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 1)SCM(طرح ریزی مدیریت زنجیره تامین
در

فرآیندتضمین کیفیت2 محصوالت
 

سید جواد موسي کاظمي
 محمد رکنی

چکیده:

 مدیریت زنجیره تامین به معناي  یکپارچه سازي واحدهاي سازماني درون زنجیره و ایجاد هماهنگي درجریان مواد ،اطالعات و مسائل 
مالي با هدف تامین نیازهاي مشتریان ودستیابي به مزیت رقابتي قابل اتکا و بلندمدت است. به عبارت دیگر، مدیریت زنجیره تامین مشتمل 
بر تمام فعالیت هاي مرتبط با جریان و تبدیل کاالها و تجهیزات از مرحله ماده خام )استخراج( تا تحویل به مصرف کننده نهایي و نیز 
جریانهاي اطالعاتي مرتبط با آنها مي شود]1[. در این مقاله، ضمن انجام مطالعات کتابخانه اي در مورد موضوعات مرتبط با زنجیره تامین 
و بررسي مدارک و انجام مصاحبه ها یي با صاحب نظران، به نقش زنجیره تامین در صنایع دفاعي مي پردازیم. براي این منظور، پس از 
شناسایي محیط زنجیره تامین پروژه ها؛ عناصر آن تشریح می شود و سپس  شاخص هاي تضمین کیفیت در هر یک از این عناصر بررسي 

شده و در نهایت ارتباط این شاخص ها در سرتاسر زنجیره تامین مورد بررسي قرار مي گیرد.

زنجیره تامین،  مدیریت زنجیره تامین، ارزیابي تامین کنندگان، طرح کیفیت
واژه هاي کلیدي:

1- مقدمه
مباني  از  یکي  عنوان  به  تامین  زنجیره  مدیریت  امروزه 
زیرساختي پیاده سازي کسب وکار الکترونیکی در دنیا مطرح 
است و همگام با در خواست مشتري بر کیفیت باال و خدمت 
رساني سریع موجب افزایش فشارهایي کم سابقه شده است 
به  نمي توانند  این  از  بیش  شرکت ها  نتیجه  در   . قبال  که 
تنهایي از عهده تمامي کارها برآیند. در بازار رقابتي موجود، 
بنگاه هاي اقتصادي و تولیدي عالوه بر پرداختن به سازمان 
و منابع داخلي، ناگزیر به مدیریت و نظارت بر منابع و ارکان 
در یک  کلیدي  مساله  باشند.  از سازمان می  خارج  مرتبط 
این  تمامي  هماهنگ  کنترل  و  مدیریت  تامین،  زنجیره 

 (SCM)تامین زنجیره  مدیریت  باشد.  می  ها  فعالیت 
پدیده اي است که موجب می گردد مشتریان بتوانند خدمت 
قابل اطمینان و سریع را با محصوالت با کیفیت در حداقل 

هزینه دریافت کنند.
در حالت کلي زنجیره تامین از دو یا چند سازمان تشکیل 
به  از یکدیگر هستند و  مي شود که به صورت رسمی جدا 
وسیله جریان هاي مواد، اطالعات و جریان هاي مالي به 
ها،  سازمان  این  مقاله  این  در  مي شوند.  مربوط  یکدیگر 

سازمان هاي درگیر در پروژه ها مي باشد .
در دو دهه 60 و 70 میالدي، سازمان ها براي افزایش توان 
بهبود  و  استانداردسازي  با  تا  رقابتي خود تالش مي کردند 

1. Supply Chain Management
2. Quality Assurance

تاریخ دریافت: 90/11/15   
تاریخ پذیرش: 91/1/20
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فرایندهاي داخلي خود ویا ماژوالریتی محصولي با کیفیت 
بهتر و هزینه کمتر تولید کنند. به همین دلیل سازمان ها 
تمام تالش خود را بر افزایش کارایي معطوف مي کردند. در 
انتظار  الگوهاي مورد  افزایش تنوع در  با  دهه 80 میالدي 
به  مشتریان  نیازهاي  ارضاي  براي  ها  سازمان  مشتریان، 
طور فزاینده اي به افزایش انعطاف پذیری در خطوط تولید 
 90 دهه  در  شدند.  عالقه مند  جدید  محصوالت  توسعه  و 
میالدي، به همراه بهبود در فرایندهاي تولید و به کارگیري 
الگوهاي مهندسي مجدد، مدیران بسیاري از صنایع دریافتند 
که براي ادامه حضور در بازار تنها بهبود فرایندهاي داخلي 
نیست  توانایي هاي شـــــرکت کافي  انعطاف پذیري در  و 
بلکه تامین کنندگان قطعات و مواد نیز باید موادي با بهترین 
توزیع کنندگان  و  کنند  تولید  هزینه  کمترین  و  کیفیت 
توسعه  با سیاست هاي  نزدیکي  ارتباط  باید  نیز  محصوالت 
بازار تولیدکننده داشته باشند؛ با چنین نگرشي، رویکردهاي 

