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تازه های پستی از سراسر جهان
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همکاری  upuو سازمان ملل متحد در تجارت الکترونیک؛
اتحادیــه جهانــی پســت ،اعتبــار پروژههــای
تجــارت الکترونیکــی پســتی را تأمیــن میکنــد

۲۹

علی افشار قاسملو
مدیر برند هلدینگ فاخر ایرانیان

۳۵
۳۹

نقــش اکوسیســتم در شــکوفایی اســتعداد
کارآفرینــی

۴۷

چگونه شخصیت سازمان شکل میگیرد؟

۵۰

معرفی کتاب

دکتر مهرداد فاخر
اکنــون کــه بــا شــما ســخن تــازه میکنــم ،نــه تنهــا
در میهــن بلکــه در سراســر جهــان ،چالشهــای
اجتماعــی و اقتصــادی بــه اوج خــود رســیده
اســت امــا تردیــد نــدارم کــه «ایــن نیــز بگــذرد»
آن کســانی خواهــد بــود کــه بــا
و پیــروزی از ِ
چشــمانی بــاز ،متعهدانــه ،بــه نیــروی قلبــی و
ذهنیشــان اعتمــاد کــرده و مســیر را ادامــه
مید هنــد .

حرکــت تیپاکــس بــه ســمت شــرکتی در
کالس جهانــی

دکتر جمشید ناظمی
نایبرئیس هیأتمدیره شرکت تیپاکس
دکتــر جمشــید ناظمــی ،اســتاد دانشــگاه،
نایبرئیــس هیأتمدیــره و مشــاور اســتراتژیک
مدیرعامــل تیپاکــس اســت .او در ایــن گفتوگــو،
از نقــش کلیــدی خدمــات پســت لجســتیک در
چرخــه اقتصــادی کشــور ســخن میگویــد.

ایجاد ارزش در زنجیره تأمین و لجستیک

گپوگفت کسبوکارها

4

۸

بهار این جاست در دلهای ما

مسعود علیاکبرزاده ممقانی

فریدون طهماسبی
کارشناسی ارشد مدیریت توسعه منابع انسانی

دکتر سید غالمرضا کاظمی دینان
رئیس شورای سیاستگذاری هفته روابط عمومی ایران
لجستیک و مدیریت زنجیره تأمین
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۱۳

تیپاکــس؛ نخســتین و تنهــا شــرکت
پســتی دانــش بنیــان کشــور

رقیه حسن زاده
عضو هیأتمدیره شرکت تیپاکس
رقیــه حس ـنزاده مدیــری بــا ســابقه و کارکشــته
اســت کــه از ســال  1397بــه هلدینــگ فاخــر
پیوســته و بــه عنــوان عضــو هیأتمدیــره شــرکت
تیپاکــس بــه فعالیــت مشــغول اســت .او در ایــن
گفتوگــو تأکیــد فراوانــی بــرروی توســعه دانــش
و فنــاوری و اســتفاده از آن در جهــت خلــق خدمات
و محصــوالت جدیــد براســاس انتظــارات مشــتری
دارد.

ﻧﺸﺮﯾﻪ داﺧﻠﯽ ﮔﺮوه ﺧﺪﻣﺎت ﺗﯿﭙﺎﮐﺲ
ﺷﻤﺎره دھﻢ-زﻣﺴﺘﺎن ١٣٩٨

ﻋﻀﻮ ھﯿﺄتﻣﺪﯾﺮه ﺷﺮﮐﺖ ﺗﯿﭙﺎﮐﺲ ﻧﻘﻄﻪ ﻋﻄﻒ ﺳﺎل  ٩٨را اﻋﻼم ﮐﺮد:

ﺗﯿﭙﺎﮐﺲ؛ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ و ﺗﻨﻬﺎ ﺷﺮﮐﺖ ﭘﺴﺘﻰ داﻧﺶﺑﻨﯿﺎن ﮐﺸﻮر
ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﯿﭙﺎﮐﺲ:

ﺑﻬﺎﺭ ﺍﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ،ﺩﺭ ﺩﻝﻫﺎﯼ ﻣﺎ

صاحب امتیاز :گروه خدمات تیپاکس
مدیر مسئول :منوچهر مطیعا
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 محمدحسن کرباسیان ،مدیرعامل پست اول/مهندس حســین رضایی ،عضو هیاتمدیره شرکت پست اول/دکتر سید
غالمرضا کاظمی دینان ،مشــاور 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 /سپیده
شهرام ،سردبیر/علی افشار قاسملو ،مدیر برند هلدینگ فاخر ایرانیان
مدیر هنری :زهره محبی/گزارشگر :علی شهال/مترجم :امیرحسین پاشاپور/ویراستار :مونا روشندل

ﺣﺮﮐﺖ ﺗﯿﭙﺎﮐﺲ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺷﺮﮐﺘﯽ در ﮐﻼس ﺟﮫﺎﻧﯽ

ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺒﮑﻪ ﺗﯿﭙﺎﮐﺲ ﺑﺮای ﺗﻮزﯾﻊ ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺑﺴﺘﻪ در روز

اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻧﻮﯾﻦ ﻟﺠﺴﺘﯿﮑﯽ ﺑﻪ ﻓﺮوﺷﮕﺎهھﺎی اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ
ﺗﺎزهھﺎی ﭘﺴﺘﯽ از ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﮫﺎن
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نشــریه داخـلـی گـروه خـدمــات تیـپاکس

نشانی :تهران ،شهرک استقالل ،خیابان نخ زرین ،بلوار تعاون ،نبش کوچه رضا
کد پستی /15996861۴4021 :خط ویژه/۰۲۱ -۴۱۰۳۶۰۰۰ :خدمات مشتریان۰۲۱ - ۸۴۵۷ :
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 :محمد مهرعلی/لیتوگرافی و چاپ :سیب آرا سپهر

موفقیت بزرگ در سال  98و آغازی دوباره برای تالش و سازندگی

سپیده شهرام
امــروزه ،بــا پیشــرفت علــوم بشــری ،کاربــرد دانــش در زندگــی انســان در همــه
عرصههــای اقتصــادی ،سیاســی و اجتماعــی افزایــش یافتــه و اقتصــاد مبتنــی بــر علم
و دانــش و ضــرورت توســعه شــرکتهای دانشبنیــان در عرصههــای اقتصــادی بســیار
اهمیــت یافتــه اســت .در ایــن عرصــه ،شــرکتهای دانشبنیــان میتواننــد موجــب
تحــول در عرصــه علــم و دانــش و کشــف یافتههــا و نتایــج جدیــد اقتصــادی شــوند؛
یافتههایــی کــه میتوانــد در شــرایط تحریــم مــورد اســتفاده قــرار گیــرد .یــک تعریــف
عــام از دانــش عبــارت اســت از ذخیــره انباشتهشــدهای از اطالعــات و مهارتهــا کــه
از مصــرف اطالعــات توســط گیرنــده اطالعــات حاصــل میشــود .در حقیقــت ،دانــش
بهعنــوان یــک منبــع دائمــی ،همــواره در اختیــار بنگاههــای اقتصــادی قــرار میگیــرد
و بــا مشــارکت مکــرر در فرآیندهــای گوناگــون تولیــدی و خدماتــی ،ســبب افزایــش
مزیــت رقابتــی و ایجــاد ارزشافــزوده میشــود .درنتیجــه ،ایــن امــر میتوانــد ســبب
گســترش رفــاه اجتماعــی ،کاهــش فقــر و بیعدالتــی و موجــب ارتقــای رونــد توســعه
پایــدار شــود .در عصــر حاضــر ،اصطــاح اقتصــاد دانشبنیــان ،کــه توســط OECD
مــورد تأکیــد خــاص در اســتراتژی توســع ه ملــل قــرار گرفتــه اســت ،گویــای تأکیــد بر
نقــش دانــش و فنــاوری در جریــان توســع ه اقتصــادی اســت .ازایـنرو ،میتــوان گفــت
کمــی بااهمیتتــر از گذشــته
در اقتصــاد دانشبنیــان ،بــه دانــش از نظــر کیفــی و ّ
نگریســته میشــود .طبــق تعریــف ایــن ســازمان ،اقتصــاد دانشبنیــان اقتصادی اســت
کــه مســتقیماً بــر مبنــای تولیــد ،توزیــع و مصــرف دانــش و اطالعــات قــرار گرفتــه
باشــد .بســیاری از اقتصاددانــان بــر ایــن باورنــد کــه امــروزه دیگــر حجــم ســرمایه و
انــدازه بــازار در توســع ه اقتصــادی ملــل نقــش اساســی نــدارد ،بلکــه ایــن نقــش را
دانــش و فنــاوری برعهــده دارد .شــرکتهای دانشبنیــان میتواننــد در شــرایط
تحریــم در اقتصــاد کشــور بیشــترین نقشآفرینــی را بــر عهــده داشــته باشــند .ایــن
شــرکتها ،ارزشافــزوده باالتــری نســبت بــه ســرمایهگذاری مــورد نیــاز ،بــا توجــه
بــه محدودیتهــای تأمیــن ســرمایه ایجــاد میکننــد و تحریــم آنهــا بــا توجــه بــه
وزن بیشــتر علــم و فنــاوری ،دشــوارتر اســت .بــا ایــن مقدمــه ،بــر آن هســتم تــا بــه
موفقیــت بــزرگ تیپاکــس در ســال  98یعنــی پذیرفتــه شــدن بهعنــوان یــک شــرکت
دانشبنیــان از ســوی معاونــت علمــی و فنــاوری ریاســتجمهوری اشــاره کنــم.
درواقــع ،تیپاکــس نخســتین و تنهــا شــرکت پســت لجســتیک دانشبنیــان در ایــران
اســت کــه حاصــل تالشهــا و تغییــرات گســترده فناورانــه و دانشمحــور در  3ســال
اخیــر اســت .در ایــن شــماره از نشــریه تیپاکــس کــه انتشــار آن مصــادف اســت بــا
نغمههــای شــاد بهــار و نــوروز و آغــازی دوبــاره بــرای تــاش و ســازندگی ،میخواهیــم
عــاوه بــر بررســی دســتاوردهایی کــه در ســال جــاری بــه رشــد و توســعه تیپاکــس
بهعنــوان یــک شــرکت  60ســاله منجــر شــد ،چگونگــی کســب عنــوان نخســتین
شــرکت پســت لجســتیک دانشبنیــان را در ایــران مــرور کنیــم و یــادآور شــویم کــه
ایــن مجموعــه بــرای توســعه در ســال جدیــد چــه برنامههایــی خواهــد داشــت.

۱۶

طراحـــی شـــبکه تیپاکـــس
بـــرای توزیـــع یـــک میلیـــون
بســـته در روز

۱۸

ارائـــه خدمـــات نویـــن
لجس ــتیکی ب ــه فروش ــگاههای
ا ینتر نتـــی

۲۰

توصیههای اساتید برجسته
ایران برای «مدیریت ریسک
در کسبوکارهای امروز»

حمیدرضا خرمشاهی
مدیرلجستیک تیپاکس
حمیدرض ــا خرمش ــاهی مأم ــور طراح ــی
شـــبکهای بـــرای بلندپروازیهـــای
شـــیرین تیپاکـــس اســـت و از حـــاال
روزی را تص ــور میکن ــد ک ــه تیپاک ــس
یـــک میلیـــون بســـته در روز توزیـــع
میکنـــد.

سجاد میرحسینی
مدیرعامـــل شـــرکت تنـــدر رایاپـــی
فاخـــر ایرانیـــان
ســـجاد میرحســـینی از مـــرداد 98
ســـکان هدایـــت ایفـــا را در دســـت
دارد .او دانشآموختـــه مدیریـــت
اجرایـــی اســـت و پیشـــینه کاری
چندیـــن ســـاله در ســـازمانهای
دولتـــی و خصوصـــی دارد.
گفتوگ ــوی م ــا را ب ــا مدیرعام ــل ایف ــا
میخو ا نیـــد .

چکیـــدهای از نشســـت تخصصـــی
در
ریســـک
«مدیریـــت
بوکارهای امـــروز» کـــه بـــا
کســـ 
حضـــور متخصصـــان و پژوهشـــگران
برجســـته حـــوزه مدیریـــت بـــه
میزبانـــی شـــرکت تیپاکـــس برگـــزار
شـــد را در ایـــن شـــماره میخوانیـــد.

[شماره دهم-زمستان]۱۳۹۸

5

6

[شماره دهم-زمستان]۱۳۹۸

بهار این جاست در دلهای ما
بهــار ،تجلــی امیــد ،زایــش و رویــش اســت
حتــی اگــر ســختترین زمســتان تاریــخ را
گذرانــده باشــیم.
اکنــون کــه بــا شــما ســخن تــازه میکنــم،
نــه تنهــا در میهــن بلکــه در سراســر جهــان،
چالشهــای اجتماعــی و اقتصــادی بــه اوج
خــود رســیده اســت امــا تردیــد نــدارم کــه
آن کســانی
«ایــن نیــز بگــذرد» و پیــروزی از ِ
خواهــد بــود کــه بــا چشــمانی بــاز ،متعهدانــه،
بــه نیــروی قلبــی و ذهنیشــان اعتمــاد کــرده
و مســیر را ادامــه میدهنــد.
نــوروز ،روزی نــو و بازگشــت بــه زیســتنی
شــادمانه و آغــازی دوبــاره بــرای قدمهایــی
روبــه آینــده اســت .ســالی کــه گذشــت ،ســالی
پرتــاش و تحــول بــود و امــروز ،همــگام بــا نــو
شــدن طبیعــت ،ایــن افتخــار را دارم تــا بهــاری
نوآورانــه را بــه شــما همراهــان و همــدالن
تبریــک بگویــم.
مــا از طبیعــت جــدا نیســتیم و همچــون
همــه ارکانــش در ســازوکاری نظاممنــد،
رشــد میکنیــم ،شــاخ و بــرگ میدهیــم
و از پــس هــر زمســتان ،ق ّوتــی مییابیــم تــا
در طوفانهــا محکمتــر بایســتیم .ایــن نــگاه
را میتــوان بــه هــر ســازمانی بســط داد و
تفکــری برپای ـه رشــد ،تحــول ،کســب قــدرت
و توانمنــدی در آن بــه کار بســت.
همــواره بــر ایــن بــاور بــودهام کــه آســمان
ســقفی نــدارد .در تیپاکــس نیــز ســقفی بــرای
پیشــرفت وجــود نــدارد و تــاش مــا ایــن
اســت کــه مــدام بــهروز باشــیم و خــود را بــا
تکنولوژیهــای جدیــد هــمگام کنیــم تــا از
منظــر ســرعت و ســهولت ،بــه یکــی از بهتریــن
و قدرتمندتریــن شــرکت هــای منطقــه تبدیــل
شــویم.
ایمــان داشــتیم کــه رشــد و پیشــرفت بــرای

تیپاکــس ،در بســتر تکنولــوژی اتفــاق میافتــد.
ســال گذشــته ،بهعنــوان یــک شــرکت 60
ســاله ،بــرآن شــدیم تــا بــا تفکــری فناورانــه،
رشــد و توســعه خــود را دنبــال کنیــم .در
کنــار بهرهگیــری از فناوریهــا بــا مجموعــه
پیچیــدهای از دانــش بومــی کــه در تیپاکــس
تولیــد شــده اســت ،زمســتان امســال موفــق
شــدیم از ســوی معاونــت علمــی فنــاوری
ریاســت جمهــوری ،عنــوان «نخســتین و تنهــا
شـ ِ
ـان کشــور» را کســب
ـتی دانشبنیـ ِ
ـرکت پسـ ِ
کنیــم .در ســای ه ایــن تالشهــا و دســتاوردها،
بــا اطمینــان میتــوان گفــت کــهاکنــون تنهــا
شــرکت داخلــی در ایــن صنعــت هســتیم کــه
همــه فرآیندهــای عملیاتــی خــود را بــه صورت
اتوماتیــک انجــام مــی دهــد.
ســال  1398بــرای تیپاکــس ســالی پــر
از تغییــر ،تــاش و نــوآوری بــود .در بهــار
پیــشرو در ســایه تعامــل بــا مشــتریان،
همــکاران تجــاری و کارکنــان خــود ،ســالی
پرشــکوه و سرشــار از افتخــار را رقــم خواهیــم
زد .آرزو میکنــم ســال 1399ســالی پــر از
موفقیــت ،شــادی و ســامتی بــرای خانــواده
تیپاکــس و مــردم ســرزمینم باشــد .در خوشــی
و ناخوشــی ،ســختی و گشــایش ،موفقیــت و
شکســت ایســتادهایم تــا هــر آنکــه دغدغــه
پیشــرفت صنعــت و کســب وکار ایــران را
دارد ،بــه مانایــی و توســع ه «تیپاکــس» در
صنعــت پســت کشــور ببالــد .بــال هــای پــروا ِز
«تیپاکــس» سالهاســت گشــوده شــده و در
ـش رو نیــز گســتردهتر بــر پهنـه
ایــن سـ ِ
ـال پیـ ِ
بیکــران آســمان ،اوج خواهــد گرفــت.
ِ
بـ ه امیــد ســامتی و ســربلندی بــرای خانــواده
بــزرگ تیپاکــس
دکتر مهرداد فاخر
مدیرعامل تیپاکس
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کاهش شکافهای توسعه پستی
برای هبرهبرداری از فرصتهای جتارت الکرتونیکی
ســومین رتبهبنــدی ســاالنه اتحادیــه
جهانــی پســت نشــان داد کــه کاهــش
شــکافهای توســعه بیــن مناطــق
میتوانــد حجــم تجــارت الکترونیــک را
بیشــتر کنــد.
بشــار حســین ،مدیــرکل اتحادیــه جهانــی
پســت ،گفــت :شــبکههای پســتی از طریــق
تحویــل کاالهــای مبتنــی بــر تجــارت
الکترونیکــی ،امــکان دسترســی مقــرون بــه
صرفــه بــه شــهروندان و مشــاغل را فراهــم
میکننــد ،امــا بــرای اینکــه کل بخــش
از ایــن فرصــت اســتفاده کنــد ،بایــد بــرای
کاهــش نابرابریهــا تــاش کــرد.
گــزارش توســعه پســتی  ،2019توســعه
اپراتورهای پســتی را در  172کشــور جهان
بــا اســتفاده از دادههــای بــزرگ پســتی
اتحادیــه جهانــی پســت ،آمارهــای رســمی
پســتی و نظرســنجیها ،اندازهگیــری
میکنــد .رتبهبنــدی مقایســهای کــه
بهعنــوان شــاخص توســعهیافتگی پســتی
شــناخته میشــود ،مبتنــی بــر  4بعــد

عملکــرد اطمینــان ،دسترســی ،ارتبــاط و
پایــداری اســت.
گــزارش ســال  2019نشــان میدهــد
کــه شــکافها در توســعه پســتی در
یــک ســال گذشــته رو بــه افزایــش بــوده
اســت و موانــع بالقــوهای در توســعه
تجــارت الکترونیــک ایجــاد میکنــد کــه
یکــی از ســریعترین زمینههــای رشــد
بــرای اپراتورهــای پســتی اســت.اگر ایــن
شــکافها ،بهویــژه بیــن مناطــق کاهــش
یابــد ،بــه افزایــش جریــان بســتههای
بینالمللــی کمــک خواهــد کــرد.
کشــورهای صنعتــی در ایــن شــاخص،
میانگیــن نمــره  68.9از  100را کســب
کردهانــد کــه یــک رشــد کــم نســبت بــه
ســال  2018اســت ،درحالیکــه میانگیــن
نمــرات بــرای اروپــای شــرقی و کشــورهای
آســیای میانــه ( ،)49.8آســیا و اقیانوســیه
( ،)29.5منطقــه عربــی ( ،)27.29آمریکای
التیــن ( )22.7و آفریقــا ( )20.6شــواهدی
از جهــش فزاینــده ارائــه دادنــد.

عملکرد برتر

خدمــات پســتی ســوئیس بــه لطــف
امتیــازات برتــر بــه خاطــر ارتبــاط و
پایــداری و همچنیــن پیشــرفت در قابلیــت
اطمینــان و دسترســی ،مقــام اول را در
ردهبنــدی در  3ســال گذشــته بهدســت
آورده اســت.
در مراســمی کــه در تاریــخ  9اکتبــر در
محــل دفتــر اتحادیــه جهانــی پســت بــرای
تجلیــل از برتریــن کشــورها برگــزار شــد،
روبرتو ســیرلو  ،مدیرعامل ســوئیس پســت،
بــا تشــکر از کارمندانــش گفــت :هــر روز و
شــب یــک کار عالــی انجــام دهیــد.
بهبــود کیفیــت خدمــات و دسترســی ،بــه
هلنــد کمــک کــرد تــا در ســال 2019
مقــام دوم را حفــظ کنــد .آلمــان بهدلیــل
افزایــش حجــم و خدمــات ســریعتر ،بــرای
اولیــن بــار در رده ســوم قــرار گرفــت.
علیرغــم نابرابــری بیــن مناطــق ،عملکــرد
برتــر نتایــج دلگرمکننــده بــه همــراه
داشــتند .لهســتان ،چیــن ،تونــس ،کلمبیــا
و نیجریــه هرکــدام در مناطــق مربــوط بــه
خــود عملکــردی در خــور داشــتند.
کمک به اعضاء

گــزارش امســال کــه بــه روش شــاخص
توســعهیافتگی پســتی اســت ،بــه کشــورها
در درک چگونگــی محاســبه امتیــازات آنهــا
کمــک میکنــد .اتحادیــه جهانــی پســت
همچنیــن بــه کشــورهایی کــه بــه کســب
اطالعــات بیشــتر دربــاره نتایــج خــود
مایــل هســتند ،تجزیــه و تحلیــل دقیــق
و کامــل مربــوط بــه آن کشــور را ارائــه
میدهــد.
ایــن گزارشهــا توصیههایــی را بــرای
بهبــود توســعه پســتی در  4بعــد ارائــه
میدهنــد ،از جملــه پیشــنهاد دربــاره
خدمــات اتحادیــه جهانــی پســت کــه
میتوانــد بــه نفــع کشــور درخواســت
کننــده باشــد.
8
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برگزاری سومین نمایشگاه کار ایران با حضور تیپاکس

«ســومین نمایشــگاه کار ایــران»
بهمنظــور ایجــاد و توســعه ارتبــاط
کارجــو و کارفرمــا ،کمــک بــه
اشــتغال و فراهــم کــردن فضــای
مناســب بــرای اســتخدام نیروهــای
نخبــه ،از  17بهمنمــاه  98بــه مــدت
 3روز در بوســتان گفتگــو برگــزار
شــد .تیپاکــس نیــز بــا فرصتهــای
شــغلی متعــدد بــرای کارجویــان در
ایــن نمایشــگاه شــرکت کــرد.
بــه گــزارش خبرنــگار نشــریه تیپاکــس،
هــر ســازمانی نیــاز دارد بــا رویکــردی
جامــع ،بــر مبنــای کفایــت و لیاقــت و در
نظــر گرفتــن وجــوه مختلــف ،کارکنــان
خــود را انتخــاب و اســتخدام کنــد .نیــروی
انســانی بزرگتریــن ســرمایه تیپاکــس
بهحســاب میآیــد و بــه همیــن جهــت،
توســعه و جــذب نیروهــای متخصــص
همــواره در برنامــه ایــن ســازمان بــوده و
هســت.
نمایشــگاه کار ،بــا فراهــم ســاختن امــکان

مالقــات مســتقیم کارجــو و کارفرمــا،
تســهیل فراینــد جــذب و اســتخدام و
همچنیــن ارتقــای برنــد کارفرمایــی،
شــرایط الزم را بــرای جــذب نیــرو فراهــم
میکنــد .
تیپاکــس در نمایشــگاه کار امســال،
بــا فرصتهــای شــغلی متعــدد بــرای
کارجویــان ،حاضــر شــده بــود و بــا فراهــم
کــردن امــکان ثبتنــام و ارســال رزومــه
بــرای موقعیتهــای شــغلی مشــخص،
ســعی داشــت تــا بــه جــذب نیروهــای
مــورد نیــاز خــود بپــردازد.
همچنیــن بــا برگــزاری مســابقهها و
بازیهــای فکــری متنــوع ســعی داشــت
تــا فضایــی دوســتانه و صمیمــی را در
غرفــه خــود ایجــاد کنــد.
عــاوه بــر ایــن ،در مراســمی در غرفــه
تیپاکــس ،از پیشکســوتان ایــن شــرکت
قدردانــی شــد .تیپاکــس بــا نزدیــک به 60
ســال ســابقه ،کارکنانــی دارد کــه روزهــای
آخــر خدمــت خــود را در آن میگذراننــد
و بــا نزدیــک بــه  30ســال ســابقه در آن

بازنشســته میشــوند .در ایــن مراســم کــه
بــا حضــور دکتــر مهــرداد فاخــر و جمعــی
از مدیــران و کارکنــان ســازمان برگــزار
شــد ،ایــن پیشکســوتان از تجربیاتشــان
گفتنــد و بــه بیــان خاطــرات خــود
پرداختند.
دکتــر مهــرداد فاخــر نیــز در ایــن مراســم،
ضمــن تشــکر از زحمــات ایــن نیروهــا در
دوران خدمــت خــود ،اعــام کــرد :نیــروی
انســانی مهمتریــن ســرمایه تیپاکــس
اســت بنابرایــن تیپاکــس همیشــه
بهدنبــال رشــد ،پیشــرفت و مانــدگاری
ســرمایههای انســانی خــود اســت.
امــروز ،خانــواده تیپاکــس بــه پشــتوانه
تــاش و ســابقه نیروهــای خــود ،همــواره
بهدنبــال خدمترســانی هرچــه بهتــر
بــرای مشــتریان خــود بــوده اســت و
از هیــچ کوششــی فروگــذار نمیکنــد.
نمایشــگاه کار ،از  17تــا  19بهمنمــاه
 ،98در بوســتان گفتگــو برگــزار شــد کــه
تیپاکــس در ســالن گلســتان ،غرفــه 5
میزبــان بازدیدکننــدگان خــود بــود.
[شماره دهم-زمستان]۱۳۹۸
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نایبرئیس هیأتمدیره شرکت تیپاکس اعالم کرد:

حرکت تیپاکس
به سمت شرکتی در کالس جهانی
دکتــر جمشــید ناظمــی ،اســتاد دانشــگاه ،نایبرئیــس هیأتمدیــره
و مشــاور اســتراتژیک مدیرعامــل تیپاکس اســت.
او کــه نقــش کلیــدی در برنامهریزیهــای اســتراتژیک
شــرکت تیپاکــس برعهــده دارد ،معتقــد اســت کــه ایــن
مجموعــه حرکــت بزرگــی را بــه ســمت تبدیــل شــدن بــه یــک
شــرکت کوریــر پســتی در کالس جهانــی آغــاز کــرده اســت

تیپاکــس امــروز در چــه موقعیتــی
اســت و چــه اهدافــی را دنبــال
می کنــد ؟

تیپاکــس در فراینــد تحــول خــود ،در
 2بخــش در حــال دگرگونــی و تغییــر
اســت .یکــی در فرایندهــای داخلــی خــود
و دیگــری در حضــور و تصویــری کــه در
بــازار دارد .طبیعتـاً ایــن  2بخــش بــه هــم
ارتبــاط دارد و هرچقــدر در ســاختارهای
داخلــی قویتــر حرکــت کنــد ،اثــرش را
مشــتریان بیرونــی میبیننــد .همچنیــن،
تیپاکــس تــاش میکنــد در کالس
شــرکتهای بینالمللــی پســتی فعالیــت
کنــد و بــرای رســیدن بــه ایــن هــدف،
نیازمنــد ایــن بــوده کــه تصویــر درســتی از
خــودش در بــازار بهوجــود آورد.
نخســتین ویژگــی یــک شــرکت در کالس
جهانــی ،گســتردگی خدمــات اســت کــه در
درجــه اول شــامل گســتردگی جغرافیایــی
10
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و اهدافی بزرگ اما دستیافتنی دارد.
او در ایــن گفتوگــو ،از نقــش کلیــدی خدمــات پســت لجســتیک در
چرخــه اقتصــادی کشــور ســخن گفتــه و امیــدوار اســت بــا اجــرای
برنامههــا و تغییــرات مــورد نظــر در ســال آینــده ،تیپاکــس بــه
شــریکی مطمئــن ،مؤثــر و راهگشــا بــرای کســب و کارهــای کشــور
بــدل شــود.

