متدید تهسیالت افق در موسسه ملل
موسسـه اعتبـاری ملـل ،طرح تسـهیالتی افـق را تا پایان خردادمـاه آینده تمدید کرد .این موسسـه
اعتبـاری بـه منظـور حمایـت از تولیـد داخلـی و در سـالی کـه بـه نـام رونـق تولید نامگذاری شـده
اسـت ،طـرح تسـهیالتی افـق را تمدید کرد.
در طـرح افـق ،افـراد حقیقـی بـرای خریـد کاالی ایرانـی میتوانند تـا  45میلیون تومان تسـهیالت
دریافـت کننـد .مبلـغ تسـهیالت طـرح افق بـرای افراد حقوقـی نیـز  270میلیون تومان میباشـد.
افراد حقیقی در این طرح میتوانند تا سـه برابر مبلغ سـپرده خود تسـهیالت دریافت کنند .سـقف
سـپردهگذاری در ایـن طـرح بـرای افـراد حقیقی  15میلیون تومان و سـقف تسـهیالت دریافتی 45
میلیـون تومـان (سـه برابر سـپرده) تعیینشـده اسـت که پنـج روز کاری بعـد از افتتاح سـپرده ،این
تسـهیالت به شـما پرداخت میشـود.
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سود سرپده طرح تهسیالیت افق

طبق قوانین و شـرایط تعیینشـده در این طرح ،مبلغ سـپرده شـما تا زمان تسویهحسـاب اقسـاط
تسـهیالت دریافتـی افـق ،بلوکـه خواهـد شـد و سـود  2درصـدی بهحسـاب سـپرده تعلـق خواهد
گرفت .تا زمان تسویهحسـاب تسـهیالت امکان برداشـت از حسـاب سـپرده وجود نخواهد داشـت.

سود و اقساط تهسیالت افق

سـود تسـهیالت طـرح افـق موسسـه اعتبـاری ملـل  ۱۸درصـد سـالیانه محاسـبه خواهـد شـد و
مدتزمـان بازپرداخـت اقسـاط تسـهیالت بـا انتخـاب مشـتری و حداکثـر  48ماهه خواهد بـود .در
ایـن طـرح مدتزمـان بازپرداخـت اقسـاط ،تأثیـری در میـزان سـود تسـهیالت نخواهـد داشـت.

بررسی یک محصول خوب وطنی

خبــر

بواتن ،یار دیرینه آشزپخانه و حمام

n e w s

پشت پرده گراین  ۱۰برابری پیاز

فکر کردن و سـنجش همواره جزو مهمترین اقدامات الزم هنگام خرید کردن اسـت .اینکه بتوانیم با فکر کردن و مشـورت خرید عاقالنه و هوشـمندانهای داشـته باشـیم عالوه براینکه
حانیه زحمت کش
جنـس خوبـی را دریافـت میکنیم پول و سـرمایه ما نیز نابود نمیشـود.
کارشناس ارشد اقتصاد
باتوجـه بـه اینکـه شـرکت هـا ،بازرگانـی ها،کارخانههـا و تمامی سـازمانهایی که خدماتـی را ارائه میدهند در جهت جلب رضایت مشـتری تلاش میکنند ،تصمیم گیـری برای انتخاب
یـک محصـول خـوب سـخت خواهـد شـد .شـرکت بوتـان کـه از سـال ۱۳۳۲شـروع به کار کرده اسـت ،با تولیـد و ارائه انـواع آبگرمکنهای فـوری دیواری و همچنیـن صادرات آن به خـارج از کشـور جزو بهترین
تولیـد کنندههـای داخلـی بـه حسـاب میآید و تنهـا هدفی که دنبـال میکند ایجاد آسـایش بـرای خانوادههای ایرانی اسـت.