زنجیره تامین و مدیریت آن پا به عرصه وجود نهاد]2[.
تامین  زنجیره  تشریح  و  تعریف  ضمن  مقاله،  این  در 
پروژه هاي صنایع دفاعي، شاخص هاي تضمین کیفیت در 
این پروژه ها نیز بررسي شده و ارتباط این شاخص ها در 
سرتاسر زنجیره تامین مورد تجزیه و تحلیل قرار مي گیرد.

2- محیط زنجیره تامین در  پروژه ها
شکل 1 و 2، محیط زنجیره تامین پروژ ها را نشان مي دهد. 
عالوه بر این، در شکل 2 ارتباط هر یک از این عناصر به 
نکته الزم  این  به  توجه  است.  داده شده   نشان  طور دقیق 
تواند  مي  مشتري  دفاعي  صنایع  درپروژه هاي  که  است 
سازمان  یا یک  و  نهایی  کاربر  عنوان  به  مسلح  نیرو هاي 
دیگر باشد. در حالت اول نوع ارتباط کسب و کار با مشتری  
(B2C) و درحالت دوم ارتباط کسب و کار با کسب و کار 
(B2B) می باشد و در انتها پیمانکار )پیمانکاران( اصلي از 
تامین کنندگان و سازندگان براي انجام پروژه یاري مي طلبند

شکل 1- محیط زنجیره تامین پروژه ها

شکل 2- مدل زنجیره تامین کامل از مبادي عرضه تا مشتري نهایي

کارفرما،  چون  عواملي  ها  پروژه  در  معمول  طور  به 
به هدف  را  پروژه  تا  فرعی دخیل هستند  و  پیمانکاراصلي 
نهایي آن که عبارت از تحویل به موقع پروژه با کیفیت مورد 
نظر است برسانند. در پروژه هاي صنایع دفاعي مشتري به 
عنوان معرفي کننده پروژه مي باشد. در واقع مي توان گفت 
در زنجیره تامین پروژه ها به عنوان مشتري نهایي )استفاده 
کننده از پروژه( مي باشد. در پروژه هاي صنایع دفاعي کارفرما 
براي اجراي طرح، آن را در اختیار سازمان قرار مي دهد تا 
پروژه را به صورت عملیاتي شروع کند. سازمان عالوه بر 
تعیین یک یا چند پیمانکار اصلي، قسمت هایي از پروژه را 
به بیرون واگذار کرده و عملیات مدیریتي و نظارتي بر پروژه 
این رو، واضح است که نقش زنجیره  از  انجام مي دهد.  را 
تامین در این پروژها، مخصوصا زماني که سازمان سیاست 

تولید بدون کارخانه را در پیش دارد چشمگیر است]3[.  

با  محصوالت  کیفیت  تضمین  ارتباط   -3
عناصر زنجیره تامین

از  تعدادي  یا  یک  شاهراه  در  تواند  مي  سازماني  هر 
زنجیره هاي تامین واقع شده باشد. شناخت، درک و اهمیت 
براي  تصمیم گیري  در  ها  زنجیره  این  از  یک  هر  نسبي 
بهبود و ارزیابي عملکرد، بسیار مهم و موثر است. پس الزم 
به  زنجیره  در  سازمان  گیري  قرار  اهمیت  ترتیب  به  است 
و  سازمان  کننده،  تامین  شامل  که  آن  عمده  قسمت هاي 
مشتري است توجه کرد.  براي درک و شناخت زنجیره هاي 
تامین و بررسي این ارتباط توجه به چند نکته زیر ضروري 

