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در ختم این فصل شام با مسایل ذیل آشنا خواهید شد:
– اهمیت دانسنت مصارف
– چگونه باید مصارف خویش را محاسبه کنید.
– چگونه باید فایده یا منفعت خویش را محاسبه کنید.
– چگونه باید فایده یا منفعت خویش را با کم کردن مصارف بیشرت کنید.
– چگونه باید قیمت های محصوالت خویش را تعیین کنید.
– تفاوت میان فروش محصوالت به دکانداران و فروش محصوالت به صورت مستقیم به
مشرتیان.
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 .1مقدمه
رویا از این بابت که دکاندار از فرمایش اولی رضایت دارد ،خشنود است .رویا در راه برگشت به خانه،
جهت پرداخت مزد تولیدکننده به منزل او می رود.
زمانی که رویا به خانه اش می رسد ،قرض آمنه جان را که برای خریداری مواد و هامهنگ کردن
روند تولید گرفته بود ،با افتخار پرداخت می کند .بر عالوه ،رویا مبلغ پولی را که در برابر ساخنت یک
یخن بدست آورده ،یک طرف می گذارد .آمنه به رویا مشوره می دهد که برای خودش نیز مزدی را
که برای تولیدکننده اش پرداخت می کند ،پس انداز کند.

رویا قرضۀ را که از آمنه جان گرفته بود ،دوباره پرداخت میکند.
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رویا پول نقدش را می شامرد .او از داشنت تنها  206افغانی حیرت زده است .او فکر میکند که پول
بیشرت نزد او باقی مانده باشد.

رویا از باقی ماندن  206افغانی حیرت زده است
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 .2مصارف خویش را محاسبه کنید
رویا تصمیم می گیرد که متام مصارفش را یادداشت کند تا ببیند که چرا تنها  206افغانی برایش
باقی مانده است .او مصارف موادش را از مزد تولید کننده اش جدا میکند.
(الف) مصارف مواد:
رویا در اول متام موادی را که برای ساخنت یخن پیراهن تنبان استفاده کرده ،فهرست بندی میکند.
سپس مرصف هر مواد را ثبت می کند .مرصف پارچه او صفر است؛ چون پارچه توسط دکاندار در
اختیارش قرار گرفته شده بود .شفیق رویا را در محاسبۀ مرصف تار کمک میکند:
مرصف تار= مرصف تار در هر یخن  Xتعداد یخن ها
=  2× 45یخن
=  90افغانی
مصارف بوکروم  10افغانی است ،قیمت سوزن ها  6افغانی ،تباشیر  2افغانی و مرصف کاغذ
سلوفان برای بسته بندی  6افغانی است .رویا متام این مصارف را با هم جمع میکند تا مجموع
مصارف مواد را به دست آورد که  114افغانی است.
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1

رویا مصارف مواد های اولیه خویش را محاسبه می کند
مرصف هر یخن (افغانی)

مواد های مورد نیاز

پارچه

تار/نخ

0

تعداد یخن ها

45

بکروم/الیی چسپ

2

5

سوزن ها
تباشیر

2

مجموع

90
10

3

2

3

2

6

57

2

2

32

* به یاد داشته باشید که مرصف پارچه صفر است؛ چون دکاندار آنرا تهیه می کند.

مصارف مواد را محاسبه کنید.

1

متام مواد ،ابزار و وسایل دیگری را که برای ساخنت و بسته بندی محصول خویش
رضورت دارید ،فهرست بندی کنید.

2

مصارف مواد برای هر محصول را محاسبه کنید.

3

تعداد محصوالتی را ثبت کنید که فرمایش داده شده است.

