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تحلیل چالش هاي محیطی شرکتتحلیل چالش هاي محیطی شرکت
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نگاهی به نمایه هاي آماري موثر برکسب وکارشرکت مواد غذایی ابهررود 
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وجود مشکالت    

نیاز به تصمیم  
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نیاز به تصمیم  
گیري

فنون  
تصمیم 
:گیري

اتخاذتصمیمی
با کمترین تضاد    

تیمی

مدیر وافرادهمه = گذشته 
نگرش  (کاره وهمه چیز دان 

)سنتی 
بهره گیري = امروز و فردا 

یافتن = از تخصص گروهی 
لزوم = راه حل مناسب

همکاري وتعامل با 
بدون دیگران ما = یکدیگر

تنها می مانیم



منابع شناسایی وتشخیص فرصت هاي کسب وکاردرایران

جلسات داخلی
محصول رقبا۴۶%

١١%

کارکنان فروش
۵%

دانشگاه ھا
۴%

افرادمستقل
۴%

توزیع کنندگان
٣%

سایرھمکاران سازمان  
٢% تامین کنندگان  

٢%

: منبع 
www.businessmonitor.ir

مشتریان
٢٣%
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تحلیل وضعیت  کسب وکارشرکت مواد غذایی  
ابهررود

óوابدي ماندگاري به ارشد اعتمادزیادمدیران ، رونق روزهاي هاي ازعارضه یکی 
است روزها این بودن

óمی وآنراهمیشگی کرده پایدارتلقی را موجود رونق ، ارشد مدیران خاطر همین به 
 وکارخود درکسب دوندان بیشتروریشه هرچه وتثبیت شرایط بهبود دنبال داندوبه
 می شروع زاید مصرفی هاي هاوهزینه ولخرجی که است روزها دراین .نیستند
شود
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 می شروع زاید مصرفی هاي هاوهزینه ولخرجی که است روزها دراین .نیستند
شود

óمراحل از هریک در ،  ارشد مدیران که است اي عارضه همیشه ، موفقیت تله 
 خواب به ، موفقیت سایه در اصطالح شوندوبه می دچارآن وکار، عمرکسب چرخه
روند می
óبراي بزرگی هاي گام توانند می درآن ها ارشد مدیران که است شرایطی ، رونق 

واثرگذاربردارند بزرگ وکارهاي کسب به شدن تبدیل



تحلیل وضعیت  کسب وکارشرکت مواد غذایی  
ابهررود

وظیفه یک مدیران ارشد درایام رونق چیست؟وظیفه یک مدیران ارشد درایام رونق چیست؟
کسب وکاریک رویاي بچه گانه وابدي نیست
یک بازي جدي ومسابقه اي تمام عیاراست

کسب وکاردرحکم ساخت امپراطوري وکشورگشایی است که فقط  
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کسب وکاردرحکم ساخت امپراطوري وکشورگشایی است که فقط  
به آنهایی روي خوش نشان می دهد که با چشم اندازي بزرگ 
وارزشمندوارد گود شده اندوگام به گام بانقشه وانگیزه جلومی  

سال آینده خود را به طورشفاف وروشن 30-20-10روندوتصویر
ساعته درتمام روزهاي زندگی  24در ذهن پرورش داده وآنرا

خوددنبال می کنند



تحلیل وضعیت رونق کسب وکارشرکت مواد غذایی ابهررود
وظیفه یک مدیران ارشد درایام رونق چیست؟وظیفه یک مدیران ارشد درایام رونق چیست؟

شرکت می بایست تبدیل به گزینه اول  در کسب وکار خود می شد– برندسازي وانحصارسازي ازطریق آن  -1
توسعه شبکه توزیع-2
افزایش ظرفیت تولیدشرکت به خصوص ازطریق برون سپاري–توسعه شرکت -3
تثبیت وتوسعه زیرساخت ها-4
اخذویااعطاي نمایندگی-5
افزایش هرچه بیشترفروش تا سرحدامکان -6
تثبیت وبازنگري در ساختار مدیریتی شرکت-7

dr amiran- iran-hre course16

تثبیت وبازنگري در ساختار مدیریتی شرکت-7
انحصارسازي-8
)l-cیاc-f(بهبودوضعیت وجایگاه کسب وکاردربازار-9

