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مراحل قانوین ثبت اخرتاع را بدانید

هـر شـخصیت حقیقـی یـا حقوقـی كـه مدعی ابـداع محصـول صنعتـی نوین و
جدید باشـد یا وسـیله جدیدی كشـف کند یا راه و روشـی را برای بدسـت آوردن
یـك نتیجـه یـا محصـول صنعتی كشـف نمایـد ،میتواند مـورد اختراع خـود را
بـه ثبـت رسـانده و گواهـی ثبـت اختراع دریافت نمایـد .در ایران ثبـت اختراع به
صـورت اعالمـی صـورت میگیـرد منظـور از اعالمـی بودن ثبت بدین معناسـت
كـه اداره كل ثبـت شـركتها و مالكیـت صنعتـی میتوانـد بـدون بررسـی طرح
ارائـه شـده در خصـوص جدیـد بـودن اختراع آن را به ثبت برسـاند و تنها شـرط
آن ایـن اسـت كـه شـخصی یـا شـركتی ً
قبلا ایـن مـورد اختـراع را در ایـران به
ثبـت نرسـانده باشـد.ضمنا گواهی ثبت اختـراع در ایران به هیچ وجـه برای قابل
اسـتفاده بـودن یـا جدیـد بودن یـا حقیقی بـودن اختراع سـندیت ندارد.

آدرس اداره ثبت اخرتاع

متقاضـی ثبـت اختـراع یـا وکیـل قانونی او در داخل کشـور باید مـدارک زیر را از
اداره کل ثبت شـرکتها و مالکیت صنعتی واقع در تهران بزرگراه مدرس تقاطع
میردامـاد تهیه و نسـبت به تکمیل آنهـا اقدام نماید.

رشایط عمویم ثبت اخرتاع

 .1نـو باشـد |  .2دارای گام ابتـكاری باشـد  :اختـراع بایـد نسـبت بـه سـایر راه
حلهـای احتمالـی موجـود ،مزیـت قابـل توجهی داشـته باشـد |  .3فایده عملی
داشـته باشـد :اختراع نباید صرفاً تئوری و نظری باشـد |  .4مشـمول موارد غیر
قابـل ثبت نشـود / .پـارس نیک

نیمه پنهان تبلیغات را ببینید!
شـاید بـرای شـما اتفـاق افتـاده اسـت کـه در حین وب
سمیه محمدنیا حنایی
گـردی پنجـرهای بـه صـورت خـودکار بـر روی صفحـه
روزنامه نگار
نمایـش رایانـه تـان بـاز شـده کـه در آن بـه تبلیـغ کاال
یـا خدماتـی پرداختـه شـده اسـت .در این صفحـات وب
سـایتی بیشـترین چیـزی کـه جلـب توجه میکند میـزان بـاالی مزایای اسـتفاده یا خرید
کاال و خدمـات اسـت بـه گونـهای کـه فـرد مخاطـب بـه این فکر فـرو میرود کـه کاال یا هر
خدمتـی کـه تبلیـغ میشـود هیـچ عیب و نقصی نـدارد! و آنهـا برای یک بار هم که شـده
در عمرشـان شـانس آوردهانـد و دقیقـا در هنگامـی کـه قصـد چندیـن کلیـک دیگـر برای
شناسـایی و حتـی ارضـای حـس کنجـکاوی دارنـد درسـت در همـان بزنگاه گـول خوردن
قـرار میگیرند!
بیاییـد بـا خودمـان رو راسـت باشـیم اگـر شـما در شـرایط معاملـهای قـرار بگیریـد کـه
براسـاس بـرد (شـما)  -باخـت (فروشـنده خدمـت یـا کاال) پایـه ریزی شـده باشـد ،چگونه

کانالهای ارتباطی با هفته نامه دخل و خرج
@dakhlokharjweekly
t.me/dakhlookharj weekly

