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تیپاکس ،نشریه داخلی گروه خدمات تیپاکس
است نشریه ،آماده دریافت و انتشار مطالب
خوانندگان اســت مطالب رســیده پس از
ویرایش منتشر می شوند استفاده از مطالب
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مقاالت و مطالب دریافتی پس فرســتاده
نمیشود.

سخن نخست

 30خــرداد هــر ســال یــادآوری خوبــی اســت
بــرای مــا کــه بگوییــم و بدانیــم چقــدر در
زمینــه ارایــه تســهیالت بــه مشــتریان تیپاکــس
رشــد داشــتهایم و چگونــه بــه شــرایط امــروز
رســیدهایم و چطــور میخواهیــم راهــی را ادامــه
دهیــم کــه بــا فــراز و نشــیبهای فــراوان همــراه
اســت .سـیام خــرداد هــر ســال به عنــوان ســالروز
تأســیس شــرکت تیپاکــس فرصت مناســبی اســت
تــا مخاطبانمــان از پیشــرفتمان بگوینــد و
کمبودهــا و کاســتیهایمان را گوشــزد کننــد
و از مــا بپرســند در مســیر بهبــود حملونقــل
مرســوالت چــه برنامههایــی داریــم .بیشــک
امــروز دنیــای مــدرن و رشــد تقاضــا ،مــا را بــر
ایــن مــدار بــه حرکــت وا مـیدارد کــه بنیانهــای
ســنتی را بــه ســوی مدرنیزاســیون خدمــات
بــه پیــش ببریــم .طــی یکســال گذشــته
همــکاران تیپاکــس فرآیندهایــی را دنبــال
کردنــد کــه براســاس آن اســتفاده از
تکنولوژ یهــای
در
روز
خــد مـــا ت

جمــعآ و ر ی
و تـــوزیـــــع
مـــــرســـــــــوالت
امکــانپذیــــر باشــد گــو کــه ایــن
تحــوالت و تغییــرات گاهــی بــا چالشهایــی
کوتــاه مــدت نیــز روبــهرو بــوده اســت؛ امــا
ســرانجام تحــوالت بــه ســمتی نیــل کــرد کــه
رضایتمنــدی مشــتریان را بــه دنبــال داشــته
باشــد .همانگونــه از ســال گذشــته گفتیــم و
نوشــتیم امســال ،ســال تغییــر و تحــول تیپاکــس و
حرکــت بــه ســوی مجموع ـهای مجهــز بــه علــم و
تکنولــوژی روز دنیاســت .گرچــه ایــن راهــی اســت
بســیار صعــب و پــر از دس ـتاندازهای فــراوان امــا
متخصصــان تیپاکــس راهبردهــای رســیدن بــه
اهــداف را مصرانــه و مجدانــه دنبــال میکننــد.
از برجســتهترین تحــوالت امســال ،امضــای
توافقنامــه همــکاری میــان شــرکت تیپاکــس و
شــرکت پســت قطــر بــود کــه در شــهر دوحــه
امضــا شــد .براســاس ایــن تفاهمنامــه امــکان
ارســال و دریافــت مرســوالت پســتی ایــران
بــه قطــر و بالعکــس و نیــز بــه سرتاســر جهــان
میســر شــد .در ایــن تفاهمنامــه شــرایط بــرای
رونــق تجــارت الکترونیــک ( )E-Commerceو
همــکاری دو شــرکت در زمینــه واردات و صــادرات
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از مســیرهای زمینــی ،هوایــی و دریایــی مــورد
توجــه قــرار گرفــت .ایــن مثــال از تالشهــای
تیپاکــس بــرای همکاریهــای مشــترک بــا
کشــورهای مختلــف دنیــا گــواه ایــن مدعاســت
کــه شــرکت تیپاکــس بــه دنبــال انتقــال تجربیــات
و کســب تجربــه در زمینــه رونــق تجــارت
الکترونیــک و برآینــد آن همــوار کــردن مســیری
مدرنتــر بــرای خدماتدهــی جهانــی اســت.
مســیری کــه در دوران اقتصــاد مقاومتــی توســط
تیپاکــس آغــاز شــد و ســرفصلی نویــن را بــرای
دیگــر شــرکتهای کشــورمان بــرای حضــور
درخشــانتر در عرصههــای تجــارت بینالمللــی

گشــود.
امــروز در تیپاکــس متخصصــان زیــادی
در حــال برنامهریــزی و تکاپــو هســتند .بخــش
پژوهــش و تحقیــق شــرکت ،بــا در نظــر داشــتن
شــعار ســرعت ،دقــت و امانــت ،ضمــن رصــد
بازارهــای داخلــی و جهانــی و پیگیــری فعالیــت
دیگــر شــرکتهای دنیــا توانســته خدمــات
بهین ـهای را بــه مشــتریان ارایــه دهــد؛ امــا اینهــا
کافــی نیســت و مــا معتقدیــم بــرای بــه روز مانــدن
بایــد هــر لحظــه جس ـتوجو کــرد و دانســتههای
تیپاکــس و بایســتههای ایــن شــرکت را متحــول
کــرد .گرچــه تحــول و تغییــر در حــوزه ارســال
مرســوالت ،غیــر از دانــش و آگاهــی نیــاز بــه
لجســتیک و پشــتیبانیهای قــوی دارد ،امــا
متخصصــان تیپاکــس ایــن رویکــرد را برگزیدهانــد
کــه بایــد بتوانیــم بــا کاســتن از حضــور فیزیکــی

مشــتریان از طریــق مــدرن کــردن خدمــات تحــول
بزرگــی را در جهــت آســایش و رفــاه مشــتریان
ایجــاد کنیــم.
شــاید بیــراه نگفتــه باشــیم اگــر بگوییــم کــه
تیپاکــس در زمینــه اینترنتــی کــردن خدمــات
و بینیــاز کــردن مخاطبــان از حضــور و
توآمدهــای مکــرر پیشــرو بــوده اســت.
رف 
مــدرن کــردن پســت و حملونقــل مرســوالت
شــاید مهمتریــن دســتاوردی باشــد کــه طــی
ســالهای اخیــر در شــرکت تیپاکــس دنبــال
شــد .تیپاکــس از ابتــدا پســت بینالمللــی بــوده
و قصــد دارد بــرای بینالمللــی و جهانــی مانــدن،
رویکردهــای نوآورانــهای را اتخــاذ کنــد .در ایــن
راه تأســیس شــرکت «تیپاکــس اینترنشــنال» در
گــروه خدمــات تیپاکــس کــه حملونقــل
بینالمللــی و مــراودات تجــاری تیپاکــس
را بــر عهــده دارد ،توانســته راههــای
تــازهای را برایمــان بگشــاید .بــه
هــر حــال
مدیریــت
نــوآور و

کا ر آ فر یــن
بــر ایــن
پایــه اســتوار اســت
کــه مانــدن جایــز
نیــســـت .مدیریت نوآور میگوید بــایـــد
در حرکــت و تکاپــو بــه ســوی ایدهآلهــا گاهــی
از ســود و منفعــت دوری کــرد و بایــد هزینههــای
نــوآوری و رشــد را متقبــل شــد.
مــا بــر ایــن باوریــم کــه دنیــای امــروز ،دنیــای
حرکــت بــه فــرا تکنولــوژی اســت و تکنولــوژی
در کنــار نیروهــای متخصــص و روزآمــد میتوانــد
بــه مرزهــای ترســیم شــده مدرنیزاســیون
خدماتدهــی برســد .از ایــنرو امســال همــه
تــوان و قــدرت تیپاکــس را صــرف حرکــت در
مســیر نوآوریهــای مــدرن و ایجــاد شــبکههای
ارتباطــی بــا دنیــا کردهایــم .یقیــن داریــم کــه در
شــمارههای بعــد نشــریه تیپاکــس از اتفاقــات مهــم
دیگــری رونمایــی خواهیــم کــرد ،اتفاقاتــی کــه بــا
دلگرمــی حضــور شــما بــه رفــاه عمومــی در زمینــه
حملونقــل پســتی ختــم خواهــد شــد.
نوید دهقان-مدیر مسئول

News

امضا تفاهمنامه همکاری بین شرکت «تیپاکس» و شرکت پست قطر

تفاهمنامــه همــکاری بیــن شــرکت «تیپاکــس»
و شــرکت پســت قطــر در اردیبهشــت مــاه ســال
جــاری در دیــدار مدیــران عامــل دو طــرف در
شــهر دوحــه قطــر امضــا شــد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی «تیپاکــس» ،تســهیل
امــکان ارســال مرســوالت پســتی از ایــران بــه
قطــر و بالعکــس و مهیــا کــردن شــرایط بــرای
رونــق تجــارت الکترونیــک ( )E-Commerceو
همــکاری دو شــرکت در زمینــه واردات و صــادرات
از مســیرهای دریایــی ،هوایــی و زمینــی از
مهمتریــن مفــاد ایــن تفاهمنامــه اســت کــه در
اردیبهشــت مــاه ســال جــاری بــه امضــای دکتــر
مهــرداد فاخــر مدیرعامــل تیپاکــس و آقــای فالــح
محمــد النعیمــی مدیرعامــل شــرکت پســت قطــر
رســید.
در دیــدار مدیــران عامــل دو شــرکت و
تفاهمنامــه همــکاری منعقــد شــده ،بــر اســتفاده
و بهرهبــرداری از امکانــات و زیرســاختهای دو
شــرکت جهــت تســهیل ارتباطــات پســتی تاکیــد
و توافــق شــد کــه تالشهــای هدفمنــد بــرای
ایجــاد شــبکه ارتبــاط کوریــری بیــن ایــران و قطــر
صــورت گرفتــه و همکاریهــای دوجانبــه جهــت
توســعه و گســترش ارتبــاط بــا شــبکههای پســتی
دنیــا صــورت پذیــرد.
ایجــاد امــکان بــرای همافزایــی شــبکههای
پســتی ،فراهــم شــدن شــرایط جهــت اســتفاده از
امکانــات هلدینــگ فاخــر و شــرکت پســت قطــر
جهــت همکاریهــای دوجانبــه ،بــه کارگیــری
ظرفیتهــای شــرکت «تیپاکــس» جهــت تحقــق
اهــداف اقتصــاد مقاومتــی و غلبــه بــر تحریمهــای
یکجانبــه علیــه ایــران و در نهایــت ســوق دادن
بنگاههــای اقتصــادی بخــش خصوصــی بــه ســوی
حضــور پررنگتــر در عرصــه تجــارت جهانــی از
دیگــر اهــداف انعقــاد ایــن تفاهمنامــه بــوده اســت.
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مقالهوگو
گفت

تیپاکــس روزهــای تغییــر و تحــول را از ســر
میگذرانــد .افتتــاح هــاب مــدرن تیپاکــس ،انتقــال
خدمــات و فعالیتهــای تیپاکــس بــه فضــای
مجــازی و همزمــان بــا ایــن روندهــا ،کوشــش
بــرای حضــور بیشــتر در عرصــه تجــارت جهانــی و
منطقـهای شــرایطی جدیــد را بــرای مجموعــه رقم
زده اســت .بــا دکتــر مهــرداد فاخــر مدیــر عامــل
تیپاکــس در خصــوص چش ـمانداز ایــن تحــوالت و
چالشهــای ایــن مســیر بــه گفتوگــو نشســتیم.
گفتوگویــی کوتــاه کــه حاصــل آن را در ادامــه
میخوانیــد.
گفتوگــو را در خصــوص چشـماندازهای
شــرکت و چالشهــای پیــشرو آغــاز
میکنیــم .در ســال گذشــته و امســال
تحــوالت مهمــی در اکوسیســتم مجموعــه
گــروه خدمــات تیپاکــس رخ داد .اتفاقاتــی
ماننــد کســب جایــگاه نخســتین اپراتــور
پســت خصوصــی کشــور و نیــز افتتــاح
مدرنتریــن و بزرگتریــن هــاب مکانیــزه
خاورمیانــه .تحوالتــی کــه هــم در جایــگاه
بیرونــی شــرکت و هــم در ســاختارهای
درونــی آن روی داد .بــا توجــه بــه ایــن
رخدادهــا ،انتظــار م ـیرود کــه در ســال 97
هــم ایــن تحــوالت ادامــه داشــته باشــد.
مهمتریــن محورهــای تحــول در تیپاکــس در
ســال  1397چیســت و شــرکت در تــداوم
مســیر خــود امســال بــه کــدام ســو خواهــد
رفــت؟
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همــان طــور کــه تشــریح کردیــد ،تیپاکــس
در ســال  96تحــوالت مهمــی را تجربــه کــرد
و زیرســاختهای خــود را در حوزههایــی
ماننــد مکانیــز ه کــردن خدمــات ،بهرهگیــری از
نیــروی انســانی متخصــص ،طراحــی و اجــرای
اپلیکیشــنهای مرتبــط بــا ایــن صنعــت و...
تقویــت کــرد .بنــای مجموعــه در ســال جدیــد
ایــن اســت کــه ایــن رونــد بــا شــتاب بیشــتر ادامــه
یابــد .مهمتریــن محــور ایــن تحــوالت حرکــت هــر
چــه بیشــتر در مســیر اســتفاده از بســتر اینترنــت و
 ITمحــور شــدن خدمــات تیپاکــس اســت .فضــای
کســب و کار در همــه جهــان ،سالهاســت کــه
در ایــن مســیر حرکــت کــرده اســت و بســیاری
از کســب وکارهــا و انــواع خدمــات مختلــف بــر
بســتر اینترنــت ارایــه میشــود .ایــن رونــد در
ایــران هــم چنــد ســالی اســت کــه آغــاز شــده
و بــه خصــوص بــا مهیــا شــدن زیرســاختهای
اینترنتــی الزم بــرای ایــن کســب و کارهــا شــاهد
رشــد و گســترش روزافــزون آنهــا و اســتقبال
بســیار گســترده مــردم بودهایــم و انــواع خدمــات
مختلــف امــروز در بســتر اینترنــت و بــا اســتفاده از
نرمافزارهــای کاربــردی ارایــه میشــود.
صنعــت پســت و کوریــر ســرویس هــم از ایــن
رونــد مســتثنی نبــوده اســت و نخواهــد بــود.
مهمتریــن راهبــرد تیپاکــس در ســال جــاری
کوشــش بــرای حضــور هــر چــه قویتــر در ایــن
فضــا و عرصــه اســت .بــا توجــه بــه خالءهــای
موجــود در ایــن صنعــت بــه لحــاظ بهرهگیــری از

علــم و تکنولــوژی روز دنیــا« ،تیپاکــس» بــه عنوان
بنیانگــذار صنعــت کوریــر ســرویس در ایــران
و برنــدی پیشــرو و معتبــر در ایــن صنعــت بنــا
دارد در عرصــه خدمــات اینترنــت و نرمافزارهــای
کاربــردی هــم حضــوری موثــر و جــدی داشــته
باشــد .ایــن امــر یــک ضــرورت و محــور راهبــردی
تحــوالت آتــی در «تیپاکــس» اســت و در ایــن راه
کامــ ً
ا جــدی و مصمــم هســتیم و تمــام ارکان
تصمیمگیــر و اجرایــی مجموعــه هــم بــا یکدیگــر
هماهنــگ هســتند تــا حرکــت در ایــن محــور را
تســهیل کــرده و شــتاب بخشــند.
اگــر ممکــن اســت بــه برخــی از اقدامــات
صــورت گرفتــه در ایــن زمینــه اشــاره
کنیــد.
در گام نخســت مدرنتریــن هــاب مکانیــزه
کشــور را در ذیــل اکوسیســتم گــروه خدماتــی
تیپاکــس راهانــدازی کردیــم .در گام بعــد ،بــه
منظــور افزایــش ســرعت و دقــت در ارســال
مرســوالت و محمــوالت ،ســامانهای جهــت
تســهیل در امــور جمــعآوری و توزیــع طراحــی
شــد .ایــن اپلیکشــین« ،جــت» نــام دارد و بــرای
جم ـعآوری و توزیــع مرســوالت اســتفاده میشــود
و بــا آغــاز بــه کار ایــن نرمافــزار کاربــردی تقریب ـاً
تمــام زیرســاخت کاری تیپاکــس بــه آن متکــی
خواهــد بــود و روشهــای پیشــین بــه تدریــج و در
فرآینــدی کــه آســیبی بــه انجــام تعهــدات تیپاکس
در قبــال مشــتریانش وارد نشــود ،کنــار گذاشــته

Interview

خواهــد شــد .البتــه در ابتــدای اجــرای ایــن برنامــه
بــا مشــکالتی مواجــه شــدیم کــه در هــر تغییــر
و تحــول بزرگــی اجتنــاب ناپذیــر اســت .ایــن
چالشهــا بــا صبــر و حوصلــه همراهــان تیپاکــس،
مرتفــع گردیــد.
از دیگــر اقدامــات مهمــی کــه در دســت انجــام
داریــم و بــه زودی در اختیــار مشــتریان قــرار
میگیــرد ،اپلیکیشــن « »My Tipaxخواهــد بــود.
ایــن اپلیکیشــن بــرای مشــتریان «تیپاکــس»
طراحــی شــده اســت و بــا اســتفاده از آن مشــتریان
مــا میتواننــد بــه تمــام خدماتــی کــه تاکنــون بــه
صــورت تلفنــی یــا مراجعــه بــه شــعب تیپاکــس
از آن برخــوردار میشــدند ،دسترســی داشــته
باشــند »My Tipax« .بعــد از آغــاز بــه کار مجــرای
اصلــی ارتبــاط شــرکت بــا مشــتریان خواهــد بــود
و کوشــش مــا آن اســت کــه نــه تنهــا هیــچ افتــی
در کیفیــت خدمــات رخ ندهــد ،کــه بــا امکانــات
جدیــدی کــه در بســتر فضــای مجــازی فراهــم
اســت ،کیفیــت خدمــات ارایــه شــده ،افزایــش
یابــد .بــا بهرهگیــری از ایــن اپلیکیشــن مشــتریان
تیپاکــس قــادر خواهنــد بــود بــه منظــور ثبــت
سفارشــات خــود از طریــق فضــای مجــازی
بــه راحتــی اقــدام کننــد و مامــوران شــرکت
در کوتاهتریــن زمــان ممکــن جهــت دریافــت
مرســوالت در محــل حاضــر خواهنــد شــد .ایــن
امــر باعــث افزایــش ســرعت خدماترســانی و
کیفیــت هرچــه بهتــر و بیشــتر خدمــات بــا در
نظــر گرفتــن رفــاه حــال مشــتریان خواهــد بــود.
هــم اکنــون امــکان رهگیــری مرســوالت از طریــق
ســایت شــرکت تیپاکــس فراهــم اســت و بــه زودی
ایــن کار از طریــق اپلیکیشــن هــم ممکــن خواهــد
بــود و صاحبــان مرســوالت خواهنــد توانســت در
هــر زمــان و مــکان از آخریــن وضعیــت مرســوالت
خــود مطلــع شــوند.
راه انــدازی شــرکت « »T-Peykبــرای ارایــه
خدمــات نقطه بــه نقطــه ( )point to pointاز دیگر
اقدامــات مهــم صــورت گرفتــه در گــروه خدمــات
تیپاکــس اســت .اقتضائــات تحــول در فضــای
کســب و کار و حتــی زندگــی روزمــره مــردم بــه
نحــوی اســت کــه نیــاز بــه ایــن خدمــات جهــش
روزافزونــی یافتــه اســت »T-Peyk« .میکوشــد
ایــن خدمــات را بــا باالتریــن ســرعت ،مدرنتریــن
تکنولــوژی و قیمــت بهینــه ارایــه نمایــد.
عــاوه بــر مــوارد پیشگفتــه طراحــی جدیــد
بــرای بســتهبندی تیپاکــس انجــام شــده و در حــال
حاضــر ایــن بســتهبندیها در مرحلــه نهایــی
شــدن قــرار دارد .طراحــی ایــن بســتهبندیها
بــر مبنــای مطالعــات گســترده بــازار در واحــد
 R&Dتیپاکــس صــورت گرفتــه و در طراحــی
آنهــا عــاوه بــر اســتحکام و زیبایــی ،نیازهــای
مشــتریان لحــاظ گردیــده اســت .بــه نحــوی کــه
حتــی مرســوالتی کــه اشــکالی نامتعــارف دارنــد بــا
ســهولت و امنیــت بیشــتری بســتهبندی و حمــل
شــوند.

در نظــر گرفتــه شــده بــرای مجموعــه بایــد
چابکتــر ،و موثرتــر از قبــل باشــد .مهمتریــن
راهبــرد در ایــن حــوزه تخصصگرایــی در حــوزه
نیــروی انســانی اســت .ســرمایه انســانی شــرکت
بایــد بــه بهتریــن شــکل ممکــن بــرای دســتیابی
بــه چش ـماندازهای در نظــر گرفتــه شــده در ایــن
حــوزه بــه کار گرفتــه شــود.
تخصصگرایــی در حــوزه منابــع انســانی ضامــن
بــه کارگیــری بهینــه تــوان کارکنــان و جــذب
اســتعدادها بــه مجموعــه اســت و بــا تکیــه بــر آن
میتــوان مســیر حضــور قــوی تیپاکــس در عرصــه
خدمــات مجــازی و بازارهــای منطقـهای و جهانــی
را پیمــود.
از نمونههــای بــارز پیگیــری چنیــن راهبــردی،
افزایــش قابــل توجــه میانگیــن تحصیــات
دانشــگاهی کارکنانــی اســت کــه در ماههــا و
ســالهای اخیــر بــه «تیپاکــس» پیوســتهاند.
ایــن کار البتــه کافــی نیســت و درصــدد هســتیم تا
ارتبــاط مجموعــه را بــا دانشــگاهها و مراکــز علمــی
تقویــت کنیــم تــا فعالیــت این صنعــت در ایــران را
بــا اتخــاذ روشهــای نویــن ،بهبــود بخشــیم .چنین
کاری ضامــن بــه کار گرفتــه شــدن هــر چه بیشــتر
دانــش روز بــرای بهبــود فعالیــت مجموعــه اســت.
در ایــن مــدت حتــی شــاهد پیوســتن تعــدادی
از مدرســان دانشــگاهها بــه مجموعــه بودهایــم.
امــری کــه میتوانــد منجــر بــه تولیــد دانــش در
حــوزه صنعــت پســت و کوریــر ســرویس درون
ســازمان باشــد و «تیپاکــس» را بــه یــک مجموعــه
مولــد دانــش مبــدل کنــد .ایــن تولیــد دانــش
درون ســازمانی میتوانــد بهتریــن ســرمایه بــرای
حضــور موفــق چــه در عرصــه فضــای مجــازی و
چــه در عرصههــای داخلــی و بینالمللــی باشــد و
برنام ـهای اســت کــه بــا جدیــت دنبــال میکنیــم.

نــگاه بیشــتر ایــن شــرکت بــه بــازار
ســایر کشــورها و حضــور در عرصــه تجــارت
منطقـهای و جهانــی اســت .تیپاکــس در ایــن
حــوزه چــه برنامههــای دارد؟
در شــرایط فعلــی جهان ،هیــچ کســب و کار بزرگی
نمیتوانــد بــدون نگاهــی جهانــی بقا و توســعه یابد.
«تیپاکــس» هــم با چنیــن رویکــردی در نظــر دارد
کــه حضــور خــود را در عرصــه منطقـهای و جهانــی
گســترش دهــد .البتــه شــرایط سیاســت خارجــی،
کار را بــرای کسـبو کارهــای ایرانــی دشــوار کــرده
اســت .بــا ایــن حــال تــاش «تیپاکــس» ،بهــره
گرفتــن از هــر فرصتــی اســت کــه در محیــط پویــا
و متغیــر بینالمللــی و منطقــهای وجــود داشــته
باشــد .مهمتریــن اقــدام در ماههــای اخیــر در
ایــن عرصــه انعقــاد تفاهمنامــه همــکاری بــا
شــرکت پســت قطــر بــوده اســت.
ایــن تفاهمنامــه در اردیبهشــت مــاه ســال جــاری
بــا شــرکت پســت قطــر در دوحــه امضــا شــد و
بــر مبنــای آن توافــق کردیــم کــه دو شــرکت در
زمینــه واردات و صــادرات از مســیرهای دریایــی،
هوایــی و زمینــی ،تســهیل امــکان ارســال و دریافت
مرســوالت پســتی از ایــران بــه قطــر و بالعکــس
و مهیــا کــردن شــرایط بــرای رونــق تجــارت
الکترونیــک ( )E-Commerceهمــکاری کننــد .بــا
آقــای فالــح النعیمــی مدیــر عامــل پســت قطــر
در مــورد اســتفاده دو شــرکت از زیرســاختهای
یکدیگــر بــرای تســهیل در امــور کســب و کار هــم
توافــق کردیــم .ایــن تفاهمنامــه گامــی جــدی در
جهــت گســترش بــازار ایــران در منطقــه و جهــان و
حضــوری جدیتــر در عرصــه تجــارت بینالمللــی
خواهــد بــود.
تفاهمنامــه بــا پســت قطــر گام نخســت در
مســیری اســت کــه بایــد در عرصــه منطقــهای و
جهانــی بپیماییــم و برنامهریــزی بــرای گامهــای
از وقتــی کــه در اختیــار مــا قــرار دادیــد،
بعــدی هــم در حــال انجــام اســت.
ممنونیــم.
گام بعــدی در ایــن حــوزه چــه خواهــد من هم از شما تشکر میکنم
بــود؟
مهمتریــن کار گســترش نمایندگیهــای تیپاکــس
در دیگــر کشورهاســت .ایــن نماینــدگان امــکان
مبادلــه مرســوالت بیــن ایــران و ســایر کشــورهای
جهــان را مهیــا میســازند و میتواننــد نقــش
جــدی در افزایــش رضایــت مشــتریان تیپاکــس
داشــته ،و تســهیالت بســیار ارزشــمندی را بــرای
بســیاری از کســب و کارهــا و حتــی مبــادالت
عــادی و روزمــره شــهروندان مهیــا کنند .گســترش
ایــن دفاتــر نمایندگــی گام بعــدی بــرای حضــور
تیپاکــس در عرصــه تجــارت جهانــی خواهــد بــود.

متناســب بــا ایــن چش ـماندازهای تغییــر
و تحــول ،در بدنــه داخلــی تیپاکــس بایــد
چــه تغییراتــی حاصــل شــود؟ ســازمان
درونــی مجموعــه بایــد چــه تحوالتــی را
تجربــه کنــد؟
بدیهــی اســت کــه دســت یافتــن بــه هــر هدفــی
یکــی دیگــر از تحوالتــی کــه بــه نظــر در گــرو ایجــاد تغییــرات متناســب در ســازمان
در تیپاکــس در حــال رخ دادن اســت ،اســت .ســازمان تیپاکــس متناســب بــا چش ـمانداز
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مقاله

نگاهی به جایگاه بستهبندی در صنعت پست

مقاله
مجتبی میرقیداری
مدیریت واحد نوآوری ،طراحی-مهندسی

چکیده
بســتهبندی در صنعــت پســت ،حملونقــل،
انبــارش و ...نیــاز بــه ســاختاری نویــن دارد تــا از
منظــر فنــی ،ایمنــی ،زیبایــی ،تبلیغــی و بازیافــت
بــا کیفیتــی مطلــوب ،وســیلهای کارا بــرای جــذب
مشــتری و بهبــود مســتمر فرآینــد خدمــات پســت
و کوریــر باشــد .اگــر کیفیــت را بــه معنــای «انجــام
درســت کارهــا» بدانیــم ،بدیهــی اســت بــرای نیــل
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بــه ایــن مهــم و بهبــود مســتمر آن نیــاز بــه
تأمیــن هزینههــای ایــن کیفیــت وجــود خواهــد
داشــت ،البتــه تلقــی ایــن هزینههــا بــه عنــوان
ســرمایهگذاری و گســترش تبلیغــات و جــذب
مشــتری ،دیــدگاه کارآفرینــان برتــر اســت.
مقدمه
قرنهاســت کــه بســتهبندی بــرای بهرهبــرداری
از کاال و حفاظــت آن ،عنصــری
ضــروری بــه شــمار م ـیرود .امــروزه
بــه خصــوص در بخــش خردهفروشــی
تقریبــاً تمامــی محصــوالت بــه
صــورت بســتهبندی شــده ارایــه
میگردنــد .بــه عــاوه یکایــک
عناصــر بســتهبندی براســاس
هدفــی کــه بــرای آنهــا در هنــگام
نقــل و انتقــال ،ذخیرهســازی و
توزیــع در نظــر گرفتــه
شــده ،مــورد مطالعــه
دقیــق قــرار گرفتهانــد.
بیتردیـــد بســتهبنـــدی
بایــد در زنجیــره صنعــت
پســـت ،حمــلونـقــــل،
انبـــارش و ...ســـاختاری
فنیتــر ،ایمنتــر و زیباتــر
بــرای کاال تأمیــن کنــد؛
تــا بدینوســیله ارتقــای
کیفیــت و بهبــود مســتمر

در فرآینــد خدمــات پســتی حاصــل گــردد.
در گســتره تعاریــف مختلفــی کــه بــرای
بســتهبندی آوردهانــد ،تعریــف فرهنــگ دهخــدا
بــرای اهــداف بســتهبندی کــه در صنعــت پســت
مــورد نظــر اســت ،جامعتــر و مرتبــط اســت:
عالمــه دهخــدا در فرهنــگ لغــات آورده:
«بســتهبندی عبارتســت از بســتن اشــیاء متفــرق
در یــک لفــاف یــا در یــک صنــدوق».
در ادامــه خالصــهای از تعاریــف و پیشــینه
بســتهبندی در فرآینــد حملونقــل کــه شــالوده
خدمــات پســتی اســت ،آورده شــده و چگونگــی بــه
کارگیــری ایــن فــن و هنــر بــرای بهبــود مســتمر
کیفیــت ایــن خدمات/صنعــت مــورد مداقــه قــرار
میگیــرد.
مبانی و تعاریف
انســتیتو بســتهبندی آمریــکا در کتــاب لغتنامــه
خــود ،بســتهبندی را چنیــن تعریــف میکنــد:
دربرگرفتــن محصــوالت ،اقــام و یــا بســتهها در
یــک کیســه ،جعبــه ،لیــوان ،ســینی ،قوطــی ،لولــه
و یــا فــرم دیگــری از ظــروف ،کــه بتوانــد اعمــال
عمــده زیــر را انجــام دهــد:
 )1در برگرفتــن کاال بــرای حملونقــل و اســتفاده
از محصــول ،یعنــی علــت اصلــی اســتفاده از یــک
بســته ایــن اســت کــه بتــوان محصــول را از محلــی
بــه محــل دیگــر منتقــل کــرد.
 )2محافظــت؛ یعنــی کاال را از شــرایط محیــط
خــارج آن حفــظ کنــد ،از جملــه عواملــی نظیــر
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حملونقــل تــا دریافــت کاال.
در تعریــف بســتهبندی میتــوان گفــت کــه
بســتهبندی عبــارت اســت از هرگونــه ظــرف یــا
بســتهای کــه محصــول در آن بــرای فــروش بــه
بــازار عرضــه میشــود و بــه وســیله آن اطالعــات
الزم در مــورد محصــول بــه مصرفکننــدگان
منتقــل میشــوند.
بســته بنــدی ،هنــر ،علــم و صنعــت آمــاده کــردن
کاال در محیــط ،حملونقــل ،انبــارش و فــروش
اســت.