میشــود .اکنــون ،میتوانیــم بگوییــم
شــرکت تیپاکــس در حــوزه محیــط
جغرافیایــی ایــران ،در بخــش خصوصــی
شــماره یــک اســت .ایــن هدفگــذاری
اولی ـهای بــود کــه امســال انجــام و تقریب ـاً
محقــق شــد .هرچنــد بــرای ســال بعــد
برنامــه توســعه داریــم امــا اصــول پایــه
برنامــه انجــام شــده و در نقــاط کلیــدی
موردنظــر حضــور داریــم و ســال آینــده
تعمیــق حضــور خواهیــم داشــت.
دومیــن نکت ـهای کــه در ارتبــاط بــا یــک
شــرکت خدمــات پســتی وجــود دارد ،ایــن

اســت کــه بتوانــد پارتنــر و شــریک تجــاری
خوبــی بــرای شــرکتهای ارائهدهنــده
خدمــات فــروش کاال باشــد .مــا در
تیپاکــس ،خدمــات جابهجایــی و تحویــل
ارائــه میکنیــم و آنهــا هــم خدمــات
فــروش کاال دارنــد؛ در نتیجــه ،میتوانیــم
بــا هــم کار کنیــم .البتــه ،از گذشــته،
تیپاکــس در ایــن حــوزه فعــال بــوده
اســت ،امــا ایــن کار بهصــورت کالســیک
انجــام میشــد و اکنــون مقدمــات فراهــم
شــده تــا حــوزه همــکاری بــا فروشــندگان
کاال را بهعنــوان یــک بخــش ویــژه بــه
ســبد محصــوالت بیفزاییــم .اکنــون،
میتــوان گفــت حضــور تیپاکــس در ایــن
حــوزه قابــل قبــول بــوده اســت ،امــا ســال
آینــده میخواهیــم فعالیــت متمایــزی
داشــته باشــیم.
ســومین ویژگــی دربــاره شــرکت
پســتی ،مربــوط بــه بخــش مشــتری

نهایــی اســت .معمــوالً مشــتری اولیــه
مجموعههــای پســتی ،شــرکتهای
فــروش کاال هســتند کــه محصوالتــی
را بــه مشــتری نهایــی میرســانند .در
ادبیــات کالســیک بــه ایــن بخــش بــازار
( Business- to- Consumer( B2C
میگوینــد .میخواهیــم ســطح کیفــی
و نــوع ســطح خدمــت را بــرای مشــتریان
نهایــی ارتقــا دهیــم .گامهــای اولیــه
برداشــته شــده اســت ،ســال بعــد شــاهد
ارتبــاط مناســبتر بــا ایــن بخــش از
مشــتریان خواهیــم بــود .معنــی افزایــش
ســطح کیفــی و تغییــر نــوع ســطح
خدمــت هــم ایــن اســت کــه مــا در
رابطــه بــا مشــتریان نهایــی ،بایــد یــک
ســری الزامــات را رعایــت کــرده و از
مکانیســمهایی اســتفاده کنیــم کــه
تضمیــن کنــد همــکاران و نماینــدگان مــا
در ارتبــاط بــا مشــتری نهایــی ،از کیفیــت
خدمــات باالتــری برخوردارنــد .بههمیــن
منظــور ،هــم دربــاره شــیوه همکاریمــان
بــا نماینــدگان ،تغییــری در مــدل تجــاری
انجــام شــده کــه اجــرای آن بهتدریــج
آغــاز شــده اســت و ســال بعــد نهایــی و
فراگیــر میشــود .انتظــار داریــم در نتیجــه
ایــن تغییــر مــدل تجــاری در ارتبــاط بــا
نماینــدگان ،ســطح خدمــات و کیفیــت
ارتباطــی بــا مشــتری نهایــی افزایــش یابــد
کــه شــکوفایی کسـبوکار مشــتریان را بــه
دنبــال دارد.

شــاید الزم باشــد ایــن نکتــه را هــم بگویــم
کــه در داخــل شــرکت ،مــا پروژههایمــان
را از بعــد زمانــی بــه  2دســته تقســیم
میکنیــم .اجــرای یــک ســری پروژههــا
مربــوط بــه امســال اســت کــه بــه آنهــا
پــروژ ه کلیــدی میگوییــم .یــک ســری

پروژههــا نیــز در ســال آینــده اجــرا
میشــود کــه بــه آنهــا پروژههــای
اســتراتژیک گفتــه میشــود .زمینهســازی
و برنامهریــزی اینگونــه پروژههــای
اســتراتژیک در ســال جــاری انجــام شــده
اســت و در ســال آینــده بهطــور جــدی و
فراگیــر اجرایــی میشــود.
بــا توجــه بــه همیــن تعریفــی کــه
از پروژههــای کلیــدی و اســتراتژیک
کردیــد ،پروژههــای کلیــدی ســال 98
شــامل کــدام مــوارد بودنــد و بــه کجــا
رســیدند؟

طبیعتـاً هر شــرکتی ،بــا میزان پیشــرفتش
میتوانــد خــودش را تعریــف کنــد و
در همیــن رابطــه یکــی از پروژههــای
کلیــدی ،در حــوزه افزایــش حجــم
عملیــات بــود .در ســال  ،98از نظــر حجــم
بســتهها بهصــورت روزانــه ،تیپاکــس
جهــش  2برابــری را تجربــه کــرد .ایــن
موضــوع نشــان میدهــد کــه توانســتهایم
زیرســاختهای کاری را بــا هــم ارتبــاط
ارگانیکــی دهیــم .یــک شــاخص جالــب
کــه ایــن موضــوع را بهخوبــی مشــخص
میکنــد ایــن اســت کــه نماینــدگان مــا
هــم تقریب ـاً نزدیــک بــه  2برابــر شــدهاند.
وقتــی ابتــدای ســال ،بــرای جــذب
نماینــدگان جدیــد اقــدام کردیــم ،برخــی
نماینــدگان ایــن حرکــت تیپاکــس را
تهدیــدی علیــه خــود تلقــی و فکــر
میکردنــد از حجــم عملیــات آنهــا
کاســته میشــود؛ امــا اکنــون آمــار
بهخوبــی نشــان میدهــد کــه ایــن
نگرانــی واقعیــت نداشــته اســت .رســالت

مــا همــواره مراقبــت از نماینــدگان
اســت بنابرایــن وضعیــت آنهــا را پایــش
میکنیــم .هــدف مــا همیشــه ایــن بــوده
اســت کــه حجــم عملیــات را افزایــش
دهیــم تــا بتوانیــم یــک شــرکت پایــدار
در محیــط ملــی و بینالمللــی داشــته
باشــیم تــا در نتیجــه آن ،فضای کسـبوکار
پایــداری نیــز بــرای نماینــدگان بــه وجــود
آیــد .الزم اســت ،ایــن نکتــه را اضافــه کنــم
کــه همــه کســانی کــه در زنجیــره کاری
تیپاکــس قــرار دارنــد ،بخشــی از فراینــد
ایجــاد ارزش مــا هســتند و معتقدیــم
تــداوم فعالیــت و زندگــی مــا بــدون آنهــا
میســر نیســت.
درعینحــال ،در حــوزه جغرافیایــی2 ،
برابــر نشــدیم چــرا کــه میخواســتیم در
همــان مناطقــی کــه فعالیــت میکنیــم،
ســهم بــازار بیشــتری بگیریــم؛ بنابرایــن
بــه کار بیشــتر در شــاخصهای گســتره
جغرافیایــی نیــاز داریــم .البتــه در ایــن
راه بــه دنبــال تغییــر اســتاندارد در شــیوه
ارتبــاط بــا نماینــدگان هســتیم تــا امــکان
ارائــه خدمــات در نقــاط مختلــف بــه وجود
آیــد .در نتیجــه ،در ســال آینــده ،مفهــوم
رشــد را بــا تعریــف مجــدد اســتانداردهای
کاری در ارتبــاط بــا نماینــدگان عملیاتــی
میکنیــم تــا بتوانیــم در ســطح جغرافیایــی
بزرگتــری خدمــات مــورد نیــاز مشــتریان
راارائــه کــرده و بــه نقط ـهای برســیم کــه
بــا پوششــی جامــع ،نیــاز مشــتریان B
را بهطــور کامــل پاســخ دهیــم و تنهــا
گزینــه رقابتــی آنهــا در بخــش خصوصــی
باشــیم.
نکتــه کلیــدی دیگــر ایــن اســت کــه
مفهــوم استانداردســازی نماینــدگان را در
ســطح شــبکه بهعنــوان یــک نیــاز تعریــف
کردهایــم و اکنــون کام ـ ً
ا مشــخص اســت
کــه مفهــوم اســتاندارد در ادبیــات مــا
چیســت و روش ارزیابــی آن چگونــه اســت.
بهاینترتیــب ،تدویــن و پیادهســازی
مفهــوم استانداردســازی در جمــعآوری،
توزیــع و بردینــگ در ســطح نماینــدگان
یــک دســتاورد اســت کــه بایــد تــداوم
یابــد.
موضــوع دیگــر ،بحــث بســتهبندی اســت
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کــه بهعنــوان یــک موضــوع عملیاتــی
راهانــدازی شــده اســت .نــوع کارتنهــا
و بســتهبندی تدویــن و نهایــی شــده
اســت کــه در ســال آینــده ایــن خدمــات
را توســعه میدهیــم.
در ارتبــاط بــا بخــش فنــاوری ،در ســال
 98تــاش شــد سیســتم حالــت پایــداری
داشــته باشــد کــه اکنــون این هــدف تحقق
یافتــه و اکثــر فعالیتهــا ،بــه فعالیتهــای
فنــاوری اطالعــات پایــه لجســتیکی مــا
متصــل شــده اســت .در نتیجــه ،در ســال
آینــده ،ایــن زیرســاخت کمــک میکنــد
کــه خدمــات مــورد نظرمــان را روی ایــن
بســتر ســوار و بــا ســرعت و دقــت بیشــتری
فعالیــت کنیــم.
عــاوه بــر آن ،بســترآموزش الکترونیکــی
( )E-learningفراهــم شــده اســت.
همــکاران مــا در شــبکه نیازمنــد ایــن
هســتند کــه بهصــورت فراگیــر بــا آنهــا
تعامــل کنیــم و تجــارب برتــر را کــه دربین
نماینــدگان و در درون تیپاکــس کســب
میشــود بــا هــم بــه اشــتراک گذاریــم؛
بنابرایــن پلتفــرم آمــوزش الکترونیکــی در
داخــل شــرکت عملیاتــی شــده اســت و در
ســال آینــده ،از آن بهعنــوان یــک راهبــرد
در حــوزه فعالیتهــای آموزشــی همــه
نماینــدگان اســتفاده خواهیــم کــرد.
مــورد بعــدی ،ایجــاد پلتفرمــی
بــرای مشــتریان نهایــی اســت کــه
«مایتیپاکــس» نــام دارد .ایــن برنامــه
اکنــون پایــدار شــده اســت و در تهــران
ســرویس میدهــد .انتظارمــان ایــن
اســت کــه در ســال آینــده ،مایتیپاکــس
بهعنــوان یــک راهــکار برجســته در کل
کشــور فعــال شــود.
پروژههــای اســتراتژیک ســال آینــده
کدامهــا هســتند؟

پروژههــای ســال آینــده بــه  2گــروه
نماینــدگان و مشــتریان طبقهبنــدی
میشــوند .یکــی اصــاح الگــوی همــکاری
بــا نماینــدگان اســت کــه معمــوالً جــزء
پروژههــای عــادی شــرکت تلقــی
میشــود ،امــا ازآنجاکــه قــرار اســت
تعاریــف اســتاندارد تغییــر یابــد و ایــن
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موضــوع ،مــدل تجــاری را بــا نماینــدگان
تحتالشــعاع قــرار میدهــد ،بایــد از آن
بهعنــوان یــک مأموریــت اصلــی بــرای
ســال آینــده یــاد کــرد .در ایــن مــدل
جدیــد ،مکانیــزم همــکاری در راســتای
کمــک بــه افزایــش ســطح خدمــات
اصــاح خواهــد شــد و در زمینــه بهــرهوری
و الگوهــای کارایــی ( )Bench markرا
بهصــورت مشــترک بــا همــکاران خــود
در راســتای ایجــاد مزیــت و ایجــاد ارزش
عملیاتــی میکنیــم.
بــا توجــه بــه اینکــه زمینههــای تغییــر در
حــوزه نماینــدگان در ســال  98پیریــزی
شــده ،ســال آینــده بهطــور ویــژهای بــه
بهبــود مکانیــزم همــکاری بــا مشــتریان
گــروه تجــاری خواهیــم پرداخــت .اســم
ایــن پــروژه در حــال حاضــر ،تجــارت
الکترونیکــی ( )E-commerceاســت
و البتــه لزومــاً متناظــر بــا آن مفهــوم
کالســیکی کــه از تجــارت الکترونیکــی
میشناســیم نیســت .در ایــن پــروژه

ســازوکاری ایجــاد میشــود کــه بتوانیــم
در آن بــا شــرکتهای کوچــک و متوســط
ی همــکاری
و حتــی کس ـبوکارهای خانگ ـ 
و بــه موفقیــت کســبوکار آنهــا کمــک
کنیــم .موفقیــت ایــن پــروژه میتوانــد بــه
تســریع فرایندهــای اقتصــادی در کشــور
کمــک کنــد کــه مرتبــط بــا ارزشهــای
تیپاکــس در ارزشآفرینــی پایــدار بــرای
ذینفعــان اســت.
ازآنجاییکــه هــدف مــا ایــن اســت کــه در
ســال آینــده ،رشــد  2برابــری را بــار دیگــر
تکــرار کنیــم ،نیازمنــد اصــاح الگوهــای
لجســتیکی هســتیم تــا بتوانیــم در
حجــم انبــوه ،مکانیــزم عملیــات ســورت،
جابهجایــی ،انتقــال و تحویــل را انجــام

دهیــم .ایــن موضــوع یــک پــروژه بزرگــی
بــرای توســعه زیرســاختهای خودمــان
و همچنیــن ایجــاد نقاطــی در کشــور
اســت کــه بتواننــد در حــد هابهــای
میانــی قــوی فعالیــت کننــد؛ بنابرایــن در
ســال آینــده هابهــای میانــی خودمــان
را کــه در ســال جــاری راهانــدازی اولیــه
کردهایــم بــا اســتاندارد قابلقبــول
عملیاتــی کــرده تــا بتوانیــم 2 ،برابــر شــدن
حجــم مرســوالت را پوشــش دهیــم.
از دیــد سیســتمی ،نگــرش تحــول در
تیپاکــس بــر ایــن اصــل اســتوار اســت کــه
بــرای نوســازی نیازمنــد ایــن هســتیم کــه
یــک الگویــی را بشــکنیم تــا مفهــوم نوینــی
را عرضــه کنیــم .درواقــع در ایــن راهبــرد،
شــما یــک مدلــی را خــراب میکنیــد
تــا بتوانیــد از پایــه ،چیــز دیگــری را
بســازید .بخشــی از کارهایــی هــم کــه
در هــر ســال انجــام و ســال بعــد بــه آن
شــکل میدهیــم،از همیــن جنــس اســت.
بــه ایــن معنــی کــه تجــارب و مفاهیمــی
کــه را مانــع فعالیــت مــا هســتند بشــکنیم
تــا رشــد را در شــرکت نهادینــه کنیــم و
روبــه جلــو حرکــت کنیــم .بــا ایــن نــگاه،
بــرای آنکــه بتوانیــم ارائــه یــک ســرویس
رقابتــی را عملیاتــی کنیــم ،نیــاز داریــم
بوکارها
کــه یــک شــبکه پشــتیبان کســ 
یــا  B2Cرا بهطــور عمیــق فعــال کنیــم.
ایــن موضــوع ،خــود نیازمنــد اســت کــه
مکانیــزم همــکاری بــا نماینــدگان را از
حالــت کالســیک و جــاری ارتقــاء دهیــم
تــا بتواننــد یــک همــکار خــوب بــرای
شــرکتهای فــروش کاال باشــند .در ایــن
راه نیازمنــد هســتیم کــه مکانیزمهــا،
شــیوه همــکاری و درکــی را کــه از نــوع
رابطهشــان بــا شــرکتهای تجــاری
دارنــد ،بشــکنیم؛ بنابرایــن در ســال
آینــده یــک زحمتــی بــرای همــه ایجــاد
خواهیــم کــرد کــه در نهایــت یــک
رحمــت خواهــد بــود و آن هــم ایــن اســت
کــه ســازوکار نوینــی را نهادینــه کنیــم.
شــاید در ابتــدا نماینــدگان تصــور کننــد
ایــن کار بــه آنهــا لطمــه خواهــد زد،
امــا همانطــور کــه در ســال جــاری هــم
مشــاهده کردنــد ،مجــدد بــه ایــن برداشــت

حلقــه بــاال فعــال میشــود و رشــد
مضاعــف خواهــد شــد.
ســال آینــده یــک حلقــه جدیــد افــزوده
میشــود کــه در حــوزه بخــش  Bیــا
کسبوکارهااســت .در ایــن مســیر قصــد
داریــم شــبکه پشــتیبان کســبوکارها
را ایجــاد کنیــم کــه ایــن شــبکه ســبب
میشــود بیزینسهــا بتواننــد حجــم
فــروش خــود را افزایــش دهنــد کــه ایــن
کار معــادل ارائــه یــک ســرویس رقابتــی
اســت .در نتیجــه ،مجــددا ً حجــم مشــتریان
افزایــش و چرخههــای قبلــی نیــز توســعه
مشــترک خواهیــم رســید کــه هــم ســطح مییابنــد و رشــدی پایــدار را بــرای
خدماتشــان افزایــش خواهــد یافــت ،هــم اکوسیســتم مــا رقــم میزنــد.
اعتمــاد مشــتریان بــه آنهــا افزایــش
مییابــد و هــم در نهایــت بازارهــای
دســتنخورده را بهدســت میآوریــم و
بــه نماینــدگان منتقــل میکنیــم .از ایــن
راه میتــوان ســهم بــازار را افزایــش داد و
نتایــج درآمــدی خوبــی بــرای نماینــدگان
رقــم زد .رشــد شــرکت نیــز پایــدار
میشــود و زیرســاخت خوبــی هــم بــرای
کشــور بهوجــود میآیــد.
بــه نظــر میرســد مــا بــا
چرخههــای رشــد در اینجــا مواجــه
هســتیم کــه بازیگــران مختلــف ،همــه
بــا هــم پیشــرفت میکننــد.

