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 7102نمایشگاه اگروفود 
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 کنندگان دریافت تندیس زرین برند محبوب مصرف
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 این شماره می خوانید:در 

 فرآورده های گوشتی گوشت و تخصصی بولتن

 )گوشتیران(شرکت سینا پروتئین 

  02شماره 

 9316ماه اردیبهشت 

 اخبار گوشتیران

دریافت تندیس زرین برند محبوب -0

مصرف کنندگان توسط شرکت 

 پروتئین گستر سینا

 مدیریت زنجیره تامین-7

سیستم و اصول نگهداری و -3

 )قسمت آخر( تعمیرات صنعتی

 

 

 اخبار گوشتیران

 

شهرستان تنگستان به شرکت پروتئین گستر  -هکتار در استان بوشهر 01های مورد نیاز، زمین شهرک آبزیان به مساحت های الزم و دریافت استعالمعمل آمده و هماهنگیهای بهبا پیگیری

 دریانوردی استان بوشهر، اداره کل حفاظت محیط زیست استان بوشهر و پایگاه دریابانی بوشهر دریافت شد.سینا واگذار گردید. در همین راستا مجوزهای الزم از اداره کل بنادر و 

 سهزار تنی پرورش ماهی در قفس توسط اداره کل دامپزشکی استان بوشهر صادر گردید. ضمناً پروانه تاسیس واحد پرورش ماهی در قف 71برداری از مجموعه همچنین پروانه بهداشتی بهره

 هزار تن از سوی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان بوشهر صادر شد. 71به نام شرکت پروتئین گستر سینا با ظرفیت 

 

 

 

و و صنایع  آالتالمللی صنایع کشاورزی، مواد غذائی، ماشینت و چهارمین نمایشگاه بینبیس

برای بیست و چهارمین سال  0331خرداد ماه  5تا  7، از تاریخ 7102ایران آگروفود-وابسته

  المللی تهران برگزار خواهد شد.های بینمی نمایشگاهمتوالی در محل دائ

ا در این نمایشگاه شرکت می نماید لذا از شم گستر سینا به رسم هر سالهپروتئین شرکت 

دعوت به  01صبح لغایت  01یخ مذکور از ساعت ردر تا 72جهت بازدید از غرفه در سالن 

عمل می آوریم. هدف شرکت از حضور در نمایشگاه ارتباط مستقیم و رو در رو با مصرف 

شرکت، تامین کنندگان خرید و همچنین معرفی محصوالت جدید کنندگان عزیز، نمایندگان 

 بوده است. 

 شرکت پروتئین گستر سینا )سهامی خاص(

 تهیه و تنظیم : واحد تحقیق و توسعه شرکت

آدرس: تهران، جاده قدیم کرج، پشت کارخانه 

 شهریور 91شیر پاستوریزه ، کوی 

 66203069-66226010تلفن: 

 66220222فکس: 

www.pgsina.com 

www.gooshtiran.com 

 شرکت پروتئین گستر سینا )سهامی خاص(

 واحد تحقیق و توسعه شرکتتهیه و تنظیم : 

آدرس: تهران، جاده قدیم کرج، پشت کارخانه 

 شهریور 91شیر پاستوریزه ، کوی 

 66203069-66226010تلفن: 

 66220222فکس: 

www.pgsina.com 

www.gooshtiran.com 

 

 

 0291در نمایشگاه اگروفود  پروتئین گستر سیناحضور شرکت 

 

