ﻧﺸﺮﯾﻪ داﺧﻠﯽ ﮔﺮوه ﺧﺪﻣﺎت ﺗﯿﭙﺎﮐﺲ
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ســاماندهی بــازار پســتی بــا ورود بخــش
خصو صی

مازیار کشاورز
مدیر باسابقه صنعت پست کشور
مازیــار کشــاورز از مدیــران قدیمــی و برجســته
صنعــت پســت در کشــور اســت .او در ایــن
گفتوگــو بــه تحلیــل تغییــر و تحــوالت و وضعیــت
امــروز صنعــت پســت پرداختــه و تأکیــد میکنــد
کــه بــا ورود بخــش خصوصــی ،بــه ســاماندهی
بــازار پســتی بســیار خوشــبین اســت.

بهرهگیری از بانکداری باز درصنعت لجستیک

عوامل مهم روانشناسی محیط کار
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نخســتین همایــش شــرکای تجــاری تیپاکــس 31
خــرداد  1398در هتــل اســپیناس تهــران برگــزار
شــد .در ایــن همایــش یــک روزه ،مدیــران ارشــد
تیپاکــس بــه مــرور دســتاوردها ،برنامههــا و
چشــمانداز آینــده پرداختنــد و پــس از آن در
پنلهــای جداگانــه ،پاســخگوی پرســشهای
نماینــدگان بودنــد.

پیــش بهســوی توســعه اکوسیســتم قدرتمنــد و
اســتاندارد پســتی

در گفتوگــو بــا مشــاور انفورماتیــک هلدینــگ فاخــر مطــرح
شــد:

در نخســتین همایــش شــرکای تجــاری تیپاکــس
تأکیــد شــد؛

۲۰

نیازهای لجستیکی استارتآپهای
کشور را برطرف میکنیم

شهروز معاون
مدیرعامل لجستیک بازار
«لجســتیک بــازار» بــا شــعار بســتری بــرای حمایــت
از کســبوکارهای نوپــا در حــوزه لجســتیک و
بهعنــوان پلتفــرم مشــاوره و شــتابدهنده
فعــاالن صنعــت لجســتیک چنــد ماهــی اســت
در هلدینــگ فاخــر فعالیــت خــود را آغــاز کــرده
اســت.

صاحب امتیاز :گروه خدمات تیپاکس
مدیر مسئول :نوید دهقان
سردبیر :سپیده شهرام
شورای سیاست گذاری نشریه:
دکتر مهرداد فاخر ،مدیر عامل تیپاکس/دکتر جمشــید ناظمی ،نایب رئیس هیاتمدیره و رئیس شورای عالی مدیران تیپاکس/
مهندس حسین رضایی ،عضو هیاتمدیره شرکت پست اول/دکتر ســید غالمرضا کاظمی دینان ،مشاور ارتباطات هلدینگ فاخر
و شرکت تیپاکس/منوچهر مطیعا ،مشــاور مدیر عامل و عضو هیاتمدیره تیپاکس/دکتر نگار معتمدی ،نماینده مدیرعامل و مدیر
دفتر اســتراتژیک تیپاکس/هومن خطیبی ،مدیربرند تیپاکس /ســپیده شهرام ،ســردبیر/علی افشار قاســملو ،مشاور برند و
روابطعمومی هلدینگ فاخر ایرانیان
مدیر هنری :زهره محبی/گزارشگر :علی شهال/مترجم :امیرحسین پاشاپور/ویراستار :مونا روشندل
نشانی :تهران ،شهرک استقالل ،خیابان نخ زرین ،بلوار تعاون ،نبش کوچه رضا
کد پستی /15996861۴4021 :خط ویژه/۰۲۱ -۴۱۰۳۶۰۰۰ :خدمات مشتریان۰۲۱ - ۸۴۵۷ :
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No.8-september 2019
نشــریه داخـلـی گـروه خـدمــات تیـپاکس

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

تیپاکس در مسیر نوآوری
سپیده شهرام

در جریــان حرکــت فعــاالن صنعــت پســت جهان از پســت ســنتی به
پســت مــدرن ،ســرمایهگذاری در فناوریهــای جدیــد و بهکارگیــری
ابزارهــا و تکنولوژیهــای نویــن در ایــن صنعــت ،تیپاکــس بهعنــوان
نخســتین کوریــر ســرویس خصوصــی ایــران ،تغییــر و تحــوالت
بزرگــی را از ســاختارهای ســازمانی تــا ظاهــر فیزیکــی و حتــی شــیوه
چیدمــان فضــا در مجموعــه خــود بهوجــود آورده اســت.
در جریــان تغییــر و تحوالتــی کــه در ســاختار برنــد تیپاکــس در حال
وقــوع اســت و در مســیر مدرنیته شــدن و توســعه اقداماتــی که منجر
بــه بهبــود ارزش برنــد خواهــد شــد ،تیپاکــس بهعنــوان برند نخســت
لونقــل درب بــه درب در ایــران ،نخســتین همایــش سراســری
حم 
شــرکای تجــاری خــود را بــا حضــور  317نماینــده از سراســر کشــور
برگــزار کــرد تــا واحدهــای مختلــف بازاریابــی ،اجرایــی ،حقوقــی،
بوکار و توســعه ســرمایههای انســانی ایــن
مالــی ،ICT ،توســعه کسـ 
شــرکت ضمــن ارائــه نــکات کلیــدی مرتبــط بــا رشــد و توســعه برند
و ارائــه خدمــات هرچــه بهتــر خانــواده تیپاکــس به مشــتریان ،نقشــه
راه توســعه ایــن مجموعــه بــزرگ را بــرای نماینــدگان خــود ترســیم
کنند .
تیپاکــس مــدرن کــه ایــن روزهــا دوران تغییــر را ســپری میکنــد ،بــا
برگــزاری ایــن همایــش ســعی بــر آن داشــت تــا خانــواده بــزرگ خود
را دور هــم جمــع کنــد و بــا ایجــاد فضایــی دوســتانه میــان مدیــران
و نماینــدگان سراســر کشــور ،ســختیها و معضــات موجــود را در راه
ارائــه خدمــات هرچــه بهتــر ایــن شــرکت بررســی و راهکارهــای رفــع
معضــات را ارائــه دهــد.
در ایــن شــماره از فصلنامــه تیپاکــس ،ســعی بــر آن داریــم تــا بــا
انعــکاس بخشــی از مباحــث مهمــی کــه در ایــن همایــش بــه آن
اشــاره شــد و همچنیــن مــروری بــر تحوالتــی کــه در راســتای
بازســازی ایــن برنــد صــورت گرفتــه اســت ،پرونــدهای از اقدامــات
نخســتین کوریــر ســرویس خصوصــی ایــران را در ایجــاد خالقیــت،
نــوآوری ،هوشــمندی و توجــه بــه بــازار نویــن بــا خواننــدگان خــود
بــه اشــتراک بگذاریــم.

 ۲۳تیپاکـــس آمـــاده پـــروازی
شکو همند ا ســـت

هومن خطیبی
مدیر برند شرکت تیپاکس
هومـــن خطیبـــی از افـــراد باتجربـــه
در حـــوزه تبلیغـــات و مدیریـــت
برن ــد اس ــت ک ــه بی ــش از  20س ــال
تجرب ــه فعالیـــت در ای ــن حـــوزه و در
شـــرکتهای ایرانـــی و بینالمللـــی
دارد .گفتوگـــوی مـــا را بـــا مدیـــر
برنـــد شـــرکت تیپاکـــس میخوانیـــد.

۲۹

در بزرگترین مالقات فعاالن صنعت
پست جهان بررسی میشود؛

جهتدهی استراتژیک آینده
صنعت پست

پســـت اکســـپو  ،2019بهعنـــوان
پیشـــروترین نمایشـــگاه بینالمللـــی
در صنعـــت پســـت ،از  30ســـپتامبر
تـــا  3اکتبـــر در ســـالن RAI 8
آمســـتردام هلنـــد ،برگـــزار
میشـــو د .

۴۲

بررسی روندهای فناوری و
تأثیر آن در صنعت لجستیک

صالح آچاک
سرپرســـت گـــروه آمـــوزش پســـت
دانشـــکده پســـت و مخابـــرات
لجس ــتیک خ ــودکار بیش ــترین می ــزان
ســـروصداهای رســـانهای را در
ســـالهای اخیـــر بـــه راه انداختـــه
اســـت .تعریـــف و عرضـــه آن در
تیتـــر رســـانهها طـــوری بیانشـــده
کـــه ایـــن روندهـــا بـــه یـــک تفکیـــک
روشـــن بیـــن ماشـــینهای خـــودران
و پهپادهـــا نیـــاز دارنـــد.
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دکتــر مهــرداد فاخــر ،عضــو
هیأتعلمــی مؤسســه آمــوزش عالــی
 ICHESاســترالیا ،بهعنــوان عضــو
کمیتــه علمــی ســیزدهمین کنفرانــس
بینالمللــی مدیریــت اســتراتژیک
معرفی شد.
به گــزارش دبیرخانه ســیزدهمین کنفرانس
بینالمللــی مدیریــت اســتراتژیک ،ایــن
کنفرانــس ،بــا هــدف ایجــاد بســتری
بهمنظــور گردهمایــی اســاتید ،دانشــجویان
و مدیــران ســازمانها ،شــرکتها و
نهادهــای مختلــف توســعهیافته و در حــال
رشــد در کشــور ،برگــزار میشــود تــا
آخریــن دســتاوردهای علمــی و تخصصــی
ایــن حــوزه بررســی و تجزیهوتحلیــل
شــود.
کنفرانــس بینالمللــی مدیریــت
اســتراتژیک بــا تکیــه بــر دو اصــل
علمــی بــودن و مشــارکت حداکثــری بــا
6
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حضــور ســازمانها ،نهادهــا ،شــرکتها،
انجمنهــای مرتبــط و موسســههای
عالقهمنــد بــه مشــارکت در برگــزاری ،بــا
هــدف ایجــاد مشــارکت و تعامــل بیشــتر
بیــن دانشــگران ،پژوهشــگران و مدیــران
مطــرح حــوزه مدیریــت اســتراتژیک
و بــا حضــور اعضــای هیأتعلمــی
دانشــگاههای معتبــر داخلــی و خارجــی
و همچنیــن مؤسســههای علمــی
داخلــی و خارجــی و بــا حضــور اســاتید
و مدعویــن برجســته بینالمللــی از
کشــورهای مختلــف در ســالهای
مختلــف از ســال  1382تاکنــون
برگزار شــده و ســیزدهمین دوره این رویداد
بــا دقــت و کیفیــت باالتــر بــرای
تکمیــل اهــداف و برنامههــای آغازشــده
از ســال پیــش ،در روزهــای  28و  29آبــان
مــاه ســال  1398برگــزار میشــود.
اهــداف ایــن کنفرانــس بــه شــرح ذیــل

اســت:
فراهــم کــردن بســتری بــرای تبــادل
نظــر میــان دانشــگاهیان ،استراتژیســتها
و فعــاالن کســبوکارها
تبییــن تأثیــر مدیریــت اســتراتژیک بــر
رونــد توســعه پایــدار سیاســی و اقتصــادی
مشــارکت و تعامــل دانشــگران،
پژوهشــگران ،متخصصــان و مدیــران حــوزه
مدیریــت اســتراتژیک
تبییــن جایــگاه مدیریــت اســتراتژیک
در فراینــد تصمیمســازی مدیــران کشــور
معرفــی مهمتریــن دســتاوردهای
مدیریــت اســتراتژیک کشــور
مشــارکت و تعامــل دانشــگاهها،
ســازمانها و شــرکتهای دولتــی
و خصوصــی ،مراکــز و نهادهــا،
مراجــع قانونگــذاری ،انجمنهــا
وتـشـکــلهـــای حـــوزه مـدیــریـــت
استراتژیک

تیپاکس؛ مروج لجستیک بشردوستانه
پــس از همــکاری تیپاکــس بــا هاللاحمــر
در قالــب کمــک بــه آســیب دیــدگان
حــوادث طبیعــی در ســالهای اخیــر،
بــه پیشــنهاد هاللاحمــر جمهــوری
اســامی ایــران مقــرر شــد تــا بــر اســاس
تفاهمنامـهای کــه میــان شــرکت تیپاکــس
و ســازمان داوطلبــان جمعیــت هاللاحمــر
کشــور منعقــد میشــود ،تیپاکــس در
موضــوع مدیریــت و همــکاری در شــرایط
اضطــراری و همچنیــن تبییــن و ترویــج
مفهــوم لجســتیک بشردوســتانه بــا عنــوان
مراکــز جمــعآوری کمکهــای مردمــی،
همــکار کمکرســان هاللاحمــر
باشد.
بــه گــزارش خبرنــگار فصلنامــه تیپاکــس،
ازآنجاکــه یکــی از نیازمندیهــای کلیــدی
در مدیریــت حــوادث غیرمترقبــه هــر
کشــوری ،خدمــات گســترده لجســتیکی
اســت ،شــرکت تیپاکــس بهعنــوان
نخســتین کوریــر ســرویس خصوصــی
کشــور ،بــا در اختیــار داشــتن شــبکه

گســترده لجســتیکی ،همــکاری در ارســال
کمکهــای مردمــی بــه مناطــق ســیلزده
ایــران را در ســالهای اخیــر بهعنــوان
یکــی از مســؤولیتهای اجتماعــی خــود
در دســتور کار قــرار داد.
پــس از ایــن مشــارکت کــه با تقدیــر محمد
نصیــری ،رئیــس جمعیــت داوطلبــان
هاللاحمــر همــراه بــود ،تیپاکــس
آمادگــی خــود را بــرای ادامــه همــکاری
بهعنــوان همــراه لجســتیکی جمعیــت
هاللاحمــر و عقــد تفاهمنامههــای الزم
بــرای ارائــه خدمــات در شــرایط بحرانــی و
غیربحرانــی بــه ایــن ســازمان اعــام
کرد.
در ایــن همــکاری ،نماینــدگان
معرفیشــده تیپاکــس از سراســر کشــور
در مواقــع بحــران ناشــی از وقــوع حــوادث
غیرمترقبــه ،بهعنــوان مراکــز کمکرســان
و جم ـعآوری کمکهــای مردمــی فعالیــت
میکننــد و نیروهــای حملونقــل و
لجســتیک ،کمکهــای جمعآوریشــده

را در موقعیــت جغرافیایــی محــل وقــوع
حادثــه بــه دســت فعــاالن جمعیــت
هاللاحمــر میرســانند.
همچنیــن بــر اســاس ایــن همــکاری،
اقــام هویتــی مشــترک بیــن هاللاحمــر
و تیپاکــس بهمنظــور اطالعرســانی
در نمایندگیهــای سراســر کشــور
معرفــی خواهــد شــد و فعــاالن جمعیــت
هاللاحمــر بــه عضویــت کلــوپ مشــتریان
تیپاکــس درخواهنــد آمــد.
در مقابــل ،جمعــی از کارکنــان خانــواده
بیــش از  3500نفــری تیپاکــس از ســوی
نیروهــای هاللاحمــر کمکهــای اولیــه را
آمــوزش میبیننــد و افــراد معرفیشــده از
ســوی تیپاکــس آموزشهــای تخصصــی
الزم را بــا عنــوان مدیریــت بحــران در الیــه
مدیریتــی و سرپرســتی میگذراننــد.
همچنیــن قــرار شــدهاســت کــه تیپاکــس
از ســوی جمعیــت هاللاحمــر ایــران،
در همکاریهــای مشــترک بــه نهادهــای
بینالمللــی معرفــی شــود.
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تازه های پستی از سراسر جهان
استرالیا

پســت اســترالیا بــرای کمــک بــه
پایــان حــوادث جــاده ای ،همــکاری
چهــار ســالهای را بــا انجمــن
کامیــون داران اســترالیا ( )ATAآغــاز
کــرده اســت .ایــن اپراتــور کــه ایــن
مشــارکت را در طــول هفتــه ملــی
امنیــت جــاده ای اســترالیا اعــام
کرده اســت ،بــا انجمــن کامیــونداران
اســترالیا در زمینــه برنامــه ریــزی
آموزشــی بــرای راننــدگان جــوان،
از جملــه فعالیتهــای تجربــی،
فنــاوری ،واقعیــت مجــازی و جلســات
گروهــی کوچــک همــکاری خواهــد
کــرد .بــه عنــوان بخشــی از ایــن
مشــارکت ،پســت اســترالیا همچنیــن
یــک حمایــت مالــی  140هــزار
دالری بــرای نمایشــگاه ایمنــی جــاده
ای کامیــون هــای ولــوو ،بــا هــدف
گــذاری بــرای راننــدگان جــوان و بــی
تجربــه فراهــم خواهــد کــرد .ایــن
نمایشــگاه فعالیــت خــود را در اکتبــر
 2019آغــاز خواهــد کــرد.

اوکراین

پســت اوکرایــن موفــق بــه دریافــت دو
جایــزه جهانی پســت و پارســل 2019
در زمینــه مســئولیت اجتماعــی و
تجــارت الکترونیکــی پســتی شــده
اســت .در هــر دو گــروه شــناخته
شــده ،برنامــه دانشــگاهی پشــتیبانی
الکترونیکــی صــادرات پســت اکرایــن
تعرفــه هــای ویــژه و سیســتم تخفیف
تجمعــی بــرای شــرکت هــای کوچــک
و متوســط محلــی بــرای تحویــل
کاالهــای تجــارت الکترونیکــی ارائــه
میدهــد .بیــش از  20000نفــر در
سراســر اوکرایــن در ایــن کارگاههــای
دانشــگاهی شــرکت کــرده انــد و
بیــش از  100000نفــر دوره هــای
آنالیــن ایــن دانشــگاه را گذراندهانــد.
8
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غنا

لهستان

پســت لهســتان از طریــق شــبکه ای از
الکرهــای پســتی کــه توســط دانیــش
پارســل الکــر ( )Danishو کاربــر
نرمافــزار ســویپ باکــس()SwipBox
ایجــاد شــده ،بســته هــای پســتی
را تحویــل خواهــد داد .در حــال
حاضــر نزدیــک بــه  150الکــر در
فروشــگاههای بینرونــکا ()Biedronka
نصــب شــده کــه بزرگتریــن زنجیــره
ســوپر مارکــت تخفیــف دار در کشــور
اســت و مشــتریان هــم اکنــون
مــی تواننــد از ایــن الکرهــا بــرای
برداشــت بســته هــای خــود هنــگام
خریــد روزانــه اســتفاده کننــد .پســت
لهســتان تنهــا شــرکت کوریــری و
لجســتیک لهســتانی اســت کــه در
اروپــای مرکــزی و شــرقی فعالیــت
مــی کنــد .انتظــار مــی رود کــه روش
تحویــل جدیــد بــه هــدف اپراتــور
بــرای افزایــش درآمــدی دوبرابــر تــا
ســال  2023کمــک کنــد.

قرقیزستان

پســت قرقیزســتان بــرای بهبــود
کیفیــت تحویــل مرســوالت پســتی،
 18دســتگاه خــودرو از  UPUدریافــت
کــرده اســت .بــه گفتــه مدیــر کل
مركــز پســت قرقیزســتان ،مریــخ
ناســپكوف ،پســت قرقیــز تنهــا
شــركت در قرقیزســتان اســت كــه
اتومبیلهــای آن میتواننــد بــه
شهركاشــگر چیــن برســند .وســایل
نقلیــه جدیــد ،زمــان انتظــار بــرای
تحویــل کاالهــای ســفارش داده شــده
از فروشــگاههای آنالیــن را 15تــا20
روز کاهــش میدهنــد.

غنــا پســت بــا پشــتیبانی از پلــت فرم
جدیــد تجــارت الکترونیکــی خــود ،از
کارآفرینــان محلــی حمایــت میکنــد.
برخــاف ســایر وب ســایتهای
خریــد ،وب ســایت ایــن اپراتــور
 postshop.com.ghتحویل مرســوالت
پســتی را بــا قیمتــی مناســب بــرای
کارآفرینــان فراهــم کــرده و بازارهــای
غنــا را بــرای مشــتریان خــارج از
کشــور بــاز میگــذارد .هــدف از
ایــن نــوآوری جــذب شــرکتهای
خــرده فروشــی خارجــی و محلــی
ودیــده شــدن محصــوالت غنــا در
جهــان اســت .مشــتریان مــی تواننــد
سفارشــات خــود را در نزدیکتریــن
اداره پســت تحویــل بگیرنــد.

سوئیس

پســت ســوئیس بــا میگــروس،
بزرگتریــن شــرکت خــرده فروشــی در
ســوئیس ،آغــاز بــه همــکاری کــرده
اســت .اکنــون ،مشــتریان ســوئیس
پســت کــه دارای یــک حســاب آنالین
بــا اپراتــور پســتی هســتند مــی توانند
سفارشــات آنالیــن خــود را در 300
شــعبه میگــروس در سراســر کشــور
دریافــت کننــد .آنهــا پــس از ورود بــه
حســاب کاربــری خــود مــی تواننــد
شــعبه ای را انتخــاب کننــد کــه
مــی خواهنــد بســته یــا نامــه ثبــت
شــده خــود را بــه آن ارســال یــا از آن
دریافــت کننــد .ایــن ابتــکار جدیــد
همچنیــن مشــتریان را بــه ســرویس
پیــک مــآپ میگــروس (PickMup
 ) Migrosمتصــل مــی کنــد.

امارات متحده عربی

پســت امــارات ،همــکاری بــا پلــت فرم
فنــاوری لجســتیک فــار آی ()FarEye
و ســازمان خــرده فروشــی لنــد
مــارک ( )Landmark Groupرا بــرای
بهبــود تحویــل مرســوالت پســتی
در کشــورهای شــورای همــکاری
خلیــج فــارس آغــاز کــرده اســت.
فــار آی ( )FarEyeیــک بســتر تحویــل
هوشــمند بــرای تحویــل مطمئــن،
بــه موقــع و مقــرون بــه صرفــه تــر را
توســعه خواهــد داد .برنامه مســیریابی
جدیــد مبتنــی بــر داده پســت امــارات
باعــث افزایــش تحویــل مرســوالت در
هــر ســاعت می شــود و بــه مشــتریان
امــکان میدهــد محمولــه هــای خــود
را در زمــان واقعــی رهگیــری کننــد.
کانادا

پســت کانــادا در پاســخ بــه افزایــش
قابــل توجــه در حجــم بســته هــای
کوچــک ،سیســتم هــای جدیــدی
بــرای ســورت کــردن بســته هــا در
ونکــوور و تورنتــو ،بــرای نامههــای
داخلــی و بیــن المللــی نصــب کــرده
اســت.این اپراتــور پســتی همچنیــن
قصــد دارد مونتــرال ،را بــه یــک
دســتگاه ســورت کننــده جدیــد
تجهیــز کنــد .بــه طــور کلــی ،ایــن
اپراتــور در نظــر دارد ظــرف مــدت
 10ســال 1.8 ،میلیــارد دالر را
بــرای توســعه زیرســاخت هــای
خــود ســرمایه گــذاری کنــد تــا
ظرفیــت ســورت کــردن بســته هــا
را در بزرگتریــن هــاب هــای خــود
گســترش دهــد.

کره

پســت کــره قصــد دارد فنــاوری
زنجیــره بــاک چیــن را در ســرویس
پرداخــت پســتی خــود ادغــام کنــد.
ســرویس جدیــد ماننــد ســرویسهای
موجــود بــه آســانی قابــل اســتفاده
خواهــد بــود امــا وقتــی مشــتریان
اســکن  QRخــود را بــرای پرداخــت
انجــام مــی دهنــد دادههــای آنهــا در
زنجیــره بــاک چیــن حفــظ میشــود.
ایــن پــروژه آزمایشــی در "شــهر
نوآورانــه" کــره جنوبــی نــاژو آغــاز
خواهــد شــد و ابتــدا رســتورانهای
کوچــک را هــدف قــرار میدهــد.
پســت کــره قصــد دارد در آینــده
ایــن پــروژه را در مؤسســات دولتــی و
مشــاغل محلــی گســترش دهــد .ایــن
اپراتــور همچنیــن بــا پلتفــرم جدیــد
قصــد رســیدن بــه بازارهــای خــارج از
کشــور را دارد.
آلمان

پســت آلمــان بــا زیمنــس لجســتیک
بــرای تلفیــق دســتگاه ســورت
کننــده( )VarioSortدر تأسیســات
ســورت کننــده فــرودگاه فرانکفــورت
قــراردادی منعقــد کــرده اســت.
دســتگاه جدیــد مــی توانــد 18000
بســته در ســاعت ،از جملــه کاالهــای
ســبک تــا وزن  20گــرم را ســورت
کنــد .عــاوه بــر ایــن ،نــرم افــزار
نوآورانــه خوانــدن آدرس ()ARTread
توســط زیمنــس ،امــکان بررســی
دقیــق آدرس هــا و برچســب هــا
را فراهــم مــی ســازد و بــه اپراتــور
کمــک مــی کنــد تــا بــا افزایــش
حجــم ورودی و خروجــی بســته هــا
ســازگار شــود.

انگلستان
رویــال میــل ،صنــدوق هــای پســتی
الکــر را بــرای قــرار دادن بســته هــای
پســتی در انگلســتان ،نصــب خواهــد
کــرد .حــدود  1400صنــدوق پســتی
بــرای مرســوالت در سراســر انگلیــس
از جملــه در بیرمنــگام ،لیــدز ،آبردیــن
و کاردیــف ،از اگوســت ســال جــاری
در دســترس خواهــد بــود .ایــن
صنــدوق هــای پســتی ظــرف مــدت
 6مــاه راه انــدازی خواهنــد شــد .بــا
اســتفاده از صنــدوق هــای پســتی
جدیــد ،مشــتریان مــی تواننــد بــه
همــان روش معمولــی کــه نامــه هــا
را ارســال مــی کننــد ،بســته هــای
پیــش پرداخــت شــده را ارســال ،یــا
بســته هــا را بــا بارکــد ،عــودت دهنــد.
اتریش

پســت اتریــش یــک تمبــر ارزشــمند
منتشــر کــرده اســت .ایــن تمبــر
اولیــن تمبــر در جهــان اســت کــه
از طریــق فنــاوری بــاک چیــن بــه
تأییــد رســیده اســت .ایــن تمبــر
دارای دو عملکــرد اســت .ســمت
چــپ آن یــک تــک شــاخ چنــد رنــگ،
نمــادی از بــاک چیــن اتریــوم را بــه
نمایــش مــی گــذاردو بــه عنــوان یــک
تمبــر معمولــی مــی تــوان از آن بــرای
ارســال نامــه اســتفاده کــرد .ســمت
راســت ،حــاوی همتــای دیجیتالــی
اســت کــه در بــاک چیــن ذخیــره
شــده اســت .ایــن اپراتــور پســتی
 150000تمبــر بــا ارزش هــر قطعــه
 6.90یــورو تولیــد کــرده اســت .ایــن
تمبرهــا در دفاتــر پســت در سراســر
کشــور و از طریــق فروشــگاه اینترنتــی
پســت قابــل دسترســی هســتند.
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نخســتین همایــش شــرکای تجــاری
تیپاکــس  31خــرداد  1398بــا حضور
دکتــر مهــرداد فاخــر مدیرعامــل
شــرکت تیپاکــس ،حســین کاشــانی
مدیرعامــل هلدینــگ فاخــر ،حســین
رضایــی مدیرعامــل وقــت پســت
اول(نخســتین اپراتــور پســت
خصوصــی کشــور) ،مدیــران ارشــد
تیپاکــس و بیــش از  300نفــر از
نماینــدگان ایــن شــرکت از سراســر
کشــور در هتــل اســپیناس تهــران
برگــزار شــد .در ایــن همایــش یــک
روزه ،مدیــران ارشــد تیپاکــس بــه
مــرور دســتاوردها ،برنامههــا و
چشــمانداز آینــده پرداختنــد و
پــس از آن در پنلهــای جداگانــه،
پاســخگوی پرســشهای نماینــدگان
بودنــد .گــزارش ایــن نشســت را
میخو ا نیــد :
بازار بزرگ خدمات لجستیک

دکتــر جمشــید ناظمــی ،نایبرئیــس
هیاتمدیــره و رئیــس شــورای عالــی
مدیــران تیپاکــس در ایــن همایــش گفــت:
شــرکتها و ســازمانها بــه دلیــل نــام،
تاریخچــه یــا ثروتشــان نیســت کــه زنــده
10
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میماننــد ،بلکــه آنهایــی در طــول تاریــخ
بقــا خواهنــد داشــت کــه بتواننــد خــود را
بــا تغییــرات محیطــی منطبــق کننــد.
ناظمــی ادامــه داد :در طبیعــت و در
قالــب یــک اکوسیســتم ،مجموعــهای از
موجــودات زنــده بــا یکدیگــر و بــا محیــط،
آب ،هــوا ،خــاک و ...تعامــل میکننــد
و در چنیــن فضایــی بــا هــم در رقابــت
و همــکاری هســتند .ایــن موجــودات
در یــک اکوسیســتم منابــع جدیــدی را
خلــق میکننــد و بــا هــم بــه اشــتراک
میگذارنــد .زمانــی هــم کــه در شــرایط
محیطــی اتفاقــی خــارج از کنترلشــان
روی میدهــد ،همــراه بــا هــم سیســتم
را مدیریــت میکننــد و زنــده میماننــد.
نایبرئیــس هیأتمدیــره تیپاکــس
بــا بیــان اینکــه مفهــوم اکوسیســتم در
ادبیــات صنعتــی و کاری نیــز وجــود
دارد ،گفــت :تیپاکــس تنهــا یــک شــرکت،
بــا حضــور یــک ســری از نماینــدگان
نیســت ،بلکــه درواقــع تیپاکــس یــک
اکوسیســتم در تعامــل بــا بســیاری از
عوامــل داخلــی و خارجــی اســت .در ایــن
اکوسیســتم ،عوامــل مختلــف بــا هــم
در تعامــل هســتند و در مــواردی بــا هــم

رقابــت و در مــواردی بــا هــم همــکاری
میکننــد و در نتیجــه رقابــت و همــکاری
بــا هــم در تضــاد نیســتند .رئیــس شــورای
عالــی مدیــران تیپاکــس گفــت :تیپاکــس
ایــدهای در حــوزه جابهجایــی مرســوالت
داشــته و در ایــن راه بــه نــوآوری دســت
زده اســت .دیگــران حــول ایــن نــوآوری
جمــع شــده و بــا هــم همــکاری کردهانــد
تــا بــا هــم بهصــورت فعاالنــه خدمتــی
را بــرای بــرآورده شــدن نیــاز مشــتریان
ارائــه کننــد .وی بــا تاکیــد بــر اینکــه هــر
چرخــه تکاملــی در هــر دورهای نیازمنــد
آن اســت کــه یــک نــوآوری جدیــد داشــته
باشــد و کســبوکارهایی حــول آن شــکل
بگیــرد ،افــزود :تیپاکــس هــم در طــول
زمــان خدمــات خــود را متحــول میکنــد
و هــر چــه جلوتــر میرویــم ،نیــاز بــه
ایجــاد اصالحــات در اکوسیســتم بیشــتر
میشــود.
ناظمــی ادامــه داد :ایــن اکوسیســتم شــامل
تیپاکــس ،نهادهــای مالــی ،لجســتیک،
تأمینکننــدگان ،مشــتریان و نهادهــای
حاکمیتــی اســت کــه هــر کــدام از اینهــا،
زیرمجموعههــای خــود را دارنــد و الزم
اســت بــه همــه ابعــاد ایــن اکوسیســتم

توجــه کنیــم و جزئیــات آنــرا ببینیــم.
نایبرئیــس هیأتمدیــره تیپاکــس در
ادامــه بــه تحلیــل وضعیــت حــال و آینــده
بــازار لجســتیک کشــور پرداخــت و گفــت:
نســبت هزینــه لجســتیک بــه تولیــد
ناخالــص ملــی در ایــران بیــن  5تــا 6
درصــد اســت کــه بــازار بزرگــی محســوب
میشــود امــا نکتــه جالبتــر اینکــه مــا
اکنــون در دورههــای اول رشــد صنعــت
لجســتیک در کشــور هســتیم و اگــر
نگاهــی بــه وضعیــت کشــورهای پیشــرفته
بیندازیــم میبینیــم کــه ســهم لجســتیک
از  GDPعــددی بیــن  8تــا  11درصــد
اســت .در نتیجــه نــه تنهــا مــا اکنــون در
برابــر یــک بــازار بــزرگ قــرار داریــم کــه
روزب ـهروز نیــز حجــم ایــن بــازار افزایــش
مییابــد.
رئیــس شــورای عالــی مدیــران تیپاکــس
بــا بیــان اینکــه روندهــای کالن کشــور
نشــان میدهــد کــه میانگیــن نــرخ رشــد
بیــن  4تــا  6درصــد اســت گفــت :نــرخ
رشــد تیپاکــس شــیب تندتــری خواهــد
داشــت و بایــد بهســرعت ســهم خــود را
از بــازار افزایــش دهیــم .در ایــن میــان
تعــداد نماینــدگان تیپاکــس هــم رشــد
خواهنــد کــرد امــا نــرخ رشــد آن ،کمتــر
از نــرخ رشــد تیپاکــس اســت و در نتیجــه
درآمــد هــر نماینــده افزایــش مییابــد.
امــا طبیعــی اســت کــه بــرای رســیدن
بــه نــرخ رشــد مدنظــر تیپاکــس ،بایــد بــا
ســرعت شــبکه نمایندگــی گســترش یابــد.
وی در ادامــه بــه برنامــه «ســمت»1400
تیپاکــس اشــاره کــرده و گفــت :براســاس
ایــن برنامــه تعــداد مرســوالت و تعــداد
نماینــدگان در حــال رشــد اســت امــا از
آنجــا کــه رشــد تعــداد مرســوالت بیشــتر
اســت ،نماینــدگان بایــد زیرســاختهای
خــود را بــرای ایــن موضــوع آمــاده کننــد.
ناظمــی بــا بیــان اینکــه در برنامــه ســمت
 ،1400هــر حــرف نشــاندهنده یــک
موضــوع اساســی اســت ،گفــت :حــرف
«س» بــه معنــی ســرویس رقابتــی و
متمایــز و حــرف «م» نماینــده عبــارت
مشــتری مــداری بــا وفــاداری  95درصــد
پایش مستمر رضایت مشتری
اســت.
نایبرئیــس هیأتمدیــره تیپاکــس شــهرام قندچــی ،معــاون توســعه بــازار و

حــرف «ت» را نشــانه تکنولــوژی دانســت و
گفــت :بــا روشهــا و راهکارهــای گذشــته
نمیتــوان بــه پیــش رفــت و در راه توســعه
اســتفاده از فنــاوری ،بایــد همــه کمــک
کنیــم .مشــاور مدیرعامــل تیپاکــس ادامــه
داد :عــدد « »1نشــاندهنده هــدف مــا
بــرای ارســال صــد هــزار بســته در روز تــا
ســال  1400اســت کــه حــدود  4برابــر
وضــع جــاری اســت .عــدد « »4نیــز بــه
ایــن معنــی اســت کــه میخواهیــم چهــل
درصــد عملیــات از محــل قراردادهــای
درازمــدت باشــد.
وی دربــاره اعــداد صفــر در برنامــه ســمت
 1400توضیــح داد :بــه دنبــال صفــر
درصــد نارضایتــی مشــتری و صفــر درصــد
نماینــده غیراســتاندارد هســتیم .ایــن
ادبیــات کــه اگــر فقــط یــک نفــر راضــی
نباشــد عیبــی نــدارد را بایــد از ذهــن
خــود پــاک کنیــم .ممکــن اســت یــک
نفــر رضایــت نداشــته باشــد امــا نارضایتــی
یــک مفهــوم کامــا نامطلــوب و غیرقابــل
قبــول اســت .همچنیــن استانداردســازی
موضوعــی بســیار کلیــدی محســوب شــده
و اگــر اعضــای اکوسیســتم ،اســتانداردها را
رعایــت نکننــد بــه بقیــه آســیب میزننــد.
ناظمــی بــا بیــان اینکــه برخــاف
تصــور ،موضــوع مهــم ،رقابــت در مرحلــه
جمــعآوری محمولههــای پســتی نیســت،
گفــت :جمــعآوری مرســوالت وظیفــه
ماســت کــه بایــد بهدرســتی انجــام شــود
ولــی شــاخص برنــده شــدن ایــن مجموعه،
توزیــع درســت و متمایــز اســت .در توزیــع،
مــا  10مرحلــه داریــم کــه اگــر در هــر
مرحلــه فقــط نیــم درصــد خطــا اتفــاق
بیفتــد ،تــازه بــه شــاخص  95درصــد
مشــتریمداری میرســیم .در نتیجــه
اجــازه خطــای مــا در توزیــع صفــر اســت.
وی در پایــان گفــت :مأموریــت مــا ،ارائــه
خدمــات کوریــری ســریع ،دقیــق ،ایمــن و
متناســب بــا نیــاز مشــتریان اســت .در ایــن
راه تیپاکــس بایــد قابــل اعتمــاد باشــد،
بــه آســانی کار مــردم را انجــام دهــد و
روزب ـهروز بهتــر شــود.