چند منونه از مزایا و معایب محصوالت بواتن:

بـا اهتمـام بـه اینکه شـرکت بوتـان ،صادرکننده برتـر آبگرمکنهای
فـوری دیـواری به اروپاسـت و محصـوالت باکیفیتی تولید میکند ،به
معرفـی چنـد نمونه از محصـوالت آن خواهیم پرداخت.
پکیـج شـوفاژ دیـواری :اسـتفاده از ایـن محصـول بـرای گرمایـش
همزمـان هـوای منـزل و آب مصرفی اسـتفاده میشـود .علاوه بر آن
ایـن محصـول آب گـرم بـرای شـوفاژ منـازل را نیـز تامیـن میکند.
آبگرمکـن دیـواری :ازایـن محصول نیز برای گرمایـش آب مورد نیاز
در منزل اسـتفاده میشود.
رادیاتـور آلومینیومـی :ایـن وسـیله بـا داشـتن جنـس آلومینیـوم،
گرمـای دریافـت شـده از آب گـرم را بـه رادیاتور منتقـل میکند و به
دلیـل جنـس آن بازدهـی گرمای باالیـی دارد.
حولـه خشـک کن فـوالدی :این نوع حوله خشـک کن که از جنس
فـوالد زنـگ نـزن( گالوانیـزه ) سـاخته شـده اسـت ،در برابـر رطوبت
حمـام مقـاوم اسـت و بـرای تسـریع در امـر خشـک کـردن حولههـا
بـه کار میرود.

باتوجـه بـه ایـن موارد پکیـج دیواری جـزو پرفروشتریـن محصوالت
ایـن شـرکت میباشـد امـا چرا امـروزه انتخـاب مردم پکیج اسـت؟
در زیـر بـه چنـد نمونـه از ایـن دالیـل کـه جـزو مزایـای پکیجهـا به
شـمار میآیـد خواهیـم پرداخـت؛
یکـی از مهمتریـن مزایـای پکیـج دیـواری ،ایمنـی و دوام بـاالی آن
اسـت .نصـب پکیـج دیواری در هـر منزل یا مکانی خطـرات احتمالی
کـه پیـش رو اسـت را تـا درصـد زیـادی کاهـش میدهـد و رقیـب
سرسـختی بـرای سـایر رقیبانـش میباشـد .همانطـور کـه میدانید
پکیجهـای دیـواری بـا جریـان آب گـرم کار میکننـد و دمای محیط
را از ایـن طریـق بـاال میبرنـد به همین علت در اسـتفاده از آن درصد
خطـرات و حادثههـا کاهـش مییابـد .پکیجهای دیواری دردسـرهای
بخاریهـای قدیمـی ،نشـت کربن دی اکسـید از مجراهـای دودکش،
انفجـار آلودگـی و همچنیـن خرابـی مکرر شـوفاژ خانههـا را به دنبال
ندارند ،بدون شـک عملکرد آسـان و مفید آنها باعث جلب مشـتری
شـده است.
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مدل  Bxبا وجود
ابعاد کوچک دارای
توان حرارتی وقدرت
زیادی است ،استفاده
از این محصول
موجب صرفه جویی
فراوانی در گاز
مصرفیخانوادهها
نیز میگردد.
باتوجه به اینکه
طول قطر دودکش
درآبگرمکنهای
قدیمیبوتان
۱۵سانتیمتر
بوده است و باعث
بروز مشکل برای
مشتریان شده که
این اشکال در مدل
 Bxبرطرف شده
است

