. 

بازار زنجان
ب��ازار زنج��ان در دوران آقا محمد خ��ان قاجار آغاز و در س��ال 1213 در زمان 
فتحعلی شاه قاجار خاتمه یافته و مساجد و سراها و گرمابه ها در سال 1324 به آن 
اضافه ش��ده است. مجموعه بازار قدیمی به صورت یک خط مستقیم به عنوان بازار 
باال و پایین به دو قسمت شرقی و غربی تقسیم شده است. گستردگی جغرافیایی 

بازار زنجان و تنوع راسته ها، تعدد سراها و کاروانسرای درون شهری در راسته های 
فرع��ی که هرکدام به نامی و به فعالیتی خاص اختصاص یافته و وجود مس��اجد 
فراوان گویای پویایی این مجموعه در طول زمان های گذشته و شرایط حاکم بوده 
است. این بازار که طویل ترین بازار ایران است از سوی غرب و شرق گسترده شده 

و بدین لحاظ بازار پایین و بازار باال تقسیم و نام گذاری شده است. 

مجموعه بازار قدیمی
مجموعه بازار قدیمی استان زنجان به صورت یک خط مستقیم به عنوان بازار باال 

و بازار پایین به دو قسمت شرقی و غربی تقسیم شده است. 

رختشویخانه
رختشویخانه تنها بنای مختص بانوان در ایران در بافت قدیمی شهر زنجان در 
محله موسوم به عباسقلی خان احداث شده است. زمین این بنا در سال 1347 )ه 
–ق(توس��ط بلدیه وقت خریداری و توسط دو برادر معمار و بنا ساخته شده است 
و آب این بنا از قنات قلعچه حاجی میر بهاء الدین تامین می شد و محلی عمومی 

برای شستشوی لباس بوده است. 

مسجد جامع زنجان
مس��جد و مدرس��ه جامع زنجان معروف به مسجد سید، درقلب بافت تاریخی و 

قدیمی ش��هر قرار گرفته است. این مس��جد از ضلع غربی با بازار قیصریه، از ضلع 
شرقی از راه کوچه مسجد سید و از سمت شمال با خیابان شاه و سبزه میدان در 
ارتباط است. مجموعه مسجد و مدرسه سید توسط عبداهلل میرزا دارا، پسر یازدهم 
فتحعلی ش��اه قاجار، هنگام حکمرانی در زنجان و به س��ال 1242 هجری قمری 

احداث شده است. 

کاروانسرا سنگی
کاروانس��رای سنگی که از نوع کاروانسراهای برون شهری بوده، در قرن یازدهم 
هجری قمری، به دس��تور ش��اه عباس صفوی خارج از بافت قدیم ش��هر زنجان 
س��اخته شده اس��ت. این بنا به دلیل تغییر کاربری هم اکنون به عنوان سفره خانه 
سنتی مورد استفاده قرار می گیرد. پالن این کاروانسرا به سبک چهار ایوانی است، 
حجره های آن در یک طبقه قرار گرفته اند و سقف  ها از نوع قوسی هستند. استفاده 
از سنگ به عنوان مصالح اصلی در ساخت کاروانسرا باعث شده که این بنا با عنوان 
کاروانس��رای س��نگی و در زبان محاوره ای داش کاروانسرا معروف شود. این بنا از 
لحاظ این که تنها بنای باقی مانده از کاروانس��راهای زنجان است، اهمیت فراوانی 
دارد. بنای کاروانسرای سنگی که روبه روی راه آهن شهرستان زنجان و در خیابان 

خیام این شهر واقع شده، با شماره 2128 به ثبت رسیده است. 
در اس��تان زنجان سه پل ثبت ش��ده به نام های پل حاج میربها الدین، پل حاج 

سیدمحمد و پل سردار وجود دارد. 

جاذبه های گردشگری و تاریخی استان زنجان
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آبگوشـت از قدیـم خوراک سـنتی و کم هزینه مـردم ایران و در 
میان خانواده ها رایج بوده اسـت. آبگوشـت انواع مختلفی دارد که 
از معروف  ترین آنها می توان آبگوشت ساده، آبگوشت لپه، آبگوشت 
نعنـا و جعفری، آبگوشـت برنـج یا شـله بریان، آبگوشـت آجیل، 
آبگوشـت کشک و آبگوشـت بزباش را نام برد.آبگوشت این روزها 
یکـی از غذاهای پرطرفدار مردم ایران در رستوران هاسـت که پای 
تمام طبقات اجتماع را برای خوردنش به رستوران ها باز کرده است 
و حتـی امروز از غذاهای مورد عالقه گردشـگران مسـافر به ایران 
اسـت.پخت آبگوشـت از ریزه کاری هایی برخوردار است که همین 
ریزه کاری هـا بعضـی از دیزی سـراها را پرطرفـدار و محبوب کرده 
اسـت.در اینجا شـما را با چند تا از بهترین های آنها در تهران آشنا 

می کنیم.

رستوران دیزی
طرفداران آبگوش��ت در شمال شهر که ترجیح می دهند اطراف خانه خود 
به رستوران بروند، این دیزی س��را می تواند یک موقعیت اکازیون برای آنها 
باشد.  رستورانی کوچک با دکوراسیون سنتی که عالوه بر آبگوشت،  حلیم 
بادمجان و کال جوش س��رو می کند.  همچنین همراه غذا با ترشی و چای 

از شما پذیرایی می شود. 
آدرس:  جردن،  گلفام،  پاساژ امیر. 

شماره تماس: 22059197

رستوران تیلیت
اسم رس��توران آدم رو قطعا یاد آبگوشت و دیزی میندازه.  این رستوران 
مخصوص سرو دیزی در طعم های مختلفه.  حتی می تونین از خوردن دیزی 
بدون چربی هم در این رس��توران لذت ببرین.  انواع دیگه دیزی های اینجا 
مثل دیزی گیاهی و دیزی فلفلی هم طعم فوق العاده ای دارن.  محیط آروم،  

موسیقی خوب و پرس��نل مودب اینجا باعث می شه خاطرات خوبی داشته 
باش��ین و دلتون بخواد باز هم به اینجا سری بزنین.اینجا سرویس بیرون بر 
هم داره که با توجه به مس��افت،  هزینه  ای در قبالش از مش��تری دریافت 
می کنه. آدرس: س��عدی ش��مالی - روبه روی منوچهری - کوچه مصباح - 

پالک 194
شماره تماس: 33984690 ،33984684

رستوران سنتی دیزی سرا
اگر دیزی خور هس��تید و دوست دارید خوشمزه ترین دیزی تهران را میل 
کنید س��ری به »دیزی س��را« بزنید. از ویژگی های این رس��توران سنتی، 
پذیرای��ی کامل ب��ا مخلفات مثل ترش��ی، دوغ، چای و بامیه اس��ت.  تمام 
هفته آنقدر شلوغ می شود که خیلی ها برای خوردن این دیزی در صف های 
طوالنی می ایستند  و دارای محیطی تمیز و فضایی نوستالژیک با تابلوهای 

نقاشی جالب روی دیوارهایش است. 
آدرس:  ایرانشهر،  خیابان کالنتری،  پ 52

شماره تماس: 88810008

دیزی سرای چولمک
نخس��تین دیزی سلف س��رویس اس��ت.  ویژگی منوی دیزی و مخلفات 
س��لف سرویس دیزی سرای چولمک، اس��تفاده از گوشت تازه گوسفندی،  
ترش��ی های متنوع باالی 10 مدل،  سبزیجات تازه،  ماست چکیده موسیر،  
انواع س��یر و فلفل،  سرویس چای و نبات است.  ظرفیت این رستوران 65 
نفر اس��ت و به کودکانی که همراه والدینش��ان غذا میل می کنند سرویس 

رایگان ارائه می شود. 
آدرس:  خیابان ش��هید بهشتی  )عباس آباد( نرس��یده به سینما آزادی،  

پ 442
شماره تماس: 88481820

سفره خانه آذری
سفره خانه آذری رستوران و قهوه خانه ای گرم و باصفا و کاماًل سنتی است 
و از معدود سفره خانه های موفق و قدیمی تهران است که به رغم واقع شدن 
در یکی از جنوبی ترین نقاط تهران و حوالی میدان راه آهن،  اکثر مشتریان 
خود را از ش��مال ش��هر به جنوب شهر روانه می س��ازد.  برای رفتن به این 
رستوران در آخر هفته حتماً باید رزرو کنید.  در دیزی سرای آذری از شما 
با چای،  ش��یرینی،  قلیان و  میوه پذیرایی و موس��یقی زنده توسط اساتید 
خوب موسیقی در آنجا اجرا می شود.  سرویس دهی گارسون ها خیلی خوب 

و محیط و طراحی کامال سنتی است. 
آدرس:  تهران - ابتدای خیابان ولیعصر-باالتر از میدان راه آهن. 

شماره تماس: 55373665

مستردیزی
اگر دلتان غذای سنتی و دیزی با طعم و مزه خوب توی فضای و محیطی 
مدرن خواس��ت حتماً سری به مس��تر دیزی بزنید و از غذایی که سفارش 
میدین لذت ببرید.  این رستوران دارای منوی کامل و متنوعی است شامل 
دیزی تند،  کاله جوش،  میرزا قاسمی،  دیزی کالسیک،  دیزی مخصوص،  
آبدوغ خیار، کوفته، دیزی بز باش، کش��ک بادمجان و دیزی کم چرب. این 
رس��توران ش��عبات متعددی داردکه همگی دارای فضایی ش��یک و مدرن 

هستند. 

