قائم مقام محترم موسسه اعتباری ملل:

لزوم احیای سرپدههای بلندمدت در سیسمت ابنیک

قائممقـام موسسـه اعتبـاری ملـل گفـت :اگـر بانک مرکـزی ،سـپردههای بلندمـدت را احیا کند
ایـن امـر منجـر بـه اسـتقرار پـول و در نتیجـه ارائـه تسـهیالت بلندمدت بـه واحدهـای تولیدی
خواهد شـد.
محمدرضـا مروجـی بـا تاکیـد بـر اینکـه رویکـرد بانکهـا و موسسـات اعتبـاری بـرای تبدیـل
حسـابهای بلندمـدت بـه میـان مـدت وکوتاهمـدت در سـالهای اخیـر ،باعـث افزایـش گردش
پـول شـد افـزود :ایـن افزایـش گـردش پول تبعات مخربـی به همراه داشـت .مروجی بـا تاکید بر
اینکه سـقف برداشـت از کارت بانکی و دسـتگاههای پایانه فروش نیز از دیگر سیاسـتهای بانک
مرکـزی بـوده اسـت ،تصریح کرد :این سیاسـتها و سیاسـتهایی مانند جابهجایی پـول از طریق
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سـاتنا و پایا و چکهای بانکی و بین بانکی نیز از گردش سـریع پول کاسـت .وی اظهار کرد :اگر
بانک مرکزی سـپردههای بلندمدت  ۲سـاله ۳،سـاله و  ۵ساله را احیا کند ارائه تسهیالت بلندمدت
بـه واحدهـا و بنگاههـای تولیـدی نیـز امکانپذیـر میشـود .وی ادامـه داد :نیازی نیسـت که برای
گسـترش سـپردههای بلندمـدت ،نـرخ سـود را خیلـی باال ببریم .پیـش از این نیز هـم تفاوت نرخ
سـود سـپردههای بلندمـدت و میـان مـدت در حـد یـک تـا  ۲درصد بوده اسـت .وی بـا تاکید بر
اینکه برخی افراد توانایی سـرمایهگذاری پولشـان را در سـایر بازارها ندارند و اهل ریسـک نیستند،
در بانکهـا و موسسـات اعتبـاری باقـی میمانند ،افزود :اگر همه بانکها و موسسـات اعتباری نرخ
سـود بانکـی را رعایـت کننـد ،منابع در بانکها و موسسـات اعتبـاری باقی میماند.
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ساخت ایران

 6موقعیت مالی هشدار دهنده
مختلـف پـس انـداز در خود تقویت کنید و پشـتوانه مالـی مطمئنی برای
خـود فراهـم کنیـد در ایـن صـورت آرامـش خیـال بیشـتری در زندگـی
خواهیـد داشـت و دیگـر هـر روز برایتان مانند یک فیلم ترسـناک نخواهد
بود.
 .۲خـون آشـام بدهـی :بدهـی های زیـاد داشـتن و همیشـه مقروض
بـودن درسـت مثـل زندگـی کردن با خون آشـام هاسـت .همـان طور که
خـون آشـام خـون شـما را مـی مکـد تا شـما را خشـک کند ،بدهـی ها و
قـرض هـا تعهـدات و وظایـف دیروزی هسـتند که امروز ماننـد یک خون
آشـام ،خـون پشـتوانه مالـی آینده شـما را می مکـد و کاملا از نظر مالی
شـما را تهـی مـی کنـد و اجـازه ترقـی و پیشـرفت بـا ایـده های پولسـاز
جدیـد نمـی دهـد .بدهـکاری هـا و قـرض هـا درسـت مثـل یـک خـون
آشـام پتانسـیل آن را دارنـد کـه اگـر شـرایط بـه انـدازه کافـی بد شـود با
هیوالهایی مثل ورشکسـتگی زندگی شـما را برای همیشـه تغییر دهند.
بـرای رهایـی از ایـن خـون آشـام ها خـود را از بدهی بیرون بکشـید .یک
برنامـه بریزیـد تـا بـه تدریج آنهـا را پرداخت کنیـد .برای شـروع از بدهی