فشــار ،رطوبــت ،نــور و ...کــه تأثیــر هریــک از ایــن
عوامــل بســتگی بــه ماهیــت محصول و حساســیت
آن دارد.
 )3انتقــال اطالعــات؛ بســته بایــد اطالعــات دقیقی
از محتــوی و محصــول داخــل خــود را بیــان کنــد،
بنابرایــن اغلــب اطالعاتــی در خصــوص ماهیــت
کاال ،ایمنــی حمــل و نقــل ،چیدمــان بســته،
محافظــت در برابــر عوامــل جــوی ،اســتفاده
دوبــاره و بازیافــت بســتهبندی در ســطوح بســته
چــاپ میشــود.
در تعاریف دیگر آمده است؛
بســتهبندی بــه معنــی ســاخت یــا تهیــه و تعبیــه
ظــرف یــا محافظــی اســت کــه ســامت کاالی
مظــروف یــا محتــوی خــود را در فاصلــه زمانــی
بعــد از برداشــت ،تولیــد و در مرحلــه حملونقــل،
انبــارداری و توزیــع تــا مصــرف نهایــی حفــظ کنــد
و از صدمــات و خطــرات احتمالــی فیزیکــی یــا
شــیمیایی آن جلوگیــری کنــد.
بســته بــه معنــی تهیــه ظــروف ،محافــظ یــا
سیســتمی اســت کــه ســامت کاالی مظــروف
خــود را در فاصلــه تولیــد تــا مصــرف حفــظ کــرده
و آن را از ضربــات ،صدمــات ،لــرزش ،فشــار و
ارتعــاش مصــون نگــه دارد.
بســتهبندی مکملــی اســت بــه عنــوان یــک هنــر/
فــن ،یــا علمــی کــه در رابطــه با توســعه و اســتفاده
از مــواد ،روشهــا و تجهیــزات بــرای بــه کارگیــری
محصــول در یــک ظــرف بــه منظــور محافظــت
از محصــول در برابــر مراحــل مختلــف فرآینــد

پیشینه
گفتــه شــده اســت کــه در ســال  ۱۰۳۵بعــد از
میــاد فــردی ایرانــی بــه نــام انصــاری خراســانی
ســفری بــه مصــر کــرد .او در آنجــا مشــاهده کــرد
کــه فروشــندگان ســبزیجات ،چاشــنیها و ...را
در کاغــذ میپیچنــد و بــه فــروش میرســانند.
ایــن قدیمیتریــن ســند تاریخــی در زمینــه
بســتهبندی مــواد غذایــی اســت.
انقــاب صنعتــی در حــدود ســال  ،۱۷۰۰در
انگلســتان آغــاز شــد و تبعــات آن بــه ســرعت در
اروپــا و آمریــکای شــمالی گســترش یافــت .برخــی
از ویژگیهــا و پیآمدهــای ایــن انقــاب عبــارت
بودنــد از:
کارگــران کشــاورزی روســتایی بــه شــهرها
مهاجــرت کــرده و در کارخانههــا بــه کار گماشــته
شــدند.
کاالهــای تولیــد انبــوه ارزان در دســترس بخش
اعظــم مــردم قــرار گرفــت و طبقــه مصرفکننــده
پدیــد آمد.
کارگــران کارخانــه بــه غــذا و وســایلی نیــاز
داشــتند کــه پیــش از آن عمدت ـاً در خانــه تولیــد
میشــدند ،بــرای تأمیــن ایــن قبیــل مایحتــاج
بــود کــه مغازههــا و فروشــگاههای جدیــد
بســیاری بــرای فــروش کاال بــه طبقــه کارگــر در
حــال تکامــل ایجــاد شــدند.
بنــا بــه ضــرورت،
برخــی از صنایــع
در مناطــق

غیرکشــاورزی شــکل گرفتنــد کــه ناگزیــر مــواد
غذایــی بایــد بــه ایــن مناطــق حمــل میشــد.
نتیجــه ایــن تغییــرات ایــن بــود کــه ،بــرای
حمــل وســایل مصرفــی جدیــد و غــذای فــراوان
مــورد نیــاز شــهرها ،تقاضــا بــرای بشــکه ،جعبــه،
ظــرف ،ســبد و کیســـه افزایــش یافــت ،صنعــت
بستـــهبنـــدی نـــوپای آن زمــان مجبــور بــود
بــرای همگامــی بــا تقاضــای روب ـهرو شــده خــود
را مکانیــزه کنــد.
لونقــل بیــن
درگــذر زمــان تجــارت و حم 
قارههــای اروپــا و آســیا رونــق گرفــت .ایــن در
حالــی بــود کــه جهــان شــاهد تغییــرات اجتنــاب
ناپذیــر بســیار زیــادی بــود ،تغییــرات مربــوط بــه
بســتهبندی بیشــتر بــه تغییــر در کیفیــت و
کمیــت روشهــای بســتهبندی موجــود محــدود
میشــد .
یــک از پدیدهــا کــه از قــرن  15بــه تدریــج
تکامــل پیــدا کــرد ،اختــراع چــاپ بــود کــه در
دوران معاصــر شــاهد تأثیــر شــگرف آن در ظاهــر
بســتهبندیها و تغییــرات کیفــی در نمــای آنهــا
هســتیم.
دهــه  ۱۹۵۰شــاهد رشــد بســتهبندیهای
راحــت و زیبــا بــود.
همچنیــن یــک فنــاوری فوقالعــاده رو بــه رشــد،
پالســتیکهای مشــتق از مــواد پتروشــیمی
را بــه عنــوان مصالــح ســاخت بســتهبندی و
مقاومســازی در اختیــار طراحــان بســتهبندی
قــرار داد.
در دهــه  ۱۹۷۰و اوایــل  ۱۹۸۰تغییــرات متعــددی
رخ داد کــه بســیاری از آنهــا بهصــورت قانــون
درآمــد.
در دهــه دوم قــرن بیســتم ،توســعه کاالهــا چنــان
زیــاد بــود کــه بســتهبندی نقــش کام ـ ً
ا جدیــدی
یافــت .یعنــی بیشــتر از آن کــه بخواهــد کاالیــی
را فراهــم آورد نقــش آن ایجــاد انگیــزش بــرای
خریــد شــد .بــر روی قفســه یــک فروشــگاه کــه
 ۱۰کاالی رقیــب کــه همگــی از نظــر عملکــرد و
کیفیــت مشــابهاند ،قــرار گرفتــه اســت تنهــا
راه ایجــاد تمایــز ،بســتهبندی اســت.
بازاریابــان فراتــر از خــود
کاال ،روش
زندگــی،
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ارزشهــای احساســی ،تصاویــر ،ویژگیهــا و
امتیــازات نیمــه خــودآگاه و خالصــه هــر آن چــه
کــه خریــدار را بــه خریــد کاالی آنــان ترغیــب
میکنــد بــه کار میگیرنــد .در بعضــی مــوارد
بســتهبندی خــود تبدیــل بــه کاال شــده اســت.
داروهــا ،لــوازم آرایشــی ،انــواع چــای و ســایر
کاالهــای گرانقیمــت و همچنیــن کاالهــای
خطرنــاک مثــل میــخ و ســنجاق اولیــن کاالهایــی
بودنــد کــه بســتهبندی شــدند .بــرای مثــال
ســنجاق را اغلــب در کاغــذ میپیچیدنــد و عبــارت
«یــک بســته ســنجاق» کاال را بــه طــور دقیــق
توصیــف میکــرد .در ایــن زمــان کاالهــای زیــادی
در «بســته کاغــذی» فروختــه میشــد.
در زمینــه چــاپ و طــرح ظاهــری ،تزییــن
بســتهبندی دنبالــهرو ســبکها و گرایشــات
هنــری بــود .بیــن ســالهای  ۱۸۹۰و حــدود
 ،۱۹۲۰تزییــن بســتهبندی از ســبک هنــری
نــو( )Art Nouveauکــه در آن دوره متــداول
بــود پیــروی میکــرد .پــس از ایــن دوره ،دوره
گرافیــک و طرحهــای هنــری دکــو ()Art Deco
پدیــدار شــد.
اهمیت بستهبندی
امــروزه ،بســتهبندی در بهتریــن حالــت ،بــه عنــوان
یــک سیســتم هماهنــگ توصیــف میشــود کــه
هــدف از آن آمادهســازی کاال جهــت حملونقــل،
توزیــع ،انبارکــردن ،فــروش ،تبلیغــات و مصــرف
اســت.
بســتهبندی یــک عملیــات تجــاری پیچیــده،
پویــا ،علمــی ،هنــری و بحــث آفریــن اســت کــه
در بنیادیتریــن شــکل خــود ،کارکردهــای
محافظــت ،نگهــداری ،حملونقــل ،اطالعرســانی
و فــروش را شــامل میشــود .بســتهبندی نوعــی
عملکــرد خدماتــی اســت کــه بــه خــودی خــود
نمیتوانــد وجــود داشــته باشــد؛ زیــرا بــه یــک
کاال نیازمنــد اســت .اگــر کاالیــی وجــود نداشــت،
هیــچ نیــازی بــه بســتهبندی نبــود.
بســتهبندی کارکردهــای بســیار متنوعــی دارد،
از کارکردهایــی کــه ماهیــت فنــی دارد گرفتــه تــا
آنهایــی کــه بــه بازاریابــی مربــوط میشــوند.
مشــخصات فنــی بســتهبندی نیازمنــد مهارتهــای
علمــی و مهندســی هســتند ،در حالــی کــه
متخصصــان بازاریابــی نیازمنــد مهارتهایــی در
زمینــه درک هنــری و انگیزشــی هســتند .مدیــران
بســتهبندی نیازمنــد یــک درک بنیــادی هســتند
کــه هــر دو مقولــه بازاریابــی و فنــی را ،همــراه بــا
شــم تجــاری خــوب ،شــامل میشــود .ایــن دامنــه
غیرمعمــول مهارتــی ،صنعــت بســتهبندی را بــه
یــک گزینــه شــغلی منحصــر بــه فــرد تبدیــل
میکنــد.
بســتهبندی محصــول از عوامــل پرهزینــه و مهــم
اســتراتژی بازاریابــی اســت و بهویــژه در مــواد
غذایــی اهمیــت خاصــی دارد .طراحــان بســتهبندی
محصــوالت بــا اســتفاده از چش ـمهای الکترونیــک
در فروشــگاههای مــواد غذایــی مشــاهده کردهانــد
کــه خریــداران فقــط  ۲/۳ثانیــه هــر بســته محصول
غذایــی را مشــاهده میکننــد .امــروزه هزینههــای
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مربــوط بــه بســتهبندی در کشــورهای پیشــرفته
بســیار باالســت و چنیــن تخمیــن زدهانــد کــه
 ۱۰درصــد هزینــه مربــوط بــه خریــد محصــوالت
هزینــه بســتهبندی اســت؛ امــا میتوانــد تــا 90
درصــد ارزش افــزوده ایجــاد کنــد و باعــث افزایــش
جــذب مشــتریان گــردد.
بســتهبندی را میتــوان وســیله تعییــن شــده
بــرای تحویــل مطمئــن محصــول بــه مصرفکننده
نهایــی در شــرایطی ســالم و حداقــل هزینــه کلــی
دانســت.
بســتهبندی آنچــه را کــه فروختــه میشــود
را حفاظــت میکنــد و آنچــه را کــه حفاظــت
میشــود بــه فــروش میرســاند.
هــر مرحلــه از مراحــل فــوق بایــد شــرایط
محیــط و شــرایط اختصاصــی کاال را
در انتخــاب بســته مدنظــر قــرارداد و
عــاوه بــر آن بایــد شــرایط روانــی و
تبلیغاتــی را در هنــگام عرضــه کاال بــه
مصرفکننــده نیــز مــورد توجــه قــرار
داد .در نهایــت بحــث توجیــه اقتصــادی
و هزینــه اقتصــادی و هزینــه بســتهبندی
نیــز موضــوع تعیینکننــدهای اســت،
بایــد توجــه داشــت کــه بســتهبندی
ســرمایهگذاری بــرای حفــظ
کاال  /امانات است ،نه هزینه!
نتیجهگیری
 نیاز:
اگــر کیفیــت را بــه معنــای «انجــام
درســت کارهــا» بدانیــم ،جهــت
بهبــود مســتمر فرآینــد صنعــت
پســت ،حملونقــل و انبــارش ،بــه نظــر

میرســد خدمــات پســتی بــه بســتهبندی بایــد
بــا دیدگاهــی مهندســی در زیرگــروه طراحــی
محصــول نگریســته و نیازهــا بررســی و تحلیــل
شــود ،بــه گونــهای کــه کارتن/جعبه/بســتهبندی
بــه عنــوان فاکتــوری بــرای ارتقــای کیفیــت جلــب
رضایــت مشــتری و بهبــود مســتمر در فرآینــد
تحویــل ســالم کاال در نظــر گرفتــه شــود.
االزامات
بــه طــور خالصــه الزامــات و معیارهای بســتهبندی
در فرآینــد خدمــات پســتی را میتــوان
در  6آیتــم در نظــر گرفــت:
 )1نمــای ظاهری/تبلیغــی (Graphic
)Design
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 )2حفاظت ()Security Guard
 )3ایمنی ()Safety
 )4عملکرد ()Function
 )5هزینه ()Cost
 )6بازیافت ()Recycle
از نظر فنی
بســتهبندیهای امــروزی بایــد بــا توجــه بــه
اســتانداردهای جهانــی طراحــی و تولیــد شــوند،
عــاوه بــر ایــن بســتهبندی در صنعــت پســت
از دیــد مشــتری بایــد تضمیــن کننــده و حافــظ
امانــت او نــزد کارگــزار باشــد.
از منظر بازاریابی و تبلیغات
در واقــع بســتهبندی بایــد دارای ظاهــری زیبــا
بــوده ،محتویــات درونــش را حفــظ کنــد و
قابلیــت چیدمــان در حالــت عمــده و قرارگیــری
روی پالتهــای اســتاندارد را داشــته باشــد.
بســتهبندی و چــاپ آن میتواننــد توســط
بازاریابــان بــرای ترغیــب مشــتریان بالقــوه بــرای
خریــد خدمــات پســتی بــه کار آیــد.
بســتهبندی یــک نمــود بیرونــی ثابــت و مهــم
بــرای بازاریابــی اســت و طــرح گرافیــک آن
میتوانــد بــرای جذابیــت بســته و بــه عنــوان
نقطــه اصلــی فــروش بــه کار بــرده شــود.
از لحاظ ایمنی
بســتهبندی بایــد بــرای کاهــش خطــر دســتبرد
و دسترســی غیــر مجــاز بــه کاال ،ســاماندهی و
مهندســی شــود ،ســاختار برخــی از بســتهها
بــرای جلوگیــری از دسترســی غیــر مجــاز عایــق و
روکــش مقــاوم داشــته باشــد و بعضــی نیــز مجهــز
بــه مهــر و الک گــردد.
از جهت کارایی
بســتهها بایــد ویژگیهایــی داشــته باشــد کــه
باعــث ســهولت در انبــارش ،توزیــع ،جابهجایــی،
نمایــش ،بازوبســت
دوبــاره ،فــروش و
اســتفاده مجــدد و
بازیافــت گردنــد.

آراستگی و زیبایی:
عــاوه بــر اســتایلینگ ظاهــری بســتهها،
آراســتگی و همســان بــودن پوشــاک پرســنل و
واحدهــای مرتبــط بــا اخــذ ســفارش از مشــتری،
الزامــی بــا اهمیــت اســت.
اقدامات الزم جهت بهبود وضعیت
بستهبندی در صنعت پست:
 )1حفاظــت و امنیــت امانــات :بــا طراحــی کارتــن
بــدون درز در کــف /طــاق و اســتفاده از فیلــم
اســترچ.
 )2تقویــت کارتــن و ضربهپذیــری محمولــه بــا
اســتفاده از بالشــتک فــوم.
 )3آسانســازی مراحــل بســتهبندی بــا حــذف
نــوار چســب در بســتهبندیهای دایکاتــی.
 )4مهــر و مــوم کــردن بســتهبندی بــا اســترچ
و مقــاوم کــردن آن در برابــر نفــوذ آب ،خــاک،
کثیفــی ،و ...عــدم خشپذیــری بارکــد.
 )5انتقــال حــس ایمنــی  ،تمیــزی ،دقــت و اعتبــار
و ارزش بــه مشــتری ،بــا اســتفاده از پوشــش
استرچ/شــرینک.
 )6نــوآوری در مهندســی بســتهبندی و رعایــت
اســتانداردها.
 )7طراحــی و ســاخت جعبههــای مقــاوم
خــاص بــا مــواد بازیافتــی بــرای محمولههــای
نامتعــارف و خــارج از ســایز.
 )8رعایــت نــکات الزامــی محیطزیســت در
بســتهبند ی .

 )9جذابیت ظاهری بستهبندی.
 )10تبلیغــات و اثربخشــی بــرای بازاریابــی بــه
وســیله بســتهبندی زیبــا و چشــمنواز.

 )11جــذب ســهم بــازار بیشــتر بــا بســتهبندی
کارا و زیبــا.
لونقــل و بارگیــری و جانمایــی بهتــر
 )12حم 
حجــم مکعــب ،بــه جــای محمولههــای بــدون
شــکل منظــم.
منابع:
 لغتنامه دهخدا ســروکار ،والتــر ،ترجمــه هاشــم حبیبــی ،مقالــه «نگاهــی بــهبســتهبندی ،ماهنامــه چــاپ و بســتهبندی ،ش93.
 س .م .الــف ،واژهشناســی بســتهبندی ،ماهنامــه صنعــتبســتهبندی ،شــماره .45
 س .م .الــف ،واژهشناســی بســتهبندی ،ماهنامــه صنعــتبســتهبندی ،شــماره .61
 کالرک ،تیموتــی ،ترجمــه :مجتبــی میرقیــداری ،نشــرقصیدهســرا.1381 ،
 خســروی ،ماهــان ،مقالــه «گرافیــک بســتهبندی» ،ماهنامــهچــاپ و بســتهبندی ،شــماره .340
 کاتلــر ،فیلیــپ ،ترجمــه :علــی پارســاییان ،اصــول بازاریابــی،نشــر دبســتان.1379 ،
 -تصاویر سایت شرکت فدکس ،دی.اچ.ال  ،امریکن پست.
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مقاله

مقاله
دکتر هومن درخشانیان
مدیر پروژه ترخیص

مقدمه
گمــرکات در رشــد تجــارت جهانــی و توســعه
بازارهــای بیــن المللــی نقشــی حیاتــی دارنــد.
رویههــای موثــر و کارای گمرکــی میتواننــد
بهطــور موثــر در اقتصــاد رقابتــی ملتهــا
تأثیرگــذار باشــند .در ردهبنــدی فضای کسـبوکار،
یکــی از شــاخص هــای بســیار مهــم و اساســی
کــه مــورد ارزیابــی قــرار میگیــرد تجــارت
بــرون مــرزی اســت ،ایــن امــر نقــش ،اهمیــت و
ماموریــت گمــرک در تســهیل تجــارت و افزایــش
تــراز تجــاری را بیــش از پیــش نمایــان میکنــد.
امــروزه کشــورها بــه نحــو فزاینــدهای از جهــت
اقتصــادی بــه یکدیگــر وابســته شــدهاند.
کشــورهای صنعتــی بــه مــواد اولیــه ،نیــروی کار
ارزان و بازارهــای کشــورهای در حــال توســعه
نیازمنــد هســتند و کشــورهای در حــال
توســعه نیــز متقابــ ً
ا بــه محصــوالت
صنعتــی ،دانــش و
تکنولــوژی کشــورهای
صنعتــی نیازمنــد
هســتند .
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شماره سوم-بهار۱۳۹۷

از آنجــا کــه در ردهبنــدی فضــای کسـبوکار ،یکــی
از شــاخصهای بســیار مهــم و اساســی کــه مــورد
ارزیابــی قــرار میگیــرد تجــارت بــرون مــرزی
اســت ،نقــش اهمیــت و مأموریــت گمــرک در
تســهیل تجــارت و افزایــش تــراز تجــاری را بیــش
ازپیــش نمایــان میشــود.
اصطالحات گمرکی
ســازمان جهانــی گمــرک (شــورای همــکاری
گمرکــی)
ســازمان بینالمللــی یــا بینالدولــی کــه
براســاس کنواســیون مــورخ  24آذر
 1329هجــری شمســی مطابــق بــا
 1دســامبر  1950میــادی ایجــاد
گردیــده اســت و کشــور ایــران
در اســفند مــاه ســال 1337
هجــری شمســی بــه آن
پیوســته اســت.

گمرک
واژه گمــرک کــه معــادل آن در زبــان انگلیســی
 CUSTOMSو در زبــان فرانســه DOUANE
میباشــد .بنابــر قــول مشــهور محققــان و
مورخــان ،مشــتق از کلمه التیــن COMMERCIUM
بــه معنــی تجــارت و مبادلــه کاال اســت (محتــرم،
رضایــی و قلــیزاده .)1391 ،شــورای همــکاری
گمرکــی و ســازمان جهانــی گمــرک« ،گمــرک»
را چنیــن تعریــف کــرده اســت .گمــرک عبارتســت
از ســازمانی دولتــی کــه مســئول اجــرای قوانیــن
گمــرک و وصــول حقــوق و عــوارض ورودی
(واردات) و خروجــی (صــادرات) و همچنیــن
مســئول قوانیــن و مقــررات واردات ،ترانزیــت و
صــادرات کاالهــا اســت .گمــرک بــه طــور قانونــی
نقــش تطبیــق واردات و صــادرات را بــا مقــررات
وضــع شــده بــرای واردات و صــادرات
را دارد.
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قلمرو گمرکی
آن قســمت از قلمــرو کشــور اســت کــه در آن
قانــون امــور گمرکــی اعمــال میشــود.
تشریفات گمرکی
کلیــه عملیاتــی اســت کــه در اجــرای مقــررات
گمرکــی انجــام میشــود .انجــام تشــریفات
ترخیــص کاالهــای وارداتــی و همچنیــن صــدور
کاال از کشــور براســاس قانــون امــور گمرکــی
و آییننامــه اجرایــی آن منــوط بــه تنظیــم
اظهارنامــه گمرکــی و تســلیم آن بــه گمــرک
اســت.
اظهارکننــده موظــف اســت اســناد الزم را از
قبیــل ســیاهه خریــد ،گواهــی مبــدا ،اســناد ســایر
مجوزهــای بانکــی مــورد نیــاز کــه مقــررات تعییــن
کــرده اســت بــه اظهارنامــه منضــم کنــد.
اظهار کننده
صاحــب کاال یــا نماینــده قانونــی کــه کاال را برابــر
مقــررات ایــن قانــون (قانــون امــور گمرکــی) بــه
گمــرک اظهــار میکنــد .در اظهــار الکترونیکــی
صاحــب کاال یــا نماینــده قانونــی وی بــه اســتناد
گواهــی دیجیتالــی تأییــد شــده از مراکــز مجــاز
صــدور گواهــی مذکــور ،بــه عنــوان صاحــب کاال
یــا نماینــده قانونــی اظهــار کننــده شــناخته
میشــود.
اظهار کاال
بیانیــهای کتبــی یــا شــفاهی اســت
کــه براســاس مقــررات قانــون
گمرکــی اظهــار کننــده،
رویــه گمرکــی
مــورد نظــر
خــود را درباره
کاال مشــخص
میکنــد و
اطالعــات
مــو ر د
نیــاز برای
ا جــر ا ی

مقــررات گمرکــی را ارایــه میدهــد.
حقوق ورودی
حقــوق گمرکــی معــادل درصــدی از ارزش
گمرکــی کاال بــه اضافــه ســود بازرگانــی کــه
توســط هیــأت وزیــران تعییــن میگــردد بــه
عــاوه وجوهــی کــه بــه موجــب قانــون ،گمــرک
مســئول وصــول آن اســت و بــه واردات قطعــی کاال
تعلــق میگیــرد ولــی شــامل هزینههــای انجــام
خدمــات نمیشــود.
مقررات گمرکی
قوانیــن و مقــررات اعــم از آییننامههــای اجرایــی،
دســتورالعملها و بخشــنامههایی کــه نظــارت یــا
اجــرای آن بــه گمــرک واگــذار گردیــده اســت.
کنترل های گمرکی
اقداماتــی کــه توســط گمــرک بــه منظــور حصــول
اطمینــان از رعایــت مقــررات گمرکــی انجــام
میشــود.
نگاهــی بــه شــیوه شــکل گیــری گمــرک
ایــران
ســازمان گمــرک در ایــران از قدمــت زیــادی
برخــوردار اســت .حکومتهــای ایــران در دوران
باســتان و اســامی هــر کــدام بــه شــکلی دارای
گمــرک بــوده و بــه وضــع حقــوق و مقــررات
گمرکــی پرداختهانــد.
ایــران از نخســتین کشــورهایی اســت کــه دارای
تشــکیالت منظــم گمرکــی بــوده اســت؛ چــرا
کــه از زمــان نخســتین حکومتهــای دوره
باســتان بــه شــکلی گمــرک و مقــررات گمرکــی
در ایــران وجــود داشــته اســت و حقــوق گمرکــی
هــم یکــی از قدیمیتریــن انــواع مالیــات رایــج
بــوده و بــه مــرور زمــان متناســب بــا شــرایط،
تغییــرات اساســی در روش و مقــررات آن بــه
وجــود آمــده اســت (ســعیدی نیــا.)1388 ،
عالمــه دهخــدا در لغتنامــه ،بــه نقــل از پروفســور
راولینســون مستشــرق معــروف انگلیســی ،بــه
وجــود تشــکیالت اداری هماننــد
اداره گمــرک در زمــان اشــکانیان را

اشــاره مینمایــد کــه ایــن اداره و شــعب آن در
مرزهــا بــا ثبــت آمــار واردات در دفاتــر مخصــوص،
حقــوق معینــی از واردات دریافــت میکردنــد
و بــر عکــس ،صــادرات کاال ،از حقــوق گمرکــی
یــا هــر نــوع عــوارض دیگــری معــاف بــوده اســت
(لغتنامــه دهخــدا ،ص .)419
در ســال  1350قانــون امــور گمرکــی و آییننامــه
اجرایــی آن در ســال  1351بــه تصویــب رســید.
در ســالهای بعــد از  1351بــه دلیــل نیــاز بــه
ســازگاری مــواد و مفــاد قانــون امــور گمرکــی و
آییننامــه اجرایــی بــا رونــد اقتصــادی ،اداری
و سیاســی کشــور ،اصالحاتــی در قانــون امــور
گمرکــی و آییننامــه اجرایــی آن بــه عمــل آمــد.
قانــون جدیــد امــور گمرکــی نیــز در ســال 1390
در مجلــس شــورای اســامی تصویــب شــد.
اهمیت و ضرورت گمرک
موفقیــت یــا عــدم موفقیــت دولتهــا در اجــرای
سیاســتها و برنامههــای توســعه اقتصــادی تــا
حــدود زیــادی بــه نقــش و کارایــی گمــرکات
آن کشــور بســتگی دارد .البتــه وظایــف و نقــش
گمــرک بــا تغییــر و پیشــرفت ســاختار اقتصــادی
کشــور دچــار تغییــر میگــردد .بــا وجــود اینکــه
گمــرک ســازمانی دولتــی اســت؛ امــا نقــش بســیار
مهــم ایــن ســازمان در تجــارت بینالمللــی بــر
هیــچ کــس پوشــیده نیســت و بیتردیــد ارایــه
خدمــات مطلــوب از ســوی چنیــن ســازمانی
در کســب مزیــت رقابتــی از ســوی
تولیدکننــدگان و صادرکننــدگان
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ایرانــی موثــر خواهــد بــود .بــه عبــارت دیگــر،
تجــارت جهانــی بــدون اســتفاده از خدمــات
گمرکــی معنــی و مفهــوم نــدارد و اهمیــت نقــش
ایــن ســازمان در تجــارت بــه انــدازهای اســت کــه
گاهــی آن را بــه عنــوان معیــاری جهــت ارزیابــی
تجــارت خارجــی هــر کشــور در نظــر میگیرنــد
(آنکتــاد.)2006 ،

تصریــح نشــده اســت .وظیفــه اصلــی گمــرک اخــذ
حقــوق و عــوارض گمرکــی و ســود بازرگانــی ،انجام
تشــریفات گمرکــی به منظــور واردات و صــادرات و
ترانزیــت اســت ،امــا علــت اینکــه گمــرک پــس
از طــی ســیر تاریخــی در زیرمجموعــه وزارت
امــور اقتصــادی و دارایــی قــرار گرفتــه ایــن اســت
کــه هــدف اصلــی اخــذ حقــوق گمرکــی و ســود
بازرگانــی در کشــور مــا و در اکثــر کشــورها بیــش
از هــر چیــز جنبــه درآمــدی آن بــرای دولــت بــوده
و بــه عنــوان جــزء عمــده مالیاتهــای غیرمســتقیم
و یکــی از محلهــای کســب درآمــد دولــت اســت.
بنابرایــن گمــرک تقریبـاً در تمامــی کشــورها تحت
اداره امــور اقتصــادی و دارایــی قــرار گرفتــه چــون
تنظیــم و اجــرای سیاســتهای مالــی و نظــارت
بــر بودجــه و هزینههــا بــر عهــده ایــن وزارتخانــه
اســت .مــاده یــک قانــون تشــکیل وزارت امــور
اقتصــادی و دارایــی چنیــن مقــرر مــیدارد« :بــه
منظــور تنظیــم سیاســتهای اقتصــادی و مالــی
کشــور و ایجــاد هماهنگــی در امــور مالــی و اجــرای

اجــرای ایــن قانــون نیــز بــر عهــده وزارت بازرگانــی
اســت و بنابرایــن گمــرک در ایــن راســتا براســاس
بخشــنامهها و دســتورالعملهای وزارت بازرگانــی
فعالیــت میکنــد .اهــم وظایــف وزارت بازرگانــی
و مســئولیتهای آن بــر اســاس قانــون تشــکیل
وزارت بازرگانــی بدیــن شــرح اســت:
 )1تنظیــم و اجــرای سیاســتها ،خطمشــیها و
مقــررات بازرگانــی کشــور
 )2تهیــه و اجــرای برنامــه طرحهــای توســعه
بازرگانــی داخلــی و خارجــی
 )3تهیــه و تدویــن نظامهــا و مقــررات واردات و
صــادرات و نظــارت بــر اجــرای آن بــا توجــه بــه
سیاســت حمایــت از تولیــدات داخلــی و حمایــت
از مصرفکننــده
 )4تنظیــم ضوابــط و اجــرای مقــررات مربــوط بــه
تشــویق صــادرات
 )5ابعاد اقتصادی گمرک
گمــرک ســازمان مســئول اجــرای مالیــات بــر
واردات و صــادرات اســت و اگــر چــه در عمــده

جهــان گمــرک از بُعــد تشــکیالتی ،اکثــرا ً تحــت
پوشــش وزارت دارایــی یــا وزارت اقتصــاد و دارایــی
قــرار دارد و در برخــی مــوارد بــه عنــوان ســازمانی
مســتقل عمــل میکنــد.
تعییــن جایــگاه واقعــی گمــرک منــوط بــه تعییــن
شــرح وظایــف و مســئولیتهای آن اســت .امــا ایــن
وظایــف و مســئولیتها در مبانــی قانــون گمــرک

سیاســتهای مالــی و تنظیــم و اجــرای برنامــه
همکاریهــای اقتصــادی و ســرمایهگذاریهای
مشــترک بــا کشــورهای خارجــی وزارت امــور
اقتصــادی و دارایــی تشــکیل مــی شــود ».امــا
همــان طــور کــه اشــاره شــد در ایــن راســتا
گمــرک وظایــف خــود را در چارچــوب مقــررات
صــادرات و واردات انجــام میدهــد و نظــارت بــر

کشــورهای جهــان ســازمان یــا وزارتخانــهای بــه
نــام دارایــی مســئول مالیاتهــا اســت ،لیکــن
گمــرک بنــا بــر دالیلــی بصــورت واحــدی مســتقل
عمــل نمــوده کــه دلیــل عمــده تفکیــک آن از
وزارت دارایــی (بــه عنــوان یــک ســازمان مســتقل
امــا زیــر نظــر) و تفــاوت در سیاســتگذاری مالیــات
بــر واردات و صــادرات نســبت بــه مالیاتهــای