بهترین دیزی سراهای تهران
کجا چی بخوریم؟
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قیمت )تومان(مقصدمبداعنوان
18,000تبریزهمدانهمدان-تبریز)نوع اول(
20,500تبریزهمدانهمدان-تبریز)نوع دوم(
26,000تبریزهمدانهمدان-تبریز)نوع سوم(

30,000تبریزهمدانهمدان-تبریز)نوع چهارم(
27,360اصفهانتبریزتبریز-اصفهان)نوع اول(
34,800اصفهانتبریزتبریز-اصفهان)نوع دوم(
35,000اصفهانتبریزتبریز-اصفهان)نوع سوم(

36,000اصفهانتبریزتبریز-اصفهان)نوع چهارم(
41,800اصفهانتبریزتبریز-اصفهان)نوع پنجم(
42,000اصفهانتبریزتبریز-اصفهان)نوع ششم(
32,000ارومیههمدانهمدان-ارومیه)نوع اول(
16,000اصفهانهمدانهمدان-اصفهان)نوع اول(
23,000اصفهانهمدانهمدان-اصفهان)نوع دوم(
26,500اصفهانهمدانهمدان-اصفهان)نوع سوم(

11,500کرجهمدانهمدان-کرج)نوع اول(
18,000کرجهمدانهمدان-کرج )نوع دوم(
19,400تهرانتبریزتبریز-تهران)نوع اول(
25,900تهرانتبریزتبریز-تهران)نوع دوم(
36,500اهوازتبریزتبریز-اهواز)نوع اول(
51,500اهوازتبریزتبریز-اهواز)نوع دوم(

10,000زنجانهمدانهمدان-زنجان)نوع اول(
9,500زنجانتبریزتبریز-زنجان)نوع اول(
13,000زنجانتبریزتبریز-زنجان)نوع دوم(
16,000زنجانتبریزتبریز-زنجان)نوع سوم(

22,000زنجانتبریزتبریز-زنجان)نوع چهارم(
26,000شیرازهمدانهمدان-شیراز)فارس()نوع اول(
36,000شیرازهمدانهمدان-شیراز)فارس()نوع دوم(
46,000شیرازهمدانهمدان-شیراز)فارس()نوع سوم(

قیمت نوزاد قیمت خردسال قیمت بزرگسال مقصدمبدا
139,70072,3500بندرعباسآبادان
119,40000تهرانآبادان
96,20050,6000شیرازآبادان
193,70099,3500مشهدآبادان
97,30000تهراناردبیل
164,00084,5000مشهداردبیل
111,00058,0000تهرانارومیه
195,80000مشهدارومیه
95,10000آباداناصفهان
97,30051,1500اهوازاصفهان
137,50000بندرعباساصفهان
95,10000بندرماهشهراصفهان
96,20050,6000بوشهراصفهان
129,10000تبریزاصفهان
95,10050,05014,010تهراناصفهان
96,20050,60014,120جماصفهان
146,00075,5000زاهداناصفهان
97,30051,1500شیرازاصفهان
129,10067,0500رشتاهواز
134,40069,7000ساریاهواز
96,20050,6000شیرازاهواز
130,10067,55017,510عسلویهاهواز
183,10094,0500مشهداهواز
136,50070,7500کیشاهواز

139,70072,3500آبادانبندر عباس
137,50071,2500اصفهانبندر عباس
141,80073,40018,680اهوازبندر عباس
221,300113,1500تبریزبندر عباس

قیمت )ریال(واگنمقصدمبدا
575,000پردیسمشهدتهران
308,000صبا )تندرو-اتوبوسی(مشهدتهران
186,000درجه 2 اتوبوسیمشهدتهران
6437,500تخته لوکس مهتابمشهدتهران
209,000معمولی صندلیمشهدتهران
276,500کوپه ای مبله سفیرمشهدتهران
236,500اتوبوسی درجه یک سفیرمشهدتهران
198,000اتوبوسیمشهدتهران
429,000درجه یک مارالمشهدتهران
500,000لوکس 4 نفری نگینمشهدتهران
500,000لوکس4نفره اکسپرسمشهدتهران
550,000سبزمشهدتهران
550,000سیمرغمشهدتهران
407,000شش تخته کویرمشهدتهران
590,000غزال بنیادمشهدتهران
721,000غزال بنیاد *)V.I.P(مشهدتهران
640,000نورمشهدتهران
590,000غزال وانیاریلمشهدتهران
62,000دو اتوبوسیاراکتهران
6163,500تخته لوکس مهتاباراکتهران
102,000معمولی صندلیازناتهران
79,500دو اتوبوسیازناتهران
6202,000تخته لوکس مهتابازناتهران
24,000معمولی صندلیاسالمشهرتهران
245,000شش تخته لوکساصفهانتهران
6304,000تخته لوکس مهتاباقلیدتهران
165,000اتوبوسی تهویه داراندیمشکتهران
6298,500تخته لوکس مهتاباندیمشکتهران

قیمت بلیط قطارقیمت بلیط پروازقیمت بلیط اتوبوس

برای کسب اطالعات بیشتر از قیمت انواع بلیت ها به سایت www.forsatnet.ir مراجعه کنید
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14

تعميرات اساسي 94 
پااليشگاه اول مجتمع گاز 
پارس جنوبي پايان يافت

بوشـهر- خبرنـگار فرصـت امروز-  
مجتم��ع  اول  پااليش��گاه   HSE رئي��س 
گاز پ��ارس جنوبی از انج��ام موفقيت آميز 
تعميرات اساس��ي 1394، بدون هيچ گونه 
حادثه ناتوان كننده در خرداد ماه خبر داد.

روس��تای نام نيک در 130 كيلومتری ش��مال 
غرب ش��اهرود واقع ش��ده اس��ت. اين روستا از 
توابع دهستان رضوان محسوب می شود. پوشش 
منطقه اكثراً جنگلی است. جانورانی چون خرس، 

شغال، گرگ، خفاش جنگلی...

2

13

مسيرهای طبيعت گردی 
سمنان

تيتر ر کتاب
سفارش تلفنی: 88553639

ارسال یک روزه

نمای   کتاب
سفارش تلفنی: 88553639

ارسال یک روزه

نمای   کتاب

6

5

گزارشی از رستوران رومانا

پيتزای سنگی به سبک ايتاليايی

5

4

Thu. 10AUG 2015 - 1436 دوشنبه -19مرداد 1394 - 24شوال
 سـال دوم- 16صفحه -  ضمیمه رایگان شماره 292
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حقوق و تجارت

 سوء استفاده از اختیارات
یا مشاغل در حقوق تجارت

2

3

وزیر دادگسـتری گفـت: مجموعه ثبت و 
سـردفتری ما اسـتعداد و توانایی الزم را 

بـرای فعالیت به عنوان یک عضـو فعال در 
اتحادیه جهانی سردفترداران دارا بوده و تالش این اتحادیه برای 
پیوستن جمهوری اسالمی ایران به اتحادیه جهانی سردفتران، 
مسیر سرمایه گذاری و ورود سایر کشورها به ایران را تسریع و 

هموار می کند. 

مدیرعامل سازمان اتکا وابسته به وزارت 
دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح گفت: 
فضای رقابتی سختی برای فروشگاه های 
حضـور  به خاطـر  داخلـی  زنجیـره ای 

فروشگاه های خارجی در پساتحریم ایجاد می شود. به گزارش 
ایرنا، وی در آیین افتتاح رسـمی فروشگاه زنجیره ای اتکا در 
شهر بجنورد مرکز خراسان شمالی اظهار کرد: فروشگاه های 
زنجیـره ای داخلـی باید با ارتقـای کیفیت کاالهـای خود با 
فروشگاه های زنجیره ای خارجی رقابت کنند و این کار شدنی 
اسـت. وی اضافه کرد: هم اکنون و قبل از پسـاتحریم تعداد 

زیادی از فروشگاه های زنجیره ای خارجی...

فضای سخت رقابتی برای 
فروشگاه های زنجیره ای...

پاسخگویی به اشتیاق 
سرمایه گذاران خارجی نیازمند 

پشتوانه قوی حقوقی است
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مدیرعامل س��ازمان اتکا وابسته به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح 
گفت: فضای رقابتی س��ختی برای فروش��گاه های زنجیره ای داخلی به خاطر 

حضور فروشگاه های خارجی در پساتحریم ایجاد می شود. 
به گزارش ایرنا، وی در آیین افتتاح رسمی فروشگاه زنجیره ای اتکا در شهر 
بجنورد مرکز خراسان شمالی اظهار کرد: فروشگاه های زنجیره ای داخلی باید 
ب��ا ارتقای کیفیت کاالهای خود با فروش��گاه های زنجی��ره ای خارجی رقابت 

کنند و این کار شدنی است. 
وی اضافه کرد: هم اکنون و قبل از پساتحریم تعداد زیادی از فروشگاه های 
زنجیره ای خارجی برای فعالیت در کشورمان وارد ایران شده اند تا مجوزهایی 

را برای فعالیت اخذ کنند. 
وی هیچ اشاره ای به اسامی فروشگاه های زنجیره ای خارجی متقاضی برای 
فعالیت در ایران و کش��ور خارجی درخواس��ت کننده نک��رد. کربالیی افزود: 
فروش��گاه زنجیره ای اتکا عالوه بر مراکز اس��تان های کش��ور در سایر مناطق 
به خص��وص مناطق محروم نیز فروش��گاه های خود را برای رف��اه مردم دایر 
می کند تا ع��الوه بر فروش محصوالت داخلی؛ تولیدات��ی نیز در این مناطق 
داش��ته باش��د. وی خط قرمز فعالیت فروش��گاه های زنجیره ای اتکا در داخل 
کش��ور را ف��روش تولیدات داخل��ی دارای برند معتبر و با کیفیت دانس��ت و 
افزود: این فروش��گاه ها زمانی می توانند کاالهای خارجی را به فروش برسانند 
که مشابه داخلی را با کیفیت خارجی نداشته باشیم. مدیرعامل سازمان اتکا 
گفت: فروش��گاه های زنجیره ای رفاه برای توسعه فعالیت های خود نیم نگاهی 
نیز به خارج از کش��ور داشته و هم اکنون فروش��گاه های این سازمان در پنج 

کشور اسالمی از جمله تاجیکستان فعالیت دارند. 
کربالیی اظهار کرد: این س��ازمان بنا دارد در راستای ارتقای کیفیت کاری 
فعالیت خود را در س��ایر کش��ورها نیز پیگیری کند. مدیرعامل سازمان اتکا 
اظهارکرد: فروش��گاه های زنجیره ای مجازی اتکا تا پایان سال جاری در سطح 

مراکز استان های کشور راه اندازی می شود. 
کربالی��ی افزود: ب��ا راه اندازی این فروش��گاه های مجازی م��ردم می توانند 

مایحتاج خود را از طریق فضای مجازی با مراجعه به س��ایت این فروش��گاه 
خری��داری و هزین��ه خرید را به صورت اینترنتی پرداخ��ت و کاال را در منزل 
تحویل بگیرند. وی جلوگیری از ایجاد ترافیک، صرفه جویی در وقت و هزینه 

را مهم ترین مزیت ایجاد فضای مجازی فروشگاهی برای اتکا دانست. 
مدیرعامل سازمان اتکا به منظور افتتاح ساختمان فروشگاه زنجیره ای اتکا 
در ش��هر بجنورد مرکز استان خراسان ش��مالی به این منطقه از کشور سفر 

کرده است. 
فروش��گاه زنجیره ای اتکا افزون بر20 سال در شهر بجنورد فعالیت دارد که 

عمده فعالیت این فروشگاه در اماکن استیجاری بود. 
س��ازمان اتکا وابس��ته به نیروهای مسلح اس��ت که عالوه بر فروش به این 
نیروها در چارچوب طرح حکمت، خرید برای س��ایر ش��هروندان نیز در این 
فروشگاه ها آزاد است و مدیرعامل این سازمان نیز با حکم وزیر دفاع منصوب 

می شود. 

