


ف
الی

و ت
تر

پ

2

لجستیک و مدیریت زنجیره تامین یکپارچه چه الزاماتی دارد؟
در فضــای رقابتــی و فعالیتهــای کســب  و 
ــنتی  ــور س ــه ط ــه ب ــی ک ــی، خطوط کار کنون
بیــن ســازمانها، وظایــف و امــور تجــاری و 
بازرگانــی ترســیم می شــد در حــال محــو 
ــزا  ــات مج ــازمانها و موسس ــت و س ــدن اس ش
بــه لحــاظ حقوقــی،  بــرای رفــع موانــع 
می کننــد.  همــکاری  یکدیگــر  بــا  رقابتــی 
ــود  ــن کلیدهــای بهب امــروزه، یکــی از مهمتری
زنجیره هــای تامیــن بــرای رســیدن بــه کالس 
جهانــی، مدیریــت زنجیــره تامیــن بــه صــورت 
یکپارچــه و اســتفاده از فنــاوری اطالعــات

اســت. هرجــا کــه ایــن نگــرش یکپارچــه بــه کار 
افزایــش  و  اقتصــادی  صرفه جویی هــای  رفتــه، 
ــه  ــت. بطوریک ــده اس ــل ش ــادی حاص ــی زی کارای
بــا همــان فعالیتهــای گذشــته، منافــع زیــادی بــه 

ــیده اســت. مشــتریان رس
گرچــه بخــش زیــادی از وضعیــت لجســتیک 
و زنجیره هــای تامیــن در هــر کشــور مربــوط 
ــم از  ــره )اع ــو زنجی ــای عض ــرد واحده ــه عملک ب
شــرکت های  تولیدکننــدگان،  تامین کننــدگان، 
خدماتــی، توزیع کننــدگان و ســایر بخشــها( مــی
باشــد امــا مــروری بــر چهار مشــخصه زیرســاخت
تامین کننــدگان،  فعالیــت  اســتانداردهای  هــا، 
ــانی  ــع انس ــی و مناب ــتم های اطالعات ــود سیس وج
)مشــخصات یــک سیســتم لجســتیکی پیشــرفته( 
نشــان می دهــد کــه دولت هــا نیــز در ارتقــای 
ــدی  ــش کلی ــان نق ــتیک کشورش ــرد لجس عملک

ــد. دارن
ــود در  ــی، بهب ــک جهان ــزارش بان ــاس گ ــر اس ب
رفــع  و  توســعه  بــا  لجســتیکی  سیســتم های 
ــد  ــا بای ــت و دولت ه ــراه اس ــادی هم ــع اقتص موان
هــر تالشــی بــرای ایجــاد سیاســت های تشــویقی 
جهــت کارایــی لجســتیک کشورشــان انجــام 
ــی،  ــورت رقابت ــه ص ــدارکات ب ــد و ت ــد. خری دهن
ــاری،  ــتندات تج ــازی مس ــه استانداردس ــک ب کم
مهندســی مجــدد فرآیندهــای آشــکار گمرکــی و 
نصــب اســتانداردهای کیفیــت روی محصــوالت از 
جملــه مهمتریــن ایــن تالشــها اســت. تضمیــن و 
ــای  ــن کده ــا، تعیی ــت موجودی ه ــراری امنی برق
سیســتم های  تســهیل  مکانــی،  و  کاالیــی 
ــوم  ــرف س ــتیکی ط ــرکتهای لجس ــی ش اطالعات
ــت لجســتیک  )PL3( و خصوصی ســازی در مدیری
نیــز از دیگــر سیاســت هــای تشــویقی دولــت هــا 

ــت. ــان اس ــتیک کشورش ــی لجس ــرای کارای ب
بایــد  دولت هــا  منظــور،  ایــن  بــرای 
قبیــل  از  سیاســت هایی  و  خط مشــی ها 
کمــک بــه توســعه زنجیره هــای مشــخص 
ــوع روش ــد ن ــا چن ــات ب ــعه خدم کاال، توس