جایــگاه گمــرک در نظامهــای اقتصــادی دنیــا
و ایــران
نظــام گمرکــی در تمــام کشــورهای جهــان از
عوامــل متعــددی متأثــر میشــود بــا ایــن حــال،
در تمامــی کشــورهای جهــان نظــام گمرکــی در
چارچــوب برنامههــای کالن اقتصــادی آنهــا
عمــل مینمایــد .بــر ایــن اســاس ،بررســی جایــگاه
گمــرک در ســاختارهای تشــکیالتی کالن دولتها،
یــک حقیقــت قطعــی را مبتنــی بــر تجــارت علمــی
و عملــی در ســطح جهــان آشــکار میســازد و آن
اینکــه در اکثریــت قریــب بــه اتفــاق کشــورهای
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دیگــر اســت .اصــوالً کلیــه فعالیتهــا از جملــه
مالیــات بــر واردات عــاوه بــر منبــع درآمــدی
بــرای دولــت دارای ســه اثــر عمــده و اساســی
اقتصــادی یعنــی اثــر تخصیصــی ،اثــر توزیعــی و
اثــر حمایتــی اســت ،کــه اهمیــت انــواع مالیاتهــا
از نقطــه نظــر ارتبــاط بــا ایــن اثــرات متفــاوت
اســت .مثـ ً
ا مالیــات بــر شــرکتها اثــر تخصیصــی
عمیقــی دارد .در حالــی کــه اعمــال مالیــات بــر
مجمــوع درآمــد اثــر توزیعــی عمدهتــری دارد.
یکــی از عمدهتریــن مالیاتهــا کــه از نظــر
اثــرات جابجایــی منابــع ،تخصیــص و حمایــت
مــورد توجــه اســت مالیــات بــر واردات و صــادرات
اســت .بهخصــوص دولتهــا از طریــق مالیــات بــر
واردات سیاسـتهایی را بــرای کنتــرل و محافظــت
از صنایــع داخلــی خــود را اعمــال میکننــد.
تقریبــاً در عمــده کشــورهای جهــان ممنوعیــت
و سیاســتهای خاصــی بــرای حمایــت از بخــش
کشــاورزی اعمــال میشــود .همچنیــن بــرای
صنایــع بــه اصطــاح نوپــا و یــا نــوزاد سیســتم
حمایتــی از طریــق اعمــال نرخهــای مالیــات بــر
واردات و صــادرات اعمــال میشــود .نرخهــا نبایــد
آنقــدر حمایتــی باشــد کــه نــوزاد را همیشــه در
قنــداق نگــه دارنــد یــا جنبــه حمایتــی ضعیــف
داشــته باشــند تــا هــر کــس بتوانــد نــوزاد قنداقــی
را بیدفــاع از بیــن ببــرد.
امــا آنچــه کــه محــرز اســت گمــرک جمهــوری
اســامی ایــران بــا تمــام کمبودهــای موجــود
همچنــان ســعی بــر آن دارد تــا در راســتای اهــداف
توســعه اقتصــادی کشــور گام هــای موثرتــری را
در جهــت توســعه و تســهیل تجــارت خارجــی را
بــردارد .کــه مهمتریــن ایــن راهکارهــا در ایــن
زمینــه را میتــوان بــه شــرح زیــر برشــمرد:
 )1تقویــت و توســعه نظــام مبتنــی بــر مدیریــت
مشــارکتی و اســتفاده از ظرفیتهــای درون و
بــرون ســازمانی.
 )2اســتفاده از تکنیکهــا و روشهــای کنترلــی و
نظارتــی (بازرســیهای نامحســوس ،تکنیکهــای
خــود ارزیابــی ،شناســایی گلوگاههــای فســاد و.)...
 )3توســعه و ارتقــاء ســطح کیفــی آموزشهــای
تخصصــی.
 )4تجهیــز گمــرکات بــه امکانــات ســختافزاری
و نرمافــزاری.
 )5ساماندهی گمرکات.
 )6بهرهگیــری مناســب از فنــاوری اطالعــات و
ارتباطــات.
 )7اصالح نظام تعیین ارزش.
 )8ایجــاد امنیــت شــغلی و ارتقــاء روحیــه خدمتــی
کارکنان.
 )9یکسانســازی روشهــا و ضابطهمنــد کــردن
تســهیالت قانونــی.
 )10مهندســی مجــدد فرآیندهــای گمرکــی بــه
منظــور سادهســازی و کاهــش تشــریفات زمــان
ترخیــص کاال.
 )11تعامــل فعــال بــا ســازمان جهانــی گمــرک
و ســایر مجامــع بینالمللــی و بهرهگیــری از
کمکهــای فنــی و آموزشــی.
 )12ترویــج درســتکاری و ارتقــاء تعهــد معنــوی و

اخــاق حرف ـهای کارکنــان.
 )13تــاش در منطقیســازی تعرفههــا و ثبــات
در مقــررات بازرگانــی.
 )14بهرهگیــری موثــر از تکنیکهــا و اســتانداردها
(زمانســنجی ،مدیریــت ریســک و.)...
 )15بهرهگیــری از مدلهــای مدیریــت کیفیــت
( )ISOجهــت بــاال بــردن کیفیــت خدمــت.
 )16احیاء و تقویت شورای علمی و پژوهشی.
 )17توســعه بهرهگیــری از انبارهــای اختصاصــی
بــه منظــور کاهــش هزینــه واحدهــای تولیــدی.
مشکالت و چالش های گمرکات ایران:
امــروزه گمــرکات در اغلــب کشــورهای در حــال
توســعه بــا مشــکالت عدیــده ای مواجهنــد کــه از
کارایــی و اثربخشــی آنهــا کاســته اســت.
بــه طــور کلــی ،مســایل و مشــکالت عمــده
رویههــای گمرکــی در رابطــه بــا واردات و
ترخیــص کاال عبارتنــد از:
 )1نیاز بیش از حد به مستندسازی.
 )2اتوماســیون انــدک و اســتفاده کــم از فناوریهای
اطالعات.
 )3فقدان شفافیت در قوانین.
 )4رویههــای ناقــص و ناکافــی بــه ویــژه در
کنتــرل مبتنــی بــر بازرســی و عــدم کارآیــی
تکنیــک ارزیابــی ریســک.
 )5عــدم توجــه کافــی بــه امــر نوســازی و عــدم
همــکاری کافــی بیــن دیگــر ادارات دولتــی مرتبــط
کــه در نتیجــه هرگونــه تــاش در جهــت رویارویــی
اثربخــش بــا رونــد تجــاری در حــال رشــد را
غیرممکــن میســازد.
 )6تقریبـاً تمــام کاالهــا در طــول فرآینــد ترخیص،
بــه طــور فیزیکــی تســت و بازرســی میشــود و
هــر ســند مــدرک چندیــن بــار کنتــرل و بازرســی
میشــود کــه ایــن خــود موجــب اتــاف وقــت
میگــردد.
 )7علیرغــم کامپیوتــری کــردن برخــی امــور

گمرکــی ،در بســیاری مواقــع در رابطــه بــا کارهــای
تکــراری و ســاده تماسهــای فیزیکــی و حضــوری
صــورت میگیــرد.
ســایر مســایل و مشــکالت گمرکــی در فرآینــد
واردات و صــادرات عبارتنــد از :دخالــت ســازمانها
و نهادهــای مختلــف در امــر ترخیــص کاال؛ تعــدد
ســازمانهای تصمیمگیرنــده در امــر صــادرات
و عــدم هماهنگــی بیــن ســازمانهای مرتبــط،
پیچیدگــی ،زیــاد بــودن و تناقضــات و اســتثنائات
قوانیــن و مقــررات و بخــش نامههــای صــادره
از ســوی دســتگاهها و وزارتخانههــا ،تعاریــف
مختلــف ســازمانهای متعــدد تصمیــم گیرنــده از
قوانیــن صــادرات و واردات.
منابع:
 )1محتــرم ،رضایــی ،قلـیزاده .1391 .امورگمرکــی و فرآینــد
ترخیــص کاال ،نشــر اتــرا  ،چــاپ ســوم.
 )2ســعیدی نیــا، 1388 ،تحــوالت تاريخــي گمــرک ايــران
و رونــق اقتصــادي در دوره قاجاريــه ،نشــریه تاریــخ ایــران،
شــماره  5زمســتان .1388
 )3لغتنامه دهخدا صفحه .419
 )4اینکوترمز  ،2010اتاق بازرگانی ،صنایع و معادن تهران.
 )5علــی نویــدی ،1396 ،دانشــنامه ترخیــص کاال ،انتشــارات
چــاپ و نشــر بازرگانــی ،چــاپ دوم.
.2006 UNCTAD )6
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ســرویس تصویــر نمایــی دادههــای اطلــس مزایــا و روش کار آن تشــریح شــده اســت.
یــک برنامــه کاربــردی بــرای تحلیــل
دادههــای فــراوان اســت .امــری کــه امــروزه هــر مقــدار انــدازه دادههــا بــزرگ شــود،
بســیاری از کســب و کارهــا را درگیــر خــود تحلیــل آنهــا ســختتر میشــود .در چنیــن
کــرده اســت .در ایــن مقالــه نخســت موقعیتهایــی ،تصویرنمایــی دادههــا در
توضیحــی در مــورد برنامــه «اطلــس» ارایــه عکسهــا ،نمودارهــا ،و دیاگرامهــا بــه درک
شــده اســت و ســپس در یادداشــتی بــه بهتــر دادههــا کمــک میکنــد .الگوهــا ،روندهــا
قلــم یکــی از توســعهدهندگان ایــن برنامــه و ارتباطــات کشــف نشــده در دادههــای متنپایــه
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Article

خــاص ســاده و خــاق شــود .اطلــس در ایــن فضــا رویکــرد سلف-ســرویس بــه کاربــران کســب و
بــا ابزارهــای مختلفــی مثــل  Tableau،Qlik، TIBCOکار اجــازه میدهــد تــا تصمیماتــی را بــر اســاس
 Spotfire، Microsoft Power BIو  MicroStrategyدادههــا و بــدون تکیــه بــر کارکنــان فنــاوری
اطالعــات ( )ITیــا دانشــمندان دادههــا بــرای تولیــد
همــکاری میکنــد.
گزارشــات اخــذ کننــد.
مدل سازی ""What If
تصویرنمایی فضامکانی ()Geospatial
ایــن ابزارهــا ،کــه بــه ابزارهــای فضانمایــی یــا
فضاگرافیــک هــم شــناخته میشــوند ،اشــاره بــه
ابزارهــا و تکنیکهایــی دارد کــه پشــتیبان تحلیــل
دادههــای فضامکانــی از طریــق تصویرنمایی متعامل
هســتند .از آنجــا کــه نقشـههای اســتاتیک (ایســتا)
توانایــی اکتشــاف محــدودی دارنــد ،ایــن ابزارهــا
توانایــی دینامیــک (پویــا) و متعاملــی را بــرای
تحلیــل اطالعــات مربــوط بــا یــک جغرافیــای
خــاص را میدهنــد.

مدلیســت بــرای فراهــم کــردن متغیرهــا بــرای
اســتفاده در تحلیــل شــما .بــا اســتفاده از ایــن
شــاخصهای " ،"What Ifاحتمــاالت جدیــدی از
تحلیــل حساســیت گشــوده میشــودTableau 6.
ویژگیهــای قدرتمنــدی در ایــن زمینــه دارد.

توســط نرمافزارهــای تصویرنمایــی دادههــا بهتــر
نشــان داده شــده و تشــخیص داده میشــود.
ســرویس تصویرنمایــی دادههــای سیســتمهای
اطلــس دادههــا را بــرای مدیــران ارشــد ســازمان
بــه گونــهای بســیار ســاده و قابــل فهــم نمایــش
میدهــد .ایــن ســرویس عــاوه بــر افزایــش
درکپذیــری دادههــا ،بینشهــای موجــود در
دادههــا را بــه دســت آورده و تکثیــر میکنــد.

سلفسرویس و  BIجمعی
تحلیلهــای سلفســرویس رویکــردی در
تحلیلهــای پیشــرفته اســت کــه بــه کاربــران
کســب و کار اجــازه کار بــا دادههــا را  ،بــدون نیــاز
بــه داشــتن پیشزمینــهای در آمــار یــا فنــاوری
و بــرای کشــف فرصتهــای بیزینــس میدهــد.

دادههای پویا و دادههای در حرکت
«دادههــای در حرکــت» آن دســته از دادههــا
هســتند کــه باالتریــن ارزش خــود را تنهــا در
زمانــی کوتــاه نشــان میدهنــد .سنســورها،
شــبکهها ،و دســتگاههای هوشــمند همــه جــا
هســتند و حجــم عظیمــی از دادههــای جــاری،
کــه پویــا هســتند ،را ایجــاد میکننــد .اگــر از ایــن
دادههــا بــا هوشــمندی اســتفاده شــود ،میتــوان
بــا تبدیــل چالــش دادههــای در حــال حرکــت
بــه مزیــت رقابتــی ،بــه تصمیــم گیــری بهتــر در
ســازمان کمــک کــرد.

مزایای اطلس

اکتشاف در دادهها
هــدف اکتشــاف در دادههــا ،ایجــاد و اســتفاده از
گزارشــات متعامــل و دادههــای قابــل اکتشــاف
از چنــد منبــع اســت .اطلــس از نقشــههای
جئوگرافیــکال ،جــداول ،و هیتمپهــا اســتفاده
میکنــد تــا فرآینــد کشــف الگوهــا یــا مــوارد
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جمـعآوری و تصویرنمایــی روزانــه میلیاردهــا نقطه
داده در  ،GO-JEKمــکان در بطــن تمــام محصــوالت
قــرار دارد تــا میلیونهــا مشــتری و راننــده ،هــر
روز بتواننــد از دههــا محصــول موجــود بــا قــدرت
بهــره ببرنــد.
در نتیجــه ،مــا میلیاردهــا نقطــه  GPSداریــم کــه
هــر روز در مجراهــای دریافــت دادهای مــا و در
لحظــه جریــان دارنــد .همیــن دادههــا هســتند
کــه تصمیماتــی ماننــد جانمایــی راننــدگان،
افزایــش قیمتهــا ،پیشــنهادات ویــژه و بســیاری
از چیزهــای دیگــر را هدایــت میکننــد.
در تیــم مهندســی داده  GO-JEKمــا  Atlasرا
راهانــدازی کردیــم تــا تیمهــای درون GO-JEK
بتواننــد بــه راحتــی بــه بررســی و تحلیــل ایــن
حجــم عظیــم اطالعــات فضامکانــی بپردازنــد.
بــرای مثــال:
تیــم عملیــات ( )Opsمــا نیــاز بــه اطالعــات
تقریبــاً لحظــه بــه لحظــه از توزیــع عرضــه و
تقاضــای جــاری دارنــد.
تیــم علــم داده ( )Data Scienceمــا نیــاز بــه
رابطهــای اکتشــافی غنــی دارد تــا بتوانــد از
پــس تحلیلهــای تجربــی دادههــای چندبعــدی
بربیایــد.
ورود به Atlas
 Atlasپلتفــرم تصویرنمایــی جغرافیایــی مــا بــرای
بررســی و تصویرنمایــی دســتهدادههای مکانــی در
مقیــاس بــزرگ اســت .راهانــدازی ایــن سیســتم
توســط چندیــن محصــول و ابــزار داخلــی ســازمان،
کــه طــی  18مــاه گذشــته بــه توســعه آنهــا
پرداختیــم ،امکانپذیــر شــد.
میلیاردهــا نقطــه داده خــام نشــانگر مــکان
راننــدگان و مشــتریان فعــال مــا بــه صــورت
لحظـهای بــه یــک مجــرای ســاخته شــده بــر روی
 Kafkaخورانــده شــده اســت.

ایــن دادههــای خــام توســط  ،Daggersکــه یک
پلتفــرم تحلیــل و تجمیــع جریــان دادههــای
لحظــهای از شــرکت  Flickمیباشــد ،گــردآوری
شــده اســت.
 Datlantisیــک رابــط کابرپســند بــرای یــک
سیســتم کامــ ً
ا خودکارشــده اســت کــه کار
تجمیــع جریــان دلخــواه را بــر روی Daggers
ســاخته و پیــاده میکنــد .ایــن سیســتم بــه مــا
اجــازه میدهــد تــا در ظــرف چنــد دقیقــه و بــا
اســتفاده از ســینتکس شــبیه  ،SQLمجراهــای
تحمیــع دادههــای لحظــهای عظیــم و در ســطح
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میتوانــد بــه هــر تعــداد متریــک ،کــه در ادامــه
تولیــد را ســاخته و پیادهســازی کنیــم.
 Enigmaیــک موتــور کوئــری متریــک بــرای توســط جریاندهــی ســوکت وب و از طریــق
دسترســی بــه دادههــای ســریهای زمانــی اســت  cosmosبــه  Atlasداده میشــود ،مشــترک شــود.
کــه کارکردهــای قدرتمنــدی بــرای جمــعآوری،
نگاشت بُعد
فیلتــر و تحلیــل داده دارد.
 Cosmosیــک ســرویس پیکربنــدی اســت کــه زیرسیســتم  Cosmosاز  Atlasســهم زیــادی در
نگاشــتهای الیههــای تصویرنمایــی  Atlasو انعطافپذیــری رندرکــردن دادههــای مکانــی
دارد .ایــن زیرسیســتم یــک رابــط بــرای تعریــف
متریکهــای  Daggerرا نگهــداری میکنــد.
مدلهــا و الیههــای متریــک دارد و بــه کاربــران
ایــن امــکان را میدهــد تــا نگاشــت دادههــا را بــر
جاریسازی متریکها
جریــان دادههــای  Enigmaبــه کالینتهــای  Atlasروی ســاختار موردنیــاز بــرای الیــه تصویرنمایــی
از ترکیبــی از  HTTP long pollingو ســوکتهای  Atlasانجــام دهنــد.
وب اســتفاده میکنــد تــا عملکــرد را بهبــود و بــار مــدل متریــک تمــام اطالعــات مرتبــط بــا متریــک
دادههــا مثــل نــوع دادههــای مــورد پشــتیبانی،
را کاهــش دهــد.
تنــاوب  HTTP long pollingبیــن  Enigmaو فیلترهــا ،و پنجرههــای تجمیــع را در اختیــار دارد.
 cosmosتوســط پنجــره تجمیــع متریــک  Daggerبــرای هــر  Daggerتولیدشــده از طریــق ،Datlantis
تعییــن میشــود .ایــن کار باعــث میشــود تــا یــک مــدل متریــک همپیونــد در  Cosmosوجــود
دادههــا بــر روی  Atlasبــه همــان ســرعت متریــک دارد.
تجمیعــی شــما بــه صــورت لحظــهای شــکل یــک اســکیمای الیــه اطالعــات الیــه تصویرنمایــی
و ابعــاد آن – مثــل رنــگ و قــد – را دربــردارد.
بگیــرد.
 Cosmosآمــار متریــک ،مشــترکان و کانالهــای ابعــاد یــک الیــه شــامل متغیرهــای بصــری
همــه کالینتهــا را دنبــال میکنــد .یــک کالینــت نگهدارنــده و تصویرکننــده متریکهــای مــورد
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داریــد و دوســت داریــد در برخــی از ایــن چالشهــا
بــا تیــم مــا باشــید ،موقعیتهــای مهندســی مــا را
در  gojek.ioدنبــال کنیــد .مثل همیشــه ،مشــتاقیم
تــا ببینیــم شــما چــه فکــر میکنیــد.
منابع:
1) https://www.atlassystems.com/data-visualization/
2) https://blog.gojekengineering.com/
atlas-go-jeks-real-time-geospatial-visualization-platform-1cf5e16814c5

پشــتیبانی اســت .هــر بعــد میتوانــد یــک یــا
چنــد متریــک را پشــتیبانی کنــد .بــرای نمونــه ،بــر
روی یــک ( choroplethنقشــه رنگــی ســه بعــدی)،
رنــگ و ارتفــاع دو بعــدی هســتند کــه میتــوان از
آنهــا بــرای نمایــش دادههــا اســتفاده کــرد.
ایــن ســاختار بــه هــر کســی ایــن امــکان را
میدهــد تــا:
الیههــای تصویرنمایــی مرتبــط بــا مــورد
اســتفاده خودشــان را تقویــت کنــد.
بــرای مصــرف همــه ،متریکهــای  daggerرا
خلــق و بــه  Atlasمنتشــر کنــد.
تیمهــای دیگــر  Atlas Instanceخــود را بــرای
مــوارد اســتفاده خــود تولیــد کنــد.
تجربه دادهها
انتخــاب الیــه :الیههــای تصویرنمایــی خــود را
بــرای هــر مــورد اســتفاده انتخــاب کنیــد .نقشــه
تراکمهــای ( )heatmapخــود ،کالســترهای
دادههــا ،کوروپلــت ،و چیزهــای دیگــر را بســازید.
انتخــاب متریــک :تعییــن موقعیــت
انعطافپذیــر ابعــاد و متریکهــای دادههــا
بــه تحلیــل تجربــی ایــن امــکان را میدهــد تــا
بیوقفــه بــا نیازهــای تحلیلــی دادههــای هــر تیــم

یکپارچــه شــود.
پنــل ســلول Atlas :همچنیــن بــه شــما اجــازه
میدهــد تــا دادههــای جزیــی ســلولهای الیــه
مثــل آمــار عــددی ،ویــا هیســتوگرام را بررســی
کنیــد .هــر الیــه میتوانــد بــا پنــل ســلول مرتبــط
باشــد و اطالعــات جزیــی در مــورد ســلولها را
فراهــم کنــد (مثــل .)S2 Id
ناوبــری ناحیــه :شــما میتوانیــد در سراســر
اندونــزی نواحــی مختلــف را بــه خوبــی بــه هــم
متصــل کنیــد.
شــکل نقشــه Atlas :بــه شــما اجــازه میدهــد
تــا بــه ســرعت و بــدون نیــاز بــه بازچینــی ابعــاد یــا
بارگــذاری دوبــاره دادههــا بیــن پوســتههای نقشــه
بــه ســرعت جابهجــا شــوید.
میخواهید بیشتر بدانید؟
بســته فنــی مــا بــرای  Atlasاز تعــدادی کتابخانــه
شــامل  React، MapboxGLو  deck.glتشــکیل
میشــود .مجراهــای دادههــای مــا از Kafka ،Flink
و بعضــی از چارچوبهــای دیگــر بزرگدادههــا
اســتفاده میکنــد .دیگــر ســرویسهای ُخــرد بــا
اســتفاده از  Clojure، GoLang، Rubyو (بــه طــور
نادرتــر)  NodeJSنوشــته شــدهاند.
اگــر شــما بــه مطلبــی کــه میخوانیــد عالقــه
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نویسندگان :آلن روتر ،دیوید بیرلینگ ،دایه لی،
کورتیس مورگان ،جف وارنر (موسسه حملونقل
تگزاس )A & M

مترجم :امیرحسین پاشاپور
کارشناس اموربین الملل
بخش سوم

برخــی از خردهفروشــان
تجــارت الکترونیــک
از شــرکتهای
پســتی ماننــد
UPS،
USPS
FedEx
یــا
بــرای تحویــل
روزانــه اســتفاده
میکننــد .ایــن خردهفروشــان و دیگــر
شــرکتهایی کــه خدمــات تحویــل ســریع ارایــه
میدهنــد (تحویــل روزانــه پارســلها ،بســتهها،
اســناد ،مــواد غذایــی) میتواننــد از یــک مــدل
کســبوکار مشــابه  TNCهــا اســتفاده کننــد.
(همانطــور کــه در بخــش  1954.001از قانــون
بیمــه تگــزاس تعریــف شــده اســت) :کمپانــی
کــه از یــک شــبکه دیجیتــال بــرای ســاماندهی
حملونقــل اســتفاده میکنــد و ایــن موضــوع
توســط اعــزام راننــدگان بــا خودروهــای شــخصی
جهــت تحویــل مرســوالت انجــام میشــود.
هــر دو خدمــات تحویــل بســته و خدمــات
اکســپرس میتوانــد شــامل تعریــف «وســیله
نقلیــه موتــوری» تحــت بخــش  643.001کــد
حملونقــل تگــزاس شــوند« :فــرد ،انجمــن،
شــرکت ،یــا ســایر نهادهــای قانونــی کــه کنتــرل،
کارکــرد یــا هدایــت عملیــات یــک یــا چند وســیله
نقلیــه را انجــام میدهــد کــه افــراد یــا محمولــه
را در یــک جــاده یــا بزرگــراه حمــل میکننــد».
بــا ایــن حــال ،بســیاری از مقــررات قانونــی
حاملهــای خــودرو در قانــون تگــزاس عمــ ً
ا بــر
وزن ناخالــص خودروهــای حملونقــل محمولــه
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تمر کز
خــودرو نــوع
میکننــد .انــدازه
مقرراتــی را کــه بــرای خدمــات تحویــل
بســته ماننــد  UPSو  FedExاعمــال میشــود و
مقــررات مربــوط بــه خدمــات اکســپرس را تحــت
تأثیــر قــرار میدهــد.
وســایل نقلیــه موتــوری کــه بیــش از 10
هــزار پونــد وزن ناخالــص دارنــد و در تجــارت
بینایالتــی فعالیــت دارنــد ،ملــزم بــه دریافــت
گواهینامههــای عملیاتــی از اداره ایمنــی فــدرال
وســایل نقلیــه موتــوری هســتند (وســایل نقلیــه
موتــوری کــه در تجــارت بیــن ایالتــی در  41ایالت
فعالیــت میکننــد میتواننــد در برنامــه ثبــت
نــام حامــل متحــد مشــارکت کننــد ،برنامـهای کــه
هزینههــای ثبتنــام را در میــان ایالتهایــی
کــه وســایل نقلیــه موتــوری کــه فعالیــت تجــاری
انجــام میدهنــد بــه اشــتراک میگــذارد .وســایل
نقلیــه موتــوری فعــال در تگــزاس ،اگــر بــه عنــوان
وســایل نقلیــه تجــاری فعالیــت میکنند،توســط
بخــش  643.051از کــد حملونقــل تگــزاس،
ملــزم بــه ثبــت نــام در حــوزه وســایل نقلیــه
تگــزاس میشــوند  -تعریــف شــده توســط بخــش
 548.001از کــد حملونقــل تگــزاس بــه عنــوان

وســایل
نقلیــه موتــوری مــورد اســتفاده در بزرگــراه
عمومــی بــرای حملونقــل مســافر یــا محمولــه
اگــر وســیله نقلیــه وزن ناخالــص  26هــزار پونــد
یــا بیشــتر داشــته باشــد .بســیاری از ایــن خدمــات
اکســپرس پســتی توســط ناوگانــی اداره میشــود
کــه وســایل نقلیــهای بــا بیــش از حــد مجــاز
10هــزار پونــد بــرای فعالیــت بیــن ایالتــی دارنــد
و وســایل نقلیــه بــا وزن  26هــزار پونــد ملــزم بــه
ثبــت در حــوزه وســایل نقلیــه تگــزاس هســتند.
بنابرایــن ،اســتفاده از اتومبیلهــای شــخصی
و کامیونهــای ســبک (وســایل نقلیــه زیــر 8
هــزار و  500پونــد در وزن ناخالــص خــودرو ،کــه
توســط اســتانداردهای فــدرال آژانــس حفاظــت از
محیطزیســت آمریــکا ( EPAتعریــف شــده اســت)
توســط افــرادی کــه بــه عنــوان پیمانکاران مســتقل
خدمــات پســتی عمــل میکننــد ممکــن اســت
دربرگیرنــده تعریــف عمومــی خدمــات وســیله
نقلیــه موتــوری (حمــل بــار بــرای اســتخدام)
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حملونقــل شــبکه ای اســت کــه از ماشــینهای
شــخصی بــرای حمــل بــار بــا دســتمزد اســتفاد
میکننــد کــه بــه شــبکه دیجیتــال شــرکت
متصــل اســت .ایــن بخــش بــه چگونگــی مســائل
مربــوط بــه ( TNCشــرکتهای حمــل و نقــل
شــبکهای) تحــت عنــوان مقــررات وســایل نقلیــه
موتــوری و مقــررات حاملهــای غیرمجــاز
میپــردازد.
باشــد ،امــا در حــال حاضــر ایــن افــراد مجبــور بــه
ثبــت نــام بــه عنــوان وســایل نقلیــه موتــوری بــا
توجــه بــه انــدازه وســایل نقلیــه نیســتند .شــکل
 ۱سیســتم طبقهبنــدی خــودرو مبتنــی بــر
وزن کــه توســط  EPAاســتفاده میشــود را
نشــان میدهــد.
تحقیــق اخیــر  PRCایــن ســوال را مطــرح
کــرد آیــا ( TNCشــرکتهای حملونقــل
شــبکهای) کــه در حملونقــل مســافر
فعالیــت دارنــد میتواننــد بــه عنــوان
حاملهــای موتــوری در
نظــر گرفتــه

شــوند؟
بــا توجــه بــه تمایــز بیــن
شــرکتهای  TNCو راننــدگان مســتقل کــه بــا
شــبکه  TNCکار میکننــد ( .)12ایــن بررســی
نشــان میدهــد کــه «شــرکتهای TNC
و راننــدگان  TNCبــه وضــوح از تعریــف یــک
حامــل موتــور در بخــش  643.001مســتثنی
نیســتند یــا تحــت بخــش  643.002از قوانیــن
حامــل موتــور در قانــون تگــزاس معــاف
هســتند» در حالــی کــه ایــن ســوال ممکــن
اســت پاســخ داده نشــود ،در ایــن فصــل ،تمایــز
بیــن رژیمهــای نظارتــی بــرای وســایل نقلیــه
تجــاری و وســایل نقلیــه شــخصی مــورد اســتفاده
بــرای خدمــات تحویــل ســریع بررســی میشــود.

بیمه خودرو و بار
 387.9 CFR 49حداقــل میــزان مســئولیت مالــی
بــرای وســایل نقلیــه موتــوری بیــن ایالتــی را750
هــزار دالر مقــرر میکنــد (فعالیــت بیــن ایالتــی
خودروهــای بــا بیــش از  10هــزار پونــد) .در غیــر
ایــن صــورت ،فعالیــت تجاری خــودرو بایــد حداقل
بــا اســتانداردهای دولــت در بخــش  601.072کــد
حملونقــل تگــزاس (قانــون مســئولیت ایمنــی
موتــور خــودرو) مطابقــت کنــد .همانطــور کــه
گــزارش  TNC PRCبیــان میکنــد ،بیمــه نامــه
خــودرو شــخصی کــه اغلــب از آنهــا بــه عنــوان
خــودرو تجــاری اســتفاده میشــود از ایــن امــر
مســتثنی اســت« :یــک مــاده قانــون اظهــار
مــیدارد ایــن پوشــش بیمــه ای ممکــن اســت
بــرای وســیله نقلیـهای کــه بــرای اهــداف تجــاری
یــا بــرای درآمــد اســتفاده میشــود» ارایــه نشــود.
انجمــن ملــی کمیســاریای بیمــه ،قوانینــی را در
پوشــش بیمــه بــرای شــرکتهای حمــلونقــل
شــبکهای در ســه مرحلــه ســفری تصویــب کــرد
کــه در غیــر ایــن صــورت از پوشــش بیمــه
مســئولیت شــخصی محــروم خواهــد شــد:
دوره  :1یــک راننــده  TNCبــه شــبکه
دیجیتــال  TNCوارد شــده و بــرای
ســفر در دســترس اســت
دوره  :2یــک راننده  TNCدر مســیر
برای مســافر مشــخص شــده اســت
دوره  :3یــک مســافر در یــک خــودروی
 TNCبــرده شــده اســت
قوانیــن ایالتــی میتوانــد دِیــن راننــده را در دوره

 1پوشــش دهــد ،امــا محدودیتهــای باالتــر
بــرای دورههــای  2و  3اعمــال میشــود؛ بخــش
 1954.053از کــد بیمــه تگــزاس بــه پوشـشهای
 TNCبــرای دورههــای  2و  3نیــاز دارد کــه در
مجمــوع دِینــی بــه مقــدار  1میلیــون دالر بــرای
مــرگ ،آســیبهای جســمی و آســیب مالیاتــی
بــرای هــر حادثــه را در بــر میگیــرد .محدودیــت
فعلــی در بیمــه نامههــای اتومبیــل شــخصی بــرای
جبــران خســارت رانندگــی وجــود دارد ،مگــر ایــن

خدمــات پســتی اکســپرس-برخی مســایل
نظارتــی بــر شــرکتهای حملونقــل
شــبکهای
بســیاری از مســایل نظارتــی مطــرح شــده در
گــزارش  PRCپیامدهــای سیاســت شــرکتهای
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کــه شــرکتهای پســتی اکســپرس خدمــات بیمــه
را بــه طــور مســتقیم بــرای رانندههــای قــراردادی
خــود فراهــم کننــد ،کــه در ایــن صــورت میتوانند
راننــدگان و اتومبیلهایــی کــه از وســایل نقلیــه
شــخصی بــرای ارایــه ســرویس اکســپرس اســتفاده
میکننــد را از پوشــش بیمــه خــارج کننــد.
پوشش بیمه خسارت رانندگان
بخــش  643.106کــد حملونقــل تگــزاس
وســایل نقلیــه موتــوری کــه در بخــش خودروهــای
موتــوری تگــزاس ثبــت نــام کــرده انــد را ملــزم
بــه فراهــم کــردن پوشــش بیمــه جبــران خســارت
(کــه توســط فصــل  406قانــون کار تگــزاس
تعریــف شــده) یــا پوشــش بیمــه تصــادف بــرای
کارمنــدان خــود میکنــد:
 300هــزار دالر بــرای هزینههــای پزشــکی
حداقــل  104هفتــه
 100هزار دالر برای مرگ و تلفات تصادفی
 70درصــد درآمــد قبــل از آســیب کارکنــان
بــرای حداقــل  104هفتــه در هنــگام جبــران
خســارت درآمــد
 500دالر برای حداکثر مزایای هفتگی
در مــورد  TNCهــا ،بخــش  1954.151کــد بیمــه
تگــزاس میگویــد کــه بیمهگــران میتواننــد
از پوشــش اســتاندارد بیمــه اتومبیــل خــودداری
کننــد ،در صــورت بــروز هــر گونــه تلفــات یــا
جراحــات ،در حالــی کــه یــک راننــده  TNCبــا
اســتفاده از وســیله نقلیــه شــخصی بــه یــک شــبکه
دیجیتــال  TNCوارد شــده یــا درگیــر یــک ســفر از
قبــل هماهنــگ شــده باشــد  ،پوشــش مســئولیت
راننــدگان  TNCرا بــرای آســیبهای جســمی،
حفاظــت از آســیبهای شــخصی و پرداخــت
هزینههــای پزشــکی تحــت بیمهنامــه اتومبیــل
را شــامل نمیشــود .خدمــات تحویــل اکســپرس
میتوانــد بــرای پوشــش بیمــه خســارت کارگــران
(همانطــور کــه هــر کارفرمــای تگزاســی
میتوانــد تصمیــم بــه ارایــه بیمــه بگیــرد از
آنجایــی کــه بیمــه خســارات کارکنــان در تگــزاس
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اجبــاری نیســت) یــا یکــی دیگــر از بیمههــای
درمانــی را بــرای راننــدگان انتخــاب کنــد .در غیــر
ایــن صــورت ،راننــدگان پســت اکســپرس ممکــن
اســت نیــاز اســت بــه بیمــه درمانــی خــود و  /یــا
بیمــه معلولیــت موقــت خــود را بــرای پرداخــت
هزینههــای پزشــکی و دســتمزد از دســت رفتــه
در ارتبــاط بــا صدمــات ناشــی از تصادقــات در
هنــگام رانندگــی بــرای شــرکت پســت اکســپرس
ارایــه دهنــد.
شرایط راننده
راننــدگان بیــش از  18ســاله کــه یــک وســیله
نقلیــه تجــاری (بیــش از  26هــزار پونــد) بــرای ارایــه
خدمــات بیــن ایالتــی در تگــزاس در اختیاردارنــد
توســط بخــش  522.041کــد حملونقــل تگــزاس
ملــزم بــه کســب گواهینامــه رانندگــی تجــاری
کالس  Aاز اداره ایمنــی عمومیتگــزاس هســتند ،بــا
توجــه بــه  391.11 CFR 49راننــدگان تجــاری کــه
خدمــات بیــن ایالتــی ارایــه میدهنــد بایــد قبــل از
اخــذ  CDLحداقــل  21ســن داشــته باشــند .تگزاس،
ماننــد ســایر ایالتهــا ،توســط 383.73 CFR 49
ملــزم بــه بررســی ســوابق رانندگــی متقاضــی CDL
بــرای اطمینــان از ایــن کــه متقاضــی قبــا  CDLاز
یــک ایالــت دیگــر نــدارد و تحــت 383.51 CFR 49
رد صالحیــت نشــده اســت (کــه دورههــای رد
صالحیــت را بــرای جرایــم عمــده ،نقــض جــدی
قوانیــن ترافیکــی ،نقــض قوانیــن حمــل و نقــل
جــادهای و نقــض قوانیــن ایمنــی خــودرو تجــاری
خــراب ایجــاد میکنــد) .بــرای مجوزهــای راننــده
غیــر تجــاری ،فصــل  521کــد حملونقــل تگــزاس
اداره مجوزهــای راننــده توســط اداره ایمنــی عمومــی
تگــزاس را اجــرا میکنــد و برنامههایــی را بــرای
جم ـعآوری ســوابق و شــرایط قانونــی مختلــف کــه
منجــر بــه تعلیــق یــا لغــو مجــوز راننــده میشــود،
تعییــن میکنــد .کارفرمایــان میتواننــد اطالعــات
مربــوط بــه مجــوز را از وزارت امنیــت عمومــی و
یــا از طریــق خدمــات خصوصــی ماننــد دفتــر ملــی
راننــدگان دریافــت کننــد.

