حمل ي وقل واب ،رييكزدي استزاتژيك در كسة تزتزيَاي رقاتتی
حسيه رفًگز آستاوٍ ،1مجيد رمضاوی2
چكيدٌ
ّجحج حٌْ ٗ ٕقٌ ٗ إتقبً مبال اظ ّجبزي تٍ٘يس مٖٖس ٙثّٚصطف مٖٖس ،ٙاظ ظّبٓ پيسايف ّفبٛيِ ّسيطيتي ثٗٚيػ ٙپؽ اظ رٖو رٜبٕي زُٗ ٗ ت٘رٚ
قطمتٛب ٗ ؾبظّبٓٛبي تٍ٘يس مٖٖس ٙثّ ٚفبٛيِ ضقبثت ٗ ثطتطي تزبضيّ٘ ،ضز ت٘ر ٚثؿيبض ظيبز صبحجبٓ صٖبيغ قطاض ىطفت .ثٚتجغ آٓ ،ثطضؾي تنٖيلٛب ٗ ضاٛجطزٛبي
ّؽَ٘ة ثطاي اضاي ٚذسّبت ثٚثٜتطئ ميفيت ،زض ظّبٓ ّٖبؾت ٗ ثب قيْتي ّتٖبظط ثب ذ٘اؾت ّكتطيبٓ ،زض زؾت٘ض مبض شيٖفؼبٓ صٖبيغ قطاض ىطفت .ائ ٕ٘قتبض تالـ
زاضز تب ثب ْٛيطايي ّفبٛيِ ّسيطيتي ثب تنٖيلٛبي ّسيطيت ػَْيبت ،ثّٚؼطفي ّف ُٜ٘حٌْ ٗ ٕقٌ ٕبة ثپطزاظز ٗ زض ازاّ ،ٚق٘إئ ّطث٘غ ثٚحٌْ ٗ ٕقٌ ٕبة ضا
تججئ مٖس.
مقدمٍ
تفنط ٕبة زض ؾبً  0961زض ظازىب ٙذ٘ز(غاپٔ) ّتٍ٘س قس .ائ ايس ٙتبظ ٙتحت ّزْ٘ػ ٚقطايؽي اضاي ٚقس م ٚايسٛٙبي قسّي زييط مبضا ثٕٚظط ْٕيضؾيسٕس
ٗ ثطاي ضقس صٖؼتي غاپٔ غيطقبثٌ مبضثطز ث٘ز .ائ ايس ٙت٘إؿت ثب تالـٛبيي م ٚثطاي افعايف رطيبٓ ّ٘از ٗ مبٛف اتالف زض تْبُ ؾؽ٘ح تٍ٘يس ٗ ػَْيبت ص٘ضت
زازّ ،حج٘يت اؾتطاتػيل ذ٘ز ضا ازاّ ٚزاز ٗ ٙتخجيت ْٕبيس .آيب ّيت٘آ چٖئ ّحج٘ثيتي ضا ثطاي حٌْ ٗ ٕقٌ ثٚزؾت آٗضز؟ ّف ُٜ٘ائ تؼطيف ثطاي حٌْ ٗ ٕقٌ
چيؿت؟ آيب ػجبضتي ثٚػٖ٘آ "حٌْ ٗ ٕقٌ ٕبة" ٕيع ٗر٘ز زاضز ٗ آيب ّيت٘آ آٓ ضا ثطاي ؾيؿتِٛبي حٌْ ٗ ٕقٌ چٖس ٗرٜي ٕيع پبي ٚىصاضي مطز؟
زض ائ ّقبٍ ٚمبضثطزي ٛسف ائ اؾت مٕ ٚح٘ ٙتطميت اصً٘ ٕبة ثب ٗظبيف حٌْ ٗ ٕقٌ تجيئ قٕ٘سْٛ .چٖئ ائ ٕ٘قتبض ،اصً٘ مَيسي ٕبة ضا ّطٗض ّيمٖس ٗ
ايٖن ٚچيٕ٘ ٚائ اصً٘ ثٚؼ٘ض اؾتطاتػيل ٗ ػَْيبتي ثطاي ّسيطيت حٌْ ٗ ٕقٌ ثٚمبض ثطزّ ٙيق٘زّ .عبف ثط ايٖن ،ٚثٚذ٘إٖس ٙىطاّي ،چٜبض قبٕ٘ٓ حيبتي حٌْ ٗ
ٕقٌ ٕبة ّؼطفي ذ٘اٛس قس .ارطاي ّؤحط ق٘إئ حٌْ ٗ ٕقٌ ٕبة ،ثٚفؼبالٓ ائ ح٘ظ ٙضاٛجطزي اربظ ٙذ٘اٛس زاز م ٚاتالفٛبي ّ٘ر٘ز زض حٌْ ٗ ٕقٌ ضا قٖبذتٗ ٚ
زض رٜت حصف إٜٓب ىبُ ثطزاضٕس.
ائ ّقبٍْٛ ٚچٖئ زض ّ٘ضز چيٕ٘يي ّسيطيت ٛعيٖٛٚبي حٌْ ٗ ٕقٌ ٕيع ثحج ّيمٖس ٗ ثب ػٖبيت ث ٚايٖنْٕ٘ ٚز حٌْ ٗ ٕقٌ چٖس ٗرٜي زض ثؿتطي ثئ اٍََْي ٗ
فطاّٖؽق ٚاي قنٌ ّيىيطزّ ،يت٘آ اظ ث ٚػٖ٘آ اٍي٘يي ثطاي ذسّت زض مالؼ رٜبٕيٕ 3يع ثٜط ٙرؿت.
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حمل ي وقل واب :خيال يا ياقعيت؟
قطمتٛبي ثعضه ٗ ثئ اٍََْي م ٚاّطٗظ ٙزض ح٘ظ ٙتٍ٘يس ٗ ػَْيبت ّكغً٘ ثٚفؼبٍيت ٛؿتٖس ،ثٚؼ٘ض قؽغ ثب ّفٕ ُٜ٘بة ٗ پيبز ٙؾبظي تنٖيلٛبي آٓ
آقٖبيي مبٌّ زاضٕس .ثب ت٘ؾؼّ ٚفبٛيِ ٕبة زض ؾبظّبٓٛب ،ؾؤاٍي ّؽطح ّيق٘ز ،إٓ ِٜايٖن ٚم ٚتفنط ٕبة چؽ٘ض ّيت٘إس زض حٌْ ٗ ٕقٌ ٕيع تبحيط ىصاض ثبقس؟ ث-ٚ
ّٖظ٘ض تحقق مبٌّ ّٖبفغ حبصٌ اظ تفنط ٕبةّ ،سيطيت حٌْ ٗ ٕقٌ ،ثْٛٚبٖٛيي ٗ ينپبضچيي زض پيبزٙؾبظي ٗ ارطاي ّفبٛيِ ٕبة ٕيبظ زاضز .اّب ّف ُٜ٘حٌْ ٗ ٕقٌ