 مدیرعامل سازمان اتکا: 
 فضای سخت رقابتی برای فروشگاه های زنجیره ای

در پساتحریم ایجاد می شود

رییس سازمان توسعه تجارت:
صادرات ایران در کاالهای 
مشمول تعرفه ترجیحی از 
ترکیه پیشی گرفته است

رییس سازمان توس��عه تجارت گفت: طی هفت ماه اخیر در 
صادرات کاالهای ایرانی که مش��مول تعرفه ترجیحی می شوند، 
نس��بت به ص��ادرات مش��ابه کاالهای ترکیه به ایران ما س��هم 

بیشتری داشته ایم. 
ب��ه گ��زارش فارس، اکن��ون هفت م��اه از اج��رای توافقنامه 
ترجیحی 200 قل��م کاال بین ایران و ترکیه می گذرد و در این 
م��دت ح��رف و حدیث های زیادی مطرح ش��د، از جمله اینکه 
انعقاد این توافق نامه به نفع ترک ها شده تا کاالهای ساخته شده 
خ��ود را به ای��ران صادر کنند یا از این مح��ل با کاهش قیمت 
کاالی مرغوب ساخته ش��ده خارجی، تولید داخل بیش از پیش 

با مشکل مواجه خواهد شد. 
حتی برخی از آمارهای منتشرش��ده دفتر آمار ترکیه گزارش 
داده ک��ه صادرات ایران به ترکیه با کاهش 30 درصدی در این 
مدت روبه رو ش��ده و از طرف دیگر سازمان توسعه تجارت، طی 
یک ماه اخیر اعالم کرد صادرات ایران در کاالهایی که مشمول 
تعرفه ترجیحی ش��ده اند، دو برابر ش��ده است. آمارهایی که به 

نظر می رسد با تناقضاتی روبه روست. 
ول��ی اهلل افخم��ی راد، رییس س��ازمان توس��عه تج��ارت، در 
گفت وگ��و با ف��ارس، در این باره گفت: طی ای��ن مدت آماری 
که از س��وی س��ازمان توسعه تجارت اعالم ش��ده، در ارتباط با 
تجارت ترجیحی اس��ت و حکایت از رش��د بیش��تر صادرات در 
اقالم ترجیحی نس��بت به میزان درصد صادرات کاال در همین 

اقالم است. 
وی تأکید ک��رد: با اجرای این توافقنام��ه، صادرات کاالهای 
ایرانی که در فهرس��ت صادرات اقالم تجارت ترجیحی با ترکیه 
هستند، در مقایسه با کاالهای ترک سهم بیشتری داشته  است. 
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وزیر دادگستری گفت: مجموعه ثبت و سردفتری ما 
اس��تعداد و توانایی الزم را ب��رای فعالیت به عنوان یک 
عض��و فعال در اتحادیه جهانی س��ردفترداران دارا بوده 
و تالش این اتحادیه برای پیوس��تن جمهوری اسالمی 
ایران به اتحادیه جهانی سردفتران، مسیر سرمایه گذاری 
و ورود سایر کشورها به ایران را تسریع و هموار می کند. 
حجت االسالم والمس��لمین مصطفی پورمحمدی در 
دیدار با نایب رییس اتحادیه جهانی س��ردفتران و نایب 
رییس ش��ورای س��ردفتران اروپایی، بر لزوم هماهنگی 
هرچه بیشتر بین کانون سردفترداران کشور با اتحادیه 

جهانی سردفترداران تأکید کرد. 
وی در ای��ن دی��دار با اش��اره به س��وابق و مراودات 
تاریخی دو کش��ور ای��ران و ایتالیا تصریح کرد: س��طح 
روابط جمهوری اسالمی ایران با ایتالیا بسیار خوب بوده 
و در گذش��ته حج��م باالیی از م��راودات اقتصادی بین 
دو کش��ور وجود داشته که در چند سال گذشته شاهد 
کاهش حجم این مراودات بوده ایم و امیدواریم با توجه 
به س��فر وزرای اقتصادی و وزی��ر امور خارجه ایتالیا در 
چند روز گذش��ته به کشورمان، به زودی شاهد افزایش 

سطح مناسبات سیاسی، اقتصادی و تجاری باشیم. 
وی ب��ه س��ابقه تاریخی بس��یار طوالنی نظ��ام ثبت 
در کش��ور اش��اره کرد و گف��ت: در دوران جدید دولت 
س��االری و دیوان ساالری مدرن که از 115 سال پیش 
شکل گرفته، دفاتر ثبت اس��ناد رسمی، جزو نخستین 
سازمان ها و تشکل های مردمی، مستقل و سازمان یافته 
بوده که امروز نیز این مجموعه دارای تشکیالت منظم، 

دقیق و کاماًل مورد اعتماد مردم و دولت است. 
وزیر دادگستری افزود: کانون سردفترداران ارتباطات 

عمی��ق و وثیقی ب��ا س��ازمان ثبت داش��ته و خدمات 
ثبتی ما نیز در چند س��ال گذش��ته کامال مکانیزه و از 
زیرس��اخت های الکترونیکی مدرن برخوردار ش��ده که 
اگرچه این موضوع با تأخیر همراه بوده اما در این حوزه 
گام های مطمئنی برداش��ته ش��ده که به تبع آن انجام 

امور با دقت بسیار باالیی انجام می گیرد. 
وی ب��ا ابراز امیدواری از اینکه  »همکاری های کانون 
سردفترداران کشور با اتحادیه جهانی سردفتران تقویت 

ش��ده و در آینده ارتباطات منظم و گس��ترده تری بین 
ای��ن دو کانون برقرار ش��ود«، اظهار کرد: در گذش��ته 
امکانات قانونی کافی برای س��رمایه گذاری خارجی در 
ایران وجود داش��ته که اخیرا نیز به منظور ایجاد امکان 
استمالک برای افراد غیرایرانی در حوزه های غیرتجاری 

و صنعتی، دولت الیحه ای را تنظیم کرده است. 
وی در ادامه سخنانش به اشتیاق کشورهای خارجی 
و به ویژه اروپایی برای س��رمایه گذاری در ایران اش��اره 

کرد و افزود: طبیعی اس��ت که همکاری های بین المللی 
اتحادیه س��ردفتران بتواند تضمین و پش��توانه ای برای 
س��رمایه گذاری خارجی در ایران باشد، چراکه کشور ما 
ظرفیت سرمایه گذاری بسیار وسیعی دارد و کشورهای 
زیادی مش��تاق این امر هس��تند که قطعاً در این حوزه 

نیازمند پشتوانه قوی حقوقی خواهند بود. 
وزیر دادگس��تری جمهوری اس��المی ایران را یکی از 
مؤثرترین و مهم ترین کش��ورهای منطقه و غرب آس��یا 
عن��وان و اظه��ار ک��رد: مجموعه ثبت و س��ردفتری ما 
اس��تعداد و توانایی الزم را ب��رای فعالیت به عنوان یک 
عض��و فعال در اتحادیه جهانی س��ردفترداران دارا بوده 
و تالش این اتحادیه برای پیوس��تن جمهوری اسالمی 
ایران به اتحادیه جهانی سردفتران، مسیر سرمایه گذاری 
و ورود سایر کشورها به ایران را تسریع و هموار می کند. 
در ابتدای این جلس��ه میکول��ی نایب رییس اتحادیه 
جهانی س��ردفتران و پاسکو آلیس، نایب رییس شورای 
س��ردفتران اروپایی، با اشاره به بازدیدهایی که از نظام 
ثبت و سردفتری در کشور داشته اند، از تحوالت وسیع 
صورت گرفته و نظام دقیق ثبتی در ایران، ابراز شگفتی 

کردند. 
میکول��ی با بیان اینکه  »قاره آس��یا به عنوان یکی از 
اهداف و دغدغه های اصلی اتحادیه جهانی س��ردفتران 
اس��ت«، گفت: آرزوی ما این اس��ت که ای��ران با توجه 
ب��ه تاریخ، تمدن و فرهن��گ دیرینه و غنی اش به زودی 
ب��ه عضویت ای��ن اتحادیه درآید و تع��ادل الزم در بین 
کش��ورهای آس��یایی را ایج��اد کند. اتحادی��ه جهانی 
س��ردفتران که مق��ر اصلی آن در ش��هر رم ایتالیا واقع 

شده، دارای 88 عضو از کشورهای جهان است. 

 وزیر دادگستری: 
پاسخگویی به اشتیاق سرمایه گذاران خارجی نیازمند پشتوانه قوی حقوقی است
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مقدمه
سوء استفاده از اختیارات یا مش��اغل تا کنون در حقوق تجارت کشورهای 
مختلف به طور مشروح مورد مطالعه قرار نگرفته است. از طرفی زندگی تجاری 
نش��ان داده است که اش��خاصی مانند نماینده تجاری قائم مقام تجاری تاجر 
حق العمل کار، تاجر دالل و مدیران در ش��رکت های س��هامی و غیر س��هامی 
ماموریت دارند که منابع دیگران را حفظ و اداره کنند و گاهی اتفاق می افتد 
که بعضی از این اش��خاص اختیارات تفویض شده را با تغییر هدف موردنظر 

به نفع شخصی به کار برند. 
سوء استفاده از اختیارات در حقوق شرکت ها مورد توجه بیشتر قرار گرفته 
اس��ت زیرا مدیران و سایر اعضای ش��رکت ها از اختیارات وسیعی در اجرای 
مش��اغل خود برخوردارند که این امر به لحاظ سوء اس��تفاده خطرناک بوده و 
ممکن است موجب تضرر اش��خاص متعدد شود بنابر این عالوه بر حفاظت 
شرکت در مقابل چنین خطری حمایت از حقوق اشخاص ثالث هم ضروری 
اس��ت. قوانین اغلب کشورها تعریفی از سوء اس��تفاده از اختیارات و مشاغل 
نکرده اند ولی علمای حقوق و رویه قضایی مصادیق و عناصر تش��کیل دهنده 
آن را م��ورد تجزیه و تحلیل ق��رار داده اند. در حقوق تج��ارت ایران تعریفی 
از سوء اس��تفاده از اختیارات نش��ده است ولی به س��بب ارتباطی که حقوق 
تجارت با حقوق مدنی دارد می توان آن را با قاعده کلی سوء اس��تفاده از حق 
در بعضی جهات قابل قیاس دانس��ت. سوء استفاده از حق در اصالح حقوقی 
چنین تعریف ش��ده اس��ت »به کار بردن، حق، خواه به طور مادی و خواه در 
ضمن یک عمل حقوقی به ضرر غیر که به عنوان استفاده از حق مشروع به کار 
م��ی رود ولی صاحب آن حق به قصد اضرار به غیر حق خود را به کار می برد. 
ای��ن اصطالح مخصوص حقوق جدید ایران اس��ت ولی این بحث در فقه در 
قاعده »الضرر« و در قانون مدنی در ماده 132 مطرح شده است« در تعریف 
باال )استفاده از حق مشروع( را می توان مترادف با حق قانونی دانست و نه به 
تعبیر حقوق اروپایی که مفهومی موسع تر از آن دارد. و اما کلمه )قصد اضرار 
به غیر( با توجه به رویه قضایی نوین در حقوق کشورهای مختلف به طوری که 