4

مرصف مواد الزم برای ساخت یک محصول را با تعداد محصولی که فرمایش داده
شده ،رضب کنید.
مرصف مواد

0

6

1

بسته بندی با کاغذ سلوفان

2

مجموع مصارف مواد های اولیه

 = 4مرصف مواد برای هر محصول  X 2تعداد محصول 3
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(ب) مرصف نیروی کار
بعدا ،رویا مبلغ پولی را که به تولید کننده اش پرداخته ،ثبت می کند .او به تولید کننده اش مبلغ 400
افغانی برای هر یخن پرداخته است:
مرصف کار = مبلغ پرداخت شده برای هر یخن  Xتعداد یخن ها
=  400افغانی × 1
=  400افغانی
رویا همین مبلغ پول را برای خودش پرداخت کرد.

1

کارگر مورد رضورت

رویا

تولید کننده

مجموع

2

مرصف هر یخن (افغانی)

3
400

تعداد یخن ها

400

400

90

4
1
1

2

مجموع مصارف مواد های اولیه

400
400
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مرصف کار را محاسبه کنید
 .1تولید کننده گان خویش را فهرست بندی کنید

1

 .2مصارف خویش را برای هر تولید کننده ،محاسبه کنید
پرداخت به تولید کننده گان وجود دارد:

4

4

= پرداخت برای هر قطعه

= دو روش اصلی برای

3

 Xتعداد قطعه ها

پرداخت در برابر هر قطعه (مرصف کار
یا
به صورت ساعتوار یا روزانه (مرصف کار = مزد ساعتوار  Xتعداد ساعت ها).

 .3مرصف هر تولیدکننده را جمع کنید تا مرصف کار خویش را بدست بیاورید

3

3

.

رویا مصارف موادش را با مصارف کارش جمع می کند تا مجموع مصارف  414افغانی را بدست
بیاورد.
مجموع مصارف = مصارف مواد  +مصارف کار
=  114افغانی  800 +افغانی
=  914افغانی
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(ت) مصارف مخفی/پنهان
رویا مصارف مخفی/پنهان خویش را محاسبه می کند که اگر او مبلغ  914افغانی برای ساخنت
پیراهن تنبان مرصف کند ،او باید مبلغ  286افغانی را از مبلغ  1200افغانی که دکاندار برایش پرداخته
بود ،داشته باشد .او منی داند که چرا او تنها  206افغانی دارد.
پدر رویا از او می پرسد که شاید او پول را به خاطر پالن گذاری و هامهنگی کار به مرصف رسانیده
باشد .پدر رویا به او توضیح میدهد که بعضی اوقات مصارف مخفی/پنهان نیز وجود دارد -مصارفی
که به صورت مستقیم به کار تولید ربط ندارد -مانند مصارف تیلفون و تاکسی که شام به منظور
گرفنت ،هامهنگ کردن و تحویل دادن فرمایش خویش از آن استفاده می کنید .اگر شام این مصارف
را فراموش کنید ،امکان دارد در برابر پذیرفنت فرمایش با قیمت معین که ممکن است کمرت از مصارف
شام باشد ،مقدار پولی را از دست بدهید و رضر کنید.

مصارف مخفی/پنهان
– مصارفی که شام دربارۀ آن در زمان توافق روی قیمت فرمایش ،فکر نکرده اید.
– مصارفی که شام برای ساخنت محصول  ،عالوه بر مواد و کارگر استفاده می کنید.
– مصارف هامهنگ کردن فرمایش
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رویا به یاد می آورد که یک کارت تیلفون خریده بود تا بتواند به تولید کننده و دکاندار زنگ بزند و پالن های
کاری روزانه اش را با شوهرش هامهنگ سازد .بر عالوه ،رویا برای دیدن از محل کار عرضه کنندگان و
رفنت به دکان پیراهن تنبان فروشی ،از بس استفاده کرده بود.
رویا یک لیستی از مصارف مخفی/پنهان اش را تهیه می کند .او متام این مصارف را با یکدیگر جمع
می کند تا مجموع مصارف  80افغانی را بدست بیاورد.