ٕبة زض ػٌْ ث ٚقنَي اؾت؟ آيب ٗاقؼبٌ چيعي م ٚثت٘آ آٓ ضا حٌْ ٗ ٕقٌ ٕبة ٕبّيسٗ ،ر٘ز زاضز؟ اىط ر٘اة ّخجت اؾتّٖ ،بفغ حبصٌ اظ پيبزٙؾبظي اصً٘ ٕبة زض
ٗظبيف حٌْ ٗ ٕقٌ چيؿت؟ پبؾد ثٚائ زؾت ٚؾؤاالت آؾبٓ ٕيؿت .ثٚػجبضتي ،ثؿيبضي اظ پبؾدٛب ثٕ٘ٚػي اثتنبضي ٗ تب حسي ٕيع ىْطا ٙمٖٖسّ ٙيثبقٖس .زض ازاّٚ
ٕكبٓ زاز ٙذ٘اٛس قس م ٚچؽ٘ض ق٘إئ حٌْ ٗ ٕقٌ ٕبة ّيت٘إس ثطاي ّسيطيت حٌْ ٗ ٕقٌ حتي ثب ضٗينطز چٖس ٗرٜيٕ ،ظيط مبٛف اتالف ٗ ايزبز فطايٖس مبضاّس
ثٚمبض ثطز ٙق٘ز.
تفكز واب
تفنط ٕبة ثٚقنٌ ٛبي ىٕ٘بى٘ٓ ت٘ؾػ فؼبالٓ ح٘ظ ٙتٍ٘يس ٗ ذسّبت ،صبحجٖظطآ ٗ ضٛجطآ ّتفنط زض ائ ظّيٖ ٚتؼطيف قس ٙاؾت .زض ازإّْٕٛٚ٘ ،ٚبيي اظ
تؼبضيف ٗ اٛساف ّكتطك ح٘ظ ٙتفنط ٕبة آٗضز ٙقس ٙاؾت.
 -0تفنط ٕبة يل ّتسٍٗ٘غي ؾبظّبٕي ؼطاحي قس ٙثطاي ايزبز يل ثؿتط يبزىيطي اظ ؼطيق فطٖٛو ّتْطمع ثط ضٗي مبض تيْي ٗ حٌ ّكنالت ؾرت ٗ ؼبقت
فطؾب ّيثبقس.
 -2تفنط ٕبة يل فَؿفّ ٚجتٖي ثط ٛسايت فطايٖس ثٚؾ٘ي مبٛف ظّبٓ ؾفبضـ ّكتطي تب ػطظّ ٚحصً٘(ذسّت) ّي ثبقس ٗ ثٕ٘ٚػي ،مبٛف ظّبٓ تبذيط يل
ؾبظّبٓ ثطاي اضاي ٚيل ذسّت يب ّحصً٘ ضا اّنبٓپصيط ّيؾبظزّٖ .بفغ حبصٌ اظ مبٛف ظّبٓ تبذيط ػجبضتٖس اظ :حَقٛٚبي ثبظذ٘ضز ؾطيغ ،حؿبؾيت ٗ ٗامٖف
ٕؿجت ذ٘اؾتّ ٚكتطيبٓ ٗ حصف ٛعيٖٛٚبي ّبظاز زض ظٕزيط ٙػطظ ٚذسّت اظ ؼطيق پبيف ٗ مٖتطً ٛعيٖٛٚبي حٌْ مبال.
 -3تف نط ٕبة يل ضٗـ تٍ٘يس ّجتٖي ثط تقبظبي ّكتطي ٗ ّتْطمع ثط رطيبٓ ّؿتْط ّيثبقسٛ .سف تفنط ٕبة ،حصف فطصت ثطاي تٍ٘يس ّحصً٘(ذسّت)اظبفي
اؾت مٕ ٚتبيزي ّبٕٖس تٍ٘يس ّبظاز ،غيطظطٗضي ٗ ّ٘ر٘زي پطٛعيٖ ٗ ٚثيف اظ حس ٕيبظ ضا زض ثط زاضز.
 -4تفنط ٕبة يل ّسً ػَْيبتي اؾت م ٚاضظـ اقتصبز ّجتٖي ثط ّقيبؼ 4ضا مبٛف ّيزٛس ٗ تْطمع ثط مبٛف ٛعيٖ ٚضا ثٚػٖ٘آ يل ىبُ م٘چل اظ افعايف
ثٜج٘ز ّؿتْط زض ثطٕبّ ٚذ٘ز زاضز.
 -5تفنط ٕبة ّزْ٘ػٚاي اظ اثعاضٛب ثطاي مبٛف اتالف 5اؾت؛ ّٖظ٘ض اظ اتالفٛ ،ط فؼبٍيتي اؾت م ٚثٕ٘ٚػي فبقس اضظـ افعٗز 6ٙزض رطيبٓ اضاي ٚذسّت ثٚقْبض
ضٗز .مبض فبقس اضظـ افعٗز ٙزض يل فطايٖس ،مبضي اؾت م ٚزض فطايٖس ارطا قس ٙاؾتٍٗ ،ي ّكتطي ضاظي ثٚپطزاذت ٗر ٚثبثت آٓ ٕيؿت.
حصف اتالف يني اظ ٗر٘ ٙاصَي تفنط ٕبة اؾت ٗ اتالفٛبي ٛفتىبٕ ٚقٖبؾبيي قس ٙثٚقطح رسًٗ قْبضّ 0 ٙيثبقس.
جديل  ،1اتالفَاي مًجًد اس ديدگاٌ تفكز واب
تؼطيف
اتالف
تٍ٘يس ّحصً٘(ذسّت) اصَيتطئ اتالف اؾت .ثؿيطي اظ اتالفٛبي زييط اظ ظّبٕي ثٗٚر٘ز ّيآيٖس م ٚاضاي ٚزٖٛسٙ
7
ّحصً٘(ذسّت) ،ثيف اظ تقبظبي ثبظاض آٓ ضا ػطظ ٚمٖس.
اظبفي
8
ّ٘ر٘زي ثيكتط اظ إٓچ ٚم ٚثطاي اضئ ٚذسّت ثّٚكتطي الظُ اؾت ،اتالف ثٚقْبض ّيآيس .ائ اتالف
ّ٘ر٘زي
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- economy of scale

