موسسه مایل و اعتباری ملل به کمک سیل زدگان شتافت
مدیرعامـل موسسـه مالـی و اعتبـاری ملل در آییـن دیدار نوروزی در جمـع همکاران ضمن تبریک
سـال نـو و اظهـار همـدردی بـا حادثـه دیدگان سـیل اخیـر از اختصاص يـك روز حقـوق همكاران
موسسـه مالـی و اعتبـاری ملـل و گـروه توسـعه اقتصـاد ملـل (هلدينـگ وشـركت هاي تابعـه ) به
سـیلزدگان خبر داد.
جـوادی گفـت :در راسـتای رسـالتهای اجتماعـی و بـا عنایـت بـه تأکیـد رهبـر معظم انقلاب در
اقدامـي خداپسـندانه بـا توجـه بـه پیشـنهاد مكرر همـكاران وموافقـت مدير عامل واعضـاي محترم
هیئت مدیره موسسـه و موافقت همکاران مقرر گرديد تا حداقل يك روز حقوق همكاران موسسـه
مالی و اعتباری ملل و گروه توسـعه اقتصاد ملل (هلدينگ وشـركت هاي تابعه )به منظور همدردی
بـا هموطنان سـیل زده بـه اين امر اختصـاص يابد.
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براسـاس ایـن گـزارش مدیـر عامـل بـا اشـاره بـه نامگذاری سـال  1398به نـام رونق تولید از سـوی
مقـام معظـم رهبـری از همکاران درخواسـت کردند ضمن به کارگیری نهایت سـعی ،همت و تالش
خود در سـال جدید تالشـی مضاعف را در راه تحقق این شـعار در طول سـال جاری به عمل آورند.
سـپس ایشـان كليـه همـکاران وحاضـران در ايـن ديـداررا تشـویق بـه تغییـر نگاه و سـبک زندگی
بهسـوی «مصـرف بـه قـدر نیـاز» نمودنـد و در ادامه ضمن ابـراز همدردی با هموطنان سـیل زده در
تمامـي اسـتانهاي درگيـر حادثـه سـيل و عـرض تسـلیت به خانـواده هایي كـه عزيزان شـان را در
ايـن حادثـه از دسـت دادنـد از تلاش و همـت تمامي دسـت انـدركاران ،دولت محترم،ارتش وسـپاه
پاسـداران ،هلال احمرومـردم همیشـه در صحنه ایران اسلامي برای حمایت های مـادی و معنوی
خـود بـه منظـور کاهـش آالم هموطنان تقدیر و تشـکر نمودند.

خاکسرت؛ دوست مشا و زمین

خبــر
n e w s

هفته نامه دخل و خرج با رویکرد اقتصاد مقاومتی و در سال رونق تولید بر آن است تا در هر شماره با معرفی محصوالت با
کیفیت ایرانی به رسالت اجتماعی خود در جهت رونق گرفتن بازار محصوالت داخلی ،عمل کند.

