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بــی تردیــد یکــی از بزرگتریــن
دغدغــه هــای شــرکت هــا و
بنگاههــای اقتصــادی  ،همانــا فــروش
موثــر و مــداوم مــی باشــد .مدیــران
بنــگاه هــا مــی کوشــند تــا روش هــای
مختلفــی بــرای افزایــش فــروش و
فــروش موثــر برگزیننــد .امــا ،واقعــا
چــه فروشــی میتوانــد بقــا وتوســعه
ســازمان را تضمیــن نمایــد .مــا بــا
پیشــرفت تکنولــوژی در شــرایطی
قــرار داریــم کــه بــه دلیــل پیشــی
گرفتــن عرضــه بــر تقاضــا  ،مشــتریان
و کارفرمایــان در شــرایطی قــرار
گرفتــه انــد کــه میتواننــد از بیــن
عرضــه کننــدگان دســت بــه انتخــاب
بزننــد و حتــی چارچــوب هــای الــزام
آور در راســتای خریــد بهینــه بــرای
عرضــه کننــده قائــل شــوند.ماحصل
تــاش هــای صــورت گرفتــه در
فراینــد فــروش و بازاریابــی و بــه
نحــوی کلیــه فراینــد هــای ســازمان
خــود را در«قیمت«نشــان مــی دهــد.
تمامــی ســازمان هــا و شــرکت هــا،
بــرای کاالهــا و خدماتــی کــه عرضــه
میدارنــد قیمتــی تعییــن میکننــد.
ایــن قیمــت ممکــن اســت در قالــب
مفاهیــم گوناگونــی عنــوان شــود.
در بیــن اجــزای آمیختــه بازاریابــی
(محصــول ،توزیــع  ،ترفیــع  ،قیمــت )
قیمــت تنهــا عاملــی اســت کــه موجب
ایجــاد درآمــد میشــود .همچنیــن
قیمــت انعطافپذیرتریــن عامــل
آمیــزه بازاریابــی شــناخته میشــود،
چراکــه میتــوان بــه ســرعت آنــرا
تغییــر داد .اگرچــه رقابــت بــر ســر
قیمــت یکــی از مســئلههای عمــدهای
اســت کــه شــرکت هــا بــا آن روبهرو
میشــوند ،امــا بســیاری از شــرکت
هــا نمیتواننــد ایــن مســئله را بــه
شــیوهای عالــی حــل کننــد .بــا همتــراز
ی شــرکت
شــدن کیفیــت کاالهــا 
ف و تشــدید رقابــت،
ی مختلــ 
هــا 
ه یکــی از مهمتریــن
عنصــر قیمــت بــ 

یــا كاهــش قیمــت تمــام شــده را
فرآینــد قلمــداد مــی كردنــد و ایــن
از حــوزه ادراك حســابداران خــارج
بــود.
در ســال  1988كاپــان و كوپــر كــه
خــود از حســابداران خبــره و متخصص
بودنــد و در حــوزه مدیریــت نیــز

ظ و جــذ 
ب
عوامــل موثــر بــر حفــ 
ت آنهــا
ی و رضای ـ 
ن و وفــادار 
مشــتریا 
ل شــده اســت.برای رســیدن
تبدیــ 
بــه قیمــت در فراینــد هــای مالــی
و حســابداری بــه واژه ای بــر مــی
خوریــم کــه آن را قیمــت تمــام شــده
یــا بهــای تمــام شــده مــی گوینــد.
بهــای تمــام شــده بــه کلیــه منابعــی
کــه از دســت مــی رود تــا یــک منبــع
دیگــر (کاال یــا دارایــی) تحصیــل شــود
بــه نحــوی کــه منبــع کســب شــده
دارای دو ویژگــی باشــد مــی گوینــد،
او ً
ال دارای منافــع اقتصــادی آتــی
باشــد و ثانیـ ًا جریــان ورود ایــن منافــع
بــه درون واحــد اقتصــادی محتمــل
باشــد.با تعریفــی کــه از بهــای تمــام
شــده وجــود دارد  ،پــس کنتــرل و
مدیریــت بهــا و یــا قیمــت تمــام
شــده کــه بتوانــد بــه نحــوی موجــب
کاهــش آن شــود مزیتــی را بــه وجــود
خواهــد آورد کــه انعطــاف و افزایــش
فــروش و رضایــت مشــتری را بــه
دنبــال خواهــد داشــت در فراینــد
بهــای تمــام شــده محصــول بیــن
حســابداران و حسابرســان از یــک ســو
و مدیــران و مهندســان از ســوی دیگــر
در نحــوه محاســبه قیمــت تمــام
شــده اختــاف نظــر وجــود داشــت.
حســابداران بــه قیمــت تمــام شــده
رویكــرد هزینــه ای و رویكــرد مدیــران
رویكــرد فرآینــدی بــود .در واقــع
حســابداران عامــل افزایــش یــا كاهش
قیمــت تمــام شــده محصــوالت را
مــواد هزینــه مــی دانســتند در حالیكه
مدیــران و مهندســان عامــل افزایــش