5- waste

)6- Value Added(VA

7- Overproduction
8- Inventory

اصالح

9

فطايٖس اظبفي
حطمت
إتظبض
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11

12

حٌْ ٗ ٕقٌ

14

ت٘ؾػ تٍ٘يس اظبفي ،پيفثيٖيٛبي اقتجب ،ٙظّبٓ تساضك ؼ٘الٕي ٗ تفنط ثؿتّ ٚجتٖي ثط اقتصبز ّقيبؼ
ثٗٚر٘ز آّس ٙاؾت.
ائ اتالف ظّبٕي ايزبز ّيق٘ز مّ ٚب زض حبً إزبُ فؼبٍيتٛبي اظبفي ٗ اقتجبٛ ٙؿتيِ ،ظيطا مبضٛبي
ّطث٘ؼ ٚثطاي اٍٗئ ثبض ثٚقنٌ ٕبزضؾت إزبُ قس ٙث٘زٕس.
ائ اتالف ظّبٕي ثٗٚر٘ز ّي آيس مّ ٚب مبضٛبيي ثيف اظ ٕيبظ ّكتطي ثطاي تبّئ ٕيبظٛبي إٓبٓ إزبُ
ّيزٛيِ.
تْبّي حطمبتي مٛ ٚيچ اضظقي ضا ثّٚحصً٘ يب فطايٖس اظبفْٕ ٚيمٖٖس .ضا ٙضفتٔ زض حيؽ ٚمبضي،
رؿتز٘ ثطاي ّ٘از يب اثعاض ٗ غيطْٕٕٛٚ٘ ،ٙبيي اظ حطمبت اظبفي ٛؿتٖس.
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تْبّي اتالفٛبيي مٕ ٚبقي اظ إتظبض ثطاي ّ٘از ،افطاز ،فطايٖسٛبي ثبال زؾتي ٗ ؾفبضـ ّكتطي
ث٘ز ٗ ٙقبٌّ فؼبٍيتٛبي زييطي اؾت م ٚاظ ظّبٓ إتظبض ّٖتذ قس ٗ ٙپيف اظ إٓنّ ٚب ثت٘إيِ مبضّبٓ
ضا زضؾت إزبُ زٛيِ ،ثٗٚر٘ز ّيآيٖس.
حٌْ ٗ ٕقٌ ثيف اظ إٓچ ٚمّ٘ ٚضز ٕيبظ اؾت .ائ اتالف قبٌّ تزٜيعات ثال اؾتفبز ،ٙضفت ٗآّسٛبي
زضٗٓ مبضذبٕ ،ٚتأذيط زض حطمت تطيَطٗ ،ؾبيٌ حٌْ ٗ ٕقٌ ٗ اتالفٛبي زييط آٓ ضا قبٌّ ّيق٘ز.

حٌْ ٗ ٕقٌ ثٚؾبظّبٓ مْل ّيمٖس تب ّحٍْ٘ٛٚبي صحيح ضا ثّٚقساض ّ٘ضز ٕيبظ ثّٚكتطيبٕكبٓ زض ظّبٓ ّكرص تح٘يٌ زٛس .زض حبً حبظط فطاٗإي
ثيّ٘ضز حطمبت زض حٌْ ٗ ٕقٌ ،اتالف ٗ ٛعيٖٛٚبي اظبفي ضا ثطاي ّكتطي ثٗٚر٘ز آٗضز ٙاؾتّ .كتطيبٓ ػّْ٘بً ضاظي ثٚپطزاذت ٛعيٖ ٚثطاي تصْيْبت حٌْ ٗ
ٕقٌ ّجتٖي ثط پكتيجبٕي اظ  8اصالح ٛؿتٖس.
ّ٘ -1از ّٖبؾت
لجستيكّ.قساض ّٖبؾت
 8هدف اساسی در مديريت -2
فرايندهاي حمل و نقل بايد از اين  8هدف بهشكل
ظّبٓ ّٖبؾت
موثر و بدون ايجاد حركت بيش از -3
اندازه
كنند.
ّنبٓ ّٖبؾت
مواد(خدمات) پشتيباني-4

ٛ 8سف
ّٖ -5جغ ّٖبؾت
قيْت
-6
ّٖبؾت
ميفيت
-7
ّٖبؾت
ذسّت
-8
ّٖبؾت

شكل َ ،1شت َدف مزتثط تا حمل ي وقل واب
حٌْ ٗ ٕقٌ يل رعء اليٖفل زض ثيكتط مؿت ٗ مبضٛب اؾت ٗ اضظقي ضا م ٚثٗٚؾيَّ ٚكتطيبٓ قٖبذت ٚقس ٙاؾت ضا اظبفّ ٚيْٕبيس .ثٚتجغ آٓ ،حٌْ ٗ
ٕقٌ ثبيس ثٚػٖ٘آ يل ثرف اؾتطاتػيل ٛط ػَْيبتي زض ٕظط ىطفت ٚق٘ز .ثب ائحبً ،اتالفٛبي پٖٜبٓ زض اغَت فطايٖسٛبي حٌْ ٗ ٕقٌ ٗر٘ز زاضٕس .اتالف حٌْ ٗ
ٕقٌ اظ ؾطّبي ٚىصاضي ظيبز ثطاي پ٘قف ظّبٓ تبذيط حٌْ ٗ ٕقٌ ٗ إحطافٛبي ّطث٘غ ثٚائ ظّبٓ ٕبقي ّيق٘ز .چٜبض قبٕ٘ٓ حٌْ ٗ ٕقٌ ٕبة ّيت٘إس ت٘ظيح
زٛس م ٚمزب ٗ چيٕ٘ ٚفطايٖسٛبي حٌْ ٗ ٕقٌ ّْنٔ اؾت مْتط اظ حس ّؽَ٘ة ثبقٖس ٗ چؽ٘ض اؾتفبز ٙاظ تفنط ٕبة زض حٌْ ٗ ٕقٌ ّيت٘إس ثٚؼ٘ض ّخجت ثط تْبّي
ػَْنطز ؾبظّبٓٛبي ذسّبتي احط ىصاض ثبقس .زض ازاّ ٚث ٚتكطيح ق٘إئ ّطٕجػ ثب حٌْ ٗ ٕقٌ ٕبة ّيپطزاظيِ.
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- correction