ــع  حمــل  ونقــل، قراردهــی مشــترک مراکــز توزی
ــاء  ــت، ارتق ــارت ترانزی ــهیل تج ــا، تس در هاب ه
وظایــف  برون ســپاری  لیزینــگ،  توســعه  و 
کمک هــای  هموارســازی  و  حق العمــل کاری 
دنبــال  را  ارتقــاء خدمــات  بــرای  چندجانبــه 
ــر  ــای برت ــوان راه حل ه ــا عن ــا ب ــه از آنه ــد ک کنن

لجســتیکی نــام بــرده می شــود.
در کنــار تالشــها و سیاســت هایی کــه دولتهــا 
بایــد بــرای بهبــود عملکــرد لجســتیک کشورشــان 
انجــام دهنــد، بنگاههــا و کســب وکارهای فعــال در 
حــوزه تولیــد و تجــارت نیــز بایــد نقــش کلیــدی 
ــور،  ــن منظ ــد. بدی ــا نماین ــی ایف ــود را به خوب خ
بعضــی از درســها و تجربیاتــی کــه بنگاههــا و 
از  می تواننــد  کشــورمان  تامیــن  زنجیره هــای 
ــت  ــا در مدیری ــق دنی ــی موف ــات خصوص موسس
ــرده و در  ــاس ک ــه اقتب ــن یکپارچ ــره تامی زنجی
ــای  ــت زنجیره ه ــرد مدیری ــود عملک ــتای بهب راس
ــوان اســتفاده  ــد را می ت ــکار بندن ــن خــود به  تامی
از متخصصــان حــوزه لجســتیک، برون ســپاری 
کــردن خدمــات لجســتیکی کــه جــزو فعالیتهــای 
ــی ســازمان نیســت، اســتفاده از قراردادهــای  اصل
بلندمــدت، افزایــش اعتمــاد بیــن اجــزای زنجیــره 
ــر حفــظ امنیــت و حفاظــت اطالعــات  و تاکیــد ب
صحیــح  شــاخص های  از  اســتفاده  و  ســازمانی 
ــن و  ــای تامی ــازمان و زنجیره ه ــی س ــرای ارزیاب ب

ــام بــرد. ن
همچنیــن مشــارکت مدیــران ســطوح باالیــی 
ــارکت  ــطوح مش ــای س ــش و ارتق ــازمان، افزای س
بیــن اعضــای زنجیــره، توســعه نگــرش مشــتری

مــداری در ســازمان و تمرکــز ســازمان بــر وجــوه 
رقابــت محــوری خــود و شناســایی آنهــا بــه کمک 
تحلیــل زنجیــره ارزش از دیگــر عواملــی هســتند 
کــه در ارتقــا و بهبــود لجســتیک و مدیریــت 
زنجیــره تامیــن یکپارچــه موثــر هســتند. امــروزه 
ــتفاده از  ــه اس ــت ک ــده اس ــات ش ــه اثب ــن نکت ای
رویکــرد یکپارچــه به خصــوص در حــوزه فنــاوری 
ــای ــیاری از معیاره ــود بس ــبب بهب ــات س اطالع

ســریع  گــردش  ماننــد  تامیــن  زنجیــره 
ــد توجــه داشــت  ــا بای ــی شــود. ام ــات م اطالع
در  بنگاههــا  یکپارچه ســازی  به منظــور  کــه 
قالــب زنجیره هــای تامیــن مشــخص کاال دو 
ــن  ــر داشــت. اولی ــد مدنظ ــی را بای ــه اساس نکت
ــازی  ــد یکپارچه س ــه در فراین ــی ک ــه مهم نکت
الکترونیکــی ســازمان و زنجیره هــای تامیــن 
ــیاری  ــه بس ــت ک ــن اس ــت ای ــه داش ــد توج بای
ــره  ــک زنجی ــو ی ــای عض ــازمانها و بنگاهه از س
ــعه  ــه توس ــدام ب ــتقل اق ــور مس ــه  ط ــن، ب تامی
سیســتمهای فنــاوری اطالعــات داخل ســازمانی 
کرده انــد؛ بــدون اینکــه ایــن توســعه به صــورت 
ــد  ــه باشــد. جــای تردی یکپارچــه صــورت گرفت
ــه از  ــتمهایی ک ــردن سیس ــه ک ــت یکپارچ نیس
ــده اند کار  ــاد ش ــتقل ایج ــورت مس ــدا به ص ابت