حرفهای
مردم
کاربرمهدیمحمدی

بـا سلام .از گـزارش خوبـی کـه در بـاره بـازار و اقلام خوراکی تهیه
کـرده بودید کمال تشـکر را دارم .امـاای کاش در این گزارش به هرج
و مرجـی کـه در بـازار بـه وجـود آمده اسـت هم توجهـی میکردید.
هـرج و مرجـی کـه ناشـی از خریدهای بی قاعده مردم اسـت .هر جا
کـه اسـم تعاونـی و عرضـه تنظیم بـازاری بـه میان آمـده صفهای
طوالنـی مـردم کشـیده شـده اسـت .برخـی از ایـن مردم حتـی نیاز
بـه آن جنـس خریـداری شـده ندارنـد و فقـط بـرای روز مبـادا از آن
میخرنـد و در خانههـای شـان انبـار میکنند.البتـه بعضـی هـم آن
را میخرنـد تـا در بـازار آزاد بـا قیمـت باالتـری بفروشـند .در نتیجه
عـدهای کـه واقعـا بـه آن جنـس نیاز دارند دستشـان کوتـاه میماند
و مجبـور میشـوند کـه آن را بـا قیمـت خیلـی باالتـر و بـه صـورت
بـازار آزادخریـداری کننـد.ای کاش بشـود تدبیـری بـرای این چنین
خریدهای مردماندیشـید.

کاربر مسعود.. .

بـا سلام .در یکـی از گزارشهـای تـان آورده بودید که مردم بیشـتر
خواهـان انجـام فعالیتهـای اقتصـادی مبتنـی بـر داللی هسـتند و
ایـن موضـوع را مـورد نقـد قـرار داده بودیـد .بیاییـد کمـی منصـف
باشـیم در جامعـهای کـه پـر از رانـت و پارتـی بازی اسـت یک جوان
چگونه میتواند فعالیت اقتصادی کارآفرین داشـته باشـد .متاسـفانه
حـرف اول در اقتصـاد را سـرمایه گـذاری میزنـد و بـا توجـه بـه
نوسـانات قیمتهـا در بـازار هـر روز بـه میـزان سـرمایهای کـه بایـد
بـه عنـوان آورده اولیـه قلمـداد شـود افـزوده خواهـد شـد .از طرفی
همیـن نامشـخص بودن آینـده نزدیک بازار و اقتصاد باعث میشـود
کـه افـراد همیـن سـرمایه هایانـدک شـان را در فرصتهایـی خرج
کننـد کـه بـه سـرعت بـه پول و سـود برسـد .در جامعـهای که همه
چیـز یکبـاره و با یـک توافق جمعی محرمانه باال مـیرود چه چیزی
سـودآورتر از خریـد و داللـی بـرای افزایش قیمت اسـت؟ اگر اقتصاد
مـردم بـه سـمت داللـی رفته اسـت ناشـی از ضعف نظارتـی دولت و
گـم شـدن نـوع دوسـتی در جامعه اقتصـادی اسـت .چنانچه مردم
نظـارت و کنتـرل دولـت در امـر اقتصاد را گزینشـی و بـی اثر قلمداد
کننـد ،منافـع فـردی را سـریعا بـه منافـع ملـی ترجیـح میدهند و
نتیجـه اش میشـود سـلطانهایی کـه خودتـان بارهـا در هفته نامه
از آنهـا نـام بـرده اید.

کاربر هشاب مرادیان

بـا سلام .مـن بـه همـراه یکی از دوسـتانم بـه صورت شـراکتی یک
باشـگاه بدن سـازی تاسـیس کردیم .تمام خریدها و حتی اجاره نامه
هـم بـه اسـم خودمان فاکتور و بسـته شـد .ما بر سـر منافعـی که از
انجام این کار عایدمان میشـد مشـکلی نداشـتیم و تقریبا با درصد
 30به  70از آن منتفع میشـدیم .دلیل این تناسـب به خاطر آورده
اولیـه هـر کـدام از ماهـا بـود .مـن  30درصـد و شـریکم  70درصـد
منتفـع میشـد .کارهـا خـوب پیش میرفـت که با توجه به شـرایط
مجبـور شـدیم باشـگاه را تعطیـل کنیـم و بـه جبـران خسـارتها و
قرضهایـی کـه بـرای مان مانـده بود بپردازیم .اما شـریکم اعالم کرد
که در باره جبران خسـارتها باید به صورت مسـاوی سـهیم شـویم.
و متاسـفانه کار به دادگاه و پاسـگاه کشـیده است .حاال سوال من این
اسـت کـه بـا توجـه به این کـه هیچ قـراردادی بین ما منعقد نشـده
اسـت آیـا مـن ملـزم بـه پرداخت نصـف بدهیها هسـتم؟ یـا اینکه
براسـاس تقسـیم منفعت من متضرر خواهم شـد؟

