
قيمت هــاي نفــت در معامالت روز پنج شــنبه 
بازارهاي جهان تا ۳ درصد سقوط كرد؛ اما احتمال 
كاهش تنش هاي چين و آمريكا قيمت ها را بهبود 

بخشيد.
 بــه گــزارش رويتــرز، قيمــت پيش خريد هر 
بشــكه نفت خام برنت درياي شمال، بنچ مارك 
بين المللــي قيمــت نفــت 1.57 دالر يــا 2.5 
درصد ســقوط كرد و به 60.81 دالر بازگشت، 
در حالــي كه قيمت پيش خريد هر بشــكه نفت 

خام نيمه ســنگين آمريــكا، دابليوتي آي، 1.65 
دالر يــا 2.9 درصد ســقوط كرد و بــه 55.75 
دالر بازگشــت. قيمت اين شــاخص در واكنش 
 اوليه به اين گزارش تا 55.61 دالر هم ســقوط

 كرده بود. 
اما در معامــالت روز پنج شــنبه، بازارهاي نفت 
به كاهش تنش هاي تجــاري بين چين و آمريكا 
واكنش نشــان داد. به دنبال اينكه چين چندين 
كاالي آمريكايي را از تعرفه هاي جديد خود معاف 

كرد، ترامپ هم اعالم كرد تعرفه هاي جديد خود 
بر ميلياردهــا دالر از كاالهاي چينی را به تعويق 

خواهد انداخت. 
بدين ترتيب تا ســاعت 12:۳9 بــه وقت تهران، 
قيمت هر بشــكه نفت خام برنت 25 ســنت يا 
0.41 درصد افزايــش يافت و بــه 61.06 دالر 
رســيد و قيمت هر بشــكه نفت خام آمريكا 29 
 ســنت يا 0.52 درصد رشــد كرد و بــه 56.04 

دالر رسيد. 

طبق جديدترين گــزارش ماهانــه اوپك، توليد 
نفت ايران در مــاه اوت ســال 2019 به 2.194 
ميليون بشــكه در روز رســيد و نفت ســنگين 
ايران 4 دالر و 88 ســنت در هر بشكه ارزان شد. 
به گزارش ايســنا، گزارش اوپك بــر مبناي آمار 
منابع ثانويه نشــان مي دهد توليد نفت ايران در 
ماه ميالدي گذشــته به 2.194 ميليون بشكه در 
روز رسيد كه 24 هزار بشــكه در روز در مقايسه 
 با توليد 2.218 ميليون بشــكه در روز در ژوئيه،

 كمتر بوده است. 
طبق آمار منابع ثانويه، اوپك كه متشــكل از 14 
كشــور اســت، در ماه اوت 29.74 ميليون بشكه 

در روز نفت توليــد كرد كه 1۳6 هزار بشــكه در 
روز در مقايســه با ژوئيه افزايش داشــت. توليد 
نفــت خــام در عربســتان ســعودي، نيجريه، 
عــراق و امارات متحــده عربي افزايــش و عالوه 
 بر ايــران، در ونزوئال، ليبــي، كويــت و الجزاير

 كاهش داشت. 
قيمت نفت ســنگين ايران در ماه اوت 57 دالر و 
77 ســنت در هر بشــكه بود كه در مقايسه با 62 
دالر و 65 سنت در هر بشــكه در ژوئيه، 4 دالر و 
88 ســنت معادل 7.8 درصد كاهش نشان داد. 
ميانگين قيمت نفت سنگين ايران از ابتداي سال 
2019 تاكنون، 62 دالر و 46 سنت در مقايسه با 

67 دالر و 94 ســنت در مدت مشابه سال 2018 
بوده است. ارزش سبد نفتي اوپك در ژوئيه حدود 
پنج دالر و 9 سنت يا معادل 7.9 درصد كاهش پيدا 
كرد و به 59 دالر و 62 سنت در هر بشكه رسيد كه 
دومين كاهش ماهانه بزرگ در ســال 2019 بود. 
اين شاخص پس از رشدي كه در ژوئيه داشت، با 
وجود عوامل مثبت بنيادين بازار معامالت فيزيكي 
دچار كاهش شد كه منعكس كننده تغيير شرايط 
بازار بود. ارزش ســبد نفتي اوپك از ابتداي سال 
2019 تاكنون به 64 دالر و 6۳ سنت در هر بشكه 
در مقايسه با 69 دالر و 55 سنت در مدت مشابه 

سال 2018 بالغ شد. 

آمار بانك مركــزي حاكي از كاهــش بدهي هاي 
 ارزي اين بانــك در پايان خردادماه ســال جاري

 است.
 به گزارش ايسنا، براساس تازه ترين گزارش بانك 
مركــزي از آمارهاي بخش پولي و بانكي كشــور، 
حجم بدهي هــاي ارزي بانك مركــزي در پايان 
 خرداد ماه سال جاري به 221 هزار ميليارد تومان 

رسيده است. 

از ســوي ديگــر، بانــك مركــزي در خردادماه 
ســال گذشــته 221 هزار ميليارد تومــان بدهي 
ارزي داشــته كه اين آمار نشــان دهنده ثبات در 
 بدهي هــاي ارزي بانــك مركزي در طــول اين 

يك سال است.
 اين در حالي است كه آمار منتشرشده از سوي بانك 
مركزي نشان مي دهد بدهي هاي ارزي اين بانك در 
پايان سال گذشــته 22۳ هزار ميليارد تومان بوده 

كه حجم اين بدهي ها در خرداد ماه ســال جاري 
 نسبت به پايان سال گذشته 0.8 درصد كاهش ي

افته است. 
بانك مركــزي در خرداد ماه دو ســال پيش يعني 
ســال 1۳96، به ميزان 155 هزار ميليارد تومان 
بدهي ارزي داشــته كه ايــن بدهي ها در ســال 
 جاري نسبت به دو ســال پيش بيش از 42 درصد 

افزايش يافته است.

بررســي آمارهــاي نيــروي كار زنان در ســال 
1۳97 نشــان مي دهــد تنهــا 16.1 درصــد از 
جمعيت در ســن كار زنان كشــور )حــدود 5.4 
ميليــون نفر( فعــال اقتصادي هســتند. معاونت 
بررســي هاي اقتصادي اتاق بازرگانــي تهران به 
 بررســي وضعيت اشــتغال زنان ايران در ســال 
1۳97 پرداختــه اســت. بنابرايــن حــدود 84 
درصد از زنان در ســن كار كشــور جزو جمعيت 
غيرفعال محســوب مي شــود كه بخــش عمده 
آنهــا را نيز زنــان خانــه دار تشــكيل مي دهند. 
درمجمــوع، از ميــان جمعيــت زنان در ســن 

 كار كشــور، تنها حــدود 1.۳ ميليون نفر شــغل
 تمام وقت دارند.  

براســاس اين گــزارش، جمعيــت زنــان ايران 
40.2 ميليــون نفر بوده اســت كــه در اين ميان 
۳۳.۳ ميليــون نفر را زنان در ســن كار تشــكيل 
مي دهد. بــه عبارتي ديگــر 6.9 ميليــون نفر از 
 زنان كشور، خارج از ســن كار )كمتر از 10 سال( 

هستند. 
از ۳۳.۳ ميليون نفر زن در ســن كار، 5.4 ميليون 
نفر را زنان فعــال اقتصادي تشــكيل مي دهند و 
28 ميليــون نفــر از نظــر اقتصــادي غيرفعال 

هســتند كــه ســه چهارم آن را زنــان خانــه دار 
شــامل مي شــوند. همچنين 20 درصــد از زنان 
غيرفعــال از نظر غيراقتصــادي در حال تحصيل، 
 2 درصــد داراي درآمــد بــدون كار و يك درصد

 نيز بازنشسته هستند. 
از ميــان زنان فعــال اقتصــادي، 4.۳ ميليون نفر 
را زنان شــاغل، يك ميليــون نفر را زنــان بيكار و 
266 هزار نفــر را زنــان بيكاري كه قبال شــاغل 
بوده اند، تشــكيل مي دهند. براساس اين گزارش، 
 1.۳ ميليــون نفر از جمعيت زنان كشــور شــغل

 تمام وقت دارند. 

قيمت نفت حدود ۳ درصد سقوط كرد

گزارش اوپك از قيمت نفت سنگين ايران

بدهي هاي  ارزي  بانك مركزي كم شد

 ۲۸ ميليون نفر از زنان كشور از نظر اقتصادي غيرفعال هستند
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افزايش هزينه هاي زندگي كه براساس واقعيت هاي 
موجود از مرز شش ميليون تومان هم گذشته است، 
نشان مي دهد وضعيت معيشتي مردم بحراني تر از 
آن چيزي اســت كه تصور مي شود؛ تا جايي كه به 
گفته رئيس انجمن اقتصاددانان، عده اي از مردم 
براي تامين هزينه هاي ماهانه  خود به فروش لوازم 
منزل شان روي آورده اند و برخي هم از ضروري ترين 
خواسته هاي خود صرف نظر كرده اند. اين در حالي 
است كه آمارهاي اعالم شــده از سوي مسئوالن 
با واقعيت زندگي و هزينه هــا همخواني ندارد. به 
همين دليل بود كه بعد از انتشار آمارها از هزينه هاي 
زندگي خانوار از سوي مركز آمار، موجي از انتقادات 
به سمت اين آمارها سرازير شد.  مازاد چهار ميليوني 

متوسط درآمد خانوار شهري...

ركود چند ساله ای كه بر اوضاع اقتصادی كشور حاكم 
شده اكثر بازارها وصنايع را با مشكالت بسياری روبه رو 
ساخته و صنف تاالرهای پذيرايی نيز از همان دسته 
كسب و كارهاست كه اين روزها نه تنها سوددهی 
ندارند، بلكه به ضرردهی افتاده اند. در دو ماه محرم و 
صفر كه هيچ مراسمی در اين تاالرها برگزار نمی شود 
و از طرفی ديگر به دليل افزايش هزينه ها جشن های 
عروسی نيز مختصر گرفته می شوند مشتری زيادی 
برای اين اماكن وجود ندارد. به گفته فعاالن اين بخش 
يكی از ديگر مواردی كه باعث می شود در فعاليت های 
اين صنف نوعی ركود مشاهده شود، فعاليت باغ ها و 
مراكزی است كه به طور غيرمجاز و خارج از چارچوب 
قانون به ارائه خدمات می پردازند. البته بسياری از اين 

مراكز در خارج از شهر...
صفحه ۳
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پول سازی با
چند كليك

صادرات كاالهای 
غيرنفتی ۶ درصد 

افزايش  يافت

سرمقاله

يادداشت

 تعاوني ها 
و رفتار اقتصادي

تسهیالت دهي به شرط 
سپرده گذاري

نخستين شركت تعاوني در 
ايران به سال 1۳14 ثبت و 
قبل از انقالب پس از رويداد 
اصالحات ارزي وزارت تعاون 
و توليدات كشاورزي تشكيل شد. در قانون اساسي 
جمهوري اســالمي در اصول 4۳ و 44 بر فعاليت 

تعاوني ها تاكيد...