اش��اره ش��ده در بحث تفصیلی نیز خواهیم دید از مصادیق سوء اس��تفاده از 
حق محس��وب نمی ش��ود. در مورد قاع��ده ال ضرر که در م��اده 132 قانون 
مدنی مطرح ش��ده فقط قسمتی از ماده مذکور را می توان با سوء استفاده از 
اختیارات قابل قیاس دانس��ت زیرا ماده مزبور می گوید کس��ی نمی تواند در 
ملک خود تصرفی کند که مستلزم تضرر همسایه شود مگر تصرفی که به قدر 

متعارف و برای رفع حاجت یا رفع ضرر باشد. 
قس��مت اول ماده که مقرر می دارد کسی نمی تواند در ملک خود تصرفی 
کند که مس��تلزم تضرر همسایه شود... مسئولیت با تقصیر است ولی تقصیر 
 )acteintentionne( که مبنای آن زیان اس��ت ممکن است عمل عمدی
یا غیر عمدی )actenon intentionnel( که در حالت اول تقصیر جرمی 
 faute quasi و در حال��ت دوم تقصیر ش��به جرمی faute delic tuelle
delictuelle گفته می ش��ود در سوء اس��تفاده از حق اصوال ماهیت قضایی 
تقصیر مورد بحث علمای حقوق کشورهای مختلف قرار گرفته و سوء استفاده 
از ح��ق وقتی تحقق پیدا می کرد که ش��خص قصد اضرار به دیگران داش��ته 
باش��د. پروفسور و پاژ )De page( از این سیستم دفاع کرده معتقد بود که 
سوء استفاده از حق بیشتر برای تضرر دیگران است تا استفاده خود شخصی 
ولی این نظریه شدید مورد انتقاد قرار گرفته و امروزه از طرف علمای حقوق 
مطرود ش��ده است. به نظر علمای معاصر کس��ی که با قصد اضرار به دیگران 
مرتک��ب تقصیر جرمی ش��ود به نحوی از انحا از حق خ��ود تجاوز کرده و در 
صورت برقراری رابطه س��ببیت باید بر طبق موارد پیش بینی شده در قانون 
مدنی محکوم ش��ود و اما سوء استفاده از حق مستلزم مسئولیت شبه جرمی 
است که در خارج از هرگونه قصد اضراریابی احتیاطی یا عدم توجه به عواقب 
اجرای حق صورت می گیرد. بنابراین تقصیر در حقوق مدنی ایران اعم است 
از تع��دی یا تفریط )ماده 953 ق. م( ماده اخیر در مقام بیان تقصیر عمدی 
است اما ماده 328 قانون مدنی از نظریه علیت صحبت می کند و نه تقصیر. 
می گوید: »هر کسی مال غیر  را تلف کند ضامن آن است باید مثل یا قیمت 
آن را بدهد اعم از اینکه از روی عمد تلف کرده باش��د یا بدون عمد و اعم از 
اینکه عین باشد یا منفعت و اگر آن را ناقص یا معیوب کند ضامن نقص آن 
مال اس��ت«که نقش عمل زیان آر با وجود سه شرط: ضرر، عمل علیت بین 

ضرر و عامل موجب مس��ئولیت است. منظور از تعدی تجاوز از حدود اذن یا 
متعارف اس��ت نسبت به مال یا حق دیگری ولی تفریط عبارت است از ترک 
عملی که به موجب قرارداد با عرف برای حفظ مال غیر الزم است )مواد 951و 
952 ق. م( و م��اده 335 قانون مدنی تقصیر غیر عمدی را نیز بیان می کند 
و باالخ��ره قانون مس��ئولیت مدنی ایران مصوب��ه 1339 تقصیر را به عمد_ 
بی احتیاطی تقس��یم می کند. تضرر مندرج در ماده 132 ق. م ممکن است 
با حسن نیت صورت گیرد در این صورت باز مورد از مصادیق سوء استفاده از 

حق محسوب و عامل مکلف به جبران خسارت است. 
قس��مت دوم ماده می گوید »... مگر تصرفی که به قدر متعارف و برای رفع 
حاجت وی ارفع ضرر باشد« این قسمت از نظر تئوری جدید سوء استفاده از 
حق حائز اهمیت است زیرا تصرف را باید عرف یا قانون معین کند و به عالوه 

صاحب حق نفع قابل توجه از اعمال حق خود داشته باشد.
به طور کلی می توان ماده 132 را با در نظر گرفتن تئوری های جدید چنین 
تفس��یر کرد: اگر کس��ی در حدود قانون یا عرف در ملک خود تصرفی کند 
به نحوی که موجب تضرر همس��ایه ش��ود باید این تصرف با حسن نیت بوده 
و تصرفی برای صاحب حق نفع قابل توجه داش��ته باشد و در غیراین صورت 
از حق خود سوء اس��تفاده کرده است پس ش��رایط الزم برای سوء استفاده از 

حق عبارتند از: 
1- داشتن حسن نیت در اعمال حق قانونی )عنصر عینی(

2- )داشتن نفع قابل توجه اعمال حق قانونی )عنصر عینی(
3- وجود ضرر )عنصر عینی(

ام��ا در سوء اس��تفاده از اختیارات دارنده حق از اختی��ارات به منظوری از 
آنچه که علت وجودی اختیار بوده استفاده می کند. بدین ترتیب دارنده حق 
چنین هدف خارجی را انتخاب کرده اما بدون اینکه س��وء نیت داشته باشد. 
در چنین تعریفی از مفاهیم ذهنی تقصیر پرهیز شده است. جهات اشتراک 
تجاوز از حق و سوء اس��تفاده از اختیار وجود تضرر و داش��تن حس��ن نیت 
اس��ت ولی وجوه افتراق آنه��ا قصد انتخاب هدف خارجی اس��ت که عنصر 
اصلی سوء اس��تفاده از اختیارات را تش��کیل می دهد که در سوء اس��تفاده از 
حق وجود ندارد و به عالوه کلمه حق غیر صریح و سوء اس��تفاده از حق را به 

سوء استفاده از اختیارات یا مشاغل در حقوق تجارت )قسمت اول(
نویسنده: دکتر محمود عرفانی
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غیر قانونی( تسری می دهد. 

حفاظت شرکت در مقابل سوء استفاده از اختیارات یا مشاغل
وقتی یکی از اعضای ش��رکت، از اختی��ارات خود به منظوری یا در جهتی 
غی��ر از منافع ش��رکت سوء اس��تفاده کند در نتیجه آن ش��رکت که ش��امل 
س��هامداران یا شرکا است ممکن است متضرر ش��ود. حقوق در برابر چنین 
خطری دو نوع عکس العمل نشان می دهد بدین ترتیب که ابتدا سعی می کند 
از سوء استفاده پیشگیری کند و سپس در صورت تحقق آن ضمانت اجرایی 

آن را تعیین کند. 
بعضی از مقررات راجع بانتخاب اعضای هیات مدیره و مدیرعامل به منظور 
جلوگیری از تجاوز از اختیارات تنظیم ش��ده اس��ت بنابراین اش��خاصی که 
محکومیت جزایی تحت عنوان تجاوز به اموال دیگران پیدا کرده یا ش��خصا 
ورشکسته شده اند نمی توانند مشاغل مذکور را در شرکت ها انتخاب کنند. 

همچنی��ن برای جلوگی��ری از تجاوز از اختی��ارات، رعایت بعضی مقررات 
مرب��وط به طرز عم��ل )Regle de conduit( برای مدی��ران الزم االتباع 
اس��ت مثال مدیر ش��رکت مکلف اس��ت قبل از امضای قرارداد با ش��رکت یا 
اش��خاصی دیگر، موافقت هیات مدیره را کسب کرده و بعدا قرارداد موردنظر 
را به تصویب مجمع عمومی برس��اند یا اینکه مدیر شرکت نمی تواند قرض و 
اعتبار دیگری را به نام ش��رکت اخذ کند و سهام آنان در شرکت باید اسمی 
باشد یا سهام خود را نزد موسسه مالی بگذارد زیرا در غیراین صورت مدیران 
شرکت ها ممکن است با اطالعاتی که از امور شرکت دارند روی سهام به ضرر 

سهامداران دیگر سودجویی کنند. 
از س��ال 1970 به این ط��رف، کنت��رل رعایت مق��ررات مذک��ور به عهده 

کمیسیون عملیات بورس گذاشته شده که مقر آن در پاریس است. 
باالخره سوء اس��تفاده ممکن اس��ت به هنگام تصفیه اموال شرکت صورت 
گیرد بنابراین قانون انتقال دارایی ش��رکت ها را به مدیران سابق شرکت فقط 
ب��ا نظر دادگاه تجاری تجویز می کند و ضمنا انتقال اموال ش��رکت به مدیر 

تصفیه یا بستگانش شدیدا منع شده است. 

