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 لجستیك و تأمین زنجیره مدیریت مفهوم

یت مدیر"نظیر  هاییعنواناین روزها تحت  ویژهبهلفظی است كه در چند سال اخیر در كشورمان و  تأمینلجستیك و زنجیره 

، "تأمینانجمن لجستیك و زنجیره "، "خدمات امور لجستیك هایشركت"، "لجستیك چابك"، "لجستیك ناب"، "تأمینزنجیره 

 تأمیننزدیك به سه دهه است كه بحث مدیریت زنجیره  .شودمیو... بسیار شنیده  "تأمینس ملی لجستیك و زنجیره كنفران"

 هایپیشرفت اندگرفتهكه این دانش را به كار  هاییسازمانآمار و ارقام موجود، كشورها و  بر اساسمطرح گردیده است و 

این نگرش نصیبشان  كارگیریبهكالن مالی از بابت  هایجوییصرفهو مربوطه داشته و سود سرشار  هایحوزهچشمگیری در 

 كارگیریبهزیادی كه به خاطر  هایمنفعت. نظر به اندشدهمشتریان از این بابت منتفع  عنوانبهشده است. كما اینكه مردم نیز 

 داكردهپیهای مختلف مقبولیت خاصی و كشور هاسازمانحاصل گردیده است، امروزه این فلسفه در بین  تأمینمدیریت زنجیره 

ه یریت زنجیرمد . در كنار این، طی سه دهه اخیر، نگرش علمی و آكادمیك به مبحث گرددمینیز به مشتاقان آن افزوده  هرروزو 

 .فراوانی در این زمینه نگاشته شده است هایكتاببسیار مثبت بوده و مقاالت و  تأمین

 (SCM) تأمینهمان مدیریت زنجیره  آن راشود كه به مبحثی ارجاع داده می تأمینجیره امروزه مدیریت ارتباطات در یك زن

گاه به بنگاه یا بن یكبهیكارتباطات  صورتبهتجاری  هایفعالیتای از تنها زنجیره تأمین، یك زنجیره ترواضح بابیانینامیم. می

را برای حصول یك  هاییفرصت« تأمینمدیریت زنجیره » .هاستآنتجاری و ارتباطات بین  هایفعالیتای از ، بلكه شبكهنیست

« تأمینه مدیریت زنجیر»كند. در این حالت، سازی و مدیریت درون شركتی و بین شركتی پیشنهاد میتشدید مثبت در یكپارچه

تباطات با سایر اعضا در تجاری و ار هایفعالیتفرایندهای تجاری در ارتباط بوده و روش جدیدی را برای مدیریت  هایمزیتبا 

 .دهدمی ارائه تأمینزنجیره 

سازی و مدیریت به سمت یكپارچه تأمینزنجیره  در طولسازی خدمات لجستیكی از یكپارچه «تأمینمدیریت زنجیره »مفهوم 

نجیره ز مدیریت»همین شفاف شدن تفاوت بین  بر اساساست.  شدهبازتعریف تأمینزنجیره  در طولفرایندهای كلیدی تجاری 

كرد. این تعریف اصالحی  ارائهاز لجستیك را  ایشدهاصالح، انجمن مدیریت لجستیك تعریف 3002و لجستیك، در سال « تأمین

« تأمینمدیریت زنجیره »جزئی از  عنوانبهرا « مدیریت لجستیك»دارد كه موضع انجمن مدیریت لجستیك را بیان می وضوحبه

 :است صورتبدین شدهحاصالكند. این تعریف معرفی می

كاالها،  سازیو نیز ذخیره روبه عقبجلو و است كه كارایی و اثربخشی جریان روبه تأمینلجستیك آن قسمت از مدیریت زنجیره 

مشتریان زنجیره را  هاینیازمندی تأمینمنظور خدمات و اطالعات مربوطه بین نقطه آغازین زنجیره تا نقطه مصرف نهایی به

 .كندو كنترل می گیردبه كارمیكند، می ریزیبرنامه

 :لجستیک

، مهمات و جیره غذایی در مواقع حركت از مكان اصلی افزارای یونانی دارد و در موارد نظامی برای جابجایی جنگاین لغت ریشه

 بانامد رم شرقی، نظامیانی وجود داشتن امپراتوری، رومی و شود. در زبان یونانیبه سمت خط مقدم استفاده می

LOGISTIKAS  كه وظیفه مسائل مالی و تقسیم مایحتاج بر عهده آنان بوده است. 
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: قسمتی از علوم نظامی كه وظیفه تهیه و تحویل آماد و جابجایی شدهتعریفدر دیكشنری آكسفورد لجستیك به این صورت 