حلقــه علــت و معلولــی کســبوکار مــا
بــه ایــن صــورت اســت کــه بــا حضــور
نماینــدگان ،پوشــش جغرافیایــی اتفــاق
میافتــد .بــا افزایــش ایــن پوشــش،
مشــتریان مــا افزایــش مییابنــد و در
نتیجــه ،حجــم ترافیــک و عملیــات مــا
بیشــتر خواهــد شــد و بــرای پوشــش
حجــم عملیــات افزایــش یافتــه نیــز
مجــددا ً بــه نماینــدگان بیشــتری نیــاز
داریــم کــه رشــد کمــی را رقــم میزنــد.
ســال گذشــته ،یــک چرخــه دیگــر اضافــه
کردیــم و آنهــم ایــن اســت کــه وقتــی
رشــد میکنیــم ،اگــر فعالیــت شــبکه
مــا اقتصــادی باشــد ،میتوانیــم قیمــت
رقابتــی داشــته باشــیم و در نتیجــه
مشــتریان بیشــتر میشــوند ،مجــددا ً
ترافیــک عملیــات افزایــش مییابــد،

در حالــی از تکــرار رشــد  2برابــری
در ســال آینــده صحبــت میکنیــد
کــه شــاخصهای اقتصــادی کل کشــور
اوضــاع خوبــی ندارنــد .ایــن  2مســأله
چطــور بــا هــم جمــع میشــوند؟

اتفاقــاً ایــن  2موضــوع کامــ ً
ا بــا هــم
جمعپذیــر هســتند .اگــر کســبوکاری
بخواهــد در داخــل کشــور پیشــرفت کنــد،
نیازمنــد تبــادل بیــن ارکان و اجــزای
مختلــف اقتصــادی در داخــل کشــور اســت
و ایــن موضــوع روی دوش شــرکتهایی
ماننــد تیپاکــس اســت.
وقتــی شــرایط کالســیک اقتصــادی خــوب
اســت ،در آن صــورت ،حجــم عملیــات
بهســرعت تعامــل ربــط نــدارد .مثــ ً
ا،
یــک کشــتی کاال میآیــد ،بــا چنــد
کامیــون ،بــار جابهجــا شــده و عملیــات
توزیــع انجــام میشــود .بهاینترتیــب،
تعامــات بهصــورت انبــوه انجــام خواهــد

شــد کــه در چنیــن شــرایطی موضــوع
رقابــت و رقابتپذیــری محــدود اســت؛
امــا وقتــی در چنیــن شــرایطی نیســتیم،
ســرعت اهمیــت زیــادی مییابــد؛ یعنــی
حجــم جابهجایــی کاال کوچــک شــده
امــا همــه میخواهنــد آن را بــا ســرعت
بــاال جابهجــا کننــد .وقتــی اقتصــاد
شــرایط خوبــی دارد ،یــک نفــر بــه انــدازه
فــروش یــک ســال ســفارش میدهــد و
آن را میفروشــد و وقتــی اقتصــاد قــدری
ضعیــف میشــود ،ســفارشها هــر  6مــاه
اتفــاق میافتــد و وقتــی منابــع کافــی
بــرای ســفارش طوالنیمــدت وجــود
نــدارد ،کارایــی حــرف اول را خواهــد زد.
در نتیجــه ،بهجــای اینکــه ســفارش
 2بــار در ســال باشــد 12 ،بــار در ســال
اتفــاق میافتــد و بــه ایــن ترتیــب ،معنــی
ســرعت در جابهجایــی کاال اهمیــت
خواهــد یافــت .از ایــن منظــر ،تیپاکــس
بــه کســبوکارها کمــک خواهــد کــرد
تــا اقتصــاد عملیاتــی خــود را زنــده نگــه
دارنــد و شــرکتها بتواننــد فعــال باشــند.
بنابرایــن ،پیشبینــی مــا ایــن اســت کــه
ســال آینــده بــه شــرکتهایی ماننــد
تیپاکــس -کــه بتواننــد بــه کارایــی
کســبوکارها کمــک کننــد -بســیار
بیشــتر نیــاز خواهــد شــد و حتمــاً جــای
رشــد بــرای شــرکت مــا هســت .درواقــع،
موضــوع مــا بــرای ســال آینــده ،صرفــاً
خودمــان نیســتیم .هــدف ایــن اســت کــه
ضمــن کمــک بــه همــه کســانی کــه در
چرخــه اقتصــاد کشــور کار میکننــد،
مــا هــم از گــردش کاال و زنــده مانــدن
بوکارشــان،
شــرکتها و توســعه کس 
منتفــع شــویم.
بهعنــوان کارشــناس ایــن حــوزه،
چــه پیشــنهادی بــرای توســعه بــازار
داریــد؟ بــا توجــه بــه ایــن چرخههایــی
کــه اشــاره کردیــد ،رشــد شــرکتهای
رقیــب میتوانــد بــه تیپاکــس کمــک
کنــد؟

در الگــوی ذهنــیای کــه بــرای تیپاکــس
داریــم و اکوسیســتمی کــه در هلدینــگ
فاخــر دنبــال میشــود ،بهدنبــال رقابــت
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بــرای از بیــن بــردن رقیــب نیســتیم.
درواقــع ،موضــوع ایــن اســت کــه رقابــت
ســازندهای در فضــای ملــی ایجــاد کنیــم
کــه باعــث شــکوفایی اقتصــاد شــده و از
ایــن فضــا ،همــه فعــاالن ایــن حــوزه
منتفــع شــوند.
همانطــور کــه گفتــم ،مــا تعــداد
نماینــدگان را زیــاد کردیــم و بــا افزایــش
تعــداد ،حجــم مرســوالت هــم زیــاد شــد،
بنابرایــن نماینــدگان آســیبی ندیدنــد .در
یــک نــگاه کلیتــر ،مشــابه همیــن اتفــاق
روی میدهــد و هــر چقــدر شــرکتهای
شــبیه تیپاکــس بیشــتر باشــند ،طبیعتــاً
کمــک میکننــد بــه اینکــه چرخــه
اقتصــاد بیشــتر بچرخــد و مــا هــم در ایــن
چرخــه جــای بهتــری خواهیــم داشــت.
یــک نکتــه اساســی دیگــر هــم اینکــه
مــا در تیپاکــس بــا طراحــی الگوهــای
همــکاری در اکوسیســتم ،خــود را رقیــب
هیــچ کــس نمیدانیــم و فکــر میکنیــم
اصــوالً وظیفــه مــا ایــن اســت کــه بــه
اقتصــاد و بــه مشــتریانمان کمــک کنیــم
و رقابــت بــا کســی نداریــم کــه بخواهیــم
جــای کســی را بگیریــم .تنهــا رقابــت مــا
بــر ســر ایــن اســت کــه چطــور میتوانیــم
بــه مشــتریان خدمــت برســانیم ،بنابرایــن
تمــام کســانی را کــه در ایــن حــوزه فعالیت
میکننــد همــکار خودمــان میدانیــم و
شــاید همــه مــا بــا هــم رقیــب اقتصادهــای
برونــی باشــیم زیــرا کــه دیــدگاه ۳۶۰
درجــه اقتصــادی مــا حاکــی از آن اســت
کــه کمــک کنیــم اقتصــاد ذینفعــان رشــد
یابــد.
بهعبارتدیگــر ،بــازار در کشــور آنقــدر
جــای خالــی دارد کــه فقــط بایــد تــاش
کنیــم ایــن جاهــای خالــی را پــر کنیــم.
هنــوز بــا محدودیــت بــازار فاصلــه زیــادی
داریــم .بــه همیــن دلیــل ،اصــ ً
ا فکــر
نمیکنــم موضــوع رقابــت غیرســازنده
مفهومــی داشــته باشــد .امیــدوارم نــگاه
همــه ایــن باشــد کــه دستبهدســت هــم
دهیــم تــا الگــوی رقابتــی و اقتصــادی را به
کس ـبوکارهای کشــور ارائــه کنیــم تــا در
ایــن صــورت هــم بــه اقتصــاد کشــور و هــم
بــه خودمــان کمــک کنیــم .مثـ ً
ا ،اگــر مــا
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یــک پوشــش جغرافیایی گســتردهای داریم
و یــک شــرکت دیگــر بهصــورت محلــی در
یــک نقطــه خــاص در حــال کار اســت ،مــا
رقیــب هــم نیســتیم و میتوانیــم بــا هــم
همــکاری داشــته باشــیم.
از نظــر قوانیــن و مقــررات دولتــی بــا
چــه چالشــی روب ـهرو هســتید؟

بزرگتریــن چالشــی کــه اکنــون بــا آن
مواجهیــم ایــن اســت کــه یــک ســری
قوانیــن و مقــررات در رابطــه بــا شــبکه
خدمــات پســتی شــفاف نیســت و یــک
ســری انتظاراتــی کــه برخــی نهادهــا
دربــاره جابهجایــی کاال در داخــل کشــور
دارنــد ،بــا مکانیزمهــای کنترلــی ورود کاال
بــه کشــور مخلــوط شــده اســت.
پرســش ایــن اســت کــه اگــر یــک نفــر
بســتهای را از یــک مغــازه ،بــه مغــازه دیگــر
ببــرد ،آیــا مســؤولیتی در قبــال قاچــاق
بــودن آن بســته دارد؟ اگــر یــک تاکســی
مســافری را ســوار میکنــد ،بایــد ســوابق
کیفــری مســافر را بررســی کنــد؟ ایــن
خواســته ،انتظــار معقولــی نیســت.
اکنــون یــک انتظــاری بــه وجــود آمــده
اســت که کســی کــه فعالیــت پســتی انجام
میدهــد ،خــودش ترخیــصکار گمــرک
اســت و کامـ ً
ا میدانــد فرایندهــای قانونــی
یــک مرســوله ســپری شــده اســت یــا نــه.
اینگونــه کنترلهــا بایــد در مبــادی
ورودی انجــام شــود.در حــوزه خدمــات
پســتی ،در حــدی کــه قابــل شناســایی
اســت حتمــاً شــرکتهای پســتی جلــوی
جابهجایــی بســتههای غیرمجــاز را
میگیرنــد .حتمــاً یــک راننــده تاکســی
اگــر یــک نفــر را بــا یــک چاقــو ببینــد ،او
را ســوار نمیکنــد.
اکنــون یکــی از چالشهــای مــا در
جابهجایــی مرســوالت پســتی ایــن اســت
کــه نهادهــای مرتبــط کنترلــی ،بهطــور
ناگهانــی جلــوی ارســال بســتههای
پســتی را میگیرنــد .حــاال در اینجــا
بســتههای مختلــف مــردم قــرار دارد و
همگــی بــا هــم دچــار تأخیــر در ارســال
میشــوند .اینکــه بهطــور خــاص یــک
بســته را شناســایی کننــد و جلــوی آن را

بگیرنــد ،قطع ـاً مشــکلی نیســت و مــا هــم
همــکاری میکنیــم؛ امــا اینکــه باعــث
میشــوند بــه مشــتریان شــرکتهای
پســتی لطمــه بخــورد ،بــه معنــی لطمــه
بــه اقتصــاد کشــور اســت کــه خــود ایــن
موضــوع برخــاف نیــت اصلــی فعالیــت
اصلــی همیــن نهادهاســت؛ بنابرایــن
الزم اســت قوانیــن و مقــررات شــفافی
وضــع شــود تــا فراینــد ارائــه خدمــات
شــرکتهایی ماننــد تیپاکــس را بــه
مشــتریان نهایــی تســهیل کنــد .مــا دربــاره
فراینــد تشــخیص و شناســایی مرســوالت
غیرمجــاز کامــ ً
ا همــکاری میکنیــم امــا
انتظــار داریــم ایــن موضــوع ســبب تأخیــر
بوکار مشــتریان
و ایجــاد ضــرر بــه کســ 
مــا نشــود.
در پایــان اگــر نکتــه دیگــری باقــی
مانــده اســت ،بفرماییــد.

انتظــاری کــه از همــه دوســتان و همــکاران
در داخــل مجموعــه و نماینــدگان بهعنــوان
بخشــی از زنجیــره فعالیــت مــا مــیرود
ایــن اســت کــه فضایــی بــه وجــود
آوریــم تــا مشــتریان بــه مــا اعتمــاد
کننــد و شــرط ایــن موضــوع ،پایبنــدی
بــه تعهــدات اســت .وقتــی بــه مشــتری
متعهــد میشــویم تــا خدماتــی ارائــه
دهیــم ،بــه هــر شــیوهای شــده بایــد بــه
تعهــد خــود عمــل کنیــم.
اهمیــت ایــن موضــوع بــرای مــا آن قــدر
زیــاد اســت کــه دربــاره میــزان پیشــرفت
بوکار شــرکت فقــط یــک شــاخص
کســ 
حجــم عملیــات را در نظــر میگیریــم
امــا دربــاره شــیوه ارتبــاط بــا مشــتریان
 2شــاخص وجــود دارد .یکــی اینکــه
هیــچ مشــتری ناراضــی نداشــته باشــیم و
رفتــار ناشایســت بــا مشــتریان بــه صفــر
برســد و دیگــر اینکــه در رابطــه بــا هــر
عملیاتــی کــه انجــام میدهیــم ،بــه  SLAو
اســتانداردهای آن خدمــت متعهــد باشــیم.
اگــر مشــتریان بــه مــا اعتمــاد کننــد،
همــکار خــوب آنهــا خواهیــم بــود و بــه
آنهــا آســایش و آرامــش میدهیــم کــه
عــاوه بــر ارزش اقتصــادی ،ارزش محیــط
اقتصــادی را نیــز عرضــه خواهیــم کــرد.

عضو هیأتمدیره شرکت تیپاکس نقطه عطف سال  ۹۸را اعالم کرد:

تیپاکس
نخستین و تنها شرکت پستی دانش بنیان کشور
رقیــه حســنزاده مدیــری بــا ســابقه و کارکشــته اســت .او کــه
دانشآموختــه رشــته حســابداری اســت ،ســابقهای طوالنــی
و موفــق در مجموعههــای بزرگــی چــون گــروه هفــت المــاس،
دخانیــات قشــم و کارگــزاری فــوالد مبنــا دارد.
او از ســال  1397بــه هلدینــگ فاخــر پیوســته و بــه عنــوان عضــو

 عملکــرد تیپاکــس را در ســال 98
چطــور ارزیابــی میکنیــد؟

تیپاکــس ،کــه فعالیــت خــود رااز ســال
 1339آغــاز کــرده و اکنــون بــه عنــوان
یــک شــرکت قدیمــی و اســتخواندار
محســوب میشــود ،در ســال ،1395
بهدرســتی نیــاز بــه تغییــر را درک کــرد و
تصمیــم گرفــت پوســت بینــدازد؛ چــرا کــه
دنیــا بهســرعت در حــال تغییــر اســت و
در چنیــن شــرایطی ،تنهــا کســانی موفــق
خواهنــد بــود کــه بتواننــد خودشــان را بــا
ایــن تغییــرات همــراه کننــد.
حرکــت در مســیر تغییــرات ،از ســال 96
آغــاز شــد و در ســال  97عمــا رویکــرد
تیپاکــس از وضعیــت ســنتی بــه یــک
رویکــرد مکانیــزه بــر پایــه بســترهای
نرمافــزاری تغییــر کــرد .بــر همیــن
اســاس ،ســال  98را بســیار متفــاوت از
گذشــته آغــاز کــرد و بــه توســعه و تثبیــت
ســامانههای نرمافــزاری پرداخــت.

هیأتمدیــره شــرکت تیپاکــس بــه فعالیــت مشــغول اســت.
حســنزاده در ایــن گفتوگــو تأکیــد فراوانــی بــرروی
توســعه دانــش و فنــاوری و اســتفاده از آن در جهــت خلــق
خدمــات و محصــوالت جدیــد براســاس انتظــارات مشــتری
دارد.

در ایــن راه ،مــا بــا چالشهــای زیــادی
روبــهرو بودهایــم چــرا کــه طبیعتــاً در
برابــر هــر تغییــری ،مقاومتهایــی وجــود
دارد .بــرای مثــال ،پیــش از این بســیاری از
کارهــا بهصــورت دســتی انجــام میشــد و
افــراد بــه اســتفاده از کاغــذ عادت داشــتند.
همیــن موضــوع کــه همکارانمــان کاغــذ را
کنــار گذاشــته و از سیســتمهای نویــن
الکترونیکــی اســتفاده کردنــد ،یــک چالــش
بســیار بــزرگ بــود امــا خوشــبختانه پــس
از مدتــی ،شــاهد همراهــی همــه افــراد در
ارتبــاط بــا تیپاکــس بودیــم.
خوشــبختانه در تیپاکــس ،اراده بزرگــی
بــرای تغییــر و پیشــرفت وجــود دارد،
بنابرایــن یــک ســبد اهــداف  5ســاله
ترســیم شــد و بــر اســاس ایــن ســبد
اهــداف ،ســال  ،98ســال بســیار خوبــی
بــود .همچنیــن ،نیروهــای جدیــدی بــه
جمــع مــا اضافــه شــدند کــه میتواننــد
در ادامــه مســیر ،کمــک مؤثــری بــرای

تیپاکــس باشــند.
ایــن نکتــه را هــم اضافــه کنــم کــه هســته
اصلــی کســبوکار تیپاکــس ،پســت
لجســتیک اســت .بــا ایــن حــال ،در مســیر
فعالیــت نیــاز بــود بســیاری از زنجیرههــای
فعالیــت ،تکمیــل شــوند .ایــن مأموریــت
بــه هلدینــگ فاخــر ســپرده شــد تــا امــکان
ارائــه خدمــت بــرای تیپاکــس بــا همراهــی
مجموعههــای همــکار ،بهصــورت
کامــل و در بخشهــای مختلــف ماننــد
 ،Fulfillmentپســت بینالملــل ،خدمــات
درونشــهری و ...میســر شــود.
در ســال  ،98تیپاکــس موفقیــت دیگــری
هــم تجربــه کــرد و بهعنــوان یــک شــرکت
دانشبنیــان از ســوی معاونــت علمــی و
فنــاوری ریاســتجمهوری پذیرفتــه شــد.
درواقــع ،تیپاکــس نخســتین و تنهــا
شــرکت پســت لجســتیک دانشبنیــان در
ایــران اســت و ایــن موضــوع هــم حاصــل
تغییــرات گســترده فناورانــه و دانشمحــور
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در  3ســال اخیــر و در بســتر  ITاســت.
 بــرای افــرادی کــه بــا ایــن حــوزه
آشــنا نیســتند ،ایــن طــور بــه نظــر
میرســد کــه یــک شــرکت کوریــر
پســتی ،بســتهای را از نقطــه اول تحویــل
میگیــرد و در نقطــه دوم تحویــل
میدهــد بنابرایــن ایــن کار خیلــی
دانــش عجیــب و غریبــی نمیخواهــد.
چــه پیچیدگیهــا و چــه تولیــد
دانشــی ســبب شــد تــا تیپاکــس
بهعنــوان یــک شــرکت دانشبنیــان
پذیرفتــه شــود؟

هــر صنعتــی پیچیدگیهــای خــاص
خــود را دارد و پســت لجســتیک نیــز
یــک صنعــت بســیار پیچیــده اســت .البتــه
موافقــم افــرادی کــه بیــرون از ایــن صنعت
هســتند ممکــن اســت بگوینــد مگــر چــه
کار پیچیــدهای انجــام میدهیــد؟ یــک
بســته را از یــک نقطــه بــه یــک نقطــه
دیگــر میرســانید؛ ولــی واقعــاً کار بــه
ایــن ســادگی نیســت و پشــت صحنــه،
فرایندهــای بســیاری اتفــاق میافتــد تــا
یــک بســته از یــک مــکان بــه یــک مــکان
دیگــر منتقــل شــود.
ایــن نکتــه را هــم بگویــم کــه در شــرایط
تحریــم ،بیــش از همیشــه نیازمنــد ایــن
هســتیم کــه تولیــد بهویــژه تولیــد
دانــش را در داخــل کشــور تقویــت کنیــم.
دانشبنیــان بــودن یــک شــرکت هــم
بــه ایــن معنــی اســت کــه آن شــرکت
موفــق شــده دانشــی را در داخــل کشــور
تولیــد کنــد .البتــه ،طبیعــی اســت کــه
مشــاورههایی بــا شــرکتهای خارجــی
صــورت بگیــرد امــا اصــل دانــش در
اینجــا ســاخته و تولیــد میشــود .براثــر
همیــن دانــش هــم رویکردهــای ســنتی
در تیپاکــس تغییــر کــرده و تــاش شــده
اســت تــا بــا نیــاز بــازار منطبــق شــویم.
خوشــبختانه ،دولــت هــم بــه دنبــال
کمــک بــه شــرکتهای دانشبنیــان
اســت و در ایــن زمینــه گامهــای عملیاتــی
نیــز برداشــته شــده اســت.
البتــه ،براثــر همیــن ناآشــنایی بــا صنعــت
پســت کــه شــما بــه آن اشــاره کردیــد ،مــا
را بهعنــوان شــرکت دانشبنیــان نــوع 2
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از یــک بســتر نرمافــزاری پیشــرفته
امکانپذیــر نبــوده و نیســت .مگــر ایــن
کــه تعــداد زیــادی نیــروی انســانی ب ـهکار
گرفتــه شــوند کــه از نظــر اقتصــادی
بههیچوجــه بهصرفــه نیســت.
ایــن نکتــه را هــم در اســتفاده از فنــاوری
بایــد در نظــر گرفــت کــه تحریــم
همیشــگی نیســت و روزی شــاهد حضــور
شــرکتهای خارجــی در ایــران خواهیــم
بــود در نتیجــه در آن زمــان نبایــد از
نظــر فنــاوری و قــدرت عملکــرد ،خیلــی
پایینتــر از رقبــای خارجــی باشــیم .در
مجمــوع ،فکــر میکنــم هزین ـهای کــه در
انتخــاب کردنــد .ایــن در حالــی اســت کــه بخــش فنــاوری انجــام میدهیــم ،نوعــی
معتقــدم ایــن دانــش در تیپاکــس آنقــدر ســرمایهگذاری اســت و بازخــورد و نتیجــه
پیچیــده و توســعه یافتــه اســت کــه بایــد بســیار خوبــی دارد.
بهعنــوان شــرکت دانشبنیــان نــوع یــک
انتخــاب میشــدیم .بــا ایــن حــال ،بــا از دانشبنیــان شــناخته شــدن
برنامههــای توســعهای همــکاران مــا در تیپاکــس بهعنــوان یکــی از نقــاط
بخــش  ،ITفکــر میکنــم در ســال آینــده عطــف ســال  98نــام بردیــد .تیپاکــس
تقاضــای ارتقــای ســطح از نــوع  2را بــه دیگــر چــه دســتاوردها و موفقیتهایــی
نــوع یــک داشــته باشــیم تــا در باالتریــن در ایــن ســال داشــت؟
ســطح شــرکتهای دانشبنیــان قــرار همانطــور کــه میدانیــد ،برنامــه
گیریــم.
توســعهای در تیپاکــس تــا ســال 1401
تعریــف شــده و همیــن کــه ایــن برنامــه
طبیعتــ ًا تولیــد دانــش و حرکــت بــا کمتریــن ضریــب خطــا انجــام شــد و
بــر لبــه فنــاوری ،هزینــه دارد .شــاید توانســتیم بــه ســبد اهــداف برنامهریــزی
بهخاطــر همیــن هزینههاســت شــده دســت یابیــم ،موفقیــت بزرگــی بــود.
کــه دیگــر شــرکتهای لجســتیکی امیــدوارم در آینــده نیــز بــه مرحلــهای
فعــال در کشــور همچنــان بهصــورت
برســیم کــه بتوانیــم بــه جــای برنامههــای
ســنتی کار خــود را پیــش میبرنــد.
هزینهکــرد بــرای ایــن کار چقــدر  3ســاله و  5ســاله ،برنامــه  20ســاله
ضــرورت دارد و آیــا بهصرفــه اســت؟ تیپاکــس را تدویــن کنیــم .قطعـاً تیپاکــس
در دنیــای امــروز ،اگــر قــرار اســت تحولــی میتوانــد بــه ایــن نقطــه برســد چــرا کــه
فعــل خواســتن در ایــن مجموعــه کامــ ً
ا
در یــک کســبوکار رخ دهــد ،هیــچ
چــارهای جــز اســتفاده از تکنولوژیهــای جــاری اســت.
جدیــد نیســت .مــا هــم خــارج از ایــن
دنیــا نیســتیم و اگــر دنیــا پیشــرفت کــرده
اســت ،بــه واســطه رشــد فنــاوری بــوده و
هرکســی کــه خــودش را بــه تکنولــوژی
متصــل کــرده ،بــه توســعه کســبوکار
خــود موفــق شــده اســت.
اگــر موفــق شــدهایم در تیپاکــس
ی را
میانگیــن تعــداد بســتههای ارســال 
 2برابــر کنیــم و میخواهیــم ایــن رشــد
بــا ســرعت ادامــه یابــد ،بــدون اســتفاده

جایــگاه تیپاکــس را در صنعــت پســت
کشــور چگونــه ارزیابــی میکنیــد؟

از شــرکت ملــی پســت بهعنــوان یــک
ســازمان دولتــی بــا مختصــات خــاص
خــودش کــه بگذریــم ،معتقــدم تیپاکــس
پیشــگام کوریــر ســرویسهای فعــال در
ایــران اســت .بهویــژه بــا تغییــر رویکــردی
کــه بهموقــع انجــام شــد ،اســتفاده از
تکنولــوژی ســبب شــد تــا تیپاکــس

داده و محصــوالت و خدمــات جدیــدی در
ایــن زمینــه عرضــه کنــد.
هرچنــد ،در رابطــه بــا توجــه بــه نــگاه
مشــتری در شــروع مســیر هســتیم ،امــا
خوشــبختانه بــه خوبــی ایــن نیــاز در
مجموعــه حــس شــده اســت و تغییــرات
ســاختاری خوبــی در تیپاکــس در ایــن
زمینــه در حــال روی دادن اســت.
ســال  99را بــرای تیپاکــس چطــور
پیــش بینــی میکنیــد؟

ســرآمد ســایر فعــاالن ایــن حــوزه باشــد.
درواقــع ،اگــر امــروز ایــن تغییــر رویکــرد
شــکل میگرفــت دیــر شــده بــود و
تیپاکــس از دیگــران عقــب میافتــاد.
البتــه ســرآمد و پیشــگام بــودن فقــط بــه
ایــن دلیــل نیســت کــه تیپاکــس هــر روز
نســبت بــه دیگــران  ،بســتههای بیشــتری
را جابهجــا میکنــد ،بلکــه اســتفاده از
فنــاوری و ارائــه خدمــات بــا کیفیــت بــه
مشــتریان مــا را در ایــن جایــگاه قــرار داده
اســت .ایــن ارائــه خدمــات بــا کیفیــت
هــم نیــاز امــروز هــر کس ـبوکاری اســت.
مشــتریان ممکــن اســت یــک بــار بــه شــما
مراجعــه کننــد ،امــا زمانــی بــه مشــتری
مانــدگار و وفــادار بــدل خواهنــد شــد کــه
کیفیــت خدمــات خــود را روزبـهروز بهبــود
بخشــید .مشــتری هــم وقتــی تبدیــل بــه
مشــتری وفــادار شــد ،تــا زمانیکــه شــما
کیفیــت خــود را کاهــش ندهیــد ،بــا شــما
باقــی میمانــد.
کس ـبوکاری فعــال و موفــق خواهــد بــود
کــه بــه مشــتریان بهــا دهــد .مشــتریان
وفــادار ،انتظــارات خــود را اعــام
میکننــد .ایــن انتظــارات بایــد از ســمت
ســازمان بــه خوبــی شــنیده شــده و بــه
خلــق محصــوالت جدیــد منجــر شــود.
بــرای مثــال ،اکنــون رویکــرد مــردم بــرای
تهیــه و خریــد اقــام مــورد نیــاز خــود
تغییــر کــرده و فروشــگاههای اینترنتــی
نقــش بزرگــی در ایــن میــان بــازی
میکننــد .بنابرایــن یــک شــرکت پســتی
بایــد خــود را بــا ایــن نیــاز مــردم وفــق

هــر اتفاقــی کــه در کشــور رخ دهــد،
بــه یــک ســری خدمــات بــه عنــوان
کســبوکارهای پایــه نیــاز اســت کــه
پســت و لجســتیک نیــز در ایــن فهرســت
قــرار دارنــد .رویکــرد بازارهــای ســنتی نیــز
در حــال تغییــر اســت و توجــه ایرانیــان
بــه اســتفاده از ابزارهــای نویــن روزب ـهروز
بیشــتر جلــب میشــود .در چنیــن
شــرایطی معتقــدم اگــر تیپاکــس ســرعت

بیشــتری بــه رونــد حرکــت توســعهای خود
داده و بــه قــول معــروف ســریعتر بجنبــد،
میتوانــد ســال آینــده را بــا موفقیتــی
فراتــر از انتظــارات و پیشبینیهــا بــه
پایــان بــرد.
در پایــان ،اگــر نکتــه دیگــری داریــد،
بفرماییــد؟

بایــد بــه همکارانمــان بگویــم مشــتری،
مشــتری و مشــتری را همــواره در نظــر
بگیرنــد .نــگاه مــا بــه مشــتری بایــد خیلــی
دقیــق باشــد و خواســتههای او بــه خوبــی
دیــده شــود .در نتیجــه ایــن نــگاه درســت،
میتــوان محصــوالت جدیــدی را روی
بســتر فناوریهایــی کــه تاکنــون ایجــاد
شــده و در آینــده نیــز توســعه مییابنــد،
ارائــه داد .حــرف اول و آخــر را مشــتری
میزنــد و اگــر او از مــا راضــی باشــد،
کســبوکار شــکل میگیــرد و ادامــه
مییابــد.
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مدیر لجستیک تیپاکس به یک دهه آینده فکر میکند؛

طراحی شبکه تیپاکس
برای توزیع یک میلیون بسته در روز
حمیدرضــا خرمشــاهی مدیــر لجســتیک شــرکت تیپاکــس اســت .او
کــه حــدود ربــع قــرن ســابقه فعالیــت در بخــش لجســتیک صنایــع
و ســازمانهای بزرگــی چــون شــرکت کیســون را در کارنامــه خــود
دارد ،از خــرداد ســال گذشــته بهعنــوان مدیــر لجســتیک بــه

واحــد لجســتیک در شــرکتی
کــه خــود بــه فعالیــت لجســتیکی
میپــردازد ،چــه وظایفــی دارد؟

وظیفــه و رســالت ایــن واحــد ،معمــاری
لجســتیک شــبکه تیپاکــس اســت و مــا
بــرای ســازماندهی و افزایــش بهــرهوری
در ارائــه خدمــات بــه مشــتریان گام
برمیداریــم .در ایــن راســتا ،روی
طراحــی شــبکهای کار میکنیــم کــه
بــا پیادهســازی آن بتــوان بــه نیازهــای
تیپاکــس در  10ســال آینــده پاســخ
داد .چراکــه معمــوالً نــگاه در چنیــن
طراحیهایــی ،بلندمــدت و بــرای کمــک
بــه توســعه پایــدار شــرکت اســت .اکنــون
تعــداد شــعب و گســتره جغرافیایــی
فعالیــت تیپاکــس در حــال افزایــش
اســت و هرکــدام از ایــن مــوارد در حــوزه
لجســتیک ،حکــم یــک مســأله را دارد و مــا
تــاش میکنیــم بــه ایــن پرســش پاســخ
دهیــم کــه در آینــده شــبکه بایــد بــه چــه
صورتــی باشــد.
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شــرکت تیپاکــس پیوســته اســت.
او مأمــور طراحــی شــبکهای بــرای بلندپروازیهــای شــیرین
تیپاکــس اســت و از حــاال روزی را تصــور میکنــد کــه تیپاکــس
یــک میلیــون بســته در روز توزیــع میکنــد.