(ت) مصارف مخفی/پنهان
اشیای که مصارف مخفی شمرده می
شوند

محموع مصارف مخفی
50

کارت تیلیفون موبایل

30

کرایه بس

80

مجموع

 50افغانی
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(د) مجموع مصارف
رویا مصارف مواد ،کارگر و مرصف مخفی/پنهان اش را جمع می کند تا مجموع مصارف 994
افغانی را بدست آورد .این مبلغ بسیار زیادتر از مبلغ  914افغانیای است که فکر می کرد برای آماده
کردن فرمایش به مرصف رسانده است.
مجموع مصارف = مصارف مواد  +مصارف کارگر  +مصارف مخفی/پنهان
=  114افغانی  800 +افغانی  80 +افغانی
=  994افغانی

رویا مجموع مصارف خویش را محاسبه می کند

 80افغانی
مصارف مخفی/پنهان

 114افغانی
مصارف مواد

 800افغانی
مرصف کارگر
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 994افغانی
مجموع مصارف

 .3فایده
حاال رویا می داند که چرا تنها  206افغانی دارد .او مبلغ  1200افغانی را از دکاندار دریافت کرد و مبلغ
 994افغانی آنرا برای تکمیل فرمایش به مرصف رساند .حاال  206افغانی برایش باقی مانده است.
آمنه جان می گوید که این مبلغ  206افغانی منفعت و یا فایده رویا است.
«آمنه توضیح می دهد« :منفعت و یا فایده پولی است که بعد از کم کردن مصارف خویش از
قیمت فروش و یا پرداخت قیمت فرمایش ،باقی می ماند .این پولی است که شام عالوه بر فیس
تولیدکننده خویش برای خریداری مواد ،برای فرمایش بعدی و رشیک کردن با خانواده خویش در
دست دارید».
منفعت و یا فایده = قیمت فروشات – مجموع مصارف
=  1200افغانی –  994افغانی
=  206افغانی

رویا منفعت و یا فایده اش را محاسبه می کند

 1200افغانی
قیمت فروشات

 994افغانی
مجموع مصارف
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 206افغانی
منفعت و یا فایده
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رویا به این مسئله پی می برد که پیش از توافق کردن روی قیمت یک فرمایش ،دانسنت مصارف و
فایده چه قدر مهم است .اگر او مصارف اش را نداند ،با توافق کردن روی قیمتی که از مصارف اش
کمرت است؛ پولش را از دست خواهد داد.
رویا بار دیگر قبل از توافق کردن بر قیمت هنگام دریافت فرمایش از دکاندار ،مصارف و سودش را در
کتابچه اش تخمین می کند.
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قیمت فروشات3,600 :
مجموع مصارف2,902 :
سود/فایده698 :

فورمه فرمایش
تاریخ 19 :سنبله 1394
نام دکاندار و یا مشرتی :امان رصاف
شامره تیلیفون0777341266 :
تاریخ تحویلی/تسلیمی 10 :میزان 1394
جنس که
فرمایش داده
شده است

جزئیات طرح
های محصول

یخن پیراهن تنبان

تار/نخ آبی ،دست
دوزی حفیف
قتدهاری در
اطراف یخن

تعداد

قیمت
هر واحد
(افغانی)
6

مجموع
قیمت ها
(افغانی)

600

3,600

مجموع

3,600

مالحظات :مطمئین شوید که کیفیت محصول مثل کیفیت منونه باشد.
دکاندار و یا امضای مشرتی:

اﻣﺎن ﴏاف
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(الف) تغییر مصارف چگونه بر میزان فایده شام تاثیر می گذارد.
رویا برای تحویل  6یخن پیراهن تنبان در مدت شش هفته در برابر  3600افغانی ،پالن گذاری خویش
را رشوع می کند .او در دکان تار فروش متوجه می شود که قیمت تار با کیفیت که او استفاده می
کند ،باال رفته است .بنابرین او فایده کمرتی را در برابر فرمایش اش بدست خواهد آورد.

15 AFN 20 AFN

قمیت تارهای مورد استفادۀ رویا باال رفته است.

