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خدمات تجارت هاي گذشته،  ترين خدمات پايگاه اطالع رساني صنعت؛ طي هفته يكي از پرمخاطب
  .خدمتي كه با رويكردي متفاوت از سايرين در حال ارائه به مشتريان است! بوده است  الكترونيك

خواهيم كه  وبسايت، همه ي ماجرا نيست؛ ما يك وب سايت كارآمد ميطراحي يك ما معتقديم،
  .منجر به رشد و توسعه ي كسب و كار شود

  ...گام تعريف كرديم، كه شايد بتواند كسب و كار شما را هم متحول كند  5از اين رو، خدمتي را در 

 ؛ طراحي وب سايتگام اول

 ؛ بهينه سازي براي موتورهاي جستجوگام دوم

  ؛ بازاريابي ويروسي و بازاريابي دهان به دهان تحت وبومگام س

 ؛ بازاريابي در شبكه هاي اجتماعيگام چهارم

 ؛ تدوين كمپين تبليغات تحت وبگام پنجم

  ... گام را با هم طي كنيم 5اين . گام فاصله داريد 5تا رسيدن به موفقيت در تجارت الكترونيك 

و در آدرس زير  ir.myindustry.www گام را مي توانيد در سايت  5توضيحات كامل هر كدام از اين 
  :بيابيد 

  

  .تماس حاصل فرماييد 02166389525توانيد با شماره  يا براي اطالعات تكميلي مي

  

www.myindus t ry . i r / se rv ice -produc t /consul t ing-service /web-developing .h tml
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  براي تهيه پيام تبليغاتي ROIسه گانه 
  
  
 

پيام در تمامي مدلهاي ارتباطي، چه مدلهاي يكسويه در گذشته . خلق ايده پيام يكي از اجزاي اساسي تبليغات است
قرار است به در واقع عنصر اصلي يك آگهي، پيامي است كه . اي دارد و چه مدلهاي تعاملي امروزي جايگاه ويژه

بسياري از تبليغ كنندگان، پيام را فقط براي . اما خلق ايده پيام به تنهايي كافي نيست. مخاطبين هدف رسانده شود
اين امر به مثابه رفع مسئوليت و صرف انجام . اي ندارند چرا كه جز اين چاره. كنند كه آگهي ساخته شود آن خلق مي

   .دادن كاري است

از نظر خالق بودن  يبرنامه هاي تبليغات
ايجاد يك پيام . با همديگر تفاوت دارند

خالق و قابل توجه از مسايل روزمره و 
. عادي كاري برجسته و قابل تحسين است

اين همان كاري است كه شكسپير در طرح 
داستانهاي خود از مسايل عادي و پيراموني 
خود انجام داده است و باعث شده كه آثار 

از سايرين متمايز وي به نحوي برجسته 
 .شود

تبليغ كنندگان براي تهيه پيام بايد مراحل 
اين مراحل . چهارگانه اي را طي كنند

ررسي مسئوليت اجتماعي و پيامدهاي و ب اجراي پيام، ارزيابي و انتخاب پيام، هيه ايده پيامت: عبارتند از
 .ازيممي پرد»  تهيه ايده پيام« ي ما در اينجا به بخش اول يعن اما .پيام

 
بسياري از كارشناسان عقيده دارند خالقيت قابل آموزش بوده . در وراي هر آگهي خوب يك مفهوم خالق وجود دارد

در اينجا ما قصد نداريم به اين فنون بپردازيم اما ميل داريم با ذكر اين مساله . لذا براي آن راهكارهايي توصيه نمودند
ويليم ولز ويژگي سه گانه اي . يت كمتري بهره مند هستند را برطرف كنيمنگراني افرادي كه تصور مي كنند از خالق

 : را توصيه مي كند  ROI را تحت عنوان

R  :Relevance  يعني مربوط بودن پيام 

 لينك مطلب در سايت

 azimi@myindustry.ir 

 سيد حميدرضا عظيمي 
  توليد صنعتي دانشگاه صنعتي اميركبير –كارشناس مهندسي صنايع

  بازاريابي دانشگاه شهيد بهشتي –كارشناس ارشد مديريت بازرگاني

http://www.myindustry.ir/sale-and-marketing/article/roi-advertising-message.html
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O  :Originality   يعني اصالت داشتن پيام 

I  :Impact  يعني خالق بودن و موثر بودن پيام 

 .ها را خالق مي سازد كمك مي كند سه خصوصيت به توصيف آن چه كه در تبليغات ايده اين

 مربوط بودن

ساله كه به سرعت به اين طرف و آن طرف مي روند و دايماً با تلفن  50مشتريان شما چه كساني هستند؟ تاجراني 
به دنبال كسب منفعت هستند يا افرادي  گروه زنان خانه دار يا زنان شاغل، افراد نفع گرا كه. همراه صحبت مي كنند

يكي از اساسي ترين . كه كاال را براي خود كاال نمي خرند بلكه براي معنايي كه ايجاد مي كند خواهند خريد
براي اين كه . كاركردهاي تبليغات و ارتباطات، پذيرش مداوم يا غير مداوم يك تفكر، باور، محصول و غيره است

براي چه چيزي ارزش قائل هستند و . يد درك كنيد مشتريان شما به دنبال چه هستندپذيرش صورت گيرد شما با
بنابراين با تكيه بر تحقيقات بازاريابي ابتدا بايد مخاطبين هدف را شناخت، . چه چيزي توجه آنها را جلب خواهد كرد

