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  دومین رویداد ملی ایده بازار خوراک و نوشیدنی

 اخبار

 

 

در دانشگاه صنعتی  23/08/1397و فروش شرکت پروتئین گستر سینا ، مورخ  واحد های تحقیق و توسعهبا حضور نمایندگان دومین رویداد ملی ایده بازار خوراک و نوشیدنی 

  دید توسط شرکت کنندگان مطرح گردید.ایده ج 6در این رویداد برگزار شد.   امیر کبیر

ت و بهداشت برگزار سالمو  مهندسی فنی با ایده پردازان در دو بخش در راستای همکاری دو دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و صنعتی امیرکبیرکه این جشنواره در 

د گرفت و در نهایت تبدیل نواهمورد حمایت سرمایه گذاران قرارخ در صورت تایید ایده هاکه، بازۀ زمانی مشخص معرفی نمودند  یک ایده پردازان ایده های خود را درگردید، 

ار نسبت به سال های این ایده بازدبیر علمی دومین رویداد ملی ایده بازار خوراک و نوشیدنی دانشگاه صنعتی امیرکبیر در این رویداد از رشد کیفی ایده دند.به محصول می گر

ضمن  ایشان .های امسال سالمت محور هستند، خاطرنشان کرد: ایده بازار پل ارتباطی بین صنعت، جامعه علمی و مردم عادی استگذشته خبر داد و با اشاره به اینکه ایده

کنند افزود: از طرفی ممکن است مسئله آنها پیشتر با بیان اینکه صنایع مسائل خود را در بخش تحقیق و توسعه خودشان واکاوی می ،پرداختن به نقش محوری ایده بازار

نعت، جامعه علمی و وی ایده بازار را پل ارتباطی بین ص کنند. دانند آن را در کجا بیانتوسط دیگران حل شده باشد. این در حالیست که برخی نیز دارای ایده بوده اما نمی

های ایران و مردم عادی به حساب آمده و وظیفه اطالع رسانی بین مردم عادی دانست و توضیح داد: این رویداد به نوعی بخش تحقیق و توسعه صنایع در سطح دانشگاه

گاه صنعتی امیرکبیر سپس به فرآیند معکوس این پل ارتباطی اشاره و لمی دومین رویداد ملی ایده بازار خوراک و نوشیدنی دانشهای نام برده را بر عهده دارد.دبیر ععرصه

دهی گذاری کند. این در حالیست که به صاحبان ایده نیز جهتگذار ایده را بشناسد و بر روی آن سرمایهتشریح کرد: در این رویداد همچنین فضایی فراهم آمده که سرمایه

  جامعه هستند تمرکز کنند. هایشود و بر روی موضوعات خاص که اولویتمی

 ییمحصوالت غذا»، «کیوتیب نیس یدنیدسر نوش»، «یپودر عدسک آب»، «شکر نیگزیجا یکم کالر یاهیکننده گ نیریش» بازار شامل:  دهیا نیمطرح شده در ا یطرح ها

 اول تا ششم را کسب کردند. یرتبه ها بیبوده که به ترت« شده با عناب یغن نیماف»، «لقمه نیگر»، «مارانیفراسودمند مخصوص سالمندان و ب

 

 

 

 

 

 

گرامیداشت لیه السالم، ـــر صـــادق عسالروز والدت حضرت امام جعف)ص(، ی ـــفـطـصـمحمّــــد مالد با شکوه پیامبر اکرم حضرت سالروز می مناسبتی به مراسم جشن

از شرکت کنندگان در  ید کهبا حضور مداح اهل بیت )ع( کربالیی رحمان جعفری و پرسنل محترم پروتئین گستر سینا در واحد گوشتیران برگزار گرد ،و بسیج هفته وحدت

 این جشن با شربت و شیرینی پذیرایی به عمل آمد.