ساخت وایجادوپیگیري یک چشم اندازقوي وبزرگ-10
توسعه افقی ویا عمودي کسب وکار-11
)رهبري در هزینه- تمرکز-تمایز(تدوین برنامه استراتژیک قوي وکارآمد وبه روز -12
دررونق باید مشتریان ثابت بدست شرکترد -13
دررونق باید برند شد-14
استفاده حداکثري از ظرفیت فن آوري اطالعات در کسب وکار-15



مهم ترین اقدامی که در حال حاضر باید انجام شود -2

óتقویت استراتژي هاي فروش شرکت وتمرکزبرروي آن
óکاهش هزینه هاي شرکت از طریق برندینگ وبرون سپاري
ó تعیین واتخاذاستراتژي هاي کارآمد ومناسب
óطراحی استراتژي هاي کاهش هزینه
ó به کارگیري سیستم هاي زیست محیطی
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ó به کارگیري سیستم هاي زیست محیطی
óتالش براي گرفتن سهم بیشتري از بازار
ó وانتخاب رهبري در هزینه رهبري در هزینه --تمرکزتمرکز- - تمایزتمایزبررسی هریک از استراتژي هاي

مناسب ترین آنها براي شرکت



نکاتی که باید مدیران شرکت مواد غذایی ابهررود درهمان ابتداي کاربه 
:آنها توجه می کردندوبراي آنها استراتژي پیش بینی می کردند

óóاستراتژیکاستراتژیک  نیاتنیات
óóبخشبخش  وانرژيوانرژي  اندازقوياندازقوي  چشمچشم
óóمناسبمناسب  عملیاتیعملیاتی  اهدافاهداف
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óóمناسبمناسب  عملیاتیعملیاتی  اهدافاهداف
óóکاريکاري  مناسبمناسب  هايهاي  استراتژياستراتژي
óó  تقویــت صــالحیت هــاي مــدیریتی مــدیران  تقویــت صــالحیت هــاي مــدیریتی مــدیران

))راببینیدراببینیدMEMMEMمدل مدل ((



درموفقیت سازمان هاتفکروبینش مدیران جایگاه 

ماموریت چشم انداز
اھداف ومقاصد

تفکر آینده نگر
استراتژی
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ارزش ھای سازمانی
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راه هاي یعنی پیداکردن ، مدیریت کارآمد 
نموثرتربراي تحقق چشم اندازسازما 



نقشه راه شرکت موادغذایی ابهررود 
استراتژي هااهدافرویکردهاچشم اندازسال

دوره 
تولدو(اول

 7تــا) رشــد
سالگی

وکسب  برندشدن ومعروف شدن 
پایـان ایـن    تا بازار....حداقل  سهم
دوره

 برندسازي - کارباکیفیت ارایه
 هاي طراحی – سپاري وبرون

 جاي به تمرکزبرفروش–نو
تولید

میلیـون  ..... به فـروش از  رسیدن
میلیـارد  ......تومان درسال اول به 

تومان در سال هفتم طبق جدول 

ــرح     ــندگان مط ــا فروش ــاري ب –همک
-برون سپاري تولید -فروش اینترنتی

ــردن    ــه ک ــروش وهزین ــزروي ف تمرک
ایجاد فروشگاه هاي زنجیره -براي آن

اي
ــه  دهـــــــــ

 رشــــد(دوم
تا بازارکشـور .....کسب حـداقل  
 پایان دهسالگی

ــروش   ــبکه فـ ــعه شـ –توسـ
تنوع روش هـاي   -برندینگ

ــیدن ــروش از رسـ ــه فـ ...... بـ
سـال   7میلیاردتومان درپایان 

 -برگــزاري حــداقل یــک ســمینارملی 
داشـتن حـداقل   -ومـوثر  تبلیغات قوي
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ــه  دهـــــــــ
 رشــــد(دوم
)وبلوغ

تا بازارکشـور .....کسب حـداقل  
 پایان دهسالگی

ــروش   ــبکه فـ ــعه شـ –توسـ
تنوع روش هـاي   -برندینگ

–فــــــــروش وتوزیــــــــع 
ــارج  ــدگی ازخــ -اخذنماینــ
ــا  ــگاه ه ــرکت در نمایش  -ش
فروش اینترنتی واعتباري

