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بازار داغ اجاره 
هواپیماهای شخصی 

حدود ۱۷ س��ال اس��ت که مج��وز خرید و 
فروش و پرواز با هواپیمای ش��خصی به ایرانیان 
داده شده که با توجه به نسبتا مناسب بودن قیمت 
آنها، استقبال از این صنعت روبه رشد بوده است. 
به گزارش خبرنگار مهر، از س��ال ۷۹ که شورای 
عال��ی هواپیمایی و ش��ورای عالی امنیت ملی با 
پرواز هواپیماهای ش��خصی بر فراز آسمان ایران 
و صرفا از مسیرهایی که شورای عالی امنیت ملی 
برای سایر هواپیماها و ایرالین ها تعیین کرده و 
از سوی سازمان هواپیمایی کشوری ابالغ شده، 
موافقت کردند.از آن س��ال به بعد ش��اهد رونق 
صنعت گردشگری هوایی و همچنین کسب وکار 
خرید و فروش هواپیمای شخصی هستیم، با این 
وجود سازمان هواپیمایی کشوری هنوز با پرواز 
هواپیماه��ای ش��خصی بیش از ۲ نف��ره موافقت 
نکرده و به همین دلی��ل برخی خانوارها آنگونه 
که باید و ش��اید از آن استقبال نکرده اند.به گفته 
حسین علی پناهی- کارشناس صنعت هوانوردی، 
ایران از نظر اس��تفاده از هواپیماهای شخصی ۲ 
نفره در دنیا جزء کش��ورهای س��رآمد محسوب 
می شود و حتی از بسیاری از کشورهای پیشرو 
در این زمینه جلوتر اس��ت. اما از نظر اس��تفاده 
از هواپیماهای ش��خصی بیش از ۲ نفره از سایر 
کش��ورها عقب تر هستیم. صنعتی که در صورت 
صدور مجوز، می تواند در توس��عه کردشگری و 
اشتغالزایی بسیار اثرگذار باشد.همچنین از زمانی 
که کس��ب و کار و خرید و ف��روش هواپیماهای 
ش��خصی رون��ق گرفته، ف��رودگاه ه��ای بدون 
اس��تفاده اطراف تهران از جمل��ه فرودگاه آزادی 
در آبیک اس��تان قزوین و فرودگاه افالک آس��یا 
واقع در ش��رق ته��ران )۵۰ کیلومت��ری آزادراه 
تهران � مش��هد( توانس��ته اند ش��کل اقتصادی 
تری به خ��ود بگیرند و بخ��ش خصوصی برای 
س��رمایه گذاری در آنجا وارد عمل شود. ضمن 
اینک��ه ف��رودگاه گلبه��ار واقع در ش��هر جدید 
گلبهار در ۳۰ کیلومتری غرب مشهد و فرودگاه 
ورزقان در نزدیکی ش��یراز نیز توانستند با ایجاد 
سایت های آموزش هوانوردی سبک و پذیرایی 
از هواپیماهای ش��خصی و آموزشی، از تعطیلی 
نجات یافت��ه و امکان اس��تفاده عمومی در آنها 
فراهم ش��ود.این فرودگاه ها، عالوه بر مهرآباد و 
پیام هس��تند که در تهران به مالکان هواپیماهای 
ش��خصی خدمات مختلف شامل، آموزش، تیک 
آف و لندین��گ، پارکین��گ، تعمی��ر و نگهداری، 
تعویض قطعات، سوخت رسانی و ... را ارائه داده 

و هزینه های مربوطه را نیز دریافت می کنند.
قیمت هواپیمای شخصی

قیمت هواپیماهای دو نفره »نو« در ایران تا 
س��ال ۹۱ که نرخ ارز ش��اهد نوسان قیمتی نبود، 
عمدت��ا ۱۴۰ تا ۱۵۰ میلیون تومان بود اما از آن 
زمان به بعد که نرخ دالر و یورو به حدود ۴ هزار 
تومان رس��یده، قیمت این هواپیماها نیز به ۶۰۰ 
تا ۷۰۰ میلیون تومان افزایش یافت.هواپیماهای 
شخصی که در ایران مورد استفاده قرار می گیرند، 
عمدتا س��اخت کش��ورهایی چون آلمان، ایتالیا، 
انگلیس، اوکراین، روس��یه، آمری��کا، کانادا و ... 
اس��ت. با ای��ن حال در هیچ کج��ای دنیا صنعت 
هواپیماسازی به صورت یکجا و تک سازنده ای 
صورت نمی گیرد، بلکه هر بخش از این پرندگان 
آهنین س��بک بال در یک کش��ور ساخته شده و 
س��پس کمپانی س��ازنده با تجمیع آنها در کارگاه 

واحد، اقدام به فروش محصول می کند.
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چرایی کمبود مدیران 
اقتصادی خالق در ایران
 محمد فاضلی*