10- Over Processing
11- Motion
12- Waiting
13- Up Stream Processes
14- Transportation

قاوًن ايل :اتالف حمل ي وقل
تْبّي فطايٖس حٌْ ٗ ٕقٌ اتالف ٕيؿت ،ثَنّ ٚيت٘إس ثٚػٖ٘آ يل ّتْبيع مٖٖس ٙضاٛجطزي ايفبي ٕقف مٖس .ثٛٚط حبً ،حٌْ ٗ ٕقٌ ّبظاز ،اتالف ث٘زٗ ٙ
ثبيس حصف ق٘ز .قبٕ٘ٓ ّصم٘ض ،ؾؤاالت ثيكتطي ضا ٕؿجت ثٚپبؾدٛب ايزبز مطز ٙاؾت .ثٚػٖ٘آ ّخبً ،چيٕ٘ ٚحٌْ ٗ ٕقٌ ّبظاز قبثٌ قٖبؾبيي اؾت؟ چيّٕ٘ ٚيت٘إس
ّكٜ٘ز ثبقس ثت٘آ آٓ ضا حصف ْٕ٘ز؟
تىاقض 15حمل ي وقل واب
ثيكتط تح٘الت ٕبقي اظ تفنط ٕبة ،ظّبٕين ٚثطٕبّٛٚبي تبمتيني ثّٚسيطآ حٌْ ٗ ٕقٌ زازّ ٙيق٘ز ،اغَت اٗقبت ث ٚثٔ ثؿت ّيضؾسٕ .بثي ثٚؼ٘ض ْٕٕ٘ٚ
ٗ ثطاي اٍٗئ ثبض زض ػَْيبتٛبي تٍ٘يسي ارطا قس ٗ ٙحٌْ ٗ ٕقٌ ذبضري اغَت اٗقبت تفنط ثؼسي اؾت .پيبزٙؾبظي اصً٘ ٕبة زض ح٘ظ ٙتٍ٘يس ثط ضٗي زؾتٚ
م٘چني اظ فطايٖس تٍ٘يس ٗ رطيبٓ ٗ ْٛچٖئ مبٛف ّ٘ر٘زيٛب تْطمع يبفت ٚاؾت .ثٚتجغ آّٓ ،سيط حٌْ ٗ ٕقٌ ذيَي اٗقبت ثب حطمت ّقبزيط م٘چل اظ ٛط زٗ
ّحٍْ٘ٗ ٚاضز قس ٗ ٙذبضد قس ٙچبٍف زاضز .ائ حبٍت ثٚقست ّْنٔ اؾت احؿبؾي ثٕٚظط ثطؾس ،ظيطا ثب فطض حٌْ إجبقت ٚثعضه ؾٖتي ّجتٖي ثط مبضايي ٛعيٖٚ
تٖبقط زاضز .تطميت ائ تٖبقط حقيقتي اؾت م ٚامخط ّسيطآ حٌْ ٗ ٕقٌ آٓ ضا اضظيبثي مطزٙإس ٗ قبيس زض ٛعيٖ ٚحٌْ ٗ ٕقٌ ّجتٖي ثط ّؼيبض ثٜبي آٓ ضا ٕيع
پطزاذت ٚثبقٖس .ائ ٗظؼيت ّحيؽي ضا ثٗٚر٘ز ّي آٗضز مّ ٚترصصبٓ حٌْ ٗ ٕقٌ ّْنٔ ٕيؿت اثٔ ّ٘ظ٘ع ضا ثپصيطٕس م ٚايسٕ ٙبة ضا تحت ائ فطض م ٚحٌْ
م٘چنتط ٗ ثب فطاٗإي ثيكتط زض فطايٖس تح٘يٌ مبالٛ ،عيٖٛٚبي حٌْ ٗ ٕقٌ ضا مبٛف ّيزٛس
ائ فطظيبت ثبيس چبٍف ثطإييع ثبقٖس .پصيطفتٔ ٗ ثٜطٙىيطي اظ اصً٘ ٕبة ّيت٘إس ثٚقنٌ ّؤحطي حزِ ّحٍّْ٘٘ ،ٚر٘زي ٗ ٛعيٖٛٚبي حٌْ ٗ ٕقٌ
فطايٖس ضا مبٛف زٛس .حٌْ ٗ ٕقٌ ٕبة ثب حساقٌ ضؾبٕسٓ ظّبٓ تٍ٘يس تب ضؾبٕسٓ آٓ ثٚزؾت ّكتطي ،يل ذسّت ّتفبٗت ثطاي اٗ ايزبز ّيمٖس .مبٛف ّست ظّبٓ
ظٕزيط ٙػطظ ٗ ٚاضؾبً ؾطيغ ّحص٘الت رسيس ثٚزؾت ّكتطيبٓ اظ چبٍفٛبي ْٛيكيي قطمتٛبي اضاي ٚزٖٛس ٙذسّبت حٌْ ٗ ٕقٌ اؾت .ثٚمبضىيطي ٛ 8سف
شمط قس ٙزض قنٌ قْبض ،0 ٙزض قبٍت تفنط ٕبة ،يل ّعيت ضقبثتي ايزبز ذ٘اٛس مطز .ائ يل رعء اصَي ثطاي تكريص ٗ تأييس ائ ّ٘ظ٘ع اؾت م ٚحٌْ ٗ ٕقٌ
ٕبة ثبيؿتي اظ اؾتطاتػي ٛبي ٕبة ّجتٖي ثط مبٛف ّ٘ر٘زي ثطاي ايزبز چبثني زض ظٕزيط ٙػطظ ٚحْبيت مٖس .ائ ّ٘ظ٘ع ّب ضا ثٚقبٕ٘ٓ زُٗ حٌْ ٗ ٕقٌ ٕبة
ٛسايت ّيمٖس.
قاوًن ديم :استزاتژي حمل ي وقل
ضاٛجطز حٌْ ٗ ٕقٌ ٗ ارطاي آٓ ثبيس اظ اؾتطاتػيٛبي ؼطاحي قس ٙرٜت پكتيجبٕي اظ ت٘قغ ٗ إتظبضات ّكتطي حْبيت ْٕبيس .اؾتطاتػيٛبي ذسّت
ضؾبٕي ثّٚكتطي ٕجبيس ٕتيز ٚاؾتطاتػيٛبي حٌْ ٗ ٕقٌ ّجتٖي ثط ثٜيٖٚؾبظي إجبض ٗ ٗظبيف حٌْ ٗ ٕقٌ ثبقس.
ْٛچٖئ ضاٛجطز حٌْ ٗ ٕقٌ ٕجبيس تؼيئ مٖس مّ ٚحصً٘ چيٕ٘ ٗ ٚزض چ ٚظّبٕي اضائ ٚقس .تطريحبٌ إتظبضات ّكتطي ٕيبظ ث ٚزضك ٗ قٖبذت زاضز ٗ ،اؾتطاتػيٛبي