اســاس هــم واحــد مهندســی لجســتیک
شــکل گرفــت .در ایجــاد ایــن واحــد نیــز
از شــرکت  FedExالگــو گرفتیــم .در ایــن
شــرکت مطــرح لجســتیک ،یــک دپارتمــان
مهندســی لجســتیک بــا شــرح وظایفــی در
حوزههــای برنامهریــزی تشــکیل و واحــد
اجــرا از ایــن بخــش تفکیــک شــده اســت.
بــا توجــه بــه ایــن تغییــرات ،بایــد بــه
حوزههــای مختلفــی از جملــه طراحــی
شــبکه ،طراحــی مســیرها ،زمانبندیهــا
و  SLAهایــی کــه بــا شــرکای تجــاری و
مشــتریان داریــم بپردازیــم .درنهایــت،
مــا بهعنــوان بزرگتریــن کوریــر بخــش
خصوصــی ایــران ،الزم اســت یــک گام
جلوتــر رویــم و بــا نــگاه بــه نمونههــای
موفــق جهانــی ،بــه ســازماندهی بپردازیــم
و ابزارهــا و فرایندهــا را تقویــت کنیــم.

تیپاکــس براســاس شــبکهای کــه از
قدیــم داشــته و گســترش یافتــه اســت
بــا همراهــی شــرکت تیهــاب و تعــداد
قابلتوجهــی شــعبه در سراســر کشــور
کار میکنــد .بااینحــال ،وقتــی تعــداد
مرســوالت زیــاد و معنــادار میشــود و
مث ـ ً
ا شــما بخواهیــد بیــش از  100هــزار
بســته در روز ،در پوشــش جغرافیایــی
وســیع و بــا همراهــی  500شــعبه در
سراســر کشــور ،توزیــع کنیــد ،بــه یــک
طــرح و برنامــه دقیــق و مشــخص و
حسابشــده نیــاز اســت تــا بــه ســطح
مــورد انتظــار از ســرویس برســیم.
بــا توجــه بــه اهمیــت ایــن موضــوع ،در 3
مــاه گذشــته تصمیــم ویــژهای گرفتــه شــد
و مســؤولیتهای طراحــی و اجــرا از هــم
جــدا شــد .علتــش هــم ایــن بــود کــه در
طــول یکونیــم ســال پیــش از آن ،بیشــتر
وقــت مــا در عمــل صــرف مــوارد اجرایــی بــرای حــل مســائل واحــد لجســتیک،
میشــد و کمتــر فرصــت طرحریــزی چقــدر از فنــاوری کمــک گرفتــه
بــرای آینــده پیــش میآمــد .بــر همیــن میشــو د ؟

 100در صــد بــه ایــن موضــوع نیــاز وجــود
دارد .بخشــی از بحثهــای تحقیــق و
توســعه ( )R&Dدر واحــد لجســتیک انجــام
میشــود؛ چراکــه وقتــی بحــث طراحــی
راهــکار ،اســتفاده از تکنولــوژی و توســعه
ابزارهــا مطــرح میشــود ،ناخــودآگاه
تحقیــق و توســعه اجتنابناپذیــر خواهــد
بــود .بهویــژه در الیــه عملیــات ،بــه
ابزارهایــی نیــاز داریــم کــه وضعیــت را در
شــرایط مختلــف شبیهســازی کنــد.
آیــا از ظرفیــت دیگــر شــرکتها
بهویــژه شــرکتهای خواهــر در
پوشــش و توســعه فعالیتهــای
لجســتیک بهــره خواهیــد گرفــت؟

بلــه .یکــی از مأموریتهــای مــا ایــن
اســت کــه بهعنــوان پــل ارتباطــی میــان
تیپاکــس و شــرکتهای خواهــری کــه در
هلدینــگ هــر کــدام در حــوزهای فعالیــت
میکننــد ،عمــل کنیــم .نیازمندیهایــی
در کــف کار و در عملیــات مــا وجــود دارد
کــه مــا ایــن نیازمندیهــا را بــرای واحدهــا
و شــرکتهای خواهــر ترجمــه میکنیــم
تــا روی آن کار کننــد .مثـ ً
ا دربــاره پلمــب
هوشــمند بــا مجموعــه تیتــک مذاکــره
کردیــم و یــا روی ســرویسهای جدیــد بــا
لجســتیک بــازار در حــال تعامــل هســتیم
تــا اگــر ظرفیــت همــکاری وجــود داشــته
باشــد ،اقــدام کنیــم .همچنیــن ،اگــر مــا
ظرفیتــی را در بــازار شناســایی کنیــم
کــه میتوانــد بــه مــا کمــک کنــد ،آن
را بــا شــرکتهای خواهــر خــود مطــرح
میکنیــم .مثــ ً
ا در بحــث مســیریابی
( )routingممکــن اســت راهکارهایــی در
داخــل ایــران وجــود داشــته باشــد ،امــا
در عمــل راهحلهــای عمومــی بــه درد
تیپاکــس نمیخــورد؛ چراکــه مــا قیــود
و محدودیتهــا و مالحظاتــی داریــم کــه
الزم اســت راهکارهــای بومــی و ویــژه
اســتفاده کنیــم .در نهایــت بایــد ایــن نکتــه
را بگویــم کــه شــکلگیری اکوسیســتم
و توســعه آن بــه نفــع مــا و کل صنعــت
پســت اســت .بااینحــال ،بــه شــرکتهای
خواهــر محــدود نیســتیم و همــواره بــه
دنبــال بهتریــن گزینــه بــرای توســعه

 FedExو  ،DHLدنبــال مدلســازی بــرای
شبکهشــان رفتـه و اکثرشــان هــم از مــدل
 hub and spokeبهــره گرفتهانــد .مــا نیــز
بــه دنبــال ایــن هســتیم کــه از همیــن
مــدل اســتفاده کنیــم .در ایــن مــدل
بحــث انتخــاب تعــداد هابهــا و جانمایــی
آنهــا مســأله بســیار مهمــی اســت چراکــه
فعالیتهــای تیپاکــس خواهیــم بــود.
روی ســطح ســرویس و کیفیــت آن تأثیــر
مســتقیمی دارد .مطالعــات مرتبــط بــا ایــن
برنامههــای مهــم واحــد لجســتیک موضــوع آغــاز شــده اســت و امیدواریــم تــا
چیســت؟
انتهــای ســال  ،99یــک برنامــه مشــخص
مــا پــروژه بزرگــی را در بحــث  addressingبــرای وضعیــت شــبکه تیپاکــس در 10
امســال آغــاز کردیــم کــه ســال آینــده بــه ســال آینــده داشتهباشــیم.
پایــان میرســد .ایــن یــک پــروژه زیربنایی
در حــوزه  routingاســت و بــه مــا کمــک یــک میلیــون بســته در روز عــدد
خواهــد کــرد تــا از ظرفیتهــای هــاب بزرگــی اســت.
مکانیــزه در بحــث توزیــع و ســورتینگ تیپاکــس اکنــون در مســیر افزایــش تعــداد
بهبهتریــن شــکل اســتفاده کنیــم.
پارســل ،تنــوع محصــوالت و گســترش
پــروژه دیگــر ،بحــث تغییــر الگــوی ســطح پوشــش جغرافیایــی در حــال
بارگیــری اســت کــه ســرعت بارگیــری حرکــت اســت .مــا معتقدیــم تیپاکــس
را بــاال بــرده و زمــان تخلیــه را کاهــش بــا  60ســال قدمــت ،میتوانســت بســیار
میدهــد .بهاینترتیــب ،مــا میتوانیــم جلوتــر از وضعیــت فعلــی باشــد .مگــر
زمانبنــدی مــورد نظــر خــود را رعایــت شــرکتهای پســتی معــروف دنیــا چنــد
کــرده و بــه  SLAخــود در قبــال مشــتریان ســال قدمــت دارنــد؟ مــا بــه نســبت
پایبنــد باشــیم .برنامهریزیهــای الزم ســابقه فعالیتمــان ،بایــد ســهم بیشــتری از
بــرای اجــرای ایــن پــروژه نیــز در ســال  98بــازار را داشــته باشــیم و بــا برنامههــای
انجــام شــده اســت و اجــرای آن از ســال توســعهای تدویــن شــده ،مطمئنیــم ایــن
آینــده آغــاز میشــود.
ســهم افزایــش خواهــد یافــت .در همیــن
یکــی از پروژههــای مهــم واحــد زمینــه ،ناگزیــر هســتیم کــه مدلســازی
لجســتیک دربــاره بحــث طراحــی شــبکه را بــرای شــبکهای بــا یــک میلیــون بســته
و هابلوکیشــنها اســت .در ایــن راه مــا در روز در ســطح کشــور انجــام دهیــم.
بایــد بــا اســتفاده از الگوهــا و شبیهســازی
وضعیــت ،بــرای جابهجایــی بســته در در پایــان اگــر نکتــه دیگــری باقــی
تیــراژ بــاال آمــاده شــویم .مثــ ً
ا بایــد مانــده اســت ،بفرماییــد.
بدانیــم اگــر ترافیــک کار چنــد برابــر شــد و فکــر میکنــم در ایــن راهــی کــه شــرکت
روزی  100هــزار یــا یــک میلیــون پارســل تیپاکــس در پیــش گرفتــه اســت ،کمــک
بخواهیــم توزیــع کنیــم ،شــبکه مــا چطــور شــرکتهای خواهــر بســیار مهــم اســت.
بایــد طراحــی شــود و ایــن را بــه یــک مدل هرکــدام از ایــن شــرکتها در زنجیــره
تبدیــل کنیــم .در ایــن زمینــه ،از ســال تأمیــن هلدینــگ فاخــر ،نقــش دارنــد و
گذشــته پــروژه هابهــای منطقــهای در الزم اســت بــا هــم ســینرژی و همافزایــی
تیپاکــس آغــاز شــد امــا چــون اطالعــات داشــته باشــیم و بــا اســتفاده از ظرفیــت
و دیتــای کافــی وجــود نداشــت ،براســاس همدیگــر ،بــه تقویــت یکدیگــر بپردازیــم.
ظرفیتهــا و پتانســیلهای داخــل قطعـاً در ایــن صــورت ،بــه اهــداف تعییــن
شــبکه کار جلــو رفــت .ایــن در حالــی شــده در تیپاکــس و هلدینــگ فاخــر
اســت کــه کوریرهــای بــزرگ دنیــا ماننــد دســت خواهیــم یافــت.
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مدیرعامل شرکت تندر رایاپی فاخر ایرانیان خبر داد:

ارائه خدمات نوین لجستیکی
به فروشگاههای اینترنتی
شــرکت تنــدر رایاپــی فاخــر ایرانیــان بــا برنــد «ایفــا» ،ایــن روزهــا خدمــات نویــن ،ارزان
و ارزنــدهای را بــه فروشــگاههای اینترنتــی ارائــه میکنــد.
 EFAکــه برگرفتــه از کلمــات  E-Commerce Fulfilment Assistantاســت ،نقــش
دســتیار فروشــگاههای اینترنتــی را بــازی میکنــد تــا بــار عملیــات پیچیــده لجســتیکی را
از دوش آنهــا بــردارد و راه را بــرای توســعه تجــارت الکترونیکــی همــوار ســازد.
ســجاد میرحســینی از مــرداد  98ســکان هدایت ایفــا را در دســت دارد .او دانشآموخته
مدیریــت اجرایــی اســت و پیشــینه کاری چندیــن ســاله در ســازمانهای دولتــی و
خصوصــی دارد .گفتوگــوی مــا را بــا مدیرعامــل ایفــا میخوانیــد.

ایفــا چــه خدماتــی بــه مشــتریان
خــود ارائــه میدهــد؟
ایفــا از بهمــن ســال  97فعالیــت خــود را
آغــاز کــرد .در آن زمــان ،قــرار بــود یــک
تــا  2ســال صرفـاً در فــاز تحقیقاتــی بمانــد،
چراکــه صنعــت order fulfillment
(ســفارشگردانی) نهتنهــا در ایــران کــه در
دنیــا نیــز بــه نســبت جدیــد و تــازه اســت.
ایــن حــوزه از لحــاظ علمــی نیــز چهارچوبــی
نوســاخت دارد.
درواقــع ،خدمــت ســفارشگردانی نوعــی
برونســپاری عملیــات و لجســتیک
کســبوکارها بــه کارپــردازان متخصــص
همچــون ایفــا اســت .فعــاالن ایــن صنعــت
بــازوی لجســتیکی فروشــگاههای اینترنتــی
میشــوند و در ایــن مــدل همــکاری،
خدمــات لجســتیکی ویــژه ،باکیفیــت و
ارزانقیمتــی بــه ایــن فروشــگاهها ارائــه
میشــود .ایــن ارزان بــودن هــم نهفقــط
ناشــی از قیمــت پاییــن کــه بــه خاطــر
ارزنــده بــودن خدمــات اســت .از همیــنرو
نیــز مــا امیدواریــم ســهم گســتردهای از
بــازار فروشــگاههای اینترنتــی را بــه دســت
آوریــم.
اجــازه بدهیــد ،خدمــات خــود را بــا یــک
مثــال توضیــح دهــم .فــرض کنیــد یــک
فروشــگاه اینترنتــی کار خــود را آغــاز
میکنــد .در خوشبینانهتریــن حالــت،
ایــن فروشــگاه بــه پیشبینــی فضایــی
جهــت انبــارش کاالهــای خــود نیــاز خواهــد
داشــت .ایــن فضــا بــه تجهیــز ،قفسـهبندی،
ایمنســازی و اپراتــور انســانی نیــاز دارد
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کــه در عمــل هزینههــای زیــادی را بــه
صاحــب ایــن کس ـبوکار تحمیــل میکنــد.
عملیــات مدیریــت ورود و خــروج کاال و
تحویــل بــه کوریــر و ســایر فرایندهــای
تأمیــن کاال ،مالــی و فــروش بهقــدری
شــرایط کس ـبوکار را دشــوار میکنــد کــه
بعض ـاً امــکان ادامــه حیــات و رشــد را از آن
میگیــرد.
در چنیــن شــرایطی مــا بهعنــوان یــک
دســتیار لجســتیکی وارد صحنــه میشــویم
و بــه فروشــگاههای اینترنتــی خدمــت
ســفارشگردانی ارائــه میدهیــم .ایــن یعنــی
بهرهبــردار صرفــاً بــه ازای فضــای انبــارش
اشغالشــده هزینــه پرداخــت میکنــد و
دیگــر بــه تهیــه یــک فضــای اختصاصــی
و تجهیــز آن نیــاز نخواهــد داشــت .عــاوه
بــر ایــن ،صرف ـاً بــه میــزان فــروش هزینــه
پرداخــت میکننــد و مــا از ابتــدا تــا انتهــای
فراینــد ارســال کاال را برایشــان پیگیــری
میکنیــم .در چنیــن حالتــی هزینههــای
ثابــت بــرای کســبوکارها حــذف شــده و
صرفهجویــی بســیار خوبــی میشــود.
از ســوی دیگــر ،مــا بــا ایجــاد یــک پلتفــرم
یکپارچــه آنالیــن ،همــه خدمــات لجســتیکی،
از لحظــه ثبــت ســفارش تــا تحویــل کاال را
در بســتر وب پشــتیبانی میکنیــم؛ بنابرایــن
فروشــگاه در هرلحظــه میتوانــد بهصــورت
آنالیــن از وضعیــت ســفارش مشــتری نهایــی
خــود مطلــع شــود.
حــذف هزینههــای ثابــت و
اســتفاده از خدمــات شــما ،بهطــور
عملیاتــی چقــدر صرفهجویــی بــرای

فروشــگاه اینترنتــی بــه همــراه دارد؟
اســتفاده از یــک نفــر نیــرو ،بــا توجــه بــه
بیمــه و مزایــای قانونــی ،حداقــل ماهیانــه
 3میلیــون و  200هــزار تومــان بــرای
فروشــگاه اینترنتــی هزینــه مســتقیم دارد
و در کنــار آن چالشهــای فراینــدی و
کارکــردی همچنــان پابرجاســت .بــا ایــن
مبلــغ ،مــا بیــش از  500ســفارش را بــرای
یــک فروشــگاه پــردازش میکنیــم .ایــن در
حالــی اســت کــه کســبوکار موردنظــر بــا
هیــچ کارپــرداز یــا ســرویسدهنده دیگــری
درگیــر نخواهــد بــود و همــه اتفاقــات و
فرایندهــا توســط مرکــز پــردازش ایفــا
راهبــری خواهــد شــد.
ارســال کاال بــه چــه شــکل انجــام
میشــود؟ آیــا فقــط تهــران را
پوشــش میدهیــد؟
ارســال کاال هــم در تهــران ،هــم بــه مقصــد
شهرســتان و هــم حــوزه بینالملــل انجــام
میشــود .درواقــع ،مزیــت نســبی و برتــری
مــا ایــن اســت کــه عضــوی از خانــواده
هلدینــگ فاخــر و شــبکه فراپســت هســتیم.
در ایــن خانــواده مجموعههایــی ماننــد
تیپاکــس ،تینکســت ،پایــا و پســت اول
حضــور دارنــد و همــه آنهــا بهعنــوان
شــریک اســتراتژیک مــا ،بــه تکمیــل
زنجیــره خدمــت کمــک میکننــد.
فراینــد اســتفاده از خدمــات
ســفارشگردانی بــه چــه صــورت
اســت؟

پروســ ه بســیار ســادهای اســت .هــر
فروشــگاهی کــه بتوانــد از طریــق
پلتفرممــان بــا مــا ارتبــاط برقــرار کنــد،
میتوانــد مشــتری مــا باشــد .درواقــع ،بایــد
بتوانــد بــه زبــان الکترونیکــی بــا مــا صحبــت
کنــد .فــرض کنیــد ،فروشــگاهی بهصــورت
بازاریابــی تلویزیونــی و یــا از طریــق مرکــز
تمــاس ،ســفارش مشــتریان خــود را ثبــت
میکنــد .مــا اکانتــی را در پلتفــرم ایفــا بــه
کســبوکار موردنظــر اختصــاص میدهیــم
تــا بتوانــد فرایندهــای انبــارش ،کنتــرل
موجــودی و ثبــت ســفارش و ارســال
کاالهــای خــود را مدیریــت کنــد .لــذا ،ابتــدا
کاالهــا در پلتفــرم تعریفشــده و در هنــگام
فــروش ،اطالعــات خریــدار ،کاالی ســفارش
شــده و تعــداد آن ثبــت و بالفاصلــه عملیــات
لجســتیک آغــاز میشــود .همچنیــن
درصورتیکــه فروشــگاهی بــه  APIنیــاز
داشــته باشــد ،بهآســانی میتوانــد بــه مــا
وصــل شــود و از ایــن طریــق بــا پلتفــرم مــا
ارتبــاط برقــرار کنــد .گفتنــی اســت ،ایفــا
یــک انبــار موقــت و اشــتراکی اســت .در
ایــن مــدل ،تعریفــی از خدمــت انبــارداری
صــرف وجــود نــدارد ،بلکــه خدمــت ایفــا
بهصــورت یکپارچــه و زنجیــرهوار ارائــه
میشــود .کاالی انبارشــده در مرکــز
پــردازش ایفــا بایــد بهطــور دائمــی گــردش
داشــته و حداکثــر زمــان رســوب کاال  15روز
اســت .مــا در پایــان یــک مــاه ایــن موضــوع
را میســنجیم و بــر اســاس اینکــه چقــدر
فضــا در اختیــار فروشــگاه قــرار دادهایــم و
چقــدر گــردش داشــته اســت ،در فضــای
اختصــاص دادهشــده تجدیدنظــر میکنیــم.
البتــه ،طبیعــی اســت کــه برخــی از اجنــاس
فروشــگاه اینترنتــی پرفــروش و برخــی
کمفــروش باشــد .بــه همیــن دلیــل30 ،
درصــد از فضــای اختصــاص دادهشــده بــه
مشــتری ،میتوانــد بــه کاالهایــی اختصــاص
یابــد کــه فــروش کمتــری دارنــد.
فراینــد ایفــا چــه نــوآوری و مزیــت
رقابتــی ایجــاد میکنــد؟
مرکــز پــردازش ایفــا  2بُعــد نرمافــزاری
و ســختافزاری مکمــل دارد .درواقــع،
نــوآوری ایفــا بــر فراینــدی مبتنــی اســت که
میتوانــد مجموعــهای از عملیــات گسســته
را هماهنــگ و هــمآوا ســازد .ازایــنرو،