 

، ر کربالی معلیدظیم اربعین حسینی به گزارش واحد روابط عمومی شرکت پروتئین گستر سینا ، همزمان با برگزاری راهپیمایی ع

 همه از نیابت به گوشتیران واحد پرسنل از تعدادی.  شد برگزار تهران شهر در  روی اربعین جاماندگان از زیارت کربال مراسم پیاده

 تا کارخانه درب قابلم از را پیادروی مسیر ، نینوا  راهپیمایی جاماندگان کربال در روز اربعین شهدای دشت در حضور با  همکاران

 حرم در ستقرم حسینی جاماندگان ، آن روز ظهر اذان از پیش ، گزارش بنابراین.  پیمودند را العظیم عبد حضرت حرم شهرری

ربعین به امامت . همچنین نماز ظهر و عصر در روز اته جمعی قرائت کردنددس را اربعین زیارت شهرری مصلی و حسنی عبدالعظیم

  شد.حرم حضرت عبدالعظیم حسنی اقامه شهری تولیت اهلل ریآیت

سیناکاروان پیاده روی اربعین کارکنان پروتئین گستر   

 همتبه ، گوشتیران حدوا کارکنان ویژه اربعین رویپیاده کاروان با اعالم اینکه واحد فرهنگی شرکت پروتئین گستر سینا ،

 کشتارگاه یران،ماه کت پروتئین گستر سینا ) گوشتیران،نفر از کارکنان شر 12بالغ بر ،  شرکت رجایی شهید پایگاه بسیج

 عزیزان، این عزیمت در تسهیل منظوربه که نمودند نویسینام امسال اربعین روییادهپ مراسم در حضور برای(  ارومیه صنعتی

 رانکارگ به سفر هزینه کمک و تشویقی مرخصی، مجموعه عامل مدیر طیبی مهندس آقای و همراهی جناب مساعدت با

 شدند پرداخت گردید. اعزام انفرادی صورت به یا بسیج هایکاروان با که متقاضی
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ت و منابع ، امکاناامفید و کارا و ثمربخش از تواناییهانسان از دیر باز ، در اندیشه استفاده 

د . در عرصه کنونی این امر بیش از هر زمان دیگری موردر دسترس خود بوده است

، افزایش جمعیت و رشد در دسترس فته است. محدودیت منابعتوجه جدی قرار گر

 یاست و، سده که دست اندرکاران عرصه اقتصادنیازها و خواسته های بشر باعث ش

قرار دهند.  ، افزایش بهره وری را در اولویت برنامه های خودمدیریت جامعه و سازمان ها

حفظ ر با اصطالح بهره وری برای افراد مختلف معانی متفاوتی دارد مانند: بازده بیشت

ز بهره وری ا. یک فرد در مقام تولید کننده برداشتی زینه ها در حد ثابتی از نهاده هاه

  دارد و در جایگاه مصرف کننده تعریف دیگری در ذهن دارد.

 

 

 

 

 شاخص های ارزیابی عملکرد سازمان

، میزان ازماندسترسی به هدف های از پیش تعیین شده در هر س درجۀ اثریخشی :

 در هر سازمان نشان می دهد.اثربخشی را 

ا بصمیماتی که ها در سازمان مربوط می شود. یعنی تبه اجرای درست کار کارایی :

د. ، افزایش مقدار تولید و بهبود کیفیت محصول اتخاذ می شوهدف کاهش هزینه ها

 کارایی نسبت بازدهی به بازدهی استاندار است.

سب سهم کبه منظور برآورد نیازهای جدید مشتریان با ایجاد تقاضای جدید و  نوآوری :

 بیشتر در بازار در مقایسه با رقبا انجام می پذیرد.

ابق طبه میزان توان سیستم تولیدی هر سازمان در عکس العمل و ت قابلیت انعطاف :

 ، ترکیب و مقدار محصول گفته می شود.با تغییرات مورد لزوم در نوع

راری ان به برقبه این موضوع مربوط است که سازمان تا چه میز فیت زندگی کاری :کی

اال ب، پرورش استعداد کارکنان خود و ایمنی در محیط کار، امنیت شغلی در سازمان

ان از عبارتی دیگر ایجاد رضایت شغلی آنرت های آنان از طرق گوناگون و ببردن مها

 محیط کار قادر می باشد.