حٌْ ٗ ٕقٌ ثبيس ثطاي قٖبذت ائ إتظبضات ثب ثٜيٖٚتطئ ؾؽ٘ح اضاي ٚذسّت ثٜج٘ز زاز ٙق٘ز .اؾتطاتػي ٗ تبمتيلٛبي حٌْ ٗ ٕقٌ ثبيس اظ ضاٛجطزٛبي تفنط ٕبة
حْبيت مٖس.
ثسٗٓ قل ائ ؼطظ فنط ضٗـ ٛبي حٌْ ٗ ٕقٌ ؾبظّبٓ ضا ّتحً٘ ذ٘اٛس مطز .ثطاي ّخبً ،تْطمع ّجتٖي ثط اقتصبز ّقيبؼ زض ثبض يل مبّيٕ٘ت ٗ ؾبذتبض ٗؾيَٚ
ٕقَيّْ ٚنٔ ٕيؿت إتظبض ّكتطي ضا ثطآٗضز ٙمٖس .ػّْ٘بً ّحص٘الت ثٗٚاؾؽ ٚثبضىيطي يل مبّي٘ٓ ّصطف ْٕيقٕ٘س .تطريحبٌّ ،قبزيط مِ اغَت اٗقبت ٕيبظ ث-ٚ
ّصطف ضا ثطآٗضز ّيْٕبيٖس .حٌْ ٗ ٕقٌ ٕبة ثٚؼ٘ض فؼبالٕ ٚضٗـٛبي رسيس حٌْ ٗ ٕقٌ ضا ْٛؿ٘ ثب اؾتطاتػيٛبي ذسّبت ٗ إتظبضات ّكتطي ثٚقنٌ ّساُٗ
ثبظثيٖي ّيمٖس.
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اذيطاً ّزْ٘ػٚاي اظ ضٗـٛبي رسيس حٌْ ٗ ٕقٌ ثٚتزبضت ثئ اٌٍَْ اظبف ٚقس ٙاؾت ٗ ّحٍْ٘ٛٚبيي م ٚينجبض ٗ ثٚؼ٘ض قفبف زض زٕيبي حٌْ ٗ ٕقٌ
حع٘ض زاقتٖس ،ثٗٚؾيَّ ٚحٍْ٘ٛٚبي ٘ٛايي ثطاي زؾتيبثي ثّٖٚبفغ ٕبقي اظ ؾطػت ٗ قبثَيت اؼْيٖبٓ ربييعئ قسٙإسّ .حٍْ٘ٛٚبي ثبضي م ٚمْتط اظ حزِ يل
مبّي٘ٓ ٛؿتٖس ،ثٗٚؾيَ ٚثؿتٛٚبي ثبض ظّيٖي يب چٖسئ ايؿتيب ٙپرف ثطاي مٖتطً ؾ٘ز ،حجبت زض تح٘يٌ مبال ٗ قبثَيت ّكبٛس ٙربييعئ قس ٙاؾت .پبضازايِٛبي
ىصقت ٚحٌْ ٗ ٕقٌ ثبيس زٗثبض ٙثبظٕيطي قٕ٘س ٗ زض حقيقت ٕيبظٛبي ّكتطي ،ضٗـٛبي حٌْ ٗ ٕقٌ ضا ٛسايت مٖس.
مديزيت يقايع ي تُيىٍ ساسي تغييزپذيزي حمل ي وقل
امخط ؾبظّبٓٛب ثٚثطٕبّٚضيعي قجن ٚحٌْ ٗ ٕقٌ ثّٚخبث ٚيل فؼبٍيت ّؿتْط ٗ ّساُٗ ٕظط زاضٕس .إٜٓب قجنٛٚبي حٌْ ٗ ٕقٌ غيط ػبزي ضا ثبظثيٖي مطزٗ ٙ
زض يل زٗض ٙقف ّب ٚٛيب يل ؾبٍ ،ٚثطاي إٜٓب ؼطحضيعي ّيْٕبيٖس؛ ّتأؾفبٕ ،ٚائ اّط اربظْٕ ٙيزٛس مّ ٚسيطيت ٛعيٖ ٚحٌْ ٗ ٕقٌ ّؤحطي زاقت ٚثبقيِٕ .يبظٛبي
ٗاقؼي حٌْ ٗ ٕقٌ ضٗظإ ٚت٘صيفبت ؼطاحي قجنٛٚبي حٌْ ٗ ٕقٌ ؾبٍيبّٕ ٚجتٖي ثط زازٛٙبي تبضيري ضا ثٚؾرتي ّٖؼنؽ ّيْٕبيٖسٕ .يبظٛبي حٌْ ٗ ٕقٌ ٗاقؼي
تْبيٌ ث ٚتغييطپصيطي ثبال ثط پبي ٚيل اصً٘ ضٗظّط ٙزاضٕس ٗ ثٖبثطائ اىط قجن ٚحٌْ ٗ ٕقٌ ثط پبي ٚيل اصً٘ ضٗظّطّ ٗ ٙؿتْط ّسيطيت ٕك٘ز ،فطصتٛبي ّ٘ر٘ز
ثطاي مبٛف ٛعيٖ ٚاظ زؾت ذ٘اٛس ضفت .ائ ٕتبيذ زض قبٕ٘ٓ ؾُ٘ حٌْ ٕٗقٌ ٕبة آّس ٙاؾت.
قاوًن سًم :مديزيت ريسمزٌ يقايع
ثٚزٍيٌ ؼطاحي غيطػبزي قين ٚحٌْ ٗ ٕقٌ ،مبٛف ٛعيٖٛٚبي ّطث٘غ ثٚآٓ ْٕيت٘إس ّحقق ق٘ز .مبٛف ٗاقؼي ٛعيٖٛٚب تٖٜب ثب ّسيطيت ضٗظّطٗ ٙ
ّؿتْط ٗ ْٛچٖئ ثٜيٖٚؾبظي تٖ٘ع ٕيبظّٖسيٛبي حٌْ ٗ ٕقٌ ّْنٔ ذ٘اٛس قس.
ثطاي ٕكبٓ زازٓ ائ ٕنت ،ٚيل تأّئ مٖٖس ٙيب ّكتطي ضا زض ربيي م ٚزازٛ ٙبي تبضيري تؼيئ ّيمٖٖس م ٚتطاثطي ّؽَ٘ة ينجبض زض ٛفت ٗ ٚثّٚيعآ ثبض يل
مبّي٘ٓ ضا ّ٘ضز ّالحظ ٚقطاض ّي زٛيِ .ائ ضٗـ تطتيجي ثطاي حطمت ثبض يل مبّي٘ٓ ذ٘اٛس ث٘ز ،ربيي مٕ ٚيبظٛبي ٗاقؼي ّْنٔ اؾت ثبضٛبي ٕيْ ٚضا ثٚمبٌّ زض
