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چکیده
طي چرخه عمر و در كاالهاي مختلف ،مدیریت مطلوب با استقرار زنجيره تأمين حلقه بسته 2فراهم ميشود .گام راهبردي براي مبارزه با
عدم قطعيت ،در كسب و كار متغير كنوني ،یكپارچهسازي در زنجيره تأمين است .در این مقاله سعي شده است با توجه به مدلهاي كالسيک
موجود ،نسبت به تهيه یک الگوي یكپارچه در مدیریت چرخه عمر ،محصوالت سرمایهاي سفيد و قهوهاي را براي یک شركت هلدینگ
لجستيكي 3فعال در بخش نظامي كشورمان شناسایي كند.
به نظر ميرسد با بهكارگيري الگوي مناسب در پيادهسازي زنجيره تأمين حلقه بسته ،نسبت به بهبود مدیریت چرخه عمر ،حفظ
استانداردهاي ایمني ،محيطزیست و ارتقاي ارائه خدمات به همه ذينفعان و مصرفكنندگان فراهم شود.

واژههاي کلیدي :لجستيک معكوس ،چرخه عمر ،محصوالت سفيد و قهوهاي ،هلدینگ لجستيک نظامي.

 -1مقدمه

11 1

مدیریت چرخه عمر ،از مفاهيم بازاریابي خارج و غالباً در
حوزه لجستيک و مدیریت زنجيره تأمين بررسي و رشد
یافت ،لذا در شرایط قطعي و غيرقطعي این چارچوب ،چرخه
عمر بسياري از محصوالت مدیریت گردید .بهخصوص
موضوع "لجستيک معكوس" و "مدیریت بازگشتيها" كه
مدنظر صاحبنظران و مهندسان صنایع قرار گرفته و چرخه
عمر محصوالت به شكل جامعتري گسترش یافت.
در سنوات اخير نيز ،توجه به محصوالت و كاالهاي
سفيد و قهوهاي كه در انتهاي زنجيره تأمين قرار گرفته و
نيازمند تعيين تكليف و اقدامات اجرایي جهت ماندن یا
خروج از زنجيره تأمين هستند بيش از پيش ،مدنظر
سازمانهاي متولي قرار گرفته است .این دسته از كاالها و
محصوالت ،اعم از كاالهاي سفيد شامل "فرهاي ماكروویو،
آبگرمكنها و دستگاههاي تهویه ،ماشين لباسشویي و
خشکكنها ،اجاقها و یخچالها "...كه در صورت عدم

در مدیریت چرخه عمر یک محصول ،چرخهاي وجود
دارد كه محصول در طول عمر خود مراحل مختلف آن را
طي ميكند .مراحلي كه هر كدام ویژگيهاي خاصي داشته
و نيازمند اقدامات ویژهاي هستند تا سازمان را قادر سازد كه
به بهترین شكل از آن محصول سود الزم را ببرد.
در گذشته این مراحل شامل دوره معرفي ،دوره رشد،
دوره بلوغ و دوره افول بودند .طبيعتاً هر كدام از این دورهها
نيازمند راهبرد و برنامهریزي بهخصوصي بود .بعدها مبحث

 -1كارشناسي ارشد مدیریت صنعتي ،مركز مطالعات و پژوهشهاي
لجستيكي دانشگاه جامع امام حسين (ع) ،پستالكترونيكي:
 ،hasarraf@yahoo.comنشاني :مركز مطالعات و پژوهشهاي
لجستيكي دانشگاه جامع امام حسين (ع).
2 - Sustainable supply chain
3 - Logistics holding company
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 -1معرفی الگوهاي مدیریت چرخه عمر
مطابق مطالعات صورت گرفته در حال حاضر چهار
الگوي مدیریت چرخه عمر در حوزه كسب و كار وجود دارد
[ 5و : ] 4
 .1الگوي لجستيک معكوس مستقل
 .2الگوي زنجيره تأمين حلقه بسته در فناوريهاي
پيشرفته
 .3الگوي زنجيره تأمين حلقه بسته در فناوريهاي
استاندارد
 .4الگوي زنجيره تأمين حلقه بسته در اقالم مصرفي
 -1-1الگوي لجستیک معکوس مستقل

بيشتر كتب و مقاالت گذشته بر این الگو تمركز داشته و
تحت عنوان الگوي لجستيک معكوس مستقل شناخته
ميشود .در این الگو ،لجستيک معكوس را (بهطور عمده در
كاالهاي سفيد) شبيه فعاليتهاي واسطه یا سازمان خدماتي
دفع زباله توصيف نمودهاند؛ بنابراین فعاليتها در قالب یک
تجارت یا خدمت دولتي معمول در سطح شهر ،توسط
شهرداري و در سطح محل انجام ميشود كه در صورت
موفقيت ،منجر به دفع اقتصادي زائدات یا زبالهها بهصورت
دفن در زمين یا دریا یا در حالت بهتر بر بازیابي تأكيد دارد.
 -1-1الگوي زنجیره تأمین حلقه بسته با فناوري پیشرفته