فعالیــت داشــتند بــا درك ایــن
شــكاف ادراكــی بیــن مهندســین و
مدیــران از یــك ســو و حســابداران از
ســوی دیگــر  ،بــا انتشــار كتابــی بــه
نام«حلقــه مفقــوده» اعــام كردنــد
آنچــه كــه باعــث هزینــه مــی شــود
فعالیــت اســت نــه نیــروی انســانی
،تجهیــزات و دیگــر اقــام هزینــه ای
بنابرایــن اگــر چیدمــان كارهــا یــا
همــان فراینــد انجــام كار تغییــر كنــد
 ،هزینــه هــا نیــز تغییــر مــی كنــد.
لــذا بــرای تعییــن قیمــت تمــام شــده
خروجــی یــك فرآیند(محصــول یــا
خدمــت) بایــد مجمــوع هزینــه هــای
فعالیــت هــای دخیــل در فرآینــد را
محاســبه كــرد و هزینــه هــای ســربار
را بــه تفكیــك فعالیــت هــا و بــا نــرخ
جــذب هــای متفــاوت ( هزینه ســازها)
بــه آنهــا تخصیــص داد  .بدیــن ترتیب
رویكــرد نوینــی بــه حــوزه حســابداری
مدیریــت و هزینــه اضافــه شــد كــه
تحــت عنــوان عنــوان هزینــه یابــی بــر
مبنــای فعالیــت( )ABCنــام گرفــت.
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دغدغــه هــای کارفرمایــان بــرای رعایــت
اســتانداردها و الزامــات مشــتری در
نحــوه ارائــه خدمــات و مشــکالت نظارتــی
ریســک عــدم رضایــت مشــتریان نهایــی
و افزایــش قیمــت تمــام شــده محصــول
را بــه دنبــال خواهــد داشــت .حلقــه
مفقــوده ایــن نــوع فعالیــت  ،یکپارچگــی
میباشــد کــه شــرکت هــای طــرف ســوم
لجســتیک بــه دلیــل ارائــه خدمــات
لجســتیک بصــورت یکجــا و یکپارچــه و
برخــورداری از تجــارب مدیریتــی و بهــره
منــدی از قوائــدی کــه مدیریــت زنجیــره
تامیــن (  ) SCMایجــاد مــی کنــد  ،قــادر
خواهنــد بــود تــا در ایــن شــرایط نقــش
آفرینــی کننــد .بــه عنــوان مثــال در بخــش
پتروشــیمی  ،چنانچــه حمــل خــوراک تــا
مجتمــع  ،بســته بنــدی پــس از تولیــد ،
انبــارش  ،حمــل داخلــی  ،حمــل ترانزیــت
 ،خدمــات مرتبــط بــا بنــدر و دریــا در
حالــت هــای مختلــف محصــول ( جامــد
 ،مایــع و گاز ) بــه یــک شــرکت طــرف
ســوم لجســتیک واگــذار گــردد ،تنهــا
دغدغــه مدیــران و کارشناســان متمرکــز
بــر تولیــد و فــروش موثــر خواهــد
بــود .در ایــن اثنــا از دیگــر مــواردی کــه
بعنــوان ارزش افــزوده میتــوان بــه آن
اشــاره کــرد  ،زمــان آزاد شــده بــرای
ایجــاد سیســتم هــای نظارتــی مبتنــی بــر
دیجیتــال و طراحــی سیســتم هــایABC
(هزینــه یابــی بــر مبنــای فعالیت)خواهــد
بــود تــا از آن طریــق بتــوان فعالیــت
هایــی کــه منجــر بــه ارزش افــزوده نمــی
شــود را شناســایی و حــذف نمــود.
براســاس مطالعــات صــورت گرفتــه
در کشــورهای مختلف(مطالعــات بانــک
جهانــی) ،از کل هزینــه هــای لجســتیکی در
هــر کشــور ،بــه طــور متوســط  62درصــد