است)الگو از مرجع]1[(:
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•    پایه هاي زنجیره تامین
•    زنجیره تامین داخلي

•    شراکت هاي زنجیره تامین داخلي
•    زنجیره تامین خارجي

3-1-  پایه هاي زنجیره تامین
از  وسیعي  محدوده  به  توجه  با  است  ممکن  سازماني  هر 
به  توجه  با  نیز  و  مي کند  ارایه  که  خدماتي  و  محصوالت 
روي  بر  مي کند،  خریداري  که  خدماتي  و  محصوالت 
زنجیره هاي تامین متعددي قرار گرفته باشد. آنچه که مهم 
به  نسبت  ها  زنجیره  این  نسبي  اهمیت  درجه  تعیین  است 
یکدیگر مي باشد. زیرا در قدم بعدي، سازمان ها بر روي 
آن زنجیره هایي متمرکز مي شود که پتانسیل بسیار زیادي 
براي دستیابي به یک برتري رقابتي دارند. سپس بر روي 
فرآیندها، تامین کنندگان و مشتریان زنجیره یا زنجیره هاي 
عملکرد  بهبود  و  ارزیابي  به  تا  شوند  مي  متمرکز  مرتبط 
آنها بپردازند. این تمرکز بر مشتري شامل شناسایي بازار و 
افزایش سطح آگاهي مشتریان از سطح کیفیت محصوالت 
و غیره مي باشد. عدم تمرکز بر مشتریان هزینه هاي زیر را 

براي سازمان در بر دارد:
- از دست دادن اعتبار سازمان

- عدم وفاداری مشتري  و رفتن به سمت سایر رقبا 
- صرف زمان، انرژي و هزینه زیاد جهت کسب بازارهاي دیگر 

- از دست دادن ارزش افزوده سازمان 
واضح است که در شناسایي پایه هاي زنجیره تامین در حوزه 
تامین کنندگان عواملي چون شناسایي،  ارزیابي،  انتخاب،  
رده بندي،  مدیریت روابط و سنجش عملکرد تامین کنندگان 
نقش مهمي در تضمین کیفیت محصوالت مي تواند داشته 
و  سازمان  داخلي  هاي  دپارتمان  بررسي  همچنین  باشد. 
بهینه سازي این واحدها در راستاي زنجیره و انتخاب افراد 
زنجیره  هاي  پایه  تواند  مي  مناسب  قرارگیري  براي  خبره 

تامین را تقویت کند.

3-2- زنجیره تامین داخلي
زنجیره تامین داخلي آن قسمت از زنجیره است که درداخل 
زنجیره  عمومي  ساختار  است.  گرفته  شکل  سازمان  خود 
تامین داخلي مي تواند بسته به نوع شرکت، پیچیده یا ساده 
باشد که شناخت زنجیره تامین محسوب مي شود. در بعضي 
از مواقع، اشخاصي که در هر قسمت از زنجیره داخلي کار 
مي کنند ممکن است افراد سایر بخش ها را به دیده افراد 
داخل زنجیره تامین داخلي نگاه کنند؛ این نگرش به طور 
براي  داشت.  خواهد  دنبال  به  را  فراواني  مشکالت  مسلم 
نموداري  مواقع  از  بعضي  تامین داخلي در  زنجیره  شناخت 
داخل  ارتباطات قسمت هاي مختلف  کنند که  ترسیم مي 
آن را نشان مي دهد. بدیهي است که در تهیه این نقشه از 
افرادي که داراي اطالعات کاملي از ارتباطات واحد خویش 
با سایر واحد ها هستند استفاده مي-شود. به عنوان مثال 
قسمت هاي فروش، برنامه ریزي مواد، خرید، ساخت، انبار، 
شوند  دیده  نقشه  این  در  توانند  مي  نقل  و  وحمل  توزیع 
به طوري که تضمین کیفیت نظارت کالن به این واحدها 
از  یکي  باشد.  مي  واحدها  این  بهتر  براي عملکرد هر چه 
که سازمان  باشد  کیفیت1 مي  کلیدي، طرح  ابزارهای  این 
پروژه  در  که  را  منابعي  و  ها  مسئولیت  کلیه  نگاه  یک  در 
خاص درگیر هستند از طریق طرح کیفیت نظارت،  مدیریت 
تضمین  هاي  خروجي  از  همچنین  و  مي نماید  کنترل  و 
این قسمت ها، حضور  تمامي  به ترکیب  توان  کیفیت مي 
گواهینامه  صدور  همچنین  و  ها  قسمت  کلیه  کارشناسان 
و  برقي  مختلف  هاي  تست  شامل  که  محصوالت  معتبر 

مکانیکي محصول مي گردد ، اشاره کرد.
 