کاربرمیثاقراهور

بـا سلام خدمـت تیـم تحریریـه دخـل و خـرج .ممنـون از گـزارش
جالـب تـان دربـاره کار خانمهـای خانـه دار در منـزل و تالشـی کـه
در ارزش گـذاری مـادی ایـن فعالیت داشـتید .اما حقیقت این اسـت
کـه در شـرایط فعلـی نمیتـوان یکـی از اعضـای کاری خانـه را بـا
عنـوان ایـن کـه اگـر در خانـه بمانی فالن تومـان به اقتصـاد خانواده
کمـک میکنـی را خانـه نشـین کـرد .همیـن امر باعث شـده اسـت
که برخی از مشـاغل خانگی به سـمت بازاری شـدن برود .نمونه اش
افزایـش کترینگهـا و مهدهـای کـودک اسـت .چنانچـه دولـت یا
شـرکتهای بیمـهای تسـهیالتی را برای خانه دارهـا در نظر بگیرد
شـاید از فشـار کاری که خانوادهها متحمل میشوند،کاسـته شود.

عمـل میکنیـد؟ خـوش باورانـه وارد معاملـه میشـوید یـا اینکه اولین سـوالی کـه از خود
میپرسـید این اسـت که دلیل این بذل و بخشـش چیسـت؟ چرا باید شـرکتی شـرایط این
چنینـی بـرای فـروش یـا معاملـه فراهم بیـاورد که هیچ سـودی برایش قابل تصور نیسـت؟
اگـر شـما از دسـته افـراد بدبیـن نسـبت بـه هـدف اصلـی شـرکتها هسـتید باید به شـما
تبریـک بگوییـم .حقیقـت ایـن اسـت که در ایـن دوره زمانه هیـچ گربهای بـرای رضای خدا
مـوش نمیگیـرد! پـس در هنگامـی کـه بـا این تبلیغـات فریبنـده مواجه میشـوید ،اولین
کاری کـه میکنیـد ایـن باشـد کـه بـه خوبـی شـرایط معاملـه را مطالعـه کنیـد .گاه اتفاق
افتـاده اسـت کـه بنـدی بسـیار مهم در قـرارداد در کـم توجهترین قسـمت تصویر گنجانده
شـده اسـت کـه هر کسـی در نـگاه اول متوجـه آن نمیشـود .دومین اقدامتان را به لیسـت
کـردن مزایایـی کـه شـما در معاملـه با شـرکت به آن عطـا میکنید معطوف کنیـد .در این
مرحله بیشـتر شـما متوجه سـنگینی کفه مزایایی که میدهید نسـبت به آنچه میگیرید
میشـوید و احتمـاال از ادامـه معاملـه منصرف خواهید شـد.