نوان مثال يك هتل در سنگاپور به ع. سپس به طرح مواردي پرداخت كه به آنها مربوط بوده و براي آنها اهميت دارد
اين مساله براي مسافرين هتل كه بيشتر به دنبال آرامش، . ادعا مي كند كه مرتفع ترين هتل در جهان است

استراحت، نظافت و خدمات هستند چه اهميتي مي تواند داشته باشد؟ مورد ديگري كه حتماً شما نيز تجربه كرده 
پيامك كالسهاي كنكور كارداني به كارشناسي براي . ه اي فرستاده مي شودايد، پيامك هايي است كه به صورت دست

 .همچنين بايد ادعاي طرح شده در پيام با ويژگي محصول ارتباط منطقي داشته باشد! دانشجويان كارشناسي ارشد 

 اصالت

ني خالق است كه اصالت يعني منحصر به فرد بوده يعني غير معمولي و غير منتظره بودن، يك ايده تبليغاتي زما
فكري خالق است كه در زمان خطور از ذهن شما، ايده اي از قبل  .بديع، تازه، غير منتظره و غير معمولي باشد

اما اين به تنهايي كافي نيست چرا كه جوهر خالقيت آن است كه هيچ فرد ديگر هم . نسبت به آن نداشته باشيد
. اصيل فقط يك كپي بي شرمانه و ساده لوحانه از همديگر هستندآگهي هاي غير . تصوري از آن مساله نداشته باشد

اگر چه اين اين كپي برداري ها ممكن است در مواردي نتايج خوبي داشته باشند اما هميشه و در اكثر مواقع اين 
رگ استفاده از عبارات، موزيك، فضا و غيره كه به صورت كليشه درآمده اند، مي تواند يك اشتباه بز. گونه نيست

  .عباراتي مثل سرعت، امنيت، دقت، كيفيت و تركيب دوتايي و سه تايي آنها براي همه ما بسيار آشنا هستند. باشد

 فضاي در تقليد يا الگوبرداري«  و»  تقليد طعم با ايراني برند يك توز، چي«  مطالب مطالعه ارتباط همين در
  .كنيم مي توصيه شما به ir.myindustry.wwwدر سايت  را»  ايران كار و كسب



 

  

 الكترونيكي پايگاه اطالع رساني صنعتماهنامه

5  www.myindustry.ir 
 

 تاثير

يك پيام تاثيرگذار بي اعتنايي رايج نسبت به تبليغات را از . پيام بايد فدرت ميخكوب كردن مخاطب را داشته باشد
تلويزيون را برداشته و كانال را عوض مي در بسياري موارد مخاطبين با شروع شدن آگهي سريع كنترل . بين مي برد

 .آن را ناديده مي گيرند...) تبليغ چاپي، راديو و (كنند يا در موارد ديگر 

در . تاثيرگذاري نه تنهاي باعث افزايش سطح توجه مي شود، بلكه در به خاطر سپاري و يادآوري پيام نيز موثر است
 .كردن مخاطب را داردنهايت يك آگهي موثر قدرت قفل كنندگي و ميخكوب 

 :منابع مورد استفاده در اين مطلب

 كتاب مديريت تبليغات نوشته دكتر طهمورث حسنقلي پور انتشارات نگاه دانش
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SAP چيست ؟  

   

  

 SAP ، پاي شركت بزرگ و مشهور1384يس شركت فاوا گسترش با سرمايه گذاري ايران خودرو در سال با تأس

اين مقاله قصد . و محصوالت آن به ايران باز شد )كه در ميان فارسي زبانان سپ هم خوانده مي شود. پ. آ. اس(
از آنجا كه تمركز محصوالت اين شركت تنها بر نوع خاصي از نرم . و محصوالت آن را دارد SAP معرفي شركت

مي شناسند، در اين مقاله  SAPافزارها است و استفاده كنندگان نيز فارغ از محصول مورد استفاده، آن را تنها با نام 
 .شركت و محصوالت آن يكسان فرض شده اندنيز نام 

در شهر واينهايم در آلمان تأسيس شد و بعدها مقر اصلي آن به والدورف در نزديكي  1972در سال   SAPشركت 
آنها براي . با هم آشنا شده بودند IBM مؤسسان اين شركت پنج جوان بودند كه در شركت. فرانكفورت منتقل شد

ي امور حسابداري و محاسبه ي دستمزد اولين بار نرم افزاري برا
اختراع كردند كه اطالعات را مستقيماً از كاربر دريافت مي كرد و آن 

آنها سيستم  .را از طريق صفحه ي نمايش به كاربر ارائه مي كرد
مي دانستند و به همين دليل هم تا قبل از  Realtime خود را

حصوالت خود به عنوان پيشوند براي نام م R ، يك حرف2000سال 
كه مشتريان زيادي در   SAP R/3مانند )انتخاب مي كردند 

از ورود سفارش تا برنامه (اين بود كه همه ي وظايف سازمان  SAPمزيت بزرگ سيستم ). سراسر جهان داشته است
ت را در خود جمع مي كرد و بنابراين تنها يك نرم افزار براي مديري) ريزي مواد و توليد و صدور صورتحساب

استفاده از يك بانك اطالعاتي واحد باعث صرفه جويي زماني در ثبت و نگهداري اطالعات مي . اطالعات كافي بود
و برخي مدل هاي زيمنس قابل نصب بود، اما  IBM تنها بر روي سخت افزارهاي SAPتا ابتداي دهه ي نود، . شد