انبــارش کاال تنهــا بخشــی از خدمــات
ایفــا اســت و مــا مراحــل مختلفــی ماننــد
جم ـعآوری ،بســتهبندی و مدیریــت ارســال
کاال را بــرای مشــتریان انجــام میدهیــم.
بهاینترتیــب کــه مشــتری ابتــدا کاالهــای
خــود را در پلتفــرم تعریــف میکنــد.
ســپس حوالــه ورود درخواســت میکنــد و
اگــر مشــکل خاصــی نباشــد ،تأییدیــه ورود
دریافــت میکنــد .پــس از دریافــت تأییدیــه،
کاال بــه مراکــز پــردازش ارسالشــده و
واحــد کنتــرل کیفیــت مــا ،شــکل ظاهــری
کاالهــا را بررســی میکنــد .همانطــور
کــه میدانیــد ،بررســی کامــل کاال کار
پیچیــدهای اســت؛ بــه همیــن دلیل ،بررســی
کیفیــت در حــد شــکل ظاهــری و اینکــه
یــک کاال شکســته و معیــوب نباشــد ،انجــام
میگیــرد .پسازایــن مرحلــه کاال تحویــل
انبــار میشــود و در پلتفــرم ،موجــودی کاال
بــرای فروشــگاه ایجــاد میشــود.
در گام بعــدی ،فروشــگاه کاالیــش را
میفروشــد و اطالعــات مشــتری ،نــوع و
تعــداد کاال در پلتفــرم ثبــت میشــود.
بــا توجــه بــه ایــن اطالعــات ،کاال از انبــار
خارجشــده و بــار دیگــر توســط تیــم کنتــرل
کیفیــت بازرســی میشــود .ســپس واحــد
بســتهبندی ،کاال را طبــق اســتانداردهای
کوریــری یــا خواســته مشــتری بســتهبندی
میکنــد .نکتــه بســیار مهــم بعــدی
ایــن اســت کــه کاال چطــور ارســال شــود
تــا کمتریــن هزینــه را داشــته باشــد و
ســریعتر بــه دســت مشــتری برســد .در
ایــن راه ،حتیالمقــدور از شــبکه فراپســت
و شــرکایمان یعنــی تیپاکــس ،تینکســت و
پایــا اســتفاده میکنیــم.
در ایــن مــدت کوتــاه فعالیــت،
بــه جــذب کــدام مشــتریان موفــق
شــد ها ید ؟
یکــی از مشــتریان مــا تیپاکــس اســت
کــه بحــث انبــارش آن و پــردازش اقــام
بســتهبندی و ملزوماتــی را کــه بــرای
شــعب ارســال میکنــد ،برعهــده داریــم.
همچنیــن اکنــون بــا چنــد شــرکت
تولیدکننــده محصــوالت غذایــی خشــک

نیــز همــکاری میکنیــم .ضمن ـاً ،در آســتانه
عقــد قــرارداد بــا شــرکتهای بــزرگ و
کوچــک دیگــری هــم هســتیم کــه بـهزودی
بهصــورت عملیاتــی بــه ارائــه خدمــت بــه
آنهــا نیــز میپردازیــم.
ســال آینــده را بــرای مجموعــه
ایفــا چطــور ارزیابــی میکنیــد؟
بنــده کار را از ابتــدای مــرداد  98تحویــل
گرفتــم و یکــی از افتخــارات مــا ایــن اســت
کــه در کمتــر از  2مــاه ،از فــاز مطالعاتــی
خــارج شــدیم و بــه فــاز اجرایــی رســیدیم.
در نتیجــه ،اول مهرمــاه جــاری در محــل
مرکــز پــردازش مســتقر شــدیم و  2روز بعــد
نخســتین مشــتریمان را جــذب کردیــم.
ایــن همــکاری همچنــان ادامــه دارد .تیــم
 4نفــره مــا ،امــروز بــه  16نفــر رســیده و
مســیر توســعه و پیشــبرد اهــداف باالدســتی
بــا ســرعت و دقــت در حــال پیمایــش اســت.
ایــن صنعــت ،همانطــور کــه پیشتــر
اشــاره کــردم ،نــو و جدید اســت .مــا در ایران
رقیــب جــدی نداریــم و اگــر هــم کســی وارد
ایــن حــوزه شــده اســت ،هنــوز در ابتــدای
راه قــرار دارد .بــه همیــن دلیــل ،معتقــدم
جــای زیــادی بــرای پیشــرفت وجــود دارد.
البتــه ایــن خدمــات هنــوز بهخوبــی بــه
مشــتریان بالقــوه معرفــی نشــده اســت و
نیــاز بــه فرهنگســازی دارد .در نتیجــه،
یکــی از کارهــای مهــم مــا در ســال آینــده
ایــن اســت کــه بــرای بازارســازی و توســعه
کســبوکار ایفــا بکوشــیم.
در پایــان اگــر نکتــه دیگــری
باقیمانــده اســت ،بفرماییــد.
ایفــا تجربــه واقعــی راهانــدازی یــک
اســتارتآپ را بــرای تیــم و بنــده
محقــق کــرد .تجربــهای کــه چالشهــا و
دشــواریهای زیــادی داشــته اســت و دارد؛
ت هلدینــگ فاخــر،
امــا خوشــبختانه ،حمای ـ 
آقــای مهنــدس کاشــانی و جنــاب آقــای
دکتــر فاخــر شــرایط پیشــرفت و ترقــی را
بــرای توســعه ایفــا و تبدیــل آن بــه یکــی
از بــزرگان حــوزه ســفارشگردانی در ایــران
و منطقــه مهیــا کــرده اســت .حجــم بــازار
ایفــا بســیار بــزرگ اســت و قطع ـاً خواهیــم
توانســت ســهم بلوکــی آن را بــه دســت
آوریــم.
[شماره دهم-زمستان]۱۳۹۸
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در نشستی علمی به میزبانی تیپاکس صورت گرفت؛

توصیههای اساتید برجسته ایران
برای «مدیریت ریسک در کسبوکارهای امروز»
نشســت تخصصــی «مدیریــت ریســک
در کســبوکارهای امــروز» بــا حضــور
متخصصــان و پژوهشــگران برجســته
حــوزه مدیریــت بــه میزبانــی شــرکت
تیپاکــس برگــزار شــد.
در ایــن پنــل ،دکتــر احمــد روســتا،
اســتاد دانشــگاه و بنیانگــذار
بازاریابــی مــدرن در ایــران؛ دکتــر
جمشــید ناظمــی ،اســتاد دانشــگاه،
نایبرئیــس هیأتمدیــره و مشــاور
اســتراتژیک مدیرعامــل شــرکت
تیپاکــس؛ دکتــر حســین شــریفپور،
فعــال در حوزههــای مدیریــت صنایــع
مختلــف و پژوهشــگر و دکتــر حســین
وظیفهدوســت ،اســتاد دانشــگاه و
پژوهشــگر حضــور داشــتند .مدیریــت
ایــن نشســت را هومــن خطیبــی،
مدیــر برنــد شــرکت تیپاکــس ،برعهــده
داشــت.
تعریف ریسک چیست؟

در ابتــدای ایــن نشســت ،حســین
شــریفپور ،پژوهشــگر و فعــال در حــوزه
مدیریتــی در صنایــع مختلــف بــا تمجیــد
از کارآفرینانــی کــه کســبوکارها را
بــرای مدتــی طوالنــی ســرپا و زنــده
نگــه میدارنــد ،گفــت :برخــی اســامی
در فضــای کســبوکار کشــورمان باعــث
غــرور اســت .تیپاکــس یکــی از آنهاســت.
معتقــدم مالــک یــک چنیــن کسـبوکاری،
همــه مــردم هســتند چراکــه شــهروندان
بــه آن احســاس تعلــق میکننــد .بایــد
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کارآفرینانــی را کــه بــا همــه مشــکالت
توانســتهاند ایــن کســبوکارها را نگــه
دارنــد و بــه نســل بعــدی منتقــل کننــد،
تحســین کــرد.
وی بــا بیــان اینکــه مدیریــت ریســک،
یکــی از پیچیدهتریــن مباحــث در
حوزههــای مدیریتــی و مهندســی اســت،
گفــت :مشــکل اصلی مــا در بحــث مدیریت
دارایــی (،)Asset management
مباحــث مربــوط بــه مدیریــت ریســک
و بهویــژه ریســک دارایــی اســت .ایــن
مباحــث بســیار پیچیــده هســتند و در
دنیــا هــم نرمافزارهــای بســیار معــدودی
بــه پوشــش ایــن مباحــث پرداختهانــد
و البتــه ســرویسهای گرانقیمتــی
هســتند کــه مــا در شــرایط تحریــم بــه
آنهــا دسترســی نداریــم .بااینحــال،
مــا در حــال توســعه نرمافــزاری هســتیم
کــه مباحثــی چــون Risk Priority
 Analysisرا دربــر میگیــرد.
شــریفپور ادامــه داد« :ریســک» واژه
بســیار پرمصرفــی اســت کــه مــردم
عــادی در زندگــی روزمــره خــود از آن
اســتفاده میکننــد ،امــا برداشــتهای
متفاوتــی از ریســک وجــود دارد و مباحــث
مختلفــی را درب ـر میگیــرد؛ بنابرایــن الزم
اســت بــه تعریفــی واحــد و قابــل پذیــرش
دربــاره آن دســت یابیــم .معتقــدم در
بحــث مدیریــت ریســک بایــد از همــان

ابتــدا ســنگ بنــا را درســت گذاشــت و
یــک تعریــف بینالمللــی قابــل قبــول
بوکارها را پیــدا کنیــم.
همــه کســ 
ایــن پژوهشــگر ،بــا بیــان اینکــه بــرای
تعریــف ریســک میتــوان بــه اســتاندارد
 ISO 31000مراجعــه کــرد ،گفــت :بــه
همــه فعــاالن حــوزه مدیریــت ریســک
توصیــه میکنــم ایــن اســتاندارد را حتم ـاً
مطالعــه کننــد .براســاس تعریفــی کــه در
ایــن اســتاندارد آمــده اســت ،ریســک «اثــر
عــدم قطعیــت بــر اهــداف و مصالــح مــا»
اســت.
وی بــا بیــان اینکــه ریســک از جنــس

یــک بــرآورد اســت ،گفــت :ایــن بــرآورد
ترکیبــی از موقعیــت و شــرایط در فضــای
عــدم قطعیــت اســت .درواقــع ،ریســک
یــک بــرآورد کمــی و کیفــی و ترکیبــی
از شــرایط در فضــای عــدم قطعیــت ،از 2
منظــر احتمــال وقــوع و بــروز آن شــرایط
و همچنیــن عواقبــی کــه بــر مقاصــد و
اهــداف و مأموریتهــای مــا دارد ،اســت.
شــریفپور در توضیــح واژه احتمــال
گفــت :انگلیســیها میگوینــد معــادل
واژه  likelihoodدر هیــچ زبــان دیگــری
نیســت .مــا در فارســی هــر دو واژه
 probabilityو  likelihoodرا احتمــال
ترجمــه میکنیــم امــا در عمــل اولــی،
یــک واژه ریاضــی و عــددی بیــن صفــر و
یــک اســت و دومــی ،بحثهــای کیفــی را
نیــز دربــر میگیــرد؛ بنابرایــن دو مفهــوم
بــه مدلســازی ریســک میپردازنــد کــه
یکــی بحــث  likelihoodو دیگــری بحــث
 consequenceبــه معنی عواقب و اثرات
ناشــی از ریســک اســت .البتــه ،در کتابهــا
و ادبیــات ریســک بــه مباحــث دیگــری
چــون آســیبپذیری ()vulnerability
و بحرانیــت ( )criticallyنیــز پرداختــه
شــده اســت.
ایــن پژوهشــگر افــزود :بایــد توجــه
داشــت کــه بخشــی از تهدیــدات از ســمت
محیــط اســت کــه نمونــه آن رقابــت میــان
کس ـبوکارها اســت .بخشــی نیــز مربــوط
بــه نقــاط ضعــف خودمــان و عوامــل
داخلــی اســت .اگــر محیــط و فضــای
رقابــت ،تهدیــدی ایجــاد کننــد و شــما
هــم دارای نقــاط ضعفــی باشــید ،عواقــب
شــدیدی میتوانــد در انتظــار شــما
باشــد؛ درنتیجــه ،بــا ریســکهای باالیــی
مواجهیــد کــه الزم اســت بــه مدیریــت
آن پرداخــت .وی در پایــان گفــت :بــا
پیشــرفت تکنولــوژی ،در مباحــث ریســک
ابزارهــای جدیــدی بهوجــود آمــده کــه
مهمترینشــان  ،Big Dataاینترنــت
اشــیاء ( )IOTو هــوش مصنوعــی اســت.
بــا قابلیتهــای تحلیلــی کنونــی ،بســیاری
معتقدنــد دیگــر شــاهد پدیــده قــوی ســیاه
نخواهیــم بــود و ماشــینها ،ابزارهــا و
انبــوه دیتــا بــرای جلوگیــری از ایــن

شــرایط بــه کمــک مــا میآینــد.
ریسک درباره عدم قطعیتها نیست

دلیــل ،گاهــی یــک واقعــه و رویــداد را هــم
کــه نمیتواننــد شناســایی کننــد در مقابــل
واژه ریســک قــرار میدهنــد .بــا ایــن
تعبیــر ،دوســتانی کــه در حــوزه مدیریــت
کار میکننــد ،رویدادهایــی را بهعنــوان
ریســک تلقــی میکننــد کــه ناشــی از
تجربــه نیســت و بــه برداش ـتهای ذهنــی
خودشــان بــاز میگــردد.
نایبرئیــس هیأتمدیــره شــرکت
تیپاکــس ادامــه داد :بــه همیــن دلیــل،
ممکــن اســت مفهــوم ریســک در
ســازمانهای مختلــف چنــدان شــفاف
نباشــد و تعابیــر متفاوتــی دربــاره آن بــه
وجــود آیــد .در همیــن رابطــه ،تحقیقــی
بهصــورت میدانــی انجــام گرفتــه و از
مدیــران شــرکتها پرســیده شدهاســت
کــه مهمتریــن مــواردی کــه بهعنــوان
ریســک در مجموعــه شــما مطــرح اســت،
چیســت؟ پاســخ ایــن بــود کــه عــدهای
در شناســایی ریســکها دچــار مشــکل
بودنــد و عــدهای دیگــر گفتنــد کــه پــس
از شناســایی ریســک ،بــا چالــش یافتــن
راهــکار مواجهیــم .از نظــر مــن ،ایــن
ادبیــات نشــان میدهــد کــه شــناخت
درســتی از ریســک وجــود نــدارد.
ناظمــی بــا تأکیــد بــر ایــن نکتــه کــه
هرچنــد ریســک ،واژهای پر اســتفاده اســت
امــا تعبیــر خیلی شــفاف و روشــنی نــدارد،
گفــت :برخــی بــه هــر زمینـهای کــه از آن
اطالعــی ندارنــد عنــوان ریســک را اطــاق
میکننــد؛ درحالیکــه ریســک دربــاره
عــدم قطعیتهــا و ناشــناختهها نیســت.
ایــن اســتاد دانشــگاه بــا بیــان اینکــه
وقتــی از واژه مدیریــت اســتفاده میکنیــم،
دربــاره چیــزی حــرف میزنیــم کــه در
حــوزه نفــوذ مــا قــرار دارد ،گفــت :اگــر
چیــزی در حــوزه نفــوذ مــا نیســت ،قاعدتـاً
امــکان مدیریــت کــردن آن را هــم نداریــم.
افرازهایــی هــم کــه در حــوزه مدیریــت
ریســک انجــام میشــود ،براســاس زاویــه
دیــد ،حــد تفکــر و میــزان نفــوذ افــراد ،بــا
هــم متفــاوت اســت.

جمشــید ناظمــی ،اســتاد دانشــگاه و
نایبرئیــس هیأتمدیــره و مشــاور
اســتراتژیک مدیرعامــل تیپاکــس نیــز
در ایــن نشســت گفــت :برداشــتهای
متفاوتــی از واژه ریســک وجــود دارد.
برخــی بــا نــگاه مهندســی و برخــی در
حوزههــای متفاوتــی بــه مقولــه ریســک
پرداختــه و دیدگاههــا تــا حــدودی
متفــاوت اســت و در کتابهــای مختلــف
نیــز نظــرات مختلفــی در ایــن خصــوص
بیــان شــده اســت.
وی بــا تأکیــد بــر اینکــه ریســک بــا
نادانســتهها و عــدم قطعیتهــا متفــاوت
اســت ،گفــت :ریســک بــه حــوزهای
برمیگــردد کــه در تجربــه گذشــته بــا
آن روب ـهرو بودهایــم .اگــر بــا پدیــدهای در
گذشــته روبــهرو نبودهایــم و اصــ ً
ا آن را
نمیشناســیم .در نتیجــه ،مفاهیــم مربــوط
بــه ریســک را نیــز نمیتــوان بــه آن
اطــاق کــرد .ایــن اســتاد دانشــگاه بــا بیان
اینکــه وقتــی از واژه احتمــال صحبــت
میکنیــم ،بنابرایــن فضــای کلــی واقعــه را
میدانیــم؛ گفــت :امــا در عمــل کســانی
کــه در حــوزه صنعــت و کس ـبوکار فعــال
هســتند ،دوســت دارنــد بــرای هرچیــزی
امروز مدیر منطقی نمیخواهیم
کــه نمیداننــد نیــز برنامهریــزی کــرده و
حســین وظیفهدوســت ،اســتاد دانشــگاه و
احتمــال آن را محاســبه کننــد .بــه همیــن
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پژوهشــگر حــوزه مدیریــت ،نیــز بــا بیــان
اینکــه بــا یــک جســتوجوی معمولــی
در اینترنــت میتــوان بیــش از  20نــوع
ریســک را مشــاهده کــرد کــه متخصصــان
دربــاره آنهــا صحبــت کردهانــد ،گفــت:
آنچــه بــه نظــر مــن واقعــاً ریســک را
پرمعنــا میکنــد ،شــرایط عــدم اطمینــان
و عــدم قطعیتــی اســت کــه در محیــط
بــا آن مواجهیــم و میتوانــد احتمــال
نرســیدنمان را بــه هــدف زیــاد کنــد.
وی بــا بیــان اینکــه ریســک رقابــت
در حــوزه کســبوکار و مســائل مربــوط
بــه تغییــرات محیطــی ،از جملــه
ریســکهای قابــل توجــه اســت ،گفــت:
چــه کســبوکارهای ســنتی و چــه
کســبوکارهای جدیــد نگــران هســتند
کــه نتواننــد خــود را بــا تغییــرات محیطــی
همســو کننــد و تــوان رقابــت خــود را از
دســت دهنــد .بــرای مثــال ،در صنعــت
پســت ،اینترنــت و ایمیــل ،نگرانــی از
سرنوشــت پســت ســنتی را در نــزد
بزرگتریــن شــرکتهای پســتی دنیــا
افزایــش داد؛ چراکــه مکاتبــات ســنتی بــا
نامــه ،بهشــدت تحــت تأثیــر ایمیــل قــرار
گرفــت و حتــی اگــر شــرکتهای پســتی،
بــرای مکاتبــات خــود از هواپیمــا اســتفاده
میکردنــد ،بــاز هــم بهســرعت ایمیــل
نمیرســیدند.
ایــن اســتاد دانشــگاه ادامــه داد:
24
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شــرکتهای در لبــه تکنولــوژی ،بــا
نگرانیهــای بســیار عمیقــی در خصــوص
تغییــرات فناورانــه و قــدرت رقابتپذیــری
مواجــه بودهانــد و بهدنبــال ایــن هســتند
کــه ببیننــد چــه بایــد انجــام دهنــد و
چطــور شــرایط را مدیریــت کننــد .اکنــون،
در بحــث مزیــت رقابتــی ،شــرایطی فراهــم
شــده کــه اگــر شــرکتها در چارچــوب
مدلهــای جدیــد حرکــت نکننــد ،قطعــاً
نمیتواننــد در رقابتهــا تــاب آورنــد.
وظیفهدوســت افــزود :در پاســخ بــه ایــن
نگرانــی ،شــرکتهای بــزرگ دنیــا بهویــژه
صنایــع مخابراتــی و خودروســازی ،در هــم
ادغــام میشــوند .بهویــژه ،در آغــاز هــزاره
ســوم ایــن اتفــاق زیــاد روی داد و پــس از
عبــور از بحــران اولیــه ،شــرکتها مجــددا ً
در وضعیــت پایــدار قــرار گرفتنــد و هویــت
اصلــی خــود را بــه دســت آوردنــد.
وی بــا بیــان اینکــه تغییــرات در دنیــای
امــروز بــا ســرعت زیــادی در حــال وقــوع
اســت ،گفــت :اکنــون تدویــن برنامههــای
اســتراتژیک بــا وجــود ایــن حجــم از
تغییــرات محیطــی ،اقدامــی خنــدهدار
اســت.
ایــن اســتاد دانشــگاه دربــاره شــیوه مقابلــه
بــا ریس ـکها نیــز توضیــح داد :اگــر مــا 3
تفکــر را در کنــار هــم در حــوزه مدیریــت
قــرار دهیــم ،میتوانیــم بــر ریســکها
غلبــه کنیــم کــه شــامل تفکــر سیســتمی،
تفکــر اســتراتژیک و از همــه مهمتــر تفکــر
جانبــی اســت.
وظیفهدوســت بــا بیــان اینکــه در دنیــای
امــروز ،مــا نبایــد بــه دنبــال مدیــر منطقــی
باشــیم ،گفــت :در تفکــر جانبــی ،قــرار
نیســت در همیشــه روی پاشــنه بچرخــد،

بلکــه بســتگی بــه خواســت و نیــاز بــازار،
گاهــی بایــد روی ریــل حرکــت کنیــم و یــا
روشــی دیگــر را بیابیــم.
ایــن مشــاور حــوزه مدیریــت بــا بیــان
اینکــه در ســالهای گذشــته تجربــه
همــکاری بــا شــرکتهای کوچــک و
متوســط زیــادی را داشــته اســت ،گفــت:
ایــن شــرکتها اکنــون خیلــی بهدنبــال
محاســبات عــددی نیســتند و میپرســند
بــه زبــان ســاده چگونــه بایــد ریســک را
بــه حداقــل برســانیم .مــا بایــد بــرای
ســناریوهای مختلــف آمــاده باشــیم و بــه
زبــان ســاده بگوییــم چــه بایــد کــرد.
بوکارها توصیــه کــرد :بــرای
وی بــه کس ـ 
تصمیمگیــری بایــد  3حالــت خوشــبینانه،
محتملتریــن و بدبینانهتریــن را در نظــر
گرفــت و بــرای بدبینانهتریــن حالــت
برنامهریــزی کــرد.
وظیفهدوســت گفــت :تعبیــرم از ریســک
در ایــران مشــابه ایــن اســت کــه یــک
نفــر کــه بهتازگــی از خــارج کشــور بــه
ایــران میآیــد ،روزهــای اول رانندگــی
در ایــن شــهر برایــش دشــوار خواهــد
بــود ،امــا بهتدریــج آن را یــاد میگیــرد.
بوکارها هــم بــا چنیــن شــرایطی
کســ 
روبــهرو هســتند.
ریســکهای کســبوکار در فضــای
اقتصــادی ایــران

احمــد روســتا ،اســتاد دانشــگاه و
پژوهشــگر برجســته مســائل مدیریتــی،
نیــز در ایــن نشســت بــه ســخنرانی
پرداخــت و گفــت :در شــرایط امــروز
ایــران ،ریســک کســبوکار در  4بخــش
مشــهود اســت کــه نخســتین آن ریســک
مربــوط بــه خــود فعــال اقتصــادی و خــود
کس ـبوکار میشــود .معمــوالً مــا شــهامت
و پذیــرش ایــن را کــه عملکــرد خودمــان
هــم ریســک دارد ،نداریــم و در خصــوص
آن بــه فرافکنــی و توجیــه میپردازیــم.
وی دومیــن وجــه ریســک را ناشــی از
فضــای کســبوکار دانســت و گفــت:
ریســک ناشــی از فضــای کســبوکار
موضــوع بســیار مهمــی اســت و قوانیــن
مربــوط بــه آن تدویــن شــده اســت امــا

 5ســال اســت کــه در مجلــس خــاک
میخــو ر د .
ایــن پژوهشــگر حــوزه مدیریــت ،دیگــر
ریسـکهای حاکــم را در فضــای اقتصــادی
ایــران ریســک نــوع کس ـبوکار و ریســک
ناشــناختههای تأثیرگــذار و اضطــرار
در کســبوکار دانســت و گفــت :بــرای
هــر یــک از ایــن ریســکها مدیریتــی
وجــود دارد .البتــه ،وقتــی میگوییــم
مدیریــت منظورمــان شناســایی ،ارزیابــی،
اولویتبنــدی ،برخــورد و پایــش درســت
اســت .ضمــن آنکــه هــر کــدام از ایــن
مــوارد را جــدای از هــم نــگاه میکنیــم،

امــا بــا هــم مرتبــط هســتند و بایــد در
قالــب یــک نگــرش انجــام شــود.
روســتا بــا بیــان اینکــه انســانها
ممکــن اســت ریســکپذیر ،ریســکگریز
یــا بینابیــن باشــند ،گفــت :انســان
ریســکپذیر و ریســکگریز بــا هــم
قابــل مقایســه نیســتند و تصمیمــات
متفاوتــی میگیرنــد .بــه همیــن دلیــل،
نمیتــوان مــوارد خــاص را تعمیــم داد و
ایــن اشــکال در کتابهــا ،ســخنرانیها
و حتــی مدلهــا وجــود دارد؛ چراکــه
در اغلــب مــوارد موفقتریــن نمونههــا
مطــرح شــدهاند و انتظــار ایــن اســت کــه
عادیتریــن افــراد ماننــد آنهــا رفتــار
کننــد.
وی ادامــه داد :اگــر بهتریــن کارشــناس بــه
شــما گفــت تنهــا راه مدیریــت ریســک،
انجــام ایــن چکلیســت اســت ،اصــ ً
ا او
را جــدی نگیریــد و بــه ســازمان و جامعــه
و واقعبینــی خــود برگردیــد .معتقــدم
زندگــی مــوردی اســت نــه مدلــی امــا
آنچــه اکنــون رســم شــده اســت مدلــی
اســت و مــوردی نیســت.
ایــن اســتاد دانشــگاه ادامــه داد :نــوع
دوم ریســک کــه اصــ ً
ا آنرا در ایــران
جــدی نگرفتهایــم ولــی امــروزه در دنیــا
بهصــورت دقیــق شــاخصهایی بــرای آن
بوکار
وجــود دارد ،ریســک فضــای کســ 
اســت .مهمتریــن عاملــی کــه میتوانــد