بازاریابــی شــرکت تیپاکــس نیــز در ایــن
همایــش گفــت :در حــال حاضــر روزانــه
 700هــزار مرســوله توســط شــرکتهای
کوریــری در داخــل کشــور جابهجــا
میشــود کــه ارزش مالــی آن حــدود 11
میلیــارد تومــان اســت؛ بنابرایــن بــا یکــی
از جذابتریــن بازارهــای اقتصــادی کشــور
ســروکار داریــم .وی بــا بیــان اینکــه در
حــال حاضــر تیپاکــس بهطــور میانگیــن
 25هــزار بســته در روز جابهجــا میکنــد،
گفــت :میــزان نــرخ رضایــت مشــتریان
اکنــون  60درصــد اســت و تعــدادی از
شــعبهها غیراســتاندارد هســتند .ایــن
درحالــی اســت کــه بایــد تــا ســال 1400
بــه عــدد  100هــزار بســته در روز برســیم،
میــزان رضایــت مشــتریان  95درصــد
باشــد و صفــر شــعبه غیراســتاندارد داشــته
باشــیم .در ایــن راه بــار اصلــی روی دوش
نماینــدگان اســت کــه بهطــور مســتقیم
بــا مشــتریان در ارتبــاط هســتند.
قندچــی بــا بیــان اینکــه چــه از طریــق
مرکــز تمــاس و چــه از طریــق اپلیکیشــن
مایتیپاکــس ســفارش مشــتری ثبــت
شــود ،در نهایــت مســیر فــروش از طریــق
نماینــدگان خواهــد بــود ،تأکیــد کــرد:
در صــورت بــروز یــک خطــا ،حداقــل دو
مشــتری تیپاکــس ،یعنــی فرســتنده و
گیرنــده از مــا ناراضــی خواهنــد بــود و
بنابرایــن بایــد اشــتباهات ســادهای مثــل
ثبــت نکــردن صحیــح آدرس را کــه
بهراحتــی میتوانــد ایجــاد نارضایتــی
کنــد بــه صفــر برســانیم.
معــاون توســعه بــازار و بازاریابــی شــرکت
تیپاکــس در ادامــه ثبــت تلفــن نمایندگــی
در ســامانه  ،118ارســال کاتالوگهــا و
بروشــورهای دریافتی به مشــتریان ،ارســال
پیــام و هدایــای تبلیغاتــی در مناســبتهای
مختلــف ،تماسهــای تلفنــی دورهای بــا
مشــتریان وفــادار ،آراســتگی محیطــی
نماینــدگان و تیپاکسیــاران و معرفــی
کانالهــای ارتباطــی تیپاکــس را از جملــه
ضروریتهــای بازاریابــی بــرای نماینــدگان
توصیــف کــرد.
قندچــی ادامــه داد :بهصــورت مســتمر،
پروســه رضایتســنجی از مشــتریان انجــام
میشــود .در ایــن پروســه ،مشــتریانی کــه
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از خدمــات ناراضــی بــود ه ولــی شــکایتی
ثبــت نکردهانــد شناســایی شــده و بــه
ایــن ترتیــب گلههــا و صداهــای پنهــان در
جهــت بهبــود خدمــات شــنیده میشــود.
وی بــا بیــان اینکــه بــا راهانــدازی
هابهــای منطقــهای ،قیمتگــذاری
بهصــورت منصفانهتــر انجــام میشــود،
گفــت :پیشتــر همــه بســتهها بــه تهــران
ارســال شــده و از آنجــا توزیــع میشــد
امــا اکنــون مســیرهای مختلــف توزیــع
کاال در حــال راهانــدازی هســتند .بــه ایــن
ترتیــب فرمــول جدیــدی بــرای محاســبه
تعرفــه قیمــت براســاس مســافت ،نــوع کاال
و ریســک جابهجایــی تدویــن شــده اســت
و ایــن موضــوع مــا را بــه ســمت کاهــش
قیمــت و البتــه قیمتگــذاری منصفانــه
ســوق میدهــد.
وی بــا بیــان اینکــه ایــن شــرکت بــرای
نماینــدگان برتــر خــود در یــک بــازه زمانی
 6ماهــه 150 ،میلیــون تومــان جایــزه در
نظــر گرفتــه اســت ،گفــت :ایــن جوایــز
در دســتهبندیهای مختلــف شــامل
باالتریــن رضایتمنــدی مشــتریان ،میــزان
مشــتریان ،تعــداد مشــتریان قــراردادی
و بهبــود عملکــرد در شــاخصهای
مختلــف اهــداء میشــود کــه میتوانــد
ســطح کیفــی خدمــات نماینــدگان را بــه
مشــتریان افزایــش دهــد.
مایتیپاکس ،کهنهکار هوشمند

معــاون بازاریابــی و توســعه بــازار شــرکت
تیپاکــس در ادامــه اپلیکیــش مایتیپاکــس
را معرفــی کــرد و گفــت« :کهنــهکار
هوشــمند» بهعنــوان شــعار مایتیپاکــس
انتخــاب شــده اســت چــرا کــه ایــن
اپلیکیشــن فرزنــد تیپاکــس اســت و همــه
 6دهــه تجربــه ایــن شــرکت پشــت ســر
آن قــرار دارد ولــی بــا ایــن حــال مطابــق
بــا دنیــای کسـبوکار جدیــد عمــل و خــأ
هوشــمندی را در ارتبــاط بــا مشــتریان پــر
میکنــد .وی افــزود :مایتیپاکــس یــک
درگاه ثبــت ســفارش اســت کــه اطالعــات
و تقاضاهــای مشــتریان را دریافــت و ثبــت
میکنــد و بــه نزدیکتریــن نماینــده
جهــت جمــعآوری مرســوله اطــاع
میدهــد .عــاوه بــر ایــن امــکان اســتعالم
12
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هزینــه و پیگیــری وضعیــت مرســوله از
مبــدأ تــا مقصــد بــرای مشــتریان از طریــق
ایــن برنامــه فراهــم اســت.
قندچــی گفــت :نماینــدگان موظــف
هســتند ظــرف یــک ســاعت از ثبــت
درخواســت در اپلیکیشــن ،بــه مبــدا
مراجعــه و مرســوله را دریافــت کننــد.
معــاون بازاریابــی و توســعه بــازار شــرکت
تیپاکــس گفــت :بــا گوشــی هوشــمند و از
طریــق اپلیکیشــن و همچنیــن بــا کامپیوتر
از طریــق وب ،اســتفاده از ایــن درگاه بــرای
همــه هموطنــان ممکــن اســت .کاربــران
بهراحتــی میتواننــد مبــدأ و مقصــد را
مشــخص کننــد کــه ایــن موضــوع مشــکل
ثبــت غیردقیــق اعــام آدرس بهصــورت
شــفاهی را از میــان میبــرد.
وی بــا بیــان اینکــه در ایــن اپلیکیشــن
کیــف پــول طراحــی شــده اســت ،گفــت:
بــه ایــن ترتیــب کاربــران میتواننــد
حســاب خــود و دیگــران را شــارژ و
بهراحتــی از خدمــات تیپاکــس اســتفاده
کننــد .عــاوه بــر ایــن ،امــکان پرداخــت
آنالیــن در لحظــه یــا پرداخــت بــه
تیپاکسیــار وجــود دارد.
قندچــی در پایــان گفــت :ســرویسهایی
کــه در  My Tipaxارائــه میشــود،
غالبــاً همــان ســرویسهایی اســت کــه
پیشتــر نیــز در تیپاکــس ارائــه میشــد
و البتــه بــه ایــن خدمــات ،ســرویسهای
درونشــهری نیــز افــزوده شــده اســت.
درواقــع ،تیپاکــس پیــش از ایــن ،ســرویس
بینالملــل (اکســپرس بینالملــل)،
ســرویس بیــن شــهری (اکســپرس زمینی)
و ســرویس هوایــی (اکســپرس هوایــی) را
ارائــه مــیداد .امــا بــا آمــدن My Tipax
دو امــکان جدیــد نیــز بــرای مشــتریان
فعــال شــده کــه ســرویس درون شــهری
بهصــورت توزیــع همــان روز و ســرویس
درونشــهری بــه صــورت توزیــع روز بعــد را
شــامل میشــود.
تأکیــد بــر حفــظ هویــت برنــد  59ســاله
تیپا کــس

علــی افشــار قاســملو ،مدیــر وقــت توســعه
برنــد شــرکت تیپاکــس نیــز در ایــن
مراســم بــا تشــریح ویژگیهــای لوگــوی

تیپاکــس ،بــر لــزوم همسانســازی
برنــد در همــه نمایندگیهــا و همــه
فعالیتهــای تبلیغاتــی تأکیــد کــرد .وی
گفــت :تیپاکــس برنــدی ارزشــمند بــا 59
ســال قدمــت اســت کــه همچنــان پویایــی
و چابکــی خــود را حفــظ کــرده اســت و
بایــد بــرای حفــظ هویــت و ارزش آن بــا
هــم همــکاری کنیــم .مدیــر ســابق توســعه
برنــد شــرکت تیپاکــس بــا بیــان اینکــه
دســتورالعمل واحــدی بــرای المانهــای
بصــری تنظیــم شــده که همــه نماینــدگان
بــه رعایــت آن موظــف هســتند ،گفــت:
تیپاکــس بهدلیــل زنجیــره گســترده
ارتباطــیاش بــا مشــتریان ،از ظرفیــت
بــاالی رســانهای برخــوردار اســت و حتــی
خودروهــای ایــن شــرکت نیــز یــک
ابــزار تبلیغاتــی واحــد هســتند کــه بایــد
طراحــی یکســان و واحــدی داشــته باشــند.
ســرویس درب بــه درب ،ارزش افــزوده
بــزرگ تیپاکــس

علــی رضایــی ،معــاون اجرایــی شــرکت
تیپاکــس نیــز بــا بیــان اینکــه اکنــون 318
نماینــده ایــن شــرکت در سراســر کشــور
بــه فعالیــت مشــغول هســتند ،گفــت:
هدفگــذاری مــا ایــن اســت کــه تعــداد
نماینــدگان را تــا پایــان ســال بــه  500عدد
افزایــش دهیــم .وی بــا بیــان اینکــه ایجــاد
دفاتــر و هابهــای منطقــهای ،کمــک
شــایانی بــه بهبــود خدمــات تیپاکــس
میکنــد ،گفــت :تــاش کردیــم تیپاکــس
را باســاختار کوچــک و جمعوجــور در
مناطــق مختلــف کشــور کپــی کنیــم تــا
امــکان ارائــه ســریع خدمــات در مناطــق
مختلــف فراهــم شــود.
رضایــی یکــی از مهمتریــن ارزش
افزودههــای شــرکت تیپاکــس را ســرویس
درب بــه درب دانســت و گفــت :بــا توجــه
بــه افزایــش ســریع تعــداد نمایندگیهــا،
الزم اســت بــر اهمیــت ایــن ســرویس
تأکیــد شــود .مــا در ایــن ســرویس متعهــد
میشــویم در یــک بــازه زمانــی بســته
را از مبــدأ تحویــل بگیریــم و بــه مقصــد
برســانیم.
معــاون اجرایــی شــرکت تیپاکــس بــا
بیــان اینکــه اکســپرس هوایــی در ســه

شــهر قشــم ،کیــش و چابهــار بهطــور
خــاص ســرویس ارائــه میدهــد گفــت:
عــاوه بــر ایــن ،ســرویس ارســال هوایــی
نیــز از تهــران بــه  20شــهر دیگــر و
بالعکــس فعــال اســت .وی ادامــه داد:
امــکان دریافــت بســته در بحــث اکســپرس
بینالملــل از همــه شــعب وجــود دارد و
بــرای همــه نقــاط دنیــا مرســوله ارســال
میشــود .بــا توجــه بــه بحــث تحریمهــا
و خــروج شــرکتهای خارجــی از بــازار
ایــران ،موقعیــت مناســبی در ایــن حــوزه
فراهــم شــده اســت .زمــان ارســال مرســوله
بینالملــل نیــز بهطــور معمــول حــدود
 5تــا  7روز اســت .معــاون اجرایــی
شــرکت تیپاکــس افــزود :امــکان ارائــه
ســرویسهای خــاص و غیــر روتیــن بــه
مشــتریان نیــز وجــود دارد .بــرای مثــال،
میتوانیــم دریافــت وجــه کاال در محــل
از مشــتری را برعهــده بگیریــم .همچنیــن
امــکان بســتهبندی و خدمــات کاالی
برگشــتی نیــز وجــود دارد .بــه ایــن
معنــی کــه اگــر یــک مشــتری درخواســت
مرجوعــی کاالیــی را داشــت ،آن را بــرای
فرســتنده بــاز میگردانیــم.
تأکید بر استفاده از پتانسیل ICT

مفیــدی ،مدیــر وقــت فنــاوری اطالعــات
و ارتباطــات شــرکت تیپاکــس ،گفــت:
چشــمانداز مــا در واحــد فنــاوری
اطالعــات ایــن اســت کــه تیپاکــس بــه
راهبــر خدمــات نویــن پســتی بــا اســتفاده
از پتانســیل  ICTو تکنولــوژی روز دنیــا
بــدل شــود .مفیــدی بــا بیــان اینکــه بــرای
رســیدن بــه ایــن چشــمانداز ،برنامههــا
و مأموریتهــای مختلفــی تدویــن شــده
اســت ،گفــت :طراحــی و ارائــه راهکارهــا
و ســرویسهای جدیــد بــرای اســتفاده
شــبکه نماینــدگان و واحدهــای ســتادی،
بهبــود فرایندهــا و عملیاتهــای هزینهبــر
مالــی و زمانــی و پشــتیبانی مناســب
و در دســترس بــودن ســرویسها و
ســامانههای عملیاتــی از جملــه ایــن
مأموریتهــا اســت .عــاوه بــر آن در ایــن
واحــد بــه تحلیــل و ارزیابــی اطالعــات بــا
اســتفاده از فرایندهــای هــوش تجــاری
( )BIپرداختــه میشــود کــه اطالعــات

ارزشــمندی بــرای بهبــود فرایندهــا بــه
دســت خواهــد داد .مدیــر وقــت فنــاوری
اطالعــات و ارتباطــات شــرکت تیپاکــس
گفــت :تاکنــون ســرویسها و محصــوالت
فنــاوری محــور مختلفــی در ایــن شــرکت
راهانــدازی شــده کــه از آن جملــه میتــوان
بــه ســامانه جــت ،ســامانه مایتیپاکــس،
پرتــال اطالعرســانی ســازمانی ،ایمیــل
ســازمانی ،پرتــال مدیریــت دیوایسهــا،
ســامانه ردیابــی  GPSنــاوگان ،ســامانه
آمــوزش مجــازی و ســامانه مکاتبــات اداری
اشــاره کــرد .وی بــا بیــان اینکــه اکنــون
در مایتیپاکــس امــکان ثبــت ســفارش
درون شــهری بــرای ارســال در همــان
روز فراهــم اســت ،گفــت :ب ـهزودی ارســال
در لحظــه نیــز از طریــق ایــن اپلیکیشــن
ممکــن میشــود.
معرفی واحد توسعه کسبوکار

بهتازگــی واحــدی بــه نــام توســعه
کسـبوکار در شــرکت تیپاکــس راهانــدازی
شــده اســت کــه ایــن واحــد در همایــش
شــرکای تجــاری تیپاکــس معرفــی شــد.
امیرحســین فاخــر ،قائــم مقــام مدیرعامــل
و عضــو هیأتمدیــره شــرکت تیپاکــس،
در اینبــاره گفــت :مدتــی اســت واحــد
توســعه کس ـبوکار را راهانــدازی کردهایــم
کــه هــدف آن توســعه شــبکه ،ارتقــاء و
پیشــرفت کســبوکار نماینــدگان اســت.
نصیراالســامی مدیــر واحــد مدیریــت
توســعه کســبوکار نیــز بــا بیــان اینکــه
توســعه کســبوکار در تیپاکــس بــر ســه
حــوزه نماینــدگان ،روابــط نویــن و تحلیــل
و پایــش اقتصــادی تمرکــز دارد ،گفــت:
توســعه بخــش نمایندگــی بــه معنــی
افزایــش تعــداد نماینــدگان و ارزشآفرینــی
بیشــتر بــرای نماینــدگان کنونــی اســت.
وی ادامــه داد :یکــی از وظایــف اصلــی
ایــن واحــد ،شناســایی مدلهــای
درآمــدی نویــن بــرای توســعه کس ـبوکار
در تیپاکــس اســت .در ایــن چنــد ســال
بــا یکســری فرمولهــای ثابــت درآمــدی
روبــهرو بودهایــم کــه بــه تغییــر و
تحــول نیــاز داشــت و در حــال حاضــر
بیــش از  20مــدل درآمــدی اســتاندارد
تعریــف شــده اســت .نصیراالســامی بــا

تاکیــد بــر اینکــه بایــد نقــاط دسترســی
بــه تیپاکــس گســتردهتر شــود ،گفــت:
انجــام طرحهــای بــزرگ بــا مشــارکت
مراکــز تجــاری ،فعــاالن صنعــت پســت،
ســازمانهای دولتــی ،هایپرمارکتهــا و
ســرویسهای اینترنتــی در دســت اقــدام
اســت.
ارائــهآموزشهــای متنــوع بــه نماینــدگان و
تیپاکسیــاران

دکتــر نــگار معتمــدی ،مدیــر وقــت توســعه
ســرمایههای انســانی شــرکت تیپاکــس،
آخریــن ســخنران همایــش یــک روزه
تیپاکــس بــود .او گفــت :جــذب نیــروی
انســانی ،آمــوزش و توســعه ،امــور کارکنــان
و رفاهــی ،مدیریــت عملکــرد ،سیســتمها و
روشهــا ،خدمــات اداری ،بهداشــت ایمنــی
و محیطزیســت ،دبیرخانــه و بایگانــی از
جملــه زیرمجموعههــای ایــن بخــش
اســت .وی افــزود :یکــی از افتخــارات مــا
راهانــدازی واحــد ( HSEبــه معنی ســامت،
ایمنــی کار و محیــط زیســت) اســت .در
ایــن خصــوص آییننامــهای هــم بــرای
رعایــت بهداشــت ایمنــی و محیطزیســت
شــعب تهیــه شــده و در اختیــار نمایندگان
قــرار خواهــد گرفــت.
معتمــدی ادامــه داد :در صــورت نیــاز و بــا
ســفارش نماینــدگان ،آموزشهــای بــدو
خدمــت و آموزشهــای حیــن خدمــت
بــا رویکــرد نــوآوری بــه اشــکال مختلــف
حضــوری و بهصــورت مجــازی آنالیــن و
آفالیــن انجــام میشــود .وی ادامــه داد:
ســامانه آمــوزش مجــازی ایــن شــرکت
راهانــدازی شــده و بــرای هــر نمایندگــی
دورههــای ویــژهای تعریــف شــده اســت
کــه گذرانــدن ایــن دورههــا در ارزیابــی
نهایــی نماینــدگان لحــاظ خواهــد شــد.
ایــن دورههــای آموزشــی حتمـاً بــه توســعه
و تقویــت نماینــدگان کمــک میکنــد.
وی بــا بیــان اینکــه بخــش مدیریــت
عملکــرد مــدت کوتاهــی اســت کــه در
تیپاکــس راه انــدازی شــده اســت ،گفــت:
مأموریــت ایــن بخــش پایــش سراســری
تیپاکسیــاران در سراســر کشــور اســت
و براســاس آن ،تیپاکسیــاران ردهبنــدی
شــده و آمــوزش میبیننــد.
[شماره هشتم-تابستان]۱۳۹۸
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مدیران ارشد تیپاکس و میهمانان نخستین همایش شرکای تجاری تیپاکس
از پیشرفت و همدلی میگویند؛

پیش بهسوی توسعه اکوسیستم قدرتمند و استاندارد پستی
گــرد هــم آمــدن مدیــران ارشــد
تیپاکــس و بیــش از  300نفــر از
نماینــدگان ایــن شــرکت از سراســر
کشــور در نخســتین همایــش
شــرکای تجــاری تیپاکــس ،کــه در
طــی آن ،نماینــدگان و مدیران ارشــد
ایــن شــرکت بــا هــم پیمــان بســتند
تــا بــا همدلــی و همراهــی یکدیگــر،
بــه ســمت ارائــه خدمــات اســتاندارد
و گســترده بــه مــردم ایــران تــاش
کننــد ،فرصــت مناســبی بــود بازار پستی دیر یا زود ساماندهی میشود
تــا بــا آنهــا دقایــق کوتاهــی بــه حســین رضایــی ،مدیرعامــل ســابق پســت
گفتوگویــی بنشــینیم کــه ماحصــل وان (نخســتین اپراتــور خصوصــی پســت
ایــران) و عضــو فعلــی هیأتمدیــره ،بــه
آن را میخوانیــد:
خبرنــگار مــا گفــت :تیپاکــس نخســتین
همــکار پســتی مــا محســوب میشــود و
پتانسیلهای فراوان تیپاکس
نایبرئیــس طبیعت ـاً ناچــار اســت هزینــه اول بــودن را
ناظمــی،
جمشــید
هیأتمدیــره و مشــاور اســتراتژیک هــم پرداخــت کنــد و فشــار اصلــی اکنــون
مدیرعامــل گفــت :تیپاکــس سرشــار روی تیپاکــس اســت.
از فرصــت اســت از جملــه اینکــه وی افــزود :فرایندهــا بــرای نخســتین بــار
نمایندگانــی در ســطح کشــور دارد کــه روی تیپاکــس تســت شــده و شــیوه تعامــل
باســابقه طوالنــی در حــال فعالیــت و شــاخصهای نظــارت از طریــق همــکاری
هســتند .وی بــا بیــان اینکــه متوســط بــا ایــن شــرکت اســتخراج میشــود .بــا
ســن نماینــدگان در ســطح مناســبی ایــن حــال انتظــار داریــم همانطــور کــه
قــرار دارد ادامــه داد :وجــود برنامــه تاکنــون تیپاکــس همــراه و یــاور اپراتــور
منســجم در داخــل تیپاکــس ،ســطح اول پســتی بــوده ،ایــن همــکاری ادامــه
بــاالی تحــوالت ســاختاری اتفــاق افتــاده
در یــک ســال گذشــته ،وجــود نیــروی
جــوان داخــل مجموعــه و امیــد بــه
آینــده از پتانســیلهای بــزرگ تیپاکــس
محســوب میشــود .ناظمــی تأکیــد کــرد:
مهمتریــن چالشــی کــه تیپاکــس بــا آن
روبهروســت ایــن اســت کــه بایــد کار
خــودش را بهدرســتی انجــام دهــد و بقیــه
موانــع و مشــکالت قابــل حــل خواهــد بود.
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یابــد.
رضایــی بــا بیــان اینکــه ســاماندهی بــازار
پســتی دیــر یــاز زود اتفــاق میافتــد،
ادامــه داد :مهمتریــن ارزشافــزودهای
کــه اپراتــور پســتی بــرای فعــاالن ایــن
حــوزه فراهــم میکنــد ،توســعه بــازار
اســت .عــاوه بــر ایــن تــاش میکنیــم
گرفتاریهــا و موانــع قانونــی را حــل کــرده
و تعامــات الزم را بــا دولــت انجــام دهیــم.
وی بــا بیــان اینکــه اکنــون انحصــار
شــرکت ملــی پســت در مناقصههــای
دولتــی شکســته شــده اســت ،گفــت :ایــن
موضــوع ســبب میشــود بــازار بزرگــی در
اختیــار تیپاکــس و دیگــر فعــاالن پســتی
قــرار گیــرد.
انتظار مردم از تیپاکس

عبدالعلــی فاخــر ،قائممقــام تیپاکــس از
جملــه کســانی اســت کــه از روز نخســت
تأســیس شــرکت تــا بــه امــروز در آن بــه
فعالیــت مشــغول بــوده اســت .او میگویــد:
بــا صــدور پروانــه پســتی و بــاز شــدن راه
فعالیــت بخــش خصوصــی در ایــن حــوزه،
پنجــره جدیــدی رو بــه تیپاکــس گشــوده
شــده و اکنــون میتوانیــم ایــن شــرکت را
بــه جایــگاه واقعـیاش برســانیم .قائممقــام

شــرکت تیپاکــس ،ادامــه داد :ایــن شــرکت
فراتــر از یــک مجموعــه حمــل بســته و
در واقــع امیــن و امانــتدار مــردم اســت
و افتخــار میکنیــم در  58ســال گذشــته
مــورد اعتمــاد مــردم بودهایــم.
وی بــا بیــان اینکــه مــردم از تیپاکــس
ســرعت و دقــت را انتظــار دارنــد کــه
انتظــار بــه حقــی اســت ،گفــت :ما همــواره
تــاش کردهایــم در کنــار نماینــدگان و
شــرکای تجــاری خــود باشــیم و کمبــودی
بــرای آنهــا نگذاریــم.
اســتانداردهای تیپاکــس باالتــر از مقــررات
دولتی اســت

امیــر جاللالدیــن بــاالزاده ،معــاون شــرکت
تیپاکــس نیــز در حاشــیه ایــن همایــش بــه
خبرنــگار مــا گفــت :دولــت بــا توجــه بــه
شــرایط عمومــی کســبوکار ،مقرراتــی را
بــرای فعــاالن پســتی وضــع کــرده ،امــا
اســتانداردهای تیپاکــس باالتــر از ســطح
ایــن مقــررات اســت.
وی بــا اشــاره بــه فعالیــت اپراتورهــای
خصوصــی پســت در کشــور گفــت :بــا
صــدور پروانــه پســتی ،فضــای کار بــرای
بخــش خصوصــی بــاز شــد .بــا ایــن حــال
الزم اســت دولــت نســبت بــه تأمیــن
الزامــات و شــرایط کامــل مــورد نیــاز
فعالیــت بخــش خصوصــی ،اقــدام کنــد.
بــاالزاده ادامــه داد :دولــت آهنگ و ســرعت
مناســبی در مزایــده پروانــه اپراتورهــای
پســتی داشــت و معتقدیــم خصوصیســازی
واقعــی در ایــن بخــش اتفــاق افتــاده

اســت .حــال الزم اســت دولــت بــا همــان
ســرعت ،پیگیــر ســاماندهی ایــن حــوزه
باشــد و بــا پشــت ســر گذاشــتن پلــه اول
خصوصیســازی ،ســایر مســائل را رهــا
نکنــد.
ایــن مدیــر شــرکت تیپاکــس گفــت:
خالقیــت پســتوان بهعنــوان نخســتین
اپراتــور خصوصــی پســت در تأمین شــرایط
مــورد نیــاز فعالیــت تیپاکــس ،حــرف اول
را میزنــد .همچنیــن رگوالتــوری در
تنظیــم بــازار و توســعه کسـبوکار نقشــی
اساســی دارد.
ورود تیپاکس به حوزههای جدید کاری

علــم و دانــش و رگوالتــوری انجــام شــده
تــا ایــن مزایــا معلــوم و محســوس شــود.
قندچــی بــا بیــان اینکــه شــالوده و عامــل
موفقیــت کســبوکارها همافزایــی اســت،
گفــت :مهمتریــن کار در شــبکه ،تکثیــر
پرســونای تیپاکــس در شــبکه اســت.
مــا بایــد تعــداد قابــل توجهــی نماینــده
اســتاندارد داشــته باشــیم کــه در یــک
ســری ویژگیهــای اصلــی مشــابه و در
یــک ســری ویژگیهــای فرعــی متفــاوت
باشــند.
معــاون بازاریابــی شــرکت تیپاکــس بــا
اشــاره بــه برگــزاری همایــش شــرکای
تجــاری تیپاکــس ادامــه داد :موضــوع
اصلــی چنیــن همایشــی ایــن اســت کــه
یــک اســتانداردی را فراگیــر بکنیــم .در
مثــل میگوینــد قــدرت یــک زنجیــر
بــه انــدازه ضعیفتریــن حلقــه آن اســت.
پــس بایــد تمــام حلقههــای زنجیــر در
یــک اکوسیســتم پســتی مــا قدرتمنــد
باشــد تــا همــه مــا قدرتمنــد باشــیم.
وی تأکیــد کــرد :ارتبــاط بــا نماینــدگان
بایــد بهطــور مــداوم اتفــاق بیفتــد و
بســیار خــوب خواهــد بــود اگــر هــر ســه
مــاه یکبــار جلســاتی بــه ماننــد ایــن
همایــش و البتــه بهصــورت دوســویه
داشــته باشــیم.

شــهرام قندچــی ،معــاون بازاریابــی و
توســعه بــازار شــرکت تیپاکــس نیــز بــا
بیــان اینکــه بــازار بــا فضــای رقابتــی
غیردولتــی چنــدان آشــنا نیســت ،گفــت:
مــا پیشتــر در فضــای  B2Cو B2B
فعالیــت میکردیــم و در حوزههــای
 B2G، G2Cو  G2Bدولــت انحصــاری بــرای
پســت قائــل بــود و عمــ ً
ا امــکان ورود و
رقابــت وجــود نداشــت.
وی افــزود :اکنــون بــا حضــور پس ـتوان و
همــکاری تیپاکــس بــا نخســتین اپراتــور
خصوصــی پســت کشــور ،ایــن مزیــت ایجاد
شــده کــه میتوانیــم در ایــن مزایدههــا
و مناقصــات شــرکت کنیــم .امــا دربــاره
ســایر مزایایــی کــه همــکاری بــا پسـتوان نمایندگان ،نوک پیکان تیپاکس در جامعه
بــرای تیپاکــس بــه ارمغــان مــیآورد ،علــی رضایــی ،معــاون اجرایــی شــرکت
نیــاز اســت بحــث بیشــتری بــا صاحبــان تیپاکــس نیــز بــا بیــان اینکــه نماینــدگان
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بســیار خــوب و مشــتاقانه در ایــن همایــش
شــرکت کردنــد ،گفــت :تیپاکس نخســتین
شــرکت کوریــر ســرویس در ایــران اســت
و خــود ایــن یــک مزیــت محســوب
میشــود.
وی افــزود :بارهــا شــنیدهایم کــه
یــک نفــر بــرای ارســال بســته خــود
از عبــارت «آن را تیپاکــس کــن»
اســتفاده میکنــد .ایــن نشــان میدهــد
تیپاکــس در طــول ســالها فعالیــت خــود،
موفــق بــوده و توانســته اعتمــاد مــردم را
جلــب کنــد و در نتیجــه برنــد تیپاکــس
بــرای نماینــدگان یــک مزیــت محســوب
میشــود.
رضایــی بــا بیــان اینکــه شــبکه گســترده،
دیگــر مزیــت بــزرگ تیپاکــس اســت،
گفــت :هرچــه شــبکه گســتردهتر باشــد،
امــکان تبــادل بــار بیــن دو نقطــه افزایــش
مییابــد.
معــاون اجرایــی تیپاکــس تأکیــد کــرد :مــا
در حــوزه اجــرا پشــتیبان نماینــدگان بــوده
و معتقدیــم آنهــا بــازوی اجرایــی و نــوک
پیــکان تیپاکــس در جامعــه هســتند و در
نتیجــه هــر کمکــی از دســتمان بــر بیایــد
انجــام میدهیــم.
دو مزیت بزرگ تیپاکس

محمدرضــا حاجــی اســماعیلی ،مدیــر
نمایندگــی تیپاکــس در شــعبه نــواب
تهــران نیــز بــه خبرنــگار مــا گفــت:
تیپاکــس مزایــای زیــادی دارد کــه
مهمتریــن آن کوریــر ســرویس بــودن آن
اســت.
وی بــا بیــان اینکــه روز بــه روز توقعــات
مــردم از شــرکتهای پســتی افزایــش
مییابــد گفــت :جامعــه بــه ســمت
پیشــرفت و نــوآوری در حرکــت اســت و
اینکــه تیپاکــس همپــای جامعــه ،بــه
فکــر توســعه فناورانــه اســت و نرمافــزار
مایتیپاکــس را راهانــدازی کــرده ،یــک
برتــری بســیار بــزرگ نســبت بــه رقبــا
محســوب میشــود.
حاجــی اســماعیلی گفــت :طبیعــی اســت
کــه وقتــی یــک پوســتاندازی و حرکــت
روبهجلــوی بــزرگ اتفــاق میافتــد ،در
ابتــدا بــا مشــکالتی مواجــه شــویم امــا
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خوشــبختانه ایــن مســائل بهســرعت و بــا
همــکاری نماینــدگان تیپاکــس در حــال
رفــع شــدن اســت.
مدیــر شــعبه نــواب تهــران ادامــه داد :در
عیــن حالــی کــه مــا توقــع بهروزرســانی
و نــوآوری و خدمــات بهتــر را داریــم ،الزم
اســت همــواره بــه فکــر ارائــه خدمــات بهتر تعامل همدالنه میان نمایندگان
بــا هزینــه کمتــر نیــز باشــیم.
علــی جمالــی ،مدیــر شــعبه تیپاکــس
امیرکبیــر شــهر تهــران نیــز گفــت :همایش
بســیار خوبــی بــود .مــا بــا شــعبههای
تأثیر همایش در توسعه کسبوکار
حجــت محمــدی ،مدیــر شــعبه صادقیــه شهرســتان پیــش از ایــن تلفنــی
شــهر تهــران شــرکت تیپاکــس نیــز گفــت :صحبــت کــرده بودیــم و اکنــون فرصتــی
برگــزاری چنیــن همایشــی در تاریــخ دســت داد تــا از نزدیــک بــا همدیگــر
تیپاکــس بیســابقه اســت و حتمــاً در آشنا شویم.
توســعه کســبوکار مؤثــر خواهــد بــود .وی افــزود :ایــن آشــنایی نزدیکتــر
همچنیــن ایــن همایــش ســبب شــده بــا مدیــران دیگــر شــعبهها میتوانــد
بســیاری از نمایندگانــی کــه ســالیان ســال بــه همــکاری منجــر شــده و تعامــات
همدیگــر را ندیدهانــد و فقــط تمــاس بهصــورت بهتــر و همدالنهتــری انجــام
تلفنــی داشــتهاند بــا هــم از نزدیــک آشــنا شــود.
جمالــی بــا بیــان اینکــه از ســال 1387
شــوند.
وی افــزود :ایــن آشــنایی و شبکهســازی در تیپاکــس بــه فعالیــت مشــغول اســت،
نهتنهــا باعــث افزایــش رقابــت در میــان گفــت :مــا نخســتین شــعبهای بودیــم کــه
نماینــدگان خواهــد شــد کــه در نهایــت مایتیپاکــس را راهانــدازی کردیــم و از
توســعه ایــن اپلیکیشــن خوشــحالیم.
کیفیــت کار را افزایــش خواهــد داد.