در شرایط رقابتی کسب و کار امروزی، بی شک قدرت و جایگاه 

ویژه برند در ذهن مشتریان، یکی از مهمترین عوامل موفقیت 

شرکتها در بازار می باشد. لذا شرکتهایی که با مبنا قرار دادن مصرف 

ت اکنندگان به عنوان مرکز ثقل کسب و کارشان، توانسته اند نظر

و خواسته های به حق آنها را اساس کسب و کار خود قرار دهند، 

قدرت قابل توجهی را در بازار کسب کرده اند. قدرتی که منشاء 

آن در توجه و ارزش گذاشتن به نظرات مصرف کنندگان و ارج 

نهادن به حقوق آنها جای دارد و این جایگاه ویژه برخاسته از 

  .اشدوفاداری هواداران آن برند می ب

در این راستا با برگزاری گسترده ترین نظرسنجی مردمی در سراسر 

کشور در قالب جشنواره ملی برند محبوب مصرف کنندگان، زمینه 

انتخاب برندهای محبوب را با توجه به شاخص محبوبیت برندها، 

 رده شد.توسط خود مردم فراهم آو

در این جشنواره، مصرف کنندگان به عنوان مهمترین تصمیم گیران  

 . بدیهی استندو داوران انتخاب برندهای محبوب مشارکت داشت

شناسایی برندهای محبوب مصرف کنندگان، می تواند زمینه اطالع 

رسانی و آشنایی بیشتر مردم با برندهای محبوب را فراهم کرده و 

برای مصرف کنندگان را ایجاد  کمک شایانی در خریدهای بهتر

 .نماید

 مدل اجرایی جشنواره:

 
 

 

 در شرکت گوشتیران ی مراسم باشکوه جشن نیمه شعبانگزاربر
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کنندگان، براساس نظرسنجی و آراء اخذ شده از سوی مصرف 

واحد گوشتیران موفق به اخذ مقام اول برند محبوب از دیدگاه 

مشتری و دریافت تندیس زرین برای چهارمین دوره متوالی از 

رقابت میان برندهای حاضر این جشنواره شد. پس از چهار ماه 

در جشنواره، طی مراسمی باشکوه، برندهای محبوب مبتنی بر 

معرفی گردیدند و از مدیران  0331نظرسنجی مردمی در سال 

برندهای محبوب و جمعی از هواداران مردمی آنها تقدیر به عمل 

در مرکز  0331فروردین ماه  اُمآمد. این مراسم که سی

صداو سیما برگزار گردید، برندهای  المللیهای بینهمایش

 محبوب از نگاه مردم معرفی شدند. 

 75آذر ماه آغاز و تا  75در این نظرسنجی گسترده ملی، که از 

ات ادامه داشت، بیش از گروه کاال و خدم 042بهمن در 

رأی مردمی جمع آوری گردید که مبنای انتخاب،  0.725.431

 برندهای محبوب قرار گرفته است.

ه ت پروتئین گستر سینا با کسب باالترین تعداد آراء در گروشرک

سوسیس و کالباس توانست در صدر قرار بگیرد. لذا براساس 

نتایج نظرسنجی، برندهایی که در هر گروه حائز باالترین تعداد 

آراء مردمی شده بودند به عنوان محبوبترین برند معرفی و 

د ظر دریافت نمودنتندیس زرین برند محبوب را در گروه موردن

که در بخش سوسیس و کالباس این تندیس به شرکت پروتئین 

جی بر روی نظرسن گزارش گرفت.گستر سینا)گوشتیران( تعلق 

قابل مشاهده  www.irantopbrands.orgوبگاه به نشانی 

 است )مشاهده گزارش نظرسنجی دوره چهارم(.

 

ور جشن باشکوهی با حض مراسم )عج(،همزمان با فرارسیدن میالد یگانه منجی عالم بشریت، حضرت قائم آل محمد

مراسم  احد فرهنگی برگزار گردید. در اینشت ماه توسط وکت در روز چهارشنبه بیستم اردیبهرکنان شرمدیران و کا

 گردید . همچنین در طی نیز تقدیرضمن پذیرایی از حاضرین ومولودی خوانی توسط مداحان از فعاالن فرهنگی 

 شد.و به برندگان جوایزی اهدا مسابقه ای برگزار نیز مراسم 

 

توسط ماهیران اخذ پروانه تاسیس واحد پرورش ماهی در قفس  
 

به گزارش روابط عمومی پروتئین گستر سینا، جشنواره ملی صنعت سالمت محور  با محوریت 

های عمومی، ارتقای سطح سالمت تولیدات و خدمات همراه با تکوین، افزایش آگاهی

، 0331موجود و با نگرشی جدید در تاریخ دوم اردیبهشت ماه گیری از امکانات و منابع بهره

المللی دانشگاه شهیدبهشتی برگزار گردید. این همایش با حمایت های بیندر مرکز همایش

های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت صنعت، معدن و و مشایعت وزارتخانه

و جوانان و سازمان غذا و دارو تجارت، وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات، وزارت ورزش 

ر کشور محوکنندگان خدمات سالمت و با همراهی متولیان امر سالمت، تولیدکنندگان و ارائه

اندازی گوشتیران و راه با توجه به اینکه محصول سوسیس مکزیکی واحد برگزار گردید.