چ��را مدی��ران اقتص��ادی ب��زرگ و خالق 
در ای��ران کمتر بروز می کنند؟ چرا کمتر ش��اهد 
ابتکارهای مدیریتی در صنایع توس��ط مدیران و 

پیدایش رهبران صنعتی بزرگ هستیم؟
این سوال پاسخ های بسیاری دارد و من البته 
پژوهش��ی درباره آن انجام نداده ام اما چندی پیش 
شرحی از واگذاری یکی از واحدهای بزرگ صنعتی 
کش��ور در چارچوب اصل ۴۴ به بخش خصوصی 
و رفتار مدیری��ت خصوصی آن دی��دم و دریافتم 
چگون��ه وجود زمینه انجام فس��اد و س��ودجویی 
از مس��یرهای نامتعارف، فضایی برای اندیش��یدن 
درباره بهبود مدیری��ت و خلق مدیران بزرگ باقی 
نمی گذارد. ش��رح مختصر ماجرا، روش��نگر است.

واحد صنعتی بس��یار بزرگ ایکس با قیمت گذاری 
هر س��هم به اندازه حدود یک هش��تم قیمت واقعی 
به بخش خصوص��ی واگذار می ش��ود.یک مالک 
صاحب حدود یک س��وم کل سهام می شود و بقیه 
سهامداران، خرد هستند و نمی توانند در تعیین هیات 
مدیره س��همی داشته باشند. به هر شکل کل هیات 
مدیره توسط سهامدار بزرگ تعیین می شود.مالک 
این واحد صنعتی از برند و شهرت واحد برای اخذ 
وام های کالن اس��تفاده می کند. بخ��ش عمده ای از 
وام ها نیز به عوض آنک��ه راهی به کارخانه بیابند، 
مستقیم راهی بازارهای دیگر– بورس، مسکن و... 
می شوند.سود وام های دریافت شده به اسم این واحد 
صنعتی، بیش از دستمزد ماهیانه نیروی انسانی کل 
واحد اس��ت، اما مالک از پرداخت دستمزد نیروی 
 انس��انی به بهانه های مختلف خ��ودداری می کند.

س��هامدار عمده در پایین نگه داش��تن قیمت سهام، 
زیان��ده ک��ردن ش��رکت و س��رانجام تصاحب کل 
شرکت با قیمت پایین س��هام دیگران، سود زیادی 
دارد.مابه التفاوت قیمت واقعی واحد واگذارش��ده و 
قیمت گذاری غیرواقعی انجام شده به اندازه ای است 
که س��هامدار عمده می تواند کل زیان های ناشی از 
عملکرد بد واحد تولیدی، جریمه ها و س��ودهای 
بانکی و خساراتی از این دست را به امید تصاحب 
نهایی واحد و فروش ماش��ین ه��ا، زمین ها، مواد 
اولیه موج��ود در انبارها، دفت��ر مرکزی در تهران 
و س��ایر امالک و دارایی های شرکت، تحمل کند.

بانک های وام دهنده بدون ارزیابی ریس��ک و هر 
گونه س��ختگیری درباره پیامدهای ناش��ی از وام 
دادن ب��ه یک بن��گاه ناکارآمد از نظ��ر مدیریتی، 
احتماال با مبادالت فاس��د، صدها میلیارد تومان 
وام به بنگاه می پردازند.مدیریت بنگاه قادر اس��ت 
مدیریت سیاسی اس��تان را برای دادن وام های هر 
چه بیش��تر زیر فشار بگذارد؛ زیرا مدیریت استان 
با اعتصاب کارگران و اختالل در نظم ش��هر بر اثر 
تعویق در پرداخت حقوق ها روبروس��ت. س��ایر 
س��ازمان های دولتی از اداره کار گرفته تا اداره کل 
صنایع به دالیل مختلف مایل به توقف کامل تولید 
و تعطیل شدن واحد نیستند.شما عبارت های باال 
را کن��ار هم بگذارید و ببینید نتیجه چه می ش��ود: 
مالک��ی ی��ک واحد صنعت��ی را به قیمت بس��یار 
غیرواقعی صاحب شده است و بنابراین هر قدر هم 
ناکارآمد باشد، ارزش دارایی های بنگاه جبران همه 

آن ناکارآمدی هاست.
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گزارش ویژه

یادداشت 

وزیر نیرو هشدار داد

قطع آب در صورت 
عدم صرفه جویی

صفحه 4

رئیس هیات عامل ایمیدرو خبر داد

آغاز تولید آزمایشی 
نخستین گندله سازی 

شرق کشور

پشت پرده تجمعات 
سپرده گذاران؟

 اگرچ��ه مال باخت��گان موسس��ات مال��ی 
اعتب��اری غیرمج��از ح��ق دارن��د، نگ��ران  و 
سپرده هایش��ان باش��ند، اما اکنون عده ای تالش 
دارن��د آدرس غلط بدهند و بیانیه های تجمعات، 