محمــدی گفــت :مدیــر تیپاکــس ،فــرد
تحصیلکــرده و ب ـهروزی اســت و همــواره
نماینــدگان را بــرای حرکــت روبهجلــو
تشــویق میکنــد .چنیــن تفکــری بــرای
بوکار بســیار مهــم اســت.
توســعه کســ 

مدیر باسابقه صنعت پست کشور مطرح کرد:

ساماندهی بازار پستی با ورود بخش خصوصی
مازیــار کشــاورز از مدیــران قدیمــی و برجســته صنعــت پســت در
کشــور اســت .او از ســال  1368کار خــود را بهعنــوان مســؤول
پســت مالــی در اداره کل پســت مازنــدران آغــاز کــرد و پــس از آن
مدیــر کل پســت کردســتان و خراســان ،مدیــرکل مرکــز تجزیــه و
مبــادالت ،معــاون فنــی ،معــاون مالــی و اداری و عضــو هیأتمدیــره
شــرکت پســت بــوده اســت.

او همچنیــن معــاون مالــی ســازمان تنظیــم مقــررات بــود و اکنــون
بهعنــوان عضــو هیأتمدیــره شــرکت زیرســاخت فعالیــت میکنــد.
کشــاورز در ایــن گفتوگــو بــه تحلیــل تغییــر و تحــوالت و
وضعیــت امــروز صنعــت پســت پرداختــه و تأکیــد میکنــد
کــه بــا ورود بخــش خصوصــی ،بــه ســاماندهی بــازار پســتی بســیار
خوشــبین اســت.

 پیشــرفت صنعــت پســت را در تنگاتنگــی بــا جامعــه دارد و بــه همیــن
چنــد دهــه گذشــته چطــور ارزیابــی دلیــل بایــد براســاس نیــاز روز جامعــه،
میکنیــد ؟
تغییــر کنــد.
پســت در طــول ســالهای گذشــته
تغییــرات زیــادی کــرده اســت .در ســال  بــا تحوالتــی کــه در جامعــه رخ
 1368کــه مــن وارد ایــن صنعــت شــدم ،داده ،نقــش پســت چــه تغییراتــی کــرده
چنــد ســرویس قدیمــی ماننــد ســرویس اســت؟
نامههــای سفارشــی و ســرویس امانــات چنــد دهــه پیــش ،پســت صرفـاً وظیفهاش
وجــود داشــت .امــا وزیــر وقــت ارتباطــات ایــن بــود کــه بســته را از گیرنــده تحویــل
بــا تبدیــل پســت بــه شــرکت و اســتخدام گرفتــه و بــه فرســتنده انتقــال دهــد امــا
نیروهــای جــوان و جدیــد قصــد داشــت اتحادیــه جهانــی پســت بــا انتخاب شــعاری
تفکــر را در پســت تغییــر دهــد .از آنجایــی بــا ایــن مضمــون کــه «جــز بــرای کار و
هــم کــه پســت تبدیــل بــه یــک شــرکت تفریــح بیــرون نرویــد و بقیــه امــور را بــه
شــده بــود و هزینــه و درآمــدش بایــد بــا پســت بســپارید» تغییــر و تحــوالت زیــادی
هــم میخوانــد ،موضــوع مشــتریمداری در صنعــت پســت ایجــاد کــرد.
شــکلی جــدی بــه خــود گرفــت و در حــال حاضــر هــم بــا توجــه بــه
در راه تــاش بــرای جــذب مشــتری ،پیچیدگیهایــی کــه در جامعــه ایجــاد
ســرویسهای متنوعــی ماننــد پســت شــده و رشــدی کــه در بخشهــای
تلفنــی ،پســت پیشــتاز ،پســت مســتقیم مختلــف کشــور شــاهد هســتیم ،مســائل
و ...ایجــاد شــد .پســت ارتبــاط زیــاد و و نیازهــای افــراد و ســازمانها شــکل

پیچیدهتــری بــه خــود گرفتــه و صنعــت
پســت از یــک واســطه میــان فرســتنده و
گیرنــده ،بــه تســهیل کننــده امــور تبدیــل
شــده اســت و هــر ســال هــم خدمــات
جدیــدی بــه آن اضافــه میشــود.
 20ســال پیــش کســی بــه ذهنــش
نمیرســید کــه بخواهــد دربــاره نقــش
پســت در محیطزیســت صحبــت کنــد
ولــی امــروز ایــن موضــوع بــه یکــی از
بحثهــای اصلــی ایــن صنعــت بــدل شــده
اســت .از آینــده هــم خبــر نداریــم و حتمـاً
مســائل دیگــری نیــز در حــوزه پســت
مطــرح خواهــد شــد.
البتــه در جامعــه هنــوز عــدهای پســت
را بــا برخــی ســرویسهای نوســتالژیک
ماننــد ارســال کارت پســتال میشناســند.
البتــه کــه ایــن ســرویس خــوب و عاطفــی
و انســانی اســت و وجــود دارد امــا کارکــرد
پســت بســیار فراتــر از ایــن رفتــه و ایــن
صنعــت ،هزینــه تولیــد و تجــارت را
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کاهــش داده اســت.
زمانــی در جادههــای ایــران روزانــه چنــد
کامیــون بــار جابهجــا میشــد ،امــا
امــروز جــاده تکبانــده بــه نیــاز تجــاری
پاســخگو نیســت و بایــد جادههــا دو بانــده
و چهاربانــده باشــند .تعــداد کارگوهــای
هوایــی افزایــش یافتــه و حتــی هابهــای
منطقـهای راه افتــاده اســت .در ایــن میــان،
صنعــت پســت نقــش مهمــی در بــرآورده
کــردن نیازهــای کشــور و جامعــه بــازی
میکنــد.
 آیــا صنعــت پســت توانســته آن
نقشــی را کــه در کشــورهای پیشــرفته
جهــان دارد در ایــران هــم بــازی کنــد؟

بــرای پاســخ بــه ایــن پرســش بایــد بــه
آمــار و ارقــام و شــاخص بســیار مهــم
ســرانه مرســوالت پســتی نگاهــی بیندازیم.
اگــر صرفـاً بخواهیــم دربــاره آمــار شــرکت
ملــی پســت صحبــت کنیــم ،پاســخ منفــی
اســت.
در یــک دهــه پیــش ،ســرانه مرســوالت
پســتی در آمریــکا بیــش از  700بســته،
آلمــان بیــش از  600بســته و ژاپــن بیــش
از  500بســته بــود درحالیکــه در ایــران
براســاس آمــار رســمی شــرکت پســت10 ،
تــا  11بســته بــود امــا واقعیــت اقتصــاد
و جامعــه مــا  10تــا  11بســته ســرانه
نیســت و اگــر کل صنعــت پســت ،بــا
درنظــر گرفتــن همــه فعــاالن رســمی و
غیررســمی را ببینیــم ،ســرانه مرســوالت
پســتی در ایــران بیــش از  60بســته
خواهــد بــود.

بــه فعــاالن غیــر رســمی

پســت اشــاره کردیــد .فعالیــت
ایــن مجموعههــا چطــور گســترش
یافــت و چــه آســیبهایی
در پی دارد؟

ایــن بحثــی کــه مطــرح کردیــد ،موضــوع
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جالــب و مهمــی اســت .اگــر ســری بــه
بــازار تهــران بزنیــد ،مشــاهده میکنیــد
کــه تعــداد موتورســیکلتها ،کمتــر از
تعــداد خودروهــا نیســت و هرکــدام هــم در
حــال حمــل انــواع و اقســام بــار هســتند.
مطمئنــاً ایــن موتورســواران بهصــورت
فــردی کار نمیکننــد و یــک ســازماندهی
پشــت ســر آنهــا وجــود دارد .حتم ـاً یــک
عــدهای ،ایــن موتورســوارها را دور هــم
جمــع کــرده و کســبوکاری غیررســمی
راه انداختهانــد و درواقــع از حقــوق ایــن
ملــت اســتفاده میکننــد بــدون آنکــه
یــک ریــال مالیــات و عــوارض پرداخــت
کننــد .از ســوی دیگــر ،معمــوالً نســبت بــه
کســانی کــه در اســتخدام آنهــا هســتند،
هیــچ تعهــدی وجــود نــدارد و هیــچ خبری
از قــرارداد و بیمــه نیســت .از همــه اینهــا
مهمتــر ،ایــن عــده در مقابــل فرســتنده و
گیرنــده پاســخگو نیســتند.
در چنیــن شــرایطی ایــن پرســش پیــش

میآیــد کــه ایــن گــروه بــا وجــود ایــن
ضعفهــا ،چطــور روز بــه روز گســترش
یافتهانــد .شــاید یکــی از دالیــل آن
ایــن اســت کــه بخــش دولتــی نتوانســته
نیازهــای پســتی مــردم را بهطــور کامــل
برطــرف کنــد چــرا کــه تابــع یــک ســری
قوانیــن و مقرراتــی اســت و فقــط در
چارچــوب آن قوانیــن میتوانــد ســرویس
دهــد .بــه همیــن دلیــل ،عــدهای از
ایــن خــاء اســتفاده کــرده و تشــکیالت
غیررســمی متعــددی پــا گرفــت امــا بــا
تغییــر نگاهــی کــه دربــاره پســت ایجــاد
شــده و بــا راهانــدازی پســت خصوصــی،
اعتقــاد دارم و بســیار خوشــبینم کــه ایــن
موضــوع ســامان میگیــرد.
البتــه ایــن ســاماندهی بــه معنــای از بیــن
بــردن اشــتغال افــرادی کــه امــروز بــه
شــکل رســمی کار میکننــد نیســت،
بلکــه نتیجــه آن پرداخــت حــق و حقــوق
دولــت و پاســخگو بــودن بــه مشــتریان

خواهــد بــود.

 بــا توجــه بــه وجــود ایــن خــاء،
چــرا تصویــب اساســنامه شــرکت ملــی
پســت و در پــی آن ورود رســمی بخــش
خصوصــی بــه ایــن صنعــت ایــن قــدر
طــول کشــید؟

در آن زمانــی کــه در ســازمان تنظیــم
مقــررات بــودم ،خیلــی از دوســتان بحــث
میکردنــد کــه چــرا واگــذاری مخابــرات
اینقــدر بهســرعت انجــام شــد امــا
واگــذاری پســت اینقــدر طــول کشــید.
پاســخ ایــن اســت کــه خصوصیســازی
مخابــرات بســیار راحــت بــود چــرا کــه در
ایــن بخــش انحصــار واقعــی وجــود داشــت
و هیــچ مجموعــه دیگــری نبــود کــه تلفــن
ثابــت بدهــد.
البتــه ایــن موضــوع دربــاره پســت
صــدق نمیکــرد و در هنــگام واگــذاری،
شــرکتهای متعــددی عملیــات پســتی را
انجــام میدادنــد کــه نمونــه آن تیپاکــس
اســت کــه از پســتهای قدیمــی اســت و
وقتــی مــن در ســال  68وارد ایــن حــوزه
شــدم ،تیپاکــس ســالها بــود کــه مشــغول
بــه فعالیــت بــود .شــرکتهای دیگــری
هــم ماننــد آرامکــس ،تیانتــی ،فدکــس
و ...فعــال بودنــد و حتــی شــهرداری هــم
بــا مجموعــه پیــک بادپــا کار پســتی انجــام
م ـیداد .راهآهــن ،هواپیمایــی و وانتبارهــا
هــم بــرای خودشــان پســت راه انداختــه
بودنــد .در چنیــن فضایــی ،دایــر کــردن
پســت خصوصــی بســیار مشــکل بــود
و بــا ایــن حــال خوشــبینم بــا ســرانجام
رســیدن ایــن بخــش از کار ،وضــع بــازار
پســتی کشــور ســامان بگیــرد.

خصوصیســازی پســت بــا آن مختصاتــی
کــه گفتــم بــا خصوصیســازی مخابــرات
فــرق دارد و ایــن ســاماندهی بایــد بــا
آرامــش و در مــدت زمــان الزم انجــام
میشــد.

 شــما ســابقه تدریــس و پژوهــش
در حــوزه پســت را در کارنامــه داریــد.
فضــای آموزشــی کشــور را در ایــن
صنعــت چطــور ارزیابــی میکنیــد؟

در حــال حاضــر در فضــای آموزشــی
کشــور ،چیــزی بــه نــام پســت وجود نــدارد
و بیشــتر ایــن حــوزه بــه صــورت تجربــی
آموختــه میشــود تــا آکادمیــک .پیشــتر
دانشــکده پســت و مخابــرات بــه صــورت
جــدی فعــال بــود و دورههــای مختلفــی
را ارایــه میکــرد .بــا ایــن حــال پســت
از جملــه حوزههایــی اســت کــه اهمیــت
آمــوزش میدانــی و کســب تجربــه در آن
بســیار باالســت .در ایــن میــان بایــد بــه
بحــث بازاریابــی در صنعــت پســت توجــه
ویــژهای شــود تــا اپراتورهــای خصوصــی
پســت بتواننــد در مقابــل رقبــای
ناشایســتهای کــه صحبتــش را کردیــم ،بــه
 نقــش دولــت و ســازمان تنظیــم موفقیــت دســت یابنــد.

مقــررات و ارتباطــات رادیویــی در
ســاماندهی بــازار پســتی چــه اهمیتــی
دارد؟

نقــش بســیار مهمــی دارد .در اساســنامه
شــرکت ملــی پســت هــم آمــده اســت کــه
ســازمان تنظیــم مقــررات ،پروانــه پســتی
بــه بخــش خصوصــی اعطــا کنــد و ســایر
بخشهــا را بهتدریــج جــذب کنــد و
ســاماندهی الزم را انجــام دهــد .بــا ایــن
حــال بایــد بــه ایــن نکتــه توجــه کــرد کــه

 چــه توصیــهای بــرای فعــاالن
پســتی داریــد؟

بــه نظــرم فعــاالن ایــن حــوزه بایــد
روی ســه بخــش تجــارت الکترونیکــی،
لجســتیک و دادههــای عظیــم ()Big Data
تمرکــز ویــژهای داشــت ه باشــند .بهویــژه
در بخــش لجســتیک در کشــور مــا کار
چندانــی نشــده اســت .زمانــی کــه در
پســت بــودم از بخــش توزیــع مرســوالت

دو شــرکت فعــال در حــوزه پفــک و
بســتنی بازدیــد داشــتیم ،مدیــر کارخانــه
میگفــت کــه  50درصــد هزینــه تولیــد
مــا مربــوط بــه بخــش لجســتیک اســت
و کاهــش هزینــه ایــن بخــش ،تأثیــر
محسوســی در قیمــت کاال دارد .در ایــن
حــوزه کار زیــادی صــورت نگرفتــه و
صنعــت پســت میتوانــد نقــش بســیار
مهمــی در ایــن زمینــه داشــته باشــد.
از ســوی دیگــر ،تجــارت الکترونیکــی در
کشــور بهســرعت در حــال گســترش
اســت و ایــن تجــارت هــم بــه صنعــت
لجســتیک بســیار وابســته اســت .بــه
همیــن دلیــل امیــدوارم فعــاالن پســتی
توجــه ویــژهای بــه بحــث لجســتیک
داشــته و روی آن ســرمایهگذاری کننــد.
در کنــار آن هــم موضــوع  Big Dataبحــث
مهمــی اســت و اســباب برنامهریزیهــای
صحیــح و هدفمنــد و انجــام کارهــای
بــزرگ را فراهــم مــیآورد.
ایــن نکتــه را هــم بگویــم کــه پســت
بــرای دولــت اهمیــت زیــادی دارد چــرا
کــه هرچقــدر ایــن صنعــت رشــد کنــد،
کار مــردم راحتتــر انجــام شــده و
درآمدهــای کشــور نیــز افزایــش مییابــد.
از ســوی دیگــر ،دغدغــه اصلــی آقــای
جهرمــی ،وزیــر ارتباطــات و فنــاوری
اطالعــات اشــتغالزایی اســت .بخشــی از
ایــن اشــتغالزایی در حــوزه  ICTاز طریــق
اســتارتآپها صــورت میگیــرد و بخــش
مهــم دیگــر آن در صنعــت پســت اســت
چــرا کــه ایــن بخــش نیرومحــور اســت و
هرچقــدر ایــن صنعــت رشــد کند ،اشــتغال
در آن بهســرعت افزایــش مییابــد .در ایــن
راه ،دســت بخــش دولتــی و شــرکت ملــی
پســت بــرای جــذب نیــروی جدیــد بســته
اســت و در مقابــل اگــر بخــش خصوصــی
رشــد کنــد ،بهراحتــی میتوانــد نیــروی
جدیــد اســتخدام کــرده و شــغل پایــدار
ایجــاد میشــود.
اســتارتآپها هــم بســیار بــه توســعه
صنعــت پســت نیــاز دارنــد و بایــد بخــش
خصوصــی پســت بــا کســبوکارهای
نوپــا ارتبــاط خوبــی برقــرار کنــد،
خواستههایشــان را بشــنود و نیازهایشــان
را برطــرف کنــد.
[شماره هشتم-تابستان]۱۳۹۸
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مدیرعامل لجستیک بازار:

نیازهای لجستیکی استارتآپهای
کشور را برطرف میکنیم
«لجســتیک بــازار» بــا شــعار بســتری بــرای حمایــت از
کســبوکارهای نوپــا در حــوزه لجســتیک و بهعنــوان پلتفــرم
مشــاوره و شــتابدهنده فعــاالن صنعــت لجســتیک چنــد
ماهــی اســت در هلدینــگ فاخــر فعالیــت خــود را آغــاز
کــرده اســت .نــگاه تــازه ایــن پلتفــرم بــه حــوزه لجســتیک،
بــا اســتقبال مجموعههــای نرمافــزاری نیــز مواجــه شــده

 ایــده لجســتیک بــازار چگونــه
شــکل گرفــت؟

کســبوکارهای زیــادی ایــن روزهــا در
کشــور در حــال شــکلگیری هســتند.
بخشــی از فراینــد ایــن کســبوکارها،
وابســته بــه خدمــات لجســتیکی اســت و
اتفاقــاً بیتوجهــی بــه هزینههــای پنهــان
بخشهایــی ماننــد لجســتیک ،ســبب
شکســت برخــی از ایــن کســبوکارها
شــده اســت .مــا بهواســطه شــغلمان
کــه ایجــاد و آمــوزش اســتارتآپها
در دانشــگاه و بیــرون از آن بــود ،بــا
مشــکالت اســتارتآپها آشــنا بودیــم و
میدانســتیم چــه عواملــی مانــع ادامــه
حیــات ایــن نــوع کســبوکارها میشــود
و در فکــر حــل مشــکالت بخش لجســتیک
بودیــم .همزمــان بــا هلدینــگ فاخــر آشــنا
شــدیم کــه بهواســطه حضــور تیپاکــس در
ایــن مجموعــه ،فعالیــت گســتردهای در
بــازار پســتی کشــور دارد .نیازهــای ایــن
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و تاکنــون بیــش از  30تیــم همــکاری خــود را بــا ایــن
مجموعــه آغــاز کردهانــد .دربــاره فعالیتهــا و اهــداف
لجســتیک بــازار بــا شــهروز معــاون ،مدیرعامــل ایــن شــرکت
گفتوگو کردهایم.
معــاون ،دکتــرای مهندســی نرمافــزار از دانشــگاه صنعتــی شــریف
دارد واکنــون نیــز در ایــن دانشــگاه تدریــس میکنــد.

بــازار بــزرگ پســتی ،بــا آنچــه از نیازهــای
بــازار لجســتیکی در ذهــن داشــتیم،
تجمیعپذیــر بــود و بــه ایــن ترتیــب
لجســتیک بــازار شــکل گرفــت.
مشــاهدات مــا نشــان میدهــد کــه
حــوزه لجســتیک بــا خــأ نرمافــزاری
مواجــه اســت و آنچــه در ایــن حــوزه
اســتفاده میشــود ،بــا نیــاز و دانــش
روز بــازار منطبــق نیســت .هرچنــد در
بخــش خدمــات بــه مســافر ،شــاهد حضــور
نرمافزارهــای خوبــی هســتیم ولــی وقتــی
دربــاره حمــل مرســوله صحبــت میکنیــم،
فاقــد امکانــات و محصوالتــی هســتیم کــه
امــروزه در دنیــا اســتفاده میشــود.
اکنــون در حــوزه خدمــات لجســتیکی،
نرمافزارهــای کهنــه و قدیمــی Total
 Solutionدر کشــور اســتفاده میشــوند
کــه بــا تکنولــوژی قدیمــی نوشــته
شــدهاند .ایــن در حالــی اســت کــه
بــازار کشــش و اشــتیاق بهکارگیــری

نرمافزارهــای بهتــر را دارد .بــرای پاســخ
بــه ایــن نیــاز ،مجموعــه لجســتیک بــازار
شــکل گرفــت تــا بتوانــد بــا همــکاری
تیمهــای خــوب نرمافــزاری ،فضایــی
پلتفرمــی را بهوجــود آورده تــا همــه
بازیگــران ایــن حــوزه بتواننــد در آن
نقشآفرینــی کننــد و براســاس تــوان
خــود ،ســهمی از بــازار داشــته باشــند.
از آنجــا کــه کســبوکار مــا پلتفرمــی
اســت ،در نتیجــه بــه همــکاری بــا همــه
فعــاالن ایــن حــوزه عالقهمنــد هســتیم .در
واقــع موفقیــت مــا در گــرو وجــود تعــداد
بیشــتری از رقباســت .ایــن تفکــر ،درمقابل
ذهنیتــی قــرار دارد کــه معتقــد اســت
فقــط بایــد نرمافــزار خــود را بفروشــند
و البتــه معلــوم اســت برنــده نهایــی کــدام
اســت .از همــان ابتــدا هــم میدانســتیم
رشــد ســریعی خواهیــم داشــت چــرا کــه
ســود و منفعــت فعالیــت ایــن پلتفــرم ،در
نهایــت بــرای همــه خواهــد بــود؛ زیــرا در

ایــن بــازی برنده-برنــده ،هــم پیمانــکاران
امــکان رشــد و توســعه تخصصــی خواهنــد
داشــت و هــم کارفرمایــان بـ ه دلیــل وجــود
راهکارهــای نرمافــزاری جایگزیــن راضــی
خواهنــد بــود.
شــما در حالــی بــه ســراغ کسـبوکار
پلتفرمــی رفتهایــد کــه بــه نظــر
میرســد فعالیــت در حــوزه پلتفرمهــا
جایــش در کشــور خالــی اســت و
روزب ـهروز ضــرورت فعالیــت ایــن مــدل
از کســبوکارها بیشــتر مشــاهده
میشــود .نظــر شــما چیســت؟

کســبوکارهای پلتفرمــی در دنیــا ،یکــی
از موفقتریــن نــوع کســبوکارها هســتند
و در ایــران هــم بــه تدریــج ایــن کار در
حــال رواج اســت .دولــت هــم بهخوبــی
در ایــن زمینــه وارد شــده و قصــد دارد از
توســعه پلتفرمهــا حمایــت کنــد.
تفکــر در ایــن کســبوکارها براســاس
پذیــرش رقیــب اســت و ایــن اســتراتژی
را ترویــج میکننــد کــه بهجــای افزایــش
تکتــک مشــتریان ،بایــد بــرای بزرگتــر
شــدن کل بــازار تــاش کــرد .بــا همیــن
اســتراتژی هــم پلتفرمهــا در دنیــا
روزبــهروز قویتــر میشــوند.
بــرای روشــن شــدن بحــث میتــوان
شــبکه بیتکویــن را مثــال زد .وقتــی
یــک بازیگــری بــه بــازار اضافــه میشــود،
ســهم بقیــه بازیگــران از بــازار کاهــش
مییابــد ،امــا در مجمــوع ایــن شــبکه
بزرگتــر شــده و در نهایــت همــه از ایــن
موضــوع ســود میبرنــد .کســبوکارهای
پلتفرمــی هــم دقیقــاً همینطــور
هستند.
شــاید وقتــی یــک نرمافــزار مشــابه
نرمافــزار مــا بــه بــازار عرضــه شــود ،مــا
را ناراحــت کنــد امــا حضــور ایــن بازیگــر
تــازه ،بــه معنــی بازاریابــی بیشــتر و ورود
مشــتریهای جدیــد اســت کــه کل بــازار
را بزرگتــر میکنــد .حتــی میتــوان
گفــت وقتــی یــک رقیــب و بازیگــر جدیــد
وارد بــازار میشــود و محصولــش را بــه
مشــتریان جدیــد معرفــی میکنــد ،بــه
نوعــی در حــال بازاریابــی بــرای محصــول
مــا بهعنــوان یــک جایگزیــن اســت.

یــا نرمافزارهــای سفارشــی وجــود
دارد .چــرا مشــتریان بایــد ســراغ شــما
بیاینــد؟

نکتــه دیگــر اینکــه ســرمایهگذاران بــه
دنبــال ایــن هســتند کــه سرمایهشــان را
در بــازاری بــه گــردش بیندازنــد کــه بــا
بوکار بــرای
ریســک پاییــن ،ســود باالیــی نصیبشــان زمانیکــه یــک کســ 
کنــد .چــه بهتــر که بــه بــازاری وارد شــوند برطرفکــردن نیازهــای لجســتیکی خــود
کــه اپلیکیش ـنها و فرایندهــا آمــاده بــوده نیــاز بــه نرمافــزار دارد ،الزم نیســت کل
چرخــه کار را از ابتــدا انجــام داده و اصــوالً
و تجربیــات عملــی در دســترس اســت.
تــوان مالــی و طــرح تجــاری هــم بــه هــر
 پلتفــرم لجســتیک بــازار کــدام مجموعــهای اجــازه ایــن کار را نمیدهــد.
گــروه از مشــتریان را هــدف قــرار داده در مقابــل ،نرمافزارهــا و کامپوننتهــای
مختلفــی وجــود دارد کــه میتــوان از آنهــا
اســت؟
لجســتیک مفهــوم بســیار بزرگــی دارد و بهــره بــرد .دربــاره Total Solutionهــا ،اوالً
بخشهــای مختلفــی را دربــر میگیــرد .همــان طــور کــه گفتــم راهکارهــای موجود
تمرکــز فعلــی مــا روی بخــش مرســوالت در ایــران قدیمــی و ضعیــف هســتند .از
اســت بــه ایــن معنــی کــه یــک بســته از ســوی دیگــر ،یــک کســبوکار فقــط بــه
نقطـهای بــه نقطــه دیگــر ،داخــل یــا خارج بخشــی از خدمــات ایــن نــوع نرمافزارهــا
ایــران ،بــه شــیوههای مختلــف جابهجــا نیــاز دارد امــا در کنــار پرداخــت هزینــه
شــود .پــس از آن ،بــه ســراغ بخشهــای بــرای کل مجموعــه (کــه نســبت بــه
دیگــر بــازار ماننــد مســافر خواهیــم رفــت .خریــد مــاژوالر ،هزینــه بیشــتری دارد)،
امــا فعالیــت مــا بــه کســبوکارهایی کــه ناچــار اســت هزینــه نگهــداری چیــزی
تمرکزشــان ارائــه خدمــات لجســتیکی را پرداخــت کنــد کــه شــاید از بیشــتر
بخشهــای آن اســتفاده نمیکنــد .عــاوه
اســت ،محــدود نمیشــود.
اتفاق ـاً عمــده بــازاری کــه بــرای خودمــان بــر ایــن ،تغییــر در چنیــن نرمافزارهایــی
متصوریــم ،کســبوکارهایی هســتند کــه دشــوار اســت و بــا عــدم چابکــی مواجــه
فقــط بخشــی از فعالیــت آنهــا لجســتیک هســتیم.
اســت و نیازمنــد هســتند کــه بــدون بــه عــاوه ایــن تغییــرات میتوانــد روی
ســرمایهگذاری کالنــی در ایــن حــوزه ،عملکــرد ســایر بخشهــا نیــز تأثیــر
هزینههــای خــود را کنتــرل و نیازشــان را بگــذارد امــا زمانــی کــه بــا کامپوننتهــای
برطــرف کننــد .از جملــه ،بخــش زیــادی کوچکتــر ســروکار داریــد ،تغییــرات بــا
از اســتارتآپهایی کــه ایــن روزهــا ســرعت انجــام شــده و از آنجــا کــه ایــن
شــکل میگیرنــد ،وابســته بــه لجســتیک کامپوننتهــا ،براســاس اســتانداردهای
بینالمللــی نوشــته شــدهاند ،تغییــر در
هســتند.
ایــن اســتارتآپها بهخوبــی محصــول یکــی ،اختاللــی در دیگــری بــه وجــود
خــود را آمــاده کــرده و طبــق طــرح نمــیآورد.
تجــاری پیــش میرونــد امــا زمانــی کــه دربــاره راهکارهــای ســفارش مشــتری
بــه بخــش تحویــل محصــول خــود بــه بایــد بــه ایــن نکتــه توجــه کنیــم کــه
مشــتری میرســند ،بــا هزینههــای بــاالی حــوزه لجســتیک ،یــک حــوزه تخصصــی
لجســتیک و کیفیــت پاییــن خدمــات اســت و دنیــا هــم بــه ایــن ســمت مـیرود
مواجــه میشــوند و بــه ایــن ترتیــب کــه تولیــد نرمافــزار ،دیگــر از آن حالــت
کسبوکارشــان شکســت میخــورد .مــا عمومــی خــارج و بهصــورت تخصصــی
معتقدیــم در ایــن بخــش میتوانیــم وارد انجــام میشــود .بــرای مثــال ،قبــ ً
ا یــک
شــویم و نیازهــای آنهــا را تأمیــن کنیــم .نرمافــزار سیســتم انبــار نوشــته میشــد
و در اختیــار همــه کســبوکارها قــرار
بهغیــر از نرمافزارهــای  Totalمیگرفــت و فرقــی قائــل نبودنــد کــه آن
بوکار چــه چیــزی اســت .یــا یــک
 ،Solutionراهکارهــای دیگــری ماننــد کســ 
اســتفاده از نرمافزارهــای خارجــی و ســامانه بلیتفروشــی ایجــاد میشــد
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و میگفتنــد چــه فرقــی میکنــد
بلیــت هواپیمــا باشــد یــا ســینما امــا کار
کســبوکار در دنیــای امــروز دیگــر بــه
ایــن شــیوه راه نمیافتــد.
زمانــی کــه وارد حــوزه لجســتیک
میشــوید ،عبــارات خاصــی ماننــد
 first mile، last mile، sortingو...
میشــنوید کــه هــر کــدام مفهــوم
خودشــان را دارد و نویســنده نرمافــزار در
ایــن حــوزه بایــد فرایندهــای اســتاندارد
هرکــدام را آموختــه باشــد .یــک شــرکت

نرمافــزاری ،بــه خــودی خــود بــا هیــچ
کــدام از ایــن ادبیــات آشــنا نیســت و
بــرای ارائــه یــک محصــول بــا کیفیــت،
بایــد هزینــه زیــادی بــرای شــناخت ایــن
اصطالحــات متحمــل شــود .عــاوه بــر
ایــن اصــوالً تولیــد یــک نرمافــزار از ابتــدا،
هزینــه بیشــتری نســبت بــه اســتفاده از
کامپوننتهــای آمــاده دارد.
دربــاره خریــد از خــارج هــم ،در وضعیــت
فعلــی بهصرفــه نیســت .عــاوه بــر
ایــن نرمافزارهــای تخصصــی داخلــی،

اســتانداردها و پروتکلهــای بینالمللــی
را رعایــت کــرده و بــا توجــه بــه ایــن کــه
فراینــد لجســتیک در دنیــا روال مشــخص
و اســتانداردی دارد ،نگاهــی بــه کســب
ســهم از بازارهــای بینالمللــی را هــم
دارنــد.
آیــا از تیمهــا و گروههایــی کــه
بــه فعالیــت در ایــن حــوزه عالقهمنــد
هســتند ،حمایــت میکنیــد؟

بلــه ،مــا ایــن آمادگــی را داریــم کــه
حمایتهــای الزم را از فعــاالن جوانتــر
ایــن حــوزه انجــام دهیــم تــا تــاش
آنهــا بــه ثمــر بنشــیند و بهعنــوان
بازیگــری جدیــد وارد بــازار شــوند .قــرار
هــم نیســت کــه آنهــا حتمــاً بهعنــوان
عضــوی از تیمهــای لجســتیک بــازار
فعالیــت کننــد و درواقــع هــدف مــا ایــن
اســت کــه بــا خالقیــت خــود نرمافزارهــا
و کامپوننتهــای جدیــدی را بســازند و بــا
خــود مشــتریان جدیــدی را بیاورنــد.
ایــن حمایــت شــامل چــه مــواردی
اســت؟

مالــی ،فضــای فیزیکــی و فنــی .بهویــژه
روی بحــث فنــی تأکیــد میکنــم .فعــاالن
جــوان ایــن حــوزه میتواننــد از تجربیــات
ســرتیمهای مــا و همچنیــن فعــاالن خبــره
ایــن حــوزه کــه بهعنــوان پیمانــکار بــا مــا
همــکاری میکننــد اســتفاده کننــد و در
تعامــل بــا آنهــا ،ســریعتر و کمریســکتر
بــه محصــول نهایــی برســند.
شــما بــه بحــث مزایــای ورود
ســرمایهگذاران بــه ایــن حــوزه
اشــارهای کردیــد .ســرمایهگذاری در
ایــن خصــوص بهچــه صــورت خواهــد
بــود؟

ســرمایهگذاران میتواننــد روی یــک
نرمافــزار ،یــک اســتاندارد یــا یــک مــاژول
ســرمایهگذاری کــرده و در منافــع حاصــل
از آن ســهیم شــوند .فعالیــت در ایــن حوزه
جذابیــت زیــادی داشــته و بــدون اینکــه
بــا ریســک چندانــی مواجــه شــوند،
صاحــب یــک کســبوکار شــده و از ایــن
طریــق حتــی میتواننــد بــه بازارهــای
دیگــر نیــز منتقــل شــوند.
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مدیر برند شرکت تیپاکس:

تیپاکس آماده پروازی شکوهمند است
هومــن خطیبــی از افــراد باتجربــه در حــوزه تبلیغــات و مدیریــت
برنــد اســت کــه بیــش از  20ســال تجربــه فعالیــت در ایــن حــوزه
و در شــرکتهای ایرانــی و بینالمللــی دارد.
او در برندســازی و توســعه برنــد نامهــای بزرگــی چــون اقتصــاد
نویــن ،محصــوالت غذایــی کامبیــز و  ، Amico Corporateریــز مــوج

 برنــد چــه جایگاهــی در دنیــای
تجــاری امــروز دارد؟

سیســتم  MEdiskنقــش داشــته و اکنــون حــدود  4مــاه اســت کــه
بــه شــرکت تیپاکــس پیوســته اســت تــا تغییــر و تحــوالت ایــن برنــد
قدیمــی و خوشــنام را ،بــا تحــوالت هوشــمندانه در ســاختارهای این
شــرکت ،همســو کنــد .گفتوگــوی مــا را بــا مدیــر برنــد شــرکت
تیپاکــس میخوانیــد.

آب پنهــان اســت .پــس مــی تــوان گفــت
هویــت بصــری و اســتاندارد دیــداری-
رفتــاری یــک ســازمان ،بخــش آشــکارکوه
یــخ اســت کــه روی آب قــرار گرفتــه و
ســاختار ارتباطــی و تجــاری هویــت برنــد
بخــش زیــر آب کــوه یــخ اســت کــه در
نهایــت حاصــل آن تصویــر ذهنــی حاصــل
از هویــت برنــد اســت کــه در ذهــن
مخاطــب ایجــاد میشــود.
یادمــان باشــد مهمتریــن دارایــی شــخصی
همــه مــا ،هویتمــان اســت .برنــد ،شــامل
همــه شــاخص هایــی اســت کــه مــا را
معرفــی کــرده و خواهــد کــرد و کمــک
میکنــد در ادراک جامعــه ثبــت شــویم.