  محمدرضــا شــهيدي، 
كارشناس اقتصادي

  مرتضي عزتي، كارشناس اقتصادي
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هزينه هــاي  افزايــش 
زندگــي كــه براســاس 
واقعيت هــاي موجــود از 
مرز شــش ميليون تومان 
هم گذشته اســت، نشان 
مي دهــد وضعيت معيشــتي مــردم بحراني تر از 
آن چيزي اســت كه تصور مي شــود؛ تا جايي كه 
به گفته رئيس انجمــن اقتصاددانــان، عده اي از 
مردم براي تامين هزينه هاي ماهانه  خود به فروش 
لــوازم منزل شــان روي آورده اند و برخــي هم از 
ضروري ترين خواسته هاي خود صرف نظر كرده اند. 
اين در حالي است كه آمارهاي اعالم شده از سوي 
مســئوالن با واقعيت زندگي و هزينه ها همخواني 
ندارد. به همين دليل بود كه بعد از انتشــار آمارها 
از هزينه هــاي زندگي خانوار از ســوي مركز آمار، 
موجي از انتقادات به ســمت اين آمارها ســرازير 
شــد. به گفته كارشناســان، مازاد چهار ميليوني 
متوسط درآمد خانوار شهري با توجه به تورم باالي 
 40 درصدي و دســتمزدهاي حداقلي، غيرواقعي

 به نظر مي رسد. 
افزايش 20 درصدي نرخ دســتمزد در سال جاري 
نه تنها پاسخگوي رشد چهار برابري هزينه ها نبوده، 
بلكه آثار تورمي زيــادي بر قيمت كاالها و خدمات 
نيز بر جاي گذاشته اســت. جديدترين آمار وزارت 

صنعت، معدن و تجارت از تغييرات قيمت كاالهاي 
اساسي در خرداد ماه 98 نشان مي دهد كه قيمت 
خرما، ســيب زميني، پياز، لوبيا، گوجه و گوشــت 
نسبت مدت مشابه سال گذشته رشد قابل توجهي 

پيدا كرده است. 
مطابق آمار در خردادمــاه 98 قيمت خرما افزايش 
229.9 درصــد، ســيب زميني افزايــش 313.1 
درصد، لوبيا ســفيد 151.7 درصد، گوجه فرنگي 
افزايش 139.3 درصد، گوشت گوسفندي افزايش 
 105.0 درصــد و پيــاز افزايــش 149.6 درصد

 داشته است. 
با اين حال كاهش نــرخ ارز و ســير نزولي قيمت 
برخي از اقالم خوراكي، اميــد به آينده هزينه هاي 

خانــوار را بيشــتر كــرده اســت؛ اما حتــي اگر 
اين روند كاهشــي ادامه دار باشد، شــايد قادر به 
 جبــران شــكاف عميــق درآمدهــا و هزينه ها 

نباشد. 
براي مثال اگر خط فقر را شــش ميليون تومان در 
نظر بگيريم، يــك خانواده كارگري بــراي تامين 
معاش، چهار ميليون كسري درآمد دارد. بر همين 
اساس همان طور كه مسئوالن نيز اظهار كرده اند، 
بر تعداد فقرا اضافه شده اســت و 50 درصد مردم 
دچار فقر مطلق شــده اند. بر همين اساس فروش 
لوازم خانه يا متوســل شــدن به فروش ارث آبا و 
 اجداد از سوي خانواده ها براي تامين معيشت، چيز

 عجيبي نيست. 

برخــي از گزارش ها حاكي 
از تالش ادامــه دار بانك ها و 
رقابت آنها براي جذب سپرده 
با شــگردهاي مختلــف؛ از 
پرداخت تسهيالت گرفته تا 
پرداخت سود 20 درصدي به سپرده هاي كوتاه مدت و... 

است كه براي بانك ها هزينه هاي زيادي دارد. 
افزايش نرخ ســود يكي از راهكارهــاي اصلي بانك ها 
طي سال هاي گذشته براي جذب ســپرده بوده است؛ 
اما كاهش نرخ سود ســپرده به 15 درصد و همچنين 
اولتيماتوم بانك مركزي به بانك هاي خصوصي مبني بر 
اينكه از نرخ سود 20 درصدي عدول نكنند، مانع از تحقق 
آمال بانك ها در اين زمينه شد؛ موضوعي كه به مراتب 
دست بانك ها براي تكاپوي بيشــتر در راستاي جذب 
سپرده  را مي بندد. با توجه به دارايي هاي منجمد و موهوم 
بانك ها كه به صورت غيرمتوازن ميان آنها توزيع شده و 
البته افزايش تعهدات مربوط به سپرده هاي قانوني با توجه 
به رشد سپرده ها، نياز بانك ها به ذخاير افزايش مي يابد و 
با توجه به محدوديت هاي بانك مركزي در عرضه ذخاير 
و همچنين نرخ باالي اضافه برداشت )34 درصد(، بانك ها 
براي جذب سپرده هاي مردم و در نتيجه ذخاير مربوط به 
آن رقابت مي كنند. به عبارتي بانك ها از سپرده ها براي 
پرداخت تسهيالت و تسويه بدهي خود به بانك هاي ديگر 

بهره مي گيرند. حال سوال اصلي اين است: در حال حاضر 
دست بانك ها براي پرداخت سود بيشتر به سپرده گذاران 
بسته شده است، بانك ها از چه طريقي مشتري جذب 

كرده و براي جذب سپرده با هم رقابت مي كنند؟
جذب ســپرده  البته براي بانك هــا هزينه هاي زيادي 
دارد. براي مثال اگر طبق آمارهاي بانك مركزي حجم 
ســپرده هاي مدت دار مردم نزد بانك ها را 1530 هزار 
ميليارد تومان در نظر بگيريم، با فرض پرداخت ســود 
20 درصدي به اين سپرده ها نظام بانكي كشور در هر ماه 
حدود 2500 ميليارد تومان سود به اين سپرده ها پرداخت 
مي كند. بر همين اســاس يكي از عوامل نظارت شديد 
بانك مركزي بر فرايند پرداخت سود به سپرده گذاران، 

كاهش اين گونه هزينه ها از دوش نظام بانكي است كه 
در بلندمدت ورشكستگي آنها را در پي خواهد داشت. 

 طبق آخرين مصوبه شوراي پول و اعتبار، بانك ها موظف 
هستند به ســپرده هاي بلندمدت خود سود 15 درصد 
و به سپرده هاي كوتاه مدت سود 10 درصدي دهند؛ از 
سويي طبق دستور بانك مركزي بانك ها حق عبور از نرخ 
سود 20 درصدي در مورد سپرده هاي بانكي را ندارند. 
همچنين توقف سود روزشــمار يكي از اقدامات مهم 
بانك مركزي براي كاهش هزينه هاي بانك ها بود. با اين 
حال برخي از گزارش ها حاكي از رقابت ادامه دار بانك ها 
براي جذب سپرده و پرداخت هزينه هاي ميلياردي بابت 

تبليغات  در  اين  زمينه است. 
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رقابت  بر  سر  جذب  سپرده
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نرخ ۲۱ ارز بانکی افزایش یافت
بانک مرکزی )پنجشنبه( قیمت ۴۷ ارز عمده و اصلی کشورهای جهان را اعالم کرد که نرخ ۲۱ ارز افزایش، نرخ ۱۲ ارز از جمله یورو و پوند کاهش و نرخ ۱۴ ارز از جمله دالر آمریکا هم بدون 

تغییر ماند.

آگهی مزایده اموال غیر منقول )اسناد رهنی(
به موجب پرونده اجرايی كالسه 9500089 ششدانگ پالک 845 فرعی از 6 اصلی بخش 1 حوزه ثبت نوشهر به مساجت 210 مترمربع كه طبق سند چاپی 
184955 صفحه 272 جلد 134 ذيل شماره 2232 بنام اقای حسين الكايی بهجتی صادر گرديده واقع در نوشهر-خيابان شهيد كريمی)جاده نوشهر چالوس( 
كوچه مدرسه سمت چپ كه طبق سند رهنی شماره 5531 دفتر اسناد رسمی شماره 177 نوشهر در رهن بانك رفاه شعبه ملوان نوشهر قرار گرفته و طبق نظر 
كارشناس رسمی به مبلغ 3/960/000/000 )سه ميليارد و نهصد و شصت ميليون ريال( ارزيابی شده با حدود و مشخصات شماال: به طول 7/65 متر به ديوار 
ساختمان و به حالت غربی 0/2 و 9متر ديواريست به باقی مانده قريه شرقا بطول 13/30 متر ديواريست به باقيمانده قريه جنوبا بطولهای 9/55متر ديواريست 
و به حالت غربی 0/2 متر و 6/30متر به ديوار باقيمانده قريه غربا بطولهای 2/10 متر و 2/60 متر درب و ديواريست، 3/60 متر و 4/10متر ديواريست به كوچه. 
پالک فوق يك قطعه زمينی است محصور شده با ديوار و داخل آن يكدستگاه ساختمان مسكونی دو طبقه با قدمت حدود ده سال به زيربنای كل 260 مترمربع 
به طوری كه همكف شامل دو سوئيت يك خوابه و طبقه اول شامل يك واحد مســكونی دوخوابه مشتمل بر هال و پذيرايی و اشپزخانه و سرويس بهداشتی با 
اسكلت بتنی و ديوارها اجر و بلوک نمای داخلی ديوارها سفيدكاری با گچ كف هال و پذيرايی سراميك و خوابها بتن پنجره ها الومينيوم و نمای غربی ساختمان 
سفيد و كف حيات بتن سيستم گرمايشی بخاری گازی و ابگرمكن و سرمايشی كولر اسپيلت و دارای امتياز آب 2 امتياز برق و 3 امتياز گاز موجود است كه از 
ساعت 9 الی 12 روز چهارشنبه مورخ 1398/7/10 در اجرای اسناد رسمی اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان نوشهر واقع در نوشهر همافران خيابان 15 خرداد 
از طريق مزايده به فروش می رسد. مزايده از مبلغ )سه ميليارد و نهصد و شصت ميليون ريال( شروع و به باالترين قيمت پيشنهادی نقدا فروخته می شود. الزم 
به ذكر است پرداخت بدهی های مربوط به آب، برق ، گاز اعم از حق انشعاب و حق اشتراک و مصرف در صورتی كه مورد مزايده دارای آنها باشد و نيز بدهی های 
مالياتی و عوارض شهرداری و غيره تا تاريخ مزايده اعم از اينكه رقم قطعی آن معلوم شده يا نشده باشد به عهده برنده مزايده است و نيز در صورت وجود مازاد وجوه 
پرداختی بابت هزينه های فوق از محل مازاد به برنده مزايده مسترد خواهد شد و نيم عشر و حق مزايده نقدا وصول می گردد ضمنا چنانچه روز مزايده تعطيل 

رسمی گردد، مزايده روز اداری بعد از تعطيلی در همان ساعت و مكان مقرر برگزار خواهد شد.
تاريخ انتشار: 98/6/23
م الف:98/170/9499