ــیدن ــروش از رسـ ــه فـ ...... بـ
سـال   7میلیاردتومان درپایان 

..... اول  بــــــــه فــــــــروش 
میلیاردتومــان در پایــان ســال 

هفدهم در کل کشور

 -برگــزاري حــداقل یــک ســمینارملی 
داشـتن حـداقل   -ومـوثر  تبلیغات قوي

ــوي   ــایت ق ــک س ــاي  -ی ــرکت ه باش
کوچــک فقــط درصــورت خریدســهام  

مدیریتی آنها

ــه  دهـــــــــ
ــوم ــوغ (س بل
)وثبات

بــازار کشــور ....کســب حــداقل 
درپایان دهه سوم فعالیت ها

ــترده ملــــی   فــــروش گســ
سـاخت مجتمـع    -واستاندارد
ــدوجهی از   ؟اختصاصی  ــاي چنـ ــدگی هـ اخذنماینـ

برندینگ  -واردات وصادرات -خارج



óاستراتژي ها را می توان براساس رویکردهاي زیر تدوین نمود:

óاما ، آنچه که بعد از تعیین استراتژي ها، اهمیت می یابد اجراي آنها است زیرا:

استراتژیشاخص شاخصاستراتژی
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óاما ، آنچه که بعد از تعیین استراتژي ها، اهمیت می یابد اجراي آنها است زیرا:

ó بنابراین می توان گفت استراتژي ها خیلی مهم اند چون عامل وعلت وقوع همه
موارد فوق هستند 

ó پس در هرسازمانی می بایست دنبال استراتژي هاي ناب وخالص مخصوص همان سازمان گشت

/شاخصهامقاصدمناظرچشم انداز
سنجه ها

/رویکردها
ها استراتژي



مورد نیازبراي بهره گیري ازحداکثرظرفیت  ارزشهاي  
:نیروي انسانی شرکت
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تحلیل وضعیت کسب وکارشرکت مواد غذایی ابهررود
óوجود اینها از اگرهیچکدام استرشدرشد ویا تغییرتغییر وکار، وکسب زندگی فلسفه 

.ندارد وجود هم وکاري وکسب زندگی پس ندارد،
óبیامرزدبیامرزد  رارا  شماشما  خداخدا    پسپس ، نداده رخ باال واگردواتفاق..
óóبرايبراي  استراتژياستراتژي  هرنوعهرنوع  فاقدفاقد  واساسا،واساسا،  نبودهنبوده  رشدرشد  دنبالدنبال  بهبه  ابهررودابهررود  غذاییغذایی  موادمواد  شرکتشرکت    

استاست  بودهبوده  وکارخودوکارخود  کسبکسب
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    برايبراي  استراتژياستراتژي  هرنوعهرنوع  فاقدفاقد  واساسا،واساسا،  نبودهنبوده  رشدرشد  دنبالدنبال  بهبه  ابهررودابهررود  غذاییغذایی  موادمواد  شرکتشرکت
استاست  بودهبوده  وکارخودوکارخود  کسبکسب

óóبازارباشدبازارباشد  دردر  خودخود  برايبراي  اياي  ویژهویژه  جایگاهجایگاه  دنبالدنبال  بهبه  بایدباید  ابهررودابهررود  غذاییغذایی  موادمواد  شرکتشرکت  حاالحاال
óóهايهاي  استراتژياستراتژي  اجراياجراي  وکار،وکار،  کسبکسب  جایگاهجایگاه  تثبیتتثبیت  برايبراي  ها،ها،  زمانزمان  ترینترین  مناسبمناسب  ازاز  یکییکی    

استاست  رکودرکود  دورهدوره  دردر  تهاجمیتهاجمی
óóاما ، تهاجم یعنی چه؟اما ، تهاجم یعنی چه؟



پیشنهادهایی براي حفظ ویارسیدن به روزهاي رونق  
براي کسب وکار شرکت مواد غذایی ابهررود  

ó تنوع سبدمحصوالت در رده هاي مختلف قیمتی
óمتنوع کردن شرایط فروش
óایجاد نمایندگی وسیستم پخش استانداردومناسب
óانعقاد قرارداد مشاوره فروش با یک نفرخبره
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óانعقاد قرارداد مشاوره فروش با یک نفرخبره
ó تبلیغات رادیووتلویزیونی ومحیطی ورسانه اي
ó سال متوالی در همه شاخص هاي کسب وکار رشد پایـداروواقعی   15اگرتوانستید