3-3-  شراکت هاي زنجیره تامین داخلي]4[ 
توزیع  و  تامین کنندگان  با  روابط  جز  )به 

کنندگان(
شراکت  نیز  و  رقبا  با  شراکت  بر  مبتنی  فعالیت هاي  مانند 
موارد،  پاره اي  در  مشترک  کسب وکار  داراي  صنایع  با 
از  بهره گیري  و  متعارف  برون سپاري  بر  عالوه  سازمان ها 

1. Quality Plan
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ارتباط  و  رایج  خریدهاي  نیز  و  بیروني  پیمانکاران  خدمات 
سایر  با  دیگر  شراکت هاي  برقراري  به  توزیع کنندگان،  با 
تحت  فعالیت   ، مشترک1  سرمایه گذاري  )مانند  سازمان ها 
این  که  مي ورزند  مبادرت  و...(  ،کنسرسیوم ها  لیسانس2 
موارد نیز باید تحت مدیریت و مراقبت اثر بخش قرار داشته 
باشند. در حالت دیگر، ممکن است چند سازمان رقیب به 
سرمایه گذاري  و فعالیت مشترک اقدام کنند؛ مانند این که 
دو یا چند رقیب براي تامین یک محصول معین به انجام 
و  چانه زني خرید  قدرت  افزایش  منظور  )به  خرید مشترک 
بهره گیري از مزایاي هم افزایي( و یا سرمایه گذاري مشترک 
)براي تحقیق و توسعه در مورد محصول مورد بحث( اقدام 
کنند. به عبارت دیگر، رقابت لزومًا به معني تخاصم نیست 
بلکه در عین رقابت، مي توان همکاري هایي با هدف خلق 

ارزش براي طرفین ترتیب داد. 
در صورتي دیگر از شراکت ها مي توان به لزوم بررسي امکان 
کرد  اشاره  سازمان هایي  سایر  با  مشارکتي  روابط  برقراري 
که در نگاه اول فاقد هر گونه رابطه با سازمان ما هستند؛ 
و  قراردارند  سازمان  تامین  زنجیره  در  نه  که  معنا  این  به 
ایفاي نقش مي کنند بلکه به  نه در مقام رقابت با سازمان 
دالیل وجود اشتراکاتي مي توان از همکاري مشارکتي با آنها 
بهره مند شد. مثاًل ممکن است سازمان ما بتواند براي توزیع 
شرکت هاي  توزیع  کانال هاي  ظرفیت  از  خود  محصوالت 
دیگر بهره ببرد؛ در این صورت، هم ظرفیت خالي کانال هاي 
توزیع یاد شده پر شده و هم براي سازمان ما منافع اقتصادي 
زیادي به همراه خواهد آورد. یا به عنوان نمونه، دو صنعت را 
فرض کنیم که هر دو کسب وکار شیمیایي دارند اما ارتباط 
صنایع  این  دوي  هر  که  در صورتي  ندارند.  هم  با  خاصي 
به  استفاده کنند، گزینه هاي مربوط  اولیه مشترکي  از مواد 
صنعت،  دو  این  مشترک  اولیه  مواد  تامین  کردن  یکپارچه 

موارد مهم و قابل تاملي خواهند بود. 

3-4- زنجیره هاي تامین خارجي
هنگامي که شناخت زنجیره تامین داخلي حاصل شد، باید 
عبارت  به  دهیم.  تعمیم  زنجیره  خارجي  قسمت  به  را  آن 

مشتریان  و  کنندگان  تامین  ارتباطات  خصوص  در  دیگر 
هاي  فرصت  شاید  قسمت  این  کنیم.  نیز صحبت  کلیدي 
بیشتري براي بهبود زنجیره پدید آورد، اما درجه پیچیدگي 
آن را باال مي برد. در این قسمت مجددا اولویت بندي انجام 
مي شود، یعني اینکه سازمان نیاز دارد روي آن بخش هایي 
از زنجیره متمرکز شود که مهمترین موفقیت هاي سازمان 

آنجا رقم خواهد خورد. 

