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چگونیگ کاهش هزینه های سازمان
بـه خوبـی مـی دانیـد کـه در یک سـازمان یا شـرکت هزینههایی وجـود دارد که نمیتوان از آنها چشـم
پوشـی کـرد .امـا بـا مدیریـت هزینـه هـا بـه نحـوی کـه از کیفیت کار کاسـته نشـود می تـوان هزینه ها
را کاهش داد.
کاالهـای مـورد نیـاز روزمـره را به صورت عمده خرید کنید ،معموال فروشـگاه هـا برای خریدهای عمده
تخفیفاتـی در نظـر مـی گیرنـد .با این کار در هزینه و زمان صرفه جویی میشـود.
ضرورتـی نـدارد کـه جدیدتریـن مـدل یـک محصـول را تهیه کنید .مدلهـای قدیمی تر هم کار شـما
را راه میاندازنـد.
هزینههـای هیئـت مدیـره و جلسـات را کاهـش دهیـد ،بـه جـای سـفر از برگزاری جلسـات بهصورت
کنفرانـس تلفنـی بهـره ببریـد و در صـورت ضـرورت سـفر ،در طـول سـفر از هزینههـای غیرضـروری

خـودداری کنید.
مهمان نواز باشید اما برای پذیرایی از مهمانان خود منطقی خرج کنید.
کارهای تخصصی را به نیروهایی کارآزموده بسپارید ،متخصصان بیشترین بازدهی را دارند .
به جای مالقات حضوری از تماس تلفنی ،ایمیل ،نشستهای ویدئویی و  ...استفاده کنید.
از دورکاری استفاده کنید.
برای کارهایی که نیاز به تخصص باال ندارند از کارآموزان بهره ببرید.
کاغذ را حذف کنید ،به سمت سیستم های بدون کاغذ بروید.
از خطوط تلفن مجازی به جای خطوط تلفن سنتی استفاده کنید.
اقالم راکد دارای ارزش و بدون کاربرد را به فروش برسانید.

وقتی مغزتان آچمز می شود!
آیا می دانسـتید که مغز شـما هم می تواند در حالت رودربایسـتی قرار بگیرد؟
سمیه محمدنیا حنایی
و در شـرایطی کـه هیـچ دلیـل منطقـی نـدارد دسـت بـه انتخـاب و گزینش و
روزنامه نگار
در نهایـت تصمیـم گیـری بزنـد؟ و حتـی بـه خـودش و البته به شـما بقبوالند
کـه اصلا گـول نخـورده و انتخـاب آگاهانـه و آزادانه ای داشـته اسـت! احتماال
بـا خوانـدن ایـن چنـد سـطر شـما هـم بـه فکر فـرو می رویـد یعنی مـی توان مغـز را گـول زد به طـوری که نه
خودمـان بفهمیـم و نه خـود مغزمان!!!
بلـه بـه راحتـی مـی تـوان شـرایطی را فراهـم آورد که به اصطلاح مغزتان را آچمـز می کند .بگذاریـد یک مثال
عینـی بـرای تـان بزنـم .شـما در یک مغازه لباس فروشـی رفته ایـد .بگذارید مثال را عینی تر کنم :مثال روسـری
فروشـی .مغـز شـما در روسـری فروشـی هـا یـا مغازه هایی کـه جنس های هم شـکل و تقریبا هم جنـس دارند
بیشـتر آچمـز مـی شـود .فروشـنده بـی امـان و بـه صورت خـودکار هر روسـری که شـما نیم نگاهی بـه آن می
کنیـد را در برابرتـان بـاز مـی کنـد و اطالعاتـی را در مـورد جنـس و قیمتـش ارائـه می دهد .شـما بعـد از دیدن
پنجمین یا ششـمین روسـری دچار سـردرگمی می شـوید .فروشـند گان که از این احسـاس شـما خبر دارند
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اینکـه یـک کاالیـی گران بشـه بعـد ارزان بشـه خیلـی اتفاق
افتـاده شـاید بـه قیمـت قبـل برنگـرده ولـی تـو اوج گرانـی
هـم نمانـده مثـل دالرشـد20تومن بعـد شـد 9500االن هـم
13500هسـت پوشـک بسـته ای20هزاربـود شـد 100هـزار
االن شـده 45چسـب حرارتـی دونـه ای 300بـود شـد1500
االن دونه ای 800خودرو 206هم بود35شـد 120بعد میشـه
75تـا 80پرایـد بـود 20شـد60بعد میشـه 40ال نودبـود40
بعـد شـد 140بعـد میشـه 100همیشـه توایـران افزایـش و
کاهـش اینجـوری هسـت یـک کاال 300درصـد گران میشـه
بعـد 70درصـد ارزان میشـه ما هم خوشـحالیم که اون جنس
ارزان شـده اسـت!