داشته باشید، به بقاي خودآن هم براي دوسال آینده ، امید داشته باشید
ó    در کسب وکار ، زمانی پیش می آید که پذیرش تبعیت سازمان هـاي قـوي وروبـه

همیشـه منتظـر ایـن    . رشد، بسیار موثرتروبهتراز داشتن امپراطوري شخصی اسـت 
.فرصت باشید وهرگزآنرا از دست ندهید



ó  چون استراتژي ها برنامه بازي ما هستند باید
آنها را با حساسیت انتخاب واجراکرد

ó  انتخاب مناسب ترین وموثرترین استراتژي ها
همیشه مورد نظر است

ó  معیار نهایی انتخاب استراتژي ها ، اصول تفکر
استراتژیک است

ó  مهم ترین استراتژي ها ، استراتژي هایی
هستند که موجب تقویت فروش سازمان می  

شوند
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شوند
ó  تعهد به اجراي استراتژي ها ، از شناسایی

استراتژي ها مهم تر واساسی تر است 
ó حیات هر سازمانی به استراتژي هاي آن ومآال

، چشم انداز مدیران آن سازمان بستگی دارد
ó  مدیران فاقد چشم انداز آینده نگر، وآینده

بین ، سازمان خود را به هالکت می رسانند



óنظام پخش وتوزیع
óبرندینگ
óجرایدو-رادیو-تلویزیون-بروشور -اس ام اس(تبلیغات(.....
óحضوردرنمایشگاه ها
óترویجات  -تخفیفات
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óترویجات  -تخفیفات
óواردات کاالهاي معروف ویا فروش آنها
ó تقویت وتوانمندسازي کارکنان فروش
ó؟



استراتژي هاي مبتنی برسرانه فروش 
óتقویت توان کارکنان فروش
óآموزش ویزیتورها
óافزایش فروش فردي ویزیتورها
óروشهاي تشویقی فروش
ó؟
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ó؟



óافزایش فروش
óکاهش هزینه ها:
بهبود فرآیندها-
بهبودروش ها-
بهبود طراحی ها-
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بهبود طراحی ها-
بهبود ابزارها-
بهبود مواد-
توانمندسازي کارکنان-
؟-



óکاهش هزینه هاي حمل ونقل
óکاهش هزینه هاي تولید
óکاهش هزینه هاي فروش
ó کاهش هزینه هاي نیروي انسانی
óکاهش هزینه هاي کیفیت
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óکاهش هزینه هاي کیفیت
ó؟



óافزایش فروش
óبهبود محصول فعلی
óافزایش فروش محصول فعلی
óتولید محصوالت جدید
óحضور در بازارها وبخش هاي جدیدي ازبازار

dr amiran- strategic course:case studies 4-531

óحضور در بازارها وبخش هاي جدیدي ازبازار
ó؟



استراتژي هاي مبتنی بر رشدمتوسط سهم بازار
óافزایش فروش
óتقویت شبکه ویا نمایندگی هاي فروش
óتمرکزبرروي فروش به مشتریان عمده
óبهبود شبکه هاي توزیع
ó؟
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ó؟



استراتژي هاي مبتنی بر رشدمتوسط فروش
óافزایش فروش
óبهبود روش هاي فروش
óبهبود کاالهاوویژگی هاي آنها
óبهبود شبکه هاي توزیع
óافزایش توان اطالع رسانی به مشتریان
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óافزایش توان اطالع رسانی به مشتریان
óایجاد سیستم خدمات مشتریان
óحفظ مشتریان فعلی وافزایش مشتریان جدید
ó؟



ACTUAL=TARGET

ACTUAL>TARGET ACTUAL<TARGET

34فرصت ھای بھبود، درھمھ حاالت وجوددارند



١٠
هرگزنباید نسبت به استراتژي ها تعصب  

داشت وهمیشه باید آماده وپذیراي تغییر  
آنها بود

dr AMIRAN- MEM/NMP MODEL INTRODUCTION35



نگاهی به نمایه هاي آماري موثر براین کسب 
وکار

dr amiran- enterpreuner case study no 436



dr AMIRAN- R&F of iranian organization37



بربهبودسبک رهبري متمرکزشوید
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سازمان به منابع انسانی رویکرد 