ی معینی از محصول به چه نسبت مقدار یعنی این که سازمان در قبال بهره وری :

 ازمنابع تولیدی استفاده می کند . 
𝑶𝒖𝒕𝒑𝒖𝒕𝒔

𝑰𝒏𝒑𝒖𝒕𝒔
  = P 

ورم، تمقدار و نرخ رشد بهره وری در هر کشور تأثیر به سزائی بر روی سطح زندگی، 

 دارد.بیکاری، سالمت اقتصادی جامعه و رقابت پذیری در سطح جهانی 

بررسی های انجام شده نشان می دهد که ایران جزء سه بهره وری مواد غذایی: 

واد مکشوری است که بیشترین میزان ضایعات مواد غذایی را در جهان دارند. سرانه 

ست، در کیلو کالری ا 1600غذایی که هر شبانه روز در کشور به هدر می رود ، معادل 

 کیلو 3900مواد غذایی در سال های اخیر،  صورتی که متوسط میزان مصرف سرانه

صنایع  ارزش افزوده بخش صنعت را %20به طور کلی . کالری در روز افزایش یافته است

شود  مواد غذایی در ایران ضایع می %30غذایی تشکیل می دهد. اما متأسفانه حدود 

انواده ر خمیلیون نفر است. اگر به طور متوسط تعداد نفرات ه 15که این مقدار غذای 

بیش از  نفر در نظر بگیریم می توان گفت هر خانوار ایرانی به طور متوسط 5را حدود 

 غذای یک نفر ضایعات دارد .

 سطوح بهره وری

ه فرد در وانایی های بالقوتاستفاده بهینه از مجموعه استعدادها و  بهره وری فردی :

ر افراد، ارتقاء بهره وری د مسیر پیشرفت زندگی خود می باشد. از دید منافع سازمانی

 روی بهبود بهره وری سازمان را به دنبال خواهد داشت. آموزش، یادگیری و رشد نی

فرد، موجب  انسانی در سازمان و مشارکت افراد در اداره سازمان عالوه بر بهبود بهره وری

ان های زمافزایش بهره وری در سازمان خواهد شد. یکی از دالیل افزایش بهره وری در سا

 ان آن سازمان ها می باشد.نپیشتاز امروزی رشد و یادگیری در میان کارک
 

ن رفتن ، از بیدر خانه موجب پایین آمدن ضایعات ارتقاء بهره وریبهره وری در خانه : 

 اسراف و کیفیت زندگی بهتر در استفاده از مواهب زندگی می شود.

 

و کارآمد  سازمان نتیجه استفاده بهینه و مؤثربهبود بهره وری در بهره وری در سازمان: 

شتریان، از منابع، تقلیل ضایعات، کاهش قیمت تمام شده، بهبود کیفیت، ارتقاء رضایت م

هایتًا موجب نکه  دلپذیری در محیط کار و افزایش انگیزه و عالقه کارکنان به کار بهتر بوده

ًا سازمان گونه سازمان ها اصطالح رشد و توسعه سازمان را به دنبال خواهد داشت. به این

 .های یادگیرنده گویند

 

اشد که افزایش بهره وری تنها راه توسعه اقتصادی کشورها می ببهره وری در سطح ملی: 

ه موجب ارتقاء سطح رفاه زندگی یک ملت می گردد. تحوالت معجزه آسای رشد و توسع

دی از ن، آلمان، چین و تعدااقتصادی در کوتاه مدت در برخی از کشورها از جمله: ژاپ

ن ها از بهره وری و استفاده بهینه، کارا و اثربخش آ شکشورهای شرق آسیا نتیجه افزای

 منابع فیزیکی و انسانی کشورهایشان بوده است.

