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ستایرادرمدیرانتصمیم گیریبهکمکبرایرامفیدیوجامعاطالعاتکهاستمدیریتحسابداریدرروشیعملکرد،حسابداری•
ردنکهماهنگوگلوگاه هابرتمرکزباوشده استایجادمحدودیتتئوریمبنایبرروشاین.می کندفراهمسازمانبهینه سازی

سیستممرمستبهبودبهمنجرپروسه،اینتکرارومی گرددسیستمعملکردافزایشباعثگلوگاه هااینباسیستماجزایسایر
.می شود

وخالصودسمحاسبهبهعملیاتیهزینه هایوسرمایه گذاری،عملکردمالیمعیارسهازاستفادهباعملکردحسابداری:مالیمعیار های•
مچنینه.می کندکمکمدیراندقیقوسریعتصمیم گیریبهروش،اینسادگیوپیچیدگیعدم.می پردازدسرمایهبازگشتنرخ
.می کندجلوگیریآنانحرافاتازومی کندمرتفعراسنتیحسابداریدرموجودمشکالتبرخیروشاین

آنگفت انگیزشنتایجبهتوجهباامامی شد،استفادهکاالتولیدوصنعتدراستفادهبرایابتداعملکردحسابداری:کاربردحوزه های•
مفاهیمهرچندهستیم؛...ونرم افزارتجارت،نرم افزارمهندسی،ایحرفهخدمات،خدماتچونهاییحوزهدرآنگسترششاهد

.تاسآناجزایوسیستمازعمیق تریدرکنیازمندوبودهمتفاوتدارایی هاومنابعبودنناملموسعلتبهحوزه هاایندرآن
انتخابهرازلقب،سیستممحدودیت هایبهتوجهبابهینهبرنامه هایایجادوسیستمدقیقشناساییبامدیران:به کارگیرینتیجه •

.بودخواهندصحیحتصمیم گیرینهایتدروموجودگزینه هایبازدهیوعملکرددقیقبررسیبهقادر

در(کردعملحسابداری)روشاینازاستفادهبهتمایلیاداشتید،ابهامییاسوالدمی شونمطرحادامهدرکهموضوعاتیدربارهاگر
.باشیدارتباطدرماباinsight@saravapars.comایمیلطریقازمی توانیددارید،خودخاصصنعت

خالصه مدیریتی
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(Throughput Accounting)معرفی و ضرورت حسابداری عملکرد 
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ابکهاستنیازودارداهمیتاهدافبهدستیابیدرچقدردرست،تصمیم گیرییککهکردیممشاهدهمختلفکسب و کارهایدر•
.استکردعملحسابداریابزارهااینازیکی.کنیماستفادهآن هاازدرستیبهتاشویمآشناتصمیم گیریمختلفابزا ر هایوروش ها

افزایشبرایهزینه هاکاهشبرتاکیدکهسنتیحسابداریخالفبرکهاستمدیریتحسابداریشاخه هایازیکیعملکردحسابداری•
شناساییبهمنظوراینبرای.کردتمرکزسیستمعملکردافزایشبربایدسودافزایشبرایاستمعتقددارد،سود آوری

ایجادستمسیبرایرابازدهیبیشترینمحدود،منابعازحداکثریاستفادهوگلوگاه هامدیریتباتامی پردازدسیستممحدودیت های
.استرفتهبینازسیستمکلدرکهاستواحدیمحدودیت،دررفتهدستازتولیدواحدهرکهچرا.کند

درودمی سازفراهمسیستمجزءهربرایراعملکردمحاسبهامکانخود،فردبهمنحصرمعیار هایازاستفادهباعملکردحسابداری•
.بگیرنددرست تریتصمیماتعملکرددرتغییراتمقایسهباتامی کند،کمکمدیرانبهتصمیم گیریفرآیند

معرفی
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:می کندبرطرفراسنتیحسابداریاساسیمشکالتبرخیمعیارهادرمتفاوترویکردیباعملکردحسابداری

اما. شدمیمحصولهزینهدرانحرافایجادباعثسنتیحسابداریدرکار،نیرویاندکهزینه هایاساسبرکالنسربارهزینه هایتخصیص•
.نیستمحصولهزینه هایشاملدستمزدوسربارهزینه هایعملکردحسابداریدر

کهمی شدودیموجانباشتباعثکارگروماشیناززیاداستفادهبرایفشاروگلوگاه هاازبهینهاستفادهعدمعلتبهسنتیحسابداریدر•
شود،ادهاستفواقعیدرآمدتولیدبرایمی توانستکهراسرمایه ایزیرامی شودرقابتیضرر هایایجادباعثموجودیزیانایجادبرعالوه

.نداردغیرگلوگاهیمنابعبرایفشاریعملکردحسابداریاما.می بردبیناز

ابداریدرحسکهحالیدر.استسرمایه گذاریسپسوعملکردعملیاتی،هزینه هایترتیببهمدیریتیاولویت هایسنتیحسابداریدر•
زایشافانتفاعی،سیستمهرهدفزیرا.استعملیاتیهزینه هایکاهشنهایتدروسرمایه گذاریسپسوعملکرداولاولویتعملکرد
نه هایهزیوسرمایه گذاریبهبودولی.نداردمحدودیتآنبهبودکهمعیاریستتنهاسیستمیکدرعملکرددرافزایشواستعملکرد

.می انجامدآن هاشدنصفرمحدودیتبهنهایتدرعملیاتی،

John Arthur Ricketts, 2007, Reaching the goal, USA (University of Virginia),  IBM Press: منبع
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ضرورت استفاده از  حسابداری عملکرد 

محدودیتازناشیزیان هایومخاطراتمقابلدرشدنایمنوشرکت هایمحدودیتمدیریت•
گلوگاه هایافتنبرایروند هاوفرآیند هادقیقشناساییوفعالیت هارویبرشدنمتمرکز•
TAروششفافیتوسادگیدلیلبهدقیقوسریعتصمیم گیری•

سودمیزانبیشترینایجادومحدودمنابعازحداکثریاستفاده•
شدهحسابرسیحساب هایبدونمحاسبهقابلیت•
لکردعمرویبرتمرکزباسیستمکلیهدفبهتوجهبدونسیستممختلفبخش هایبهبودبرایتالشازمدیراناجتناب•
مدیرانبرایسیستمبهکلینگرشایجاد•
سودافزایشبهمنجرکههزینه  هابرخیدیگرتاخیردرشناساییعبارتبه)هزینهتخصیصفرآینددرجریانظاهریسودهایحذف•

