


SUPPLY  CHAIN  MANAGEMENT   IN  
THE  TRANSPORTATION   INDUSTRY 



  مذیریت زوجیرٌ تأمیه  (Supply Chain MANAGMENT)  

 استفادٌ مًرد عمالً 1990 يدرحًالی گردیذ مطرح دویا در 1980 دٍَ دراياخر 

 . گرفت قرار



 :برای راهبردی بعنوان تأمین زنجیره و لجستیک مذیریت

 
 . ضذٌ تمام قیمت کاَص -1
 . خذمات يکیفیت سرعت افسایص -2
   .يکاراست درکسب رقابتی مسیتُای بٍ دستیابی -3



  هر وموفقیت است جهانی تأمین زنجیره از عضوی نقل و حمل صنعت
 : به تأمین اززنجیره عضوی

 
 َمبستگی *  
 َماَىگی *  
 یکپارچگی*  

 .اعضاء دیگر يابستٍ است 



ایىتروت بعىًان یکی از مُمتریه ابسار کسب يکار ياثربخص تریه آوُا * 

 .درزوجیرٌ تأمیه است 

 

تجارت الکتريویک ویس ابساری برای بُبًد کارایی در کسب يکاربًدٌ *  

يارزش افسيدٌ قابل مالحظٍ ای برای ضرکتُا درحًزٌ زوجیرٌ تأمیه 

 .ایجاد میىمایذ 



  تا غیزهستمین یا هستمین تطَر کِ است تخطْایی تواهی ضاهل تأهیي سًجیزُ

  خذمات ، کاال تا حَسُ سِ در هزتثط تْن ٍاجشاء دارد ارتثاط هطتزیاى ًیاس تأهیي

 جشء ّز ٍهٌافغ تا تَدُ خَد خاظ ٍسْن اّویت دارای ّزکذام  اطالعات ، پًل،

 تأهیي سًجیزُ سطَح آيری سًد افسایص هٌظَر تِ فلذا. ضَد اکثزتأهیي حذ در

 “ضذیذا آًْا تیي ّوکاری ٍ تؼاهل تزلزاری تِ حول صٌؼت درتخص “هخصَصا

 . است ًیاسهٌذ



 هختلف ٍتماضاّای هتفاٍت هکاًی هَلؼیتْای تا هطتزی چٌذ تِ دّی سزٍیس

 سیستن لذا است يجُی چىذ ٍ ترکیبی سیستن یک تِ ًیاسهٌذ هتٌَع ٍکاالّای

 هیسز تأهیي سًجیزُ اجزایی رٍضْای تلفیك تا را فَق اّذاف تِ ًیل تأهیي سًجیزُ

  . هیساسد



 :بطور خالصه اهمیت لجستیک وزنجیره تأمین به شرح ذیل است 
 
 صزفِ جَیی در سهاى  –  1
 هذیزیت صحیح تز هٌافغ   – 2
 ایجاد ّن افشایی تلحاظ ّن پیًَذی     - 3
 حزکت تِ سوت تَسؼِ ٍ تؼالی    – 4
 هذرًیشُ ًوَدى اهَرات    – 5 
 ایجاد تَسؼِ پایذار  – 6 
 اضتغال سایی هٌطمی ٍاجتٌاب استیکاری پٌْاى – 7
 ایجاد ارتثاط ارگاًیک تیي تخطْا  – 8
 کاّص لیوت توام ضذُ    – 9

 افشایص کیفیت کاالٍ خذهات ٍاستاًذارد ساسی – 10
 



  لیوتْا ٍ فؼالیتْا ساسی تْیٌِ – 11
   سالن رلاتت ایجاد  -12
   اداری ساختارّای ساسی کَچک - 13
   کارّا فزایٌذ در سزیغ رساًی اطالع - 14
  تأهیي ٍسًجیزُ لجستیک ّای درسیستن گذاری کذ ٍکارایی اثزتخطی -15

   هَجَد اطالػات تاًک ٍجَد تا خطی ریشی تزًاهِ ّای اسرٍش تزداری تْزُ – 16
 فزایٌذ در رٍاًساسی هَجة تأهیي سًجیزُ در ٍصحیح هٌطمی ساختار داضتي – 17

 ٍکار کسة

   هیٌوایذ پیطگیزی تطزیفاتی گاّی ٍ سایذ ّای اسّشیٌِ تأهیي سًجیزُ – 18
  پاسخگَیی در ساسی یکپارچِ تذلیل هذاری هطتزی – 19
    ٍتَسیغ تأهیي ّای تٌگاُ داًص سطح ارتماء هَجثات – 20



 استثٌایی ضزایط یک در جغزافیایی هَلؼیت جْت تِ ها کطَر خَضثختاًِ  
  هٌاتغ تالمَُ استؼذادّای تا خذادادی تَاًوٌذی ایي ٍتزکیة دارد لزار ٍػالی
 . هیٌوایذ چٌذاى صذ را ٍری تْزُ ، داًص تز هثتٌی هذیزیت ٍ اًساًی

 

 .با تشکراز صبر وحوصله ای که بخرج دادیذ 
 مذیرعامل شرکت توسعه ترابرپیشرانان راه ابریشم  

 نجذ عطایی.... روح ا   