افـراد در طـول زندگـی بسـته بـه
نویسنده :گلن کریگ
شـرایط اقتصادی و سـطح زندگی،
ترجمه  :سوده قدیمی
موقعیـت هـای مالـی مختلفـی
تجربـه مـی کننـد .جـدا از ضعیـف و قـوی بـودن موقعیـت هـا ،برخـی
وضعیـت هـای مالـی هشـدار دهنـده هسـتند و حتـی بـودن در چنیـن
وضعیـت هایـی ترسـناک تـر از بودن با زامبی هاسـت .امـروز می خواهیم
شـش وضعیـت هشـدار دهنـده را بشـماریم تا بتوانیـم از قـرار گرفتن در
چنیـن موقعیتـی پرهیـز کنیـم یـا شـاید یکی از مـا در چنیـن موقعیتی
باشـد و تـا قبـل از آنکـه خیلـی دیـر شـود فکـری برایـش کنیم.
 .۱پـس انـداز نداشـتن  :هـر روزی که بـدون پس انداز مـی گذرد مثل
یـک فیلـم ترسـناک اسـت .یـک قبـض ،یک بدهـی یا یک صورتحسـاب
غیـر منتظـره و ناگهانی می تواند شـما را به هـراس بیندازد و همین ترس
روی عملکردتـان در شـغل ،مدیریـت زندگـی و خانـواده و حتـی روحیات
شـما اثـر بگذارد.بـا شـروع بـه پس انـداز کردن ایـن ترس هـا و نگرانی ها
را از خـود دور کنیـد .عـادت پـس انـداز کـردن را با اسـتفاده از روش های

هـای کوچـک آغـاز کنیـد .آنهـا را بپردازیـد و بعد کم کم به سـراغ بدهی
هـای بزرگتـر برویـد و بعـد از آن تـا جایـی کـه امـکان دارد اجـازه ندهید
بدهـی هـا به زندگـی مالی تـان راه یابند.
 .۳قسـط خانـه ( مسـکن) :اگـر بـه خاطـر خریـدن یـا اجـاره کـردن
یـک خانـه بـزرگ متحمل کلی قسـط و وام شـده اید ،مطمئن باشـید در
وضعیـت هشـدار دهنـده ای قـرار گرفته اید و وضعیت مالی خـود را دچار
تزلـزل کـرده ایـد  .پـس سـعی کنیـد در صـورت امـکان تغییـر وضعیت
دهیـد .خانـه ای کوچـک تـر بخریـد یا اجـاره کنید که در وسـع مالی تان
بگنجـد و بیـش از حـد تـوان زیـر بار قسـط نروید.
 .۴نداشـتن پس انداز بازنشسـتگی :برای داشـتن یک بازنشسـتگی
ایمـن فقـط برنامـه ریـزی های ذهنـی و فکر و نقشـه هـای خیالی کافی
نیسـت .برنامـه ریـزی هـای ذهنی را که بـرای بازنشسـتگی دارید پله پله
و مرحلـه بـه مرحلـه عملـی کنیـد و جسـم بی جـان آن را با پـول واقعی
کـه نفـس مـی کشـد و در جریان اسـت به زندگـی مالی خـود برگردانید.
 .۵نداشـتن بیمه :نداشـتن بیمه باعث می شـود عزیزانتان آینده مالی

ایمنی نداشـته باشـند و حتی در مواردی با خطر مواجه شـود.این جمله
اصال اغراق آمیز نیسـت .اگر شـما سرپرسـت و نان آور اصلی خانه حسـاب
مـی شـوید بـا فراهم کـردن بیمه برای خـود و اعضای خانـواده تان اجازه
ندهیـد زمانـی کـه بـه هر علتی قـدرت کار کـردن ندارید یـا حتی خدای
نکـرده فـوت کنیـد ،آنها به دشـواری و به سـختی زندگی کنند.
 .۶انـواع وام هـا :برخـی از افـراد اشـتیاق و عطـش خاصی بـه هر گونه
داننـد .غافل از

وامـی دارنـد و آن را مسـاوی بـا ارزان یـا رایـگان بودن می
اینکـه هـر وامـی بازپرداختی نیـز دارد اما چون گمـان می کنند پرداختی
هـا بـه صورت اقسـاط اسـت ،به چشـم سـاده ای بـه آن نگاه مـی کنند و
از هیـچ وامـی چشـم پوشـی نمـی کنند .در حالـی که بـا وام گرفتن های
زیـاد خـود را در محاصـره هزینـه هـا و مخـارج مختلـف قـرار مـی دهید.
بـرای بازپرداخـت وام هـا و اقسـاط عقـب افتـاده برنامه ریـزی کنید و هر
چـه زودتـر کـه امکان دارد تسـویه کنیـد .اجازه ندهید طوالنی شـدن وام
هـا و اقسـاط شـما را بـرای چندین مـاه دیگر درگیر کند و پولتـان را راکد
و شـما را بـرای مـدت هـای طوالنی مقروض نگـه دارد.