| شگفتانههای اقتصادی |

مشکل گراین از ظرف غذاست !
روایـت گوجـه فرنگـی و ربش که در شـهریور ماه سـال گذشـته،
بسـیاری از مصـرف کننـدگان خانگـی را بـا معضـل تامین بودجه
مواجـه کـرده بـود به خاطـر دارید؟ افزایش قیمـت ناگهانی و چند
برابـری هـر قوطـی رب کـه آن را تا  18هزار تومان و حتی بیسـت
هـزار تومـان قیمتـی کـرد ،را خدمـت تان عـرض میکنـم .حاال و
بعـد از گذشـت چیـزی حـدود  8مـاه و البتـه تداوم تـورم قیمتها
در ایـن بـازار ،رئیس هیئت مدیره انجمن صنایع تبدیلی کشـاورزی
اسـتان خراسـان رضـوی اعلام کرده اسـت که مشـکل اساسـی در
بـاال بـودن قیمـت قوطیهـای رب گوجـه فرنگـی برمـی گـردد بـه
گرانـی ورقههـای تولیـد قوطـی کنسـرو نـه خـود محصـول! از نظر
ایشـان کمبـود قوطـی بـرای بسـته بنـدی رب در فصـل برداشـت
گوجـه فرنگـی باعـث ایجـاد نگرانیهایـی در میـان تولیدکننـدگان
شـده اسـت .وی همچنیـن هشـدار داد چنانچـه در فصل برداشـت
پیـش رو قوطـی رب کافـی در اختیـار تولیدکننـدگان قـرار نگیـرد،
تولیـد کننـدگان در عرضـه محصـوالت خـود دچار مشـکل خواهند
شـد .ایـن جملـه به این معنی اسـت دوبـاره رب نایـاب و البته گران
خواهـد شـد .رئیـس هیئت مدیـره همچنین افزوده اسـت که قیمت
هـر قوطـی رب در در کارخانـه چیـزی حـدود  14هـزار تومـان تـا

 14هـزار و پانصـد تومـان اسـت در حالـی که در فروشـگاهها همین
محصـول بـا قیمـت  18هزار تومان عرضه میشـود .البتـه وی خاطر
نشـان کـرد کـه تنهـا دو برنـد مطـرح ربهـای خـود را در مـرز 20
هزارتومـان بـه فروش میرسـانند.
ی ورقههای تولید قوطی در افزایش قیمت تمام شـده
امـا گویـی گران 
بقیـه محصـوالت کنسـروی بـه ویژه تـن ماهی نیـز موثر بوده اسـت
بـه طـوری کـه بابـت تـن ماهی که میشـد تـا همین دو مـاه پیش با
مبلـغ  6500تومـان بـه خانـه بـرد باید در ایـن روزها حـدود  12هزار
تـا  14هـزار تومان پرداخت کرد .سـوال اساسـی اینجاسـت ،آیا ایران
بـه عنـوان کشـوری کـه از موهبتهـای صنایع فلزی برخوردار اسـت
نمیتوانـد در تولیـد ورقـه قوطـی حلبی نیز به خودکفایی برسـد؟ آیا
مسـئولین کـه تجربـه گرانـی بیـش از حد انتظـار رب گوجـه فرنگی
را در حافظـه خویـش دارنـد نبایـد قبـل از وقـوع (گرانـی تـن ماهی)
علاج واقعـه کـرده و از سـنگینتر شـدن هزینههای خـورد و خوراک
ملـت جلوگیـری کننـد؟ امید اسـت بـا هشـدارهای به موقـع رئیس
هیئـت مدیـره انجمـن صنایـع تبدیلـی کشـاورزی اسـتان خراسـان
تمهیـدات الزم قبـل از زمـان برداشـت محصـوالت کنسـروی بـرای
تعدیـل قیمتهای تمام شـده محصوالتاندیشـیده شـود.