رشد ۶درصدی
سفرهاینوروزی

انـگار در دنیـای تولیـد کننـدگان مـواد شـوینده ،رقابـت سـختی در میـان اسـت ،متاسـفانه در این رقابت که بر اسـاس سـرعت شستوشـو و قـدرت لکه بری اسـت تنها چیزی کـه از یاد
محدثه انبیائی
مـی رود اثـرات منفـی زیسـت محیطـی اسـت .کمابیـش همـه مـا مـی دانیم که مواد شـوینده توسـط فاضلاب ها دوبـاره به محیط زیسـت برمـی گردند و هیچ معلوم نیسـت این شـوینده
سمیه محمد نیا حنایی
هـای چنـد آنزیمـی و ترکیبـی چـه بالیـی سـر طبیعـت مـی آورد .از ایـن کـه بگذریم اثـرات منفی افـزودن آنزیم های قوی به شـوینده ها به سلامت پوسـت نیز آسـیب می رسـاند برای
روزنامهنگار
همین اسـت که روی بیشـتر قوطی های مواد شـوینده این جمله نیز نوشـته شـده اسـت«:در هنگام اسـتفاده از دسـتکش اسـتفاده شـود ».اما چند روز پیش در منزل یکی از دوسـتان که
اتفاقـا خیلـی هـم بـه بهداشـت محیـط و اصطلاح بـرق زدن از تمیـزی اعتقـاد دارد ،مهمـان بودیـم .در کمال تعجب دیدم او در هنگام شسـتن ظرف ها از دسـتکش اسـتفاده نمی کند .علـت را از او جویا شـدم .خندید
و گفـت بـه صـورت اتفاقـی مایـع ظرفشـویی را خریـده اسـت کـه مـواد شـوینده آنزیمی و سـود سـوزآور نـدارد و بـرای همین نیازی به اسـتفاده از دسـتکش نیز نـدارد .با خودم گفتـم حتما با ایـن زندگی الکچری
نـام یـک برنـد اروپایـی را خواهـد برد،امـا هنگامـی کـه نـام محصـول را شـنیدم اصلا بـاورم نشـد کـه محصولـی کـه دوسـتم از آن این همه راضی اسـت و تعریـف می کند ،یـک برند نام آشـنا و حتی کـم معروف
وطنـی اسـت .او قوطـی سـبز و زرد مایـع ظرفشـویی خاکسـتر را از زیـر سـینک ظرفشـویی درآورد و بـه مـن نشـان داد .در ادامـه گفـت به سـادگی طراحی بطـری و رنگش توجه نکـن واقعا مایع غلیـظ و با کیفیتی
دارد .مـن مـات شـده قوطی به دسـت ماندم.
طـب و داروسـازی دانشـگاه تهـران شـد و بـا اخذ درجه
وارد دانشـکده ّ
دکتـری در رشـته داروسـازی دانشآموختـه شـد .جالب اسـت بدانید
کـه اولیـن پروانـه دارویـی توسـط وزارت بهداری به دکتـر عبیدی اعطا
گردیـد وی در دوران فعالیتـش خدمـات ارزنـده و شـایانی را انجام داد.
ی و بـا عنوان پدر صنعت داروسـازی
در سـال  ۱۳۸۳در اوج افتخـار ملـ 
ایـران چشـم از جهان فرو بسـت.

رشحی مخترص از رشکت هبداشیت دکرت عبیدی در
سالهایاخیر

در ایران ،خوشـبختانه برندهای متعددی در زمینه تولید مواد شـوینده
وجـود دارنـد .خاکسـتر یکـی از قدیمیتریـن و شناختهشـدهترین
نامهـای تجـاری در ایـن زمینـه و بـه ویـژه در تولید مایع ظرفشـویی
اسـت .مایـع ظرفشـویی خاکسـتر را مـی توان مهربـان ترین محصول
شستوشـو بـا محیـط زیسـت دانسـت چـرا کـه در حالـی کـ ه برخی
تولیدکننـدگان مایعات ظرفشـویی ،بـرای باالبردن اثـر پاک کنندگی
محصوالت خود از سـود سـوزآور برای افزایش  PHاسـتفاده می کنند؛
خاکسـتر محصولـی اسـت کـه بـر اسـتفاده نکـردن از سـود سـوزآور و
پتاس در تولید مایع ظرفشـویی تاکید دارد .تولید کنندگان خاکسـتر
معتقـد هسـتند بـه علت اسـتفاده نکـردن از بازهای معدنـی( قلیاهای
قـوی همچـون سـود و پتـاس) کمتریـن آسـیب پوسـتی برای دسـت
اسـتفاده کنندگان ایجاد می کند .بنابراین نیاز به اسـتفاده از دسـتکش
حین شستوشـوی ظروف نمی باشـد .خاکسـتر همچنین با اسـتفاده
از مشـتقات روغـن نارگیـل نه تنها خشـکی و خارش ایجـاد نمی کند،
بلکـه باعـث لطافـت و نرمی پوسـت دسـت نیز مـی گردد.
این محصول در  4نوع بسته بندی به بازار عرضه می گردد:

 500 -1گرمی در ظرف پلی اتیلن
 1000 -2گرمی در ظرف پلی اتیلن
 500 -3گرمی در ظرف  PETو به رنگ سبز
 2750 -4گرمی در ظرف گالنی پلی اتیلن
بیشـتر افـراد بـا برنـد خاکسـتر تحـت عنوان مایع ظرفشـویی آشـنا
هسـتند در حالـی کـه خاکسـتر علاوه بـر مایـع ظرفشـویی ،مایـع
لباسشـویی نیـز تولیـد مـی کنـد .در حقیقـت برنـد خاکسـتر یکی از
محصوالت شـناخته شـده شـرکت بهداشـتی دکتر عبیدی است .برای
آشـنایی بـا تاریخچـه علمـی شـرکت عبیـدی و همچنیـن محصوالت
خاکسـتر بـد نیسـت نیـم نگاهـی به ایـن شـرکت بیندازیم.