به كامپيوترهاي يونيكس روي آورد  SAP ، شركتكه نيازهاي سخت افزاري باالتري داشت R/3 بعد از آن با معرفي
 .و فراگير شدن آن در جهان شد SAP كه باعث رشد سريع

با درآمد  2010اين شركت در سال . كار مي كنند SAP نفر در سراسر جهان مستقيماً براي شركت 53500امروزه 
اين درآمد از محل فروش . يا قرار گرفتميليارد يورو، در رديف چهارمين شركت توليدكننده ي نرم افزار در دن 12.5

تشكيل شده  (درصد 3(و غيره ) درصد 4(، آموزش )درصد 22(، مشاوره )درصد 40(، پشتيباني )درصد 31(نرم افزار 
ميليون نفر در اين كشورها در  12كشور دارد و به طور تخميني  120هزار مشتري در  100حدود  SAP .است

بيش  SAP بر اساس اطالعات شركت تحقيقات بازار گارتنر، . استفاده مي كنند SAP محل كار خود از محصوالت
مي توان از  SAP از مهمترين رقباي. را در جهان در اختيار دارد ERP درصد از بازار نرم افزارهاي 28از 

  احمد ميرخاني
  تحليل سيستمها دانشگاه صنعتي اميركبير –كارشناس مهندسي صنايع

  سيستمهاي اطالعاتي اقتصادي دانشگاه گوتينگن آلمانكارشناس ارشد 

 mirkhani@myindustry.ir  لينك مطلب در سايت

http://www.myindustry.ir/information-management-systems/article/what-is-sap.html
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سيستم جامعي است كه سعي در  ERP  (Enterprise Resource Planning).مايكروسافت و اوراكل نام برد
يكپارچه سازي همه وظايف و بخشهاي موجود دريك سازمان با استفاده ازيك سيستم كامپيوتري واحد دارد كه 

اين نرم افزار بوسيله يك بانك اطالعاتي واحد، امكان به . بتواند نيازهاي خاص و ويژه اين بخشها را برآورده سازد
اين نرم افزار از تعدادي ماژول نرم . برقرار ميسازد اشتراك گذاري اطالعات و ارتباط بخشهاي مختلف را با يكديگر

 ERP اغلب نرم افزارهاي .افزاري تشكيل شده است كه هر يك بخشي از وظايف موجود در شركت را بر عهده دارند

. آنقدر منعطف هستند كه شركتهاي خريدار قادرند تعدادي از ماژولهاي مورد نياز و يا همه آنها را نصب و بكارگيرند
 :نيز از اين ماژول ها تشكيل شده است  SAPلي ترين محصولاص

FI (Finance) 

CO (Controlling) 

MM (Materials Management) 

SD (Sales and Distribution) 

PP (Production Planning) 

HR (Human Resources) 

 
 

را افزايش مي دهند، مي  SAPنند از عواملي كه تقاضا براي نرم افزارهاي جامع براي مديريت اطالعات سازمان ما
 :توان به اين موارد اشاره كرد

 حجم زياد توليد داده ها -

 افزايش پيچيدگي سيستم ها -

 پيشرفت سخت افزارها و كاهش قيمت آنها -

 در دسترس بودن رايانه ها در سازمان ها و ارتباط آنها از طريق انواع شبكه ها -

 محوري در سازمان ها-فرآيند -
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 مشكل بودن اتصال و ارتباط نرم افزارهاي كاري مختلف در سازمان ها -

 :روي مي آورند ERP سازمان ها معموالً با اين اهداف به نرم افزارهاي

 آسان سازي و سرعت بخسيدن به فرآيندهاي كاري -

 بهبود كيفيت اطالعات -

 دسترسي سريعتر به اطالعات -

 اسيون فرآيندهااتوم -

 يكپارچه سازي فرآيندها -

 يكپارچه سازي داده ها -

 كاهش تعداد سيستم هاي مختلف مورد استفاده در يك سازمان -

در سازمان، با اندازه ي سازمان ارتباط مستقيم دارد و بنا به شرايط، معموالً  SAP زمان پياده سازي كامل محصول
يا شركاي  SAP براي مشتريان ممكن است توسط شركت SAP سازيپياده . ماه طول مي كشد 14تا  4ميان 

اين شركا كه عمدتاً شركت هاي مشاوره ي . مورد تأييد قرار گرفته اند انجام شود SAP تجاري آن كه توسط
 :رتبه بندي شده اند كه مهمترين آنها عبارتند از SAP شناخته شده اي در دنيا هستند، بر اساس كيفيت كار توسط

Accenture 

IBM Global Services 

Deloitte 

Capgemini 

Satyam 

Wipro 

Bearingpoint 
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Infosys  وCSC  وTCS 

 :بسيار ساده است و از سه اليه تشكيل شده است SAP ساختار نرم افزاري

 .بانك هاي اطالعاتي كه وظيفه ي دخيره سازي داده ها را بر عهده دارند .1

هاي اطالعاتي دريافت كرده و بعد از انجام محاسبات تعريف شده، خروجي را توليد داده ها را از بانك : فرآيندها .2
 .مي كنند و به اليه ي بعدي تحويل مي دهند

و ) كه در باال ذكر شد MM مانند ماژول(مجموعه اي از فرآيندهاي مرتبط را در هر ماژول جمع كرده : ماژول ها .3
 .هاي الزم را فعال مي كندبعد از دريافت هر دستور از كاربر، فرآيند