پکیجهـای بوتـان دارای فنـاوری پیشـرفته باالیی هسـتند و اسـتقبال
عمومی از این دسـته از محصوالت بسـیار زیاد اسـت .رتبه بیشـترین
فـروش پکیـج بوتـان را در بـازار مـدل  PARMA 24RSiبـه خـود
اختصـاص داده اسـت.
از سیسـتمهای پیشـرفته و فنـاوری اسـتفاده شـده در ایـن پکیـج
میتـوان بـه مـوارد زیـر اشـاره کـرد:
مشعل اتمسفریک با سیستم جرقه زن خودکار
سیستم آیونایز حفاظت از شعله
سیستم ایمنی تخلیه گازهای ناشی از احتراق
سیستم عیب یاب الکترونیکی
سیستم ضد یخ زدگی
سیستم احتراق آهسته قابل تنظیم
سیستم تنظیم خودکار جریان گاز و....
نهایتـا طبـق اعالم بوتان پکیـج  PARMA 24RSiقابلیـت بازدهی باال
تـا  %93را دارد.
همچنیـن پکیج دیواری پارما۲۴نیـز با ظرفیت گرمایی۲۲کیلو وات با،
اسـتقبال خوبی مواجه شـده است.
آبگرمکـن بوتـان یکـی دیگر از محصـوالت پرفروش این شـرکت بوده
اسـت ،مـدل  Bxبـا وجـود ابعـاد کوچـک دارای توان حرارتـی وقدرت
باالیی میباشـد ،اسـتفاده از این محصول موجب صرفه جویی فراوانی
در گاز مصرفـی خانوادههـا نیـز میگـردد .باتوجـه بـه اینکـه طـول
قطـر دودکـش در آبگرمکنهـای بوتـان ۱۵سـانتی متـر بوده اسـت و
باعـث بـروز مشـکل بـرای مشـتریان شـده کـه ایـن اشـکال در مدل
 Bxبرطـرف شـده اسـت .همچنیـن آبگرمکنهـای بوتـان باانـدازهای
متناسـب با دیوار ،امکان راهاندازی با اسـتفاده از کمترین فشـار آب را
دارند که اسـتقبال مناسـبی از این محصول در مناطقی از کشـور که
دچار افت و نوسـان فشـار آب هسـتند ،مواجه شـده اسـت.
بسـیاری از مشـتریان محصـوالت شـرکت بوتـان ،بـا اشـاره بـه دوام
و کیفیـت عالـی محصـوالت بوتـان ،رضایـت حداکثـری خـود را ازین
مجموعـه اعلام کردهانـد .از آنجـا کـه ایمنـی مشـتریان بـرای ایـن
مجموعـه ممتـاز در اولویـت اسـت ،خدمـات پس از فـروش مطمئنی
را در اختیـار آنهـا گذاشـته اسـت .ایـن مجموعه با در اختیار داشـتن
سـرویس کاران ایمـن و آمـوزش دیـده ،در جهـت رضایـت حداکثری
مشـتریان تلاش میکند.بنابراین ،ابتدا میبایسـت ،شـرایط اسـتفاده
از دسـتگاه ،ایمـن باشـد .بـه ایـن معنـی کـه ظرفیت دسـتگاه ،فضای
مـورد نیـاز نصـب ،تهویه هوا ،شـرایط دودکش ،شـرایط لولههای آب و
گاز ،باید اسـتاندارد و ایمن باشد.سـرویسکاران مجاز شـرکت از مراکز
معتبـر و رسـمی آموزشـی ماننـد مراکز فنـی و حرفـهای آموزشهای
الزم را کسـب کردهانـد بنابرایـن نصبهایی که توسـط سـرویسکاران
مجاز انجام میشـود دارای شـرایط ایمن اسـت .این شـرکت در پایان
بـرای تمـام مشـتریان گذشـته و آینـده خـود آرزوی سـالی همـراه با
آرامـش و آسـایش دارد،آسایشـی کـه قطعـا در سـایه ایمنـی معنای
کامل خـود را پیـدا میکند.

رئیـس نظـام صنفـی کشـاورزی کشـور اعلام کـرد پیـازی کـه
اکنـون در سـطح شـهر تـا هرکیلوگـرم  ۱۵هزار تومـان به فروش
میرسـد از کشـاورزان حـدود هـزار و  ۵۰۰تومان خریداری شـده
اسـت و برخـی از واسـطهها بـا مدیریت بازار قیمـت این محصول
را افزایـش دادنـد .از اواخـر اردیبهشـت مـاه برداشـت پیاز مناطق
مختلـف کشـور آغـاز و قیمـت ایـن محصـول بـه حـدی کاهش
مییابـد کـه بایـد بـرای صادرات آن فکـری کرد .اما به دلیل سـوء
مدیریـت در فصلـی کـه میـزان تولیـد زیاد نبـود ،اجازه صـادرات
دادند/.جیبم

