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چرایی موضوع و اهمیت آن
کسب و 

ار کار پاید

نکردفراهمبرایکهاستسازمانیککاروکسب
.شده استایجادمشتریبرایدوهریاخدماتکاال،

کهدمی کنپیدانمودآنخصوصیشکلدرکاروکسبمعموالا 
سهموکندتمرکزبیشترفروشیابیشترسودبرداردتالش

.دهداختصاصخودبهرابازارازبیشتری

واتفاقاتووقایع،آماریاطالعاتداردضرورتروایناز
خودفعالیتآیندهوموجودوضعیتتحلیلبرایشاخصهایی

.بماندباقیپایداربازاردرحضورشتاباشدداشته

کهمفاهیمیتعاریفازایمجموعهالزمستابتدامیانایندر
ازونمودآوریجمعرااستحیاتیومهمکاروکسببرای
ودسکاروکسبپایداریوتوسعهتکمیل،ایجاد،برایآنها

.جست
ارهاکوکسبتوسطاجتماعیمسوولیتبهتوجهمیانایندر
.داردتوجهملیمنافعبهوقرارمی گیردنظرمد

ایفای مسوولیت اجتماعی 

آینده نگری و نقشه راه



ت ؟مدیریت و توسعه کسب و کار چیس

ایجادراستایدرکهباشدمیاقداماتیوفرآیندهاها،استراتژیها،ریزیبرنامهکلیهشاملکاروکسبتوسعه
پایدارارزشخلقکاروکسبتوسعهازهدف.باشندمیالزمکاروکسبیکرشدهایفرصتسازیپیادهو

.باشدمیکاروکسبیکبرایزمانطولدر
گیریشکلتاایدهیکشکل گیریمرحلهازعملیاتیوراهبردیهایفعالیتکلیهکاروکسبتوسعهمفهوم
ارزشوزاییدرآمدموفقیت،مسیردرآنحرکتوموجودکاروکسبگسترشیاجدیدکاریوکسب

.می گیردبردرراآفرینی
کهریمدیوشدهشمردهکاروکسبتوسعهفرآینددروظیفهمهمترینعملیاتیوراهبردیریزیبرنامه

زمانیدابعادرریزیبرنامه.خوردخواهدشکستکند،ریزیبرنامهخودکاروکسببراینتواندبدرستی
اهماز،می گرددمعینیراهنقشهداشتنبهمنجرنهایتدرکه(مدتبلندومدتمیانمدت،کوتاه)مختلف
.استمدیرهروظایف

ومهارتنمیزابهانکاریقابلغیروابستگیکاروکسبتوسعهواندازیراهفرآیندمؤثروموفقمدیریت
Business)کاروکسبطرحنگارشوتدویندرفردتوانایی Plan)کسبهایمدلازصحیحراهبردیدرکو

.داردهدفبازارهایوکاروکسبمحیطمشتری،نیازهایکار،و



مجموعه ای است از مدیریت کسب و کار 

ی ابزارها ، تکنیک ها و دانش است که وقت

به کار برده می شود ، کسب و کار را در 

. بهتر نمودن نتایج یاری می کند 

زیرکارهایانجامطریقازکاروکسبدرمدیریتاساسا  
:شودمیحاصل
وهزینه هازمان،مدتشاملکهکاریمشخصاتتعریف❖

.باشدمیاجراییوفنی،کیفیمختلفپارامترهای
سپسوشدهذکرمواردبهدستیابیبرایبرنامهیکتهیه❖

جهتدرپیشرفتاینکهازاطمینانهمچنینوآناجرای
.باشدمیاهدافبهرسیدن

بهمدیریتیتکنیک هایوابزارهاازمناسباستفاده❖
گزارش دهیباهمراهکنترل)کردنبرنامه ریزیمنظور
یرمسدرکاریواحدپیشرفتنگهداریو(لحظهبهلحظه

.آناهدافبهرسیدن
.دارندمهارتمدیریتدرکهافرادیکارگیریبه❖
بروزازبودخواهدقادرآشناوموفقوخوبمدیریک❖