ٛط ٛفت ٚتغييط زٛس .زض ص٘ضت ػسُ ثبظثيٖيٛبي ضٗظإ ٗ ٚتغييطات ٗاقؼي ظّبٓ ثطاي قجن ٚحٌْ ٗ ٕقٌ ،ثٜيٖٚؾبظي ٛعيٖٛٚبي حٌْ ٗ ٕقٌ ّحقق ٕر٘اٛس قس .ائ
حبٍت فطصتي ثطاي چٖس ايؿتيبّ ٙحٍْ٘ٛٚبي م٘چل ثبض ايزبز ذ٘اٛس مطز .ائ ٕتبيذ زض حٌْ ٗ ٕقٌ ،ثٗٚاؾؽ ٚيل ثطٕبّ ٚمبضثطزي م ٚثبضِ يل مبّي٘ٓ اظ ّجسأ ث-ٚ
ّقصس ضا ّ٘ضز ّالحظ ٚقطاض ّيزٛس ،مِ ذطد تطئ ضا ٙثطاي حطمت ّحصً٘ ثٚقْبض ّيآيس.
ّسيطيت اٍعاّبت حٌْ ٗ ٕقٌ ثط يل ّجٖبي ضٗظإّ ٗ ٚؿْتطّ ،ؿتَعُ ثؿتطؾبظي ّٖبؾت زض ػَْيبت ٗ ّ ِٜتط اظ  ،ْٚٛت٘إبيي آٓ زض ارطاؾتْٛ .چٖئ
ائ مبض ّؿتَعُ ينپبضچيي ثئ ذطيس ،تٍ٘يس ،ذسّت ضؾبٕي ثّ ٚكتطي ٗ ؾبيط ٗظبيف حٌْ ٗ ٕقٌ اؾت .ؼطاحي ذػ ؾيط حٌْ ٗ ٕقٌ ثط يل ّجٖبي ضٗظإٕ ،ٚيبظّٖس
زقت زض ثؿتٚثٖسي ٗ ثرف ٛبي اؼالػبت ؾؽح ؾفبضـ اؾت .زض غيبة ائ ٕنبت اؼالػبتيّ ،سيط حٌْ ٗ ٕقٌ زض حبً ايزبز ضٗـٛبي ؾؽح ثبال ثطاي ىعيٖف
تصْيْبت اؾت.
ثب زازٛٙبي زضؾت ٗ اثعاضٛبي ّٖٜسؾي ٍزؿتيل ّٖبؾتّ ،ترصصبٓ حٌْ ٗ ٕقٌ ّيت٘إٖس ذػ ؾيطٛبي ث ِٛٚپي٘ؾت ٚضا ايزبز مطزّ ٗ ٙسيطيت اتالف ٗ ٛعيٖ ٚضا
زض قجن ٚحٌْ ٗ ٕقٌ ثٚؼ٘ض مبضآّس ايزبز ْٕبيٖس.
ثطاي إزبُ ّسيطيت ٗقبيغ ضٗظإ ٚثٚؼ٘ض ّ٘فقيت آّيع ،اؾتفبز ٙاظ چطذ ٚزّيٖو 16ثؿيبض ّ ٗ ِٜحيبتي اؾت .چطذ ٚزّيٖو زض ظبٛط آؾبٓ اؾت ،اّب اغَت
اٗقبت اظ ارطاي آٓ ؼفطّ ٙيضٕٗس .چطذ PDCA ٚثط يل ّجٖبي ضٗظإ ٚپبيٚىصاضي قس ٙاؾت مّ ٚب ثطاي يل ثطٕبّ ٚحٌْ ٗ ٕقٌ ثٚآٓ قسيساً ٕيبظ زاضيِ .ائ
ثطٕبّ ٚثبيؿتي ث ٚؼ٘ض ّؤحط ارطا ق٘ز م ٚزض ٕتيز ٚآٓ ثطٕبّ ٚثبيؿتي چل قس ٙتب ٗظؼيت فؼَي ضا ثب اٛساف ثطٕبّّ ٚقبيؿْٕ ٚبيس .زض ٕٜبيتّ ،طحَ ٚػٌْ ائ چطذٚ
اظ ؼطيق ايزبز تغييطي م٘چل ثطاي اظ حصف قنبف ثئ ثطٕبّٗ ٗ ٚظؼيت فؼَي ثٚإزبُ ّيضؾسٛ .سف حطمت ثٚؾْت يل ثطٕبّ ٚثيػيت ارطا قس ،ٙثب ّسٕظط قطاض
زازٓ ٛ 8سف ّْنٔ ّيق٘ز .زض پبيبٓ PDCA ،ضٗظإٕ٘ ،ٚاحي زاضاي اتالف ٗ ثي حجبت ضا زض قجن ٚحٌْ ٗ ٕقٌ ّكرص ذ٘اٛس مطز.
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ثثات
حجبت زض ؾفبضـ ثب ٛسف مٖتطً ٗ ؼطح ضيعي قجن ٚحٌْ ٗ ٕقٌ ،ظطٗضي اؾت .حجبت زض حٌْ ٗ ٕقٌ ثسئ ّؼٖي اؾت م ٚفطايٖسٛبي زضٕٗي قبثٌ
اؼْيٖبٓ ثبقٖسّ ،تصسيبٓ حٌْ ٗ ٕقٌ زائْبً إٓچ ٚمٗ ٚػسّ ٙيزٖٛس تح٘يٌ زٖٛس ٗ ّكنالت ضا ثٚؾطػت حٌ مٖٖس ،ثسٗٓ إٓنٗ ٚقفٚاي زض چطذ ٚحٌْ ٗ ٕقٌ
قٕ٘س .ائ ّؿئَ ٚثطاي ؾيؿتِٛبي حٌْ ٗ ٕقٌ م ٚزض حبً ٗضٗز ثٚقجنٛٚبي رٜبٕي ٛؿتٖس ،ثؿيبض ّّ ِٜيثبقس .ؾيؿتِٛبي حبثت پيفثيٖي پصيطّ ،كٜ٘ز ٗ
ت٘إْٖس ٛؿتٖس ،اّب قجنٛٚبي حٌْ ٗ ٕقٌ مٖٕ٘ي قبثٌ پيف ثيٖي ،ت٘إْٖس ٗ قبثٌ مٖتطً ٕيؿتٖس .ائ ٕنبت ثٚتؼطيف قبٕ٘ٓ چٜبضُ حٌْ ٗ ٕقٌ مْل ذ٘اٛس مطز.
قاوًن چُارم :عملكزد حمل ي وقل
ذسّبت حٌْ ٗ ٕقٌ ثب ؾؽ٘ح قبثٌ ؾٖزف ٗ ّزعاي ػَْنطز ّتفبٗت ٛؿتٖس .تْبُ تأّئمٖٖسىبٓ ذسّبت حٌْ ٗ ٕقٌ ينؿبٓ ٕيؿتٖس .حجبت زض اٍعاّبت