مدیریت اثربخش تامین کنندگان
•    شناسایي تامین کنندگان

•    ارزیابي و انتخاب تامین کنندگان
•    رده بندي تامین کنندگان

•    مدیریت روابط و سنجش عملکرد تامین کنندگان
با  روابط  در  شراکت  مناسب  ساختاردهي  منظور  به 
انتخاب  و  ارزیابي  شناسایي،  است  الزم  تامین کنندگان 
تامین کنندگان )و نیز توزیع کنندگان( به دقت صورت پذیرد. 
از سویي سازمان باید تامین کنندگان خود را حسب شرایط 
و توانمندي هاي آنها در طبقه هاي مختلف رده بندي کند. 
تامین کنندگان  با  خود  روابط  باید  سازمان  دیگر،  طرف  از 
را به دقت مدیریت کرده و در حین عملکرد و یا در پایان 
و  بازبیني  به  مقتضیات(  )حسب  تامین کننده  هر  قرارداد 
 3 مثال، شکل  عنوان  پردازد.  به  به  وي  عملکرد  سنجش 
شامل زیر مدل مفهومي نظام مدیریت تامین کنندگان در 
سازمان صنایع هوافضا را نشان مي دهد . اجزای مدل بیانگر 

رویکرد و مفاهیم بکار رفته در این نظام است.

1. Joint Venture
2. Licensing

شکل 3:  مدل مفهومي نظام مدیریت تامین کنندگان
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به عنوان نمونه، در این قسمت الزم است  به مقوله مهم 
»خریدهاي خارجي« در مجموعه صنایع دفاعي اشاره شود. 
بخشي از نیازمندي هاي صنایع دفاعي از طریق خریدهاي 
خارجي تامین مي گردد. اگر چه بحث خریدهاي خارجي از 
این  اما به طور کلي در  زوایاي مختلف قابل تحلیل است 
به خریدهاي  این گونه خریدها نسبت  باید گفت که  مورد 
داخلي متضمن صرف هزینه و زمان بیشتري هستند. پس 
باید هنگامي اقدام به خرید خارجي کرد که از عدم امکان 
تامین ماده اولیه، قطعه، محصول یا دانش فني مورد نظر در 
داخل کشور اطمینان حاصل کنیم. با آن که صنایع یا مراجع 
انجام دهنده خرید خارج در بخش دفاع در این مورد اظهار 
اطمینان مي کنند اما متاسفانه به دلیل فقدان اطالعات کافي 
دستاوردهاي  و  بالقوه  و  بالفعل  توانمندي هاي  از  روزآمد  و 
بخش هاي مختلف صنعت کشور مي توان در مورد صحت 
دیگر،  عبارت  به  داد.  خرج  به  تردید  خاطر،  اطمینان  این 
مرحله شناسایي تامین کنندگان در مورد اقالم خرید خارجي، 
از نظر امکان سنجي مستمر، بومي سازي خریدها و کاهش 
خریدهاي خارجي از اهمیت قابل توجهي برخوردار است. از 
طرف دیگر، در بخش پایین دستي زنجیره تامین هر سازمان 
نیز الزم است شبکه توزیع محصوالت تحت مدیریت کارآ 
و اثربخش قرار داشته باشد. انتخاب مناسب توزیع کنندگان 
شیوه هاي  انتخاب  توزیع،  کانال هاي  صحیح  گزینش  و 
از جمله  دیگر  موارد مختلف  و  مناسب  بسته بندي و حمل 
به شمار  توزیع کاال  بهره ور شبکه  نکات مهم در مدیریت 

می آید.
نیازمند  و چالش هاي  دغدغه ها  از  یکي  مثال،  عنوان  به   
مسلح،  نیروهاي  و  دفاعي  صنایع  بین  تعامالت  در  بهبود 
زمان طوالني »تبدیل ایده به محصول« است؛ به گونه اي 
)در  دفاعي  بازدارندگي  اصل  به  مي تواند  امري  چنین  که 
مواجهه با تهدیدات بالقوه( خدشه وارد کند و از سویي، تنوع 
و گستره رو به افزایش تهدیدات نظامي بر اهمیت این امر 
مي افزاید. در چنین شرایطي، شناسایي و تعامل با بخش هاي 
برخي شرکت هاي  با  یا حتي  و  غیردفاعي کشور  مختلف 
یاد  شرایط  از  برون رفت  براي  راهکاري  عنوان  به  خارجي 
به  مربوط  هاي  فعالیت  از  برخي  انجام  در  تسریع  و  شده 