(.نیستامکان پذیرگردد،میآتیدوره هایسودکاهشوجاریدوره

:  مزایای زیر ضرورت استفاده از حسابداری عملکرد را تبیین می کند
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بنیان حسابداری عملکرد بر تئوری محدودیت بنا شده است

چهدهید،انجامدومراکاریچهدهید،انجاماولراکاریچهکهمی گویدشمابهمحدودیت هاتئوری
هبامادهید،انجامراتغییراتایندهید،انجامراکاراینمی گوینددیگران.دهیدانجامسومراکاری
.بدهانجامراکاراینهمه جامی گویندفقط.کجاگویندنمیشما

اولویت

چرادنباشواقعیمحدودیتیکایناستممکن.داریدراظرفیتکمترینکجامی گویدمحدودیت هاتئوری
ایبرتمرکزنقطهیکتامی دهدشمابهراامکانایناما.باشدشمامحدودیتبازارتقاضایشایدکه

چیزیرهیامحصولیامنطقهیاتجهیزاتقطعهیابخشآنعملکردبهبستهخود،عملیاتهمهبرنامه ریزی
.کنیدبرنامه ریزیکرده اید،انتخابچیزهمهکردنهماهنگبرایکه

برای برنامه ریزیتمرکزیگلوگاه؛ نقطه 

داشتهجریانکارهاکهاستاینشماخواستهواستخدماتوتولیددرمهمامریکهماهنگی
.باشند

هماهنگی

business901.com: منبع
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مروری بر مفاهیم و تعاریف حسابداری عملکرد
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ستایرادرمدیرانتصمیم گیریازپشتیبانیبرایرااطالعاتیکهاستمدیریتحسابداریازجامعوپویاروشیسیستمعملکردحسابداری
.استشدهایجادمحدودیتتئوریمبنایبرروشاین.می کندفراهمسازمانبهینه سازی

(TOC)محدودیتتئوری

(گلوگاه).می داردبازهدفبهرسیدنازراآنکهداردوجودمحدودیتیکحداقلسیستمیهردر:محدودیتتئوریاساسیاصولازیکی
آیندهدروحاضرحالدرسودرساندنحداکثربه:شرکتیکهدف

.نمایدمحدوداهدافشراستایدرراسیستمعملکردکهعاملیهر:سیستممحدودیت

:دهندرخزیرزمینه هایدرمی توانندمحدودیت هااین
سیاست گذاریوخط مشیهایمحدودیت-3فروشوبازاریابیمحدودیت های-2داخلیمنابعمحدودیت های-1

تئوری.استسیستمکاراییافزایشجهتدرآن هارویبرمدیریتسپسومحدودیت هاشناختابتداتئوریایناصلیتمرکزترتیببدین
ئوری،تاینمبنایبر.می شودسیستمسودآوریوخروجیراندمان،افزایشباعثسیستم،محدودیت هایکردنبرطرفوشناساییبامحدودیت ها

.می شودآنسودآوریموجبکهاستسیستمخروجیتنهابلکهندارد،سیستمسودآوریوخروجیبرتأثیریهزینهکنترل

(Throughput Accounting)حسابداری عملکرد سیستم

(ضعیف ترین حلقه. )شناسایی محدودیت سیستم-1
. تصمیم گیری در مورد چگونگی  بهره برداری حداکثری از محدودیت سیستم با استفاده از منابع موجود-2
.  تابعیت و فرمانبرداری همه بخش ها از محدودیت جهت بهره برداری بیشتر از محدودیت-3
...(وافزایش شیفت تولید، افزودن منابع تولید)افزایش سطح عملکرد محدودیت سیستم با انجام سرمایه گذاری -4
.  ف گردداگر در مراحل قبلی محدودیت رفع شد، به مرحله اول بازگردید، اما به واسطه رفع یک محدودیت، فرایند رفع محدودیت سیستم نباید متوق-5

accaglobal.com: منبع
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TOCمعیارهای مالی  

:می کنداستفادهمالیمعیار3ازمحدودیتتئوری

کهفروشمبلغازبخشآن.استشدهایجاد(افزودهارزش)شرکتعملکردواسطهبهکهاستفروشازمبلغی:(Throughput)سیستمعملکرد-1
.گرددکسرفروشازبایدندارد،شرکتعملکردباارتباطیکهدلیلآنبهاستشرکتاولیهموادهزینهپوششبهمربوط

یونکمیساست،خامموادشاملفقطدراکثرموارد).می کنندتغییرفروشدرافزایشواحدهرباکهاستهزینه هاییمتغیرکامالهزینه هایازظورمن
(می گیرندقراردستهایندرشرایطیتحتنیزحملهزینهوفروش

.شودتروپوتبهتبدیلتامی کند(انسانینیرویبجز)منابعتهیهصرفسازمانکهمبلغیتمام:(Investment)موجودی هادرسرمایه گذاری-2

Operating)عملیاتیهزینه های-3 Expense):به.می کندتروپوتبهسرمایه گذاریتبدیلصرفسیستمکهاستپول هاییتمامعملیاتیهزینه های
.رهغیوانرژیاجاره ها،مستقیم،کارگرتامدیرعاملازدستمزدهاکلیه.کندحرکتکارخانهچرختامی شوندهزینهدائماکهپول هاییتمامعبارتی

رویکردی نوین در حسابداری مدیریت، همایش منطقه ای بررسی راهکارهای ارتقا مباحث مقاله تئوری محدودیت ها و حسابداری عملکرد سیستم، 1389محمدحامد خان محمدی و علیرضا زارعی سودانی، : منبع
حسابداری مدیریت در صنعت

(Totally Variable Cost*) هزینه های کامال متغیر–(Sales Revenue)روش درآمد ف=(Throughput) عملکرد سیستم

*TVCدر ادبیات  تئوری محدودیت  با عباراتTotally Variable Cost ،Truly Variable Cost  وTotal Variable Costما به علت  تناسب معنایی بیشتر با مفهوم این عبارت که هزینه های را در بر. به کار رفته است
.استفاده می کنیم Totally Variable Costیکی از منابع اصلی این فایل ازبه عنوانReaching the goalمی گیرد که کامال بسته به میزان تولید تغییر می کنند و همچنین با بهره گیری از کتاب
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ارزیابی عملکرد و حسابداری عملکرد سیستم