ثانیا ضمانت اجرای سوء استفاده از اختیارات و نحوه تعیین آن
اقدامت تامینی تا حدودی از سوء اس��تفاده از اختیارات جلوگیری می کند. 
ولی آن را به کلی از بین نمی برد. ازاین رو دادگاه  به هنگامی که سوء اس��تفاده 
از اختیارات درداخل ش��رکت تحقق پیدا می کند ضمانت اجرایی پیش بینی 

شده را اعمال می کند. 
نخس��تین نمون��ه سوء اس��تفاده از اختیارات در یک ش��رکت عب��ارت از 
سوء اس��تفاده ای اس��ت که به وس��یله اعضایی مانند مدیران هیات مدیره و 
رییس آن و هیات مراقب��ت conseil de sur v eillance  که اختیارات 
خود را از شرکا کس��ب کرده اند، صورت می گیرد. رویه قضایی در این مورد 
به خصوص در حقوق جزا وجود دارد: مانند سوء استفاده از اموال شرکت ها و 
اختیارات ش��رکت ها که با شرایط خاص، جرایم پیش بینی شده در قانون را 
تشکیل می دهند. با اینکه رویه قضایی مدنی در این مورد کمیاب و غیر واضح 
اس��ت ولی منطقی به نظر می رسد از موقعی که مدیر شرکتی، در امور مدنی، 
از اختیارات خود در هدفی غیر از منافع ش��رکت اس��تفاده کند عمل وی را 
سوء استفاده از اختیارات تلقی کنیم بدین ترتیب سوء استفاده در عنصر قصد 
ونیت تجلی می کند و از اشتباه در مدیریت )Erreur de gestion( تمییز 

داده می شود. 
دومی��ن نمون��ه سوء اس��تفاده از اختی��ارات در مورد ش��رکت ک��ه رویه 
قضای��ی مدنی فراوان��ی را ایجاد کرده تح��ت عنوان سوء اس��تفاده اکثریت 
)Abus de majorite(  ش��ناخته ش��ده اس��ت، اکثریت در مجمع شرکا 
 Assemblees( یا در مجمع س��هامداران )Assemblees d associes(
d actionnaires( مبی��ن اراده جمع هس��تند ولی احتم��ال دارد که این 
اختیار مانند هر اختیار دیگر از هدف اصلی خود منحرف ش��ده و منتهی به 
سوء اس��تفاده اکثریت شود، مقنن از تعریف سوء استفاده اکثریت خودداری 
کرده اما در سال 1961 دیوان عالی کشور در این مورد چنین تعریف کرده 
اس��ت: )تصمیم متخذه علیه منفعت عمومی ش��رکت و در تنها قصد بهبود 

وضع اکثریت با اضرار به اقلیت(. 
بدین ترتی��ب دی��وان مزبور با طرز تفکر مضیق سوء اس��تفاده اکثریت را با 

توجه به موارد زیر پذیرفته است: 
1( تصمیم مخالف با منفعت ش��رکت وقتی که هدف ایجاد عدم تس��اوی 
بین ش��رکا نباش��د فاق��د ضمانت اجرا خواه��د بود به همی��ن جهت دیوان 
کش��ورتصمیمات برخ��ی از دادگاه های اس��تیناف را که می خواس��تند در 
سیاس��ت اکثریت مداخله کنند نقض کرده اس��ت. پروفسور شمیت به طور 
صریح می گوید که: نقش قاضی عبارت اس��ت از حل و فصل تعارض منافع 
ایجاد ش��ده به منظور اظهارنظر در عدم رعایت تساوی بین سهامداران بدون 

اینکه در چگونگی سیاست متخذه وسیله اکثریت اعتراض کند. 
گرچه عدم رعایت تس��اوی شرط الزم است ولی کافی نیست زیرا تصمیم 
مطابق با منفعت ش��رکت، هرگز سوء اس��تفاده اکثریت را تشکیل نمی دهد 

حتی اگر تصمیم مزبور به بعضی از س��هامداران امتیازاتی به نسبت دیگران 
بدهد، البته در این مورد عقاید مخالفی نیز ابراز ش��ده که به وس��یله دیوان 
کش��ور مردود تلقی شده است. آرایی که سوء استفاده اکثریت را احراز کرده 

به شرح زیر است: 
جذب شرکت به وسیله شرکت دیگر

به عهده گرفتن دیون شعب به وسیله شرکت مادر 
اجاره دادن سرمایه به یک نفر اداره کننده 

در تمام این حاالت دیوان کش��ور موجودیت دو ش��رط مندرج در باال را 
قید کرده است. 

2- در مورد گروه شرکت ها
تعیین سوء اس��تفاده از اختیارات مشکالت بزرگی را ایجاد کرده است. در 
دعوایی که موجب تفس��یرهای متعدد ش��ده س��هامداران شرکتی در مورد 
میزان تضمینی که ش��رکا را جزو شعب ش��رکت دیگر قرار می داد اعتراض 
کرده بود، دیوان عالی کش��ور ضمن نقض رأی دادگاه اظهارنظر کرده که در 

مانحن فیه شرایط سوء استفاده از اختیارات اکثریت جمع نبوده است. 
در دعوای دیگری که زیاد مش��هور نیست، س��هامداران اقلیت شرکت، 
)Fruchauf _ france( ب��ه تصمیم ش��رکت مادر )آمریکایی( مبنی بر 
دس��ت کش��یدن از بازار مهمی، اعتراض کرده اند، دادگاه پاریس در رأی 
خود تصمیم مزبور رأی برای ش��عبه فرانسوی را فاجعه انگیز دانسته است. 
رأی مزب��ور قابل انتقاد اس��ت. به این عبارت که نفع یک ش��عبه ش��رکت 
همیش��ه منطبق ب��ا نفع گروه نیس��ت و ام��کان دارد ک��ه تصمیم گروه 
به ضرر شعبه باش��د. آیا می توان ادعاکرد که چنین تصمیمی سوء استفاده 
از اختی��ارات را تش��کیل می دهد؟ تاکنون دیوان عدالت کش��ور فرانس��ه 
هیچ گونه جوابی در این مورد نداده اس��ت اما در گزارش پیش��نهاد ش��ده 
که ش��رط الزم چنین تصمیمی باید با قبول تضمین مالی به اقلیت تحقق 
پذیرد. در م��ورد ضمانت اجرایی که در حقوق ش��رکت ها، غیر از مقررات 
جزای��ی، برای سوء اس��تفاده از اختیارات وجود دارد می توان به ش��رح زیر 
بیان کرد: نخس��تین ضمانت اجرا مس��ئولیت مدنی اشخاصی است که از 
اختیارات خود سوء اس��تفاده کرده اند گرچه سوء استفاده از اختیارات خطا 
را تشکیل می دهد و مرتکب مکلف است ضرر و زیان مالی در وجه شرکت 
یا ش��رکاء پرداخت کند ولی در عمل تادیه چنین خس��ارتی به خصوص از 
طرف اکثریت مس��ئول، مشکل است و فقط در موقعی که سوء استفاده از 
طرف مدیران ش��رکت صورت می پذیرد، پس از اقامه دعوی پرداخت ضرر 

و زیان مادی ممکن می ش��ود. 
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ارزش
دو رهیاف��ت مکم��ل در زمین��ه س��نجش و ارزیابی 
ارزش وجود دارد؛ رهیافت اول در جست وجوی ارزش 
دریافت ش��ده به وس��یله مش��تریان کاالها و خدمات 
س��ازمان اس��ت  )Pereceivedvalue(.وقت��ی این 
ارزش بهتر و باالتر از ارزش پیشنهادی رقبای سازمان 
باشد فرصت موفقیت و حفظ موقعیت رقابتی سازمان 
در ب��ازار فراه��م می ش��ود. رهیافت دوم به س��نجش 
ارزش��ی می پردازد که یک مش��تری یا یک گروهی از 
مش��تریان به س��ازمان می رس��انند. دراینجا س��ازمان 
به ص��ورت مداوم و جدی به ارتقا و حفظ مش��تریان با 
ارزش خود می پردازد تا انگیزه خرید مجدد و وفاداری 
آنان را افزایش دهد و تالش می کند مشتریان با ارزش 
کمتر یعنی مش��تریانی با منافع کمتر برای سازمان یا 
به عبارتی مشتریانی که میزان هزینه صرف شده برای 
آن��ان بیش از منافع حاصل از مبادله با ایش��ان اس��ترا 
نیز به گروه های باالتری از ارزش سوق دهد ])2002( 

]George Evans

علت عالقه مصرف کنندگان به نام های تجاری
مردم همیشه درباره نام های تجاری صحبت می کنند. 
اینکه مصرف کنندگان هنگام استفاده از کاال و خدمات 
ترجیح می دهند محص��والت و خدمات عالمت گذاری 
ش��ده را خری��داری کنن��د دالیل زی��ادی دارد که در 
ادام��ه به چند مورد از آنها می پردازیم ]تمپورال، پائول 
1382[. ن��ام تج��اری در واق��ع خالص��ه ای از فعالیت 
ش��رکت اس��ت که باعث اتصال مش��تری و ش��رکت 
می ش��ود. نام تجاری وس��یله ارتباطی بسیار مهمی در 
فرآیند مدیریت ارتباط مش��تری است. نام های تجاری 

برای مصرف کنندگان با ارزش هستند زیرا: 
1- باع��ث کاه��ش ریس��ک اس��تفاده از محصوالت 

می شوند.
2- از نظ��ر اقتصادی برای آنه��ا تصمیم گیری را به 

صرفه تر می سازند. 
نام تجاری در واقع قولی اس��ت ک��ه تولید کننده به 
مصرف کنن��ده می ده��د و چنانچ��ه بین ای��ن قول و 
عمل نوعی عدم توازن وجود داش��ته باش��د مشتری از 
برقراری ارتباط طوالنی با ش��رکت احساس سودمندی 
نمی کن��د. نام تجاری یک وس��یله نش��انگر مفید برای 
مشتری می تواند باش��د زیرا می تواند به عنوان معیاری 
برای سنجش عملکرد تولید کننده به کار رود. نام های 
تج��اری عالئم و نش��انه های با ارزش��ی هس��تند، زیرا 
ش��رکت ها را ملزم می س��ازند تا در م��ورد تولیدات و 

سرویسی که ارائه می دهند صادق باشند. 

نـام تجـاری از دو طریق باعـث افزایش ارزش 
شرکت می شود: 

اول اینکه باعث جذب مشتریان جدید می شود و این 
ویژگی برمی گردد به قابلیت اس��تفاده از نام تجاری در 
آگاهی رس��اندن ب��ه مردم و دیگر اینک��ه به عنوان یک 
ابزار یادآوری کننده برای مش��تریان فعلی اس��ت که به 
یاد شرکت بیفتند. می توان نام تجاری را به عنوان عامل 
درگیر کننده خریداران و فروشندگان در فرآیند برقراری 
ارتباط طوالنی مدت تعریف کرد که نقش کلیدی را در 
برقراری این ارتباط ب��ازی می کند. بنابراین نام تجاری 
هم می تواند به عنوان ابزاری برای حفظ مشتریان فعلی 
ب��ه کار رود و هم به عن��وان اب��زاری تهاجمی در جذب 

مشتریان جدید مورد استفاده قرار گیرد. 

ایجاد انتخاب
نام ه��ای تجاری به مصرف کنندگان وس��یله ای برای 
انتخ��اب ارائ��ه می دهد. تنه��ا وجود نام ه��ای تجاری 
اس��ت که موجب می ش��ود یک محص��ول از محصول 
دیگر به آس��انی متمایز شود. مش��تریان در مقایسه با 
ان��واع کااله��ای مصرفی، درباره محص��والت وخدمات 
عالمت گذاری ش��ده اطالعات بیش��تری دارند. از این 
رو به س��ادگی قادر به تفکی��ک و انتخاب محصوالت و 
خدمات عالمت گذاری ش��ده از انواع غیر عالمت گذاری 

شده نا آشنا و مشابهند. 

تصمیم گیری آسان
نام ه��ای تج��اری، بی��ش از هم��ه خرید را آس��انتر 
می سازد. زیرا بسته بندی عالمت گذاری شده تشخیص 
س��ریع محصول را تسهیل می کند. با زندگی در دنیای 
س��رعت، مردم به طور مداوم در جست وجوی راه هایی 
برای اتالف کمتر زندگی شان هستند. لذا عالمت گذاری 

اغلب تصمیم خرید را سریع تر می کند.