کدام رشکتها ابالترین آمار
استخدامراداشتند؟

در گزارشـی کـه از آمـار و تحلیـل مقایسـهای وضعیـت کسـب
و کارهـا در زمینـه منابـع انسـانی در سـالهای  ۲۰۱۷و ۲۰۱۸
ارائـه شـده ،بـه رشـد  ۴۶درصـدی اسـتخدام در کسـبوکارهای
دیجیتـال و اسـتارتآپها و افزایـش  ۱۴درصدی تقاضای بازارکار
برای متخصصان حوزه رایانه اشـاره شـد .شـرکتهای مسافرتی،
هتلداری و توریسـم با  ۳۷درصد ،کاریابیها و شـرکتهای تأمین
منابـع انسـانی بـا  ۳۲درصد و شـرکتهای مالی ،سـرمایهگذاری،
بیمـه و بانکهـا نیـز بـا  ۲۴درصـد افزایـش میـزان اسـتخدام در
رتبههـای بعـدی قـرار دارند.
بـر اسـاس آمارهـا ،در روزهای بحـران بزرگتریـن تعدیل نیروها
در شـرکتهای بـزرگ اتفـاق افتـاده اسـت .حجم اسـتخدامها به
طـور کلـی  ۶درصـد افـت داشـته و ایـن افـت برای شـرکتهای
بـاالی  ۱۰۰نفـر  ۱۳درصـد و برای کسـبوکارهای زیـر  ۱۰۰نفر
 ۵درصد بوده اسـت .بیشـترین کاهش اسـتخدام را شـرکتهای
مخابراتـی بـا  ۷۷درصـد ،نیروگاههـا بـا  ۷۰درصـد و دارویـی
و تجهیـزات پزشـکی بـا  ۵۸درصـد داشـتهاند و شـرکتهای
خودروسـازی بـا  ۳۷درصـد در رتبه بعدی قـرار دارند/.خبرآنالین

آغاز فروش گوشت نیمایی در
فروشگاهها از اول اردیهبشت

فروشـگاهها میگویند :دور جدید فروش گوشـت تنظیم بازار در
حالـی آغـاز شـده که این گوشـتها بـا ارز نیمایی وارد شـدهاند و
طبیعتـاً گرانتـر از گوشـتهایی هسـتند که بـا ارز  4200تومانی
وارد شـدند .تسـنیم مدعی اسـت که گوشت گوسـاله تنظیم بازار
کـه یکـی از شـرکتها ً
قبلا بـا ارز  4200تومـان وارد کـرده بـود
هنـوز در بـازار هسـت ولـی تا پنـج روز دیگر قطع میشـود.

جزئیاتپیشهنادابنکمرکزیبرای
حذف چهار صفر از پول میل

بـا پیشـنهاد بانـک مرکزی جمهوری اسلامی ایـران ،طرح اصالح
نظـام پولـی کشـور در قالـب حـذف چهـار صفـر از واحـد پولـی
کنونـی و تعریـف واحـد پولی جدید و بازنگری در اقطاع اسـکناس
و مسـکوک در دسـتور کار دولـت قـرار گرفته اسـت.
براسـاس ایـن طـرح کـه در حـال بررسـی در کمیسـیون اقتصاد
هیئـت دولت اسـت ،واحد پولی ملـی جدید تحت عنوان «تومان»
تعریـف میشـود که هر «تومـان» معادل ده هـزار ( )۱۰۰۰۰ریال
فعلـی و یکصـد (« )۱۰۰ریـال جدیـد» خواهد بود.