بــه عقیــده بنــده ،مهمتریــن دارایــی یــک
شــرکت در دنیــای امــروز و در تجــارت
معاصــر ،برنــد آن اســت .در گذشــته
ارزیابــی شــرکتها برپایــه داراییهــای
مشهودشــان صــورت مــی گرفــت امــا
امــروز ،ارزش داراییهــای نامشــهود نیــز
بــه آن افــزوده شــده اســت ،کــه اگــر ارزش
آن بیشــتر از داراییهــای مشــهود نباشــد،
کمتــر هــم نیســت .حتــی میتــوان
گفــت کــه ارزش داراییهــای نامشــهود
شــرکتهای باســابقه ،غیرقابــل قیــاس بــا
ســایر داراییهــای آن شــرکت اســت .در
نتیجــه ،مهمتریــن دارایــی و قلــب یــک
شــرکت ،برنــد یــا هویــت آن اســت .برنــد  مدیریت برند چه مفهومی دارد؟
موجــود زنــده ای اســت ،کــه مــی تــوان مدیــرت برنــد امــکان طــرح یــک وعــده
آن را بــه کــوه یخــی تشــبیه کــرد کــه و تعهــد اســت کــه جــاری و الزم االجــرا
فقــط بخــش کوچکــی از آن نمایــان و روی مــی شــود و ســپس نوبــت بــه پاسداشــت
آب و بخــش بســیار بزرگتــر آن در زیــر آن وعــده فــرا مــی رســد .ســازمانهای

مختلــف تعاریــف گوناگونــی بــرای
مدیریــت برنــد قائــل شــدهاند و اصــوالً
یــک تعریــف ثابــت بهعنــوان جایــگاه،
وجــود نــدارد .در برخــی ســازمانها ،مدیــر
برنــد در حکــم ســایه مدیرعامــل فعالیــت
کــرده و از ارزشهــای برنــد صیانــت
میکنــد .در برخــی از ســازمانها ،واحــد
مدیریــت برنــد زیرمجموعـهای از بازاریابــی
اســت و وظیفــه آن اصالــت بخشــیدن
بــر ارزشهــای بصــری و ارتباطــی
ســازمان و ترویــج آن اســت .همچنیــن در
ســازمانهایی نیــز ،کارکــرد ایجــاد کننــده
هویــت و یکپارچهســازی ارتباطــات
ســازمانی را برعهــده میگیــرد.
بنابرایــن مدیریــت برنــد در ســازمانهای
گوناگــون بــر اســاس جنــس تجــارت،
جزئیــات فعالیتــی متفاوتــی دارد امــا
چیــزی کــه بهعنــوان موضــوع ثابــت
بــرای مدیــران برنــد از اهمیــت ویــژهای
برخــوردار اســت و اصــوالً ســازمانها
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را طــی میکنــد بنــده هــم بــه تیپاکــس
اضافــه شــدم تــا تجربیاتــم را در ایــن تغییر
در خدمــت مجموعــه قــرار دهــم و باعــث
افتخــار اســت کــه بتوانــم نقشــی در ایــن
تحــوالت داشــته باشــم و مجموعــه را بــا
اســتانداردهای جدیــدی روبــهرو کنــم.

مدیــران برنــد را بــه همیــن منظــور
بــهکار میگیرنــد ،شناســایی تصویــر
ذهنــی مشــتریها و طراحــی و تولیــد
اســتانداردهایی اســت کــه بــر اســاس آن
بتواننــد از ارزشهــای ســازمان محافظــت
کننــد .ایــن یکــی از فعالیتهــای بســیار
مهمــی اســت کــه مدیــران برنــد در همــه

ســازمانها بــه آن مشــغول هســتند.
 مأموریــت مدیــر برنــد در تیپاکــس
چیست ؟

تیپاکــس مجموعــه بزرگــی اســت و ایــن
بزرگــی را فقــط از قدمــت  60ســاله خــود
نگرفتــه اســت ،بلکــه خالقیــت و نــوآوری
و پایــداری ،پایــه اصلــی ایــن بزرگــی
اســت .تیپاکــس نهتنهــا یــک شــرکت
مهــم در میــان ســایر کوریــر ســرویسها
اســت بلکــه بهعنــوان یــک برنــد ایرانــی،
بنیانگــذار و مرجــع ارائــه خدمــات درب بــه
درب محســوب میشــود.
در زمــان کودکــی و نوجوانــی بــه یــاد
دارم ،همــان موقــع هــم برنــد تیپاکــس،
نامــی شــناخته شــده بــود و وقتــی مرحــوم
پــدرم قصــد داشــت بســتهای را بهســرعت
بــه مقصــد برســاند میگفــت« :بســته
را تیپاکــس کــن» .ایــن عبــارت حاصــل
خــرد جمعــی مــردم ایــن ســرزمین اســت
و از جایــگاه تیپاکــس در جامعــه خبــر
میدهــد .بــا ایــن حــال بایــد توجــه
داشــت کــه برندهــا پــس از پشــت ســر
گذاشــتن دورههــای کاری تجــاری خــود،
بــه تحــول نیــاز دارنــد و مدیــران خــاق،
ســازمان را بــا تغییــرات بزرگــی روبــهرو
میکننــد .آقــای دکتــر فاخــر هــم بــذر و
تفکــر تغییــر را در ســازمان کاشــت و تــا
بــه امــروز تحــوالت بزرگــی در مجموعــه
بهوجــود آورده اســت کــه از ســاختارهای
ســازمان تــا وضعیــت فیزیکــی و حتــی
شــیوه چیدمــان فضــا ،شــاهد تغییــر و
تحــول هســتیم .درواقــع یــک Rebrand
واقعــی در حــال شــکل گیــری اســت و
تیپاکــس در حــال حاضــر دوران گــذار
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مهمتریــن خصیصههــای برنــد
تیپاکــس چیســت؟

برنــد تیپاکــس یــک هویــت و پرســونای
جالــب توجــه دارد .تیپاکــس شــرکتی
قدرتمنــد و بــا قدمــت طوالنــی اســت .ایــن
مجموعــه ،پایــداری را تجربــه کرده اســت و
بایــد بــه آن ادامــه دهــد .درعینحــال یــک
ویژگــی خــاص بــرای تیپاکــس میتــوان
متصــور بــود و آن هــم «نگهبــان» بــودن

اســت .در جریــان تغییــر و تحوالتــی کــه
در ســاختار برنــد تیپاکــس در حــال وقــوع
اســت ،بــا علــم بــه ایــن ویژگیهــای
شــخصیتی ،تــاش کردهایــم بــه تصویــر
مثبتــی کــه مشــتریان قدیمــی از ایــن
برنــد دارنــد تکیــه کنیــم و ایــن مجموعــه
را بهعنــوان یــک مرجــع رقابتپذیــر
بینالمللــی بــا ســاختاری انعطافپذیــر
مطــرح کنیــم .تأکیــد میکنــم همــه
ویژگیهــای برنــد تیپاکــس بایــد در
فضــا و قالبــی انعطافپذیــر و تعاملپذیــر
شــکل گیــرد تــا تــوان هضــم پیچیدهتریــن
موضوعــات را داشــته باشــد و چالشهــا
را بــه دســتاورد تبدیــل کنــد .در حقیقــت
مــدل مــا ایــن اســت کــه ویژگیهــای
مثبــت گذشــته ،هوشــمندی و توجــه بــه

بــازار نویــن را در ایــن برنــد نمایــان کنیــم.
 نقــش دنیــای مجازی در برندســازی
امروز چیســت؟

یکــی از ابزارهایــی کــه امــروزه در خدمــت
کس ـبوکارها قــرار گرفتــه اســت و باعــث
میشــود صاحبــان کســبوکارها بتواننــد
بــا بهرهگیــری از آن ،بــا مخاطــب خــود
ارتبــاط بیشــتری برقرارکنند و دســتاوردها،
محصــوالت و خدمــات خــود را معرفــی
نماینــد ،رســانه هــای اجتماعــی در فضــای
مجــازی اســت .البتــه یادمــان نــرود ایــن
فضــا در عیــن تأثیرگــذاری ســریع ،بســیار
میــرا اســت و اطالعــات در آن بهســرعت
تغییــر میکنــد .در تیپاکــس ،مــا بــه
دنبــال تکیــه بــر ویژگیهــای گذشــته
و نــگاه بــه آینــده هســتیم و معتقدیــم
جهــان امــروز ،جهــان هوشــمندی اســت.
ایــن شــرکت هــم از اســاس بــر مبنــای
نــوآوری شــکل گرفتــه اســت بنابرایــن
هوشــمندی برایــش اتفــاق عجیبــی نیســت
و قابلیــت هضــم آن را دارد.
حضــور اســتراتژیک در رســانههای
اجتماعــی و ارائــه اطالعــات شــفاف در آن،
مــا را بــه ســمتی میبــرد کــه بتوانیــم بــه
ایــن دنیــای تعاملپذیــر نفــوذ و تصویــر
صحیــح و مانــدگاری را از تیپاکــس نمایــان
کنیــم.
 خصوصیســازی پســت ،تغییــر و
تحــوالت در بــازار ایــن حــوزه و البتــه
ظهــور رقبــای جدیــد و قدرتمنــد چــه
تأثیــری بــر برنــد تیپاکــس خواهــد
گذاشــت؟

پســت یــک فعالیــت بســیار قدیمــی
اســت و خصوصیســازی در ایــن حــوزه
بســتر جدیــدی را بــرای ظهــور و رقابــت
نامهــای تجــاری جدیــد فراهــم میکنــد؛
امــا فرامــوش نکنیــم تیپاکــس بانــی
حملونقــل درب بــه درب در ایــران
اســت .البتــه هرگــز رقابــت از گوشــه
چشــم مــا دور نمیمانــد امــا تیپاکــس
حکــم یــک برنــد ملــی را دارد .زمانیکــه
عبــارت «تیپاکســش کــن» را در جامعــه
میشــنویم ،ایــن اتفــاق ،حاصــل ذهــن
مدیــر برنــد و مدیرعامــل نیســت و در واقــع

نتیجــه یــک خــرد جمعــی اســت کــه بــر اشــاره کــرد.
اثــر اســتقرار موفــق نوعــی فعالیــت در
ایــران بهوجــود آمــده اســت .ایــن ارزش را
نمیتــوان بــا چیــز دیگــری عــوض کــرد .نقــش بســیار پررنــگ و مهمــی اســت.
وظیفــه مــا ایــن اســت کــه بهعنــوان یــک در سیســتمی کــه بــا مــدل نمایندگــی
واقعیــت و یــک اهــرم از ایــن عبــارت بــه  franchiseکار میکنــد ،برقــراری
درســتی اســتفاده کنیــم و آن را در میــان ارتبــاط بــا مشــتریان تابــع رفتــار و
نســلهای جدیــد نیــز نهادینــه کنیــم .عملکــرد آنهاســت .بــا دســتورالعملها و
طبیعتــاً بــا خصوصــی شــدن پســت ،اســتانداردهایی کــه در تیپاکــس در حــال
رقابــت در ایــن بــازار نیــز شــکل جدیــد تدویــن اســت ،بــه دنبــال آن هســتیم
و توســعهیافتهای بــه خــود میگیــرد و کــه ارتبــاط یکپارچــهو ســاختارمندی بــا
ســازمانها بــه دنبــال ســهم بــازار بیشــتر نماینــدگان ایجــاد کنیــم تــا تعامــل ســه
خواهنــد بــود .تیپاکــس در بنیانهــا و ســویهای میــان نماینــدگان و ســتاد و
ســاختارها تغییــر ایجــاد کــرده و آمادگــی مشــتری بــا یــک زبــان شــکل بگیــرد .مــا
الزم بــرای حضــور در ایــن رقابــت را بــا معتقدیــم آنهــا بــازوان و اهرمهــای اصلــی
قــدرت کامــل دارد .تیپاکــس تــا امــروز بــا تیپاکــس در سراســر ایــران و انشــاءاهلل در
یــک مــدل ســاختار ارتباطــی عملگــرا آینــده در سراســر دنیــا هســتند.
فعالیــت میکــرد و بــه رشــد ارگانیــک درحــال حاضــر ،نماینــدگان از لحــاظ
تکیــه داشــت .پــس از آنکــه تصمیــم هویــت بصــری در حــال یکپارچــه شــدن
گرفتــه شــد تغییــر صــورت بگیــرد ،هســتند .ایــن موضــوع مــوارد مختلفــی
تیپاکــس بــه دنیــای جدیــدی وارد شــد .را از جملــه چیدمــان داخــل نمایندگــی
در ایــن دنیــای جدیــد ســطح بهــرهوری و پوشــش پرســنل شــامل میشــود.
در تیپاکــس افزایــش پیــدا کــرد ،پــس همچنیــن بــه دنبــال آن هســتیم کــه
دســتیابی بــه بازارهــای جدیــد بهعنــوان نماینــدگان در یــک قالــب مشــخص و
نیــاز ســازمانی مطــرح شــد .بــرای اســتاندارد رفتــار کننــد و در ایــن راه
دســتیابی بــه ایــن بازارهــا امــکان رشــد آموزشهــا و ارزیابیهــای الزم انجــام
بــا مدلهــای ارتباطــی عملگــرا وجــود میشــود .نماینــدگان بهعنــوان نقــاط
نداشــت ،چــرا کــه مدلهــای عملگــرا تمــاس مــا ،در کســبوکاری کــه روابــط بــا
مشــتری در آن نقشــی کلیــدی در ایجــاد
تابــع رشــد بــا ســرعت کــم هســتند.
امــا امــروز مــدل ارتباطــی برنــد تیپاکــس تصویــر ذهنــی مثبــت و شــفاف دارد،
بــه یــک ســاختار پیشــرو تبدیــل مطــرح هســتند.
میشــود .در ســاختارهای پیشــرو
مدلهــای رفتارهــای تعاملــی بــرای  اگــر نکتــه دیگــری باقــی مانــده
برنــد ،ارتباطــات پاییــن بــه بــاال و بــاال اســت ،بفرماییــد.
بــه پاییــن و افزایــش ســطح آســتانه مســیر ســختی پیــش رو داریــم و در ایــن
تحمــل بــرای ایــن مدلهــای ارتباطــی راه ،مــا بایــد در ادراک مخاطــب تأثیــر
از اهمیــت بســیار زیــادی برخــوردار اســت .بگذاریــم .درواقــع ســختترین نــوع
مشــتریان قدیمــی ،اهمیتشــان چندیــن تأثیرگــذاری در جهــان همیــن اســت
برابــر گذشــته اســت و البتــه ارزش کــه روی فرهنــگ ارتباطــی افــراد اثــر
مشــتریان جدیــد هــم بــه همــان نســبت گذاشــت .بــا ایــن حــال بــا قــدرت ایــن
بــاال مــی باشــد .بــا توجــه بــه ایــن تغییــر مســیر را دنبــال میکنیــم .همچنیــن
رویکــرد در نــگاه ،تیپاکــس مــدل ارتباطــی بــه هوشــمندی و پیشــرو بــودن و صفــت
و تعاملــی خــود را تغییــر داده اســت .از نگهبــان بــودن تیپاکــس اعتقــاد داریــم و
نشــانه هــای ایــن تغییــر مــی تــوان بــه ایــن موضــوع بایــد در برندمــان نیــز دیــده
رونمایــی از المانهــای بصــری جدیــد در شــود و تمــام تالشــمان ایــن اســت کــه
قالــب اســتانداردهای جدیــد نمایندگیهــا یــک پــرواز شــکوهمند را رقــم بزنیــم.
 نقــش نماینــدگان در ایــن تغییــر و
بازســازی برنــد چیســت؟
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در گفتوگو با مشاور انفورماتیک هلدینگ فاخر مطرح شد:

بهرهگیری از بانکداری باز در
صنعت لجستیک

محمــد مقــدم ســالها ســابقه در حــوزه انفورماتیــک صنعت بانکــی کشــور دارد .او مراحل
مختلــف کاری را ،از برنامهنویســی تــا ریاســت هیأتمدیــره و مدیرعاملــی شــرکتهای
انفورماتیکــی وابســته بــه بانکهــا در کارنامــه داشــته و البتــه هفــت ســالی هــم در
خــارج از کشــور بــه کار مشــغول بــوده اســت .او بهعنــوان مشــاور انفورماتیــک هلدینــگ
فاخــر ،میکوشــد راه را بــرای توســعه اســتفاده از فنــاوری اطالعــات و بهبــود روشهــا در
صنعت لجستیک کشور هموار سازد.گفتوگوی ما را با وی میخوانید:

 از امکانــات و مباحــث حــوزه
بانکــداری در صنعــت لجســتیک
میتــوان چــه بهرههایــی بــرد؟

در ایــن صنعــت پرداختهــای متعــددی
در حــوزه  B2Bو  B2Cوجــود دارد.
شــرکتهایی کــه بــا هــم کار میکننــد
در هفتــ ه یــک بــار بــرای هــم فاکتــور
صــادر میکننــد.
میتــوان سیســتمی طراحــی کــرد کــه
خــود کاربــر در قالــب ایــن سیســتم،
عملیــات پرداخــت را انجــام داده و فاکتــور
غیرالکترونیکــی و عملیــات دســتی حــذف
شــود .در کنــار ایــن موضــوع ،همانطــور
کــه اکنــون سیســتم شــتاب بهعنــوان
هســته ( )Coreعمــل کــرده و امــکان
ایــن را بــه وجــود آورده کــه بــا ATM
بانکهــای مختلــف عملیــات انجــام شــود،
یــک هســته در صنعــت لجســتیک نیــز
میتوانــد وجــود داشــته باشــد و ایــن
هســته ارتبــاط الزم را بــا هســته بانکــی
برقــرار کنــد.
یــک موضــوع دیگــری هــم کــه بهتازگــی
دربــاره آن زیــاد بحــث میشــود،
بانکــداری بــاز اســت .در بانکــداری بــاز
ایــن امــکان بــرای شــرکتهای بــزرگ بــه
وجــود میآیــد کــه عــاوه بــر عملیــات
معمــول بانکــی ،یکســری کارهــای
خــاص نیــز انجــام دهنــد .بــرای مثــال
شــرکت میخواهــد بــه پرســنل خــود
بــا نــرخ بهــره متفــاوت وام بدهــد ،در
چنیــن حالتــی بانــک امــکان مدیریــت
حســابهای شــرکت و کارمنــدان را
در اختیــار مجموعــه میگــذارد و آنهــا
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بــا طراحــی یــک برنامــه کامپیوتــری،
بــه مدیریــت عملیــات مــورد نیــاز خــود
میپردازنــد .در چنیــن حالتــی میتــوان
متصــور بــود کــه یــک بانکــداری بــاز بــرای
صنعــت لجســتیک بــه وجــود آیــد.
آیــا میتــوان از امــکان بانکــداری
بــاز ،بــرای مدیریــت سیســتمی
اســتفاده کــرد کــه از یــک طــرف
بــه جــذب ســرمایهگذار در صنعــت
لجســتیک بپــردازد و از ســوی دیگــر
منابــع را در اختیــار فعــاالن ایــن حــوزه
بگــذارد؟

بلــه ،ایــن موضــوع شــدنی اســت .البتــه در
حــوزه جــذب ســرمایه ،ایــن موضــوع در
گــرو اطمینــان و شــناخت عمیــق طرفیــن
از یکدیگــر اســت .بانکهــا منابعشــان
را براســاس شــاخصهای خودشــان
اختصــاص میدهنــد .امــا در بانکــداری
بــاز میتــوان یــک سیســتم نرمافــزاری
ویــژه متمرکــز بــر ویژگیهــای صنعــت
لجســتیک در اختیــار داشــت.
بهعنــوان مشــاور حــوزه فنــاوری
اطالعــات هلدینــگ فاخــر ،چــه نظــری
دربــاره وضعیــت  ITدر ایــن مجموعــه
داریــد؟

اکنــون مجموعههــای مختلفــی در
هلدینــگ بــه فعالیــت در حــوزه IT
مشــغول هســتند کــه فعالیــت آنهــا در
مــواردی مــوازی یکدیگــر اســت .یــک
بحثــی کــه وجــود دارد ایــن اســت کــه
ایــن فعالیتهــای مــوازی ســبب افزایــش
رقابــت و بهبــود در کیفیــت کار میشــود

امــا در بلندمــدت از آنجــا کــه ایــن
هلدینــگ ،متخصــص حــوزه لجســتیک
اســت و نــه حــوزه فنــاوری اطالعــات ،بایــد
در ایــن خصــوص بازبینــی شــود و وظایــف
هــر شــرکت در حــوزه فنــاوری اطالعــات از
یکدیگــر تفکیــک شــود.
چــه پیشــنهادی بــرای توســعه
اســتفاده از  ITدر ایــن مجموعــه داریــد؟

در درجــه اول بایــد بگویــم اکنــون
مبنــای هــر کاری شــده اســت .حتــی
وقتــی بــا مدیرانعامــل بانکهــا صحبــت
میکنیــد ،آن قــدر کــه از فنــاوری
اطالعــات میگوینــد و بــرای آن برنامــه
دارنــد ،دربــاره میــزان تســهیالت و مــوارد
دیگــر بانکــی صحبــت نمیکننــد.
اکنــون در دنیــا شــرکتها و مؤسســات
بــزرگ هیــچ اطالعــات و تراکنشــی را
دور نمیریزنــد و حتــی تراکنشهــای
اشــتباه را در یــک انبــاره بــه اســم data
 warehouseذخیــره میکننــد و بــه
تحلیــل آن میپردازنــد .ایــن تحلیلهــا
بــه دانــش مجموعــه از عملکــرد خــود
میافزایــد و ابــزار مهمــی بــرای
برنامهریــزی محســوب میشــود.
جمـعآوری چنیــن اطالعاتــی در هلدینــگ
هــم میتوانــد نقــاط قــوت و ضعــف را
مشــخص کــرده و بــه مدیریــت ،بــرای
انتخابهــای آینــده کمــک کنــد .در ایــن
راه الزم اســت اطالعاتــی کــه بهصــورت
جزیــرهای در شــرکتهای مختلــف وجــود
دارد جمــعآوری شــده و تحلیــل واحــدی
روی آنهــا صــورت بگیــرد.
IT

مدیر مجتمع تجاری اپال تشریح کرد:

همکاری خالقانه«اُپال» و «تیپاکس»
همــکاری کوریرهــای پســتی بــا مراکــز تجــاری جهــان مدتهاســت
رونــق گرفتــه بهطوریکــه اکنــون مراکــز خریــد بــزرگ مــواد
غذایــی در کشــورهای پیشــرفته بــه مــدد همــکاری بــا کوریرهــای
پســتی در ایــن کشــورها ،خدمــات نوینــی را بــه مشــتریان خــود
ارائــه میدهنــد کــه بــه ســهولت بیشــتر در خریــد و صرفهجویــی
در زمــان منجــر میشــود .در همیــن راســتا ،مرکــز تجــاری اپــال
نیــز کــه بهعنــوان یکــی از مدرنتریــن مجتمعهــای تجــاری تهــران
کار خــود را در منطقــه ســعادتآباد آغــاز کــرده ،قــرار اســت

 کمــی از مرکــز تجــاری اپــال
بگوییــد .ایــن مجموعــه چــه امکانــات و
ویـژگـیهـــایی دارد؟

مرکــز تجــاری اپــال ،بــا مســاحت حــدود
 37هــزار مترمربــع خالــص تجــاری و بــا
دارا بــودن  7طبقــه پارکینــگ ،بزرگتریــن
مرکــز تجــاری تهــران اســت .دسترســی و
فضــای پــارک مناســب خــودرو ،ایــن
امــکان را بــه مــردم میدهــد کــه بــا
کمتریــن دردســر بــه اپــال آمــده ،خریــد
کــرده ،تفریــح و ســرگرمی داشــته باشــند و
غــذا میــل کننــد .انــواع و اقســام خدمــات و
امکانــات در ایــن مجتمــع گــرد هــم آمــده
اســت .از فروشــگاه هایپراســتار و حضــور
 15برنــد مطــرح غذایــی در فودکــورت تــا
فروشــگاههای پوشــاک و کیــف و کفــش،
لــوازم آرایشــی و بهداشــتی و حتــی
خشکشــویی بخشــی از ایــن خدمــات
اســت.
طبقــات ویــژهای بــرای حضــور برندهــای
ورزشــی ،کاالی دیجیتــال ،لــوازم خانگــی

طرحــی را بــا همــکاری شــرکت تیپاکــس بــه مرحلــه اجــرا بگــذارد.
مدیــران ایــن مجتمــع ،در کنــار اســتقرار همــه امکانــات معمولــی
کــه از یــک مجتمــع تجــاری انتظــار داریــم ،همــواره بــه دنبــال ایــن
بودهانــد کــه ســرویسهای بیشــتر و بهتــری را جهــت رفــاه حــال
مراجعهکننــدگان بــه ایــن مجتمــع ارائــه کننــد .در ایــن راه ،اپــال
و تیپاکــس ،همکاریهــای متفــاوت و خالقانــهای را آغــاز کردهانــد
کــه دربــاره جزئیــات آن بــا مهنــدس اویســی مدیــر مجتمــع تجــاری
اپــال گفتوگــو کردهایــم.

دکوراتیــو ،دنیــای کــودکان و ســرگرمی
شــامل بولینــگ ،بیلیــارد ،اتاقهــای فــرار
و بازیهــای واقعیــت مجــازی در ایــن
مجتمــع در نظــر گرفتــه شــده اســت.
همچنیــن یــک طبقــه بــه تهیــه لــوازم
مــورد نیــاز جشــن ،میهمانــی و عروســی
اختصــاص داده شــده اســت و از لبــاس
مجلســی و عــروس تــا ســرویس جواهــر
و گیفــت عروســی و ...در ایــن طبقــه
در دســترس زوجهــای جــوان اســت .بــا
توجــه بــه ایــن ویژگیهــا ،معتقدیــم اپــال
یکــی از مقاصــد مهــم خریــد در تهــران
خواهــد بــود.
اخیــرا ً مجتمــع اپــال همــکاری خــود
را بــا شــرکت تیپاکــس آغــاز کــرده
اســت .ایــن همــکاری بــه چــه دلیــل
شــکل گرفتــه اســت؟

صنعــت شــاپینگمال و خردهفروشــی
در ایــران یــک نهــال نوپاســت کــه چنــد
ســالی اســت بــا تغییــر ســبک و ســیاق
فروشــگاههای تجــاری در ایــران ،پــا

گرفتــه اســت .ســالها قبــل ،بیشــتر
فعالیــت حجرههــا و بازارهــا را شــاهد
بودیــم و بهتدریــج مغازههــای کنــار
خیابانــی و بعــدا ً پاســاژها هــم فعالیــت خود
را آغــاز کردنــد؛ امــا ایــن پاســاژها هیــچ
امکاناتــی ماننــد پارکینــگ ،واحــد غذایــی
و ...نداشــتند و عمــ ً
ا شــامل راهروهایــی
بودنــد کــه دو طــرف آنهــا مغــازه وجــود
داشــت و نهایتــاً یــک نفــر هــم بهعنــوان
انتظامــات جلــوی در مینشســت .دنیــای
مراکــز تجــاری امــروز تغییــر کــرده و در
کشــورهای اطــراف ،مراکــز بزرگــی بــا
انــواع و اقســام تســهیالت و امکانــات
رفاهــی ایجــاد شــده اســت .در ایــران هــم
ایــن صنعــت در حــال رشــد و توســعه
اســت و ایــن موضــوع بایــد جــا بیفتــد
کــه اگــر یــک مرکــز تجــاری ،امکاناتــی را
بــرای مــردم فراهــم کــرد ،نبایــد اســمش را
مزیــت رقابتــی گذاشــت و همــه مــا بــا هــم
بایــد تــاش کنیــم ســطح خدمــات و رفــاه
مشــتریان را بــاال ببریــم.
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بــا توجــه بــه ایــن مقدمــه ،در اپــال
ســناریو و اســتراتژی مــا ایــن اســت کــه
بتوانیــم میهماننــوازی را بــه معنــای
واقعــی تعریــف کنیــم و بــه شــعار «تکریــم
مشــتری» کــه بســیاری از ارگانهــا و
ســازمانهای دولتــی و خصوصی آن را ســر
میدهنــد ،جامــه عمــل بپوشــانیم .البتــه
اینکــه بســیاری از تکریــم مشــتری حــرف
میزننــد امــا در عمــل اتفاقــی نمیافتــد،
بــه ایــن دلیــل نیســت کــه نمیخواهنــد
کاری بکننــد ،بلکــه تکریــم مشــتری واقعـاً
کار دشــواری اســت و در عمــل مشــکالت
زیــادی وجــود دارد .مــا هــم بــرای تکریــم
مشــتری و البتــه رفــع مشــکالت و موانــع
تحقــق آن بــه ســراغ تیپاکــس رفتیــم.
بــا چــه چالشهایــی مواجــه بودیــد
کــه بــرای رفــع آنهــا ترغیــب شــدید
بــه ســراغ تیپاکــس برویــد؟

یکــی از مهمتریــن مســائل مــا دربــاره
فروشــگاه هایپراســتار ایــن مجتمــع اســت
کــه در پایینتریــن طبقــه مجتمــع قــرار
دارد.
مشــتریای کــه از هایپراســتار خریــد
میکنــد ،بــرای بازدیــد از ســایر طبقــات
مجتمــع ،بــا مشــکالتی مواجــه اســت .از
یــک طــرف بســیاری از مجتمعهــا اجــازه
تــردد ترولــی حمــل بــار را در آسانســور
نمیدهنــد و حتــی اگــر اجــازه دهنــد،
بســیاری از فروشــگاهها بــه دالیــل
منطقــی اجــازه ورود ترولــی را نخواهنــد
داد .اگــر هــم مشــتری ابتــدا از مجتمــع
بازدیــد کنــد ،هنــگام ورود بــه هایپراســتار
معطــل میشــود و بایــد خریــد خــود را
در پکهــای مخصــوص قــرار دهــد.
در همــه مــدت هــم بایــد بــه خریــدی
کــه بیــرون از هایپراســتار انجــام داده
حواســش باشــد .ایــن در حالــی اســت کــه
فروشــگاههای بزرگــی ماننــد هایپراســتار،
ســود مســتقیم چندانــی بــرای مجتمــع
ندارنــد و نقــش آنهــا بهعنــوان یــک
 anchor storeدر جــذب مخاطــب بیشــتر
بــرای کل مجتمــع اســت و بــا مشــکالت
ذکــر شــده ،ایــن نقــش عملــی نخواهــد
شــد .بــرای حــل این مشــکل ،یــک راه حل
ایــن بــود کــه از پرســنل امــور مشــتریان
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یــا گارد حراســت بــرای جابهجایــی
خریدهــای مشــتریان کمــک بگیریــم امــا
ایــن کار هــم بــا چالشهــای زیــادی
روبـهرو بــود .یـکراه حــل دیگــر هــم ایــن
بــود کــه تعــداد زیــادی پرســنل ویــژه
حمــل خریدهــای مشــتریان در طبقــات
اســتخدام میکردیــم و آموزشهــای الزم
را در ایــن خصــوص بــه آنهــا میدادیــم امــا
در کنــار هزینههــای فــراوان ،ســازماندهی
و ســاماندهی ایــن کار دشــوار بــود و بایــد
بــه فکــر شــکایتهای احتمالــی مــردم و
حتــی برچســب اتهــام نیــز میبودیــم .مــا
همیشــه پرسشــمان ایــن بــود کــه ایــن
مشــکل را چطــور حــل کنیــم.
چالــش دیگــری کــه مــا بــا آن مواجــه
بودیــم ،دربــاره فودکــورت بــود .بســیاری
از فودکورتهــا ،غرفههــای غذایــی
خــوب و بــا کیفیتــی دارنــد و مــردم بــه
خاطــر اطمینانــی کــه بــه ایــن نامهــا
دارنــد ،غــذای غرفههــای معــروف
فودکــورت را بــه رســتورانهای کنــار
خیابــان ترجیــح میدهنــد امــا در همیــن
محــدوده ســعادتآباد ،فودکورتهــای
موفقــی هســتند کــه دلیــوری و تحویــل
غــذا ندارنــد .دلیــل آنهــم ایــن اســت
کــه ســاماندهی پیکهــا ،محــل قــراردادن
موتورهــا و موضــوع رفتوآمــد ،یــک
چالــش بــزرگ در دلیــوری اســت .بــرای
حــل ایــن مشــکل هــم مــا بــه دنبــال
راهحــل یکپارچ ـهای بودیــم کــه پاســخگو
بــوده ،لبــاس فــرم مشــخصی داشــته
باشــد ،بــا قوانیــن ســازمان مــا آشــنا باشــد
و در نهایــت سیاســتهای مــا را دنبــال و
اســتانداردهای مــا را رعایــت کنــد.
در جریــان تــاش بــرای یافتــن ایــن
راهحــل ،بــا شــرکت تیپاکــس آشــنا شــدیم
و ضمــن بازدیــد از دفتــر مرکــزی ایــن
شــرکت ،جلســات بســیار خوبــی برگــزار
کردیــم تــا بــه ســناریوی مشــخصی بــرای
حــل ایــن مشــکالت دســتیابیم.
تیپاکــس قــرار اســت چــه
ســرویسهایی در اپــال ارائــه کنــد؟

بهطــور عمومــی کوریــر ســرویس ارائــه
خواهــد شــد و مهمتریــن سرویســی کــه ما
خواهیــم گرفــت پشــتیبانی از هایپراســتار

مجتمــع اســت .بــه ایــن ترتیــب کــه
تیپاکــس یــاران ،کاالی خریــداری شــده از
هایپراســتار را از مشــتریهایی کــه قصــد
بازدیــد از ســایر طبقــات مجتمــع دارنــد
تحویــل گرفتــه ،در دمــای مشــخصی آن
را حفــظ میکننــد تــا از فســاد احتمالــی
جلوگیــری شــود و در نهایــت بــا تمــاس
مشــتری ،کاال را درب خــودرو در پارکینــگ
مجتمــع بــه مشــتری تحویــل میدهنــد.
همچنیــن ایــن امــکان وجــود دارد کــه
بــه درخواســت مشــتری ،کاالی خریــداری
شــده بــه مقصــد موردنظر مشــتری ارســال
شــود .مهمتریــن نکتــه در ایــن میــان،
مســؤولیتپذیری تیپاکــس اســت .چــون
مشــتری حتــی میتوانــد کاالیــش را بــا
آژانــس بــه مقصــد موردنظــر ارســال کنــد
ولــی در ایــن روش کســی مســؤول صدمــه
احتمالــی بــه بــار نیســت .همــکاری دیگــر
مــا هــم در زمینــه دلیــوری یکپارچــه غــذا
از فودکــورت و رســتورانهای مجتمــع
اســت .همچنیــن دوســتان مــا در تیپاکــس
بــه مــا پیشــنهاد ارائــه ســرویس قفســه
قفــلدار ( )lockerهــم دادهانــد کــه در
ایــن خصــوص مــا یــک ســری مالحظاتــی
داریــم و در حــال بررســی هســتیم.
در پایــان اگــر نکتــه دیگــری
باقیمانــده اســت ،بفرماییــد.

مــا جلســه بســیار خوبــی بــا مدیــر
مارکتینــگ شــرکت تیپاکــس داشــتیم و
وقتــی یــک مدیــر مارکتینگــی با ایــن ذوق
و ادبیــات حضــور دارد ،بــه شــما ایــن نویــد
را میدهــد کــه اتفاقــات خوبــی درحــال
وقــوع اســت .اصــوالً حضــور مدیــران
خــاق ،بــا انگیــزه و دلســوز در یــک
مجموعــه ،شــانس موفقیــت را افزایــش
داده و مخاطــرات و ریس ـکها و دردســرها
را بــه حداقــل میرســاند.
بــرای مــا بســیار جالــب بــود کــه تیپاکــس
چگونــه ایــن حجــم از نیــروی انســانی را
مدیریــت میکنــد .بخــش مهمــی از انــرژی
مــا در یــک پــروژه ســاختمانی مدیریــت
منابــع انســانی اســت و امیدواریــم راز
موفقیــت تیپاکــس را در مدیریــت تعــداد
زیــادی نیــرو در ایــن گســتره جغرافیایــی
بیاموزیــم.