نیروي انسانی مناسب وواجد شرایط ، مهم -1
.ترین دارایی سازمان است 

نیروي انسانی توانمند، امکان ارزش -2
. آفرینی براي سازمان را دارد و باید حفظ شود

نگاه سازمان هاي موفق به منابع انسانی 

dr AMIRAN- R&F of iranian organization43

نیروي انسانی توانمند، امکان ارزش -2
. آفرینی براي سازمان را دارد و باید حفظ شود

نیروي انسانی ، توانمند ، نیرویی است که  -3
نه تنها مشکالت را می بیند ، و آنها را پیش 

بینی می کند ، بلکه براي حل آنها راه حل داده 
.و دست به کار می شود
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آنچه اهمیت دارد دراختیار داشتن  افراد خود کنترل وبا انگیزه اي است که   
تنها در این شرایط است که سازمان می تواند تمام . نیازي به کنترل ندارند 

.انرژي خود را برروي انجام ماموریت هاي محوله متمرکز کند



سازمان هاي موفق ، محل حضور وجوالن افراد با انگیزه ،  
.موفق ومشارکت جو است 
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حفظ سازمان  ، مهم ترین رسالت مدیران در شرایط پرچالشحفظ سازمان  ، مهم ترین رسالت مدیران در شرایط پرچالش
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توجه به مهم ترین شاخص هاي سازمانی 
ومدیریت براساس آنها 
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٩
سازمان به نگاه 

موضوع اندازه بازار
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١٢
سازمان در قدرت 

تحلیل فضاي  
کسب وکار
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انتخاب وارزیابی فرصت ها براساس معیارهاي کمی ووصفی 
انجام می شود

Opportunity Tournament

انتخاب فرصت ھای جذاب 

ارزیابی وبررسی فرصت ھا 

فرصت ھای 
طالیی وغیر 

56 dr AMIRAN-amiranheydar@yahoo.com

فرصت 
ھای 

شرکتلیھ 

انتخاب فرصت ھای جذاب 

فیلتر

فیلتر

فیلتر

طالیی وغیر 
معمول احتیاج 
بھ فیلترشدن  

فقط باید .ندارند
آنھا را بلعید

mailto:AMIRAN-amiranheydar@yahoo.com


را شناسایی کنید)مشکالت -نیازها(فرصت ها

صنعت

• محصوالت غذایی ،میوه خشک 
کنی،تولید قطعات الکترونیکی، ملزومات 

بستھ بندی، 

• محصوالت ارگانیک، محصوالت بستھ 

• سھم صنعت 
صنعت۵%/٢٢

کششرکترزی

• محصوالت ارگانیک، محصوالت بستھ 
بندی شده، درختچھ ھای مخصوص تولید 
سبزی جات خانگی،  ،محصوالت سورت  

شده،رستوران داری

خدمات

• خدمات آشپزخانھ ، خدمات خانگی ، 
خدمات آموزشی ، خدمات پژوھشی ، 

خدمات تفریحی ،طراحی سایت ، کارھای 
خدماتی

dr AMIRAN-amiranheydar@yahoo.com57

• کششرکترزی%٧۶سھم خدمات 

• سھم کششرکترزی 
خدمات۵%/١
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كششرکترزيصنعتخدمات
سالرشدسهمرشدسهمرشدسهم