رویا منی داند که باید چه کار کند .آمنه به او پیشنهاد می کند که دربارۀ این مشکل باید با دکاندار
صحبت کند و از او بخواهد که قیمت فرمایش را افزایش دهد .رویا به دکاندار زنگ می زند ،اما او
قیمت توافق شده را افزایش نخواهد داد .دکاندار از قبل در برابر قیمت توافق شده ،آماده ساخنت
پیراهن تنبان را به مشرتیاناش تعهد کرده است؛ بنابرین اگر او قیمت فرمایش را برای رویا بیشرت کند،
پول را بابت فروش پیراهن تنبان از دست خواهد داد.
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مصارف متغیر و منفعت و یا فایده
– قیمت های مواداولیه خویش را به صورت مرتب بازرسی کنید.
– اگر مواد ،مرصف کارگر یا مرصف مخفی/پنهان افزایش می یابد ،شام فایده کمرتی را
بدست می آورید.
– اگر مواد ،مرصف کارگر یا مرصف مخفی/پنهان کاهش می یابد ،شام فایده زیادتری را
بدست می آورید.

رویا ناراحت است .او منی خواهد که فرمایش را تکمیل کند اما آمنه توضیح می دهد که اگر رویا در
برابر دکاندار به تعهدش عمل نکند ،شهرت او آسیب خواهد دید و درگرفنت فرمایش بعدی با مشکل
رو به رو خواهد شد؛ حتا اگر این فرمایش از یک دکاندار دیگر باشد .اگر او فرمایش را تکمیل کند ،دکاندار
تعهد و پایبندی رویا را خواهد دید و با سپردن فرمایشات بیشرت ،به او اعتامد خواهد کرد.
آمنه به رویا می گوید تا فکر کند و ببیند که چه کاری را می تواند برای کم کردن مصارف و افزایش
سودش انجام دهد.
رویا می داند که بازرسی قیمت های مواد به صورت مرتب چقدر مهم است؛چون تغییرات در
قیمت مواد بر سودش تاثیرگذار است.
رویا این اشتباه را دوباره مرتکب نخواهد شد.
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(ب) افزایش فایده شام از طریق کاهش مصارف.
رویا مشوره آمنه را تعقیب می کند و در این باره فکر می کند که چگونه می تواند مصارف اش را
کاهش و فایده اش را افزایش دهد:

FN

FN

20 A

22 A

تخفیف در قیمت مواد های اولیه
رویا می تواند مواد ارزان تر را پیدا کند ولی باید اطمینان حاصل کند که این مواد ارزان کیفیت محصول
را کاهش ندهد.

تخفیف در مواد
رویا می تواند در صورت خریداری مقدار زیادتر مواد برای تکمیل چندین فرمایش تخفیف بگیرد.
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تولید کننده گان را آموزش دهید.
رویا می تواند وقت زیادتری را برای آموزش تولید کننده گان اش رصف کند ،تا آنها پیراهن را در زمان
کمرت بسازند و مرتکب اشتباهات کمرت شوند .بدین ترتیب ،در وقت و مواد رصفه جویی می شود.

موادی که قابلیت استفاده دوباره را دارند.
رویا می تواند مواد ضایع شده را دوباره استفاده کند؛ چنانچه آمنه این کار را برای پرکردن بالشت انجام
می دهد.
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رویا می داند که هیچ کدام این نظریه ها ،او را در تکمیل فرمایش فعلی اش کمک نخواهد کرد .اما
چنانچه تجارت او انکشاف یابد ،او تصمیم می گیرد تا مقدار زیادی از مواد را یکجایی خریداری کند
و وقت زیادتر را برای آموزش تولید کننده گان اش اختصاص دهد.