مسئول واحد اجرای اسناد رسمی نوشهر - سکینه افروز

آگهی تحدید حدود حوزه ثبتی شهرستان نوشهر
پيرو آگهی قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد سند رسمی و به اســتناد تبصره ذيل ماده 13 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون 
اخيرالذكر تحديد حدود امالک مشروحه ذيل در ساعت و تاريخ های مقرر در محل وقوع ملك به شرح ذيل به عمل خواهد آمد امالک متقاضيان واقع در قريه 
مرتع خيرسر پالک 20 اصلی بخش 1 قشــالقی پالک 686 فرعی بنام سلبی جهان بزرگی نسبت به ششــدانگ يك قطعه زمين با بنای احداثی به مساحت 
309/65 مترمربع طبق رای شماره 139860310007014207 مورخ1398/4/30 هيات قانون تعيين امالک متقاضيان واقع در قريه خشكرود شرقی پالک 
2 اصلی بخش 2 قشالقی پالک 32 فرعی بنام حسين مطيع نسبت به ششدانگ يك قطعه زمين با بنای احداثی به مساحت304/80 مترمربع طبق رای شماره 
139860310007014404 مورخ1398/4/31 امالک متقاضيان واقع در قريه خشكرود غربی پالک 3 اصلی بخش 2 قشالقی پالک 172 فرعی بنام حميدرضا 
رنجبر نسبت به ششدانگ يك قططعه زمين با بنای احداثی بمساحت245/86 مترمربع طبق رای شماره 139860310007014488 مورخ1398/4/31 
هيات قانون تعيين تكليف امالک متقاضيان واقع در قريه بندپی پالک 4 اصلی بخش 2 قشالقی پالک 1416 فرعی بنام عليرضا ثنائی موحد نسبت به ششدانگ 
يك قطعه زمين با بنای احداثی به مساحت197/70 مترمربع طبق رای شماره 139860310007014077 مورخ1398/4/30 هيات قانون تعيين تكليف 
و پالک 1417 فرعی بنام خليل جانعلی زاده المشــكن نسبت به ششــدانگ يك قطعه زمين با بنای احداثی بمســاحت240/41 مترمربع طبق رای شماره 
139860310007014193 مورخ1398/4/30 هيات قانون تعيين تكليف امالک متقاضيان واقع در مرتع طال پالک 41 اصلی بخش 2 قشالقی پالک 78 
فرعی بنام نعيمه تقريری كلش نسبت به ششــدانگ يك قطعه زمين با بنای احداثی بمساحت212 مترمربع طبق رای شماره 139860310007014138 
مورخ1398/4/30 هيات قانون تعيين تكليف امالک متقاضيان واقع در مرتع دودارک پالک 1 اصلی بخش 3 قشالقی پالک 1485 فرعی بنام پهلوان خزائی 
تبار نسبت به ششدانگ يك قطعه زمين با بنای احداثی به مساحت316/30 مترمربع طبق رای شماره 139860310007014154 مورخ1398/4/30 هيات 
قانون تعيين تكليف ســاعت 9 صبح روز دوشــنبه مورخ1398/7/8 امالک متقاضيان واقع در قريه اندرور پالک 2 اصلی بخش 3 قشالقی پالک 881 فرعی 
بنام يزدان زالكانی اندرور نســبت به ششدانگ يك قطعه زمين با بنای احداثی بمســاحت451/68 مترمربع طبق رای شماره 139860310007014339 
مورخ1398/4/31 و پالک 882 فرعی بنام غالمحسن عزتی كامكار نسبت به ششــدانگ يك قطعه زمين با بنای احداثی بمساحت465/93 مترمربع طبق 
رای شــماره 139860310007014321 مورخ1398/4/31 و پالک 883 فرعی بنام ايرج واعظی نســبت به ششــدانگ يك قطعه زمين با بنای احداثی 
بمساحت234/96 مترمربع طبق رای شماره 139860310007014312 مورخ1398/4/31 و پالک 884 فرعی بنام محمود محمدی نسبت به ششدانگ يك 
قطعه زمين با بنای احداثی بمساحت 167مترمربع طبق رای شماره 139860310007014315 مورخ1398/4/31 و پالک 885 فرعی بنام نورمحمدسلطان 
پناه نسبت به ششدانگ يك قطعه زمين با بنای احداثی بمساحت307/37 مترمربع طبق رای شماره 139860310007014348 مورخ1398/4/31 هيات 
قانون تعيين تكليف امالک متقاضيان واقع در مرتع ملكار پالک 10 اصلی بخش 3 قشــالقی پالک 500 فرعی بنام محمدرضا ابومعاش نسبت به ششدانگ 
يك قطعه زمين با بنای احداثی بمساحت254/50 مترمربع طبق رای شماره 139860310007014149 مورخ1398/4/30 و پالک 501 فرعی بنام وحيد 
عسگری نسبت به ششدانگ يك قطعه زمين با بنای احداثی بمساحت283/52 مترمربع طبق رای شماره 139860310007014203 مورخ 1398/4/30 
هيات قانون تعيين امالک متقاضيان واقع در قريه حوض كتی پالک 11 اصلی بخش 3 قشالقی پالک 544 فرعی بنام رويا نعيمی نسبت به ششدانگ يك قطعه 
زمين با بنای احداثی بمساحت 221/21 متر مربع طبق رای شماره 139860310007014300 مورخ1398/4/31 و پالک 545 فرعی بنام جليل امراللهی 
بيوكی نسبت به ششدانگ يك قطعه زمين با بنای احداثی بمساحت265/60 مترمربع طبق رای شماره 139860310007014345 مورخ1398/4/31 و 
پالک 546 فرعی بنام الهه عليمحمدی با واليت قهری احمدرضا علی محمدی نسبت به ششدانگ يك قطعه زمين با بنای احداثی به مساحت278/30 مترمربع 
طبق رای شماره 139860310007014303 مورخ1398/4/31 و پالک 547 فرعی بنام سيدمحمدرضا مسعودی و منا السادات مسعودی به حصه هركدام 
به ترتيب 4دانگ و 2دانگ مشاع از ششدانگ يك قطعه زمين با بنای احداثی به  مســاحت499/70 مترمربع طبق رای شماره 139860310007014389 
مورخ1398/4/31 و پالک 548 فرعی بنام شــراره شريف زاده نسبت به ششــدانگ يك قطعه زمين با بنای احداثی به مساحت195/67 مترمربع طبق رای 
شماره 139860310007014171 مورخ1398/4/30 و پالک 549 فرعی بنام حبيب اله غفوری بارجينی نسبت به ششدانگ يك قطعه زمين با بنای احداثی 
بمساحت197/67 مترمربع طبق رای شماره 139860310007014092 مورخ1398/4/30 پالک 550 فرعی بنام ابراهيم شكوری نسبت به ششدانگ يك 
قطعه زمين با بنای احداثی بمساحت732/97 مترمربع طبق رای شماره 139860310007014226 مورخ1398/4/30 و پالک 551 فرعی بنام قاسم شعبانی 
و محمدشعبانی و فرخنده زلفی حصه هركدام مشاعا و بالسويه به ميزان دو دانگ مشاع از ششدانگ يك قطعه زمين با بنای احداثی بمساحت208/30 مترمربع 
طبق رای شماره 139860310007014435 مورخ1398/4/31 و پالک 552 فرعی بنام ملكه خراسكانی نسبت به ششدانگ يك قطعه زمين با بنای احداثی 
بمساحت254/25 مترمربع طبق رای شماره 139860310007014080 مورخ1398/4/30 و پالک 553 فرعی بنام شهره شعرباف نسبت به ششدانگ يك 
قطعه زمين با بنای احداثی بمساحت254/38 مترمربع طبق رای شماره 139860310007014095 مورخ1398/4/30 و پالک 554 فرعی بنام سهيال قوام 
مير اشرفی نسبت به ششداگ يك قطعه زمين با بنای احداثی بمساحت231/46 مترمربع طبق رای شماره 139860310007014324 مورخ1398/4/31 
قانون تعيين تكليف ساعت 9صبح روز سه شنبه مورخ1398/7/9 امالک متقاضيان واقع در قريه ناصرآباد پالک 20 اصلی بخش 1 ييالقی پالک 6 فرعی بنام 
علی مختاری ناصری نسبت به ششدانگ يك قطعه باغ بمساحت29610/18 مترمربع طبق رای شماره 139860310007014018 مورخ1398/4/29 هيات 
قانون تعيين تكليف امالک متقاضيان واقع در قريه منج پالک 9 اصلی بخش 2 ييالقی پالک 27 فرعی بنام حسن طاقتی نسبت به ششدانگ يك قطعه زمين 
با بنای احداثی بمساحت 278مترمربع طبق رای شماره 139860310007014130 مورخ1398/4/30 ساعت 9 صبح روز چهارشنبه مورخ1398/7/10 لذا 
از متقاضيان و مالكين امالک مجاور و صاحبان حقوق ارتفاقی دعوت می شود در وقت مقرر در محل وقوع ملك حضور بهم رسانند بديهی است در صورت عدم 
حضور متقاضی و يا نماينده قانونی طبق ماده 15 قانون ثبت ملك مورد تقاضا با حدود اظهار شده از طرف مجاورين تحديد خواهد شد معترضين می توانند به 
استناد ماده 20 قانون ثبت و مواد 74 و 86 آئين نامه قانون ثبت ظرف مدت 30 روز از تاريخ تنظيم صورت مجلس تحديد حدود اعتراض خود را كتبا به اين اداره 
تسليم و ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض به واحد ثبتی مبادرت به تقديم دادخواست به مرجع قضايی نمايند. در غير اينصورت با ارائه گواهی عدم 

تقديم دادخواست توسط متقاضی و يا نماينده قانونی وی و بدون توجه به اعتراض واصله عمليات ثبتی با رعايت مقررات ادامه می يابد.
تاريخ انتشار:1398/6/23 

م الف:98/170/9520 
رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان نوشهر
فرامرز کلبادی نژاد

حمایت هاي غیرنقدي از طبقات ضعیف
حمید حاج اسماعیلي، کارشناس بازار کار

در حال حاضر اقتصاد كشور ما در شرايط عادي به سر نمي برد. تورم با رشدي جهشي مواجه شده و تورم تك رقمي به مرز 40 درصد رسيده است. طبيعتا از اين نظر فشار مضاعفي 
روي دوش خانواده هاست. در چنين شرايطي با دستمزد مصوب فعلي قادر به حمايت از اقشار ضعيف نيستيم و با توجه به بي ثباتي هاي موجود، نمي توان از بنگاه يا كسب وكاري 
توقع افزايش دستمزد داشت. در اين شرايط دولت بايد با اعطاي سوبسيد به طبقات ضعيف از آنها حمايت كند. از جمله اين سوبسيدها ارائه كاالهاي اساسي به طبقات محروم و 
همچنين سبدهاي كااليي است كه براي برهه اي كوتاه انجام و پس از مدتي هم متوقف شد. اين سوبسيدهاي غيرنقدي در شرايط بحراني كنوني براي دستگيري از خانواده هاي 
فقير ضروري است و بايد تداوم پيدا كند. در حال حاضر ارز دولتي به كاالهاي اساسي تخصيص مي دهيم بدون آنكه اثري از آن در زندگي مردم ديده شود يا سياست هاي حمايتي 
از اقشار محروم، موقتي است. البته نياز خانوارها به برخي از اقالم ضروري بيشتر از ساير كاالهاست كه الزم است در حمايت هاي غيرنقدي از خانواده ها اين كاالها را گنجاند. راهكار 

ديگر براي كمك به اقشار محروم، كاهش نرخ تورم است كه البته در بلندمدت نتيجه مي دهد. 