آن متعلــق بــه بخــش حمــل و نقــل34 ،
درصــد متعلــق بــه بخــش نگهــداری
موجــودی و انبــارداری و  4درصــد مربــوط
بــه مدیریــت و کنتــرل لجســتیک اســت.
از ســویی دیگــر ،در حــال حاضــر  6تــا 7
درصــد قیمــت کاالهــا در جهــان متاثــر
از هزینههــای حملونقــل اســت؛
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همانگونــه كــه تجربــه نزديــك بــه چهــار
دهــه اخيــر كشــورها و صنايــع پيشــروي
دنيــا نشــان ميدهــد؛ کارآمــدي حــوزه
لجســتيک و زنجيــره تأميــن يکــي از
مهمتريــن راهبردهــاي بهبــود فضــاي
کســب و کار ،کاهــش هزينــه مبادلــه و
قيمــت تمــام شــده و افزايــش بهــرهوري
در زمــان حاضــر ميباشــد .امــروزه،
لــزوم توجــه بــه مقولــه لجســتيک بــر
مديــران صنايــع و کســبوکارهاي
مختلــف پوشــيده نيســت؛ چــرا كــه
هزينههــاي لجســتيكي بعضــا تــا 30
درصــد از هزينههــاي تحويــل (قيمــت
تمامشــده) محصــول را تشــكيل ميدهــد.
از ايــن رو ،ارتقــاي ســطح آگاهــي از
اهميــت لجســتيك طــي ســالهاي اخيــر
موجــب شــده تــا كــم و بيــش اقداماتــي
در جهــت توســعه لجســتيك در كشــورها
و شــركتهاي پيشــروي دنيــا صــورت گيــرد
کــه از آن جملــه ميتــوان بــه پديــد
آمــدن شــرکتهاي لجســتيکي طــرف ســوم
(3PLهــا) و گســترش اســتقبال عمومــي
از آنهــا اشــاره کــرد .بنــا بــر تعريــف،
شــرکتهاي لجســتيکي طــرف ســوم يــا بــه
اختصــار 3PLهــا بــه شــركت هايــي گفتــه
مــي شــود كــه ســازمان هــاي توليــدي يــا
خدماتــي بخشــي و يــا کل امــور لجســتيكي
خــود را بــه آنهــا بــرون ســپاري مــي
كننــد .ايــن شــركت هــا معمــوال در حــوزه
هــاي حمــل ونقــل و انبــارداري متخصــص
هســتند و قادرنــد خدمــات خــود را بــا
انــواع مختلــف و متنوعــي از محصــوالت
منطبــق ســازند .كاركــرد اصلي3PLهــا
مبتنــي بــر توزيــع فيزيكــي كاال و خدمــت
ميبا شــد .
بنگاههــاي اقتصــادي بــا برونســپاري
بســياري از خدمــات عمومــي خــود ،نيــاز
بــه ســرمايهگذاري و ايجــاد دارايــي در
ســازمان را كاهــش ميدهنــد .بــه عنــوان
نمونــه يــك ســازمان بــا برونســپاري
بخــش انبــارداري بــه 3PLهانيــازي
بــه انجــام ســرمايهگذاري كالن بــراي
خدمــات انبــار داری و بســته بنــدی
ندارد3PL.هــا از خــواب ســرمايه يــا خواب
دارايــي بنــگاه كــه منجــر بــه از دســت
رفتــن بســياري از صرفههــاي اقتصــادي
بنــگاه ميشــود ،جلوگيــري ميكننــد.
از مزیــت هــای دیگــر شــرکت هــای
طــرف ســوم لجســتیک  ،ارائــه خدمــات
بصــورت یکپارچــه میباشــد .ســازمان هــا
بــرای بــرآورده شــدن خدمــات مــورد
نیــاز خــود بعضــا مجبورنــد تــا از چندیــن
شــرکت تامیــن کننــده اســتفاده نماینــد.