بنابراين، هر ماژول براي انجام كار خود با چند فرآيند در ارتباط است و هر فرآيند براي انجام وظيفه ي خود با يك 
 .يا چند بانك اطالعاتي در ارتباط است

وليد كرد كه شد، آن بود كه سال ها پيش و قبل از تمامي رقبا نرم افزار جامعي ت SAP آنچه باعث موفقيت شركت
و فرآيندهاي كاري و تجاري يك سازمان را ) همسان با دپارتمان هاي اصلي يك سازمان(تقريباً تمام ماژول ها 

پوشش مي داد و به مشتري اطمينان مي داد كه مي تواند براي تمام امور سازمان خود از همين يك نرم افزار 
بود كه بدون تغييرات خاصي در تمام سازمان ها قابل پياده يك نرم افزار استاندارد  SAP در واقع. استفاده كند

سخت ترين كار جمع آوري و تعريف تمام فرآيندها و وظايف سازمان در اين نرم افزار بود و بعد از آن . سازي بود
ته الب. كافي بود كه آن را بر روي يكي از سرورهاي مشتري نصب كنند و كامپيوترهاي كاربران را به آن متصل كنند

خودرو سازي، پتروشيمي، دانشگاه و (متنوع تر شد و به عنوان مثال، براي هر صنعت  SAP بعدها سبد محصوالت
همچنين نسخه هاي مربوط به شركت هاي بزرگ از شركت هاي . عرضه شد SAP يك نسخه ي مخصوص از) غيره

 .كوچك و متوسط تفكيك شد 

، يكپارچه سازي عالي داده Realtimeمي توان به فرآوري داده ها به صورت  SAP از ديگر داليل موفقيت نرم افزار
 .ها و فرآيندها، عدم وابستگي به پلتفرم و سيستم عامل، بازاريابي قوي و مديريت اين شركت اشاره كرد

 :منابع مورد استفاده در اين مطلب

Sap.de 

SAP R/3 Blockseminar, Professur für Anwendungssysteme und E-Business, 

Universität Göttingen 
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  .چند دقيقه با مديراني كه به مشاوره حرفه اي اعتقاد ندارند

  

  

در بين كسب و كار هاي كوچك و متوسط و حتي گاهي بزرگ ، بسيارند مديراني كه از اهميت و تاثيرگذاري 
در اينجا به برخي از داليل اين مديران مي پردازيم و قصد داريم آنها را . استفاده از مشاوران كسب و كار بي اطالعند

 .نقد كنيم

 .اوضاع كاري در حال حاضر خوب است و ما نيازي به مشاوره و كمك ديگران نداريم :اول دليل

در ابتدا بايد اين نكته را ياد آور شد كه تمام كساني كه در حال حاضر در كسب و كار خود دچار مشكل و عارضه 
. هستد به احتمال زياد زماني به مانند امروزِ شما، هيچ مشكلي نداشته اند و بنگاه اقتصادي آنها در رونق بوده است

عموماً اين مديران از . اين كه آنها متوجه اين مسئله باشنداما به مرور زمان اوضاع بد و بدتر شده است ، بدون 
ياد مي كنند و هميشه آرزوي بازگشت به  دوران طالييگذشته هاي پر رونق به عنوان 

غافل از اينكه با توجه به سرعت روزافزونِ پيشرفت اطالعات و . آن زمان را دارند
ديگر  بازار رقابت كامل تكنولوژي ، باال رفتن دقت و سطح توقع مشتريان و وجود

نمي توان در درياي پر تالطم تجارت و ... بدون تكيه بر علم روز دنيا و استفاده از تكنيك هاي باال بردن بهره وري و 
 .هيچ وقت باز نخواهد گشت» دوران طاليي«به عبارت ديگر آن . صنعت امروز جان سالم به در برد

اوضاع يك شركت، بد شد و به سمت بحران پيش رفت، يك مشاور هر چه  بايد توجه كرد كه در زماني كه   به عالوه
تر شدن  قدر هم زبر دست و توانا باشد كمك چنداني نمي تواند براي رونق كسب و كار و يا حتي جلوگيري از وخيم

 .اوضاع كند

  ما كار خود را بلديم پس چه نيازي به مشاوره داريم ؟ :دليل دوم

ركت شما قطعاً نياز به دانايي و تخصص خاصي فراتر از روال عادي و روتين كسب و كار پيدا كردن بعضي مشكالت ش
شما ممكن است در زمينه توليد يك كاالي خاص به زير و بم كار آشنا باشيد، اما آگاهي در مورد روش . شما دارد

ائلي هستند كه دانش آن در و يا برنامه ريزي توليد مس بازاريابي، كنترل پروژه، كنترل كيفيتهاي بهينه سازي، 
 .اختيار مختصصان و دانش آموختگان در اين زمينه ها مي باشد

 لينك مطلب در سايت

 sharifi@myindustry.ir    محمد شريفي
  توليد صنعتي دانشگاه صنعتي اميركبير –كارشناس مهندسي صنايع

  ارشد مديريت مالي دانشگاه شهيد بهشتيكارشناس 

http://www.myindustry.ir/analytical-notes/note/why-consultation.html
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  به درون شركت ممكن  حتي اگر شما در داخل شركت داراي نيروهاي متخصص در زمينه هاي فوق باشيد، نگاه آنها
ه اندازه يك مشاور متخصص است درگير تعصبات و نزديك بيني هاي ناشي از كار اجرايي باشد و لذا نمي تواند ب