مقررات شرکت
بــه منظــور محاســبه مالیــات فرانشــیز تگــزاس،
بخــش  )7-g( 171.1011قانــون مالیــات
تگــزاس بــه شــرکتهای واجــد شــرایط کوریــر و
لجســتیک اجــازه میدهــد پرداختهــای تحــت
قــرارداد انجــام شــده توســط شــرکت را بــه عوامــل
غیــر کارمنــد بــرای انجــام خدمــات پســتی بــرای
شــرکت از محاســبات درآمــد مالیاتــی در نظــر
نگیرنــد .ایــن تنهــا بخشــی از قوانیــن تگــزاس
اســت کــه ایــن طبقــه بنــدی خــاص کســب و کار
را پوشــش میدهــد .شــرکت کوریــر و لجســتیک
واجــد شــرایط توســط ایــن بخــش از کــد مالیــات
فرانشــیز بــه شــرح زیــر تعریــف شــده اســت:
«شــرکت کوریــر و لجســتیک واجــد شــرایط» بــه
معنــای یــک نهــاد مالیاتــی اســت کــه:
( )1حداقــل  80درصــد از درآمــد کل ســالیانه
موسســات مالیاتــی از کل کســب و کار خــود را از
ترکیبــی از حداقــل دو مــورد از خدمــات کوریــر و
لجســتیک زیــر دریافــت میکنــد:
( )Aتحویــل روزانــه یــک پاکــت ،بســته ،پارســل،
رول نقاشــیهای معمــاری ،جعبــه یــا پالــت؛
( )Bذخیرهســازی موقــت و تحویــل دارایــی
یــک نهــاد دیگــر ،از قبیــل پاکــت نامــه ،بســته
بندی،پارســل ،رول طرحهــای معمــاری ،جعبــه
یــا پالــت؛
( )Cکارمــزد تحویــل همــان روز یــا خدمــات کوریرو
لجســتیک اکســپرس کــه توســط یــک شــخص
یــا نهــاد تحــت قــرارداد کــه شــامل یــک تعهــد
قــراردادی توســط موسســه مالیاتی بــرای پرداختن
بــه شــخص یــا نهــاد بــرای ایــن خدمــات باشــد
تکمیــل میشــود.
( )2در دورهای کــه بــر مبنــای حاشــیه ســود
اســت ،بــه عنــوان یــک حامــل موتــور تحــت فصــل
 ،643کــد حملونقــل ،و اگــر موسســه مالیــات
بــر اســاس مبادلــه بیــن ایالتــی عمــل میکنــد،
بــه عنــوان یــک حامــل موتــور یــا کارگــزار
تحــت سیســتم ثبــت حامــل متحــد ثبــت شــده
اســت ،همانطــور کــه در بخــش  ،643.001کــد
حملونقــل تعریــف شــده اســت ،در طــی آن دوره؛
( )3بیمهنامــه مســئولیت خــودرو افــرادی را کــه
دارای وســایل نقلیــه شــخصی ،اســتخدام شــده
یــا بــه طــور دیگــری در کســبوکار شــرکتهای
مالیاتــی مــورد اســتفاده قــرار میگیرنــد ،بــا یــک
محدودیــت واحــد ترکیبــی بــرای هــر رخــداد
حداقــل  1میلیــون دالرپوشــش میدهــد؛
( )4حداقــل  25000دالر از بیمــه محمولــه
نگهــداری میشــود؛
( )5دفتــر دائمــی غیــر مســکونی کــه در آن
خدمــات کوریــر و لجســتیک ارایــه یــا تنظیــم
میشــود ،را حفــظ کنــد؛
()6دارای حداقــل پنــج کارمنــد تمــام وقــت در
دورهای کــه برمبنــای حاشــیه ســود اســت؛
( )7کســب و کار بــه عنــوان یــک ســرویس
خدماتــی مســافری ،خدمــات تحویــل گل ،خدمــات
اتوبــوس ،خدمــات تاکســی ،ارایــه خدمــات
ســاختمانی ،خدمــات آبرســانی ،خدمــات تأمیــن
ســوخت و انــرژی ،خدمــات عرضــه رســتوران ،و
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یــا خدمــات شــبانه تحویــل تلقــی میشــود؛ و
اقالمــی را ارایــه نمیدهــد کــه نهــاد مالیاتــی و یــا
یــک نهــاد وابســته بــه فــروش اســت.
بــرای اهــداف ایــن تجزیــه و تحلیــل ،یــک شــرکت
کوریــر و لجســتیک واجــد شــرایط کــه بــه دنبــال
ایــن امتیــاز معافیــت مالیاتــی اســت ،و بــه عنــوان
یــک وســیله نقلیــه موتــوری ثبــت شــده توســط
بخــش خودروهــای موتــوری تگــزاس (و بــه
همیــن ترتیــب شــامل پوشــش مشــاغل کارکنــان)
ثبــت و بیمــه مســئولیت کــه خودروهــای کرایـهای
را پوشــش میدهــد و یــا توســط شــرکت بــا
محدودیــت ترکیبــی حداقــل  1میلیــون دالر
اســتفاده میشــود .ناظــران حســابهای عمومــی
(کــه بــر مالیــات حــق بیمــه تگــزاس نظــارت
میکننــد) اطالعــات در دسترســی مبنــی بــر ایــن
کــه کــدام شــرکتها (از جملــه هــر شــرکتی کــه
ممکــن اســت شــرکت خدمــات پســت اکســپرس
باشــد) ندارنــد و بــه دنبــال اعطــای ایــن امتیــاز
مالیاتــی بــه یــک شــرکت کوریــر و لجســتیک
واجــد شــرایط هســتند
تحویل سریع غذا
موسســات خردهفروشــی کــه خدمــات تحویــل
اکســپرس را بــرای تحویــل مــواد غذایــی و
رســتوران آمــاده میکننــد ،تحــت قوانیــن
مربــوط بــه قوانیــن ایمنــی مــواد غذایــی قــرار
میگیرنــد کــه بــه ادارات بهداشــت و درمــان
محلــی و خدمــات بهداشــتی و درمانــی تگــزاس،
در تگــزاس ارایــه میشــود .ایــن برنامــه هــر دو
موسســات خردهفروشــی مــواد غذایــی (کــه در
آن غــذا بــرای خدمــات بخــش خصوصــی تهیــه
میشــود) و فروشــگاههای خــرده فروشــی مــواد
غذایــی (ارایــه محصــوالت غذایــی و مــواد غذایــی
بــه مصــرف کننــدگان بــرای مصــرف خــارج از
محــل) ( )37را تنظیــم میکنــد .هــر دو نــوع
کســب و کار ممکــن اســت خدمــات حملونقــل را
بــرای شــرکتهای خدمــات پســت اکســپرس کــه
متخصــص در تحویــل مــواد غذایــی و یــا تحویــل
در رســتوران اســت ارایــه دهنــد .حملونقــل مــواد
غذایــی از رســتورانها و فروشــگاههای مــواد

غذایــی توســط شــرکتهای پســت اکســپرس
بــه همــان انــدازه کــه ایمنــی حملونقــل
مــواد غذایــی توســط قانــون تغذیــه ســامت
مــواد غذایــی و حملونقــل بهداشــتی مــواد
غذایــی انســان و حیوانــات تأمیــن میشــود(21
 )CFRبخــش ( )Oکنتــرل نمیشــود .در قوانیــن
تأســیس فروشــگاه خردهفروشــی روشــن نیســت
کــه چگونــه مقــررات ســامت مــواد غذایــی بــه
مــواد خوراکــی و خدمــات تحویــل مــواد غذایــی
بــه مصرفکننــدگان افــزوده میشــود.
مسایل طبقه بندی کارکنان
اســتفاده از پیمانــکاران مســتقل بــرای
خدمــات حمــل و نقــل ،مســایل مربــوط بــه
اینکــه پیمانــکاران بایــد بــه عنــوان کارکنــان
شــرکتهای حملونقــل مشــغول شــوند ،مــورد
بحــث و بررســی قــرار میگیرنــد کــه شــامل
مســایل مربــوط بــه اســتفاده از قوانیــن کار در
زمینــه حقــوق و دســتمزد ،اضافــه کاری ،ســامت
و بیمــه جبــران کارگــران و توافقهــای جمعــی
(بیــن کارفرمایــان و کارگــران) خواهــد شــد .ایــن
موضــوع طبقهبنــدی مشــاغل توســط پیمانــکاران
حملونقــل در خدمــات حملونقــل (تحویــل
کانتینــر و تریلــر از پایانههــای بنــدر و ترابــری)،
 TNCهــا و برخــی خدمــات تحویــل اکســپرس
مــورد رســیدگی قــرار گرفتــه اســت .در مــورد
قوانیــن  TNCتگــزاس ،بخــش  1954.102از کــد
بیمــه تگــزاس ایــن مســئله طبقــه بنــدی را بــا
بیــان اینکــه  « TNCیــک وســیله نقلیــه شــخصی را
کنتــرل ،هدایــت یــا مدیریــت نمیکننــد یــا یــک
راننــده  TNCکــه بــه شــبکه دیجیتــال شــرکت
متصــل نیســت بــه جــز مــوارد توافــق شــده بــا
قــرارداد کتبــی» .مســاله طبقهبنــدی راننــدگان
خدمــات اکســپرس شــامل تنظیمــات پیچیدهتــر
قانونــی ،فراتــر از مقــررات حملونقــل ،قطعــاً
خــارج از محــدوده ایــن تحقیــق اســت .چنیــن
مســایلی احتمــاال توســط فرســتندهها ،مالــکان
وســایل نقلیــه موتــوری و پیمانــکاران مــورد بحــث
قــرار میگیــرد.

خالصه
خدمــات تحویــل اکســپرس بــا اســتفاده از
اتومبیلهــای شــخصی ســبک و کامیونهــای
راننــدگان قــراردادی تحــت عنــوان مقــررات
مشــابه بــا وســایل نقلیــه موتــوری کار نمیکننــد.
حاملهــای موتــوری ثبــت شــده همچنیــن بــا
شــرایط ســختتر بــرای پوشــش بیمــه ،صــدور
مجــوز رانندگــی و پوشــش جبــران خســارات
مشــمول مالیــات مواجــه میشــوند .درســت
همانطــور کــه ( TNCشــرکتهای حمــل و نقــل
شــبکهای) بــا توجــه بــه مقــررات خاصــی بــرای
رســیدگی بــه محدودیتهــای قانونــی اســتفاده
از وســایل نقلیــه شــخصی بــرای حمــل و نقــل
مســافر ایجــاد کردهانــد ،اســتفاده از وســایل
نقلیــه شــخصی توســط پیمانــکاران بــرای خدمــات
تحویــل اکســپرس میتوانــد منجــر بــه تغییــر در
قوانیــن راننــدگان یــا وســایل نقلیــه درگیــر شــود.
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در  ،GO-JEKمــن افتخــار ایــن را داشــتم کــه تیــم
علــم داده ( )Data Scienceرا از چنــد نفــر در یــک
دفتــر ،بــه حــدود  30نفــر در  3کشــور گســترش
دهــم.
ایــن اتفــاق ،و تجربیــات گذشــته بــه مــن کمــک
کــرده اســت کــه بــه نتایــج مقدماتــی بهخصوصــی
در مــورد بهتریــن نحــوه عملکــرد تیمهــا دســت
یابــم .ایــن نســخه مــن از«نظریــه عمومــی
ســازمانها» اســت؛ البتــه بــا اجــازه شــما.
در ایــن پســت ،مــن ســعی خــودم را خواهــم کــرد
و ایدههـای نســبتاً عمومــی را ،در مقابــل جزییاتــی
کــه بــه طــور خــاص بــه تیمهــای علــم دادههــا
برمیگــردد ،بــه بحــث خواهــم گذاشــت .البتــه
ایــن کار هنــوز در مرحلــه پیشــرفت خــود قــرار
دارد ،و مــن بــا تمــام وجــود خوشــحالمیشــوم
اگــر اثبــات شــود کــه در برخــی نقــاط اشــتباه
میکنــم ،و بایــد نگاهــم را تصحیــح کنــم .قــرار
نیســت نظریــه مــا جامــع باشــد ،امــا خوشــبختانه
چنــد تکــه هوشــمندی در آن پیــدامیشــود.
مــن مفاهیــم بهخصوصــی را کــه فکــرمیکنــم
نقــاط شــاخص ذهنــی مهمــیهســتند را برجســته
میکنــم.
مقیاسپذیری
مــن فکــرمیکنــم کــه طــرح مقیاسپذیــری
شــبیه نمــودار زیــر باشــد .خروجــی معمــوالً بــا

محصــول یــا ســرویس ســازمان مرتبــط اســت .خطــی ،بــا احتــرام بــه اعضــای تیــم ،تقریب ـاً یــک
ایــن موضــوع رامیتــوان در ســطوح مختلــف شــاهکار بــه حســابمیآیــد .خوشــبختانه ،ایــن
ریــز و درشــت بــودن نمایــش داد ،یــا بــه اهــداف حقیقتــی آشــنا بــرای شماســت :آیــا تابهحــال
مختلفــی مثــل تغییــر و تبدیــل کارکنــان یــا تفــاوت احســاس ســومین عضــو یــک پــروژه بــا
بیســتمین عضــو آن را حــس کردهایــد؟
اخالقیــات ارتباطــش داد.
نظــر مــن ایــن اســت کــه بیشــتر ســازمانها بــا ایــن وجــود ،فــرض کنیــد یــک ســازمان
مقیــاس را بــا بازدهــی نزولــی ( Diminishingتوانســته باشــد تــا بازدهــی صعــودی در مقیــاس را
 ، )Returnsیــا خــط «بــد» ،متــرادف میکننــد .بــه صــورت «عالــی» بــه دســت بیــاورد .ایــن تیــم
افزایــش اعضــای تیــم کمــک زیــادی بــه ســازمان اثــرات شــبکهای(بــا فــرض مرزهــای منطقــی؟) را
میکنــد و بهــرهوری نهایــی بــا افزایــش پیچیدگــی در هنــگام رشــد خــود تجربــه خواهــد کــرد .حــال
و گلوگاههــای ارتباطــی کاهــش مییابــد .در اگــر ایــن تیــم ،یــک شــرکت باشــد ،هیــچ کســی
حقیقــت ،حتــی افزایــش خروجــی بــه صــورت هیــچ حرفــی بــرای رقابــت کــردن بــا او را نخواهــد
داشــت .فکــرمیکنیــد ایــن تنهــا یــک گــزاره
execellent with better leverage
نطــری اســت؟ مــن مخالفــم.
مــن تیمهایــی را دیــده و ســاختهام کــه اضافــه
execellent
کــردن یــک مهــارت نــاب بــه یــک گــروه همــگام
linear
هماننــد ســوخت موشــک تولیــد عمــل کــرده
اســت.
ً
و ایــن بهتــر هــممیشــود :احتمــاالمیتــوان هــر
دو ســطوح «عالــی» خروجــی را باالتــر (خطــوط
نقطهچیــن) بــرد ،و شــیب آنهــا را بــا اســتفاده از
bad
اهرمها-ابــزار و فرآیندهــای کمککننــده بــازده
فــردی ،و ارتباطــات تیمــی -افزایــش داد .دوبــاره
برمیگردیــم!
number of people

Article

سازمانها به عنوان یک گراف
دیــدن ســازمانها بــه عنــوان گرافه ـای ســاخته
شــده از نقــاط و اضــاع ،کمکهــای زیــادی بــه
مــا میکنــد .معمــوالً ،نقطههــا نشــاندهنده
افــراد ،و اضــاع نشــاندهنده تعامل/ارتبــاط بیــن
آنهاســت .منطقــی خواهــد بــود اگــر در شــرایطی
خــاص ،چنــد نفــر را به عنــوان یــک نقطــه بنگریم.
بــرای مثــال ،وقتــی ارتباطــات خارجــی در میــان
تیــم بســیار انــدک اســت ،و یــا مــا در حــال مــدل
ســازی در ســطح ریــزی و درشــتی پایینتــری
هســتیم.

تیــم کســبوکار متمرکــز بــر روی مراجعــان بــه
مجموعــه وجــود دارد .مث ـ ً
ا اگــر یکــی از اجــزای
محصــول یــک سیســتم پیشــنهاد باشــد ،انتظــار
مــیرود کــه یــک تیــم علــم دادههــای مجــزا،
شــاید بــا ارتباطــات محــدود بــا دیگــر تیمه ـا (در
مقایســه بــا ارتباطــات داخلــی تیــم) ،در حــال کار
بــر روی آن باشــد.
مــن بــاور دارم کــه آلــن کای ( )Alan Kayمخالــف
ایــن نظــر اســت :در واقــع ایــن ســاختارهای
ارتباطــات موجــود در ســازمان اســت کــه محصــول
را مشــخص میکنــد (اگرچــه بازخــورد هــم

دانشــمند تــا هنرمنــد درک بهتــری از ایــن روش
پیــدا کننــد.
یــک گــراف فشــرده یــا کامــل را درنظــر بگیریــد.
چگونــه هزینــه ارتباطــات (اضــاع) بــا افزایــش
تعــداد ‘ ’nنفــرات (نقطههــا) افزایــش مییابــد؟
در حالــت کامــل ،شــما اولیــن گــره را بــه همــه
گرههــای دیگــر وصــلمیکنیــد .گــره بعــدی
یــک اتصــال کمتــر بــرای انجــام دارد ،و الــی آخــر.
مــا جمــع را محاســبهمیکنیــم:

Bob

engineering

Jane

product

بــه یــاد داشــته باشــید :ســازمانها یــک راه بــرای
افزایــش خروجــی هســتند از دیــدگاه گــراف،
اتفاقــات در مــکان اتفــاقمیافتنــد :درون نقطههـا
( ،)1و بــر روی اضــاع ،رابــط نقــاط ( .)2بنابرایــن
دو بعــد بــرای بهینهســازی وجــود خواهــد داشــت.
هــر کــدام را مجــزا بررســیمیکنیــم.
بهینــهکــردن نقطــه ســطح ( ،)1فــارغ از اینکــه
نقطــه یــک فــرد باشــد یــا یــک گــروه بســیار بــه
هــم فشــرده ،کمــی سرراســتتر اســت .ایــن کار
شــامل مــوارد زیــرمیشــود:
بــا انگیــزه نــگاه داشــتن فــرد (یــا افــراد) .ایــن
موضــوعمیتوانــد از جبــران خدمــات تــا همــه
ســطوح مازلــو را دربربگیــرد.
انتشار کارای اطالعات.
رشد و راهبری شغلی.
مشــخص بــودن هــدف .وقتــی نتیجــه اشــتباه
ردیابــی شــود ،بازدهــی هــم کــم خواهــد بــود.
پیشــرفت شــخصی :یادگیــری مهارتهــا،
تفکــر طراحــی .بســیاری مــوارد دیگــر کــه بــه
الــزام خــود شــخص برمیگردنــد.
بــه نظــرمیرســد کــه ادبیــات بیشــتری اشــاره
بــه ()1میکننــد ،پــس مــن وقــت بیشــتری را بــر
روی ( )2خواهــم گذاشــت :بهینهســازی ارتباطــات.
بســیاری بــاور دارنــد( ،زمانــی خــود مــن) ،کــه
ســاختارهای ارتباطــات؛ انعکاســی از محصــول
ســاختهشــده در پــسزمینــه هســتند .اگــر
مــا در حــال ســاخت یــک وب اپلیکیشــن بــرای
کســبوکارهــا هســتیم ،ممکــن اســت اینطــور
تصــور کنیــم کــه یــک جدایــی حتمــی بیــن یــک
تیــم مهندســی متمرکــز بــر تکنولــوژی ،و یــک
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وجــود دارد) .مــن نــام ایــن موضــوع را پارادوکــس
فرآیند-محصــول مینامــم.
اســتارتآپها را درنظــر بگیریــد ،کــه محصوالتــش
در روزهــای اول نمایانگــر هویــت تیمهــای
بنیانگــذار آن هســتند .یــا مثــال قبــل را در نظــر
بگیریــد ،کــه حــال مــا آن ســازمان را بــه ســه تیــم
تقســیممیکنیــم :یکــی بــا اکثریــت مهندســان،
و تعــدادی دانشــمند دادههــا و دوســتان کســب
وکار .بــه همیــن صــورت تیــم دیگــر بــا دوســتان
کســبوکار بیشــتر و تعــدادی از دیگــران ،و بــه
همیــن ترتیــب .ســخنی کــه مــن دارم نتیجــه آن
میشــود یــک محصــول کــه بــا آگاهــی از آنچــه
در تــک ( )techامکانپذیــر اســت (و شــاید هنــوز
در بــازار وجــود نداشــته باشــد) و یــک موتــور
پیشــنهاد ،امــا در عیــن حــال بــا شخصیســازی
بنیــادی نهادینــه سرتاســری ،مشــکالت کســب
وکار را حــلمیکنــد .پارادوکــس خوبــی شــد.
پــس فهمیدیــم .الگوهــای ارتباطــات مهــم
هســتند .حــاال برویــم و کشــف کنیــم کــه چطــور
ایــن الگوهــا را ســازماندهی کنیــم ،مخارجشــان را
کاهــش بدیــم ،و کیفیتشــان را افزایــش.
مقیاسدهی ضلع
اگــر شــما بــا نشــانگذاری  Big Oآشــنا نیســتید،
بهتریــن توصیــهای کــه در زندگــیاممیتوانــم بــه
شــما بکنــم ایــن اســت :ده دقیقــه بعــد را بــرای
درک آن وقــت بگذاریــد .جــداً .ایــن روش راهــی
بــرای تفکــر بــه مقیاسپذیــری در هــر زمینــهای
اســت ،و جهــان جــای بســیار بهتــری خواهــد شــد
اگــر مــردم در همــه زمینهه ـا ،از سیاســتمدار تــا

Asha

بــرای ایــدهای بــزرگ ،بدیــن معنــی اســت
کــه  100نفــر بــه تعــداد ( Big Oرا بهخاطــر
بیاوریــد)  10/000کانــال ارتبــاط نیــاز دارنــد.
فکــر مــیکنیــد غیرواقعیســت؟ اگــر مــا بــه 5
تیــم هــم تقســیم شــویم ،مــا بــه  4000کانــال
نیــاز خواهیــم داشــت .دوســت داریــد تراکــم
گــراف رو نصــف کنیــد؟ هنــوز بــه  2000کانــال
نیــاز خواهیــم داشــت .نکتــه ایــن اســت کــه ایــن
تعــداد بــه صــورت درجــه دوم زیــاد میشــود .بــه
عبــارت دیگــر ،یــک بعــدی بــزرگ نمیشــود .اگــر
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شــما یــک کســبوکار هســتید ،نیــازی نیســت
کــه رقبایتــان شــما رو بکشــند .شــما خودکشــی
کرد هایــد.
خبــر خــوب ایــن کــه طرحهــای ســازمانی
جایگزینــی وجــود دارد .معمولتریــن راهــکار را بــه
طــور مثــال درنظــر بگیریــد :سلســله مراتــب .بــه
طــور تصویــری ،بدیــن معناســت کــه نقــاط را بــه
صــورت یــک درخــت k-ســازماندهی کنیــم ،کــه k
تعــداد شــاخهها در هــر ســطح از درخــت اســت.
ایــن شــیوهمیتوانــد یــک مدیرعامــل را نشــان
دهــد ،کــه معاونانــش بــه او گــزارشمیدهنــد،
و ســرتیمها بــه معاونــان .خبــر خــوب ایــن اســت
کــه ایــن درختهــا بــا  nنقطــهمیتواننــد ،1-n
یــا ( O(nضلــع دارد .مشــکل اینجاســت کــه در
ایــن حالــت مشــکالت زیــادی مثــل جــدا افتادگــی
تیــم ،نارضایتــی کارمنــدان ،و ازکار افتــادن خــود
ارتباطــات بــه دلیــل سلســله مراتــب شــدید بــه
وجــودمیآیــد .ارتفــاع یــک درخــت بــا  kشــاخه
برابــر بــا تعــداد دفعاتــی اســت کــه نیــاز بــه ضــرب
کــردن داریــد تــا تعــداد نقطــه برگهـا (از همیــن
رو لگاریتــم) را بــه دســت بیاوریــد .بــرای مثــال،
اگــر مــا  156نفــر (بــرای ســادگی)میداشــتیم،
تعــداد برگهــا  125عــدد و عمــق ارتباطــات
حداقــل  3میبایســت میبــود .ایــن شــیوه
بــرای ســازمانهای کوچکتــر منطقــی اســت،
امــا زیــاد مقیاسپذیــر نیســت .در حقیقــت،
شــاید زیــادهروی کنــم اگــر بگویــم کــه ارتباطــات
غیرمســتقیم بیــن گرههــا منجــر بــه مشــکالتی
میشــود.
گزینــه دیگــر تقســیم افــراد بــه تیمهــای SWAT

)𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙( 𝑘𝑘𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙 = 𝑡𝑡ℎ𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒ℎ
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چندمهارتــه ،درهــم پیچیــده اســت .طبیعــت
چندمنظــوره چنیــن تیمهایــی ،و انــدازه کوچــک
آنهــا (مث ـ ً
ا  5نفــر) دقیق ـاً همــان دلیلــی اســت
کــه چــرا مــا بــه آنهــا بــه چشــم نقــاط مســتقل در
ســازمان  ،کــه قابلیــت دریافــت پروژههـای منطقـاً
معیــن و در انــدازه و ابعــاد  end-to-endرا دارا
هســتند،مینگریــم .ارتباطــات هنــوز در میــان
تیمه ـا قابــل ســاختن اســت ،و آنگاه حــد درجــه
هــر نقطــه ،مث ـ ً
ا ،بــه  2قابــل انتخــاب اســت.
ســاختار تیمــی  SWATدر حقیقــت یــک مــورد

ایــن رویکــرد مزیتــی مجــزا هــم دارد :ســطوح
برانگیختگــی فــردی .بــه زمانــی فکــر کنیــد کــه
بــا گروهــی از بــرادران و خواهــران خــود بــه کار
برویــد یــا اینکــه بــا یــک گــروه بینظــم همگــن
بــزرگ همــکار باشــید .نیــازی هــم نیســت تــا
موقعیــت همیشــگی باشــد؛ حوزههــای متعــددی
بــرای گــردش مقطعــی افــراد در سراســر نقــاط
وجــود دارد.
ســاختار متفــاوت تیــم  SWATدر حــال
حاضــر بهتریــن تیمــی اســت کــه مــن بــرای

خــاص از یــک ســاختار معمــول اســت :تیمهــای ســازمانهای بــاالی  10نفــر در ذهــن خــود دارم.
کارکــردی بــزرگ مثــل «محصــول»« ،علــم داده» و بــه نظــرم خیلــی خــوب مقیاسپذیــر اســت .بــا
و «هوشــمندی کســبوکار» .بــه نظــر من مشــکل ایــن گفتههــا،میتوانــم تصــور کنــم کــه تمــام
جایگزینهــای ممکــن بــرای انجــام بهتریــن کار
بــه ســه بخــش تقســیممیشــود:
 )1چنیــن تیمهایــی معمــوالً خیلــی بــزرگ در هــر محیطــی چــه خواهــد بــود؛ البتــه اصــول
میشــوند ،بدیــن معنــی کــه مفهــوم نقطــهای بنیادیــن ایــن مــدل را فرامــوش نکنیــم.
واقعــاً اتفــاق نمیافتــد.
 )2درجــه نقطــه (تعــداد ارتباطــات بــا تیمهــای نکتهای در مورد همزمانی
ســازمانها در بســیاری از حــاالت سیســتمهای
دیگــر) معمــوالً انفجــاری زیــادمیشــود.
 )3مهارتهــا تقریبــاً یــکجــورمیشــوند .ایــن توزیــعشــده انســانها هســتند ،و کــمکاری
موضــوع مفهــوم نقطــهای ( )1را از بیــنمیبــرد ،از ســمت مــن خواهــد بــود ،اگــر نکتــه بســیار
اگــر کســی بــاور داشــته باشــد کــه تیمهــا در حیاتــی همزمانــی ( )Concurrencyرا برجســته
حالــت واحــدی کار کمتــری انجــاممیدهنــد ،نکنــم و نیــز بــه همــان انــدازه بــه درک اشــتباه
و بــا وجــود روابــط فراتیمــی ثابــت ،تعامــل معمــول از همبســتگی ( Parallelismاشــاره نکنــم.
فرامهارتــی نیــز نیــاز اســت تــا ( )2بــرآورده شــود معمولتریــن تمثیــل کنــدن یــک چالــه اســت.
بــا همــه ایــن گفتههــا ،تیمهــای کارکــردی هــر چقــدر ســریعتر بکنیــد ،چالــهای بزرگتــر
متخصــص مزایایــی نیــز دارنــد .همیــن موضــوع خواهیــد داشــت .معنــی ایــن حــرف ایــن اســت
منجــر بــه تشــکیل ســاختار تیمــی  SWATکــه اگــرمیخواهیــد نقطههــای بــا عملکــرد
ناهمگــون مــیشــود .شــما تیمهــای معمــول بهتــر داشــته باشــید ،کارکــرد آنهــا را ،بــا مث ـ ً
ا
 SWATخــود را داریــد ،امــا برخــی تیمهـا یــا افــراد یــک مشــاور مهارتهــا ،بهبــود ببخشــید.
بــا کارکــرد خــاص ،براســاس نیــاز شــناور هســتند .یــک گزینــه دیگــر ایــن اســت کــه از دوســتانتان
تیمه ـای  SWATدرون ذهــن شــبیه ابرقهرمانه ـا /بخواهیــد تــا بــه شــما کمــک کننــد .ممکــن اســت
شــخصیتهای ماهــر و متفــاوت در بازیهــا /در یــک نقطــه در راه یکدیگــر قــرار بگیریــد ،پــس
واحدهــای تکنیکــی نظامــی هســتند کــه از ابتــدا منطقــی بــه نظــرمیرســد کــه اگــرمیخواهیــد
تــا انتهــای یــک مأموریــت را انجــاممیدهنــد .بــازده خــود را افزایــش دهیــد هــر کدامتــان یــک
بــا وجــود همــه فــن حریــف بــودن ایــن تیمه ـا ،چالــه یکســان را همزمــان بکنیــد .ایــن اســاس
گاهــی بــه مشــکلی برمیخورنــد کــه نیازمنــد همبســتگی اســت :انجــام مســتقل تعــداد زیــادی
یــک تیــم ضربتی/بعضــاً نظامــی اســت .آنگاه وظایــف مشــابه در یــک زمــان.
آنهــا تیــم پشــتیبانی حــوزه را فرامیخواننــد تــا همبســتگی ،کــه گاهــی بــا همزمانــی اشــتباه
یــک بــار ســنگین و موقــت را از دوش بــردارد و بــه گرفتــه میشــود ،مفهــوم وســیعتری اســت.
حــاال شــما و دوســتانتان وظایــف متفاوتــی را
پیــش بــرود.
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انجــام میدهیــد:
برخــی در حــال کنــدن هســتید ،برخــی در حــال
تروتمیــز کــردن چالههـا هســتید ،برخــی ضایعــات
را بــه جــای دیگــر میبریــد .نکتــه مهــم اینجاســت
کــه در برخــی نقــاط برخــی طرفه ـا مجبــور بــه
تعامــل هســتند ،و ایــن موضــوع گلــوگاه ایجــاد
میکنــد .اگــر بــه دلیــل اینکــه شــما منتظــر
کســی هســتید تــا بیایــد خاکهــا دوروبــر شــما
را جمــع کنــد و در نتیجــه نمیتوانیــد بــه بیــل
زدن خــود ادامــه دهیــد ،پــس بیحرکــت مانــده
و ناتــوانمیمانیــد.در حقیقــت ،مــامیتوانیــم
ترســیم کنیــم کــه چــهمیشــود وقتــی یــک
گــروه مســتقل مجبــور بــه منتظــر مانــدن بــرای
کندتریــن اعضــای خــود میمانــد .وظایــف
میتوانــد متفــاوت باشــد (بــرای مثــال ایــن بــا
وجــود رنگهــای متفــاوت ایــن فقــط همزمانــی
نیســت) ،و مــا بــا نمایــش اینکــه اعضــا حداقــل
بــه همگامســازی در مخــرج مشــترک میپردازنــد
(بــه جــای ترســیم گــراف کامــل همزمانــی):
مــا بــرای جلوگیــری از زمانه ـای دردآور معطلــی
دو کارمیتوانیــم بکنیــم .اول ،بــه جــای تعامــات
همزمــان (مثــل یــک جلســه بــزرگ) از تعامــات
غیرهمزمــان مســدودنکننده (ماننــد پیــام متنــی)

اســتفاده کنیــم .مــا بیشــتر در مــورد ایــن مبحــث
در بخــش کیفیــت ضلــع (ارتباطــات) صحبــت
خواهیــم کــرد .دوم ،مــامیتوانیــم وابســتگیهای
بیــنتیمــی را محــدود کنیــم ،کــه ایــن دقیقــاً
همــان جاییســت کــه مــدل تیــم  SWATوارد
میشــود .در ضمــن ورای اتــاف ســاده بازدهــی،
رخــوت ناشــی از وابســتگیهای شــدید عامــل
اصلــی بیانگیزگــی خواهــد شــد.

کیفیت ضلع
حــاال کــه در مــورد مقیاسپذیــری ارتباطــات
ســخن گفتــهایــم ،بیاییــد تــا نگاهــی بــه چگونگــی
حفــظ اســتانداردهای بــاالی کیفیــت ارتباطــات
بیاندازیــم .در مــدل مــامیتــوان ایــن را بــه وزن/
ضخامــت ضلــع ،ترجمــه کــرد؛ کــه بیانگــر کیفیــت
یــا هزینــه لینــک تعامــل مشــخص اســت( .اگرچــه
بــا نــگاه بــه متریکهــا -ماننــد تعــداد متوســط
مــوزون اضــاع در گــراف ،بــه عنــوان شــاخصی
بــرای کمینــه کــردن میــان محدودیتهــا -
هزینــه معنادارتــر بــه نظــرمیرســد).
مــن چنــد نــگاه محکــم بــه موضــوع دارم ،پــس
آنهــا را یکییکــی بیــان خواهــم کــرد .اول از
همــه ،یــک راهحــل بــه زانودرآرونــده بــرای تفکیــک
ارتباطــات کــه در چندیــن ســازمان هــم در هنــگام
مقیــاسگیــری دیــدهام «بیــشارتباطــی» بــوده
اســت .از یــک ســو ارتبــاط خــوب گریزناپذیر اســت.
از ســوی دیگــر ،مــا دیدهایــم کــه کمیــت ارتباطــات
بــه ســادگی مقیــاس نمیپذیــرد .شــبیه زمانیســت
کــه شــما یــک ســاعت یــا دو ســاعت بیشــتر ســر
کار خــودمیمانیــد و کارهــای بیشــتری را انجــام
خواهیــد داد ،امــا نــه بــه انــدازه  10یــا  100برابــر.
بــرای ایــن کار شــما نیــاز بــه اهــرم داریــد.
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در مفاهیــم ارتباطــات ،اهــرم همــان پهنــای
بانــد اســت :در ایــن مــورد ،اینکــه چــه مقــدار
اطالعــات در هــر زمــان قابــل تبــادل اســت.
مــن هــم اکنــون بــه «اطالعــات» اشــاره کــردم،
و مطمئنــاً لنــز نظریــه اطالعــات در تحلیــل
ارتباطــات مفیــد اســت (البتــه!) .اگــر در مــوردش
فکــر کنیــد ،یــک مکالمــه بــدون جمعبنــدی بــه
یــک شــخص بیشــترین انعطافپذیــری بــرای
موضــوع بحــث رامیدهــد .تنهــا هزینــهای کــه
بایــد بپردازیــم ،زمــان بیشــتر اســت؛ چــون کــه
تقریب ـاً شــما نخواهیــد توانســت تــا حــدس بزنیــد
کــه جملــه بعــدی آن فــرد چــه خواهــد بــود .بــه
طــرز مضحــک ،و بــر خــاف انعطافپذیــری قابــل
توجــه ،ممکــن اســت فــردی پهنــای بانــد را خیلــی
پاییــن نمایــش دهــد.
حــال انتهــای دیگــر را در نظــر بگیریــد .فــرض
کنیــد دو نفــر ،آلیــس و بــاب ،یــک بــازی را انجــام
میدهنــد کــه آیــا یــک ویژگــی جدیــد محصــول
را راهانــدازی کننــد یــا نــه .بــازی ایــن چنیــن
اســت :آلیــسمیگویــد «بــرو» یــا «نــرو» .بــاب
هــم همیــن کار را انجــاممیدهــد .اگــر حــرف
آنهــا یکســان باشــد ،تصمیــم گرفتــهمیشــود
و آنهــا بــه ســادگی اجــرامیکننــد .اگــر حــرف
آنهــا مخالــف هــم باشــد ،یــک ســکهمیاندازنــد،
خــط بیایــد ،آلیــسمیبــرد ،شــیر بیایــد بــاب.

state space and entropy

انعطافپذیــری کاهــش یافتــه اســت؛ مطمئنــاً
آنهــا سرشــان را از روی ایــن بــازی نمیتواننــد
بلنــد کننــد .امــا پهنــای بانــد بســیار زیــاد اســت؛
تعامــل تنهــا چنــد ثانیــه اســت.
بــه طــور رســمی ،مــا میگوییــم کــه هــر
مثــال یــک فضــای حالــت  ،Xکــه مجموعــهای
از احتمــاالت اســت ،داارد .بــا فــرض یکنواخــت
بــودن توزیــع بــر روی احتمــاالت ،سیســتمهایی
کــه فضــای حالــت بزرگتــری دارنــد ،آنتروپــی
ارتباطــات باالتــری هــم دارنــد .مــا هــر چــه بیشــتر
نیــاز بــه ارتباطــات بــا آنتروپــی کمتــر داریــم .ایــن
مــدل بــه مــن کمــکمیکنــد تــا دربــاره چیزهــا
ن را
اســتدالل بیــاورم ،امــا شــما میتوانیــد آ 
اســتفاده کنیــد یــا نکنیــد.
بــه عنــوان یــک قانــون ،بــرای بیشــترین خروجی و
کمتریــن زحمــت ،تعامــات از کــم آنتروپیتریــن
رســانه ممکــن اســتفادهمیکننــد .اگــرمیتــوان
یــک فــرم وب باشــد ،آن را تبدیــل بــه مکالمــه
نکنیــد .اگــرمیتوانــد یــک هیســتوگرام باشــد،
آن را تبدیــل بــه یــک پاراگــراف در ایمیــل
نکنیــد .بهبــود آنتروپــی ارتباطــات یکــی از مهجــور
ماندهتریــن اجــزا در افزایــش اثرگــذاری ســازمان
اســت .مقــداری تفکــر طراحــی میتوانــد راه
بســیار بســیار زیــادی را بــرود.
وقتــی جلســات بــا حضــور نفــرات الزامــی

میشــود ،چنــد قانــونمیتوانــد مفیــد باشــد.
قوانیــن مثــالمیتوانــد شــامل مــوارد زیــر باشــد:
یک حداکثر  5نفری برای همه جلسات.
مــدت  30دقیقــهای بــر روی هــر موضــوع در
هــر روز ،مگــر ایــن کــه جلســه طوفــان مغــزی یــا
طراحــی باشــد.
وقتشناســی بیرحمانــه ،وگرنــه همــه چیــز
درهــم و برهــم و وقــت همــه تلــفمیشــود.
یــک دســتور جلســه مشــخص ،کــه بــا رســیدن
بــه آن ،فــارغ از زمــان تخصیــص یافتــه جلســه بــه
پایــانمیرســد .بــا احتیــاط افزایشــش دهیــد.
یــک ایــده عجیــب و غریــب کــه مــن قبـ ً
ا داشــتم
ایــن بــود کــه بــا معیــن کــردن بیشــترین تعــداد
جلســاتی کــه هــر فــردیمیتوانــد در روز داشــته
باشــد ،کمیابــی را در جلســات اعمــال کنــم .اگــر
دیگــر بخشهــا متمایــل بودنــد کــه یــک فــرد
بــرای یــک جلســه بــه آنهــا بپیونــدد ،از طریــق
گونــهای از ارز،میبایســت روی آن جاهــای خالــی
ســرمایهگذاریمیکردنــد .ایــن ارزمیتوانســت
هرچیــزی باشــد؛ از یــک ژتــون داخــل ســازمانی
تــا یــک بخــش از مزایــای یــک نفــر.
انگیــزش بازیمحــور ایــن خواهــد بــود کــه افــراد
شــرکتکننده در جلســات ،جایــی کــه بیشــترین
تأثیــر را در بازدهــی دارنــد ،فــرض میکننــد کــه
پاداشه ـا بــه شــدت بــه اهــداف وابســته هســتند.
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مــن هیــچگاه فــردی را بــه جلســهای دعــوت
نمیکنــم مگــر ایــن کــه بدانــم کــه آنهــا بیشــتر
از هزینــهای کــه بــرای مــن دارنــد ،ارزش بــه
ســازمان اضافــه خواهنــد کــرد .در حقیقــت ،یــک
تحلیــل نظــری بازیمحــور فرآیندهــای شــرکت
میتوانــد خیلــی کارهــا انجــام دهــد ،کــه شــاید
موضــوع پســت بعــدی مــن باشــد.

ساختاریافته یا ساختارنیافته (آنتروپی)
دوبــارهکاری حداقــل :هزینــه پیچیدگــی
بســیاری از داشــبوردهای تخصصــی یــا همــه بــا
هــم.
هــر روز ،مقادیــر حجیمــی از اطالعــات بیــن
شــرکتها جابهجــا میشــود ،و خالصههــای
قابــل فهــم در یکجــا میتوانــد رگبــار ثابــت
ایمیــلرا رفــع کنــد.

انتشار اطالعات
اگــر یــک ســازمان یــک سیســتم پــردازش
اطالعــات ،کــه در آن نقطههــا گهــگاه بــا هــم
ارتبــاط برقــرارمیکننــد ،باشــد ،منطقــی اســت
کــه عــاوه بــر درنظرگرفتــن کاناله ـای دوطرفــه،
کانالهــای انتشــار یــکســویه اطالعــات را هــم
درنظــر بگیریــم .بــه طــور معمــول چندیــن کانــال
وجــود دارنــد کــه اطالعــات از طریــق آنهــا
منتشــر میشــود:
پست الکترونیک
پیامرســانهای متنــی اجتماعــی ماننــد
واتــزاپ ،تلگــرام
پیامرسانی کاری مثل Slack
سیستمهای نشر-اشتراک مثل توییتر ،یامر
کانبان مثل ترل لو
سیســتمهای یکپارچــه مثــل جیــرا ،نوشــن،
اس او

فرا-سازمان
همیشــه بــرای مــن جــای تعجــب بــود کــه
ســازمانها تــاش بســیار زیــادیمیکننــد تــا
یــک محصــول بســازند ،و ســاختن خــود ســازمان
در درجــه دوم قــرار دارد .خیلــی معمــول اســت
کــه بــرای خــود محصــول ســاختارهای دادهای
داشــته باشــیم ،امــا چقــدر بــه طــور کامــل بــرای
اعضــای ســازنده محصــول ،و تعامــات ،ســازمان
مدلســازیمیکنیــم .نمــای پایــگاه دادههــای
ارتباطــی زیــر از یــک محصــول واقعــی (مثــ ً
ا
اپلیکیشــن دلیــوری) را بــا همتــای آن بــرای خــود
ســازمان درنظربگیریــد:
فکــر کنیــد کــه چــه اتفاقاتــی میتوانــد بیفتــد
اگــر یــک متاتیــم کوچــک در ســازمان بــه جــای
کار مســتقیم بــر روی محصــول ،بــه طــور خــاص بر
روی بهینــهکــردن خــود ســازمان فعالیــت کننــد.

بسیاری دیگر
حــاال کــه مــا چند مفهــوم قــوی و چند کلمــه را در
دســتان خــود داریــم ،بــه خوبــیمیتوانیــم اصــول
مفیــد بــرای انتشــار اطالعــات را ترجمــه کنیــم .به
طــور خــاص ،چنــد مالحظــه عبارتانــد از:
ایــن کــه آیــا درخواســتهای تــک منظــوره
الزامــی اســت ،یــا خودیــاوری امکانپذیــر اســت
همزمان یا ناهمزمان

نتیجه :برخورد انسان
ایــن پســت در حــال طوالنــی شــدن اســت ،پــس
آن را بــا یــک نوشــته بــه پایــانمیرســانم .ایــن
اصــول مهندســی کــه مــن بــر روی ســازمانها
اعــام کــردم ،بســیار بســیار مفیــد هســتند .امــا
در انتهــای روز ،مــا بایــد بــه خاطــر داشــته باشــیم
کــه :مــردم مــردم هســتند .برخــی چیزهــای
متفرقــهای کــه مــن یــاد گرفت ـهام اینهــا هســتند:

تنــوع (فرهنگــی ،جنســی و )...محصــول را بهتــر ،و
افــراد را شــادتر،میکنــد.
تنــوع را بــا ویژگیهــای مشــترک متعــادل
کنیــد .لیســتها بیانتهــا و همهجــا هســتند
(کار تیمــی ،تعالــی و ،)...بنابرایــن مــن بــر یــک
چیــز تمرکــزمیکنــم :فروتنــی .مطمئــن شــوید
کــه هــر عضــو گــروه خودشــیفتگی کمــی دارد
یــا اصـ ً
ا نــدارد ،چــون کــه زندگــی خیلــی کوتــاه
اســت.
یــک محیــط پایــه و صفــر را بپرورانیــد .ایــن
موضــوع در همــان راســتای فروتنــی اســت ،امــا
نیــاز تعهــد بــه حقیقــت را هــم شــاملمیشــود.
معنــی ایــن حــرف ایــن اســت کــه همیشــه بــر
روی واقعیــت مشــکالت تمرکــز کنیــد .تیمهایــی
کــه ایــن چنیــن متمرکــزمیشــوند ،همیشــه در
طوالنــی مــدت برنــده هســتند.
در انتهــا ،بــه انســانها اجــازه دهیــد تــا حــد
ممکــن انســانیت خــود را ارضــا کننــد .مــا همــه
بــه تشــویق نیــاز داریــم .مشــوق ویژگیهایــی کــه
شــما بــه خــود الهــاممیکنیــد ،باشــید.
بــه چیزهــا نگاهــی ارگانیــک داشــته باشــید.
فضایــی ایجــاد کنیــد کــه افــراد بــه ســادگی و تــا
حــد ممکــن خودشــان باشــند .همــه ،حتــی بــه
طــور پنهــان،میخواهنــد تــا شــبیه خودشــان
باشــند ،امــا اغلــب اوقــات میترســیم ،یــا
محدودیــم ،یــا بــرای انجــام آن تحریــک شــدیم.
و از همــه بــهیادماندنــیتــر ،مــا همــه در ایــن
راه کنــار هــم هســتیم .هــر گونــه پیشــنهاد شــما
عزیــزان بــرای حــل ایــن مشــکالت را تحســین
میکنیــم.
تقدیر و تشکر
از همــه افــراد الهــامبخشــی کــه در طــی ســالها
میشــناختهام و یــا بــا آنهــا کار کــردهام ،و
تجربیاتــی کــه در فرمولــه کــردن ایــن نگاههــا
بــر طبــق نظریــه ســازمان کمــک کردنــد ،تشــکر
میکنــم.
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[1]:http://www.businessinsider.com/elonmusk-says-theres-no-such-thing-as-a-business-2015-9
[2]:http://www.dtic.mil/get-tr-doc/pdf?AD=ADA128980
[3]: For example [OKR] (https://en.wikipedia.org/wiki/OKR)s/[KPI](https://en.wikipedia.org/wiki/KPI)s at the team level. N.B.
I find these terms extremely corporate.
!Aesthetics do matter
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ســرویسدهی بــه مشــتریان زمانــی بــه عنــوان
حــل مشــکالت مشــتریان و یــا یــک پاســخگویی
طوالنــی تلفنــی شــناخته میشــد ،امــا در حــال
حاضــر در صنعــت پســت پشــتیبانی دیجیتالــی در
حــال فراگیــر شــدن اســت.
موفقیــت در هــر شــرکتی در گــرو تجربــهای
مثبــت در ســرویسدهی بــه مشــتریان اســت.
چنــان چــه مشــتریان پاســخی مناســب بــرای
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پرسششــان و یــا راهنماییهــای مــورد نیازشــان
را دریافــت نکننــد احتمــال اســتفاده مجــدد آنهــا
از کاال و یــا ســرویس آن شــرکت بســیار پاییــن
میآیــد .ســرویسدهی بــه مشــتریان نیازمنــد
حضــور تمــام وقــت کارکنــان اســت ،درحالیکــه
مشــتریان در پشــتیبانی بــه صــورت دیجیتالــی
میتواننــد بصــورت تمــام وقــت و بــدون حضــور
کارکنــان از ســرویس هــای پشــتیبانی اســتفاده

کننــد.
درک آســبورن ( ،)Derek Osbornسرپرســت
بازرگانــی بینالمللــی پســت در شــرکت
مشــاوره و مدیریــت کســب و کار ،Whatnext4u
میگویــد« :شــرکتهای پســتی بــا فراهــم
کــردن دسترســی بــه صــورت دیجیتالــی بــه
محصــوالت و سرویسهایشــان ،بــازار ســنتی
ارایــه محصوالتشــان رو دچــار تغییــر و تحــوالت
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کردهانــد ».دالیــل عملیاتــی دیگــری هــم بــرای
اتوماتیــک و دیجیتــال کــردن پروســهها مثــل
کاهــش قیمتهــا ،افزایــش کارایــی و کــم کــردن
اشــتباهات وجــود دارد.
درواقــع گزینههــای زیــادی بــرای صنعــت پســت
وجــود دارد .درحالیکــه برنامــه کامپیوتــری
 Chatbotکــه در وبســایتهای شــرکتهای
پســتی لحــاظ شــده بــه یــک برنامــه پیشپاافتــاده

تبدیــل شــده اســت ،دســتیار شــخصی هوشــمند
آمــازون بهنــام  Alexaدر حــال محبوبتــر شــدن
اســت .حــال یــک اپراتــور پســت بــرای ارایــه
ســرویسهای دیجیتــال بــه مشــتریانش چــه
اقداماتــی را بایــد انجــام دهــد؟
گــروه  Deutsche Post DHLدر اوایــل ســال
 2017اقــدام بــه کارگیــری  Amazon Alexaدر
سیســتم خدمــات مشــتریانش کــرد .در نتیجــه

امــکان پیگیــری وضعیــت بســتههای مشــتریان
از طریــق اســپیکر دیجیتــال هوشــمند و بــا بــه
کارگیــری برنامــه  Alexaو پرســیدن ســوال
مربوطــه بــه راحتــی میســر گردیــد .ارایــه خدمــات
و اطالعرســانی بخشــی از اســتراتژیهای آنالیــن
اپراتــور اســت کــه منجــر بــه ارتقــای ســطح
تجربیــات مشــتریان میشــود .در حــال حاضــر
ایــن ســرویس تنهــا در آلمــان در حــال اجــرا
اســت.
هــر مشــتری بایــد پاســخ بــه ســواالتش را
بهســرعت ،بهراحتــی و در هــر زمانــی بیابــد.
دونجــا کوهلمــن ( )Dunja Kuhlmanســخنگوی
 Deutsche Post DHLمیگویــد« :بــا اســتفاده
از سیســتمهایی مثــل  Alexaمشــتریان از طریــق
صــدا قــادر بــه دریافــت خدمــات هســتند ».مــا
بــر ایــن باوریــم کــه اســتفاده از خدمــات توســط
کنتــرل صوتــی افزایــش خواهــد یافــت .اســتفاده
از  Alexaراحتتــر و بصریتــر از یــک مــاوس
یــا یــک  Touchpadاســت و همچنیــن باعــث
افزایــش ارزش آن در نظــر کاربــران و بهویــژه
تکامــل چشــمانداز  Alexaمیشــود.
مشــتری مکالمــه بــا دســتیار هوشــمند را بــا
پرســیدن ایــن ســوال کــه « Alexaاز  DHLبپــرس
بســته مــن کجاســت؟» آغــاز میکنــد .ســپس
 Alexaشــماره پیگیــری بســته حمــل شــده را
میپرســد و پــس از بیــان «شــماره پیگیــری»
و کلمــه «جســتجو» بــا صــدای بلنــد توســط
مشــتری Alexa ،وضعیــت بســته را اعــام میکنــد.
بــا بیــان کلمــه «کمــک» و « اصــاح» پشــتیبانی و
یــا اصــاح شــماره پیگیــری میســر میشــود.
کوهلمــن ( )Kuhlmanادامــه میدهــد دوره
چالشبرانگیــز و همچنیــن آموزنــده ،فرآینــد
راهانــدازی فنــی بــود .آشــنایی بــا تکنولوژیهــای
جدیــد تجربــه بزرگــی بــود و مشــتریان از ایــن
تــاش قدردانــی میکننــد .مــا میخواســتیم کــه
بهوســیله تکنولوژیهــای جدیــد ،تجربههــای
جدیــد را بــرای مشــتریان فراهــم آوریــم .بازخــورد
مشــتریان بســیار مثبــت ارزیابــی شــد و آن چیــزی
کــه مشــاهده میشــود درخواســت آنهــا بــرای
عملیــات بیشــتر و گســتردهتر اســت.
 DHLتنهــا اپراتــوری نیســت کــه عالقمنــد بــه
نوآوریهــای جدیــد اســت UPS .بهتازگــی برنامــه
 chatbotرا بــه ( My Choiceپلتفــرم رهگیــری
بســته در ســایت شــرکت  )UPSاضافــه کرده اســت.
بــه وســیله  chatbotمشــتریان تحویــل بســتهها،
زمــان رســیدن بســتهها ،اعــام جریــان حمــل
را طبــق برنامــه خودشــان تنظیــم میکننــد و
همچنیــن بــا اســتفاده از ایــن برنامــه تغییــر
آدرسهــا بــرای مشــتریان امکانپذیــر اســت.
کیتــی دافــی ( )Katie Duffyطــراح برنامههــای
تکنولوژیــک مشــارکت مشــتریان در  UPSمعتقــد
اســت قــدم منطقــی بعــدی جهــت فراهــم کــردن
تجربیــات بیشــتر بــرای مشــتریان درهــم آمیختــن
 chatbotبــا  My Choiceاســت:
«از طریــق اجــازه دسترســی تأییــد هویــت در
 chatbotبــه مشــتریان و بــا اســتفاده از اطالعــات
 loginدر  UPS.comبــه یکپارچگــی بیــن chatbot
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و  My Choiceدســت مییابیــم .پــس از تأییــد
هویــت ،مشــتری بــه آســانی مــی توانــد بگویــد،
«آیــا مــن بســتهی جدیــدی دارم؟»
درک بانتــا ( ،)Derek Bantaمدیــر تعامــل تلفــن

همــراه و دیجیتــال در  UPSمیگویــد« :مــا
تصمیــم بــه یکپارچگــی  chat botو My Choice
گرفتیــم چــرا کــه ایــن یکپارچگــی باعــث افزایــش
تجربــه ارزشــمند در مشــتریان و همچنیــن
 Uمیشــود.
حرفهایتــر شــدن  PS
در دسترسســازی  My Choiceبــرای مــا
بســیار ارزشــمند تلقــی میگــردد و ایــن در
دسترسســازی بــرای مشــتریان بــا ایجــاد
تعامــات محــاورای بــا  UPSاتفــاق
میافتــد و اغلــب در
مکانهایــی اتفــاق
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میافتــد کــه مشــتریان بیشــتر وقــت خــود را در
آن مکانهــا میگذراننــد .کارایــی
همچنیــن تجربهایــی را نشــان میدهــد کــه
محدودیتهــای مشــخصی هــم دارد ،و دســتیابی
بــه توقعــات مشــتریان در حــوزه تجربــه را
امکانپذیــر میســازد.
ایــن رویکــرد پویــا در خدمــات مشــتری ،آنهــا
را توانمنــد میســازد .آنهــا میتواننــد تحویــل
بستههایشــان را در هــر مکانــی کــه آنهــا را
گذاشــتهاند برنامهریــزی کننــد و ایــن تعامــل
بــا  chatbotممکــن اســت مشــتریان را دچــار
ســردرگمی کنــد امــا بــا اولیــن تــاش بهســادگی
میتواننــد از ارســال بســته مطمئــن شــوند».
چرخــه یادگیــری :پســت ســنگاپور ()SingPost
کیوســک ارایــه ســرویس  SAMرا راهانــدازی کــرده
اســت کــه از طریــق شــبکهای از کیوســکهایی
کــه بهصــورت فیزیکــی قابــل مشــاهده هســتند،
یــک وبســایت و یــک برنامــه موبایــل دسترســی
در هــر زمانــی و هــر مکانــی بــه امکانــات
پســتی و دیگــر خدمــات را بــرای
فراهــم
مشــتریان
مــیآ و ر د .
My Choice

قابلیــت خریــد تمبــر ،وزن کــردن بســتهها،
پیگیــری نامههــا و دیگــر خدمــات از طریــق
یــک صفحــه لمســی پاســخگو بــرای مشــتریان
امکانپذیــر اســت .معرفــی اینچنیــن خدمــات
دیجیتالــی ممکــن اســت بــرای مشــتریان
گیجکننــده باشــد ،بنابرایــن شــرکتهای پســتی
بایــد دســتورالعملهای واضحــی را بــرای ابرازهــا
ارایــه کننــد.
برنــارد لیانــگ ( )Bernard Leongمدیــر شــبکه
دفاتــر پســتی و خدمــات دیجیتالــی در پســت
ســنگاپور مــی گویــد« :مشــتریان مــا در همــه
گروههــای ســنی هســتند بنابرایــن مــا هــم
کانالهــای آنالیــن و هــم کانالهــای آفالیــن
را بــرای آنهــا فعــال کردهایــم».
همچنیــن میگوید«:مــا از
طریــق وبســایت
مشــتریان
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را درگیــر ابزارهــای بازیابــی دیجیتالــی ماننــد
( EDMنامــه مســتقیم الکترونیکــی) و بازاریابــی از
طریــق رســانههای اجتماعــی میکنیــم.
پــس از راهانــدازی کیوســک ،پســتهای بــه
روز رســانی بهصــورت هفتگــی بــه همــراه
راهنماییهــای قــدم بــه قــدم طــی  10هفتــه در
صفحــه اینســتاگرام و فیســبوک پســت ســنگاپور
گذاشــته شــده اســت .در دفتــر پســت مــا،
مســئوالن خدمــات در حــال آمــوزش قــدم بــه
قــدم بهمنظــور کمکرســانی بــه مشــتریان از
طریــق کانالهــای  ،SAM self-serveپاســخگویی
بــه پرســشها ،و جمــعآوری بازخوردهــا بــرای
تیــم ارتقــای  SAMمیباشــند .مــا همچنیــن از
بازاریابیهــای روی کیوســک و اطــراف کیوســک
ماننــد نشــان دادن فیلــم بــر روی صفحــه نمایــش
 ،LEDصفحــه نمایــش کیوســکها ،پوســترهای
کیوســک ،بنرهــا و بروشــورها بــرای ارتقــای
آگاهــی از محصــول اســتفاده میکنیــم».
 UPSمعتقــد اســت مشــتریانش زمانــی بــه
بهتریــن نحــو در مــورد تعامــات bot
یــاد میگیرنــد کــه خودشــان را
درگیــر ایــن تعامــات کننــد یــا از
بازخوردهایــی هماننــد پاس ـخهای
از پیــش تعریــف شــده در مــورد
مشــخصات و خصوصیــات
 botو طریقــه دسترســی
بــه آنهــا اســتفاده
کننــد DHL .ویدئویــی
قابلیتهــا،
از
چگونگــی کارکــرد
و دامنــه عملکــرد
 Alexaبــه روی

 YouTubeگذاشــته اســت.
حفــظ ارتبــاط :صــرف نظــر از رویکــرد انتخابــی،
نتیجــه اصلــی یــک درک روشــن از ســوی مشــتری
اســت .اگــر ایــن درک از طــرف مشــتری وجــود
نداشــته باشــد نــا امیــدی و نارضایتــی بهطــور
حتــم رخ میدهــد.
اســبربن ( )Osbornمعتقــد اســت« :کیفیــت
ســرویسدهی بــه مشــتریان یــک وجــه تمایــز
کلیــدی بیــن شــرکتهای پســتی اســت ،و
ایــن بدیــن معنــا اســت کــه ســرویسدهی بــه
مشــتریان بهصــورت دیجیتالــی بایــد دقیــق
و حســاس انجــام پذیــرد .اتوماتیکســازی
یــک سیســتم فیزیکــی و یــا رابطــه حضــوری
بــرای پسانــداز کــردن پــول و ارتقــای کارایــی
وسوســهانگیز بهنظــر میرســد ،کــه مســلماً در
جهــت منافــع روشــن تأمینکننــدگان خدمــات
اســت .بــه هــر حــال مــا خودمــان مطلــع هســتیم
کــه وقتــی شــما مشــتری یــک سیســتم هســتید
همــه چیــز متفــاوت میشــود.
اگــر ســرویسدهی دیجیتالــی یــا اتوماتیــک
بهخوبــی کار کنــد ،ســریعْ ،آســان و کارآمــد
خواهــد بــود .آزمایــش واقعــی زمانــی اســت کــه
خــوب کار نمیکنــد و یــا جزییــات ورود بــه آن را
فرامــوش شــده اســت.
زمانیکــه دیجیتالــی شــدن رو بــه رشــد اســت،
شــرکت هــای پســتی بایــد ارزش رابطههــای رو
در رو بــا مشــتریان را نظــر بگیرنــد و اطمینــان
حاصــل نماینــد کــه ایــن رابطــه بــا ورود chatbots
و ســرویسهای اتوماتیکــی از بیــن نمــیرود.
مــا ایــن طــور در نظــر نمیگیریــم chatbot
جایگزیــن ارتبــاط بیــن افــراد میشــود بلکــه
آن را بهعنــوان تکمیــل کننــده ایــن رابطــه در
نظــر میگیریــم .وقتــی مــا تمــام قابلیتهایــی

کــه شایســته میدانیــم را در نظــر بگیریــم ،بایــد
بهصــورت انعطافپذیــر یــک کمــک زنــده را
بــرای مشــتری تداعــی کنیــم .مــا میخواهیــم
کــه ســریعاً بــه مشــتریان کمــک کنیــم و اگــر
 botنتوانــد ایــنکار را انجــام دهــد مــا آنهــا را
بــه نماینــدهای معرفــی میکنیــم کــه بتوانــد بــه
آنهــا کمــک کنــد بــدون ایــن کــه نیــاز داشــته
باشــند از ابتــدا مراحــل را طــی کننــد».
لیانــگ ( )Leongاز پســت ســنگاپور میگویــد:
«حتــی زمانیکــه مــا در حــال گســترش دفاتــر
دیجیتالــی پســت هســتیم ،ارتبــاط رو در روی
مــا بــا مشــتریان بــه قــوت خــود باقــی میمانــد.
ســفیران ســرویس در کنــار کیوســکهای SAM
مســتقر هســتند تــا کمکهــای الزم را بــه
مشــتریانی کــه بــه تازگــی بــا  SAMآشــنا شــدهاند
ارایــه کننــد و یــا ایــرادات فنــی دســتگاهها را
برطــرف کننــد .ایــن بهخصــوص بــرای مشــتریان
مســنتر کــه اطالعــات کمتــری نســبت بــه
تکنولــوژی دارنــد ضروریتــر اســت».
در بهتریــن حالــت ،سیســتم خدمــات مشــتریان
دیجیتالــی دارای کاربــرد آســان و کارآمــد
اســت ،امــا در بدتریــن حالــت ،حتــی میتوانــد
کار بیشــتری را هــم بــرای شــرکتهای پســتی
ایجــاد کنــد .ایــن وظیفــه اپراتورهــای پســتی
اســت کــه مزایــای ســرویسهای دیجیتالــی را
در نظــر بگیرنــد و اطمینــان حاصــل کننــد کــه
مکملهــای دیجیتالــی آنهــا میتواننــد بــه یــک
ســرویسدهی موفــق بــه مشــتریان ختــم شــود
و در نتیجــه رضایتمنــدی بــرای همــه بهوجــود
میآیــد.
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لجســتیک و انبــارداری در حمــل کاال در سراســر
کشــور هندوســتان نقــش مهمــی ایفــا میکنــد.
انبــار بخشــی اساســی از زیرســاختهای تجــاری و
یکــی از عوامــل کلیــدی در زنجیــره تأمیــن جهانی
اســت .ایــن مرکــز بــرای تهیــه خدمــات ،تولیــد و
توزیــع اســت کــه بــه طــور کل اقتصادهــای قــوی
را ایجــاد میکننــد.
امــروز هزینــه تــدارکات در هنــد بــا  13تــا 17
درصــد از تولیــد ناخالــص داخلــی ( )GDPمربــوط
میشــود کــه تقریبــا دو برابــر ( 6تــا  9درصــد)
هزینــه تــدارکات بــه نســبت تولیــد ناخالــص
داخلــی در کشــورهای توســعه یافتــه ماننــد ایــاالت
متحــده ،هنــگ کنــگ و فرانســه اســت .بیشــتر
ایــن هزینههــای باالتــر را میتــوان بــه عــدم
وجــود سیســتمهای حملونقــل موثــر و چنــد
منظــوره نســبت داد .عــاوه بــر ایــن ،انبــارداری
کــه تقریبــا  ٪25هزینههــای تــدارکات را بــه
خــود اختصــاص میدهــد نیــز بــا چالشهــای
عمــده مواجــه اســت .ایــن بــه هزینــه تدارکاتــی
کــه توســط کاربــران نهایــی و ســایر ســهامداران
پرداخــت میشــود ،افــزوده اســت .پیــش از ایــن،
انگیزههــای ورود بــه بخــش انبــارداری هنــد
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بــرای شــرکتهای ســازمان یافتــه حداقــل بــود،
زیــرا متصدیــان از کار بــا شــرکای کوچــک کــه
گزینههــای کــم هزینــه بــا شــبکهای از امکانــات
ذخیرهســازی کوچــک در نزدیکــی مراکــز مصــرف
ارایــه میدهنــد ،راضــی بودنــد .مالیاتهــای
چندگانــه دولــت باعــث شــد کــه بــرای شــرکتها
نگهــداری انبارهــای کوچــک در هــر ایالــت ،منطقی
باشــد .عــاوه بــر ایــن ،تمرکــز بــر اتوماســیون و
بهــره وری باالتــر قــرار گرفتــه اســت.
ایــن نگــرش متصدیــان کــه بــه عنــوان تنهــا
هدفشــان ترجیــح میدهنــد در هزینــه
صرفهجویــی کننــد در حــال تغییــر اســت .در طــرز
تفکــر متصدیــان ،اســتفاده از خدمــات ارایــه شــده
توســط بخشهــای ســازمان یافتــه ،بــه تدریــج در
حــال تغییــر اســت .عوامــل زیــادی در حــال ایجــاد
ایــن مــوج تغییــر هســتند ماننــد :الزامــات مقــرارت
معتبــر (در مــورد صنعــت دارو) ،تضمیــن کیفیــت
مــورد نیــاز مشــتریان ،مجازاتهــای قانونــی در
مــورد انبــارداری غیرقانونــی ،مزایــای بــه دســت
آمــده از طریــق انبارهــای بزرگتــر ،امنیــت و ایمنی
کاال ،کارایــی در عملیــات ،چرخــش ســریعتر،
نیــاز بــه طرحهــای انبــارداری کارآمــد و ظهــور

تجــارت الکترونیــک و ســایر شــرکتهای چنــد
ملیتــی کــه ترجیــح میدهنــد تنهــا از امکانــات
قانونــی اســتفاده کننــد .ایــن تغییــر بــا تأکیــد بــر
اجــرای مالیــات بــر کاالهــا و خدمــات ( )GSTدر
هنــد بیشــتر شــد .ســودای چنیــن فرصــت بزرگی،
پیشــگامان متخصــص جهانــی انبــارداری را بــه
ســواحل هنــد جــذب کــرده اســت .اســتراتژی
دولــت بــه در توجــه بــه بخشهایــی ماننــد ارائــه
زیرســاخت بــه بخــش تــدارکات ،برنامــه "Make
 ،"in Indiaتوســعه شــبکههای حملونقــل بــا
مدلهــای چندگانــه و برنامههــا بــرای راهانــدازی
کریدورهــای صنعتــی ماننــد Delhi Industrial
Corridor Mumbai (DMIC) ،Delhi Kolkata

 Industrial Corridorو پارکهــای لجســتیک
دلیــل ایــن حرکــت بــود .طــی چند ســال گذشــته،
دولــت اصالحــات متعــددی را بــرای ترویــج و ارایــه
یــک راه خــروج بــه ســرمایهگذاران امــاک و
مســتغالت از طریــق اتحادیههــای ســرمایهگذاری
امــاک ()Real Estate Investment Trusts REITs
انجــام داده اســت .در حــال حاضــر بــازار اتحادیــه
ســرمایهگذاری امــاک ( )REITدر هنــد در حــال
تولــد اســت و بــرای تکامــل نیــاز بــه زمــان دارد.
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هنگامــی کــه بــازار بــرای ســرمایهگذاری امــاک
( )REITبالــغ شــود ،بنگاههــای ســرمایهگذار
میتواننــد راه خــروج معتبــر را از طریــق
ســرمایهگذاری انبــارداری بــا فهرســت کــردن
دارایهــای خــود از طریــق ()REITهــا بــه دســت
آورنــد .ایــن برنامههــا میتوانــد راهحلــی بــرای
بهرهبــرداری از پتانســیل واقعــی ایــن بخــش و
کاهــش هزینههــای کلــی مرتبــط بــا انبــارداری و
تــدارکات و همچنیــن ایجــاد فرصتهایــی معتبــر
بــرای ســرمایهگذاران باشــد.
برنامه MAKE IN INDIA
کمپیــن " "Make in Indiaبــرای احیــای
توانمنــدی بخــش تولیــدی کشــور راهانــدازی شــده
اســت .دولــت از  13تــا  17درصــد تولیــد ناخالــص
داخلــی صــرف نظــر میکنــد کــه ســهم بخــش
تجــاری را بــه یکچهــارم افزایــش دهــد .بیســت و
پنــج بخــش کارآفریــن شناســایی شــده اســت کــه
میتوانــد منافــع اصلــی ایــن طــرح باشــد .ایــده
اصلــی ترویــج صنعــت تولیــدی و ایجــاد اشــتغال
اســت .بــه عنــوان بخشــی از ایــن برنامــه ،دولــت
هنــد میخواهــد مشــوقهایی بــرای کمــک

بــه تولیــد صنعتــی و همچنیــن بــه روز کــردن /
حــذف قوانیــن دایمــی کــه مانــع رشــد صنایــع
تولیــدی در هنــد شــده انــد ،ایجــاد کننــد .دولــت
همچنیــن قصــد دارد کریدورهــای صنعتــی را
بــرای ترویــج گروههــای تولیــدی بــا اتصــال بــه
بندرهــا و مراکــز مصــرف از طریــق جادههــا ،راه
آهنهــا و آبراههــای داخلــی راه انــدازی کنــد.
 5راهــکار صنعتــی عبارتنــد از :کریــدور صنعتــی
دهلی-بمبئــی ( ،)DMICکریــدور صنعتــی چنــای-
بنگالــورو ( ،)CBICکریــدور اقتصــادی بنگالورومامبی
( ،)BMECکریــدور صنعتــی ()VizagChennai VCIC
و کریــدور صنعتــی آمریتســار-کلکته (.)AKIC
چندیــن ســازمان جهانــی ایــن اقدامــات را بــه
عهــده گرفتهانــد .بــه عنــوان مثــال ،هنــد در
ســال  2017در فهرســت شــاخص ســهولت انجــام
معامــات بانــک جهانــی  30رده جهــش داشــته
اســت .چنیــن جهشــی بیســابقه اســت و ایــن
باالتریــن جهــش ایــن کشــور تــا ایــن تاریــخ
اســت .اصالحــات سیاســی انجــام شــده توســط
دولــت بــرای بهبــود مبانــی اقتصــاد هنــد توســط
آژانسهــای رتبــه بنــدی اعتبــاری نیــز تأییــد
شــده اســت .بــه عنــوان مثــال Moody's ،اخیــرا
رتبههــای حاکــم هنــد را از  Baa3بــه  Baa2بــا
چشــمانداز پایــدار ارتقــا داد .رضایتمنــدی از
اصالحــات در میــان شــرکتهای تجــاری جهانــی
نیــز در جریــان ورود ســرمایههای خارجــی بــه
هنــد ،کــه از ســال  2014افزایــش یافتــه اســت،
مشــهود اســت .از ســال  ،2014زمانــی کــه دولــت
کنونــی زمــام امــور را بــه دســت گرفــت ،ورود
ســرمایه مســتقیم خارجــی بــه هنــد از  36میلیارد
دالر در ســال  2013تــا  60میلیــارد دالر در ســال
 2016افزایــش یافتــه اســت .بخــش تولیــدی
در میــان متصدیــان اصلــی فضــای انبــار اســت
و هــر دو بخــش مکمــل یکدیگرنــد .بــه منظــور
کمــک بــه بخشهــای تولیــد و انبــارداری ،دولــت
برنامههــای خــود را بــرای ایجــاد پارکهــای
لجســتیک چنــد منظــوره در  34محــل در سراســر
هنــد اعــام کــرده اســت کــه بیشــترین میــزان
حمــل بــار را بــا ســرمایهگذاری  2تریلیــون روپیــه
هنــد در نظــر میگیرنــد .بنابرایــن ،برنامــه Make
 ،in Indiaپارکهــای لجســتیک چنــد منظــوره و
ایجــاد زیرســاخت ایــن برنامــه ،بــه تقاضایــی بــرای
توســعه فضــای انبــار جدیــد و نیــز افزایــش تقاضــا
بــرای انبارهــای موجــود منجــر میشــود .ایــن
برنامههــا یــک دوره طوالنــی مــدت توســعه را
دارنــد و نیازمنــد توســعه زیرســاختهای زیــادی
بــرای بقــا هســتند .از ایــن رو ،بــرای مشــاهده
تأثیــرات ایــن تغییــرات بــه زمــان نیــاز اســت.
عــاوه بــر ایــن ،اســتفاده از ظرفیــت فعلــی صنایــع
تولیــدی در هنــد حــدود  70درصــد اســت .تــا
زمانــی کــه ایــن ظرفیتهــا بــه  80تــا  85درصــد
نرســد ،بعیــد اســت کــه فعــاالن حاضــر در ایــن
عرصــه در گســترش ظرفیــت ســرمایهگذاری
مشــارکت کننــد .هنگامــی کــه ســطح بهرهبــرداری
از ظرفیــت عبــور میکنــد ،شــاهد نقطــه انفصــال
بــرای چرخــه ســرمایهگذاری بعــدی خواهیــم
بــود.

برخــی از اقدامــات اصلــی بــرای
 "INDIAعبارتنــد از:
بهینهســازی فرآیندهــا و کاهــش زمــان مــورد
نیــاز بــرای تأییــد مجوزهــای مختلــف.
اجرای دولت الکترونیک.
قوانیــن کار دایمــی کــه دســت صنایــع را بــرای
اســتخدام تعــداد زیــادی از کارگــران بســته بودنــد،
لغــو و اصــاح شــدهاند ،و ایــن قوانیــن کســب و
کار را مســاعدتر میکنــد.
مــدت اعتبــار مجوزهــای صنعتــی از  3بــه 7
ســال افزایــش یافتــه اســت و در نتیجــه نیــاز بــه
تجدیــدات مکــرر کاهــش مییابــد.
اســناد مــورد نیــاز بــرای واردات و صــادرات از
 11تــا  3کاهــش یافتــه اســت.
مــوارد مهمــی ماننــد تأمیــن بــرق مــورد نیــاز،
کــه قبـ ً
ا بایــد حداکثــر در  180روز ارایــه میشــد
بــه حداکثــر  15روز کاهــش یافتــه اســت.
قوانیــن جدیــدی تحــت قوانیــن ورشکســتگی
هنــد بــه تصویــب رســیده اســت کــه در صــورت
شکســت کسـبوکار ،شــروع مجــدد آن را ســریعتر
و آســانتر میکنــد.
"MAKE IN

مالیات بر کاال و خدمات ()GST

مالیــات بــر کاالهــا و خدمــات کــه بــه عنــوان
بزرگتریــن اصالحــات مالیاتــی در تاریــخ مســتقل
هنــد شــناخته میشــود ،در ســال  2017بــه
واقعیــت تبدیــل شــد .ایــن مالیــات جایگزیــن
بســیاری از مالیاتهــای مرکــزی (یعنــی
مالیــات کاالهــای داخلــی ،مالیــات بــر خدمــات و
مالیاتهــای دولتــی  -مالیــات بــر ارزش افــزوده،
مالیــات عــوارض شــهری و مالیــات ورود ،مالیــات
محلــی ،مالیــات بــرکاالی لوکــس ،و غیــره) شــد و
بــه ایــن معنــی اســت کــه یــک محصــول یکســان
بــا قیمتهــای مختلــف در ایاالتهــای مختلــف
فروختــه شــد .وب مالیاتهــای دولتــی و مرکــزی،
تجــارت کاالهــای داخلــی در هنــد را بــه عنــوان
غلبــه بــر صــادرات آنهــا بــه کشــور دیگــری
تحمیــل کــرد .بســیاری از کســبوکارها معتقــد
بودنــد کــه در برخــی از بخشهــا صــادرات کاالهــا
بــرای هــر دو طــرف یکپارچــه شــده اســت.
پیــش از دوران مالیــات بــر خدمــات و کاال
( )GST
بــه دلیــل اینکــه کامیونهــای حملونقــل
کاال بــرای چنــد روز بــا موانــع ورودی متعــدد در
سراســر ایالتهــا و پرداخــت مالیاتهــای ورودی
بــه داخــل ایالتهــا معطــل میشــدند زمــان
مناســب بــرای تحویــل کاال از دســت میرفــت.
ایــن خــود هزینههــای اضافــی را در بــر داشــت.
عــاوه بــر ایــن ،هــر ایالــت مالیــات خــود را داشــت
و شــرکتها مجبــور بودنــد کــه مجوزهــای
مــورد نیــاز را بــا کارمنــدان محلــی مطابقــت
دهنــد .تمــام ایــن موانــع در نهایــت بــه افزایــش
قیمــت محصــوالت منجــر میشــد .عــاوه بــر
ایــن ،شــرکتها چندیــن انبــار کوچکتــر را بــه
منظــور جلوگیــری از تلــف شــدن زمــان بهخاطــر
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موانــع انتقــال کاالهــای بیــن ایالتــی و همچنیــن
بــرای جلوگیــری از فــروش بیــن ایالتــی کــه در آن
مالیاتهــا بــه هزینههــای بارگیــری اضافــه شــده،
بــهکار گرفتنــد .ایــن الگــو بهصــورت عملــی در
جــای خــود باقــی مانــد ،اگرچــه در برابــر مــدل
کارآمــد عملیاتــی کار میکــرد.
پــس از دوران مالیــات بــر کاال و خدمــات
( )GST
مالیــات بــرکاال و خدمــات ( )GSTبــرای رفــع
نقــاط ضعــف قبــل از  GSTو بهبــود زنجیــره
تأمیــن پیشبینــی شــده اســت .اکثــر شــرکتها
مشــغول بحــث در مــورد نیــاز بــه طراحــی مجــدد
شــبکههای زنجیــره تأمیــن پــس از تولیــد خــود
هســتند .در حــال حاضــر شــرکتها از مزایــای از
بیــن بردن پسـتهای بازرســی برخــوردار هســتند.
بــر اســاس بررســی مــا ،ایــن بــه صرفهجویــی
متوســط در محــدوده  3تــا  7درصــد منجــر شــده
اســت کــه در چندیــن صنعــت متفــاوت اســت.
بــا ایــن حــال ،زمــان صرفــه جویــی قابــل توجــه
اســت .بــه عنــوان مثــال ،پیــش از ایــن ،زمــان
ســفر بیــن دهلی-چنــای ،کــه  5تــا  6روز طــول
میکشــید ،پــس از  ،GSTبــه  3تــا  4روز کاهــش
یافــت .کامیونهــا میتواننــد هــر روز بــا یــک
زمــان بهتــری مســافت طوالنیتــری را پوشــش
لونقــل
دهنــد ،بــا حصــول اطمینــان از اینکــه حم 
کننــدگان میتواننــد بــا نــاوگان کوچکتــر کار خــود
را انجــام دهنــد .هنگامــی کــه سیســتم بــرای تولیــد
صورتحســاب  e-Wayتوســط تمــام ایالتهــا اجــرا
میشــود و سیســتم تولیــد پروندههــای e-Way
یکپارچــه میشــود ،صرفهجویــی بــه دلیــل کاهــش
در زمــان ســفر و گــردش بیشــتر خواهــد بــود.
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بــه عنــوان یــک پیامــد ســریع از حرکــت کاال در
سراســر کشــور ،در آینــدهای نزدیــک ،شــرکتها
نیــاز بــه حمــل ســطوح کمتــری از کاال بــرای
حمایــت از همــان ســطح از فــروش دارنــد .ایــن
امــر هزینههــای حملونقــل کاال و نیازهــای
ســرمایه را کــه باعــث صرفهجویــی قابــل توجــه
مالــی میشــود ،کاهــش میدهــد .میــزان
موجــودی کاال همچنیــن فضــای کلــی انبارســازی
مــورد نیــاز را کاهــش میدهــد .شــرکتها
اکنــون بــه انبارهــای بزرگتــری متصــل میشــوند
تــا از مزایــای اقتصــادی آن اســتفاده کننــد.
بعضــی از انبارهــای ابتدایــی کوچکتــر اکنــون در
حــال منســوخ شــدن هســتند .همانطــور کــه
شــرکتها بــه ســمت جلــو حرکــت میکننــد
فضاهــای بزرگتــر را اشــغال کــرده و تعــداد کل
انبارهــای خــود را کــه در حــال حاضــر اســتفاده
میکننــد ،کاهــش میدهنــد .ایــن مســاله همــراه
بــا نیازهــای ســطح پاییــن موجــودی کاال منجــر
بــه صرفهجویــی قابــل توجهــی در هزینههــای
امــاک و مســتغالت میشــود .بزرگتریــن مزیــت
کــه کارشناســان زنجیــره تأمیــن بــرای اجــرای
 GSTقایــل هســتند ،کاهــش موجــودی کاال اســت.
بــه دلیــل کاهــش در میــزان موجــودی کاال و
بــه دلیــل یکپارچگــی انبارهــا ،صرفهجویــی در
هزینههــای امــاک و مســتغالت ،انتظــار م ـیرود.
براســاس تحقیقــات و نظرســنجیهای اولیــه
مــا ،میــزان یکپارچگــی در ســالهای آینــده در
صنایــع ،متفــاوت خواهــد بــود .شــرکتهای تولیــد
کننــده کاالهــای بــادوام ،تقریبــا تــا  ٪40کاهــش
تعــداد کل انبارهــا را در آینــده نزدیــک پیشبینــی
کردهانــد .بــا ایــن حــال ،تعــداد ممکــن اســت
بســته بــه مقیــاس عملیــات آنهــا متفــاوت باشــد.

تولیدکننــدگان از کاهــش هزینههــای امــاک
و مســتغالت انبارهــا بهرهمنــد خواهنــد شــد،
امــا در طــرف مقابــل ،میــزان موجــودی کاال در
نــزد توزیعکننــده و خردهفروشــان محصــوالت
بــرای جلوگیــری از کســری هزینــه افزایــش
مییابــد .بــه ایــن ترتیــب بــرای خردهفروشــان /
توزیعکننــدگان و تولیدکننــدگان زمانبــر خواهــد
بــود تــا بــه یــک وضعیــت برد-بــرد دســت یابنــد.
غولهــای تولیدکننــده کاالهــای مصرفــی
( )FMCGیکپارچگــی نســبتاً کمتــری در انبارهــا
در مقایســه بــا تولیدکننــدگان کاالهــای بــا دوام
نشــان دادهانــد .آنهــا بــه اداره انبارهــای عملیاتــی
نزدیــک بــه گــروه مصــرف ادامــه خواهنــد داد ،امــا
انبارهــای متوســط کــه بیــن کارخانجــات و مراکــز
فرعــی قــرار میگیرنــد ،ممکــن اســت ادغــام
شــوند .تولیــد کاالهــای مصرفــی ( )FMCGیــک
تجــارت اســت و کمبــود عرضــه در آن میتوانــد
منجــر بــه از دســت رفتــن فــروش کــه در نهایــت
منجــر بــه از دســت رفتــن مشــتریان شــود ،از
ایــنرو آنهــا همچنــان بــه حفــظ انبارهــای
اصلــی در نزدیکــی گروههــای مصــرف ادامــه
خواهنــد داد .شــرکتهایی کــه از سیســتمهای
کنتــرل دمایــی در زنجیــره تأمیــن خــود اســتفاده
میکننــد ،نشــان دادهانــد کــه بعیــد اســت
انبارهــای خــود را بــه طــور قابــل توجهــی در  3تــا
 5ســال آینــده یکپارچــه کننــد؛ چــرا کــه زنجیــره
تأمیــن انبــارش ســرد بســیار گــران قیمــت اســت.
از ایـنرو ،بــا وجــود مزایــای قابــل توجــه در رژیــم
 ،GSTایــن بــرای شــبکههای زنجیــره تأمیــن
موجــود امکانپذیــر نخواهــد بــود کــه انبارهــای
خــود را مجــدد در کوتــاه مــدت طراحــی یــا تغییــر
دهنــد .پیــاده ســازی  GSTیــک کار دشــوار اســت
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کــه حتــی در مــورد کشــورهای توســعه یافتــه
تثبیــت شــدن تمــام سیســتم چندیــن ســال
طــول میکشــد .بــه همیــن ترتیــب ،شــرکتها
نیــاز بــه توضیــح بیشــتری در مــورد برخــی از
جنبههــای  GSTدارنــد ،همچنیــن میتــوان
برخــی اصالحــات دولتــی را بــرای بهبــود سیســتم
انجــام داد .از ایــن رو ،تنهــا پــس از ایــن کــه
شــرکتها در مــورد جنبههــای  ،GSTآگاه شــدند
میتواننــد شــبکههای خــود را مجــدد طراحــی
کننــد و از مزایــای آن بهــره منــد شــوند .همــان
طــور کــه میبینیــم بیشــتر مزایــای درک شــده از
پیادهســازی  GSTدر ســود شــرکتها تنهــا پــس
از  2تــا  3ســال قابــل مشــاهده اســت.
ســودآوری انبارهــا بعــد از یکپارچهســازی
براســاس GST
شــرکتها بــه طــور مــداوم در تــاش بــرای
بهینهســازی ســودآوری خــود بــا افزایــش
حاشــیه ســود ،تقویــت کیفیــت کاال و گســترش
ســهم محصــوالت هســتند .در حالیکــه تمرکــز
ایــن عوامــل بــر مشــتری اســت؛ از ســوی
تولیدکننــدگان ،بازســازی مجــدد فرآیندهــای
داخلــی بــرای بــه حداقــل رســاندن هزینههــا،
یــک عامــل مهــم اســت کــه نــه تنهــا باعــث بــه
حداکثــر رســاندن بهــرهوری ســرمایه میشــود،
بلکــه بقــای ســازمان ،در محیــط رقابتــی امــروز
را نشــان میدهــد .هزینــه انبــارداری یکــی
از معیارهــای اولیــه اســت کــه بــرای ســنجش
بهــرهوری زنجیــره تأمیــن اســتفاده میشــود
چــون ایــن خــود معیــاری اســت کــه نشــان
میدهــد چقــدر ســرمایه تلــف شــده در منابــع
وجــود دارد کــه در غیــر ایــن صــورت میتوانــد
بــرای ســایر کاربردهــای تولیــدی اســتفاده شــود.
بنابرایــن ،هــدف اصلــی هــر مدیــر زنجیــره تأمیــن
بــه حداقــل رســاندن هزینــه انبــارداری شــرکت
بــدون بــه خطــر افتــادن فــروش اســت .شــرکتها
بــرای حمایــت از چرخههــای تجــاری ،کاال حمــل
میکننــد .انبارهــا بــه مدیریــت تقاضــای مشــتری،
تغییرپذیــری زمــان فــرآوری و همچنیــن
پیشبینــی اشــتباهات کمــک میکننــد .ســطح
کاالهــای در حــال حمــل بــا ســطح ســرویس
مــورد نظــر شــرکتها مرتبــط اســت ،کــه بــه نوبــه
خــود هزینههــای عــدم موجــودی کاال در انبــار
را بــا کاالی انبــار شــده زائــد متعــادل میکنــد.
شــرکتها اکنــون میتواننــد ســطح خدمــات قبــل
از  GSTرا از طریــق ســطوح موجــودی پایینتــر بــا
توجــه بــه حرکــت ســریعتر کاالهــا و بهــرهوری
باالتــر در ســطح انبــار ،حفــظ کننــد ،در نتیجــه،
باعــث کاهــش موجــودی کلــی شــرکت میشــود.
هزینــه حملونقــل و انبــارداری مهمتریــن نکتــه
بــرای برنامهریــزی زنجیــره تأمیــن بــرای هــر
ســازمان اســت .هزینــه فرصــت ،مرتبــط بــا ارزش
متوســط کاال کــه توســط ســازمان در حــال حمــل
اســت ،یکــی از اجــزای اصلــی هزینــه انبــارداری
اســت .ســازمانها بــه بازدهــی باالتــر از طریــق
گــردش بیشــتر موجــودی و کاهــش ارزش
میانگیــن کاال نــگاه میکننــد .پســا  GSTبــا حــذف

ایســتگاههای بازرســی بیــن ایالتــی ،کاهــش
زمــان حرکــت محمولــه و جایگزینــی مالیاتهــای
مختلــف دولتــی و مرکــزی؛ یــک مــورد قــوی برای
یکپارچگــی انبارهــا اســت .یکپارچگــی انبــار باعــث
میشــود کــه میانگیــن تغییــرات در تقاضــا و زمــان
فــرآوری بــه فــرد (انبارهــای انفــرادی) متغیــر
باشــد ،کــه منجــر بــه کاهــش ریســک مربــوط بــه
متغیــر تقاضــای کل میشــود .در واقــع ،میــزان
متوســط موجــودی بــه طــور مســتقیم بــا ریســک
متغیــر تقاضــا متناســب اســت و از ایــن رو ،خطــر
کمتــر نیــاز بــه ســطح موجــودی کاالی پاییــن
دارد .مــوارد یکپارچگــی انبــار شــاهد کاهــش 30
درصــدی در میــزان موجــودی کاالهــا بودهانــد
کــه منجــر بــه افزایــش بیــش از  40درصــدی در
گــردش موجــودی میشــود کــه ایــن خــود باعــث
افزایــش ســودآوری اســت.

میتوانــد صــورت پذیــرد .ایــن امــر همچنیــن
میتوانــد آنهــا را قــادر بــه جمــعآوری وجــوه
بیشــتری از وامهــای خارجــی تجــاری (،)ECB
گرفتــن وامهــای بلندمــدت دیگــر از شــرکتهای
بیمــه ،صندوقهــای بازنشســتگی ،صندوقهــای
مســتقل و همچنیــن شــرکت ســرمایهگذاری
زیرســاخت هند (India Infrastructure Financing
 )Co. Ltd IIFCLمیکنــد .عــاوه بــر ایــن ،حتــی
بانکهــا قــادر بــه دادن وام بــه ایــن بخــش بــا
مقــرارات پیشــگیرانه کمتــر از قبــل هســتند.
رونــد تصویــب نیــز ســاده میشــود .دولــت هنــد
شــرایط خاصــی را بــرای پــروژه ای کــه تحــت
شــرایط زیربنایــی طبقهبنــدی میشــود ،مطــرح
کــرده اســت کــه بایــد بــرآورده شــود.
دولــت «زیرســاخت لجســتیک» را کــه شــامل
یــک پــارک لجســتیکی چنــد منظــوره  ،یــک انبــار

وضعیت سازههای انبارداری و لجستیک
 ٪100ســرمایهگذاری مســتقیم خارجــی ( )FDIدر
بخــش ذخیرهســازی و انبــارداری از چندیــن ســال
قبــل در مســیر اتوماســیون بــوده اســت .عــاوه بــر
ایــن ،دولــت اخیــرا ً بخــش زیرســاخت را بــه صنعت
لجســتیک اعــام کــرده اســت .ایــن تصمیــم بــرای
شــرکتهای موجــود در بخــش تــدارکات و
انبــارداری دسترســی بــه ســرمایه بــا هزینههــای
کمتــر ،قــرارداد بلنــد مــدت و محدودیتهــای
افزایــش یافتــه را ،امکانپذیــر میســازد .در
حــال حاضــر شــرکتها بــا توجــه بــه بدهــی و
بازپرداخــت بهــره در ســالهای اولیــه ،پیــش
از آن ،بــر خروجیهــای نقــدی کمتــر حســاب
میکننــد ،چــرا کــه تأمیــن مالــی بدهــی بــا
اســتفاده از مجــوز بازپرداخــت بلندمدتتــر

کانتینــر داخــی ( ICDبــا حداقــل ســرمایهگذاری
از) روپیــه هنــد 50کــروم و حداقــل مســاحت 10
هکتــار ،تاسیســات زنجیــرهای ســرد بــا حداقــل
ســرمایهگذاری  15کــرور روپیــه هنــد و حداقــل
مســاحت  20هــزار فــوت مربــع و  /یــا یــک
انبــار بــا حداقــل ســرمایهگذاری از روپیــه هنــد
 25کــرور و حداقــل مســاحت  100هــزار فــوت
مربــع اســت ،تعریــف کــرده اســت .شــرکتهای
بنیــادی در انبارهــای غیرســازمانیافته و کوچــک
ســرمایهگذاری نخواهنــد کــرد؛ آنهــا بــه تدریــج
در انبارهــای بــزرگ و پارکهــای لجســتیکی
کالن ســرمایهگذاری میکننــد .در حــال حاضــر،
امکانــات جدیــد کــه توســط نهادهــا در حــال
ســاخت اســت ،بــه طــور کلــی از اندازههــای
بــزرگ ،بزرگتــر از حداقــل الزامــات همانطــور
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کــه در بــاال مشــخص شــد ،اســت و از ایــن رو،
آنهــا میتواننــد از وضعیــت زیرســاخت بهرهمنــد
شــوند.
انشــانام ســینگ رئیــس و مدیرعامــل Ruling
« :Chain Solutions Pvt. Ltdبــرون ســپاری
فعالیــت لجســتیکی تبدیــل بــه مرحلــه بعــدی
تکامــل بــرای اکثــر بخشهــا شــده اســت بــه ویــژه
بــه ایــن دلیــل کــه مالیاتهــا در سراســر کشــور
منطقــی بــوده و اعتبــار مالیــات ورودی در خطــوط
تولیــد و خدمــات قابــل اســتفاده اســت .صنعــت
انبــارداری در  5تــا  8ســال آینــده دســتخوش
تکامــل بزرگــی خواهــد شــد ،کــه بســیار شــبیه
فرودگاههایــی اســت کــه در آن طراحــی ،انطبــاق،
هزینههــا و خدمــات ارزش افــزوده باعــث بقــاء و
رشــد میشــود .یکپارچگــی قابــل توجهــی از
انبارهــا توســط شــرکتها در فضــای مصرفــی
وجــود خواهــد داشــت و ایــن امــر میتوانــد باعــث
توســعه عملیــات انبــارداری مبتنــی بــر تکنولــوژی
مــدرن بــا بهــره وری بســیار باالتــر و تبدیــل ســریع
انبارهــای ســازمان نیافتــه بــه  3PLلجســتیک
مــدرن شــود».
افزایش سود بنگاهای سرمایهگذار
ســرمایهگذاران خیلــی قبــل از ایــن کــه دولــت
بتوانــد اصالحــات ماننــد اجــرای  GSTو اعطــای
زیرســاخت بــه صنعت لجســتیک از جملــه انبارداری
را اجــرا کنــد ،شــروع بــه شــناخت فرصتهــا در
ایــن بخــش کردنــد .چنــد ســال گذشــته شــاهد
مشــارکت گســترده از ســرمایهگذاران بنیــادی
بــوده اســت .برخــی از آنهــا داراییهــای آمــاده
را خریــداری کردهانــد ،در حالیکــه ســایرین بــر
ترکیبــی از دارایــی آمــاده و ســبز ســرمایهگذاری
میکننــد .ســرمایهگذاری انبــارداری حــدود 26
درصــد از کل ســرمایه گذاریهــای خصوصــی ()PE
را بــه امــاک و مســتغالت در ژانویــه  2014تــا
ژانویــه  2018اختصــاص داده اســت .حــدود 3/4
میلیــارد دالر ( 22100کــرور روپیــه هنــد) ســرمایه
نهــادی در ایــن دوره بــه ایــن بخــش رســیده اســت.
انــدازه واقعــي گــردش ســرمايه باالتــر خواهــد
بــود زيــرا عمــده ایــن ســرمايهگذاري توســط
شــرکتهای ســازمانیافته انجــام میشــود
توســعههای جدیــد یــا پروژههــای ســبز  67درصــد
از کل ســرمایهگذاریها را شــامل میشــود و بــه
دنبــال آن  27درصــد بــه مالکیــت پروژههــای
کامــل تعلــق دارد .اکثــر فعالیتهــای انبــارداری در
هنــد عمدتـاً توســط بخــش غیرســازمانیافته انجــام
میشــود .بــا ایــن حــال ،در ســالهای اخیــر یــک
رشــد ســریع در معامــات توســط شــرکتهای
ســازمانیافته در صنعتــی کــه بهطــور گســتردهای
ســازماننیافته اســت ،صــورت گرفتــه اســت.
معامــات ســالیانه اجــاره بــرای صنعــت انبــارداری
در بخــش ســازمان یافتــه در ســال 25/7 ،2017
میلیــارد فــوت مربــع بــوده کــه در ســال گذشــته
 ٪85رشــد داشــته اســت .بــا معرفــی  GSTو ســایر
اصالحــات کــه تغییــر پارادایــم در صنعــت را در
برمیگیرنــد ،پتانســیل زیــادی بــرای معامله ســاالنه
بــرای انبــارداری وجــود دارد کــه بــه صــورت فزاینده
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رشــد میکنــد .ایــن رشــد تــا حــد زیــادی توســط
بخــش ســازمان یافتــه ایجــاد خواهــد شــد .نــه تنها
متصدیــان انبــارداری در بخــش ســازمان یافتــه،
بلکــه تعــدادی از شــرکتهای بــزرگ تجــارت
الکترونیــک و خردهفروشــان فروشــگاههای بــزرگ
بــه دنبــال زمیــن بــرای ســاخت انبارهــا بــرای
اســتفاده محــدود در اطــراف بخشهــای عمــده
مصــرف هســتند .ایــن تقاضــای فضــای اضافــی،
بیشــتر باعــث افزایــش پتانســیل میشــود.
چشمانداز
ً
صنعــت انبــارداری در هنــد عمدتــا ســازماندهی
نشــده و فرصتهــای کمــی بــرای خریــد داراییهــا
از بخــش ســازمان یافتــه وجــود دارد ،زیــرا تعــداد
اندکــی از ایــن شــرکتهای ســازمان یافتــه وجــود
دارد .بــا ایــن حــال ،در مقایســه بــا ســایرامالک و
مســتغالت (زیرســاختهایی مثــل کارخانجــات
و شــهرکهای صنعتــی) امکانــات انبــارداری را
میتــوان در مــدت زمــان نســبتاً کوتــاه ســاخت.
از ایــن رو ،خطــرات در زمینــه ســرمایهگذاریهای
ســبز کمتــر اســت .بــا وجــود زیرســاختها ،ریســک
بــرای ســرمایهگذاریهای ســبز ،بســیار کاهــش
یافتــه اســت .پیــش از ایــن ،بــه دلیــل ماهیــت
ســازماندهی نشــده صنعــت IRR ،ســهام بــرای
توســعه یــک پــروژه کــم بــود .در حــال حاضــر
بــا تمــام اصالحــات سیاســی کــه در حــال انجــام
اســت ،یــک تغییــر پارادایــم در ســاختار صنعــت
وجــود دارد کــه بــرای شــرکتهای ســازمان
یافتــه ســودمند اســت .بــا توجــه بــه ایــن تحــول
ســاختاری ،جذابیــت پذیــرش یــک پــروژه توســعه
انبــار ،بدیهــی اســت .ارزیابــی مــا ،منعکــس شــده
در  IRRدر یــک پــروژه توســعه انبــار ،نشــان
میدهــد کــه چگونــه انبــارداری بــه عنــوان یــک
ارزش ،در عرصــه تجــاری امــاک و مســتغالت،
ســودآور اســت .عرضــه انبــار
محــدود از بخــش ســازمان
یافتــه ،در حالیکــه
تقاضــای افزایــش یافتــه
بــه دلیــل اصالحــات
در ایــن بخــش وجــود
دارد ،منجــر بــه افزایــش
عالقــه ســرمایهگذاران بــه
کاالهــای موجــود در انبــار
شــده اســت .در حالــی کــه
ایــن رونــد ،در حــال حاضــر،
ترکیبــی از پروژههــای
اراضــی ســبز و اراضــی
قهــوهای اســت ،فرصتهــای
کوچــک ســازی ،اراضی ســبز
را تنهــا راه مشــارکت ســرمایه
در امــاک و مســتغالت
خواهــد کــرد کــه بخــش
انبــارداری ارایــه خواهــد داد.
در همیــن حــال ،بــا توجــه بــه
افــت در بــازار مســکن هنــد
در چنــد ســال گذشــته
و بازگشــت ضعیــف

ســرمایه؛ ســرمایهگذاران ترجیــح میدهنــد در
امــاک تجــاری اجــارهای ســرمایهگذاری کننــد .بــا
افزایــش فعالیــت ســرمایهگذار در بخــش تجــاری
و کمبــود حــاد در تأمیــن کیفیــت مناســب فضــای
اداری ،نــرخ بازگشــت ســرمایه کاهــش مییابــد و
کمتــر از  8درصــد از میــزان  9تــا  10درصــد کــه
در چنــد ســال پیــش دیــده شــد ،میشــود .در
حالــی کــه نــرخ بازگشــت ســرمایه بــه زیــر  7تــا
 7/5درصــد کاهــش مییابــد ،نســبت نــرخ بهــره
بــدون ریســک نامطلــوب خواهــد شــد در نتیجــه،
تغییــر چشــمگیری در تمرکــز ســرمایهگذاران در
بخــش انبــارداری صــورت میگیــرد .داراییهــای
انبــارداری در مقایســه بــا داراییهــای تجــاری نــرخ
بــاالی بهــره را در حــال حاضــر ارایــه میدهنــد،
کــه در حــدود  150تــا  200نقطه پایه بیشتراســت.
تقاضــا بــرای فضاهــای انبــارداری بــزرگ بــه
احتمــال زیــاد افزایــش پایــداری را نشــان میدهــد،
زیــرا متصدیــان انبــارداری اکنــون از انبارهــای
کوچــک خــود خــارج شــده و فعالیتهــای خــود را
در تســهیالت بزرگتــر یکپارچــه میکننــد کــه در
حــال حاضــر در مقایســه بــا تقاضــا ،عرضــه کمتــر
اســت .ایــن شــکاف عرضه-تقاضــا در هزینههــای
فعلــی اعمــال شــده توســط شــرکتهای ســازمان
یافتــه کــه صاحبــان ایــن داراییهــا هســتند
قابــل مشــاهده اســت .بــه عنــوان مثــال ،در گــروه
انبــارداری  ،Bhiwandiاجــاره بــرای فضاهــای غیــر
ســازماندهی بــه انــدازه  9روپیــه هنــد در هــر
فــوت مربــع اســت ،در حالــی کــه شــرکتهای
ســازمانیافته اجارههــا را در ســطوح  14تــا 17
روپیــه هنــد در هــر فــوت مربــع در همــان منطقــه
کنتــرل میکننــد .انتظــار مــیرود کــه ایــن
صنعــت شــاهد یــک تغییــر ســاختاری در طــی  3تا
 5ســال آینــده باشــد .جنبــه انبــارداری در زنجیــره
تأمیــن لجســتیک در سراســر جهــان ،در حــال
دگرگونــی اســت .ایــن انتقــال تنهــا
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زمانــی اتفــاق میافتــد کــه صرفــه مقیــاس بــه کار
گرفتــه شــود و شــرکتها بتواننــد فضاهــای خــود
را یکپارچــه کــرده و بــه ســمت انبارهــای بزرگتــر
حرکــت کننــد .صنعــت انبــارداری هنــد کــه بــه
علــت ســاختار گسســته خــود ،از همتایــان جهانــی
خودعقــب مانــده ،در حــال حاضــر وارد همــان
عرصــه میشــود.
آبیجــت مالــکان مدیــر عامــل شــرکت ESR
« :Advisers India Pvt. Ltdبــازار انبــارداری
شــروع بــه بلــوغ و رشــد کــرده اســت ،حتــی
توســعهدهندگان محلــی ،شــروع بــه ارایــه
کیفیــت و زیرســاخت مشــخص بــه عنــوان یــک
اســتاندارد کردهانــد .از ای ـنرو ،معیارهــای کیفــی
فضــای انبــارداری تــا بــه حــال افزایــش یافتــه
و پایــدار شــده اســت .مــا شــاهد یکپارچگــی
بیــن شــرکتها هســتیم ،در جایــی کــه
توســعهدهندگان محلــی کوچــک و صاحبــان
امــاک در حــال فــروش بــه تولیدکننــدگان
بزرگتــر در گروههــای موجــود هســتند».
عــاوه بــر ابتکاراتــی کــه دولــت هنــد پیــش از ایــن
بــرای ارتقــاء انبــارداری در هنــد انجــام داده اســت،
حوزههایــی کمــیوجــود دارد کــه بایــد مــورد توجه
قــرار گیــرد تــا تأثیــر اصالحــات افزایــش یابــد.
ایجاد مناطق منحصر به فرد انبارداری
برخــی موانــع اصلــی در جــذب ســرمایهگذاران
در مقیــاس بــزرگ در بخــش انبــارداری
وجــود دارد کــه عبارتنــد از :هزینــه
بــاالی زمیــن ،نقــض قوانیــن ،تأخیــر
در تأییدیههــای الزم و تضمینهــا،
مشــکالت مربــوط بــه خریــد زمیــن
بــه علــت تکهتکــه شــدن و غیــره .بــه
منظــور تســهیل ســرمایهگذاریهای
خصوصــی بــرای ایجــاد انبــارداری مــدرن ،بــه
ویــژه در گروههــای شناســایی شــده ،بایــد مناطــق
انحصــاری انبــارداری بــرای ایجــاد زیرســاختهای
جدیــد و مــدرن انبــارداری ایجــاد شــود.
ایجــاد سیاسـتهای لجســتیک و انبــارداری
جــدا از سیاسـتهای ارتقــاء صنعتــی
دولتهــای ایالتــی بایــد سیاسـتهای جداگانهای
را بــرای توســعه صنعــت لجســتیک و انبــارداری
ایجــاد کننــد بــه طــوری کــه ایــن صنعــت بتواند
بــدون محدودیــت بــرای تحقــق بخشــیدن بــه
تمــام پتانســیل خــود را رشــد کنــد .اگــر آنها به
عنــوان تنهــا یــک زیرمجموعــه از سیاس ـتهای
صنعتــی گنجانــده شــوند ،ممکــن اســت صنعت
لجســتیک و انبــارداری انگیــزه الزم را جهــت
رشــد نداشــته باشــند .ایــن احتمــال وجــود دارد
کــه انگیزههــای دیگــر بخشهــای صنعتــی
جایگزیــن آن شــود .بعضــی از ایالتهــا ماننــد
مهاراشــترا ،ورد ،آنــدرا پــرادش در زمینــه ایجــاد
سیاسـتهای جداگانــه و اجــرای آنهــا در حــال
فعالیــت هســتند در حالیکــه دیگران هنــوز آن
را در محــدوده سیاســت ارتقــاء صنعتــی نگــه
داشــتهاند.

اختصــاص مناطــق بــه طــور انحصــاری بــرای
انبــارداری در پارکهــای صنعتــی
طرحهــای پارکهــای صنعتــی در هنــد اغلــب
زمینــه را بــرای ایجــاد ســاختمانها و ســایرامکانات
بــرای واحدهــای تولیــدی و صنعتــی فراهــم
میکننــد .امکانــات انبــارش مناســب بــرای مــواد
خــام و کاالهــای آمــاده شــده در داخــل پارکهــا در
دســترس نیســت مگــر اینکــه تولیدکننــدگان ایــن
امکانــات را خودشــان در محوطههــای خــود ایجــاد
کننــد کــه اغلــب بســیار کوچــک وناکارآمد هســتند.
از ایــن رو ،بایــد مناطقــی بــه طــور انحصــاری بــرای
انبــارداری در پارکهــای صنعتــی اختصــاص داده
شــود.
وجــود واحدهــای موثــر ذی صــاح بــرای
ســرعت بخشــیدن بــه مجوزهــا
خریــد زمیــن در موقعیــت اســتراتژیک

و صــدور مجــوز مناســب بــرای راه انــدازی کســب
و کار  /واحدهــا ،هنــوز یــک چالــش کلیــدی
بــرای هــر فعــال جدیــد در صنعــت اســت .وجــود
واحدهــای موثــر بــرای ســرعت بخشــیدن بــه
صــدور مجوزهــا بســیار مفیــد خواهــد بــود.
راهاندازی مراکز ارتقاء مهارت
در ســالهای آتــی وابســتگی بیشــتر بــه
فعالیتهــای افزایــش بهــره وری و خــودکار و
فنــاوری (بــه عنــوان مثــال اینترنــت چیزهــا،
فناوریهــای پوشــیدنی ،راهانــدازی هواپیماهــای
بــدون سرنشــین و فنــاوری ابــر ،اســتفاده از
فرکانــس رادیویــی و رباتیــک و غیــره) بــرای
معرفــی یــک سیســتم مدیریــت انبــار ()WMS
بــه منظــور پاســخ ســریع بــه نیازهــای مشــتری
وجــود خواهــد داشــت .از ایــن رو ضــروری اســت
کــه مراکــز ارتقــاء مهــارت راه انــدازی شــوند.
انشــل ســینگ مدیــر اجرایــی  -امــاک صنعتــی،
پــارک صنعــت امبســی« :رشــد بخــش صنعــت بــه
عنــوان مهمتریــن تأثیــر در امــاک و مســتغالت
در هنــد شــناخته شــده اســت .محــدوده و رشــد
ســرمایهگذاران در ایــن منطقــه در مقایســه
بــا امــاک ســنتی بــاال اســت .عمــده نگرانــی

ســرمایهگذاران در گذشــته ،ســاختار مالیاتــی
و بخــش غیرســازمان یافتــه بــود .پیادهســازی
 ،GSTبــدون شــک ،شــرایط را بــرای بهتــر شــدن
تغییــر داد؛ و مــا در نهایــت یــک مجــوز ملــی
یکســان داریــم .مــدل مالیاتــی کشــور اعتمــاد
ســرمایهگذاران را بــه خــود جلــب کــرده اســت.
طرحهــای جدیــد دولــت ماننــد "Make in
 "Indiaکمــک بــه تولیــد داخلــی میکننــد.
ظهــور فناوریهــای پیشــرفته در انبــارداری
ماننــد ذخیرهســازی خــودکار ،اســتفاده از
شناســایی فرکانــس رادیویــی ( )RFIDنیــز
یکــی از دالیــل اصلــی تأثیرگــذاری بــر ســرعت
نوســازی پارکهــای لجســتیک و مشــارکت
ســرمایه گــذاران اســت .هنگامــی کــه شــما بــا

کســی رقابــت میکنیــد ،شــما بــرای مبــارزه
بــا همــان ســهم یــا همــان درآمــد بــازار مبــارزه
میکنیــد .پــارک صنعتــی امبســی یــک پیشــرو
در ایــن کســب و کار اســت و اســتفاده کننــدگان
از مزایــای اولیــه آن بــرای  3تــا  5ســال آینــده
لــذت خواهــد بــرد .و پیشبینــی اینکــه پــس
از آن چــه اتفاقــی میافتــد کمــی دشــوار اســت.
نکتــه مهــم ایــن اســت کــه موقعیــت زمینهــای
خــود را حفــظ کنیــم ،ایــن چیــزی اســت کــه
مــا در حــال حاضــر انجــام میدهیــم .مــا در
ایــن کســب و کار در  3ســال گذشــته ،بــا حفــظ
موقعیــت زمینهــای خــوب در بازارهــای اصلــی،
قیمــت و منطقــه مناســب بودهایــم».
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مقاله

بهنام رسولی
کارشناس تولید محتوای آموزشی

«نتیکت» چیست؟
نتیکــت بــه معنــی «اصــول و آداب معاشــرت در
فضــای مجــازی اســت».
نتیکــت ( )netiquetteاز ترکیــب دو واژه net
بــه معنــی شــبکه و  etiquetteبــه معنــی آداب
معاشــرت بــه وجــود آمــده اســت.
net + etiquette = netiquette
در اصــل ،نتیکــت رعایــت کــردن برخــی هنجارها و
بایدهــا و نبایدهــا در فضــای مجــازی اســت ،فضای
مجــازی مثــل ،اینســتاگرام ،تلگــرام ،انجمنهــا و
یــا ســایتهای اینترنتــی .همانطــور کــه مــا در
دنیــای واقعــی از یکســری اصــول و آداب معاشــرت
اجتماعــی اســتفاده میکنیــم ،در فضــای مجــازی
هــم میبایســت از آداب و اصــول مختــص بــه
خــودش اســتفاده کنیــم.
هــر فعالیتــی در شــبکه ،نتیکــت و آداب ویــژه
خــود را دارد :راهانــدازی گــروه ،فراخوانــدن
دوســتان ،فرســتادن مطلــب ،نوشــتن دیــدگاه،
ارتبــاط بــا دیگــران و حتــی تــرک گــروه اگــر ایــن
آداب و تشــریفات رعایــت نشــوند ،روز بــه روز بــه
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نارضایتیهــا افــزوده شــده ،شــماری گوشــهگیر
و شــماری هــم صحنــه را تــرک میکننــد و در
نهایــت گــروه از هــدف اصلــی دور خواهــد شــد.
پیشــنهاد میشــود کمــی دربــاره نتیکــت جســتجو
کنیــم و آداب مختلــف حضــور در گروههــا را بــه
یکدیگــر یــادآوری کنیــم .اصــل مهمــی در نتیکــت
وجــود دارد و آن ایــن اســت کــه مــا در برابــر
هــر بایــت اینترنتــی کــه از دیگــران بــه خاطــر
پســتهایمان مصــرف میشــود ،مســئولیم.
نتیکت و دنیای واقعی
جدیــدا ً طــوری شــده اســت کــه شــبکههای
اجتماعــی جزیــی از وجــود هــر شــخصی شــده و
اگــه بخواهیــم در مــورد شــخصی اطالعاتــی کســب
کنیــم میتوانیــم یــک ســر بــه شــبکه اجتماعــی
آن شــخص ،عکسهــای پروفایــل و مطالبــی کــه
منتشــر کــرده بزنیــم تــا اطالعــات کلــی در مــورد
آن فــرد کســب کنیــم .بــا ایــن تفاســیر نحــوه
حضــور مــا در شــبکههای اجتماعــی میتوانــد
تعیینکننــده شــخصیت مــا باشــد ،چــرا کــه

افــراد بــا دیــدن عکسهــا و پســتهای مــا
میتواننــد بــه راحتــی در مــورد مــا قضــاوت
کننــد و اطالعاتــی بــه دســت آورنــد.
در خــارج از ایــران ،حتــی شــبکههای اجتماعــی
جزیــی از رزومــه کاری هــر شــخص بــه حســاب
میآیــد و اگــر کارفرمایــان قصــد داشــته باشــند
کــه اطالعاتــی از فــرد مــورد اســتخدام بــه دســت
بیاورنــد ،میتواننــد صفحــه شــخصی فیســبوک و
یــا لینکدایــن آن شــخص را مشــاهده کننــد.
البتــه در کشــور خودمــان هــم کمکــم در حــال
حرکــت بــه همیــن ســمت هســتیم و اگــر
بخواهیــم در مــورد شــخصی اطالعاتــی بــه دســت
بیاوریــم اولیــن چیــزی کــه بــه ذهنمــان میرســد،
همیــن شــبکههای اجتماعــی اســت.
بنابرایــن حضــور صحیــح و یــا غیرصحیــح مــا در
فضــای مجــازی میتوانــد بســیار مهــم باشــد و
بــرای اینکــه مــا اتیکــت کاری و رفتــاری خــود را
حفــظ کنیــم ،میبایســت یکســری اصــول را در
زمــان حضــور در فضــای مجــازی رعایــت کنیــم.

Article

آداب معاشرت در فضای مجازی
 )۱بهتــر اســت کــه از نــام حقیقــی خودمــان در
فضــای مجــازی اســتفاده کنیــم ،چــرا کــه اگــر
از نامهــای مســتعار اســتفاده کنیــم ،مشــخص
میشــود کــه مــا مســئولیت کارهــا و متنهایــی
کــه مینویســیم بــر عهــده نخواهیــم گرفــت.
بنابرایــن اگــر قصــد داریــم در فضــای مجــازی
یــک چهــره حرفــهای از خودمــان بــه نمایــش
بگذاریــم بهتــر اســت کــه از اســم حقیقــی خــود
اســتفاده کنیــم.
 )۲بهتــر اســت کــه از عکــس حقیقــی خــود در
فضــای مجــازی اســتفاده کنیــم.
معمــوالً آقایــان در کشــور مــا مــوردی بــرای
انتشــار عکــس حقیقــی خودشــان ندارنــد ،امــا
شــاید خانمهــا کمــی در ایــن مــورد معــذب
باشــند ،امــا بــه هــر
حــال یــک خانــم
ایرانــی هــم
می تو ا نــد
عکسهــای بــا
حجاب خــودش را
بعنــوان عکــس
پروفایــل قــرار
دهــد.
 )۳اگــر قصــد
داریــم یــک چهــره

حرفــهای از خــود بــه نمایــش بگذاریــم بهتــر
اســت حواســمان بــه عکسهایــی کــه در فضــای
مجــازی منتشــر میکنیــم ،باشــیم.
 )۴اگــر قصــد داریــم کــه افــرادی را بــه گروهــی
اضافــه کنیــم (یــا اصطــاح اد کنیــم) بهتــر اســت
کــه از قبــل بــا آنهــا هماهنــگ کنیــم و بعــد
بــه گــروه اد کنیــم و بــدون اجــازه کســی را بــه
گروهــی اد نکنیــم.
 )۵در زمــان خــارج شــدن از گروههــا (لفــت دادن)
هــم میتوانیــم قبلــش یــک پیــام بفرســتیم،
از افــراد حاضــر در آن گــروه و ادمیــن تشــکر و
عذرخواهــی کنیــم و بعــد دلیــل بیاریــم و ســپس
از گــروه خــارج بشــویم.

بفهمید کجا هستید
پیامتــان را قــرار اســت در یــک گــروه خانوادگــی
بــه اشــتراک بگذاریــد یــا اینکــه گــروه هــدف
شــما ،همکارانتــان هســتند؟ قبــل از اینکــه
گزینــه « »forwardرا انتخــاب کنیــد ،نگاهــی
بــه اعضــای گــروه مــورد نظــر بیندازیــد و بــه
ایــن فکــر کنیــد کــه پیــام شــما را قــرار اســت
چطــور تفســیر کننــد .آیــا جوکــی کــه در آن
صفحــه میفرســتید ممکــن اســت از نظــر یکــی
از اعضــای گــروه کــه شــرایط مشــابهی دارد
برخورنــده بــه نظــر برســد؟ آیــا گــروه خانوادگــی
شــما کــه از خالــه گرفتــه تــا مادربــزرگ در آن
عضــو هســتند ،جــای خوبــی بــرای انتشــار پیامــی
کــه انتخــاب کردهایــد اســت؟
همــه گروههــا را جوکدانــی
نکنیــد
یــک لطیفــه بامــزه میتوانــد
لبخنــد را بــه لــب خیلــی
از افــراد بیــاورد ،امــا ایــن
اصــل نبایــد بهانــهای
بــرای بــه اشــتراک
گذاشــتن لطیفــه در
همــه گروههایــی کــه
عضوشــان هســتید
شــود .اگــر در گروهــی
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علمــی کــه بچههــای قدیمــی دانشــکدهتان شــما
را در آن عضــو کردهانــد حضــور داریــد ،بهتر اســت
بــه انتشــار همــان محتوای رســمی کفایــت کنید و
جوکهایتــان را بــه گروههــای صمیمیتــر یــا
خانوادگــی ببریــد .خنــده خــوب اســت؛ امــا اگــر
بیجــا باشــد ،میتوانــد برخورنــده و آزاردهنــده
بهنظــر برســد.
همه چیز را کپی نکنید
شــاید از نظــر شــما موضوعــی جالــب ،قابــلتأمــل
یــا حتــی بامــزه بــه نظــر برســد؛ امــا وقتــی قصــد
کپــی کــردن آن را داریــد ،بایــد بــه اهدافــی
کــه یــک گــروه برایــش شــکل گرفتــه و عالیــق
اعضایــی کــه در آن گــروه حضــور دارنــد فکــر
کنیــد .اگــر گــروه مــورد نظــر تنهــا بــا هــدف
انتشــار اخبــار اقتصــادی شــکل گرفت ه اســت ،دلیلی
نــدارد یــک داســتان قشــنگ را در آن کپــی کنیــد و
فرزندپــروری عضــو هســتید،
اگــر در گــروه
از انتشــار شــعرهایتان
بهتر اســت
در آن خــودداری
کنیــد.

قربان دست و پای بلوریاش نروید
فرزنــد شــما از نظــر خودتــان نازنیــن و
دوستداشــتنی اســت ،قطعــاً افــراد دیگــر هــم
چنیــن نظــری در مــورد نورچشــم شــما دارنــد؛
امــا ممکــن اســت شــیرینکاریهای او بــرای
همــه افــراد بامــزه و جالــب بــه نظــر نرســد؛ پــس
چــه دلیلــی دارد در گــروه همکارانتــان مــدام
عکــس آخریــن هنــر او را بــه اشــتراک بگذاریــد یــا
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اینکــه در یــک گــروه دانشــگاهی ،ســلفیهایی
کــه بــا کودکتــان گرفتهایــد را بــه اشــتراک
بگذاریــد؟

همه را دعوت نکنید
اگــر قصــد داریــد یــک گــروه تشــکیل دهیــد،
همــه کســانی کــه برایتــان عزیــز هســتند را در
آن گــروه عضــو نکنیــد .قــرار نیســت همــه کســانی
کــه دوستشــان داریــد ،در همــه گروههایــی
کــه عضــو هســتید ،حضــور داشــته باشــند.
همکارتــان کــه نــه بچــه دارد و نــه عالق ـهای بــه
صاحــب فرزنــد شــدن ،چــه دلیلــی دارد در گــروه
فرزندپــروری کــه شــما عضــوش هســتید ،حاضــر
باشــد؟ چــرا بایــد همســرتان در گــروه فامیلــی کــه
ممکــن اســت حرفهــای کهنــه و مگویــی در آن
گفتــه شــود ،حضــور داشــته باشــد؟

به قوانین گروه احترام بگذارید
قبــل از ایجــاد یــک گــروه ،قوانیــن حضــور در آن
را بــا اعضــا بــه اشــتراک بگذاریــد و اگــر در یــک
گــروه عضــو میشــوید هــم قوانیــن فعالیــت را از
اعضــای قدیمــی بپرســید و ســعی کنیــد بــه آنهــا
وفــادار بمانیــد؛ حتــی اگــر قانــون گــروه مــورد
نظــر ایــن اســت کــه شــما بــه عنــوان یــک عضــو
تنهــا خواننــده باشــید و نظــرات کارشناسـیتان را
در دلتــان نگهداریــد ،تــا زمانــی کــه در آن گــروه
عضــو هســتید ،چــارهای جــز رعایــت قوانیــن آن زیاد فعال نباشید
نداریــد.
همــه اعضــای گــروه مثــل شــما در گروههــای
متعــددی عضــو هســتند و قــرار اســت پیامهایــی
وقتشناس باشید
جــز آنچــه در گــروه شــما بــه اشــتراک گذاشــته
اجــازه ندهیــد بیخوابــی شــما دیگــران را هــم میشــود را بخواننــد .اگــر ایــن پیشفــرض را مــورد
بیخــواب کنــد .مطمئــن باشــید شــنیدن صــدای توجــه قــرار دهیــد ،خودتــان میفهمیــد بایــد میــزان
پیامهــای اینســتاگرام و تلگــرام در ســاعت دو پیامهایــی کــه بــه اشــتراک میگذاریــد را کنتــرل
شــب بــرای کســانی کــه عــادت دارنــد ســاعت کنید.شــاید شــما در مانیتــور کــردن اخبــار روز
 11بخوابنــد آزاردهنــده اســت .پــس حتــی در توانمنــد باشــید یــا بهخاطــر تعــداد زیــاد گروههایــی
یــک گــروه خانوادگــی یــا دوســتانه کــه بــا کــه در آنهــا عضــو هســتید ،اطالعــات مختلفــی در
اعضایــش احســاس صمیمیــت میکنیــد مــورد موضوعــات متفــاوت داشــته باشــید ،امــا بــرای
هــم مثــل خــروس بیمحــل ،بــدون احتــرام گذاشــتن بــه وقــت دیگــران ،نبایــد همــه
نــگاه کــردن بــه ســاعت پیــام نفرســتید .آنهــا را در زمــان کوتاهــی بــه خــورد مخاطبانتــان
بدهیــد و گاهــی کافــی اســت تماشــاگر پیغامهــای
دیگــر اعضــای گــروه باشــید.

Article

خشمتان را قورت دهید
اینکــه شــما و یکــی دیگــر از اعضــای گــروه
در مــوردی اختالفنظــر داشــته باشــید عجیــب
نیســت و اینکــه شــما در مــورد ایــن
اختالفنظــر بــا او صحبــت کنیــد
هــم دور از ذهــن نیســت ،امــا اجــازه
ندهیــد واکنشهــای حسابنشــده
و ناگهانــی شــما فضــای گــروه را
تنشآلــود کــرده و دیگــران را از عضــو
شــدن در چنیــن گروهــی پشــیمان کنــد.

بازار خرافه را داغ نکنید
شــاید پیامهــای بیمعنایــی را دیگــران بــا آب و
تــاب فــراوان بنویســند و بــرای شــما ارســال
کننــد ،امــا قبــل از آن کــه در احساســاتتان
غــرق شــوید ،ســراغ عقلتــان برویــد و تــا
از درســت بــودن آن پیــام مطمئــن
نشــدهاید آن را بــه اشــتراک
نگذاریــد؛ ایــن موضــوع زمانــی
کــه پــای پیامهــای عقیدتــی و
سیاســی کــه منافــع گــروه یــا ملتــی
در آن دخیــل اســت بــه میــان میآیــد،
پررنگتــر هــم میشــود .ایــن روزهــا
اینترنــت بــه شــما امــکان جســتجوی
چنیــن پیامهایــی و مطمئــن شــدن
از صحتشــان را داده اســت پــس
اگــر خبــری در مــورد وقــوع یــک زلزلــه
در یکــی از اســتانها برایتــان آمــده ،قبــل
از منتشــر کردنــش ســری بــه خبرگزاریهــای
معتبــر بزنیــد و تــا مطمئــن نشــدهاید ،آن را بــا
دیگــران بــه اشــتراک نگذاریــد.

کوتاه حرف بزنید
شــاید در شــبکههایی مثــل تلگــرام
محدودیتــی بــرای تعــداد کلماتــی کــه
مینویســید وجــود نداشــته باشــد امــا ایــن
موضــوع نبایــد شــما را بــه درازگویــی بکشــاند.
وقتــی قــرار اســت کســی بــا تلفــن همراهــش
پیــام شــما را بخوانــد ،بایــد آن را بــه
کوتاهتریــن شــکل ممکــن ارســال
کنیــد؛ پــس قبــل از آن کــه
پیــام را ارســال کنیــد یک دور
دیگــر بخوانیــدش و مطمئــن
شــوید کــه هیــچ واژه قابــل
حذفــی باقــی نمانــده
اســت.

گاهی فقط خواننده باشید
اگــر احســاس میکنیــد در یــک گــروه حرفــی
بــرای گفتــن نداریــد امــا میتوانیــد از پیامهایــی
کــه ارســال میشــود اســتفاده کنیــد ،دلیلــی
نــدارد آن را تــرک کنیــد؛ کافــی اســت بــه گزینــه
« »settingمراجعــه کنیــد و صــدای پیغامهــای
گــروه مــورد نظــر را غیرفعــال کنیــد تــا هــر
زمــان کــه فرصــت داشــتید ،خودخواســته ســراغ
پیامهــای دریافتشــده برویــد و آنهــا را مطالعــه
کنیــد.
مراقب تکتک حرفهایتان باشید
پیامیکــه در گــروه منتشــر میکنیــد ،بعــد از
رســیدن بــه تلفــن همــراه دیگــر اعضــای گــروه
بخــار نمیشــود و از بیــن نمــیرود.
یادتــان نــرود کــه تکتــک حرفهــای شــما
میتوانــد عواقبــی را بــه همــراه داشــته باشــد.
حق دارید از گروه خارج شوید
اگــر فکــر میکنیــد بــه مباحثــی کــه در گــروه
طــرح میشــود عالقمنــد نیســتید ،اعضــای آن
را نمیشناســید یــا ســنخیتی بــا آنهــا نداریــد،
شــجاعانه گزینــه خــروج را انتخــاب کنیــد و بــه
خودتــان ایــن حــق را بدهیــد کــه در معــرض
پیامهــای ناخواســتهای کــه ممکــن اســت حتــی
از نظرتــان آزاردهنــده باشــد قــرار نگیریــد.

مــــراقـــــب حــــریــــم
خصوصیتــان باشــید
پیــش از فرســتادن
در
عکسهایتــان
هــر کــدام از گروههــا،
بــه ایــن موضــوع توجــه
کنیــد کــه تصاویــر ارســالی شــما در تلفــن همــراه
اعضــای گــروه ذخیــره میشــود .آیــا در چنیــن
صورتــی حاضریــد عکسهایتــان را بــا آنهــا
بــه اشــتراک بگذاریــد؟ ایــن شــما هســتید کــه
بــا انتشــار پیامهــای مناســب بایــد بــه حریــم
خصوصیتــان احتــرام بگذاریــد و نمیتوانیــد
در صورتیکــه تصاویــری کــه بــه اشــتراک
گذاشــتهاید در اختیــار غریبههــا قــرار گرفــت،
ســهم خــود را ایــن اتفــاق نادیــده بگیریــد.
چند مثال ساده از رعایت نتیکت:
اضافــه کــردن افــراد بــه گــروه بــا هماهنگــی
قبلــی بــا آنهــا
انعکاس قوانین گروه به اعضا جدید
صبــور بــودن اعضــا جدیــد در ارســال مطالــب
در بــدو ورود و آشــنا شــدن بــا فضــای گــروه
ارســال مطالــب مرتبــط بــا موضــوع و اهــداف
گــروه
عــدم ارســال یــا بهتــر بگوییــم فــوروارد مطالب
عمومــی و غیرقابــل اســتفاده کــه در هــر گروهــی
میتــوان آنهــا را یافــت
انتقالاحوالپرسیهاوگفتوگوهای شخصی به
چتهای خصوصی
عدم انتشار مطالب فاقد منبع رسمی
توجه به زمان ارسال مطالب
رعایــت حریــم کلیــه اقــوام ،فرهنگهــا،
زبانهــا ،مذاهــب و عقایــد
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خدیجه نادرخانی
سرپرست واحد آموزش

اختــال بــادی دیســمورفیک (بــد ریخــت انــگاری
یــا خــود زشــتپنداری) Body Dysmorphic
 Disorderیکــی از شــایعترین اختــاالت روانــی
اســت کــه امــروزه برخــی از مــردم بــا آن دســت
بــه گریبــان هســتند .شــاید شــما هــم کســانی
را بشناســید کــه بارهــا و بارهــا عمــل زیبایــی و
جراحــی پالســتیک کــرده باشــند بــدون آنکــه بــه
ایــن عملهــا نیــازی داشــته باشــند .یــا بیــش از
انــدازه وقــت خــود را بــرای آرایــش کــردن ســپری
میکننــد .یــا مردانــی کــه هــر خطــری را بــرای
اینکــه بدنــی عضالنــی داشــته باشــند میپذیرنــد.
اینهــا میتوانــد نشــانههایی بــرای اختــال
بــادی دیســمورفیک باشــد .در ایــن نوشــته بــه
بررســی ایــن اختــال روانــی میپردازیــم.
اختالل روانی بادی دیسمورفیک چیست؟
بــادی دیســمورفیک یکــی از گونههــای اختــال
وسواســی اجبــاری یــا  OCDاســت .در اختــال
بــادی دیســمورفیک فــرد بــه شــدت نگــران یــک
نقــص خیالــی ،غیــر واقعــی یــا بســیار کوچــک
در بــدن خــود میشــود و همیشــه بــه آن فکــر
میکنــد .ایــن نقــص معمــوالً خیالــی اســت امــا
اگــر نقــص فیزیکــی واقعــاً وجــود داشــته باشــد
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فــردی کــه دچــار ایــن اختــال اســت آن را بیــش
از انــدازه بــزرگ میکنــد .بــرای ایــن کــه کســی
دچــار ایــن اختــال شــناخته شــود بایــد شــدت
افــکار مزاحــم دربــار ه نقــص جســمی بــه انــدازهای
شــدید باشــد کــه بــه نابســامانی در عملکــرد
اجتماعــی ،شــغلی یــا ســایر زمینههــای زندگیــش
بیانجامــد .یکــی از ویژگیهــای مهــم کســانی کــه
دچــار بــادی دیســمورفیک هســتند ایــن اســت که
اعتمــاد بــه نفــس بســیار پایینــی دارنــد.
دیســمورفی واژهای یونانــی و بــه معنــی ناهنجــار و
غیرطبیعــی اســت .دیــس بــه معنــی نــه ،نــا ،بــد؛
و مورفــی یعنــی شــکل یــا قــواره .بــه طــور کلــی
دیســمورفی یــا دیســمورفیا بــه معنــی زشــت و
بدقــواره اســت .هــرودوت تاریخنویــس یونــان
کهــن از ایــن واژه در افســان ه زشــتترین دختــر
اســپارت بهــره گرفتــه اســت .ایــن دختــر ،زشــت
بــود و نقــص عضــو داشــت .پــدر و مــادرش بــه
پرســتارش دســتور داده بودنــد کــه او را بــه کســی
نشــان ندهــد .پرســتار هــر روز دیســمورفیا را بــه
معبــد هلــن میبــرد و دعــا میکــرد کــه هلــن،
دیســمورفیا را شــفا دهــد .هلــن پــس از مدتهــا
ایــن درخواســت را میپذیــرد و دیســمورفیا را
زیباتریــن دختــر اســپارت میکنــد.

بادی دیسمورفیک در زنان
کســانی کــه بــه اختــال بــادی دیســمورفیک
دچــار هســتند ناراحتنــد کــه اجــزای صورتشــان
زشــت اســت .یــا اینکــه اجــزای صورتشــان
تقــارن نــدارد .گمــان میکننــد کــه موهایشــان
میریــزد یــا جوشهــای صــورت ،چیــن و
چــروک پوســت ،زخــم ،رنــگ غیرعــادی پوســت یا
موهایــی روی صورتشــان وجــود دارد کــه آنهــا را
زشــت کــرده اســت .برخــی از ایــن افــراد همیشــه
بــه چــاق بــودن میاندیشــند .افــرادی کــه بــه
بــادی دیســمورفیک دچــار هســتند از نقصهــای
ظاهــری خــود خجالــت میکشــند و دربــاره آنهــا
حــرف نمیزننــد .برخــی از ایــن افــراد همیشــه از
خــود بــا نــام «زشــت» یــاد میکننــد .گروهــی
از ایــن افــراد نســبت بــه نقصهــای خــود حالــت
اجبــاری نشــان میدهنــد و ســاعتها در برابــر
آینــه میایســتند تــا ظاهرشــان را مرتــب و خــود
را آرایــش کننــد .ممکــن اســت رژیمهــای غذایــی
شــدیدی بگیرنــد تــا الغــر شــوند و الغــر بماننــد.
کســانی کــه بــه اختــال بــادی دیســمورفیک
دچــار میشــوند همیشــه بــه دنبــال عمــل
زیبایــی و جراحــی پالســتیک هســتند تــا بتواننــد
نقایــص ظاهریشــان را برطــرف کننــد .البتــه ایــن
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مــوارد در مــردان نیــز میتوانــد بــروز پیــدا کنــد.
بادی دیسمورفیک در مردان
ایــن اختــال بیشــتر در زنــان شــایع اســت .بــادی
دیســمورفیک در مــردان بیشــتر بــه صــورت
دیســمورفی ماهیچــهای بــروز پیــدا میکنــد.
مردانــی کــه دچــار اختــال بــادی دیســمورفیک
هســتند گمــان میکننــد کــه بدنشــان بیــش از
انــدازه ضعیــف و ناتــوان اســت در نتیجــه رژیمهای
ویــژهای میگیرنــد یــا بــه طــور افراطــی بــه
بدنســازی میپردازنــد .تزریــق هورمونهــای
غیرمجــاز بــه بــدن بــرای افزایــش حجــم ماهیچــه
یکــی دیگــر از نشــانههای دیســمورفی ماهیچـهای
در مــردان اســت .البتــه چنیــن مــواردی در زنانــی
کــه بــه بدنســازی و فیتنــس عالقــه شــدید
دارنــد هــم دیــده میشــود .گرایــش بــه عالــی
بــودن از لحــاظ ماهیچــهای و عضالنــی عقــده
ادونیــس نامیــده میشــود .ممکــن اســت ایــن
افــراد دربــاره دیگــر ویژگیهــای جســمانی و
خصوصیــات بدنشــان (ماننــد پوســت ،مــو و )...نیــز
وســواس داشــته باشــند.
آمار شیوع اختالل بادی دیسمورفیک
بــر پایــه گزارشــی کــه در کتــاب  DSM5آمــده
اســت نــرخ شــیوع اختــال بــادی دیســمورفیک
در بزرگســاالن آمریکایــی  ٪2/4اســت ( ٪2/5در
زنــان و  ٪2/2در مــردان) .در آلمــان نــرخ شــیوع
تــا  ٪1/8گــزارش شــده و توزیــع جنســی آن
آمریکاســت.
در آلمــان نیــز ماننــد
در آمریــکا  ۹تــا ۱۵
درصــد مراجعــان بــه
متخصــص پوســت؛ ۷
تــا  ۸درصــد متقاضیــان
جراحــی پالســتیک؛
 ۸درصــد بیمــاران
ارتودنســی و  ۱۰درصــد
از بیمارانــی کــه بــرای
جراحــی دهــان و فــک
و صــورت مراجعــه
میکننــد بــه ایــن
اختــال روانــی دچــار
هســتند.
بــه نقــل از انجمــن
بیــن المللــی جراحــی
زیبایــی (،)ISAPS
گرایــش بــه جراحــی
پالســتیک در تمــام
دنیــا رو بــه

افزایــش اســت .ایــران هــم در میــان ده کشــور اول
دنیــا اســت کــه ســاالنه حــدود  175هــزار مــورد
عمــل جراحــی و غیــر جراحــی زیبایــی در آن
انجــام مــی گیــرد.
معیارهــای  DSM5بــرای اختــال بــادی
د یســمو رفیک
فــرد همیشــه نگــران اســت و فکــر میکنــد
کــه یــک یــا چنــد نقــص یــا عیــب در ظاهــر
جســمانیش دارد .ولــی دیگــران ایــن نقصهــا را
نمیبیننــد یــا آنهــا را بســیار جزیــی میداننــد.
در مرحلــهای از ایــن اختــال فــرد در
واکنــش بــه نگرانیهــای خــود دربــار ه ظاهــرش،
رفتارهــای تکــراری داشــته اســت( .بــرای نمونــه
همیشــه خــودش را در آینــده برانــداز میکنــد.
در شــانه کــردن مــو یــا آرایــش کــردن زیــادهروی
میکنــد .همیشــه از دیگــران دربــاره ظاهــرش
دلگرمــی و قــوت قلــب میخواهــد) .یــا اعمــال
ذهنــی تکــراری انجــام داده اســت (بــرای نمونــه
همیشــه ظاهــر خــود را بــا دیگــران مقایســه و
ســنجش میکنــد).
درگیــری ذهنــی و افــکار مزاحــم درباره ظاهــر خود،
علــت دیگــری نداشــته باشــد .پــس ایــن افــکار آزار
دهنــده نبایــد بــا اختــال دیگــری قابــل توجیه باشــد.
بــرای نمونــه افــکار مزاحــم دربــاره دربــاره چربیهــا
یــا وزن بــدن ،بــا یکــی از اختــاالت خــورد و خــوراک
قابــل توجیــه نباشــد .بــه یــاد داشــته باشــید کــه ایــن
اختــال بــا اختــاالت خــورد و خــوراک ،هماینــدی یــا
 Comorbidityدارد.

بــه همــراه دیســفورمی ماهیچ ـهای :فــرد همیشــه
بــه ایــن موضــوع میاندیشــد کــه بــدن او بیــش از
انــدازه کوچــک اســت یــا بــه انــدازه کافــی عضالنی
نیســت .ایــن اسپســیفایر را حتــی هنگامــی کــه
نگــران ســایر جنبههــای بدنــش هســت نیــز
میتــوان بــه کار بــرد کــه معمــوالً نیــز همیــن
طــور اســت.
اسپسیفایرهای اختالل بادی دیسمورفیک
بــه همــراه بینــش خــوب یــا متوســط :فــرد
میدانــد و میپذیــرد کــه باورهایــش دربــاره
نقصهــای بدنــی قطعــاً یــا احتمــاالً واقعیــت
ندارنــد.
بــه همــراه بینــش ضعیــف :فــرد فکــر میکنــد
کــه باورهایــش دربــاره نقصهــای بدنــی احتمــاالً
واقعــی و درســت اســت.
بــدون بینــش و بــه همــراه باورهــای دیلوژنــال:
فــرد بــر ایــن بــاور اســت کــه باورهایــش دربــاره
ص و عیبهــای ظاهــری واقعیــت دارنــد.
نقــ 
نشانههای مبتالیان به خود زشتپنداری:
 دائــم ظاهــر خــود را بــا دیگــران (یــا بــا
مدلهــای نشــریات و هنرپیشــهها) مقایســه
میکنــد .
وقــت زیــادی جلــوی آینــه میگذرانــد یــا از
آینــه فــرار میکنــد.
 وقــت زیــادی صــرف میکنــد کــه نقصــی
را کــه در ظاهــرش (معمــوالً صــورت) میبینــد
مخفــی کنــد.
 در جمــع احســاس ناراحتــی و اضطــراب دارد و
از محیطهــا و شــرایط اجتماعــی پرهیــز میکنــد.
 در مراجعــه بــرای درمــان یــا درخواســت
کمــک اکــراه دارد چــون میترســد بــه او برچســب
ســطحی بــودن زده شــود.
 دیگــران ممکــن اســت او را خودشــیفته و
مجــذوب خــود یــا ســطحی ببیننــد.
 ممکن است در رژیم یا ورزش افراط کند.
 ممکــن اســت در آرایــش افــراط کنــد و وقــت
بســیاری صــرف آرایــش مــوی خــود کنــد.
 به دنبال جراحی پالستیک باشد.
 بــه شــکلی لبــاس بپوشــد کــه نقــص مفــروض
را بپوشــاند.
 بیشــتر ایــن افــراد نقــص را در صــورت خــود
میبیننــد ،بینــی ،دهــان ،چشــم ،گونــه ،ابــرو،
چانــه یــا لــب و دنــدان.
بعضــی ممکــن اســت خــود را زیــادی چــاق یــا
زیــادی الغــر ببیننــد یــا خــود را بــه خصــوص از
نظــر جنســی فاقــد جذابیــت و زیبایــی بداننــد.
برخــی مشــاغلی کــه بــه ویژگیهــای بدنــی
ارتبــاط دارنــد شــاید فــرد را بیشــتر در معــرض
خودزشــتپنداری قــرار دهنــد .هنرپیشــهها،
مدلهــا (مانکنهــا) ،بدنســازها و امثــال آنهــا
از ایــن نظــر بیشــتر در معــرض هســتند.
کمــال گرایــی ( )perfectionismو تــرس از
تنهــا و منــزوی بــودن هــم در ایــن افــراد
بیشــتر دیــده میشــود و فکــر میکننــد

No.3-June2018

45

مقاله

46

بــرای دوســت یــا همســر پیــدا کــردن بایــد
ویژگیهــای جســمانی خاصــی داشــته باشــند.
دکتــر الکــس کالرک ،روانشــناس بالینــی میگویــد
کــه آمــوزش و راهنمایــی در مــدارس بایــد بهتــر
شــود و بایــد کــودکان از نظــر رســانهای هــم
«باســواد شــوند» و بفهمنــد کــه «ایــن تصاویــر
آراســته ،واقعــی نیســتند».
موثرتریــن راه درمــان خودزشــتپنداری درمــان
ب اســت.
دارویــی بــا داروهــای ضــد اضطــرا 

درمــان اختــال بــادی دیســمورفیک کاربــرد
فــراوان دارد.
دکتــر دیویــد ویــل یکــی از متخصصــان ایــن
بیمــاری میگویــد« :مــا مایلیــم تشــخیص اختــال
زشــتانگاری در ســن پاییــن انجــام شــود چــون
درمــان آن بســیار آســانتر از زمانــی خواهــد بــود
کــه افــکار و اضطرابهــا ریشــه دوانــده باشــد».
«مهمتریــن پیــام مــن ایــن اســت کــه اختــال
خودزشــتپنداری بیمــاری درمانپذیــری اســت»
امــا تــا بیمــاری تشــخیص داده نشــده ،فــرد مبتــا

درمان اختالل بادی دیسمورفیک
بــرای درمــان اختــال بــادی دیســمورفیک
روشهــای گوناگونــی را میتــوان بــه کار بــرد
کــه بــه رویکــرد روانشــناس بســتگی دارد.
درمــان شــناختی رفتــاری یــا  CBTدر ایــن زمینــه
بســیار موفقیتآمیــز بــوده اســت .افــراد مبتــا
بــه اختــال بــادی دیســمورفیک مجموعــهای از
باورهــای نادرســت دارنــد و گمــان میکننــد کــه
کل بدنشــان یا بخشــی از آن ناقص و زشــت اســت.
رفتارهــای اجتنابــی (ماننــد خــودداری از نشــان
دادن اندامهــای بــه نظــر ناقــص بــه دیگــران) بــه
تــداوم و تشــدید اضطــراب و وســواس دربــاره ظاهر
میانجامــد  .CBTبــرای شناســایی و بــه چالــش
کشــیدن ایــن باورهــا بــه کار بــرده میشــود.
هــدف روانشــناس ایــن اســت کــه درمانجــو
متوجــه شــود کــه زیبایــی یــک برداشــت و بــاور
شــخصی اســت .روانشــناس بــرای بازســازی
شــناختی فــردی کــه دچــار ایــن اختــال اســت
تــاش میکنــد .او درمانجــو را تشــویق بــه رهــا
کــردن عقایــد منفــی دربــاره نارضایتــی از انــدام و
جایگزیــن کــردن آنهــا بــا توصیفاتــی خنثیتــر
یــا بــدون ایــراد گرفتــن از خــود میکنــد.
درمانهــای رفتــاری نیــز بــرای پیشــگیری و

بــه دنبــال جراحــی پالســتیک بــرای درمــان
خواهــد رفــت .برخــی بارهــا جراحــی مــی کننــد.
بــرای مثــال آلیســیا دووال یکــی از مدلهــای
معــروف نشــریه گلمــور کــه گفتــه میشــود یــک
میلیــون پونــد بــرای ســیصد عمــل جراحــی و
غیرجراحــی مختلــف خــرج کــرده دو ســال پیــش
گفــت اعتیــادش بــه جراحــی نتیجه تشــخیص داده
نشــدن اختــال خودزشــتپنداری بــوده اســت.
جراحــی بــرای رفــع یــا درمــان خودزش ـتپنداری
معمــوالً توصیــه نمیشــود ،چــون حتــی اگــر ایــن
جراحــی موفــق باشــد تمرکــز بــه عضــوی دیگــر
معطــوف مــی شــود یــا جــای بخیــه جراحــی
مشــکل ایجــاد میکنــد.
بیمــاران کــه جراحــی پالســتیک میکننــد در
ابتــدا احســاس بهتــری دارنــد ،امــا بعــد احســاس
نارضایتــی بــاز میگــردد ،مشــکل باقــی میمانــد
فقــط شــکلش عــوض میشــود.
آمارهــا نشــان میدهنــد کــه فقــط ده درصــد
مبتالیــان بــه اختــال خودزشــتپنداری ممکــن
اســت بــا جراحــی پالســتیک بــه رضایــت برســند.
امــا جراحــان در مواجهــه بــا ایــن بیمــاران بــا دو
مســاله روبــهرو هســتند ،اول اینکــه تشــخیص
بیمــاری نیــاز بــه ارزیابیهــای طوالنــی و
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تخصصــی دارد کــه کار روانپزشــکان اســت،
جراحــان نــه بــرای ایــن ارزیابیهــای آمــوزش
دیدهنــد نــه اینکــه ایــن بــا ماهیــت تخصصشــان
هماهنگــی دارد.
دوم اینکــه وقتــی فــرد تقاضــای جراحــی دارد،
جــراح میدانــد کــه اگــر از ایــن کار خــودداری
کنــد فقــط بیمــار را بــه جــراح دیگــری معرفــی
کــرده و در نهایــت کســی کــه بخواهــد جراحــی
کنــد ،ایــن کار را میکنــد.
بــا ایــن حــال اخیــرا ً برخــی جراحــان ارزیابیهــای
مختصــری انجــام مــی دهنــد تــا اگــر نشــانههایی
از ایــن اختــال بــه دســت آمــد ،مراجــع را از
جراحــی منصــرف و او را بــه روانپزشــک معرفــی
کننــد.
 ERPیکــی از بهتریــن روشهــای درمــان رفتــاری
ایــن اختــال اســت .همچنیــن رواندرمانــی بــه
روش روانــکاوی نیــز یکــی از روشهــای موثــر در
درمــان ایــن اختــال روانــی اســت.
آیــا خودزشــت پنــداری مختــص کشــورهای
ثروتمنــد و طبقــات مرفــه اســت؟
بررســیها نشــان میدهــد کــه ایــن
خودزشــتپنداری در همــه جــای دنیــا دیــده
میشــود و وابســته بــه ســطح مالــی افــراد نیســت،
امــا طبیعتـاً افــراد متمــول امــکان بیشــتری بــرای
جراحــی یــا روشهــای گرانقیمــت یــا دسترســی
بــه خدمــات درمانــی دارنــد.
صنعــت مــد و رســانهها هــم مدتهاســت کــه
بــرای ایجــاد اختالالتــی مثــل بیاشــتهایی
عصبــی و اختــال خودزشــتپنداری بــه دلیــل
اینکــه ویژگیهــای جســمانی خــاص را بــه
عنــوان مــاک زیبایــی تبلیــغ میکننــد مــورد
انتقــاد بــوده اســت.
امــا دکتــر ویــل میگوید«:اتفاقــات کودکــی مثــل
پیونــد ضعیــف مــادر و کــودک ( )Attachmentیــا
آزار ( )Bullyingاهمیــت بیشــتری دارنــد .فشــار
رســانهها وجــود دارد امــا بخــش کوچکــی از
ماجــرا اســت».
«اگــر از نظــر اجتماعــی بــه قــدر کافــی محکــم
نباشــید ،بــه ســادگی ممکــن اســت قربانــی
شــوید».

Book Introduce

چطور یک پیک خویشفرما بشویم
نویسنده :فیلیپ دیل
زبان :انگلیسی
«چطــور یــک پیــک خویشفرمــا بشــویم» عنــوان کتابــی اســت اثــر فیلیــپ دیــل کــه یــک راهنمــای کاربــردی
بــرای راهانــدازی کس ـبوکاری کوچــک و محلــی در زمینــه جابهجایــی مرســوالت یــا همــان کوریــر ســرویس
اســت .ایــن راهنمــای قــدم بــه قــدم بــه شــما یــاد میدهــد کــه چطــور بــه ســادگی بــه یــک پیــک خویشفرمــا
مبــدل شــوید .ایــن کتــاب بــه شــما نشــان خواهــد داد کــه چطــور از رقابــت بــه ســود خــود اســتفاده کنیــد و
چطــور از اینترنــت بــرای گرفتــن پروژههــای کاری ثابــت بهــره بگیریــد.
کتــاب شــما را در زمینــه اســتفاده از ســرویسهای پیــک محلــی یــا پســت ملــی بــرای تحویــل بســتههای خــود
در همــان روز یــا اهــداف دیگــر ،راهنمایــی میکنــد .در ایــن اثــر مطالبــی در مــورد انتخــاب بهتریــن وســیله
نقلیــه بــرای کســب و کارتــان و همینطــور حســابداری و مســایل مالیاتــی پیــدا خواهیــد کــرد.
بخشــی از کتــاب هــم بــه طریقــه جــذب منابــع مالــی دولتــی و وامهــا بــرای راهانــدازی چنیــن کس ـبوکاری
پرداختــه اســت .اثــر کوتــاه و کاربــردی فیلیــپ دیــل در ســال  2015توســط انتشــارات «کریــت اســپیس
ایندیپندنــت» در  30صفحــه بــه چــاپ رســیده اســت و در فروشــگاه آمــازون بــا قیم ـت  5/5دالر در دســترس
اســت و البتــه نســخه الکترونیکــی آن هــم موجــود اســت.

برآمدن خدمات تحویل جهانی
نویسنده :جیمز ای.کمپبیل
زبان :انگلیسی
کتــاب «برآمــدن خدمــات تحویــل جهانــی» نوشــته جیمــز ای.کمپبیــل گزارشــی اســت از ایــن کــه چطــور
شــرکتهای پیــک و اکســپرس از حمایتهــای قانونــی ،دعــاوی قضایــی ،روابــط عمومــی و درخواســتهای
تجدیــد نظــر قضایــی بــرای تشــویق اصــاح مقــررات در ایــاالت متحــده آمریــکا ،اروپــا ،ســازمانهای بیــن
دولتهــا در ربــع پایانــی قــرن بیســتم اســت کــه راه را بــرای توســعه جهانــی خدمــات تحویــل گشــود و در ایــن
مســیر شــرکتهای بخــش خصوصــی و ادارات دولتــی پســت را بــا یکدیگــر ادغــام کــرد.
مقدمــه کتــاب گــزارش مختصــری از ارزیابــی و ارزشــیابی خدمــات تحویــل جهانــی ارایــه میکنــد 9 .موضــوع
مــورد منازعــه عمومــی در ایــن حــوزه بــه تفصیــل و بــا جزییــات معرفــی میشــوند .انحصــار و مونوپولــی پســت
و پیــک در ایــاالت متحــده آمریــکا ،حقــوق بینالمللــی مربــوط بــه اضافــه بــار ،محدودیتهــای گمرکــی ایــاالت
متحــده ،انحصــار و موپولیهــای پســتی در اتحادیــه اروپــا ،اصالحــات پســتی در اروپــا ،اصالحــات پســتی در
ایــاالت متحــده و اصالحــات در اتحادیــه جهانــی پســتی ایــن  9موضــوع هســتند .در هــر یــک از بحثهــای
مربــوط بــه سیاســتگذاری عمومــی ،کتــاب خالصــهای از تحــوالت تــا ابتــدای ســال  2001و مهمتریــن
سیاســتگذاریهای صــورت گرفتــه در ایــن دوره ارایــه مینمایــد .ایــن کتــاب در  768صفحــه جــی کمپبــل
در ســال  2001منتشــر شــده اســت.
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Abstract

An Insight Into The Dynamic of The Expansion
of Organizations
This long article focuses on the
dynamics of the expansion of
organizations, and especially on the
issue of organizing human resources
efficiently in large organizations, where
labor productivity is significantly
reduced due to the combination of
workforce and interference in the
tasks and the complexity of regulating
relations between different sectors
of the organization. After reviewing
mathematical formulas and analytical
graphs, the author presents a model
called SWAT, which he thinks is the
best way to organize human resources
in large organizations.

The Perspective of Online Services
In Post Industry
Providing various services on the platform of cyberspace and indeed the
growth of online services is one of the most important realities in our world and
of the parameters that have completely changed the business environment.
The author of this article, by reviewing some of the experiences of large post

and transportation companies in
different countries around the world,
has been trying to clarify the effects
of online growth on the post industry
and provide some solutions for better
use of this process. He concludes, "At
best, the digital customer service
system is easy to use and efficient, but
in the worst case, it can even create
more work for postal companies.
It is the responsibility of postal
operators to take advantage of digital
services and ensure that their digital
supplements can be terminated to a
successful customer service, resulting
in satisfaction for everyone. "
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Abstract

An Insight Into Packaging In
Post Industry

Packaging in postal industry,
transportation, storage and etc needs
a new architecture to be an efficient
tool for attracting customers and
improving postal and courier service
processes. If quality is meant to be
"doing the right things," obviously,
in order to achieve this and its
continuous improvement, there will
be a need to provide the costs of this
quality. Of course, considering these
costs as investing and promoting
advertising and attracting customers,
is the view of the top entrepreneurs.

Customs and Clearance; Concepts and
Challenges
Customs plays a crucial role in of the most important indicators that is being evaluated is overseas trade,
the growth of global trade and the role of customs in facilitating trade and increasing the trade balance is
the development of international increasingly evident.
markets. Effective customs procedures
can efficiently affect the competitive
economy of nations. In the business
environment classification, one of the
most important and basic indicators
to be evaluated is cross-border trade,
which shows the role, importance,
and mission of customs in facilitating
trade and increasing trade balance.
Today, countries are increasingly
interdependent with one another
economically. Industrial countries are
in need of raw materials, cheap labor
and markets in developing countries,
and developing countries also need
industrial products, knowledge
and technology of industrialized
countries. since in the classification
of the business environment, one
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Interview With Dr. Mehrdad Fakher
News

The virtual world; The axis of Tipax
transformation
Cyberspace and the global arena;
Tipax strategic foundations
While the Tipax is passing through
the days of transformation and
is completely overshadowed by
events such as the launch of the
modern hub, Dr. Mehrdad Fakher,
the CEO of Tipax, outlined the future
perspective of Tipax company. "The
growing importance of cyberspace
in the provision of Courier Service
has been considered as one of the
strategic foundations to strengthen
the presence of Tipax in cyberspace.
Launching application like "Jet" and
"My Tipax" are among the most
important actions in this area. " He
emphasized.
Dr. Fakher has considered stronger
presence in the global field the other

strategic foundation of the developments in Tipax, and has
also noted the signing of a memorandum with Qatar Post.

Signing a Memorandum of Understanding
Between TIPAX and QATAR Post
A memorandum of understanding
between Tipax and Qatar Post was
signed during a meeting between
two parties in Doha, Qatar. According
to the Tipax Public Relations, the
two companies’ cooperation in
import and export by sea, air and
land routes has facilitated sending of
postal items from Iran to Qatar and
vice versa, and providing facilities for
the E-Commerce to flourish is one
of the most important terms of this
memorandum that was signed in
May this year by Mehrdad Fakher the
CEO of Tipax and Faleh Mohammed

al-Naimi the CEO of Qatar Post.
In the meeting of the Managing
Directors of two companies and the
memorandum of understanding
signed, the emphasis was placed
on the utilization and exploitation
of the facilities and infrastructure
of two companies to facilitate
postal communications, and that
targeted efforts are made to
establish a connecting network
between Iran and Qatar and bilateral
cooperation to develop relations
with the world’s postal networks.
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