نگاهی به گذشته و حال کفش ملی

خبــر

میل پوش ابشیم
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کفـش ملـی را از تعریفـی کـه بزرگترهـا از کیفیتـش مـی کردنـد بـه خاطـر دارم و از گالـش تمیـز و زیبـای مادربزرگ کـه به ذوق رنگ سـرخ زیبای داخـل آن  ،گاهی پـا در کفش های
معصومه جمالی
مادربـزرگ مـی کـردم و او بـه خاطـر وسواسـی کـه داشـت آنهـا را کامـل زیـر آب می شسـت و مـادرم در تذکر بـه من که دیگر نبایـد این کار را تکـرار بکنم می گفت برو خدا را شـکر
نویسنده
کـن کـه ایـن کفـش هـا از نفـت سـاخته شـده و راحـت شسـته می شـوند کـه بعد ها فهمیـدم منظورش مشـتقات نفت یـا بهتر بگویم پالسـتیک اسـت .کم کم کـه بزرگتر شـدم یکی از
بهتریـن خریدهایـی کـه در طـول سـال بـرای مـا انجـام مـی شـد خریـد کفـش از فروشـگاه کفش ملی بود کـه هنوز یـاد آن روزها در خاطرم شـیرین اسـت و امروز هم از مشـتریان کفش ملی هسـتم  ،بـا من همراه
شـوید تا بیشـتر با این محصول دیرینه وطنی آشـنا شـویم.

سقف سانروف دان پالس
حذف شد

ایـران خـودرو در دعوتنامههـای ارسـالی بـرای خریـداران دنـا
پلاس ،سـقف سـانروف ایـن خـودرو را حـذف کرد ،بـدون اینکه
بابت سـانروف حذف شـده هزینهای به مشـتریان پرداخت شـود.

مالیاتخریدارانسکه
مشخص شد

براسـاس بخشـنامه سـازمان امـور مالیاتی دربـاره مالیات مقطوع
خریـداران سـکه ،افـرادی کـه کمتر از  20سـکه خرید کـرده اند،
مشـمول مالیـات نمی شـوند /فارس

گام دوم سايپا در پويش میل
بویمسازیقطعات

گـروه خودروسـازي سـايپا در اولیـن گام خود در راسـتای پويش
ملـي بوميسـازي قطعـات ،نمايشـگاهی دائمـي بـا محوریـت
تأمیـن قطعـات مـورد نيـاز بـرای محصـوالت خـود برگـزار کرد
کـه بـا اسـتقبال خوب مجامع علمـي و پژوهشـي ،صنعتگران و
شـركتهاي دانشبنيـان داخلـي رو به رو شـد .حـاال و در دومين
گام ،شـرکت سـایپا قصـد دارد بـا هـدف شناسـايي ظرفيتهاي
داخلـي و در راسـتای كاهـش وابسـتگي بـه بازارهـاي خارجـي و
ارزبـري کمتـر ،نخسـتين گردهمایـی تخصصـی سـاخت بدنـه
خـودرو را از سـوي شـركت ايدكوپـرس و بـا همـكاري دانشـگاه
صنعتـي شـريف برگـزار کند.ایـن گردهمایی در تاريـخ  11و 12
تيرمـاه امسـال در دانشـگاه صنعتـي شـريف برگزار خواهد شـد.
عالقهمنـدان ميتواننـد مقـاالت علمي خود را از  20ارديبهشـت
تـا  20خـرداد  98بـه دبيرخانه سـمپوزيوم سـاخت بدنـه خودرو
( )BIW98بـه نشـاني دانشـكده مهندسـي و علـم مواد دانشـگاه
صنعتي شـريف و آدرس ايميل  BIW98@sharif.irارسال كنند.