اتریخچه رشکت دکرت عبیدی

شـرکت دکتـر عبیـدی در سـال  ۱۳۲۵فعالیت خود را بـه عنوان اولین
واحـد تولیـد دارو در کشـور بـا تولیـد قرصهـای دارویـی آغـاز نمـود
و بعـد از مدتـی شـروع بـه تولیـد محصـوالت آرایشـی بهداشـتی کرد.
بنیانگذار این شـرکت ،دکتر غالمعلی عبیدی بود که در سـال ۱۳۱۷
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در حال حاضر
گروههایمختلفی
از محصوالت ،نظیر
انواع شامپو با نام های
ناتل و مولتی ویتا ،نرم
کننده موی سر ناتل،
مایعظرفشویی
خاکستر و ناتل ،مایع
دستشوییناتل،
ضد عفونی کنندههای
افروز ودی سی
ایکس ،کرمهای
دست و صورت
رکسانه و ماسال و
ضد آفتاب ناتل ،کرم
پای بچه ،ژل موی
سر ناتل وخمیردندان
ناتل در شرکت
دکتر عبیدی تولید
میشوند

از اوایـل سـال  ۱۳۹۰سـهام شـرکت از خانـواده دکتر عبیـدی به آقای
مهنـدس علـی نقیـب واگـذار گردیـد .ایشـان نیز بـا پشـتوانه قریب به
سـه دهه مدیریت ارشـد در صنایع مختلف از جمله حدود  ۱۷سـال در
شـرکت کـف (داروگر) ،که نخسـتین شـرکت تولید کننـده محصوالت
شـوینده و پـاک کننـده و از بزرگتریـن واحـد هـای تولیـدی کشـور
شـناخته میشـود ،افتخـارات زیـادی از سـوی مراجـع و سـازمانهای
مختلـف کسـب نمـود .در طـی ایـن مـدت با ارائـه نوآوریهـا و عرضه
بسـیاری از محصـوالت کـه عمدتـاً بـرای اولیـن بـار در کشـور تولید و
پخش میشـدند ،خدمات ارزندهای را به صنعت آرایشـی ،بهداشـتی و
شـوینده کشـور ارائه کردند؛ تا جایی که در سـال ۱۳۸۸ایشان به عنوان
قهرمـان قهرمانـان صنعـت و چهـره مانـدگار صنعت شـوینده برگزیده
شـد .تجربیـات ارزنـده مدیریـت جدیـد کـه بـه نوعـی برآمـده از بطن
صنعـت آرایشـی و بهداشـتی اسـت بـا برنامهریزی های صـورت گرفته
در مـدت کوتـاه حضـور در شـرکت بهداشـتی دکتر عبیـدی تحوالت
سـریعی را بهوجود آوردهاسـت .شرکت بهداشـتی دکتر عبیدی از اوایل
سـال  ۱۳۹۰بـا مدیریـت جدیـد ،بـه ف ّعالسـازی واحدهـای تحقیقات
و نـوآوری بـا نـگاه و اعتقـاد بـر پایبنـدی بـه حفـظ محیـط زیسـت و
تولیـد محصـوالت بـا ترکیبـات طبیعـی پرداخـت .با توجه به سـابقه و
خوشنامـی و اعتبـار شـرکت و کیفیـت محصوالت تولیدی و اسـتفاده
از مـواد اولیـه مرغـوب و تهیـه آن از معتبرتریـن شـرکتهای تولیـد
مـواد اولیـه اروپایی ،خوشـبختانه مصـرف کنندگان اعتماد راسـخی به
محصـوالت این شـرکت دارند .اکنـون گروههای مختلفی از محصوالت،
نظیـر انـواع شـامپو بـا نام های ناتـل و مولتی ویتا ،نرم کننده موی سـر
ناتـل ،مایع ظرفشـویی خاکسـتر و ناتـل ،مایع دستشـویی ناتل ،ضد
عفونـی کنندههـای افـروز ودی سـی ایکـس ،کرمهای دسـت و صورت
رکسـانه و ماسـال و ضد آفتاب ناتل ،کر م پای بچه ،ژل موی سـر ناتل
وخمیردنـدان ناتل تولید میشـوند.
بـه تازگی شـرکت بهداشـتی دکتر عبیـدی اولیـن دپارتمان تخصصی
محصـوالت آرایشـی و بهداشـتی ارگانیـک در خاورمیانـه را بـا باالترین
اسـتانداردهای بیـن الملـی راه انـدازی کـرده اسـت .ایـن شـرکت بـا
بهرهگیـری از نـوآوری برتـر و بهتریـن مـواد اولیـه ،خانـواده محصوالت
بهداشـتی و آرایشـی میـراکل را تولیـد و عرضـه میکنـد.

