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 ها مهم است؟ نهیهز تیریچرا مد 

له سعععع  نیا در نا چندبر آن ا یمقا به نیسععععت  کاهش و مد راهکار   تیریمنظور 

 آمدهشیپ طیدر شععرا رایز م؛یشععو ادآوریکمک به کسععو و کارها  یرا برا هانهیهز

ها  نهیهز تیریمد تیامکان نمرکز در قسمت فروش مانند سابق وجود ندارد. اهم

کننده بخش مصرف دیخر تباعث شده  قدر یکنون یاقتصاد طیاست که شرا نیدر ا

در  رگذاریمهم و نأث یها فاکتورآن یخدمات و محصععععورت برا متیو ق ابدیکاهش 

طه را در نظر بگ نیشععععده اسععععت. اانتخاب  . ”سععععود=  درآمد – نهیهز” :دیریراب

 زین یسععودده زانیم درآمد سععط  کاهش با اسععت مشععخ  رابطه از که گونههمان

 نکنیک ساده 4مدیریت هزینه ها با 
 نیم نحریریه اقیانوس آبی
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روش و درآمد ننها راه بازگشععععت به . در زمان کاهش سععععط  فافتیکاهش خواهد 

 است. هانهیهز تیریسابق، کاهش و مد یسط  سودده

 

خود داشععععته  یرقبا ریسععععا یهانهیمازاد بر هز ییهانهیهز یریاگر مد نیبر ا عالوه

شد، عالوه بر بار بودن هز سط   زانیو کاهش م هانهیبا سود مجموعه، باعث کاهش 

ها کنندگان در اکثر حوزهبخش مصععععرف دیقدرت خر رایخواهد شععععد؛ ز زیفروش ن

وکار باعث کسو کیخدمات و محصورت در  متیاست. لذا بار بودن ق افتهیکاهش

کاهش مجدد سعععط   جهیو کاهش سعععط  فروش و درنت انیاز دسعععت دادن مشعععتر

سط  هز نیبنابرا شود؛یمجموعه م یسودآور  ،یرگذاریبا دو بار نأث هانهیبار بودن 

کاهش سععععط  فروش باعث کاهش  قیاز طر یگریو د نهیار بودن هزب قیاز طر یکی

 .شودیم یسودآور

 

 ها نهیهز تیریمد یبرا رانیمد یکردهایرو 

بار بودن هز در  یرا برا ریز کردیاز دو رو یکی رانیممکن اسععععت مد هانهیزمان 

هسعععتند که  رانیمد نیکه در هر دو صعععورت ا رندیبگ شیها در پ نهیهز تیریمد

 متضرر خواهند شد.

 

شععده اضععافه پرداخت یهانهیهز ریمد کیعنوان اسععت که شععما به یاول زمان حالت

کار را از هز میکار نقسعععع متیق یخود را بر رو  هانهیکرده و درواقع سععععهم هر 

 شیشده افزانمام یصورت بها نیطور که قبالً اشاره شد در ا. هماندییمشخ  نما

هد  فتیخوا عث م نیو ا ا  قیطر نیان خود را از ایاز مشععععتر یبخشعععع شععععودیبا

 .دیمجموعه را کاهش ده یسودآور جهیفروش و درنت زانیداده و مازدست
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 رانیکننده اسععععت. درواقع مدبه بخش مصععععرف هانهیدوم عدم انتقال هز کردیرو

رقبا، خود  هیشعععب یمتیسعععابق و ق متیکه با همان ق رندیگیم شیرا در پ یکردیرو

 زین کردیرو نی. در اندیرا پرداخت نما یاضععععاف یهانهیهز میصععععورت مسععععتقبه

به  هانهیهز تیریمد عدم نیبنابرا انجامد؛یمجموعه م یبه کاهش سودده تیدرنها

 .شودیوکارها ممختلف باعث کاهش سط  سود کسو یهاوهیش

 

 :میکن یها اشاره م نهیهز تیریمد کینکن ۴ادامه به  در

 

 ده انینقاط سود ده و ز  ینشخ -۱

 ریاز سعععا شعععتریوجود دارند که ب یمحصعععورن ایها و وکارها بخشکسعععو یهمه در

ها را مشععخ  کرده و در بخش نی. اکنندیم جادیا یمجموعه سععودآور یها برابخش

 یبرا نی.هم چندیها قرار دهآن یرا بر رو یشععترینمرکز ب لیصععورت وجود پتانسعع

چه سععععر دهمشععععخ  کر زیده را ن انیز یهابخش ها نهیهز تیریمد  نرعیو هر 

 یهاوکارها بخش. در اکثر کسعععودیریبگ شیها در پرا در خصعععون آن یاسعععتران 

. رزم به ذکر است که مشخ  نمودن ندینمایها را جبران مبخش ریسا انیسوده، ز

ها منوط از آن کیدر خصون هر  یریگمیها و نصمده بودن بخش انیز ایسود ده و 

 است. قیو دق رستد یبه داشتن اطالعات مال

 

 یانسان یرویدر بخش ن هانهیکاهش هز -۲
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فت حقوق بر  شیدر پ نوانیکه م یکردیرو نیبهتر یانسععععان یرویبخش ن در گر

ها سععازمان یامکان برا نیا دیجد یاقتصععاد طیدر شععرا رایاسععت؛ ز یاسععاس بازده

ند در بخش که بتوان ندارد  لذا  یادیز یهانهیمختلف هز یهاوجود  ند.  مال کن اع

که  یاندازه بازده ابه هاکارکنان آن یمراقو باشععند که نمام اریبسعع دیها باشععرکت

و  یخروج ریمد کیعنوان داشععته باشععند. لذا به یافتیدر کنند،یم جادیها اآن یبرا

 تیریدر جهت مد ینموده و اقدامات اسععاسعع یکارکنان خود را بررسعع ینمام یبازده

 .دیریبگ شیها در پ نهیهز

 

 اجاره نهیهز -۳

مجموعه  کی یهانهینشعععان داده در بخش هز هایکه بررسععع ییهاتمیاز آ گرید یکی

ست. در اجاره واحدها نهیهز دهد،یبه خود اختصان م یادیوزن ز  ینجار یاجاره ا

شده چه ازنظر ارهکه مکان اج دیو مطمئن شو دیآوررزم را به عمل یهایخود بررس

شععما به همراه دارد.  یرا برا نهیهزبازگشععت  ،یمکان تیمسععاحت و چه ازنظر موق 

که  یمختلف ورود لیشععما به در یکه مبلغ اجاره پرداخت دیدیرسعع جهینت نیاگر به ا

رابطه  نیا لینسبت به ن د نرعیآن است. هر چه سر یکمتر از خروج کند،یم جادیا

 .دییها اقدام نما نهیهز تیریو مد

 

 یپرداختن التینسه -۴

اسععععت.  برنهیهز یهااز بخش گرید یکیوکارها نوسععععط کسععععو یافتیدر یهاوام

 جادشععدهیا یشععوند که خروج یگذارهیسععرما ییهادر بخش دیبا یافتیدر التینسععه

شند؛ ز ینهیها نوان پوشش هزنوسط آن در صورت عدم  رایبهره خود را داشته با

مجموعه خواهد شععد؛  انیبازار منجر به ز اینناسععو، اسععتقرا  از بانک و  نیوجود ا
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حاصعععل از آن را از  یخروج د،یینما التیاز آنکه اقدام به اخذ نسعععه شیپ نیبنابرا

  .دیینما یها بررسطرح یابیارز قیطر
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