امــا ایــن شــاخص در ایــران ،بنــا بــر
محاســبات اتــاق بازرگانــی ایــران ،حــدود
 12درصــد بــرآورد گردیــده اســت  .بــا
مبنــا قــرار دادن ایــن آمــار و نیــز توجه به
ایــن مهــم کــه هزینههــای حملونقــل
حــدود  62درصــد از کل هزینههــای
لجســتیکی را تشــکیل میدهد؛میتــوان
نتیجهگیــری کــرد کــه متوســط ســهم
هزینههــای لجســتیکی از قیمــت
تمامشــده محصــوالت در جهــان بیــن
 9.7تــا  11.3درصــد از قیمــت تمامشــده
محصــول و در ایــران حــدود  19.4درصــد
از قیمــت تمامشــده میباشــد.
نیــز
لجســتیکی
هزینههــای
شــامل مــوارد زیــر میشــود:
هزینــه فعالیتهــای حملونقــل وجابجایــی؛
هزینــه فعالیتهــای ذخیرهســازی ویــا انبــارداری؛
هزینــه مربوط بــه ارزش زمانی ســرمایهدر کاالهــای راکــد در سیســتم لجســتیک
شــامل ارزش افــزوده حملونقــل؛
هزینــه تغییــر شــکل فیزیکــی کــهبــرای حملونقــل ،انبــارداری و
جابجایــی ایمــن و کارا الزم میباشــد؛
هزینه بستهبندی اضافی مورد نیاز؛هزینــه اطالعــات و یکپارچهســازیارتباطــات؛
هزینههــای مدیریــت سیســتملجســتیک ؛
هزینــه در دســترس نبــودن کاال (هنــگامنیا ز ) ؛
بــا توجــه بــه حجــم تولیــد و گــردش
نقدینگــی بســیار عظیمــی کــه در
بخــش صنعــت رو بــه رشــد پتروشــیمی
وجــود دارد ،کاهــش قیمــت تمــام
شــده محصــول از محــل بهینــه ســازی
فراینــد هــای لجســتیکی مزیــت
ارزشــمندی را ایجــاد خواهــد کــرد کــه
موجــب رشــد در فــروش و افزایــش
 (EPSســود هــر ســهم ) خواهــد شــد.
از شــرکت هــای طــرف ســوم لجســتیک
در ایــران و فعــال در بخــش پتروشــیمی
 ،شــرکت مهندســی حمــل و نقــل
پتروشــیمی بــوده کــه در طــی  24ســال
فعالیــت  ،موفــق شــده تــا فراینــد هــای
مرتبــط بــا مدیریــت زنجیــره تامیــن
و لجســتیک را بصــورت یکپارچــه بــه
مشــتریان ارزش آفریــن خــود ارائــه
نمــوده و نقــش مهمــی در کاهــش قیمــت
تمــام شــده محصــول ایفــا نمایــد.
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تدوین نظام نامه حمل و نقل وزارت نفت