کفش میل

همـه چیـز در سـال  1330از دو دهنـه مغـازه در خیابـان خیام جنب
بـازار بـزرگ تهـران شـروع شـد ،آنجـا کـه شـرکتی بـه نـام شـرکت
تجـاری اسـتاندارد بـا قـرار دادن یـک دسـتگاه ماشـین گالـش زنـی
شـالوده تولیـد کفـش ماشـینی در خاورمیانـه را ریخـت  ،در حالی که
کفـش هـای گالـش خارجـی بـا قیمـت  10تومـان وارد بـازار مصرف
ایـران مـی شـدند ایـن شـرکت بـا عرضـه ایـن کفـش بـه قیمـت 4
تومـان بـه مصـرف کننـده  ،آغـاز گـر تولید صنعتـی کفـش در ایران
شـد و تـا سـال  ۱۳۳۹دامنـه فعالیـت خـود در تولیـد انـواع مختلـف
کفـش را گسـترش داد و محصـوالت خـود را بـا نـام کفـش ملـی به
بـازار عرضـه کـرد .پـس از آن طی دهـه  ۱۳۴۰شـرکتهای متعددی
در زمینههـای تخصصـی وابسـته بـه تولیـد چرم  ،کفش و سـایر اقالم
مرتبـط ،همچنیـن توزیـع و فـروش محصـوالت یکی پـس از دیگری
آغـاز بـه کار و خانـواده بزرگـی بـه نـام گـروه صنعتـی ملـی را ایجـاد
کردنـد .رشـد و ترقـی گـروه صنعتـی ملی به حـدی بود کـه در مدت
کوتاهی به بزرگترین تولیدکننده کفش ماشـینی در خاورمیانه مبدل
شـد و بـا تولیـد گونـه هـای مختلفی از کفـش های چرمی ،ورزشـی،
چکمـه ،پوتیـن ،دمپایـی ،کفش کتانـی ،کفشهـای بچهگانه و کفش
ایمنـی محصـوالت آن نـه تنهـا در بازارهای ایران بلکه بـه اقصی نقاط
جهـان صـادر گردیـد .در دوران جنگ سـرعت رشـد این گروه صنعتی
تحـت تاثیـر شـرایط موجـود کاهـش یافـت اما گـروه صنعتـی ملی با
تالش در راسـتای احیای توانمندسـازی ،با اتخاذ اسـتراتژی دسـتیابی
بـه مزیتهـای رقابتـی بازارهـای جهانـی ،روش تولید غیـر متمرکز را
برگزیـد و بـا احـداث  52کارخانـه در سـطح کشـور بـا بـه کار گیـری
حـدود  11000نفـر کارگـر بـه راه خـود ادامه داد و اکنـون نیز با دارا

بـودن بزرگتریـن زنجیـره فروشـگاهی در خاورمیانه برای دسـتیابی به
اهـداف و آرمانهـای ارتقایـی و اسـتمرار بهبـود در آن اقـدام بـه اخـذ
گواهینامـه  Iso9001-2015نمـوده کـه خـود آغاز پـروژه ای جدید با
هدف سـرآمدی سـازمانی ،مکانیزاسیون سیسـتم فروش فروشگاهی و
شناسـایی خواسته مشـتریان است.

محصوالت کفش میل

محصـوالت کفـش ملـی در  5دسـته مردانه ،زنانه  ،بچگانه  ،ورزشـی و
ایمنـی تولیـد و روانه بازار می شـود.
کفش های چرمی:
رویـه کفـش هـای چرمـی ایـن شـرکت ،چـرم طبیعـی تهیه شـده از
پوسـت گاو مـی باشـد کـه قابلیت تنفس داشـته و از تعریـق و بوی بد
پـا جلوگیـری می کند .آسـتر اسـتفاده شـده چرم طبیعی تهیه شـده
از پوسـت بـز مـی باشـد که خاصیت ضد حساسـیت و آنتـی باکتریال
دارد .کفـی طبـی کفـش بـه نحوی طراحی شـده که فشـار واردشـده
به پا در راه رفتن و ایسـتادن به صورت یکسـان بر کف پا وارد شـود و
در نتیجه از خسـتگی و کمردرد پیشـگیری می شـود .زیره این کفش
بسـیار سـبک و منعطف و مناسـب اسـتفاده در محل کار و  ...می باشد.
ارتفـاع پاشـنه در کفـش های مختلف متفاوت اسـت.
کفش های ایمنی:
جنـس رویـه کفـش و پوتیـن هـای ایمنی کفش ملـی از چرم گاوی
بـا ضخامـت  ۱.۸تـا  ۲میلیمتـر و دارای مقاومـت و انعطافپذیـری در
باالترین سـطح اسـتانداردهای جهانی می باشـد .زیره کفش از جنس
 PUو ترمورابـر و  TPUمـی باشـد که با مقاومت کششـی بـاال در برابر
شـوکهای ضربـهای و حرارتـی ،دانسـیته کـم (وزن سـبک)  ،قابلیت