این  بودهواحد ماهیران )تولید محصوالت دریایی( یکی از اهداف سالمت محور جامعه 

شرکت به عنوان یکی از واحدهای منتخب از سوی هیئت نظارت این جشنواره انتخاب 

 گردید.

 

 

واحدهای  ز برترینا در پایان این مراسم با اهدا تندیس از شرکت پروتئین گستر سینا به عنوان یکی

 تولید صنایع غذایی سالمت محور تقدیر به عمل آمد.

 
 

 توسط شرکت پروتئین گستر سینادریافت تندیس زرین جشنواره ملی صنعت سالمت محور 

 

 غرفه پروتئین گستر سینا

http://www.pgsina.com/
http://www.gooshtiran.com/
http://www.pgsina.com/
http://www.gooshtiran.com/
http://www.irantopbrands.org/


 

  

  

 

 

 

 

 

 

                                                                                                            

 

 

 

      

   

 

 

 مدیریت زنجیره تامین
Supply Chain Management 

   
 

 

2 

 ( نت)  وتعمیرات نگهداری هایسیستم سازی پیاده لزوم

 میرات خاصتع و نگهداری سیستم کارگیری به شد، تشریح قبل بخش در که چه آن اساس بر

. نماید فاای نهایی محصول شده تمام قیمت کاهش در را زیادی بسیار نقش تواندمی سازمان، یک

 مین،تأ زنجیره کل در محصول ارائه سرعت در و نبوده هزینه به محدود تنها تأثیرات این اما

 خود اصخ اثرات نیز دست این از عواملی و سازمان چابکی اطمینان، قابلیت محصول، کیفیت

 مهم نقش به توانمی رو این از. بود خواهد تأمل از محلی هاآن از یک هر که داشت خواهند را

 نگاهب یک کار و کسب روی بر تعمیرات و نگهداری مختلف هایاستراتژی گذار تأثیر و

 تعریف یستمس یک قالب در نگهداری عملیات و فعالیتها تمامی که صورتی در .برد پی اقتصادی

 هزینه نکمتری با سیستم در هادستگاه و  آالت ماشین وقفه بی کار و فعالیت موجب شود،

 .شودمی تعمیراتی و مصرفی
  نها،آ مداوم فرسایش و استهالک به توجه ها بادستگاه و آالت ماشین نگهداری و تعمیرات

 به تههزینه بس گیرد. اینمی بر در صنعتی مجموعه یک در را تولید هایهزینه از ایعمده بخش

 ورتص تحقیقات به بنا  آنکه حال. شود می شامل را تولید هزینه درصد 11 الی 05 صنعت، نوع

 حوزه رد غیرضروری هایفعالیت به تعمیرات مربوط و نگهداری هایهزینه سوم گرفته، یک

 بیلیون 711 حدود ساالنه آمریکا صنایع که است حالی در این باشدمی تعمیرات و نگهداری

 دیریتم که است معنی بدان این. نمایندمی هزینه خود تجهیزات تعمیرات و نگهداری برای دالر

 به را حوزه این در جویی صرفه دالر بیلیون 11 ساالنه، تعمیرات، و نگهداری فرآیند صحیح

 و نگهداری فرآیند مدیریت در که ایویژه اهمیت درک با هاژاپنی. داشت خواهد همراه

 فمختل هایسیستم طراحی به اقدام کردند،می احساس تولیدی هایسیستم در تعمیرات

 هگان سه هایسیستم زیر از یکی عنوان به را آن و نمودند TPM جمله از تعمیرات، و نگهداری

 .نمودند معرفی جهان به ناب تولید
 متحرک، قطعات خصوصاً ماشین یک قطعات خرابی و فرسایش دانیم،می که طور همان