تسهیالت دهي به شرط سپرده گذاري
مرتضي عزتي، کارشناس اقتصادي

مهم ترين معضل شبكه بانكي كه باعث هزينه تراشي براي بانك ها و كاستي منابع شده، مشكالت مديريتي در بانك ها و عدم شفافيت است. همه ساله بخش زيادي از منابع 
بانك ها به اين دليل هدر مي رود و از سويي يك سري هزينه ها هم به دليل عدم شفافيت به بانك ها تحميل مي شود، مثل پرداخت تسهيالت به اشخاص خاص يا پاسخ به برخي از 
سفارشات مشتريان بانك. برخي از بانك ها براي تحقق اهداف خود كه گاها با برنامه هاي از پيش تعيين شده بانك مركزي و دستورالعمل هاي مصوب، تضاد دارد، دست به اقداماتي 
مثل پرداخت امتياز به سپرده گذاران و وعده هاي جذاب براي افزايش سپرده گذاران مي زنند. براي مثال بانك ها به سپرده گذاران خود تسهيالت با نرخ سود پايين مي دهند يا 
تسهيالت دهي را منوط به سپرده گذاري در بانك مي كنند. از سويي تعدادي از بانك هاي خصوصي به سپرده هاي كوتاه مدت نيز سود 20 درصد مي دهند تا سپرده هاي بانكي را 
نزد خود نگه دارند. اين امتيازات در بلندمدت به ضرر بانك ها تمام شده و مانع از تامين مالي توليد خواهد شد. براي مثال بانك ها براي جذب سپرده تسهيالت خود را در اختيار 
بخش هاي غيرمولد قرار مي دهند و همين امر مانع از تسهيل فرايند تامين مالي توليد خواهد شد. هدف بانك مركزي از نظارت بر نظام بانكي كنترل اين مشكالت و جلوگيري 

از ورشكستگي بانك هاست. 

به گزارش رويترز، دونالد ترامپ، رئيس 
جمهوری آمريكا اظهار كرد كه بولتون 
را به خاطر "فجايع درباره سياست كره 
شمالی، افراط درباره ونزوئال و همچنين 
به دليل كنار نيامدنش با مسؤوالن دولت" 
اخراج كرده است.رئيس جمهوری آمريكا 
افزود: من بولتــون را بركنار كردم جون 
او "باهوش" نبود به خصــوص از بابت 
اظهاراتی كه تهديدی بــرای رهبر كره 
شمالی تلقی شد.او از روابط پرتنش بولتون 
با كيم جونگ اون، رهبر كره شمالی انتقاد 

كرد؛ رهبری كه ترامپ سه بار با او ديدار 
كرده و وی را دوست خود خطاب كرده 
اســت.ترامپ تصريح كرد، اختالف او با 
بولتون به ابتدای سال 2018 بازمی گردد؛ 
زمانی كه بولتون خواستار تكرار سناريوی 
برچيده شدن سالح هسته ای ليبی درباره 
كره شمالی شده بود.بولتون به همكاری 
كامل قذافی با جامعه جهانی اشاره كرده 

بود اما اين اظهارات در ســطح گسترده 
تهديدی بــرای كيم تلقی شــد زيرا در 
ســال 2011 قذافی در جريان انقالب 
خونين با حمايت ناتو سقوط كرد.ترامپ 
در نشســت خبری در كاخ سفيد بيان 
كرد كه جان بولتون مرتكب اشتباهات 
بزرگی شده بود به خصوص با تهمت زدن 
به كيم جونگ اون و درخواســت از وی 

برای انجام دادن "مدل ليبی" و تحويل 
دادن تمامی سالح های هسته ای.ترامپ 
اظهار كرد كه بولتــون را يك روز پس از 
اينكه كره شــمالی اعالم كــرد كه اراده 
جديدی برای از سرگيری مذاكرات خلع 
سالح هسته ای دارد اخراج كرده است.
وی خاطرنشان كرد: من با بولتون درباره 
تشويقش به جنگ عراق اختالف داشتم.
ترامپ افزود، جنگ عراق اشتباه فاحشی 
بود.وی همچنين تاكيــد كرد، خواهان 

تغيير نظام ايران نيست.

ترامپدالیلاخراجبولتونراشرحداد

خواهان تغییر نظام ایران نیستم

وزير جهاد كشــاورزی گفــت: اگر 
بناســت توليد پايدار، اقتصادی و با 
هزينه كــم و درآمــد بيش تر انجام 
شــود و بهره وری را افزايش دهيم، 
بايد محصولی كه توليد می شود، در 
چارچوب يك قرارداد و زنجيره جای 

گيرد و تقاضا محور باشد.
محمود حجتی با اشــاره به اين كه 

زنجيــره توليــد دارای حلقه های 
بســياری اســت، افزود: مجموعه 
توليد خوراک دام، طيــور و آبزيان 
فرادانه توانســته با مديريت خوب، 
ظرفيت هايــی در كشــور ايجاد و 
هموطنانی در سراسر كشور را بسيج 

كنند.حجتی گفت: ممكن اســت 
اختالف نظر و سليقه داشته باشيم 
ولی همه متعلق به يك كشور، مملكت 
و استان هســتيم، بايد با همدلی و 
همكاری كه در گذشته بوده كشور 
و استان را ساخت و توسعه داد. هر جا 

متكی به خود بوده ايم و از فكر، توانايی 
و ظرفيت كشور اســتفاده كرده ايم 
موفق بوديم.وزير جهاد كشاورزی با 
اشــاره به اينكه امروز نيروی انسانی 
سرآمد كشورهاســت ، خاطرنشان 
كرد: از نظر توانايی بايد اقداماتی انجام 
دهيم تا مايه افتخار برای نسل های 

آينده باشيم.

تولید پایدار باید تقاضامحور باشد

صادرات كاالهای غيرنفتی با احتساب 
ميعانات گازی در سال 1397 نسبت به 
سال 1392، حدود 5.9 درصد افزايش 
داشته است.به گزارش سازمان برنامه و 
بودجه كشور، گزارش خالصه عملكرد 
دولــت يازدهم و دوره دو ســاله دولت 
دوازدهم، نشــان می دهد كه صادرات 
كاالهای غيرنفتی با احتساب ميعانات 
گازی در ســال 1397 به 44 ميليارد و 

310 ميليون دالر رسيده كه نسبت به 
سال 1392 حدود 5.9 درصد افزايش 
داشته است.به گزارش اقتصادآنالين به 
نقل از مهر، طبق اين گزارش صادرات 
كاالهای غيرنفتی با احتساب ميعانات 
گازی در سال 1392 معادل 41 ميليارد 

و 847 ميليون دالر بوده است.همچنين 
آمارها نشان می دهد كه واردات كاال در 
اين مدت كاهش داشته و از 49 ميليارد 
و 709 ميليون دالر در ســال 1392 به 
42 ميليارد و 612 ميليون دالر در سال 
1397 رسيده كه حاكی از كاهش 14.3 

درصدی در اين بخش است.تراز تجاری 
غيرنفتی نيز كه در سال 1392 حدودا 
منفی هشت ميليارد دالر بوده، در سال 
1397 مثبت شده و به حدود دو ميليارد 
دالر رسيده اســت.صادرات غيرنفتی 
در سال 1392 شامل 10 ميليارد دالر 
ميعانات گازی، حدود 11 ميليارد دالر 
پتروشــيمی و حدود 21 ميليارد دالر 

ساير كاالها بوده است.

درسال97نسبتبهسال92؛

صادرات کاالهای غیرنفتی ۶درصد افزایش یافت



3 اقتصاد
ایران

رئیس مرکز شرکت ها و موسسات دانش بنیان معاونت علمی و 
فناوری ریاست جمهوری گفت: در حال حاضر 4508 شرکت دانش 
بنیان در کشور مشغول به فعالیت هستند. در ارزیابی هایی که طی 
سه سال گذشته انجام گرفت، 1300 شرکت نیز به واسطه عدم 

کسب نمره الزم از جمع دانش بنیان ها خارج شدند.
سیدمحمد صاحبکار خراسانی در نشست »هم اندیشی و بررسی 
مشکالت شرکت های دانش بنیان و فناور« که در محل اتاق مشهد 
برگزار شد، به تشریح فرآیند ارزیابی شــرکت های دانش بنیان 
پرداخت و تصریح کرد: ســاز و کار مذکور دارای دو بخش است؛ 
یکی ارزیابی و دیگری اجرای برنامه های توانمندسازی و حمایتی. 
در بخش ارزیابی، معیارهای تفصیلی برای حوزه های تخصصی 
تعریف شده تا بر آن اساس، هر شرکتی را که مدعی ست اقدامی 
ویژه انجام می دهد، به همان اســتناد مورد سنجش قرار دهیم. 
همچنین کارگروه ارزیابی شرکت های دانش بنیان می تواند هر 
سال معیارهای مذکور را 5درصد سختگیرانه تر اعمال کند. وی 
متذکر شد: هم اکنون حدود 1000 شرکت در حال طی نمودن 

فرآیندهای ارزیابی خود هســتند و این ارزیابی ها بعضا دو تا سه 
ماه به طول می انجامد. البته این زمان می تواند کاهش پیدا کند 
اما برای این منظور شرکت ها باید همکاری الزم را به عمل آورند. 
عدم همراهی در این بخش ممکن است به عدم تایید این شرکت 

ها بیانجامد.
این مقام مسئول خاطر نشان کرد: عالوه بر این ساز و کاری پیش 
بینی شده تا بتوانیم از توان شرکت های خصوصی نیز برای ارزیابی ها 
بهره بگیریم و بر همین اساس، کارگزاران بخش خصوصی را آموزش 
داده ایم.  طبیعتا آن ها نظر نهایی را صادر نمی کنند، بلکه توضیحات 
را به مرکز ارسال نموده، تا پس از بررسی های الزم، تصمیم نهایی 
اخذ شود. رئیس مرکز شرکت ها و موسسات دانش بنیان معاونت 
علمی و فناوری ریاست جمهوری در بخش دیگری از این نشست، 
تشکیل انجمن شرکت های دانش بنیان خراسان رضوی را ذیل 

ساختار اتاق بازرگانی مشهد، اتفاقی فرخنده توصیف کرد و آن را 
نشانی از بلوغ و توانمندی فعاالن این عرصه در استان برشمرد.