لعواموکارازناشیگرفتاری هایومشکالتازبسیاری
رفعجهتدرصحیحبرخوردباونمایدجلوگیریدیگر

.دهدارائهمنطقیهایحلراهمشکالت

ت ؟مدیریت و توسعه کسب و کار چیس



زمتمرکآیندهبرهمیشهکاروکسب

آیندهویژگیاطمینانعدمواست

کاروکسبهموارهرواینازاست

.استریسکباتوأم

ویژگی کسب وکار: ریسک 

یثحاینازکهنمودطبقه بندیآنهااندازهلحاظبهتوانمیراکارهاوکسب

:کارهایوکسببهکارهاوکسب

،بزرگ•

ومتوسط•

کوچک•

.شوندمیبندیطبقه

هزینه هایجملهازکوچکبنگاه هایخاصهایویژگی
یرنظمادیبعدازچهآنهابریراهواندازیراهپایینبسیار

مادیبعدازچهو....وانسانینیرویهزینهاولیه،سرمایه
هتوسعبهویژه ایتوجهباعث،مدیریتیهزینه هاینظیر
.استشدهبزرگهایبنگاهمقابلدرآنها

ویژگی کسب و کار



محیط کسب و کار –محیط 

: محیط 
همه عوامل خارج از سازمان  که عملیات سازمان را تحت تاثیر قرار می دهد و 

.یا تحت تاثیر سازمان است
...مشتریان ، رقبا ،سهامداران ، عرضه کنندگان ، صنعت  و 

:محیط کسب و کار
محیط اجتماعی، تکنولوژی ، اقتصادی ، فرهنگی  و سیاسی است که یک

.کسب و کار درآن فعالیت می کند

ت ؟عوامل موثر بر کسب و کار چیس



:طبقه اصلی شناخته شده اند4در بررسی های انجام شده 

حقوقی–سیاسی -1
قوانین اکولوژیکی و زیست محیطی•

قانونگذاری معاصر بر بازار داخلی•

قانونگذاری در آینده•

قانونگذاری در عرصه خارجی و بین المللی•

سیاست های دولت•

تغییرات سیاسی•

سیاست های تجاری•

گروههای فشار و اعمال نفوذ در بازار داخلی•

گروه های فشار یین المللی•

جنگ ها •

ت ؟عوامل موثر بر کسب و کار چیس



اقتصادی-2
وضعیت اقتصاد داخلی•

روندهای اقتصاد داخلی•

اقتصادها و روندهای خارجی•

موضوعات عمومی وضع مالیات•

شرایط فصلی و آب و هوایی•

بازار و چرخه های کسب و کار•

عوامل ویژه صنعتی•

روندهای بازار و کانال های توزیع•

محرک های مصرف کننده •

نرخ بهره و ارز•

موضوعات تجاری و مالی بین المللی•

ت ؟عوامل موثر بر کسب و کار چیس



اجتماعی-3
روندهای شیوه زندگی•
مشخصات جمعیت شناختی•
گرایشات و نظرات مصرف کنندگان•
قضاوت های رسانه•
تغییرات قانونی اثرگذار بر عوامل اجتماعی•
الگوهای خرید مصرف کننده•
مد و مدل های رایج•
اتفاقات و تاثیرات عمده•
دسترسی خرید و روندها•
عوامل قومی و مذهبی•
تبلیغ و شهرت•
موضوعات اخالقی•

ت ؟عوامل موثر بر کسب و کار چیس



تکنولوژیک-4
توسعه تکنولوژی های رقیب
تامین مالی تحقیق و پژوهش

تکنولوژی های مشارکتی
جایگزینی تکنولوژی

بلوغ تکنولوژی
بلوغ و ظرفیت تولید
اطالعات و ارتباطات

قانونگذاری در ارتباط با تکنولوژی
ظرفیت های نوآوری

ی دسترسی به تکنولوژی، واگذاری حق لیسانس، حق انحصار
اختراع

موضوعات مالکیت معنوی

ت ؟عوامل موثر بر کسب و کار چیس



از کجا آغاز کنیم ؟

.شودمیآغازفرصتباکاروکسبفرآیند

چیست؟فرصت: سوال

وبکسیکشروعهایفرصتگفتتوانمیواقعدر.شوندمیایجادبازاردرخدمتیامحصولیکخالءازفرصتها:پاسخ
آنبهکهباشندبسیاریکاالهایومحصوالتخواهانافراداستممکن.هستند«نشدهبرآوردهنیازهای»همانکار
داختپرپولآنبرایباشدحاضرمشتریکهدارندشدنتولیدارزشخدماتیومحصوالتتنهااماگوییممی«خواسته»