با تحوالت موجود در حوزه نگهداري و تعميرات ،براي
نصب یا تعمير برخي محصوالت (غالباً با فناوري پيشرفته)
طرحهاي مشخصي در نظر گرفته شده است .بهطور نمونه
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مصرف و عدم تعمير و ترميم در فرآیند لجستيک معكوس،
امكان دفن آنها  -در زمين یا دریا  -ميسر است و در مقابل
كاالهاي قهوهاي شامل "تلویزیونها ،رایانههاي خانگي و
ضبط صوتها ،لپتاپها ،دي وي ديها و دستگاههاي
الكترونيكي مصرفي  "...كه به خاطر رعایت الزامات
زیستمحيطي ،در صورت عدم مصرف یا عدم تعمير و
ترميم ،در فرآیند لجستيک معكوس به هيچ وجه امكان دفن
آنها ميسر نبوده و موارد زیر را در برميگيرد]1[ :
 .1محصوالتي كه به هر علت كار نميكنند ،اما ميتوانند
تعمير یا مورد استفاده دوباره قرار گيرند.
 .2محصوالت از رده خارج شده (بهطور مثال به علت
ظهور تكنولوژيهاي جدید) كه در پایان عمر مفيد
خود هستند ،اما همچنان داراي ارزش ميباشند.
 .3محصوالت ناخواسته توزیع نشده یا مصرف نشده كه
در انبارهاي توليدكنندگان ،تدارک كنندگان و یا
مصرف كنندگان قرار گرفته است.
 .4محصوالتي مرجوعي كه عودت داده شدهاند.
 .5ماژولهاي اصلي ،قطعات و ریزمونتاژهاي حاصل از
تعميرات (تعمير و تعویض) كه هنوز داراي ارزش
هستند.
موارد فوق نمایانگر ارزشها و موقعيتهاي اقتصادي
است كه در انتهاي زنجيره تأمين قرار گرفته و با توجه به
مالحظات زیستمحيطي بهعنوان پایهاي براي ایجاد ارزش
اقتصادي واقعي موردنظر فعاالن بخش لجستيک و همچنين
زنجيره تأمين قرار دارد.
بهطوركلي مزایاي بهكارگيري زنجيره تأمين حلقه بسته
در مدیریت چرخه عمر به شرح زیر ميباشد [3و:]2
 .1كاهش هزینه برگشت كاال
 .2ارتقاي قيمت كاالهاي بالاستفاده
 .3به وجود آمدن انواع گوناگون گزینههاي بازگشت
براي خریدار شامل معاوضه جبراني به ازاي اعتبار در
خریدهاي آتي ،بازگشتهاي مربوط به تعهدات گارانتي،
بازگشتهاي مربوط به اجاره و عودت محصوالت.
 .4پاسخ به تحوالت اخير در خرید و تجارت الكترونيک
 .5قابليت فروش دوباره محصوالت ،ماژولها ،قطعات
سالم و داراي ارزش در بازارهاي ثانویه
 .6تعيين تكليف اقالم در چارچوب الزامات
زیستمحيطي
 .7كنترلپذیري و اتوماسيون فرآیند برگشت كاال

 .8افزایش قابليت اطمينان و دوامپذیري كاالها
 .9پاسخ به تقاضاها و مطالبات فني حوزه خدمات و
پشتيباني توسط سازمان فروشنده شامل تعميرات،
ساخت ،ارتقاء یا تنظيم دوباره.
 .11نظاممند كردن پشتيباني فني و خدمات پس از
فروش
 .11كاهش هزینههاي حمل و نقل ،انبارداري
 .12كاهش زمان مربوط به چرخه معدومسازي اقالم
 .13بهبود بانکهاي اطالعاتي و قابليت تعقيب طي
چرخه عمر
 .14توجه به طراحي محصوالت دوستدار محيطزیست
با توجه به محدودیتهاي قانوني دولت
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طي تعمير محصوالت ،با جداسازي قطعات با ارزش و زیر
مونتاژهاي تعویضي كه توسط سازنده اصلي محصول انجام
ميگيرد ،تعداد زیادي از مواد و قطعات سالم بازیابي شده
ایجاد ميشود .این موضوع سرمنشاء شكلگيري زنجيره
تأمين اقالم با فناوري پيشرفته است.
مهمترین تفاوت اصلي در الگوي زنجيره تأمين با فناوري
پيشرفته با الگوي كالسيک لجستيک معكوس آن است كه
موضوع تعميرات یا مصرف دوباره در سطح توليد یا مصرف
در بازارهاي ثانویه در كنار گزینههاي تعيين تكليفي اقالم با
فناوري باال منظور ميگردد .این الگو ،در كاالهاي قهوهاي
جهت جلوگيري از دفع و معدومسازي ،به خاطر مخاطرات
زیستمحيطي از اهميت بيشتري برخوردار است.

شده كه غالباً شامل واحدهاي معيوب است .بهطوركلي
محصوالت فروش نرفته یا مصرف نشده یا دوباره در چرخه
مصرف قرار گرفته یا بعد از تعمير و ترميم اقالم معيوب در
اختيار مصرف كننده نهایي قرار ميگيرد .با توجه به ماهيت
كاالهاي مصرفي (چه كاالهاي سفيد و چه كاالهاي قهوهاي)
نحوه تعيين تكليف اقالم مصرفي در این فرآیند تقریباً مشابه
الگوهاي قبلي است.
بهطوركلي كاالهاي مصرفي و مواد بالاستفاده ،شامل
مواد شيميایي ،كاغذ ،شيشه و دیگر مواد مصرفي است كه
نميتوانند بهطور مستقيم مورد استفاده قرار گيرند ،بلكه
باید پيش از آن فرآوري مجدد شده و بهعنوان مواد ورودي
در فرآیند ساخت ،دوباره بهكارگيري شوند.