:سوال ساده زیر پیشنهادات و تصمیمات خود را ارزیابی کنند3برای ارزیابی حرکت شرکت در راستای هدف باید با مدیران 
کاهش می یابد؟ اگر بله، چقدر؟/ افزایشآیا عملکرد سیستم . 1
کاهش می یابد؟ اگر بله، چقدر؟/ افزایش( موجودی)آیا سرمایه گذاری . 2
کاهش می یابد؟ اگر بله، چقدر؟/ آیا هزینه های عملیاتی افزایش. 3

Tمعیاری،کلنگاهیکدر.بودخواهیمشرکتسطوحکلیهدرتصمیمهراثرتعیینوفوقسواالتبهپاسخگوییبهقادرOEوT،Iمعیارسهتوسط
وIبهبودولینداردمحدودیتآنبهبودکهمعیاریستتنهاسیستمدرواستTافزایشانتفاعی،سیستمهرهدف.استمهم ترسایریناز

OEمی انجامدآن هاشدنصفرمحدودیتبهنهایتدر.

:می شودتعریفزیرصورتبهنیزسرمایهبازدهوخالصسودبامعیارسهاینرابطه

.گرددOEو  Iو کاهش  Tایده آل زمانیست که تصمیم مزبور منجر به افزایش حالت •
توسطتصمیم،بودنردیاتائیددرنهاییقضاوت.بودخواهدنیزشرکتاهدافراستایدراست،ROIبرمثبتاثردارایکهتصمیمیهر•

ROIمی گیردصورت.
بودندمثبتمعیاردوایناگرفعالیت ها،وتصمیماتتمامدرROIوNPمحاسبهبابود،نخواهدشرکتکلبرایROIوNPمحاسبهبهنیازی•

.استقبولقابلمزبورتصمیمآن گاهبود،قبلیمقادیرمساوییابزرگترROIو

NP = T – OE
ROI = ( T – OE )/I

رویکردی نوین در حسابداری مدیریت، همایش منطقه ای بررسی راهکارهای ارتقا مباحث مقاله تئوری محدودیت ها و حسابداری عملکرد سیستم، 1389محمدحامد خان محمدی و علیرضا زارعی سودانی، : منبع
حسابداری مدیریت در صنعت
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حسابداری بهای تمام شده حسابداری عملکرد سیستم 
مبتنی بر بهای تمام شده مبتنی بر تئوری محدودیت ها

بلندمدت ابزاری موثر در تصمیم گیری های  کوتاه مدتابزاری موثر در تصمیم گیری های 

موجودی کاال دارایی محسوب می شود  انعی موجودی کاال دارایی نیست و نتیجه ناهمزمانی تولید و م
برای ایجاد سود محسوب می شود

ر ثابت و متغی/ هزینه ها به مستقیم و غیرمستقیم
دسته بندی می شوند

ندهزینه ها به هزینه مواد و سایر هزینه ها دسته بندی می شو

هزینه دستمزد یک هزینه متغیر است  همه هزینه های دستمزد بخشی از کل هزینه های ثابت است
قیمت فروش منهای هزینه های محصول = سود  عملکرد سیستم منهای هزینه های عملیاتی= سود 

تمرکز بر کاهش هزینه ها برای افزایش سود تمرکز بر افزایش عملکرد سیستم برای افزایش سود

:منابع
ی دوماهنامه بررسی مسائل و سیاستها)مجله اقتصادی . رهنمودی برای کنترل و مدیریت محدودیت ها: حسابداری عملکرد سیستم ، 1395ک مرام و ابراهیم رستم نژاد و علی مسعود فر، پاعسگر •

(4و 3)1۶؛ (اقتصادی
18؛ شماره نشریه مطالعات حسابداری و حسابرسی، حسابداری فرا متغیر، 1394ناهید محمدی، و و یحیی شیریسید حسین سجادی•

• Dugdale and Jones, 1998: 207 .THROUGHPUT ACCOUNTING: PROFIT-FOCUSED COST ACCOUNTING METHOD

مقایسه  حسابداری عملکرد و حسابداری بهای تمام شده
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(  TA𝑮)مثال هایی از حسابداری عملکرد برای تولید کاال 



16

1مثال

:استزیرشرحبهدستگاههرظرفیت.می کندتولیدZوX،YدستگاهسهازاستفادهبارامحصولیکCatشرکت

50،000(NPV)خالصفعلیارزشهفته،درشدهفروختهاضافیواحدهرازایبه.استهفتهدرواحد1،000محصولاینبرایتقاضا
:استزیراحتمالیخریدهایبررسیحالدرCatشرکت.می یابدافزایشدالر

هزینهدالرمیلیون۶ومی دهدافزایشهفتهدرواحد1،100بهراظرفیتکاراین.کندجایگزینجدیدترمدلباراXدستگاه:1خرید
.دارد
.بودخواهددالرمیلیون۶/8دستگاهاینهزینه.هفتهدرواحد550ظرفیتافزایشدوم،Yدستگاهدرسرمایه گذاری:2خرید
.دهدافزایشدستگاه1،050بهراظرفیتنتیجهدرودهدارتقادالرمیلیون7/5هزینهباراZدستگاه:3خرید

Catاقدامبهترین Coاست؟کدام

راهفتهدردستگاه500تولیدظرفیتتنهاکهاستZماشیناینکهاستواضح.شودشناساییسیستمگلوگاهمنبعکهاستالزمابتدا
خریدکهنیستمنطقیهرگز.می گیریمدر نظرCatشرکترویپیشمنطقیانتخاب هایبرایکهاستشروعینقطه،3خریدبنابراین،.دارد

ظرفیتچگونهکهبیندازیمنگاهیبیایید.نیستندآغازینگلوگاهYدستگاهنهوXدستگاهنهزیرابگیریم،درنظرمجزاصورتبهرا2یا1
.می یابدافزایشاستدسترسدرکهانتخاب هاییباکاروکسب

Z Y X دستگاه 
500 ۶00 800 ظرفیت در هر هفته 

accaglobal.com: منبع
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ایندر.کنددمحدوراتولیدبازارتقاضاینهایتدرکهزمانیتامی شودجایگزیندیگریگلوگاهبامی رود،باالگلوگاهیکاینکهمحضبهکهدریافتمی توانباال،جدولاز
.دادافزایشمحصولتبلیغاتافزایشبامثالًرابازارتقاضایمی توانچگونهکهبگیریمنظردروکنیمنگاهتولیدازفراتربهاستالزممرحله،