فرآیند تبدیل ایده به محصول اعم از فعالیت هاي تحقیقاتي 
یا تولیدي مي تواند به عنوان یک رویکرد مهم و تاثیرگذار 
مدنظر قرار گیرد. در انتها الزم است بدانیم که براي انتخاب 
شایسته و بهتر تامین کنندگان، تضمین کیفیت بایستي از 
تکنیک هاي نوین انتخاب و تصمیم سازي استفاده نماید. 
از جمله این تکنیک ها مي توان به1AHP )فرآیند تحلیل 

سلسله مراتبي( اشاره نمود

5- جمع بندي
بهبودهاي  انجام  براي  داشت  خواهد  نیاز  سازماني  هر 
الزم در عملکرد خود نیز فراهم شدن رضایت مشتریان و 
ارزش آفریني مناسب براي آنها به همکاري با تامین کنندگان 
و شرکاي زنجیره تامین بپردازد. مثاًل در صورتي که بحث 
»کاهش قیمت محصول« مطرح باشد، طبیعي است که این 
داخل سازمان ها  در  هزینه ها  راهبردی  به کاهش  تنها  امر 
فعالیت هاي  به  تا  بود  خواهد  نیاز  بلکه  نمي شود  محدود 
تامین کنندگان و بررسي فرصت هاي کاهش راهبردی هزینه 
در مورد آنان نیز پرداخته شود. چنین امري در مورد کاهش 
زمان هاي تحویل، بهبود کیفیت و ارتقاي سطح فناورانه و 
نیز تغییرات طراحي محصوالت و خدمات نیز صادق است. 
سازمان هاي  با  شده  برقراري  ارتباطات  و  شراکت  امر  در 
از جمله سازگاري فرهنگي، تبادل دانش  باید نکاتي  دیگر 
و فناوري، تسهیم مناسب اطالعات و فراهم آوردن فضاي 
نظر  مد  طرف(  دو  کارکنان  )توسط  نوآوري  براي  مناسب 
قرار گرفته باشد. گاهي ممکن است ناسازگاري فرهنگي دو 
سازمان به دلیل قرار داشتن هر یک در کسب  و کارهاي 
)مانند  مختلف  شرایط  و  محیط ها  با  تعامل  و  متفاوت 
کیفیت، زمان تحویل، حجم تولید، تنوع، گستره جغرافیایي 
و  شریکانه  ارتباطات  برقراري  و...(  مشتریان  فرهنگي  و 
کند.  مواجه  جدي  دشواري هاي  با  را  آنها  بین  همکاري 
سازمان ها  اصلي  انگیزه هاي  از  یکي  موارد،  از  پاره اي  در 
فناوري  و  دانش  از  بهره مندي  روابط شریکانه  برقراري  در 
دیگران است. بدیهي است چنین ارتباطاتي باید در فضاي 
»برنده- برنده« برقرار شود و در صورتي که در یک طرف 
معامله، احساس زیان و بهره کشي توسط طرف مقابل ایجاد 

1. Analytic Hierarchy Process
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بود.  خواهد  شکست  به  محتوم  مذکور  رابطه  قطعًا  گردد، 
اداره کردن بهره ور زنجیره تامین هر سازمان نیازمند ساختار 
برون سپاري  از  سازمان  همچنین  و  است  مدیریت  مناسب 
فعالیت هاي مرتبط با شایستگي هاي محوري به پیمانکاران 
در  کلیدي  نقشي  امر،  این  لذا  کند  پرهیز  بایستي  بیروني 
»تامین مطمئن« و کاهش ریسک تامین محصوالت دفاعي 
دارد. به نظر مي رسد که اهمیت پرداختن به زنجیره تامین 
به منظور افزایش همه جانبه کیفیت محصوالت  مبتنی بر 
تکنیک 1SCOR به مراتب بیشتر ازکنترل و رسیدگي به 
قسمت و یا قسمت هاي از واحدها مانند خرید، تولید و مونتاژ 

و یا کانال هاي توزیع است.
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