 -1-1الگوي زنجیره تأمین حلقه بسته در فناوريهاي

 -1ارائه الگوي یکپارچه مدیریت چرخه عمر در

استاندارد

هلدینگ لجستیک نظامی

با استانداردسازي قطعات و تجهيزات ،امكان نصب یا
تعمير برخي قطعات و تعميرات ماژوالریتي در محصوالت
مختلف راحتتر انجام ميشود .بهطور مثال طي تعمير
محصوالت ،با جداسازي قطعات با ارزش و زیر مونتاژهاي
تعویضي ،مقدار زیادي از مواد سالم استاندارد بازیابي شده و
در توليد یا تعمير محصوالت جدید قابل استفاده مجدد
است.
مهمترین تفاوت اصلي در الگوي زنجيره تأمين با فناوري
استاندارد با الگوي قبلي آن است كه در الگوي استاندارد،
خریدار تمایل دارد كه بيشتر فعاليتهاي لجستيک معكوس
و تعمير توسط خود سازمان یا سازمانهاي لجستيک ثالث
انجام شود ،بنابراین برخالف محصوالت با فناوري پيشرفته،
سازنده نقش مستقيمي در لجستيک معكوس یا تعميرات
ایفا نميكند و بيشتر این وظایف را به خریدار یا سازمان
لجستيكي واگذار نموده است .این الگو همانند الگوي قبل،
در كاالهاي قهوهاي كه مخاطرات زیستمحيطي دفع و
معدومسازي در حد باالیي است ،طرفداران زیادي دارد.

جهت ارائه الگوي پيشنهادي ،طي تحقيقي در یک
شركت هلدینگ لجستيكي فعال در بخش نظامي كشور،
ابتدا وضعيت چرخه عمر محصول و خدمات لجستيكي در
كاالهاي سفيد و قهوهاي بررسي ميشود.
 -1-1چرخه عمر محصول و خدمات لجستیکی در کاالهاي
سفید یا قهوهاي

هلدینگ لجستيكي مورد نظر این مقاله ،شركتي در تابعيت
نيروهاي مسلح است كه داراي شركتهاي زیرمجموعه
دیگر ،واسطهاي توزیع تا سطح خرده توزیعكنندگان
(آمادگاههاي یگاني) و همچنين مراكز خدمات پس از
تحویلدهي ،انبارها و مراكز ذخيرهسازي و واحدهاي
تعميرات و بازیافت محصوالت سفيد و قهوهاي است كه
كنترل شركتهاي زیرمجموعه مستقيماً زیر نظر مدیران و
هيئت مدیره شركت اصلي قرار دارد .نماي كلي چرخه عمر
محصول و خدمات و نيازمنديهاي لجستيک این هلدینگ،
در جدول و نمودار زیر پيشبيني شده است .همانگونه كه
قابل مشاهده است ،نيازهاي لجستيكي بهعنوان تابعي از
چرخه عمر ،طي عمر مفيد تا پایان عمر ایمني تغيير
ميكنند كه این بخش نيازمند پشتيباني فني و مالي الزم
ميباشد.

 -4-1الگوي زنجیره حلقه بسته در اقالم مصرفی

این الگو ،بهعنوان چهارمين الگوي مطرح در بازار
كاالهاي مصرفي در حوزه زنجيره تأمين حلقه بسته مطرح
است كه ميان خرده فروش (پخش كننده) و سازنده ارتباط
اصلي را برقرار ميكند .در این الگو به برخي بازگشتها از
طرف مصرف كننده به خرده فروش یا پخش كننده اشاره
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جدول ( :)1عوامل مؤثر بر چرخه عمر محصوالت سفید و قهوهاي
مرحله سوم

مرحله دوم

مرحله اول

(لجستیک معکوس)

(لجستیک مستقیم)

(طراحی ،برنامهریزي و نصب)

جابجایيها ،اضافه كردنها و تغييرات
تعميرات
پشتيباني لجستيک
پشتيباني پایان عمر
قطعات جداگانه به فروش رفته