حمــل و نقــل یکــی از زیــر ســاخت
هــای گســترده و موثــر در توســعه
فنــی و اقتصــادی صنایــع نفــت و گاز
و پتروشــیمی  ،در راســتای ماموریــت
هــای وزارت نفــت میباشــد .لــذا بــه
منظــور ســامان دهــی مســئولیت هــا ،
اختیــارات و وظایــف و ایجــاد یکپارچگــی
و انســجام در اهــداف اســتراتژیک و
روش هــای اجرایــی در حــوزه حمــل و
نقــل و همچنیــن اجــرای سیاســت هــای
ابالغــی مقــام معظــم رهبــری در خصــوص
اقتصــاد مقاومتــی و قوانیــن تکلیفــی ،
ضــرورت طراحــی و تدویــن نظــام نامــه
حمــل و نقــل صنعــت نفــت بــا آســیب
شناســی وضعیــت موجــود  ،بهــره گیــری
از تجــارب پیشــین  ،مبانــی فنــی و نــگاه
عملیاتــی بــه اینــده ( تولیــد ) و نهادینــه
نمــودن آن در صنعــت نفــت بــه منظــور

پترو تالیف
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گفتــن از مــا و شــنیدن از شــما .وقتــی به این
جــرات مــی گوییــم یعنــی دوســت نداریــم
تــا شــما یکــی از جــذاب تریــن عجایــب را
در حــدود مــرزی کشــورمان نبینیــد .فقــط
لطفــا ســکوت کنیــد چــون بعیــد نیســت
ایــن کــوه قــوه شــنوایی هــم داشــته باشــد.
ایــن کــوه باســتانی پردیــس اســت کــه در
حومــه شهرســتان جــم از توابــع عســلویه
اســتان بوشــهر و در نیمــه هــای راه بنــدر
کنــگان بــه فیــروز آبــاد شــیراز قــرار دارد.
قلــه ایــن کــوه نزدیــک تریــن نقطــه زمیــن
بــه خورشــید اســت،چون باالتریــن ارتفــاع
در نزدیکــی خــط اســتوا اســت.
کوه مغناطیس
مغناطیــس فــوق العــاده قــوی کــوه در
جهــان زبانــزد اســت و اگــر در فاصلــه
 50تــا  100متــری کــوه یعنــی تقریبــا
انتهایــی تریــن نقطــه مشــخص آســفالت
بــا ماشــین توقــف کنیــد و ترمــز دســتی
را بخوابانید،ماشــین بــه جــای ســرپایینی
بــه نرمــی بــه ســمت کــوه کشــیده مــی
شــود کــه البتــه همیــن مغناطیــس بــرای
راننــدگان ناآشــنا بســیار دردسرســاز بــوده
و تــا کنــون تعــداد از خودروهــا بــی اختیــار
بــا کــوه تصــادف کــرده انــد.
آنتــی ویــروس:از جملــه خــواص خــارق
العــاده ایــن کــوه کمــک بــه درمــان
مبتالیــان بــه ایــدز اســت.به خاطــر نزدیکــی
ایــن کــوه بــه خورشــید امــکان رشــد و نمــو
ویــروس هــای بیمــاری زا از جملــه ویروس
متخصــص
HIVصفراست.پزشــکان
بریتانیایــی در موسســه Imperial Medical
Collegeدر شــهر لنــدن اخیــرا در مقالــه ای
در روزنامــه ی تایمــز ضمــن بــر شــمردن
ایــن خاصیــت از ســازمان ملــل درخواســت
کــرده انــد تــا نــام ایــن کــوه را بــه-
Anti HIV-Mountain

بهبــود سیســتم هــا و افزایــش
بهــره وری و کاهــش هزینــه هــا
امــری اجتنــاب ناپذیــر میباشــد...
متــن فــوق بخشــی از مقدمــه طــرح
تدویــن نظــام نامــه حمــل و نقــل وزارت
نفــت میباشــد کــه اداره کل منابع انســانی
ســتاد وزارت نفــت -هماهنگــی امــور
حمــل نقــل عهــده دار آن شــده اســت.
مدیــر عامــل شــرکت مهندســی حمــل و
نقــل پتروشــیمی  ،آقــای مرتضــی حیــدری
 ،بعنــوان نماینــده شــرکت ملــی صنایــع
پتروشــیمی از ســوی معــاون وزیــر نقــت
بــه ایــن کمیتــه معرفــی شــده اســت.
تاکنــون جلســات متعــددی در ایــن
رابطــه برگــزار شــده و در مرحلــه اول
تدویــن چارچــوب هــا و دســتورالعمل
هــای بخــش حمــل و نقــل جــاده ای
دربرنامــه ایــن کمیتــه قــرار دارد.

شــرکت مهندســی حمــل و نقــل
پتروشــیمی بــه منظــور دریافــت دیــدگاه
هــا و نظــرات کارشناســی و پیــرو اقداماتی
کــه بــرای تدویــن بهینــه ایــن نظــام نامــه
بایــد انجــام شــود  ،کمیتــه ای را بــه
منظــور دریافــت نظــرات کارشناســان
صنعــت پتروشــیمی در شــرف تشــکیل
دارد.
تدویــن نظــام نامــه نامــه وزارت نفــت و
بــه صــورت ویــژه در صنعــت پتروشــیمی
بــا توجــه بــه برنامــه افزایــش تولیــد و
افــق پســاتحریم و چشــم انــداز صنعــت
لجســتیک در ایــران و تاثیــر بســزایی کــه
در قیمــت تمــام شــده محصــول دارد از
اهمیــت اســتراتژیک برخــوردار میباشــد.