.شودمحاسبهبایدگزینهسهمالی،قابلیتوجودصورتدرشود،خریداریبایدماشین هاازیککداماینکهمورددرتصمیم گیریمنظوربه

تقاضای بازار Z Y X

1،000 500* ۶00 800 ظرفیت فعلی در هفنه 
1،000 1،050 ۶00* 800 Zخرید 

1،000 1،050 1،150 800* Yو Zخرید 

1،000* 1،050 1،150 1،100 Xو Yو Zخرید 

منبع گلوگاهی *

Zخرید 
۶00-500=100: تعداد واحدهای فروش اضافی

000$

5،000 (  $50،000× واحد 100)سود 

(7،500) هزینه

(2،500) زیان خالص / سود 

Yو Zخرید 
800-500=300: تعداد واحدهای فروش اضافی

Xو Yو Zخرید  
1،000-500=500: تعداد واحدهای فروش اضافی

000$

15،000 (  $50،000× واحد 300)سود 

(14،300) (۶/8+7/5)هزینه 

700 زیان خالص / سود 

000$

25،000 (  $50،000× واحد 500)سود 

(20،300) (۶+ ۶/8+7/5)هزینه 

4،700 زیان خالص / سود 

.باشدداشتهکافینقدپولاگرکندسرمایه گذاریماشینسههردربایدشرکتبنابراین،
Catمثال Coبهمقرونمالینظرازهمیشهتنگنابردنباالکهمی دهدنشانهمچنین.می شودظاهردیگریگلوگاهگلوگاه،یکرفتنباالباکهمی دهدنشانراواقعیتاین

دیگریگلوگاهشود،سرمایه گذاریتنهاییبهZرویاگرزیرانکند،سرمایه گذاریاصالًکهبودبهتربپردازد،راZماشینهزینهمی توانستفقطCatشرکتاگر.نیستصرفه
.نیستجبرانقابلاولیهسرمایه گذاریهزینهومی شودظاهرسریعخیلی

accaglobal.com: منبع

1ادامه مثال
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:استشدهدادهنشانروبروجدولدرآنهاجزئیاتکهمی کندتولیدراGوE،Fمحصول3بتاشرکت

استدسترسدرگلوگاهیمنبعساعت320،000ماههر•

تاهددقراراولویتدربایدرامحصوالتازیککدام.کندایجادبهینه ایتولیدبرنامهداردقصدشرکت
باشد؟داشتهبیشتریسود آوری

درازقبل.می کنیممحاسبهفروشقیمتازموادهزینهکردنکمبارامحصوالتازیکهرتروپوتابتدا
باالترینزیرامی رسدبه نظرمحصولسودآورترینEمحصولتنگنا،منبعبرایشدهصرفزمانگرفتننظر

ستمسیگلوگاهازبایدمحدودیت ها،تئوریازاستفادهبااما،.می کندتولیدواحدهردرراعملیاتیتوان
زمانبهتوجهاب.کردسوءاستفادهمی رسانند،حداکثربهساعتدرراعملیاتیتوانکهمحصوالتیتولیدبرای
یاتیعملتوانتقسیمازمحصولهربرایکارخانهساعتهربازدهیگلوگاهیمنبعازمحصولهرنیازمورد

کهمی شودمشاهده.می آیدبدستگلوگاهی،منبعبهمحصولنیازموردساعاتتعدادبرمحصولهر
بهینهتولیدبرنامهدرپس.می گیردقراردومردیفدرEمحصولوداردرابازدهیبیشترینGمحصول

برنامهدررامحصولاینتقاضایحداکثرومی دهیماختصاصGبهراگلوگاهیمنبعمحدودزمانابتدا
اعتسچندهنوزکهبپرسیدخودازبایدمی دهید،اختصاصمحصولیکبهرازمانیکههربار.می گنجانیم

حال،اینبا.داشتوجودEوGبرایکاملسهمیهتولیدبرایکافیساعتمثال،ایندر.داریددسترسدر
استشدهتمامساعت270،000موجود،ساعت320،000ازکهمی بینیدرسیدید،Fبهکهزمانی

Fواحدهایتعدادبنابراین،.مانده استباقیخالیوقتساعت50،000تنهاو(120،000+150،000)
.استواحد12،500کردتولیدمی توانکه

2مثال 

G F E

130 110 120 ($)قیمت فروش هر واحد 
85 70 ۶0 هزینه مواد مستقیم برای هر واحد

40،00
0

25،00
0

30،00
0

(برای هر واحد)حداکثر تقاضا 

3 4 5 تعداد )زمان مورد نیاز منبع گلوگاهی 
(ساعت برای هر واحد

G F E

45 40 ۶0 برای هر واحد( تروپوت)توان عملیاتی 
3 4 5 تعداد )زمان مورد نیاز منبع گلوگاهی 

(ساعت برای هر واحد
15 10 12 ($)بازدهی هر ساعت کارخانه 
1 3 2 رتبه

($)کل بازدهی  ($)بازدهی هر ساعت کارخانه  کل ساعات گلوگاهی  ساعت گلوگاهی برای هر واحد تعداد واحد محصول 

1،800،000 15 120،000 3 40،000 G

1،800،000 12 150،000 5 30،000 E

500،000 10 50،000 4 12،500 F

4،800،000 320،000

accaglobal.com: منبع 
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(TA𝑺)حسابداری عملکرد برای خدمات 
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:(T)عملیاتیتوان
مانند،((TVCمتغیرکامالً هزینه هایمنهایفروشقیمت هایبه عنوان.می شودتولیدخدماتسطوحوتحویلقابلاقالمطریقازکهاستنقدیپول

.می شودمحاسبهفرعی،پیمانکارهزینه هایوعملکردپاداشفروش،کمیسیون
.استغیرهوداده هاسفارشی،نرم افزارکامپیوتر،سخت افزاراسناد،شاملتحویلقابلاقالم•
.استغیرهومشکالترفعتماس ها،شده،پردازشتراکنش هایبهمربوطخدماتسطوح•

:(I)سرمایه گذاری
بهپاسخبرایکهپولیبه عالوه.می شودخرجدارایی هاوفکریسرمایهمهارت ها،امکانات،خدمات،تولیدسیستم هایبرایکهاستپولیتمام