ٕبة زض  ْٚٛؾيؿتِٛب م ٚػَْيبت ضا ؼطحضيعي مطزٙإس ،ثٚقنٌ ّؤحط ي ارطا ذ٘اٛس قس .ائ حجبت اظ ؼطيق ْٛنبضي ثب تأّئ مٖٖسىبٓ حٌْ ٗ ٕقٌ ٗ ٍزؿتيل
ث ٚزؾت آّس ٙم ٚحساقٌ اٍعاّبت ت٘إْٖس ضا ذ٘اٖٛس قٖبذت .تأّئ مٖٖسىبٓ ذسّبت ثبيس يل ضٗينطز زاذَي زقيق ٗ ّحنِ ثطاي ّسيطيت فطايٖس ،پيكطفت اؾتفبزٙ
اظ تنٍٖ٘٘غي ٗ قٖبذت ثٜج٘ز ّؿتْط زاقت ٚثبقس .ثب ايٖحبً تْبُ تبّئ مٖٖسىبٓ ذسّبت حٌْ ٗ ٕقٌ ،ثطاي فؼبٍيت زض يل ّحيػ ٕبة ت٘إْٖس ٕيؿتٖس.
ثطاي ّخبً پيف اظ ارطاي تفنط ٕبة ،اٍعاّبت حٌْ ٗ ٕقٌ ّْنٔ اؾت ايزبة مٖس مّ٘ ٚاز يب ّحصً٘ ثٚمبضذبٕ ٚيب ّكتطي زض يل ضٗظ ّكرص تح٘يٌ زاز ٙقسٙ
ثبقٖس .زض ائ حبٍتّ ،تصسي حٌْ ٗ ٕقٌ ّْنٔ اؾت مبال ضا ثب إؼؽبف پصيطي ظّبٕي زض ثبظ 24 ٙؾبػت(يل ضٗظ مبٌّ م ٚقجالً ّكرص ٗ قؽؼي قس )ٙاظ  2تب
 21ؾبػت تح٘يٌ زٛس .ثسئ تطتيت ّحيػٛبي ٕبة ّيثبيؿت اٍعاّبت ضا ثٚؼ٘ض صحيح تؼطيف مٖس .تح٘يٌ زض ظّبٓ  2ؾبػت ثب تح٘يٌ زض ّست ظّبٓ 21
ؾبػت تفبٗت فبحف زاضز ٗ ٛعيٖٛٚبي ثبالؾطي ٗ ّبظاز قبثٌ ت٘رٜي ضا ٕصيت قطمت ذ٘اٛس ْٕ٘ز.حطمت ثٚؾْت اٍي٘ي رسيسي اظ إعجبغ ّيت٘إس ثطاي تأّئ
مٖٖسىبٓ حٌْ ٗ ٕقٌ ،ثٚقست چبٍف آٗض ثبقس .ائ اٍي٘ ثطاي ؾٖزف ت٘إبييٛبي ػَْنطز ّتصسيبٓ ٗ ّزطيبٓ ٗ ْٛچٖئ ْٛؿ٘يي ٕيبظٛبي حٌْ ٗ ٕقٌ پيف-
ثيٖي قس ٙثطاي ت٘إبييٛبي إٓبٓ ّ ِٜاؾت.
حبٕيبٌ ،ت٘إبييٛبي ػَْيبتي زييط اظ قجيٌ ظّبٓٛبي تبذيط زض ثؿتٚثٖسي ،حبيع اْٛيت اؾتّ .ؼيبضٛبي مَيسي زييط قبٌّ آؾيتٛبي حٌْ ٗ ٕقٌ ،تفبِٛ
زض پيبّسٛب ،زض زؾتطؼ ث٘زٓ اؼالػبت زضثبضّ ٙحٍْ٘ٛٚب ٗ قبثَيت اؼْيٖبٓ ثطٕبّٚضيعي اضائ ٚمبال ّيثبقٖس .پبيٚضيعي حٌْ ٗ ٕقٌ ٕبة ثّٚؼٖي إتربة ّتصسيبٓ ثط
اؾبؼ زؾتْعز ٗ ثٜبي إٜٓب ٕيؿت .تساذٌ ّٖبؾت قيْت ثب اضظـ ّيت٘إس ثٚؾْت تح٘يٌ مبالي ّ٘ضز ت٘افق ٗ ٛعيٖٛٚبي اظبف ٚقس ٙزض رطيبٓٛبي ؼ٘الٕي
ٛسايت ق٘زٕ .بپسيس قسٓ مبال ّيت٘إس ٕبقي اظ ثي زقتي زض ٗؾيَ ٚحٌْ ٗ ٕقٌ  ،ت٘قف ذؽ٘غ تٍ٘يس ٗ ىِ قسٓ ؾفبضـ ّكتطي ثبقس ِّٜ .تط ايٖن ،ٚاؾتطاتػي
حٌْ ٗ ٕقٌ ٗ فطايٖس إتربة ّتصسي ّطث٘ؼ ٚثبيس ْٛؿ٘ ثب اؾتطاتػي ّ٘ر٘زي ثبقس .قجٌ اظ اضظيبثي ٗ إتربة ّتصسيبٓ  ،ؼطح مَي ثّٚؼيبض ّكرصي ثطاي
پكتيجبٕي اظ اٛساف قْب ٕيبظ زاضز .ائ ؼطح اغَت اظ يل ٍيؿت ؼ٘الٕي اظ ٗيػىيٛبيي ّبٕٖس ٕ٘احي تح٘يٌ مبال م ٚتحت پ٘قف قطاض زاز ٙقس ،ٙتؼٜسات ظّبٕي
حٌْ ٗ ٕقٌ ،ذسّبت ؾطيغ ثطاي ّحٍْ٘ٛٚبي ظطٗضي ٗ حيبتيٕ ،طخٛبي ظطض ٗ ظيبٓ ٗ تفب ِٛثطاي ذ٘اؾتٛٚبيكبٓ ،ت٘إبيي تنٍٖ٘٘غي ،قبثَيت ّكبٛس ٙظّبٓ
ٗاقؼي مبٕبً اضتجبؼيٛ ،عيٖٛ ٚبي حٌْ ٗ ٕقٌ ،فطايٖسٛبي تؿ٘ي ٚحؿبة ،پكتيجبٕي تنٖيني ٗ تفبْٛ ٗ ِٛچٖئ حْبيت ذص٘صي ٗ قرصي ٕتيزّ ٚيق٘ز .ائ
فقػ ْٕٕ٘ ٚاي اظ ذسّبت ثطاي اضظيبثي اؾت ٗ تٖٜب زض ؼً٘ ٗ پيچيسىي ثب ظٕزيط ٙػطظ ٚرٜبٕي افعايف ّييبثس .اتربش ٘ٛقْٖسإ ،ٚاٍٗئ ّطحَ ٚزض تؼيئ تأحيط حٌْ
ٗ ٕقٌ ثط ؾبظّبٓٛب ثؿتيي زاضز م ٚزض اضظيبثي تأّئ مٖٖسىبٓ حٌْ ٗ ٕقٌ ثؿيبض ّ ِٜاؾت.
جمع تىدي