صاحبکار ادامه داد: همه کشورهای دنیا نگاه ویژه ای به شرکت های 
دانش بنیان دارند و برنامه های ویژه ای را برای آن ها اجرا می کنند 
در کشور ما نیز این موضوع مصداق دارد و تالش ها بر ساماندهی، 
خدمت رسانی و توانمندســازی فعاالن این عرصه، متمرکز بوده 
است.وی نقبی به اقدامات انجام شده در حوزه صنایع »های تک« 
زد و اظهار کرد: مفهوم »های تک«  براســاس میزان توسعه الزم 
برای انجام یک کار تعریف می شود و ما براساس الگویی که داشتیم 
فرآیندی ایجــاد کردیم و در حوزه هــای مختلف از متخصصان 
خواستیم تا بگویند که پیچیده ترین محصوالتی که در کشور از نظر 

توسعه، نیازمند اقداماتی ویژه می باشند، کدام ها هستند؟
در ادامه، نمایندگان شماری از شرکت های دانش بنیان خراسان 

 رضوی به بیان برخی مشــکالت خود پرداختنــد؛ مغفول ماندن 
فناوری های نرم در معیارهای ارزیابی شــرکت های حوزه آب و 
محیط زیست، عدم امکان ثبت محصول جدید توسط شرکت هایی 
که قبال در ارزیابی ها رد شده اند، نبود شرایط برای ارتباط شرکت 
های دانش بنیان با یکدیگر که فرصت  اســتفاده آن ها از خدمات 
دیگری را دریغ می کند، عدم امکان مکاتبه شــرکت های دانش 
بنیان با 124 نمایندگی وزارت امور خارجه، وجود بروکراسی های 
اداری بسیار در مسیر ارزیابی شرکت های دانش بنیان، موضوع انجام 
خدمت سربازی نخبگان شرکت های دانش بنیان، چالش های بیمه 
ای این شرکت ها و... برخی از گالیه ها و دغدغه هایی بودند که در 
این نشست مطرح شدند. صاحبکار خراسانی در خصوص اقدامات 
انجام شده در بحث بیمه تامین اجتماعی و قراردادهای این شرکت 
ها گفت: با ســازمان تامین اجتماعی جلسات متعددی داشتیم و 

پیگیری هایی انجام گرفت تا اخذ مفاصاحساب تامین اجتماعی 
باسرعتی بیشتر و در چارچوبی بهتر انجام بگیرد و بر همین اساس، 
در وب سایت کارگروه »ارزیابی و تشخیص صالحیت شرکت ها و 
موسسات دانش بنیان و نظارت بر اجرا«، می توانید مسیر الزم  برای 
این بحث را طی کنید. توجه داشته باشید که مفاصا حساب از موضوع 
مالیات بسیار مهم تر است. در چارچوب تعامل با تامین اجتماعی، 
درخواست کردیم تا یک شعبه برای این کار در نظر گرفته شود. وی 
در توضیح پروژه جایگزین خدمت در دستگاه های دفاعی و دولتی 
نیز گفت: نخبگان فناور در صورت احراز شرایط و کسب امتیازهای 
مصوب می توانند برای انجام خدمت نظام وظیفه، از طریق معرفی به 
مرکز نخبگان و استعدادهای برتر نیروهای مسلح، پروژه ای را برای 
یکی از صنایع نظامی و دفاعی کشور به انجام برسانند. اما در بحث 
امریه در شرکت های دانش بنیان؛ نخبگان فناور در صورت احراز 
شرایط و کسب امتیازهای الزم می توانند به عنوان انجام خدمت 
نظام وظیفه، به عنوان مامور در طول مدت خدمت خود در یکی از 

شرکت های دانش بنیان فعالیت نمایند.
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نامه اعتراضی دامداران به رئیس جمهور درباره قیمت سبوس
برخی تشکل های دامپروری با ارسال نامه ای به رئیس جمهور، نسبت به اجرایی نشدن دستور تجدیدنظر در قیمت سبوس اعتراض کردند.جمعی از تشکل های دامداران با ارسال نامه ای به رئیس جمهور، 
با اشاره به تمکین نکردن وزارت صنعت، معدن و تجارت به دستور وی درباره تجدید نظر درباره قیمت سبوس در هفته های اخیر، خواهان صدور دستور مقتضی و الزم االجرا در این باره شدند. در این نامه 
آمده است: باوجود دستور و تاکید شما درباره بازنگری در ابالغ و کاهش نرخ سبوس گندم به وزیر صنعت، معدن و تجارت، متاسفانه این وزارتخانه طی نامه ای کماکان به اجرای قیمت هر کیلوگرم ۱۲۵۰ 
تومان اصرار دارد.این امر موجب التهاب در بازار وموجبات بالتکلیفی مصرف کنندگان و کمبود این نهاده و اختالل در تولید خوراک دام مورد نیاز واحد های دامداری در سطح کشور را فراهم کرده است.

کسب و کار تاالرهای پذیرایی به هم ریخته است
خسرو ابراهیمی نیا، رئیس اتحادیه تاالرهای پذیرایی و تجهیز مجالس تهران

در شرایطی به سر می بریم که تمام اصناف در رکود و سکوت فرو رفته اند و صنف تاالرهای پذیرایی یکی از یزرگترین کسب و کارهایی است که از مشکل تاثیر بسیاری گرفته 
است. رکود بر بازارها حاکم شده و از سال گذشته نیز به دالیل بسیار که شاهد آن بوده ایم و کما بیش تا به این روزها هم ادامه داشته است کسب و کار تاالرهای پذیرایی به هم 
ریخته است. افزایش هزینه های زندگی منجر به کاهش ازدواج ها و برگزاری مراسم ها شده و تاالرها از سوددهی خارج شده اند. متاسفانه واحدهای این صنف در دو سال اخیر 
شرایط نامناسبی را از سرگذرانده اند که منجر به تعطیلی بسیار از آن ها شده است. البته به جز این دو ماه، در ماه رمضان و ایام شهادت نیز تاالرها تعطیل هستند و می توان گفت 

جمعا چهار ماه در سال تاالرهای پذیرایی فعالیت ندارند. 
درست است که اغلب تاالرهای پذیرایی در شرایط خوبی به سر نمی برند که البته این مساله مطلق نیست. این کسب و کارها در دو سال اخیر شرایط نامطلوبی داشته و بسیاری 
از تاالرها تعطیل شده اند. همچنین تاالرها هزینه های سنگینی برای پرداخت حقوق و بیمه پرنسل و پرداخت پول آب و برق دارند. همگی این هزینه ها به عالوه هزینه مالیات و 
عوارض دست به دست هم داده که تاالرهای پذیرایی وضعیت خوبی نداشتند. کارشناسان نیز رکود حاکم بر تاالرهای پذیرایی را تائید کرده اند. روند تعطیلی واحدها شروع شده و 
تغییر شغل نیز کار آسانی نیست. بسیاری از تاالرهای پذیرایی سودآوری ندارند و فقط برای حفظ موقعیتشان کار را با این امید که شرایط سال های آینده بهتر شود، ادامه می دهند.

فروشگاه سنتی بسیار پرهزینه و زمانبر است
امیر عرفانی، مدیرعامل استارت آپ شیب نو- کارشناس استارت آپ

کسب و کارهای اینترنتی ازانعطاف پذیری مناســبی برخوردارند و در واقع می توان در هر ساعت از شــبانه روزی چه در زمان بیداری و چه در خواب از طریق این 
کسب وکار به رونق رسید. اینکه بیان می شود چه در زمان خواب این است مشتریان و کاربران اینترنتی با فعالیت شبانه روزی در فضای مجازی برای کسب و کارها 
درآمدزایی می کنند. خریدهای اینترنتی امروز بخش بزرگی از درآمدهای فضای مجازی را تشکیل می دهد و رونق آن در چند سال اخیر کسب و کارهای سنتی و 
فیزیکی را نیز وادار به حرکت به این سمت خواهد کرد. در فضای مجازی قابلیت استفاده از اینترنت به صورت مستمر وجود دارد و هر فکر اقتصادی باید از این فرصت 
استفاده کرده و به سمت این کسب و کارها حرکت کند. با راه اندازی این مدل از کسب و کارها در فضای مجازی اگر شما یک فروشگاه سنتی داشته باشید، بزرگتر 
کردن آن بسیار پرهزینه و زمانبر است.  در کسب و کارهای آنالین مارکتینگ و جذب مشتری به مراتب با هزینه کمتری انجام می شود و  همین عامل خود یک روش 
کسب درآمد از اینترنت است. مشتریان کسب و کارهای اینترنتی با چند کلیک در کل شــبانه روز فرصت درآمدزایی بیشتری را برای صاحبان این مشاغل فراهم 
می کنند و امروز فضا برای توسعه این کسب و کارها و بهره برداری حداکثری از آن فراهم است. البته این کسب و کارها نیز مشکالت مربوط به خودشان را نیز دارند. 
کارآفرینی و درآمدزایی نیازمند تجربه است و شروع کار از نقطه اول و خطا و آزمون فرصت ها و انگیزه ها را از بین می برد و نباید به دنبال فعالیت های کپی برداری 
برویم بلکه باید ایده پردازی و تجربه ها را بیاموزیم. از طرفی دیگر شبکه های اجتماعی فعالیت در این عرصه را سرعت و رونق داده اما قوانین لحظه ای چالش بزرگ 
پیش روی این دسته از کسب و کارهاست. تصمیم گیری های لحظه ای در فضای مجازی مانند فیلترینگ به کسب و کار الکترونیک صدمه می زند و سرمایه گذاری 
و فعالیت در این عرصه را با ریسک باال روبرو می کند و فرد آرامش الزم را برای ادامه فعالیت را ندارد. بنابراین تسهیل قوانین، حمایت از انجام و توسعه این دسته از 

فعالیت ها و جلوگیری از دخالت بخش دولتی در فعالیت ها به رشد و پیشرفت این عرصه کمک می کند.

آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی  ساختمان های فاقد سند 
رسمی حوزه ثبتی نوشهر

نظر به دستور مواد 1 و 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی مصوب 1390/09/20 امالک متقاضیانی که در هیات موضوع ماده یک قانون 
مذکور مستقر در واحد ثبتی نوشهر مورد رسیدگی و تصرفات مالکانه و بال معارض آنان 

محرز و رای الزم صادر گردیده جهت اطالع عموم به شرح ذیل آگهی می گردد:

امالک متقاضیان واقع در حیرت پالک اصلی 3 ییالقی بخش 1
153 فرعی شرکت تعاونی 421 مرغ گوشتی نوشهر به شناسه ملی 1076113163 
نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین )به شرط تجمیع با پالک 421 فرعی به مساحت 

4804.38 متر مربع خریداری بدون واسطه از مسیح کیا حیرتی مالک رسمی 

امالک متقاضیان واقع در هلستان پالک اصلی 6 بخش 1
1727 فرعی منیژه کیاحیرتی نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به 

مساحت 159.32 مترمربع خریداری بدون واسطه از محمدرضا سرائی مالک رسمی 
1778 فرعی محمدجنت نســبت به ششــدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به 

مساحت 359.27 مترمربع خریداری بدون واسطه از حسن داودی مالک رسمی
1779 فرعی حمیده قدیری نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به 
مساحت 266.20 مترمربع خریداری بدون واسطه از حسین کیاکجوری مالک رسمی 
1780فرعی علی حسنی و مژگان شایسته فرد نسبت به حصه هر کدام مشاعا و بالسویه 
به میزان 3 دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 503 

مترمربع خریداری و بدون واسطه از جواد خواجه حسنی دلسم مالک رسمی 

امالک متقاضیان واقع در کوشکسرا پالک اصلی 14 بخش 1
139 فرعی مریم رضایی زهنده نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی 

به مساحت 176.09 مترمربع خریداری بدون واسطه از زبیده عبدالهی مالک رسمی.
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امالک متقاضیان واقع در جوالده پالک اصلی 15 بخش 1
39 فرعی پریسا جهاندار الشکی نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی 

به مساحت 182.80 مترمربع خریداری بدون واسطه از رحیم صالحی مالک رسمی 
امالک متقاضیان واقع در شکریکال پالک اصلی 18 بخش 1

1670 فرعی فرحناز قاسم زاده کاکرودی نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای 
احداثی به مساحت 301.50 مترمربع خریداری بدون واسطه از سیروس سلیم زاده 

مالک رسمی.