معـاون گردشـگری سـازمان میراثفرهنگـی ،صنایعدسـتی و
گردشـگری روز گذشـته در حالـی از رشـد  ۶درصـدی اقامـت
در  ۱۴روز نخسـت سـال  ۹۸خبـر داد کـه روزهـای ابتدایـی
تعطیالت با  ۲۲و  ۲۳درصد رشـد نسـبت به سـال گذشته آغاز
شـده بود.همچنین آمارهای اعالم شـده از سـوی ولی تیموری،
تـا  ۱۴فروردیـن از ثبـت ۷۴میلیـون و  ۳۰۰هزار اقامت شـبانه
یعنـی بهطـور میانگیـن  ۱۸میلیـون نفـر خبر میدهـد .عالوه
بـر ایـن ،آمارهـای ثبتشـده نشـان میدهـد  ۱۴روز نخسـت
فروردیـن  ۱۸۳هـزار و ۲۸۰نفـر گردشـگر ورودی به خود دیده
کـه  16.71درصـد افزایـش نسـبت بـه سـال گذشـته داشـته
اسـت .ایـن در حالیاسـت کـه آمارهـا بیانگـر ۳۲درصد کاهش
سـفر خروجـی نیـز بـوده و در همین مدت تنهـا  ۳۷۷هزار نفر
بـه خـارج از کشـور سـفر کردهاند.

حقوق کارمندان دولت «فعال»
فقط  20درصد افزایش یمیابد

روزهـای پایانـی بررسـی الیحـه بودجـه  ۹۸به مناقشـه بر سـر
میـزان افزایـش حقوق کارمندان دولت صرف شـد؛ مجلسـیها
معتقـد بودنـد حقـوق کارمندان باید  400هـزار تومان به اضافه
 10درصـد زیـاد شـود درحالیکـه دولت بارها اعالم کرده اسـت
اسـتطاعت افزایـش بیـش از  20درصـد را نـدارد .حـال به نظر
میرسـد ایـن مناقشـه موقتاً به نفـع دولت خاتمه یافته اسـت؛
رئیـس سـازمان برنامـه و بودجـه اعلام کـرد به علـت اختالف
نظـر مجلـس و دولـت در افزایـش حقـوق  20درصـدی و یـا
 400هزارتومانـی کارکنـان ،این مصوبه بـا ُکندی در حال انجام
اسـت .هـم اکنون تصمیم دولت بر آن شـد کـه کارکنان دولت
حقـوق فروردیـن و در نهایت اردیبهشـت خـود را با افزایش 20
درصـدی و میانگین متوسـط دریافت کنند.