تاثیر زنان در تغییر سبک زندگی اقتصادی

در سال جدید مقتصدانهتر زندگی کنیم
ایـام نـوروز سـپری شـد و دوبـاره
معصومهجمالی
روزمرگیهـا آغـاز میشـود ،همیشـه
روزنامهنگار
آغازهـا بـا تصمیماتـی مهـم همراهنـد .ما
معمـوال زمانـی کـه تصمیم جدیدی میگیرم شـروع آن را بـا آغاز هفته ،ماه
یـا سـال همزمـان میکنیـم ،مثلا میگوییم از شـنبه شـروع میکنـم ،یا از
اول مـاه شـروع میکنـم .از سـر گرفتـن کار و درس و زندگی بعد از تعطیالت
طعـم خوبـی دارد ،پـر از انـرژی و انگیزه و برنامه اسـت ،برنامـه برای به نتیجه
رسـاندن فلان پـروژه ،رونـق دادن بـه کسـب و کار ،خـوب درس خوانـدن و
رفتـن بـه دانشـگاه و هـر تصمیـم خـوب دیگـری.
یکـی از ایـن تصمیمـات خـوب و تاثیر گـذار در اوضاع اقتصادی فعلی کشـور
برنامـه ریـزی بـرای مقتصدانـه زندگی کـردن ،با برنامه خرج کـردن ،با برنامه
پسانـداز کـردن و رسـیدن بـه اهـداف بـزرگ اقتصـادی خانـواده مثل خرید
مسـکن یـا صفـر کـردن بدهیهـا یا یک سـرمایه گذاری درسـت و پـر بازده
اسـت کـه بـا همکاری همـه افراد خانـواده بهتر عملی میشـود .درکشـور ما
مـادران در تمـام مباحـث زندگـی تاثیـر گذار هسـتند به خصـوص در بحث
اقتصـاد خانـواده .چراکـه آنهـا در جریـان نیازهـای زندگـی ،نیازهـای افـراد
مختلـف خانـواده و اولویـت انجـام امـوری کـه نیاز بـه هزینه دارند ،هسـتند
پـس تغییر سـبک خانمهـای خانه روی همه اعضاء تاثیرگـذار خواهد بود .اگر
شـما هـم تصمیـم گرفتـه ایـد با توجه بـه اوضاع سـخت اقتصادی سـالهای
اخیـر تاثیـر مثبتـی در بهبود اقتصاد خانواده خود داشـته باشـید بـا ما همراه
باشید.

اقتصاد خانواده یعین چه؟

اقتصـاد ( ) Economicدر زبـان یونانـی از دو کلمـه ( ) okiosبـه معنای خانه
و ( ) Nomosبـه معنـای قانـون ،تشـکیل شـده و معنـای واقعـی آن خانـه
داری اسـت .امـروزه نیـز در دانشـگاههای دنیـا رشـتههایی بـه عنـوان اقتصاد
خانـه و اقتصـاد خانـواده تدریـس میشـود و این نشـان از اهمیـت اقتصاد در
خانـواده دارد .اقتصـاد خانـواده یعنـی اختصـاص دادن منابـع مالی بـه نیازها
و خواسـتههای خانـواده بـر اسـاس اولویـت منافـع خانـواده ،منظـور از منابع
همـان مبانـی و راههـای درآمـدی خانـواده اسـت که معموال محـدود اما قابل
دسترسـی اسـت و بـرای تامین نیازهای کلـی خانواده به کار گرفته میشـود.
خصوصیـت مهـم اقتصـاد خانـواده این اسـت کـه در خانواده هـدف باال بردن
سـود یـا کـم کـردن مصرف نیسـت ،بلکه رضایـت اعضای خانـواده و حداکثر
اسـتفاده آنهـا برای رسـیدن به هدف شـان اسـت بـه طوری که منافـع افراد
خانـواده بـه هم مرتبط اسـت.

نقش زانن در اقتصاد خانواده

بهـرهوری اقتصـاد خانـواده تـا حـد زیادی به زنـان خانواده بسـتگی دارد .زنان
در مدیریـت هزینـه ،تغییـر و اصلاح رفتارهـای مصرفـی ،نظـارت بـر نحـوه
مصـرف خانـواده ،ایجـاد انضبـاط اقتصادی و آمـوزش رفتار درسـت اقتصادی
بـه فرزنـدان بـا روشهـای مختلـف نقـش چشـمگیر و تاثیر گـذاری دارند.
زنـان میتواننـد بـا تقسـیم کار و ایجـاد مسـئولیتپذیری در اعضـا بهرهوری
اقتصـاد خانـواده را ارتقا دهند و به پیشـرفت خانـواده کمک کنند و به راحتی

میتـوان نتیجـه و تاثیـر این تربیـت را در اجتماع مشـاهده کرد.