.است«نیاز»یککندپرداختپولآنبرایاستحاضرمشتریکهخدمتیومحصول.کند

چیست؟ایده: سوال
های بهره برداری از فرصتراه: جواب

کمبود آب در :فرصت 
بخش کشاورزی

آبیاری قطره ای : ایده 

آیا تمایل و انگیزه و 
توانایی برای تبدیل 
فرصت به ایده  را 

داریم ؟
بله 

با خودمان رو راست باشیم طرح کسب و کار 



Business Planتعریف طرح کسب و کار 

.  استیکی از گام های مهم، پیش از آغاز کسب وکار، نوشتن طرح کسب وکار

کاروبکسفرآیندآنطیکارآفرینیککهاستگزارشیکاروکسبیاتجاریطرح
.ببردپیخودطرحقوتوضعفنقاطبهمی تواندآنکمکبهومی دهدشرحراخود
«برویم؟مخواهیمیکجابه»،«کجاییم؟ اکنونهم»:قبیلازسواالتیبهکاروکسبطرح

.می دهدپاسخ«برویم؟آنجابهچطور»و

.هستراهنقشهکاروکسبطرحواقعدر
فرصتیککردناجراییومدیریتطرح

.گویندکاروکسبطرحرااقتصادیجدید



چرا نوشتن طرح کسب و کار مهم است ؟

.تصویر روشنی نسبت به هدفمان پیدا کنیم✓
دست درک صحیحی از فرصت  کسب و کار از طریق تامین نیازهای واقعی مشتری و حفظ مشتریان واقعی  ب✓

.آوریم
.نقاط قوت و ضعف طرحمان را می بینیم ✓
.امکان اینکه خودمان را  ارزیابی کنیم را برایمان بوجود می آورد✓
.از بروز اشتباههای زیانبار جلوگیری کند✓
؛ .در پیشرفت و بهبود کار کمک نماید✓
بدونکهافرادیمیدهدنشانمطالعات.  امکان مدیریت و برنامه ریزی کار برایمان مهیا می شود ✓

(BP)کاروکسبطرحتنظیمومطالعه
مقابلدرکنند،میکاربهاقدام

واقتصادیخیزهایوافتومشکالت
مالاحتلذا.دارندکمتریتوانکاربازار

ادزیشانموفقیتعدموورشکستگی
.شودمی

برنامه ریزی  پویا است  و در 
زمان اجرای طرح کسب و کار 
دایم بایستی با توجه به واقعیت
های  موجود اصالح و تغییر یابد 



یک کار آفرین 
جوینده 
شریک

یک شرکت 
در شرف 
تغییر

یک شرکت در 
شرایط مشکل 

و دردسر

یک فرد 
دارای ایده

یک کسب و 
کار جوینده 
سرمایه

ت؟یک طرح کسب و کار چه موقع و برای چه کسانی الزم اس



موسسان

بانکها و 
تامین 

کنندگان 
مالی

افراد 
سرمایه 
گذار

بازیگران 
زنجیره 
ارزش

بنگاههای
سرمایه 
مخاطره
پذیر

کارکنان

ند؟چه کسی طرح کسب و کار را مطالعه می ک



محتویات یک طرح کسب و کار

معرفی طرح: 1بخش 
چشم انداز: 2بخش 
ماموریت3بخش 
اهداف: 4بخش 
ایده تجاری: 5بخش 
برنامه بازار: 6بخش 
برنامه عملیاتی و اجرایی: 7بخش 
برنامه مالی : 8بخش 