ــود. ــد ب ــکلی خواه ــی مش خیل
دومیــن نکتــه اساســی در فرایند یکپارچه ســازی 
زنجیره هــای تامیــن، ایــن اســت کــه بــه
بــدون  الکترونیکــی  سیســتمهای  کارگیــری 
ارزیابــی اولیــه فرایندهــا و اعمــال تغییــرات 
ــه اتوماســیون شــدن فرایندهایــی  الزم، منجــر ب
می شــود کــه از رده خــارج بــوده و به ــزودی 
ــل از  ــن قب ــد. بنابرای ــد ش ــر خواهن ــار تغیی دچ
الزم  الکترونیکــی  سیســتمهای  پیاده ســازی 
ــره تامیــن  اســت کــه ســازمانها و اعضــای زنجی
ــا  نســبت بــه بــاز مهندســی فرایندهــای خــود ب

رویکــرد یکپارچه ســازی اقــدام کننــد.
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چهار معمای مدیریتی در ایران
تصــور کنیــد پــوآرو در هواپیمــا نشســته اســت و 
بــرای جلوگیــری از پرحرفــی هســتینگز همیشــه 
عاشــق تصمیــم می گیــرد بــا طــرح چنــد معمــای 
مدیریتــی زمــان ســفر را کوتــاه کنــد. شــما همراه 
ــد.  ــن پرســش ها پاســخ دهی ــه ای ــا هســتینگز ب ب

ــد: ــوآرو می پرس پ
ــوان  ــه می ت ــو چگون ــر ت ــه نظ ــن ب ــت م 1( دوس

ــت؟ ــال گذاش ــه را در یخچ ــک زراف ی
کــردن  فکــر  دقیقــه   10 از  پــس  هســتینگز 
ــه  ــت ک ــزی اس ــن چی ــن عجیب تری ــد: ای می گوی

نمی دانــم.  پرســید؛  می شــد 
ــوآرو پاســخ می دهــد: دوســت مــن در یخچــال  پ
را بــاز می کنیــم، زرافــه را در یخچــال می گذاریــم 
و در را می بندیــم. خیلــی ســاده اســت )ایــن 
پرســش تمایــل تــو را بــرای انجــام دادن کارهــای 

ــد(. ــده امتحــان می کن ــه طــرز پیچی ســاده ب
یخچــال  در  را  فیــل  یــک  چگونــه  حــاال   )2

؟  یــم ر ا می گذ
بــاز  را  یخچــال  در  نــدارد،  کاری  هســتینگز: 
ــم و در  ــال می گذاری ــل را در یخچ ــم، فی می کنی

می بندیــم.  را 
پــوآرو: نــه دوســت مــن، در یخچــال را بــاز 
خــارج  یخچــال  از  را  زرافــه  اول  می کنیــم، 
ــم  ــال می گذاری ــل را در یخچ ــد فی ــم، بع می کنی
و در را می بندیــم )ایــن پرســش توانایــی شــما را 
بــرای فکــر کــردن دربــاره عواقــب کارهــای خــود 

می کنــد(.  امتحــان 
3( ســلطان جنــگل در حــال برگــزاری کنفرانــس 
ــه جــز یکــی  ــات ب ــات اســت و همــه حیوان حیوان

حضــور دارنــد. کــدام حیــوان غایــب اســت؟
هستینگز: البد... نمی دانم. 