 .مواد و افراد و تجهیزات را دارد

 .است موردنیازمنابع  مهیاكردنكه برای  زمانیمدت: است شدهتعریفو در دیكشنری دیگری به این صورت 

اد ماشینی ایج هایسیستمانسانی بجای  هایسیستمای از علوم مهندسی است كه عمومی شاخه صورتبهلجستیك  طورهمین

 .كندمی

 :از هستندهای مدیریت لجستیک عبارت گستره

 لجستیك داخل مرزهای یك كشور 

 لجستیك داخلی 

 رج از مرزهای كشورلجستیك خا 

كه جهت بررسی، تحقیق، مطالعه و برآورد نیازها و احتیاجات اولیه  شودمیهماهنگی اطالق  هایفعالیتلجستیك به كلیه 

و قطعات از هر نوع و كلیه امور مربوط به تهیه، تولید، بیمه، نگهداری،  تأسیسات، و ابزارآالت هاماشینوسایل و تجهیزات،  ةدرزمین

 .گیردمیو نظارت بر موارد فوق انجام  دستورالعمل، تنظیم و تهیه روش انجام كار، طراحی سیستم و ونقلحملاری، توزیع، انبارد

 :تأمیندانش لجستیک و مدیریت زنجیره  کارگیریبهمنافع 

 های كمترموجودی 

 وری باالتربهره 

 چابكی بیشتر 

  تركوتاهموعدهای تحویل 

 سود باالتر 

 مشتری رعایت حقوق بیشتر 

 ها به مقدار صحیحها و اندازه انباشتهوجود موجودی 

 قابلیت مشاهده و ردگیری رخدادها 

 هاكاهش هزینه 

  كنندگانبه مصرف دهیخدمتافزایش 

  رقابتی هایمزیتایجاد 

  كنندگانتأمینبا  ترنزدیكتعامل 

 ایجاد فرصت برای خرید مقادیر زیاد و با هزینه كمتر 

 ایجاد مرجع پاسخگویی 

  تركیبی صورتبه هاسیستمتوانایی اجرای دقیق 
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 :لجستیک در صنایع مختلف

 تعالی و توسعه، دقت در تمامی ةدرزمینصنعتی و بازرگانی و عزم جدی در سطوح مختلف كشورها  هایفعالیتتوجه به گسترش 

مطالعه تجربه جهانی   .نمایدمییجاب برای جهش در پیشرفت ا -فراتر از نوع و كیفیت محصول-، تولید و توزیع را تأمینابعاد 

 .نمایدمیو لجستیك را بسیار برجسته  تأمیندر این زمینه نقش مدیریت زنجیره 

از:  دانعبارتكه  شوندمیی تعریف هایحوزهو لجستیك در  تأمینبخش مهمی از محصوالت و خدمات مرتبط با مدیریت زنجیره 

اقالم  ونقلحمل هایفناوریو انبارش،  سازیذخیره هایسیستمو  هافناوری، ارمحصوالت و ب ونقلحملو تجهیزات  هاسیستم

 كنترل هایسیستملجستیك مواد خطرناك، دارای ریسك و ویژه، انواع  هایفناوری، خدمات و ایفلهخشك، اقالم مایع و اقالم 

از  ونقلحملو ... . بدین ترتیب فعاالن عرصه و مدیریت انبار  ونقلحملمدیریت  افزارهاینرمو  هاسیستمو...(،  سیمبی)

 .هستند زنجیره تأمینفعاالن عرصه لجستیك و خدمات  ترینشاخص

 انواع و اقسام مواد و بندیبسته و لجستیك در حوزه  تأمینهمچنین، بخشی از محصوالت و خدمات مرتبط با مدیریت زنجیره 

یا جامد بودن، میزان فسادپذیری،  سیالیابعاد،  ازلحاظد و محصوالتی كه انتقال، توزیع و فروش است. موا منظوربهمحصوالت 

ه لجستیك فعاالن عرص ترینمهماز  بندیبستهو ... متفاوت هستند. بدین ترتیب فعاالن حوزه  كنندهمصرفتا  تولیدكنندهفاصله 

 .آیندمیبه شمار  تأمین زنجیرهو خدمات 

 فردیمنحصربه هایویژگی، دارای شوندمیوالت غذایی كه طیف بزرگی را شامل ، مواد و محصشدهاشارهدر كنار مسائل 

تا  تولیدكنندهیا جامد بودن، فاصله  سیالیاز قبیل ابعاد، میزان و زمان فسادپذیری،  هاییزمینه در هایویژگیین ا  هستند.