کاهش مصارف
– جهت افزایش سود ،مصارف خویش را کاهش دهید.
– مطمنئ شوید که کاهش در مصارف ،برکیفیت محصول شام تاثیر منی گذارد.
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 .4قیمت محصول خویش را تعیین کنید
بعد از اینکه رویا به طور موفقانه چند فرمایش را برای دکاندار تکمیل می کند ،آمنه به رویا می گوید
که مردم در جامعه دربارۀ تجارت او صحبت میکنند .مردم از اینکه تجارت شام در مدت بسیار کم و
به رسعت رشد کرده است حیرت زده شده اند و دربارۀ کیفیت عالی کار شام زیاد شنیده اند.
حتا یکی از دوستان آمنه از او دربارۀ دوخنت یک جوره لباس محفلی با یک دست لباس سوزن دوزی
سنتی برای عروسی خواهرزاده اش ،مشوره خواسته است .رویا لباس های زیادی را برای مادر،
خاله و دخرتان کاکایش دست دوزی کرده است؛ اما هرگز محصوالت اش را نه طراحی کرده و نه آنها
را به فروش رسانیده است .رویا فکر میکند که می تواند خیاطی را جهت آماده کردن لباس برایش
استخدام کند ،اما مطمنئ نیست که آیا این خیاط درباره مد ،طرح و قیمت گذاری به میزان کافی
معلومات دارد یا خیر .رویا عالقمند است تا دراین مورد بیشرت بداند .رویا دربارۀ روش های قیمت
گذاری لباس هایش برای مشرتیان شخصی ،از آمنه مشوره می خواهد .آمنه به رویا چای تعارف
میکند و آنها می نشینند تا درباره قیمت گذاری محصول گفتگو کنند.
آمنه توضیح می دهد ،زمانی که قیمت یک محصول را تعیین می کنید ،باید قیمت درستی را
انتخاب کنید تا مشرتیان را جلب کنید .اگر قیمت شام بسیار بلند باشد ،هیچ کس محصول شام را
خریداری نخواهد کرد .اگر قیمت محصول شام بسیار پایین باشد ،شام مصارف خویش را تکمیل
نکرده و پول خویش را از دست خواهید داد.
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تعیین قیمت محصول
– اگر قیمت محصول شام بسیار بلند باشد ،هیچ کسی به خریداری محصوالت شام حارض
نخواهد شد.
– اگر قیمت محصول شام بسیار کم باشد ،شام قادر نخواهید شد تا مصارف خویش را
تکمیل کنید و بدین ترتیب پول خویش را از دست خواهید داد.
– اگر قیمت محصول شام مناسب باشد ،شام مشرتیان را جلب کرده و پول هم بدست
می آورید.
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اگر قیمت های محصوالت شام بسیار بلند باشد ،هیچ کسی حارض به خریداری محصول شام نخواهد شد.

اگر قیمت محصول شام بسیار کم باشد ،شام قادر به تأمین مصارف خویش نخواهید بود و پول خویش را از
دست خواهید داد.