 .براي شركت شما مفيد واقع شود

همچنين جدا از تشخيص مشكالت بالفعل و بالقوه و پيدا كردن راه حل براي آنها اجراي اين راه حل ها فرايندي 
و   پيچيده و زمانبر است كه معموال مديران اجرايي شركت به دليل فشار كارهاي روزانه فرصت انجام آن را نمي يابند

 .معموال پرونده بهبود و رفع نقايص به بايگاني سپرده مي شود

 اما در عمل براي ما كاري نمي كنند. مشاوران تنها حرفهاي خوبي مي زنند :دليل سوم

اين به شما و نوع فعاليتتان بستگي دارد كه نظرات و ايده هاي مشاوران را خودتان عملياتي كنيد و يا در اجرا نيز از 
اگر چه در بعضي از . بگيريدآنها كمك 

كسب و كارها اجراي طرح هاي بهبود 
تنها به وسيله مديران اجرايي داخلي 

اما در بيشتر موارد . امكان پذير است
بهتر است كه از مشاوران در مرحله 

با توجه به . اجرا نيز كمك گرفته شوند
اينكه آنها به دليل تكرار پروژه بهبود 

با نحوه در موارد مشابه و آشنايي 
اجراي آن و همچنين نگاه از بيرون به 
شركت، مجريان و يا مشاوران اجرايي 
خوبي نيز هستند قاعدتاً خواهند 

 .توانست منشا اثر و تحول در شركت باشند

 .كار ما عمليست، چه نيازي به يك مشت حرف هاي تئوري بدون پشتوانه اجرايي داريم :دليل چهارم

اما اين موضوع بيشتر به آن خاطر است كه تعداد زيادي . تا حدودي منطقي به نظر مي رسد بايد بگوييم كه اين ايراد
از فارغ التحصيل رشته هاي مديريت و مهندسي صنايع، بدون داشتن سابقه و تجربه كار اجرايي و در حالي كه با 

اگرچه به احتمال زياد  – آنها صنعت در ايران آشنايي كافي ندارند وارد كار مشاوره مي شوند و حاصل نظرات  فضاي 
 .چون در عمل قابليت اجرا ندارد موجب ايجاد بدبيني در مديران شده است - داراي پايه علمي قوي و درستي است

اوال سعي كنيد خدمات مشاوره را از شركت ها . براي رفع اين مشكل توجه به چند نكته ضروري به نظر مي رسد
. طمئن شويد شركت مشاوره مورد نظر قبالً در پروژه هاي مشابه فعاليت كرده باشدثانيا م. دريافت كنيد و نه افراد
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براي اطمينان، از مشاور رضايتنامه عملكرد آنها را بخواهيد و در صورت احساس نياز با بعضي از كارفرمايان قبلي 
ون مدت زمان اجرا پروژه، به عالوه بدون بستن قرارداد وارد عمل نشويد و در قرارداد مسائلي همچ. تماس بگيريد

 .شرح دقيق كار، نحوه انجام و خروجي را ذكر كنيد

ما توان پرداخت همچين . مشاوران دستمزد زيادي به نسبت كاري كه انجام مي دهند مي خواهند :دليل پنجم
 .پولهايي را نداريم

اما اين هزينه در برابر پولهايي كه به دليل . مشاور خوب باال باشدممكن است هزينه پرداختي به يك ! حق با شماست
در حقيقت . عدم بهره وري در شركت شما هدر مي رود و يا درآمدهايي كه از دست مي دهيد واقعاً ناچيز است

 .استفاده از يك مشاور با سابقه و توانا نوعي سرمايه گذاريست نه هزينه
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  ايرانيان در انتخاب برند پوشاكسليقه 

 .دهند درصد مردم ايران پوشاك جين را به ساير پوشاك ترجيح مي 40

در » جين«دهد كه  هاي صورت گرفته برروي ساليق مصرف كنندگان پوشاك و محصوالت نساجي نشان مي بررسي
   .درصد بازار پوشاك ايران را به خود اختصاص داده بود 43سال گذشته 

درصد  43دهد كه  كه در ميان چندين جامعه از ساكنان شهرهاي بزرگ كشور صورت گرفته نشان مي اين بررسي
  .درصد بازار پوشاك مختص ساير اجناس از محصوالت نساجي است 57پوشند و  شهروندان ايراني جين مي

دهد كه  است نشان مياين آمار كه به نوعي تاييدكننده عدم استقبال مصرف كنندگان از محصوالت نساجي داخلي 
اند و اختالف معنا داري ميان  هاي درآمدي تقريبا به يك اندازه مصرف كنندگان پوشاك جين در ميان تمام گروه

تعداد افرادي كه پوشاك جين در رنج 
 30تا  20هزار تومان،  20تا  10قيمتي 

هزار تومان را  50تا  30هزار تومان و 
ع بين در واق. دهند وجود ندارد ترجيح مي

اند  درصد افرادي كه اعالم كرده 30تا  20
در يك سال گذشته پوشاك جين 

هزار  50تا  10هايي بين  اند، قيمت خريده
تومان را محصوالت موردنظر خودپرداخت 

 15اين گزارش حاكي است تنها . اند كرده
ماه اخير لباس  12درصد كساني كه در 

جالب آنكه در اين نظر  .اند تومان را در ماه صرف خريد لباس جين نمو دههزار  50اند بيشتر از  اند گفته جين خريده
 .اند هزار تومان براي لباس جين هزينه كرده 10درصد طرفداران لباس جين در يك سال اخير تا سقف  3سنجي 