خربهای خوب از ابزار خورد و خوراک

آغاز ماه مبارک رمضان مصادف شد با افزایش قیمتهای بسیاری از اقالم خوراکی به طوری که با یک حساب و کتاب سر انگشتی هزینه یک سفره
افطاری یا سحری یک خانواده چهار نفره به دو برابر و حتی دو برابر و نیم قیمت تمام شده همین سفره در مدت مشابه در سال گذشته میرسید .اما
گویی این چنین که از خبرها به گوش میرسد باالخره فراز قیمتها را نشیبی است و بازارها نسبت به عرضه هوشمندانه محصوالت پاسخ درستی داده
است .اولین خبرهای خوش ارزانی به قیمت برنج ایرانی برمی گردد .برنج ایرانی که در هفتههای گذشته روند صعودی به خود گرفته بود و برای هر کیلو
حتی به  22هزار تومان هم رسیده بود ،گویی باالخره سر سازش پیدا کرده است .معاون وزیر صنعت ،معدن و تجارت اعالم کرد ،افزایش قیمت برنج
ایرانی بیشتر از آنکه از مولفههای اقتصادی تاثیر بپذیرد ،متاثر از جو روانی ناشی از سیل ابتدای سال در مناطق شمالی بود .وی افزود با تدابیراندیشیده
شدهای چون افزایش عرضه برنج ایرانی در بازار سعی در متعادل و منصفانه کردن قیمت برنج داریم .وی اظهار امیدواری کرد که نتایج این عرضه اضافی
به زودی در کاهش قیمتها خودش را نشان دهد .دومین خبر خوش ارزانی متعلق به پیازی است که چندی پیش نخریده و به خانه نبرده اشک از ملت
میگرفت .ممنوعیت صادرات و افزایش عرضه پیاز در میادین میوه و تره بار باعث شد تا قیمت پیاز از کیلویی  13هزار تومان به  5هزار و  500تا  6هزار
تومان برسد .هر چند همین قیمت هم در مقایسه با اواخر سال گذشته ،همچنان افزایش صد در صدی را نشان میدهد .سومین خبر خوش کاهش
قیمت را میتوان با تیتر بازگشت مرغ به سفره خبر داد ،مرغی که در اوایل امسال مرزهای  19هزار تومانی برای هر یک کیلوگرم را در نوردیده بود ،از
هفته گذشته بر مرز منصفانه  8هزار و  500تومان برای هر کیلو بازگشته است .تخم مرغ نیز از این اتفاق میمون عقب نماند و با رسیدن به پله قیمتی
ده هزار تومان برای هر کیلو به ارزانترین حالت خود در  5ماه گذشته رسید.

دالالن هشدار! ابزار متشکل ارزی در راه است
حرف و حدیثها برای تشکیل بازاری که در آن خرید و فروش ارز بر مبنای عرضه و تقاضا و همچنین معامالت برخط و تحت نظارت بانک
مرکزی باشد تقریبا به سال  1391میرسد .حدود  7سالی میشود که تمام سیاست ها ،راهبردها و اقدامات پیش اجرایی برای احداث و
راهاندازی چنین بازاری به بن بست میرسد .اما تنشها و نوسانات پر تاثیر ارز در سال گذشته اراده برای راهاندازی هر چه سریعتر این بازار را
به شدت تقویت کرد .البته این موضوع با تغییر مدیر بانک مرکزی و توفیق وی در سر به راه آوردن ارز در چند مرحله و به خصوص در ابتدای
سال  ،98امیدها برای کارآیی این نهاد را بیش از پیش کرد و اقدامات اجرایی آن را سرعت بخشید به صورتی که روزشمار راهاندازی بازار حاال
به گاه شماری رسیده است و براساس آخرین خبرها این هفته یا نهایت در هفته آینده و به محض تکمیل بسترهای سخت افزاری و نرم افزاری
بازار شروع به کار خواهد کرد .در حقیقت این بازار نیازمند سیستمهای نرم افزاری و آپهای خاص است که باید با همه سیستمهای ریالی و
ارزی بانکی و سامانه سنا در ارتباط باشد و دقیقا همین دو موضوع دلیل تاخیر در راهاندازی این بازار شده است .این بازارها با اهدافی چون کوتاه
کردن دست دالالن در بازار ارز وشفافیت در مبادالت ارزی راهاندازی خواهد شد .مدل کلی بازار با تسلط بر معامالت ارزی ( اسکناسی) میان
صرافیهای مجوز دار و بانکها صورت میگیرد .در فاز دوم سایر شیوههای مبادالت ارزی مورد استفاده قرار خواهد گرفت تا در نهایت بتوان
بیشترین حجم مبادالت را به خوبی شفاف سازی کرد .این بازار کارگزار محور خواهد بود و مدیریت بازار توسط تشکل خود انتظام شکل خواهد
گرفت که براساس دستور العملها و مصوبات بانک مرکزی عمل خواهد کرد .این بازار در نهایت خواهان این است که به عنوان مرجعی برای
قیمت گذاری نرخ ارز در بازار آزاد مورد توجه و وثوق قرار گیرد .از آن جایی که راهاندازی بازار بسیار نزدیک است ،رئیس بانک مرکزی بر خود
الزم دانست تا برای آخرین بار شهروندان را از سرمایه گذاری در بازار فعلی ارز منع کند و اعالم کرد مردم در بازارهای ارز سرمایه گذاری نکنند.