بخش معرفی

کلیشچهبهکاروکسبکهاینازریتصویک
چهدراستقرار.شدخواهددیدهآیندهدر

.باشدوضعیتی

ا رکسب و کار  موقعیت و وضعیتچشم انداز 
.آن تعریف می کندمحیط آیندهدر 

هبرداشتدررازیرمطالبستیبایمعرفیصفحة

:باشد

کسب وکارنشانیونام➢

مارةشوکارآفرینانیا(کارآفرین)بنیانگذارنام➢

آنهاتلفن

ارکاساسوموردکسب وکاردرمختصریتوضیح➢

آن

مالینیازهایمیزان➢

ارائهقابلخدماتیاتولیدیمحصولمعرفی➢

چشم انداز .....کسب و کار من 

.....آینده من 



ماموریت

.هدف این کسب و کار را بنویسید4یا 3
.باشندقابل اندازه گیریاین اهداف باید 

:مثالبرای
عدد200روزانهمحصولاینازفروشمیزان•

.بودخواهد
خواهدتومان100000ماهپایاندرسودمیزان•

.بود
برابر2بهتولیدمیزانماه6گذشتازپس•

.یافتخواهدافزایش

؟هستیمکهما▪

می دهیم؟پاسخنیازیچهبه▪

م؟می دهیپاسخمشتریاننیازهایبهروشیچهبه▪

می کند؟منحصریامتمایزراماچیزیچه▪

ت،اسمهمبرایتانارزانوسالمغذایتولیداگر:مثال

هاستفاداگراست،مهمبرایتانضایعاتکاهشاگر

ودرآمدزاییاگراست،مهمبرایتانآبازدرست

.سیدبنویرااینها...واستمهمبرایتانسودواشتغال

اهداف .....برای

.....اهداف من 



ایده تجاری

هددپاسخکلیدیسوالاینبهبازاربرنامه
یدکنتامینرانیازیچهداریدقصدشماکه
رساندنبرایروش هاییچهازراهایندرو

آنبهکهکسانیبهخودخدمتیامحصول
.کردخواهیداستفادهدارندنیاز
بایدچراکهاستاینسوالایننهایت

کند؟سودبازاردرشمامحصول
ردشماکاروکسبموقعیتورقباشناخت

بازار
وغاتتبلی،توزیعمکانهای،کیفیت،قیمت

...وفروشازپسخدمات
مشتریانوکنندهمصرفتحلیل

بازاردرتغییرازناشینیازهایشناخت▪

خپاسقبالکهنیازیبهپاسخ گوییبرایایده ای▪

.نمی شودداده

خدماتارائهکیفیتوهزینهسرعت،دربهبود▪

قبلی

برنامه بازار

چیزی که ما را از سایرین متمایز 
ویژگی ها و مشخصات محصول.)می کند

(و خدمات مورد نظر



یبرنامه عملیاتی و اجرای

درآمدبینیپیش
زیانوسودصورتبینیپیش
آنتامینهزینهومالیمنابع
مالیهاینسبتتحلیل

قرضووامدریافتبرایریزیبرنامهصورتدر**
:شودآوردهکاملیشرح

دهندهوام•

شرایط و مدارک الزم•

میزان وام•

چگونگی بازپرداخت وام•

نیازموردوسایلوتجهیزات▪

نیازموردمکان▪

نیازموردانسانینیروی▪

(یمالتامینمنابعومیزان)نیازموردمالیمنابع▪

نیازموردمجوزهای▪

(خارجی/داخلی)نیازمورداولیهمواد▪

محدودیتهاومخاطرات▪

مقرراتوقوانین▪

سایر▪

برنامه مالی 



مبلغ کل ماهانه
قیمت فروش هر 

واحد
تعداد فروش 

ماهانه نام محصوالت یا خدمات

ریال مجموع درآمد ماهانه

ریال مجموع درآمد ساالنه

دپیش بینی میزان درآم



هاکاروکسبکهاستپولیمقداردرآمد
بهخودخدماتیامحصوالتفروشبا

وکسبیککههنگامی.می آورنددست
یادهدانجامدیگرانبرایخدماتیکار

آنازایدردهد،تحویلآنانبهکاالیی
یامی نمایددریافتایشانازمبلغی
طلب کارایشانازمبلغآنمعادل

وسفتهچک،)سندایشانازیامی شود،
.می کنددریافت(...