نت پيشگيرانه
نت سيستمها و محصول
خدمات نگهداري پشتيباني
عمليات
مدیریت تجهيزات

وضعیت

مشاوره
یكپارچهسازي سيستمها
مهندسي
آموزش
نصب
راهاندازي

خدمات
لجستیکی

(تمدید شده)
هزینههاي لجستیکی

جدید

اتمام عمر مفید در اسناد طراحی
شده

اتمام عمر ایمنی

عمر

مرحله سوم

مرحله دوم

مرحله اول

نمودار( : )1وضعیت چرخه عمر محصول و خدمات لجستیکی هلدینگ لجستیکی

اتمام
عمر
ایمنی

اثرات کهنگی محصول
و ایرادات فنی

خرابیهاي ابتداي
کار

اتمام
عمر
مفید

نرخخرابی
محصول

عملکرد پایدار

چرخه عمر محصول

نمودار ( : )1نرخ خرابی محصول بهعنوان تابعی از چرخه عمر [ ]7و []8
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ارتقاي عمر
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محصول خاتمه ميیابد .این روند در محصوالت شركتهاي
تابعه هلدینگ مزبور به شرح نمودار ( )2قابل پيشبيني و
تقریباً مطابق الگوي هنریک و الگوي بلومبرگ [ ]7و []8
قابل ارزیابي است.
با بررسيهاي صورت گرفته در هلدینگ لجستيكي مورد
نظر و با افزایش قيمت پایه قطعات تعویضي ،به تدریج هزینه
خدمات لجستيكي با سرعت بيشتر نسبت به قيمت قطعات
تعویضي افزایش ميیابد .در ادامه معموالً تا جایي كه
خدمات لجستيكي از معادل اعتبارات فروش ساليانه
محصول تجاوز نكند ادامه چرخه عمر بهرغم هزینههاي
خدمات باال ،غالباً اقتصادي است .در نمودار ( )3این وضعيت
تحليل شده است.
در چرخه لجستيكي محصول سفيد و قهوهاي (اعم از
كاالهاي تجاري یا نظامي مرتبط) در این هلدینگ چندین
عامل نقشآفرین است ،ازجمله:
 توجه مصرفكنندگان در شركتهاي وابسته به
محصولي كه به تازگي مورد استفاده قرار گرفته و
تمایل دارد از فناوري جدید آن استفاده كند.
 ماهيت متغير خرابيهاي محصول ،ماژولها،
زیرمحصول و قطعات طي چرخه عمري كه در آن
بيشتر خرابيهاي اوليه بروز نموده و به تغييرات
طراحي و متعاقباً بهبود قابليت اطمينان و كاهش نرخ
خرابيها منجر ميگردد؛ اما زماني كه محصول به
انتهاي عمر خود ميرسد و دیگر بهطور كامل پشتيباني
نميگردد ،تمایل برخي كاربران خاص (بهخصوص در
بخشهاي عملياتي) براي تمدید عمر محصول با
استفاده از لجستيک مداوم تا پایان عمر و ارتقاء در
محل وجود دارد.

پشتيباني فني در طي چرخه عمر پس از توليد اوليه،
باید تمام فرآیندهاي لجستيک را در بربگيرد ،چرا كه
توليدكنندگان بيشتر درگير مفاهيم طراحي محصول
هستند ،اما شركتهاي تجاري و صنعتي یا هلدینگ
لجستيكي مورد نظر این مقاله ،استخدام و پشتيباني فني و
مالي الزم را فراهم نمودهاند.
در این شركت با محصوالت سرمایهاي عمده (چه
كاالهاي سفيد و چه كاالهاي قهوهاي) به طریقي به نسبت
متفاوت برخورد ميشود ،به این ترتيب كه سازنده ،محصول
را پيش از وجود تقاضاي آینده ،توليد كرده و برخي اقالم را
با در نظر داشتن زمان بالاستفاده شدن برنامهریزي و
ميسازد (بهطور مثال وسایل الكترونيكي كه ساعات كاركرد
مشخصي براي آنها در نظر ميگيرند) ،در مورد بقيه
محصوالت (كاالهاي سفيد) داشتن عمري طوالنيتر ،مدنظر
طراحان ،توليدكنندگان و برنامهریزان لجستيک است .این
طرز تلقي در بخش طراحي و توليد ،موجب توسعه
تكنولوژيهاي صنعتي به شرح نمودار ( )1خواهد شد [.]6
 .1طراحي و توليد جایگزین یا ماژوالر1
 .2استفاده از قطعات تعویض شو ،عارضهیابي و تست
در محل2
به نظر ميرسد؛ كاربرد مفاهيم علمي در چرخه عمر
محصوالت و خدمات لجستيكي تحوالت زیادي در توسعه
خدمات لجستيكي این هلدینگ فراهم نموده است،
بهطوريكه نقشها و عملكردهاي گوناگوني از تأمين كننده
خدمات و طراحي اجزا براي در آوردن و تعویض ،بهجاي
تعمير در محل را ایجاد نموده است .این موضوع ،باعث
توسعه چرخه عمر و همچنين نحوه نگهداري ،تعمير و
پشتيباني محصوالت شده است .بهطور مثال برنامه طراحي و
تأمين سریع قطعات مصرفي كوچک كه ماژوالر و قابل
تعویض هستند ،چرخه عمر این محصوالت را توسعه داده
است]7[ .
بهطوركلي چرخه عمر محصوالت از الگوي مشخص تابع
نرخ خرابي پيروي ميكند .معموالً در ابتداي عمر محصول،
نرخ خرابيها باال بوده كه به تدریج در طي زمان ،تقریباً
عملكرد پایداري حاصل شده و نرخ خرابيها ثابت ميگردد.
به تدریج اثرات كهنگي و استهالک محصول منجر به
ایرادات فني شده تا عمر مفيد و در ادامه عمر ایمني

 -1-1عوامل مؤثر در چرخه عمر کاالهاي سفید و قهوهاي

در چرخه عمر اقالم و محصوالت مختلف موجود در چرخه
لجستيک این هلدینگ ،عوامل متعددي تأثيرگذار است .در
جدول ( )2عوامل مؤثر بر چرخه عمر چند محصول سفيد و
قهوهاي مورد استفاده ذكر شده است.