 یا و هاروغن مثل مصرفی مواد حتی دارند تعویض یا و تعمیر به نیاز و است ناپذیر اجتناب

 ضتعوی به جایاحت و داده دست از را خود کاربردی و اصلی خاصیت مدتی از پس هاگریس

  ست.ا عملیاتی و کاری شرایط در ماشین وضعیت حفظ موجب منظم، تعمیر و سرویس و دارند

 عملیات توقف موجب آالتماشین در خرابی و شکستگی وقوع از پس تعمیراتی عملیات انجام

 آالتاشینم تعمیر از بیشتر به مراتب توقف این از ناشی هزینه و هازیان گردد کهمی تولیدی

 جلوگیری آالتینماش خرابی و شکستگی از بتواند که سیستمی ایجاد نتیجه در. باشدمی مربوطه

 کاهش ثباع دستگاه، تولیدی راندمان افزایش بر عالوه سیستم این. است ضروری و الزم کند

 . شودمی ممکن حداقل به کار، توقف از ناشی هایزیان

  :نمود طراحی اصلی محور 3 حول توان می را سیستم این اساس
 لیاتعم اجرای کیفیت و نحوه/ هادستگاه کاری و محیطی شرایط و اولیه وضعیت بررسی

 هادستگاه سازنده کارخانه نظرات مورد در کاملی بررسی/  تعمیراتی

 : از تعبارتس نگهداری و تعمیرات صحیح سیستم یک ایجاد از اصلی هدف
 و عیوب راتاث افزایش از گیری جلو/ .کلی تعمیرات به نیاز از قبل جزئی معایب و نواقص رفع

 در جویی صرفه نتیجه در و تجهیزات عمر طول افزایش/ .مجموعه کل در آن توسعه و نواقص

  .اردرک وقفه از ناشی زیانهای از جلوگیری و تولید توقف کاهش/ .جدید تجهیزات خرید

 .باشدمی مطرح نگهداری هایسیستم در مختلف تئوری 4 کلی حالت در

 Maintenance   Break Down (BM)هدستگا افتادگی کاراز  ،از پس تعمیرات و نگهداری-0

 Preventing Maintenance (PVM)ثابت  زمان براساس نگهداری:  پیشگیرانه-7

 Maintenance (PDM) Predictive دستگاه وضعیت پایش براساس نگهداری:  بینانه پیش-3

 Proactive Maintenance (PAM) گستر پیش نگهداری-4

 اینه یآن  سهمقای و کدام هر معایب و مزایا تبیین و نگهداری هایسیستم انواع تشریح به توجه با

 گسترپیش و نگرپیش و پیشگیرانه تعمیرات و نگهداری های روش اجرای با که رسیممی نتیجه

 .اشتد انتظار را سیستم خروجی کیفیت ارتقاء و ضعف نقاط حذف تواننمی تنهایی به

 

  
 

 تعمیرات یبایست بهتر عبارت به داد جهت نگهداری و تعمیرات به باید هدف این به نیل برای

 تبعیت دارجهت و معین روش یک از همواره و باشد مدونی و مشخص روند دارای دستگاه هر

   Oriented Maintenanceدار جهت تعمیرات و نگهداری نام با را سیستم این. نماید

-BM-PVM-PDM موجود سیستم 4  از دارجهت و هوشمندانه است تلفیقی که شناسندمی

PAM است. شده شناخته نگهداری سیستم ترین کارآمد و برترین عنوان به که 
 ائلن زیر مزایای و منافع به توان می دار جهت تعمیرات و نگهداری اجرای با

 : گردید

 ، تعمیرات زا جلوگیری/ دستگاه زمانی راندمان افزایش/ دستگاه مفید عمر حداکثر از استفاده

 قابلیت افزایش/ تعمیرات جهت الزم برنامه اجرای/ دستگاه قطعات مورد بی کردن بسته و باز

 از تفادهاس بواسطه دستگاه وضعیت بر مستمر نظارت کاهش/ دستگاه عملکرد و اطمینان

 محصول زا اطمینان و آگاهی افزایش / محیط و کاربر ایمنی افزایش همچنین و ایمنی تجهیزات