ازعبارتستفروشیادرآمدبنابراین
.آنقیمتضربدرمحصولفروشمیزان

بومیمرغتخمعدد50مثالطوربه
درآمدتومانهزار2قیمتباایدفروخته

.تومانهزارصدبابرابرشما

انواع درآمددرآمد چیست ؟

غیر عملیاتیعملیاتی

طریقازکههاییدرآمــد
لحاصکاروکسباصلیعملیات
گفتهعملیاتیدرآمدمی شود،
حاصلدرآمــــدمانند.می شود

یاکشاورزیمحصوالتفروشاز
ازنوعاین.دامپزشکیخدمات
وسودصورتاولخطدردرآمـد
.می شوندآوردهزیان

عملیاتطریقازکههاییدرآمــدبه
شندبانیامدهدستبهکاروکسباصلی

یاپیش بینیقابلعبارتیبهیا
اتیغیرعملیدرآمدنباشند،تکرارشونده
ازحاصلدرآمـدمثال،برای.می گویند
زاخسارتدریافتیادارایی،یکفروش
غیردرآمــدبه عنوانبیمهطریق

.می شوندگرفتهنظردرعملیاتی

مجموع برابر 
با درآمد

https://modiremali.com/dictionary/%d8%af%d8%b1%d8%a2%d9%85%d8%af-%d8%b9%d9%85%d9%84%db%8c%d8%a7%d8%aa%db%8c/


هزینه چیست ؟

ومنابعبرایشدهپرداختمبالغکل،تولیدهزینه
هارائیامحصولتولیدجهتشدهبکارگرفتهعوامل

هایهزینهبهمی توانموارد،اینجملهاز.استخدمات
.کرداشارهکار،نیرویدستمزدواولیهموادخرید

انواع هزینه های 
آشکار

برای یک دوره 
مالی کسب و 

کار 

مخارجندمان.کندنمیتغییریکاروکسبهایفعالیتکاهشوافزایشباوهستندثابتمالیدورهیکدر
غیرهوآالتماشینخرید،کارمحلایجاد

ثابت

متغیر

آشکار و 
( پنهان)ضمنی

عنوانتحتمبالغیپرداختبا،کاروکسب
ارنیازشموردتولیدینهاده های،آشکارهزینه

هزینه ها،ازنوعاین.می نمایداجارهیاخریداری
وبکسحسابداریدفاتردرحسابدارانبوسیله

وودمی شپرداختکهمبالغی.می شوندثبتکار
نههزیاقالمیچهبابت(شدهثبت)هستآشکار
ندسیکبایستییعنیحسابداری.استشده
.فاکتورمثلباشیدداشتهایهزینه

خدماتارائهایمحصولتولیدوقتهریعنیدارندکاروکسبخدماتارائهیاتولیداتمیزانبامستقیمارتباط
هزینهیعنیکاروینیرتعداد،زمینیسیبتولیدافزایشبامثلامییابدافزایشنیزمتغیرهزینهیابد،افزایش
.مییابدافزایشمتغیرهزینهیکعنوانبهدستمزدوحقوقمخارجپس.یابدمیافزایشدستمزد

..(.،پذیراییو...(کاغذوخودکارو)هزینهپست،آبوبرق،مخابرات،پست،ملزومات)اداریوتشکیلتی❑
...(حملونقل،انبارداری،تبلیغات،بازاریابی،بستهبندیو)توزیعوفروش❑
...(حسابرسی،سودبانکی،مالیاتو)مالی❑
(همهداراییهاییکهعمرمفیددارند...ساختمان،ماشینآالت،اثاثیه،ابزارو)استهلک❑
...(پرداختنقدیوغیرنقدیتحتعنواندستمزد،حقمسکن،اضافهکاری،بنخریدو)حقوقودستمزد❑

https://blog.faradars.org/%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C/