ارائه دهنده ضمانت کیفی و کاهش خطر
وقتی مشتریان به دفعات محصولی با یک نام تجاری 
خریداری می کنند، به س��رعت نس��بت ب��ه کیفیت و 
ارزش پول��ی آن عالمت تجاری احس��اس خاصی پیدا 
می کنند. »این« احس��اس یا »توقع« به مشتری کمک 
می کند که از خرید محصوالت امتحان نشده خودداری 
کند. بیش��تر مش��تریان از خطرپذیری گریزانندو از نا 
ش��ناخته ها دوری می جوین��د، اما نام ه��ای تجاری به 
آنهااطمین��ان بیش��تری داده و ت��رس و نگرانی آنها را 

کاهش می دهد.

ارائه دهنده دوستی و رضایت
فوای��د روانشناس��ی نام های تج��اری، از فواید عملی 
محصول مهم تر است. در بعضی موارد مصرف کنندگان 
ارتباط مهمی ب��ا نام های تجاری بر ق��رار می کنند که 
منجر به دوس��تی و حتی وابستگی می شود. از آنجا که 
ارتب��اط نام تجاری ب��ا روح مصرف کننده از بین رفتنی 
نیس��ت، ارزش نمادها و اسامی افزایش می یابد. نمادها 
و اس��امی عاملی برای یادآوری خاطرات و احساس��ات 
مربوط به عالم��ت تجاری می ش��وند. بنابراین نام های 
تج��اری می تواند احساس��ات و رضایت ش��دیدی را به 

وجود آورد ]تمپورال، پائول. 1382[

تشریح مدل
همان طوری که بیان شد متغیرهای زیادی در وفاداری 
مش��تری به م��ارک تجاری نقش دارن��داز جمله کیفیت، 
ارزش وی��ژه برن��د، آگاهی از برن��د، انجام تعه��دات، نام 
ونش��ان تجاری و. . .  اما به نظر می رس��د متغیر دیگری 
نی��ز می توان��د در این میان نقش داش��ته باش��د که آن 
مجموعه ای از وابس��ته ها اس��ت یعنی وابسته ها مبنایی را 
بر ای تصمیم خرید و وفاداری ایجاد می کنند. وابس��ته ها 
ازراه ه��ای زیر می توانن��د ارزش ایجا د کنن��د: پردازش/ 
بازیابی اطالعات و تمایز، دالیلی برای خریدن نام تجاری 
و ایجاد نگرش و احس��اس مثبت، پایه ای بر ای گس��ترش 
دامن��ه نام تجاری هس��تند. وابس��ته های ق��وی می تواند 
پایه ای برای گسترش دامنه نام تجاری شود. در این میان 
می توان از اندازه و وفاداری مش��تری اس��تفاده کرد. برای 
بس��یاری از نام و نش��ان های تجاری اندازه پایگاه مشتری 
یک جنبه کلیدی ارزش ویژه آن اس��ت. تعداد مش��تریان 
مهم اس��ت، زیرا صرفه جویی ناش��ی از مقی��اس را ایجاد 

ارزیابی ارزش ویژه نام و نشان تجاری وتأثیرآن بر وفاداری مشتریان )بخش آخر(
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می کند. برای هر تجارتی کس��ب مشتریان جدید بسیار 
گران تمام می ش��ود و البته نگهداری مشتریان موجود 
نیز نسبتاً هزینه بر است. اما مشتریان موجود وسیله ای 
ب��رای تبلیغ نام تجاری و اطمینان دادن به مش��تریان 
جدید هس��تند. ارزش پایگاه مشتری بستگی به سطح 
وفاداری و اندازه پایگاه دارد. در حال حاضر بس��یاری از 
خریدها بدون برنامه ری��زی قبلی و به صورت آنی انجام 
می ش��ود و تمایل خریداران و مش��تریان از نظر شکل 
ظاهری و دادن خدمات پس از فروش روزبه روز افزایش 
می یاب��د. بنابراین این امر می توان��د درمقابل رقبا یک 

مزیت رقابتی ایجاد کند. 

فرضیه ها
 رابط��ه مثبت معن��اداری بین تعه��د و معتبربودن، 
اعتب��ار، کیفیت برند و اعتماد مش��تری ب��ه نام تجاری 

وجود دارد. 
 بین جنسیت، سن و انتخاب نام تجاری رابطه وجود 

دارد. 
 روش پژوهش

 پژوه��ش حاض��ر از نظ��ر ه��دف، توصیفی اس��ت. 
زی��را روابط بین متغیرها را در ش��رایط واقعی بررس��ی 
می کنی��م، این پژوهش از نظر نح��وه گردآوری داده ها، 
میدانی اس��ت. در نتیجه این پژوه��ش از نوع توصیفی 

- میدانی است. 

جامعه آماری
جامعه آماری پژوهش حاضر، شامل مراجعه کنندگان 
به نمایندگی های بزرگ شرکت های معتبر و مغازه های 
بزرگ خواربار فروش در شهرستان تالش است. براساس 
سرشماری سال 1385 مرکز آمار ایران، میزان جمعیت 
این شهرستان 262420نفر بوده است که به طور یقین 
تعداد مراجعه کنندگان به ای��ن نمایندگی ها و مغازه ها 

کمتر از این میزان خواهد بود. 

حجم و روش نمونه گیری
ب��ا توجه به بررس��ی های انجام ش��ده پنج فروش��گاه 
به صورت تصادفی انتخاب شده اند. در هر فروشگاه به طور 
تصادفی از هشت نفر نظرخواهی شد. حداقل نمونه مورد 
نیاز 384 نفر برآورد ش��ده اس��ت که در این پژوهش به 
دلیل کمبود وق��ت و منابع مالی کافی ما مبنا را 38 نفر 
ق��رار می دهیم و در این پژوه��ش از 40نفر به دلیل رند 
شدن اعداد مصاحبه می کنیم. بنابر این روش نمونه گیری 

در پژوهش حاضر از نوع نمونه گیری خوشه ای است. 

شیوه های گردآوری اطالعات
در این پژوهش برای گردآوری داده ها از روش مصاحبه 
و نظرخواهی اس��تفاده ش��ده اس��ت. به ای��ن صورت که 
کاالهایی از پنج برند قدیمی و ش��ش برند جدید انتخاب 
ش��د. ازبین ای��ن دو برن��د از برندهای مش��هور و معتبر 
انتخاب ش��د. این کاالها به صورت جداگانه در فروشگاه ها 
در یک قسمت قرار داده شد و از پاسخگوها خواسته شد 
حداقل در فاصله 1,5متری قرار گیرند و به آنها گفته شد 
با فرض اینکه اندازه، وزن، قیمت و سایر متغیرها مربوط 
به محصول یکی باشد، آنهارا به ترتیب نام و نشان تجاری 
اولویت بندی کنید. به آزمون شوندگان هیچ اطالعاتی در 
م��ورد معتبر بودن یا نبودن مارک های قدیم وجدید ارائه 
نمی ش��ود. زیرا در این صورت می توانست بر انتخاب آنها 
اثر گذار باش��د و به صورت سلیقه ای عمل کنند. در نهایت 
اطالعات آزمون ش��وندگان به طور جداگانه ثبت می ش��د. 
برای انجام هر تحقیقی از دو نوع داده می توان اس��تفاده 
ک��رد: داده های اولیه و داده ه��ای ثانویه. در این پژوهش 
به منظ��ور مطالع��ه مباحث نظ��ری مرتبط ب��ا موضوع 
تحقیق و نیز بررس��ی ادبیات موضوعی و پیشینه تحقیق 
از اطالع��ات مکت��وب در ای��ن رابطه، ش��امل کتاب های 
تخصصی بازاریابی و نام و نشان تجاری، اینترنت، مجالت 
ومقاله های بازاریابی و نام و نش��ان تجاری، پایان نامه های 
مشابه و س��ایر کتاب ها و نیز بروش��ورها و کاتالوگ های 

مربوط به شرکت ها استفاده شده است. 

آزمون فرضیه
بی��ن  معن��اداری  مثب��ت  رابط��ه  اول:  فرضی��ه 
تعهدومعتبربودن برند و اعتماد مشتری وجود دارد. برای 

آزمون آن از نسبت موفقیت استفاده شده است. 
برای آزمون فرضیه از فرد مصاحبه شونده خواسته شد 
که پنج برند قدیمی و  ش��ش برند جدید را به تر تیب نام 
و نش��ان و مش��هور بودن اولویت بندی کند. ازآنجا که دو 
کاال از پن��ج کاال ب��ا برند قدیمی دارای ش��هرت و اعتبار 
بیشتر است اگر فرد در دو انتخاب اول یکی از این برند ها 
را انتخاب کرد کدیک و در غیر این صورت کد صفر داده 
می ش��ود. نتایج خروجی از SPSS برای برندهای قدیمی 

به صورت زیر است: 
 

نتیجه  گیری
به دست آوردن و حفظ وفاداری برند یک چالش اصلی 
در افزایش بازارهای رقابتی است. بسیاری از پژوهشگران 
بازاریاب��ی و همچنین پزش��کان، بر نق��ش حیاتی تعامل 
می��ان فردی بین مش��تری و فروش��نده در رضایت مؤثر 
مشتری، ایجاد نگرش های مطلوب به برند و تقویت پیوند 
میان مشتریان و برند تأکید می کنند. در بازارهای رقابتی 
وس��یع وفاداری برند مزایای متعددی مانند ایجاد موانع 
برای رقبا، ایجاد درآمد و فروش بیشتر، کاهش هزینه های 
جذب مش��تری و جلوگیری از حساس��یت مش��تریان به 
تالش ه��ای بازاریابی رقبا ایجاد می کن��د. ایجاد وفاداری 
برند مس��تلزم س��رمایه گذاری در برنامه های بازاریابی به 
خصوص مش��تریان بالقوه و فعلی است. مطالعات متعدد 
نش��ان می دهد که رضایت از مارک تج��اری کلید اولیه 
وفاداری به برند اس��ت؛ بنابراین برخورد فروش مشتری 
را با فروش��نده پیوند می ده��د و رضایت برخورد فروش، 
وفاداری مشتری را به فروشنده افزایش می دهد، بنابراین 
وفاداری به فروشنده اثرات بسیار مثبتی بر وفاداری برند 

دارد. بنابراین اگر بتوانیم نام تجاری خوبی طراحی کنیم 
و به تعهداتی که در ضمن نام تجاری مدعی آنها می شویم 
پایبند باشیم و رضایت مشتریان را از عملکرد خوب جلب 
کنیم می توانیم وفاداری آنها را نس��بت به تولیدات خود 
تضمی��ن کنی��م که این ام��ر یعنی رابط��ه طوالنی مدت 
مش��تریان با مؤسسه که باعث س��ودآوری طوالنی مدت 
برای مؤسس��ه می ش��ود. نام تجاری به طور مش��خص بر 
رضایت مش��تری تأثیر می گ��ذارد. از آنجا که نام تجاری 
قولی است که به مش��تریان می دهیم چنانچه در اجرای 
این قول ثابت قدم باش��یم و در حد انتظار مشتریان عمل 
کنیم رضایت مش��تریان را جلب خواهی��م کرد. در واقع 
تأثیر نام تجاری بر وفاداری مش��تریان به طور مستقیم از 
رضایت آنها نشات می گیرد. این نشان دهنده این موضوع 
است که دو مفهوم نام تجاری و رضایت بر وفاداری تأثیر 
می گذارند. وفاداری در واقع نوعی احساس تعلق روانی و 
تمایل به ادامه رابطه با شرکت است. همچنین نام تجاری 

باعث ایجاد تعهد مستمر در مشتری می شود. 