چگونیگ مدیریت هزینه ها

در اینکـه بخـش مهـم و اصلـی اقتصـاد خانواده بر عهده مردان اسـت شـکی
وجـود نـدارد امـا آنچـه مکمـل این تالش و سـختی میشـود نحوه درسـت
مدیریـت آن اسـت ،چـرا کـه اگر مـردان درآمـد خیلی باالیی نصیـب خانواده
کننـد امـا هزینـه کـردن آن بـا سـوء مدیریـت روبـهرو شـود خانواده بـاز هم
دچـار چالـش خواهـد شـد ،چه بسـا خانوادههایی بـا درآمدهای نسـبتا پائین
از رضایـت نسـبی در رفـع نیازهـای اعضـای خانـواده برخوردارند .اینجاسـت
کـه نقـش مدیریـت هزینههـا کـه بیشـتر بر عهده خانـم خانه قـرار میگیرد
اهمیـت خـود را نشـان میدهد .بـرای مدیریت اقتصاد خانـواده نکات اصلی و
مهـم زیـر را مد نظر داشـته باشـید:

اول – برانمه ریزی

برنامه ریزی از جمله کارهایی اسـت که چاشـنی هر عملی شـود موفقیت را
بـا خـود بـه همـراه دارد و در نیـل بـه هدف مـا را امیـدوار نگه داشـته و یاری
میکنـد .اگـر مـا بـرای اهـداف اقتصـادی خانـواده برنامـه ریزی کنیـم و یک
هـدف بـزرگ را بـه چنـد هـدف کوچکتـر و قابل دسـترستر تقسـیم کنیم
انگیـزه و همـکاری اعضـای خانـواده بـرای رسـیدن بـه آن هـدف چنـد برابر
خواهـد شـد و بـا اولویـت بندی این اهـداف نیز حصول آنهـا را نظم خواهیم
بخشـید و تسـهیل خواهیم نمود.

دوم – بودجه بندی

اصطلاح بودجـه بنـدی را بیشـتر زمانی که صحبت از امور اقتصـادی بزرگ و
مهم اسـت شـنیده ایم اما اگر تاثیر مثبت آن را در کارهای اقتصادی کوچک
و بـزرگ خانـواده تجربـه کنیـم حتما از این به بعـد در همه امور بودجه بندی
را لحـاظ میکنیـم .بودجـه بنـدی یعنـی اختصـاص درآمدها بـه اهدافی که
بـه نسـبت اهمیـت یا فوریـت موضوع برنامه ریـزی کرده ایم .بـا بودجه بندی
در کنـار برنامـه ریـزی میتوانیـم در دراز مـدت بـه همه اهداف ریز و درشـت
خانواده دسـت پیدا کنیم.

سوم – پسانداز

حـاال کـه از نقـش زنـان در اقتصـاد خانـواده صحبـت کردیـم پسانـداز را نه
صرفـاً بـه معنایاندوختـه مالـی بلکـه از دیدگاههـای دیگر بررسـی میکنیم،
اینکـه افـراد خانـواده بتواننـد بـا هـر درآمـدی ،کم یا زیـاد ،درصـدی از آن
را بـه عنـوان پسانـداز ذخیـره کننـد و بـه قـول معروف بـرای روز مبـادا نگه
دارنـد کار ارزشـمندی اسـت امـا بهتـر اسـت بدانیـم کـه ما به طـرق مختلف
دیگـر و بـه صـورت غیـر مسـتقیم هـم میتوانیـم پسانـداز کنیم و ایـن امر
را در اعضـای خانـواده خـود نیـز نهادینـه کنیـم .از جملـه ایـن امـور میتوان
بـه حفـظ سلامت جسـمی و روحی خانـواده ،اجتناب از خریـد کاالهای غیر
ضـروری یـا بـی کیفیـت ،بهره وری درسـت از حاملهـای انـرژی ،تهیه مواد
غذایـی بـه مقـدار نیـاز و جلوگیری از دورریز آن و اسـتفاده بهینه و خالقانه از
وسـایل و امکانـات اشـاره کرد.