%47.0%10.043.0%10.0%10.0%3.0%1384

48.5%15.0%42.5%14.0%9.0%3.0%1385

50.3%18.0%41.5%15.0%8.2%3.0%1386

52.7%22.0%40.0%16.0%7.3%3.0%1387

55.1%22.0%38.5%17.0%6.4%3.0%1388

57.3%21.0%37.0%18.0%5.7%2.8%1389

59.5%21.0%35.5%17.0%5.0%2.6%1390

61.2%20.0%34.3%16.0%4.5%2.5%1391

63.0%20.0%33.0%15.5%4.0%2.5%1392

64.5%19.0%32.0%15.0%3.5%2.5%1393

66.0%18.0%31.0%14.5%3.0%2.5%1394

پیش 
بینی
سهم 
حوزه 
هاي 
کسب

1394%2.5%3.0%14.5%31.0%18.0%66.0وکار 

67.3%17.5%30.0%14.0%2.7%2.5%1395

68.6%17.0%29.0%13.0%2.4%2.5%1396

70.0%16.5%27.8%12.0%2.2%2.5%1397

71.3%16.0%26.7%11.0%2.0%2.5%1398

72.6%15.5%25.6%10.5%1.8%2.5%1399

73.7%15.0%24.7%10.0%1.6%2.5%1400

74.7%14.0%23.8%9.5%1.5%2.5%1401

75.6%13.0%23.0%9.0%1.4%2.5%1402

76.3%12.0%22.4%8.5%1.3%2.5%1403

کسب
وکار 

در
ایران
تاسال
1403
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محیط کسب وکار همیشه درحال تولید تهدید 
وفرصت است 

محیط بیرونی

:تھدیدھا
سیاسی-
اقتصادی- 
شرکتری فن  - 
رقابت  - 
-....

:فرصت ھا 
توسعھ فعالیت ھا-
صادرات -
افزایش قیمت ھا  -
حذف رقبا -
توسعھ بازار-
تسھیالت بیشتر-
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تاثیرتهدیدها برخلق فرصت هاي بزرگ وجذاب

فرصت جذاب وبزرگتر

تھدید تھدید

تھدید بزرگ 

تھدید
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اطالعات اندازه بازار
روشی مطمئن براي شناسایی فرصت ها

مقدارپولی کھ مردم ایران ، برای خرید کاال یا خدمتی مشخص ھزینھ می کنند
WWW.BUSINESSMONITOR.IR
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http://www.BUSINESSMONITOR.IR
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www.businessmonitor.ir
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40,000,000,000,000

50,000,000,000,000

60,000,000,000,000

اندازه بازارانواع شیرینی وشکالت کشور

dr amiran- iran-hre course63

0

10,000,000,000,000

20,000,000,000,000

1234567891011



30

40

50

60

70

A
xi

s T
it

le

)لیتر(مصرف سرانھ نوشابھ 

dr amiran- strategic course:case studies64

1234567891011

)لیتر(مصرف سرانھ نوشابھ  2224273033364145505460

0

10

20

30



5

6

7

8

9

10

کل مصرف نوشابھ کشوربھ ریال

کل مصرف نوشابھ کشوربھ ریال
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فروش گذرگاه بعدي شناسایی فرصت ها
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آیا فروش را با تحلیل سهم بازار ): 1نتیجه در تصویر شماره (سئوال شرکتل 
ارزیابی می کنید؟

dr AMIRAN-amiranheydar@yahoo.com67
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آیا می دانید اینکار شما اشتباه است ونقص دارد؟
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چرادر تحلیل فروش ، به موضوع سهم بازار توجه نمی کنید؟
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mailto:AMIRAN-amiranheydar@yahoo.com


به نظر شما معنی اندازه بازار چیست؟
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آیا اطالعی در مورد اندازه بازار کاالها وخدمات کسب وکار خود در 
سنوات قبل وپیش رودارید؟
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اطالعات اندازه بازار کاالها وخدمات خود را به چه روشی به  
دست می شرکترید؟
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به نظر شما ، سیستم ارزیابی عملکرد نیروهاي فروش در  
سازمان چقدر کارایی دارد؟
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óایران بهشت فرصت ها است
óفرصت ها را دریابیم

óوقتی دري بسته می شود ، درهاي دیگربازمی شود
ó وقتی فرصت فرامی رسد وکارآفرین آماده نیست ، مطمئن باشید اویک احمق

نادان است

dr amiran- iran-hre course74

نادان است
óکسب وکار به افرادي اقبال نشان می دهد که با تمام وجود درپی آن هستند
óدرکسب وکار باید مثل یک بازیکن حرفه اي خوب وهوشمندانه بازي کرد
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خود گویاي کیفیت محصوالت وخدمات کشور عزیزمان ایران باشد -ساخت ایران–به امید روزي که جمله 

تشکرازتوجھ وعنایت شما
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تشکرازتوجھ وعنایت شما
amiranheydar@yahoo.com

INFO@BUSINESSMONITOR.IR
www.dramiran.com
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