اگر قیمت محصول شام مناسب باشد ،شام مشرتیان را جلب کرده و پول هم بدست می آورید.
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آمنه چیزهای را به رویا می گوید که او باید برای تعیین قیمت مناسب ،بداند:
– مرصف تولید محصوالت
– قیمت محصوالت مشابه که مشرتیان آنها را خریداری میکنند.
رویا از قبل می داند که مصارفش را چگونه محاسبه کند .او از آمنه می پرسد که چرا او باید قیمت
های محصوالت مشابه را بداند .آمنه توضیح می دهد که دانسنت اینکه مشرتیان چه قیمتی را
برای محصول مشابه یا رقابتی پرداخت می کنند ،به شام کمک می کند تا بدانید که مشرتیان چه
قیمتی را برای محصوالت شام پرداخت خواهند کرد.
«به بازار بروید و به دنبال محصوالت مشابه محصول خویش بگردید .ببینید که مشرتیان کدام
محصوالت را خریداری می کنند و چه قیمت هایی را برای آنها پرداخت می کنند .چرا مشرتیان آن
محصوالت را انتخاب می کنند؟ محصوالت و تجارت خویش را با محصوالت و تجارت رقبای خویش
مقایسه کنید .رقبای شام تاجرانی هستند که محصوالت هامنند محصوالت شام رامی فروشند».
آمنه چیزهایی را که باید مد نظر گرفته شود ،فهرست بندی می کند:
 .1استایل و یا طرح
آیا طرح شام بی مانند است؟ چگونه طرح شام در مقایسه طرح های رقبای شام ،متفاوت تر یا زیباتر
یا مد روز است؟ اگر طرح دست دوزی شام مانند طرح دیگران است ،شام باید قیمت محصول خویش
را کمرت از قیمت های محصوالت رقبای خویش تعیین کنید تا مشرتیان را جلب کنید .اگر طرح شام
متفاوت تر است و مشرتیان آنرا می پسندند ،شام می توانید قیمت باالتری برای محصول خویش
تعیین کنید.
 .2کیفیت
چگونه کیفیت محصول شام با کیفیت محصوالت رقبای شام قابل مقایسه است؟ اگر شام از پارچۀ
با کیفیت عالی تر ،دست دوزی بهرت و ریزه کاری شفاف تری در محصول خویش استفاده کنید ،می
توانید محصول خویش را در برابر قیمت های باالتر به مشرتیانی بفروشید که دنبال کیفیت عالی
هستند.
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در صورتی که مشرتیان دربارۀ کیفیت و طرح توجه دارند:
– در صورتی که مواد با کیفیت عالی ،تولید کننده گان با مهارت و مواد با کیفیت عالی
دارید ،شام می توانید قیمت محصول خویش را باالتر تعیین کنید،
– اگر کیفیت مواد شام پایین تر ،مهارت تولید کننده گان شام کم تر ویا طرح های شام
ابتدایی باشد ،باید قیمت های کمرتی را تعیین کنید.

 .3خدمات
آیا شام خدمات بهرت از رقبای خویش ارائه می کنید؟ آیا برخورد شام همیشه دوستانه هست؟ آیا
شام اندازه لباس ها را برای مشرتی تنظیم می کنید؟ آیا شام محصوالت را انتقال می دهید؟ اگر
مشرتیان خواهان خدمات هستند ،شام می توانید قیمت بیشرتی را برای خدمات بهرت اضافه کنید
و یا در صورتیکه طرح و کیفیت محصول شام با طرح و کیفیت محصول رقبای شام یکسان باشد ،می
توانید از ارائۀ خدمات استفاده کنید تا مطمنئ شوید که تجارت شام از تجارتهای دیگران متفاوت تر
باشد .اما اگر مشرتیان درباره خدمات توجه نداشته باشند ،آنها قیمت بیشرتی نخواهند پرداخت.
آمنه می گوید« :بعضی اوقات باید محصوالت وقیمت های خویش را آزمایش کنید .قیمت های
خویش را بر اساس قیمت رقبا و مصارف خویش تعیین کنید .اگر مشرتیان محصوالت شام را منی
خرند ،تالش کنید قیمت های خویش را کمرت سازید .اگر آنها محصوالت شام را به پایین ترین قیمت
هم منی خرند ،باید محصوالت خویش را تغییر دهید .اگر محصوالت زود به فروش میرسند ،شاید
قادر باشید تا قیمت های محصوالت خویش را افزایش دهید .اما اگر قیمت های محصوالت خویش
را بسیار باال بربید ،مشرتیان خویش را از دست خواهید داد».
رویا از یک بازار زنانه دیدن می کند .او لباس های محفلی با بسته های دست دوزی سنتی را نگاه
می کند که مردم خریداری می کنند .او طرح ،کیفیت و خدمات هر یکی از محصوالت را یادداشت
می کند و قیمت این لباس ها را در کتابچه اش مینویسد.
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رویا می داند که قادر به رقابت کردن با قیمت لباس هایی که توسط ماشین گلدوزی شده ،نیست.
بنابرین ،او برای تعیین قیمت محصوالتش ،به قیمت لباس هایی با کیفیت عالی و دست دوزی نگاه
می کند .مشرتیانی که این لباس ها را خریداری می کند دربارۀ کیفیت دقت و توجه دارند؛ به این
ترتیب ،آنها محصوالت رویا را نیز خواهند پسندید.