1 - modular
2 - onboard
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هزینه خدمات
لجستیکی

قیمت پایه
واحد نصب شده
بر مبناي
تعدادمحمولههاي
نصب شده

$

چرخه عمر

نمودار ( :)1قیمت قطعات و هزینه خدمات لجستیکی در تابع چرخه عمر

مثالها

نوع

چرخه عمر

عوامل مؤثر بر چرخه عمر

(سالها)

(تولیدي/محیطی)

 تلویزیون

وسایل الكتریكي
مصرفي (كاالهاي قهوهاي)

وسایل عمده (كاالهاي
سفيد)

 از رده خارج شدن

 تجهيزات VHC/DVD

 وسایل صوتي

 4تا 8

 انعطافپذیري
 روایي

 بازيها

 سهولت استفاده

 ماشين لباسشویي/خنک
كن

 قابليت اطمينان

 یخچال

 11تا 15

 اجاق

 كيفيت محصول

 دستگاههاي تهویه

مصرف کننده نهایی /مشتري

انبارداري و
کنترل موجودي

ارسال از سازنده

سازنده /تأمین کننده

خرده فروشی  /پخش کننده  /ارائه خدمات فنی در
محل مصرف توسط سازنده یا تأمین کننده

توزیع  /مراکز
اصلی لجستیکی

 قابليت نگهداري

بازگشتیهاي بدون
مشکل
جمعآوري و
بازگشت

توزیع

فروش

تعمیر /ترمیم
 /بهینهسازي

تعيين تكليف

شکل ( :)1مدل پیشنهادي فرآیندهاي مدل مدیریت چرخه عمر
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معدومسازي

سایر شبکههاي
توزیع

بدون مشکل ،تعمیر یا
ترمیم  /معدومسازي

بررسي كيفيت
ماژولهاي اصلي،
قطعات و
ریزمونتاژهاي
غيرقابل تعمير

استفاده
مجدد

معرفی الگوي یکپارچه مدیریت چرخه عمر در محصوالت سفید و قهوهاي

جدول ( :)1عوامل مؤثر بر چرخه عمر محصوالت

 -1-1کارکردها و فرآیندهاي الگوي مدیریت چرخه عمر

محصوالت شركتهاي تابعه این هلدینگ ،نرخ برگشت

در کاالهاي سفید و قهوهاي

كاالهاي مختلف به شرح زیر ارزیابي گردید:

جهت مدلسازي مدیریت چرخه عمر محصوالت سفيد و

 -1نرخ برگشت كاالهاي سفيد
 ماشين لباسشویي ،اجاقها و یخچالها ( 19و  21و

قهوه اي این هلدینگ ،با توجه به اصل غيرقطعي بودن
بسياري از عوامل حاكم بر شرایط سازندگان و
تأمينكنندگان،

مراكز

اصلي

لجستيكي،

 21درصد)
 دستگاههاي تهویه ،فرهاي ماكروویو ،آبگرمكنها و (28

خرده

توزیعكنندگان و جریان پخش ،وضعيت مصرف و همچنين

و  36و  39درصد)

وضعيت لجستيک معكوس با بررسي مدیریت چرخه عمر

 -2نرخ برگشت كاالهاي قهوهاي
 لپتاپها ،دي وي ديها و دستگاههاي الكترونيكي

معرفی الگوي یکپارچه مدیریت چرخه عمر در محصوالت سفید و قهوهاي

كاالهاي سفيد و قهوهاي ،الگوي جدول ( )2طراحي و ارائه
شده است.

مصرفي ( 8درصد)
 تلویزیونها ،رایانههاي خانگي و ضبط صوتها ( 32و

این الگو از تلفيق چهار الگوي لجستيک معكوس
مستقل ،الگوي زنجيره تأمين حلقه بسته در فناوريهاي

 35و  38درصد)

پيشرفته ،الگوي زنجيره تأمين حلقه بسته در فناوريهاي

با توجه به نرخ برگشت كاالهاي سرمایهاي كه تابعي از

استاندارد و همچنين الگوي زنجيره تأمين حلقه بسته در

چرخه عمر محصول است و خود نيز بهعنوان تابعي از نوع

اقالم سرمایهاي استفاده شده است .با توجه به شرایط

محصول در هر یک از طبقات كاالهاي قهوهاي و سفيد

تأثيرگذار و متأثر بر این هلدینگ و شركتهاي وابسته،

تقسيمبندي ميشود .لذا در این مقاله هلدینگ لجستيكي

الگوي پيشنهادي ارائه گردید .در این الگو ،ارتباط اصلي

پيشنهاد شد كه ضمن ارتقاي مدیریت كنترل موجودي با

ميان خرده توزیعكننده (پخشكننده در آمادگاههاي یگاني)

بهبود فرآیند فراخوان بازگشتيها حتي در محصوالت از رده

و سازنده برقرار ميگردد .در این مدل به برخي از بازگشتها

خارج یا گارانتي تمام شده – فراتر از طول عمر محصوالت

از طرف مصرف كننده به خرده توزیع كنندگان یا پخش

كه در بخش نظامي بعضاً نامشخصتر است– تمركز نماید.