امالک متقاضیان واقع در نیرنگ پالک اصلی 21 بخش 1
922 فرعی سیروس شیخ االسالمی نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی 

به مساحت 204 مترمربع خریداری بدون واسطه از اسدله رضوانی مالک رسمی 
امالک متقاضیان واقع در بندپی پالک اصلی4 بخش 2

1411 فرعی مجید متاجی بندپی نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی 

به مساحت 320.91 مترمربع خریداری بدون واسطه از حمتعلی عبدالهی مالک رسمی 
1412 فرعی خیرالنسا ذبیحی نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به 
مساحت 318.54 مترمربع خریداری بدون واسطه از علی اسحق نیموری مالک رسمی

امالک متقاضیان واقع در امیررود پالک اصلی 26 بخش 2
726 فرعی قاســم فرهادی نسبت به ششــدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به 

مساحت 835.10 متمربع خریداری بدون واسطه از سلیمه متاجی مالک رسمی 

امالک متقاضیان واقع در لتینگان پالک اصلی 28 بخش 2
922 فرعی دالرام رفوا نسبت به ششدانگ یک قطعه مین با بنای احداثی به مساحت 

941.60 مترمربع خریداری بدون واسطه از مریم فرمهینی مالک رسمی 

امالک متقاضیان واقع در موسی آباد پالک اصلی 34 بخش 2
1613 فرعی یعقوبعلی کریمی کوهپر نسبت به 6 دانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی 
به مساحت 219.51 مترمربع خریداری بدون واسطه از حمید صفایی قمی و شرکا 

مالک رسمی 
1614 فرعی رباب شفیعی ساروی نسبت به شش دانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی 
به مساحت 382.12 مترمربع خریداری بدون واسطه از بنیاد مستضعفان مالک رسمی 

امالک متقاضیان واقع در شوفسکاج پالک اصلی 39 بخش 2
49 فرعی فریده متاجی نیمور و علی اکبر رســتمی نسبت به حصه هرکدام مشاعا و 
بالسویه به میزان 3 دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 

330.13 مترمربع خریداری بدون واسطه از بنیاد مستضعفان مالک رسمی 
54 فرعی هوشنگ ســاطع نسبت به ششــدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به 
مساحت 410.45 مترمربع خریداری بدون واسطه از شرکت تولیدی ساوه مالک رسمی 

امالک متقاضیان واقع در مرتع طالپاک اصلی 41 بخش 2
76 فرعی افسر مظاهری نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی )قسمتی 
از پالک 10 فرعی از 41 اصلی( به مســاحت 271 مترمربع خریداری بدون واسطه از 

اسفندیار رستمی مالک رسمی.

امالک متقاضیان واقع در بلرماب پالک اصلی 107 بخش 2
180 فرعی مجتبی مومنی نسبت به ششــدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به 

مساحت 286.35 مترمربع خریداری بدون واسطه از رمضان ثمرقندی مالک رسمی 

امالک متقاضیان واقع در مرتع دودارک پالک صالی 1بخش 3
1480 فرعی اصغر قاصرانی نسبت به ششــدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به 
مساحت 519.39 مترمربع خریداری بدون واسطه از فخری شیشه چی ها مالک رسمی 
1481 فرعی مژگان محمدسلیم نسبت به شش دانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی 

به مساحت 175.46 مترمربع خریداری بدون واسطه از محمد قمی مالک رسمی 
1482 فرعی رضاکرباســی نسبت به ششــدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به 
مساحت 5297.12 مترمربع خریداری بدون واسطه از پروین دخت مجیدی و شرکا 

مالک رسمی 

امالک متقاضیان واقع در حمزده سفلی پالک اصلی 8 بخش 3
375 فرعی سهراب محمدپور نسبت به شش دانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی 
به مساحت 383.34 مترمربع خریداری بدون واسطه از غالمرضا امیری مالک رسمی 

امالک متقاضیان واقع در ملکار پالک اصلی 10 بخش 3
499 فرعی اصغر صالحی نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 

206.74 مترمربع خریداری بدون واسطه از مجید شمس ناتری مالک رسمی 

امالک متقاضیان واقع در خوض کتی پالک اصلی 11 بخش 3
537 فرعی حسین رستگار نسبت به ششــدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به 
مساحت 289 مترمربع خریداری بدون واسطه از محمدنعیمایی روحانی مالک رسمی 
538 فرعی ارشاد تیمورتاش نسبت به شش دانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به 
مساحت 243.53 مترمربع خریداری بدون واسطه از عبدالمبین بالی مقدسی مالک 

رسمی 
539 فرعی مهدی خداکرمی انگیلی نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی 
به مساحت 295.73 مترمربع خریداری بدون واسطه از سیدمهدی کرانی مالک رسمی .

امالک متقاضیان واقع در چلک پالک اصلی 17 بخش 3
807 فرعی اسمعیل زاهدی مسگر نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی 

به مساحت 349.35 مترمربع خریداری بدون واسطه از سعید دالوری مالک رسمی.
امالک متقاضیان واقع در تاج الدین کال پالک اصلی 4 بخش 4

194 فرعی کرم اله چشمه نوشین نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی 
به مساحت 335.44 مترمربع خریداری بدون واسطه از عابدین حسینی مالک رسمی 

امالک متقاضیان واقع در مالکال پالک اصلی 5 بخش 4
413 فرعی مصطفی نوروزی نسبت به ششدانگ یک قطعه زمنی با بنای احداثی به 

مساحت 225 مترمربع خریداری بدون واسطه از میثم اکبرزاده مالک رسمی 

امالک متقاضیان واقع در کجور پالک اصلی 7 ییالقی بخش 4
660 فرعی پروانه کاظمی مازی نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی 

به مساحت 202.50 مترمربع خریداری بدون واسطه از بهمنش پارسا مالک رسمی 

امالک متقاضیان واقع در علی آباد عسگرخان پالک اصلی 18 بخش 4
531 فرعی شهاب خزایی علی آباد نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به 

مساحت 395 مترمربع خریداری بدون واسطه از حمزه خزایی مالک رسمی 

امالک متقاضیان واقع در کنس کاج پالک اصلی 23 بخش 4
157 فرعی محمدرضا نامداریان نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی 
به مساحت 2666.20 مترمربع خریداری بدون واسطه از شهرام رویانیان مالک رسمی 

امالک متقاضیان واقع در عالم کال پالک اصلی 24 بخش 5
643 فرعی پوریا طالبی نسبت به ششــدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 
184.64 مترمربع خریداری بدون واسطه از سید کیخسرو خلیل پور خدادادی مالک رسمی 

امالک متقاضیان واقع در ونوش پالک اصلی 58 بخش 6
588 فرعی سید مسعود حق گو نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی 

به مساحت 411.70 مترمربع خریداری بدون واسطه از محمدعلی نائیج ونوش مالک 
رسمی 

589 فرعی مجید کریمی نســبت به ششــدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به 
مساحت 466.18 مترمربع خریداری بدون واسطه از فاطمه میکانی مالک رسمی .

590 فرعی مهران نوری رستم آبادی نسبت به ششــدانگ یک قطعه زمین با بنای 
احداثی به مساحت 228.53 مترمربع خریداری بدون واسطه از صبیحه جمشیدی 

مالک رسمی .
591 فرعی مارال فقید نو و سارا فقید نو نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه 
زمین با بنای احداثی به مساحت 772 مترمربع خریداری بدون واسطه از یعقوب بور 

مالک رسمی 
592 فرعی یوسف خوش کام نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به 
مساحت 594.60 مترمربع خریداری بدون واسطه از عبدالمبین قلی زاده و شریک 

مالک رسمی 
593 فرعی علیرضا کاظمی نسبت به ششــدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به 

مساحت 416.12 مترمربع خریداری بدون واسطه از دالورپور مجیدی مالک رسمی 

امالک متقاضیان واقع در نارنج بن پالک اصلی 60 بخش 6
774 فرعی سیدعلی تحقیقی بیدل نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی 
به مساحت 246.82 مترمربع خریداری بدون واســطه از سید اصغر تحقیقی بیدل 

مالک رسمی 
لذا به موجب ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبت اراضی و ساختمان های فاقد 
سند رسمی و ماده 13 آیین نامه مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله 15 روز از 
طریق این روزنامه محلی / کثیراالنتشار در شهرها منتشر و در روستاها عالوه بر انتشار 
آگهی، رای هیات الصاق تا در صورتیکه اشخاص ذینفع به آرای اعالم شده اعتراض 
داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق در محل تا دو 
ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند. معترض 
باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه 
عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت محل تحویل دهد که 
در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است در صورتی که 
اعتراضی در معلت قانونی واصل نگردد یا معترض گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه 
عمومی محل ارائه نکنند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید و صدور 
سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست. بدیهی است برابر ماده 13 آئین 
نامه مذکور در مورد قسمتی از امالکی که قبل اظهارنامه ثبتی پذیرفته نشده، واحد 
ثبتی با رای هیات پس از تنظیم اظهارنامه حاوی تحدید حدود، مراتب را در اولین 
آگهی نوبتی و تحدید حدود به صورت همزمان باطالع عموم می رساند و نسبت به 
امالک در جریان ثبت فاقد سابقه تحدید حدود، واحد ثبتی آگهی تحدید حدود را 

به صورت اختصاصی منتشر می نماید. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1398/06/09

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1398/06/23 
فرامرز کلبادی نژاد
رئیس اداره  ثبت اسناد و امالک نوشهر

م الف
 98/170/9284

با رکود چند ساله ای که بر 
اوضاع اقتصادی کشور حاکم 
شده اکثر بازارها وصنایع را 
با مشکالت بســیاری روبرو 
ســاخته و صنف تاالرهای 
پذیرایی نیز از همان دســته کســب و کارهاست که 
اینروزها نه تنها ســوددهی ندارند بلکه به ضرردهی 
افتاده اند. در دو ماهمحرم و صفر که هیچ مراسمی در 
این تاالرها برگزار نمی شود و از طرفی دیگر به دلیل 
افزایش هزینه ها جشن های عروسی نیز مختصر گرفته 
می شوند مشتری زیادی برای این اماکن وجود ندارد. 
به گفته فعاالن این بخش یکی از دیگر مواردی که باعث 
می شود در فعالیت های این صنف نوعی رکود مشاهده 
شود، فعالیت باغ ها و مراکزی است که به طور غیرمجاز 
و خارج از چارچوب قانون به ارائه خدمات می پردازند. 
البته بسیاری از این مراکز در خارج از شهر قرار داشته 