ــه  ــن ک ــوش نک ــن! فرام ــت م ــل دوس ــوآرو: فی پ
ــوب،  ــیار خ ــت )بس ــال اس ــوز در یخچ ــل هن فی
اگــر بــه همــه پرســش ها پاســخ درســت نــدادی، 
نگــران نبــاش. بــرای نشــان دادن اســتعداد خــود 

ــت داری(.  ــوز فرص هن
ــه عریضــی  ــد از رودخان ــن بای ــرض ک ــاال ف 4( ح
ــر از تمســاح اســت،  ــه همیشــه پ ــی ک ــور کن عب

ــی؟ ــور می کن ــه عب ــه از رودخان چگون
هستینگز: قایق کرایه می کنم. 

پــوآرو: نــه دوســت مــن، می توانــی بــا شــنا 
کــردن از رودخانــه عبــور کنــی. چــون تمســاح ها 
همــه در کنفرانــس حیوانــات حضــور دارنــد 
ــا شــما از  ــه آی ــد ک ــوم می کن ــن پرســش معل )ای
اشــتباهات خــود بــه ســرعت درس می گیریــد یــا 

ــه(.  ن
ــاوره  ــه مش ــات موسس ــج تحقیق ــاس نتای ــر اس ب
اندرســون، 90 درصــد مدیــران حرفــه ای بــه 
ــت  ــد. مدیری ــط داده ان ــخ غل ــوال پاس ــر 4 س ه

ــر از  ــزی غی ــز چی ــون آن نی در شــاخه های گوناگ
پاســخ های مناســب بــه پرســش های گاه مناســب 
و گاه نامناســب نیســت و ایــن یــک واقعیــت 
انکارناپذیــر اســت. فرقــی هــم نــدارد چــه در یــک 
شــرکت بــزرگ باشــی و چــه در یــک مغــازه 

ــه.  ــر پل کوچــک زی
هســتینگز: امــا پــوآرو بــه نظــر تــو چگونــه 
می تــوان پاســخ درســت مســائل مدیریتــی را 

ــرد؟ ــدا ک پی
ــت شایســته  ــره مدیری ــن جوه ــوآرو: دوســت م پ
ــخ  ــال پاس ــه دنب ــیاری ب ــت. بس ــن اس ــز همی نی

ــتند. ــش هس ــن پرس همی
هســتینگز: پــوآرو منظــورت ایــن اســت کــه واقعــا 

ــم؟ ــت وجو نکنی جس
پــوآرو: البتــه که نــه. امــا بایــد بدانی اندیشــمندان 
فراوانــی در ایــن بــاره در حــال جســت وجو و 
مطالعــه هســتند و مطالــب خیلــی زیــاد و فراوانــی 
ــر  ــا بهت ــازاردان1 ی ــک ب ــه ی ــود دارد ک ــم وج ه
اســت بگویــم یــک مدیــر بــازاردان کاردان همــواره 
ــائل  ــن مس ــردن ای ــاده ک ــن و س ــال یافت ــه دنب ب
ــائل  ــردن مس ــده ک ــه پیچی ــت و ن ــده اس پیچی

ســاده...

ــی  ــای مدیریت ــن نکته ه ــده برتری ــاب »گزی در کت
نــکات  بــه  تصمیم گیــری  دربــاره  هــاروارد« 
ــده  ــاب آم ــن کت ــود. در ای ــاره می ش ــی اش خوب
ــات  ــه تصمیم ــد ک ــن باورن ــر ای ــی ب ــت: برخ اس
بایــد ســریع و قاطــع اتخــاذ شــوند. از ســوی 
ــه  ــری محتاطان ــه تصمیم گی ــز ب ــی نی ــر برخ دیگ
و مبتنــی بــر مشــاوره اعتقــاد دارنــد. در هــر 
صــورت توجــه بــه نــکات زیــر شــما را از افتــادن 
ــاز مــی دارد و کمــک  در دام تصمیمــات اشــتباه ب
ــد: ــت آوری ــه دس ــری ب ــج بهت ــا نتای ــد ت می کن