کاربر

سلام من یک کارگر نظافتی هسـتم و به اصطالح شـرکتی
کار می کنم .بماند که بخشـی از پولی که به عنوان دسـتمزد
در مـی آورم را بایـد بابـت پـور سـانت بـه شـرکت خدماتـی
بدهم .وضعیت معیشـت خیلی سـخت شـده اسـت .بسـیاری
از آپارتمـان هایـی کـه هـر دو هفتـه یکبـار بـرای نظافـت راه
روهـا بـه آن جـا می رفتم اعلام کرده اند کـه دیگر نظافتچی
نمـی خواهنـد و خودشـان با همسـایه ها بر سـر تمیـز کردن
شـخصی هـر طبقـه بـه توافـق رسـیده انـد .مـن نـه سـواد و
مدرکـی دارم و نـه بیمـه ای ...بـا ایـن شـرایط واقعـا مونـده ام
کـه چگونـه نـان بـر سـر سـفره ببـرم .قبل تـر ها مـی گفتند
نـان بازویـت را بخـور امـا االن آن را هـم نمـی دهند.

کاربر هشین

امـروز بـرای خریـد به یـک مغازه رفتـم .با کمـال تعجب دیدم
کـه خرمـا هـا را حـراج کـرده انـد و جعبـه ای  9500تومان به
فـروش مـی رسـانند .همـان خرماهایـی کـه تـا دو هفته پیش
جعبـه ای  32هـزار تومـان بود! واقعا بخشـی از نابسـامانی های
قیمتـی در بـازار مثال از ماسـت که برماسـت ،اسـت .وقتی من
هموطن به محصوالت به چشـم فرصتی برای دوشـیدن مردم
نـگاه مـی کنـم تا مـاه رمضان می شـود قیمت خرما و سـبزی
خـوردن و ..را بـاال مـی بـرم .دیگـر نباید از گرانی سـایر اجناس
دلگیـر شـویم .مـاه رمضـان مـاه رحمـت و درک کـردن حـال
فقـرا بـود امـا االن زمانی برای مال اندوزی بیشـتر شـده اسـت.

کاربر مسلم محمدی

من بیمه خدمات نیروهای مسـلح هسـتم .ما تقریبا هر چهار
سـال یـا پنـج سـال یکبار مـی توانیـم از تعرفه هـای حمایتی
بیمـه مـان برای خرید عینک اسـتفاده کنیم .عینک فروشـی
هایـی کـه تحـت این بیمـه عینک ارائه مـی کنند اصال جنس
خـوب و مرغوبـی را بـرای فـروش نمـی گذارنـد و عینکـی که
براسـاس تبصـره هـای بیمـه ای باید بعد از پنج سـال تعویض
شـود بـه شـش مـاه نرسـیده فرسـوده و داغـان مـی شـود .از
مسـئولین می خواهم یا شـرایطی مانند شرایط بیمه تکمیلی
و یـا طالیـی فرهنگیـان بـرای خریـد عینـک را فراهـم کنند
و یـا اینکـه مبلغـی را بـه عنـوان کمـک هزینه خریـد عینک
بـدون در نظـر داشـتن کیفیت جنس خریداری شـده به بیمه
شـونده اعطـا کننـد و دسـت او را بـرای انتخـاب مـکان خرید
بـاز بگذارند.