.می شودخرجقراردادهامذاکرهوپیشنهادهاومناقصاتآماده سازیاطالعات،درخواست های

:(OE)عملیاتیهزینه
مدیرانان،متخصصمستقیمکاراولدرجهدراین.می شودصرفسرمایه گذاری هاازخدماتسطوحوتحویلیمحصوالتتولیدبرایکهاستپولیتمام

.می شودنیز((S,G&Aاداریوعمومیفروش،هزینه هایشاملامااست،شرکاو

خدماتدرTOCمالیمعیارهایباز تعریف

John Arthur Ricketts, 2007, Reaching the goal, USA (University of Virginia),  IBM Press: منبع
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.می شوندمشاهدهنیزTA𝐺درهنوزکههمانطوردارند،وجودTA𝑆درهمچنانامانیستند،غالبدیگرامروزهمتغیردستمزد هایاگرچه•
مانندمی دهند،صورت حسابساعتیصورتبهکهمی کنداستفادهفرعیپیمانکارانازخدماتارائه دهندهیکاگرمثال،به عنوان

دماننمی کنند،دریافتپولمعاملهطریقازکهکنداستفادهفرعیپیمانکارانازارائه دهنده ایاگر.استTVCآنرایانه،برنامه نویسان
مرکزننمایندگامانندمی گیرند،دستمزدساعتیکهمی کنداستفادهکارمندانیازارائه دهنده ایاگرو.استTVCآنتجاری،شرکایازبرخی

.استTVCهمآنوقت،پارهتماس

در.استشدهتشکیلملموسموجودیوسرمایه گذاریازعمدتاًTA𝐺،(I)در.دارندراتفاوتبیشترینTA𝑆وTA𝐺درسرمایه گذاریمعیار•
.استشدهتشکیلنامشهوددارایی هایوفکریسرمایهمهارت ها،خدمات،تولیدسیستم هایازTA𝑆در(I)مقابل،

نظردرOEعنوانبهسیستم هاهماننگهداریوبهره برداریاست،شدهگنجانده(I)درخدماتتولیدسیستم هایبهبودوتوسعهکهحالیدر•
موثرمهارت هایآموزش.می شوداعمالغیرمهمیامهممهارت هایمورددرمشابهیمنطق.می کندتبدیلTبهراOE،(I)زیرامی شودگرفته

.کرداستفادهTتولیدبرایمی توانمهارت هاآناززیرااستشدهگنجانده(I)در(فروشمهارتهایآموزشمثل)شرکتدرآمدافزایشدر
Tتولیدبرایزیرامی شود،تلقیOEبه عنوانمقررات،باانطباقوتجاریاخالقمانندغیرمرتبط،موضوعاتمورددرآموزشدیگر،سویاز

کند،مینبالدرامتفاوتیهدفکهکندمیاشارهنکتهاینبهفقطبلکهنیست،آموزشیچنیناهمیتکاهشمعنایبهاین.نمی شوداستفاده
.شودمنعکسTA𝑆دربایدکه

آنکندکمکTبهباریکازبیشکهاستقراردادهامذاکرهوپیشنهادهاومناقصاتآماده سازیاطالعات،درخواست هایبرایهزینه ایاگر•
باریکتنهایانداردهمراهبهراTکهاستمخارجیشاملکهکنید،تلقیOEعنوانبهراآنصورت،غیرایندر.بگیریدنظردرIعنوانبهرا
Tداردهمراهبهرا.

نیستمهممی کنند،حرکتOEبهIازسرمایه گذاریمفیدعمرطولدرآنها.هستندمجدداستفادهقابلخدمات،سرمایه گذاری هایازبرخی•
.باشدسالچندینمی توانداساسیمهارت هایعمرطولمثال،عنوانبه.می شوندمجدداستفادهبارچند

ماتخدبرایعملکردحسابداریدرتاملقابلنکتهچند

John Arthur Ricketts, 2007, Reaching the goal, USA (University of Virginia),  IBM Press: منبع



22

:   Tمعیار

TItem =
NMV

Net Item sold
− TVCItem

بهطمربوکمیسیون های).استشدهانجامخدمتآنازواحدیکارائهبرایمستقیماکهاستهزینه هاییشاملمتغیرکامالهزینه های
(.شوندمیافزودههزینهاینبهنیز شوندپرداختفروشواحدهراساسبراگرخدمت،فروش

های  خدماتی  بررسی  سه معیار مالی در شرکت

:Iمعیار
(ردعملکبردنباالدرموثر)تبلیغاتوبازاریابیهزینه های•
کهآموزش هایی)عملکردبردنباالدرموثرآموزش هایهزینه•

مهارتآموزشمانندمی شوندشرکتدرآمدافزایشباعث
(...یافروش

ITتوسعههزینه های•
PRDهزینه های• & Tech Team
مشوق ها•
پرداختدرگاهراه اندازیهزینه های•
(...وسنترکالراه اندازی(مشتریپشتیبانیهزینه های•

:OEمعیار 
هزینه های حقوق و دستمزد•
هزینه اجاره، آب، برق•
G&Aهزینه های •
ITو بهره برداری هزینه های نگهداری•
هزینه های عملیاتی •
هزینه های مربوط به فروش، بخش ها، کارمزد مدیران•
هزینه های مشاوره، حقوقی، بانکی•
هزینه استهالک، بهره، مالیات، بیمه•
هزینه بهره برداری از درگاه پرداخت•
(حقوق و دستمزد)هزینه های پشتیبانی مشتری •
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مثال هایی از حسابداری عملکرد برای شرکت خدماتی و پلتفرمی
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:  مثال  فرضی و کاربرد حسابداری عملکرد سیستم برای شرکت خدماتی ویکو
Partnerمحلدوازویکوشرکتخدماتازیکی Partnerو1 یکباYوXخدماتتامین کنندهشرکتدوبینازداردقصدویکو.می شودتامین2

می کند؟کمکمدیربهچگونهانتخابایندرعملکردحسابداری.ببنددقراردادشرکت

o هزار تومان800میزان تقاضا برای خدمات  کمتر از  :
درخواست2،800

o هزار تومان800میزان تقاضا برای خدمات باالتر از:
درخواست3،070

Partner1 Partner2 X Y

ظرفیت در روز 2،000 3،000 100 500
درصد حاشیه سود  20 25 20 5

قیمت متوسط  ۶00،000 800،000 1،000،000 700،000

X Y

T برای هر واحد 200،000 35،000
میزان کمبود ظرفیت تامین شده  70 500*

بازده در ظرفیت 14،000،000 17،500،000

بازدهی بیشتر و Yبازدهی بیشتری را برای یک واحد نشان می دهد اما با درنظر گرفتن منبع گلوگاهی، شرکت Xمشاهده می شود که با وجود اینکه شرکت 
.عملکرد کلی بهتری خواهد   داشت