پیشنهادات برای تحقیقات آتی
1- از آنج��ا که این تحقی��ق در مورد کاالهایی صورت 
گرفته که مصرف کننده وقت زیادی برای خرید آن صرف 
نمی کند، انجام همین تحقیق در مورد کاالهایی است که 
مصرف کننده وقت بسیاری برای خرید آن صرف می کند. 
2- اعتبارسنجی سایر مدل های ارزش ویژه نام و نشان 
تج��اری مثل م��دل کاپفرر و کلر نیز م��ورد مطالعه قرار 

گیرد. 
3- بررس��ی تأثیر ابعاد ارزش ویژه نام و نش��ان تجاری 

برعملکرد مالی شرکت ها. 
4- جایگاه یابی ارزش ویژه نام و نشان تجاری با سابقه 
طوالن��ی در مقابل ارزش ویژه نام و نش��ان تجاری جدید 

در بازارها. 
5- انجام همین تحقیق با مطالعه روی س��ایر نام های 

تجاری به منظور مقایسه.
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اصفهان- خبرنگار فرصت امروز- مدیرعامل شرکت 
ش��هرک های صنعتی اس��تان اصفهان از راه اندازی مرکز 
فناوری و کس��ب و کار طی سال جاری در شهرک فناوری 
اصفهان خبر داد و گفت: در حال حاضر بستر الزم برای ایجاد 
535 کارگاه در 12 شهرک و ناحیه صنعتی استان اصفهان 
برای اشتغال جوانان فراهم ش��ده است.محمد جعفری در 
نشست خبری به مناسبت 21 مرداد » روز حمایت از صنایع 
کوچک « با اشاره به اینکه طبق مصوبه 11 شهریور سال 93 
شورای انقالب فرهنگی با دستور رئیس جمهور روز حمایت 
از صنایع کوچک نامگذاری ش��د، اظهار داشت: وظیفه این 
مجموعه بسترسازی، ایجاد زیرساخت های آب، برق و گاز و 
همچنین برنامه های حمایتی برای واحدهای صنعتی است.

مدیرعامل شرکت ش��هرک های صنعتی استان اصفهان با 

تاکید بر اینکه بنگاه های کوچک از موثرترین عوامل رشد و 
توسعه سیستم اقتصادی و اجتماعی هر کشوری محسوب 
می شود و مورد توجه کشورهای مختلف قرار گرفته است، 
تصریح کرد: در س��ال های اخیر اهمیت صنایع کوچک در 
کشور محسوس تر شده است.جعفری با بیان اینکه نوآوری 
و ارتقا در صنایع کوچک بیشتر از صنایع بزرگ است، تاکید 
کرد: صنایع کوچک نقش مهم��ی در حوزه صادرات دارند.

مدیرعامل شرکت ش��هرک های صنعتی استان اصفهان با 
اشاره به اینکه 92 درصد صنایع کشور کوچک و همچنین 
99 درصد صنایع کوچک و متوسط هستند، افزود: از 88هزار 

واحد صنعتی کشور 81 هزار واحد صنایع کوچک هستند.
وی ب��ا تاکید بر اینکه 17 درص��د ارزش افزوده و تولیدات 
کش��ور مربوط به صنایع کوچک است، ادامه داد: 10درصد 
صادرات کش��ور نی��ز مربوط به این صنایع اس��ت. جعفری 
یادآور ش��د: بین 10 تا 14 درصد صنایع کوچک کشور در 
اس��تان اصفهان مستقر هستند. مدیرعامل شرکت شهرک 
های صنعتی اس��تان اصفهان به ایجاد کارگاه های کوچک 
از س��وی شرکت شهرک های صنعتی در استان اشاره کرد 
و گفت: جوانان شهرهای مختلف استان از این کارگاه های 
200 تا 300 متری برای اشتغال بیشتر استقبال داشته اند.

وی تصریح کرد: در این راس��تا بستر الزم برای ایجاد 535 
کارگاه را در 12 شهرک و ناحیه صنعتی استان ایجاد کردیم 
که حدود 170 مورد مربوط به اردس��تان و حدود 90 مورد 
مربوط به فریدن است.جعفری افزود: طی سال های گذشته 
حدود 200 میلیارد ریال تسهیالت از طرف دولت به شرکت 

شهرک های صنعتی اختصاص داده شد.

مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان اصفهان خبر داد

افتتاح رسمی مرکز فناوری و کسب و کار اصفهان تا پایان امسال

 اهـواز- خبرنـگار فرصـت امـروز- 
 س��مینار مدیریت دانش توسط شرکت برق 
منطقه ای خوزس��تان در سالن هتل نیشکر 
اهواز برگزارشد. در این سمینار یک روزه نوید 
نظافتی عضو هیات علمی دانش��گاه ش��هید 
بهشتی تهران گفت : کلیه آموزه های تولید 
شده حین فرآیندهای کاری که دانستن آن 
به وسیله دیگران برای س��ازمان ایجاد ارزش 
اف��زوده می کن��د را دانش  م��ی گویند .وی 
در ادامه به فرآیندهای مدیریت دانش اشاره 
کرد و اظهار داش��ت : کشف، توسعه و ایجاد، 
تس��هیم، نگهداری، ارزیابی و ب��ه کارگیری 

دانش مناس��ب در زمان مناسب بوسیله فرد 
مناسب در راس��تای اهداف سازمان از جمله 
فرآیندهای مدیریت دانش هس��تند .نظافتی 
اهداف مدیریت  دانش را نیز ش��امل اعطای 
دان��ش به فرد مناس��ب، ایجاد نقش��ه دانش 
س��ازمان برای دانس��تن اینکه در س��ازمان 
ما چه کس��ی چه چیزی م��ی داند و درکجا 
ق��رار دارد، جلوگی��ری از خری��د دانش های 
موجود و تکراری از داخل و خارج س��ازمان، 

ایجاد بس��ته های دانشی ارزش��مند از انجام 
پروژه ها، حداکثر سازی استفاده از دانش در 
بازدهی عمرمفی��د آن، اعتبار دهی و ارزیابی 
دانش های  مورد اس��تفاده در کارها و بهبود 
و به روز رسانی دانش ها و استفاده از نخبگان 
و خبرگان سازمانی برای تبادل نظر و حرکت 
دهی س��ازمان به س��وی تولی��د  دانش های 
ض��روری  ، عن��وان نم��ود .وی همچنین به 
مزایای مدیریت دانش اش��اره ک��رد و اظهار 

داشت : جلوگیری از تکرار خطاها، جلوگیری 
از خروج دانش افراد در هنگام بازنشس��تگی، 
بهبود کیفیت محصوالت، افزایش ماندگاری 
کارکنان ، شتاب بخشیدن نوآوری ها، افزایش 
سود سازمان و  کاهش ریسک های سازمانی 

از جمله مزایای مدیریت دانش هستند .
نظافت��ی درادامه به ش��روع پیاده س��ازی 
مدیریت دانش در برق منطقه ای خوزستان 
پرداخت و گفت: این پروژه از سال 94 شروع 

ش��ده و تا س��ال 97 ادامه خواهد داشت که 
ش��امل؛ شروع پیاده س��ازی مدیریت دانش، 
تداوم مدیریت دانش و رس��یدن به س��طوح 
بلوغ تعریف شده، توس��عه مدیریت دانش و 
رسیدن به س��طوح بهینه و مدیریت شده و 
اتصال دانشی با سایر شرکت های برق منطقه 
ای کشور است .وی درپایان سخنان خویش، 
به معرفی تعدادی از سازمان ها وشرکت های 
داخلی وخارجی که با پیاده س��ازی مدیریت 
دانش به موفقیت و پیشرفت های زیادی نایل 
آمده اند پرداخت و مطالبی در این خصوص 

بیان داشت .

توسط برق منطقه ای خوزستان

سمینار مدیریت دانش در اهواز برگزار شد 

بندرعباس- خبرنگار فرصت امروز- مدیرکل بنادر و 
دریانوردی هرمزگان از برنامه های ریزی های صورت گرفته 
به منظور توس��عه زیرس��اخت های حمل و نقل دریایی در 
س��واحل مکران و افزایش ظرفیت بنادر شرق هرمزگان به 
میزان یک میلیون تن در س��ال خب��ر داد.به گزارش واحد 
اطالع��ات و اخبار روابط عمومی اداره کل بنادر ودریانوردی 
هرمزگان، گمرک بندر کوهستک در شهرستان سیریک طی 
مراسمی با حضور مسئوالن ارشد استان هرمزگان پس از 36 

سال رسماً بازگشایی و مجددا آغاز به کار کرد. با فعال شدن 
این گمرک، تهیه کاالهای اساس��ی مورد نیاز مردم و تبادل 
کاال با کشورهای حاشیه خلیج فارس از جمله عمان و امارات 

عربی متحده با سهولت بیشتری انجام می شود.
ابراهی��م ایدنی مدیرکل بنادر و دریانوردی هرمزگان در 

حاش��یه این مراس��م که با حضور استاندار و جمعی دیگر 
از مس��ئوالن استانی و شهرستانی برگزار شد، ضمن اشاره 
به بند 21 سیاس��ت های کلی ابالغی برنامه ششم توسعه 
ابالغی از سوی رهبر معظم انقالب مبنی بر "توسعه اقتصاد 
دریایی جنوب کش��ور با تاکید بر سواحل مکران"، گفت: 

برای توس��عه حمل و نقل دریایی در منطقه شرق هرمزگان 
با محوریت بنادر جاسک، سیریک و تیاب برنامه های مدونی 
داری��م.وی اف��زود: هم اکنون عالوه بر توس��عه فعالیت های 
اقتصادی در این بنادر، اجرای طرح های توسعه ای نیز مد 
نظر می باشد.به گفته ایدنی، الیروبی حوضچه بندر جاسک 
شروع شده که ظرف چندماه آینده به پایان می رسد و در 
بندر سیریک نیز عملیات اجرایی احداث دو پست اسکله 

جدید طی چند ماه آینده آغاز می شود.