تغییر نرخ هبای خدمات سازمان
اتوبورساین از  ۲۳فروردین ماه

سـید مهـدی حسـینی پویـا ،مدیرعامـل سـازمان اتوبوسـرانی
مشـهد کفت :برابر مصوبه شـورای اسلامی شهر مشهد مقدس
از روز جمعه ،بیسـت و سـوم فروردین ماه بهای خدمات روزانه
در خطـوط شـهری بـه  ۶۵۰تومـان تغییـر می یابـد.در صورت
اسـتفاده نکـردن مسـافران محتـرم از مـن کارت ،بهـای نقدی
خدمـات  ۱۰۰۰تومان اسـت.
پرداخـت بهـای خدمـات بـا مـن کارت در خطـوط شـبانه از
سـاعت  ۲۱:۳۰تـا  ۸۰۰ ۲۲:۳۰تومـان و بهای نقدی آن ۱۵۰۰
تومان می باشـد و همچنین از سـاعت  ۲۲:۳۰تا  ۵:۳۰روز بعد
پرداخـت بـا مـن کارت  ۱۱۰۰تومـان و بهای نقـدی آن ۲۰۰۰
تومان اسـت.
خطـوط  ۴۰،۳۰۲،۴۰۱،۴۰۲و  ۵۰۲مبلـغ  ۶۵۰تومان و پرداخت
نقـدی آن  ۱۰۰۰تومـان ،خـط  ۷۰۴مبلـغ آن  ۷۵۰تومـان و
پرداخـت نقـدی  ۱۵۰۰تومـان ،خطـوط  ۳۰۴،۳۰۵،۵۰۳و ۵۰۶
مبلـغ  ۸۵۰تومـان و پرداخـت نقـدی  ۱۵۰۰تومـان ،خطـوط
 ۳۰۳،۵۰۴و  ۵۰۵مبلـغ  ۹۰۰تومـان و پرداخـت نقدی آن ۲۰۰۰
تومـان ،خطـوط  ۳۰۶و  ۳۰۷مبلغ  ۱۱۵۰تومان و پرداخت نقدی
 ۲۰۰۰تومـان و خطـوط  ۲۰۷،۲۰۶،۵۰۱ ،۱/۲۰۷و  ۷۰۳مبلـغ
 ۱۳۰۰تومـان و پرداخـت نقـدی  ۲۰۰۰تومـان اسـت.فارس

هزینه های غیر منتظره یک نو رسیده
از قدیـم گفتـه انـد هـر فرزنـد جدیـدی
سوده قدیمی
روزی خـود را بـا خود مـی آورد این حرف
خبرنگار
در کنـار روایـات و احادیـث مـا نیـز کـه
مبنی بر رزاق بودن خداسـت بسـیار سـازگار اسـت .حتی در ضرب المثلی
هـم مـی گوینـد هـر کـه دنـدان دهـد نان دهـد .امـا در بین همیـن ضرب
المثـل هـا نیـز جمله ای اسـت کـه می گوید از تـو حرکـت و از خدا برکت
و ایـن یعنـی بایـد بـه تولد نـوزاد در راه مـان از دریچه اقتصـاد خانواده هم
نـگاه کنیـم مـی بینیـم این حقیقـت که داشـتن فرزند جدیـد هزینه های
اضافـی و گاه پیـش بینـی نشـده ای با خود همراه مـی آورد اصال قابل انکار
نیسـت .تصمیـم بـرای بزرگتر کـردن خانـواده و اطمینـان از اینکه وقتی
نـوزاد جدیـد بـه دنیـا مـی آیـد همه چیزهایـی را که نیـاز اسـت در اختیار
داریـد نیـاز بـه یـک برنامه ریزی مالـی طوالنی مـدت دارد .بماند که ممکن
اسـت در بعضـی مواقـع بـارداری زمانی اتفاق بیفتد که خانـواده آمادگی آن
را نداشـته وحتـی برایـش برنامـه ریـزی هم نکرده باشـد.البته این مسـئله
را مـی تـوان بـا کمـی برنامـه ریزی و دور اندیشـی از شـکل یک مشـکل و
چالـش خـارج و تبدیـل بـه یـک موهبـت و فرصـت غیرمنتظره کـرد .تنها
نکتـه چالـش برانگیـز این اسـت که در چنین مواقعی شـما فرصـت زیادی
بـرای برنامـه ریـزی نداریـد ،پـس باید سـریع تر دسـت بجنبانیـد و تا می
توانیـد دخـل و خـرج خـود را جمـع و جـور کنیـد تـا دیگـر نگـران هزینه

هـای پـس از تولـد فرزندتـان نباشـید  .پـس نگرانـی ها را متوقـف کنید و
راهکارهـای سـاده زیـر را دنبال کنید.