گروهصنعتی
ملی ،روش تولید
غیر متمرکز را
برگزید و با احداث
 52کارخانه در
سطح کشور با به
کار گیری حدود
 11000نفر کارگر
به راه خود ادامه داد

ارتجاعـی زیـاد و ذخیـره انرژی حرکتی  ،آنتی اسـلیپ (مقاوم در برابر
لغزش) با جنس آسـتر از پارچه کتانس۱گکه سـفید کجراه و دسـتک
پارچـه پلـی اسـتر دوبله با ابـر  ۳میلیمتر تولید می شـود.
کفش های ورزشی:
کفـش هـای ورزشـی کفش ملی نیز با رویه پارچـه و زیره  EVAجهت
فعالیت های ورزشـی سـبک به دسـت مصرف کننده می رسـند .البته
کفـش هـای ورزشـی حرفـه ای با رویه و زیره هـای مقاوم و مخصوص
تولید می شـوند.

ساخت ایران
ساخت ایران اب استفاده از کاالی
ِ
ِ

بـا توجـه بـه قدمـت و خدماتی که کفش ملـی و بنیانگـذاران آن به
صنعـت تولیـد کفـش کشـور ارائـه داده اند و از همـه مهمتر کیفیت
قابـل وصـف محصـوالت آن ،خرید کفشـهای خارجی مشـابه توسـط
ایرانـی هـا دور از انصـاف بـه نظـر مـی رسـد  .اگـر مـردم مابـه عنوان
حامیـان تولیـدات داخلـی مثـل مـردم ژاپن بـه رونق کسـب و کار و
اقتصـاد کشـور خـود جدی تر بیندیشـند حتمـا بسـیاری از تولیدات
وطنـی پاسـخگوی نیـاز و کیفیـت مـد نظـر آنـان خواهد بـود  .برای
روشـن تر شـدن موضوع به بررسـی میدانی قیمت بعضی محصوالت
کفـش ملـی پرداختیم ،جالب اسـت بدانید باالترین قیمت محصوالت
کفـش ملـی کـه مربـوط بـه یـک نـوع کفـش ورزشـی مخصـوص
کوهنـوردی اسـت حـدود پانصـد هـزار تومـان اسـت ،با قیـاس آن با
محصـول مشـابه و همسـطح خارجـی از لحـاظ کیفیـت متوجه می
شـویم قیمـت محصـول خارجی چندیـن برابر محصول وطنی اسـت
 ،همچنیـن اسـت اختلاف قیمـت سـایر مـدل هـای کفـش ملـی و
محصـوالت مشـابه خارجی .

ریزش  ۲ات  ۳۰میلیوین
قیمتپژو

قیمـت انـواع پـژو  ۴۰۵و پـژو پـارس در ایـن مقطع کوتـاه زمانی
بیـن  ۲میلیـون و پانصـد تـا  ۳میلیـون و دویسـت هـزار تومـان
کاهـش را تجربـه کـرده اسـت.در حالـی کـه پـژو  ۴۰۵در هفتـه
گذشـته نزدیـک بـه  ۸۴میلیـون تومـان قیمت خـورد ،در هفته
جـاری بـه نـرخ  ۸۰میلیـون تا  ۸۰میلیـون و پانصد هـزار تومان
معاملـه می شـود.
قیمـت  ۴۰۵دوگانـه سـوز نیـز از  ۸۵میلیـون و  ۵۰۰هزار تومان
بـه  ۸۳میلیـون و  ۵۰۰هـزار تومـان کاهـش یافتـه اسـت .پـژو
 SLX ۴۰۵از  ۹۰میلیـون تومـان بـه  ۸۸میلیـون تومـان رسـید.
در عیـن حـال نـرخ پـژو پـارس کـد  ۲۹از  ۱۰۴میلیـون به ۱۰۱
میلیـون تومـان رسـیده اسـت .پژو پـارس کد  ۳۲نیـز با پذیرش
ریـزش  ۳میلیونـی قیمـت به بهایی معـادل  ۱۰۰میلیون معامله
میشـود /.خبرآنالین

وعده یک مسئول وزارت صنعت
درابره قیمت لوازم خانیگ

مدیـرکل دفتـر برنامهریـزی تأمین ،توزیـع و تنظیم بـازار وزارت
صنعـت گفـت :اکنون پروژههـای جدید تعریف شـده برای تولید
لـوازم خانگـی در کشـور بـه نتایج مدنظر رسـیده و ورود تولیدات
جدیـد بـه بـازار قیمتهـا را در این حـوزه متعـادل خواهد کرد.