فاترددرکهاستکاروکسبهزینه هایازدسته ای،«پنهانیاغیرآشکارهزینه»یاضمنیهزینه
حاالتهداشقفستعدادیقبلازبلدرچیندهندهپرورشکنید،فرض.نمی شوندثبتحسابداری

.ستانپرداختهقفسه هاایناجارهیاخریدبابتهزینه ایهیچفرداینومی کنداستفادهآنهااز
ددستمزخودشبهامامی کندمراقبتودهدمیغذاهابلدرچینبهخودشپرورش دهندهفردیا

وسطشده تکاشتهفلفلوهویجازکندمیدرستترشیروستاییبانوییا.نمی کندپرداخت
الیقدارو کنداستقادهخودشپس اندازازبانویییا.نمی خردبازارازومی کنداستفادهخودش
.نمی دهدوامدریافتبرایسودومی خرد

( پنهان)هزینه ضمنی 

همه این هزینه های پنهان را بایستی به 
ارزش ریالی محاسبه کرد و در هزینه های 
.  کسب و کار همراه با هزینه های آشکار آورد
به طور مثال برای مقدار سرمایه شخصی 

سود وام بانکی را احاظ نمود  یا هزینه خرید  
. هویج و فلفل را محاسبه کرد



ودپیش بینی میزان س

ریال:                                      .............   درآمد 
:کسر می شود 
ریال:                          ............    جمع هزینه ها

ریال:                             ............    سود خالص



سود چیست ؟
انواع سود 

اقتصادی حسابداری

وکسبدرآمدکلبااستبرابرحسابداریسود
هزینه هایمانندآشکارهزینه هایمنهایکار

.استمالیاتوبهرهاستهالک،عملیاتی،فروش،
دفاتردرکههاییهزینهودرآمدهایعنی

.باشندشدهثبتحسابداری

لکبااستبرابراقتصادیسود
منهایکاروکسبدرآمد

وپنهانوآشکارهزینه های
رنظدرعبارتیبه.فرصتهزینه
.هاهزینهتمامیگرفتن

مانه،«حسابداریسود».می شوداستفادهآیددستبهمی  توانستبالقوهکهدرآمدیوواقعیدرآمدبینمقایسهیکایجادبرایاقتصادیسوداز
.می  ماندباقیدرآمدازمخارجکسرازپسکهمبلغییعنیداریم،اشارهآنبهمی  کنیمصحبتکاریکمنفعتازوقتیمعموال کهاستسودی

دیگرشکلیهبراکارهمینیامی  کردیم،دنبالرادیگریفعالیتداریم،درآمدآنازاکنونکهفعالیتیجایبهاگربدانیم،بخواهیماستممکنگاهیاما
.می کنیماستفاده«اقتصادیسود»نامبامفهومیازکاراینبرای.داشتیمدرآمدچقدرمی  دادیم،انجام
رت  هایصودربایدکهاستهمیشگیمواردازحسابداریسود.بشناسیمخوبیبهرایکهرازاستفادهزمانوسوددواینتفاوتکهاستمهمبسیار
.می  کندراهنماییآیندهبرایتصمیم  گیریدرراشماکهاستمبلغیاقتصادی،سوداماشود،ذکرنیزمالی



زاناشیهزینه هایواقعدراجتماعیهزینه های.می رودشماربهغیرآشکاریاضمنیهزینه هایجزنیزاجتماعیهزینه های
.استجامعهبرایوکسبفعالیتهایمنفیپیامد 

ثالممی کندواردخسارتجنگلازحفاظتبهتوجهعدماثردرزیستمحیطبهگردشگریکاروکسبیککنیدفرض
حصوالتمفرآوریکاروکسبیا.استکارگردشگریوکسبفعالیتغیرآشکارواجتماعیهزینهخسارتاینسوزی،آتش

ارکوکسبایناجتماعیهزینهآلودگیاینمی شودخاکوآبآلودگیباعثومی شودآبواردوداردفاضالبکشاورزی
.است

بهامااستنشدهلحاظکاروکسبهزینه هایدرکهمی داردبیانرااقتصادیفعالیت هایاینمنفیجانبیآثارموارد،این
(پنهانوآشکار)کاروکسبهزینه هایبهالزمستاجتماعیهزینه هایاینبنابراین،.می شودواردهزینهجامعه
.شودتعیینفعالیتیکاجتماعیو(کاروکسب)خصوصیهزینهو شودافزوده