که قادر به پر کردن این ظرفیت هست را در اولویت Yهزار تومان منبع گلوگاهی این مورد هست و شرکت 800با توجه به کمبود ظرفیت در خدمات زیر 
.قرار می دهیم

o  بازده در ظرفیتY     :35،000 *500 =17،500،000
o بازده در ظرفیتX      :200،000 *70 =14،000،000

*1مثال 

ساده  سازی شده اند هرچند که برای انتقال مطلب. اعداد فرضی هستند اما با اقتباس از مشکالت واقعی صنایع طراحی شده اند تا کامال کاربردی باشند. مثال ها توسط تیم اینسایت سرآوا تهیه شده اند* 
.و در عمل پارامتر های بیشتری بر تصمیم گیری اثر گذار هستند
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هدفنایبرایدسترسدرسرمایهکل.ببنددقراردادیبازاریابیشرکتیکباخودفروشمیزانافزایشمنظوربهداردتصمیمویکوشرکت
:استزیرشرحبهقراردادشرایط.می باشدتومانمیلیارد9مبلغ

1قرارداد بازاریابی خدمت 
(میلیون)

2قرار داد بازاریابی  خدمت 
( میلیون)

3قرارداد بازاریابی خدمت 
( میلیون)

(I)مبلغ قرارداد 5،000 10،000 8،000
درصد تضمین افزایش فروش  10 10 10

(OE)هزینه عملیاتی ماهانه مورد نیاز  58 83 29

.داردیبیشتربازدهیخدماتازیکدرکدامسرمایه گذاریکهنمایدبررسیداردتصمیممدیریافته،اختصاصبودجهدرمحدودیتبهتوجهبا
:استدسترسدرزیراطالعات

1خدمت  2خدمت  3خدمت 
قیمت میانگین خدمت 850،000 4،200،000 1،000،000

(میانگین)درصد حاشیه سود  23 48 10
(قبل از بازاریابی) میانگین سفارش در سال  ۶00،000 150،000 3،000،000

.مثال توسط تیم اینسایت سرآوا تهیه شده است* 

*2مثال 
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1خدمت  2خدمت  3خدمت 
(تومان)واحد خدمت 1تروپوت  195،500 20،1۶0،000 100،000

( میلیون تومان)تروپوت کل در سال  117300 302،400 300،000
ΔT(10 میلیون تومان–درصد افزایش تضمین شده) 11730 30،240 30،000
ΔOE ( ومانمیلیون ت–افزایش ساالنه هزینه عملیاتی  ) ۶9۶ 99۶ 348

( میلیون تومان) ΔNP=ΔT-ΔOE 11034 29،244 29،۶52

ROI=ΔNP/ΔI 2/2 2/9 3/7

:می اندازیمیکهربرایالزمهزینه هایمجموعبهنگاهیحال.داردبهتریساالنهبازده3خدمتفوقمحاسباتبهتوجهبا

(I)هزینه قرار داد
(میلیون تومان)

(OE)هزینه های عملیاتی
(میلیون تومان)

مجموع هزینه ها
(میلیون تومان)

1خدمت  5،000 ۶9۶ 5،۶9۶
2خدمت  10،000 99۶ 10،99۶
3خدمت  8،000 348 8،348

. نیز با محدودیت مالی شرکت مطابقت بیشتری دارد3می بینیم که افزایش فروش خدمت 

*2ادامه مثال 

.مثال توسط تیم اینسایت سرآوا تهیه شده است* 
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اینرایبدسترسدرسرمایهکل.ببنددقراردادیبازاریابیشرکتیکباخودفروشمیزانافزایشمنظوربهداردتصمیمویکوشرکت
:استرزیشرحبهتبلیغاتیکانالسهازاستفادهباشرکتاینقرارداد هایشرایط.استتومانمیلیونپانصدومیلیارد10مبلغهدف

1کانال  1قرارداد بازاریابی خدمت 
(میلیون)

2قرار داد بازاریابی  خدمت 
( میلیون)

3قرارداد بازاریابی خدمت 
( میلیون)

(I)مبلغ قرارداد 5،000 10،000 8،000
درصد تضمین افزایش فروش  10 10 10

(OE)هزینه عملیاتی ماهانه مورد نیاز  1۶2 237 147

2کانال  1قرارداد بازاریابی خدمت 
(میلیون)

2قرار داد بازاریابی  خدمت 
( میلیون)

3قرارداد بازاریابی خدمت 
( میلیون)

(I)مبلغ قرارداد 3،700 8،500 5،400
درصد تضمین افزایش فروش  7 7 7

(OE)هزینه عملیاتی ماهانه مورد نیاز  143 194 125

3کانال  1قرارداد بازاریابی خدمت 
(میلیون)

2قرار داد بازاریابی  خدمت 
( میلیون)

3قرارداد بازاریابی خدمت 
( میلیون)

(I)مبلغ قرارداد 2،100 7،300 4،500
درصد تضمین افزایش فروش  5 5 5

(OE)هزینه عملیاتی ماهانه مورد نیاز  121 174 10۶

*3مثال 

.مثال توسط تیم اینسایت سرآوا تهیه شده است* 
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کدامدریسرمایه گذارکهکندبررسیداردتصمیمشرکتبازار،تقاضایمحدودیتهمچنینویافتهاختصاصبودجهدرمحدودیتبهتوجهبا
:استدسترسدرزیراطالعات.استمناسب تربازاریابیقراردادهایازیک

1خدمت  2خدمت  3خدمت 
قیمت میانگین خدمت  850،000 4،200،000 1،000،000

(میانگین)درصد حاشیه سود  23 35 10
میانگین سفارش در سال  ۶00،000 150،000 3،000،000

*تقاضای بازار  ۶37،000 15۶،000 3،220،000

:   پس از اجرای هر یک از قراردادها، برای هریک از خدمات، گزینه های با بهترین بازدهی را مشخص می کنیمROIو T،NPبا محاسبه تغییرات