در بزرگترین مالقات فعاالن صنعت پست جهان بررسی میشود؛

جهتدهی استراتژیک آینده صنعت پست
پســت اکســپو  ،2019بهعنــوان
پیشــروترین نمایشــگاه بینالمللــی در
صنعــت پســت ،از  30ســپتامبر تــا 3
اکتبــر در ســالن  RAI 8آمســتردام هلنــد،
برگــزار میشــود.
پســت اکســپو ،یــک رویــداد ســاالنه
بینالمللــی بــرای صنعــت پســت اســت
و بســتری را بــرای شــرکتهای پســتی
سراســر جهــان فراهــم میکنــد تــا
روندهــای جدیــد ،تحــوالت و ایدههایــی
کــه آینــد ه بخــش پســت را شــکل
میدهنــد ،بررســی کننــد.

بــرای جوانــان متمرکــز خواهــد شــد.
پســت اکســپو یــک رویــداد جهانــی
پیشــرو در صنعــت پســت در دنیــا اســت.
ایــن رویــداد در ســال  ،2019مهمتریــن
فرصــت بــرای بحــث و گفتوگــو دربــاره
موضوعــات رایــج اســت و امــکان ایجــاد
روابــط تجــاری در مقیــاس جهانــی را برای
اپراتورهــای پســتی ،شــرکتهای کوریــری،
شــرکتهای تأمینکننــده اینترنتــی،
حملونقــل بینالمللــی و شــرکتهای
پســتی فراهــم میکنــد .پســت اکســپو،
کــه بــا حضــور بیــش از  3000نفــر از

 100کشــور جهــان ،بــه محــل مالقــات
جهانــی فعــاالن ایــن صنعــت تبدیــل
شــده اســت ،بــا حضــور  160غرفــهدار
بینالمللــی ،از شــرکتهای پیشــرو در
ایــن صنعــت گرفتــه تــا اســتارتآپهای
جدیــد ،فرصتــی عالــی بــرای نگاهــی تــازه
بــه نوآوریهــای جدیــد و فناوریهــای
پیشــرو ایــن صنعــت ،فراهــم کــرده اســت.
کنفرانــس پســت اکســپو  2019کــه در
حاشــیه ایــن نمایشــگاه برگــزار میشــود،
میزبــان ســخنرانان متخصــص بــرای بحــث
و تبــادل نظــر دربــاره موضوعــات اصلــی

اجالس جهانی مدیران عامل 2019-UPU

امســال ،در تاریــخ  30ســپتامبر ،در
نمایشــگاه پســت اکســپو UPU ،میزبــان
اجــاس ســاالنه مدیرانعامــل جهانــی
خــود خواهــد بــود.
مدیــران ارشــد پســتی دربــاره
فرصتهایــی کــه صنعــت میتوانــد بــرای
ســاختن پســت قــوی و فعــال در آینــده بــه
کار بــرد ،بــا عنــوان «مــدل هــای جدیــد
کســبوکار در عصــر تحــول»  ،بحــث
خواهنــد کــرد.
ایــن یــک رویــداد منحصــر بهفــرد
بــرای مدیرانعامــل اســت کــه بــه
شــرکتکنندگان امــکان میدهــد تــا
آزادانــه دربــاره نقــش پســت در محیــط
کســبوکار بحــث کننــد .بــرای ایــن
رویــداد منحصــر بهفــرد ،دعوتنامــهای
بــرای مدیــران ارشــد شــرکتهای پیشــرو
در صنعــت پســت ارســال شــده اســت و
بــه شــرکتکنندگان فرصــت میدهــد تــا
بــا دیدگاههایــی از بخشهــای مختلــف
آشــنا شــوند.
در ایــن رویــداد ،بحثهــا بــر
اســتارتآپهای مبتنــی بــر بالکچیــن بــا
خدمــات پســتی ،خدمــات جدیــد پســتی
بــرای افــراد مســن و خدمــات پســتی
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و آینــده صنعــت پســت و بســتههای
بینالملــل خواهــد بــود .برخــی از جلســات
امســال شــامل :تجــارت الکترونیــک و
تحویــل نهایــی بســته پســتی ،لجســتیک،
اختــال دیجیتالــی ،وســایل نقلیــه خودکار
تحویــل ،ابعــاد اســتراتژیک و گســترش
خدمــات مالــی اســت .کنفرانسهــای
اتحادیــه جهانــی پســت ،همیشــه از
برجســتهترین برنامههــا در نمایشــگاه
پســت اکســپو اســت و در ســال ،2019
جلســات ویــژهای دربــاره جهتدهــی
اســتراتژیک آینــده صنعــت پســت برگــزار
میشــود.
پســت اکســپو ،محلــی بــرای مشــاهده
فناوریهــای آینــده شــرکتهای
پســتی و لجســتیک اســت .از جملــه ایــن
فناوریهــا میتــوان بــه مــوارد ذیــل
اشــاره کــرد:
تحویــل بســتههای پســتی توســط
ربــات پرنــده
وسایل نقلیه خودکار تحویل
سیستمهای لجستیکی هوشمند
رباتیک
پیشبینی تكنولوژی
تكنولوژیهای برهمزننده
تحقق نوآوری
نــاوگان پســت بــدون آالیندگــی
محیط ز یســت
اینترنت اشیاء
راه حلهای کالن داده
راه حلهــای حمــل کاالهــا بــا شــرایط
برودتــی خــاص
فناوریهــای جدیــد تحویــل در
صنعــت پســت
عــاوه بــر فناوریهــای اصلــی،
مــواردی مطــرح میشــود کــه بــرای
بوکارهای ایــن صنعــت بســیار مهــم
کس ـ 
اســت:
بازاریابــی دیجیتــال و فنــاوری تجــارت
الکترونیــک
انبــارداری ،بســتهبندی و تأمیــن
ســفارش
اتوماســیون ،ســورت کــردن نامههــا و
بســتههای پســتی
روشهــای اندازهگیــری وزن و ابعــاد
بســتههای پســتی
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هوایــی،

حملونقــل ،محمولــه
جــادهای
حملونقــل
راه حلهایــی بــرای تحویــل نهایــی
بســتههای پســتی ،از الکرهــای هوشــمند
پســتی تــا بارکــد اســکنرها
مدیریــت لجســتیکی ،بهینهســازی،
برنامهریــزی مســیر
شبکهها و کانالهای توزیع مرسوله
ادغــام مــرزی ،راه حلهــای گمرکــی،
بیمــه بســتههای پســتی
راه حلهــای امنیتــی و محصــوالت
ایمنــی
مشاوره و استراتژی مدیریت
راه حلهــای پیشــخوان در ادارات
پســت
1
راه حلهای تأییدیه تحویل POD
بانکداری و پرداخت پسکرایه COD2
الکرهای هوشمند پستی
تجهیزات بارگیری و تخلیه
کیوسکهای پستی
رهگیری و ردیابی مرسوالت
کنفرانس پست اکسپو 2019

یــک برنامــه ،بــا بیــش از  40ســخنران
جدیــد بــرای کنفرانــس نمایشــگاه پســت
اکســپو امســال منتشــر شــده اســت .ایــن
کنفرانــس در تاریخهــای  2 ، 1و  3اکتبــر
 2019در  RAIآمســتردام برگــزار میشــود.
ســخنرانهای جدیــد شــامل فرنــک ون
مدیــر سیســتم عملیاتــی ،انطبــاق قوانیــن
3
و بنیانگــذار شــرکت اســمارت مایــل
اســت کــه پلتفــرم نرمافــزاری جدیــد
مبتنــی بــر کلــود( 4ابــر) شــرکت خــود
را -کــه پایانههــای بســته خــودکار را بــه
خریــداران آنالیــن ،پیــک یــا خردهفروشــی
متصــل میکنــد -معرفــی میکنــد.
بســتر نــرم افــزاری ،یــک اکوسیســتم
تحویــل شــهری بــاز و مشــترک ایجــاد
میکنــد کــه کارآمدتــر ،مناســبتر و
پایدارتــر اســت.
آلــن بــری 5مشــاور ارشــد لجســتیک

شــهری و تجــارت الکترونیکــی در ســازمان
حملونقــل لنــدن( )TfL(6ســازمان
لونقــل لنــدن یــک نهــاد دولتــی
حم 
محلــی اســت کــه مســؤول سیســتم
حملونقــل در لنــدن اســت ).در نشســت
روز سهشــنبه ،دربــاره لجســتیک شــهری
در شــهرهای بــزرگ و عملیــات تحویــل
شــهری ســخنرانی خواهــد کــرد.
پســت ســوئد ،تیــم جورنســن مدیــر
ارزشیابــی کارمنــدان  )EVP(7خــود را در
تجــارت الکترونیکــی و لجســتیک بــرای
گفتوگــو دربــاره تجربــه مصرفکننــده،
تحویــل نهایــی و هــوش مصنوعــی)AI(8
بــه ایــن کنفرانــس خواهــد فرســتاد.
وی در کنفرانــس مذکــور ،در ایــن
ارتبــاط ســخنرانی خواهــد کــرد کــه
وقتــی ظرفیــت رشــد دو رقمــی در بــازار
محدودیــت دارد ،هــوش مصنوعــی چگونــه
میتوانــد تجربــه و ســود مصرفکننــده را
در تحویــل نهایــی بســتهها بــه حداکثــر
برســاند؟
متیــو فرنوکــس 9رئیــس اســتراتژی و
نــوآوری لــوکات ،10در نشســتی مربــوط بــه
آدرسدهــی ،تجربـهای باورنکردنــی دربــاره
اینکــه چگونــه دادههــای جمـعآوری شــده
و الگوهــای آدرسدهــی از یــک «سلســله
داده مــداوم» منحصــر بهفــرد اســتفاده
میکننــد ،بــه کاربــران سیســتمهای
آدرسدهــی ارائــه میدهــد.
کریــس ون دام ،مهنــدس تحقیــق و
توســعه پرایــم ویــژن ،11دربــاره اینکــه
چگونــه میتــوان بــا اطالعــات عمیــق،
چالشهــای مربــوط بــه آدرسدهــی را
حــل کــرد ،صحبــت خواهــد کــرد .او بــا
توجــه ویــژه بــه مــوارد نشــأت گرفتــه از
آســیا ،مســائل جــاری را در آدرسدهــی
نامههــا و بســتهها توضیــح خواهــد داد.
هــواوی ژی ژاک ،12نایبرئیــس جــادهای
و لجســتیک بــازار جهانــی ،دربــاره
6-Transport for London
7-Employee Value Proposition

1-Proof of delivery

8-Artificial Intelligence

2-Cash on delivery

9-Matthew Furneaux

3-Smartmile

10-Loqate

4-Cloud

11-Prime Vision

5-Alan Barrie

12-Huawei's Zixiao

رونــد تحــول
د یجیتــا ل
در صنعــت
لجســتیک و
پســت ،آخریــن
فنــاوری اطالعــات
و ارتباطــات ICT1
مــورد اســتفاده در
صنعــت پســت ،بــه
اشــتراکگذاری نــوآوری،
برنامهریــزی
شــیوه
و ســاخت پلتفرمهــای
دیجیتــال در پســت و چگونگــی
پشــتیبانی فنــاوری اطالعــات و
ارتباطــات پســتی بــرای دســتیابی بــه
تحــول و دگرگونــی در صنعــت پســت،
بحــث خواهــد کــرد.
مایــکل ری ،2مســؤول و بــازرس ســرویس
پســتی ایــاالت متحــده ،دربــاره انجــام
تراکنشهــای موثــق ،دیدگاهــی را بیــان
خواهــد کــرد .بــا وجــود شــرکتهای
پســتی بههمپیوســته ،درحالیکــه
امــکان شناســایی ســریعتراکنشها بــا
ضریــب اطمینــان پاییــن وجــود دارد،
تراکنشهــای موثــق از اهمیــت باالیــی
برخــوردار میشــوند .در ایــن ســخنرانی
بــه ایــن موضــوع پرداختــه میشــود کــه
آیــا میتــوان از فنــاوری بالکچیــن
بــرای ایجــاد و تقویــت اعتمــاد در جامعــه
پســت اســتفاده کــرد؟
چگونــه اینترنــت اشــیاء صنعــت پســت
اکســپرس را تغییــر خواهــد داد؟

دیــرک وان المــرن مدیــر بازرگانــی در
پرایــم ویــژن اســت .وی یــک ســخنرانی
دربــاره اینترنــت اشــیاء ارائــه میدهــد؛
جاییکــه عملــی بــودن فنــاوری بــا
ســودآوری تجــاری در کنفرانس نمایشــگاه
پســت اکســپو امســال مطابقــت دارد.
دیــرک وان المــرن دربــاره ارائــه خــود در
ایــن کنفرانــس میگویــد :صحبتهــای
مــن نمــای کلــی از اینترنــت اشــیاء و
تأثیــر اخیــر آن را در صنعــت لجســتیک
ارائــه خواهــد داد .اینترنــت اشــیاء
1-information and communication technologies
2-Michael Ray

ز یر ســا خت ها ی
فیزیکــی یــا داراییهــای (چیزهــای) شــما
را بــه هــم متصــل میکنــد و آنهــا را بــه
یــک جریــان مــداوم از اطالعــات دیجیتــال
تبدیــل میکنــد .اینترنــت اشــیاء
نشــانهای از یــک تغییــر در صنعــت پســت
اســت .امــا تــا بــه امــروز دســتاوردهای
مــا در ایــن زمینــه چــه بــوده و صنعــت
پســت اکســپرس در ایــن مــوارد چگونــه
عمــل میکنــد؟ در چنــد ســال آینــده
چــه انتظــاری در ایــن صنعــت میتــوان
داشــت؟ مــن دربــاره چگونگــی شــروع بــا
اینترنــت اشــیاء و چگونگــی دســتیابی بــه
تعــادل کامــل – جایــی کــه در آن فنــاوری
و ســودآوری تجــاری همپوشــانی دارنــد-
بحــث خواهــم کرد .وی در پاســخ بــه اینکه
چگونــه اینترنــت اشــیاء ،صنعت لجســتیک
و بــه طــور خــاص پســت اکســپرس را
تحــت تأثیــر قــرار مــی دهــد؟ مــی گویــد:
در صنعــت لجســتیک ،راه حلهــای
مبتنــی بــر اینترنــت اشــیاء همــه جــا
در اطــراف شــما هســتند .شــرکتهایی
ماننــد اوبــر ،دلیــورو و آمــازون بــا ارائــه
خدماتــی ،ســایر شــرکتها را بــه ادغــام در
زیرســاخت اینترنــت اشــیاء توانــا ســاخته
و جریــان اطالعــات را بــه گزارههــای
جدیــد تبدیــل میکننــد .صنعــت پســت
اکســپرس ،هــم در ســطح عملیاتــی و هــم
در ســطح تجــاری ،بــه دنبــال برنامههــای
مناســب بــرای راه حلهــای اینترنــت
اشــیاء اســت .نمونههایــی از آن عبارتنــد
از :صندوقهــای پســتی هوشــمند ،راه

حلهــای عــودت مرســوالت و
ردیابــی دارایــی.
شــرکتها بایــد راه
حلهــای اینترنــت اشــیاء
را بــر اســاس ایــن
عقیــده پیادهســازی
کننــد کــه وقتــی
بتواننــد رونــد خــود را
در هــر زمــان ســازگار کننــد،
قــادر خواهنــد بــود ارزشافــزوده
بیشــتری را بــه مشــتریان خــود
تحویــل دهنــد .مدیــر بازرگانــی
پرایــم ویــژن در رابطــه بــا تأثیــر اینترنــت
اشــیاء در توســعه صنعت پســت اکســپرس
در چنــد ســال آینــده میگویــد :در
ســالهای آینــده ،راه حلهــای اینترنــت
اشــیاء در پســت اکســپرس موارد بیشــتری
از اشــیاء را بــه یکدیگــر ارتبــاط میدهــد
کــه در هــر زمــان و مــکان اطالعاتــی را
ارائــه میدهنــد .بنابرایــن شــبکههای
پســتی ،پیچیدهتــر و شــفافتر میشــوند
و برخــاف اطالعــات فعلــی ارائــه شــده،
ایــن موضــوع منجــر بــه جریــان مــداوم
اطالعــات خواهــد شــد.
وی در پاســخ بــه اینکــه چگونــه
شــرکتهای پســتی میتواننــد اینترنــت
اشــیاء را بپذیرنــد؟ معتقــد اســت کــه
بــرای بهرهمنــدی از راه حلهــای
اینترنــت اشــیاء ،شــرکتها بایــد
بــرای آنچــه کــه میخواهنــد بــه آن
برســند ،برنامهریــزی کننــد .آیــا آنهــا
میخواهنــد منتظــر فنــاوری اثباتشــده
و اســتانداردهای جدیــد تجــاری باشــند
یــا میخواهنــد ایــن فنــاوری را اثبــات
کــرده و بــه جســتوجوی برنامههــای
جدیــد باشــند؟ شــرکتهای پســتی بایــد
از زیرســاختهای فنــاوری اطالعــات
موجــود ،جریــان اطالعــات و فرآیندهــای
خــود اســتفاده کننــد و از آنجــا گســترش
یابنــد .آنهــا بایــد از اســتانداردهای بــاز
اســتفاده کننــد و نبایــد هیــچ فنــاوری
ممکــن را نادیــده بگیرنــد .همــکاری
شــرکتها بــا یکدیگــر از اهمیــت ویــژهای
برخــوردار اســت تــا راه حلهــای بهتــری
ایجــاد شــود.
منبعwww.parcelandpostexpo.com :
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مدیریت ریسک در حملونقل جادهای
امــروزه کاهــش خســارات مالــی و جانــی،
افزایــش قابلیــت اطمینــان و ایمنــی
سیســتمهای حملونقــل مــورد توجــه
بســیاری از صاحبــان صنایــع از جملــه
تیپاکــس قــرار گرفتــه اســت .جایــگاه
و نقــش حملونقــل در ابعــاد مختلــف
اقتصــادي ،سیاســی و اجتماعــی جوامــع
امــروزي بــر کســی پوشــیده نیســت.
حملونقــل یکــی از پایههــاي اصلــی
توســعه پایــدار و متــوازن در جوامع بشــري
محســوب شــده و در واقــع شــبکههاي
حملونقــل بــا مؤلفههــاي مهمــی ماننــد
اقتصــاد ،امنیــت و عدالــت اجتماعــی
ارتبــاط تنگاتنــگ دارنــد .در فرآینــد
توســعه اقتصــادي و اجتماعــی کشــورها،
میــان گســترش حملونقــل و دســتیابی
بــه نــرخ رشــد اقتصــادي همبســتگی وجود
دارد همچنیــن فعالیتهــاي حملونقــل از
جملــه فعالیتهــاي اساســی و زیربنایــی
بــراي رشــد و تحــول اقتصــاد محســوب
میشــود .ایمنــی راههــا از دغدغههــاي
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اصلــی صنعــت حملونقــل کشــور اســت
و چگونگــی مواجــه شــدن بــا مخاطــرات
تهدیدکننــده ایــن صنعــت در هنــگام بــروز
حــوادث و بالیــاي طبیعــی و غیرطبیعــی،
توجــه بیشازپیــش بــه ایــن حــوزه را
ضــروری میکنــد.
بهمنظــور توســعه هرچــه بیشــتر صنایــع
تولیــدی کــه منجــر بــه شــکوفایی
روزافــزون اقتصــادی خواهــد شــد ،بــه
گســترش زیرســاختها در بخشهــای
لونقــل
مختلــف از جملــه صنعــت حم 
و راه نیــاز اســت .بدیهــی اســت کــه
هرچــه شــبکه راه و توزیــع در یــک کشــور
وســیعتر و کاراتــر باشــد ،پیشــبرد اهــداف
توســعهای آســانتر خواهــد بــود .شــرکت
تیپاکــس بــرآن اســت بــا توجــه بــه نیــاز
روز افــزون بــه کاهــش ریســکهای
موجــود در حملونقــل جــادهای بــا کمــک
مدیریــت ریســک یــک سیســتم یکپارچــه
و هماهنــگ در شــبکه حملونقــل ایجــاد
کنــد ،همچنیــن بهعنــوان بزرگتریــن

حامد ترابی
کارشناس ارشد صنایع-ایمنی

شــرکت خصوصــی در صنعــت لجســتیک
در ایــن امــر پیشــرو باشــد.
حــال بــا توجــه بــه وضعیــت نابســامان
زنجیــره تأمیــن ،عرضــه و عدم برخــورداری
از سیســتم یکپارچــه و هماهنــگ مدیریتی
لونقــل کشــور ،ســه طیــف
در شــبکه حم 
حملکننــده (شــرکتها و نــاوگان تــک
مالــک) ،صاحــب کاال و مصرفکننــده
در کشــور ،از جنبههــای مختلــف
اقتصــادی و اجتماعــی دچــار آســیبهای
شــدید و گســترده میشــوند ،همچنیــن
ایــن موضــوع منجــر بــه پدیــد آمــدن
بحرانهــای حاکمیتــی نیــز خواهــد

شــد .لــذا مطالعــات انجــام گرفتــه در ایــن
زمینــه حاکــی از آن اســت کــه ارزیابــی
ریســک روشــی مناســب بــرای حصــول
ایــن اهــداف اســت .مدیریــت ریســک در
دســتگاههای بازرگانــی و حملونقــل
ایجــاب میکنــد ریســکهای شــبکه
حملونقــل و زنجیــره تأمیــن و عرضــه
کشــور و عوامــل مربوطــه شناســایی شــده
و نســبت بــه مدیریــت آنهــا اقدامــات الزم
انجــام شــود.
بهطورکلــی ،عملکــرد صحیــح یــک
شــبکه حملونقــل در مــوارد زیرخالصــه
میشــو د :
اقتصادی بودن برای حملکننده
کارایــی عملکــرد حملونقــل و
پاســخگو بــودن بــه صاحــب کاال (تقاضــا)
قابل اتکاء بودن برای مصرفکننده
در ایــن خصــوص« ،مدیریــت ریســک در
حملونقــل» در دو ســطح عملیاتــی و
حاکمیتــی بررســی میشــود.
مدیریت ریسک Risk Assessment

اصــوالً شــرایطی کــه بــه طــور بالقــوه
ممکــن اســت ســبب ایجــاد یــک

ســه عنصــر ســرمایه ،عامــل تهدیــد و اثــر
تهدیــد مدنظــر قــرار میگیــرد.
به عبارت دیگر:
ریســک = عامــل تهدیــد  +ســرمایه  +اثــر
تهدیــد
همانگونــه کــه از رابطــه قبلــی بــر
میآیــد ،بــا تغییــر هــر یــک از اجــزاء
موجــود در طــرف چــپ تســاوی فــوق،
ریســک جدیــدی حاصــل میشــود ،در
نتیجــه در اغلــب مــوارد امــکان دارد کــه
بــرای یــک دارایــی مشــخص ،چندیــن
ریســک مختلــف را بــا توجــه بــه نــوع
عامــل تهدیــد و انــواع اثــرات آن ،بتــوان
شناســایی کــرد.
مدیریــت ریســک ،یــک فرآینــد جامــع
اســت کــه بهمنظــور تعییــن ،شناســایی،
کنتــرل و حداقــل کــردن تأثیــرات و عواقب
رویدادهــای احتمالــی ،مــورد اســتفاده قرار
میگیــرد .همچنیــن فرآینــدی اســت
کــه بــه مدیــران امــکان میدهــد ،بیــن
هزینههــای عملیاتــی و هزینههــای
مالــی اقدامــات حفاظتــی ،تعــادل برقــرار
ِ
کــرده و از طریــق حفاظــت از فرآیندهــای
کسـبوکار کــه پشــتیبان اهــداف ســازمان
آموزش

عملیــات روزمــره خودآگاهــی دارنــد،
یــاری میرســاند تــا بــرای دســتیابی
بــه کاهــش مخاطــرات بــا کمتریــن هزینــه
(فراتــر از مقــررات دولتــی) ،رویکــردی
مناســب ایجــاد کنــد.
در ادامــه شــایان ذکــر اســت کــه هــدف
مدیریــت ریســک ،نــزول ریســک اجرایــی
برخــی از فعالیتهــا و فرآیندهــا تــا ســطح
قابــل قبــول و کســب تأییــد مدیریــت
ارشــد اســت.
بهطــور کلــی ،مدیریــت ریســک از 4
فرآینــد مجــزا تشــکیل شــده اســت:
 )۱ارزیابی ریسک
 )۲تجزیه و تحلیل ریسک
 )۳کاهش ریسک
 )۴ارزیابــی آســیبپذیری و ارزیابــی
کنتر لهــا .
از نظــر متخصصــان 7 ،نــوع برخــورد یــا
رفتــار ،در رابطــه بــا انــواع ریســکها
امکانپذیــر اســت کــه شــامل مــوارد
مختلفــی اعــم از نگهــداری ،گریــز ،اجتناب،
کاهــش ،پیشــگیری ،حفاظــت و تأمیــن،
انتقــال ،ترکیــب و خنثیســازی اســت.
شرایط اضطراری

آموزشهای عمومی و فرهنگسازی

مدیریت بحرانها

آموزشهای تخصصی

مدیریت سوانح و حوادث

ایمنی حملونقل
قوانین و مقررات

زیرساختها

استانداردها

آالت نقلیه

ارزیابی ،کنترل ،و نظارت

عالیم و ارتباطات

اعمال قوانین و مقررات

ناهنجــاری در تحقــق اهــداف ،مأموریتهــا
و انتظــارات ســازمان شــود و یــا منجــر بــه
بــروز واقعـهای ناگــوار بــر روی داراییهــای
ســازمان شــود ،خطــر نــام دارد.
همچنیــن بــه احتمــال خطرآفرینــی یــک
آســیبپذیری (نقطــه ضعــف) موجــود در
ســازمان و امــکان بــروز ناهنجــاری ریســک
اطــاق میشــود .لــذا در تعریــف ریســک،

مهندسی

هســتند ،بــه منافــع مربوطــه دســت یابنــد.
اداره برنامههــای ویــژه و پژوهشهــای
وزارت حملونقــل آمریــکا معتقــد اســت
کــه تدویــن یــک چارچــوب جامــع و
کلــی بــرای مدیریــت ریســک ،اجــرای
بهتــر برنامههــای ایــن اداره را تســهیل
خواهــد کــرد .همچنیــن ایــن چارچــوب
بــه شــرکتهایی کــه نســبت بــه بهتریــن

ارزیابی
ارزیابی ریسک Risk Management

ایــن فعالیــت ،شــامل مراحــل مــورد نیــاز
بــرای شناســایی ســازمان و داراییهــای
موجــود در آن ،تهدیدهــای موجــود علیــه
داراییهــا ،اولویتبنــدی نقــاط ضعــف
مربــوط بــه تهدیدهــا و مشــخص کــردن
ســطح ریســکها و کنترلهــای مناســب
اســت .ارزیابــی ریســک ،نخســتین فــاز از
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یــک شــبکه حملونقــل قابــل تصــور
اســت مشــخص میســازد .در مدیریــت
ریســک حملونقــل ،اکثــر ســناریوهای
بدتریــن حالــت ،بــه جهــت وظیفــه اصلــی
مدیریــت ریســک ،بــه میــزان کشــتهها و
مجروحــان مربــوط میشــوند کــه بهویــژه
در مــورد شــبکههای بــا کارکــرد حمــل
مســافر در مقیــاس گســترده ،ماننــد متــرو
و یــا ایســتگاههای حملونقلــی مثــل
فرودگاههــا و ترمینالهــا ،بــه راحتــی
قابــل فهــم اســت.
همچنیــن در مثــال دیگــر ،حــدود 80
درصــد ترددهــای جــادهای در ایتالیــا
بــه حملونقــل كاال مربــوط اســت کــه
لونقــل
بخشــی ( 18درصــد) از حم 
جــادهای كاال مربــوط بــه انتقــال مــواد
خطرنــاك اســت .ایــن میــزان حملونقــل
جــادهای مــواد خطرنــاك ،حوادثــی را
نیــز در پــی داشــته اســت كــه بســیاری
از ایــن حــوادث بــا تلفــات شــدید انســانی
و محیطزیســتی همــراه بــوده و باعــث
هــدرروی منابــع و ســرمایههای ملــی
شــده اســت .در نتیجــه ،كنتــرل و كاهــش
حــوادث ناشــی از حملونقــل جــادهای
مــواد خطرنــاك ،بهعنــوان امــری مهــم و
ضــروری ،نمــود پیــدا میکنــد .ایــن امــر
مســتلزم شناســایی عوامــل ایجادكننــده
حــوادث جــادهای در ایــن زمینــه و
ارزیابــی ریســك آن اســت و ایــن ارزیابــی
ریســك بــه تصمیمگیــری در خصــوص
طرحریــزی حملونقــل مــواد خطرنــاك
كمــك میکنــد.
از آنجایــی كــه فاكتورهــای زیــادی نظیــر
وضعیــت جــاده ،شــرایط آب و هوایــی،
وضعیــت راننــده و شــرایط مــواد خطرنــاك
روی ریســك تأثیــر میگــذارد ،لــذا
تدویــن طرحریــزی حملونقــل مــواد
خطرنــاك ،نیازمنــد ارزیابــی ریســك
بــر مبنــای ایــن فاكتورهــا اســت كــه
بهعنــوان رویكــرد جدیــدی بهمنظــور
مدلســازی و ارزیابــی مناســب ریســك
حملونقــل جــادهای فرآوردههــای نفتــی
توســط تانكرهــا مطــرح شــده اســت.

مجموعــه فعالیتهــای مدیریــت ریســک
اســت .ایــن فرآینــد حیاتــی جایــگاه
ویــژهای در سیســتم مدیریــت دارد.
بهطورکلــی ارزیابــی ریســک بــرای پاســخ
بــه پرســشهای زیــر انجــام میشــود:
 )۱اگــر یــک ریســک خــاص اتفــاق بیفتــد،
چقــدر آســیب در پــی خواهــد داشــت؟
 )۲احتمــال وقــوع هــر ریســک چقــدر
اســت؟
 )۳کنتــرل هــر ریســک چقــدر هزینــه
دارد ،آیــا مقــرون بــه صرفــه اســت یــا نــه؟
مهمتریــن فایــده ارزیابــی ریســک ،کمــک
بــه تصمیمگیــری صحیــح بــرای انتخــاب
راهحلهــای مناســب اســت .طبعــاً
مدیــران ،وقــت و حوصلــه ورود بــه جزئیات
فــوق را ندارنــد .لــذا خروجــی ارائــه شــده
بــه آنهــا اعــداد و ارقــام و نمودارهایــی
اســت کــه بــه تصمیمگیــری آنهــا کمــک
میکنــد .ارزیابــی ریســک میتوانــد
لــزوم هزینــه کــردن را بــرای امنیــت بــه
تصمیمگیــران ســازمان اثبــات کنــد.
نتایــج ارزیابــی ریســک بــه جهتگیــری
صحیــح در انتخــاب راهحلهــا (کــه
دفــع تهدیدهــای اصلــی اســت) کمــک
میکنــد ،همچنیــن میتوانــد در تولیــد و
اصــاح خطمشــیهای امنیــت ســازمان
( )Security Policyاســتفاده شــود.
ارزیابــی خطــر در حملونقــل ،روی
توانایــی یــا قابلیــت پخــش یــک خطــر
بالقــوه و اثــرات و نتایــج آن متمرکــز
میشــود .معرفــی حــوادث بهوجودآمــده
توســط انســان کــه بــا نیتهــای
بدخواهانــه انجــام میشــود ،در گســتره
مدیریــت خطــر ،نیازهــای جدیــدی جهــت
بازبینــی دیدگاههــای ســنتی در تعییــن
احتمــال و نتایــج ایجــاد میکنــد.
وقتــی کــه حادثـهای رخ میدهــد ،بدیهــی
اســت کــه نتایــج و اثــرات حادثــه در بازهای
بیــن کمتریــن اثــر (بــدون نتیجــه بــودن)
و بدتریــن اثــر (بیشــترین اثــرات مخــرب
و منفــی) متغیــر هســتند .ســناریوی
بدتریــن حالــت ،اگــر چــه بهعنــوان
غیرمحتملتریــن واقعــه بایــد مــورد توجــه
قــرار گیــرد ،امــا بــه هــر حــال آنچــه را
کــه بهعنــوان بدتریــن و فاجعهآمیزتریــن تجزیه و تحلیل ریسک
حالــت بــرای وقفــه یــا شکســت در عملیات تکنیکــی جهــت تعییــن و ارزیابــی
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مؤلفههایــی اســت کــه ممکــن اســت
دس ـتیابی بــه یــک هــدف و یــا موفقیــت
یــک پــروژه را بــه مخاطــره بیندازنــد .ایــن
تکنیــک همچنیــن بــه تعییــن راهکارهــای
پیشــگیرانه بــرای کاهــش احتمــال
وقــوع مؤلفههــای مربوطــه و تعییــن
اقدامــات متقابــل ،در زمــان وقــوع آنهــا
کمــک میکنــد .بــرای ورود بــه مرحلــه
تجزیــه و تحلیــل ریســك ،بــه انتخــاب
پراهمیتتریــن خطرهــا نیــاز اســت.
مثــ ً
ا در تصادفــات جــادهای ،شــاخص
خطــر ب ـ ه صــورت زیــر تعریــف میشــود:
شــاخص خطــر= تلفــات جانــی و خســارات
مالــی ناشــی از خطــر× احتمــال بــروز
حادثــه یــا ســانحه ناشــی از خطــر مــورد
نظــر
شــاخص خطــر بزرگتــر ،نشــاندهنده
اهمیــت بیشــتر و اولویــت باالتــر خطــر
جهــت ادامــه بررسـیها اســت .در راســتای
اســتفاده از اطالعــات جمــعآوری شــده
ایــن مرحلــه ،الزم اســت همــه خطــرات،
شناســایی شــده و فرآینــد کاهــش اثــرات
آنهــا صــورت پذیــرد .ایــن مســتندات،
مرجــع اصلــی فعالیتهــای آتــی در
زمینــه ایمنــی سیســتم خواهــد بــود.
بــرای مثــال شــاخصهای تحلیلــی
ریســک تلفــات حملونقــل دریایــی
عبارتنــد از:
AIR=average individual risk
FAR=fatal accident rate
 FARعبــارت اســت از :تعــداد تلفــات در

 100میلیــون ســاعت کار در سیســتم
حملونقــل بــر مبنــای ســاعت .عکــس آن
عبــارت اســت از :تعــداد ســاعات فعالیــت
سیســتم حملونقــل کــه منجــر بــه یــک
واحــد تلفــات میشــود.
محاسبات:
(تلفات/سال) × (ساعت/سال)  /ساعت
بدتریــن حالــت ایــن شــاخص در سیســتم
حملونقــل در کشــور بریتانیــا ( )2010بــه
ترتیــب مربــوط بــه سیســتم حملونقــل
در موتــور ســیکلت ،دوچرخــه ،اتومبیــل
شــخصی ،هواپیمــا ،حملونقــل دریایــی،
اتوبــوس و راهآهــن بــوده اســت.
کاهش ریسک Risk Mitigation