هزینه اجتماعی چیست ؟

به.نکنندواردجامعهبهاجتماعیهزینهتامی نمایدموظفراکاروکسبکشوریهرمقرراتوقوانین
.نمایندتصفیهرافاضالبتانمایندمیملزمراکاروکسبمثالعنوان

دردخو(اجتماعیمسوولیت)دارندجامعهبهنسبتکهمسوولیتیدلیلبهکارهاوکسبدیگرطرفاز
.ننمایندواردجامعهبههزینه ایخود،فعالیتایجادابتدای



ه سرپیش بینی نقطه سرب

این نسبت نشان می دهد که در چه 
.  میزان تولید نه سود داریم نه زیان 

یعنی اگر این نسبت برای کسب و کار
عدد جوراب نقطه سر به 30ما باشد 
جفت جورات برامون ضرر 29سر ، 

جوراب تولید کنیم  30داره و بیشتر از 
.  وارد سوددهی می شویم

چهامنداردارتباطتولیدبهمیزانشثابتهزینه
ثلمداریمراهزینهایننکنیمچهبکنیمتولید
ابمتغیرهایهزینهاماخیاطیچرخخریدهزینه
رچهپاخریدهزینهمثلدارندارتباطتولیدمیزان

اینباشیمداشتهلباسدوختبیشترچیهر
نداشتهلباسدوختاگرمیشهبیشترهزینه
.شودمیصفرپارچهخریدهزینهباشیم



بازده سرمایه گذاری 
از این نرخ  بازده می توان 
برای مقایسه بازدهی سرمایه 
گذاری های متعدد، و طرح 
های  کسب و کار بهره 

.گرفت

مبلغ90سالدر"الف"شخصکنیدفرضمثالبرای
سرمایه گذاری"ب"شرکتدرتومانمیلیون100

میلیون120راخودسهمبعدسالیکومی کند
بازدهآوردنبه دستبرای.می فروشدتومان

کهراسرمایه گذاریازحاصلسودسرمایه گذاری
یسرمایه گذارهزینهبرتومانمیلیون20بااستبرابر
٪20حاصل.می کنیمتقسیماستمیلیون100که

.می شود



؟فایده چیست–هزینه 
ازاستعبارتفایده-هزینهتحلیلوتجزیه

بامقایسهوفعالیت هاازحاصلمنافعمحاسبه ی
هکصورتاینبه.شدهانجامفعالیتهایهایهزینه
صادیاقتفعالیتآنباشدهزینهازبیشترفوایداگر

.است

منابع مالی چیست؟

برای ارزیابی اقتصادی همه هزینه 
در ( آشکار و پنهان و اجتماعی)ها 

مقابل همه درآمدها و منافع 
اجتماعی  

منافع اجتماعی فایده ای است که 
فعالیت برای جامعه دارد مانند 
پرورش زنبور عسل که درآمد 
حاصل از فروش عسل و دیگر 

محصوالت زنبور عسل را دارد در 
کنار آن گرده افشانی منافعی برای

این منفعت اجتماعی . باغدار دارد
. زنبور عسل است

ارکوکسبیکمالیوجوهکلیهمجموعهمالیمنابع
یاهاییداراازبخشیمالیمنابع،اقتصادیمنظراز.هستند
هکاستپولیاین.استکاروکسبیکهایدارایی
،نقدیصورتبهکردن،خرجبرایکاروکسبیک
.دارددسترسدروامواعتباراتوبهاداراوراق

عتباراتأمینبرایالزمبودجهمنابعاینازکارهاوکسب
ستدبهراخودسرمایهگذاریهایوعملیاتیفعالیتهای
هسازراخودنیازموردبودجهکاروکسبیک.میآورند

یااجتماعیسرمایه:میآورددستبهعمومیمنبع
نهادهایو(بورسهمانند)بازارسرمایه،سهامسهامداران

(...والحسنهقرضهایصندوق،بانکهامثل)مالی