1خدمت  2خدمت  3خدمت 
(تومان)واحد خدمت 1تروپوت   195،500 1،470،000 100،000

( میلیون تومان) تروپوت کل در سال  117،300 220،500 300،000

:میزان تروپوت هر یک از محصوالت را محاسبه می کنیم

.مثال توسط تیم اینسایت سرآوا تهیه شده است* 

*3ادامه مثال 

1خدمت  2خدمت  3خدمت 
(میلیون تومان) 1کانال 2کانال 3کانال  1کانال 2کانال 3کانال  1کانال 2کانال 3کانال 

ΔT(درصد افزایش تضمین شده) 11،730 8،211 5،8۶5 22،050 15،435 11،025 30،000 21،000 15،000
ΔOE ( افزایش ساالنه هزینه عملیاتی ) 1،944 1،71۶ 1،452 2،844 2،328 2،088 1،7۶4 1،500 1،272

ΔNP=ΔT-ΔOE 9،78۶ ۶،495 4،413 19،20۶ 13،107 8،937 28،23۶ 19،500 13،728

ROI=ΔNP/ΔI 1/9۶ 1/7۶ 2/1 1/9 1/5 1/2 3/5 3/۶ 3/1
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:می اندازیمبازاریابیبرنامههربرایالزمهزینه هایمجموعبهنگاهیحال

ارتقاضای باز
میزان سفارش در 

قبل از اجرای )سال 
(برنامه بازاریابی

برنامه 
بازاریابی

میزان 
افزایش 
ارتقاضای باز

(I)هزینه قرار داد
(میلیون تومان)

(OE)هزینه های عملیاتی
(میلیون تومان)

مجموع هزینه ها
(میلیون تومان)

1خدمت  ۶37،000 ۶00،000
1کانال  ۶0،000 5،000 1،944 ۶،944
2کانال  42،000 3،700 1،71۶ 5،41۶
3کانال  30،000 2،100 1،452 3،552

2خدمت  15۶،000 150،000
1کانال  15،000 10،000 2،844 12،844
2کانال  10،500 8،500 2،328 10،528
3کانال  7،500 7،300 2،088 9،388

3خدمت  3،220،000 3،000،000
1کانال  300،000 8،000 1،7۶4 9،7۶4
2کانال  210،000 5،400 1،500 ۶،900
3کانال  150،000 4،500 1،272 5،772

های بدست آمده از جدول قبل، ROIبا توجه به محدودیت هایی که در تقاضای بازار برای خدمات ارائه شده داریم، بهترین گزینه انتخابی با توجه به 
تومان مورد نیاز است که با محدودیت 10،425،000،000است که در مجموع سرمایه گذاری معادل  1برای خدمت 3و کانال 3برای خدمت 2کانال 

.  مالی شرکت نیز منطبق است

.مثال توسط تیم اینسایت سرآوا تهیه شده است* 

*3ادامه مثال 
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(TA𝑬)حسابداری عملکرد برای نرم افزار 



31

ملموستولیدکهحالیدراست،نامشهودعمدتاً نرم افزارمهندسیزیرااستمتفاوتTA𝐺با(TA𝐸)نرم افزارمهندسیبرایعملیاتیحسابداری
,PSTS(Professionalخدماتونرم افزارمهندسیاگرچه.است Scientific, and Technical Services)هستند،نامشهودزیادیحدتادوهر
TA𝐸باTA𝑆استنیروی کاربرمبتنیخدماتازاستفاده ترقابلوخودکارتربسیارنرم افزارزیرااستمتفاوت.

:TA𝑬مالیمعیار های

بهکهالیمتوپروژه هایدرسرمایه گذاریثابتسطحفرضبااست،تولیدبهکدکاریتحویلطریقازشدهتولیدنقدینگینرخ:(T)عملیاتیتوان•
.می شودمحاسبهشبکهوپشتیبانیآموزش،نصب،تحویل،بسته بندی،مانندمستقیم،هزینه هایمنهایفروشقیمتصورت

ه هاییایدآوردندستبهبرایکهپولیاضافهبهمی شودسرمایه گذارینرم افزارتولیدسیستم هایدرکهاستپولیتمام:(I)سرمایه گذاری•
یکبرایحال،اینبا.می شودنیازمندی هاجمع آوریوافزارنرمتوسعهابزارهایشاملبنابراین.می شودخرجمشتریارزشباعملکردبرای

one-time)یک بارهپروژه project)،مقدار(I)ازپایاندربنابرایننیست،ثابتآنTمی شودکم.

فزارنرم امهندسانمستقیمکارشاملاولدرجهدراین.می شودصرفایده هاازکدکاریتولیدبرایکهاستپولیتمام:(OE)عملیاتیهزینه•
.می شودنیز(SG&A)اداریوعمومیفروش،هزینه هایشاملامااست،

:TA𝑬عملکردمعیارهای
:کندتولیدمتفاوتیOEوT،Iبخشهراگرحتیمی شوند،محاسبهنرم افزاروخدماتکاالها،برایمشابهروشیبهدقیقاًزیرعملکردمعیارهای

– NP = T: سود خالص• OE

ROI = NP / I: بازده سرمایه•

(TA𝐸)حسابداری عملکرد برای مهندسی نرم افزار 

John Arthur Ricketts, 2007, Reaching the goal, USA (University of Virginia),  IBM Press: منبع
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مهندسیدرامراین.استOEوIکاهشوTافزایش،TA𝐸درROIوNPرساندنحداکثربهبرایراه،TA𝑆وTA𝐺درکههمانطور
که،ضایعاتحذفوهستند،قائلارزشآنبرایمشتریانکهنرم افزاریایجادنیازمندی ها،دقیقحالعیندروسریعجمع آوریبانرم افزار

.می شودانجاممی شوند،گذاشتهکنارتولیدبهنرم افزارورودازقبلکهاستعملکردهاییوالزاماتازمتشکل
نرم افزارتولیدمعیارهایاینTA𝐸حال،اینبا.برمی گرداندT،I،OEبهOE،T،Iازرامعمولمدیریتیاولویت هایTA𝑆،TA𝐸وTA𝐺مانند

:ندارندTA𝑆یاTA𝐺درمستقیمیمشابههیچکهدارد،نیزرا
کارکددرشدهارائهمشتریارزشباتوابع=Q:تولیدمقدار•
شدهتکمیلتوابع+توسعهحالدرتوابع+هاایده=V:موجودی•
Average)تابعهرهزینهمیانگین• Cost Per Function):ACPF = OE / Q