فرآینــدی کــه در آن ،یــک ســازمان،
کنترلهــا و اقدامــات حفاظتــی را
بهعمــل مــیآورد تــا از وقــوع ریس ـکهای
شناســایی شــده ممانعــت بهعمــل آورد،
درحالیکــه بهطــور همزمــان ابــزاری
را بــرای بازیابــی مجــدد ،مــورد اســتفاده
قــرار میدهــد؛ چــرا کــه در شــرایط
واقعــی ،ممکــن اســت همــه تالشهــا
بــرای پیشــگیری از وقــوع ریســک بــا
شکســت مواجــه شــوند.
مثـ ً
ا یکــی از مشــکالت بخــش حملونقــل
جــادهای کشــور ،گشــتزنی خودروهــای
بــدون بــار در ســطح جادههــا جهــت
یافتــن بــار مناســب اســت کــه ایــن
موضــوع ،منجــر بــه تحمیــل خســارتهای
فراوانــی از جملــه اتــاف ســوخت و انرژی،
آلودگــی محیطزیســت ،اســتهالک وســیله
نقلیــه ،اســتهالک زیرســاختها و کاهــش
ایمنــی در جادههــا میشــود .حــال اگــر
شــرایطی فراهــم شــود کــه بتــوان ایــن
خســارتها و اتــاف انــرژی را کاهــش
داد ،باعــث کاهــش شــدت ایــن نــوع از
ریســک حملونقــل میشــود.
بههمینمنظــور ،یکــی از راهکارهــا،
وجــود مراکــز توزیــع بــار مجــازی اســت
کــه میتواننــد وظایــف بــا اهمیتــی را بــه
یعنــی اگــر
انجــام رســانند؛
مرکــزی بتواند
ا طال عــا ت

مــورد نیــاز راننــدگان را قبــل از رســیدن
راننــده بــه مقصــد  1در اختیــار آنــان
قــرار دهــد راننــدگان بــا آگاهــی از
وجــود بــار برگشــت بــه مقصــد  3 ،2و
 4تــا رســیدن مجــدد بــه محــل حرکــت
اول خــود ،ضمــن افزایــش درآمــد بــه
دلیــل وجــود بــار دائمــی و جلوگیــری
از هزینههــای ســربار ،انگیــزه بیشــتری
را بــرای جابهجایــی بــار بــا قیمــت
متعــادل خواهنــد داشــت کــه ایــن امــر
در نهایــت باعــث بهــرهوری نــاوگان و
کاهــش هزینههــای ثابــت خواهــد شــد.
بــه عبارتــی یــک رابطــه مفیــد اقتصــادی
بیــن مســافت و هزینههــای ثابــت وجــود
خواهــد داشــت کــه هــر چــه مســافت
طــی شــده در طــول ســال افزایــش یابــد،
هزینههــای ثابــت آن کمتــر خواهــد
شــد و ایــن موضــوع ،کاهــش ریســک
حملونقــل را بهدنبــال خواهــد داشــت.
مدیریت ریسک در بخش حملونقل

ظــرف دو دهــه اخیــر ،مدیریــت ریســک
در کســبوکارهای کلیــدی صنعــت ،چــه
در بخــش خصوصــی و چــه در بخــش
عمومــی ،از رشــد قابــل توجهــی برخــوردار
بــوده اســت و صنعــت حملونقــل نیــز از
ایــن قاعــده مســتثنی نیســت.
در بخــش حملونقــل ،مدیریــت ریســک
بــر پایــه دو محــور اســتوار شــده اســت:
مدیریــت ریســک در زیرســاختها،

شــبکهها و ســامانهای حملونقــل
(از بعــد ایمنــی) مدیریــت ریســک
در بنگاههــای حملونقــل (از بعــد
بوكار) مدیریــت
ســرمایهگذاری و كســ 
ریســک در شــبکه حملونقــل ،عبــارت
از وجــود عوامــل طبیعــی ،عوامــل ســاخته
دســت بشــر ،مشــکالت مدیریتی ،مشکالت
سیســتمی و زیرســاختی ،بحرانهــای
اقتصــادی و غیــره اســت کــه موجــب بــروز
بحــران در شــبکه حملونقــل میشــود.
در ایــن رابطــه ،شــاخصها و حوزههــای
ارزیابــی و ســنجش مدیریــت ریســک
حملونقــل در بخــش زیرســاختها،
شــبکهها و ســامانهها شــامل ایــن مــوارد
اســت:
اثــرات و هزینــه آســیب بــه تســهیالت
حملونقلــی و زیرســاختها
هزینــه دسترســی بــه محــدوده
زیرســاخت و هزینههــای پاکســازی
شــدت خســارت تحمیلشــده بــه
ســبب تعلیــق فعالیتهــای تجــاری و
بازرگانــی
آســیبهای محیطــی و خســارت
واردشــده بــه اکوسیســتم
شــدت نــزول تعــداد ســفرها و میــزان
جابهجایــی بــار و مســافر
میزان وقفه در ترافیک
هزینه تلفات و صدمات انسانی
میزان هزینه استهالک و نگهداری
میزان هزینه فرصتهای ازدسترفته
شدت کاهش سود
میزان ناکارآمدی
خدمات حملونقل
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در اغلــب كشــورها ،تعادلــی بیــن كاهــش
ریســك ،هزینههــای مربوطــه و نیــز
منافــع ناشــی از کاهــش ریســك برقــرار
اســت .از آنجــا كــه در مبحــث ایمنــی،
مســأله جــان انســانها مطــرح اســت ،در
اغلــب كشــورهای توســعهیافته هزینههــای
هنگفتــی بــرای ایــن منظــور تخصیــص
یافتــه اســت .بهعنــوان مثــال ،در کشــور
انگلســتان بــه ازای هــر راهحلــی كــه
بتوانــد جــان یــك نفــر را از مــرگ نجــات
دهــد ،هزینههــای تــا ســقف ۱۲۰۰۰۰۰
پونــد توســط دولــت پرداخــت میشــود.
ایــن مبلــغ دربــاره جلوگیــری از یــک
جراحــت عمــده  ۱۴۰۰۰۰پونــد و بــرای
یــك جراحــت جزئــی  ۱۱۰۰۰پونــد اســت.
ایــن ارقــام نشــاندهنده اهمیــت مبحــث
ایمنــی و جــان انســانها در كشــورهای
توســعه یافتــه اســت.
بــرای اولویتبنــدی فرآیندهــای مدیریــت
ریســک در زیرســاخت هــا ،شــبکه هــا و
ســامانههای حملونقــل بــار و مســافر
میتــوان گامهــای زیــر را بــرای آن
تعییــن کــرد:
 )۱مشــخص کــردن عناصــر کلیــدی و
تأثیرپذیــر حملونقــل
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 )۲مشــخص کــردن زیرســاختهای
بحرانــی حملونقــل و تعییــن تســهیالت
خطرپذیــر
 )۳اجــرای ارزیابــی ریســک در شــبکه
حملو نقــل
 )۴تدویــن و توســعه اســتراتژیهای
کنترلــی مدیریــت ریســک
 )۵اجرای استراتژیهای کنترلی
 )۶پایش عملکرد در کل فرآیند
مدیریــت شــبکههای حملونقــل،
جهــت اجــرای برنامههــای توســعه و
تحویــل پروژههــا ،بســیار پیچیــده و
مملــو از عــدم قطعیــت (ریســک) اســت.
در بنگاههــای كشــورهای صنعتــی،
مدیــران ،برنامهریــزان و مهندســان،
هماهنگیهــای ســازمانی و منابــع فنــی
بســیاری را بــرای عملکــرد مدیریــت
شــبکه حملونقــل بــهکار میگیرنــد،
درحالیکــه ریســكها توســط پرســنل
ذات ـاً شناســایی شــده و پرســنل ،مدیریــت
ریســک را در فعالیتهــای روزانــه خــود
انجــام میدهنــد.
گیــدو بروگمــن ،کارشــناس ســابق
حملونقــل شــهری در بانــک اروپایــی

بازســازی و توســعه ( )EBRDتأکیــد
میکنــد کــه  80درصــد از شــرکتهای
حملونقــل عمومــی جهــان فاقــد برنامــه
تجــاری ( )Business Planهســتند کــه
ایــن خــود یعنــی ریســک بــاال .عــاوه
بــر ایــن موضــوع 60 ،درصــد شــهرهای
جهــان بــرای حملونقــل عمومــی،
فاقــد ســازوکار مالــی اســتوار بــه لحــاظ
مقرراتــی ،قــراردادی و پایــداری هســتند
و همچنیــن  60درصــد شــهرهای جهــان
از سیاســت شــفاف بــرای حملونقــل
عمومــی برخــوردار نیســتند.
ایــن ارقــام تصویــر حملونقــل عمومــی
را بهعنــوان یــک ســرمایهگذاری جــذاب
تیرهوتــار میکنــد ولــی در عیــن حــال
مؤسســات مالــی بهدنبــال مشــتریان
معتبــری میگردنــد کــه در کار آنهــا
ســرمایهگذاری کنــد و بتوانــد از عهــده
تعهــدات مالــی خــود برآیــد و ریســک
نســبتاً پایینــی داشــته باشــد .حملونقــل
عمومــی ،بســیاری از مالکهــای بــاال را
در خــود دارد.
شــرکتهای حملونقــل عمومــی بــه
ســهم خــود نیازمنــد آن هســتند ،از طریــق
عملکــرد بــر مبنــای یــک الگــوی تجــاری

اســتوار و حرفــهای ،کســب اعتبــار کننــد
و اشــتیاق خــود را بــرای تغییــر فرهنــگ
تجــاری خویــش و دســتیابی بــه قابلیــت
همگامــی بــا زمــان ،نشــان دهنــد.
یکــی از راهکارهــای مناســب و مطلــوب
بــرای نشــان دادن ایــن موضــوع کــه
حملونقــل عمومــی ،یــک بخــش ســازمان
یافتــه و بــا اعتبــار اســت ،اســتفاده از
قراردادهــای خدمــات عمومــی اســت کــه
نــه تنهــا مایــه آرامــش خاطــر ذینفعــان
بلکــه موجــب آرامــش طرفهــای ثالــث
ماننــد بخــش بانکــداری نیــز اســت.
بــه قــول کریســتین فورســتر ،مدیــر تأمین
مالــی داراییهــا و لیزینــگ دویچــه بانــک،
ســرمایه خصوصــی در اختیــار حملونقــل
عمومــی اســت ولــی ســرمایهگذاران بــه
درک بهتــری از بــازار حملونقــل عمومــی
و چارچوبهــای مقرراتــی آن نیــاز
دارنــد و پویایــی منافــع ســرمایهگذاران
بایــد تبدیــل بــه ســرمایهگذاریهای
ملموستــر و آمیختــه بــا حمایــت
معقولتــر بخــش عمومــی باشــد.
نکتــه دیگــری کــه حمایــت بیشــتری را
طلــب میکنــد ،نقــاط قــوت حملونقــل
عمومــی ،از جملــه درآمــد پایــدار و تولیــد
گــردش نقــدی ،خدمــات انحصــاری و
ضــروری و تــوان بالقــوه بــرای رشــد
اســت کــه مطلــوب ســرمایهداران و بخــش
خصوصــی اســت.
تحوالت جهانی تأثیرگذار بر نظام حملونقل

در حــوزه تجــارت و بهتبــع آن لجســتیك
در دو دهــه اخیــر ،تغییراتــی رخ داده اســت
كــه فعالیــت بنگاههــای حملونقلــی
و همچنیــن تولیدكننــدگان تجهیــزات
حملونقــل را دســتخوش تحــوالت
شــگرفی کــرده اســت كــه اجــرای مدیریت
ریســك در همــه زمینههــای مرتبــط را
ضــروری م ـیدارد .در ادامــه بــه برخــی از
ایــن تغییــرات اشــاره میشــود.
تغییرات در نظام اقتصادی و تجاری

اکنــون تغییــرات اصلــی در بازارهــا و
تولیــدات بینالمللــی بهوقــوع پیوســته
اســت و ایــن رونــد ،تأثیــرات عمیقــی
بــر تجــارت و بــازار حملونقــل برجــای

گذاشــته اســت كــه مــوارد ذیــل از عوامــل
اصلــی ایــن رخــداد اســت:
 )۱افزایش جمعیت و مصرف انرژی
 )۲بحرانهای اقتصادی
 )۳خدمات نوین ICT
 )۴تشكیل اتحادیههای جدید اقتصادی
 )۵تغییر شکل اقتصاد جهانی
 )۶تغییر سیاستها و قوانین بینالمللی
 )۷تحوالت نظام سیاسی جهان
رویکرد حملونقل چندوجهی

مزیــت حملونقــل چندوجهــی نســبت بــه
حملونقــل منفــرد ،بــر همــگان روشــن
اســت .بهویــژه کــه حملونقــل آبــی بــه
پوشــش مســافت طوالنیتــر نیــز قــادر
اســت .خدمــات حملونقــل چندوجهــی
بایــد بــا سیســتمهای یکپارچــه مدیریــت
زنجیــره تأمیــن پشــتیبانی شــود .البتــه
اتصــال بنــادر بــه حملونقــل ترکیبــی و
اجــزای مختلــف حملونقــل بــه یکدیگــر،
گلوگاههایــی را ایجــاد کــرده کــه همــه
عوامــل داخلــی بنــدر ماننــد تجهیــزات
بنــدری ،محوطههــای بنــدری ،جادههــای
داخــل بنــدر و دروازه گمــرک و عوامــل
خارجــی ،نظیــر افزایــش تولیــد صنایــع،
رشــد صــادرات ،واردات و ترانزیــت کاال،
تحــوالت نظــام اقتصــادی جهانــی ،قوانیــن
بینالمللــی و انجــام پروژههــا در دیگــر
کشــورها ،در جابهجایــی و شــکل یافتــن
ایــن گلوگاههــا مؤثــر اســت.
موارد مهم در این مقوله عبارتند از:
ایجاد مسیرهای جدید
رویکــرد نویــن حملونقــل در مدیریــت
زنجیره تأمیــن ()SCM
توســعه معمــاری  ICTبــرای عملیــات
حملونقــل چندوجهــی
اســتفاده مشــترک از اطالعــات ،بیــن
دســتاندرکاران حملونقــل
بازنگری استانداردهای واحد کاال
مالحظات محیطزیستی و حملونقل پایدار

دفــع غیرقانونــی پســماندهای حملونقلــی
در زمیــن و نیــز حملونقــل برونمــرزی،
باعــث آزادســازی و رهــا شــدن ایــن
مــواد در محیــط شــده کــه آلودگــی
محیطزیســت را باعــث میشــوند.
عــدم رعایــت اصــول ایمنــی در
بســتهبندی و نگهــداری مــواد نفتــی
در وســیله حملونقــل کــه منجــر بــه
نشســت ،تــراوش یــا پخــش مــواد در محل
میشــود ،وجــود نقــص فنــی در وســیله
حمــل مــواد نفتــی و بــروز تصادفــات
کــه منجــر بــه تخلیــه و رهــا شــدن ایــن
مــواد در محیــط میشــود و در نهایــت
شستوشــوی تجهیــزات حملونقــل،
بهعنــوان ســه دلیــل عمــده خطــرات
محیطزیســتی مربــوط بــه حملونقــل
مــواد نفتــی محســوب میشــود.
بدیــن ترتیــب عــدم مدیریــت صحیــح
حملونقــل میتوانــد بهصــورت یــک
ریســک جــدی بــرای ســامت انســان
و محیطزیســت ،ایــن مهــم را تداعــی
کنــد کــه بایــد از ابتــدا توجــه ویــژهای
را بــه موضوعــات بهداشــت ،ایمنــی و
محیطزیســت بهمنظــور کاهــش ریســک
در مراحــل مختلــف حمــل اعمــال کــرد.
تدویــن الزامــات و اســتقرار سیســتمهای
مدیریــت  HSEدر ســازمانها و صنایــع
بــزرگ ،بهویــژه صنایــع نفــت ،گاز،
پتروشــیمی و لجســتیک ،در جهــان ،در
حــال افزایــش اســت؛ بنابرایــن ضــروری
بهنظــر میرســد کــه کارفرمایــان،
پیمانــکاران و یــا مشــاوران ،جهــت انجــام
امــور مرتبــط بــا حملونقــل (بــه روش
ایمــن و ســالم) کامــ ً
ا بــه مســائل HSE
آشــنا باشــند و عــاوه بــر آموزشهــای
الزم جهــت ارتقــاء دانــش کارکنــان خــود،
از الگوهــای عملــی و کاربــردی در راســتای
حملونقــل ایمــن ،ســالم و بــدون حادثــه
اســتفاده کننــد.
بــا ایــن شــرایط ،آگاهــی و نگهــداری
از محیطزیســت ،از الزامــات صنعــت
حملونقــل بــوده و از طراحــی نــاوگان تــا
عملیــات بایــد مــورد توجــه قــرار گیــرد.

محیطزیســت دارای اهمیــت ویــژهای
اســت ،بنابرایــن حــوادث بیشــمار ناشــی
از جابهجــا کــردن ،انبــار کــردن و نقــل و
انتقــال فرآوردههــای نفتــی غالب ـاً بهدلیــل توســعه فنــاوری اطالعــات و ارتباطــات در
رخ دادن ســوانح جــادهای ،نشســت ،یــا حملو نقــل
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فنــاوری اطالعــات و ارتباطــات ( )ICTکاهــش هزینههــای لجســتیکی ،کاهــش
بهعنــوان یکــی از فناوریهــای تــورم و رشــد صنایــع و تجــارت خواهــد
توانمندســاز ،از تأثیــرات مهمــی بــر شــد.
صنعــت حملونقــل برخــوردار اســت.
افزایــش دسترســی بــه اطالعــات در مــورد مشــکالت و ریســكهای نظــام حملونقــل
وضعیــت نــاوگان ،منجــر بــه هدایــت جــادهای كشــور
مؤثــر نــاوگان ،بهبــود و کارایــی عملکــرد در ایــن بخــش ،ســواالت ذیــل مطــرح
حمــل و کاهــش هزینههــای نگهــداری میشــو د :
و تعمیــرات میشــود و دیــدگاه عمیقــی چــه نــوع تهدیداتــی ممکــن اســت
بــه ســرمایهگذاران بــرای تصمیمگیــری در حملونقــل جــادهای کشــور وجــود
داشــته باشــد؟
مید هــد .
بــرای ارزیابــی تأثیــر ایــن تغییــرات چــه اقدامــات و اســتراتژیهایی
پیرامــون
تهدیــدات
در حــوزه لجســتیك ،یــک مطالعــه در میتوانــد
آمریــکا نشــان داد کــه فقــط  13درصــد تولیدکننــدگان و ارائهدهنــدگان خدمــات
حملونقــل ( DOT departments ofدر مدیریــت حملونقــل جــادهای را
 ،)transportationدر معــرض خطــر حمایــت کنــد؟
ســرمایهگذاری قــرار داشــته اســت مقایســه آمارهــای حملونقــل برونشــهری
و رویکــرد جامــع بــرای مدیریــت ایــران بــا کشــورهای توســعهیافته،
ریســک در شــرکتهای بــزرگ ،باعــث نشــاندهنده بهــرهوری بســیار پاییــن
کاهــش تلویحــی ریســک در کســبوکار خودروهــای ایرانــی ،از نظــر مقــدار تنــاژ
یــا تــن  -کیلومتــر حمــل شــده در ســال
حملونقــل شــده اســت.
بنابرایــن ســازمانهای پیشــرو در اســت .ایــن اختــاف در برخــی مــوارد
حملونقــل (بینالمللــی) ،شــیوههای تــا جایــی اســت کــه بــرای نمونــه یــک
نویــن مدیریــت ریســک را بــا تکیــه بــر خــودرو اروپایــی در هــر ســال بیــش از 3
فنــاوری اطالعــات و ارتباطــات و روشهای برابــر خــودرو ایرانــی فعالیــت میکنــد.
دیگــر جهــت شناســایی ،ارزیابــی ،از آنجایــی کــه ســهم بخــش حملونقــل
مدیریــت و نظــارت بــر خطــرات را ایجــاد جــادهای در میــان شــیوههای مختلــف
و پیادهســازی کردهانــد كــه میتوانــد در حملونقــل کاال در ایــران ،بیــش از 90
مواجهــه بــا ایــن خطــرات ،ضریــب ریســك درصــد اســت ،ادامــه حرکــت ایــن بخــش
حملونقلــی در وضعیــت بهــرهوری
را بــه شــدت كاهــش دهــد.
موجــود ،بــه ایجــاد ریســك بــاال در اقتصاد
توســعه نظــام لجســتیکی یکپارچــه و همســو كشــور دامــن خواهــد زد.
در زنجیــره تأمیــن و عرضــه
در ادامــه بــه مهمتریــن عواملــی کــه در
ـوان
ـ
عن
ه
ب
ـتیک
ـ
امــروزه حملونقــل و لجس
ایجــاد ریســكهای حملونقــل جــادهای
سیســتمهای درهــم تنیــده و متأثــر از کشــور دخیــل هســتند ،اشــاره میشــود.
یکدیگــر طراحــی میشــوند و هــردوی
ایــن سیســتمها در ارتبــاط مســتقیم بــا نابهینگــی جریــان اطالعاتــی پشــتیبان
ســامانه حملونقــل
صنعــت ،اقتصــاد و تجــارت هســتند.
بنابرایــن مراکــز بارانــدازی ،هابهــای هنــوز بــرای برقــراری اتصــال میــان عرضــه
حملونقلــی و مراکــز لجســتیکی و تقاضــای حملونقــل کاال در ایــران یــا
بهعنــوان نودهایــی هســتند کــه منجــر بــه اصطالحــاً بــرای تخصیــص خــودرو بــه
کانالیــزه کــردن و جهتدهــی جریــان کاال بــار ،از شــیوه ســنتی گاراژی اســتفاده
در زنجیــره در جهــت افزایــش ظرفیــت ،میشــود .نیــاز مشــتری بــرای حمــل بــار،
ســرعت ،بهموقــع بــودن و بههنــگام از طریــق تلفــن یــا بهشــکل حضــوری بــه
بــودن خدمــات حملونقــل میشــوند .اطــاع واســطه (بنــگاه باربــری) رســانده
شــایان ذکــر اســت کــه ایــن نظــام باعــث میشــود و متصــدی بنــگاه باربــری ،در
حالــی کــه از روی صندلــی خــود تــکان
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نمیخــورد و عــاوه بــر آن ،اینترنــت را
هــم نمیشناســد ،منتظــر میمانــد تــا
خودرویــی کــه بــار خــود را تخلیــه کــرده
اســت ،مراجعــه کنــد و پــس از چانهزنــی
بــا چنــد راننــده ،نهایتــاً راننــدهای پیــدا
شــود کــه بــه حمــل بــار مــورد نظــر بــه
مقصــد مربوطــه مایــل باشــد.
ایــن معضــل ناشــی از دو عامــل اصلــی اعم
از نــاوگان تــک مالکیتــی و نیــز فقــدان
وجــود سیســتم یکپارچــه مبتنــی بــر
فنــاوری اطالعــات و ارتباطــات هماهنــگ
و همســو بــا زنجیــره تأمیــن و عرضــه در
بخــش خدمــات حملونقــل اســت.
پراکندگی نامتوازن فعالیتهای اقتصادی

بیشــتر فعالیتهــای اقتصــادی ایــران ،در
مركــز كشــور و چنــد شــهر بــزرگ صنعتی
متمرکــز شــده اســت .بــه تبعیــت از ایــن
پراکندگــی نامتــوازن ،جریانــات کاالیــی
نیــز عمدتــاً در کریدورهــای میــان ایــن
مراکــز بــزرگ و آنهــم عموم ـاً بــه شــکل
یکســر بار-یكســرخالی برقــرار اســت.
نظام غیریکپارچه شبکه حملونقل

در حالیکــه در کشــورهای اروپایــی و
آمریکایــی ،مالکیــت خودروهــا بهطــور
عمــده در اختیــار شــرکتهای بــزرگ
قــرار دارد ،در ایــران بیــش از  90درصــد
از خودروهــا دارای مالــک بــا شــخصیت
حقیقــی هســتند و ایــن موضــوع باعــث
میشــود تــا امــکان مدیریــت مناســب
جریانــات حملونقــل کاال ،بهویــژه در
شــرایط گــردش ســنتی اطالعــات ،بــه
دشــواری فراهــم شــود.
در شــرایط کنونــی کشــور ،ســریعترین
شــیوه بــرای افزایــش بهــرهوری نــاوگان،
تمرکــز بــر تســریع و شفافســازی
جریــان اطالعاتــی پشــتیبان حملونقــل
کاال اســت ،بــهعــاوه بــا تمرکــز بــر ایــن
عامــل ،میتــوان تــا انــدازهای ریســك
ناشــی از عوامــل دیگــر و مــوارد مشــابه را
نیــز کاهــش داد.
بــرای درک ســهم ایــن عامــل در بهــرهوری
پاییــن بخــش حملونقــل جــادهای کاال،
خــوب اســت بــه مصادیقــی توجــه کنیــم
کــه از محــل همیــن نابهینگــی و عــادت

روزمــره نظــام حملونقلــی کشــور حاصــل اصلیتریــن دلیــل ایجــاد ایــن وضعیــت،
شــده اســت.
فقــدان ســامانه ارزیابــی و مدیریت ریســك
روزانــه چنــد هــزار دســتگاه خــودرو در حملونقــل كشــور اســت.
ســنگین از نقــاط مختلــف کشــور (عمدت ـاً لــذا ،درصورتیکــه وضعیــت نــاوگان
از تهــران و اصفهــان و شــیراز) ،وارد کشــور از حالــت خــرده مالکــی بــه ســمت
بندرعبــاس میشــوند تــا کانتینرهایــی یکپارچــه و صنفــی ســوق یابــد ،مشــکالت
را بــرای صــادرات بــه بنــدرگاه برســانند .ناشــی از اســتفاده غیربهینــه از ظرفیــت
در بســیاری از مواقــع ،بیشــتر ایــن نــاوگان کشــور ،مرتفــع میشــود و در
خودروهــا بهدلیــل ناآگاهــی از وضعیــت امتــداد آن ،صاحبــان ســرمایه حملونقلــی
تقاضــای حمــل بــار بندرگاههــا ،حاضــر ســود خواهنــد کــرد ،همچنیــن سیســتم
هســتند چنــد روز در مکانــی نزدیــک بــه اقتصــادی و تجــاری کشــور رونــق خواهــد
بندرعبــاس (بنــدرگاه) ،منتظــر بماننــد
تــا نوبــت بارگیــری آنهــا فــرا رســد و
کانتینــری را تحویــل بگیرنــد و بــه شــهری
دیگــر برســانند .همیــن مثــال ،یکــی از
نقــاط اتــاف منابــع ،یعنــی زمــان را نشــان
میدهــد .همچنیــن برخــی از خودروهــا
نیــز در شــهر بندرعبــاس بــرای دریافــت
بــار انتظــار میکشــند و ایــن امــر موجــب
ایجــاد مشــکالت ترافیکــی و اجتماعــی
میشــود.
در مقابــل ،برخــی از راننــدگان نیــز بــه
تحمــل انتظــار در بنــدرگاه حاضــر نیســتند
و لــذا از همــان مســیری کــه آمدهانــد ،بــا
خــودرو خالــی برمیگردنــد .نتیجــه ایــن
فرآینــد نیــز منجــر بــه اتــاف زمــان،
هدررفتــن ســوخت و نیــز اســتهالک جــاده
و خــودرو میشــود ،لــذا ایــن معضــل
منجــر بــه ریســك ســرمایهگذاری در
بخــش حملونقــل میشــود.
همزمــان بــا معطلــی راننــدگان در
بنــدرگاه ،از طــرف دیگر کشــاورزان کشــور گرفــت و ایــن امــر نقــش مؤثــری در
نیــز بهشــدت منتظــر خــودرو خالــی کاهــش تــورم برجــای خواهــد گذاشــت.
هســتند تــا محصــوالت فســادپذیر خــود الزم بــه ذکــر اســت کــه داشــتن ســامانه
را بــه بازارهــای نیازمنــد کشــور تحویــل ارزیابــی و مدیریــت ریســك در حملونقــل
دهنــد ،بازارهایــی کــه اتفاقــاً قیمــت كشــور ،نهتنهــا در بخــش حملونقــل
محصــول کشــاورزی در آنهــا زیــاد اســت .گرهگشــای خوبــی خواهــد بــود ،بلکــه
ایــن موضــوع نیــز نتیجـهای از نــوع اتــاف منافــع فراوانــی نیــز در حوزههــای دیگــر
محصــوالت کشــاورزی و تــورم بیجهــت عایــد جامعــه خواهــد کــرد.
در ســبد هزینههــای خانــوار اســت.
از جملــه میتــوان بــه کاهــش قیمــت
متأســفانه اگــر اشــتباهات بزرگــی ناشــی تمامشــده کاالهــا ،کاهــش شــدید مصــرف
از ایــن مــوارد ،در طــول ســال محاســبه انــرژی ،حــذف حملونقــل مضاعــف بــار
و جمــع شــوند ،ارزش ریالــی ناشــی از در جادههــای کشــور ،ارتقــای وضعیــت
اتــاف منابــع ملمــوس و غیرملمــوس و ایمنــی ،کاهــش یکســر بارهــا و مــواردی
ایجــاد تــورم و بیــکاری ،در مقیــاس ســاالنه از ایــن قبیــل اشــاره کــرد.
چنــد هــزار میلیــارد تومــان خواهــد بــود و

عدم اتکاء

از دیــدگاه متقاضیــان خدمــات،
حملونقــل جــادهای کشــور ،بــه دالیــل
عرضــه کمتــر از نیــاز یــا دیرتــر از موعــد
نیــاز (بدقولــی) ،همچنیــن نوســان قیمــت
و عــدم امــکان قــرارداد بلندمــدت ،قابــل
اتــکاء نیســت .فقــط بنگاههــای لجســتیکی
شــخص ثالــث در برابــر قراردادهــای خــود
متعهــد هســتند و بــه پرداخــت جریمــه در
برابــر عــدم ایفــای مفــاد قــرارداد حاضــر
میشــوند ،بنابرایــن یکــی از دالیــل ایــن

معضــل فقــدان بنگاههــای شــخص ثالــث
حملونقلــی در کشــور اســت کــه بتواننــد
طــرف قــرارداد ،واقــع شــوند.
ناکارآمــدی نظــام حملونقــل جــادهای
(ناشــی از نظــام ســاده غیــر منکســر)

بــا عنایــت بــه مطالــب قبــل در ارتبــاط
بــا مراکــز لجســتیکی ،هابهــا ،باراندازهــا
و اصــوالً همــه نودهایــی کــه منجــر بــه
کانالیــزه شــده و تســهیل روان و کمهزینــه
جریــان کاال در زنجیــره تأمیــن میشــود،
مشــهود اســت کــه نظــام حملونقــل
کشــور در بدتریــن شــرایط ممکــن
قــرار دارد .وقتــی مناطــق لجســتیکی،
دهکدههــای لجســتیکی ،بنــادر خشــک،
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باراندازهــای خردهبــار و کمتریــن مــدل
ریاضــی بــرای بهینهســازی جریــان بــار
و توزیــع داخلــی وجــود نداشــته باشــد،
مشــخص اســت کــه خطــوط جــادهای
کشــور ،بهنحــو ســاده و مســتقیم بیــن
مبــدأ اول تــا مقصــد انتهائــی کشــیده
شــده اســت و هیــچ انکســاری در ایــن خط
منحنــی وجــود نــدارد .شــکی نیســت کــه
هرخــط مســتقیمی بــر بازگشــت خالــی
اســتوار اســت ،نظــام مناســب توزیــع،
ماننــد شــبکه عظیــم اینترمــودال توزیــع
آزمونــه در پهنــه اروپــا ،حداقــل پیمایــش
خالــی و حداکثــر بهــرهوری را بــه همــراه
دارد .در مقالــه چگونــه جــاده و قطــار ،ایــن
حریفــان دیریــن بــه آشــتی درآمدنــد»
نوشــته دکتــر همایــون اســدی کــه در
نشــریه راه و ترابــری در ســه شــماره بــه
چــاپ رســید ،مالحظــه میشــود کــه
اصــوالً حداکثــر پیمایــش جــادهای نبایــد
از حــدود  500کیلومتــر فراتــر بــرود.
پیمایــش باالتــر ،حاکــی از نظــام توزیــع
ناهنجــار و نظــام بهرهبــرداری منجــر بــه
کارایــی نــازل اســت .ایــن مــوارد از عالمات
بیمــاری ســامانه حملونقــل جــادهای
ایــران اســت .همچنیــن دکتــر صفــارزاده
در یــک محاســبه نمونــهای و نمایشــی
خیلــی خالصــه بــه لــزوم انکســار مســیرها
و تشــکیل چهــار دهکــده لجســتیک در
چهارگوشــه ایــران اشــاره کــرده بــود.
یــک شــرکت اروپایــی متخصــص توزیــع
و پخــش صنایــع خودروســازی ،توانســت
بیــن قطعهســازان ،مجموعهســازان و
مونتــاژکاران ،بــرای نیــل بــه یــک نظــام
توزیــع کارامــد ،دســت بــه احــداث یکصــد
و پنجــاه انبــار و مناطــق لجســتیکی در
سراســر اروپــا بزنــد و بیــن ایــن یکصــد
و پنجــاه منطقــه ،ششــصد خــط جــادهای
ایجــاد کنــد.
چیــزی کــه مســلم اســت ،ایــن اســت
کــه نظــام تکیاختــهای حمــل مســتقیم
کشــور ،بــدون اعتنــا بــه نیــاز بــه انکســار
در دهکدههــای لجســتیکی و باراندازهــای
خــرد اطــراف آنهــا و بــدون توجــه بــه
قابلیتهــای ترکیــب مدلهــای ریلــی،
رودخانــهای و جــادهای و نیــز بــدون
هیچگونــه تأمــل در خصــوص طراحــی
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باراندازهــا ،ســبدها و بارگیرهــای خــرد،
بــه بــروز ناکارایــی بــزرگ عرضــه خدمــات
حملونقــل ،از دســت رفتــن بهــرهوری و
در تعاقــب آن چندیــن و چنــد مشــکل و
ناهنجــاری در سیســتم منجــر میشــود.
بهرهوری نازل ناوگان جادهای کشور

نظــام جــادهای ایــران در یــک دور بســته
گرفتارشــده اســت .از یکســو بهــرهوری
خودروهــا در آن پاییــن اســت (47000
کیلومتــر پیمایــش در برابــر نــرم 150000
کیلومتــر اروپــا و آمریــکا) و بــه همیــن
علــت ،دوره اســتهالک ســرمایه طوالنــی
اســت و بــا طوالنــی شــدن دوره اســتهالک
خــودرو هنــوز پــس از ســالها کارکــرد،
نســبتاً جــوان اســت .جــوان بــودن
خــودرو یعنــی اینکــه بــه خاطــر حفــظ
ســرمایههای ملــی نمیتــوان آنهــا را از
ســرویس خــارج کــرد ،درنتیجــه فـنآوری
خــودروی کشــور ،همــواره از فـنآوری روز
عقــب میمانــد.
از ســوی دیگــر بــه دلیــل بهــرهوری پاییــن
و نــرخ بازگشــت ســرمایه نامطلــوب،
نســبت بــه ســایر شــقوق ،ســرمایهگذاری
و اختصــاص منابــع مالــی در حــوزه
حملونقــل ،جالــب و جــاذب نیســت.
ایــن اســت کــه بــا عــدم نوســازی نــاوگان و
عــدم حــل معضــل بهــرهوری پاییــن ،ایــن
دور باطــل یعنــی هزینــه بــاال ،مصــرف
انــرژی بــاال و از ســوی دیگــر دافعــه
ســرمایهگذاری در ایــن بخــش ادامــه
مییابــد.
بینظمی در عرضه خدمات حملونقل

بهدلیــل تقســیم جغرافیایــی نامطلــوب
منابــع و امکانــات حملونقلــی در
کشــور ،عرضــه خدمــات حملونقــل از
وضعیــت ناکارآمــدی برخــوردار اســت .بــه
عبارتــی آنجــا کــه بــه منابــع و امکانــات
حملونقلــی و بــا ظرفیــت مشــخص
نیــاز اســت ،خــأ وجــود دارد و آنجــا کــه
خدمــات کمتــری مــورد نیــاز اســت ،دچــار
مــازاد عرضــه اســت.
مؤکــداً ،توضیــح داده میشــود ،مســأله
حاضــر بــه ایــن دلیــل اســت کــه اوالً بیــش
از  95درصــد نــاوگان کشــور ،در مالکیــت

اشــخاص حقیقــی اســت ،بهطوریکــه در
برابــر الگــوی غالــب مالکیــت شــرکتهای
حملونقلــی (در کشــورهای موفــق ماننــد
ترکیــه) ،در الگــوی ایــران نهتنهــا مالکیــت
تکواحــدی بلکــه حتــی خردهمالکــی،
حاکــم اســت ،لــذا خــرد کــردن مالکیــت،
بــه کوچــک شــدن ابعــاد بنــگاه اقتصــادی
بهرهبــردار از نــاوگان منجــر شــده و خــود
بــه ضعــف مدیریــت خردمند و هوشــمند از
داراییهــای ســرمایهای منجــر میشــود.
ثانیــاً ،داراییهــای ســرمایهای ســیال و
در حــال حرکــت ،بــه دلیــل فقــدان یــک
مرکزیــت یکپارچــه و هماهنــگ مبتنــی بــر
شــبکه فنــاوری اطالعــات و ارتباطــات ،بــه
ضعــف در تبــادل اطالعــات و ناهنجــاری
ارتباطــات عرضهکننــدگان حملونقــل بــا
بخــش تقاضــا میشــود.
ثالثـاً ،نقشــه راه و آرایــش غلــط بنــگاهداری
در ایــران نیــز بــر ایــن موضــوع مؤثــر
اســت .هیــچ بنگاهــی صاحــب خــودرو
نیســت ،اصــوالً خــودروداری ســودی
نــدارد ،کرایههــا نســبت بــه کشــورهای
اطــراف پاییــن اســت ،درآمدهــا نــازل
و قیمــت خــودرو بیــن پنجــاه تــا صــد
درصــد نســبت بــه ایــن کشــورها گرانتــر
اســت.
عدم پایبندی به زمان طی طریق

اصــوالً نظامهــای خــود مالکــی
حملونقــل ،بــه تعهــد زمانــی پایبنــد
نیســتند .اکنــون در اروپــا عملیــات
حملونقــل جــادهای ،مبتنــی بــر زمــان
ویــژه تخصیصیافتــه بــه ورود و خــروج
خــودرو اســت .همانطــور کــه در
فرودگاههــا ،راهــرو جــت وی پایانههــا،
در ســاعات خاصــی بــه پروازهــای خطــوط
هوایــی اختصــاص دارد و تأخیــر در ورود
یــا خــروج ،هــم مســتلزم جریمــه و هــم
منتهــی بــه تحریــم از اســتفاده از جــت
وی اســت ،در اینجــا نیــز ترمینالهــای
بــار از دروازههــای متعــدد اختصــاص
یافتــه در ســاعات خــاص بــه خودروهــای
وارد شــونده و خــارج شــونده برخــوردار
هســتند؛ بنابرایــن حرکــت خودروهــا
کامـ ً
ا برنامــهای و دقیق اســت و متأســفانه
سیســتم حملونقــل کشــور از ایــن نظــر

فرســنگها از نظــام برنامــهای جهانــی دور
اســت.
غیاب رهگیری و ردگیری

بــرای تقلیــل علــل ارائــه شــود و مرتبــاً
درجــه موفقیــت بنــگاه در رفــع موانــع
پایــش شــود.
در منطقــه خاورمیانــه منهــای ترکیــه،
معطلــی خودروهــا در مبــدأ و مقصــد،
پدیــدهای کامـ ً
ا عــادی اســت ،همچنین در
کشــور بــرای تــردد بینالمللــی خودروهــا
بــرای هــر یــک از عملیــات بارگیــری
و تخلیــه تــا  48ســاعت وقــت مجــاز
شــناخته میشــود .خوشــبختانه ایــن
مقــدار در حملونقــل داخلــی فقــط 12
ســاعت اســت ولــی خبــر بــد ایــن اســت
کــه نــرخ جریمــه توقــف و معطلــی ،بســیار
ناچیــز اســت.
مقایســه کنیــد بــا وضعیــت در اروپــا کــه
بــهدلیــل احتــرام بــه حقــوق صاحــب
خــودرو و نیــز ترغیــب ســرمایهگذاری
در ایــن بخــش ،ایــن مــدت فقــط بــه دو
ســاعت تقلیــل یافتــه اســت؛ بنابرایــن
مشــخص اســت کــه کــدام کشــور بــه
رشــد حملونقــل جــادهای خــود اهمیــت
میدهــد.