 مفهوم بهره وری برخی سوء برداشت ها دربارۀ

 .افزایش تولید ضرورتاً به معنای بهبود بهره وری نیست.1

 کارایی، ارتقاء بهره وری را تضمین نمی کند..بهبود 2

 رد..افزایش در درآمد حاصل از فروش الزامًا بهبود بهره وری را تضمین نخواهد ک3

 .بهره وری فقط مختص بخش صنعت نیست.4

 .افزایش بهره وری نباید به بهای تنزل کیفیت انجام شود.5

 ل است :عواملی که بر بهره وری سازمان تأثیرگذارند به شرح ذی

حل  اهرمدیران خوب و رهبران کارآمد و مؤثر که خط مشی و  :مدیران و رهبران اثرگذار

ستند. ، اولین عامل دستیابی به بهره وری در سازمان ههای اجرایی را تعیین می کنند

رآمد، کا ، اولویت ها و استخدامری برای کارمندان و تعیین خط مشیمدیران در هدف گذا

 یزی برای رشد کارمندان برای رسیدن به موفقیت ضروری است.، برنامه رهدایت

 

نحصر به استخدام و حفظ نیروهایی که قابلیت های م :کارمندان نوآور و با عملکرد باال

ان و بخش فرد دارند و با انگیزه هستند، مؤثرترین عامل بهره وری در سازمان است. مدیر

ند به یادگیری را افراد خالق، کارآمد و عالقه م منابع انسانی می توانند برنامه ریزی کنند تا

ن کارمندان هم بدوو استخدام و حفظ کنند. الزم به ذکر است که حتی بهترین  جذب

؛ قادر به درخشش داشتن مدیر خوب، خط مشی روشن، حمایت، ابزار و منابع مناسب

 نخواهند بود.

 

. مدیران و آسان می کند، تصمیم گیری را تأمین اطالعات درست :تأمین اطالعات

نند کارآمد باشند کارمندان نیاز دارند تمام اطالعات مرتبط را در اختیار داشته باشند تا بتوا

 و تصمیمات درستی بگیرند.

، ار میکنندتقل و نه به صورت متحدانه کزمانی که فرآیندهای کسب و کار به طور مس :اتحاد

از  . بخشیرخ خطاها را افزایش می دهندا و نجریان کاری را مختل می کنند و تأخیره

انع را از ، مویت های وابسته به هم متمرکز شوندتالش های بهره وری باید روی ادغام فعال

 بین ببرندو فرآیندهای متصل به هم ایجاد کنند.

 

 

 بهره وری و تجزیه و تحلیل آن در سازمان ها ، شهنام طاهریمنبع:

 

 