و جزو حوزه استحفاظی محسوب نمی شوند اما به هر 
صورت همچنان تاثیر خود را گذاشته و بر روی فعالیت ها 
بی اثر نیستند. البته این درحالی است که قیمت مواد 
اولیه باال و قدرت خرید پایین اســت. هم چنین اخذ 
مالیات از دیگر مشــکالت در این صنف است چراکه 
متاسفانه مالیات های سنگینی از تاالر ها گرفته می شود. 
به هر ترتیب میزان اســتقبال مشــتریان از خدمات 
تاالر های پذیرایی کم شده است و با کاهش قدرت خرید 
مردم، بسیاری از افراد ترجیح می دهند هزینه برگزاری 

مراسم خود را به حداقل برسانند.
رضا، یکی از مدیران تاالرهای فعال در غرب اســتان 
تهران با  اشاره به کسادی حاکم برعرصه مذکورگفت: به 
واقع، در مقایسه با سالهای نه چندان دور گذشته، رونق 
موجود در این حــوزه فعالیتی،به هیچ عنوان رضایت 
بخش نیست. وی افزود: بدون تردید، زمانی کسب و کار 
فعاالن این عرصه از رونق هر چه بیشتری برخوردار می 
شود که میزان پیوند زوجین و ازدواج ها نیز افزایش یابد 
و به تبع با عنایت به کاهش آمار زدواج، طبیعتا فعالیت 

ما نیز تحت الشعاع قرار می گیرد. رضا عنوان کرد: البته 
تمامی فعالیت ما به مراسم عروسی خالصه نمی شود 
و بعضا نسبت به برگزاری برخی از مجالس، میهمانی 
ها و یا تامین ســفارش ادارات و ارگان ها نیز اقدام می 
شود،اما تمرکز اصلی فعالیت در این حرفه )تاالر داری( 
به برگزارِی جشن های عروسی معطوف می شود. این 
مدیر تاالر عنوان کرد: با عنایت به رکود حاکم بر اقتصاد 
کشور، در طول سه سال گذشته،تغییر چنانی در نرخ 
تاالرها ایجاد نشده و برخی از تغییرات ایجاد شده نیز 
عمدتا به نرخ غذا، میوه و شیرینی معطوف می شود. 
وی در خاتمه یادآور شد: امید آن داریم با گشوده شدن 
فصلی جدید در اقتصاد کشــور،بهبود و رونق هر چه 
بیشتری بر اقتصاد کشور حاکم شود که قطعا در چنین 
شرایطی تمامی مشاغل با تحول مثبت و سازنده ای 
مواجه می شوند،زیرا اقتصاد مقوله ای است که چون 
زنجیره ای به هم پیوســته بــر روی تمامی اصناف و 
مشاغل تاثیر می گذارد و به تبع حرفه تاالر داری نیز از 

این قاعده نانوشته، مستثنی نخواهد بود. 

اینترنت فرصت های زیادی 
را برای اجــرای ایده های 
متنوع و یا پیدا کردن شغل 
های جدید اینترنتی ایجاد 
کرده اســت. کسب درآمد 
بی دردسر و بدون زحمت، همیشه یکی از وسوسه 
انگیزترین پیشنهادها برای انسان بوده. آیا می توان 
بدون زحمت به نتیجه رسید؟ پاسخ بله و خیر است! 
هیچ موفقیتی بدون زحمت امکان پذیر نیســت اما 
شاید آن قدری که ما فکر می کنیم سخت نباشند. با 
وجود فراگیری سیستم های بسیار پر قدرت می توان 
 کســب و کاری را با زحمت بســیار کمتر از انتظار 

راه اندازی کرد. کسب و کارهای اینترنتی متنوع و 
گوناگون می باشند. با رشد روز افزون فضای مجازی 
این فعالیت ها نیز به مراتب در حال توسعه هستند. 
کسب و کار اینترنتی شــاید از فعالیت هایی باشد 
که از ریسک پذیری پایینی برخوردار است اما اگر 
هوشمندانه انتخاب نشود می تواند شما را با شکست 
مواجه نماید. برای اینکه بتوان کسب و کاری موفق 

در اینترنت ایجاد کرد باید مبتکرانه اقدام نمود.
تکنولوژی غالبا مقصر نابودی کسب و کارهای سنتی 
و شغل های مربوط به آن است. اما حاال تکنولوژی 
های جدید، هزاران شغل نو و فرصت های کسب و 
کار ایجاد کرده اند که توســط هر کسی قابل انجام 
است. شروع یک کســب و کار آنالین، راحت تر از 
چیزی اســت که به نظر می آید. شما می توانید در 

خانه خودتان و صرفاً با داشتن یک کامپیوتر و اتصال 
به اینترنت، ایده کسب و کار اینترنتی را عملی کنید. 
این امر بدون اینکه برای شــروع نیازی به سرمایه 
گذاری با حجم باال داشته باشید، امکان پذیر است. 
صاحبان سایت هایی مانند “دارن رز” و “جان لی” 
افراد موفقی هســتند که از این کار به درآمدهای 
میلیون دالری رســیده اند و البته آنها تنها کسانی 
نیستند که چنین درآمدهایی داشته اند. دیگر سایت 
ها مثل “بالکی”، تجارت آنالین وبالگی با درآمد 8 
رقمی ایجاد کرده انــد. همچنین زیادند افرادی که 
سایت های بسیار موفقی را راه اندازی کردند و و این 
کار به شغل اصلی آنها تبدیل شده است. ساختن یک 
کسب و کار اینترنتی، بسیار ساده است و هزاران راه 

برای در آوردن پول از آن نیز وجود دارد. 

تاالرهای پذیرایی جمعا چهار ماه در سال فعالیت ندارند

شیب تند ضرردهی تاالرهای پذیرایی
كسب و كارهای اینترنتی 24 ساعت 7 روز هفته و 365 روز سال بدون تعطیلی فعالند

پول سازی با چند کلیک
شایلی قرائی
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معیارهای ارزیابی دانش بنیان ها سخت گیرانه تر می شود

خروج ۱۳۰۰ شرکت  از جمع  دانش بنیان ها 
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6 قدم براي شرح ایده 
استارت آپي 

يكي از كليدي ترين مهارت هاي هر كارآفرين، 
توانايي موثر توضيح و شــرح ايده استارت آپي 
خود به ديگران است. حتي اگر قصد پيدا كردن 
ســرمايه گذار هم نداريد، بايد بتوانيد ايده تان 
را به مشــتريان، كارمندان، مربيان و شركاي 
احتمالي خود در آينده به گونه اي شرح دهيد 
كه آنها متوجه شوند. خيلي از كارآفريناني كه 
مشــغول تشــريح ايده خود در موقعيت هاي 
مختلف هستند، به واســطه شوقي كه دارند و 
مدت زمان چند هفته اي يــا چند ماهه اي كه 
به اين ايده فكر كرده انــد، قصد آن را دارند كه 
تمام ايده و ويژگي هــاي آن را در چند دقيقه 
توضيح دهند و هر آنچه الزم است تا شما فكر 
كنيد ايده آنها ايده بزرگ و كاملي اســت. ولي 
در پايان توضيحات، چيزي كه براي مخاطب 
باقي مي ماند، گيجي و سردرگمي است. با اين 6 
مرحله اي كه براي شما در اينجا شرح مي دهيم، 
شــما قادر خواهيد بود كه ايده خــود را براي 
مشتريان، ســرمايه گذاران يا حتي مادربزرگ 
خود به نحو احسن تشريح كنيد. 1. تا آنجا كه 
امكانش است، توضيحات خود را ساده و كوتاه 
كنيد. توضيحات شما نبايد بيشتر از چند خط 
شود. 2. مشكلي را كه مي خواهيد با ايده خود 
حل كنيد در يك خط بيان كنيد. اين مشكل 
همان چيزي است كه مشتريان شما از آن رنج 
مي برند و براي آنها مشكل ساز است. 3. خيلي 
ســاده و كوتاه راه حلي را كه براي حل كردن 
اين مشــكل داريد در يك خط بيان كنيد. 4. 
در يك خط توضيح دهيد كــه اين راهكار چه 
معنايي براي مشتريان شــما خواهد داشت و 
نتيجه نهايي براي مشتريان چه خواهد بود؟ 5. 
تا آنجايي كه امكانش است، توضيحات خود را 
شخصي كنيد، به طوري كه فردي كه روبه روي 
شما نشسته است توضيحات شما را درك كند. 
6. شما بايد سعي كنيد كه به ميزاني فرد مقابل 
را عالقه مند يا كنجكاو كنيد كــه بعد از ارائه 
از شما ســواالت الزم را بپرسد و شما هميشه 
فرصت الزم را داريد كه در قســمت ســوال و 