ه با درصد بازارمصرف به خود در صدر قرار گرفته و پاتن جام 20با اختصاص  lee دراين ميان سال گذشته برند
درصد گرايش از  10با  diesel درصد از طرفداران پوشاك جين به خود بعد از اين برند قرار دارد؛ 11اختصاص 

درصد طرفداران پوشاك جين  7نيز با  Levis .سوي مصرف كنندگان سومين برند مطرح در بازار ايران بوده است
نيز با اختالف  bossini و tommy ،zara ،pepe آرين جين،. در جامعه شهري در رده بعدي اين بررسي قرار دارد

 .هاي مورد عالقه در ميان طرفداران لباس جين در كشور هستند كمي از يك ديگر به ترتيب برند

   

 لينك مطلب در سايت

http://www.myindustry.ir/sale-and-marketing/article/brand-preference-iran-clothes.html
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  قيمت گذاري انتقالي و سازمانهاي غير متمركزعوامل 

  

 مقدمه

براي سازمان هايي كه قصد دارند فعاليت هاي مختلف خود را در قالب واحدهاي مجزا و مستقل انجام دهند، اطالع 
لذا بايد واحدها را مجموعه هايي مستقل در . زيان دهي هر واحد اهميت بسياري دارددقيق از ميزان سوددهي يا 

يكي از مهمترين فاكتورهايي كه براي تعيين سودآوري واحدها . نظر گرفت و عملكرد هر يك را مورد بررسي قرار داد
در اين . جابجا مي شوندو بررسي عملكرد آن ها نياز است، قيمتي است كه تحت آن كاالها و خدمات بين واحدها 

مبحث به بررسي روش هاي مختلف قيمت گذاري كاالها و خدمات در انتقال بين واحدهاي مختلف يك سازمان مي 
  .پردازيم

انتقال كاالها و خدمات بين قسمتهاى مختلف يك واحد انتفاعى بزرگ كه به شكل غيرمتمركز اداره مي شود، از 
. مبادله محسوب مى گردد كه بايددر سوابق و مدارك حسابدارى انعكاس يابدديدگاه حسابدارى نوعى رويداد يا 

مى نامند و به فرآيند » قيمت انتقالى«ارزشى را كه به اين گونه مبادالت و رويدادها تخصيص مى يابد، اصطالحاً 
فته مى بين قسمت هاى مختلف يك واحد انتفاعى گ» قيمت گذارى انتقاالت داخلى«تخصيص ارزش، اصطالحاً، 

از آنجا كه اين گونه انتقاالت در داخل سازمانها رخ مى دهد و به شدت بر ارزيابى عملكرد مديران قسمتهاى . شود
هدف از سمينار بررسي روشهاي  .مختلف سازمانها اثر مى گذارد، ارزش گذارى آنها بايد با بصيرت كافى انجام گيرد

همچنين شرايط مناسب براي استفاده از هر يك از . يك مي باشدمختلف قيمت گذري انتقالي و مزايا و معايب هر 
 .روش ها نيز شرح داده خواهد شد

 مفهوم قيمت گذاري انتقالي

درسازمانهاي غير متمركز بيشتر قدرت تصميم گيري در دست مديران واحد هاي فرعي است، كه درچنين حالتي 
ارزيابي عملكرد آنها از قيمتهاي انتقالي  هاي فرعي ودرسيستم كنترل مديريت براي هماهنگ كردن اقدامات واحد 

 .استفاده مي شود

قيمت انتقال يافته يعني قيمتي كه كاالها و خدمات در درون يك سازمان از يك فرايند به فرايند ديگر، يك واحد به 
  .واحد ديگر يا يك فرد به فرد ديگر منتقل مي شوند

و خدماتي كه به واحد فرعي ديگري ازهمان سازمان ارائه مي دهد ،  يعني قيمتي كه يك واحد فرعي براي كاالها
يعني اينكه قيمت اقالم انتقالي باعث ايجاد درآمد . منظور مي كند، كه بر سود هر دو بخش تاثير خواهد گذاشت 

 لينك مطلب در سايت

 سيد احمد حسيني
  توليد صنعتي دانشگاه صنعتي اميركبير –كارشناس مهندسي صنايع

  خواجه نصيرالدين طوسيمالي دانشگاه  مهندسي -صنايع  مهندسيكارشناس ارشد 

http://www.myindustry.ir/management-theory/article/decentralized-organization-pricing.html
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يافته بين براي واحد فرعي فروشنده و ايجاد هزينه براي واحد فرعي خريدار ميشود ، درواقع كاال يا خدمت انتقال 
 .واحد هاي فرعي يك سازمان را محصول واسطه اي مي نامند

و  مفهوم قيمت گذاري انتقالي به اين مسئله مي پردازد كه چنانچه در درون يك سازمان واحدي به واحد ديگر كاال
خدمات را به قيمت  خدمات مورد نيازش را ارائه كند، با چه قيمتي بايد اين كاال و خدمات را به او بفروشد؟ آيا كاال و