و لجستیك این نوع مواد  تأمینبرای زنجیره تحویل و ... مطرح هستند. از رو شرایط و مشخصات خاصی  زمانمدت، كنندهمصرف

خاص  و عملیاتی افزارینرم، ریزیبرنامهمدیریتی،  هایسیستمو تجهیزات و  هافناوری. بدین ترتیب آیدمیو محصوالت به وجود 

ب یكی طللجست هایحوزهو دیگر  بندیبسته، كدگذاری و ردیابی، توزین، ییشناسا ، انبارش، توزیع،ونقلحمل هایحوزهدر 

 .كندمی

از قبیل داشتن ارزش استراتژیك، سیال بودن  هاییویژگیتوجه به مشخصات مواد و محصوالت صنایع نفت و گاز و پتروشیمی 

، شدن بعضی از اقالم، خطرناك و دارای ریسك بودن بندیبستهبودن بعضی از اقالم، قابلیت  ایفلهو پیوستگی بعضی از اقالم، 

صات شرایط و مشخ هاویژگی. این شودمیبرای انجام فرآیندهای تولیدی، انبارش، انتقال و مصرف برجسته نیاز به شرایط خاص 

و تجهیزات و  هافناوریبدین ترتیب  .كندمیو لجستیك این نوع مواد و محصوالت ایجاب  تأمینخاصی را برای زنجیره 

 ، كدگذاری وییشناسا ، انبارش، توزیع،ونقلحمل هایحوزهدر و عملیاتی خاص  افزارینرم، ریزیبرنامهمدیریتی،  هایسیستم

 .كندمیلجستیكی طلب  هایحوزهو دیگر  بندیبستهردیابی، توزین، 

 :در کشور تأمینهای موانع توسعه لجستیک و مدیریت زنجیره

 توسعهدرحالر كشورهای د تأمینموانع توسعه لجستیك و مدیریت زنجیره  ترینمهمعامل اصلی را  5بانك جهانی در گزارشی 

 .معرفی كرده است كه در مورد كشورمان نیز مصداق دارد

 ناكافی هایزیرساخت 

 و قوانین متعدد و مختلف مربوط به آن ونقلحملضعیف  هایزیرساخت 

 مخابراتی ناكافی هایزیرساخت 

 ونقل فرسوده و ناكافیوسایل حمل 
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 ای ناكافیشبكه جاده 

 

 انبارهای ناكافی 

 آهن اندك و قدیمیشبكه راه 

 های اقتصادیچالش 

 درك ضعیف از اقتصاد رقابتی 

 و عملی بینانهواقعریزی اقتصادی ضعف در برنامه 

 ضعف در تثبیت مسیر اقتصادی 

 بازار كوچك داخلی و كمبود اطالعات در بازار 

  بهره باال هاینرخسیستم بانكی ناكارا و 

  لتهای اقتصادی دودر حمایت هانارساییمشكالت و 

 ناكارایی نظام مالیاتی 

 های مدیریتیچالش 

  میان سازمانی در زنجیره هایهماهنگیو عدم  بوروكراتیكمدیریت 

 پذیری سیستمعدم انعطاف 

  دعاوی وفصلحلقضایی جهت  هایسیستمعدم اعتماد بین اجزای زنجیره و طوالنی بودن 

 داركمبود نیروی انسانی متخصص و صالحیت 

 :زی ربط هایدستگاه  های انجمن لجستیک ایران در همكاری بامهاهم اقدامات و برنا

 تأمینهای پیگیری ایجاد ساختار مدیریت لجستیك در سطح ملی با حضور بخش غیردولتی و پیگیری واگذاری زنجیره 

 كاالهای اساسی به بخش غیردولتی

 رگای در حاشیه شهرهای بزگیری مراكز لجستیكی منطقهپیگیری و حمایت از شكل 

 به مركز ثقل تجاری در منطقه و جهان شدنتبدیلگیری شهر لجستیك در كشور در جهت پیگیری و حمایت از شكل 

  ز ، مراكسردخانهو  سیلوانند مسازی لجستیكی )مراكز ذخیره هایزیرساختحمایت از بخش خصوصی در جهت توسعه

 (بندی، مراكز بازیافت، مراكز بستهونقلحملتوزیع و 

 رقابتی تأمینهای ه زنجیرهحمایت از توسع 

  یكی از فرایندهای لجستیكی عنوانبهبرنامه گسترده برای توسعه تجارت الكترونیك در كشور 

  لجستیك در سطح خرد و كالن هایهزینهایفای نقش فعال در كاهش 

 پیگیری تحول در نظام توزیع كشور در جهت اثربخشی فرایندهای لجستیك در سطح ملی 

 .دیینمامراجعه  انباریاربرای مطالعه بیشتر به سایت ما 

 كنید. كلیكبرای عضویت در گروه پرسش و پاسخ انبارداری 

 كنید. كلیكبرای عضویت در كانال اطالع رسانی سایت انباریار 
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