كننده اشاره شده است كه غالباً شامل اقالم و قطعات

این برنامهریزي در كاالهاي قهوهاي كه اجازه بازگشت آنها

معيوب است .محصوالت توزیع نشده یا مصرف نشده یا

به طبيعت و محيطزیست ميسر نبود؛ منسجمتر پيگيري

دوباره در چرخه مصرف قرار ميگيرد یا در اقالم معيوب ،بعد

شد.

از تعمير و ترميم در اختيار مصرف كننده نهایي قرار
ميگيرد .با توجه به ماهيت كاالهاي سرمایهاي (چه كاالهاي

 -4مراحل مدیریت یکپارچه چرخه عمر اقالم در

سفيد و چه كاالهاي قهوهاي) در این فرآیند ،نحوه تعيين

هلدینگ لجستیک نظامی

تكليف اقالم سرمایهاي بهطور كامل و تفصيلي در نظر گرفته

فرآیند بهكارگيري مناسب ،مداوم و یكپارچه مدیریت

شده است ،یعني بعد از جمعآوري و بازگشت محصوالت

چرخه عمر نيازمند مراحل گام به گام است كه در این مقاله،

سالم و در صورت نياز انجام تعميرات یا حتي بهينهسازي،

طي هفت مرحله تنظيم و به هلدینگ لجستيكي فعال در

اقالم یا به انبار اصلي برگشت داده ميشوند یا در تعيين

بخش نظامي كشورمان پيشنهاد گردید:

تكليف ،تجزیه فيزیكي و شيميایي انجام ميشود و قطعات،

 -1-4مرحله اول :تعیین چشمانداز و انتخاب محصوالت

ریزمونتاژها و ماژولهاي موجود در اولویت اول ،فروش رفته

مبنا

یا استفاده مجدد شده و در غير اینصورت مطابق مقررات

در چشمانداز مدیریت زنجيره تأمين حلقه بسته ،الزم

نيروهاي مسلح و همچنين منطبق بر مقررات سازمان

است در اولين گام با توجه به شرایط موجود در بازار و

محيطزیست انهدام خواهد شد.

همچنين الزامات سازمان محيطزیست "از ميان اقالم

با توجه به آنكه خرابيهاي محصول و بروز عيوب منجر

سرمایهاي ،اقالم با فناوريهاي پيشرفته ،اقالم با فناوريهاي

به بازگشت كاال و شروع فرآیند لجستيک معكوس محصول

استاندارد و یا سایر اقالم" و همچنين با توجه به وضعيت
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پخش محصوالت ،نهایتاً محصول مبنا انتخاب شود.

زنجيره تأمين از طریق آن ،آثار هرگونه حركت یا تغييري

بهطوركلي اولين گام در جهت اجراي زنجيره تأمين حلقه

كه در یک یا چند حلقه زنجيره ایجاد ميشود را حس نموده

بسته ،جمعآوري و تحليل اطالعات كسب و كار با توجه به

و با درک اهميت آن و ميزان آگاهي اعضاء از تغييرات

الزامات زیستمحيطي تا تعيين چشمانداز در محصول

زنجيره ،خود را در جهت تغييرات تطبيق داده و عكسالعمل

انتخابي محسوب ميشود.

بهموقع نشان دهند .به نظر ميرسد با بهكارگيري مناسب،
مداوم و یكپارچه مدیریت چرخه عمر این راهبرد در

 -1-4مرحله دوم :شناسایی فرآیندها و دادههاي موجود

شركتهاي تابعه هلدینگ مزبور قابل اجرا باشد.

یا قهوهاي) كه بيشتر وضعيت بازار در طي لجستيک

بهخصوص

ميان

معكوس را مشخص ميكند ،الزم است وضعيت تعامالت

مصرفكنندگان ،شركتها و تأمينكنندگان درگير در

ميان مصرفكنندگان ،شركتها و تأمينكنندگان درگير

راستاي دو عامل اساسي «اهميت» و «سطح عدم قطعيت»

(بهعنوان الزامات و نيازمنديهاي بازار) و همينطور

تغيير ميكند .اولي با موفقيت یا شكست اقدامات انجام شده

فرآیندهاي كاري مرتبط با محصول (در داخل سازمان)

ارتباط دارد و دومي با احتمال موفقيت یا شكست این

جهت اجراي زنجيره تأمين حلقه بسته كه از لحاظ علمي

اقدامات در ارتباط است .عواملي كه بر «اهميت» اقدامات

معتقد به توسعه حلقه بسته ميباشد ،شناسایي و تحليل

انجام شده در فرآیندها و دادههاي موجود مؤثرند ،مواردي

شود .بهعنوان مثال

نظير مسائل مالي ،سياسي و نگرانيهاي مربوط به محيط

در

بخش

نظامي)

و

تعامالت

 -تعداد و اندازه آمادگاهها و مراكز پخش وابسته به

بنگاه هستند؛ اما از عوامل مؤثر بر «قطعيت» و تحققپذیري

شركتهاي تابعه هلدینگ (حجم توزیع ميانگين به تفكيک

آنها ،ميتوان به عواملي چون اندازه و كيفيت این فعاليتها،

نوع آمادگاه  ،ميانگين هزینه كاالها براي هر نوع مركز پخش،

سطح پيچيدگي و مدتزمان آنها اشاره كرد.