عــدم برخــورداری خودروهــا از
فرســتندههای جیپــیاس ،بــه معنــی
عــدم امــکان ردگیــری و رهگیــری خــودرو
اســت و عــدم امــکان ردگیــری و رهگیــری
بــه معنــی عــدم امــکان محاســبه و تخمین
موجــودی در دســت حمــل و زمــان وصــول
آنهــا بــه مقصــد و لــذا اضافــه موجــودی
و ایجــاد اثــر شــاقی در زنجیــره تأمیــن
اســت .فقــدان ایــن امــکان نهایتـاً بــه عــدم
توانایــی خریــدار و فروشــنده در کنتــرل
موجــودی آنهــا و بــروز اختــال در زنجیــره
تأمیــن منجــر میشــود.
همچنیــن فقــدان رهگیــری و ردگیــری،
کنتــرل ناوبــری خــودرو را ناممکــن
میکنــد و کنتــرل ناوبــری بــا مدیریــت
بهرهبــرداری و افزایــش تدریجــی
بهــرهوری ،ارتبــاط خطــی مســتقیم دارد.
جیپــیاس اکنــون نهتنهــا در
موقعیتیابــی مکانــی خــودرو کمــک
میکنــد ،بلکــه در کنتــرل ســرعت،
مهــار قاچــاق ،کنتــرل شــیوه رانندگــی و هزینه باالی ناوگان حملونقل کشور
وضعیــت خــودرو مفیــد اســت.
جمعیــت نــاوگان خودروهــای ایــران،
بیــش از  400هــزار دســتگاه اســت و از
ایــن نظــر ،ایــران در میــان  20کشــور
زمان معطلی خودرو
پیمایــش یــا ســیر حرکــت خودروهــا در نخســت دنیــا قــرار دارد .متأســفانه ،ایــن
زنجیــره تأمیــن و عرضــه ،از دو ضابطــه و نــاوگان بســیار پیــر اســت و متوســط
شــاخص اعــم از ســیر بازرگانــی و ســیر ســن آن نزدیــک بــه  20ســال اســت .لــذا
عملکــرد برخــوردار اســت .ســیر عملکــرد نــاوگان خســته کشــور ،بــا هزینــه بیشــتر
بــه دفعــات رفتوبرگشــت یــک خــودرو از و ســرعت و قــدرت کمتــری نســبت
مبــدأ بــه مقصــد ،در طــی مــدت معلــوم ،بــه رقبــای اروپایــی و آمریکایــی ،بــار را
بــا احتســاب زمــان توقــف در مبــدأ و جابهجــا میکنــد.
مقصــد (چــه بــرای نوبــت انتظــار ،چــه
تخلیــه و بارگیــری ،چــه آمادهســازی مشکالت حمل کاالهای خطرناک
اداری) برمیگــردد.
کشــور هنــوز بــه هیچیــک از
همــه پژوهشــگران رشــته حملونقــل کنوانســیونهای حمــل کاالی خطرنــاک
میداننــد کــه بیشــترین مشــکل در اعــم از  ADRنــه  RIDو  ...ملحــق نشــده
کاهــش بهــرهوری ،معطلــی زیــاد خــودرو اســت .فقــط یــک مصوبــه هیــأت وزیــران
در دو ســوی مســیر اســت .هرچقــدر وجــود دارد کــه از همیــن ســه چهــار
مدیریــت بهرهبــرداری از خــودرو در تقلیــل کنوانســیون بینالمللــی برگرفتــه اســت.
ایــن معطلــی موفــق باشــد ،بهــرهوری بــه وســایل حملونقــل کاالهــای خطرنــاک
شــکل محسوســی افزایــش مییابــد .و شــیمیایی کشــور متأســفانه کمتریــن
بــرای ایــن کار بایــد علــل معطلــی ،دقیقـاً امکانــات ایمنــی را بــرای مقابلــه و دفــع و
بررســی و شناســایی شــوند ،راهکارهایــی دوری از خطــر ندارنــد .ایــن وســایل ماننــد

ســفیران مــرگ در ســطح جادههــا روان
هســتند .متقاب ـ ً
ا پلیــس هــم اگــر نســبت
بــه مقــررات مصوبــه هیــأت وزیــران اقــدام
جــدی را انجــام دهــد ،عمـ ً
ا بــاری از مبــدأ
حرکــت نخواهــد کــرد ،چــرا کــه نمیتــوان
قانــون را در محیطــی کــه ک ً
ال غیرقانونــی
اســت بــه اجــرا گــذارد .ایــن اســت کــه
مصوبــه مزبــور بــه یادداشــت تاریخــی
بالاســتفادهای تبدیــل شــده اســت.
مدیریت ریسک

تــا بــه اینجــا کار بــه بررســی مشــکالت و
ریســکهای موجــود پرداختهایــم حــال
نیــاز اســت راهکارهــای عملــی در ایــن
زمینــه نیــز تجزیهوتحلیــل شــوند .در
شــماره آینــده بــه شــیوه مدیریــت ریســک
و راهکارهــای کاهــش مخاطــرات موجــود
پرداختــه و شــیوه مدیریــت شــرکت
تیپاکــس در ایــن زمینــه بررســی خواهــد
شــد.
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بررسی روندهای فناوری و تأثیر آن در صنعت لجستیک
صالح آچاک
مدیرگروه آموزش پست دانشکده پست و
مخابرات
 .۱مقدمه

بدون شــک ،لجســتیک خــودکار بیشــترین
میــزان ســروصداهای رســانهای را در
ســالهای اخیــر بــه راه انداختــه اســت.
تعریــف و عرضــه آن در تیتــر رســانهها
طــوری بیانشــده کــه ایــن روندهــا بــه
یــک تفکیــک روشــن بیــن ماشــینهای
خــودران و پهپادهــا نیــاز دارنــد ،بینشــی
کــه بــهروزآوری چندســاله اخیــر ایــن
رونــد را هــم منعکــس میکنــد.
ماشــینهای خــودران( 1خودروهــای
بــدون راننــده) ،کــه اکنــون در جادههــای
لجســتیکی قــرار گرفتهانــد ،بــه یک ســطح
از بلــوغ بــرای اســتفاده در کاربردهــای
تجــاری رســیدهاند .نخســتین نســل
خودروهــا و لیفتتراکهــای خــودکار کــه
اکنــون در برخــی حوزههــای کنترلشــده
و مشــخص انبارهــا پیادهســازی شــدهاند،
ســطوح جدیــدی از کارایــی و عملکــرد
فرآینــدی را بــاز کردهانــد .قــدم
بعــدی بــرای ماشــینهای خــودران در
لجســتیک،غلبــه بــر چالشهــای امنیتــی
و مقرراتــی (رگوالتــوری) خواهــد بــود تــا
ایــن خودروهــا در جادههــای عمومــی
هــم بــهکار گرفتــه شــوند.
کاربــرد پهپادهــا بــرای جســتجوی
اســکیبازها ،هنــوز بــه زمــان بیشــتری
بــرای انطبــاق نیــاز دارنــد .در بیشــتر
کشــورها مقــررات ســنگینی برای اســتفاده
تجــاری از پهپادهــا وضــع شــده اســت.
بــا ایــن حــال نخســتین آزمایشهــا از
پتانســیل آینــده پهپادهــا بهویــژه در
ســناریوی توزیــع روســتایی نشــان دارد.
رونــد دیگــری کــه باعــث ســروصدای
زیــادی شــده اینترنــت اشــیاء و پتانســیل
آن بــرای اتصــال مجــازی همــه چیــز بــه
اینترنــت و تســریع لجســتیک برخاســته
از داده اســت .تخمیــن زده شــده کــه تــا
ســال  ۲۰۲۰بیــش از  ۵۰میلیــارد وســیله
1- Self-driving vehicles
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بــه اینترنــت وصــل خواهــد شــد و یــک
فرصــت  ۱.۹تریلیــون دالری در لجســتیک
ایجــاد خواهــد کــرد[ .]1شــبکههای
ـیاء ،بــرای
اختصاصــی جدیــد اینترنــت اشـ 
افزایــش ســرعت انطبــاق اینترنــت اشــیاء
در حــال ظهــور هســتند .بنابرایــن جــای
تعجــب نیســت اگــر اینترنــت اشــیاء
اولویــت اکثــر شــرکتهای مهــم شــود .بــا
ایــن حــال تاکنــون کاربردهــای لجســتیکی
کمــی بــا تأثیرگــذاری فــوری روی ایــن
کســبوکار محقــق شــدهاند .ایــن بیشــتر
بــه دلیــل کمبــود اســتانداردهای کاری در
ایــن صنعــت ،مالحظــات امنیتــی و ایــن
واقعیــت اســت کــه نوآوریهــای اینترنــت
اشــیاء ،اساسـاً بــرای بــازار مصرفــی توســعه
یافتهانــد .بنابرایــن لجســتیک مجبــور
بــه انتظــار خواهــد بــود تــا نســخههای
ســختگیرانه الزامــات کس ـبوکاری بــرای
ورود بــه بــازار بــرآورده شــوند.
برخــاف اینترنــت اشــیاء ،گامهــای
مهمــی در حــوزه تعامــل و همــکاری
انســان و ماشــین در لجســتیک در حــال
شــکلگیری اســت .واقعیــت افــزوده
شــده از طریــق عینکهــای هوشــمند

ســطوح پیشبینیشــده ایــن تأثیــر
را افزایــش داده اســت .ایــن عینکهــا،
کــه تــا حــاال عمدتــاً بــرای جمــعآوری
ســفارشها در انبــار بــهکار رفتهانــد،
بــه انجــام عملیــات بهصــورت هوشــمند
و بــدون دخالــت دســت قــادر هســتند.
نخســتین آزمایشهــای ایــن شــیوه،
نتایــج نویــد داده شــده را بــرآورده
کــرد .ایــن آزمایشهــا 25 ،درصــد
افزایــش کارایــی و یــک بازخــورد مثبــت
بــرای کاربــران را نشــان داده اســت[.]2
پیشــرفتهای مشــابهی میتوانــد در
حــوزه خودکارســازی و رباتیــک رخ
دهــد .عملیــات لجســتیک ترکیبــی و
حساســیت بــه هزینــه ،دو مانــع عمــده در
راه انطبــاق رباتیــک صنعتــی در گذشــته
بودنــد .رباتهــای نســل بعــد تغییــر
کــرده و ســبکتر،انعطافپذیرتــر ،قابــل
برنامهریزیتــر و مقــرون بهصرفهتــر
شــدهاند .یــک نمونــه موفــق از رباتهــا
اخیــرا ً نشــان داده کــه رباتهــا میتواننــد
در کنــار کارکنــان کارکــرده و از عملیــات
تکــراری و وظایــف فیزیکــی در لجســتیک
پشــتیبانی کننــد.

ایــن مــوارد فقــط روندهایــی هســتند کــه
در ســالهای آتــی بــر صنعــت لجســتیک
تأثیرگــذار یــا حتــی باعــث اختــال در آن
میشــوند .بنابرایــن شناســایی مســتمر و
دسترســی بــه روندهــا بهمنظــور شناســایی
تغییــرات در زمــان ،عکسالعمــل و حتــی
تأثیــر مســتقیم بــه آینــده لجســتیک
ضــروری اســت .در بخــش بعــدی 4
منبــع کلیــدی الهامبخــش کــه بــرای
شناســایی و ارزیابــی روندهــا در چنــد
ســال اخیــر اســتفاده شــده اســت ،تشــریح
میشــود[.]3
 .۲منابــع الهامبخــش بــرای روندهــای
لجســتیکی
 .2.1فراروندها

بــا آغــاز ارزیابــی توســعه جهانــی،
فراروندهایــی نظیــر جهانــی شــدن،
شهرنشــینی و تغییــرات جمعیتــی بــا
افزایــش اهمیــت قابــل توجهــی شــکل
گرفتهانــد .در کنــار ایــن مــوارد تکانــه
عظیــم و رشــد پویایــی در  3فرارونــد زیــر
قابــل مشــاهده اســت.
 .2.1.1رشد آگاهی امنیتی

نقــص داده در پروندههــا و هــک شــدن
ســامانههای مبتنــی بــر داده ،حتــی
دربــاره اقــام فیزیکــی (نظیــر دوربیــن
و ماشــینهای خــودران) یــک یــادآوری
نگرانکننــده از رشــد آســیبپذیریهای
امنیتــی در دنیــای دیجیتالــی شــده اســت.
در زنجیرههــای تأمیــن تجهیزشــده بــا
فنــاوری اطالعــات ،کاهــش مخاطــرات
امنیتــی،اولویــت اول جلوگیــری از حمالت
مضــری شــده کــه میتوانــد کل عملیــات
را بــا وقفــه مواجــه کنــد .ایــن آگاهــی
امنیتــی ایجــاد شــده علیرغــم هزینــه
قابلتوجــه و مزایــای کارایــی آن ،بهنوبــه
خــود کندکننــده توســعه لجســتیک ابــری
اســت.
بهصــورت مــوازی ،نوســان مســتمر
بــازار جهانــی و بیثباتــی منطقــهای،
بــه مقــررات امنیتــی ســختگیرانهای
منجــر میشــود کــه نیازمنــد ســطح
باالتــری از شــفافیت و یکپارچگــی در
زنجیــره تأمیــن اســت .بهعنــوان یــک

عکسالعمــل بــه ایــن امــر ،شــرکتها در
حــال وزندهــی امنیتــی در برابــر ریســک
هســتند .تنشزدایــی فزاینــده زنجیــره
تأمیــن بهوســیله کاهــش ســرعت،
تاکتیکــی اســت کــه دامنــه وســیع امنیــت
عملیاتــی را اولویتبنــدی میکنــد .بــرای
ارتقــای ســطح امنیــت و انعطافپذیــری
در لجســتیک ،شناســههای دیجیتالــی
نوآورانــه کــه اجــازه شناســایی واضــح و
بــدون خطــر اقــام و افــراد را میدهنــد،
بــه کارگرفتــه میشــوند.
 .2.1.2چشمانداز انرژی جدید

انــرژی بهویــژه در انطبــاق بــا محدودیــت
دسترســی بــه منابــع انــرژی و حرکــت بــه
ســمت کاربــرد انــرژی پایــدار در دهههــای
آینــده بــاز تعریــف خواهــد شــد .اگرچــه
پایــداری بهعنــوان یــک ضــرورت ،دســتور
جلســه کنفرانــس پاریــس ســازمان ملــل
متحــد در ســال  ۲۰۱۵شــده بــود ،یــک
تعهــد جهانــی بــرای محــدود کــردن
گازهــای گلخانــهای و کاهــش تغییــرات
جــوی نیــز بهشــمار مــیرود .مقرراتــی
کــه شــرکتها نیــاز دارنــد تــا بــه ایــن
اهــداف پایبنــد باشــند ،چالشهــا و
فرصتهایــی در بخــش لجســتیک در
ســالهای آتــی ایجــاد خواهــد کــرد .یــک
چشــمانداز در ایــن زمینــه فراگیرکــردن
اســتفاده از فناوریهــای برداشــت انــرژی

بهمنظــور کاهــش وابســتگی بــه منابــع
فســیلی و صرفهجویــی در هزینــه اســت.
عــاوه برایــن ،یــک جنبــش شــتاب گرفتــه
بــرای دوری از ســوختهای فســیلی بــه
ســمت منابــع انرژیهــای تجدیدپذیــر
مثــل انــرژی بــاد و خورشــید وجــود
لونقــل
دارد .ایــن میتوانــد حجــم حم 
ســوختهای فســیلی را کاهــش داده و
بــه عــدم تمرکــز زنجیرههــای تأمیــن
انــرژی کمــک کنــد کــه بهنوبــه خــود
الزامــات لجســتیکی را متحــول میکنــد.
بهجــز ایــن ،شــیفت کــردن بــه ســمت
انــرژی پایــدار از طریــق راهحلهــای
مبتنــی بــر جابهجایــی الکترونیکــی مثــل
دوچرخــه و خودروهــای الکترونیکــی کــه
نیازمنــد پشــتیبانی کامــل مفاهیــم جدیــد
لجســتیک اســت در حــال افزایــش اســت.
مثــال ایــن موضــوع چرخــه عمــر کامــل
باتریهــای لیتیومــی از ابتــدا تــا انتهــا
اســت.
.2.1.3دیجیتالی کردن لجستیک

دیجیتالــی کــردن همــه چیــز ،پدیــدهای
در حــال تغییــر اســت و تقریباً در بســیاری
مــوارد تمــام صنایــع فعلــی را تحــت تأثیــر
قــرار میدهــد .بخــش پســت ،درسهــای
زیــادی از تبدیــل امــواج آنالــوگ بــه
دیجیتــال از طریــق ایمیــل و ارتباطــات
آنالیــن گرفــت؛ بهطوریکــه ایــن خدمــات
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در  ۱۵ســال گذشــته حجــم مرســوالت
پســتی را خیلــی کاهــش داد .امــا آیــا
ایــن سرنوشــت ســایر خدمــات لجســتیکی
اســت؟ آیــا تبــادل بیــت و بایــت جایگزیــن
حملونقــل فیزیکــی خواهــد شــد؟ ایــن
ممکــن اســت بعیــد باشــد امــا چاپگرهــای
ســهبعدی میتواننــد در حملونقــل
کاالهــا بــه همــان روشــی کــه ایمیــل ،بــر
نامههــا تأثیــر گذاشــت ،اثرگــذار باشــند.
بعضــی از محصــوالت دیگــر در کارخانههــا
بهصــورت انبــوه تولیــد نشــدند و بــه همــه
دنیــا حمــل نمیشــوند .بهجــای آن،
طــرح محصــول ،دیجیتالــی شــده و بــرای
کارخانــه کوچکــی کــه همــان محصــول را
بــا چاپگــر ســهبعدی تولیــد میکنــد و
بــه مشــتری هــم نزدیکتــر اســت ،ارســال
میشــود .ایــن امــر ،اجــازه شخصیســازی
محصــول بــا همراهــی مفاهیــم خدمــات
جدیــد لجســتیک را میدهــد.
عــاوه برایــن فناوریهــای بیشــتری نظیــر
تحلیلهــای کالن داده ،اینترنــت اشــیاء و
ســامانههای خودیادگیــر ،فرآیندهــای
لجســتیکی را دیجیتالــی خواهنــد کــرد و
روشهــای جدیــدی بــرای ارتقــای کارایــی
عملیاتــی و بهبــود تعامــل بــا مشــتریان
و اجــرای مدلهــای جدیــد کســبوکار
ارائــه خواهنــد کــرد.
 .2.2ریز روندها و شرکتهای نوپا

نهتنهــا ایــن فراروندهــای بلندمــدت
هســتند کــه در شــکلگیری فــردای
لجســتیک نقــش بــازی میکننــد،
بلکــه ریــز روندهــا و شــرکتهای نوپــا
هــم میتواننــد باعــث تغییــرات بســیار
در دامنههــای کوتاهمــدت شــوند .در
ســالهای اخیــر ،شــرکتهای نوپایــی
مشــاهده شــده کــه بــرای مختــل کــردن
صنایــع بالــغ در عــرض چنــد ســال ،و نــه
چنــد دهــه ،کافــی هســتند .مثــال بــارز
ایــن موضــوع ،شــرکتهایی مثــل اســنپ
و الوپیــک هســتند کــه بهتدریــج در حــال
جایگزیــن شــدن بــا آژانسهــای مســافری
و پیکهــای محلــی هســتند.
آیــا چیــزی شــبیه ایــن در لجســتیک هــم
میتوانــد رخ دهــد؟ در ســالهای گذشــته
یــک تغییــر در ســازوکارها و پویایــی بــازار
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تأمینکننــدگان فنــاوری و مؤسســات
تحقیقاتــی در دنیــا خواهــد داشــت.
همــکاری نزدیــک شــرکا ،ایــن صنعــت
را بــه داشــتن نــگاه بــه آینــده از طریــق
لنزهــای مختلــف قــادر خواهــد کــرد.
درحالیکــه مشــخصه همکاریهــای
تحقیقاتــی گذشــته ،قراردادهــای رســمی،
بــا جزئیــات و چارچوبهــای مالکیــت
فکــری بــود ،امــروزه شــاهد تغییــر بــه
ســمت انجــام پروژههــای ســریعتر
بــا ریســک و چابکــی بیشــتر هســتیم.
مؤسســات تحقیقاتــی و شــرکتهای
فنــاوری در بــه اشــتراک گذاشــتن ایدههــا
و نمونههــای کاری بادیــد بازتــری عمــل
کــرده و شــانس دســتیابی بــه راهحلهــای
ســریعتر جهــت رســیدن بــه بــازار را
افزایــش دادهانــد .بعضیهــا هــم در بــه
اشــتراک گذاشــتن دادههــای تحقیقاتــی،
بــاز عمــل میکنند.تجربــه ســالهای
اخیــر نشــان داده کــه همکاریهــای
تحقیقاتــی بیــن صنعتــی و ابتــکارات
مشــترک بــا مؤسســات پژوهشــی نتایــج
وعــده دادهشــده را محقــق میکننــد.
1
بهعنــوان مثــال ،موسســه فراونهوفــر
و دانشــگاه آخــن در آلمــان ،در حــال
نشــان دادن اهمیــت کاربردهــای عملیاتــی
یافتههــای علمــی هســتند .خروجــی
موفقیتآمیــز بیــن صنعــت و دانشــگاه،
یــک خــودروی ون برقــی بــرای تحویــل
2
(محمــوالت) اســت کــه اســکوتر خیابــان
نامیــده میشــود و از روی نخســتین
نمونــه معرفــی شــده در ســال ۲۰۱۲
ســاخته شــده و اکنــون بیــش از ۱۰۰
خــودرو از آن تولیــد شــده اســت.

در بخــش شــرکتهای نوپــا رخ داده اســت.
ســود ورودی بازارهــای جدیــد برخاســته از
فرهنــگ نویــن ســرمایهگذاری،ســرمایه را
از طریــق جریانــی جدیــد و غیرمتعــارف
نظیــر ســرمایهگذاری مشــترک مردمــی
قابــل دســترس کــرده اســت .شــرکتهای
نوپــا معمــوالً دربــاره داراییهایــی
انعطافپذیــر بودنــد ،کــه آنهــا را بــه
عکسالعمــل بــه یــک روش چابــک
در بازارهــای جدیــد قــادر میکنــد.
ایــن باعــث ایجــاد آن چیــزی اســت
کــه میتــوان آن را جداســازی خدمــات
لجســتیک نامیــد .خدمــات زنجیــره تأمیــن
راهانــدازی شــده میتوانــد بــه راهحلهــای
مجزایــی تفکیــک شــود کــه از طریــق
شــرکتهای نوپــای تکنولــوژی ،بهتــر
انجــام گیــرد .یکــی از حوزههــای کلیــدی
بهســرعت در حــال توســعه ،کــه یــک
پلتفــرم کارگــزاری مبتنــی بــر درخواســت
مشــتری بــوده و بهآســانی عرضــه و
تقاضــای خدمــات لجســتیک را ،نظیــر
خدمــات حملونقــل شــرکت اســنپ در
داخــل شــهرها ،بــا هــم منطبــق میکنــد.
چشــمانداز نهایــی ایــن پلتفرمهــا یــک
شــبکه برتــر بــرای هماهنــگ کــردن
بازارهــای چندگانــه اســت.
فراتــر از رؤیاهــای اخیــر ،درجــه اختــال
در بازیگــران فعلــی بــه دلیــل ماهیــت
پیچیــده و منقطــع صنعــت لجســتیک،
مبهــم باقــی میمانــد .هنــوز بــه یــک
ســئوال کلیــدی بایــد پاســخ داده شــود :آیا
جداســازی حملونقــل فیزیکــی و بازارهــا
امکانپذیــر اســت و در چــه حــدی؟ و
آیــا بــرای کارگــزار پیچیدگــی انســجام
از طریــق یــک رابــط کاربــری اســتاندارد
شــده و خــودکار شــدنی اســت؟
 .2.4مشتریان
نــوآوری بــاز بــرای ترکیــب بازخوردهــای
 .2.3متخصصین صنعت و شرکای تحقیقاتی اولیــه مشــتریان و درک چالشهــای آنهــا
لجســتیک ماهیت ـاً یــک صنعــت خدماتــی حیاتــی اســت .ایــن رویکــرد بهتریــن راه
اســت .بــرای همیــن اســت کــه نــوآوری بــرای توســعه راهحلهــا در آینــده اســت.
بــاز و همــکاری بــا شــبکه شــرکای قــوی نزدیکتــر بــودن بــه مشــتریان و صنایــع
جهانــی ،بــرای باقــی مانــدن در آخریــن آنهــا مهمتــر اســت ،چنانچــه زنجیرههــای
روندهــا و توســعه فنــاوری حیاتــی اســت .تأمیــن پیچیدهتــر میشــوند ،نیــاز بــه
بــا داشــتن پشــتوانه اقتصــادی یــک راهحلهــای از پیــش طراحــی شــدهای
دنیــای بــه هــم متصــل جهانــی شــده،
1-Fraunhofer
لجســتیک یــک موقعیــت قــوی در برابــر
2-StreetScooter (E-vehicle Street Scooter; Source:
)Aachener Zeitung

پیــدا میکننــد کــه مخصــوص صنعــت یــا
حتــی مخصــوص مشــتری اســت.
بــرای دســتیابی بــه رویکــرد
مشــتریمحوری نــوآوری ،ارائهدهنــدگان
خدمــات لجســتیک بــه پلتفــرم جدیــدی
بــرای تبــادل ایدههــا و کشــف مشــترک
نوآوریهایــی نیازمنــد هســتند کــه
میتواننــد نمونهســازی و آزمایــش
شــوند .آنهــا بــا مشــتریان در آینــده
روندهــا و چالشهــای صنایــع ویــژه بــر

مباحــث پیــشران تمرکــز میکننــد.
ارائهدهنــدگان خدمــات لجســتیک
مجبــور بــه انطبــاق ســایر بخشهــا
بهمنظــور تــدارک نیازهــای ویــژه و چالــش
بخشهــای مختلــف (نظیــر خودکارســازی،
علــوم زیســتی ،خردهفروشــی و فنــاوری)
هســتند .مثــ َ
ا بخــش خودکارســازی
از طریــق شــیفت بــه ســمت حــرکات
الکتریکــی متحــول شــده کــه ممکــن
اســت بــه راهحلهــای جدیــد باتــری
لجســتیکی نیــاز پیــدا کنــد .در علــوم
زیســتی ،افزایــش محمــوالت بــا دمــای
کنترلشــده ســطوح باالتــری از امنیــت
و یکپارچگــی حملونقــل را میطلبــد.
در بخــش فنــاوری ،تغییــر رفتــار خریــد
مشــتریان و کانالهــای فــروش بــا چرخــه
عمــر کوتــاه شــده محصــول ،ترکیــب

لجســتیک هســتند کــه در ادامــه خالصــه
هــر رونــد بــا در نظــر گرفتــن میــزان
تأثیرگــذاری آن (زیــاد ،متوســط ،کــم) و
قالــب زمانــی پیشبینــی شــده بــرای آنهــا
(کمتــر یــا بیشــتر از  5ســال) بــه شــرح
زیــر تشــریح میشــود[:]4

شــده و بــه راهحلهــای انعطافپذیــر
بــرای رســیدن بــه اوج حملونقــل
و ذخیرهســازی کاالهــا نیــاز دارنــد.
همانطــور کــه گفتــه شــد ،هــر صنعــت
یــک مجموعــه رونــد بــرای خــودش دارد
کــه بهنوبــه خــود میتوانــد تأثیــرات
مهمــی بــر روی الزامــات لجســتیک داشــته
باشــد .بهطــور خالصــه ،ایــن چهــار منبــع  .3.1چاپ سهبعدی
درک روندهــا و توســعه از چشــماندازهای چــاپ ســهبعدی اکنــون یــک فنــاوری
مختلــف را امکانپذیــر میکنــد تــا یــک قابــل اعتمــاد در بخــش مراقبتهــای
ســامتی بــرای چــاپ ابزارهــای پزشــکی
و پروتزهــای بهینــه شــده و در بخــش
هواپیمایــی نیــز بــرای تولیــد اجــزای
هواپیمــا ب ـهکار گرفتــه شــده اســت .اگــر
چــه فناوریهــای تولیــدی مرســوم بــا
چــاپ سـهبعدی جایگزیــن نخواهنــد شــد،
ولــی در بخشهایــی کــه بــهکار گرفتــه
شــده اســت (نظیــر تولیــد بخشهــای
مجــزا) بهطــرز قابــل مالحظــهای بــر
ترافیــک و برخــی از خدمــات لجســتیک
تأثیــر گذاشــته اســت .چــاپ ســهبعدی
فنــاوری چالشــی اســت کــه آینــده
لجســتیک را از طریــق اضافــه کــردن
تنــوع بــه راهبردهــای تولیــد تغییــر
خواهــد داد .ارائهدهنــدگان نــوآور خدمــات
لجســتیک میتواننــد مدیرانــی اندیشــمند
در شــبکههای پیچیــده تولیــدات ســنتی
و بــا چــاپ ســهبعدی باشــند .میــزان
تأثیرگــذاری ایــن رونــد زیــاد و کمتــر از
دیــد کلینگرانــه از آینــده لجســتیک پنــج ســال آینــده فراگیــر خواهــد شــد.
بهدســت آیــد.
 .3شناسایی روندهای فناوری

 .3.2واقعیت افزوده شده

2

بــا کمرنــگ شــدن خطــوط بیــن
دنیــای فیزیکــی و دیجیتالــی ،واقعیــت
افزودهشــده چشــمانداز جدیــدی در
طرحریــزی لجســتیک ،اجــرای فرآیندهــا
و حملونقــل فراهــم میکنــد.
از طریــق اضافــه کــردن الیههــای مجــازی
اطالعــات متنــی بــر روی نمایشــگر
ســرکردنی ،3واقعیــت افــزوده شــده
کارکنــان را بهوســیله اطالعــات صحیــح،
در زمــان و مــکان صحیــح توانمنــد
میکنــد .میــزان تأثیرگــذاری ایــن رونــد
متوســط ارزیابــی شــده و بیــش از پنــج

بهطورکلــی دنیــای امــروزی لجســتیک
تحــت تأثیــر دو رونــد بســیار تکامــل یافتــه
قــرار گرفتــه اســت .یکــی از ایــن روندهــا،
تحــوالت اجتماعــی و کســبوکارهایی
اســت کــه باعــث تغییــر فلســفه شــیوه
ارائــه خدمــات و عملیــات لجســتیکی شــده
اســت .لجســتیک همــهکاره ،1لجســتیک
چندمنظــوره ،لجســتیک ابــر شــبکه و
مــواردی از ایــن قبیــل روندهایــی هســتند
کــه بررســی آنهــا نیــاز بــه زمــان و مطالعــه
جداگانـهای دارد امــا رونــد دیگــر و بهزعــم
نگارنــده مهمتــر ،روندهــای فنــاوری در

2-Augmented Reality

1-Omni-channel logoistics

3-heads-up display
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ســال بــرای فراگیــر شــدن آن زمــان الزم
اســت.
 .3.3دادههای عظیم

1

لجســتیک از طریــق قــدرت بینــش
برخاســته از دادههــا متحــول شــده اســت.
مقــدار بیســابقهای از دادههــا میتواننــد
از منابــع مختلفــی در زنجیــره تأمیــن اخــذ
شــوند .ســرمایهگذاری در ارزش دادههــای
عظیــم پتانســیل قابلتوجهــی بــرای
بهینهســازی کاربــرد ظرفیتهــا ،بهبــود
تجــارب مشــتریان ،کاهــش ریســک و خلق
مدلهــای کســبوکاری جدیــد ارائــه
میدهــد.
دادههــای عظیــم اکنــون از طریــق تبدیــل
دادههــا در مقیاســی بــزرگ بــه یــک
دارایــی ارزشــمند در حــال درگیــر شــدن
در صنعــت لجســتیک اســت تــا نســبت
بــه ارتقــای کارایــی در حوزههایــی مثــل
طرحریــزی ظرفیــت و بهینهســازی
مســیر خودروهــا اقــدام کنــد .فراتــر از آن
ارائهدهنــدگان خدمــات لجســتیک نیــاز
بــه کســب مهــارت در یکپارچــه کــردن
دادههــای ســاختاریافته و ســاختار نیافتــه
(اجتماعــی ،تصاویــر ،ویدئــو و غیــره)
دارنــد .ایــن رونــد دارای تأثیرگــذاری
باالیــی در صنعــت لجســتیک بــوده ولــی
بیــش از پنــج ســال زمــان بــرای فراگیــر
شــدن آن در ایــن صنعــت زمــان الزم
اســت.
 .3.4بهبود زیستی

2

فناوریهــای پوشــیدنی و پوشــش خارجــی
مصنوعــی 3مرزهــای موانــع فیزیکــی اخیــر
را توســعه دادهانــد .لباسهــای هوشــمند،
بازوهــای مکانیکــی و حتــی لنزهــای
تمــاس هوشــمند ،پتانســیل پشــتیبانی از
نیــروی کار لجســتیک در حوزههایــی مثــل
ارتباطــات ،اجــرای فرآیندهــا و کاهــش
مخاطــرات ایمنــی و ســامتی در زنجیــره
تأمیــن را دارد .موفقیــت در فناوریهــای
نانــو و حســگرها ،قبــ ً
ا باعــث ایجــاد
1-Big Data
 - Bionic Enhancement- 2الگــو گیــری از ســامانهها ،ســاختارها
و ســازوکارهای طبیعــت و موجــودات زنــده بــرای ابــداع و اختــراع،
پدیــدآوردن فنــاوری و حــل مســائل فنی-مهندســی اســت
3-Exoskeletons
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دسترســی خلقالســاعه بــه کارشناســان
فنــاوری اطالعــات در لجســتیک محلــی
اســتفاده میکننــد و بهنوبــه خــود از
دسترســی ســادهتر بــه بازارهــای جهانــی
منتفــع میشــوند ،درحالیکــه خدمــات
آنهــا بــر بســتر رایانــش ابــری شــکل
میگیــرد .میــزان تأثیرگــذاری ایــن
رونــد بــاال اســت و بیــش از پنــج ســال
آینــده میتــوان انتظــار داشــت اســتفاده
از لجســتیک ابــری در ایــن صنعــت فراگیــر
شــود.