مراقبت های هبداشیت

برنامـه مراقبـت های بهداشـتی دوران بـارداری را جدی بگیرید و با دقت تمام
مراقبـت هـای الزم  ،توصیـه هـای دکتـر و انجـام آزمایشـات الزم را پیگیری
کنیـد .در دوران بـارداری بایـد بـه طـور مرتب دکتر خـود را مالقات کنید زیرا
در خلال همیـن مراجعـات و معاینـات اسـت کـه اگر خدای ناکرده مشـکلی
هم وجود داشـته باشـد ،قابل درمان و پیگیری و حتی جلوگیری اسـت زیرا
کـه بعـد از تولـد فرزنـد علاوه بـر اینکه دیگر قابـل جبران نخواهـد بود بلکه
هزینـه هـای گزافـی نیز به دنبال خواهد داشـت .اگر دنبال کـردن برنامه های
مراقبـت هـای بهداشـتی بـرای تـان هزینه بر اسـت بـرای بیمـه درمانی خود
فکـری کنیـد .از بیمـه خود مطلع شـوید چه مـواردی را در دوران بـارداری تا
زایمـان پوشـش مـی دهـد و اگـر هزینـه هـای مورد نیـاز شـما را تامین نمی
کنـد  ،بـرای ارتقای سـطح بیمه خـود کاری کنید.

برانمه ریزی

همـه چیـز بـرای تان روشـن تر و واضح تر می شـود اگر بدانیـد که چه مقدار
پـول بـرای پـس انـداز نیـاز داریـد .زمانـی که پیـش زمینـه ای از هزینه های

آتـی در نظـر داشـته باشـید تصویـر روشـن تـری از دخل و خرج خـود و توان
مالـی تـان بـرای پـس انـداز ماهانـه خواهیـد داشـت و کار برای تان آسـان تر
مـی شـود .هـر مـاه مقـدار اندکی نیز بـرای روز مبـادا و شـرایط و اتفاقات غیر
منتظـره بـه آن اضافـه کنیـد .مـی توانید با کسـانیکـه دارای فرزند هسـتند
گفتگـو کنیـد تـا تقریبـا هزینه های ماهانـه خورد و خوراک ،لباس ،وسـایل
بهداشـتی کـودک ،مهـد کودک و غیره تقریبا دسـت تـان بیاید.

وام گرفنت

اگـر هـر چـه دو دو تـا چهارتـا مـی کنید می بینید نمـی توانید تـا زمان تولد
فرزنـد پولـی پـس انـداز کنید و تامین هزینه هـای دوران بـارداری و زایمان و
بعـد از تولـد کودک برای تان سـخت و مشـکل اسـت می توانید بـه وام هایی
کـه بـاز پرداخـت هـای ماهانـه مناسـب بـا بودجـه شـما دارند فکر کنیـد .به
ایـن صـورت مـی توانیـد همه پولی را کـه نیاز دارید به دسـت بیاورید و بعد از
تولـد کـودک بـاز پرداخـت آن را آغـاز کنید .فقط اینکه حتمـا و حتما همان
مقـدار کـه نیـاز داریـد وام بگیریـد تـا وضعیت اقتصـادی خود را بـه خاطر باز
پرداخـت های بیشـتر بدتر نکنید.

بیمه عرم

معمـوال افـراد وقتـی جـوان هسـتند کمتـر به مسـائلی چون بیمـه عمر فکر

مـی کننـد ،امـا زمانـی کـه شـما دارای فرزنـد می شـوید دیگر خودتـان تنها
نیسـتید کـه فقـط بـه خودتان فکر کنید بلکه اکنون شـما یک پـدر و مادرید
کـه بایـد بـه آینـده فرزندتان نیز فکـر کنید تا امنیت کودک خـود بعد از تولد
را بـه خصـوص از نظـر مالـی تامیـن شـود .پـس می توانیـد از این بـه بعد به
دنبـال یـک بیمـه عمر خوب با اقسـاط ماهانه مناسـب و منصفانـه برای خود
و همسـرتان باشید.