 اشتهد  تعمیرات و نگهداری به احتیاج که دستگاهی هر برای کیفی و کمی لحاظ از نهایی

 اعتماد لقاب کارایی تضمین جهت ، دار جهت تعمیرات و نگهداری عملیات دستورالعمل باشد،

 ستگاهد روی بر دستگاه روی بر اجرا و طرح از پس شده یاد روش. میباشد نیاز مورد ، مناسب و

 گهدارین عملکرد زمان هر در تا گیرد قرار سازی بهینه و اصالح مورد بارها بایستی ، نظر مورد

  اتتعمیر و نگهداری روش که است حالت دراین تنها. گردد قبل زمان از بهتر  تعمیرات و

 . گردد می حاصل کارآوری و موفق

 :تازمم سازمان یک در( نت) تعمیرات و نگهداری سیستم یک خصوصیات

 و( نت) میراتتع و نگهداری سیستم یک خصوصیات از فهرستی بررسی و تشربح به اینجا در

 یمناسب مبنای و معیار فهرست این. پردازیم می ، ممتاز سازمان یک در آن نقش و جایگاه

 وجودم استاندارد با آن فاصله تعیین و سازمان یک در موجود نت های سیستم بررسی جهت

 .است زمینه این در

 و جاری های هزینه دستگاه، یک خرید و انتخاب در فاکتور مهمترین:  عمر چرخه هزینه-0

 اولویت در آن خرید قیمت و باشد می سیستم در فعالیتش و اقتصادی عمر مدت در آن تحمیلی

 توسط هک هایی بررسی و آنالیزها پایه بر سازمان خرید واحد نتیجه در. گیرد می قرار بعدی

 دستگاه نیف تعمیرپذیری و اطمینان قابلیت با رابطه در که نگهداری و تعمیرات  متخصصان

 شترکم فرآیند یک در سازمان، مصوب استاندارد اساس بر آن خرید به اقدام گرفته، صورت

 .کنند می نت، واحد با

 عوامل تمام باید ممتاز و جهانی سطح سازمان یک در: سازمان کلی براهداف تمرکز-7

 کی در. کنند حرکت سازمان اهداف جهت در همه تعمیراتی و نگهداری و مهندسی عملیاتی،

 هزینه و ساخت اطمینان قابلیت درزمینـه رقابت توانایی آن هدف مهمترین که ممتاز سازمان

 باالتری اولویت در نیز نت جمله از و هاسایردپارتمان در باید اهداف این است، ساخت های

 نت عملیات از ناشی بیکاری زمان کاهش و نگهداری هایهزینه کاهش چون اهدافی به نسبت

 نتیجه در و( OEE) تجهیزات کلی اثربخشی مستمر افزایش رویکرد این نتیجه. باشند داشته قرار

 .است ساخت کلی هایهزینه کاهش

 مشخص سیاستی دارای ممتاز سازمان یک: اطمینان قابلیت سیاست و یمش خط یک تعیین-3

. است نت عملکرد و اطمینان قابلیت زمینه در پیشرفت برای ساله پنج تا سه های برنامه شامل

 مشخصه نت، و اطمینان قابلیت ضروری پارامترهای جمله از آن مشخصات تمام با سیاست این

 سوی به حرکت از کارکنان تشخیص نحوه آنها، اهمیت دالیل آنها، کلیدی و کارکردی های

 کارها بندی اولویت نتیجــــه در. شود درک و ابالغ سازمان کل در باید غیره و اهداف

.میگیرد صورت سازمان سیاست جهت در و صالح براساس و بود نخواهد احساسات براساس  

 OEE = دستگاه موجودیت*  کارکرد ی بازده*  کیفیت ضریب
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 : مدیریت زنجیره تامینو نیاز مبرم به  اهمیت

اخیر ظهور فناوری های نوین و ایجاد تحوالت عظیم در بازارهای جهانی، طی چند سال 

 مختلف سازمانهای طوریکه به  مدیریت زنجیره تامین را بیش از پیش ضروری ساخته است،

 مدیریت ایه تئوری از استفاده به ناگزیر خود، رقابتی جایگاه و موقعیت حفظ و ایجاد برای