کاربرمحدثهمینایی

فصـل تابسـتان کـه مـی شـود بیشـتر خانـواده هـا دغدغـه
کالس هـای اوقـات فراغت فرزندانشـان را دارند .مثال در شـهر
خودمـان فقـط چنـد کالس معتبر زبـان وجـود دارد و همین
موضـوع دسـت خانـواده هـا را بـرای انتخـاب محـدود کـرده
اسـت .لطفـا فهرسـتی از انـواع کالس های آموزشـی و قیمت
هـای آن را در سـطح شـهر بیاوریـد.

کار را تـا جایـی ادامـه مـی دهنـد کـه شـما از فروشـنده زمانـی را برای گزینش اجنـاس می خواهید .بلـه در دام
افتادیـد! فروشـنده از میـان انبـوه روسـری هـا چند عـدد را کنار می گذارد و از شـما می خواهـد بین آن ها یکی
را انتخـاب کنیـد .در حالـی کـه واقعـا ممکن اسـت میان آن ها هیچ تفاوتی جز رنگ شـان وجود نداشـته باشـد.
او فقـط قیمـت اجنـاس را بـه شـما مـی دهد و شـما را به صورت خیلی نامحسـوس وادار می کند کـه از میان آن
چنـد روسـری دسـت بـه انتخـاب بزنیـد .مغـز شـما در این موقع آچمز شـده اسـت و تقریبـا به یک یـا دو عامل
اصلـی بـرای گزینـش می اندیشـد .رنگ دلخواه شـما و قیمت پیشـنهادی فروشـنده ،با اینکه تا قبـل از ورودتان
به فروشـگاه شـما چندین فاکتور برای انتخاب داشـتید مانند جنس ،ضخامت ،خنکی یا ایسـتایی مناسـب و...
در هنـگام تصمیـم نهایـی مغـز شـما در برابـر انبـوه گزینه ها و فشـار برای پیـدا کردن تفاوت هـا واکنش جالبی
از خـودش نشـان مـی دهـد .او شـباهت هـا را بـه چشـم تفاوت مـی بیند و با یـک رودربایسـتی در برابر حقیقت
دسـت بـه انتخابـی مـی زنـد کـه در شـرایط عـادی از آن سـرباز مـی زند .پـس اگر در مغازه روسـری فروشـی یا
مثلا مغـازه شـلوار جیـن گیـر افتادیـد ،از فروشـنده بخواهیـد اجنـاس زیـادی را باز نکند یـا اینکه بعـد از  4بار
انتخـاب بـه خودتـان فرصت دهیـد و فروشـنده را متوقف کنید.

| شگفتانههای اقتصادی |

رشخران ،استخدایم جدید ابنک ها
کودهـا و همچنیـن هزینه سـم پاشـی و غیره را نیز بایـد اضافه کرد.
همین موضوع باعث شـده اسـت که زمین های کشـاورزی کمتری
به زیر کاشـت بروند و حتی برخی از کشـاورزان خود را بازنشسـته
اعلام کننـد .در این شـرایط سـخت خبرهای این چنینـی برای آن
عـده ای کـه بـه زحمـت نان خانـواده و محصول تولیـد داخلی برای
ایـران بـه عمـل مـی آورند بسـیار مایوس کننـده خواهد بـود .البته
برخـی معتقدنـد که بـا گرانی زیاد قیمت محصوالت کشـاورزی در
بازارهـای داخلـی بـه ویـژه در هفتـه هایـی که گذشـته اسـت ،این
قشـر امـروزه یکـی از ثروتمنـد ترین اقشـار هسـتند ،گفتنی اسـت
که باید میان دسـتمزد نهایی کشـاورز و آنچه نصیب دالالن وپیش
خریـداران مـی شـود تمیـز قائل شـد .از ایـن که بگذریـم چنان که
خبـر واقعـا درسـت باشـد باید تاسـف خورد بـه حـال نهادهایی که
نمی تواند از مبانی قانونی و حقوقی وارد عمل شـود و مانند انسـان
هـای نخسـتین بـرای تامیـن حـق و حقوقش دسـت بـه چماق می
شـود .از ایـن مسـئله هـم کـه بگذریـم باز هـم می توان پرسـید آیا
مـی شـود بـرای صاحبـان معوقـات میلیـاردی بانک ها نیز شـرخر
اجیـر کرد؟