تمام شده محاسبه كند يا بر مبناي قيمت فروش به مشتريان بيروني يا بر مبناي درصد مشخصي از قيمت تمام شده 
كاال؟ اگر اين فرايند بين واحدهاي مختلف به صورت سلسله وار انجام شود آيا قيمت كاال و خدمات در مراحل 

  صد مشخصي به قيمت آن اضافه مي شود؟مختلف انتقال ثابت است؟ يا در هر مرحله در

 سازمان هاى غيرمتمركز و تمركززدايى

در اغلب سازمان ها و موسسات كوچك تصميمات مهم 
توسط يك نفر كه در راس سازمان يا موسسه قرار ” عموما

اما همين كه سازمان بزرگ شد و . دارد، اتخاذ مى شود
ها توسط توسعه يافت، تصميم گيرى در تمامى زمينه ها تن

دشوار و حتى گاه ” يك شخص منحصربه فرد غالبا
در اين قبيل موارد، تصميم گيرى ها .غيرممكن مى شود 

بايد از طريق تفويض اختيار در زمينه هايى معين به رده 
همراه . هاى مختلف مديران در سطح سازمان واگذار شود

با تفويض اختيار، موضوع مسئوليت مطرح مى شود، بدين 
مديران تصميم گيرنده در قبال تصميماتى كه  معنا كه

اختيارات . اتخاذ مى كنند، مسئول و جوابگو هستند
تصميمگيرى بايد با مسئوليتهاى خواسته شده، متناسب 

بنابراين، واگذارى اختيار تصميم گيرى و تفويض . باشد
تصميم گيرى هاى متمركز در مسئوليت به مديران سطوح مختلف در سازمانها، به اين دليل ضرورت مى يابد كه 

تفكيك كليت سازمان به قسمتها و واحدهاى مجزا  .سازمانهاى بزرگ و توسعه يافته، غيرعملى و گاه غيرممكن است
 “اين تفكيك و جداسازى اصطالحا. و واگذارى اداره هر يك از آنها به مديران مشخص، امرى اجتناب ناپذير است

مديران واحدها و قسمتهاى مختلف اختيار تصميم گيرى داده مى شود، اما اين به . تمركززدايى ناميده مى شود
يكى از وظايف مهم حسابدارى مديريت در . مديران بايد در قبال تصميماتى كه اتخاذ مى كنند، مسئول باشند

اين . ستسازمانهايى كه به شكل غيرمتمركز اداره مى شوند، گزارش عملكرد مديران به منظور ارزيابى عملكرد ا
 .ارزيابى، بسته به نوع مراكز مسئوليت يا قسمتهاى متشكله سازمان، متفاوت است
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هاي زيادي ساختارهاي غير متمركز دارند كه موضوعات مختلف و عملكردهاي كنترلي مختلف مديريتي را  سازمان
كنند زيرا كه اين امر بر  تمركز يا تمركز زدايي تصميم گيري ميمديران رده باال درباره عدم  .آورند بوجود مي

 .گذارد  فعاليتهاي تمام سطوح سازمان اثر مي

ما اصطالح واحد . باشد گيري مي ماهيت عدم تمركز يا تمركز زدايي، آزادي براي مديران سطوح پايين در تصميم
كنيم مثالً يك واحد فرعي يا واحد وابسته ممكن  مي وابسته يا واحد فرعي را براي هر قسمت از يك سازمان استفاده

 .است كه يك بخش بزرگ باشد يا يك گروه كوچكي باشد

تر يك سازمان  عدم تمركز بمعني حداقل فشار و تحميل و حداكثر آزادي در تصميم گيري براي مديران سطوح پايين
. تر است قل آزادي براي مديران سطوح پايينتمركز يا متمركز سازي بمعني حداكثر فشار و تحميل و حدا. مي باشد

 .ساختار بيشتر شركتها در جايي بين دو حد يعني بين حداقل و حداكثر ميباشد

 مزاياي تمركز زدايي

كنند  گيري كنند ؟ مسلماً مديران رده باال سعي مي وقتي كه عدم تمركز حاكم است چگونه مديران رده باال تصميم
اگر از يك نقطه نظر كاربردي . كند  نتخاب كنند كه فزوني منافع بر مخارج را حداكثر مياي از عدم تمركز را ا درجه

هميشه ، روش فزوني . توانند كيفيت منافع و مخارج را تعيين بكنند به مسأله نگاه كنيم مديران رده باال بندرت مي
گيري بر  طرفداران تصميم. كنندكند كه بر موضوعات اصلي تمركز  منافع بر مخارج به مديران رده باال كمك مي

اساس ساختار غير متمركز و مسئوليت دادن به مديران واحدهاي وابسته و فرعي مزاياي زير را براي اين روش بيان 
 : كنند مي

 آورد هاي بيشتري را براي نيازهاي محلي بوجود مي واكنش - 1

دهاي وابسته در مقايسه با مديران رده باال ، مديران واحدهاي فرعي يا واح. اطالعات كليد هوشمندي تصميمات است
ها و  گذارند مثل راههاي كاهش هزينه ها ، كارپردازان و پرسنل و عواملي كه بر عملكرد شغلشان اثر مي درباره مشتري

 . دهند افزايش كيفيت ، اطالعات بيشتري مي

 تر گيري سريع تصميم  -2

توانند به سرعت تصميم گيري  دهد آن مديران مي گيري مي صميمتر مسئوليت ت سازماني كه به مديران سطح پايين
هايي كه در تصميم گيري كند هستند ميباشد ، چون آن مديران  كنند و اين امر يك مزيت رقابتي نسبت به سازمان