ایدنی مطرح کرد؛

ظرفیت بنادر شرق هرمزگان به یک میلیون تن افزایش می یابد

فاز نخس��ت طرح هادی روستای بیشه با هدف گردشگری 
ب��ا حضورمحمد رضا ش��املو معاون عمران روس��تایی بنیاد 
مس��کن ،فرهاد خاکی پ��ور مدیر کل بنیاد مس��کن انقالب 
اسالمی  لرس��تان ،حجت االسالم و المس��لمین سید احمد 
میر عمادی نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه 
خرم آباد ، محمد اصالنی معاون عمرانی استانداری لرستان،  
 عب��دی و آقا محمدی نمایندگان مجلس ش��ورای اس��المی 
خرم آباد و جمعی از خبرنگاران افتتاح ش��د .مدیر کل بنیاد 
مسکن انقالب اسالمی استان لرستان در این مراسم گفت :از 
بدو تاس��یس نظام جمهوری اسالمی توجه ویژه ای به روستا 
و روس��تا نشین شده است و خدمات خوبی به آنها ارائه شده 
است و هم اکنون اولین طرح هادی روستایی کشور با هدف 
گردشگری در لرستان افتتاح گردید. خاکی پور تصریح کرد: 
روستای بیشه روس��تایی دارای پتانسیل جذب  گردشگری 
اس��ت که طرح های با رویکرد گردشگری به  تصویب رسیده 
و اعتبارات جهت بهسازی روستا و زیر ساخت ها اهدا خواهد 
ش��د .وي افزود: یک��ي از خدماتي که در روس��تاها بر عهده 
بنیاد مسکن اس��ت طرح هادي روستایي، شامل تهیه طرح، 
اجراي و بهس��ازي ش��بکه معابر اس��ت که تا پایان سال 94 
و پایان برنامه پنجم توس��عه، در همه روس��تاهاي باالي 20 
خانوار لرستان که قابلیت اجراي طرح را داشته باشند، طرح 
هادي مصوب اجرا مي ش��ود. مدیرکل بنیاد مس��کن لرستان 
عنوان کرد: روس��تاي بیش��ه داراي ظرفیت ه��ا و جاذبه هاي 
گردش��گري اس��ت که طرح هادي آن با رویکرد گردشگري 
در دفتر مرکزي بنیاد مس��کن به تصویب رسیده و اعتباراتي 
ه��م  جهت ادامه و تکمیل طرح، بهس��ازي محیط روس��تا و 
نیز ایجاد زیرس��اخت هاي گردش��گري در این منطقه لحاظ 
ش��ده اس��ت. وي بیان کرد: در لرس��تان 36 روستاي هدف 
گردشگري شناسایي ش��ده است که باید طرح هاي مطالعاتي 
روي آن ها انجام شود و یکي از طرح هایي که تأییدشده و به 
تصویب رسیده، طرح هادي روستاي بیشه بوده است. خاکي 
پور تصریح کرد: بر اس��اس تفاهم نامه اي که با پنج سازمان و 
وزارتخانه امضاش��ده، اجراي طرح هادي در روستاهاي هدف 
گردشگري در کشور آغازشده است. وي خاطرنشان کرد: در 
فاز نخس��ت اجراي طرح هادي روستاي بیشه، 650 میلیون 
توم��ان هزینه ش��ده و براي ف��از دوم این ط��رح، یک و نیم 
میلی��ارد تومان در نظر گرفته ش��ده که ف��از دوم نیز تا پایان 

امس��ال اجرایي مي شود.مدیرکل بنیاد مسکن لرستان گفت: 
ظرفیت هاي گردش��گري در لرستان شناسایي شده و باید به 
شکلي هدایت شوند که به یک درآمد پایدار تبدیل  و اقتصاد 

پایداري را براي استان رقم بزند
اجرای طرح هادي در 3200 روستا

 معاون عمران روس��تایي بنیاد مس��کن با اش��اره به اینکه 
امس��ال در سه هزار و 200 روستا طرح هادي اجرا مي شود، 
گفت: از این تعداد طرح هادي دو هزار و 200 روستا مربوط 
به س��ال گذش��ته اس��ت که امس��ال تکمیل مي ش��وند کما 
اینکه هزار روس��تا نیز جدید اس��ت.محمدرضا شاملو بابیان 
اینکه در زمینه گردش��گري 150 روس��تا هدف کار ما بوده 
است، اظهار داش��ت: کار مطالعاتي تعداد قابل توجهي از این 
روس��تاها انجام ش��ده و تع��داد دیگري نیز وارد ف��از اجرایي 

ش��دند.وي اف��زود: تاکنون در 
32 هزار روستا که در مجموع 
را  روستاهاي کشور  88درصد 
ش��امل مي ش��ود طرح هادي 
اجرا مي شود.ش��املو با اش��اره 
به اینکه امسال در سه هزار و 
200 روس��تا طرح هادي اجرا 
مي ش��ود، تصریح کرد: از این 
تعداد طرح ه��ادي دو هزار و 
200 روس��تا مربوط به س��ال 

گذش��ته است که امس��ال تکمیل مي ش��وند کما اینکه هزار 
روس��تا نیز جدید اس��ت.وي با اش��اره به اینکه طرح مسافر 
کاش��انه در دس��تور کار بنیاد مس��کن انقالب اس��المي قرار 
گرفته است، عنوان کرد: طرح مسافر کاشانه با همکاري سایر 

دس��تگاه هاي اجرایي انجام مي شود و به کساني که اقدام به 
اجراي این طرح کنند تسهیالت 15 میلیون توماني پرداخت 
مي شود. معاون عمران روس��تایي بنیاد مسکن با بیان اینکه 
تاکنون 50 درصد واحدهاي روستایي مقاوم سازي و نوسازي 
ش��ده است، اظهار داش��ت: در این حوزه بنا داریم در برنامه 
ششم هدف گذاري بهتري براي روستاهاي نمونه گردشگري 
داشته باشیم که این نیازمند همکاري همه دستگاه ها است.

وي تصریح کرد: امس��ال دولت و مجلس ش��وراي اس��المي 
در قال��ب ردیف هاي ملي، بودجه و اعتبارات اس��تاني هزار و 
500میلی��ارد تومان براي اجراي طرح هاي هادي روس��تایي 
در نظر گرفته اند. ش��املو در رابطه با مقاوم سازي روستاهاي 
کش��ور گف��ت: تاکنون یک میلی��ون و 500 هزار روس��تاي 
مقاوم س��ازي ش��ده که براي این واحدهاي روس��تایي س��ه 
تومان تسهیالت  هزار میلیارد 
مقاوم س��ازي پرداخت ش��ده 
اس��ت. وي با بیان اینکه رونق 
صنعت گردش��گري به ویژه در 
روس��تاها به س��رمایه کمتري 
نس��بت به س��ایر فعالیت هاي 
اقتصادي نیاز دارد، گفت: اگر 
در این بخش دستگاه ها به طور 
هماهن��گ عم��ل کنند بخش 
مي تواند  روستایي  گردشگري 
زمینه مناس��بي براي توس��عه روس��تایي فراهم کند. معاون 
عمران روستایي بنیاد مسکن با اشاره به اینکه یک میلیون و 
750 هزار نفر از تسهیالت نوسازي و مقاوم سازي مسکن هاي 
روس��تایي اس��تفاده کرده اند، عنوان کرد: یک میلیون و 500 

هزار نفر نیز در این مسکن ها ساکن شدند. 
مسئوالن زیرساخت هاي گردشگري در روستاها 

فراهم کنند
 حجت االس��الم و المسلمین آیت اهلل میر عمادی نماینده 
ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد نیز در این 
مراس��م با اش��اره به اینکه طرح هادی  روستایی از ابتکارات 
محمد رضا شاملو معاون عمران روستایي بنیاد مسکن است 
گفت :یکی از ظرفیت های مهم کش��ور ظرفیت های موجود 
در روستا و مناطق مختلف  کشور هستند .وی افزود : روستا 
ظرفیت بالقوه فراوانی در بعد کشاورزی ،اقتصادی ،تولیدی و 
گردش��گری دارد که باید از این ظرفیت های خدادای فراوان 
با برنامه ریزی برای پیش��رفت کشور اس��تفاده کرد .نماینده 
ولي فقیه در لرستان بابیان اینکه روستائیان کم ترین هزینه و 
زحمت را براي دولت دارند، عنوان کرد: روستائیان هزینه هاي 
زندگ��ي خود را تأمین مي کنند و به تولید فرآورده هاي دامي 
و کش��اورزي مي پردازن��د که اگ��ر همین بعد کش��اورزي و 
دامپروري در روس��تا تقویت شود، بسیاري از نیازمندي هاي 
کشور تأمین مي ش��ود.وي تصریح کرد: اقتصاد مقاومتي که 
مورد تأکی��د فراوان مق��ام معظم رهبري ق��رار دارد، همان 
استفاده از ظرفیت هاي دروني است بنابراین اگر در روستاها 
ضمن به کارگیري توانمندي هاي مردم، نعمت هاي خدادادي 
مورد بهره برداري قرار بگیرند، ما به خودکفایي مي رس��یم و 
از بیگانگان بي نیاز مي ش��ویم. میرعمادي خاطرنش��ان کرد: 
یکي از نعمت ها خدادادي در ایران اس��المي، وجود ظرفیت 
گردشگري اس��ت کمااینکه در استان لرستان طبیعت بکر و 
آبش��ارهاي بي نظیر، تفرجگاه هاي جذاب و دل نشین فراواني 
وج��ود دارد که اگ��ر برنامه ری��زي جامعي هم��راه با اندکي 
حمای��ت مالي از این بخش صورت بگیرد، مي توان یک منبع 
درآمدزایي براي روس��تائیان ایجاد کرد. و میزان مهاجرت را 
کاهش داد.وي بیان کرد: همواره یکي از ش��عارهاي انقالب، 
توجه به محرومان و ایجاد عدالت اجتماعي بوده اس��ت زیرا 
انقالب ما، انقالب محرومان اس��ت و رهب��ر کبیر انقالب نیز 
بر این مهم تأکید فراواني داش��ت. میرعمادي عنوان کرد: از 
مهم ترین اقدامات ارزش��مند بنیاد مسکن، مي توان به اجراي 
طرح هادي و نوس��ازي و مقاوم س��ازي مسکن هاي روستایي 
اش��اره کرد که نقش مهمي در مصون ماندن روس��تائیان از 

بالهاي طبیعي داشته است. 

به همت بنیاد مسکن انقالب اسالمی صورت گرفت

افتتاح اولین طرح هادی روستایی کشور با هدف گردشگری در لرستان
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