در سـالی کـه فشـار اقتصـادی بیـش از هـر زمـان دیگـری بـر روی
تمـام جامعـه تاثیر گذاشـته اسـت ،بانک هـا برای وصـول مطالبات
خـود از شـرخرها اسـتفاده می کنند .البته موضـوع وصول مطالبات
معـوق بانکـی چیـز جدیـدی نیسـت و تقریبـا مـی شـود گفت که
تمـام معوقـات بانکـی باالخـره از جایـی ولـو از حسـاب ضامـن هـا
امـا بـه صـورت کاملا قانونـی تامیـن می شـود .امـا این بـار در این
اتفـاق میمـون کـه به نقـل از خبرگزاری فـارس و از زبـان عنایت ا...
بیابانـی قائـم مقام خانه کشـاورز افشـا شـده اسـت ،بعضـی از بانک
هـا در شهرسـتان هـا بـه رغم مصوبـه دولت مبنی بـر تمدید مهلت
تنفـس بـرای بازپرداخـت بدهـی ها ،بـرای وصول مطالبـات خود از
شـرخر اسـتفاده مـی کنند .کشـاورزان را مـی توان بی ادعـا ترین و
در عیـن حـال زحمتکـش ترین قشـر تولیـد کننده داخلی دانسـت
کـه اتفاقـا بـا شـرایط ارزی دارای تاثیـر بسـزایی در اقتصـاد خـرد و
حتی کالن هسـتند .شـرایط کاشـت و برداشـت کشـاورزان در سال
هـای اخیـر کـه جـزو سـال های خشـک سـالی دسـته بنـدی می
شـود ،تاثیرات بسـیار بدی بر روی معیشـت این قشـر گذاشته است
بـه ایـن شـرایط ،مسـائل مالی چـون گرانـی بذرهای اصالح شـده ،

طالق صوری ازدواج صوری

یکی از مقدس ترین بنیان های زندگی اجتماعی در اسالم ،خانواده می باشد .بر هیچ کسی پوشیده نیست که این هسته اولیه اجتماع تا چه حد در رشد و
بالندگی جامعه نقش اساسی دارد .اما متاسفانه این مورد نیز مانند بسیاری از بخش های جامعه از شرایط اقتصادی تاثیر پذیرفته است .پدیده ازدواج صوری
موضوع جدیدی نیست .پدیده ای که در آن بانوان به طمع گرفتن مهریه وارد زندگی جوانی می شوند و بعد از مدتی با به اصطالح به اجرا گذاشتن مبلغ
مهریه به هدف خود می رسند .اما شاید برای تان جالب باشد که بدانید شیوه جدید دیگری برای گرفتن ماهی از آب گل آلود اوضاع اقتصادی نیز ابداع
شده است که به گفته مدیر کل تامین اجتماعی غرب تهران به یکی از معضالت نو ظهور این سازمان تبدیل شده است .ترفندی که به طالق صوری معروف
است .در این روش خانم خانه که اتفاقا پدر درگذشته ای دارد که او بازنشسته محسوب می شده است ،از همسرش به صورت صوری اما رسمی و دفترخانه
ای طالق می گیرد .تا بتواند از مصوبه ای که اعالم می کند دختران متوفی بازنشسته در صورت نداشتن سرپرست از حقوق بازنشستگی بهره مند می شود،
منتفع گردد! فارغ از این که این شیوه واقعا صوری است و خانواده ها بعد از طالق به صورت غیر رسمی به هم محرم می شوند و حتی زیر یک سقف زندگی
می کنند ،اما به سخره گرفتن یک بنیاد اصلی اجتماع و دور زدن قوانین یک کشور به بهای اندک مبلغ ماهانه جای تفکر دارد.