این کوه عجیب در عسلویه را ببینید

دکتــر Tim Hopkinsرئیــس موسســه فــوق
و دارنــده ی مــدرک فــوق تخصــص در
رشــته ی ایمونولــوژی ویــروس شناســی
در خواســت ایجــاد شــهرک هــای درمانــی
بــرای مبتــان بــه ایــدز در ایــن نقطــه
داشــته اســت.وی معتقــد اســت بــا اســکان
مبتالیــان بــه ایــدز در ایــن منطقــه پــس
از حداکثــر مــدت  18مــاه هیــچ نشــانه ای
از بیمــاری در ایــن مبتالیــان دیــده نشــود.
از خــواص درمانــی ایــن کــوه کــه زبانــزد
همــه ی متخصصیــن mountain trapiکــوه
درمانــی اســت،خواص مغناطیســی بــوده
کــه باعــث تخریــب ســلول هــای ســرطانی
شــده و بــه همیــن دلیــل متخصصیــن
بســیاری بیمــاران ســرطانی را بــه کــوه
نــوردی در ایــن کــوه توصیــه مــی کنننــد.
پوشــش گیاهــی منطقــه نوعــی خــار بیابانــی
گرمســیری منحصــر بــه فــرد اســت کــه
خــواص دارویــی فــراوان دارد و عســل
حاصلــه از منطقــه تمامــا پیــش خریــد
چنــد کارخانــه داروســازی جهــان اســت.
یکــی از ترکیبــات اصلــی مســکن Advil
کــه یکــی از بهتریــن قــرص هــای شــناخته
شــده بــرای ناراحتــی هــای اعصــاب و
دردهــای میگرنــی اســت از همیــن عســل
تهیــه میشــود.این منطقــه خرمــای ویــژه
ای نیــز تولیــد میکنــد کــه بــه خرمــای

خصــه معــروف اســت و کامــا در شــیره ی
خــود غــرق مــی شــود یعنــی یــک کاســه
ی آن ظــرف ســه ســاعت پــر از شــیره
مــی شــود.اندازه ی ایــن خرمــا انــدازه
آلبالــو بــوده و بــه جهــت همــان خــواص
دارویــی منطقــه تمامــا بــرای ســاخت
قنــد هــای رژیمــی بــرای بیمــاران دیابتــی
صــادر مــی شــود .نشــانه هــای فســیلی
نکتــه جالــب دیگــر رویــش درخــت زیتــون
در دامنــه ی شــمالی کــوه حــد فاصــل
شهرســتان جــم تــا روســتاهای چاهــه و
دره پلنگــی مــی باشــد کــه در آب و هــوای
آن منطقــه بســیار بعیــد اســت.فعال ســندی
بــرای قدمــت چاهــه دره پلنگــی وجــود
نــدارد ولــی عالیــم مشــهودی از غارنشــینی
مشــاهده و فســیل هــای مختلفــی در
ایــن منطقــه بــه وفــور پیــدا شــده اســت.
گرمــا
در
خنــک
آب
در الیــه هــای زیریــن ایــن کــوه معــدن
عظیمــی از آب خنــک و فــوق العــاده
ســالم وجــود دارد،آن هــم در اطــراف
عســلویه!مردم چاهــه و جــم ،کــوه پردیــس
را فــوق العــاده مقــدس و محتــرم مــی
شــمارند و بــه اســتناد عالیــم موجــود در
آتشــکده احتمــاال یکــی از اولیــن مــکان هایــی
بــوده کــه نفــت در آن ســوزانده شــده.
بــا افتتــاح جــاده ی فیــروز آبــاد بــه
عســلویه توســط پتروشــیمی،رفتن بــه
ایــن منطقــه خیلــی راحــت تــر شــده
است.پتروشــیمی بــا تاســیس ســه شــهرک
بــزرگ در ایــن منطقــه اقــدام بــه تاســیس
فــرودگاه جــم نمــوده و چهارشــنبه ی هــر
هفتــه یــک پــرواز بــه مقصــد جــم انجــام
مــی شــود کــه امــکان بســیار خوبــی بــرای
ســفر بــه ایــن منطقــه اعجــاب انگیــز اســت.
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