1( از کمــک ذهنــی افــراد شایســته بــرای انجــام 
فرآینــد  کنید.تصمیم گیــری  اســتفاده  کار هــا 
ــت. ــی  اس ــه خروج ــای ورودی ب ــل داده ه تبدی

ــازی  ــتلزم بهینه س ــم مس ــن تصمی ــاذ بهتری اتخ
ــا گــردآوری  داده هــای ورودی اســت و ایــن کار ب
ــادی  ــل اعتم ــراد قاب ــای اف ــا و نگرش ه دیدگاه ه
کــه بــه حــوزه مــورد نظــر اشــراف دارنــد میســر 
می شــود، البتــه برخــی آمادگــی عجیبــی در 
ــه  ــد!!! ک ــا دارن ــه حوزه ه ــی در هم دادن راهنمای

ــر دارد! ــای تقدی ج
2( مــوردکاوی و مســائل فرضــی کــه در بســیاری 
ــده  ــدگان آم ــرای خوانن ــت ب ــای مدیری از کتاب ه
ــت  ــت تقوی ــتفاده جه ــورد اس ــع م ــر مناب از دیگ
عضلــه ای تصمیم گیــری اســت کــه در برخــی 
ــم از طــرف برخــی  ــا پاســخ هایی ه ــن قضای از ای

ــت. ــده اس ــران آورده ش صاحب نظ
برتــر  مدیــران  زندگینامه هــای  خوانــدن   )3
یادگیــری  ارزان تریــن کالس درس  و  ســومین 
و  مدیــران  بــرای  تصمیم گیــری  روش هــای 
بازاردانــان کوشــا و عالقه منــد ایرانــی اســت 
ــا  ــای دنی ــری از برترین ه ــال یادگی ــه دنب ــه ب ک
هســتند؛ زیــرا آنچــه مدیــران برجســته در ســینه 

ــد. دارن
علــم  بــرای  ارزشــی  بــا  گنجینــه   
نویــن  بازاردانــی  مدیریــت  هنــر  و 
)New marketing managment(

اســت و مکتــوب کــردن آن خدمتــی اســت 
ــای  ــا هزینه ه ــات ب ــن تجربی ــی از ای بزرگ.برخ
ــد و حاصــل عمــر  ــه دســت می آین ــاال ب بســیار ب
ــازمان  ــراز و نشــیب س ــه در ف ــی اســت ک مدیران
ــد. ــرده خــم کرده ان ــرده و گ ــو ســپید ک خــود م
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تغییر نگرش
میگوینــد در کشــور ژاپــن مــرد میلیونــری زندگی 
میکــرد کــه از درد چشــم خــواب بچشــم نداشــت 
ــا و  ــواع قرصه ــم دردش ان ــداوای چش ــرای م و ب
آمپولهــا را بخــود تزریــق کــرده بــود امــا نتیجــه 
چندانــی نگرفتــه بــود. وی پــس از مشــاوره 
ــا پزشــکان و متخصصــان زیــاد درمــان  فــراوان ب
درد خــود را مراجعــه بــه یــک راهــب مقــدس و 

ــد. شــناخته شــده میبین

ــز  ــب نی ــد و راه ــه میکن ــب مراجع ــه راه وی ب
پــس از معاینــه وی بــه او پیشــنهاد کردکــه 
ــگاه  ــگ ســبز ن ــچ رنگــی بجــز رن ــه هی ــی ب مدت
ــه  ــب ب ــزد راه ــت از ن ــس از بازگش ــد.وی پ نکن
ــا  ــد ب ــتور میده ــود دس ــتخدمین خ ــام مس تم
ــه را  خریــد بشــکه هــای رنــگ ســبز تمــام  خان
ــد . همینطــور تمــام  ــزی کن ــگ آمی ــا ســبز رن ب
اســباب و اثاثیــه خانــه را بــا همیــن رنــگ عــوض 
ــت  ــین ، س ــگ ماش ــی رن ــس از مدت ــد. پ میکن
ــر  ــتخدمین و ه ــواده و مس ــای خان ــاس اعض لب
ــگ ســبز و  ــه رن ــد را ب ــه چشــم مــی آی آنچــه ب
ترکیبــات آن تغییــر میدهــد و البته چشــم دردش 