پول آب وبرق مرصیف خود را بگیرید!

همیشه در ابتدای فصل تابستان خبرهایی از افزایش تعرفه های آب و برق مصرفی خانوار به گوش می رسد .امسال نیز براساس مصوبه سال گذشته
هیئت دولت  ،تکلیف تعرفه های آب و برق مشخص شد .براساس این مصوبه چه خانواری در زمره خوش مصرف ها باشد چه اسرافکاران باید
افزایش  7درصدی بهای آب و برق را به جان بخرد .اما در این بین وزارت نیرو پیشنهاد جالبی برای خوش مصرفان به دولت ارائه داده است ،براساس
این پیشنهاد خانوارهایی که کمتر از الگوی مصرف برق و آب استفاده می کنند می توانند بهای خوش مصرفی خود را بگیرند .بر همین اساس در
قبض های آن ها معادل آنچه می توانستند براساس الگوی مصرف ،مصرف کنند اما آن ها صرفه جویی کرده اند را به صورت ریالی در قبض های
شان مشاهده خواهند کرد .این سکه دست و دلبازی و البته ابزار تشویقی وزارت نیرو روی دیگری هم دارد که برای مشترکین پر مصرف به زمین
می آید .براساس پیشنهاد این وزرات خانه برای مشترکینی که فراتر از الگوی مصرف ،عمل می کنند ،عالوه بر آن  7درصد افزایش بها ،یک افزایش
 16درصدی نیز باید وجود داشته باشد  .وزارت نیرو این پیشنهاد را نه برای درآمد زایی بلکه برای تشویق خانواده ها به مصرف بهینه و الگو مند
موهبات الهی معرفی کرده و ابراز امیدواری کرده است که این پیشنهاد بتواند مشترکین کم اما بسیار پر مصرف را نیز سر به راه کند.

ارابه مرگ  15میلیون توماین

مـرگ بـه عنـوان یکـی از واقعیـت های زندگی اسـت که تا حد زیـادی نمی توان برای آن برنامـه ریزی مالی کرد.
شـتری کـه باالخـره دم هـر خانـه ای خواهـد خوابیـد و . ...اما متاسـفانه همین اتفاق دردناک هـم برای بعضی ها
فرصتـی شـده اسـت کـه روح و خـوی توانمندی اشـرافی خـود را به نمایش بگذارند .از مراسـم هـای آنچنانی در
بهتریـن هتـل هـای شـهر بگیریـد تـا محل دفـن های چند صد میلیونـی ،تاج گل ها ،سـنگ مـزار و  ...اما جالب
تریـن و در عیـن حـال تاسـف برانگیـز ترین خرج کرد این مراسـم کرایه خودرو حمل جسـد اسـت که در بعضی

مواقـع حتـی بـه  15میلیـون تومـان بـرای حمـل یک جسـد و بـرای یک روز می رسـد! بعضـی از خانـواده های
متـول پایتخـت نشـین بـرای حمـل جنـازه عزیـزان درگذشـته خود به ماشـین های بهشـت زهـرا رضایت نمی
دهنـد و خواسـتار خـودرو هـای لیموزیـن و حتـی کالسـیک برای این امر هسـتند .در جامعه ای کـه برخی برای
بـه دسـت آوردن انـدک حقـوق ماهانـه حاضر هسـتند طالق صوری بگیرند ،بعضی هم هسـتند کـه از تنها ترین
پـرده عبـرت آمـوز ،نـه تنها درسـی نگرفته که به عمق فاجعه شـکاف طبقاتـی بیفزایند.