امیــد بــه ســرمایهگذاری و تحــول
اقتصــادی در حــوزه کارآفرینــی ایجــاد
کنــد ،فضــای مســاعد کســبوکار اســت.
اکنــون ،ایــن فضــا در ایــران پــر از ریســک
شــناخته شــده و ناشــناخته اســت.
روســتا دربــاره ریســکهای مربــوط بــه
نــوع کســبوکار ،توضیــح داد :براســاس
واقعیتهــای صنعــت و بــازاری کــه در
آن فعالیــت میکنیــد ،بــا ریســکهایی
مواجــه هســتید .یکــی از مشــکالت مــا
ایــن اســت کــه بــرای راهانــدازی یــک
بوکار عجلــه میکنیــم .ایــن
کســ 
موضــوع ،بهویــژه در اســتارتآپها
زیــاد دیــده میشــود کــه بــدون بررســی
منحنــی عمــر صنعــت ،منحنــی عمــر
بــازار و منحنــی عمــر محصــول ،بــا عجلــه
کسبوکارشــان را راه میاندازنــد.
وی ادامــه داد :نــوع آخــر ،ریســک مربــوط
بــه عوامــل پنهــان ،تأثیرگــذار و اضطــراری
اســت کــه ایــن مــوارد قابــل پیشبینــی
ک همــه چیــز را
نیســتند .نمیتــوان ریس ـ 
پیشبینــی کــرد و هرکــس چنیــن ادعایــی
کنــد ،صرفــاً ادای دانــای کل را درآورده
اســت .همــه تــاش مــا بایــد ایــن باشــد
کــه ریســک را بــا بینــش ،دانش و اســتفاده
از الگوهــای موفــق کاهــش دهیــم .اگــر
بتوانیــم ایــن  4ریســک را بهطــور نســبی،
از گذشــته خــود بهتــر شناســایی و کنتــرل
کنیــم و آنرا کاهــش دهیــم ،بــه موفقیــت
رســیدهایم.
ایــن پژوهشــگر حــوزه مدیریــت افــزود:
زندگــی و کســبوکار  3اصــل دارد؛
هیچکــس کامــل نیســت ،هیــچ چیــز ثابــت
نیســت و همــه چیــز نســبی اســت .بایــد
ایــن اصــول را بپذیریــم تــا بــا مدیریــت
ریســک واقعبینانهتــر برخــورد کنیــم.
روســتا در پایــان گفــت :ریســکهای مــا
در  2بعــد آنچــه انجــام دادهایــم و آنچــه
انجــام ندادهایــم ،ســنجیده میشــود.
ریســکهای آنچــه انجــام ندادهایــم نیــز
مهــم هســتند و بــا بررســی ایــن  2بعــد،
میتوانیــد مــدل و راهکارهایــی پیــدا
کنیــد کــه در هیــچ کتابــی بــه آن اشــاره
نشــده اســت امــا بــرای شــما تأثیرگــذار
اســت.
[شماره دهم-زمستان]۱۳۹۸
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تازه های پستی از سراسر جهان
اتریش | Austria

براســاس گزارشهــای منتشــر شــده،
درآمــد پســت اتریــش در نیمــه اول
ســال  ،2019بــا  2.7درصــد افزایــش
بــه  981.1میلیــون یــورو رســیده
کــه ایــن عملکــرد بهواســطه یــک
کســبوکار پســتی قــوی و افزایــش
بــاال در بخــش بســتههای پســتی
ایجــاد شــده اســت .در همیــن مــدت،
بخــش توســعه شــبکه پســتی بــا 1.3
درصــد افزایــش ،بــا بیــش از  70درصــد
درآمــد کل ســهم باالیــی داشــته اســت.
بخــش بســتههای پســتی و لجســتیک
جهــش  7.8درصــدی داشــته اســت.
استرالیا | Australia

بــرای ســال مالــی  ،2019پســت
اســترالیا کاهــش  67درصــدی ســود،
معــادل  41میلیــون دالر اســترالیا (28
میلیــون دالر آمریکایــی) را اعــام کرده
اســت .در اســترالیا ،تقریب ـاً درآمدهــای
حاصــل از ارســال نامــه  9درصــد
کاهــش یافتــه و ضررهــای ناشــی از
ایــن تجــارت بــه  192میلیــون دالر
اســترالیا معــادل 131.4میلیــون دالر
آمریــکا افزایــش یافتــه اســت .در 3
ســال گذشــته ،هیــچ افزایشــی در
نرخهــای پســتی وجــود نداشــته اســت.
از طــرف دیگــر« ،اســترالیا پســت»
بیــش از  4774میلیــون دالر اســترالیا
معــادل  3266میلیــون دالر آمریــکا از
بســتههای پســتی و خدمــات درآمــد
کســب کــرده اســت کــه  68درصــد از
کل درآمــد را نشــان میدهــد.
کانادا | Canada

پســت کانــادا بــا همــکاری لنــدن
دراگ 1و اینــدرو روباتیــک 2اولیــن
تجربــه تحویــل بســتههای پســتی
باهواپیماهــای بــدون سرنشــین را
1-London Drugs
2-Indro Robotics
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کســب کــرد .ایــن تجربــه ،بــا حمــل
دارو بــه یــک فروشــگاه موادغذایــی
3
در فاصلــه  17کیلومتــری دانکــن
تــا جزیــره ســالت اســپرینگ 4در
بیریتیــش کلمبیــا 5کســب شــد.
بهعنــوان بخشــی از مراحــل آزمایشــی
در حــال انجــام ،کانــادا پســت در حــال
شبیهســازی تحویلهــای پســتی روی
مناطــق آبــی ،جادههــای یخــی و
زمینهــای چالشبرانگیــز اســت.
چین | China

اســتریت ســاکر ،6یکــی از شــرکتهای
تابــع دویچــه 7پســت شــرکت فرعــی
و هولدینــگ چــری ،8خودروســازی
چینــی ،یــک ســرمایهگذاری مشــترک
را بــرای تولیــد و توســعه وســایل نقلیــه
تجــاری برقــی ســبک ( )9ELCVبــرای
بــازه تحویــل نهایــی آغــاز کردهانــد.
ایــن دو شــرکت قصــد دارنــد یــک
 ELCVبــرای بــازار بینالمللــی در
کشــورهای منتخــب تولیــد کننــد.
تولیــد انبــوه قــرار اســت از ســال 2021
بــا ظرفیــت تولیــد تــا  100000وســیله
نقلیــه برقــی در ســال آغــاز شــود.
فنالند | Finland

طبــق توافقنامــه جدیــد ،شــرایط
اشــتغال در شــرکت پســتی «پســتی
پارســل »10در فنالنــد بــه دلیــل عملــی
3-Duncan
4-Salt Spring
5-British Colombia
6-DEUTSCHE POST
7-DEUTSCHE POST
8-Chery Holding Group
9-lectric light commercial vehicles
10-POSTI’S PARCEL

شــدن در مــاه نوامبــر تغییــر خواهــد
کــرد .بــرای حفــظ رقابــت ،مســؤوالن
ایــن شــرکت معتقدنــد بایــد شــرایط
اشــتغال مشــابهی بــا توجــه بــه مــوارد
اجــرا شــده توســط ســایر اپراتورهــای
صنعــت پســت اتخــاذ کننــد .بعــد
از یــک دوره گــذار اولیــه ،کارکنــان
ممکــن اســت کموبیــش بــر اســاس
کارآیــی و کیفیــت کار خــود درآمــد
کســب کننــد.
آلمان | Germany

کوانتــوم کپیتــال پارتنــر 11و پســت
هلنــد 12توافقنام ـهای را بــرای فــروش
فعالیتهــای پســت کان ،13ارائــه
دهنــده شــماره دو خدمــات پســتی
در آلمــان و یــک شــرکت تابعــه پســت
هلنــد امضــاء کردهانــد .پســت هلنــد
اعــام کــرد کــه ایــن معاملــه تحــت
شــرایط بســیاری از جملــه تصویــب
نظارتــی اســت و پیشبینــی میشــود
کــه تــا پایــان ســال  2019بســته
شــود .پســت کان بیــش از  1میلیــارد
نامــه در ســال پــردازش میکنــد و
ســهم بــازاری در حــدود  10درصــد در
آلمــان دارد.
ژاپن | Japan

انتظــار م ـیرود ،شــرکت پســت ژاپــن
بــه تحویــل روزهــای شــنبه بــرای
نامههــا در ســال آینــده بعــد از پذیــرش
ایــن پیشــنهاد توســط وزیــر ارتباطــات
از هیئــت دولــت ،پایــان دهــد .ایــن
وزارتخانــه بــه دنبــال کمبــود نیــروی
کار در شــرکت پســت ژاپــن و کاهــش
تقاضــا بهدلیــل اســتفاده بیشــتر از
اینترنــت ،در پاییــز امســال بــه دنبــال
تغییــر قانــون خواهــد بــود.

11-QUANTUM CAPITAL PARTNERS
12-POSTNL
13-Postcon

قزاقستان | Kazakhstan

پســت قزاقســتان سیســتم مجــازی
جدیــدی را بــرای کمــک بــه پاســخ
بــه پرســشهای مشــتریان راهانــدازی
کــرده اســت .بــا اســتفاده از هــوش
1
مصنوعــی و الگوریتمهــا ،چتبــات
قــادر بــه ردیابــی ســریع و کارامــد
نامههــای پســتی ،ارائــه اطالعــات
دربــاره ارســال ،تحویــل و ارائــه
مشــاوره دربــاره همــه مــوارد مربــوط
بــه دریافــت خدمــات پســتی اســت.
چتبــات بــه زبــان قــزاق و روســی در
دســترس اســت.
التویا | Latvia

پســت التویــا زنجیــرهای از الکرهــای
پســتی را بــه نــام  Pasta Stacijaاز
بالتــکاپ 2بــا ســرمایه  1.8میلیــون
یــورو ( 2میلیــون دالر) خریــداری
کــرده اســت 61 .دســتگاه الکــر پســتی
در منطقــه ریــگا و ســایر شــهرهای
لتونــی ،شــبکه فعلــی شــرکت را بــا
بیــش از  370دفاتــر پســت1300 ،
پســتچی و  100پیــک تکمیــل خواهــد
کــرد.
نروژ | Norway

در نیمــه اول ســال  ،2019پســت نــروژ
ســود عملیاتــی تعدیلشــده خــود را
بــا افزایــش  80میلیــون کرونــی (8.96
میلیــون دالر) نســبت بــه ســال ،2018
بــه میــزان  239میلیــون کــرون (26.8
میلیــون دالر) اعــام کــرده اســت؛
امــا بــا توجــه بــه تأمیــن بودجــه
 473میلیــون کرونــی ( 53میلیــون
دالر) بــرای بازســازی عملیــات پســتی،
ســود عملیاتــی آن منفــی بــوده اســت.
بــا توجــه بــه اینکــه تحویــل نامــه
از ژوئیــه ســال  2020روز بــه روز
کاهــش مییابــد ،پســت نــروژ در
حــال آمادهســازی بــرای تغییــرات
ســاختاری بزرگــی اســت.
1-chatbot
2-Baltcap

سنگاپور | Singapore

پســت ســنگاپور ابتــکار جدیــدی
را بــرای تقویــت روابــط نزدیکتــر
بیــن کارمنــدان پســت و مشــتریان
ایجــاد کــرده اســت .ایــن شــرکت
یــک وبســایت را بهنــام
 mypostman.sgراهانــدازی کــرده
اســت کــه در آن افــراد میتواننــد
کدپســتی خــود را وارد کننــد و بداننــد
کــه پســتچی آنهــا کیســت .مشــتریان
میتواننــد دربــاره ســرویس دریافتــی
امتیــاز و یــا بازخــورد ارائــه دهنــد.
سوئیس | Swiss

پســت ســوئیس بــا هــدف ارتقــای
ســرویس خــود در زمینــه تحویــل
نامههــا بــا آدرسهــای نامشــخص بــا
شــرکت دیســتربیا ای جــی ،3مســتقر
در بــازل همــکاری تــازهای را آغــاز
کــرده اســت .ارتقــای تحویــل چنیــن
مــوارد پســتی در ســوئیس بخشــی
از تجــارت اصلــی شــرکت دایرکــت
میــل ،4یــک شــرکت تابعــه ســوئیس
پســت اســت .پســت ســوئیس ادغــام
دیســتربیا بــا شــرکت دایرکــت میــل را
در پایــان ژوئــن انجــام داد.
تایلند | Thailand

وزارت اقتصــاد دیجیتــال تایلنــد بــرای
مواجهــه بــا رقابــت شــدید از ســوی
اپراتورهــای خارجــی بــه پســت تایلنــد
دســتور توســعه یــک برنامــه عملــی را
بــرای تقویــت ظرفیــت تجــاری خــود
داد .شــرکتهای دولتــی درحــال از
دســت دادن ســهم بــازار در رقابــت
بــا ســایر ارائهدهنــدگان خدمــات
کوریــری هســتند .تایلنــد پســت بــرای
رقابــت بیشــتر ،قصــد دارد تــا ســال
آینــده دو مرکــز لجســتیک جدیــد
و یــک مرکــز تجــارت الکترونیکــی
تأســیس کنــد.
3-Distriba AG
)4-Direct Mail AG (DMC

جمهوری ترینیداد و توباگو
Trinidad and Tobago Republic

پســت ترینیــداد و توباگــو ،قــرار اســت
تــا پایــان ســال ،اســتاندارد آدرسدهــی
 5S42و کدهــای پســتی را تکمیــل
کنــد .برخــی از مناطــق ،اســتفاده از
کدهــای پســتی را آغــاز کردهانــد و
ایــن شــرکت یــک صفحــه وب بــرای
مشــتریان خــود ایجــاد کــرده اســت
کــه میتواننــد از آمــاده بــودن ایــن
کدهــا باخبــر شــوند .ایــن کدهــای
پســتی مصــادف بــا جشــن بیســتمین
ســالگرد خدمــات پســتی نویــن بــه
بهرهبــرداری خواهــد رســید.
بریتانیا | Great Britain

آخریــن گــزارش کیفــی خدمــات
رویــال میــل نشــان میدهــد کــه
ایــن شــرکت در  3ماهــه اول ســال
مالــی  20-2019از اهــداف نظارتــی
خــود بــرای بســتههای کالس اول و
دوم فراتــر رفتــه اســت .در طــول 3
ماهــه اول ،رویــال میــل 93.2 6درصــد
از بســتههای کالس اول خــود را در
روز بعــد و  98.9درصــد از بســتههای
کالس دوم را در  3روز کاری تحویــل
داد.
ایاالت متحده | United States

پســت آمریــکا وبســایت جدیــدی
را بــرای کمــک بــه خردهفروشــان
بــرای برگشــت خریدهــای آنالیــن بــا
پشــتیبانی حمــل و تحویــل راهانــدازی
کــرده اســت .ســایت جدیــد جایگزیــن
ســایت قبلــی حملونقــل شــد .اگرچــه
هیــچ هزینــهای بــرای شــرکتهای
پســتی تأییــد شــده در ســایت جدیــد
وجــود نــدارد ،امــا آنهــا بایــد معیارهای
خاصــی را رعایــت کننــد.
 -5اســتاندارد بینالمللــی آدرسدهــی  S42شــامل یــک فهرســت
کلــی از مشــخصههای آدرســی اســت کــه بــه کاربــران چگونگــی
تبدیــل عناصــر آدرس بــه یــک آدرس بــا فرمــت دقیــق را میدهــد.
6-ROYAL MAIL
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همکاری  upuو سازمان ملل متحد در تجارت الکترونیک؛

اتحادیه جهانی پست ،اعتبار پروژههای تجارت الکترونیکی
پستی را تأمین میکند
اتحادیــه جهانــی پســت در حــال همــکاری
بــا کنفرانــس تجــارت و توســعه ســازمان
ملــل متحــد اســت تــا بــا حمایــت از جذب
جهانــی تجــارت الکترونیــک ،اطمینــان
حاصــل شــود کــه حتــی کشــورهای کمتــر
توســعهیافته نیــز میتواننــد از مزایــای
اقتصــادی و اجتماعــی اقتصــاد دیجیتــال
بهرهمنــد شــوند.
کشــورهای کمتــر توســعهیافته و در
حــال توســعه بــرای مشــارکت در اقتصــاد
دیجیتــال بــا موانــع قابــل توجهــی روبـهرو
هســتند ،امــا اکنــون آنهــا میتواننــد بــا
همــکاری منســجم و متقابــل تجــارت
الکترونیکــی از شــرکای توســعهیافته
بهرهمنــد شــوند.
برنامــه اولیــه کنفرانــس تجــارت و
توســعه ســازمان ملــل متحــد ،معــروف
بــه «تجــارت الکترونیــک بــرای همــه،
ارزیابــی آمادگــی تجــارت الکترونیــک»،
روی شــبکهای متشــکل از  30شــریک در
هفــت حــوزه سیاســت تجــارت الکترونیــک
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بنــا شــده اســت .پلتفــرم آنالیــن آن،
 ،etradeforall.orgبرنامههــای ســاخت
ظرفیــت شــاخصهای عملکــرد تجــارت
الکترونیکــی ،ابزارهــای همــکاری بــرای
اتصــال کشــورها بــا شــرکا و ارتبــاط
دیجیتالــی ارائهدهنــدگان اخبــار تجــارت
الکترونیکــی را فراهــم میکنــد.
سســیل بارایرالشــامی ،مســؤول امــور
اقتصــادی کنفرانــس تجــارت و توســعه
ســازمان ملــل متحــد توضیــح میدهــد
کــه تجــارت الکترونیکــی پایــدار و فراگیــر
نیازمنــد همــکاری تیمــی قــوی بیــن
شــرکای توســعه از جملــه ،کشــورها و
ســازمانهای منطقــهای اســت.
بارایرالشــامی میگویــد :مــا میخواســتیم
کمکهــای فنــی را در میــان ذینفعــان
تجــارت الکترونیــک متمرکــز کــرده و
همافزایــی ایجــاد کنیــم.
پــل دونوئــه ،مدیــر برنامــه اقتصــاد و
تجــارت دیجیتــال اتحادیــه جهانــی پســت،
مــی افزایــد :ایــن ســازمان از بــدو تأســیس
مشــتاق پیوســتن بــه ایــن امــر بــود.
او مــی گویــد :اتحادیــه جهانــی پســت
از مراحــل اولیــه شــکلگیری تجــارت
الکترونیــک بــرای همــه مشــارکت داشــته

اســت ،زیــرا معتقــد اســت کــه همــکاری
بــا ســایر شــرکا بــرای توســعه تجــارت
الکترونیــک و ادغــام پســت در تجــارت
الکترونیــک بســیار مهــم اســت.
اتحادیــه جهانــی پســت بهعنــوان یکــی
از بنیانگــذاران ایــن برنامــه ،در بخــش
«تجــارت الکترونیــک» ایــن بســتر
مشــارکت داشــته اســت و راهحلهــا،
تحقیقــات و مطالعــات مــوردی را در
زمینــه ترویــج تجــارت الکترونیــک و
تســهیل تجــارت مــرزی ارائــه میدهــد.
اتحادیــه جهانــی پســت بــه «راهحلهــای
پرداخــت» و اخیــرا ً «ارزیابــی آمادگــی
تجــارت الکترونیــک و تدویــن اســتراتژی»
کمــک کــرده اســت .ایــن ســازمان
همچنیــن در ارائــه لجســتیک ،پرداخــت
و راهحلهــای دیجیتالــی در راســتای
ارزیابــی آمادگــی تجــارت الکترونیــک
و کمــک بــه اجــرای توصیههــای ایــن
برنامــه مشــارکت دارد.
در  2ســال اول فعالیــت برنامــه ،کنفرانــس
تجــارت و توســعه ســازمان ملــل متحــد
درخواســتهای ارزیابــی  30کشــور
از  47کشــور کمتــر توســعهیافته را
دریافــت کــرده اســت و  24ارزیابــی را

1
UPU country
ORE, DRE,
PRE, FITAF

UNCTAD rapid
e-trade readiness
assessment

Technical and
analytical
measurement of
Poﬆ’s situation

Report based
on the 7 deﬁned
policy areas

انجــام داده اســت .کشــورهای در حــال
توســعه نیــز نســبت بــه ایــن برنامــه
ابــراز عالقــه کردهانــد .اتحادیــه جهانــی
پســت و کنفرانــس تجــارت و توســعه
ســازمان ملــل متحــد در حــال همــکاری
نزدیــک روی  2ارزیابــی اولیــه در  2کشــور
غیرتوســعهیافته عــراق و ســاحل عــاج
هســتند.
پســت ،یــک کانــال اصلــی بــرای تحویــل
اقــام تجــارت الکترونیــک اســت ،امــا
طبــق تحقیقــات اتحادیــه جهانــی پســت،
مشــکالت مربــوط بــه بــازه نهایــی تحویــل،
آدرسدهــی ضعیــف ،سیســتمهای
پرداخــت ناامــن یــا ناکافــی و نیــاز بــه
اصــاح سیاســت پســتی برخــی از موانــع
موجــود در توســعه تجــارت الکترونیــک
اســت.
اتحادیــه جهانــی پســت بــه عنــوان آژانــس
تخصصــی ســازمان ملــل در بخــش پســتی،
برنامــه هایــی بــرای کمــک بــه کشــورها
بــرای شناســایی و غلبــه بــر نقــاط ضعــف
در شــبکه ایجــاد کــرده اســت.
یکــی از راههــای انجــام ایــن کار ،آمادگــی
عملیاتــی بــرای تجــارت الکترونیــک اســت
کــه بــه کیفیــت ،اطمینــان و راندمــان
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عملیاتــی خدمــات لجســتیکی پســت کــه
بــرای تجــارت الکترونیــک مهــم اســت،
پرداختــه میشــود .همچنیــن محصــوالت
و خدمــات بالقــوه اتحادیــه جهانــی پســت
را ارائــه میدهــد کــه پســت میتوانــد از
ایــن مزایــا اســتفاده کنــد.
دونوئــه اضافــه میکنــد کــه اتحادیــه
جهانــی پســت در بیــش از  18ارزیابــی
آمادگــی تجــارت الکترونیــک مشــارکت
داشــته اســت .اخیــرا ً ایــن مرکــز بــه
میانمــار ،کامبــوج و عــراق کمــک کــرده
اســت.
الکســاندر تــرن ســوانبرگ ،بــا اشــاره
بــه اینکــه ایــن ســازمان از مرحلــه
شــکلگیری تجــارت الکترونیــک بــرای
همــه فعــال بــوده اســت ،گفــت :اتحادیــه
جهانــی پســت اکنــون چارچوبــی را بــه
همیــن منظــور تدویــن کــرده اســت زیــرا
مــا معتقــد بودیــم همــکاری با ســایر شــرکا
بــرای توســعه تجــارت الکترونیــک و ادغــام
پســت در دســتور کار تجــارت الکترونیــک
بســیار مهــم اســت.
تــرن ســانوانبرگ میگویــد :کار
انجامشــده توســط اتحادیــه جهانــی پســت
بــه پیشــنهاداتی بــرای پســتها دربــاره
چگونگــی بهبــود زیرســاختها ،فرایندهــا
و سیاســتهای آنهــا در ترغیــب توســعه
تجــارت الکترونیــک منجــر میشــود.
ایــن توصیههــا بــه توســعه اســتراتژیهای
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تجــارت الکترونیکــی پســتی ،تســهیل در
لجســتیک تجــارت پســتی ،بســترهای
تجــارت الکترونیــک و راهحلهــای
پرداخــت کــه میتوانــد از توانایــی شــبکه
پســتی در ارائــه تجــارت الکترونیــک
بهرهمنــد شــود ،اشــاره دارد.
تنظیم برنامه

بــا ایــن حــال ،ایــن کار بــدون پشــتیبانی
از ســطوح عالــی دولــت نمیتوانــد مفیــد
باشــد .بــه دســت آوردن ایــن پشــتیبانی،
هــدف اصلــی پروژه اســت و نتیجــه گزارش
و اقدامــات مشــخص بــه وزارتخانههــای
کلیــدی دولــت (مرتبــط بــا ایــن مســأله)
ارســال میشــود .بارایرالشــامی توضیــح
میدهــد کــه ارزیابــی آمادگــی تجــارت
الکترونیــک بــه ارائــه اطالعاتــی فــوری
از اکوسیســتم تجــارت الکترونیــک،
بهگونــهای کــه دولتهــا بــا شــرکای الزم
در توســعه آن همــکاری کننــد ،کمــک
میکنــد .ایــن برنامــه بــه کشــورها کمــک
میکنــد تــا از مشــکالتی کــه آنهــا را
از مزیــت اســتفاده از تجــارت الکترونیــک
منــع میکنــد ،آگاه شــوند و همچنیــن بــه
آنهــا در تشــکیل تیــم پــروژه ملــی کمــک
میکنــد و همــکاری بیــن بازیگــران
دولتــی ،اپراتورهــا و شــرکای بخــش
خصوصــی را بــرای گفتوگــو دربــاره
مســائل مربــوط بــه خــود و ابــداع راههایــی

بــرای اجــرای توصیههــا بــه رســمیت
میشناســد .ترنســوانبرگ مــی گویــد:
ایــن برنامــه بــه پســت کمــک میکنــد تــا
مــورد حمایــت دولــت و همچنیــن بخــش
خصوصــی قــرار گیــرد.
جدیدتریــن مــورد موفقیــت ،کشــور
کامبــوج اســت .بــه لطــف ایــن پــروژه،
ایــن کشــور اخیــرا ً تیــم پــروژه ملــی
را بــرای اجــرای توصیههــای ارزیابــی
آمادگــی تجــارت الکترونیــک خــود ایجــاد
کــرده اســت .اتحادیــه جهانــی پســت
بــا تصمیــم گیرندگانــی کــه اکنــون
مالکیــت ایــن پــروژه را برعهــده دارنــد،
میتوانــد در زمینــه تأمیــن اعتبــار بــرای
پروژههــای تجــارت الکترونیکــی پســتی
کــه تحــت ارزیابــی پیشــنهاد شــدهاند،
همــکاری کنــد .همچنیــن ،بــه پســت کــه
غالب ـاً توســط دولــت نادیــده گرفتــه شــده
بهعنــوان راهــی بــرای توســعه تجــارت
الکترونیــک و تســهیل تجــارت کمــک
میکنــد .
موافقتنامــه تســهیل تجــارت اخیــر
ســازمان تجــارت جهانــی پنجــرهای واحــد
بــرای تجــارت الکترونیــک ایجــاد میکنــد
کــه در آن ،معاملهگــران میتواننــد بــه
اســناد و مــدارک مــورد نیــاز دسترســی
پیــدا کننــد .پســت از طریــق همــکاری
نزدیــک بــا مقامــات دولتــی (ماننــد
گمــرک) مســتعد ایــن اســت کــه بــه یــک
مرکــز خریــد تجــارت الکترونیــک فراگیــر
تبدیــل شــود.
بارایرالشــامی میگویــد :هــدف ایــن
اســت کــه بــه کشــورها کمــک کنیــم تــا
در اقتصــاد دیجیتــال مشــارکت کننــد
و از نقــاط قــوت و پتانســیل هــر یــک از
شــرکا و نهادهــا اســتفاده کننــد .در ایــن
راه ،کشــورها بــه انجــام تجزیــه و تحلیــل
عمیقتــر در زمینــه پســت عالقهمنــد
خواهنــد شــد.
کشــورهایی کــه بــه راهانــدازی ارزیابــی
آمادگــی تجــارت الکترونیــک عالقهمنــد
هســتند ،میتواننــد نامــه رســمی
درخواســت را بــه دبیــرکل کنفرانــس
تجــارت و توســعه ســازمان ملــل متحــد
ارســال کننــد.