  .باشندمی تأمین زنجیره

اطالعاتی و ظهور شکلهای جدید ارتباطات متقابل سازمانی و افزایش توقعات  انقالب

کیفیت، تحویل، فناوری و زمان سیکل تعهد  مشتریان در زمینه هزینه محصوالت و خدمات،

شده با توجه به رقابت فزاینده در بازارهای جهانی و امثالهم، از جمله عواملی است که باعث 

خرید و تدارک و حرکت به سمت سیستمهای مدرن مدیریت زنجیره های سنتی تغییر سیستم

  .تأمین توسط سازمانها در دنیا شده است

با توجه به جهانی شدن و فعالیت اقتصادی در فضای رقابتی و رشد روزافزون  70اما در قرن 

المللی و رقابت تنگاتنگ آنها برای تداوم ها در حوزه کسب و کار بینها و بنگاهشرکت

یات و داشتن سهم بیشتر از بازار، باعث ایجاد فضای پیچیده و بسیار سختی برای ح

ل کنیم به دلیگیری مدیران شده است و امروزه هر چه به سمت آینده حرکت میتصمیم

د. لذا تر می شوها سختها و بنگاهتغییرات سریع و پیچیده تر شدن شرایط، اداره سازمان

  :أمین به دالیل زیر در مسیر رشد روزافزون قرار گرفته استتوان گفت مدیریت زنجیره تمی

، به واسطه رشد فزاینده تغییرات در تکنولوژی افزایش سرعت تغییر تكنولوژی:

بینند، کارخانجات به منظور حفظ متخصصان فنی در زمینه فعالیتهایی که آنها تدارک می

 .در حال تقویت شرکایشان در زنجیره تأمین هستند

در یک اقتصاد جهانی، نواحی مختلف جهان مراحل یک زنجیره  شدن تجارت: جهانی-

تواند نتیجه ترکیب نامحدودی از منابع تأمین )همکاری تأمین خواهند بود. این امر می

ار و پشتیبانی زیربنایی، مشخصات نیروی ک پایان منابع( شامل مجاورت با منابع طبیعی،بی

  .فضای سیاسی باشد

کارخانجات به کارهای مختلفی  های گذشته،در دهه یابی بیرونی :منبعتمایل به -

اند ای توجه خود را به اموری معطوف ساختهدست زدند. در حال حاضر، آنها به طور فزاینده

که بتوانند در یک یا چند زمینه با سایر رقبای جهانی رقابت کنند. برای نیل به این هدف، 

ه منظور تهیه بخشی از محصوالتشان که نیاز مشتری نهایی ضروری است این کارخانجات ب

نجات ها و تقویت کارخایابی بیرونی یا برون سپاری فعالیتبه منبع سازد،را برآورده می

  .دیگر بپردازند

وناگون خرید، نظیر های گانگیزه تاکید بیشتر بر کیفیت؛ فایده و رضایت مشتری:-

خدمات و غیره، در زمان و مکان مختلف نقش  راحتی، شأن و منزلت، شکل، ویژگی،

های خود در امر خرید، برای گیریموثری بر عهده دارند. مشتریان امروزی هنگام تصمیم

ی به کار های معروف تمهیداتشوند. بعضی شرکتکیفیت و فایده اهمیت بیشتری قائل می

. هایشان را کاهش دهندینهبرند تا کیفیت را به باالترین حد ارتقاء داده؛ و همزمان، هزمی

لوحه کار را سر «عرضه بیشتر، به قیمت کمتر، به طور مداوم»ها شعار؛ این شرکت

رد که ارتقای کیفیت در طول زنجیره باید شکل ادند. البته این اعتقاد وجود اهداد خود قرار

  . بگیرد و نمی توان تنها از یک بخش از زنجیره انتظار توسعه کیفی داشت

 

ازاریابی، بیشتر در گذشته، نظریه ب تاکید بیشتر بر ایجاد رابطه با مشتری و حفظ او:-

اما فروش بدون  .چگونه باید انجام گیرد، استوار بوده است« فروش»حول این محور که 

ایده است. فآگاهی درباره مشتری و این که آیا او دیگر بار خرید خواهد کرد یا نه، کامالً بی