راهحلهــای بیونیــک غیــر قابــل تصــوری
شــده اســت .شــرکتهای پیشــرو در
حــال کشــف راهــکاری بــرای انطبــاق
پوشــیدنیهایی مثــل ردیابهــای
ســامتی و پوش ـشهای خارجــی در بــازار
هســتند.نمونههای کاربــردی اولیــه در
لجســتیک بــر بهبــود ایمنــی و ســامتی
بهویــژه در کاهــش تنــش و اســترس،
بــه دلیــل فعالیتهــای تکــراری در
فعالیتهــای پــردازش دســتی ،تمرکــز
دارنــد .ایــن رونــد میــزان تأثیرگــذاری
کمــی داشــته ولــی کمتــر از پنــج ســال
4
دیگــر در ایــن صنعــت اســتفاده خواهــد  .3.6شناسندههای دیجیتالی
نســل جدیــد شناســندههای دیجیتالــی
شــد.
نظیــر ســایههای دیجیتالــی 5و
برچســبهای هوشــمند ،شــفافیت و
 .3.5لجستیک ابری
رایانــش ابــری ،ایــدهآل محیطهــای قابلیــت رهگیــری در زنجیــره تأمیــن را
6
پیچیــده و فــرار بــوده و لجســتیک را بــه افزایــش دادهانــد .همچنیــن بیومتریــک
یک مــدل کسـبوکاری جدید و ســرویس میتوانــد روشهــای جدیــدی از شناســایی
محــور تبدیــل میکنــد .ارائهدهنــدگان فراهــم کــرده و امنیــت عملیــات را افزایش
خدمــات لجســتیک میتواننــد خدمــات دهــد .در ســالهای اخیــر فناوریهایــی
مــاژول ابــری را بهصــورت سفارشــی ،نظیــر بارکدهــای نامرئــی ،8 NFC ،7و
مبتنــی بــر تقاضــا و بــا اســتفاده از کیو.آر.کدهــا امــکان برچســبزنی و
رویکــرد پرداخــت در مقابــل اســتفاده چــاپ هوشــمند را فراهــم کردهانــد و
فعــال و غیرفعــال کننــد .در ســالهای ابزاریهــای بیومتــری در حــال انطبــاق
اخیــر ،ارائهدهنــدگان خدمــات لجســتیک بــا صنایــع مختلفــی هســتند تــا شناســایی
از لجســتیک ابــری اســتفاده کردهانــد دقیقــی از اقــام و حتــی اشــخاص صــورت
4-Digital Identifiers
کــه در راســتای راهحلهــای نوآورانــه
5-Digital Watermarking
زنجیــره تأمیــن دســتیابی ســریع ،کارآمــد
-6بیومتریــک بــه فنــاوری بــرای اندازهگیــری و آنالیــز مشــخصات بــدن
و پویایــی را بــه ســرویسهای مبتنــی
افــراد جهــت تشــخیص هویــت شــخص اشــاره دارد.
بــر فنــاوری اطالعــات فراهــم میکنــد.
7-Invisible
اکنــون شــرکتها از رایانــش ابــری بــرای
8-Near field communication

بگیــرد .بــا قــراردادن هــر شناســه بــر روی
یــک بســته ،محمولــه یــا بــار میتــوان
مــکان دقیــق اقــام را مشــخص کــرد،
اطالعــات امنیتــی اضافهتــری گــردآوری
کــرد و نســل جدیــدی از توانمندیهــای
ردیابــی و رهگیــری را در زنجیرههــای
تأمیــن جهانــی راهانــدازی کــرد .میــزان
تأثیرگــذاری ایــن رونــد پاییــن و تــا قبــل
از پنــج ســال آینــده در ایــن صنعــت قابــل
پیادهســازی اســت.
 .3.7اینترنت اشیاء

اینترنــت اشــیاء اقــام هوشــمند را
بــرای مشــارکت فعــال در خودفرمانــی
و فرآیندهــای لجســتیکی برخاســته از
رویــداد تقویــت میکنــد .لجســتیک یکــی
از صنایــع مهمــی اســت کــه از تالقــی
هوشــمندانه جریــان کاال و اطالعــات
ســودمند خواهــد شــد.
تاکنــون بــه دلیــل مالحظــات امنیتــی،
نبــود اســتانداردها در صنعــت چنــد پارچــه
لجســتیک و تمرکــز بــازار مصرفکننــدگان
بــر نوآوریهــای اخیــر اینترنــت اشــیا،
تنهــا برنامههــای کاربــردی اندکــی در
حــوزه اینترنــت اشــیاء لجســتیک ،مؤثــر
بودهانــد .جاریســازی اینترنــت اشــیاء
در مقیــاس بــزرگ نیازمنــد راهحلهــای
جدیــد «آمادگــی لجســتیکی» اســت
کــه امنیــت و اســتانداردهای ارتباطــی
مشــترک را تضمیــن میکنــد .اینترنــت
اشــیاء تأثیرگــذاری باالیــی در صنعــت
لجســتیک خواهــد داشــت ولــی بیــش
از پنــج ســال بــرای اســتقرار آن در ایــن
صنعــت زمــان الزم اســت.
 .3.8فناوری حسگرهای ارزان

فنــاوری حســگرهای مصرفــی ،برنامههــای
کاربــردی جدیــدی بــرای لجســتیک عرضه
میکنــد .بــا دسترســی بــه حســگرهای
ارزانقیمــت ،لجســتیک کاربــرد حســگرها
را افزایــش داده ،زیرســاخت هوشــمندی
بــرای نظــارت ،بازرســی و پایــش حجــم
در زنجیــره تأمیــن فراهــم کــرده اســت.
امــروزه دامنــه وســیعی از حســگرهای
ارزانقیمــت کــه در ابزارهــای مصرفــی
روزمــره یافــت میشــود (شتابســنج،

قطبنمــا ،دماســنج ،رطوبتســنج و )...
بــه طــرز شــگفتآوری در حــال گســترش
بــه آینــده اســت و مشــتریان جدیــد را بــه
انتقــال برنامههــای کاربــردی صنعتــی
قــادر میکنــد.
حســگرها بــرای پایــش عمــق و
تصویرســازی ،بــرای ناوبــری داخلــی و
برنامههــای کاربــردی قیمتگــذاری
خــودکار شــده بــر اســاس حجــم ،آزمایــش
شــدهاند .تأثیرگــذاری ایــن روندهــا
متوســط ارزیابــی شــده و بیــش از پنــج
ســال بــرای پیادهســازی کامــل آنهــا
زمــان بایــد صــرف شــود.
 .3.9رباتیک و خودکارسازی

پیشــرفت غیرمنتظــره در فنــاوری
حســگرها و تصویربــرداری ،منتــج بــه
تولــد نســل جدیــدی از خودروهــای بــدون
سرنشــین شــده کــه انعطافپذیرتــر و
قابــل اطمینانتــر از قبــل شــدهاند.
از لیفتتراکهــای خــودکار تــا
کامیونهــای بــدون راننــده ،خودروهــای
بــدون سرنشــین لجســتیک را از طریــق
بــاز کــردن ســطوح جدیــدی از امنیــت،
کارایــی و کیفیــت متحــول کردهانــد.
ماشــینهای خــودران در لجســتیک
طــی ســالهای اخیــر بهدقــت و
بهتدریــج در محیطهــای کنترلشــده
مثــل انبارهــا و باراندازهــا بــهکار گرفتــه
شدهاند.
قــدم انقالبــی بعــدی اســتفاده از ایــن
خودروهــا در فضاهــای عمومــی و
اشــتراکی مثــل اتوبانهــا و خیابانهــای
شــهری بــرای بهینهســازی عملیــات
لجســتیکی و افزایــش ایمنــی اســت.
اگرچــه اخیــرا ً قوانیــن دولتــی اســتفاده
از ایــن خودروهــا را در فضاهــای عمومــی

فناوریهــای رباتیــک و خودکارســازی از
فرآیندهــای لجســتیکی بــدون ضایعــات 1و
ســطوح جدیــدی از بهــرهوری پشــتیبانی
میکنــد .نســل جدیــد رباتهــای
همــکار و راهحلهــای خودکارســازی بــا
عملکــرد بهبودیافتــه و قابلیــت حســی
تقویــت شــده ،یــک جایگزیــن عالــی بــرای
پــردازش دســتی در صنعــت لجســتیک
ارائــه میدهــد.
خیــزش تجــارت الکترونیــک کــه
در حــال جایگزینــی توزیــع ســنتی
مبتنــی بــر فشــار 2یــا کشــش ناشــی از
مصرفکننــده 3بــرای دریافــت کاالهایــی
اســت کــه بهصــورت مســتقیم از انبــار
تحویــل شــود ،از ارائهدهنــدگان خدمــات
لجســتیک درخواســت عملیــات ســریعتر
و کارآمدتــر بهمنظــور پــردازش فــوری
ســفارشهای کوچــک منفــرد دارد.
ایــن پویایــی جدیــد میتوانــد بهوســیله
فناوریهــای رباتیــک و خودکارســازی کــه
در ســالهای اخیــر ســریعتر ،بــا دقــت
بیشــتر ،انعطافپذیــر و از طریــق فنــاوری محــدود کــرده ،شــرکتهایی مثــل
حســگرها قابــل تأمیــن شــده اســت بــه گــوگل آزمایشهــای موفقیتآمیــزی
دســت آیــد .میــزان تأثیرگــذاری آن بــاال انجــام دادهانــد و متقاعــد کــردن اعضــای
و فراگیــری شــدن آنهــم بیــش از پنــج رگوالتــوری (تنظیــم مقــررات) را جهــت
شــتاب بخشــیدن بــه پذیــرش کامــل
ســال زمــان خواهــد بــرد.
ماشــینهای خــودران آغــاز کردهانــد.
ایــن خودروهــا تأثیرگــذاری باالیــی در
 .3.10خودروهای بدون سرنشین
لجســتیک دارنــد و تــا قبــل از پنــج ســال
1-Zero-defect
آینــده قابــل بهکارگیــری در ایــن صنعــت
2-push-driven
هستند.
3-consumer-driven pull
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 .3.11سامانههای خودیادگیر

1

ســامانههای یادگیــری ماشــینی یــا
خودیادگیــر یــک توانمندســاز تأثیرگــذار
بــرای بهینهســازی خــودکار مبتنــی بــر
داده در لجســتیک شــدهاند .بــا کمتریــن
یــا بــدون دخالــت انســان ،ایــن ســامانه
الگوریتمهــای خــود را براســاس داده
دریافتــی انطبــاق و بهبــود داده و با دریافت
دادههــای بیشــتر در طــول زمــان آنهــا را
بیشــتر بهبــود خواهــد داد .در ســالهای
اخیــر ســامانههای خــود یادگیــر ،یــک
دارایــی حیاتــی بــرای شــرکتهایی
شــدهاند کــه درگیــر فعالیتهــای
تجــارت الکترونیــک هســتند .بهعنــوان
مثــال اکثــر موتورهــای جســتجوگر
آنالیــن و ســفارشهای محصــول ،مبتنــی
بــر الگوریتمهــای یادگیــری ماشــینی
خــودکار و خــود تعدیلگــر شــدهاند .در
لجســتیک ،انطبــاق ایــن فنــاوری عمدتــاً
بــه شناســایی هوشــمند نشــانی در بخــش
پســتی محــدود اســت.
بــا ایــن حــال انتظــار مــیرود کــه عصــر
اینترنــت اشــیاء مقــدار عظیمــی داده
تولیــد کنــد کــه میتوانــد فرصتهــای
جدیــدی بــرای کاربردهــای یادگیــری
ماشــینی در زنجیــره تأمیــن فراهــم کنــد.
تأثیــر ایــن ســامانه متوســط ارزیابــی شــده
و تــا قبــل از پنــج ســال آینــده امــکان
فراگیــر شــدن دارد.
 .3.12پهپادها

2

پهپادهــا میتواننــد آینــده لجســتیک
را از طریــق اضافــه کــردن شــکل
جدیــدی از تحویــل اکســپرس بهوســیله
شــبکههای هوایــی هماهنــگ شــده،
تغییــر دهنــد .درحالیکــه پهپادهــا
جایگزیــن حملونقــل ســنتی روی
زمیــن نخواهنــد شــد آنهــا در مناطــق
پرترافیــک و دورافتــاده ارزش ایجــاد
خواهنــد کــرد .اگرچــه پهپادهــای
ســرگرمی نــزد مصرفکننــدگان مشــهور
شــدهاند ،انطبــاق آنهــا در لجســتیک
هنــوز در مراحــل اولیــه اســت .ایــن بــه
1-Self-learning System
2-Drones/ UAV
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مقــدار زیــادی بــه دلیــل محدودیتهــای
فنــاوری (مثــل ثبــات کــم در هــوای
نامســاعد) ،رگوالتــوری (نیــاز بــه اخــذ
تائیدیــه بهصــورت مــوردی) و مالحظــات
عمومــی دربــاره کاربــرد آنهــا در نواحــی
شــلوغ اســت .بــا ایــن حــال نخســتین
آزمایشهــای تجــاری ظرفیــت موفقیــت
آنهــا را نشــان داده و اعضــای کلیــدی
رگوالتــوری انتظــار ســهولت در قوانیــن
پهپادهــای تجــاری توزیــع بســته در
ســالهای آینــده را دارنــد .تأثیرگــذاری
ایــن رونــد متوســط ارزیابــی میشــود و
تــا کمتــر از پنــج ســال آینــده در ایــن
صنعــت قابــل اســتفاده خواهنــد بــود.
 )۴نتیجهگیری

فناوریهــای اطالعاتــی و ارتباطــی نویــن
فرصتهــای شــگفتانگیزی از نظــر
توســعه کاربردهــای تجــاری و عملیاتــی در
صنایــع مختلــف ایجــاد کردهانــد .انطبــاق
و پیادهســازی راهحلهــای مبتنــی بــر
فنــاوری در صنعــت لجســتیک بهدلیــل
ماهیــت اساسـاً فیزیکــی و چنــد مرحلـهای
کــه دارد مشــکل بــه نظــر میرســد ،امــا
بررســی روندهــای اخیــر ایــن فناوریهــا
نشــان میدهــد کــه در بخشهــای
مختلــف میتواننــد کاربردهــای مفیــدی
داشــته باشــند .فعالیتهــای اصلــی
لجســتیک شــامل حملونقــل ،انبــارداری
و توزیــع مبتنــی بــر وظایــف تکــراری،
طاقتفرســا و تــوأم بــا خطــا و اشــتباهات
نیــروی انســانی اســت .کاربردهــای
شناســایی شــده از فناوریهــای اشــاره
شــده در ایــن مقالــه در حوزههــای
خودکارســازی ،رباتیــک ،ماشــینهای
خــودران و پهپادهــا قســمتهای اعظــم
نقــص و نارســاییهای نیــروی انســانی را
پوشــش داده و موجــب ارتقــای کارایــی
عملیاتــی میشــوند.
عــاوه بــر ایــن ،اینترنــت اشــیاء و
واقعیــت افــزوده شــده درحــال محــو
مــرز بیــن فرآیندهــای دیجیتالــی و
فیزیکــی لجســتیک بــوده و یکپارچگــی در
گــردش ،تحلیــل و دســتهبندی اطالعــات
موجــود در پایــگاه دادههــای عظیــم،
امــکان برنامهریزیهــای مدیریتــی و

اتخــاذ بهتریــن تصمیمهــا را فراهــم
میکنــد .حســگرهای ارزانقیمــت در
ایــن گــذار ،دادههــای مفیــد و متنوعــی
تولیــد میکننــد .همچنیــن بهتدریــج
ســامانههای خودیادگیــر حرکــت
ماشــینآالت و تجهیــزات مــورد اســتفاده
را در ایــن صنعــت تحــت کنتــرل خــود
درآورده و رشــد فناوریهــای بیونیــک
ارتقــای ســامت حرف ـهای کارگــران را در
محیــط کار لجســتیک بههمــراه خواهنــد
داشــت.
آنچــه بهعنــوان نتیجهگیــری ایــن
مقالــه قابــل طــرح اســت ،درک تغییــرات
روشهــا و مدلهــای تحقیــق و توســعه
در فناوریهایــی اســت کــه در حوزههــای
مختلــف میتواننــد کاربردهــای متفاوتــی
داشــته باشــند .کمــا اینکــه شناســایی
رونــد فناوریهــای فــوق میتوانــد در
صنایــع تولیــدی و خدماتــی دیگــر اعــم از
بهداشــت و ســامتی ،کشــاورزی ،خدمــات
شــهری و اجتماعــی و غیــره نیــز مفیــد
باشــد.
شــناخت دقیــق فرآیندهــا و الزامــات
صنعــت ،تحلیــل دقیــق دادههــا و متناســب
بــا آن انطبــاق و توســعه قابلیتهــای
مربــوط بــه فناوریهــای موجــود ،عــاوه
بــر ارائــه خدمــات و محصــوالت جدیــد بــه
نحــو چشــمگیری میتوانــد در افزایــش
بهــرهوری ملــی و رفــاه اجتماعــی مؤثــر
باشــد.
منابع و مراجع
][1
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[ ]2صالــح آچــاک ،محمــد احمــدی .1396
لجســتیک هوشــمند -از ایــده تــا واقعیــت ،مؤسســه
نشــر بازرگانــي.
[3] Dr. Markus Kückelhaus, 2016.
Vice President Innovation and Trend
Research, Deutsche Post DHL Grou,
DHL Customer Solutions & Innovation
_[4] http://www.dhl.com/en/about
us/logistics_insights.html

عوامل مهم روانشناسی محیط کار
شــاد بــودن نهتنهــا مراحــل زندگــی افــراد شــاد ،از انــرژی بیشــتری برخوردارند
هــر فــرد را تحــت تأثیــرات مثبــت قــرار بنابرایــن بهتــر میتواننــد از عهــده كارهــا
میدهــد بلکــه در محیــط کار نیــز برآیند.
همیــن شــاد بــودن در جهــت هــر چــه افراد شاد ،خوشبینترند:
بهتــر انجــام شــدن کار نقــش بهســزایی افــراد شــاد ،مثبتاندیشتــر و دارای دکتر سید غالمرضا کاظمی دینان
دارد .بهطوریکــه انــرژی مثبتــی کــه چشــمانداز مثبتــی هســتند .دكتــر رئیس شورای سیاستگذاری هفته روابط
از یــک فــرد شــاد انتقــال مییابــد "مارتیــن ســیلگمن" خوشبینــی را عمومی ایران
مشاور هلدینگ فاخر و شرکت تیپاکس
اثــرات معجزهآســایی دارد کــه در روشــی بــرای موفقیــت و بهــرهوری بیشــتر
ادامــه نمونههــای مهــم آنهــا را بررســي میدانــد.
ميکنیــم .
وقتــی در محیــط كار ،شــاد هســتید،
افراد شاد ،باانگیزهترند:
خطاهــای تصادفــی ،کمتــر شــما را دچــار
پاییــن
وری
ه
بهــر
انگیــز ه كــم بــه معنــی
افراد شاد ،بهتر از دیگران كار میكنند:
هــراس میكنــد؛ بــه خودتــان مســلط
افــراد شــاد ،حامــل پیامهــا و اســت .یكــی از روشهــای مطمئــن میشــوید و از ایــن خطــا پنــد میآموزیــد
رفتارهــای شــادیبخش هســتند و در افزایــش انگیــزش در افــراد ،تقویــت و بــه كارتــان ادامــه میدهیــد ،بــه
محیــط كار ،روابــط خوبــی بــا همــكاران روحیــه شــادابی در آنــان اســت.
دیگــران نمیگوییــد" :دســتوپایم را
دارنــد در نتیجــه:
گمكــردهام ،كار را شــما ادامــه دهیــد"؛
شوند:
ی
م
بیمار
كمتر
شاد،
افراد
بهتــری
همــكاری
گروهــی،
در كار
بلكــه اســتوار و محكــم مســؤولیت خطــا
خواهنــد داشــت.
اگــر شــغلتان را دوســت نداشــته باشــید ،را پذیرفتــه ،عذرخواهــی كــرده و آن را
اگــر مدیــر باشــند ،روابــط خوبــی بــا احتمــال اینكــه بــه بیماریهایــی جبــران میكنیــد .ایــن نگــرش همــراه بــا
كاركنــان دارنــد.
ماننــد دیابــت ،فشــارخون ،ســردرد ،زخــم آرامــش ،بدیــن معنــیاســت كــه احتمــال
اگــر در مشــاغل اداری و خدماتــی معــده ،دیســك كمــر و ...مبتــا شــوید ،بــروز خطــا را كــم كردهایــد.
باشــند ،مشــتریان راضیتــر خواهنــد بــود .زیــاد اســت .افــراد غمگیــن ،بیشــتر
اگــر در بخــش فــروش باشــند ،میــزان مســتعد اســترسها و افســردگیهای افراد شاد ،بهتر تصمیم میگیرند:
فــروش بیشــتری خواهنــد داشــت.
شــغلی هســتند .نتایــج مطالعــهای كــه روشهــای كاری افــراد غمگیــن،
بــر
شــغلی
فشــارهای
تأثیــر

ه
زمینــ
در
حادثهســاز اســت چــون تمركــز حــواس
افراد شاد ،خالقترند:
ســامت در میــان بیــش از دو هــزار نفــر كافــی ندارنــد ،در چارچــوب اهــداف
ـت،
ـ
گرف
ت

ـور
ـ
ص
"
ـكا
ـ
آمری
"
در
ـتاران
ـ
پرس
از
دارای
كاری،
روز
یــك
اگــر افــراد در
ســازمان فعالیــت نمیكننــد و احتمــال
خلقوخــوی شــادی باشــند ،بــه احتمــال نشــانمیدهــد پرســتارانی كــه شــغل اینكــه آنــی تصمیــم ،زیــاد اســت؛
زیــاد نســبت بهروزهــای دیگــر ،خالقتــر خــود را دوســتندارنــد ،بیــش از دیگــران برعكــس افــراد شــاد ،تصمیمــات بهتــر و
هســتند .از نظــر فرآینــد شــناختی ،در معــرض ابتــا بــه ســایر بیماریهــا منطقیتــری میگیرنــد و در كارشــان
افــراد شــاد بــه لحــاظ روانــی ،منعطــف و هســتند و ســامت جســمی و درمانــی همیشــه اولویتبنــدی وجــود دارد.
گشــودهذهن بــوده و تفكــر خــاق دارنــد .آنــان ،بیشــتر از كمتحركــی و ســیگار
کشــیدن ،در معــرض خطــر اســت.
افــراد شــاد ،بهجــای آنكــه مرتــب شــكایت
كننــد مشــكالت را حــل میكننــد:

افراد شاد ،آموزش:

افراد شاد ،انرژی بیشتری دارند:

میشــو ند :

وقتــی شــغل خــود را دوســت نداشــته
باشــید ،هــر كپــ ه خــاك بــه نظــر یــك
كــوه میآیــد .دشــوار اســت بتوانیــد هــر
مشــكلی را بــدون زحمــت و تــاش و فقــط
بــا نــق زدن حــل کنیــد .شــادبود موجــب
میشــود کــه بــه مشــكالت ،از جنبههــای افــراد شــاد ،کمتــر نگــران خطــا کــردن
هســتند؛ درنتیجــه کمتــر مرتكــب خطــا
مختلــف بنگریــد.

وقتــی شــاد و در كمــال آرامــش هســتید،
ذهنتــان بــرای یادگیــری مطالــب جدیــد،
آمادهتــر اســت؛ درنتیجــه بهــرهوری
افزایــش مییابــد.
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معرفی کتاب
زنجیره تأمین پایدار
نوشته جوزف سرکیس
ایــن کتــاب در  571صفحــه بــا  33فصــل بــا پرداختــن بــه موضوعاتــی
نظیــر پایــداری در ســطح جهانــی ،چرخــه اقتصــاد و مدیریــت زنجیــره
تأمیــن ســبز ،نشــر مدیریــت زنجیــره تأمیــن ســبز (کجــا هســتیم و بــه
کجــا میخواهیــم برویــم) ،پیونــد بیــن اســتراتژی عملیــات مدیریــت
زنجیــره تأمیــن پایــدار ،همــکاری و هماهنگــی زنجیــره تأمیــن پایــدار،
اصــول و پایــه مدیریــت منابــع انســانی بــرای زنجیــره تأمیــن پایــدار
محیطــی ،ســاخت نمونههــای تجــاری بــرای زنجیرههــای تأمیــن پایــدار،
انتخــاب تأمینکننــده پایــدار بــا نــگاه فرآینــدی ،طراحــی زنجیــره تأمیــن
پایــدار ،زنجیــره تأمیــن معکــوس ،زنجیــره تأمیــن ســبز و نــاب ،روابــط
کلیــدی :مدیریــت و ارزیابــی عملکــرد و پایــداری و ...دانــش جامعــی را در
خصــوص زنجیــره تأمیــن و تکتــک اجــزای مؤثــر را در اختیــار خواننــده
قــرار میدهــد.
انتشارات ادوارد الگار سال 2019

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 ،شــهرک اســتقالل ،خیابــان نــخ زریــن ،بلــوار
تعــاون ،نبــش کوچــه رضــا ،ســاختمان تیپاکــس  -کــد پســتی  ۱۳۸۹۷۱۶۳۸۱ارســال نماییــد .همچنیــن مــی توانیــد فــرم
اشــتراک تکمیــل شــده را از طریــق نمابــر  ۰۲۱-۸۴۵۷و یــا 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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and duty. On the other hand, there is
usually no obligation upon those who
are hired by these informal businesses
and there is no contract or insurance
and workers do their businesses in
unprotected and unsecured places.
Most importantly, they are not
accountable to senders and receivers.
In such circumstances, the question
arises as to how this group has
expanded its activities, despite
these weaknesses. Perhaps one of
the reasons is that the public sector
has failed to meet people's needs
because it is subject to a series of laws
and regulations and can serve only
within those laws as a result, some
have taken advantages of the absence
of private sector in postal market,
and numerous informal sectors have
emerged. However, with the recent
shift of viewpoints about the post and
the launch of private posts, I believe
and am very optimistic that this will
be organized. The aforementioned
reorganization does not lead to loss
of employment of those who work in
formal sectors today, and it will rather
result in tax payment and customer
support.
Regarding the absence of the
private sector in the post industry,
why did it take so long for the
National Post Company to approve
articles of association and then for
private sectors to enter to the post
industry?
when I was in Communication
Regulatory
Authority,
many
friends
were
discussing
why
telecommunication was privatized so
fast, but it took so long for the post
to be privatized. The answer is that
privatization of telecommunications
was very easy because there was a
real monopoly in this sector and there
was no other company to provide a
landline phone. But this was not the
case for the post, and at the time
of privatization, several companies
carried out postal operations, such
as Tipax, one of the oldest courier
companies in Iran, and when I first
started being active in the post
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industry in 1368, Tipax had been
operating for years. Other companies,
such as Aramax, TTN, Fedex, etc. were
active, and even the municipality,
with Payke Badpa, was doing postal
activities. It was very difficult to
establish a private post in such an
environment, and I am optimistic that
the postal market will be organized.
What is the role of the government
and Communication Regulatory
Authority in organizing the postal
market?
Based on The articles of association
of the National Post Company,
Communication Regulatory Authority
granted the postal sector a private
license and gradually made the
necessary adjustments. However, it
should be noted that the privatization
of the post is different from the
one I mentioned earlier with the

privatization of telecommunications,
and this arrangement should be done
in a timely manner.
You have a track record of teaching
and research in the field of post.
How do you evaluate the country's
educational institutions in this
industry?
At present there is no such thing as
a post in the educational institutions
of the country and it is taught more
empirically rather than academically.
Previously the College of Post and
Telecommunications was active and
offered various courses. However, the
post is one of those fields in which
training and experience both play
a major role. Furthermore, special
attention should be paid to postal
marketing industry, so that private
post operators can succeed in dealing

with informal business that we have
already talked about.
What advice do you have for
postal activists?
Activists in the post industry should
focus on three sectors e-commerce,
logistics and Big Data. Especially in
the logistics sector in our country,
not much has been done. When I
was working for the National Post
Company, we visited the distribution
center of two companies which
produced snacks and ice cream. the
CEO of these factories said that 50%
of our production costs is related to
the logistics sector, and cost reduction
in this sector has a significant impact
on commodity prices. Not much has
been done in this area and the post
industry can play a very important
role in this regard. On the other
hand, e-commerce is expanding
rapidly in the country, and it is highly
dependent on the logistics industry.
For this reason, I hope that postal
activists pay considerable attention to
and invest in the logistics. Alongside
that, Big Data is an important topic
which makes proper planning and
purposeful work possible.
I would like to say that post is very
important for the government
because as this industry grows,
it can bring a lot of benefits to
people and the country's income
increases. On the other hand, the
main concern of Mr. Jahromi, the
Minister of ICT, is employment. Some
of this employment is done through
startups in the ITC field, and another
important part is in the post industry.
Since this sector is human-oriented,
and as this industry grows, it creates
more job opportunities. In this way,
the public sector and the National
Post Company are limited to employ
new staff, and if the private sector
grows, it can easily recruit new people
and create employment. Startups are
also in need of developing the post
industry, and the private sector needs
to communicate well with startups,
cope with their demands and meet
their needs.

“Organizing the postal market with
private sector entry, “said Maziar
Keshavarz, an experienced manager in
the country's post industry
Maziar Keshavarz is one of the most experienced and prominent managers
in the postal industry in the country. He started his career as chief financial
officer in Mazandaran Post in 1368 and then was the general manager of
Kurdistan and Khorasan Post, director of sorting center, technical assistant,
financial and administrative assistant and the member of the Board of the
National Post Company. He was also the financial deputy of Communication
Regulatory Authority and now is the member of the Board of Directors of
Infrastructure Company. In this talk, Keshavarz analyzes today's changes and
developments of the post industry and emphasizes that he is very optimistic
about private sector entry into the postal market.
How do you evaluate the progress
of the post industry over the last few
decades?
Post has changed a lot in recent years.
When I first started being active
in the post industry in 1989, there
were few services, such as Receipt
based delivery and Reston. But the
former Minister of Communications
at that time, intended to make a
difference in the post by converting
it into a company and recruiting new
and younger staff. Since the post
had become a company and its cost
and revenue had to be matched,
customer-orientation became very
important, and in order to attract
customers, different services such as
Tele post, Express post, Point to point
were provided.
How has the role of the post
changed with developments in
society?
A few decades ago, what post did
was simply to deliver packages to
receivers, but Universal Postal Union
has made a lot of changes in the
post industry. Nowadays, given that
the complexities created in society
and the growth in different parts
of the country, issues and needs of
individuals and organizations have
become more complex and the

post industry has changed from an
intermediary to a facilitator between
senders and receivers and new
services are being offered every year.
Twenty years ago, no one ever thought
of talking about the role of the post
in the environment, but today it has
become one of the major issues of
this industry. We don't know about
the future, and there will certainly be
other issues in post.
In our community, however, some
people still recognize the post with
some nostalgic services such as
sending postcards, but the function
of the post has gone far beyond that,
and this industry has reduced the cost
of production and trade.
There used to be few trucks a day on
Iranian roads, but today single-lane
road doesn't meet commercial needs
and two-lane or four-lane road are
needed. The number of air cargoes
has increased and even regional hubs
have been built. In the meantime, the
post industry plays an important role
in meeting the needs of the country
and society.
Has the post industry been able
to play its role in Iran as well as
developed world?
To answer this question, we need to
take a look at the most important

figures of postal items per capita. If you
just want to talk about the National
Post Company’s statistics, the answer
is negative. A decade ago, postal
items in the United States were over
700 packages per capita, Germany
more than 600 packages per capita,
and Japan more than 500 packages
per capita, while in Iran, according to
the National Post Company’s official
statistics, it was 10 to 11 packages per
capita. But the reality of our economy
and society is not 10 to 11 packages
per capita, and if we look at the entire
postal industry, taking into account all
formal and informal sectors active in
this industry, postal items in Iran will
be more than 60 packages per capita.
You mentioned informal sectors
active in the post industry. How did
their activities expand and what are
the consequences?
This is a very interesting and
important topic to discuss. If you go
to Tehran Grand Bazaar, you will find
that the number of motorcycles is not
less than the number of cars and they
are carrying all kinds of packages.
Certainly these motorcyclists do not
work individually and are organized.
Some people have put together these
motorcycles and started an informal
business without paying a single tax
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ﺗﯿﭙﺎﮐﺴــﺶ ﮐﻦ!
ارﺳــﺎل ﺳــﺮﯾﻊ ﻣﺮﺳــﻮﻻت و ﺧﺪﻣﺎت ﻟﺠﺴﺘﯿﮏ

درﮔﺎﻫﯽ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺗﯿﭙﺎﮐﺲ

