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دکتر نگار معتمدی
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حسین کاشانی
مدیرعامل هلدینگ فاخر
حســین کاشــانی ،مدیرعامــل هلدینــگ فاخــر
بهعنــوان یکــی از مدیــران توانمنــد در
ســازماندهی و ســاختاردهی شــناخته میشــود.
امــروز  4دهــه تجربــه او ،بــه مــدد هلدینــگ فاخــر
آمــده اســت تــا «شــبکه فراگیــر مبادلــه ارزش
میــان مــردم ،دولــت و عرضهکننــدگان کاال و
خدمــات» شــکل بگیــرد.

راهی که برای خصوصی سازی پست تا
امروز طی شد

مهندس نصیری
معاون سابق امور پستی سازمان تنظیم مقررات
و ارتباطات رادیویی
در ایــن گفتوگــو بــا مهنــدس نصیــری ،معــاون
ســابق امــور پســتی ســازمان تنظیــم مقــررات و
ارتباطــات رادیویــی ،بــه مــرور راهــی کــه بــرای
خصوصیســازی پســت از ســال  1386تــا امــروز
طــی شــد پرداختیــم.

دکتر نگار معتمدی ،احسان خضری

تیم و تیمسازی

۴۶

۸

تحول در زیرساختهای لجستیک

۱۲

محدودیت های ارسال بسته به خارج از
کشور را به حداقل رساندهایم

هومن بهروش
مدیر اینترنشنال تیپاکس
هومــن بهــروش ،مدیــر  49ســاله واحــد
اینترنشــنال تیپاکــس ،ایــن روزهــا مســوول
ارائــه ســرویسهای بینالمللــی بــا کیفیــت
جهانــی و البتــه توســعه و ســاخت شــبکه جهانــی
توزیــع کاال اســت .بــا او دربــاره ســرویس
اکســپرس و برنامههــای توســعهای تیپاکــس در
ایــن حــوزه گفتوگــو کردهایــم.
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دکتر مهرداد فاخــر ،مدیر عامل تیپاکس/مهندس حســین رضایی ،مدیرعامل اپراتور اول پســت خصوصی کشــور /دکتر محمد
سلطانیدلگشا ،مدیرعامل تینکست/منوچهر مطیعا ،مشــاور مدیر عامل تیپاکس/دکتر نگار معتمدی ،مدیر توسعه سرمایه های
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نشــریه داخـلـی گـروه خـدمــات تیـپاکس

مدیر هنری :زهره محبی/گزارشگر :علی شهال/مترجم :امیرحسین پاشاپور/ویراستار :مونا روشندل
نشانی :تهران ،خیابان نجاتاللهی جنوبی ،شماره  ،۳۸ساختمان تیپاکس
کد پستی/15996861۴4 :دفتر مرکزی021 -۸۴۵۷ :
روابط عمومی/۰۲۱ -۸۴۵۷ ) ۶( :صدای مشتری۰۲۱ - ۸۴۵۷ )1( :
س است نشریه ،آماده دریافت و انتشــار مطالب خوانندگان است مطالب رسیده
تیپاکس ،نشــریه داخلی گروه خدمات تیپاک 
پس از ویرایش منتشر می شوند استفاده از مطالب مندرج در نشــریه ،با ذکر منبع بالمانع است مقاالت و مطالب دریافتی پس
فرستادهنمیشود.
امور چاپ :مهیار اردیبهشت/لیتوگرافی و چاپ :پیمان نواندیش

پست در مسیر توسعه

۱۴

سپیده شهرام

در دهــه اخیــر ،صنعــت پســت همــگام بــا توســعه فناوریهــای
نویــن ،دچــار تحــوالت عظیمــی شــده اســت .هرچنــد کــه در ابتدا
و همزمــان بــا شــکلگیری زیرســاختهایی کــه بــه تحــوالت
سیســتم پســتی منجــر میشــد ،برخــی دســتاندرکاران ایــن
صنعــت ،ورود فناوریهــای نویــن را تهدیــدی بــرای توســعه
خدمــات پســتی قلمــداد میکردنــد و معتقــد بودنــد کــه
فناوریهــا بــه کاهــش خدمــات پســت فیزیکــی منجــر خواهــد
شــد؛ امــا مــرور زمــان ثابــت کــرد کــه فنــاوری بههمــان انــدازه
کــه میتوانــد بــرای سیســتمهای ســنتی صنایــع تهدیــد قلمــداد
شــود ،میتوانــد فرصتهایــی را فراهــم کنــد کــه تــا پیــش از آن
حتــی در مخیــات هــم نمیگنجیــد.
واقعیــت آن اســت کــه امــروزه ،اینترنــت بهعنــوان رقیــب اصلــی
پســت ،معــادالت زمانــی دریافــت و ارســال کاال را بهشــکل ســنتی
بهطــور کامــل برهــم زده اســت و چنانچــه اصالحــات گســترده
پســتی ایجــاد نشــود ،شــرکتهای پســت ســنتی محکــوم بــه
فنــا خواهنــد بــود .بــه اعتقــاد کارشناســان فنــاوری اطالعــات و
ارتباطــات« ،کاهــش هزینــه»« ،افزایــش کیفیــت» و «افزایــش
ســرعت» کلیـدواژه موفقیــت شــرکتهای پســت در کارزار رقابتی
بــا اینترنــت و ابزارهــای مبتنــی بــر آن اســت .بهطوریکــه امــروزه،
شــرکتهای پســتی پیشــرو درکشــورهای توســعهیافته بــا توجــه
بــه ایــن مثلــث و بــا بهکارگیــری فناوریهــای نویــن ،زنجیــره
تأمیــن یکپارچـهای را در سراســر جهــان شــکل داده کــه برمبنــای
متغیرهایــی اعــم از تغییــر الگــوی مصــرف مشــتریان ،بــه افزایــش
میــزان ارســال بســتههای پســتی منجــر شــده اســت.
لــذا ،از آنجــا کــه تکیــه بــر نظــام پســتی نویــن ،کــه بتوانــد نقــش
مؤثــری در توســعه اقتصــادی کشورداشــته باشــد ،نیازمند داشــتن
زیرســاختهای فناورانــه مــدرن اســت؛ بــر آن هســتیم تــا در
ایــن نشــریه بیــش از هرچیــز بــا معرفــی تازههــای تکنولــوژی،
الزامــات حمایتهــای دولتــی و اهمیــت پیوند پســت و لجســتیک
بــه فنــاوری اطالعــات و ارتباطــات ،پســت خصوصــی را در مســیر
ناهمــوار فعلــی یــاری رســانیم.

مدلهای ریاضی و تأثیر آن
بر بهینهسازی توزیع در تهران
دکتر پیمان خضر
محقق دانشگاه کویینزلند

۱۹

چشم انداز توسعه بازار خصوصی
پست
امیرجاللالدین باالزاده

معاون مدیرعامل شرکت تیپاکس

۲۳

۲۶

گزارشی از Iran Trans Expo 2018

استارتاپها به سومین نمایشگاه
لونقل جان دادند
بینالمللی حم 

شــرکتهای پســتی مــدل کســبوکارخود را
تغییــر دادهانــد؛

رشــد  10درصــدی میــزان تبــادل
پســتی بیــن المللــی
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UPU
UNIVERSAL
POSTAL
UNION
کنفرانس مقرارت پستی  9آوریل برگزار می شود؛

سیستم های پرداخت اتحادیه جهانی پست
مرزهای جدید برای یک جهان قدیم
شــورای اداری ( UPUاتحادیــه جهانــی
پســت) از طریــق کنفرانــس مقــررات
پســتی ،کــه از روز  9آوریــل ســال  2019با
موضــوع "سیســتم هــای پرداخــت اتحادیه
جهانــی پســت؛مرزهای جدیــد بــرای یــک
دنیــای قدیــم" برگــزار میشــود ،مشــاوره
عمومــی را در سیســتمهای پرداخــت
 UPUرا آغــاز مــی کنــد.
بــه گــزارش وب ســایت اتحادیــه جهانــی
پســت ،ایــن کنفرانــس کــه بــه عنــوان
یــک انجمــن بــرای مشــورت گســترده
فراتــر از ســهامداران مســتقیم UPU
برگــزار مــی شــود ،همــه طــرف هــای
ذینفــع را دعــوت کــرده تــا مقــاالت خــود
را بــرای ایــن کنفرانــس ارائــه دهنــد.
ســابقه UPUو قراردادهــای بیــن المللــی،
تعیینکننــده قیمــت هایــی نیســتند
کــه یــک خــرده فــروش یــا خریــدار،
یــک شــخص یــا یــک شــرکت،به یــک
اپراتــور پســتی (اپراتورتعییــن شــده)
بــرای اقــام پســتی بیــن المللــی پرداخــت
می کند.
ایــن مســئله بــه اپراتورهــای تعییــن شــده
و مشــتریان آنهــا و در مــورد قیمــت هــای
6
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پســت داخلــی کــه توســط دولــت کنتــرل
مــی شــود ،مربوطــه اســت.
هــدف از سیســتم هــای پرداخــت ،UPU
جبــران هزینــه هــای حمــل و اداره و
تحویــل اقــام پســتی بــرای اپراتورهــای
تعییــن شــده درکشــورهای مقصــد
است.
اگــر چــه رابطــه بیــن سیســتمهای
پرداخــت  UPUو هزینههــای پســتی
غیرمســتقیم اســت ،سیســتم پرداخــت
 UPUبخــش عمــده ای از هزینــه هــا را
کــه بایــد توســط اپراتــور تعییــن شــده
هنــگام دریافــت ،پــردازش و ارســال اقــام
پســتی انجــام شــود ،شــامل نمــی شــود.
بــرای کشــورهای مقصــد ،دریافــت پوشــش
هزینــه ای بــرای اطمینــان از پایــداری و
توســعه خدمــات پســتی جهانــی مهــم
اســت.
کشــورهای عضــو  UPUمســؤول مذاکــره،
تصویــب و اجــرای مفــاد قراردادهــا دربــاره
سیســتم هــای پرداخــت حقــوق UPU
هســتند.
در نتیجــه ،هزینــه هــای ســربار و ســایر
حقــوق و مزایــای  UPUبــه طــور مــداوم

بررســی و به روز شــده در راســتای شــرایط
بــازار و دیگــر اصــول مهــم ،از جملــه
تضمیــن پوشــش هزینــه و دسترســی غیــر
تبعیــض آمیــز توســط شــهروندان جهــان
بــه یــک ســرویس پســتی جهانــی مقــرون
بــه صرفــه اســت.
بررســی سیســتم پرداخــت  UPUدر
حــال ورود بــه یــک مرحلــه مهــم
اســت ،زیــرا برخــی از کارهــا در زمینــه
توســعه پیشــنهادات یــک سیســتم
پرداخــت یکپارچــه جدیــد صــورت
گرفته است.
شــورای اداری در جلســه اکتبــر خــود
درســال  ،2018تصمیــم گرفــت کــه در
حمایــت از ایــن کار ،اثــرات نظارتــی و
بــازار سیســتم هــای فعلــی  UPUبایــد
کامــا مــورد ارزیابــی قــرار گیــرد و ایــن
بررســی بایــد بــه طــور کامــل ،زمانــی
کــه پیشــنهادات بــرای سیســتم هــای
پرداخــت بــه منظــور بررســی و
تاییــد آنهــا بــه کشــورهای عضــو
 UPUارائــه میشــود ،مــورد توجــه
قرار گیرد.

تصمیم ایالات متحده آمریکا
برای خروج از پیمان اتحادیه جهانی پستی
ایــاالت متحــده آمریــکا ،اتحادیــه جهانــی
پســتی ( )UPUرا از تصمیــم خــود بــرای
خــروج از معاهــدات  UPUمطلــع ســاخت.
بــه گــزارش وب ســایت اتحادیــه جهانــی
پســت ،بــر اســاس نامــه ای کــه در تاریــخ
 17اکتبــر دریافــت شــد ،ایــاالت متحــده
تــا یــک ســال آینــده از عضویــت در ایــن
معاهــدات خــارج خواهــد شــد.
بشــار حســین ،مدیــرکل اتحادیــه جهانــی
پســت ،از ایــن تصمیــم متاســف اســت و
بــه دنبــال دیــدار بــا نماینــدگان دولــت
ایــاالت متحــده آمریــکا بــرای بحــث

بیشــتر در مــورد ایــن موضــوع اســت.
اتحادیــه جهانــی پســتی یــک ســازمان
تخصصــی ســازمان ملــل اســت کــه مقــر
آن در بــرن ،پایتخــت ســوئیس اســت .ایــن
مرکــز در ســال  1874تاســیس شــد و
یکــی از قدیمــی تریــن ســازمان هــای بیــن
المللــی در جهــان اســت UPU .نخســتین
انجمــن بــرای متولیــان بخــش پســتی
اســت و یــک شــبکه جهانــی از محصــوالت
و خدمــات بــه روز را فراهــم مــی کنــد تــا
متولیــان پســتی بــه طــور فعــال از ایــن
بخــش بهــره منــد شــوند.

انتخاب کشورها برای بهرمندی از برنامه جدید مشارکت
مالی UPU
اتحادیــه جهانــی پســتی ()UPUاعــام
کــرد کــه پــروژه هــای خدمــات مالــی
دیجیتــال را در ســال  2019در اختیــار
 800هــزار نفــر و شــرکت هــای تجــاری
در سراســر آفریقــا ،آســیا و اقیانــوس آرام
تحــت تســهیالت فنــی تأمیــن مالــی خــود
( )FITAFقــرار خواهــد داد.
بــه گــزارش وب ســایت اتحادیــه جهانــی
پســت ،بشارحســین مدیــر کل ،UPU
اعــام کــرد کــه پســت هــای بنین ،ســاحل
عــاج ،غنــا ،کیریباتــی ،نائــورو ،پاکســتان،
روانــدا ،تونــگا و ویتنــام بــرای اولیــن بــار
از ایــن برنامــه کــه بــر پیشــرفت مشــارکت
مالــی و دیجیتالــی کــردن خدمــات مالــی
پســتی متمرکــز اســت بهــره منــد خواهنــد
شــد.
بشارحســین در یــک جلســه هیــات
مدیــره تحــت عنــوان "تقویــت تأمیــن
مالــی از طریــق پــول همــراه" در هفتــه
تجــارت الکترونیــک آفریقــای جنوبــی در
نایروبــی گفــت "UPU :بــه طــور خــاص بــا

هــدف ســود رســانی بــه اقشــار و کســب و
کارهــای کــم بضاعــت اقــدام بــه توســعه
امــور مالــی دیجیتــال از طریــق پســت در
ســطح زمیــن کــرده اســت ".
مدیــرکل ،افــزود" :مــا در حــال
مشــارکت بــا خیریــن بیــن المللــی
و بخــش خصوصــی بــرای حمایــت
از پســت در برنامــه دیجیتــال خــود
هستیم".
بــا توجــه بــه آماربانــک جهانی،هنــوز 1.7
میلیــارد نفــر در جهــان بــه خدمــات مالــی
رســمی دسترســی ندارنــد.
یــک میلیــارد نفــر از ایــن افــراد ،زنــان
بــی خانمــان هســتند .پســت بــا بیــش از
 670،000محــل دسترســی بــه مناطــق
مختلــف جهــان ،یــک شــریک کامــل بــرای
گســترش مشــارکت مالــی اســت.
 FITAFبــرای ایجــاد ظرفیتــی در ارائــه
خدمــات مالــی دیجیتــال کــه در هــر زمان
و هــر مــکان در دســترس همــگان باشــد و
بــا ارائــه مکانــی امــن بــرای شــهروندان

بــرای حفــظ پــول خــود و قــادر ســاختن
مشــاغل کوچــک در دســتیابی بــه منابــع
مالــی بــرای رشــد و ارتقــای اقتصــادی
خــود ،بــه پســت کمــک میکنــد.
ایــن برنامــه همچنیــن بــا اســتفاده از
نقــش پســت بــه عنــوان یــک ارائــه کننــده
خدمــات عمومــی ،بــه برنامــه 2030
توســعه پایــدار کمــک مــی کنــد.
پــروژه هــای اعــام شــده بــه چهــار
اپراتورهــای پســتی بــرای ارائــه راه
حلهــای مالــی همــراه بــرای پرداخــت،
پــس انــداز و خدمــات بیمــه ،و پنــج
اپراتــور دیگــر بــرای درک و بررســی
فرصــت هــای مالــی دیجیتــال کمــک
خواهد کرد.
 UPUاز طریــق  ،FITAFقصــد دارد تــا
اواخــر ســال  20 ،2020پــروژه نوآورانــه
خدمــات پســت الکترونیکــی دیجیتــال را
اجــرا کنــد .در ایــن جلســه،
فراخــوان دوم بــرای پــروژه نیــز
اعالم شد.
[شماره پنجم-پاییز]۱۳۹۷
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حسین کاشانی مهمترین هدف هلدینگ فاخر را اعالم کرد:

تحول در زیرساختهای «لجستیک»
حســین کاشــانی ،مدیرعامــل هلدینــگ فاخــر بهعنــوان یکــی
از مدیــران توانمنــد در ســازماندهی و ســاختاردهی شــناخته
میشــود.
امــروز  4دهــه تجربــه او ،بــه مــدد هلدینــگ فاخــر آمــده
اســت تــا «شــبکه فراگیــر مبادلــه ارزش میــان مــردم،
 هلدینگ فاخر ،از رفاقت تا شراکت

هلدینــگ فاخــر دی مــاه امســال وارد
دومیــن ســال فعالیــت خــود شــد .حســین
کاشــانی مختصــری دربــاره داســتان
شــکلگیری ایــن مجموعــه میگویــد:
ی و نســبت خانوادگــی بــا آقــای
آشــنای 
فاخــر از  16ســال پیــش ،بــه آغــاز یــک
ســری پروژههــای مشــترک ماننــد ســایت
«خوگــر» ،کــه یــک فروشــگاه الکترونیکــی
در حــوزه مبلمــان و دکوراســیون داخلــی
اســت ،منجــر شــد.
مدیرعامــل هلدینــگ فاخــر ادامــه
میدهــد :حــدود  5ســال پیــش آقــای
فاخــر پیشــنهاد تأســیس ایــن هلدینــگ
را دادنــد تــا کســب و کارهایمــان را دور
هــم جمــع کنیــم 3 .ســال پیــش هــم
نخســتین جلســه جــدی تأســیس ایــن
هلدینــگ در شــرکت تیپاکــس تشــکیل
شــد .در ابتــدا قــرار بــود نــام هلدینــگ را
تیپاکــس بگذاریــم امــا یکــی از دوســتان
جــوان مــا پیشــنهاد نــام «فاخــر» را ارائــه
8
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دولــت و عرضهکننــدگان کاال و خدمــات» شــکل بگیــرد.
کاشــانی کــه بیشــتر اوقــات فراقــت خــود را بــه مطالعــه میگذرانــد،
در تــراس دفتــرش ،در روزی کــه آســمان شــهر تهــران ابــری و زیبا
بــود ،از چشـمانداز و آرزوهــای بــزرگ امــا دسـتیافتنی هلدینــگ
برایمــان گفــت کــه میخوانیــد.

کــرد کــه مــورد توافــق همــه قــرار گرفــت.
وی بــا بیــان اینکــه کار را در ســال  95بــا
 2نفــر شــروع کردیــم ،میافزایــد :اکنــون
شــبکه بزرگــی از افــراد متخصــص ایجــاد
شــده و ایــن مهمتریــن ارزش و ثمــره ایــن
هلدینــگ اســت.
 عقبماندگــی نســبی کشــور در حــوزه
لجســتیک

مدیرعامــل هلدینــگ فاخــر میگویــد:
تجــارت
لجســتیک،
حوزههــای
الکترونیکــی و مالــی را بهعنــوان 3
دایــره در نظــر بگیریــد کــه بــا هــم
فصــل مشــترک دارنــد .موتــور محــرک
هــر  3بخــش فنــاوری اطالعــات اســت و
میتواننــد بــا هــم کار کــرده و ارزشهــای
بزرگــی خلــق کننــد.
وی ادامــه میدهــد :در ایــن راه ،ســال
گذشــته از یــک مشــاور بــزرگ بینالمللــی
کمــک گرفتیــم و آنهــا تحلیــل جامعــی از
اینکــه کجــا هســتیم ،بــه کجــا بایــد

برســیم و چطــور در آینــده بایــد ارتقــاء
یابیــم بــه مــا ارائــه کردنــد .بــر اســاس همین
تحلیــل ،بیشــترین تمرکــز مــا اکنــون روی
توســعه شــاخه لجســتیک اســت و تــا پایــان
ســال  98زنجیــره کاملــی در ایــن حــوزه
تعریــف شــده اســت و خدمــات پارســل را بــه
مفهــوم واقعــی بــا اســتفاده از شــرکتهای
تابعــه تکمیــل خواهیــم کــرد و برنامهریــزی
بــرای ورود بــه زنجیــره تأمیــن در اولویــت
بعــدی فعالیتهــای هلدینــگ خواهــد بــود.
کاشــانی در ایــن بــاره بیشــتر توضیــح
میدهــد :در حــوزه تجــارت الکترونیکــی
فعالیتهــای نســبتاً خوبــی در کشــور صورت
گرفتــه اســت ولــی در زیرســاختهای
لجســتیک دچــار نوعــی عقبماندگــی
هســتیم .در ایــن راه البتــه از کسـبوکارهای
نوپــا نیــز کمــک گرفتهایــم .بــرای نمونــه
همکاریهایــی بــا دانشــگاه صنعتــی شــریف
داشــتهایم تــا تیمهــای اســتارتاپی ایــن
دانشــگاه بــه ســمت تکمیــل زیرســاختهای
 ITحــوزه لجســتیک برونــد.

 چشمانداز بزرگ

بــا اخــذ مجــوز نخســتین اپراتــور
خصوصــی پســت کشــور افــق چشــمانداز
هلدینــگ گســتردهتر شــد و بــه «شــبکه
فراگیــر مبادلــه ارزش میــان مــردم ،دولــت
و عرضهکننــدگان کاال و خدمــات» تغییــر
یافــت.
کاشــانی در اینبــاره توضیــح میدهــد:
هدفمــان ایــن اســت کــه همــه
شــهروندان ایرانــی بتواننــد از امکانــات و
زیرســاختهای بیشــتری بهــره ببرنــد و
زندگــی بهتــری داشــته باشــند .توســعه
لجســتیک و تجــارت الکترونیکــی هــم
کامــ ً
ا اثــر مســتقیمی بــر ســطح رفــاه
مــردم خواهــد داشــت.
مدیرعامــل هلدینــگ فاخــر ادامــه
میدهــد :اگــر موفــق شــویم تــا یکــی دو
ســال آینــده زیرســاختهای لجســتیکی را
بــه نقطــه مطلوبــی برســانیم ،فوایــد آن را
در کاهــش ســفرهای شــهری و دسترســی
روســتاها و شــهرهای کوچکتــر بــه
امکاناتــی چــون آمــوزش و مســائل
بهداشــتی و اقتصــادی بهطــور محسوســی
مالحظــه خواهیــم کــرد.
مــردم ایــن مناطــق معمــوالً نســبت بــه
هزینههایشــان ،در شــهر خودشــان درآمــد
خوبــی دارنــد و شــاید عــدم دسترســی
بــه امکانــات اســت کــه آنهــا را وادار بــه
مهاجــرت میکنــد؛ بنابرایــن بایــد بــرای
برقــراری ایــن دسترســی تــاش کــرد.
وی ادامــه میدهــد :شــاید ادعــای
ایجــاد زیرســاخت لجســتیک در کشــور
بــرای یــک شــرکت خصوصــی ،حــرف
بزرگــی بــه نظــر برســد ولــی تیپاکــس
مجموعــهای ریشــهدار و قدیمــی اســت و
در طــی ســالها ،بــا وجــود نامالیمــات و
محدودیتهــا بهخوبــی فعالیــت کــرده
اســت و اکنــون بــا دریافــت پروانــه اپراتــور
اول پســت خصوصــی ،میتوانیــم اهدافــی
را کــه تیپاکــس از گذشــتهها داشــته
اســت ،توســعه دهیــم.
کاشــانی بــا بیــان اینکــه خوشــبختانه
زیرســاختهای  ICTدر کشــور فراهمشــده
اســت و آمارهــای بینالمللــی و منطق ـهای
نیــز ایــن موضــوع را تائیــد میکنــد،
میگویــد :امــا آمــاری را میخوانــدم

کــه در بخــش تجــارت الکترونیکــی در
میــان  9کشــور منطقــه ،مــا هشــتم
هســتیم و عربســتان و امــارات بیشــترین
ســهم را دارنــد .ایــن در حالــی اســت کــه
در ســالهای گذشــته مجموعههــا و
اســتارتاپهای زیــادی در بخــش تجــارت
الکترونیکــی فعــال شــدهاند.
وی ادامــه میدهــد :بــه نظــر میرســد
یکــی از دالیــل اصلــی شکســت
اســتارتاپها ،نبــود ســرویس مناســب در
بخــش حملونقــل و لجســتیک اســت.
حتــی کس ـبوکارهای بــزرگ ایــن حــوزه
کــه خودشــان کار لجســتیک را انجــام
میدهنــد نیــز متوجــه شــدهاند کــه ایــن
یــک فعالیــت تخصصــی اســت و بهتــر
اســت ایــن بخــش را برونســپاری کننــد.
توســعه زنجیــره لجســتیک بــه نفــع همــه
 ایرانیها ،شرکای خوبی هستند
اســت.
در پایــان از کاشــانی میخواهــم دربــاره
تجربــه همــکاری و مشــارکت در قالــب
 خوگر توسعه مییابد
عــاوه بــر حــوزه لجســتیک ،شــرکتهای یــک هلدینــگ بگویــد .او توضیــح
فعــال در حــوزه تجــارت الکترونیکــی میدهــد :بــا ایــن مفهــوم کــه عــدهای
و همچنیــن مبلمــان و دکوراســیون میگوینــد ایرانیهــا اهــل کار گروهــی
داخلــی نیــز در زیــر چتــر ایــن مجموعــه نیســتند مشــکل دارم .بــذر ایــن تفکــر را
فعالیــت میکننــد .کاشــانی درایــن بــاره در ذهــن مــا کاشــتهاند و اتفاق ـاً ایرانیهــا
میگویــد :بحــث دکوراســیون بســیار خیلــی هــم خــوب بــا هــم کار میکننــد و
فراگیــر اســت و هــم مــردم بهنوعــی از آن نمونــه آن همــکاری گروهــی شــرکتهای
تابعــه هلدینــگ فاخــر اســت.
بهــره میگیرنــد.
بــا ایــن حــال ،در شــرایط ســخت اقتصادی وی ادامــه میدهــد :البتــه بــرای ایجــاد
جــزو نخســتین هزینههایــی اســت کــه از همافزایــی و همــکاری ،بایــد یــک فرهنــگ
آن میکاهنــد.
ســازمانی مشــترک بــه وجــود بیایــد کــه
بــا ایــن حــال ،ســایت خوگــر همچنــان در ایــن وظیفــه مدیــران گــروه اســت.
حــال رشــد اســت و اکنــون حــدود  300طبیعت ـاً امــروز نســبت بــه زمــان کوتاهــی
تأمینکننــده 80 ،هــزار تنــوع کاالیــی را کــه از عمــر هلدینــگ میگــذرد در
وضعیــت بســیار مناس ـبتری قــرار داریــم
روی آن عرضــه میکننــد.
وی ادامــه میدهــد :در توســعه بخــش و روز بــه روز وضعیــت بهتــر نیــز خواهــد
تجــارت الکترونیکــی ،برنامههــای وســیعی شــد...
مدیرعامــل هلدینــگ فاخــر میافزایــد:
داریــم.
در ایــن راه خوگــر پــاس راهانــدازی شــده ارتبــاط بیــن ســازمانهای مختلــف مــا
اســت کــه مــواد اولیــه و ماشــینآالت نســبت بــه  2ســال پیــش روانتــر اســت.
صنعــت مبلمــان را عرضــه میکنــد .همــه بایــد بدانیــم کــه در یــک راســتا
همچنیــن بــهزودی خوگــر در عرصــه و بــرای یــک هــدف کار میکنیــم و در
نتیجــه وقتــی بــه هــم کمــک کنیــم ،بــا
پوشــاک نیــز فعــال خواهــد شــد.
ســرعت بیشــتری حرکــت خواهیــم کــرد
 سال  ،98سال توسعه
و از آن مهمتــر ،از کاری کــه میکنیــم
کاشــانی بــا بیــان اینکــه ســال  96فشــار لــذت خواهیــم بــرد.
زیــادی در مجموعــه داشــتیم ،میگویــد:
چندیــن پــروژه توســعهای را ســال گذشــته
همزمــان آغــاز کردیــم .بــرای نمونــه
ســاختمان هــاب مرکــزی در تهرانســر
آمــاده و تجهیــز شــد کــه پــروژه بســیار
بزرگــی بــود کــه در ایــران و خاورمیانــه
هابــی بــه ایــن وســعت و مدرنــی نداریــم.
وی ادامــه میدهــد :امســال بیشــترین
انــرژی مجموعــه صــرف توســعه
زیرســاختها و تکمیــل فعالیــت
شــرکتهای جدیــد شــد ،ســال آینــده
زمــان گســترش و توســعه و بهرهبــرداری
اســت .قاعدتــاً فشــار اولیــه از روی مــا
کاســته شــده بنابرایــن بــا انــرژی و
تــوان بیشــتری میتوانیــم بــه گســترش
کســبوکار فکــر کنیــم.
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آخرین معاون پستی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی
تشریح کرد:

راهی که برای خصوصیسازی پست
تا امروز طی شد
مدیــران فعــال در حــوزه پســت میگوینــد کــه مجتبــی نصیــری
 57ســال ســابقه پســتی دارد ،پــدرش نیــز ســالها در پســت
کشــورمان بــه مــردم خدمــت کــرده اســت .هرچنــد ایــن عــدد 57
از مجمــوع ســوابق نصیــری پــدر و پســر میآیــد ،امــا اشــارهای
اســت بــه تجربــه و البتــه اثرگــذاری فــراوان مجتبــی نصیــری بــر
رونــد پســت کشــور.
او در ســالهایی کــه خصوصیســازی پســت اســتارت زده شــد،
معــاون شــرکت پســت بــود و ســپس بهعنــوان معــاون وقــت امــور

 شــما در تمــام ســالهایی کــه بحــث
خصوصــی شــدن پســت مطــرح بــود،
در ایــن ســازمان و یــا ســازمان تنظیــم
مقــررات حضــور داشــتید .راهــی طوالنی
طــی شــد و بیــش از حــد معمول پروســه
خصوصیســازی طــول کشــید .داســتان
خصوصیســازی پســت از کجــا شــروع
شــد و چــه مســیری را طــی کــرد؟

بــا ابــاغ سیاســتهای کلــی اصــل
 44قانــون اساســی از ســوی مقــام
معظــم رهبــری ،فضــای مناســبی بــرای
خصوصیســازی در کشــور بــاز شــد
و در بخــش  ICTنیــز خصوصیســازی
مخابــرات و پســت در دســتور کار قــرار
گرفــت .در ســال  86و در زمــان دکتــر
ســلیمانی وزیــر وقــت ارتباطــات و فنــاوری
اطالعــات ،قــرار بــر ایــن شــد کــه بــه
محــض اینکــه کار خصوصیســازی
مخابــرات انجــام شــد ،فرآینــد واگــذاری
10
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پســتی ســازمان تنظیــم مقــررات و ارتباطــات رادیویــی ،نقــش
مهمــی در تدویــن اصــول حاکــم ،صــدور پروانــه و رســمی شــدن
خصوصیســازی پســت داشــت .در ایــن گفتوگــو بــا مهنــدس
نصیــری ،معــاون ســابق امــور پســتی ســازمان تنظیــم مقــررات و
ارتباطــات رادیویــی ،بــه مــرور راهــی کــه بــرای خصوصیســازی
پســت از ســال  1386تــا امــروز طــی شــد پرداختیــم و البتــه
نیمنگاهــی هــم بــه آینــده ایــن صنعــت و نقــش متفــاوت بازیگــران
امــروز آن انداختیــم.

پســت بــه بخــش خصوصــی نیــز انجــام
شــود و در همیــن راســتا مصوبـهای نیــز از
هیــات وزیــران مبنــی بــر اینکــه پســت
بــرای خصوصیســازی آمــاده شــود نیــز
اخــذ شــد کــه در ایــن مصوبــه موضوعاتــی
نظیــر مطالبــات ،بدهیهــا و داراییهــای
شــرکت پســت نیــز تعییــن تکلیــف شــد .
بــا حضــور آقــای دکتــر تقیپــور بهعنــوان
وزیــر ارتباطــات و فنــاوری اطالعات شــکل
کار تغییــر کــرد .علــت هــم ایــن بــود کــه
خصوصیســازی پســت یــک ایــراد فنــی-
عملیاتــی داشــت .در سیاســتهای کلــی
اصــل  44آمــده بــود کــه شــبکههای
اصلــی تجزیــه ،مبــادالت و مدیریــت توزیع
خدمــات پایــه پســتی در اختیــار دولــت
اســت و بخشخصوصــی نمیتوانــد در
ایــن حــوزه ورود کنــد .در خصوصیســازی
مخابــرات هــم حضــور بخــش غیردولتــی

در شــبکه مــادر مخابراتــی اســتثناء شــده
بــود ،امــا نکتــه مهــم ایــن بــود کــه ایــن
شــبکه (مــادر مخابراتــی) ،الکترونیکــی و
مجــازی اســت و در کار بخشخصوصــی
خلــل زیــادی ایجــاد نمیکــرد .امــا دربــاره
شــبکه پســتی ،آنچــه اســتثناء شــده بــود
یــک بخــش کامــا فیزیکــی بــود.
در واقــع ،طبــق ایــن مــدل از نظــر عملیاتی
بخــش خصوصــی محمــوالت پســتی را
قبــول میکــرد و تحویــل بخــش دولــت
مــیداد ،ســپس بایــد در مقصــد تحویــل
میگرفــت و توزیــع میکــرد .ایــن
موضــوع یکپارچگــی فرآیندهــای پســتی
را مخــدوش و ازهمگســیختگی ایجــاد
میکــرد و اصــوالً ضوابــط و چارچوبهــا
و اســتانداردهای کاری بخــش خصوصــی
بــا دولتــی همخوانــی نداشــت .فــرض
کنیــد یــک بســته بــا تأخیــر بــه مقصــد

میرســید و یــا اصــ ً
ا نمیرســید ،یــک
تیــم بایســتی بررســی مــی کــرد کــه در
چــه مرحلــه ای ایــن موضوع رخ داده اســت
و بعــد بایــد تــازه قضــاوت میکردیــم
کــه تقصیــر دولــت یــا بخــش خصوصــی
اســت و چــون همــه مراحــل فرآیندهــای
عملیاتــی و فیزیکــی بــود تفکیــک آنهــا کار
دشــواری بــود و در نظرســنجیهایی کــه
در مذاکــرات بــا بخــش خصوصــی داشــتیم
بــا ایــن مــدل بــه حضــور در ایــن بخــش و
ســرمایهگذاری حاضــر نبودنــد.
 بــه نظــرم مــدل اقتصــادی هــم برای
بخــش خصوصــی چنــدان جــذاب نبود.

بلــه ،دقیقــه همیــن طــور اســت .آن موقــع
معــاون فنــی شــرکت پســت بــودم و بــا
بخــش خصوصــی کــه صحبــت میکردیــم
میگفتنــد هرگــز در چنیــن شــرایطی
ســرمایهگذاری نمیکنیــم .سیســتمهای
حملونقلــی ،اســتانداردها و مــدل کاری
بخــش خصوصــی متفــاوت بــود و عمـ ً
ا بــا
ایــن چارچــوب خصوصیســازی پســت بــه
هیچجــا نمیرســید.
بــه همیــن دلیــل ،تــاش شــد اصالحاتــی
در ایــن زمینــه اتفــاق بیفتــد و در آن
زمــان بهتریــن راه ،تغییــر اساســنامه
شــرکت پســت بــود.
نهایتــاً نماینــدگان مجلــس و بهویــژه
کمیســیون صنایــع و معــادن و
کمیســیون اصــل  44قانــون اساســی
مجلــس تمهیداتــی را بــرای حضــور
بخشخصوصــی در اساســنامه پســت
پیشبینــی کــرد کــه ســبب شــد
بخشخصوصــی بــرای حضــور در بخــش
پســت و گرفتــن پروانــه ابــراز تمایــل کنــد.
پــس از آن هــم مصوبــهای در کمیســیون
تنظیــم مقــررات بــا عنــوان اصــول
حاکــم بــر صــدور پروانــه کاروران پســتی
غیــر دولتــی بهعنــوان مکمــل اساســنامه
پســت بهتصویــب رســید کــه فضــا را
بــاز هــم مســاعدتر کــرد تــا در نهایــت
 5شــرکت متقاضــی پروانــه شــدند و 2
شــرکت موفــق شــدند پروانــه فعالیــت
بهعنــوان کارور (اپراتــور) پســتی را از
ســازمان تنظیــم مقــررات و ارتباطــات
رادیویــی کســب کننــد.

 چرا  2پروانه صادر شد؟

قانونگــذار در اساســنامه پســت صــدور
پروانــه را بــرای حداقــل  2اپراتــور پســت
خصوصــی بــرای وزارت ارتباطــات و فناوری
اطالعــات تعییــن کــرده بــود و برایــن
اســاس در کمیســیون تنظیــم مقــررات
تصمیــم گرفتــه شــد بــا همیــن  2اپراتــور
کار آغــاز شــود تــا تجربــه پســت خصوصــی
در کشــور شــکل گرفتــه و براســاس ایــن
تجربــه تصمیمــات بعــدی گرفتــه شــود.
بــا توجــه بــه اینکــه ایــن آغــاز حضــور
بخــش خصوصــی بهصــورت رســمی در
بخــش پســت بــود بایــد ظرفیــت نظــارت
و کنتــرل هــم بــرای رگوالتــوری وجــود
داشــته باشــد و بــه هــر حــال تدبیــر و
تصمیمــی بــود کــه کمیســیون و مجموعــه
مدیــران حــوزه ارتباطــات بــر اســاس مــاده
 27قانــون اساســنامه شــرکت ملــی پســت
جمهــوری اســامی ایــران اتخــاذ کردنــد.
 از زمانیکــه مشــکل فنی-عملیاتــی
واگــذاری پســت در زمــان آقــای دکتــر
تقیپــور شناســایی شــد تــا زمانیکــه
اساســنامه شــرکت ملــی پســت تصویب
و اپراتورهــا مشــخص شــوند زمــان
زیــادی طــول کشــید .چــرا؟

تغییــرات در وزارت ارتباطــات پــس از آقای
دکتــر تقیپــور زیــاد بــود و بههــر حــال
مجلــس در اصــاح ،اساســنامه را از طریــق
وزارت ارتباطــات پیگیــری میکــرد؛
البتــه الیحــه اساســنامه ســازمان پســت
دولتــی در زمــان آقــای دکتــر تقیپــور
تدویــن شــد ولــی در طــول زمــان بــاز
هــم تغییراتــی در اساســنامه ایجــاد شــد.
بــرای مثــال ،یــک زمــان رویکــرد بــر ایــن
بــود کــه یــک ســازمان پســت دولتــی
داشــته باشــیم کــه کار اپراتــوری انجــام
ندهــد و صرفــا بــه عنــوان رگوالتــور حــوزه
پســت فعالیــت کنــد .ایــن موضــوع در
کمیســیونهای ذیربــط در مجلــس هــم
تصویــب شــد و منتظــر طــرح در صحــن
مجلــس بــود کــه همزمــان شــد بــا حضــور
جنــاب آقــای دکتــر واعظــی بهعنــوان
وزیــر ارتباطــات و فنــاوری اطالعــات و در
جلس ـهای پیشــنهاد شــد بــه جــای آنکــه
ســازمانی بــه وزارتخانــه اضافــه شــود ،یــک

معاونــت تخصصــی پســتی بــه ســاختار
ســازمان تنظیــم مقــررات و ارتباطــات
رادیویــی اضافــه شــود کــه بــا اســتقبال
نماینــدگان روبــهرو شــد.
اکنــون وظیفــه رگوالتــوری بخــش پســت
برعهــده ســازمان تنظیــم مقــررات و
ارتباطــات رادیویــی اســت و شــرکت ملــی
پســت نیــز مأموریــت انجــام وظیفــه امــور
ملــی و حاکمیتــی خدمــات پســتی را
بهعهــده دارد.
 بهعنــوان یــک روزنامهنــگار
وقتــی مصاحبههــای مدیــران شــرکت
ملــی پســت را میخوانــم بــه نظــرم
میرســد کــه بــه جــای محــدود کــردن
کار اپراتــوری بــه خدمــات پایــه پســتی،
بــه دنبــال توســعه و تنــوع خدمــات
هســتند .آیــا چنیــن خدماتــی را بخــش
خصوصــی نمیتوانــد انجــام دهــد؟

کشــور نیــاز بــه خدمــات پســتی دارد و
نمیتوانیــم بگوییــم شــرکت ملــی پســت
خدماتــش را همیــن امــروز متوقــف کنــد.
بــه هــر حــال ،تــا وقتــی اپراتورهــای
خصوصــی بیاینــد و خدمــات خــود را
تکمیــل کننــد مدتــی طــول میکشــد.
امــا بــه مــرور کــه اپراتورهــا فعــال شــوند
و ســرویسهای مــورد نیــاز جامعــه را
بدهنــد ،قاعدتـاً نیــاز بــه ارائه ایــن خدمات
از ســمت شــرکت ملــی پســت مرتفــع شــد
و قطعــاً آنهــا بــه ســمت ارائــه وظایــف
حاکمیتــی و ملــی خدمــات پســتی شــامل
مدیریــت خدمــات پایــه پســتی ،مدیریــت
نشــانی و موضوعــات مرتبــط بــا تمبــر
پســتی ،انجــام عملیــات تجزیــه مبــادالت
در دفاتــر مبادلــه مــرزی و مدیریــت
خدمــات خریــد و فــروش اینترنتــی بــا
کیفیــت بهتــر خواهنــد رفــت.
 در روزهایــی کــه مشــغول تهیــه
اصــول حاکــم بــر پروانــه و برگــزاری
مناقصــه بودیــد ،نــگاه دولــت بــه ورود
اپراتورهــای خصوصــی چــه بــود؟

مهمتریــن نکتــه از نظــر معاونــت
پســتی ســازمان تنظیــم مقــررات و
ارتباطــات رادیویــی ایــن بــود کــه قانــون
و مصوبــات کمیســیون اجــرا شــود .ایــن
موضــوع هــم مســتلزم انتخــاب  2اپراتــور
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و فعــال شــدن اینهــا بــود .بخــش
پســت ،برخــاف مخابــرات ،در یــک
فضــای بــاز کــه تعــداد زیــادی بخــش
غیردولتــی در آن فعــال هســتند ،مراحــل
خصوصــی شــدن را طــی میکنــد .بــه ایــن
معنــی کــه مخابــرات در یــک شــرایطی که
انحصــار کامــل بــود بــه بخــش خصوصــی
واگــذار شــد و هیــچ بخــش غیردولتــی
در آن زمــان تلفــن ثابــت و یــا ســیار
عرضــه نمیکــرد .ولــی همزمــان بــا
فعالیــت شــرکت پســت ،چندیــن شــرکت
خصوصــی هــم خدمــات مشــابه پســت
بــا عناویــن مختلــف ارائــه میدادنــد و
اتفاق ـاً یکــی از همیــن شــرکتها هــم بــه
12

[شماره پنجم-پاییز]۱۳۹۷

دریافــت پروانــه اپراتــوری موفــق شــد .اگــر
قــرار بــه انحصــار بــود ،تیپاکــس ،بادپــا و
شــرکتهای دیگــر نمیتوانســتند کار
کننــد .در واقــع ،بخشهــای غیردولتــی
از نهادهــای مختلــف نظیــر اتحادیــه
وانتبارهــا ،گمــرک جمهــوری اســامی
ایــران و ســازمان هواپیمایــی کشــوری و...
مجــوز گرفتــه و بــر اســاس ایــن مجوزهــا
کار پســتی نیــز انجــام میدادنــد .بنابرایــن
مــا در فضایــی میخواســتیم آزادســازی
انجــام دهیــم کــه فعالیــت پســتی آزادانــه
توســط بخــش خصوصــی در حــال انجــام
بــود.
بــا توجــه بــه ایــن مــوارد ،اولویــت مــا

ســاماندهی بخــش اســت .بــا تصویــب
اساســنامه پســت ،تعاریــف و مرزهــای
خدمــات پســتی مشــخص شــد؛ حــاال بایــد
فضــای کســب و کار پســتی را بــا قانــون
و اساســنامه تطبیــق دهیــم .در مــاده 26
اساســنامه هــم از هــر فــرد حقیقــی و
حقوقــی بــا هــر مجــوزی خواســته شــده
اســت کــه خــود را بــا اساســنامه تطبیــق
دهــد .بنابرایــن رویکــرد مــا ایــن بــود
کــه کمــک کنیــم تــا فصــل جدیــدی
در حــوزه پســت کشــور اتفــاق بیفتــد و
از ایــن بینظمــی و نابهســامانی خــارج
شــویم .البتــه منظــورم از نابهســامانی،
ســرویسهای ارائــه شــده بــه مــردم

نیســت چــون خــود ایــن شــرکتها
مدعــی هســتند کــه خدمــات بــا کیفیتــی
بــه مــردم ارائــه میدهنــد .بلکــه منظــورم
ایــن اســت کــه بایــد فعالیتهــای پســتی
ســاماندهی شــده و رگوالتــور بدانــد
مســؤول عرضــه خدمــت پســتی کیســت و
حمایــت و نظــارت متناســب انجــام گیــرد.
تــا پیــش از تصویــب اساســنامه ،خدمــات
پســتی تعریــف مشــخص و بـهروز نداشــت.
البتــه نمیتــوان در ســاماندهی ایــن
کســبوکارها قهــری عمــل کــرد و بایــد
فضــای تعاملــی و شــفاف مبتنــی بــر
امنیــت کســبوکار فعــاالن ایــن حــوزه
شــکل بگیــرد .چــون یــک ســری براســاس
ضوابــط قبلــی بــه ســرمایهگذاری ،ایجــاد
زیرســاخت و اســتخدام نیــرو اقــدام
کردهانــد و نمیتوانیــم بــه آنهــا بگوییــم
قانــون جدیــد آمــده و مانــع فعالیــت آنهــا
بشــویم .اگــر ایــن همافزایــی ایجــاد نشــود،
دافعــه ایجــاد شــده و بــه جــای ســاماندهی
و توســعه ،بایــد بــه حاشــیهها و موانعــی
کــه ایجــاد میشــود پرداخــت کــه ایــن بــه
نفــع هیچیــک از طرفیــن نیســت.
 ایــن همافزایــی چطــور اتفــاق
میافتــد و چگونــه میتــوان منافــع
متضــاد بازیگــران مختلــف را حفــظ
کــرد؟

طبــق مــاده  26قانــون اساســنامه شــرکت
ملــی پســت و اصــول حاکــم مصوبــه
کمیســیون تنظیــم مقــررات ارتباطــات
فعــاالن بخــش پســت بایــد شــیوه
همکاریشــان را بــا دارنــدگان پروانــه
بهعنــوان اپراتورهــای سراســری و اصلــی
مشــخص کننــد .برخــی شــرکتها
 30درصــد و برخــی  80یــا حتــی 100
درصــد کارشــان فعالیــت پســتی اســت .آن
بخشــی کــه در قالــب یــک صنف مشــخص
فعالیــت میکننــد بــه بخــش پســت
مربــوط نیســتند ،ولــی بابــت آن درصــد
فعالیتــی کــه بــر اســاس تعاریــف مــاده
 2قانــون اساســنامه شــرکت ملــی پســت
خدمــات پســتی محســوب میشــوند بایــد
شــیوه همــکاری بــا اپراتورهــای پســتی را
مشــخص کننــد و از قوانیــن کمیســیون
تنظیــم مقــررات تبعیــت و تمکیــن کننــد.

بــر اســاس قوانیــن و مقــررات موجــود در
حــال حاضــر 2 ،کارور پســتی از ســازمان
تنظیــم مقــررات و ارتباطــات رادیویــی
پروانــه دریافــت کردهانــد و بــر اســاس
مــاده  11اصــول حاکــم بــر صــدور پروانــه
کاروران پســتی غیردولتــی وضعیــت
فعالیــت ســایر فعــاالن در شــرایط و دوره
حفاظــت مشــخص شــده اســت.
 ضرباالجلــی بــرای ایــن همــکاری
وجــود دارد؟

اصــول حاکــم یــک ســال پــس از
الزم االجــراء شــدن پروانــه مهلــت قانونــی
تعییــن کردهانــد بــا ایــن تفــاوت کــه در
قانــون گفتــه شــده اســت یــک ســال پــس
از تصویــب قانــون ،کــه ایــن زمــان گذشــته
اســت و در اصــول حاکــم گفتهایــم یــک
ســال پــس از الزماالجــراء شــدن پروانــه،
ایــن شــرکتها بــرای تعییــن مــدل
همــکاری فرصــت دارنــد.

 وضعیــت  2اپراتــور را چطــور ارزیابی
میکنیــد؟

بهدلیــل تفاوتــی کــه در پیشــینه و
رویکردشــان وجــود دارد ،وضعیــت
متفاوتــی هــم دارنــد 80 .درصــد کار
شــرکت تــرن پــارت تیپاکــس بــا
چارچــوب پروانــه منطبــق بــود و آنهــا
بایــد در سیســتمهای مکانیــزه تغییراتــی
بــه وجــود آورنــد و تعــداد شــهرهایی را
کــه ســرویس میدهنــد ،افزایــش دهنــد.
در اپراتــور دیگــر چنیــن فضایــی نیســت
و طبیعتــاً بــا ســازماندهی عملیاتــی
پیچیدهتــری روب ـهرو هســتند .در مجمــوع
میتــوان گفــت تیپاکــس مجموعــه
آمادهتــری اســت.
 نــگاه آقــای مهنــدس آذری جهرمــی،
وزیــر ارتباطــات و فنــاوری اطالعــات بــه
پســت چیست؟

پایــدار میشــود طبیعتــا از بخــش دولتــی
موفقتــر اســت.
دومـاً اینکــه فعالیــت گســترده اپراتورهای
پســتی و تمرکــز کس ـبوکارهای کوچــک
در یــک اپراتــور بــزرگ و زیــر یــک چتــر
واحــد ،طبیعتـاً ســبب افزایــش حجــم بازار
خواهــد شــد و ســهم درآمدهــای پســتی را
در  GDPکشــور افزایــش میدهــد.
درواقــع ،اولویــت یــک مســؤول در کشــور
ایــن اســت کــه در بخــش خــود اشــتغال
ایجــاد کنــد ،درآمدهــا را افزایــش دهــد،
ســهم بخــش را در اقتصــاد افزایــش دهــد
و در نهایــت مــردم از خدمــات دریافتــی
راضــی باشــند.
مهنــدس آذری جهرمــی هــم ایــن
پارامترهــا را بــا جدیــت پیگیــری میکنــد.
قطعــاً اگــر اولویتهــای اصلــی اپراتورهــا
هــم توســعه بــازار و افزایــش اشــتغال
باشــد ایشــان و وزارتخانــه هــم از ایــن
بخــش حمایــت میکننــد.
بهویــژه اینکــه پســت یــک ویژگــی
خوبــی کــه دارد ایــن اســت کــه یــک
فعالیــت نیروبــر اســت تــا فنــاوری محــور.
بوکار
البتــه فنــاوری بــه توســعه کســ 
و ارتقــای کیفیــت کمــک میکنــد
ولــی در نهایــت ،بایــد یــک مجموعــه
فعــال باشــد کــه محمولههــای
پســتی را جابهجــا کنــد و بــه مقصــد
برساند.

T
POS

آقــای مهنــدس آذری جهرمــی بــا
آمــدن اپراتورهــا بــه تحــول در حــوزه
پســت بســیار امیــدوار اســت؛ زیــرا اوالً
اپراتورهــای خصوصــی در بــاب بهکارگیــری
فناوریهــای نویــن و بهرهگیــری از
اســتارتاپها کــه منجــر بــه اشــتغال
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مدیر اینترنشنال تیپاکس:

محدودیتهای ارسال بسته
به خارج از کشور را به حداقل رساندهایم

فعالیــت گســترده تیپاکــس در حــوزه بینالملــل بــه ســالهای
پیــش از انقــاب بــاز میگــردد .آن زمــان ایــن مجموعــه بــا اســتفاده
از دفاتــر خــارج از کشــور خــود ،بــه ایرانیهــا بــرای ارســال کاال در
حــوزه بینالملــل ســرویس بــا کیفیتــی ارائــه میکــرد.
هرچنــد از آن روزهــا زمــان زیــادی گذشــته ،ولــی از شــوق و تــاش
مدیــران تیپاکــس بــرای ورود بــه حــوزه بینالملــل کاســته نشــده
اســت و یــک ســال اســت کــه آنهــا ســرویس اکســپرس بینالمللــی

 تیپاکــس در حــوزه بینالمللــی چــه
ســرویسهایی را ارائــه میدهــد؟

ســرویس کوریــر ،همــان ســرویس درب
بــه درب جهانــی ،را ارائــه میکنیــم و
در کنــار آن بخــش کارگــو را در فــرودگاه
امامخمینــی(ره) ایجــاد کردهایــم تــا
بتوانیــم خدمــات صــادرات کاالی تجــاری و
 Freightرا ارائــه دهیــم .در همیــن زمینــه،
بســتهبندی و ارســال بــار مســافرانی
کــه قصــد مهاجــرت دارنــد ،نیــز انجــام
میشــود.
ایــن نکتــه را بگویــم کــه وقتــی دربــاره
ســرویسدهی در تیپاکــس صحبــت
میکنیــم ،بــه نــام و ســابقه بــزرگ
تیپاکــس نــگاه میکنیــم و وظیفــه خــود
میدانیــم متناســب بــا ایــن نــام ،ســرویس
بــزرگ و بــا کیفیتــی بــه مشــتری بدهیــم.
بــه همیــن دلیــل ،انــواع نیــاز مشــتری را
مرتفــع میکنیــم ،حتــی الزم نیســت او
14
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خــود را راهانــدازی کردهانــد.
هومــن بهــروش ،مدیــر  49ســاله واحــد اینترنشــنال تیپاکــس،
ایــن روزهــا مســوول ارائــه ســرویسهای بینالمللــی بــا کیفیــت
جهانــی و البتــه توســعه و ســاخت شــبکه جهانــی توزیــع کاال
است.
بــا او دربــاره ســرویس اکســپرس و برنامههــای توســعهای
تیپاکــس در ایــن حــوزه گفتوگــو کردهایــم.

بــرای ارســال و صــادرات کاال تــا فــرودگاه
امامخمینــی(ره) بیایــد .مــا همــه مراحــل
مــورد نیــاز ماننــد تشــریفات گمرکــی،
کســب گواهینامههــای الزم از جملــه
گواهــی بهداشــت و ...را بهصــورت غیابــی
انجــام میدهیــم .همچنیــن انــواع خدمــات
بســتهبندی از جملــه بســتهبندی  UNرا
نیــز بــه مشــتری ارائــه میدهیــم.
عــاوه بــر ایــن دو ســرویس ،مــا بهصــورت
خیلــی محــدود خدمــات واردات کاال را نیــز
آغــاز کردهایــم.
ایــن موضــوع فعــا در حجــم کوچکــی
اتفــاق میافتــد چــون در واردات کاال
بخــش ترخیــص مســاله مهمــی اســت.
بنابرایــن اکنــون در واحــد اکســپرس 3
ســرویس کوریــر ،صــادرات و واردات (بــه
صــورت محــدود) ارائــه و ارســال فــرودگاه
بــه فــرودگاه ،بــرای  250شــهر جهــان نیــز
انجــام میشــود.

 تحریمهــا ســبب شــده تــا برخــی
شــرکتهای پســتی خارجــی ایــران
را تــرک کننــد ،ایــن موضــوع چــه
تاثیــری بــر تیپاکــس بینالمللــی دارد؟

مــا از نبــود شــرکتهای خارجــی اســتقبال
نمیکنیــم و ترجیــح میدهیــم اگــر بنــا
بــه رقابــت باشــد ،بــا رقبــای همانــدازه
خــود رقابــت کنیــم .بــه عــاوه ،حضــور
شــرکتهای خارجــی در کشــور ،جنبــه
آموزشــی هــم دارد بنابرایــن بــا آنهــا رشــد
میکنیــم.
طبیعتــا نبــود ایــن شــرکتهای
خارجــی ،ســهم بــازار را تغییــر میدهــد
و نمیتوانیــم بگوییــم بیتأثیــر بــوده
اســت ،بــه ویــژه اینکــه مــا بــا توجــه
بــه شــبکه گســترد ه تیپاکــس در سراســر
کشــور ،دســتمان بــرای جــذب بــار بــاز
اســت .بــا ایــن حــال نبــود ایــن شــرکتها
را بــرای پاســخگویی بــه نیــاز مشــتریان

فرصــت میدانیــم ،نــه فرصتــی بــرای
ســودجویی و کســب درآمــد .بــه ویــژه
ایــن کــه تیپاکــس بیــش از  DHLدر
ایــران ســابقه دارد بنابرایــن وظیفــه خــود
میدانیــم کــه نیــاز مشــتریان را پاســخ
دهیــم.
البتــه ایــن نکتــه را بایــد در نظــر
گرفــت کــه مــا در آغــاز مســیر بســیار
بزرگــی هســتیم .وقتــی یــک ســرویس
بینالمللــی ارائــه میکنیــد 50 ،درصــد
آن داخــل ایــران اســت و  50درصــد آن
در یــک شــبکه جهانــی اتفــاق میافتــد.
اکنــون پذیــرش کاال در شــعب گســترده
تیپاکــس انجــام میگیــرد و حتــی
مشــتری میتوانــد درخواســت خــود را بــه
صــورت آنالیــن ثبــت کــرده ،مــا در محــل
وی بــار را تحویــل گرفتــه و آن را بســته
بنــدی و ارســال میکنیــم.
بــرای ســرویسدهی در حــوزه بینالمللــی
نیــاز بــه ایجــاد یــک شــبکه خارجــی و یــا
اســتفاده از پارتنرهــای بینالمللــی داریــم.
قطعــا شــرکتهای قدیمــی خارجــی یــک
شــبکه بینالمللــی دارنــد و مــا هــم بــه
ســمت ایجــاد ایــن شــبکه در حرکــت
هســتیم؛ ولــی تــا آن زمــان از همــکاری
پارتنرهــای بینالمللــی اســتفاده خواهیــم
کــرد .برنامهریزیهــای الزم هــم شــده
و قــرار اســت مجموعــه فعالیــت خــارج
از مرزهــای ایــران را شــرکت دیگــری کــه
زیرمجموعــه هلدینــگ فاخــر اســت انجــام
دهــد .عــاوه بــر ایــن تیپاکــس بهعنــوان
یــک شــرکت بینالمللــی در خــارج از
مرزهــای ایــران ثبــت شــده اســت و بــا
ایــن نــام شــبکه خــود را خواهیــم ســاخت.
 بنابرایــن بــه ســمت ایجــاد هــاب و
دفاتــر پســتی در دیگــر کشــورها هــم
هســتید؟

بلــه ،بــرای ارســال و تجزیــه بســته در
برنامــه تیپاکــس دیــده شــده اســت کــه
در کشــورهای مختلــف هــاب داشــته
باشــیم .شــاید نخســتین خواســته آقــای
دکتــر فاخــر هــم دربــاره فعالیــت در حــوزه
بینالملــل ایــن بــود کــه بــه ســالهایی
برگردیــم کــه شــعبات خــود را در
کشــورهای مختلــف داشــتیم و ایــن قضیــه

دور نیســت .ایجــاد هــاب ،کمــک میکنــد
بســتهها ســریعتر و بــا قیمــت پایینتــر
ارســال شــود .احتمــاال نخســت ایــن اتفــاق
در دوبــی روی خواهــد داد و شــاید در
هلنــد ،بــا توجــه بــه ایــن کــه تیپاکــس
در ایــن کشــور ثبــت شــده اســت ،هــاب
دیگــری ایجــاد کنیــم.
 آیــا بــه کســانی که خــارج از کشــور
قصــد دارنــد بســته بــه داخــل ایــران
ارســال کننــد ،ســرویس میدهیــد؟

بــا شــرکتهایی صحبــت کردهایــم کــه
عالقهمنــد بــه همــکاری بــا مــا هســتند
تــا عملیــات جمـعآوری خــارج از کشــور را
انجــام و در مرزهــای گمــرک بــار را تحویل
دهنــد و مــا در داخــل توزیــعکنیــم.

 ســرعت و کیفیــت ســرویس
اکســپرس بهچــه صــورت اســت؟

تفــاوت ســرویس کوریــر بــا بســته پســتی
در ایــن اســت کــه در پســت شــما فقــط
وظیفــه داریــد بســته را بــه گیرنــده تحویل
دهیــد .ولــی در کوریــر مــا براســاس
نیــاز مشــتری ســرویسهای متفاوتــی
ارائــه میکنیــم .بــرای مثــال ســرویس
بســتهبندی یکــی از ســرویسهای مهمــی
اســت کــه بــه مشــتریان داده میشــود.
مــا دربــاره زمــان تحویــل بســته نیــز
اســتانداردهای جهانــی را در ایــن خصــوص
حفــظ کردهایــم .بــه ایــن ترتیــب کــه
زمــان ارســال بســته بــه اروپــا  3تــا  5روز
اســت و زمــان ارســال بســته بــه کانــادا و
آمریــکا  7تــا  10روز زمــان میبــرد.
ایــن نکتــه را هــم بگویــم کــه مــا خــود
را متعهــد بــه مشــتری دانســته و بــه او
جوابگــو هســتیم و اگــر خللــی در کار
پیــش بیایــد ،پیــش از آن کــه مشــتری
متوجــه آن شــود خودمــان بــه او اطــاع
خواهیــم داد .همچنیــن یکــی از مزایــای
تیپاکــس ،پراکندگــی شــعب آن در سراســر
کشــور اســت .عــاوه بــر ایــن ،همــان طــور
کــه گفتــم بــرای تحویــل گرفتــن بــار
امــکان مراجعــه بــه محــل مشــتری نیــز
وجــود دارد.
نگــرش مــا همــواره ایــن بــوده اســت و
خواهــد بــود کــه بهتریــن ســرویس را بــه

مشــتری بدهیــم .بــه ویــژه ایــن کــه بــا
توجــه بــه وجــود دفتــر فــرودگاه امــام(ره)،
محدودیتهــای ارســال بــار را بــرای
مســافر بــه حداقــل میرســانیم و اگــر
امــکان ارســال بســته بــا ســرویس کوریــر
نباشــد یــا بــرای او بــه صرفــه نباشــد ،مــا
ســرویس کارگــو را پیشــنهاد میدهیــم.
بــرای مثــال یکــی از صادرکننــدگان
زعفــران ،محصــول خــود را در
بســتهبندیهای  100گرمــی ارســال
میکــرد کــه مــا بــه او پیشــنهاد
دادیــم زعفــران را در بســته  5کیلویــی
ارســال و در مقصــه بــه بســتههای 100
گرمــی تقســیم کنــد .بــه ایــن ترتیــب
هرچنــد ســود مــا کاهــش یافــت امــا
بــرای مشــتری ارســال محصــول بســیار
به صرفهتر شد.
 اســتقبال از ســرویسهای
بینالمللــی چطــور بــوده اســت؟

اســتقبال از ایــن ســرویس رونــد صعــودی
دارد و ایــن رونــد بــه ویــژه در ســال 97
کامــا مشــهود اســت .بــا ایــن حــال بایــد
بــه ایــن نکتــه دقــت کــرد کــه مــا تبلیغات
و اطالعرســانی دربــاره ایــن ســرویس را از
ســطح شــعب فراتــر نبردهایــم .دلیلــش
هــم ایــن اســت کــه تیپاکس شــعب بســیار
زیــادی دارد و هنــوز بحــث فرهنگســازی،
آمــوزش و ایجــاد زیرســاختها در
همــه شــعب انجــام نشــده اســت.
بنابرایــن نمیخواهیــم درحالــی کــه
ممکــن اســت حتــی یــک شــعبه
آمادگــی الزم را بــرای قبــول بســتههای
بینالمللــی نداشــته باشــد ،تبلیغــات
سراســری را آغــاز کنیــم .بــا ایــن حــال
طبــق برنامــه تــا پایــان  3مــاه نخســت
ســال  98کار آمــوزش و تجهیــز شــعب در
سراســر کشــور بــه پایــان میرســد.
[شماره پنجم-پاییز]۱۳۹۷
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محقق دانشگاه کویینزلند
از یافتن راهکار بهینه و کاهش هزینههای توزیع میگوید:

مدلهای ریاضی و تأثیر آن
بر بهینهسازی توزیع در تهران

دکتــر پیمــان خضــر ،دانشآموختــه اقتصــاد و تحلیــل سیســتمها
در دانشــگاه ســیدنی اســت و اکنــون بهعنــوان محقــق در دانشــگاه
کویینزلنــد بــه کار مشــغول اســت .او در دوره تحصیــل خــود ،بــا
لونقــل آشــنا شــد و کار روی مدلهــای
حــوزه لجســتیک و حم 
ریاضــی مربــوط بــه ایــن حــوزه را بــا تعــدادی از دوســتان خــود
آغــاز کــرد.
در ابتــدا ،صرفــا ً مطالعــات بهصــورت آکادمیــک و بــرای تدویــن
مقالــه انجــام میشــد ،امــا بهتدریــج تقاضــای تجــاری تحقیقــات

 وقتــی دربــاره لجســتیک صحبــت
میکنیــم ،در ذهــن اینطــور تداعــی
میشــود کــه قــرار اســت یــک
بســته یــا یــک شــخص ،از نقطــه اول
بــه نقطــه دوم بــرود و در نهایــت بایــد
بیــن خیابــان الــف و ب یــک مســیر را
انتخــاب کــرد .مــدل ریاضــی در ایــن
مســأله چــه کاربــردی دارد؟

اگــر بهصــورت عامیانــه و ســاده بخواهــم
توضیــح دهــم ،بایــد ســراغ یکــی از مســائل
تحقیــق در عملیــات بــه نــام «فروشــنده
دورهگــرد» برویــم .ببینیــد وقتــی قــرار
اســت یــک بســته از یــک نقطــه بــه
نقطــه دیگــر بــرود ،هیــچ فرآینــد ریاضــی
اتفــاق نمیافتــد و در واقــع مــا بــا یــک
حالــت روبــهرو هســتیم .البتــه میتــوان
مســیرهای متفاوتــی را انتخــاب کــرد ولــی
اینکــه چطــور آن مســیر انتخــاب شــود
بحــث مســیریابی ( )Navigationاســت.
امــا فــرض کنیــد شــما یــک فروشــنده
دورهگــرد هســتید کــه میخواهیــد 10
کاال را در  10نقطــه متفــاوت شــهر بــه
فــروش برســانید .در چنیــن شــرایطی
شــما بــا  10فاکتوریــل حالــت روبــهرو
خواهیــد بــود و بایــد تصمیــم بگیریــد کــه
16
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بــرای بهینهســازی حــوزه لجســتیک افزایــش یافــت .اکنــون
مدلهــای ریاضــی بــرای حــل مســأله بهینهســازی مســیرها،
تخصــص اصلــی خضــر و همکارانــش محســوب میشــود.
مدلهایــی کــه میتوانــد عــاوه بــر کاهــش محســوس هزینههــا
در ســرویسهای پســتی ،فروشــگاههای آنالیــن ،پخــش کاال و
توزیــع غــذا ،تأثیــر مثبتــی بــر کاهــش ترافیــک شــهری بگــذارد .در
ایــن رابطــه ،گفتوگــوی مفصلــی داشــتیم بــا ایــن محقــق ارشــد
کــه در ادامــه میآیــد:

بــا چــه ترتیبــی ایــن 10کاال را توزیــع
کنیــد .ســادهترین روش ممکــن ایــن
اســت کــه بهصــورت تصادفــی ()Random
مســیرها را انتخــاب کنیــد کــه در ایــن
صــورت و بــه احتمــال زیــاد ،اگــر خطــوط
هندســی مســیرها را بکشــید ،با مســیرهای
تکــراری روب ـهرو خواهیــد شــد .کاری کــه
بــا مدلهــای ریاضــی انجــام میدهیــم
ایــن اســت کــه از میــان ایــن حالتهــای
موجــود ،بهتریــن مســیر را انتخــاب کنیــم
تــا بــا کمتریــن فاصلــه و زمــان ممکــن
کار انجــام شــود.
در بحــث کالن لجســتیک ،مســأله بســیار
پیچیدهتــر اســت و بهجــای یــک
فروشــنده دورهگــرد ،بــا هــزاران پســتچی
روبـهرو هســتیم کــه هــر کــدام بایــد 10ها
بســته را جابهجــا کننــد .در نتیجــه تعــداد
حالتهــای موجــود ،عــدد بســیار بزرگــی
میشــود کــه اگــر آن را بنویســیم ،آنقــدر
طوالنــی اســت کــه  2بــار دور کــره زمیــن
میچرخــد؛ امــا میتــوان بــا اســتفاده از
روشهــای ریاضــی و بــا اســتفاده از یــک
کامپیوتــر بــا ســرعت بــاال ،بــه یــک جــواب
بهینــه در انتخــاب مســیر برســیم .البتــه

بــا توجــه بــه اینکــه تعــداد حــاالت بســیار
زیــاد اســت ،هیــچ کامپیوتــری نمیتوانــد،
حتــی در طــول یــک هفتــه یــا یــک مــاه،
تکتــک حالتهــا را چــک کنــد؛ بنابرایــن
بــا اســتفاده از متدهــای هــوش مصنوعــی،
جــواب حــاالت را بســیار ســریع بهدســت
آورده و مســیر بهینــه را انتخــاب میکنیــم.
 ایــن یافتــن جــواب بهینــه بایــد هــر
روز و دربــاره تکتــک بســتهها اتفــاق
بیفتــد یــا اینکــه بــا تقســیم یــک
شــهر بــه مناطــق مختلــف ،یــک پاســخ
در بلندمــدت خواهیــم داشــت؟

در درجــه اول بســتگی بــه ایــن دارد
کــه دربــاره چــه کســبوکاری صحبــت
میکنیــم .بــرای مثــال دربــاره خدمــات
پســتی و جابهجایــی پارســل ،هــر 2
موضــوع اتفــاق میافتــد .در درجــه
اول مــا بایــد بــه ســراغ برنامهریــزی
منطقــهای ( )Territory Planningبرویــم
کــه بــا اســتفاده از روشهــای آمــاری و
شبیهســازی ( )Simulationشــهر را بــه
مناطــق مختلــف تقســیم میکنیــم .مث ـ ً
ا
اگــر روزانــه در ســطح شــهر تهــران 15
هــزار بســته توزیــع میشــود ،میتــوان

 15منطقــه داشــت کــه هــر کــدام وظیفــه
توزیــع هــزار بســته را دارنــد .در نتیجــه
متناســب بــا ایــن  15منطقــه ،انبارهــای
موقــت ( )Temporary Hubدر نظــر گرفتــه
میشــود .اینکــه پســتچیها هــر روز
ایــن  1000بســته را چطــور توزیــع کننــد
نیــز بهصــورت روزانــه بهینهســازی شــده
و بــه آنهــا مســیر داده میشــود؛ بنابرایــن
اینکــه مناطــق شــما بــه چــه صــورت
باشــد ،یــک تصمیــم فنــی بلندمــدت بــوده
کــه ممکــن اســت هــر چنــد ســال یکبــار
بــا توجــه بــه تغییــرات شــهر یــا حجــم
بســتهها ،در آن تجدیــد نظــر صــورت
بگیــرد .در کنــار آن بهینهســازی مســیرها
بــه صــورت روزانــه اتفــاق میافتــد.
 دربــاره بحــث ،Territory Planning
اگــر ســراغ یــک مدیــر ســنتی برویــد،
نقشــه شــهر را جلــو شــما میگــذارد
و مثــ ً
ا بــا خطکــش آن را بــه  8یــا 16
قســمت مســاوی تقســیم خواهــد کــرد.
ل ریاضــی
تفاوتــی کــه اســتفاده از مــد 
در حــل ایــن مســأله ایجــاد میکنــد،
چیســت؟

نکتــهای کــه شــما میگوییــد درســت
اســت .بهویــژه اینکــه متدهــای
بهینهســازی جدیــد اســت و اصــوالً 20
یــا  30ســال پیــش ،کامپیوتــر بــا قدرتــی
وجــود نداشــت کــه بشــود بــا اســتفاده از
آن از ایــن روشهــا اســتفاده کــرد؛ بنابراین
تقســیم شــهر بهصــورت مکانیــکال انجــام
میشــد؛ امــا بهینهســازی ،شــما را از یــک
وضعیــت ( )Stateبــه وضعیــت بهتــری
میرســاند .در حالــت مکانیــکال ،احتمــال
اینکــه شــما حالــت بهینــه را پیــدا کنیــد
بــه ماننــد ایــن اســت کــه در یــک التــاری
برنــده شــوید .ولــی واقعیــت ایــن اســت
کــه دربــاره شــهری ماننــد تهــران شــما
بــا مســأله بســیار پیچیــدهای روبــهرو
هســتید .بــا توجــه بــه آمــاری کــه تــا
حــدی بــرای تهــران موجــود اســت ،مث ـ ً
ا
در شــمالغرب تهــران تقاضــای کاالی
آنالیــن بســیار بیشــتر از ســایر مناطــق
اســت؛ بنابرایــن یــک فروشــگاه آنالیــن
نمیتوانــد مســاحت محلــه ســعادتآباد
را مشــابه محلــه مجیدیــه در نظــر بگیــرد و
بــا امکانــات یکســانی ســرویس دهــد و در

چنیــن حالتــی قطع ـاً شکســت میخــورد.
بــه همیــن دلیــل هــم بســیاری از
فروشــگاههای آنالیــن بــرای توزیــع
محصــوالت خــود از شــرکتهای پســتی
متخصــص اســتفاده میکننــد .بــرای
مســیریابی بهینــه ،نیــاز بــه ایــن اســت کــه
اطالعــات در طــول زمــان تحلیــل شــده و
مناطــق انتخــاب شــوند.
عــاوه بــر ایــن ،نکتــه دیگــری کــه مســأله
شــما را در تهــران پیچیدهتــر میکنــد،
طــرح ترافیــک و طــرح زوج و فــرد اســت
و بــا توجــه بــه ایــن موضــوع بایــد تصمیــم
گرفتــه شــود کــه در کــدام مناطــق بیشــتر
از موتــور و در کجــا از وانــت بــرای توزیــع
اســتفاده شــود.
البتــه شــهر بــه شــهر و کشــور بــه کشــور
شــرایط فــرق میکنــد .مثــ ً
ا دربــاره
 Amazon Chinaمقالــهای وجــود دارد
کــه اگــر بهصــورت دســتی هــم مناطــق
کلــی انتخــاب شــوند ،خیلــی تفاوتــی
بــا مــدل ریاضــی وجــود نــدارد زیــرا
چگالــی و حجــم بســتهها بســیار بــاال
اســت .در داخــل خــود مناطــق و بــرای
مســیریابی روزانــه ،اســتفاده از شبیهســاز
و بهینهســاز بســیار مؤثــر خواهــد بــود؛
امــا دربــاره تهــران امــروز ،قطع ـاً در همــه
الیههــا نیــاز بــه مــدل ریاضــی وجــود
دارد کــه ســبب صرفهجویــی میشــود.
 آیــا بــرآوردی وجــود دارد کــه
نشــان دهــد چــه در حــوزه بینالملــل
و چــه در ایــران ایــن بهینهســازی
چقــدر میتوانــد در کاهــش هزینههــا
و بهبــود ارائــه خدمــات مؤثــر باشــد؟

بلــه .در حــوزه بینالملــل شــرکت
اتریشــی  ORTECکــه یکــی از  5شــرکت
برتــر دنیــا در حــوزه پلتفــرم بهینهســازی
اســت ،بــه بررســی تأثیــر بهینهســازی
مســیرهای توزیــع  Walmartپرداختــه
اســت .براســاس ایــن گــزارش ،وضعیــت
فعلــی ( )Status quoایــن شــرکت
بهنحــوی اســت کــه پــس از بهینهســازی
مســیرهای توزیــع ،حــدود  24درصــد
کل هزینههــای شــرکت کاهــش خواهــد
یافــت .نکتــه ایــن اســت کــه مــا دربــاره
شــرکت بــزرگ و موفقــی چــون Walmart

صحبــت میکنیــم و دربــاره شــرکتهایی
کــه در آن هرجومــرج زیــادی وجــود
داشــته باشــد ،طبیعت ـاً تأثیــر بهینهســازی
بســیار باالتــر اســت.
دربــاره ایــران وضعیــت فعلــی
( )Status quoشــرکتها در شــرایط بســیار
بــدی اســت و از فروشــگاههای آنالیــن
تــا شــرکتهای پخــش ،بهینهســازی
مســیرهای توزیــع میتوانــد تأثیــر بســیار
بیشــتری در کاهــش هزینههــا و بهبــود
ارائــه خدمــات داشــته باشــد .مــا در ایــن
شــرکتها شــاهد ایــن هســتیم کــه
ســالها یــک شــهر بــه چنــد منطقــه
تقســیم شــده و اصــ ً
ا مشــخص نیســت
ایــن تقســیمبندی بــر چــه اساســی
صــورت گرفتــه اســت .عــاوه بــر ایــن،
یــک نفــر در آن منطقــه چنــد ســالی کار
کــرده و خــودش تصمیــم میگیــرد کــه
بســتهها را بــه چــه ترتیبــی توزیــع کنــد.
در واقــع فقــط خــدا میدانــد چطــور و
چــرا بســتهها از مســیر الــف بــه مســیر ب
توزیــع میشــوند .مــا دربــاره یــک شــرکت
خــاص ،ایــن بهینهســازی را انجــام دادیــم
کــه ســبب شــد حملونقــل شــرکت
حــدود  60درصــد بهینــه شــود .عــاوه
بــر ایــن در اپراتورهــای اختصــاص داده
شــده بــرای برنامهریــزی روزانــه کــه کار
را بــه صــورت دســتی انجــام میدادنــد،
نیــز صرفهجویــی قابلتوجهــی صــورت
گرفــت.
ل بهینهســازی
 مخاطبــان ایــن مــد 
دقیقــ ًا چــه نــوع شــرکتهایی
هســتند؟

تخصــص مــا حملونقــل درونشــهری
لونقــل بیــن شــهرها تخصــص
اســت و حم 
خــاص خــود را میطلبــد .آنچــه کــه
امــروز در دنیــا و میــان محققان داغ اســت،
همیــن حملونقــل درونشــهری اســت.
بهویــژه اینکــه بــا وجــود گوشــیهای
هوشــمند ،امــکان ارائــه مســیرهای بهینــه
بــه توزیعکننــدگان بهراحتــی بهوجــود
آمــده اســت.
بهطــور کلــی مخاطبــان را بــه  4دســته
کلــی میتــوان تقســیم کــرد کــه
شــامل پســت کالســیک ،فروشــگاههای
[شماره پنجم-پاییز]۱۳۹۷
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آنالیــن ،شــرکتهای پخــش و در نهایــت
ســرویسهای  Matchingاســت کــه
شــامل ســفرهای اشــتراکی بــا تاکســی،
پیکهــای موتــوری و ســرویسهای
تحویــل غــذا میشــود.
دربــاره همــه اینهــا میتــوان
بهینهســازی انجــام داد و در هزینــه
لونقــل صرفهجویــی کــرد.
حم 
 ایــن  4دســته ،قاعدتــ ًا بــا مســائل
متفاوتــی هــم روبــرو هســتند؟

بلــه همیــن طــور اســت .دربــاره پســت
کالســیک ،طراحــی شــبکه بســیار مهــم
اســت زیــرا شــما هــم بحــث  Pick upو
هــم بحــث  Deliveryرا داریــد .شــاید
عمومیتریــن و بزرگتریــن ســرویس را
همیــن شــرکتهای پســتی از ایــن مــدل
بگیرنــد ولــی هنــوز در ایــران بســیاری از
شــرکتهای پســتی از الگوریتــم هوشــمند
بــرای انتخــاب مســیرهای بهینــه اســتفاده
نمیکننــد.
در واقــع صرفـاً بــا یــک ارزیابــی بلندمــدت،
شــهر بــه مناطــق مختلــف تقســیم شــده
و خــود راننــده تصمیــم میگیــرد کــدام
بســته را زودتــر تحویــل دهــد .پیشــنهاد
مــا بــه ایــن شــرکتها ایــن اســت کــه در
ابتــدا هابهــا بایــد بــه صــورت هوشــمند
و بهینــه ،مکانیابــی شــده و ســپس بــا
اســتفاده از نرمافــزاری کــه یــک الگوریتــم

18

[شماره پنجم-پاییز]۱۳۹۷

ریاضــی پشــت آن اســت و ما آن را توســعه
دادهایــم ،بــرای توزیــع بســتهها مســیر در
اختیــار راننــده قــرار گیــرد.
بخــش دوم فروشــگاههای آنالیــن هســتند
کــه بــه نوعــی ســاده شــده مســأله پســت
اســت .ســاده شــده بــه ایــن معنــی
کــه بســیاری از فروشــگاههای آنالیــن
خودشــان انبــار دارنــد و بنابرایــن مســأله
 Pick upدر ایــن شــرکتها تقریبــاً حــل
شــده اســت و مســأله تحویــل کاال باقــی
مانــده اســت.
البتــه برخــی از ایــن فروشــگاهها ،تنهــا
پلتفــرم عرضــه کاال هســتند و خودشــان
انبــار نداشــته و بایــد بــرای هــر ســفارش،
از فروشــنده ،کاال را تحویــل بگیرنــد کــه
در نتیجــه مسألهشــان شــبیه بــه پســت
میشــود امــا آن چگالــی را ندارنــد .نکتــه
مهــم دربــاره فروشــگاههای آنالیــن ایــن
اســت کــه در مقاطــع زمانــی خاصــی مانند
شــب عیــد ،ناگهــان حجــم فروششــان تــا
 10برابــر افزایــش مییابــد و در نتیجــه
برنامهریــزی بهینــه بــرای توزیــع کاال
بیــش از پیــش اهمیــت خواهــد داشــت.
بخــش ســوم شــرکتهای پخــش کاال
هســتند کــه بــه  2بخــش ســرد و گــرم
تقســیم میشــوند.
پخــش گــرم آنهایــی هســتند کــه
رانندههــا یکســری کاال را روزانــه
در اختیــار داشــته و بــه تکتــک
فروشــگاهها ســر میزننــد و تــا زمانــی
کــه آن کاال تاریــخ انقضــاء داشــته
باشــد ،بهشــکل ویزیتــور بــه فــروش کاال
میپردازند.
پخــش ســرد آنهایــی هســتند کــه تعــداد

مغازههــا ثابــت اســت و از روز قبــل
میدانیــم کــه بــرای کــدام مغــازه بایــد
کاال توزیــع شــود .پخــش ســرد و گــرم
هرکــدام راه حــل متفاوتــی دارنــد.
آخریــن بخــش هــم  Matchingاســت
کــه بیشــتر دربــاره ســفرهای اشــتراکی
( )Ride Sharingو ســرویسهای تحویــل
غــذا موضوعیت دارد .در حوزه تاکسـیهای
آنالیــن تــا زمانــی کــه قــرار اســت مســافر
ســرویس تقاضــا کنــد و تاکســی او را
از مســیر الــف بــه مســیر ب برســاند
مســأله خیلــی پیچیــده نیســت و فقــط
بــا اســتفاده از مســیریابها ،ســریعترین
مســیر انتخــاب میشــود؛ امــا زمانــی
کــه بخواهیــم مســیرهای اشــتراکی ارائــه
کنیــم ،مســأله بســیار پیچیــده اســت زیــرا
پــس از ســوار کــردن مســافر اول ،شــما
حداکثــر  10یــا  15دقیقــه میتوانــی او
را منتظــر مســافر بعــدی بگــذاری .عــاوه
بــر ایــن ،مســیرهای مســافران نمیتوانــد
خیلــی از هــم فاصلــه داشــته باشــد.
در ســال  2015مالقاتــی بــا یکــی از
مدیــران  Uberداشــتم .در آن زمــان آنهــا
در فکــر راهانــدازی چنیــن سرویســی
بودنــد کــه پیشــنهاد کــردم ایــن مســأله
را مــا برایشــان حــل کنیــم.
شــرط آنهــا ایــن بــود کــه بهطورکامــل بــه
اســتخدام  Uberدر بیاییــم کــه در نهایــت
نپذیرفتیــم .چنــد مــاه بعــد هــم کــه Uber
 Shareراه افتــاد ،بســیار بــد و ابتدایــی کار
را آغــاز کردنــد و عمــ ً
ا ایــن پــروژه ،بــا
شکســت مواجــه شــد.
پیکهــای موتــوری را هــم در ایــن
دســته میتــوان قــرار داد .در آمریــکا یــا
اســترالیا ،موتورهــا بیشــتر بــرای تحویــل
غــذا اســتفاده میشــوند ولــی در تهــران
و کشــوری مثــل برزیــل ،بخــش مهمــی
از جابهجایــی کاال بــا موتــور اســت و در
نتیجــه یافتــن راهــکار بهینــه بــرای آنهــا،
از اهمیــت زیــادی برخــوردار اســت و
میتوانــد بــه کاهــش آلودگــی هــوا نیــز
کمــک زیــادی کنــد .در واقــع میتــوان
بــا اطمینــان گفــت کــه جابهجایــی
کاال یــا غــذا بــا موتورســیکلت را بــا
ایــن روش میتــوان  10تــا  16درصــد
بهینه کرد.

رئیس کمیسیون ارتباطات و فناوری اطالعات اتاق
بازرگانی ایران تشریح کرد:

ICT؛ سرویسهای جدید
و تحوالت صنعت پست
در شــرایطی کــه کشــورهای صنعتــی جهــان ارائــه خدمــات جدیــد
پســتی را بــر بســتر ارتباطــات و فنــاوری اطالعــات بهعنــوان
مهمتریــن رکــن توســعه اقتصــادی در دســتور کار خــود قــرار
دادهانــد ،ایــران نیــز همســو بــا جهتگیــری پســتهای موفــق
جهــان بــه ســمت ارائــه خدمــات مــورد نیــاز مــردم در بســتر
تکنولوژیهــا و فناوریهــای نویــن اطالعاتــی در حــال حرکــت
اســت .تجــارت الکترونیــک کــه امــروزه ســهم بزرگــی را از گــردش
مالــی بنگاههــای بــزرگ اقتصــادی جهــان بــه خــود اختصــاص داده،

 بــا توجــه بــه اینکــه ارتباطــات

و فنــاوری اطالعــات ،موتــور محــرک
توســعه در جوامــع پیشــرفته بــه
حســاب میآیــد و از آنجــا کــه از تولیــد
و تجــارت بــه عنــوان دو عنصــر اصلــی
در ارزیابــی ســطح توســعه کشــورها
یــاد میشــود ،بــه اعتقــاد شــما نقــش
 ICTدر بهبــود وضعیــت ایــن دو عنصــر
چیســت؟

فنــاوری اطالعــات و ارتباطــات ،عــاوه
بــر تــداوم در نــوآوری و بهبــود رویههــا
میتوانــد افزایــش فرصتهــای اقتصــادی،
تجــاری ،ســرمایهگذاری و نهایت ـاً ارتقــاء و
بهبــود ســطح رفــاه و زندگــی شــهروندان
را بــه ارمغــان آورد .در شــرایط امــروز
جهــان ،لــزوم درک و شــناخت بهتــر و
عمیقتــر تحــوالت دنیــای فنــاوری و
اتخــاذ سیاســتهای هماهنــگ و مؤثــر

بخــش مهمــی از موفقیــت خــود را مدیــون خدمــات پســت و فنــاوری
اطالعــات اســت .لــذا ،گفتــه میشــود کــه تجــارت نویــن جهانــی
بــدون بهرهگیــری از ایــن دو خدمــت تقریبــا غیرممکــن شــده
اســت .در همیــن رابطــه و بهمنظــور بررســی نقــش ارتباطــات و
فنــاوری اطالعــات بــر توســعه فعالیتهــای پســتی بــا محمدرضــا
طالیــی ،رئیــس کمیســیون ارتباطــات و فنــاوری اطالعــات اتــاق
بازرگانــی ایــران بــه گفــت و گــو نشســتیم کــه ماحصــل آن در
ادامــه میآیــد:

جهــت مشــارکت فعــال در جامعــه فنــاوری همچنیــن ایجــاد کس ـبوکارهای جدیــد و
اطالعــات و ارتباطــات بهعنــوان گزین ـهای حــذف محدودیــت مکانــی و زمانــی بــرای
راهبــردی فــراروی سیاســتگذاران و دســتیابی بــه بازارهــای جدیــد از دیگــر
آثــار مثبــت  ICTاســت.
برنامهریــزان کشــور مطــرح اســت.
اســتفاده از فنــاوری اطالعــات میتوانــد
عــاوه بــر کاهــش هزینههــای تولیــد  ،حــذف محدودیــت مکانــی و زمانــی
افزایــش بهــرهوری و ارتقــای کیفیــت بــرای دســتیابی بــه بازارهــای جدیــد،
محصــوالت و خدمــات ،فضــای رشــد تقاضا از جملــه مباحثــی اســت کــه صنعــت
را در جامعــه فراهــم آورد .کشــورهای پســت بهطــور ویــژه بــا آن در ارتبــاط
توســعهیافته از ایــن فنــاوری جهــت اســت ،نقــش ارتباطــات و فنــاوری
اطالعــات در ایــن زمینــه چیســت؟
افزایــش کارایــی نیــروی کار ،نــوآوری در
 ICTامــروزه همــه صنایــع مــا را متحــول
روشهــای تولیــد ،بهبــود سیســتمهای
کردهاســت؛ هــم فرهنــگ مــردم را
بازاریابــی و توزیــع و کاهــش هزینههــای
تغییــر داده و هــم اقتصــاد را رشــد داده
مبــادالت تجــاری بهــره میگیرنــد .از
اســت .یکــی از صنایعــی کــه بیشــترین
دیگــر مزایــای ایــن صنعــت میتــوان بــه
بهــره را از خدمــات ارتباطــات و فنــاوری
اطالعرســانی ســریع و آســان بــه مخاطبان
اطالعــات گرفتــه ،صنعــت پســت در
و ارائــه خدمــات بهتــر بــه مشــتریان بــرای
کنــار لجســتیک اســت .بــر اســاس
رشــد تقاضــا در جامعــه اشــاره کــرد.
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آمــار ارائــه شــده در اجــاس جهانــی  ،ITUاکنــون  660هــزار
دفتــر پســت فیزیکــی در کشــورهای پیشــرفته وجــود دارد کــه
از ایــن شــبکه فیزیکــی گســترده بــرای توســعه بخشهــای
مختلــف انتقــال کاال ،آمــوزش ،دسترســی همگانــی بــه امکانــات
ارتباطــی ،انتقــال پــول ،بانکــداری الکترونیــک ،تســهیالت بانکــی،
تجــارت الکترونیــک و حتــی خدمــات ســرمایهگذاری اســتفاده
میشــود .حــذف محدودیــت مکانــی و زمانــی بــرای دســتیابی
بــه بازارهــای جدیــد نیــز از جملــه اقداماتــی اســت کــه صنعــت
پســت بــا اســتفاده از شــبکه گســترده خدماتــی خــود اعــم از
دفاتــر پســتی و خدمــات لجســتیک میتوانــد انجــام دهــد بــه
ایــن معنــا کــه بــه واســطه امکانــات لجســتیکی ایــن صنعــت در
کنــار خدمــات مبتنــی بــر  ،ICTمحدودیتهــای زمانــی و مکانــی
بــرای متقاضیــان محصــوالت بــازار کمرنــگ شــده و بهتدریــج از
بیــن م ـیرود .برخــی کشــورها ماننــد کــره جنوبــی و ایتالیــا از
ســال  2000ارائــه ایــن ســرویسهای فناورانــه را آغــاز کردهانــد،
در ایــران نیــز اخیــرا ً ارائــه ایــن خدمــات تــا روســتاها گســترش
یافته است.
 بهطــور کلــی نقــش ارتباطــات و فنــاوری اطالعــات در
توســعه فعالیتهــای پســتی چیســت؟

بهطــور کلــی میتــوان در تاثیرگــذاری  ICTبــر توســعه صنعــت
پســت بــه تســریع در ارســال بســتههای پســتی ،کاهــش
خطاهــای انســانی ،افزایــش بهــرهوری و کاهــش هزینههــا اشــاره
کــرد؛ امــا مهمتریــن تاثیــر آن ،ایــن اســت کــه بــا ورود صنعــت
 ICTکاربــر از یــک شــبکه ایمــن بــرای تبــادل کاال و خدمــات
مــورد نیــاز خــود اســتفاده میکنــد زیــرا میتوانــد کاالی ارســال
شــده را رهگیــری کنــد و ایــن خدمــت جــز بــا بهرهگیــری از
صنعــت  ICTقابــل دســتیابی نیســت.
امــروزه ،میتــوان ادعــا کــرد کــه پســت بهعنــوان بــازوی اصلــی
تجــارت الکترونیــک ،بــا اتصــال فروشــنده و خریــدار بــه یکدیگــر
از هــر نقطـهای در جهــان ،کسـبوکارهای کوچــک را بــه ســمت
بــزرگ شــدن هدایــت میکنــد و لــذا بایــد در ایــران نیــز ماننــد
ســایر کشــورها بــا بهرهگیــری از صنعــت  ICTتفکــر پســت بــه
صــورت ســنتی را تغییــر دهیــم و باعــث تغییــر فرآیندهــای
پســتی در کشــورمان شــویم.
 نقــش دولــت بهطــور عــام و وزارت ارتباطــات و فنــاوری
اطالعــات بهطــور خــاص در مدرنیتــه کــردن و تغییرخدمــات
پســتی چیســت؟

وزارت ارتباطــات و فنــاوری اطالعــات بــا ایجــاد دفاتــر الکترونیــک
خصوصـاً در روســتاها در چنــد ســال گذشــته تــا حــدودی باعــث
ایجــاد ایــن تغییــر شــده اســت امــا صنعــت پســت بایــد بهصــورت
مســتقل از دولــت و بــا پتانســیل بــاالی بخــش خصوصــی
پرتالهــای الکترونیکــی ویــژهای راهانــدازی کنــد و خدمــات
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جدیدتــری ارائــه دهــد .نبایــد بــه ایــن ســمت برویــم کــه وظیفــه
پســت فقــط ارســال کاال و خدمــات اســت ،زیــرا امــروزه طرحهــای
جدیــدی از تجــارت در حــال شــکلگیری اســت کــه میتوانــد
از خدمــات پســتی بــرای توســعه کس ـبوکارها بهــره گیــرد و بــا
ایــن روش پســت میتوانــد باعــث رشــد مناطــق محــروم شــود.
فروشــگاههای اینترنتــی بــزرگ بــا کمــک پس ـتهای خصوصــی
میتواننــد بــا اســتفاده از خدمــات  ،e-postمحصــوالت تولیــد
شــده را در روســتاها و مناطــق محــروم کــه صاحبــان آن امــکان
بازاریابــی و فــروش در ابعــاد کشــوری و جهانــی ندارنــد ،بــه دســت
مصرفکننــده رســاند و از ایــن طریــق هــم بــه توســعه مناطــق
محــروم کمــک کننــد و هــم باعــث ایجــاد ارزشافــزوده و بــاال
رفتــن صــادرات غیرنفتــی در کشــور شــوند.
بهطــور کلــی ســاماندهی دفاتــر قبــول پســتی و باج ـهای ،ایجــاد
خدمــات بــا ارزشافــزوده ،بــاز مهندســی ســرویسهای پســتی،
ارتقــاء و بهبــود کیفیــت خدمــات و افزایــش ســرعت ســیر
مرســوالت بــا توجــه بــه فناوریهــای نویــن ،تحلیــل اطالعــات
بازارهــا و ایجــاد راهکارهــای مناســب خدماترســانی و افزایــش
بوکارهای کوچــک و متوســط از جملــه
اثربخشــی در کســ 
اقداماتــی اســت کــه بخــش خصوصــی پســت میتوانــد بــا
اســتفاده از ارتباطــات و فنــاوری اطالعــات بــه آن دسترســی یابــد.
 شــما از تحلیــل اطالعــات بازارهــا بهعنــوان یکــی از
خدمــات قابــل ارائــه شــرکتهای پســتی نــام بردیــد ،ممکــن
اســت توضیــح دهیــد کــه پســت چــه نقشــی میتوانــد در
زمینــه تحلیــل بازارهــا داشــته باشــد؟

امــروزه در کشــورهای پیشــرفته ،شــرکتهای پســتی بــا
جمــعآوری اطالعاتــی از جملــه نیازهــا و عالقهمندیهــای
مشتریانشــان در سراســر جهــان ،بانکهــای اطالعاتــی گســتردهای
ایجــاد کردهانــد کــه میتواننــد بــا  Data miningو پــردازش ایــن
اطالعــات ،حلقــه واســط بــرای اتصــال ایــن مشــتریان بالقــوه بــه
صاحبــان کس ـبوکاری شــوند کــه کاال و خدمــات مــورد نیــاز را
ارائــه میدهنــد .بــه ایــن ترتیــب پســت بــه کمــک فروشــگاههای
اینترنتــی آمــده و ضمــن انتقــال تقاضــای جامعــه بــه فروشــگاهها
و هدایــت عرضهکننــدگان کاال بــه ســمت متقاضیــان واقعــی،
باعــث افزایــش اشــتغال در جامعــه میشــود.

معاون مدیرعامل شرکت تیپاکس تشریح کرد:

چشم انداز توسعه بازار خصوصی پست
یکــی از مباحــث مهــم در بــازار خدمــات پســتی در شــرایط فعلــی بــا
توجــه بــه حضــور روبــه رشــد شــرکت هــای درســایه ،ایــن اســت
کــه آیــا بــازار خدمــات پســتی تــوان گســترش و بهبــود کیفیــت را
دارد و ایــن گســترش چطــور و چقــدر خواهــد بــود؟
در ایــن رابطــه بــا امیــر جاللالدیــن باالزاده،معــاون مدیرعامــل
شــرکت تیپاکــس گفتوگــو کردهایــم .بــاالزاده  60ســال

 آیــا از حجــم بــازار پســتی و ســهم
هــر یــک از بازیگــران ایــن عرصــه
تخمینــی داریــد؟

در ســالیان گذشــته ،بــازاری ســیاه بــرای
ارائــه خدمــات کوریــری شــکل گرفتــه و
همچنــان هــم ایــن بــازار بــه قــوت خــود
باقــی مانــده اســت.
آمــار دقیقــی دربــاره حجــم واقعــی ایــن
خدمــات وجــود نــدارد ولــی تخمیــن مــن
ایــن اســت کــه ســهم پســت دولتــی از
ایــن بــازار حــدود  30درصــد و مابقــی آن
از طریــق شــرکتهای پســت خصوصــی و
نیــز بــازار ســیاه تامیــن میشــود.
اگــر هــم بخواهــم عــدد و رقــم دربــاره
تعــداد مرســوله بگویــم ،حجــم تقاضــای
بــازار را میتــوان حــدود  2میلیــارد
بســته در ســال تخمیــن زد .البتــه ایــن
حجــم تقاضــا بــا ظرفیــت و نیــاز بــازار

ســن دارد ،علــوم سیاســی خوانــده اســت و از ســال 1382
در ســمتهای مختلفــی در تیپاکــس بــه فعالیــت مشــغول
بــوده اســت .او معتقــد اســت کــه حجــم تقاضــای بــازار حــدود 2
میلیــارد بســته در ســال تخمیــن زده مــی شــود کــه ســهم تیپاکــس
از ایــن بــازار ،جابــه جایــی حــدود  16میلیــون محمولــه در ســال
اســت.

متفــاوت اســت .در نتیجــه ،در هــر روز
کاری حــدود  6میلیــون محمولــه جابهجــا
میشــود کــه ســهم پســت از ایــن میــزان
جابهجایــی ،حــدود  2میلیــون محمولــه
و در ســال حــدود  600میلیــون محمولــه
اســت و تیپاکــس هــم  16میلیــون
محمولــه در ســال جابهجــا میکنــد.
بــه ایــن ترتیــب حمــل حــدود یــک
میلیــارد و  400میلیــون بســته باقیمانــده
را شــرکتهایی کــه در ســایه روشــن بــازار
فعــال هســتند ،انجــام میدهنــد.
ایــن مجموعههــا عمــ ً
ا زیــر بــار
مســوولیتهای حقوقــی یــک شــرکت
پســتی در قبــال مشــتریان خــود
نمیرونــد و از پرداخــت مالیــات هــم
طفــره رفتــه و دولــت نمیتوانــد مالیاتــش
را از آنهــا وصــول کنــد .هیــچ مرجــع
مشــخصی هــم بــرای شــکایت از ایــن

مجموعههــا در صــورت بــروز مشــکل و
پیگیــری تعهداتشــان وجــود نــدارد .ایــن
در حالــی اســت کــه تیپاکــس بهصــورت
شــفاف کار کــرده و هزینــه این شــفافیت را
میپــردازد .بــرای مثــال مــا متعهــد
بــه تحویــل بســته ظــرف  24ســاعت
در شــهرهای عــادی هســتیم؛ بنابرایــن
نمیتوانیــم بگوییــم بهدلیــل آنکــه
کامیــون حمــل بســته هنــوز بهطــور کامــل
پــر نشــده اســت ،یــک روز دیرترحرکــت
کنــد و حتــی بــا وجــود یــک بســته هــم
بایــد عملیــات جابهجایــی انجــام شــود.
بــه همیــن دلیــل ،هزینههــای مــا نــه
تنهــا واقعــی اســت کــه مالیــات آن را هــم
میپردازیــم.
طبیعتــا در چنیــن شــرایط رقابتــی نابرابــر،
نمیتــوان کســب و کار را توســعه داد و
بایــد بحــث خصوصیســازی بــا همــان
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جدیتــی کــه آغــاز شــده ،ادامــه یابــد.
چــرا جلــوی فعالیــت ایــن
کســبوکارهای در ســایه گرفتــه
نمــیشـــو د ؟

طبیعتــاً نمیتــوان بــه یکبــاره تغییــری
در ایــن بــازار بــه وجــود آورد و قطعــاً
تبعــات اجتماعــی دارد؛ بنابرایــن بایــد طی
فازهایــی ایــن انتقــال صــورت گیــرد کــه
البتــه چنــد شــرط دارد.
اول اینکــه ایــن جدیــت در حاکمیــت
وجــود داشــته باشــد و بــا اپراتورهــای
پســتی بــرای کنتــرل بــازار همــکاری
کنــد .عــاوه بــر ایــن ،ســازوکار مناســب
ســاماندهی بــازار بایــد بــا همــکاری
اپراتورهــا ایجــاد شــود.
نمیتــوان بــا شــاق ســراغ ایــن
مجموعههــا رفــت و دفترشــان را پلمــب
کــرد .بلکــه بایــد راهــکاری یافــت تــا ایــن
مجموعههــا ،نســبت بــه ســهم خودشــان
از بــازار ،مســوولیت قانونــی کار را پذیرفتــه
و بهــای الزم بابــت آن را نیــز پرداخــت
کننــد.
 تخمیــن شــما از تقاضــای بالفعــل
بــازار  2میلیــارد بســته اســت کــه
گفتیــد ایــن میــزان بــا نیــاز واقعــی و
بالقــوه تفــاوت دارد .ایــن بــازار چطــور
میتوانــد گســترش یابــد؟

بلــه ،تقاضــای بــازار اکنــون حــدود 2
میلیــارد بســته اســت و ایــن میــزان تقاضــا
در شــرایطی اســت کــه عرضهکننــده
خدمــات نقشــی در ایــن تقاضــا نداشــته
و مشــتری خــود بــه خــود بــرای برطــرف
کــردن نیــازش بــه شــرکتهای پســتی
مراجعــه کــرده اســت؛ امــا عرصههایــی
بــرای خدماترســانی وجــود دارد کــه
شــاید مشــتری بــه آن واقــف نباشــد و
بایــد آن را ایجــاد کــرد.
بــرای شــفافتر شــدن موضــوع ،از شــیوه
شــکلگیری تیپاکــس در  60ســال پیــش
مثالــی میزنــم .در آن زمــان از فاکــس
خبــری نبــود و بانکهــا بهصــورت فیزیکــی
اســناد خــود را رد و بــدل میکردنــد کــه
ایــن کار میــان تهــران و شهرســتانها
یــک هفتــه طــول میکشــید و در نتیجــه
گــردش مالــی بــه کنــدی اتفــاق میافتــاد.
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تیپاکــس بــه بانکهــا پیشــنهاد کــرد ایــن
نقلوانتقــال را رایــگان انجــام دهــد و
ایــن کار بــرای نخســتین بــار ،در قالــب
همــکاری بــا بانــک ملــی آغــاز شــد.
بانــک ،اســناد را تحویــل مــیداد و
تیپاکــس بــا هواپیمــا آن را ارســال
میکــرد و روز بعــد اســناد در اهــواز یــا
تبریــز بــه دســت بانــک مقصــد میرســید
و در عمــل گــردش مالــی ســرعت باالیــی
پیــدا کــرد .بــه ایــن ترتیــب ،یــک نیــاز
تبدیــل بــه تقاضــا شــد و بانکهــا بــا
کمــال میــل پذیرفتنــد کــه هزینــه ایــن
خدمــات را پرداخــت کننــد .ایــن مثــال
نشــان میدهــد چطــور بخــش خصوصــی
میتوانــد بــا ابتــکار وارد عرصــه شــده و
تقاضــای جدیــدی را خلــق کنــد.
امــروزه نیازهــا در بــازار بــا توجــه بــه رشــد
فرهنگــی و اجتماعــی جامعــه ،روزافــزون
اســت .شــما ببینیــد آژانسهــای اینترنتــی
یــک نیــاز را تحریــک کردنــد و امــروز ایــن
ســرویس تبدیــل بــه یــک تقاضــای مؤثــر
بالفعــل شــده اســت.
کوریرهــا هــم اگــر از چشــماندازها
اطمینــان پیــدا کننــد ،قطعــاً
ســرمایهگذاری خواهنــد کــرد و از قبــل آن
رشــد کمــی و کیفــی اتفــاق خواهــد افتــاد.
رشــد کمــی بــه معنــی افزایــش ســطح
پوشــشدهی ســرویسها در کشــور
و رشــد کیفــی نیــز بــه معنــی تعریــف
ســرویسهای جدیــد و افزایــش ســطح
رضایتمنــدی مشــتریان بــا ارتقــای

اســتانداردها اســت.
ورود بخــش خصوصــی بــه عرصــه پســتی
میتوانــد ایــن ذهنیــت را کــه خدمــات
پســتی ،خدمــات تنبــل و کند اســت ،تغییر
داده و در عــوض مشــتری احســاس کنــد با
اطمینــان خاطــر میتوانــد نیازهــای خــود
را اعــام کنــد و یــک نهــاد خصوصــی هــم
مرتــب و بــا کیفیــت خــوب بــه ایــن نیازهــا
پاســخ میدهــد.
چنیــن مدلــی میتوانــد روی محیــط
بوکارها نیــز تأثیــر
عمومــی کســ 
گذاشــته و بــه رشــد بــازار کمــک
کنــد .امــا تــا وقتــی فقــط یکســری
خدمــات معمــول پســتی ارائــه شــود،
نارضایتی انباشته میشود.
 برنامــه توســعه تیپاکــس در ســال
آینــده چیســت؟

اگــر تــا پیــش از ایــن ،هــر ســال
متناســب بــا رشــد طبیعــی بــازار ،فقــط
ســرعت خــود را بیشــتر میکردیــم
االن دیگــر بایــد بدویــم زیــرا بــا بــازاری
بزرگتــر و مســؤولیتهای بیشــتری
روبــهرو هســتیم .در تیپاکــس کســی
صرفــاً نــگاه اقتصــادی و تجــاری نــدارد و
مــا ایــن مجموعــه را یــک نهــاد اجتماعــی
میدانیــم.
اکنــون تیپاکــس در شــرایط رشــد
اســت و هرچــه زودتــر بایــد خــود را
بــا ایــن شــرایط تطبیــق دهیــم تــا
بهتریــن ســرویسها را در داخــل کشــور
ارائــه کنیــم .در کنــار ایــن موضوع ،توســعه

فعالیتهــای منطقــهای و بینالمللــی در
برنامــه تیپاکــس بهعنــوان چشــمانداز
بلندمــدت مــا مطــرح اســت.
فعالیــت در عرصــه بینالملــل هــم
شــوخی نیســت زیــرا عرصـهای اســت کــه
نیــروی گریــز از مرکــز بســیار قدرتمنــدی
دارد و بــا یــک نارســایی کوچــک ممکــن
اســت از گردونــه فعالیــت بــه بیــرون
پــرت شــویم .بههمیــن دلیــل ،بایــد
ســازوکار ورود بــه فعالیتهــای بینالملــل
را حتمــاً داشــته باشــیم.
اســتراتژی عملیاتــی تیپاکــس تاکنــون این
بــوده کــه خدمــات وســیع و پردامنـهای را
در شــهرهایی کــه قبــول مســؤولیت کــرده،
ارائــه دهــد.

اکنــون مــا در مراکــز همــه اســتانها
و بســیاری دیگــر از شــهرهای کشــور
ســرویس میدهیــم و وقتــی میگوییــم
مثــ ً
ا شــهر تهــران ،یعنــی همــه نقــاط
ایــن شــهر و حومــه آن تحــت پوشــش
تیپاکــس اســت .ایــن در حالــی اســت کــه
شــرکتهایی هســتند کــه نقطهزنــی
کــرده و فقــط بارهــای  100تایــی و
 200تایــی را جمــعآوری میکننــد و بــا
ســاختاری کوچــک و شــاید فقــط بــا 15
خــودرو ،ســهم بــازاری بهانــدازه یکســوم
تیپاکــس دارنــد.
بنابرایــن اســتراتژی عملیاتــی تیپاکــس
کــه یــک اســتراتژی فراگیــر اســت،
هزینههــای زیــادی دارد امــا مــا هرگــز

تــاش نکردهایــم از ایــن هزینههــا
بکاهیــم و مثــ ً
ا بــه مشــتری بگوییــم
بهصــورت حضــوری بــه شــعب مــا
مراجعــه کنــد و بســته پســتیاش را
تحویــل گیــرد.
مــا همچنــان میخواهیــم ایــن اســتراتژی
فراگیــر را پیگیــری کنیــم و توســعه
دهیــم؛ البتــه کیفیــت کار را نیــز ارتقــاء
خواهیــم داد .عــاوه بــر ایــن توزیــع
محمولــه در تیپاکــس اکنــون بهصــورت
زنجیــره اســت و بایــد بــه صــورت شــبکه
در بیایــد .بــه ایــن معنــی کــه مثـ ً
ا بــرای
ارســال بــار از تبریــز بــه مشــهد ،دیگــر
الزم نباشــد کــه بــار بــه تهــران بیایــد و
بایــد مســتقیم ارســال شــود.
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استارتاپها به سومین نمایشگاه بینالمللی حملونقل جان دادند

بینالمللــی از دیگــر نــکات جالــب ایــن رویــداد،
نمایشــگاه
ســومین
حملونقــل و صنایــع وابســته حضــور گســترده مدیــران ارشــد وزارت
( )2018 Iran Trans Expoدر هفتــه راه و شهرســازی بــود کــه بــا برگــزاری
حملونقــل بهمــدت  3روز از  ۲۵تــا  ۲۷نشســتهای خبــری ،دربــاره وضعیــت

آذر  97در مصــای امــام خمینــی (ره) و حــوزه مدیریتــی خــود گــزارش دادنــد.
بــه مناســبت هفتــه حملونقــل برگــزار
شــد .هــدف از برگــزاری ایــن نمایشــگاه ایدههای  200استارتاپ کتاب میشود
معرفــی آخریــن دســتاوردها ،توانمندیهــا غالمرضــا رضاییــان ،مدیــر اجرایــی
و فناوریهــای حملونقــل کشــور ،ســومین نمایشــگاه حملونقــل و صنایــع
ایجــاد فرصــت و فضــای مناســب جهــت وابســته بــه خبرنــگار مــا گفــت :نمایشــگاه
معرفــی فنــاوری ،تولیــدات و نوآوریهــای امســال بــا حضــور  263شــرکت فعــال در
صنعــت حملونقــل کشــور ،آشــنایی حــوزه زمینــی ،ریلــی ،هوایــی ،جــادهای و
بیشــتر کارشناســان و مدیــران کشــور راهــداری برگــزار شــد و نســبت بــه ســال
بــا فناوریهــای روز جهــان در صنعــت گذشــته نیــز  20درصــد افزایــش متــراژ را
حملونقــل ،راهســازی و راهــداری اعــام شــاهد بودیــم.
شــد .بــه گــزارش خبرنــگار فصلنامــه وی ادامــه داد 200 :اســتارتاپ حملونقــل
تیپاکــس ،در ایــن نمایشــگاه  263شــرکت در ایــن نمایشــگاه حضــور یافتنــد و فضایی
فعــال و معتبــر در حوزههــای حملونقــل ،فراهــم شــد تــا بتواننــد ایدههایشــان
خودروهــای ســبک و ســنگین ،حملونقــل را بــه ســرمایهگذاران معرفــی کننــد.
هوشــمند ،راهســازی ،قیــر و آســفالت ،همچنیــن کارگاههــای آموزشــی بــرای این
مجــات ،پیمانــکاران ،مهندســین مشــاور ،اســتارتاپها برگــزار شــد تــا در چرخــه
تجهیــزات ایمنــی راههــا و نشــریات بــه توســعه و تجاریســازی محصوالتشــان،
همــراه  200اســتارتاپ حــوزه حملونقــل موفقتــر عمــل کننــد .در نهایــت نیــز
اطالعــات ایــن  200اســتارتاپ در قالــب
حضــور داشــتند.

کتابچــهای تهیــه و در اختیــار وزارت
راهوشهرســازی قــرار میگیــرد.
رضاییــان بــا اشــاره بــه اســتقبال گســترده
مســؤوالن وزارت را هوشهرســازی از
ایــن رویــداد گفــت :مهنــدس اســامی
در افتتاحیــه و اختتامیــه ایــن رویــداد
حضــور داشــت و در هــر  3روز نمایشــگاه،
نشسـتهای خبــری بــا حضــور معاونــان و
مدیــران وزارتخانــه برگــزار شــد.
مدیــر اجرایــی ســومین نمایشــگاه
حملونقــل و صنایــع وابســته گفــت:
امســال  12هیــأت خارجــی نیــز از ایــن
رویــداد بازدیــد کــرد کــه از جملــه آن
میتــوان بــه هیأتهــای اقتصــادی از
روســیه ،ژاپــن ،چیــن ،ســنگال ،ایتالیــا و
فرانســه اشــاره کــرد.
وی بــا بیــان اینکــه زمــان و مــکان
برگــزاری نمایشــگاه ســال آینــده از حــاال
مشــخص شــده تــا بتــوان بــا برنامهریــزی
مناســب ،نمایشــگاه موفــق و مؤثــری
داشــت ،گفــت :چهارمیــن نمایشــگاه
حملونقــل و صنایــع وابســته قــرار اســت
 24تــا  26آذر  1398در مصــای امــام
خمینــی(ره) تهــران برگــزار شــود.
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رقابت ویژه  20تیم استارتاپی

جالــب
بخشهــای
از
یکــی
نمایشــگاه امســال ،برگــزاری ســومین
اســتارتاپویکند حملونقــل و رقابــت
 256نفــر در قالــب  20تیــم بــود .علــی
شــهابی ،رئیــس باشــگاه پژوهشــگران
جــوان و نخبــگان واحــد یــادگار امــام
خمینــی(ره) شــهرری و رئیــس دبیرخانــه
برنامــه علمــی شــبکههای ارتباطــی
و حملونقــل دانشــگاه آزاد اســامی
در اینبــاره بــه خبرنــگار مــا گفــت:
ســومین اســتارتاپویکند شــبکههای
ارتباطــی و حملونقــل بــا هــدف تشــویق،
ترویــج فرهنــگ کارآفرینــی و کادرســازی
جوانــان نخبــه و عالقهمنــدان بــه صنعــت
حملونقــل و کســبوکارهای نوپــا در
کشــور بــا همــکاری وزارت راهوشهرســازی
همزمــان بــا ســومین دوره نمایشــگاه
بینالمللــی حملونقــل برگــزار شــد.
وی بــا بیــان اینکــه در ایــن رویــداد تالش
کردیــم انگیــزه و خودبــاوری در جوانــان
بــه وجــود بیاوریــم و تشــویق کنیــم کــه
خودشــان کســبوکارهای جذابــی بــرای
حــل معضــات و چالشهــای کشــور
بهوجــود آورنــد ،افــزود 256 :نفــر در
قالــب  20تیــم در ایــن رویــداد شــرکت
کردنــد.
شــهابی ادامــه داد 20 :ایــده منتخــب کــه
در نمایشــگاه بــه رقابــت پرداختنــد ،از میــان
 120ایــده ابتدایــی کــه در روز افتتاحیــه در
ایــن رویــداد ارائــه شــده از ســوی هیــأت
داوران برگزیــده شــدند تــا در طــول روزهــای
نمایشــگاه بــه رقابــت بپردازنــد.
رئیــس دبیرخانــه برنامــه علمــی
شــبکههای ارتباطــی و حملونقــل
دانشــگاه آزاد اســامی ادامــه داد :تیمهــای
حاضــر در ایــن رویــداد از سراســر کشــور
حضــور دارنــد و در میــان آنهــا تیمهــای
دانشآمــوزی بــا ســن  14ســال از
مــدارس تیزهوشــان کشــور تــا فــردی 72
ســاله دیــده میشــود.
وی بــا بیــان اینکــه در ایــن نمایشــگاه
از تیمهــای برگزیــده دورههــای اول و
دوم اســتارتاپ ویکنــد حــوزه حملونقــل
حمایــت کردیــم ،گفــت :غرفـهای در اختیار
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لونقلــی و ...را در برنامــه خواهیــم
تیمهــای اول تــا ســوم  2رویــداد پیشــین حم 
بــه رایــگان قــرار دادیــم تــا خروجــی داشــت.
کارهــای خــود را بــه ســرمایهگذاران و از قدرت لجستیکی برخوردار نیستیم
ســومین نمایشــگاه حملونقــل و صنایــع
عالقهمنــدان معرفــی کننــد.
شــهابی بــا بیــان اینکــه وجــه تمایــز وابســته فرصــت مناســبی بــرای وزیــر راه و
نمایشــگاه امســال ،فعالیــت پررنــگ شهرســازی بــود تــا بــا فعــاالن ایــن حــوزه
تیمهــای اســتارتاپی بــود ،گفــت :حضــور دیــدار و گفتوگــو کنــد .او هــم اتفاقــاً از
ایــن تیمهــا بشاشــیت و شــادابی خاصــی ایــن فرصــت اســتفاده کــرد و  2بــار بــه
ایــن نمایشــگاه رفــت.
بــه فضــای نمایشــگاه داد.
محمــد اســامی ،وزیــر راهوشهرســازی
پــس از اســتماع نظــرات فعــاالن حــوزه
حملونقــل گفــت :بــا وجــود برخــورداری
از ظرفیــت و بــازار ،فاقــد قــدرت کارآمــد
لجســتیکی هســتیم .بــه خاطــر گرایشهــا
و تفکــرات گوناگــون بــا در نظــر گرفتــن
شــرایط زمانــی نتوانســتیم از قــدرت
لجســتیکی برخــوردار شــویم ،لــذا
رئیــس دبیرخانــه برنامــه علمــی نــرخ بازدهــی و قــدرت تأثیرگــذاری و
لونقــل تأثیرپذیــری زیبنــده نیســت.
شــبکههای ارتباطــی و حم 
دانشــگاه آزاد اســامی گفــت :از اول تــا وزیــر راهوشهرســازی همچنیــن در مراســم
دهــم اســفند مــاه کنگــره بینالمللــی اختتامیــه ایــن رویــداد ،تأســیس صنــدوق
شــبکههای ارتباطــی و حملونقــل در توســعه حملونقــل را یــك اقــدام تاریخــی
دانشــگاه یــادگار امــام برپــا میشــود و هــر بــرای رشــد و حركــت صنعــت حملونقــل
روز یــک رویــداد ویــژه شــامل کنفرانــس كشــور خوانــد و از اختصــاص  ۱۹هــزار
بینالمللــی شــبکههای ارتباطــی و میلیــارد تومــان اعتبــار بــرای ایــن صندوق
حملونقــل ،تدکــس یــادگار ،دمــودی ،خبــر داد.
مســابقه چالــش نوآورانــه ،رویدادهــای اســامی افــزود :تأســیس ایــن صنــدوق در
اســتارتاپی ،نمایشــگاه دســتاوردهای قانــون پیشبینــی شــده بــود و اساســنامه

آن  2هفتــه پیــش در دولــت تصویــب شــد.
پیشبینــی شــده اســت كــه  ۱۹هـزار میلیــارد
تومــان منابــع در ســرفصلهایی كــه قانونگذار
پیشبینــی كــرده اســت ب ـرای ایــن صنــدوق
تأمیــن و تحصیــل شــود تــا پشــتوانهای بـرای
شتاببخشــی بــه جریــان توســعه باشــد.
وزیــر راهوشهرســازی در ادامــه ســخنان
خــود بــا اشــاره بــه وضعیــت ویــژهای کــه
بهواســطه تحریــم بهوجــود آمــده اســت،
گفــت :هــدف تحریــم امــروز مقابلــه شــدید
بــا اســتقالل ایــران اســت .شــرکتها و
افــرادی کــه هــدف تحریــم قــرار دارنــد
عمدتــاً ظرفیتهــا و عناصــری هســتند
کــه قــدرت تعیینکنندگــی دارنــد و در
ارتقــای عــزت ملــی تأثیرگــذار هســتند.
وی تحریــم را فرصتــی بــرای افزایــش
تــوان داخلــی توصیــف کــرد و افــزود :در
ایــن شــرایط بایــد بــرای افزایــش ظرفیــت
داخلــی بــدون مالحظــه و بــا حرکــت
خردمندانــه تــاش و کل کاســتیهای
ظرفیــت حملونقــل را بــا بهرهگیــری
از فرصــت تحریــم بــه ظرفیــت صنعتــی،
علمــی و پژوهشــی داخــل کشــور تبدیــل
کــرد.
اســامی بــا بیــان اینکــه در مــدت کوتاهــی
کــه از آغــاز تصــدی وی در مقــام وزارت

راهوشهرســازی میگــذرد ،ســعی داشــته
بــا توجــه بــه نیــاز جامعــه و کاســتیهای
شــدیدی کــه در ظرفیتهــای حملونقلــی
وجــود دارد ،بــه ایــن موضــوع توجــه
بیشــتری داده شــود ،گفــت :از مســؤوالن
مربــوط بــه ایــن امــور خواســتهام کــه در
همیــن مــدت کوتــاه قراردادهــای الزم را
بــا واحدهــای صنعتــی منعقــد کننــد.
وی بــا بیــان اینکــه در بخــش مالــی
ظرفیتهــای خوبــی بهعنــوان پشــتوانه
بــرای تولیدکننــده و خریــدار آمــاده
اســت ،ادامــه داد :بــا اتصــال تولیدکننــده
و مصرفکننــده صنعــت حملونقــل و
بــا بهرهگیــری از ســامانههای جدیــدی
کــه در اختیارشــان قــرار خواهــد گرفــت،
گســترش ظرفیــت حاصــل خواهــد شــد و
فرصتــی فراهــم میشــود کــه مــا بتوانیــم
از زیرســاختهایی کــه توســعه دادیــم،
بیشــتر اســتفاده کنیــم.
وزیــر راه و شهرســازی بــا بیــان اینکــه
کشــور در ایــن مــدت توانســتهایم بــا
وجــود کاســتیها رونــد توســعه را طــی
کنیــم ،گفــت :امــا در ایــن برهــه از تاریــخ
مــا نیــاز داریــم کــه بــه حرکــت خــود
شــتاب دهیــم و پروژههــای نیمهتمــام
خــود را ســریعتر بــه اتمــام برســانیم.

اســامی بــا بیــان اینکــه قابلیــت بودجــه
دولــت بــه آن میــزان نیســت کــه بتوانــد
ایــن حجــم گســترده پروژههــای
نیمهتمــام را بــا بودجــه دولتــی تمــام
کنــد ،افــزود :بــه همیــن دلیــل نیــاز اســت
کــه بخــش خصوصــی بــا بهرهگیــری از
الگوهــای مختلــف مالــی و اقتصــادی کــه
بــرای پروژههــا در نظــر گرفتــه شــده بــه
میــدان بیایــد.
مــن همینجــا از همــه کســانی کــه دارای
ظرفیــت و تمکــن هســتند دعــوت میکنــم
بــه جریــان خصوصیســازی پروژههــای
نیمهتمــام ملحــق شــوند و بــا توجــه بــه
امکاناتــی کــه در قانــون پیشبینــی شــده
پروژههــا را بهدســت بگیرنــد و نســبت
بــه تکمیــل و بهرهبــرداری از آنهــا اقــدام
کننــد.
وی ادامــه داد :موضــع امــروز مــا در
بحــث پروژههــای نیمهتمــام در همــه
ســرفصلها بــه شــکل مشــخصی تعییــن
شــده اســت و مزیتهــای اقتصــادی
مناســبی هــم دارد کــه میتوانــد قابلیــت
رقابــت هــم بــه وجــود بیــاورد .انشــاءاهلل
کــه ایــن مشــارکت درآمــد پایــداری را
بــرای عزیزانــی کــه در آن مشــارکت
میکننــد ،بهوجــود بیــاورد.
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بوکارخود را تغییر دادهاند؛
شرکتهای پستی مدل کس 

افزایش  10درصدی
میزان تبادل پستی بین المللی
مــاورو بوفــا ،اقتصــاددان  UPUمعتقــد
اســت کــه افزایــش قابــل توجــه تعــداد
مرســوله هــای پســتی بیــن المللــی نشــان
مــی دهــد کــه بــازار پســت در تــاش
بــرای کســب امتیازهــای تحــول دیجیتــال
در تــاش اســت.
در حالــی کــه بــر اســاس چشــم انــداز
اقتصــادی پســتی  UPUکــه در اوایــل ســال
میــادی گذشــته منتشــر شــد ،میــزان
تبــادل پســتی بیــن المللــی در ســال
 2016افزایــش  2رقمــی را تجربــه کــرده
اســت ،داده هــای اخیــر نشــان مــی دهــد
کــه ایــن ارقــام ســریعتر از حــد انتظــار
پیــش بینــی در حــال افزایــش اســت.
در مــاه ســپتامبر  ،2018حجــم پســت بین
المللــی بــا  10درصــد افزایــش نســبت بــه
مــدت مشــابه ســال قبــل همــراه بــود.
مــورو بوفــا اقتصــاددان  UPUمــی گویــد:
بــا توجــه بــه رویدادهــای مهــم تجــارت
الکترونیــک ماننــد روز مجردهــا ،جمعــه
ســیاه و فصــل کریســمس ،کــه تــا آن
زمــان اتفــاق نیفتــاده بــود ،نتایــج اخیــر
نشــانه هــای دلگــرم کننــده ای دارد.
تجزیــه و تحلیــل  UPUنشــان داده اســت
کــه افزایــش تولیــد ناخالــص داخلــی بــا
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ســرعت بیشــتری نســبت بــه افزایــش
درآمدهــای پســتی ایجــاد شــده اســت
بــه طــوری کــه افزایــش متوســط درآمــد
پســتی در هــر ســال  2درصــد و افزایــش
تولیــد ناخالــص داخلــی بــه طــور متوســط
 4/3درصــد اســت .پدیــده ای کــه بــه
عنــوان "جداســازی پســت-تولید ناخالــص
داخلــی" شــناخته مــی شــود ،چندیــن
ســال دلیلــی بــرای نگرانــی بخــش پســتی
بــوده اســت.
بوفــا بــا اشــاره بــه جایگزینــی نامــه هــا
بــه عنــوان فعالیــت اصلــی پســت ،مــی
گویــد" :بــه نظــر مــی رســید کــه عرضــه
پســتی مکمــل اقتصــاد بــود ،امــا دیجیتــال
ســازی چالــش جایگزینــی دیجیتالــی را
بــه همــراه آورد ".ارقــام جهانــی نشــان
میدهــد کــه ســهم بــازار بســته هــای
پســتی در درآمــد هــا از  14.3درصــد در
ســال  2006بــه  22.8درصــد در ســال
 2016افزایــش یافتــه اســت ،در حالــی کــه
ســهم نامــه هــا در همــان مــدت  48.3تــا
 38.9درصــد کاهــش یافتــه اســت.
طــی چندیــن ســال گذشــته شــرکت هــای
پســتی بــا متنــوع کــردن ســبد خدمــات
خــود و توســعه محصــوالت خــود کــه بــه

آنهــا امــکان مــی دهــد تــا از بــازار ســریع
تجــارت الکترونیــک بهــره منــد شــوند،
مــدل هــای کســب و کار خــود را تغییــر
داده انــد .تحکیــم و بازســازی احتمــاال
منجــر بــه تأخیــر در رشــد کوتــاه مــدت
مــی شــود ،امــا ســرمایه گــذاری مســبب
رونــق بلندمــدت پســت اســت.
بوفــا توضیــح مــی دهــد کــه رشــد ســریع
در تبــادل پســتی بیــن المللــی مــی توانــد
بــه معنــای ایــن باشــد کــه در صورتــی
کــه عــدم قطعیــت سیاســت هــای تجــاری
و تنــش هــای ژئوپولتیــک بــر رشــد
اقتصــادی ســال آینــده ســایه نیفکنــد،
بخــش پســتی در مســیر موفقیــت قــرار
دارد تــا در ازای نقــش مکمــل خــود در
تجــارت الکترونیــک ،مزایایــی را بــه دســت
آورد.
ایــن خطــر در حــال حاضــر توســط
صنــدوق بیــن المللــی پــول تصدیــق شــده
اســت .پیــش بینــی هــای مــاه اکتبــر ســال
 2018صنــدوق بیــن المللــی پــول نشــان
مــی دهــد کــه رشــد تولیــد ناخالــص
داخلــی بــه  ٪3.7کاهــش یافتــه اســت
( 0.2درصــد کمتــر از پیــش بینــی هــای
مــاه آوریــل ســازمان).

 مدل های در حال ظهور

گرچــه مــدل یکنواخــت تقســیم درآمــد
وجــود نــدارد ،ارقــام  UPUنشــان دهنــده
 3مــدل تجــاری در حــال ظهــور اســت.
مناطــق آفریقــا ،عــرب ،آســیا و اقیانــوس
آرام ،رونــدی فراتــر از تنــوع بســته هــا
ولجســتیک ،بــه ســوی خدمــات مالــی و
ســایر خدمــات را نشــان داده انــد.
از ســوی دیگــر ،کشــورهای صنعتــی و
آمریــكای التیــن بــه ســمت تنــوع در
بســته هــای پســتی و لجســتیک حرکــت
مــی کننــد در حاليكــه ارســال نامــه هــای
پســتی را بــه عنــوان هســته اصلــی کســب
و کار خــود حفــظ کــرده انــد.
اروپــای شــرقی و کشــورهای مســتقل
مشــترک المنافــع ،وابســتگی خــود را
بــه نامــه هــای پســت شــده توســط
بســته هــای کوچــک مربــوط بــه تجــارت
الکترونیکــی افزایــش داده انــد.
 بازار شگفت انگیز

در حالــی کــه دیجیتــال ســازی منجــر بــه
کاهــش کســب و کار نامــه هــا شــده اســت،
امــا بــه نظــر مــی رســد یــک رونق شــگفت
انگیــز در جمــع آوری تمبــر ایجــاد کــرده
اســت .اینترنــت بــه گردآوردندههــای
تمبــر کمــک مــی کنــد تــا آنچــه را کــه
دنبــال مــی کننــد راحــت تــر بیابنــد و
پســت هــا را بــه یــک بــازار جهانــی تمبــر
وصــل کــرده اســت.
اگــر چــه محصــوالت مربــوط بــه تمبــر
فقــط بخــش کوچکــی از درآمــد بــرای
اکثــر پســت هــای سراســر جهــان اســت،
اطالعــات جمــع آوری شــده توســط UPU
از ســال  2004نشــان مــی دهــد کــه
همچنــان درآمــد ســاالنه مربــوط بــه تمبــر
افزایــش مییابــد و مبلــغ  1.8میلیارد SDR
( 2.5میلیــارد دالر) درآمــد پســتی جهانــی
کــه توســط اپراتورهــای تعییــن شــده در
ســال  2016گــزارش شــده اســت.
ایــن رونــد بــه ویــژه در آســیا و اقیانــوس
آرام ،بــه احتمــال زیــاد بــه لطــف طبقــه
متوســط در حــال ظهــور ،متــداول اســت.
بوفــا توضیــح مــی دهــد" :محصــوالت
تمبــری بــه عنــوان یــک کاالی لوکــس
دیــده مــی شــود".
[شماره پنجم-پاییز]۱۳۹۷
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پیشرانهای تأثیرگذار تجارت الکترونیک
در مدیریت زنجیره تأمین و لجستیک الکترونیکی
نگار معتمدی ،مدیر توسعه سرمایههای انسانی تیپاکس
احسان خضری

مقدمه

از عوامــل مهــم جهــت فائــق آمــدن بــر
تغییــر و تحــول ناشــی از رشــد ســریع
فناوریهــا کــه موجــب تغییــر و تحــول
بــازار رقابتــی شــده اســت ،اســتفاده از
رویکــرد مدیریــت زنجیــره تأمیــن اســت
کــه بــه مدیریــت مؤثــر پیوندهــای
راهبــردی و قابلیتهــای دادهای و
اطالعــات جامــع بــرای توانمنــد ســاختن
تبــادل اطالعــات نیازمنــد اســت (کار ۱و
اســمار  .)2002 ،فنــاوری اطالعــات امــکان
انتقــال بــهروز اطالعــات را بــا تقاضــا و
موجودیهــا در زنجیــره تأمیــن فراهــم
میکنــد (لیــرک ۲و همــکاران.)2003 ،
مدیریــت اطالعــات هماهنــگ میــان
شــرکای تجــاری باعــث تأثیرات زیــادی در
ســرعت ،دقــت ،کیفیــت و ...میشــود کــه
از جملــه میتــوان بــه گــردش مناســب
و انتقــال صحیــح اطالعــات اشــاره کــرد
کــه موجــب میشــود فرآینــد ،مؤثرتــر و
کاراتــر عمــل کنــد (کوســینس.)2002 ، ۳
امــروزه صرفهجوییهــای عظیــم در
هزینههــای زنجیــره تأمیــن و نیــز افزایــش
کارایــی خدمــات مشــتریان ،بــا اســتفاده از
زیرســاخت اینترنــت فراهــم شــده اســت.
لجســتیک الکتــــرونیک بیشــتر در جهــت
اهــداف شــرکتهایی اســت کــه خواهــان
اســتفاده از تجــارت الکترونیــک در بهبــود
زنجیــره تأمیــن خــود هســتند .از طرفــی
لجســتیک الکترونیــک بــه حملونقــل
محــدود نیســت بلکــه بهطــور گســتردهای
وارد حیطــه مدیریــت اســتراتژیک شــده
اســت (رزمــی و همــکاران.)1383 ،
تجــارت الکترونیــک بــا اســتفاده از
دســتگاههای الکترونیکــی– ارتباطــی،
هماهنگــی ســازمان بــا شــرکاء را تســهیل
و تقویــت میکنــد؛ همچنیــن در بــازار
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امــروزی هماهنگــی بیــن اجــزای زنجیــره
تأمیــن در جهــت پیشبینیهــا،
برنامهریزیهــای زمانــی تحویــل کاال
و خدمــات مســتمر کــه رقابتهــا بــر
اســاس زمــان و کیفیــت محصــول و
ارســال بهموقــع محصــول بــه دســت
مشــتری کــه نتیجــه آن رضایــت مشــتری
اســت ،بســیار مهــم اســت و مزایــای
رقابتــی زیــادی بــه دنبــال دارد .ازای ـنرو،
تجــارت الکترونیــک مزیتهایــی نظیــر
افزایــش ســرعت انتقــال دادههــا ،کاهــش
اشــتباهات و افزایــش دقــت دادههــای
دریافتــی و ارســالی ،کاهــش موجــودی
انبــار ،برنامهریــزی تــدارکات و کنتــرل
موجــودی ،کاهــش زمــان تحویــل کاال و...
را بــا اســتفاده تبــادل الکترونیکــی دادههــا،
ارتبــاط مســتقیم بــا تأمینکننــدگان،
اینترنــت و ...ایجــاد کــرده تــا ســازمانها
بتواننــد وضعیــت رقابتــی خــود را بهبــود
بخشــند .باوجــود عملکــرد موفقیتآمیــز
تجــارت الکترونیــک در زمینــه مدیریــت
زنجیــره تأمیــن و برقــراری یــک شــراکت

واقعــی بیــن خریــدار و تأمینکننــده کــه
در آن اطالعــات میتوانــد بــر پایــه نظــم
در محیطــی از اعتمــاد مبادلــه شــود امــا
مشــکالتی ماننــد موانــع فرهنگــی ،عــدم
اعتمــاد زیربنــای ضعیــف و کاربــرد
ناکافــی فنــاوری اطالعــات در بطــن خــود
دارد کــه وقــوع یــک تغییــر فرهنگــی بــا
دیــدی راهبــردی و بنــای زیرســاختهای
مناســب جهــت باقــی مانــدن در عرصــه
۴
رقابــت اجتنابناپذیــر اســت (مســایور
و همــکاران .)2003 ،در هــر ســازمان
بــرای اینکــه واحدهــا بتواننــد بــه نحــو
قابــل قبولــی بــه اجــرای وظایــف محولــه
بپردازنــد بایــد از تــدارکات و پشــتیبانی
عملیاتــی مناســب برخــوردار باشــد و
همــه نیازهــای واحدهــای عملیاتــی
خــود را بــرآورده کنــد ،بنابرایــن کیفیــت
تدارکاترســانی و پشــتیبانی از عملیــات
اصلــی ،نقــش بهســزایی در دسترســی
بــه هــدف دارد و هرگونــه ضعــف و
قوتــی در ایــن راســتا ،اثــرات خــود را
بــر میــزان تولیــد واحدهــای عملیاتــی
4-McIvor

3-Cousins

2-Lirk

1-Car & Smar

باقــی میگــذارد .سیســتمهای لجســتیک
کنونــی بــه روش ســنتی هســتند،
بهطوریکــه در ایــن روش ابتــدا تقاضــا
پیشبینــی و ســپس مــواد اولیــه ســفارش
داده و ســپس بــا تخمیــن تقاضــای موجــود
بــه سفارشــات پاســخ داده میشــود.
واضــح اســت کــه ایــن زنجیــره بــه انــدازه
ضعیفتریــن پیونــد خــود توانمنــد اســت
و هــر گونــه اشــتباه در زنجیــره میتوانــد
فرآینــد درونــی زنجیــر را بــا تهدیــد روبهرو
ســازد .ایــن مشــکل موجــب میشــود کــه
مــا بــه فناوریهــای نویــن اطالعاتــی
و ارتباطــی کــه تأثیــر قابلتوجهــی در
عرصــه لجســتیک و مفاهیــم مربوطــه
دارنــد ،روی آوریــم .هرچــه رقابــت
جهانیتــر میشــود ،نــوآوري و خالقیــت
نیــز از ســطح بنــگاه  -بنــگاه بــه ســطح
زنجیــره تأمیــن  -زنجیــره تأمیــن ســوق
پیــدا میکنــد .درصورتیکــه همــه
بازیگــران زنجیــره تأمیــن کامــ ً
ا بــا
یکدیگــر هماهنــگ باشــند ،مزیــت رقابتــی
افزایــش مییابــد .مدیریــت زنجیــره
تأمیــن شــامل همــه برنامهریزيهــا و
مدیریــت فعالیتهایــی اســت کــه در
تــدارك ،تأمیــن ،تبدیــل و هماهنگیهــاي
لجســتیکی کاربــرد دارنــد .از ایــن لحــاظ،
مدیریــت زنجیــره تأمیــن شــامل همــکاري
و هماهنگــی بــا شــرکاي زنجیــره نیــز کــه
میتواننــد تأمینکننــدگان ،واســطهها،
ارائهدهنــدگان خدمــات شــخص ثالــث و
مشــتریان باشــند ،خواهــد بــود .در واقــع
وظیفــه یکپارچهســازي عرضــه و تقاضــا
در داخــل و میــان شــرکتها بــر عهــده
مدیریــت زنجیــره تأمیــن اســت .از طرفــی
مدیریــت لجســتیک بخشــی از مدیریــت
زنجیــره تأمیــن اســت کــه وظیفــه اصلــی
آن برنامهریــزي ،اجــرا و کنتــرل جریــان
مســتقیم و معکــوس مــواد ،کاالهــا و
اطالعــات مرتبــط و ذخیرهســازي آنهــا
بــه روشــی اثربخــش میــان نقطــه مبــدأ
و نقطــه مصــرف بهمنظــور بــرآوردن
نیازهــای مشــتري اســت .لجســتیک در
همــه ســطحهای برنامهریــزي و اجــرا
چــه اســتراتژیک ،چــه عملیاتــی و چــه
تاکتیکــی حضــور فعــال دارد .مدیریــت
لجســتیک عمــل یکپارچهســازي اســت
1- Fynes & Voss

کــه همــه فعالیتهــاي لجســتیکی را
بــا هــم هماهنــگ و بهینــه میکنــد
کــه تحــت ایــن مدیریــت فعالیتهــاي
لجســتیک بــه هماهنگــی و یکپارچگــی
بــا ســایر فعالیتهــا اعــم از بازاریابــی،
فــروش ،ســاخت و تولیــد ،مالــی و فنــاوري
اطالعــات دســت مییابــد .فعالیتهــاي
مدیریــت لجســتیک گاهــی شــامل
مدیریــت حملونقــل ورودي و خروجــی،
مدیریــت نــاوگان حمــل ،انبــارداري،
جابهجایــی مــواد و کاال اجــراي ســفارش،
طراحــی شــبکه لجســتیک ،مدیریــت
موجــودي ،برنامهریــزي عرضــه و تقاضــا
و مدیریــت اشــخاص ثالــث تأمینکننــده
خدمــات لجســتیک اســت .عملکــرد
لجســتیک شــامل تــدارك و خریــد،
برنامهریــزي و زمانبنــدی تولیــد ،مونتــاژ
و بســتهبندي و خدمــات بــه مشــتریان
اســت (مهربــان و همــکاران.)1386 ،
یکــی از مفاهیــم تغییریافتــه بــر اســاس
پیشــرفت علــم و توســعه فناوریهــای
الکترونیکــی ،لجســتیک الکترونیــک اســت.
لجســتیک الکترونیکــی ،موجــب بهبــود
فرایندهــای یــک شــرکت بــا اســتفاده از
شــفافیت بههنــگام ،ارتباطــات بــدون
مــرز و راهحلهــای مشــترک در زنجیــره
تأمیــن میشــود و در نهایــت مــا را در
اجــرای زنجیــره تأمیــن الکترونیکــی کمک
میکنــد .امــروزه لجســتیک الکترونیکــی،
بــه یــک ابــزار رقابتــی کلیــدی تبدیــل
شــده اســت زیــرا شــرکتهای زیــادی ،راه
رســیدن بــه موفقیــت را بهبــود در زنجیــره
تأمیــن خــود میداننــد و لجســتیک بــه
مبحثــی قابلتوجــه بــرای مدیــران ارشــد
خصوصــاً مدیــران حملونقــل تبدیــل
شــده اســت (مهربــان و همــکاران.)1386 ،
 پیشینه تحقیق

پــس از جنــگ جهانــی دوم ،زنجیــره تأمین
شــامل فرآیندهــای خطــی و مســتقلی
بــود کــه تولیدکننــدگان ،انبــارداران،
فروشــندگان خــرد و کالن و مشــتریان
را بــ ه هــم متصــل میکــرد (دیویــد و
همــکاران .)2004 ،شــرکتهای صنعتــی
بــا عملیــات منســجم و استانداردســازی و
بهبــود فرآیندهــای داخلــی بــرای افزایــش
تــوان رقابتــی خــود تــاش کردنــد تــا

بــه یکپارچگــی داخلــی برســند کــه در
چارچــوب مدیریــت لجســتیک مطــرح
میشــود .طــی ایــن دوره ابداعــات
مدیریــت زنجیــره تأمیــن از جملــه
برنامهریــزی تقاضــای مــواد توســعه
یافــت و وجــود نارســاییهایی از جملــه
عــدم پاســخگویی تأمینکننــدگان بــه
مشــتری کــه از ســازگاری ســریع و آنــی
شــرکتها بــا تغییــرات بــازار جلوگیــری
میکــرد ،نتوانســتند مانــع پیشــرفت
ایــن عرصــه شــوند .در واقــع SCM
بــرای اولیــن بــار در سیســتم  jilتويوتــا
ابــداع شــد و نتیجــه تکاملــی مدیریــت
انبــارداری اســت SCM .نتیجــه اتصــال
حلقههــای عملیاتــی مختلــف اســت کــه
در یکســوی آن تأمینکننــدگان و در
ســوی دیگــر مشــتریان قــرار دارنــد .بــه
بیــان دیگــر ،مفهــوم  SCMنتیجــه اســتمرار
منطقــی تحــول در نظریــات مدیریــت
تولیــد و عملیــات اســت .در عمــل SCM
ترکیبــی از قلمروهــای ویــژه در فضــای
مفهومــی مدیریــت شــامل مدیریــت
کیفیــت فراگیــر ،فرآینــد طراحــی مجــدد
کســبوکار و شــیوه تولیــد بهموقــع
اســت .تعریــف گروهــی از فعــاالن SCM
از مدیریــت زنجیــره تأمیــن بهعنــوان
یــک فلســفه مدیریتــی اینچنیــن اســت:
مدیریــت زنجیــره تأمیــن فلســفهای
یکپارچــه در جهــت مدیریــت جریــان کلــی
مســیر توزیــع از ســوی تأمینکننــده
تــا کاربــر نهایــی اســت و بهعنــوان
یــک فلســفه مدیریتــی شــامل میــزان
و حــدود رفتارهــای یکپارچــه جهــت
همــکاری بیــن مشــتری و تأمینکننــده
در جریــان یکپارچهســازی خارجــی
اســت .در مفهومــی دیگــر SCM ،شــامل
همــه فعالیتهــای مرتبــط بــا جریــان
و تبدیــل کاال از مرحلــه مــواد خــام تــا
تحویــل بــه مصرفکننــده نهایــی و نیــز
جریانــات اطالعاتــی مرتبــط بــا آنهــا اســت
(فینــز و ووس)2002 ، ۱؛ بنابرایــن SCM
از طریــق روانســازی جریــان محصــوالت
بــا فرآیندهــای تولیــد و توســعه جریــان
اطالعــات بیــن شــرکای تجــاری ،همچنین
کاهــش هزینههــای موجــودی بهوســیله
هماهنــگ کــردن تولیــد و تقاضــا در
[شماره پنجم-پاییز]۱۳۹۷
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نهایــت درصــدد افزایــش رضایــت مشــتری
بهوســیله ارائــه خدمــات ارســال ســریع
ســفارش و انعطــاف بیشــتر در همــکاری
بــا توزیعکننــده بــا هــدف کاهــش
هزینههــای کل تولیــد اســت (دیویــد
و همــکاران SCM .)2004 ،در جهــت
موفقیــت بنــگاه اقتصــادی در شــرایط بــازار
رقابتــی بــه کار ویــژه برنامهریــزی تقاضــا،
برنامهریــزی تأمیــن زمانبنــدی تولیــد
و برنامهریــزی حملونقــل میپــردازد.
 SCMبــا هماهنــگ کــردن همــه اطالعــات
در یــک ســازمان معــادل اســت.
در ســال  ،1996یعنــی حــدود  3ســال
پــس از ورود اینترنــت بــه عرصــه تجــارت،
واژه تجــارت الکترونیــک مطــرح شــدEC .
عبــارت اســت از فرآینــد اداره و هدایــت
کســبوکارها بهصــورت الکترونیکــی
کــه رکــن اصلــی آن بــه دادوســتد
الکترونیکــی برمیگــردد .مبادلــه كاال،
خدمــات و اطالعــات از طریــق شــبکههای
کامپیوتــری از جملــه اینترنــت اســتEC .
شــامل همــه فرآیندهایــی کــه در زمــره
تجــارت قــرار میگیرنــد میشــود .در
واقــع  ECیــک مفهــوم کلــی اســت کــه
طیفــی از فناوریهایــی را کــه بــرای
افزایــش اثربخشــی روابــط دادوســتد بــه
کار میرونــد ،توصیــف میکنــد .کاالكوتــا
و وينســتون ،تجــارت الکترونیکــی را
از ایــن  4جنبــه تعریــف میکننــد:
(گونــزکاران 1و همــکاران.)2002 ،
حضــور انبــوه ســازمانهای تجــاری در
فضایــی رقابتیتــر نســبت بــه گذشــته
لــزوم پیونــد فعالیتهــای زنجیــره تأمیــن
بــا فناوریهــای انجــام آن را ضــروری
میســازد (لیــرک و همــکاران.)2003 ،
امــروزه ،حیاتیتریــن راهبــرد بــرای
ایجــاد و حفــظ مزیــت رقابتــی ،ابــداع
مــداوم بهصــورت سیســتم ،طــرح ،برنامــه،
فرآینــد ،محصــول و یــا ســرویس اســت که
شــرکتها و ســازمانهای تجــاری بایــد
بــرای ابقــا در دایــره تجــارت و در عرصــه
جهانــی دســت بــه ابــداع بزننــد .اقتبــاس
فنــاوری اطالعــات یــک زمینــه ابــداع و
نــوآوری اســت کــه مدیریــت زنجیــره
تأمیــن ،زمینهســاز مناســبی بــرای ابــداع
و ســرمایهگذاری فنــاوری اطالعــات اســت.
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e-commerce
(لییــک 2و همــکاران .)2003 ،متغیرهــای
فــردی مرتبــط بــه وظیفــه و مرتبــط بــه
ابــداع ،خصوصیــات محیطــی و ســازمانی
از عواملــی هســتند کــه بــر تصمیمگیــری
ســازمان در اقتبــاس و تکمیــل فنــاوری
خــاص تأثیــر دارنــد .عوامــل ســازمانی از
جملــه انــدازه ســاختار و ســابقه ســازمان
تأثیــر زیــادی بــر ابــداع و اقتبــاس فنــاوری
دارنــد .دربــاره انــدازه ســازمان ،گروهــی
معتقدنــد کــه انــدازه ســازمان رابطــه
مســتقیمی بــا بهکارگیــری و توســعه
فنــاوری دارد .بهطوریکــه ســازمانهای
بزرگتــر کــه منابــع فنــی و مالــی بــرای
ســرمایهگذاری در فنــاوری دارنــد ،طبیعتـاً
ظرفیــت بیشــتری در تکمیــل فنــاوری
جدیــد اختصــاص میدهنــد .البتــه عــدهای
نیــز عکــس ایــن قضیــه را صــادق میدانند؛
بهطوریکــه ســازمانهای کوچکتــر بــه
خاطــر انعطافپذیــری بیشــتر ابداعیتــر
هســتند کــه البتــه اکثــر تحقیقــات بــر
3
نظــر اول تأکیــد دارند (ســریرام و ســتامپ
 .)2004 ،تحقیقــات نتایــج مبهمــی را
دربــاره ســاختار ســازمان ،اعــم از تمرکــز
یــا عــدم تمرکــز ،نشــان میدهــد از یــک
جهــت تمرکزگرایــی را باعــث کاهــش
تضــاد میــان واحدهــای ســازمانی و
در نتیجــه تشــویق بــه اقتبــاس ابــداع
میداننــد (لیــرک و همــکاران .)2003 ،در
تضــاد ،گروهــی دیگــر ارتبــاط منفــی بیــن
تمرکزگرایــی و اقتبــاس قائــل هســتند و
اعتقــاد دارنــد هرچــه ســازمان غیرمتمرکــز
باشــد ،احتمــال اقتبــاس فنــاوری در
زنجیــره تأمیــن بیشــتر میشــود .ســایق
و فعالیــت گذشــته ســازمان نیــز از دیگــر
عوامــل تأثیرگــذار اســت .تحقیقــات
نشــان میدهــد کــه ســازمانی در برابــر
تغییــرات راهبــردی مقاومــت بیشــتری
از خــود نشــان میدهــد کــه دارای
عملکــرد موفــق در گذشــته اســت و بــر
ایــن نکتــه تأکیــد دارد کــه ســازمانها
عملکردهایــی را انجــام میدهنــد کــه
در گذشــته موفــق و کارآمــد بــوده اســت
(لیــرک و همــکاران .)2003 ،درحالیکــه
در یــک محیــط رقابتــی بــرای دســتیابی
بــه مزیــت نســبی ،راهبــرد ســازمان بایــد
در جهــت اقتبــاس فنــاوری باشــد و در

ایــن راســتا ،پیونــد زنجیــره تأمیــن بــه
راهبــرد شــرکت بایــد بــه اقتبــاس فنــاوری
اطالعــات منجــر شــود .مطالعــات زیــادی
دربــاره طیفــی از عوامــل محیطــی از جمله
شــرایط اقتصــادي ،رقابتپذیــری جهانــی،
شــرایط معامل ـه ،تمرکــز صنع ـت ،عوامــل
بیــن ســازمانی و عــدم قطعیــت محیطــی
کــه بــر پایــه اقتبــاس فناوریهــای
جدیــد اســت ،انجــام شــده اســت .اکثــر
پژوهشهــا در زمینــه عوامــل بیــن
ســازمانی ،نشــاندهنده تأثیــر شــرکای
تجــاری ،بــر اقتبــاس فنــاوری بــا مبادلــه
الکترونیــک دادههــا اســت .طبــق تئــوری
تبــادل اجتماعــی ،روابــط و عوامــل
اجتماعــی بیــن ســازمانها بــر فعالیتهــا
و مطالعــات ســازمان ،عــاوه بــر عوامــل
بــازار تأثیــر دارد .شــرایط مطلــوب معاملــه
بیــن طرفیــن ،بــه تصمیمگیــری بهتــر و
افزایــش هماهنگــی میانجامــد .عنصــر
کلیــدی شــرایط معاملــه و عوامــل مهمــی
در اقتبــاس فنــاوری زنجیــره تأمیــن،
ســطح اعتمــاد و اعتقــاد میــان ســازمانها
هســتند کــه خــود بــه اقتبــاس فنــاوری
نیازمنــد اســت .محــرک اصلــی در
ادغــام الکترونیــک ،روابــط پایــدار میــان
ســازمانها اســت .پــس میتــوان بیــان
کــرد کــه شــرایط مطلــوب و مــورد اعتمــاد
معاملــه ،بــه اقتبــاس بیشــتر فنــاوری
۴
زنجیــره تأمیــن میانجامــد (ســابرامانیام
و شــو .)2002 ،
 روش تحقیق

در ایــن پژوهــش ،ابتــدا عوامــل
پیشــرانهای تأثیرگــذار تجــارت
الکترونیــک در مدیریــت زنجیــره تأمیــن
و لجســتیک الکترونیکــی بــا اســتفاده
از ادبیــات پیشــین و نظــر کارشناســان
شناســایی و بــا اســتفاده از روش دلفــی
انتخــاب شــده و ســپس بــا اســتفاده
ماتریــس مقایســات زوجــی رتبهبنــدی
شــده اســت .همچنیــن راهکارهای توســعه
تجــارت الکترونیــک بهکاررفتــه در ایــن
پژوهــش بــا اســتفاده از تاپســیس فــازی
اولویتبنــدی شــده اســت .مراحــل کلــی
انجــام روش تحقیــق در پژوهــش حاضــر
در شــکل  1نشــان دادهشــده اســت.

4-Subramaniam & Shaw

3-Sriram & Stump

2-Leek

1-Gunasekaran

.1.3پیشــرانهای تأثیرگــذار تجــارت
الکترونیکــی در مدیریــت زنجیــره تأمیــن و
لجســتیک الکترونیکــی

ب ـرای شناســایی معیارهــا و گزینههــای مؤثــر
تجارت الکترونیــک در مدیریت زنجیره تأمین و
لجســتیک الکترونیکی ،از پژوهشهای پیشین
کمک گرفتهشــده اســت .بــا مقایســه اطالعات
کسبشــده از مطالعــات پیشــین مجموعــه
جامعــی از معیارهــا و گزینههــای مطــرح
پژوهــش در جــدول  ۱آورده شــده اســت.

شکل-۱پیشرانهای تأثیرگذار تجارت الکترونیکی در مدیریت زنجیره تأمین و لجستیک الکترونیکی

شناسایی عوامل
تعیین عوامل و راهکارهای مؤثر بر توسعه تجارت الکترونیک بر اساس روش دلفی
رتبهبندی عوامل موثر با استفاده از روش مقایسات زوجی چانگ
رتبهبندی استراتژیها با استفاده از روش تاپسیس فازی

جدول-۱پیشرانهای تأثیرگذار تجارت الکترونیکی در مدیریت زنجیره تأمین و لجستیک الکترونیکی

نویسنده

گزینههای مطرح تجارت الکترونیک در
مدیریت زنجیره تأمین و لجستیک الکترونیکی

معیارهای مطرح تجارت الکترونیک در مدیریت زنجیره
تأمین و لجستیک الکترونیکی

کار و اســمار ( )2002و صــراف
و عبدالباقی ()1386

انتقــال بــهروز اطالعــات بــا تقاضــا و موجودیهــا
در زنجیــره تأمیــن

تغییــر و تحــول بــازار رقابتــی ،گــردش مناســب و انتقــال
صحیــح اطالعــات ،محــدود نبــودن بــه حملونقــل در لجســتیک
الکترونیکــی ،رشــد ســریع فناوریهــا

لیــرک و همــکاران ()2003
و پورطباطبایــی و لیریائــی
()1385

افزایــش هماهنگــی میــان شــرکای تجــاری ،بهبــود
زنجیــره تأمیــن

افزایــش ســرعت ،دقــت و کیفیــت ،فرآینــد مؤثرتــر و کاراتــر،
صرفهجویــی در هزینههــای زنجیــره تأمیــن ،افزایــش کارایــی
خدمــات مشــتریان ،جنبــه ارتباطــی ،تبــادل اطالعــات ،مدیریــت
اطالعــات

رزمــی و همــکاران ()1383
و کریســتینا و هلنــا)2004( 1

افزایــش ســرعت انتقــال دادههــا ،کاهــش
اشــتباهات و افزایــش دقــت دادههــای دریافتــی و
ارســالی ،افزایــش رضایــت مشــتری

هماهنگــی بیــن اجــزای زنجیــره تأمیــن ،افزایــش رقابــت بــر
اســاس زمــان و کیفیــت محصــول و ارســال بهموقــع محصــول،
کاهــش موجــودی انبــار ،تأثیــر شــرکای تجــاری ،جنبــه فرآینــد
کســبوکار ،تســهیل و تقویــت هماهنگــی ســازمان بــا شــرکاء

مسایور و همکاران ()2003

برنامهریــزی تــدارکات و کنتــرل موجــودی ،کاهــش
زمــان تحویــل کاال

تبــادل الکترونیکــی دادههــا ،ارتبــاط مســتقیم بــا تأمینکننــدگان،
بهبــود وضعیــت رقابــت ،شــرایط معاملــه ،تمرکــز صنعت

دیوید و همکاران ()2004

برقــراری یــک شــراکت واقعــی بیــن خریــدار و
تأمینکننــده ،موانــع فرهنگــی

عــدم اعتمــاد ،کاربــرد ناکافــی فنــاوری اطالعــات ،تغییــر فرهنگی،
قابلیــت دســتیابی ســریع بــه اطالعــات ،افزایــش راندمــان عملیات

فینــز و ووس ( )2002و
گیوفریــون ۲و همــکاران
( )2 0 0 3

فناوریهــای نویــن اطالعاتــی و ارتباطــی ،نــوآوري
و خالقیــت ،کاهــش انبــارداري ،نگرانیهــای
فرهنگی و فنی

تــدارکات و پشــتیبانی عملیاتــی مناســب ،افزایــش مزیــت رقابتــی،
مدیریــت نــاوگان حمــل ،طراحــی شــبکه لجســتیک ،آســان در
اجــرا ،ســریع در یادگیــری ،فــوری و کارآمــد ،جنبــه خدمــات

گونــزکاران و همــکاران
( )2 0 0 2

برنامهریــزي عرضــه و تقاضــا ،مدیریــت اشــخاص
ثالــث تأمینکننــده خدمــات لجســتیک ،ابــزار
رقابتــی

برنامهریــزي و زمانبنــدی تولیــد ،بهبــود فرآیندهــای شــرکت،
اســتفاده از شــفافیت بههنــگام ،ارتباطــات بــدون مــرز ،شــرایط
اقتصــادي ،مدیریــت موجــودي

قرهبــاغ و
( )1388و
و همــکاران

استانداردســازی و بهبــود فرآیندهــای داخلــی،
افزایــش تــوان رقابتــی ،مدیریــت جریــان کلــی
مســیر توزیــع ،بهــرهوري لجســتیک ،بــاال بــردن
میــزان ســود ،کاهــش هزینههــا

یکپارچگــی داخلــی ،توســعه برنامهریــزی تقاضــای مــواد،
مدیریــت کیفیــت فراگیــر ،فرآینــد طراحــی مجــدد کســبوکار
و شــیوه تولیــد بهموقــع ،رقابتپذیــری جهانــی ،مبادلــه
الکترونیکــی دادههــا ،جنبــه آنالیــن

حیــدری
همــکاران
۳
المینــگ
()2002

3-Lamming

2-Geoffrion

1-Cristina & Helena
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گزینههای مطرح تجارت الکترونیک در
مدیریت زنجیره تأمین و لجستیک الکترونیکی

معیارهای مطرح تجارت الکترونیک در مدیریت زنجیره
تأمین و لجستیک الکترونیکی

بیلــی مارتیــن )2001( ۱و
دواراج و خولــی)2003( 2

روانســازی جریــان محصــوالت بــا فرآیندهــای
تولیــد و توســعه جریــان اطالعــات بیــن شــرکای
تجــاری ،کاهــش هزینههــای موجــودی بهوســیله
هماهنگ کردن تولید و تقاضا

افزایــش رضایــت مشــتری بهوســیله ارائــه خدمــات ارســال
ســریع ســفارش ،انعطــاف بیشــتر در همــکاری بــا توزیعکننــده
بــا هــدف کاهــش هزینههــای کل تولیــد ،برنامهریــزی
تقاضــا ،برنامهریــزی تأمیــن زمانبنــدی تولیــد ،برنامهریــزی
حملونقــل ،سیســتمهاي اندازهگیــري بــازده عملیــات
لجســتیک ،تغییــر ماهیــت روابــط ســازمانی

الدون و پرایس)2001( 3

دادوســتد الکترونیک ـی ،متغیرهــای فــردی ،مرتبــط
بــه ابــداع ،خصوصیــات محیطــی و ســازمانی ،انــدازه
ســازمان ،عملکــرد موفــق ،زمــان پاســخگویی
سریع ،تعهد ،سازگاری

مبادلــه كاال ،خدمــات و اطالعــات از طریــق شــبکههای کامپیوتــری،
مرتبــط بــه وظیفــه ،دســتیابی بــه مزیــت نســبی ،ســطح اعتمــاد و
اعتقــاد میــان ســازمانها ،روابــط پایــدار میــان ســازمانها،
تســریع فرآیندهــای خریــد ،کاهــش زمــان چرخــه تراکنشهــا
برگشــتی اضافــی موجــودی کاال ،خدمــات لجســتیک

نویسنده

 .2.3روش دلفی

پــس از مــرور تحقیقــات پیشــین در
زمینــه پیشــرانهای تأثیرگــذار تجــارت
الکترونیــک در مدیریــت زنجیــره تأمیــن
و لجســتیک الکترونیکــی ،بــا اســتفاده
از روش دلفــي بــه شناســايي معیارهــای
مناســب پرداختــه شــد .در ایــنروش،
يــک پرسشــنامه ســازمانيافته بــه گــروه
متخصصــان داده میشــود کــه بهســرعت
روی موضــوع مطالعــه تمرکــز کننــد.
اندرســون 4و همــکاران ( )۱۹۸۸معتقدنــد
انــدازه گــروه روی کارايــي تصمیمگیــری
گــروه تأثیــر خواهــد داشــت .از ایــنرو،
پیشــنهاد ميکننــد کــه تعــداد اعضــای
گــروه متخصصــان بیــن  ۵تــا  ۱۶نفر باشــد.
 .3.3فرآینــد روش ماتریــس مقایســه

زوجــی فــازی

در ایــن پژوهــش از روش مقایســه
زوجــی چانــگ بــرای وزندهــی معیارهــا
اســتفادهشــده اســت؛ زیــرا ایــن روش
ایــن امــکان را میدهــد کــه بهجــای
وزندهــی مســتقیم کــه خطــای باالیــی
دارد ،معیارهــا باهــم مقایســه شــده و وزن
نهایــی از ترکیــب ایــن مقایســات بهدســت
میآیــد .روشهــای مختلفــی جهــت
رویارویــی بــا ماتریــس مقایســات زوجــی
فــازی مطرحشــده اســت کــه از میــان
آنهــا از روش چانــگ جهــت بهدســت
آوردن وزنهــای قطعــی از ماتریسهــای
مقایســات زوجــی فــازی استفادهشــده
اســت .اعــداد مــورد اســتفاده در ایــن
روش ،اعــداد فــازی مثلثــی هســتند.

()1

مراحــل الگوریتــم پیشــنهادی چانــگ بــه
شــرح زیــر اســت (عطایــی:)۱۳۸۸ ،
 .1.3.3تشکیل ماتریس مقایسه زوجی ()̃ A
با بهکارگیری اعداد فازی

ماتریــس مقایســه زوجــی بهصــورت
رابطــه  ۱خواهــد بــود
کــه ایــن ماتریــس حــاوی اعــداد فــازی
زیــر بهصــورت رابطــه  ۲اســت:
اگــر تصمیمگیرنــدگان دارای چنــد نفــر
باشــند ،درایههــای ماتریــس مقایســه
زوجــی جامــع کــه در روش تحلیلــی
سلســله مراتبــی فــازی بــهکار مــیرود،
یــک عــدد فــازی مثلثــی اســت کــه مؤلفــه
اول آن حداقــل نظرســنجیها ،مؤلفــه دوم
آن میانگیــن نظرســنجیها و مؤلفــه ســوم
آن حداکثــر نظرســنجیها اســت .اعــداد
بهکاررفتــه در ایــن ماتریــس ،همــان نظــر
کارشناســان اســت کــه بــا اســتفاده از
جــدول  ۲مقداردهــی شــدهاند.

()2
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3-Laudon & Price

2-Devaraj & Kholi

1-Baily Martin
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ارزش

وضعيت مقايسه  iنسبت به j

معادل فازی

معادل فازی معکوس

۱

ترجيح يکسان

( ۱ ,۱و )۱

( ۱و  ۱و )۱

۳

کمي مرجح

()۱ ,۳ ,۵

( ۱و۱/۳و)۱/۵

۵

خيلي مرجح

()۳ ,۵ ,۷

( ۱/۳و  ۱/۵و)۱/۷

۷

خيلي زياد مرجح

()۵ ,۷ ,۹

( ۱/۵و  ۱/۷و)۱/۹

۹

كام ً
ال مرجح

()۷ ,۹ ,۱۱

( ۱/۷و  ۱/۹و)۱/۱۱

 .2.3.3محاســبه  Siبــرای هریــک از ســطرهای
ماتریــس مقایســه زوجی

 Siکــه احتمــال بــزرگ بــودن یــک عــدد
فــازی نســبت بــه یــک عــدد فــازی دیگــر
اســت از رابطــه  ۳محاســبه میشــود:
کــه در رابطــه  i ، ۳بیانگــر شــماره ســطر و
 jبیانگــر شــماره ســتون اســت M gig .اعــداد
فــازی مثلثــی ماتریسهــای مقایســه

()۳

()4

زوجــی و مقادیــر

را بــه ترتیــب میتــوان از روابــط  ۵ ،۴و۶
حســاب کــرد:
در روابــط  mi، li،۶ ،۵ ،۴و  uiبــه ترتیــب
مؤلفههــای اول تــا ســوم اعــداد فــازی
هســتند.

()5

 .3.3.3محاســبه درجــه بزرگــی  Siهــا نســبت
بــه همدیگــر

()6

بهطورکلــی اگــر ) M1 = (l2.m2.u2و
) M1 = (l1.m1.u1دو عــدد فــازی مثلثــی
باشــند ،طبــق شــکل ( )۴درجــه بزرگــی
 M1نســبت بــه  M2بهصــورت رابطــه
۷تعریــف میشــود:
()7
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شکل :۲درجه بزرگی  2عدد فازی نسبت به هم (عطایی)۱۳۸۸ ،

درجــه بزرگــی  2عــدد فــازی نســبت بــه
هــم در شــکل شــماره  ۲نمایــش دادهشــده
اســت.
از طــرف دیگــر میــزان بزرگــی یــک عــدد
فــازی مثلثــی از  kعــدد فــازی مثلثــی
دیگــر از رابطــه  ۸بــه دســت میآیــد:

()8

 .4.3.3محاســبه وزن معیارهــا و گزینههــا در
ماتریسهــای مقایســه زوجــی

بــرای محاســبه وزن معیارهــا و گزینههــا
در ماتریسهــای مقایســه زوجــی از رابطــه
 ۹اســتفاده میشــود:

()۹

بــردار وزن نرمالیــزه نشــده بهصــورت
رابطــه  ۱۰خواهــد بــود:

()۱۰

 .5.3.3محاسبه بردار وزن نهایی

بــرای محاســبه بــردار وزن نهایــی بایــد
بــردار وزن محاسبهشــده توســط رابطــه
 ۱۰را طبــق رابطــه  11نرمالیــزه کــرد.
 .4.3مراحــل روش تاپســیس فــازی
اولویتبنــدی
بــرای
()FTOPSIS
پیشــرانهای تأثیرگــذار تجــارت
الکترونیــک در مدیریــت زنجیــره تأمیــن و
لجســتیک الکترونیکــی
بــر اســاس روش تاپســیس ،هــر مســأله
تصمیمگیــری چنــد شــاخصه را بــا m
گزینــه کــه بهوســیله  nشــاخص تصمیــم
ارزیابــی شــود ،میتــوان بهعنــوان یــک
سیســتم هندســی شــامل  mنقطــه در
یــک فضــای  nبعــدی در نظــر گرفــت.
فلســفه اساســی ایــن روش بــر ایــن پایــه
اســتوار اســت کــه گزینــه انتخابــی بایــد
کمتریــن فاصلــه را بــا راهحــل ایــدهآل
مثبــت و بیشــترین فاصلــه را بــا راهحــل
منفــی داشــته باشــد .اگــر در یــک مســأله
تصمیمگیــری چنــد معیــاره n ،معیــار و m
گزینــه وجــود داشــته ،بهمنظــور انتخــاب
بهتریــن گزینــه بــا اســتفاده از روش
شــباهت بــه حــل ایــدهآل ،مراحــل روش
بــه شــرح ذیــل اســت (عطایــی.)۱۳۸۸ ،
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()۱۱

 .1.4.3مرحله  :۱تشکیل ماتریس تصمیم

بــا توجــه بــه تعــداد معیارهــا ،تعــداد
گزینههــا و ارزیابــی همــه گزینههــا بــرای
معیارهــای مختلــف ،ماتریــس تصمیــم
بهصــورت رابطــه  ۱۲تشــکیل میشــود:
بــه دلیــل اینکــه از اعــداد فــازی مثلثــی
اســت،
اســتفادهشــده
~
( Xij = (aij, bij, cijعملکــرد گزینــه
 (i=1,2,...,m) ،iدر رابطــه بــا معیــار
 (j=1,2,...,n) ،jاســت .اگــر کمیتــه
تصمیمگیرنــده دارای  Kعضــو باشــد
امیــن تصمیمگیرنــده
و رتبهبنــدی K
~
)  Xijk = (aijk, bikj, cijkباشــد ،بــه ازای
 i=1,2,...,mو  j=1,2,...,nبــا توجــه بــه
معـیارها رتبـهبنــدی فــازی تــرکــیــبی
~
)  Xijk = (aij, bij, cijگـزینــــهها را
میتــوان بــر اســاس روابــط  ۱۴ ، ۱۳و ۱۵
بــه دســت آورد :

()12

()۱۳
()۱۴
()۱۵

مرحله  :۲تعیین ماتریس وزن معیارها

در ایــن مرحلــه ضریــب اهمیــت معیارهای
مختلــف در تصمیمگیــری ،بهصــورت
رابطــه  ۱۶تعریــف میشــود:
بــه دلیــل اســتفاده از اعــداد مثلثــی
فــازی ،هــر یــک از مؤلفههــای ( wjوزن
هــر معیــار) بهصــورت رابطــه ۱۷تعریــف
میشــود.
تصمیمگیرنــده
کمیتــه
اگــر
دارای  Kعضــو باشــد و ضریــب
اهمیــت  Kامیــن تصمیمگیرنــده
~
باشــد.
) Wjk = (wjk1, wjk2, wjk3
رتبــهبنــــدی فـــازی تـــرکـــیبی
~
)  Wj = (wj1, wj2, wj3بــه ازای
 ،j=1,2,...,nرا میتــوان از روابــط ،۱۸
 ۱۹و  ۲۰بهدســت آورد
 .3.4.3مرحلــه  :۳بــی مقیــاس کــردن
ماتریــس تصمیــم فــازی
زمانــی کــه  xijهــا بهصــورت فــازی
هســتند rij ،هــا نیــز فــازی خواهنــد بــود.

بــرای مقیــاس کــردن ،در ایــن مرحلــه
از تغییــر مقیــاس خطــی بــرای تبدیــل
مقیــاس معیارهــای مختلــف بــه مقیــاس
قابلمقایســه اســتفاده میشــود .در
اعــداد فــازی مثلثــی ،دراههــای ماتریــس
تصمیــم بــی مقیــاس بــرای معیارهــای
مثبــت و منفــی بــه ترتیــب از روابــط  ۲۱و
 ۲۲محاســبه میشــود:
*
کــه در روابــط  ۲۱و  c j ،۲۲و  aبهصــورت
روابــط  ۲۳و  ۲۴خواهــد بود.
بنابرایــن ،ماتریــس تصمیــم فــازی
~
بیمقیــاس شــده ( )Rبهصــورت رابطــه
 ۲۵بهدســت میآیــد.

()۱۶

()17

()۱۸
()۱۹
()۲۰

بــا توجــه بــه وزن معیارهــای مختلــف،
ماتریــس تصمیــم فــازی وزندار از ضــرب

()۲۷

در رابطــه  i ۲۷و  jبهصــورت i=1,2,...,m
 j=1,2,...,n ،تعریــف میشــود کــه
بیانگــر تعــداد گزینههــا و  nبیانگــر تعــداد
معیارهــا اســت.
در اعــداد مثلثــی بهصــورت فــازی ،بــرای
ماتریــس تصمیــم فــازی وزن دار مثبــت
و منفــی بــه ترتیــب از رابطــه  ۲۸و ۲۹
اســتفاده میکنیــم:
m

()21
()22

()23
()24

 .5.4.3مرحلــه  :۵یافتــن حــل ایــدهآل
فــازی (* )FPIS,Aو حــل ضــد ایــدهآل فــازی
( )FNIS,A -

ایــدهآل فــازی و ضــد ایــدهآل فــازی
بهترتیــب بــا رابطههــای  ۳۰و  ۳۱تعریــف
میشــوند:

()25

در رابطــه  i ۲۵و  jبهصــورت  i=1,2,...,mکــردن ضریــب اهمیــت مربــوط بــه هــر
 (j=1,2,...,n) ،تعریــف میشــود کــه  mمعیــار در ماتریــس بیمقیــاس شــده
بیانگــر تعــداد گزینههــا و  nبیانگــر تعــداد فــازی بهصــورت رابطــه  ۲۶بــه دســت
میآیــد:
معیارهــا اســت.
 .4.4.3مرحلــه  :۴تعییــن ماتریــس تصمیــم
فــازی وزندار

~

کــه  wjبیانکننــده ضریــب اهمیــت
معیــار  CJاســت .بــن؛ رایــن ماتریــس
تصمیــم فــازی وزندار بهصــورت رابطــه
 ۲۷خواهــد بــود:

()26

کــه  V*Iبهتریــن مقــدار معیــار  iاز بیــن
همــه گزینههــا و  V-Iبدتریــن مقــدار
معیــار  iازیــن همــه گزینههــا اســت.
ایــن مقادیــر از روابــط  ۳۲و  ۳۳بــه دســت
میآینــد:
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 .7.4.3مرحله  :۷محاسبه شاخص شباهت

شــاخص شــباهت از رابطــه  ۳۷محاســبه
میشــود:

در رابطــه  ۳۲و  i ۳۳و  jبهصــورت
 i=1,2,...,mو ) (j=1,2,...,nتعریــف
میشــود کــه  mبیانگــر تعــداد گزینههــا
و  nبیانگــر تعــداد معیارهــا اســت.
گزینههایــی کــه در* Aو  A-قــرار
میگیرنــد بــه ترتیــب نشــاندهنده
ا بهتــر و کامــ ً
گزینههــای کامــ ً
ا بدتــر
هســتند .

در رابطــه  i ،۳۷بهصــورت i=1,2,...,m
تعریــف میشــود کــه بیانگــر تعــداد
گزینههــا اســت.
 .8.4.3مرحله  :۸رتبهبندی گزینهها

شــدند .نتايــج ايــن بخــش نشــان داد کــه
از  63معیــار معرفيشــده پــس از مطالعــه
ادبیــات گذشــته و اســتخراج آنهــا16 ،
معیــار برگزیــده شــدند .بــر اســاس ديــدگاه
متخصصــان ،معیارهــای تأثیرگــذار تجــارت
الکترونیــک در مدیریــت زنجیــره تأمیــن و
لجســتیک الکترونیکــی انتخــاب شــده بــه
شــرح جــدول اســت.
بــا اســتفاده از روش دلفــی و مقیــاس
لیکــرت عوامــل تأثیرگــذار تجــارت
الکترونیــک در مدیریــت زنجیــره تأمیــن
و لجســتیک الکترونیکــی ،از میــان 32
گزینــه مطــرح شــده 4 ،گزینــه انتخــاب
شــدند کــه بــه شــرح جــدول  ۴اســت.

در ایــن مرحلــه بــا توجــه بــه میــزان
شــاخص شــباهت ،گزینههــا رتبهبنــدی
میشــوند بهطوریکــه گزینههــای بــا .1,4وزندهــی معیارهــای توســعه تجــارت
 .6.4.3مرحلــه  :۶محاســبه فاصلــه از حــل
شــاخص شــباهت بیشــتر در اولویــت قــرار الکترونیکــی
ایــدهآل و ضــد ایــدهآل فــازی
از روش مقایســه زوجــی فــازی چانــگ،
دارنــد.
ـد
ـ
ض
و
آل
ه
ـد
فاصلــه هــر گزینــه از حــل ایـ
در ایــن تحقیــق بهمنظــور رتبهبنــدی
ایــدهآل فــازی بــه ترتیــب از روابــط  ۳۴و
معیارهــای تأثیرگــذار تجــارت الکترونیــک
 .۴تجزیهوتحلیل نتایج
 ۳۵قابلمحاســبه اســت:
پــس از شناســايي پیشــرانهای تأثیرگــذار در مدیریــت زنجیــره تأمیــن و لجســتیک
تجــارت الکترونیــک در مدیریــت زنجیــره الکترونیکــی اســتفاده شــده اســت .بــرای
تأمیــن و لجســتیک الکترونیکــی ،تجزیهوتحلیــل نتایــج از اعــداد فــازی
فهرســتي بــا  63معیــار تهیــه شــد و در مثلثــی بــرای مقداردهــی نســبتهای
قالــب پرسشــنامه  5گزينــهای لیکــرت کیفــی مطابــق جــدول  ۲اســتفاده شــده
(خیلــی زیــاد تــا خیلــی کــم) در اختیــار اســت .ســپس بــا اســتفاده از ماتریــس
متخصصــان و صاحبنظــران قــرار گرفــت مقایســات زوجــی ،معیارهــا وزندهــی
تــا از نظــرات آنهــا بــرای تعییــن معیارهای شــد .نتایــج مقایســات زوجــی معیارهــا در
در رابطــه  ۳۴و  i ۳۵و  jبهصــورت مهــم اســتفاده شــود .پــس از جم ـعآوری جــدول  ۵و زیــر معیارهــای هــر کــدام از
 i=1,2,...,mو ) (j=1,2,...,nتعریــف پرسشــنامه و گــردآوری نظــرات  ۱۰نفــر از شــاخههای اصلــی در جدولهــای شــماره
میشــود کــه  mبیانگــر تعــداد گزینههــا کارشناســان اداره صنعــت ،معــدن و تجارت  ۸ ،۷ ،۶و  ۹آمــده اســت .بــا اســتفاده از
و  nبیانگــر تعــداد معیارهــا اســت.
اســتان خراســان شــمالی ،ايــن معیارهــا نظــر  ۱۰نفــر از کارشناســان ،ماتریــس
 dفاصلــه بیــن دو عــدد فــازی اســت کــه بــه اعــداد کمــي تبديــل شــدند .ســپس مقایســه زوجــی معیارهــا بهدســت آمــد
) (a , b , c
اگــر ) (a1, b1, c1و  2 2 2دو عــدد میانگیــن نمــره نظــرات آنهــا پیرامــون کــه در جــدول  ۵نشــان داده شــده اســت.
فــازی مثلثــی باشــد ،فاصلــه دو عــدد از
هــر معیــار محاســبه شــد و معیارهایــی
رابطــه ۳۶بــه دســت میآیــد.
کــه میانگیــن کمتــر از  ۴داشــتند ،حــذف همچنیــن ماتریــس مقایســه زوجــی زیــر
معیارهــای محیــط کالن در جــدول ۶
نشــان داده شــده اســت.
ماتریــس مقایســه زوجــی زیــر معیارهــای
محیــط صنعــت در جــدول  ۷نشــان داده
شــده اســت.
ماتریــس مقایســه زوجــی زیــر معیارهــای
محیــط داخلــی در جــدول  ۸نشــان داده
شــده اســت.
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جدول  :۳معیارها و زیر معیارهای تأثیرگذار تجارت الکترونیک در مدیریت زنجیره تأمین و لجستیک الکترونیکی بر اساس نظر خبرگان

جنبه ارتباطی ()CA

جنبه فرآیند کسبوکار()PA

جنبه خدمات ()SA

برنامهریزی و زمانبندی تولید ()PA.1

ارسال بهموقع محصول ()SA.1

صرفهجویی در هزینههای
زنجیره تأمین ())OA.1

مدیریت موجودی ()PA.2

کاهش موجودی انبار ()SA.2

بهبود وضعیت رقابت ())OA.2

تسهیل و تقویت هماهنگی
سازمان با شرکاء ())CA.3

هماهنگی بین اجزای زنجیره تأمین
()PA.3

برنامهریزی حملونقل ()SA.3

ارسال سریع سفارش ())OA.3

افزایش سرعت ،دقت و کیفیت
زنجیره تأمین ())CA.4

رشد سریع فناوریها ()PA.4

خدمات لجستیک ()SA.4

مدیریت اطالعات ())OA.4

تبادل اطالعات ())CA.1
ارتباط مستقیم با

تأمینکنندگان ())CA.2

ماتریــس مقایســه زوجــی زیــر معیارهــای
مشــخصات فنــاوری در جــدول  ۹نشــان
داده شــده اســت.

جدول  :۴عوامل مؤثر بر توسعه تجارت الکترونیکی در مدیریت زنجیره تأمین
و لجستیک الکترونیکی بر اساس نظر خبرگان

در ایــن مرحلــه بــر اســاس روش مقایســات
زوجــی فــازی چانــگ ،اوزان معیارهــای
تأثیرگــذار تجــارت الکترونیــک در
مدیریــت زنجیــره تأمیــن و لجســتیک
الکترونیکــی بــا اســتفاده از رابطههــای ۳
الــی  ۱۱و بــا اســتفاده از جــداول  ۵الــی
 ۹بهدســتآمده اســت .نتایــج محاســبات
بــرای اوزان همــه معیارهــا و زیــر معیارهــا
در جــدول  ۱۰نشــان دادهشــده اســت.

ردیف

عامل مؤثر

۱

بهبود زنجیره تأمین ()SCI

۲

افزایش رضایت مشتری ()ICS

۳

افزایش سود و کاهش هزینهها ()IPC

۴

بهرهوری لجستیک ()LE

 .2.4اولویتبنــدی پیشــرانهای تأثیرگــذار
تجــارت الکترونیــک در مدیریــت زنجیــره
تأمیــن و لجســتیک الکترونیکــی

در مرحلــه اول بــا توجــه بــه تعــداد
معیارهــا ،تعــداد گزینههــا و ارزیابــی همــه
گزینههــا ،ماتریــس تصمیــم بهصــورت
جــدول  ۱۱تشــکیل میشــود.
در مرحلــه دوم ،از هــر ســطر ماتریــس
تصمیــم کــه مربــوط بــه یــک زیرمعیــار
اســت ،هــر معیــار را بــر بزرگتریــن
درایــه موجــود در همــان ســطر تقســیم
و ســپس در ماتریــس بهدســتآمده،
اعــداد فــازی هــر زیــر معیــار را در وزن
زیــر معیــار ضــرب میکنیــم .ســپس
در ماتریــس جدیــد از هــر زیرمعیــار
بزرگتریــن درایــه و کوچکتریــن درایــه
را بهدســت میآوریــم و بهصــورت

جنبه آنالین ()OA

جدول  :5مقایسات زوجی فازی معیارهای اصلی

OA

SA

PA

CA

( ۰/۳۳و  ۰/۲۱و )۰/۱۲۵

()۰/۱۴ ,۱/۹۷ ,۵

()۰/۳۳ ,۲/۱۱ ,۷

()۱ ,۱ ,۱

()۰/۱۴ ,۰/۲۳ ,۰/۵

()۰/۳۳ ,۲/۶۱ ,۵

()۱ ,۱ ,۱

()۰/۱۴ ,۱/۳۶ ,۳

()۰/۱۱ ,۰/۴۴ ,۲

()۱ ,۱ ,۱

()۰/۲ ,۱/۱ ,۳

()۰/۲ ,۲/۶۹ ,۷

()۱ ,۱ ,۱

()۰/۵ ,۴/۵ ,۹

()۲ ,۴/۹ ,۷

()۳ ,۵/۳ ,۸

مقایسه زوجی
معیارها

CA
PA
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عــدد فــازی مثلثــی مینویســیم کــه بــه
ترتیــب برابــر حــل ایــدهآل فــازی و حــل
ضــد ایــدهآل فــازی خواهــد بــود .ســپس
بــا اســتفاده از رابطــه  ۳۶فاصلــه از حــل
ایــدهآل و ضــد ایــدهآل فــازی را بهدســت
میآوریــم کــه نتایــج در جــدول ۱۲نشــان
دادهشــده اســت .ســپس شــاخص شــباهت
هــر گزینــه را بــه دســت میآوریــم کــه
بــر اســاس آن گزینههــا اولویتبنــدی
شــده اســت.
بــا توجــه بــه جــدول  ۱۲ترتیــب اولویــت
گزینههــا بهصــورت رابطــه زیــر خواهــد
بــود.

جدول  :۶مقایسات زوجی فازی زیر معیارهای جنبه ارتباطی
جنبه ارتباطی

CA.4

CA.3

CA.2

CA.1

()۰/۱۴ ,۱/۳۹ ,۵

()۰/۱۴ ,۰/۵۵ ,۳

()۰/۵ ,۴/۵ ,۷

()۱ ,۱ ,۱

CA.1

()۰/۱۴ ,۰/۵۲ ,۳

()۰/۱۱ ,۰/۳۸ ,۲

()۱ ,۱ ,۱

()۰/۱۴ ,۰/۴۱ ,۲

CA.2

()۰/۱۴ ,۲/۹۴ ,۵

()۱ ,۱ ,۱

()۰/۵ ,۵/۳۵ ,۹

()۰/۳۳ ,۳/۳۶ ,۷

CA.3

()۱ ,۱ ,۱

()۰/۲ ,۱/۲۴ ,۷

()۰/۳۳ ,۴/۲۳ ,۷

()۰/۲ ,۲/۹۹ ,۷

CA.4

()CA

بوکار
جدول  :7مقایسات زوجی فازی زیر معیارهای جنبه فرآیند کس 

بــا توجــه بــه رابطــه  ۳۸میتــوان نتیجــه
گرفــت مهمتریــن پیشــرانهای تأثیرگــذار
تجــارت الکترونیــک در مدیریــت زنجیــره
تأمیــن و لجســتیک الکترونیکــی بــه
ترتیــب اهمیــت ،افزایــش ســود و کاهــش
هزینههــا ،بهــرهوری لجســتیک ،افزایــش
رضایــت مشــتری و بهبــود زنجیــره تأمیــن
اســت.

PA.4

PA.3

PA.2

PA.1

کسبوکار ()PA

جنبه فرآیند

()۰/۲۵ ,۱/۵۹ ,۵

()۰/۱۱ ,۵۱/۹۱ ,۴

()۰/۱۴ ,۰/۳۳ ,۰/۵

()۱ ,۱ ,۱

PA.1

()۰/۲ ,۲/۶۲ ,۷

( ۲/۷۵ ,۷و )۰/۲

()۱ ,۱ ,۱

()۲ ,۳/۵ ,۷

PA.2

()۰/۱۴ ,۱/۸ ,۶

()۱ ,۱ ,۱

()۰/۱۴ ,۱/۹ ,۵

()۰/۲۵ ,۲/۱۱ ,۹

PA.3

()۱ ,۱ ,۱

()۰/۱۶ ,۲/۴۶ ,۷

()۰/۱۴ ,۲/۱۱ ,۵

()۰/۲ ,۲/۱۲ ,۴

PA.4

جدول  :۸مقایسات زوجی فازی زیر معیارهای جنبه خدمات

 .۵نتیجهگیری و پیشنهادات

بایــد بــه ایــن نکتــه توجــه کــرد کــه
تجــارت از طریــق الکترونیــک ،بســیار
کمهزینهتــر از روشهــای ســنتی موجــود
اســت .کسـبوکارهایی کــه بــه روشهــای
اینترنتــی پایهگــذاری میشــود بــه نســبت
خیلــی زیــاد ،ســودهای بیشــتری نســبت
بــه کســبوکارهای ســنتی دارد؛ زیــرا در
کمتریــن زمــان ممکــن ،بســیاری از افــراد
را تحــت پوشــش قــرار میدهــد و ایــن
مزیــت رقابتــی موجــب شــده اســت تــا
کس ـبوکار اینترنتــی بــه یــک کس ـبوکار
میلیــارد دالری در سراســر جهــان مبــدل
شــود .از آنجاکــه زنجیــره تأمیــن یــک
مزیــت رقابتــی مهــم اســت ،میــزان رقابــت
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جنبه خدمات

SA.4

SA.3

SA.2

SA.1

()۰,۱۲ ,۲,۲۲ ,۵

()۰,۲ ,۰,۸۸ ,۳

()۰,۱۴ ,۲,۵۵ ,۵

()۱ ,۱ ,۱

SA.1

()۰,۱۴ ,۱,۹۳ ,۵

()۰,۲ ,۱,۱۴ ,۶

()۱ ,۱ ,۱

()۰,۲ ,۲,۰۲ ,۷

SA.2

()۰,۲۵ ,۲,۳۵ ,۵

()۱ ,۱ ,۱

()۰,۱۶ ,۲,۳۷ ,۵

()۰,۳۳ ,۲,۸۳ ,۵

SA.3

()۱ ,۱ ,۱

()۰,۲ ,۱,۸۱ ,۴

()۰,۲ ,۱,۷۲ ,۷

()۰,۲ ,۱,۷۹ ,۸

SA.4

()SA

جدول  :۹مقایسات زوجی فازی زیر معیارهای جنبه آنالین
جنبه آنالین

OA.4

OA.3

OA.2

OA.1

()۰,۲۵ ,۳,۰۴ ,۷

()۰,۲ ,۱,۹۴ ,۵

()۰,۱۴ ,۱,۳۳ ,۴

()۱ ,۱ ,۱

OA.1

()۰,۲ ,۱,۹۴ ,۵

()۰,۲ ,۲,۱۴ ,۵

()۱ ,۱ ,۱

()۰,۲۵ ,۳,۰۴ ,۷

OA.2

()۰,۱۴ ,۱,۳۳ ,۴

()۱ ,۱ ,۱

()۰,۲ ,۱,۴۲ ,۵

()۰,۲ ,۲,۱۴ ,۵

OA.3

()۱ ,۱ ,۱

()۰,۲۵ ,۳,۰۴ ,۷

()۰,۱۴ ,۱,۳۳ ,۴

()۰,۲ ,۱,۹۴ ,۵

OA.4

()CA

جدول  :۱۰میزان اوزان معیارها و زیر معیارهای پیشرانهای تأثیرگذار تجارت الکترونیک در مدیریت زنجیره تأمین و لجستیک الکترونیکی

OA

SA

PA

CA

معیار

۰/۳۱

۰/۲۳

۰/۲۱

۰/۲۳

وزن معیار ()۱

OA.4

OA.3

OA.2

OA.1

SA.4

SA.3

SA.2

PA.4 SA.1

PA.3

PA.2

PA.1

CA.4

CA.3

CA.2

CA.1

۰/۲۷

۰/۲۳

۰/۲۱

۰/۲۹

۰/۲۴

۰/۲۶

۰/۲۴

۰/۲۷ ۰/۲۴

۰/۲۶

۰/۲۸

۰/۲۵

۰/۲۴

۰/۲۵

۰/۲۸

 ۰/۲۲وزن زیر معیارها ()۲

%۶/۵

%۵/۵ %۸/۹

%۵/۹

%۵/۶ %۵/۵ %۵/۵

%۵

%۶

%۷ %۸/۷۳

%۵/۸ %۵/۴

%۵/۵ %۵/۲

زیر معیارها

%۵

()۱(*)۲

جدول  :۱۱ماتریس تصمیم
زیرمعیارها

معیارها
LE

IPC

ICS

SCI

CA.1

()۱ ,۴,۴ ,۱۰

()۱ ,3,7 ,۱۰

()۱ ,3/8,7

()۱ ,3/7 ,۱۰

CA.2

()۱ ,5/1 ,۱۰

()۱ ,۳/۳ ,۷

()۱ ,۳/۷ ,۷

()۱ ,3,۶ ,۱۰

CA.3

()۱ ,3,۴ ,۷

()۱ ,3,۶ ,۸

()۱ ,۴,۳ ,۷

()۱ ,3,۲ ,۷

CA.4

()۱ ,۴,۳ ,۹

()۱ ,۴,۳ ,۹

()۱ ,3,۳ ,۷

()۱ ,3,۳ ,۷

PA.1

()۱ ,3,7 ,۸

()۱ ,3,۲ ,۸

()۱ ,3,۲ ,۹

()۱ ,3,۲ ,۷

PA.2

()۱ ,3,۴ ,۷

()۱ ,3,۳ ,۷

()۱ ,3,۵ ,۹

()۱ ,3,۲ ,۷

PA.3

()۱ ,۴,۵ ,۸

()۱ ,3 ,۷

()۱ ,3,۱ ,۸

()۱ ,۲,۹ ,۷

PA.4

()۱ ,۵,7 ,۱۱

()۱ ,3,۱ ,۷

()۱ ,۲,۹ ,۷

()۱ ,۲,۵ ,۷

SA.1

()۱ ,3,7 ,۸

()۱ ,4,2 ,۸

()۱ ,3,3 ,7

()۱ ,3,3 ,9

SA.2

()۱ ,3,3 ,7

()۱ ,3,6 ,9

()۱ ,3,7 ,7

()۱ ,3,5 ,7

SA.3

()۱ ,4,2 ,9

()۱ ,3,5 ,7

()۱ ,2,8 ,6

()۱ ,3,8 ,9

SA.4

()۱ ,4,4 ,۸

()۱ ,2,6 ,6

()۱ ,3,4 ,۸

()۱ ,2,8 ,6

OA.1

()۱ ,3,2 ,7

()۱ ,3,8 ,9

()۱ ,3,9 ,9

()۱ ,3,3 ,7

OA.2

()۱ ,3,5 ,9

()۱ ,4,2 ,9

()۱ ,3,5 ,7

()۱ ,3,1 ,7

OA.3

()۱ ,4,5 ,9

()۱ ,3,4 ,9

()۱ ,3,2 ,9

()۱ ,3,9 ,7

OA.4

()۱ ,3,7 ,7

()۱ ,3,5 ,7

()۱ ,۳,۷

()۱ ,۴,۵ ,۸
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جدول 12:فاصله از حل ایدهآل و ضد ایدهآل فازی برای گزینهها

LE

IPC

ICS

SCI

0,۵۷۹

۰,۶۳۳

۰,۶۰۷

۰,۶1۷

S *i

۰,۴۵۳

۰,۵۲۵

۰,۴۲۷

۰,۴۰۱

S-i

% ۴۳

% ۴۵

% ۴۱

% ۳۹

جنبه ارتباطی

ســازمانها میتوانــد تــا حــدی بــه
میــزان کارایــی و اثربخشــی زنجیــره تأمین
آن ســازمان وابســته باشــد .مدیریــت
زنجیــره تأمیــن همــواره در حــال رشــد
اســت و تــاش میکنــد تــا هماهنگــی و
بهینهســازی و کاهــش هزینــه و افزایــش
کیفیــت و تســهیل در توزیــع و افزایــش
رضایــت مشــتری را هرچــه بیشــتر و بهتــر
انجــام دهــد.
کاربــرد فنــاوري اطالعــات و تجــارت
الکترونیــک در زمینــه تــدارکات و اجــرا
میتوانــد منافــع عظیمــی را بــا کاهــش
همزمــان هزینههــا و افزایــش رضایــت
مشــتریان ،بــه همــراه داشــته باشــد.
معمــوالً ســرمایهگذاری تنهــا بــر روي
فنــاوري اطالعــات ،پاســخگو نیســت،
بلکــه ممکــن اســت تغییــرات اساســی
در جنبههــای فیزیکــی زنجیــره تأمیــن،
ضــروري باشــد تــا منافــع بالقوه لجســتیک
الکترونیکــی بهطــور کامــل حاصــل شــود.
از ایــنرو بهبودهــاي رقابتــی حاصــل از
لجســتیک الکترونیکــی ،میتوانــد بــراي
ســایر رقبــا کــه قــادر نیســتند بــه چنیــن
بهبودهایــی دســت یابنــد ،تهدیداتــی را
ایجــاد کنــد.
در نتیجــه تغییــرات زنجیــره تأمیــن
کــه بهوســیله لجســتیک الکترونیکــی
تســهیلیافته اســت میتوانــد در بعضــی
شــرکتها مــورد توجــه قــرار نگیــرد و
یــا اینکــه برعکــس ،در بعضــی دیگــر از
شــرکتها ،موجبــات تغییــرات اساســی
و پرهزینــه در شــیوه تولیــد شــود .بــه
دلیــل علــل ذکرشــده ،لجســتیک دیگــر
نمیتوانــد یــک عملکــرد و موضــوع جزئــی
داشــته باشــد ،بلکــه نیازمنــد آن اســت کــه
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بهعنــوان عامــل محــوري بــراي رســیدن
بــه موفقیــت کل شــرکت محســوب و
مدیریــت شــود.
بهاینترتیــب ممکــن اســت تغییــرات
داخلــی و خارجــی در فعالیتهــای
زنجیــره تأمیــن ،دلیــل کافــی بــراي
تجدیدنظــر اساســی بعضــی شــرکتها ،در
اســتراتژي کلــی شــرکت باشــد.
پژوهــش حاضــر ،بــا هــدف کلی شناســایی
و اولویتبنــدی پیشــرانهای تأثیرگــذار
تجــارت الکترونیــک در مدیریــت زنجیــره
تأمیــن و لجســتیک الکترونیکــی انجــام
شــد.
در ایــن پژوهــش پیشــرانهای تأثیرگــذار
تجــارت الکترونیــک در مدیریــت زنجیــره
تأمیــن و لجســتیک الکترونیکــی
شناساییشــده در  4گــروه اصلــی جنبــه
ارتباطــی ،جنبــه فرآینــد کســبوکار،
جنبــه خدمــات و جنبــه آنالیــن تقســیم
شــده اســت.
بــرای بهدســت آوردن اوزان معیارهــا از
روش مقایســه زوجــی فــازی چانــگ و
بــرای رتبهبنــدی پیشــرانهای تأثیرگــذار
تجــارت الکترونیــک در مدیریــت زنجیــره
تأمیــن و لجســتیک الکترونیکــی از روش
تاپســیس اســتفادهشــده اســت .بــرای
گــردآوری اطالعــات از  2روش کتابخانـهای
و میدانــی اســتفاده شــد.
روش کتابخانــهای در ادبیــات پژوهــش
و روش میدانــی مربــوط بــه جمــعآوری
اطالعــات و گــردآوری اطالعــات از
طریــق توزیــع پرسشــنامه میــان افــراد
صاحبنظــر در حــوزه تجــارت الکترونیــک
انجــام شــده اســت.
بــر اســاس نتایــج پژوهــش عوامــل افزایــش

ســود و کاهــش هزینههــا ،بهــرهوری
لجســتیک ،افزایــش رضایــت مشــتری
و بهبــود زنجیــره تأمیــن بــه ترتیــب
رتبههــای اول تــا چهــارم را در توســعه
تجــارت الکترونیکــی در بنگاههــای
کوچــک و متوســط بــه خــود اختصــاص
دادنــد.
همانطــور کــه از نتیجــه ایــن پژوهــش
نمایــان اســت مهمتریــن فاکتورهــای
اصلــی در مدیریــت زنجیــره تأمیــن ،عامــل
افزایــش ســود و کاهــش هزینــه اســت کــه
بیــان بهــرهوری در ســازمان اســت کــه
ایــن افزایــش ســود نبایــد بــه کیفیــت و
زمــان چرخــه مدیریــت زنجیــره تأمیــن
آســیب بزنــد.
در همیــن راســتا پیشــنهاد میشــود ،بــه
کارایــی چارچوبهــاي قانونــي ســنتي،
قوانيــن مرتبــط بــا اينترنــت ،ســهولت
ثبــت يــك کســبوکار جديــد ،تدویــن
مقــررات ،اســتانداردها و ضوابــط مربــوط
بــه تجــارت الکترونیکــی بیشــتر توجــه
شــود.
بــرای تحقیقــات آتــی پیشــنهاد
میشــود ایــن مســأله بــا روشهــای
دیگــر تصمیمگیــری چنــد معیــاره،
روشهــای آمــاری ،شــبکههای عصبــی،
درخــت فــازی ،ماشــین بــردار ،سیســتم
خبــره فــازی و  ...حــل شــود و ســپس
نتایــج آن بــا پژوهــش حاضــر مقایســه
شود.
همچنیــن پیشــنهاد میشــود ایــن مــدل
را بــا در نظــر گرفتــن محدودیتهــای
فــازی ،دولتــی و بودجــه بــا اســتفاده از
برنامهریــزی خطــی و متغییرهــای صفــر
و یــک مدلســازی کننــد.
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منابع
 نقــش.1385 ، لیریائــی ا و ر،پورطباطبایــی ن
،تجــارت الکترونیــک در مدیریــت زنجیــره تأمیــن
،دومیــن کنفرانــس لجســتیک و زنجیــره تأمیــن
. انجمــن لجســتیک ایــران،تهــران
 کتــاب.۱۳۹۳ ، ســرافرازی ا، ایزدیــار ص،حبیبــی ا
.1 ،تصمیمگیــری چنــد معیــاره فــازی
 زنــد حســامی، محــب ربانــی س،حیــدری قرهبــاغ ه
 تأثیــر بهینــه تجــارت الکترونیــک بــر.1388 ،ح
 فصلنامــه تخصصــی،مدیریــت زنجیــره تأمیــن
.21  شــماره،6  دوره،رشــد فنــاوری
 کتــاب تصمیمگیــری چنــد.۱۳۸۸ ،عطائــی م
 دانشــگاه صنعتــی، شــاهرود،معیــاره فــازی
 نمــودار درجــه بزرگــی دو عــدد، ص۲۳۴ ،شــاهرود
.فــازی نســبت بــه هــم
.1386 ،ا. جاللــی ع، مژدهــی ن،ر.مهربــان ا
لجســتیک الکترونیکــی و نقــش و اهمیــت آن در
 چهارمیــن همایــش ملــی،مدیریــت زنجیــره تأمیــن
. تهــران،تجــارت الکترونیکــی
.1383 ، یــاری ب، توکلــی مقــدم ر،رزمــی ج
اثــرات بکارگیــری تجــارت الکترونیــک در مدیریــت
 اولیــن،زنجیــره تأمیــن و چالشهــای پیــش رو
، تهــران،کنفرانــس لجســتیک و زنجیــره تأمیــن
.انجمــن لجســتیک ایــران
 لجســتیک.1386 ، عبدالباقــی ا و ع،صــراف ا
 نخســتین کنفرانــس بینالمللــی.الکترونیکــی
مدیریــت زنجیــرهی تأمیــن و سیســتمهای
. انجمــن مدیریــت اســتراتژیک ایــران،اطالعــات
Anderson, P.F, Bennett, P.D, 1988.
Dictionary of Marketing Terms. American Marketing Association, Chicago.
Baily, Martin , 2001. Macroeconomic
Implications of the New Economy.
Proceedings of the Symposium on
Economic Policy for the Information
Economy, Federal Reserve Bank of
Kansas City, August 30 September ,
Vol. 1, p.p. 68-201.

TEAMBUILDING
تیم و تیمسازی
بــر اســاس نــگاه ببلیــن بــه کار تیمــی،
قــرار نیســت در یــک تیــم همــه اعضــاء
یــک انــدازه باشــند یــا یــک مشــابه را
انجــام دهنــد یــا حتــی فشــار ،تنــش و
ســختی یکســانی را تحمــل کننــد .مهــم
ایــن اســت کــه هــر کــس در جــای خــود
قــرار گیــرد و دانــش ،مهــارت ،عالقــه و
توانمندیهایــش بــا جایــگاه و نقشــی کــه
بــه او اختصاص داده شــده اســت همخوانی
داشــته باشــد .بــر اســاس دیــدگاه ببلیــن
افــراد در یــک تیــم نقشــههای متفاوتــی
را میتواننــد و یــا ممکــن اســت بــازی
کننــد کــه عبارتانــد از :
 ایدهپرداز ()Plant هماهنگکننده ()Coordinator ارزیــاب و مراقــب یــا ناظــر (– Monitor)Evaluator
 افراد اجرایی ()Implementer کاشــف یا جســتجوگر منابــع (Resource)Investigator
 تمامکننده ()Finishers شــکلدهندهها یــا موتورهــای محــرکتیــم ()Shapers
 متخصصان ()Specialists کارکنان تیم ()Teamworkersامــا در هــر نقشــی از یــک تیــم آنچــه
موفقیــت آنهــا را تضمیــن خواهــد کــرد در
قالــب مــوارد زیــر خالصــه خواهــد شــد:
 اعضــای یــک تیــم بایــد از اهــداف کالنمطلــع و بــه دســتیابی بــه آنهــا نیــز متعهد
باشــند .ایــن شــفافیت بــا تشــریح دقیــق
انتظــارات از اعضــای تیــم تقویــت خواهــد
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شــد .در چنیــن فضایــی اعضــاء بهراحتــی
ریســک معقــول را در انجــام وظایفشــان
میپذیرنــد.
 ارتباطــات میــان اعضــای یــک تیــمموفــق آزاد ،صادقانــه و مبتنــی بــر
احتــرام اســت .افــراد در بیــان احساســات،
افــکار ،عقایــد و راهحلهــای بالقــوه
مســائل راحــت هســتند و همچنیــن
گفتوگــو و شــنود مؤثــر میــان اعضــاء
برقرار است.
 حــس تعلــق باالیــی در میــان اعضــاءمشــاهده میشــود.
آنهــا همچنیــن تعهــد عمیقــی نســبت
بــه تصمیمــات و اقدامــات تیــم تجربــه
میکننــد .ایــن حــس تعلــق و تعهــد
زمانــی تقویــت میشــود کــه اعضــاء زمــان
خاصــی را بــرای توســعه هنجارهــا و قواعــد
ارتباطــی بــا یکدیگــر صــرف کننــد.
 اعضــای تیــم بهعنــوان یــک کل واحــدبــا تجربیــات منحصــر بهفــرد ،دیدگاههــا
و عقایــد مختلــف بــا ایــن رویکــرد اصلــی
دیــده میشــوند کــه "هــدف اصلــی از
تشــکیل تیــم بهرهمنــدی از تفــاوت آراء
و نظــرات اســت ".
 خالقیــت ،نــوآوری و دیدگاههــایمتفــاوت پذیرفتــه و تقویــت میشــوند.
اعضــای تیــم میداننــد نقطــه قــوت
یــک تیــم ایــن اســت کــه هــر عضــو ایــده
متفاوتــی را بــرای حــل مســائل ،بهبــود
فرآیندهــا ،دســتیابی بــه اهــداف و خلــق
یــا بهســازی محصــوالت یــا خدمــات
جدیــد یــا موجــود ارائــه کننــد.

دکتر نگار معتمدی
مدیر توسعه سرمایههای انسانی تیپاکس
motamedi.n@tipax.ir

 یــک تیــم موفــق بهطــور مســتمر خــودرا ارزیابــی و آزمایــش میکنــد و بدیــن
ترتیــب الگوهــا ،فرآیندهــا و تعامــات
میــان اعضــاء را بهبــود میبخشــد .اعضــاء،
آزادانــه دربــاره هنجارهــای تیــم و آنچــه
مانــع از حرکــت رو بهجلــو در جهــت
بهبــود فرآیندهــا و پیشــرفت در دســتیابی
بــه اهــداف و تکمیــل مأموریتهــای تیــم
میشــود ،بحــث میکننــد.
 اعضــای تیــم دربــاره رویههــایتشــخیص ،تحلیــل و حــل مســائل و
تعارضــات کار تیمــی توافــق دارنــد و
بهخوبــی از تعارضــات و بحثهــای
شــخصی خــودداری میکننــد.
 رهبــری مشــارکتی در جلســات راهبــری،تخصیــص وظایــف ،بحــث و گفتوگــو
دربــاره تصمیمــات و تعهــدات و ارزیابــی
میــزان پیشــرفت باعــث پاســخگویی
اعضــاء و ارائــه راهنمــا بــه اعضــاء جهــت
ادامــه مســیر میشــود.
 تصمیمــات اعضــای تیــم بهصــورتگروهــی ،بــا کیفیــت باالتــر و بــا درجــه
باالتــری از مشــروعیت و پذیــرش جمعــی
اتخــاذ میشــود.

جنگ قیمت ها در حمل و نقل هوشمند
امــروزه بــا اســتفاده از ابزارهایــی ماننــد
تلفنهــای همــراه هوشــمند ،امکانــات
جدیــدی از کاربــری روشهــای تجــاری
و صنعتــی بــه وجــود آمــده اســت .یکــی
از ایــن کســبوکارها انتقــال هوشــمند
مســافران در ســطح شــهر میباشــد.
ایــن فراینــد که در دنیــا بــه Ride Sharing
معــروف اســت ،بــه افــراد ایــن امــکان را
میدهــد کــه بــا تلفنهــای هوشــمند
خــود از رانندگانــی کــه در محــدوده
جغرافیایــی آنهــا قــرار دارنــد درخواســت
ســفر کننــد و در صــورت قبــول ایــن
درخواســت از طــرف یــک راننــده ،دو
طــرف بــا یکدیگــر تطبیــق داده میشــوند.
اوبــر یکــی از شــرکتهای پیشــرو در ایــن
زمینــه در دنیــا اســت .در مذاکــرهای کــه
بــا آقــای دکتــر کیــت چیــن رئیــس بخش
تحقیقــات اقتصــادی شــرکت اوبــر داشــتم،
ایشــان اذعــان داشــتند کــه اوبــر توانســته
میــزان کارایــی تاکســیها را از  %33بــه
 %73افزایــش دهــد .بدیــن معنــی کــه بــه
طــور ســنتی ،تاکســیها در  %33مــوارد
مســافر در خــودروی خــود داشــتهاند
درصورتیکــه اوبــر بــا اســتفاده از روش
تطبیــق مســافر بــا راننــده توانســته ایــن
عــدد را تــا  %73افزایــش دهــد.
نکتــه افزایــش کارایــی تنهــا نکتــه
قابلتوجــه بنگاههــای اینچنینــی
نیســت .قیمتگــذاری ســفر نیــز یکــی از
مهمتریــن و پراهمیتتریــن نــکات بــرای
ســوددهی بنگاههــا و رضایــت مشــتریان
اســت .بــرای درک اهمیــت قیمتگــذاری
ابتــدا بایــد بــه طبیعــت ایــن بازارهــا دقــت
کنیــم.
طبــق آخریــن برآوردهــا در حــال حاضــر
اوبــر حدودا ً  %73ســهم بــازار آمریــکا را از
 ride sharingدر اختیــار دارد %27 .مابقــی
در اختیــار شــرکت لیفــت میباشــد.
درنتیجــه درمجمــوع دو شــرکت
تقریبــاً تمامــی بــازار را در اختیــار
دارنــد .همانطــور کــه از تئوریهــای
کالســیک اقتصــاد خــرد میدانیــم،

درصورتیکــه کاالهــای دو بنــگاه کامــ ً
ا
همگــن باشــند ،بــازار بــا شــرایط دوقطبــی
روبــرو خواهــد شــد .در ایــن شــرایط جنگ
قیمتــی باعــث کاهــش قیمــت و حاشــیه
ســود هــر دو بنــگاه میشــود .تــا نقط ـهای
کــه بــه «تعــادل برترانــد» معــروف اســت
و هــر دو بنــگاه بــه ســود ســفر خواهنــد
رســید.
اوبــر و لیفــت بســیار هوشــمندانه و آگاه از
جنــگ قیمــت ،مکانیــزم قیمتـیای ایجــاد
کردهانــد کــه درنهایــت میتوانــد بــه
آنهــا اجــازه دهــد کــه از تعــادل قیمــت
برترانــد فاصلــه بگیرنــد.
بــه عنــوان مثــال در شــیوه قیمتگــذاری
اوبــر ،قبــل از ثبــت درخواســت بــه جــای
اینکــه یــک قیمــت نهایــی بــه کاربــر داده
شــود یــک بــازه قیمــت داده میشــود
و درنهایــت پــس از پایــان ســفر قیمــت
نهایــی بــا توجــه بــه زمــان واقعــی ســفر و
مســافت طــی شــده در بــازه تعییــن شــده
مشــخص میگــردد.
ایــن شــیوه قیمتگــذاری نــه تنهــا
باعــث کمتــر شــدن جنــگ قیمــت
میشــود ،بلکــه درنهایــت در صــورت
بیشــتر بــودن ترافیــک یــا افزایــش
زمــان ســفر بــه هــر دلیــل ،مســافر مبلــغ
بیشــتری پرداخــت میکنــد و نیــاز بــه
پرداخــت یارانــه بــه راننــده از طــرف اوبــر
کمتر میشود.
در حــال حاضــر در ایــران دو شــرکت
«اســنپ» و «تپســی» از شــرکتهای
برجســته در زمینــه حملونقــل هوشــمند
مســافر در ســطح شــهر هســتند.
از ایــن جهــت میتــوان گفــت کــه بــازار
ایــران نیــز حالــت دوقطبــی دارد امــا
تفــاوت عمــده در روش قیمتگــذاری
اســت .در سیســتم ایــران افــراد پــس از
مشــخص کــردن مقصدشــان درخواســت
قیمــت میکننــد و قیمــت دقیــق ســفر
خــود را دریافــت میکننــد.
ایــن بــه افــراد امــکان میدهــد کــه
هــر دو اپلیکیشــن «اســنپ» و «تپســی»
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را بــاز کــرده ،قیمــت را چــک کــرده و
بعــد درخواســت ســفر کننــد و بــا توجــه
بــه همگــن بــودن نــوع ســرویس هــر دو
شــرکت ،مســافران بــه احتمــال زیــاد
قیمــت پاییــن تــر را انتخــاب میکننــد.
بــا توجــه بــه طبیعــت ایــن بــازار کــه هــر
ســفر را میتــوان یــک کاالی متفــاوت در
نظــر گرفــت ،عمــ ً
ا امــکان تبانــی بیــن
بنــگاه وجــود نــدارد و نتیجــه ایــن امــر،
جنــگ قیمــت بیــن «اســنپ» و «تپســی»
خواهــد بــود کــه درنهایــت موجــب افزایش
یارانــه پرداختــی بنــگاه هــا بــه راننــده و
کاهــش حاشــیه ســود خواهــد شــد.
شــاید در وهلــه اول ایــن اتفــاق مثبتــی
بــرای مصــرف کننــده بــه نظــر آیــد
ولــی بــا توجــه بــه اینکــه بنگاههــای
خصوصــی هرگــز در درازمــدت تــوان
پرداخــت یارانــه را ندارنــد ایــن جنــگ
قیمــت احتمــاالً بــه حــذف یــک بازیگــر
منجــر شــده و بــازار را بــه انحصــار کامــل
تبدیل خواهد کرد.
درنهایــت تنهــا بازیگــر باقیمانــده در بــازار
میتوانــد از قیمتگــذاری انحصــاری
اســتفاده کنــد کــه باعــث افزایــش قیمــت
بــرای مصرفکننــدگان میشــود.
درمجمــوع در رابطــه بــا آینــده بــازار
حملونقــل هوشــمند ایــران میتــوان
بــه ایــن جمعبنــدی رســید کــه اگرچــه
ممکــن اســت قیمتگــذاری داینامیــک و
بــازه ای بــا بســترهای موجــود در ایــران
ســازگاری نداشــته باشــد ،ولــی سیســتم
حــال قیمتگــذاری نیــز در صــورت
ادامــه ،باعــث افزایــش جنــگ قیمــت و
کمتــر شــدن تعــداد بازیگرهــا خواهــد
شــد.
[شماره پنجم-پاییز]۱۳۹۷
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بدرود آدرس ،بدرود نشانی
بــا پیدایــش پدیــده اجتماعــی شــدن
انســان و شــکلگیری روســتا و اســکان
گرفتــن در کنــار هــم ،نقــش آدرس
اهمیــت یافــت .معمــوال در ایــن روســتاها
آدرسهــا بــا شــاخصهایی ماننــد کنــار
چشــمه ،کنــار درخــت بــزرگ ،نخســتین
در بــاالی ده و ...بــرای پیــدا کــردن مــکان
اســتفاده میشــد و بــا پیدایــش شــهرها
و اجتمــاع شهرنشــینی اســتفاده از نــام
بــرای معابــر و شــماره بــرای خانههــا بــه
صــورت اجبــار درآمــد و اســتفاده از آدرس
فرســتنده و گیرنــده بــه شــکل نوشــتاری
متنــی روی مراســات ترویــج یافــت.
در ایــن روش ،تفکیــک و توزیــع مراســات
بــا خوانــدن آدرس انجــام میگرفــت و
بهخاطــر نوشــتارهای ناخوانــا ،غلــط و
مشــابه معمــوال خطــای زیــادی داشــت.
در اواســط دهــه  1940میــادی ،ایــده،
ابــداع و تولیــد کدپســتی در ســازمانهای
پســتی در کشــورهای قــاره اروپــا پدیــد
آمــد .اکثــر کدهــای پســتی براســاس
تقســیمبندی جغرافیایــی مکانــی شــکل
گرفــت کــه شــمایل نقــاط جغرافیایــی
اســتان ،شهرســتان ،شــهر ،دهســتان و
روســتا اســت.
درج کدپســتی در کنــار آدرس ســرعت
تفکیــک و توزیــع مراســات را افزایــش
و خطــا را در ایــن فرآینــد کاهــش داد و
48
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همچنیــن باعــث پیدایــش پســت مکانیــزه
شــد.
در اوایــل دهــه  1970میــادی ،ســامانه
مکانیابــی و موقعیتیابــی جهانــی
( )Global Position Systemراهانــدازی
شــد .ایــن ســامانه بــا اســتفاده از 24
ماهــواره بهطــور مــداوم زمیــن را دور
میزنــد و قــادر اســت شناســه مــکان
جغرافیایــی را شناســایی کنــد .در ایــن
ســامانه هــر  4ماهــواره در یــک محــور
قــرار دارنــد .ایــن ســامانه امــکان شناســایی
موقعیــت مــکان جغرافیایــی بیــن  10تــا
 100متــر را فراهــم میکنــد .براســاس
محاســبات ســاده ریاضــی توســط
گیرندههــای زمینــی طــول (،)Longitude
عــرض( )Latitudeو ارتفــاع ()Altitude
موقعیــت مــکان جغرافیایــی بــه دســت
آمــد .دریافــت ســیگنالهای  GPSاز ایــن
ســامانه هــا هزینــهای نــدارد.
ســامانه  GPSمســتقل از زیرســاخت تلفن و
اینترنــت اســت .نظــام آدرسدهــی تلفنی و
کدپســتی جامعیــت نــدارد و یافتــن مــکان
مقصــد هنــوز بــرای اغلــب افــراد مشــکل
اســت و نیــاز بــه نقشــههای شــهری
حــس میشــود .بــا رشــد روزافــزون و
نفوذپذیــری گوشــیهای تلفــن همــراه
هوشــمند و وجــود ســامانه  GPSدر آنهــا،
امــکان ارســال مــکان ( )Locationدر

مهندس عبدالحمید منصوری
مدیرعامل شرکت تی تک

پیامرســانهای قابــل نصــب در ایــن
تلفنهــای همــراه فراهــم شــده اســت
و برنامــه بــا مســیریابهای موجــود در
تلفــن همــراه هوشــمند مســیر رســیدن
بــه مقصــد را بــرای دریافتکننــده مــکان
( )Locationمحقــق میکنــد.
مــا شــاهد اســتفاده روشهــای کدگــذاری
مکانــی ()Location Encoding System
از اواخــر دهــه قبــل در ســامانههای
اجتماعــی ،جابهجایــی فــردی ،مرســولهای
و حمــل و نقــل هســتیم .همچنیــن
همگانــی شــدن و جــاری شــدن آن در
ســامانههای کاربــردی در تلفنهــای
هوشــمند و اینترنــت مشــاهده میشــود و
گــواه آن در کشــور خودمــان کاربردهــای
اســنپ ،کارپینــو و تپســی در جابهجایــی
اشــخاص و تیپیــک و الوپیــک در
جابهجایــی مرســوله اســت.
در ادامــه بــه بررســی چنــد روش کدگذاری
مکانــی میپردازیــم.
 )1شناسایی طول و عرض جغرافیایی
()Latitude & Longitude

طــول و عــرض جغرافیایــی شــمارهای
اســت کــه بــه یــک مــکان جغرافیایــی بــا
تقریــب  10متــر تخصیــص داده میشــود و
ترکیــب اســتفاده در آن مهــم اســت .طــول
ایــن کــد  15الــی  20کاراکتــر (ماننــد

شکل -۱ناحیه و منطقه رشته جغرافیایی tو tn

 )35.76053.51.41467و تقریبــا 2
برابــر طــول یــک تلفــن اســت .مهمتریــن
اشــکال ایــن کــد نقطــهای بــودن آن
اســت؛ در حالیکــه مکانهایــی همچــون
پــارک ،دریاچــه و زمیــن فوتبــال نقطــه
نیســتند .بــا وجــود اینکــه بیــش از 15
ســال از پیدایــش و ابــداع آن میگــذرد،
هنــوز بــرای مــردم در کاربردهــای عمومــی
رایــج نشــده اســت و بیشــتر در زیرســاخت
برنامههــای کاربــردی نقــش پایــهای و
بنیادیــن دارد.
 )2رشته جغرافیایی()Geohash

شکل -2ناحیه و منطقه رشته جغرافیایی tو tnk

رشــته جغرافیایــی مــکان را براســاس
روشهــای ریاضــی ســاده بــه یــک رشــته
تبدیــل میکنــد کــه اعــداد  5تــا  9و
حــروف َ تــا ۀ را بــه جــز حــروف A,I,O,L
شــامل میشــود.
رشــته جغرافیایــی ( )Geohashبــه یــک
ناحیــه تخصیــص داده میشــود در واقــع
یــک  ...روی کــره زمیــن اســت.
طــول رشــته جغرافیایــی ( )Geohashاز
یــک تــا  12اســت کــه کــد یــک رقمــی
آن ناحیــهای بــا طــول و عــرض 5009.4
در  4992.6کیلومتــر بــه مســاحتی بــه
انــدازه  250099.44کیلومتــر مربــع و کــد
 12رقمــی آن ناحیــهای بــا طــول عــرض
 3/7در  1/9ســانتی متــر بهمســاحتی
بهانــدازه  7/03ســانتیمتر مربــع را
مشــخص میکنــد .وجــود حــروف  ----و
 8باعــث برداشــت اشــتباه در ایــن رشــته
جغرافیایــی میشــود.

شکل -۳ناحیه و منطقه رشته جغرافیایی tnkو tnm
شکل -۴ناحیه و منطقه رشته جغرافیایی
 tnke3ynوtnke3ync

 )3رشته جغرافیایی )Geohash-36( -36
رشــته جغرافیایــی)Geohash-36( -36
هماننــد رشــته جغرافیایــی  – 32اســت
امــا بــا روشــی کــه امــکان برداشــت و
درک اشــتباه در آن کمتــر اســت .در
ایــن کــد جغرافیایــی از حــروف صــدادار
انگلیســی اســتفاده نمیشــود .در ایــن
رشــته جغرافیایــی امــکان برداشــت و
درک نادرســت هنــوز وجــود دارد و آنهــم
بهدلیــل اســتفاده از حــروف “ ”bو
“”Bاســت کــه “ ”bبــا عــدد“ ”6و “ ”Bبــا
عــدد “ ”8اشــتباه گرفتــه شــوند
(اشکال  1تا .)4
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)4کد نقشه ()Map Code
کــد نقشــه بــرای شناســایی مــکان
جغرافیایــی توســط یــک ســازمان هلنــدی
در ســال  2013میــادی طراحــی و بــه
بــازار عرضــه شــده اســت و دارای  3بخــش
اســت:
بخــش اول کــد کشــور بــر اســاس
اســتاندارد  ISO 3166اســت و بخــش دوم
و ســوم بــا " " .تفکیــک میشــود (p1
 .)p2.p3در  Map Codeبهیــک مــکان
کدهــای متناوبــی نیــز تخصیــص داده
میشــود بــرای مــکان بــا طــول و عــرض
جغرافیایــی ()35.762411.51.416681
عـــاوه بــر Map Code؛ IRN 92.YRX
کدهایــی ماننــدIRN H80.X2T ، IRN 65SV.
SQH، IRN C8VG.QR7L، RMXHL.84T2

نیــز اســتفاده میشــود .نکتــه جالــب در
ایــن شناســه ایــن اســت کــه میتوانیــم از
کدهــای بــدون اســتفاده از کشــور ناحیــه
اســتفاده کــرد همســان کــد آخــری کــه
بهصــورت  P1.P2بــدون کلمــه IRN
است(شــکل .)5
 )5کدپســتی بــاز و یــا کدپســتی آزاد
()Open Post Code
"کــد پســتی بــاز" در ســطح جهانــی و یــا

در داخــل کشــور میتوانــد اســتفاده شــود
ایــن کــد همســان "کــد مکانــی بــاز"
( )Open Location Codeاســت ولــی بــرای
اســتفاده در ســطح یــک کشــور طــول آن
کوتاهتــر اســت و در واقــع خیلــی شــبیه
"کــد مکانــی بــاز کوتــاه" اســت.
شکل۵

جدول ابعاد شناسه مکانی باز
کاربرد
coarse geographical statistics

93km x 72km

D

statistical regions, marketing, etc.

19km x 14km

D4

small area statistics, private address,
service calculations.

3.7km x 2.6km

D4H

neighborhood areas.

.75km x .57km

D4H9

large campus, street segments

150m x 115m

D4H9G

postcodes for many sites and
campuses.

30m x 23m

D4H9G7

postcodes for individual buildings,
entrances; infrastructure
(bridges, junctions, etc.).

کشــورهایی ماننــد ایرلنــد ،هنگکنــگ،
هنــد و یمــن از ایــن شناســه بــرای کدگذاری
ی کننــد.
مــکان خــود اســتفاده م ـ 
شناســه مکانــی بــاز (بانــک مرکــزی-
 )CentralBankکشــور ایرلنــد D4HB-LH
(ســالن شــهر )CentralHall-در دوبلیــن
( D4H9-G73ســالن ملــی کنســرت-
 NationalConsetHall)D4HD-C6اســت.
ایــن شناســه دارای رقــم کنترلــی اســت و
ایــن مقولــه دقــت و درســتی آن را افزایــش
میدهــد .رقــم کنتــرل  D4H9G73عــدد
 5اســت کــه بــه شــکل D4H9G73/5
اســتفاده میشــود.
طــول و عــرض جغرافیایــی و شناس ـههای
معــادل:
Coordinator: Latitude 53.344036
Longittude-6.267188
IrelandCode: D4H9G73
Iemap.org/D4H9G73
WordPostcode:942GC7VNFQ/H
Mapplot.org/942GC7NVFQ
Geohash-36:bdbtTLCG6r/i
Geo36.org/bdbtTLCG6r
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ابعاد ناحیه

شناسه مکانی باز

5.98m x 4.6 m
)(avg. offset<3m

D4H9G73

 )6شناســه منطقــهای طبیعــی (Natural
:)Area Code
شناســه منطقـهای طبیعــی ( )NACتوســط
شینهانگشــن ( )Xinhangshenبــا

هــدف یــک آدرس سیســتم جهانــی در
ســال  1994میــادی ابــداع شــد.
ایــن شناســه بــر اســاس  3مؤلفــه طراحــی
و تولیــد شــده اســت.
مؤلفــه اول عــرض جغرافیایــی (،)Latitude
مؤلفــه دوم طول جغرافیایــی ()Longitude
و مؤلفــه ســوم ارتفــاع جغرافیایــی
( )Altitudeاســت.
لــذا نواحــی و مکانهــای دارای
ارتفــاع هــم میتواننــد دارای شناســه
شــوند و البتــه بــرای تولیــد منطقــهای
طبیعــی ( )NACمؤلفــه ســوم اختیــاری
است.
در ایــن مؤلفــه از حــروف صدادار انگلیســی
( )A,E,I,O,Uاســتفاده نمیشــود بنابرایــن
ســهولت خوانــدن و درک آســانتر را
دربــر دارد .همچنیــن اســتفاده از اعــداد
بهخصــوص “ ”8“ ,”0”, ”1باعــث ســر
درگمــی میشــود.

شناسه منطقه ی برج ایفل H5Q2HR48QH
میباشد

 )7ســامانه شناســه بکریــاب (

)Head Locator System

Maiden

ایــن شناســه همــان  QTH Locatorو یــا
 QRA Locatorو یــا  IARU Locatorاســت
کــه اعضــای اتحادیــه رادیــو آماتــوری
جهانــی ( )IARUاســتفاده میکننــد .ایــن
شناســه طــول و عــرض جغرافیایــی را بــه
یــک کــد هشــت رقمــی تبدیــل میکنــد.
ایــن شناســه بــه صــورت  2رقمــی4 ،
رقمــی 6 ،رقمــی و  8رقمــی اســتفاده
میشــود.
در ایــن شناســه از حــروف صــدا در
انگلیســی نیــز اســتفاده میشــود.
 )8شناسه چه  3کلمهای ()What 3 Word
در ایــن روش کل زمیــن را بــه مربــع  3متر
در  3متــر تفکیــک و بــر اســاس یــک روش
تصادفــی هــر مربــع را بــه  3کلمــه تبدیــل
میکننــد و بهصــورت Word1.Word2.
 /// Word3نمایــش داده میشــود.

 M8JB6 NXSK8این شناسه مربوط به مکانی در
تهران ،خ نلسون ماندال (آفریقا) ،خ تابان است.

 ///jockers.rings.mildیک قطعه  3*3را در
ایران ،تهران ،خیابان نلسون ماندال (آفریقا)،
خیابان تابان غربی نشان می دهد.

 ///Jockers.rRings.Mildیــک قطعــه 3*3
را در ایــران -تهــران -خیابــان نلســون
مانــدال (آفریقــا) -خیابــان تابــان غربــی
نشــان میدهــد.
 ///Crusher.Flushed.Bakedنشــاندهنده
یکــی از پایههــای بــرج ایفــل در شــهر
پاریــس اســت و Spotty.Nursery.Noisy
///نشــان پایــه دوم بــرج ایفــل اســت.
در ایــن شناســه هیچگونــه شــباهتی بیــن
کلمــات نیســت و /// Jockers.Rings.Mild
کــه نشــاندهنده مکانــی و قطعــه 3*3
در خیابــان تابــان در تهــران اســت شناســه
نزدیــک و مشــابه آن و نزدیــک آن یعنــی
 ///jockers.Rings.Mileبــه مکانــی در
شــهر هــوالن ( )Hulanدر کشــور چیــن
اشــاره میکنــد.
در انتهــا کــد مکانــی اســتفاده شــده در
جامعــه جانشــین آدرس خواهــد شــد کــه
دارای ویژگیهــای ذیــل اســت:

طــول کدهــا بایــد بهانــدازه کافــی
کوتــاه باشــد تــا بتــوان آنهــا را حفــظ کــرد.
کدهــا بایــد بهتنهایــی کافــی باشــند
و نیــاز بــه اطالعــات اضافــی ماننــد نــام
کشــور یــا شــهر نباشــد.
بایــد بــرای یــک مــکان واحــد و یکتــا
باشــد.
کدهــا نبایــد دارای حــروف و اعــداد
قابــل اشــتباه باشــند ،ماننــد  O,0,B,8و
غیــره.
کدها نباید گمراهکننده باشند.
قابــل فهــم و درک آســان باشــد کــه بــا
نــگاه بــه آن مــردم بتواننــد مــکان و مســیر
خــود را انتخــاب کننــد.
در جایــی کــه مــکان منطقــه متغیــر
باشــد و کدهــا نشــانگر یــک ناحیــه باشــند.
کدهــا بهتــر اســت پیشــوند داشــته
باشــند.
کدهــا بــرای یــک مــکان بایــد قطعــه
تولیــد شــوند و بــه هیــچ مفســری نیــازی
نداشــته باشــند.
الگوریتــم کدهــا بایــد بهصــورت
همگانــی نشــر شــود و اســتفاده از آن
رایــگان باشــد.

منابع:
1)Evaluation Of Location Encoding
System
2) Internet
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معرفی کتاب
امتیازگیرندگان بهعنوان مصرفکنندگان
ایــن کتــاب بــا معرفــی عناوینــی همچــون حــق امتیــاز،
امتیازدهنــده ،امتیازگیرنــده ،شــبکه و سیســتم فرانچایــز؛
چالشهــای پیــش روی رگوالتورهــا را تبییــن میکنــد و
زمینههــای آســیبپذیری امتیازگیرنــدگان را در شــرایط
بحــران توضیــح میدهــد.
بهطــور خــاص ،علتهــای نامتقــارن بــه عواملــی
همچــون طبیعــت توافقنامــه حــق امتیــاز بــه شــکل یــک
فــرم اســتاندارد و نــه یــک قــرارداد رابطـهای ،عــدم وجــود
مکانیزمهــای نظارتی-کنترلــی دقیــق بیــن امتیازدهنــده
و امتیازگیرنــده و ضعــف در مدلهــای فرانچایــزی مرتبــط
هســتند کــه ایــن مــوارد بهطــور مفصــل در ایــن کتــاب
تشــریح شــده اســت.

فرم اشتراک فصلنامه تخصصی تیپاکس
از عالقــه منــدان بــه فصلنامــه تخصصــی تیپاکــس دعــوت مــی شــود در صــورت تمایــل بــه دریافــت ایــن
نشــریه ،همــه مــوارد فــرم ذیــل را بــا دقــت و خوانــا تکمیــل فرماینــد.
نام:

نام خانوادگی:

شغل:

نشانی کامل پستی:

کد پستی  10رقمی:

تلفن ثابت:

تلفن همراه:

پست الکترونیک:

مدت اشتراک:
خواهشــمند اســت فــرم اشــتراک را پــس از تکمیــل ،بــه آدرس پســتی تهــران ،خیابــان نجــات اللهــی جنوبــی ،شــماره ،38
ســاختمان تیپاکــس ،طبقــه اول ،روابــط عمومــی  -کــد پســتی  1599686144ارســال نماییــد .همچنیــن مــی توانیــد فــرم
اشــتراک تکمیــل شــده را از طریــق نمابــر  0218457ویــا پســت الکترونیــک  info@tipax.irنیــز ارســال فرماییــد.
نشــریه پــس از دریافــت فــرم اشــتراک در بســته بنــدی مناســب بــرای مخاطبــان عزیــز ارســال خواهــد شــد و در هنــگام
تحویــل بــه هیــچ وجــه نیــاز بــه پرداخــت وجــه نخواهــد بــود.
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e-commerce development will have a
direct impact on people's welfare,” he
added.
“If we succeed in achieving logistic infrastructures within a year or two, we
will see the benefits of reducing urban travel and access of villages and
smaller cities to educational facilities,
as well as health and economics”, said
Kashani, adding “People in these areas usually have good incomes in their
own cities, and maybe lack of access
to facilities makes them emigrate. So
we have to try to provide this access”.
“Perhaps the claim to create a logistics infrastructure in the country for
a private company seems to be a big
deal, but Tipax is a well-established
and old company, and it has worked
well over the years, despite of limitations and adversity, and now by receiving the license of the first private
post operator, we can multiply the
goals that Tipax has had”. added the
CEO of Fakher Holding.
Kashani points out that ICT infrastructures in the country is fortunately provided and international and regional
statistics also confirm this, saying “but
I read statistics that we are the eighth
in e-commerce among the 9 countries
of the region, and Saudi Arabia and
the UAE have the largest share. While
there are many companies and startups which have been active in the
e-commerce sector in the past few
years”.
Speaking to Tipax Kashani said “One
of the main reasons behind the breakdown of startups seems to be the lack
of proper service in the transportation and logistics sector”, adding
“Even large businesses in this area
which do their own logistics work also
realize that this is a specialized activity and it's better to outsource this.
Businesses and startups can benefit
by developing of logistics chain”.
Khuger develops
in addition to the field of logistics,
companies active in the field of
e-commerce as well as domestic furniture and decoration work under the
umbrella of Fakher Holding. Kashani
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says: “decoration is very inclusive, and
all people use it somehow. However,
in difficult economic conditions, it is
one of the first to cut the cost. But
Khuger is growing and now about 300
suppliers offer 80,000 product variations on this site”.
“We have a lot of programs in e-commerce development. this way, Khuger
Plus has launched to offer raw materials and furniture industry equipment.
Khuger will be also active in the garment industry”, he said.
2018, year of development
“We started several development
projects at the same time last year”,
Kashani said, adding that we had a lot
of pressure in the year. For example,
the construction of a central hub was
prepared and equipped in Tehransar,
which is a very big project, and in Iran
and the Middle East, we do not have
such a large and modern construction.
“This year, the largest amount of energy is spent on developing infrastructures, and completing the activities
of new companies, and next year is
the time for expansion and exploitation,” he said. As a result, the initial
pressure on us is reduced and we can

think more about business expansion
with more energy and power.
Iranians are good partners
At the end I would like Mr. Kashani to
talk about the experience of cooperating in the form of holding company.
“I have trouble with the notion that
some people say that Iranians do
not have a good sense of teamwork.
The seeds of this thought have been
planted in our minds and, incidentally,
Iranians work together very well, and
the example of this is a group of subsidiaries in Fakher Holding”. said Mr.
Kashani.
“Of course, to create solidarity and
cooperation, we need to have a common organizational culture, which is
the duty of managers. Although it is
a short time that holding has been
established, today we are in a much
more favorable position, and it will be
better on a daily basis”, he said.
The CEO of Fakher Holding said: “The
relationship between our various organizations is more harmonious than
it was two years ago. Everyone should
know that we work towards a similar
goal, so when we help each other, we
will move more quickly, and more importantly, we will enjoy what we do”.

Hossein Kashani announces the most important goal of Fakher
Holding:

Logistics Infrastructure
evolution
Hossein Kashani, the CEO of Fakher Holding, is recognized as one of the most capable managers in organizing
and structuring. Today, 4 decades of his experience have
come to fruition Fakher holding to form “pervasive exchange network of value among people, government,
Fakher Holding, from friendship to
partnership
Fakher Holding has started the second year of its activity this January.
Hossein Kashani briefly describes the
story of the formation of this collection: The acquaintance and family relationships with Mr. Fakher, 16 years
ago, led to the launch of a series of
collaborative projects such as Khuger website, an electronic store in the
field of interior decoration and furniture.
The CEO of Fakher Holding continued: About 5 years ago, Mr. Mehrdad Fakher proposed establishment
of this holding to bring together our
businesses. the first serious meeting
of establishing Fakher Holding was
held at Tipax three years ago. At first,
we were supposed to name it Tipax
holding, but one of our young friends
suggested the name "Fakher", which
was agreed on by all.
launched in 2016 with two people,

and suppliers of goods and services”. He spends most of
his leisure time on studying, and on the day that the sky
of Tehran was beautiful and cloudy, he told us about the
great but achievable dreams of Fakher Holding.

“now a large network of experts is
created and this is the most important value of this holding” he added.
The relative backwardness of the
country in the field of logistics
The CEO of Holding Fakher added:
Consider logistics, e-commerce, and
finance as three circles that have a
common ground. The engine of all
three sectors is information technology and can work together and create
great values.
“For this purpose, last year we were
helped by a great international advisor and they provided us with a comprehensive analysis of where we are,
where we should reach and how we
should improve in the future. Based
on this analysis, our focus is now on
the development of the logistics sector, and by the end of 2019, a complete chain will have been defined
in this area, and parcel services will
have been completed in real terms

with the help of our subsidiaries, and
planning to enter the supply chain will
be the next priority of Holding’s activities”, he said.
“E-commerce is a relatively good activity in the country, but we have lagged
behind the logistics system. this way,
of course, we have also benefited
from newly-born businesses, and for
instance, we have collaborated with
Sharif University of Technology to attract the startups of this university to
the completion of IT infrastructures of
logistics sector”, he explained.
A Great outlook
By gaining the license of the first private post operator, Holding’s horizons
were broadened and turned into a
pervasive exchange network of value
among people, government, and suppliers of goods and services. “Our goal
is to enable all Iranian citizens to benefit more facilities and infrastructures
and to have a better life. Logistics and
]۱۳۹۷پاییز-[شماره پنجم

54

Tinextco

Tinext

22

w w w.t i n ex tco . co m
]۱۳۹۷پاییز-[شماره پنجم

56