رویا در بازار ،قیمت لباس های دست دوزی با کیفیت عالی را نگاه می کند.

رویا فکر میکند که برای ساخنت یک لباس محفلی دست دوزی سنتی با کیفیت عالی به قیمت
 1050افغانی ،می تواند با یک خیاط یکجا کار کند .در بازار زنانه لباس های همچون مشابه ،میان
 1200تا  1450قیمت گذاری می شود.
رویا تصمیم می گیرد که قیمت محصولش را مبلغ  1400افغانی تعیین کند؛ چون لباس های او
فرمایشی ساخته می شوند .او در هر جوره لباس ،با این قیمت مبلغ  350افغانی فایده می کند.
اگر قیمت لباس های مشابه پایین تر از  1050افغانی می بودند ،رویا لباس ها را تولید منی کرد؛
چون او تاوان می کرد.
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 .5قیمت گذاری محصول و نفع بردن از فروشات
به مشرتیان و دکانداران
حاال که رویا می داند مشرتیان در بازار زنانه چه قیمتی را برای لباس های دست دوزی سنتی
با کیفیت عالی پرداخت می کنند ،از این حیرت زده است که چرا دکاندار پیراهن تنبان فروش که
محصوالت با کیفیت عالی تری را می فروشد ،در برابر هر یخن پیراهن تنبان ،تنها مبلغ  600افغانی
برای او پرداخت می کند .رویا دربارۀ ساخنت پیراهن تنبان و لباس های خویش همراه با یک خیاط از
آمنه مشوره می گیرد تا بتواند آن را به قیمت  1400افغانی بفروشد.
آمنه به رویا یادآوری میکند که دکانداران در مقایسه با مشرتیان ،در برابر محصوالت قیمت پایین تری
را توقع دارند .دلیل این کار این است که دکانداران باید برای جلب مشرتیان ،محصوالت را در برابر قیمت
های رقابتی به فروش برسانند و در عین زمان باید مصارف بازاریابی ،فروشات و مصارف دیگر را نیز
تأمین کند.
رویا گیج/مغشوش شده است .اگر دکانداران در مقایسه با مشرتیان قیمت پایین تری را توقع دارند،
از بابت فروش محصوالتش به مشرتیان ،همیشه مفاد بیشرتی بدست خواهد آورد .چرا او باید
محصوالتش را به دکانداران به فروش برساند؟
آمنه به رویا یادآوری می کند که اگرچه شام می توانید به صورت عموم از فروش مستقیم هر
محصول به مشرتیان ،نفع بیشرتی بدست بیاورید ،اما از طریق فروش محصول خویش به دکانداران،
شام به طور کلی فایده بیشرتی را بدست می آورید .دلیلش این است که هر مشرتی تنها چند قلم
محصول خریداری می کند و پیدا کردن آنها نیز کار دشواری است .دکانداران محصوالت زیادی را
خریداری می کنند و آنها را به مشرتیانی می فروشند که از قبل با آنها آشنایی دارند.
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آمنه برای روشن شدن این موضوع ،مثالی را از تجارت خویش بیان می کند« :ماه گذشته از هر دسته
لباس دست دوزی که به مشرتیان شخصی فروختم ،مبلغ  250افغانی فایده بدست آوردم .بنابرین
مجموع فایدۀ من از فروش دو دسته لباس مبلغ  500افغانی بود .در هامن ماه من  16جوره لباس
دست دوزی را به دکانداران فروختم که در برابر هر جوره 100 ،افغانی فایده به دست آوردم .مجموع
مفاد من از فروش لباس ها به دکانداران مبلغ  1600افغانی بود.
هرچند از دکانداران ،قیمت های کمرتی را دریافت کردم ،اما محصوالت بیشرتی را فروختم .به
این ترتیب ،در مجموع پول بیشرتی را به دست آورم .بر عالوه ،من فرمایشات منظم نیز داشتم .هر
محصولی را که تولید کردم ،به فروش رساندم و دربارۀ دنبال کردن الگوهای زینتی و مد روز هم
نگرانی نداشتم؛ چون این کار را دکاندار برایم انجام داد».