از زبانی غیر از سپرده گذاران شنیده می شود. 
شرح در صفحه 12

سیاست پایین نگهداشتن 
نرخ بهره شکست خورد

 پایین نگه داش��تن نرخ به��ره بانکی و نیز 
چاپ اس��کناس از س��وی بانک ه��ای مرکزی 
کش��ورهای دنیا نه تنها رون��ق اقتصادی را برای 
کشورها به ارمغان نیاورده بلکه ارزش پول ملی 

را هم کاهش داده است. 
شرح در صفحه 2

صفحه 11

 طنین »مرگ بر اسرائیل« 
 و » مرگ بر آ مریکا« 
در سراسرکشور

رئیس کل سازمان امور مالیاتی خبر داد

شناسایی ۳ هزار شرکت صوری
صفحه 3

صفحه 2

استخدام 96
شركت بيمه معلم
شركت مبنا تلکام
شركت اپسان همراه

چطور از اینترنت 
 برای کودکان 

فضای امن بسازیم؟
امروزه فضای مجازی و استفاده از اینترنت 
توس��ط کودکان هم مورد اس��تفاده بسیاری قرار 
می گی��رد و با توج��ه به گس��تردگی اینترنت در 
حوزه ه��ای مختل��ف، لزوم نظارت ب��ر این فضا 
ب��رای آنها ام��ری ضروری به ش��مار می رود.به 
گزارش ایس��نا، اینترنت می تواند مکانی گسترده 
برای کودکان باشد تا بیاموزند، سرگرم شوند، با 
دوستان مدرسه ای گپ بزنند و با آسودگی خیال 
به مکاش��فه بپردازند. اما درس��ت همانند دنیای 
واقع��ی، وب هم می تواند برای کودکان خطرناک 
باش��د. قبل از اینکه به کودکانتان اجازه دهید که 
بدون نظارت ش��ما به اینترنت متصل شوند، یک 
سری از قوانین باید تعیین شوند.برای جلوگیری 
از آس��یب به کودکانت��ان، آنها را تش��ویق کنید 
تجارب اینترنتی خود را با ش��ما س��هیم شوند و 
همراه با کودکانتان از اینترنت لذت ببرید. به آنها 
بیاموزید تفاوت بین درس��ت و غلط در اینترنت 
همانی اس��ت که در دنیای واقعی وجود دارد.اگر 
فرزندانتان به اتاق های گفت وگو سر می زنند، از 
برنامه های پیام رسان فوری و بازی های ویدویی 
آنالین اس��تفاده می کنند، یا فعالیت های دیگری 
که به نامی برای مش��خص کردن خودش��ان نیاز 
اس��ت، انج��ام می دهند، به آنه��ا در انتخاب این 
نام کمک کنید و مطمئن ش��وید که این نام باعث 
افشاء اطالعات شخصی در موردشان نمی شود.

بر اس��اس اطالعات س��ایت پلیس فتا، به 
فرزندانت��ان بیاموزید به غرایز خود اعتماد کنند. 
اگر در م��ورد چیزی احس��اس ناخوش��ایندی 
دارند، باید به شما درباره آن بگویند. همچنین به 
آنها تأکید کنید که آدرس، ش��ماره تلفن یا سایر 
اطالعات ش��خصی ش��امل جایی که به مدرسه 
می روند یا جایی که دوس��ت دارن��د بازی کنند 
را در فض��ای مجازی ارس��ال نکنند.به کودکان 
بیاموزید که چگونه به دیگر اس��تفاده کنندگان از 

اینترنت، احترام بگذارند. 
مطمئن ش��وید که آنها می دانند قواعد رفتار 
خوب فقط به دلیل اینکه پشت کامپیوتر هستند، 
تغییر نمی کند. همچنین به فرزندانتان تأکید کنید 
به دارایی ه��ای دیگر کاربران احت��رام بگذارند. 
برایش��ان توضیح دهید کپی ه��ای غیرقانونی از 
کاره��ای دیگ��ران -مانند موس��یقی، بازی های 
تصویری و سایر برنامه ها- مانند دزدیدن آنها از 
یک فروشگاه اس��ت.به کودکانتان بگویید هرگز 
نباید دوس��تان اینترنتی خود را ش��خصًا مالقات 
کنن��د. توضیح دهید که دوس��تان اینترنتی ممکن 
اس��ت همانی که خودش��ان می گویند، نباش��ند. 
همچنی��ن به آنها بیاموزید هرچ��ه که می خوانند 
و می بینند، صحیح نیس��ت. آنها را تش��ویق کنید 
که در مورد صحت مطالب اینترنت از شما سؤال 

کنند.