ميانگين هزینههاي لجستيک (مستقيم و معكوس) ،ميانگين
گردش موجودي براي هر مركز پخش)

بنابراین وضعيت مدیریت چرخه عمر تحت تأثير
«قطعيت» و «عدم قطعيت» فرآیندها و دادهها قرار گرفته و

 -شبكه و ساختار توزیع و پشتيباني (نقشه شبكه توزیع،

باید در هلدینگ مزبور عدم قطعيت فرآیندها و دادههاي

تعداد و اندازه تجهيزات ،هزینههاي عملياتي ،حمل و نقل،

موجود در سطوح مختلف بررسي و برنامهریزي واكنشي

نحوه توزیع ،تخمين هزینههاي برگشتي)

مناسبي براي آنها تعيين شود.

 تأمينكنندگان اوليه (تأمينكنندگان عمده ،توزیعساليانه ميانگين هر نوع كاال ،ميانگين تخميني بازگشتيها)

 -4-4مرحله چهارم :تدوین راهبردها و برنامههاي

 -تأمينكنندگان خارجي شخص ثالث

هلدینگ و شرکتهاي تابعه

 -تجربيات حاصل از بازگشتيها به مراكز توزیع و كسب

در این مرحله الزم است با توجه به محصول انتخابي،
ساختارها و فرآیندهاي موجود در زنجيره تأمين ،راهبردها و

اعتبار در خریدهاي آتي
 -الزامات سازمان محيطزیست جهت توسعه حلقه بسته

برنامههاي مرتبط با محصول مورد نظر ،جهت نفوذ در كسب

و بهبود زنجيره تأمين در سطح نيروهاي مسلح ،ملي و

و كار زنجيره تأمين حلقه بسته این هلدینگ و شركتهاي

بينالمللي

اقماري آن مشخص شود .در تدوین راهبردها و برنامههاي
بهبود ،بهتر است آخرین پيشرفتهاي علم لجستيک ،انجام

 -1-4مرحله سوم :تعیین اهمیت و عدم قطعیت فرآیندها

مشاوره با شركتهاي مشاورهاي فعال جهت انجام لجستيک

و دادههاي موجود

شخص ثالث ،با در نظر گرفتن مالحظات زیستمحيطي،

ازجمله اقدامات راهبردي براي مبارزه با عدم قطعيت در
فرآیندها و دادههاي موجود ،یكپارچهسازي در زنجيره تأمين
است .پيامد یكپارچهسازي آن است كه تمام نقشآفرینان
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شناسایي و ارزیابي شود.

معرفی الگوي یکپارچه مدیریت چرخه عمر در محصوالت سفید و قهوهاي

بعد از انتخاب محصول مبنا (بهعنوان یک كاالي سفيد

بهطوركلي وضعيت كاالها (اعم از سفيد یا قهوهاي

 -5-4مرحله پنجم :تعیین ساختار مدیریتی لجستیک

 -4جمعبندي

معرفی الگوي یکپارچه مدیریت چرخه عمر در محصوالت سفید و قهوهاي

معکوس

امروزه سازمانها و شركتهاي معتبر لجستيكي با

بعد از تدوین راهبرد ،الزم است در راستاي برنامههاي

استفاده از رویكردها و فناوريهاي مناسب به دنبال

پيشبيني شده هلدینگ و ساختار مدیریتي مطلوب در همه

بهينهسازي مدلهاي موجود هستند كه در این مقاله به

شركتهاي تابعه براي اداره و كنترل تحوالت زنجيره تأمين

رویكردها و نمودهاي آن در بهبود مدیریت چرخه عمر اقالم

حلقه بسته تعيين شود .در این مرحله ،ميتوان فرآیند

اشاره گردید .همچنين شناخت و توسعه چرخه عمر اقالم

لجستيک معكوس یک محصول سفيد یا قهوهاي را جهت

سفيد و قهوهاي و امكان مدیریت یكپارچه بر آن ،موجب

توسعه پایدار فردي ،گروهي یا سازماني مدیریت نمود.

افزایش دوره عمر محصوالت شده و امكان برنامهریزي

ساختار مناسب مدیریتي لجستيک معكوس ،با ارزیابي

مناسب تا خروج محصول و در نهایت اقدام به امحاء را فراهم

مطالعات تطبيقي حوزه لجستيک و زنجيره تأمين و

ميكند.

همچنين انتخاب فناوريهاي مبتني بر آخرین پيشرفتهاي

به نظر ميرسد در كاالهاي قهوهاي كه تأمينكننده در

علم لجستيک به شكل مطلوبي محقق خواهد شد.