دو جوره لباس  250 xافغانی =  500افغانی

 16جوره لباس  100 xافغانی =  1600افغانی

آمنه از طریق فروشات محصوالتش به دکانداران به صورت عموم فایده بیشرتی بدست می آورد.
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رویا این موضوع را درک می کند و تصمیم می گیرد تا روی کار فروش محصوالتش به دکانداران
متمرکز شود؛ به خصوص او باید چیزهای زیادی درباره فیشن یا مد و طراحی یاد بگیرد .اما او یک
خیاط را استخدام خواهد کرد و برای امتحان کردن مشرتیان شخصی ،لباس دوست آمنه را آماده
خواهد کرد .او امیدوار است که روزی محصوالتش را هم به مشرتیان و هم به دکانداران به فروش
برساند.

فروش مستقیم محصوالت شام به مشرتی و از طریق دکانداران به مشرتیان.
ممکن است شام از طریق فروش مستقیم محصوالت خویش به مشرتی ،از هر محصول
فایده بیشرتی را بدست بیاورید ،اما با فروش محصوالت بیشرت به دکانداران ،به صورت
مجموع فایده خویش را افزایش دهید.
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 .6یادداشت های مربی (تریرن) :مترینات
بخش دوم .محاسبه مصارف
 .2.1فهرست مصارف را برای فرمایش دو محصول تهیه کنید .با استفاده از صفحه فایده و قیمت گذاری از بخش
منابع این طرزالعمل ،مصارف خویش را محاسبه کنید.
 .2.2مصارف مخفی/پنهان /پوشیده شام چیست؟
 .2.3مجموع مصارف شام چیست؟
بخش سوم .فایده
 .3.1با استفاده از صفحه قیمت گذاری و فایده از بخش این طرزالعمل ،فایده خویش را از فروش در محصول
خویش محاسبه کنید.
 .3.2کدام یک از مصارف شام در شش ماه آینده افزایش خواهد یافت؟ اگر پاسخ مثبت است ،دلیل آن چیست؟
 .3.4چگونه می توانید مصارف خویش را کاهش دهید؟
بخش چهارم .قیمت محصول خویش را تعیین کنید.
 .4.1قیمت های محصوالت مشابهی که مشرتیان آنها را خریداری می کنند ،چند است؟
 .4.2آیا قیمت های شام کمرت است یا زیادتر؟ دلیل آن چیست؟
بخش پنجم .قیمت گذاری و تعیین فایده برای فروش محصوالت به مشرتیان و دکانداران
 .5.1آیا شام محصوالت خویش را مستقیامً به مشرتیان به فروش می رسانید یا به دکانداران؟ دلیل آن چیست؟
 .5.2چرا مفاد شام از فروش محصوالت شام به دکانداران بیشرت خواهد بود؟
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کلیات این فصل:
تصور کنید که شام سیت های لباس سنتی را دست دوزی می کنید .با استفاده از این معلومات زیرین به سواالت
ذیل جواب دهید:
– اندازۀ فرمایش10 :جوره لباس سنتی
– مرصف هر محصول:
بوکروم یا الیی چسب 15 :افغانی
مزد کارگر یا مرصف نیروی کار 800:افغانی
قیمت تار یا نخ 30 :افغانی
– قیمت یک جوره لباس برای دکاندار=  1000افغانی
– قیمت یک جوره لباس برای مشرتی =  1200افغانی
 .1کدام مصارف از فهرست مصارف باال باقی مانده است؟ این مصارف را تخمین کنید.
 .2مجموع مرصف تولید این فرمایش چند است؟
 .3چگونه می توانید مصارف خویش را کاهش دهید؟
 .4مفاد شام از فروش محصول شام به دکاندار چند است؟
 .5مفاد شام از فروش محصول شام به مشرتیان در بازار چند است؟
 .6شام محصول خویش را در بازار به دکاندار به فروش می رسانید یا به مشرتیان؟
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