ایجاد ارزش در زنجیره تأمین و لجستیک
علی افشار قاسملو
مدیر برند هلدینگ فاخر ایرانیان
چکیده

مبادلــه ارزش ،فقــط یــک مــدل تجــاری
نیســت بلکــه یــک الگــوی رفتــاری
اجتماعــی اســت .مصرفکننــدگان
ممکــن اســت نیازهــا و خواســتههای
مختلفــی داشــته باشــند کــه نهتنهــا بــه
محصــوالت ملمــوس محــدود اســت ،بلکــه
تجربــه اســتفاده از خدمــات را نیــز شــامل
میشــود.
در واقــع بــرای مدیــران ســؤال ایــن
اســت کــه آیــا ایجــاد ارزش فقــط مربــوط
بــه بهــرهوری اســت یــا نوعــی رضایــت
مصرفکننــدگان اســت؟ چــه بایــد کــرد
تــا بــرای مصرفکننــدگان ارزش ایجــاد
شــود و ارزش از نظــر مصرفکننــدگان
چیســت؟ چگونــه بازاریابــان میتواننــد بــا
بهبــود رونــد شــرکتها بــه ســمت بهبــود
فرایندهــای ارزش پیشــروی کننــد؟ بــرای
درک ایــن موضوعــات ،در ایــن مقالــه
مفهــوم ارزش را از  2منظــر «فرایندهــای
بازاریابــی» و«تحلیــل مصرفکننــدگان»
بررســی میکنیــم.
 .1مقدمه

اساســاً ،بازاریابــی یــک مفهــوم مبتنــی
بــر ارزش اســت کــه بازاریابــان مــدرن را
مجبــور میکنــد از مدلهــای مبادلــه
ارزش اســتفاده کننــد .مبادله ارزش شــامل
درک ارزشهــای اجتماعــی مصرفکننــده،
نــه فقــط از نظــر ویژگیهــای رقابتــی
محصــول ماننــد قیمــت ،کیفیــت و
عملکــرد اســت .عــاوه بــر ایــن ،الگــوی
مبادلــه ارزش را میتــوان بهعنــوان
سیســتم کل مبــادالت ارزش از جملــه
اقتصــادی ،اجتماعــی ،سیاســی ،روانــی و...
تعریــف کــرد .در نتیجــه؛ درک ،ایجــاد،
برقــراری ارتبــاط و تحویــل عناصــر اصلــی
بــرای توســعه یــک فراینــد مبادلــه ارزش

از منابــع مشــغول کردهانــد؛ کــه همــه
پررنــگ میشــوند.
بــرای ایجــاد رشــد و ســودآوری در ایــن بــا هــدف دســتیابی بــه کمتریــن هزینــه
بخــش چالــش برانگیــز ،شــرکتهای ممکــن ایجــاد شــده اســت .مطمئنــاً،
حملونقــل و لجســتیک نیــاز بــه موفقیتهــای مناســب و خوبــی از ایــن
انتخــاب اســتراتژیهای جســورانهتر و طــرق حاصــل شــده اســت و متخصصــان
حیرتآورتــراز گذشــته دارنــد .تاریخچــه بــرای چنیــن کارهــا و نتایــج آن تحســین
ایجــاد ارزش در ایــن بخــش بــا نــگاه بــه مــی شــوند.
روشهــای اســتفاده شــده توســط بــزرگان بــا ایــن حــال ،بــه خــودی خــود ،مهــم
ایــن صنعــت در ایجــاد ارزش در بیــن نیســت کــه کاهــش هزینــه چقــدر مهــم
مشــتریان خــود فرصتهــای بیســابقهای اســت زیــرا نمیتوانــد هــدف واقعــی هــر
را بــرای ورود بــه بازارهــای جدیــد و تعریف ســازمان باشــد .در غیــر ایــن صــورت،
مجــدد مدلهــای تجــاری موجــود ایجــاد میتــوان گفــت کــه گام نهایــی در
کاهــش هزینههــا ،متوقــف کــردن انجــام
میکنــد.
مقــدار دارایــی و وســعت جغرافیایــی کارهــا اســت .وقتــی هیــچ کاری وجــود
شــرکتهای حملونقــل و لجســتیک و نداشــته باشــد ،واضــح اســت کــه هزینههــا
تصمیمــات مبتنــی بــر واقعیتهــای کالن صفرخواهــد شــد ،قطعـاً ایــن راهــی بــرای
بازارهــای مبادلــه ،شــهر بــه شــهر و مســیر پیشــروی و تحقــق بخشــیدن بــه اهــداف
بــه مســیر بایــد بــه همــراه ایجــاد ارزش نیســت .آنچــه در قلــب هر ســازمانی بســیار
بــرای مشــتریان خــود باشــند .مدیــران مهــم اســت ،تــاش بــرای دســتیابی بــه
هــم بایــد بــرای ایجــاد ارزش ســعی کننــد ایجــاد ارزش در مشــتری اســت؛ بنابرایــن
تــا فراتــر از انتظــار بــازار حرکــت کننــد .آنچــه بــرای متخصصــان لجســتیک و
هنــگام بررســی فعالیتهــای هــر بنــگاه ،زنجیــره تأمیــن بایــد بــه همــان انــدازه یــا
معمــوالً هــدف" ،ایجــاد ارزش و حــذف حتــی بیشــتر از راندمــان اهمیــت داشــته
زبالههــا" اســت .ایــن هــدف ،بهطــور باشــد ،توجــه بــه ارزشآفرینــی و ایجــاد
معمــول زبالههــا را بهعنــوان "هــر ارزش اســت.
چیــزی کــه ارزشــی را اضافــه نمیکنــد"
معرفــی میکنــد .معمــوالً در حــوزه .2چــرا در دوران معاصــر بــرای ســازمانها
تــدارکات ،لجســتیک و زنجیــره تأمیــن ارزش مشــتری مهــم اســت؟
زبالههــا اغلــب بــا هزینــه مشــخص بــرای یــک دوره طوالنــی ،ســازمانها
میشــوند .هــدف اصلــی در ایــن زمینههــا خیلــی نگــران اهمیــت ارزش مشــتری
ایــن اســت کــه همــه چیــز بــه حــد نبودنــد و تــا نیــم قــرن پیــش ،مفهــوم
ممکــن مقــرون بــه صرفــه باشــد .در واقــع ،اصلــی ایــن بــود کــه "هــر عرضــهای،
بعضــی اوقــات اینطــور بهنظــر میرســد تقاضــای خــود را ایجــاد میکنــد" .در آن
کــه متخصصــان ایــن حــوزه ،خــود را بــه دوره زمانــی ،تقاضــای بیشــتری نســبت بــه
ســاخت و اســتفاده از جعبــه ابزارهــای عرضــه وجــود داشــت و هــر زمانــی کــه
حرفــهای لجســتیک شــامل توســعه یــک ســازمان محصــول یــا خدمتــی را بــه
ابزارهــای بهینهســازی ،موجــودی انبارهــا ،بــازار ارائــه میکــرد ،مطلــوب مشــتریان
مســیرهای حملونقــل و بهرهبــرداری بــود.
[شماره دهم-زمستان]۱۳۹۸

31

همچنیــن ،محصــوالت در آن دوره نســبتاً
اســتاندارد مشــخص و معینــی داشــتند؛
بنابرایــن تعییــن قیمــت بهطــور عمــده
تحــت ســلطه اصــول حاکــم بــر اقتصــاد
بــازار بــود .مثــ ً
ا ،بــرای شــرکتهای
لجســتیکی ایــن اســتانداردها شــامل
مــواردی از قبیــل ظرفیــت حملونقــل
و ظرفیــت انبــار بــود .از ایــن گذشــته،
ســازمانهای مختلــف بــرای حملونقــل
محصــوالت و انجــام فعالیتهــای خــود
بــه لجســتیک وابســته هســتند تــا بتواننــد
محصــوالت خــود را بــه مصرفکننــدگان
تحویــل دهنــد .بــه عبــارت دیگــر ،ارزش
ایجــاد شــده اساســی و بــدون اختــاف
نظــر فقــط در ارائــه همیــن خدمــات بــوده
اســت .درواقــع بــرای مشــتری همیــن قــدر
کافــی بــود و صاحبــان خدمــات هــم فراتــر
از انتظــار مشــتری حرکتــی نمــی کردنــد
و براســاس اســتاندارد حاکــم ارزش ایجــاد
شــده بــرای هــر دو گــروه کافــی بــوده
اســت.
نیــازی بــه گفتــن نیســت کــه از آن دوره،
دنیــای تجــارت دســتخوش تغییــرات
بنیادیــن شــده اســت .امــروزه ،یــک رقابــت
شــدید بینالمللــی از شخصیســازی در
ســطوح بــاال وجــود دارد .در محیــط تجارت
معاصــر ،مشــتریان دیگــر نمیتواننــد
بــه بنگاههــا صرفــاً بهدلیــل وجــود آن
اعتمــاد کننــد بلکــه بهدنبــال محصــوالت
و خدمــات بهتــر و متمایزتــری بــرای خــود
هســتند .بنگاههــا بایــد بــا ایجــاد ارزش،
خــود را از یکدیگــر متمایــز کننــد (یعنــی
اینکــه بــه دنبــال پیــدا کــردن یــک مزیــت
رقابتــی باشــند) و بــا برتــری ارزش نســبت
بــه رقبــای خــود بهعنــوان تأمینکننــده،
انتخــاب شــوند .عــاوه بــر ایــن ،رقابــت
زیــاد همــراه بــا تغییــرات ســریع در محیط
(از نظــر جمعیتــی ،اقتصــادی ،اجتماعــی،
فنــاوری ،اکولوژیکــی و سیاســی) همــراه
اســت.
در ایــن دوره زمانــی ،بازیگــران اصلــی
زنجیرههــای مختلــف محصــوالت و
خدمــات از فشــار تقاضــا بــه ســمت
عرضــه تقاضــا تغییــر کردهانــد .مســؤولیت
مشــتری ،بــدان معنــی اســت کــه
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شــرکتها بــرای ســودآوری بایــد دائمــاً
از ارزش ایجــاد شــده در مشــتری آگاه
باشــند .بــه همیــن دلیــل ،تقریبـاً در همــه
مدلهــای اســتراتژی کســبوکار مــدرن،
بــه ارزش اهمیت ویژهای داده شــده اســت.
از آنجــا کــه لجســتیک و زنجیــره تأمیــن
جــزء فعالیتهــای مهــم در هــر ســازمان
اســت ،بدیهــی اســت کــه انتظــار م ـیرود
در ایــن بخشهــا ســهم خــود را در ایجــاد
ارزش مشــتری نیــز حفــظ و توســعه دهــد.
 .3مدل مبادله ارزش

در مرحلــه اول ،بــرای درک نیازهــا و
خواســتههای مصرفکننــدهKotler ،
( )2003معتقــد اســت کــه ارزشهــا،
مجموعــهای از مزایایــی اســت کــه
نیازهــای مشــتری را بــرآورده میکنــد.
عــاوه بــر ایــن )2002( Maholtra ،ارزش
را بــه ارزشهــای ابــزاری تقســیم میکنــد
کــه بــه تمایالتــی ماننــد اعتمــاد بهنفــس،
کمــال و نهایــت ارزشهــا ماننــد زندگــی
راحــت ،دنیــای صلحآمیــز و شــادی منجــر
میشــود.
دوم اینکــه ،تــاش بــرای ایجــاد ارزش
شــامل جهتگیــری کل ســازمان اســت.
 )2003( Kotlerو  Porterتوضیــح
میدهنــد کــه ترکیبــی از فعالیتهــای
اصلــی و پشــتیبانی در شــرکت ،ارزش
ایجــاد میکنــد .از نظــر Vandenbosch
و همــکاران ( ،)2002بایــد ســاختارهای
ســازمانی بــرای ایجــاد یــک ارزش در
مشــتری در شــرکتها مدنظــر گرفتــه
شــود زیــرا ابــزاری اساســی بــرای تمایــز
خــود از رقبــا بــه منظــور ایجــاد رقابــت
مؤثــر در محیــط کســبوکار اســت.
 Fullertonمعتقــد اســت کــه مدیــران
نبایــد ماننــد گذشــته بــه تولیــد فکــر
کننــد .در عــوض ،بایــد ارائهدهنــده
راهکارهــای ایجــاد رضایــت مشــتری
باشــند )1994( Gronroos .توضیــح
میدهــد كــه بــا افــزودن ویژگیهایــی
از قبیــل كیفیــت و خدمــات ضمیمــه كــه
بــه ســاختن نردبــان ارزش قــادر هســتند،
میتــوان ایــن موفقیــت را حاصــل کــرد.
ایــن ارزشهــای افــزوده بــرای حفــظ

برنــد و ســهم مبادلــهای از تجــارت بــه
مشــاغل ،مشــتری بــه تجــارت و تجــارت
بــه مشــتری اســت.
ســوم اینکــه )2003( Kotler ،نشــان
میدهــد كــه مزیــت رقابتــی در زنجیــره
تأمیــن بــرای موفقیــت در ارائــه ایــن
ارزش بســیار مهــم اســت .بــرای دســتیابی
بــه ایــن مزیــت رقابتــی ،اســتدالل
منطقــی مــورد نظــر ایــن اســت کــه
یــک شــبکه ارزشگــذاری خــوب توســط
تهیهکننــدگان و توزیعکننــدگان ایجــاد
شــود .ایــن شــبکه همچنیــن در حفــظ
کارایــی درک ارزش مبادلــه مشــتری
ضــروری اســت .ســرانجام Kotler ،ادعــا
میكنــد كــه در برقــراری ارتبــاط بــا ایــن
ارزش ،چیــزی بیــش از تبلیغــات و نیــروی
فــروش یــا آمیــزهای از هــر دو عنصــر نیــاز
اســت .ایــن بــدان معنــا اســت کــه بایــد
تأثیــر بیشــتری در درک ارزش مشــتری
ایجــاد شــده توســط محصــول یــا خدمــات
ایجــاد شــود کــه شــامل مــوارد زیــر اســت:
 .1عملکرد محصول
 .2کانالهای توزیع
 .3کیفیت محصول
 .4پشتیبانی مشتری
 .5سایر صفات یا داراییهای ملموس
.4ارزش مشتری چیست؟

همــواره از مفهــوم واژه "ارزش" در ادبیــات
مدیریــت ،سوءاســتفادههای متعــددی
شدهاســت (.)1997 ،Leszinski & Marn
غالبــاً ،چكــش زدن بــر "افــزودن ارزش
بیشــتر" یــا معرفــی "بیشــترین ارزش"،
براســاس نیازهــای واقعــی مشــتری
هدایــت نمیشــود و در بهتریــن حالــت
ایــن گونــه پیراهــن دریدنهــا فقــط
میتوانــد راه حلهــای كوتاهمــدت ارائــه
دهــد (راوالــد و گرونــروس  .)1996 ،از
ایــنرو ،بهدســت آوردن درک دقیــق از
ارزش واقعــی مشــتری ضــروری اســت.
در زیــر یــک ماتریــس ارزش مشــتری ارائه
شــده اســت کــه شــرکتها میتواننــد
بــرای شناســایی ابعــاد مختلــف ارزش
مشــتری از آن اســتفاده کننــد .در اصــل،
ماتریــس ارزش مشــتری (در شــکل )1

بــر اســاس  2مفهــوم برجســته نشــان داده
شــده اســت:
الف)چشــمانداز ارزش خالــص :ارزش از
نظــر مشــتری ،بیــن فوایــد درکشــده
(ملمــوس و نامشــهود) و از طــرف دیگــر
فــداکاری درکشــده (پولــی و غیرپولــی)
متفــاوت اســت.
ب)چشــمانداز طولــی :ارزش درک
شــده مشــتری دارای  3موقعیــت زمانــی
مشــخص اســت :یعنــی پیــش خریــد،
معاملــه و پــس از خریــد (تجربــه اســتفاده)
توجــه بــه ایــن نکتــه حائــز اهمیــت
اســت کــه بــا اســتفاده از مفاهیــم فــوق،
کــه برخــی از مفاهیــم بســیار خــاص و
متبلــور از ارزش هســتند ،اول از همــه،
ارزش مربــوط بــه درک دقیــق و صحیــح
مشــتری اســت؛ یعنــی ارزش فقــط بــا در
نظــر گرفتــن دیــدگاه مشــتری قابــل درک
اســت .دوم اینکــه ،درک ارزش فاصلــه بیــن
مزایــای ارائــه شــده در قبــال گذش ـتهای
انجــام شــده اســت( .یعنــی نســبی اســت
و نــه یــک ارزش مطلــق) و ســوم اینکــه،
ایجــاد ارزش میتوانــد خیلــی قبلتــر
شــروع شــود و میتوانــد پــس از معاملــه
(تجربــه اســتفاده از محصــوالت و یــا
خدمــات ) پایــان یابــد.
در ردیفهــای مختلــف (یعنــی چش ـمانداز
ارزش) ماتریــس ارزش مشــتری ،مــوارد
زیــر قابــل مشــاهده اســت:
ارزش نمادیــن (،)Symbolic value
اعتقــاد بــه محصــول /خدمــات و ســازمان
(ارزش برنــد) و همچنیــن احســاس رابطــه،
مربــوط بــه اعتمــاد بــه ســازمان میشــود.
بدیهــی اســت کــه ارزش نمادیــن ،نیازهای
روانــی بیشــتری را در مشــتری بــرآورده
میکنــد و ملموستــر اســت.

قابلیــت اطمینــان ،انعطافپذیــری و
کیفیــت تمرکــز دارد؛ بنابرایــن ایــن ابــزار
نیــز "ملمــوس" اســت و نیازهــای عملــی
مشــتری را بــرآورده میکنــد.
کل هزینــه مالکیــت (Total cost of
 :)ownershipدارای  2مؤلفــه اســت:
.iگذشــت مالــی (،)Monetary Sacrifice
کــه همــان هزینــه مالــی اســت کــه
مشــتری از زمــان آغــاز فراینــد جسـتوجو
و گزینــش تــا زمــان تحویــل محصــول/
خدمــات (از جملــه هزینــه درخواســت
بــرای ســهمیه ،قیمــت خریــد ،هزینــه
معاملــه ،مشــتری) متحمــل میشــود.
.iiگذشــت غیرمالــی (Non-Monetary
 ،)Sacrificeکــه شــامل زمــان ،تــاش برای
بــه دســت آوردن و اســتفاده از محصــول/
خدمــات (مثــ ً
ا ،جســتوجوی محصــول
مــورد نظــر در مغــازه ،زمــان صــرف
شــده در صــف و مشــکل در اســتفاده از
محصــول) میشــود.
تجربــه محصــول /خدمــات مشــتری
از  3مرحلــه اساســی عبــور میکنــد
کــه در مجمــوع ،تصویــر کاملــی را از
چرخــه تجربــه مشــتری ارائــه میدهــد
(وودال .)2003 ،ایــن  3مرحلــه توســط
ســتونهای ماتریــس ارزش مشــتری
(یعنــی چشــماندازهای طولــی) ارائــه
شــده اســت:
پیــش خریــد :پیــش فــرض مشــتری
دربــاره ارزش؛ هــر زمانــی کــه مشــتری
تصمیــم بــه خریــد داشــته باشــد (وودال
 )2003 ،کــه ممکــن اســت توســط برنــد،
رابطهــا ،تجربــه خریــد قبلــی ،تبلیغــات
دهانبهدهــان ( )WOMو ...بــه ســمت آن
هدایــت شــود.