امروزی، بیشتر به دنبال مشتریان دایمی هستند. در این جا تحول اساسی، در انتقال بازاریان 

ا ها به مدیریت ارتباطات بطرز تفکر از انجام معامله، به ایجاد رابطه است. اینک شرکت

ند، کنهای اطالعاتی ایجاد میمشتریان خود توجه داشته و برای مشتریان خود پایگاه

ی درباره وضعیت جمعیت شناختی، سبک زندگی و سطوح مختلف هایی که اطالعاتپایگاه

های مختلف بازاریابی و معامالت گذشته را در پذیری مشتریان نسبت به محرکحساسیت

نمایند، برای خود مشتریان راضی یا مسرور ها با آنچه که عرضه میسان آنبردارند. بدین

 .مانندرکت وفادار باقی میکنند، مشتریانی که همواره نسبت به شدست و پا می

ر روابط بلند کسب و کار های کنونی ب تاکید بر توسعه روابط با تامین کنندگان :-

نندگان تمرکز تولید کننده و توزیع ک ،مدت و مبتنی بر نفع متقابل در ارتباط با تامین کننده

داری کسب و پای دارند. ایجاد اتحاد و سپس تثبیت و نهادینه سازی اعتماد و اتحاد، استحکام

  .و کار ها را در طول زنجیره افزایش خواهد داد

ات: فرآیندهای کسب وکار و یكپارچه کردن عملی تاکید بیشتر بر مدیریت-

 ه مدیریت برها شیوامروزی، در اندیشه تغییر طرز تفکر خود هستند، آن هایشرکت

مدیریت فرآیندهای اساسی ای از حوزه های وظیفه ای مستقل، را رها کرده و به مجموعه

 ن هم مبتنی بر جریان ارزش پایدار رویآخود به تفکیک حوزه های تامین تولید و توزیع 

آورند. این امر تحولی مثبت است که بینش کسب و کار ها را نسبت به فعالیت اقتصادی می

یار تهای بیشتر و بزرگتری را در اخدهد و فرصتدر قالب یک جریان ارزش زا افزایش می

  .دهدآنان قرار می

ها ها، آنبا جهانی شدن شرکت های استراتژیک:ضرورت ایجاد پیوند ها و شبكه-

یابند که برای موفقیت، تمامی منابع و ضروریات الزم را در اختیار ندارند، و اندازه در می

یره زنج، از اهمیت چندانی برخوردار نیست. موسسات با نگاهی به ها نیز در این زمینهآن

کامل کسب و کار خود برای ایجاد فایده، خواه ناخواه به لزوم مشارکت با سایر سازمانها 

 نها موفقیت خود را مدیون داشتنآهایی همچون فورد، مکدونالد و مانند برند. شرکتمیپی

 یازن مورد موفقیت برای که را آنچه  دانند؛ یعنی شرکایی، که هرزنجیره های جهانی می

که به تهیه و طراحی پیوندها و شب را بیشتری وقت ارشد، مدیریت و کنندمی تامین است،

ک های شریهایی که برای شرکتدهد، پیوندها و شبکههای استراتژیک اختصاص می

 .کنندپایداری را در شرایط تولید و تجارت دنیای کنونی ایجاد می مزیت رقابتی

  هورشد اقتصادی، عمدتًا ناشی از ظر ی:توسعه اقتصاد های مبتنی بر دانش و فناور

 نتی س ه است. این موسسات با موسساتی کههایی با دانش و تکنولوژی باال بودکار کسب و

 کنند، تفاوت فاحش دارند. کسب و کار های با تکنولوژی باال، با مخاطرات بیشتری عمل می

 ای گیرد؛ عمر کاالهروبرو هستند زیرا کاالهای آن با سرعت کمتری مورد پذیرش قرار می

 ا بسیار هدر آن« از رواج افتادن تکنولوژیک»تر است و باالخره شتاب ها کوتاهتولیدی آن

 ه ها، توسعه کسب و کار های شبکه ای و مبتنی بر زنجیرتر است. در مقابله با این چالشسریع

 .تسهیم مخاطرات احتمالی این نوع کسب و کار ها را نیز فراهم می اوردزمینه 
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