ــد. ــی یاب ــم تســکین م ه

بعــد از مدتــی مــرد میلیونــر بــرای تشــکر از 
ــد.  ــی نمای ــوت م ــش دع ــه منزل ــب وی را ب راه
ــه  ــگ ب ــی رن ــاس نارنج ــا لب ــه ب ــز ک ــب نی راه
منــزل او وارد میشــود متوجــه میشــود کــه بایــد 
ــگ  ــه رن ــه ای ب ــرده و خرق ــوض ک ــش را ع لباس

ــد. ــن کن ــه ت ــبز ب س
او نیــز چنیــن کــرده و وقتــی بــه محضــر بیمــارش 
میرســد از او مــی پرســد آیــا چشــم دردش 
تســکین یافتــه ؟ مــرد ثروتمنــد نیــز تشــکر کــرده 

ــد : و میگوی

ــه  ــود ک ــی ب ــن مداوای ــن گرانتری ــا ای ــه . ام :« بل
ــته.« ــون داش تاکن

ــد  ــارش میگوی ــه بیم ــب ب ــا تعج ــب ب ــرد راه م
ــه  ــوده ک ــخه ای ب ــن نس ــن ارزانتری ــس ای بالعک
ــداوای چشــم  ــرای م ــرده ام. ب ــز ک ــون تجوی تاکن
ــه ــا شیش ــی ب ــود عینک ــی ب ــا کاف ــان، تنه دردت

ــن  ــه ای ــازی ب ــچ نی ــد و هی ــداری کنی ــبز خری س
همــه مخــارج نبود.بــرای ایــن کار نمیتوانــی تمــام 
ــم  ــر چش ــا تغیی ــه ب ــی، بلک ــر ده ــا را تغیی دنی
ــود  ــه کام خ ــا را ب ــی دنی ــرش( میتوان اندازت)نگ
اســت  ای  احمقانــه  کار  دنیــا  تغییــر  درآوری. 
ــن و  ــرش( ارزانتری ــر چشــم اندازمان)نگ ــا تغیی ام

موثرتریــن روش میباشــد.

مدیران بزرگ به چه می اندیشند

ــان  ــکار جوان ــاره ش ــلMTV Network ( درب ــر عام ــتون ) مدی ــام فرس ــج درس از ت پن
ــا گریزپ

1. بازار پژوهی کلید کار است . آن چه در توان دارید انجام دهید.
2. دنبال نسلی که بزرگ شده راه نیفتید . پیش باز آیندگان بروید.

3. کارکنان جوان پرورش دهید که از جان و دل به کار عالقمند باشند.
4. محیط کار را با نشاط کنید ، تا راه ایده ها از پایین به باال باز شود

.5. خواست جوانان آمریکایی و آلمانی و چینی ، متفاوت است . به سلیقه های محلی بپردازید.

دراردیبهشت ماه این عزیزان متولد شده اند ،صمیمانه ترین شاد باش ها و تندرستی برای آنها آرزو می کنیم

ارتباط با ما
pr@ptc-ir.com

https://telegram.me/ptec3pl

برادران: محمود جدي گرگري، فریدون شعباني، آرش قلیائي، ابراهیم رضایي، مهدي جماعت مقدم، ابوالفضل گودرزي، مرتضي 
محمدي نیا،داور زماني،داور متولي

خواهران: مهسا ابراهیمي، فروغ نادري