قبال آنها از منظر حفظ شاخصهاي اقتصادي و
زیستمحيطي و  ...مسئوليت بيشتري دارد ،این مسئوليت

 -0-4مرحله ششم :انتخاب الگوي زنجیره تأمین حلقه

پررنگتر و اثربخشتر باشد و الزم است مهندسي دوبارهاي

بسته در حوزه کسب و کار هلدینگ

از چرخه عمر محصوالت ،تعریف و طراحي شود .این فرآیند

در این مرحله با مشخص شدن راهبردها و نحوه مدیریت

با بيان چند الزام كليدي قابل بيان است كه در این مقاله به

اجرایي در زنجيره تأمين حلقه بسته هر كاال ،الگوي مناسب

هلدینگ لجستيكي مورد مطالعه به شرح زیر پيشنهاد

در شركتهاي تابعه این هلدینگ انتخاب و پيادهسازي

ميگردد تا سيستمهاي مرتبط را به شكل مناسبي گسترش

ميشود .این الگو وضعيت فعاالن و چارچوب عملكرد

دهد:

ذينفعان را طي لجستيک معكوس و زنجيره تأمين حلقه

 -1توجه به زمان بازگشت محصول و شروع لجستيک

بسته به شكل تفصيلي بيان ميكند تا وضعيت كاالهاي

معكوس از اهميت باالیي برخوردار است .این موضوع در

بازگشتي (بهخصوص كاالهاي قهوهاي كه معدومسازي آن به

كاالهاي قهوهاي با فرآیند بازگشت مشخص در چرخه

خاطر مسائل زیستمحيطي پرمخاطره است) جهت

مصرف مجدد پيشبيني شده كه از اهميت بيشتري

تعميرات ،معدومسازي ،فروش و  ...مشخص شود.

برخوردار است .از طرفي شركتها و مراكز تابع هلدینگ
لجستيكي مورد نظر نميدانند كه چه هنگام یک قلم كاال به

 -7-4مرحله هفتم :پیادهسازي و اجرا

چرخه زنجيره تأمين باز خواهد گشت یا نميدانند كه

در این مرحله الگوي انتخابي به عمليات جاري تبدیل

شرایط فني و كيفي آن كاال چيست .در صورت طراحي و

ميشود .بدین صورت كه با فعالسازي ساختار مدیریتي

بهكارگيري زنجيره تأمين حلقه بسته مطابق الگوي اشاره

شركتها و ذينفعان هلدینگ در قالب راهبردها و برنامهها،

شده در این تحقيق ،ميتوان زمانبندي بازگشت محصوالت

اهميت و عدم قطعيت فرآیندها اجرا شده و الگوي زنجيره

مختلف را كنترل و هدایت نمود.

تأمين حلقه بسته انتخابي را با توجه به نوع محصوالت

 -2شدت و تكرار جریان بازگشت كاالهاي سفيد و

برگشتي (سفيد یا قهوهاي) پيادهسازي مينماید .معموالً

قهوهاي به شركتهاي تابعه هلدینگ لجستيكي به نسبت

مرحله پيادهسازي و اجرا ابتدا بهصورت آزمایشي و بعد از

متنوع بوده و به مصرفكننده نهایي و مشتري وابسته است.

برطرف شدن اشكاالت و كاستيهاي احتمالي به شكل كامل

این موضوع نيازمند كسب دانش و اطالعات كافي از جامعه

اجرا ميشود.

مشتریان معمولي و خاص و تمایل آنها به ميزان استفاده از
خدمات پشتيباني توسط هلدینگ مزبور دارد.
 -3عنصر مهم در خدمات لجستيک معكوس و تعميرات،
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نياز به فراهمسازي فوري هر چه سریعتر قطعات و مواد
استحصالي (بهخصوص در كاالهاي قهوهاي) براي بهكارگيري
 در این خصوص باید برنامهها.دوباره یا معدومسازي آن است
.و زیرساختهاي الزم در توزیع و انبارداري فراهم شود
، شرط اصلي خدمات لجستيک معكوس و تعميرات-4
نياز هلدینگ لجستيكي به ماكزیمم كردن ارزش دارایيهاي
.مربوط به قطعات و مواد استحصالي بازگردانده شده است
این موضوع را باید در استفاده از فناوريهاي مختلف و

معرفی الگوي یکپارچه مدیریت چرخه عمر در محصوالت سفید و قهوهاي

همچنين ارتباط منسجمتر با مراكز توزیع و حتي بازار
.فروش جستجو نمود
، شركتها و مراكز وابسته به هلدینگ لجستيكي-5
 باید از،جهت یكپارچگي مدیریت زنجيره چرخه عمر
 حمل و نقل و دیگر،ظرفيت انعطافپذیري در تجهيزات
خدمات مربوطه بهمنظور دستيابي به اهداف مورد نظر در
 قطعات و محصوالت بازگشتي داراي نوسان،لجستيک مواد
.تقاضا استفاده نماید
شركتها و مراكز تابعه هلدینگ لجستيكي نيازمند در
اختيار داشتن شبكه ارتباطي مؤثر جهت انجام تعميرات در
مراجع مختلف دارند؛ بنابراین فراهمسازي و بهبود شبكه
 سریع و آني بين طرفين را،ارتباطي كه بتواند ارتباط مؤثر
،بهمنظور جلوگيري از كنديها و ناكارآمديها برقرار سازد
.ضروري است
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