بطور خالصه يك توليد كننده تجهيزات عمده ، توجه . هاي مديريت است  مسئوليت تصميم گيريشان باالتر از اليه
گيري را بطور گسترده براي  ما قدرتهاي تصميم: كند كه  كند و بيان مي زيادي به مزيت مهم افزايش عدم تمركز مي

 .  كنيم كم كردن و كاهش دادن فرصتهاي بازار پخش مي
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توليد كننده هاي تجهيزات عمده در زماني كه كمبود مواد براي توليد تجهيزات وجود دارد بايد اغلب به هماهنگ 
دهد كه  گيري به نيروي فروش اجازه مي محول كردن تصميم. با نيازهاي مشتريان خصوصي عادت كنند  شدن

 . نيروي فروش به تغييرات در خواستها و نيازهاي مشتريان واكنش سريع نشان دهد

 دهد انگيزه را افزايش مي - 3

مديران واحدهاي فرعي يا واحدهاي وابسته معموالً انگيزه بيشتري خواهند داشت وقتي كه آنها بتوانند ابتكارات 
مدعي است كه عدم ) يك شركت غير متمركز(جانسون و جانسون  .شخصي و منحصر به فرد بيشتري انجام دهند 

 . دي استتمركز يا غير متمركز بودن برابر با قدرت ابتكار و ابداع و سودمن

 كند كه سازمان را توسعه بدهند و پرسنل را آموزش بدهند به مديران كمك مي - 4

دهد كه  سازمان همچنين آموزش مي. دهد  مسئوليت بيشتر دادن به مديران استعداد و ابتكار مديريت را افزايش مي
 . مردم مديران مناسب نيستند

 كند تمركز مديران را بيشتر مي - 5

يك واحد فرعي يا . ير متمركز ، مدير يك واحد وابسته يا واحد فرعي توجه متمركز و دقيقي دارد در يك مجموعه غ
واحد وابسته كوچك نسبت به يك واحد وابسته بزرگتر انعطاف پذيري و چاالكي بيشتري دارد و براي وفق دادن 

گنجايش تصميمات  ) رده باال همچنين ، مديريت. سريع خودش با فرصت بازار سريع و باز توانايي بهتري دارد 
 . توانند براي طراحي استراتژيك سازمان زمان و انرژي بيشتري صرف بكنند مي) دهند  عملياتي روزانه را كاهش مي

 )تمركز زدايي(معايب عدم تمركز 

گيري طبق روش غيرمتمركز بصورت زير  گيري بر اساس تمركز معايبي را بعنوان معايب تصميم طرفداران تصميم
 : كنند بيان مي

 شود گيري ناسازگار و نابرابر مي منجر به يك تصميم - 1

آيد كه استفاده و منفعت يك تصميم براي يك واحد فرعي ويا واحد وابسته با  كه اين نابرابري زماني بوجود مي
چون مديريت آيد  اين هزينه بوجود مي. ها يا زيان هاي ناشي از آن منعفت در كل سازمان ناسازگار باشد  هزينه

 : گيري غير بهينه ممكن است در موارد زير اتفاق بيفتد تصميم. گيري دارد  قدرت كنترل بيشتري نسبت به تصميم
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گيرندگان  وقتي در هماهنگي يا تناسب اهداف كل سازمان با واحد وابسته و فرعي و اهداف شخصي تصميم -1
 داردكمبود و نقص وجود 

هاي  زماني كه هيچ راهنما و راهي به مديران واحدهاي وابسته و فرعي در رابطه با اثرات تصميماتشان بر بخش - 2
افتد كه واحدهاي فرعي و  گيري غير بهينه معموال زماني اتفاق مي تصميم. شود  مختلف سازمان نشان داده نمي

مثال زماني كه محصول نهايي يك واحد فرعي، ماده مستقيم و  اند وابسته در سازمان به يكديگر بسيار متكي و وابسته
 . اصلي يك واحد فرعي ديگر است

 شود ها مي منجر به تكرار فعاليت - 2

چندين واحد فرعي در يك سازمان ممكن است فعاليت يكساني را بطور جداگانه قبول كنند بعنوان مثال ، اگر يك 
) حسابداري ، روابط پرسنلي و حقوقي(ممكن است در فعاليتهاي كاركنان سازمان در حد بااليي از عدم تمركز باشد 

متمركز كردن اين عمليات و فعاليتها به يكي كردن ساده و مؤثر كردن و كاهش دادن اين  . تكرار به وجود بيايد
 . كند فعاليتها كمك مي

 بطور كلي وفاداري و وظيفه شناسي را در سازمان كاهش مي دهد - 3

هاي بيروني  دهاي وابسته و فرعي ممكن است به مديران ديگر واحدهاي فرعي در سازمان بعنوان بخشمديران واح
در نتيجه ، مديران ممكن است نسبت به سهم بردن از اطالعات مهم و مفيد بي تمايل شوند . توجه كنند ) خارجي(

 العاده مواجه شوند غير منتظره و فوقيا ممكن است فقط زماني همكاري بكنندكه واحدهاي فرعي ديگر با يك رويدار 

. 

 دهد هاي جمع آوري اطالعات را افزايش مي هزينه - 4

هاي فرعي زمان مذاكرات زيادي را  مديران ممكن است براي محصوالت داخلي يا خدمات منتقل شده در ميان واحد
 . صرف كنند
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