د و )رونق به رکویاقتصاد طیشرا رییخود را با تغ دیروش خر دارانیخر شتریاصوال ب

 باشیم یم طیدر هر دو مح تیمواقع اگر به دنبال موفق نیا در دهند. یم رییبالعکس( تغ

رکود  طیشرا در .دهیم رییقبل تغ طیفروش خود را نسبت به شرا یکردهایرو دیبا

 یاروهیاست. پس ن انیاز مشتر یاریبس ریگ بانیگر دیدر خر قیترس و تعو ،یاقتصاد

 یدباشند و مجموعه ها به اهداف درآم یبازارها دچار افول م کهفروش به سبب آن 

ده و خود را تحت فشار قراردا انیکرده اند، به طور ناخواسته مشتر دایفروش دست پ

 اریامروز بس انیمشتر دیبدون ترد شوند. یم دیخر زا یترس مشتر دیسبب تشد

 است. رییدر حال تغ یریبه طور چشمگ دشانیخر یبوده و راهها ریرپذییتغ

بازار  یرکود و کساد طیفروشندگان را در شرا تیفعال که یاز موارد یبرخ

محدود است، آن ها  انیبودجه مشتر که یهنگام از: استکند عبارت  یمشکل تر م

وده ب متیق یبر رو شتریب انیمشتر دیتاک نادرست دارند میاز اتخاذ تصم یشتریترس ب

کثر ا ،یاقتصاد ییشکوفا طیکنند. در شرا یم متیمختلف استعالم ق یو از مجموعه ها

رکود،  طیدر شرا که یکنند، درحال یسوال م هیتنها در مورد نرخ بازگشت سرما انیمشتر

 یدیرخ یها میباشند. تصم یفروشنده م یاثبات ادعا  یدر جستجو انیمشتر یتمام

 یماتخاذ  ییبه تنها دیتوسط مسئول خر نیاز ا شیبزرگ پ اریبس یدر مجموعه ها که

 انیشترم گردد. یسطوح باالتر سازمان گرفته م ای دیخر یگروه ها لهیشد، اکنون به وس

 جینتا وکرده  امتحانآن را نمونه محصول،  دیاز خر شیپ کهدارند  لیاز قبل تما شتریب

 انیط متنها به رواب دینبا طیشرا نیا در .دهندیقرار م یحاصله از آن را مورد بررس

ا در دست ربازار فروش  ییبا استفاده از راهکارها دیاکتفا کرد و با داریفروشنده و خر

 .گرفت

 یعنی) یبه  سه دسته کل انینمودن مشتر میبا تقس:یی جهت افزایش فروشروشها

اهبرد توان چهار نوع ر یبالقوه( م انیاز دست رفته و مشتر انیمشتر ،یفعل انیمشتر

 فروش مطرح کرد. شیمتفاوت را در جهت افزا

 

ق رکود و رون طیشرا در: وفادار( انیمشتر ی)حفظ و نگهدار یفعل انیثبات مشتر.1

باشند یرگ مکوچک و بز یروابط تجار یبا آن ها دارا که یانیاز مشتر دیبازار، شرکت ها با

 یزیرنج آورتر از چ اریبس میدار که یزیدست دادن چ از .ندینما یحفاظت و نگهدار

با  هکاست  نیا یفعل انیحفظ مشتر یبرا گریدعلت . میتاکنون آن را نداشته ا کهاست 

برابر  25 خود را تکرار کنند دیخر یفعل انیمشتر کهاحتمال آن  یجهان یتوجه به آمارها

کل  در از شما انجام نداده اند. یدیگونه خر چیتاکنون ه کهاست  یانیاز مشتر شتریب

 است. نیریآسانتر از سا اریبس یفعل یارتباط با مشتر جادیا که بدانیم دیبا

 یبرقرار ان،یمهم در حفظ مشتر و یدیاز نکات کل یکی :یمشتر یدوره ا یبررس 

 راگ است. دیدر سازمان خر یدیو اشخاص کل رگذارانیتاث ران،یجلسات مستمر با مد

 ینوان مشترعبه آن ها به  دینبا گرید باشیمارتباط نداشته  انیاز شش ماه با مشتر شتریب

 انیمشتر از کیبا هر دیبا یاز راهکار حفظ و نگهدار ی. به عنوان بخشکنیمبالفعل نگاه 

 یل و براچهار بار در سا تر،مهم انیمشتر یبرا .باشیمدوبار در تماس  یخود حداقل سال

 لیا تشکراز فروش  ییبه صورت بالفعل و بالقوه حجم باالکه  یانی)مشترA رتبه  انیمشتر

 .باشیمدر تماس  شتریاوقات ب یبار و گاه کی یدهند( حداقل ماه یم

 

 

 

هره به مانند: مالقات چ ییاستفاده از ابزارها :ریتاث تیریاز راهکار مد استفاده

 سالار ،یتلفن یتماس ها نار،یسم یبرگزار ،یحیتفر یچهره)رو در رو(، برنامه ها

 لیشکترا  ریتاث تیریراهکار مد ...و  کیتبر ینامه ها و کارت ها امک،یو پ لیمیا

ا از ر یشتریب یهاتماسبا در اختیار داشتن امکانات  یحرفه ا فروشندگان دهند.یم

ی جهت و از مزیت های تکنولوز کنند یبرقرار م انیمختلف با مشتر یکانال ها قیطر

 پیشبرد اهداف استفاده می نمایند.