جواب، ايده خود را تشريح كنيد. 
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در زندگي همه ما روزهايي وجود دارد كه آب خوش از گلوي مان پايين نمي رود؛ اما خب كه چي؟ بايد اســتقامت و مهارت 
داشته باشيم. بايد بدانيم كه همه ما استعداد انجام كاري مهم را داريم و اين كار بايد به انجام برسد. 
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فعالیت ۵۰ استارت آپ در حوزه هوش مصنوعی
هوش مصنوعی محل تالقی بسياری از علوم و فنون است كه كاربردهای گوناگون و 
فراوانی در علوم رايانه، علوم مهندسی، علوم زيست شناسی و پزشكی، علوم اجتماعی 
و بسياری از علوم ديگر دارد. براســاس آخرين گزارش، ايران در بين پرتوليدترين 
كشورهای علمی دنيا در هوش مصنوعی بوده و براســاس اطالعات سال 1۹۹۷ تا 
2۰1۷ ايران رتبه 14 دنيا در حوزه هوش مصنوعی را در اختيار داشته و تعداد مقاالت 
ايران در اين مدت 34 هزار و 2۸ مورد بوده است. از سوی ديگر، ايران هفتمين كشور 
برتر دنيا از لحاظ مقاالت پراستناد است و تنها كشوری در خاورميانه به شمار می رود 
كه در بين 1۰ كشور برتر دارای بيشترين مقاالت پراستناد جای گرفته است. می توان 
جمع بندی كرد كه ايــران تقريبا 1.3 درصد از مقاالت پراســتناد هوش مصنوعی 
دنيا و همچنيــن ۰.۰2 درصد از مقاالت داغ اين حوزه را توليد كرده اســت. هوش 
مصنوعی يك حوزه فناوری كليدی در هر كشوری است و 1۰ كشور چين، ويتنام، 
اندونزی، آمريكا، تايلند، برزيل، فرانسه، انگلستان، لهستان و ايتاليا در اين حوزه رشد 
قابل توجهی كرده اند و بيشترين ميزان استفاده از اين فناوری را دارند. اكنون دنيا 
به اهميت زياد توسعه هوش مصنوعی واقف شده است و در حال حاضر 6۰ كشور، 
سندی ملی برای توسعه اين فناوری كاربردی در كشور خود تنظيم كرده اند؛ اما اين 
حوزه هم در ايران مورد توجه قرار گرفته است؛ به طوری كه محققان در دانشگاه ها 
و شركت های دانش بنيان به اين موضوع توجه ويژه ای كرده اند.پردازش، يادگيری، 
استدالل و قدرت حل مساله 4 ركن اصلی شــكل گيری هوش مصنوعی است؛ به 
همين دليل می توانيم بگوييم اين فناوری قادر اســت تحليل انسان در برخورد با 
پديده های طبيعی را ارتقا دهد. در حال حاضر محققان در چندين مركز تحقيقاتی 
در دانشگاه های اصلی عمدتا روی توليد محصول در حوزه هوش مصنوعی فعاليت 
می كنند كه بيشتر روی حوزه يادگيری عميق، پردازش تصوير و صدا، تحليل داده 
های كالن با استفاده از هوش مصنوعی تمركز دارند. ايران از نظر منابع انسانی و توليد 
مقاالت، جايگاه خوبی در حوزه هوش مصنوعی دارد؛ در حال حاضر ايران رتبه 12 
در دنيا را از لحاظ توليد مقاالت به خود اختصاص داده است. بدون شك ظرفيت های 
انسانی خوبی در كشور در حوزه هوش مصنوعی داريم؛ به طوری كه حتی برخی از 
نيروهای انسانی ايرانی خارج از ايران در اين حوزه فعاليت می كنند كه ما می توانيم 
از ظرفيت آنها بهره ببريم. هوش مصنوعی حوزه ای اســت كــه تنها نمی تواند يك 
محصول باشد، بلكه توليد آن نيازمند همگرايی حوزه های ديگر از جمله گردشگری، 
زنجيره تامين، شهر هوشمند، خانه هوشمند و... است؛ اگر حوزه های ديگر به سمت 
اين تكنولوژی بيايند هوش مصنوعی می تواند توسعه يابد. در اصل بايد زنجيره های 
باالدست عاملی برای توسعه هوش مصنوعی باشند. هوش مصنوعی می تواند تحولی 
در كشــور ايجاد كند كه اين تحول نيازمند همكاری دستگاه های اجرايی است؛ به 
عنوان مثال وزارت صنعت، معدن و تجــارت، وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات، 
وزارت اقتصاد نياز است كه پا به عرصه بگذارند تا بتوانيم شاهد تحوالت حوزه هوش 
مصنوعی باشيم. در حال حاضر تيم های استارت آپی در زمينه هوش مصنوعی فعاليت 
می كنند؛ به طوری كه می توان اكنون شاهد فعاليت 5۰ تيم استارت آپی در كشور 
بود. از طرفی هم شركت های دانش بنيان در زمينه هوش مصنوعی فعاليت می كنند 
و اكنون 1۰-15 شركت دانش بنيان نيز در زمينه هوش مصنوعی محصوالتی را به 

توليد رسانده اند.
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سرمقاله

 محمدرضا شهيدي، كارشناس اقتصادي
نخستين شركت تعاوني در ايران به سال 1314 
ثبت و قبل از انقالب پس از رويداد اصالحات ارزي 
وزارت تعاون و توليدات كشــاورزي تشكيل شد. 
در قانون اساســي جمهوري اســالمي در اصول 
43 و 44 بر فعاليت تعاوني ها تاكيد شــده است 
و نخستين وزارت تعاون در سال 13۷3 تشكيل 
شد و در سال 13۹۰ با تشكيل وزارت تعاون، كار 
و رفاه اجتماعي در اين وزارتخانه تجميع شــد. 
سوال اين اســت: با اين تاكيدات قانوني و حتي 
تشــكيل وزارتخانه اختصاصــي در قبل و پس 
از انقالب چرا فعاليت تعاوني هــا همانند بخش 
دولتي و خصوصي گســترش نيافت و تبديل به 
الگوي رفتاري اقتصادي نشد؟ در نگاه اول عمده 
ناكارآمدي ها را معموال به دولت نسبت مي دهيم؛ 
اما در ايــن مقاله بــه موضوعات ديگــر در اين 
 خصوص با ديدگاه اقتصادي و از نگاه رفتار شناسي 

به آن مي پردازيم. 
1( نــگاه فرهنگي و جامعه شــناختي هر 
كشور را در ضرب المثل هاي آن سرزمين 
مي تــوان جســتجو كــرد. ضرب المثل 
معروف ما كه مي گويد: »اگر شــريك خوب 
بود خدا براي خــودش شــريك مي گرفت« را 
بارها شــنيده ايم. اين ضرب المثل نشان دهنده 
اين اســت كه اصوال شريك و شــراكت همواره 
از ديدگاه مردم مناســب ترين راه نبوده و اصوال 
اعتقاد دارند كه مال شــراكتي به درد نمي خورد 
و مال آدم بايد زير ســر خودش باشــد، اين نوع 
نگرش در مبحث تعاوني ها كــه بر پايه همكاري 
و شــراكت طراحي مي شــود در تضــاد بوده و 
مبحث اصلي اين اســت كه زيرساخت فرهنگي 
 كشــور توانايي ســازگاري با مبحث تعاوني ها 

را چندان ندارد. 
2( تعاوني ها و دموكراسي: مبناي راي و نحوه 
مديريت در تعاوني ها براساس دموكراسي و برابري 
حق راي استوار اســت و به علت نداشتن تمرين 
دموكراسي در مســائل اجتماعي و سياسي اين 
موضوع بر رفتار تعاوني ها هم سايه انداخته است. 
مبناي تعاوني براساس دموكراسي شكل مي گيرد 
و مبنا راي اكثريت اعضا فارغ از ميزان سهام است 

و اقليت بايد به راي اكثريت احترام گذاشــته و 
مطابق راي اكثريت عمل كنند كه در رفتار مردم 
ايران اين موضوع كمتر ديده مي شود و پافشاري 
بر نظر و راي خود، حتي اگــر مخالف با اكثريت 

باشد ناهنجاري تلقي نمي شود. 
3( يكي ديگر از خصوصيات فرهنگي مردم 
ايران اين است كه عمدتا اعتقاد دارند كه 
در اكثر موارد صاحب نظر هستند. با يك روز 
سوار شدن در تاكســي يا حضور در محيط هاي 
عمومي اين موضوع قابل مشاهده است، معموال 
افراد جامعه در مسائل مختلف سياسي، اقتصادي، 
اجتماعي، فرهنگي و حتي هســته اي اظهارنظر 
مي كنند كه اكثر اين اظهارنظرها براســاس اتكا 
به مطالعه و دانــش نبوده و بر پايه شــنيده ها و 
تحليل هاي سطحي شكل مي گيرد. اين موضوع 
در شــركت هاي تعاوني نيز مشــهود است. اكثر 
افراد تعاوني در تمامي زمينه ها اظهارنظر كرده و 
حتي در مواردي كه دانش و تجربه كافي ندارند 
پافشاري مي كنند. تصميم گيري براساس خرد 
جمعي هنوز به طور كامل در كشــورمان شكل 

نگرفته است. 
4( ضعف در كارگروهي: با نگاهي به كســب 
مدال هاي قهرمانان در المپيــك به اين موضوع 
مي رســيم كه عمده موفقيت ها در ورزش هاي 
فردي بوده و كمتر مدالي از ورزش هاي گروهي 
ظرف چندين دهه قبل كســب شــده است. به 
ديگر سخن هركجا موفقيت كسب شده در سايه 
تالش يك فــرد بوده و موفقيــت تيمي كمتر به 
دســت آمده اســت. روحيه تعاوني فرهنگ كار 
جمعــي را مي طلبــد. فرهنــگ كار جمعي ما 
بيشــتر در نقش هياتي بوده و كار فــردي را بر 
كار جمعي ترجيــح داده ايم. عــدم آموزش كار 
جمعي كه از مهد كودك ها و مــدارس ابتدايي 
شــكل مي گيرد و القاي اينكه موفقيت در رقابت 
فردي و نمــره باالتر وجــود دارد، بــه گونه اي 
 طراحي شــده كه در رفتار افراد در بزرگســالي

 نيز تاثيرگذار است. 
5( عدم اعتماد بــه يكديگر يكي از موارد 
مهمي است كه به روح تعاوني ضربه مي زند. 
يكي از ضرب المثل هاي بازار اين است كه »آدم 

بايد باالي سر مالش باشد.« به تعبير ديگر اختيار 
مديريت منابع مالي را نبايد به شــخص ديگري 
ســپرد. اين در حالي اســت كه براســاس نحوه 
كسب و كار تعاوني ها و اصوال شركت ها، معموال 
از بين ســهامداران و اعضاي تعاوني چند نفر به 
عنوان هيات مديره انتخاب مي شوند كه وظايف 
و اختيارات اداره آن تعاوني را بــر عهده دارند و 
مكانيزم هايي مانند نظارت بازرس قانوني و وزارت 
تعاون در اين خصوص نيز وجود دارد؛ اما از نظر 
فرهنگــي بی اعتمادی بيشــتر از اعتماد در بين 

جامعه وجود دارد. 
6( عدم وجود روحيه حل اختالف نيز يكي 
از موانع افزايش كسب و كار جمعي و تعاوني 
اســت. حجم پرونده هاي چند ميليوني در قوه 
قضائيه و محاكم نشان دهنده اين است كه كاركرد 
حل اختالف و روش هايي ماننــد حكميت يا به 
تعبير عاميانه كنار آمدن با همديگر كم رنگ شده 
و افراد مشكالت خود را نزد قوه قضائيه مي برند. 
بديهي اســت كه در هر فعاليت جمعي خصوصا 
فعاليت اقتصادي اختــالف به وجود خواهد آمد. 
ســليقه هاي مختلف، روش هاي مختلف را براي 
انجام كار رهنمون خواهد شد. مهم اين است كه 
روحيه كار جمعي داشته باشيم و در صورت بروز 
اختالف بتوانيم مكانيزم حــل اختالف را به كار 
ببريم. حجم زياد پرونده هاي اختالفي في مابين 
افراد و نزديكان بر تقسيم ارث يا روابط خانوادگي 
نشــان دهنده اين اســت كه نحوه كنار آمدن با 
يكديگر را يــاد نگرفته ايــم و مكانيزم هاي حل 
مســائل به صورت كدخدامنشي نيز به فراموشي 

سپرده شده است. 
در پايان الزم اســت ذكر شــود با بضاعت فعلي 
اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي كشــور، همين 
ميزان فعاليت تعاوني ها نيز درخور تقدير است؛ 
اما بايد بدانيم كه زيرســاخت موفقيت اقتصادي 
داشتن روحيه كار جمعي اعتقاد به خرد جمعي 
و تقويت فرهنگ تصميم گيري جمعي و كنار هم 
زندگي و كار كردن است. تعاون و همكاري را بايد 
پايه اي و با برنامه ريزي آموزشــي از كودكان مان 
شــروع كنيــم. روحيــه كار جمعــي نيازمند 

برنامه ريزي و نگاه درست به اين مقوله است. 

تعاوني ها و رفتار اقتصادي
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