**Q،VوACPFباترتیببهT،IوOEدارندمطابقت.

Cost)هزینهحسابداریبرایبنیادیجایگزینیکTA𝑆،TA𝐸وTA𝐺مانند Accounting-CA)(بربیشترکهOEتاداردتمرکزTیاI)است.
شدهثبتارزشبهراوظایفآنهزینهتامی کنداستفادهشیت هاییتایمازCAمی شود،انجامنرم افزارمهندسیوظیفههرکههمانطور

داراییبهبیشتریارزشCAشود،صرفبیشتریتالشوبکشدطولبیشترپروژهیکهرچهبنابراین.کنداضافهتولید،حالدرنرم افزار
باشتریمبهنشدهتحویلافزارهاینرمتجاریارزشاگرحتینمی کند،ایجادزودهنگامتکمیلبرایمالیابتکارهیچامراین.می دهدنرم افزار

ثبتپایاندرراTوپروژهابتدایدرراIسادگیبه.کندنمیثبتراافزودهارزشTA𝑆،TA𝐸وTA𝐺ماننداما.یابدکاهشزمانگذشت
طولبیشترپروژهیکچههربنابراین،.می شودثبتOEدرکهاستثابتیهزینهتالشزیرامی کندنظرصرفشیت هاتایمازTA𝐸.می کند
.می دهدکاهشراآنTومی دهدافزایشراآنOEبیشترTA𝐸کند،مصرفبیشتریتالشوبکشد

John Arthur Ricketts, 2007, Reaching the goal, USA (University of Virginia),  IBM Press: منبع
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مثالی از حسابداری عملکرد برای شرکت نرم افزاری 
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سابداریحازاستفادهباداردقصدمدیرراستاایندر.دهدانجامرایکیزیر،پیشنهادیپروژهسهبینازداردنظردرآلفانرم افزارمهندسیشرکت
.کندمحاسبهراپروژه هااینازیکهربازدهیعملکرد

:استزیرشرحبهپروژه هاازیکهرنیازمندی های

1پروژه  2پروژه  3پروژه 

نوع پروژه (یک باره)سفارشی  (چند باره)عمومی  (چند باره)سفارشی 
پیشنهاد قیمت 1,100,000,000 200,000,000 750,000,000
موعد تحویل  ماهه۶ ماهه1 ماهه4

هریک . نیرو می تواند استفاده کند3نیروی مهندس نرم افزار خبره دارد که برای نوشتن توابع اختصاصی فقط از این 3شرکت آلفا تعداد : محدودیت
.  تابع اختصاصی در هر ماه را دارد88از آنها توانایی تحویل 

*مثال

1پروژه  2پروژه  3پروژه 
تعداد توابع اختصاصی مورد نیاز 1,550 2۶0 950

هزینه های تحویل آموزش و پشتیبانی  20,000,000 12,000,000 30,000,000
هزینه ایده 10,000,000 0 17,000,000

هزینه ابزار های توسعه نرم افزار  5,000,000 2,000,000 7,000,000
هزینه های جمع آوری اطالعات و نیازمندی ها  14,500,000 ۶,700,000 10,000,000

تجهیزات و سیستم های تولید سفارشی نرم افزار  250,000,000 20,000,000 50,000,000
( در ماه)هزینه های دستمزد مهندسان نرم افزار  90,000,000 90,000,000 90,000,000

(در ماه)هزینه های فروش، عمومی و اداری  50,000,000 50,000,000 50,000,000

.مثال توسط تیم اینسایت سرآوا تهیه شده است* 
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1پروژه  2پروژه  3پروژه 
(ماه)مدت زمان مورد نیاز بر اساس منبع گلوگاهی  5.87 0.98 3.۶0

(TVC)هزینه های کامال متغیر  49,500,000 12,000,000 30,000,000
(T)تروپوت  1,050,500,000 188,000,000 720,000,000

(I)سرمایه گذاری  250,000,000 28,700,000 84,000,000
(OE)هزینه های عملیاتی بر اساس زمان انجام پروژه ** 821,9۶9,۶97 137,878,788 503,787,879

NP 228,530,303 50,121,212 21۶,212,121
ROI 0/9 1/7 2/5

ROI% 91% 174% 257%

نیزنیازمندی هاواطالعاتجمع آوریونرم افزارتوسعهایده،هزینه هایپشتیبانی،وآموزشتحویل،هزینه هایبرعالوه1پروژهTVCمحاسبهبرای*
.می آیدشماربهسرمایه گذاریمواردایندیگرپروژهدوبرایاما.استیکبارهسفارشیپروژهیکزیراشده است؛اضافه

باعثواستبیشتریزماننیازمندداردگلوگاهیمنبعبهبیشترینیازکه1پروژهزمانمدتمتخصص،انسانینیرویدرموجودمحدودیتبهتوجهبا**
.می شودعملیاتیهزینه هایافزایش

:می کنیمبررسیراپروژههربازدهیمالی،معیارهایمحاسبهبا

.استانجامقابلماه4ازکمترزمانمدتدرگلوگاهیمنبعبهتوجهباواستمناسب تریگزینهبازدهیدرصد257با3پروژهکهمی کنیممشاهده
شرکتبرایمشتریسمتازپیشنهادیقیمتاینبا،1ازکمترROIباپروژهاینقبولکهباشیمداشتهتوجهباید.است1پروژهشرایطتوجهقابلنکته

بربالغبایدادیپیشنهقیمتکهدرمی یابیمحساسیتتحلیلانجامبا.نداشتاقتصادیصرفهآنپذیرشبود،موجودگزینهتنهااگرحتیواستزیان ده
.باشدداشتهرا3پروژهبارقابتیقابلیتکهباشدپانزدهوپانصدومیلیاردیک

.مثال توسط تیم اینسایت سرآوا تهیه شده است* 

*مثال



خاطره ساعدی فر 
تحلیلگر بینش کسب و کار •
•Kh.saedifar@Saravapars.com

شهریار وزیری 
تحلیلگر بینش کسب و کار •
•S.vaziri@Saravapars.com 

بابک یزدی 
راهبر تیم بینش کسب و کار •
•B.yazdi@Saravapars.com

36

insight@saravapars.com

insight.saravapars.com
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.وه استین گری افعالیت هااز بخشی ر محوی دادهتصمیمگیرر و کاوکسب ل مدی، تژاسترزار، ابات تحقیقای هازه حوه این کسب وکارها در یژوتخصصی ی هاارش گز

mailto:insight@saravapars.com