 یابیه و سوژ ییبه دنبال شناسا دیبا مامواقع  این در :. توسعه بازار فروش تازه۲

ها  شنهادیتوسعه فروش، پ یاز راه ها یکی. باشیمتازه جهت توسعه فروش  انیمشتر

ت نشان داده اس قاتیتحق.ردیگ یصورت م انیمشتر یاز سو کهاست  ییها یو معرف

کردن  درصد امکان صحبت 2تنها  دیریو روابط با سوژه ها تماس بگ یاگر بدون معرف

 یم شیادرصد افز 20تان تا شانس دیبا آن ها وجود خواهد داشت. اگر ارجاع داده شو

کند. یم دایپ شیدرصد افزا 60تا  تیاحتمال موفق دیشو شنهادیپه ک یو درصورت ابدی

جهت  گرید یسازمان ها ایشما را به همکاران  که دیبخواه یمیقد انیاز مشتر نیبنابرا

 ای دارد تیخدماتتان رضا ایکاال  جیاز نتا یمشتر که یهنگام کنند. یفروش معرف

زمان  نیگردد، بهتر یاو م یمنجر به خشنود که دیده یانجام م یمشتر یرا برا یکار

 است. شنهادیارائه درخواست پ یبرا

. دیبرقرار کن و با آن ها ارتباط دیبرگرد هیاول انیمشتر یسو به: هیبهبود روابط اول .۳

 نیبراباشند، بنا یآشنا م یسفارش ده یندهایبا شرکت، محصوالت و فرا انیمشتر نیا

ما ش یامور از سو یو سازمانده یریگیپ یبرا یتازه، زمان کمتر انینسبت به مشتر

 یتینارضا تواند یارتباط خود را با شما قطع کرده اند سبب آن م شانیا اگر طلبند. یم

طع تنها عامل ق تیشرکت مسبب آن بوده است. البته عدم رضا کهباشد  یها و رنجش

ر از ت نییپا یمتیق شنهاداتیسبب آن ارائه پ یگاه ستیبا شرکت ن انیارتباط مشتر

 یمشتر یازهایخاص به ن یزمان تیدر موقع کهاست  یارائه محصول ایو  بیرق یسو

 تر است. کینزد

 نیما ب ی. توسعه روابط موجود ف۴

با  رکود، توسعه روابط طیالخصوص در شرا یدرآمد، عل شیراهبرد جهت افزا نیآخر

نظور به م اریبا وسواس و دقت بس یفعل انیشدن به مشتر کیاست. نزد یفعل انیمشتر

اهداف  به اگر برخوردار است. یاریبس تیاز فرصت ها از اهم یو بهره بردار ییشناسا

از  دیتنتوانس کهتواند نشان دهنده آن باشد  یموضوع م نیا د،ینکرد دایفروش دست پ

 یشتریب شفرو سه روش عبارتند از: نی. ادییاز سه روش توسعه روابط استفاده نما یکی

ه بی هم زمان محصوالت مرتبط با محصول اصل فروش، یفعل داریاز محصوالت به خر

 کیگوناگون در و فروشگاه های  دیمحصوالت به مراکز خر فروش، یفعل دیمرکز خر

 داخل که ییها شنهادیپ نیچن هم شرکت(. گرید یها رمجموعهی)بخش ها و ز شرکت

 نهیبه مراتب آسان تر و کم هز که ردیگ یصورت م گرید یهمان شرکت به بخش ها

تواند یم که یاز موارد یکیوجود دارند.  زیرقبا ن کهشرکت هاست  ریتر از حضور در سا

 و در زمان فروش است انیاز مشتر یتوسعه کمک کند داشتن اطالعات کاف نیبه ا

سیار به ادامه همکاری ب آن داشتن ابزار کافی در جهت حفظ رضایت مشتری و ترغیب

 ضروری می باشد.

Reference: www.iorder.app 

 

 

بازار یفروش در بحران ها  

 

 دانیال سیفی جهان  وری: آگرد

 فروش واحد 

 
 

 