اّطٗظ ٙت٘ر ٚذسّبت ّطتجػ ثب حٌْ ٗ ٕقٌ ٗ ربييب ٙآٓ زض تؼيئ قيْت تْبُ قسّ ٙحص٘الت ،اظ اْٛيت قبثٌ ت٘رٜي ثطذ٘ضزاض اؾت .حٌْ ٗ ٕقٌ ذ٘ة
ّيت٘إس ػالٗ ٙثط مؿت ّعيت ٛبي ظقبثتي ثطاي قطمت ٗ حتي مك٘ضاضاي ٚزٖٛس ٙذسّتّ ،جٖبيي ثطا ثٜج٘ز ّؿتْط فؼبٍيتٛب ٗ اّ٘ض ّطتجػ ثب آٓ ٕيع ثبقس .زض ػطصٚ
ضقجبت رٜبٕي زض قطٓ ثيؿت ٗ ينِ م ٚزض آٓ ثٚؾط ّي ثطيِ ،ت٘ر ٚث ٚم٘چنتطئ ٕنبت ٗ ّكنالت ّطتجػ ثب حٌْ ٗ ٕقٌ مبال ٗ تالـ زض رٜت ثٜج٘ز آٓ ،تبحيط
قيطف ثط ػَْنطز ّؽَ٘ة يل فطآيٖس ذ٘اٛس ىصاقت .ثٕٚظط ّيضؾس م ٚزض ػصط حبظط ،ت٘ر ٗ ٚاٍي٘پصيطي اظ فٖ٘ٓ ثٜج٘ز ّؿتْط م ٚاظ ؾيؿتِٛبي غاپٖي اقتجبؼ
قس ٙاؾتّ ،ي ت٘إس ٕيبظٛب ٗ اٍعاّبت ّطث٘غ ث ٚحٌْ ٗ ٕقٌ ّ٘حط مبال ضا زض ٛط ٕقؽ ٚاظ مط ٙذبمي ،پ٘قف زٛس.
ثب ػٖبيت ث ٚايٖن ٚپبضازايِٛبي رسيس زض صٖؼت حٌْ ٗ ٕقٌ ،ث ٚؾ٘ي چٖس ٗرٜي قسٓ إٜٓب ىبُ ثطّيزاضزٍ ،صا ػٖبيت ث ٚمٌ ؾبذتط رٌْ ٗ ٕقٌ ٗ پبيف آٓ ثب
اؾتفبز ٙاظ زييب ٙؾيؿتْي ،اّطي ارتٖبة ٕبپصيط ذ٘اٛس ث٘ز.
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