خریــد :تجربــه مشــتری در طــول
معاملــه؛ ممکــن اســت تحــت تأثیــر
بســیاری از عوامــل ماننــد راحتــی و ایمنــی
محیــط خریــد ،دوســتی بــا پرســنل
فــروش ،عملکــرد در تحویــل (ســرعت و
قابلیــت اطمینــان) و ..باشــد.
اســتفاده :تجربــه اســتفاده مشــتری از
محصــول /خدمــات در طــول مصــرف؛ از
جملــه ســهولت در اســتفاده ،اثربخشــی
ویژگیهــای محصــول ،نگهــداری ،دفــع
و. ...
بــا ترکیــب ردیفهــا و ســتونهای
ماتریــس 36 ،ســلول مختلــف از ارزش
مشــتری حاصــل میشــود .یــک ســازمان
ممکــن اســت بــا ارزیابــی همــه ســلولها
بــرای هــر یــک از محصــوالت خــود از
ترکیبــات جداگانــهای از ایــن ماتریــس
اســتفاده کنــد .احتمــاالً چنیــن عملکردی،
منجــر بــه بینــش بهتــر در ارزش واقعــی
ارائــه شــده بــه مشــتری و همچنیــن
فرصتهــای ممکــن بــرای پیشــرفت
میشــو د .
.5تخصیص ارزش

«افزایــش ارزش خالــص کل» بــرای یــک
شــرکت الزم اســت ،امــا بــرای دســتیابی
بــه یــک مزیــت رقابتــی کافــی نیســت.
شــرکتها همچنیــن بــرای گرفتــن
بخشــی از ارزش خالــص ایجــاد شــده
خــود بــه روشهــای تخصیــص ارزش
احتیــاج دارنــد .در اصــل ،تخصیــص ارزش
بــه ابزارهــا ،روشهــا و ســازوکارهایی گفتــه
میشــود كــه بــه شــركتها كمــك
میكنــد تــا ســهم خــود را از ارزش كل
خالــص ایجــاد شــده در زنجیــره تأمیــن

ارزش مطلوب مربــوط به عملکرد (Utility
 )valueمحصول/خدمــات (ویژگیهــای

خدمــات محصــول) و همچنیــن شــیوه
تحویــل محصــول /خدمــات (ویژگیهــای
عملیاتــی) اســت .درحالیکــه ،اولیــن
مــورد روی ویژگیهــای محصول/خدمــات
متمرکــز اســت .مــورد دوم بهطــور کلــی
بــر لجســتیک و قابلیتهــای زنجیــره
تأمیــن شــرکت از قبیــل کیفیــت ،ســرعت،
[شماره دهم-زمستان]۱۳۹۸
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بــه دســت آورنــد .بــه عبــارت دیگــر ،در
جاییکــه ایجــاد ارزش دربــاره "افزایــش
ســهم" اســت ،تخصیــص ارزش مربــوط بــه
"افزایــش حضــور شــما" اســت.
یــک نکتــه کلیــدی کــه نبایــد از آن
غافــل شــویم ایــن اســت کــه بــرای طــول
عمــر بیشــتر یــک برنــد در درازمــدت،
فعالیتهــای ایجــاد ارزش VC , Value
( )Creationو اختصــاص ارزش VA ,Value
 )Appropriationبایــد دستبهدســت
هــم دهنــد .هیچکــدام نمیتوانــد
بــدون دیگــری اتفــاق افتــد(,cf. Teece
Dutta ;2001 ,.Saloner et al ;1986
 .)2003 ,.et alبنگاههــا مكــررا ً بــرای
افزایــش ارزش كل خالــص بســیار تــاش
مــی كننــد ،فقــط بــرای اینكــه ببیننــد
تــاش آنهــا توســط مشــتری خــود (كــه
بــا قیمــت پایینتــری خدمــات را دریافــت
میكنــد) یــا توســط تأمینكننــده جــذب
میشــود .از طــرف دیگــر ،بســیاری
از بنگاههــا بــا ایجــاد قــدرت خــود و
اعمــال تســلط خــود بــر ســایر نهادهــای
زنجیــره تأمیــن بــدون توجــه بــه  ،VCبــر
جــذب ارزش خــود تمرکــز میکننــد.
چنیــن رویکــردی ممکــن اســت بــه
ســودهای کوتاهمــدت منجــر شــود امــا
بــرای روابــط ،ویرانکننــده اســت و در
درازمــدت بهجــای ایجــاد ارزش جدیــد،
نابودکننــده ارزش میشــود .بهطــور
خالصــه ،ترکیبــی از قابلیتهــای  VCبــا
ســازوکارها بــرای ایجــاد ارزش کل خالــص
واقعــی و همچنیــن بقــای شــرکتها
ضــروری اســت.
 2مفهــوم برجســتهای وجــود دارد کــه
توضیــح میدهــد موجودیتهــای
زنجیــره تأمیــن چقــدر ارزش ایجــاد شــده
را جــذب میکننــد؛ یعنــی مکانیســمهای
رقابــت و ایزوالســیون (Lepak, Smith,
 .)2007 ,& Taylorســطح شــدت رقابــت
میتوانــد تعییــن کنــد کــه چگونــه
مقــدار ایجــاد شــده از مبــدأ بــه ســمت
ســایر بخشهــا (رقبــا ،تأمینکننــدگان
و مشــتریان) مـیرود .مثـ ً
ا ،در یــک بــازار
کامـ ً
ا رقابتــی کــه موانــع ورود بــه بــازار و
تقلیــد آنهــا پاییــن اســت (ماننــد حمــل و
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نقــل) ،معمــوالً گزینههــای بســیاری بــرای
انتخــاب مشــتریان وجــود دارد .مشــابه
اســتدالل بخــش ارزش مشــتری ،چنیــن
رقابتــی بیــش از حــد باعــث کاهــش قیمت
خواهــد شــد (اشــاره بــه قــرار داشــتن در
اقیانــوس قرمــز) .از ایــن رو مشــتریان
میتواننــد ســهم بیشــتری از ارزش کل
را ضبــط و کنتــرل کننــد .درحالیکــه،
در یــک محیــط انحصــاری ،شــرکتهای
خالــق ارزش میتواننــد ســهم "بزرگــی" را
مطالبــه کننــد زیــرا هیــچ گزینـهای بــرای
کاربــران وجــود نــدارد (قــرار گرفتــن در
اقیانــوس آبــی).
بحــث فــوق حاکــی از آن اســت کــه
شــرکتها در صــورت محــدود کــردن
رقابــت ،از وضعیــت بهتــری برخــوردار
هســتند .ایــن میتوانــد بــا بــاال بــردن
مکانیســمهای بــه اصطــاح جــدا کننــده
انجــام شــود .چندیــن مکانیســم جداکننده
را میتــوان شناســایی کــرد کــه از آنهــا
میتــوان بــه مقیــاس اقتصــادی ،شــهرت
و نــام تجــاری شــرکت ،حــق چــاپ و حــق
ثبــت اختــراع ،روابــط زنجیــره تأمیــن و...
اشــاره کــرد کــه همــه ایــن مکانیس ـمهای
جداکننــده باعــث بهبــود و "منحصــر بــه
فــرد بــودن" شــرکت میشــود و بــه
همیــن ترتیــب افزایــش مییابــد.
قــدرت چانهزنــی شــرکت از ایــن طریــق
بــاال مــیرود و شــرکت نهتنهــا میتوانــد
ســهم خــود را بــا ارائــه بینظیــر افزایــش
دهــد بلکــه میتوانــد نســبت بــه پایــداری
مکانیزمهــا ،ســهم خــود را نیــز در
درازمــدت حفــظ کنــد؛ بنابرایــن  VAپویــا
اســت و نهتنهــا دربــاره افزایــش ســهم
(انــدازه ســهم بــازار) بلکــه بــرای افزایــش
مــدت زمــان عمــر برنــد نیــز مزیــت
محســوب میشــود.
ارزش را میتــوان بــه  3نــوع اختصــاص
داد کــه هــم بــه افزایــش ســهم و هــم بــه
طــول عمــر مربــوط میشــود کــه عبــارت
اســت از:
 )1پولــی (افزایــش بـهازای هــر واحد ســود
خالــص) :تطبیــق قیمــت بــا پیشــنهاد
ارزش (ارزشگــذاری) .بدیهــی اســت کــه
ایــن امــر بــه ارزیابــی دقیــق و ارتباطــات

نیــاز دارد.
 )2رابطــهای :یکــی از  3مــورد زیــر را
انجــام دهیــد:
.iافزایــش حمایــت مشــتری :مث ـ ً
ا ،طبــق
تحقیــق ریچلــد ( )1994حــدود  5درصــد
افزایــش در حفــظ مشــتری (یــا  5درصــد
كاهــش در میــزان ضعــف مشــتری) بــه
افزایــش بیــن  25تــا  100درصــد ســود
منجــر میشــود کــه ایــن نتیجــه در
صنایــع مختلــف نیــز ســازگار اســت.
.iiدسترســی بــه داراییهــا /منابــع /دانــش
شــرکای شــبکه بــا داشــتن یــک رابطــه
مشــترک (آزاد کــردن منابــع مالــی بــرای
اســتفاده بهتــر).
.iiiاســتفاده از کارکنــان متخصــص فعــال،
یعنــی بهبــود بهــرهوری و انعطافپذیــری؛
در نتیجــه هزینههــای واحــد را کاهــش
میدهــد.
 )3آمــوزش :ایجــاد دانــش و آمــوزش از
طریــق همــکاری و ایجــاد همــکاری بــا
ذینفعــان خارجــی.
توجــه داشــته باشــید کــه ایــن  3شــکل
ممکــن اســت بــا هــم ترکیــب شــوند کــه
در موقعیتهــای مختلــف ممکــن اســت
تمرکــز روی هریــک متفــاوت باشــد.
 .6ایجــاد و تخصیــص ارزش در لجســتیک و
زنجیــره تأمیــن

پــس از تأکیــد بــر اهمیــت ارزش مشــتری
وهمچنیــن بررســی مفاهیــم کلــی VC
و  VAدرقســمت قبــل ،در ایــن بخــش
بــه مهمتریــن روش ایــن مفاهیــم در
متخصصــان لجســتیک و زنجیــره تأمیــن
پرداختــه میشــود.
اولیــن مســأله مهــم ،وجــوه گوناگــون
ارزش وابســته بــه مشــتری اســت .بــا
ایــن حــال ،بهطــور ســنتی در حــوزه
لجســتیک و زنجیــره تأمیــن فقــط روی
زیــر مجموعههایــی از ایــن وجــوه ،یعنــی
ابزارهــای مبتنــی بــر مبادلــه و گذشــت
مالــی تمرکــز میشــود .بــا گســترش VC
بــه زمینههــای دیگــر در ارزش مشــتری،
متخصصــان تــدارکات و زنجیــره تأمیــن
میتواننــد روشهــای جدیــدی بــرای
ایجــاد ارزش بســازند و پیــدا کننــد.

نکتــه مهــم دوم ایــن اســت کــه بــرای
ایجــاد و تخصیــص ارزش ،بســیار مهــم
اســت کــه متخصصــان لجســتیک و
زنجیــره تأمیــن دانــش کالن را در کل
مســیر ســفر مشــتری (از قبــل از ســفارش
تــا بعــد از تحویــل) بــه دســت آورنــد( cf.
)2013 ,Rawson, Duncan, & Jones
یعنــی نقاطــی کــه در ایــن فراینــد،
مشــتری بــا فرایندهــای خــود شــرکت در
تعامــل اســت .ایــن امــر بــه متخصصــان
لجســتیک و زنجیــره تأمیــن نیــاز دارد
تــا بــا همــکاران بازاریابــی و فــروش خــود
همــکاری نزدیکــی داشــته باشــند و مرتبـاً
بــا مشــتریان دیــدار و گفتوگــو کننــد.
بــا توجــه بــه نکتــه قبلــی ،یــک نکتــه
اساســی ســوم بــرای متخصصان لجســتیک
و زنجیــره تأمیــن ایــن اســت کــه  VCو VA
بــه همــکاری و تعامــل نهادهــای مختلــف
داخلــی و خارجــی نیــاز دارد .همانطــور
کــه در بخشهــای قبلــی بحــث شــد،
ارزش مشــتری ،ارزش ســهامدار شــرکت
و ارزش تأمینکننــده منبــع (بــرای
تأمینکننــدگان و کارمنــدان) همــه بــا

هــم مرتبــط هســتند و در مجمــوع ارزش
کل خالــص را تشــکیل میدهنــد .بــا
نگاهــی بــه چنیــن دیدگاهــی ،مــدل «»2
چگونگــی ایجــاد و تخصیــص ارزش بیــن
چهــار ذینفــع کلیــدی را اینگونــه نشــان
میدهــد.
همانگونــه کــه در مــدل  2دیــده
میشــود ،مشــارکت چهــار ذینفــع
مهمتریــن عامــل در شــکلگیری  VCو
 VAاســت کــه نشــان میدهــد همــکاری
بــا همــه ذینفعــان بــرای رقابــت بیشــتر
شــرکتها مهــم اســت .در زیــر ،هــر یــک
از ایــن  4گــروه بــه اختصــار بررســی شــده
اســت:
مشــارکت کارکنــان :از منظــر ،VC
شــرکت میتوانــد ضمــن از بیــن بــردن
اضافــات ،پیوســته ارزش خــود را بهبــود
بخشــد .از دیــدگاه  ،VAایــن شــرکت
میتوانــد از اســتعداد کارمنــدان خــود
بــه شــیوهای مؤثرتــر اســتفاده کنــد؛
یعنــی نهتنهــا از قــدرت فیزیکــی بلکــه از
ذهنشــان (ایدههــا ،تفکــر خــوب) و قلــب
آنهــا (احســاس تعلــق) نیــز اســتفاده کنــد.

مشــارکت تهیهکننــدگان :از منظــر
 ،VCشــرکت از طریــق همــکاری میتوانــد
تحویــل ،کیفیــت ،طراحــی محصــول و
غیــره را بهبــود بخشــد .از دیــدگاه ،VA
داشــتن روابطــی قــوی بــا تأمینکننــدگان
و شــرکای شــبکه ،شــرکت میتوانــد
بــه منابــع /دانــش مکمــل ،دسترســی
پیــدا کنــد .امــروزه ،حتــی کارآمدتریــن
بنگاههــا توانایــی تصاحــب همــه اینهــا
را ندارنــد .اســتفاده از منابعــی همچــون
فنــاوری ،کانالهــای توزیــع ،نــوآوری
و ...بــرای شــبکه تجــارت و بــه ویــژه
تأمینکننــدگان بســیار بــا اهمیــت اســت.
مشــارکت مشــتری :از دیــدگاه ،VC
رابطــه بــا مشــتری بهعنــوان تعامــل
تلقــی میشــود؛ یعنــی مشــتری همیشــه
بهعنــوان یــک منبــع تولیــد دیــده
میشــود ( .)2008 ,Vargo & Luschاز
دیــدگاه  ،VAحفــظ مشــتری بهعنــوان
تمرکــز اصلــی در بهبــود حفــظ ارزش
مــورد توجــه اســت.
مشــارکت ســهامداران :از منظــر ،VC
ســهامداران و مدیریــت برتــر بایــد بــرای
ایجــاد ارزش ،ســبد منابــع شــرکتها
را بهطــور مؤثــری مدیریــت کننــد .از
منظــر  ،VAســهامداران بایــد بهطــور
منظــم در منابــع ســرمایهگذاری کننــد تــا
قابلیتهــای موجــود را بهبــود بخشــند و
همچنیــن امکانــات جدیــدی ایجــاد کننــد
تــا بتواننــد بــا محیــط متغیــر مطابقــت
داشــته باشــند.
در ادامــه 2 ،مــورد از دیگــر روشهــای
ارزشآفریــن را بــرای شــرکتها شــرح
مید هیــم :
ایجاد ارزش عاطفی (:)hedonic

هادیونیــک یــا احساســات از دیگــر
روشهایــی اســت کــه میشــود بــا آن
بــرای یــک محصــول یــا خدمــات ارزش
آفریــد ( hedonic .)2002 ،Chaudhuriاز
یــک کلمــه یونانــی بــه معنــی لــذت و لذت
بــردن (، hughnessy and Shughnessy
 )2002گرفتــه شــده اســت.
بــا اســتفاده کــردن از پاس ـخهای عاطفــی
مصرفکننــده ماننــد لــذت حســی،
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جذابیتهــای زیبایــی شــناختی و...
میتــوان بــه درک بهتــری از برنــد و
تأثیــر رفتــار بــر خریــد رســید (هیرشــمن
و هولبــروک .)1982 ،
ایــن
ازنظــر )2002( Chaudhuri
محصــوالت هیدونیــک و خدمــات ،دارای
مزایــای نامشــهود هســتند کــه ایــن مزایــا
در مصرفکننــدگان بیشــتر مربــوط بــه
تجربیــات عاطفــی اســت .مث ـ ً
ا ،عطرهــای
منحصــر بــه فــرد یــا اتومبیــل لوکــس
عــاوه بــر کاربــرد و مزایــا ،لــذت بســیار
زیــادی را در مشــتری بهوجــود مــیآورد.
در جامعــه مــدرن ،اخــاق کار ســخت بــا
اخــاق ســرگرمکننده جایگزیــن میشــود
کــه ایــن امــر باعــث جســتوجوی لــذت
وترجیــح آن میشــود.
در ســاختار زندگــی فــردی مــدرن ،فــرد در
هنــگام خریــد یــک عطــر لوکــس براســاس
ارزشهــای شــخصی و ایجــاد جایــگاه برای
خــود خریــد میکنــد و بســیار بعیــد اســت
کــه نگــران قیمــت آن باشــد.
آنچــه او را تحــت تأثیــر قــرار میدهــد
هادونیســت اســت؛ یعنــی مزایــای
نامشــهود یــک نــام تجــاری بــه عنــوان
تصویرنــام تجــاری ،عواطــف برانگیختــه
شــده توســط نــام تجــاری و متناســب
بــودن تصویــر بیــن مصرفکننــده و نــام
تجــاری یــک محصــول لوکــس کــه ابــزاری
بســیار مفیــد در احســاس رضایتبخشــی
بــه مشــتری اســت .
مث ـ ً
ا ،در بــازار خودروهــای لوکــس آنچــه
هدیونیســتها دوســت دارنــد عــاوه بــر
داشــتن یــک خــودروی لوکــس ایجــاد
حــس لــذت اســت.
ایــن ایجــاد حــس ســرگرمی و شــور
میتوانــد در مصرفکننــده ارزش ایجــاد
کنــد .مثــل شــعار  BMWکــه "sheer“-
”driving pleasureلــذت محــض رانندگی"
اســت و بــه احتمــال زیــاد راننــده از تجربــه
رانندگــی احساســی لــذت خواهد داشــت و
دربــاره قیمــت نگرانــی کمتــری دارد .البته
کــه تنهــا یــک شــعار کافــی نیســت و ایــن
احســاس بایــد در مشــتری ایجــاد شــود.

داســتان موفقیــت آمیــز تبدیــل کنیــد

تقریبــاً هــر شــرکتی بــا فشــار تغییــر
دیجیتالــی از مشــتریان ،رقبــای جدیــد و
ســهامداران مواجــه اســت.
تبدیــل یــک تهدیــد احتمالــی بــه یــک
فرصــت ،هــر شــرکت را ملــزم خواهــد کــرد
تــا یــک اســتراتژی دیجیتالــی متناســب را
بــا ارزش خــود تعریــف کنــد و تحــول خود
را بــا توجــه بــه شــرایط خــاص خــود بــه
موفقیــت برســاند .شــرکتها بهجــای
اینکــه فقــط "دیجیتــال" را در خــارج
از ســاختارهای موجــود اضافــه کننــد،
میتواننــد درصــورت ایجــاد دارایــی و
نقــاط قــوت موجــود (ســبد محصــوالت و
تیــم توســعه محصــول ،روابــط مشــتری
موجــود ،دارایــی شــرکت و رویکردهــای
ایجــاد شــغل) از دیجیتالــی کــردن ارزش
بیشــتری حاصــل کننــد .بــرای اکثــر
شــرکتها ،ایــن بــه معنــای تعییــن و
اجــرای اهدافــی اســت کــه فرایندهــای
اصلــی آنهــا را دیجیتالــی میکنــد،
پایههــای  ITمــدل کســبوکار خــود را
تقویــت میکنــد و آنهــا را در مرزهــای
جدیــدی قــرار میدهــد .همینطــور
میتواننــد از محصــوالت کمکــی دیجیتــال
بــه شــراکت بــا غولهــای دیجیتــال
برســند تــا راه حلهــای کامــ ً
ا جدیــدی
ابــداع کننــد.
نتیجه

مبادلــه ارزش مبتنــی بــر نیازها و خواســته
هــای مصــرف کننــدگان اســت .مصــرف
کننــدگان مختلــف ممکــن اســت نیازهــا
و خواســته هــای متفاوتــی داشــته باشــند.
آنهــا همچنیــن ارزش هــای مختلفــی را از
محصــوالت و خدمــات درک میکننــد،
زیــرا متعلــق بــه گروههــای اجتماعــی
مشــخصی هســتند .بــرای رضایــت از
فراینــد ارزش مبادلــه ای اجتماعــی،
مدیــران بازاریابــی بایــد مدلــی را تهیــه
کننــد تــا بتواننــد بــا اســتفاده از آنهــا
روشهــا و تکنیکهــای جدیــد را درک
کننــد تــا از ایــن طریــق ارزش را بــرای
مصرفکننــدگان قابــل درک و ایجــاد
 تحــول دیجیتالــی خــود را بــه یــک کننــد .نتیجهگیــری کلــی ایــن مقالــه
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ســاده اســت! از طریــق حــوزه لجســتیک
و زنجیــره تأمیــن میتــوان بــا ایجــاد
ارزش و تخصیــص ارزش بــه میــزان قابــل
توجهــی بــه رقابــت شــرکت کمــک کــرد،
فقــط بــا انجــام کارهایــی کــه صالحیــت
اصلــی آنهــا بهطــور ســنتی بــوده اســت:
برقــراری ارتبــاط و هماهنگــی بیــن تمــام
نهادهــای تجــاری داخلــی و خارجــی
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گپوگفت کسبوکارها
مسعود علیاکبرزاده ممقانی

از قدیــم شــنیدهایم کــه میگوینــد:
«چــه میشــد اگــر کــه میشــد »...و در
ادامــه همیشــه آمــال و آرزوهــای ماســت
کــه پــس از ایــن جملــه نقــش میبنــدد.
آمــال و آرزوهایــی کــه بعضــاً پــا را از
حــد تخیــل فراتــر نمیگذارنــد .اگــر
بــه دور و بــر خــود نگاهــی بیندازیــم بــا
حجــم زیــادی از وســایل و ابــزاری روبـهرو
میشــویم کــه مــدت نــه چنــدان دوری،
مصــداق «چــه میشــد»های نیــاکان مــا
بودهانــد .ولــی امــروزه تخیــات آنهــا،
جامــه عمــل پوشــیده و «شــدهاند هــر
آنچــه کــه بایــد میشــدند».
شــاید بتوانیــم از آن دســته آرزوهــا در
حــوز ه کســبوکاری خودمــان هــم پیــدا
کنیــم .مث ـ ً
ا ،یــک نمونــه« ،چــه میشــد
اگــر کــه میشــد همــه فعــاالن پســتی
بتواننــد بــا هــم صحبــت کننــد!» البتــه نــه
از آن صحبتهایــی کــه گپوگفــت بیــن
متعامــان ایــن حوزههــا اســت ،بلکــه
گپوگفت

کســبوکارها بــا هــم و بــا زبــان
مخصــوص کسبوکاریشــان!
نکتــه اینجــا اســت کــه بــا پیشــرفت
تکنولوژیهــای فنــاوری اطالعــات و
ارتباطــات دیگــر ایــن یــک آرزو نیســت.
بلــه! کســبوکارها هــم میتواننــد بــا
هــم صحبــت کننــد ،آنهــم بــا زبــان
خودشــان .مایلــم در ابتــدا در  6پــرده بــه
رونــد تکامــل اتوماســیون در کس ـبوکارها
و تعاملشــان بــا یکدیگــر اشــارهای کنــم:
 پرده اول :دنیای کاغذیمان

تــا همیــن یــک دهــه پیــش بــود
کــه شــما بــه هــر ســازمانی مراجعــه
میکردیــد بــا انبــوه فرمهــای اطالعاتــی
و دستبهدســت کــردن کاغذهــا از ایــن
اتــاق بــه آن اتــاق مواجــه بودیــد .البتــه،
شــاید االن هــم در برخــی از ســازمانها
رگههایــی از آن رویکــرد وجــود داشــته
باشــد ولــی دســتکم بگذاریــد امیــدوار
باشــیم کــه دیگــر در ســازمانهای
بالغترمــان ایــن رونــد را

شــاهد نیســتیم .در ایــن دنیــا بــود کــه
مــا بــرای هــر کاری بایــد شــخصاً حضــور
مییافتیــم .بهراســتی کــه عبــارت
«خدمــات حضــوری» شایســته ایــن
دوره از خدمترســانی اســت .در حــوزه
پســت و لجســتیک نیــز یادمــان نمـیرود.
زمانــی «مجبــور» بودیــم بــرای ارســال
هــر مرســوله پســتی خــود ،راهــی طوالنــی
را تــا باجههــای پســتی طــی کنیــم تــا
بدینســان شــروع فراینــد ارســال بســته
خــود را رقــم بزنیــم؛ البتــه در ایــن
میــان بودنــد شــرکتهایی کــه خدمــات
پســتی خــود را از درب منــزل ارائــه
میدادنــد کــه گرچــه گامــی بــزرگ در
کاهــش ترددهــای غیرضــروری بــود ولــی
عمــ ً
ا همــه فعالیتهــای ارســال بســته
ایشــان نیــز بــه کاغــذ وابســتگی داشــت.
ارتباطــات در ایــن دنیــای کاغــذی و ســرد،
فقــط مبتنــی بــر ارتباطــات کالمــی افــراد
بــا یکدیگــر بــود و چــون کنتــرل ضوابــط
بــر دنیــای کاغــذی دشــوار بــود ،بالطبــع
رابطــه در جــدال همیشــگی بــا ضابطــه
بــود!
 پرده دوم :عصر پارینه رایانه سنگی!

بــا رونــق گرفتــن اســتفاده از رایانههــای
شــخصی در ســازمانها ،اکنــون زمــان
آن رســیده اســت کــه فرایندهــای دســتی
جــای خــود را بــه فرایندهــای ماشــینی
ل کاری ســازمانها با ســرعت
دهنــد تــا روا 
و دقــت بیشــتری ثبــت شــوند .بگذریــم
کــه مشــاهده شــده اتوماســیونها نیــز
در برخــی مــوارد ابزارهــای خوبــی بــرای
ســنگقالب کــردن اربابرجــوع شــدند
ولــی در هــر صــورت ،عصــر حاضــر،
عصــری اســت کــه تولیــد انــواع و اقســام
نرمافزارهــای کاربــردی اداری در ســطوح
مختلــف و در پلتفرمهــای متنــوع را شــاهد
هســتیم .تولیــدات ایــن عصــر همچنــان
ادامــه دارد و مــا شــاهد آن هســتیم کــه
کســبوکارهای مختلــف همچنــان
در پــی آن هســتند کــه بــا اتوماســیون
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و خودکارســازی فرایندهــای خــود از
هزینههــای عملیاتــی بکاهنــد .تعریــف
ضوابــط و دســتورالعملها بهصــورت
دقیــق در ســامانههای نرمافــزاری
تضمیــن نســبی بــود کــه انحــراف در
اجــرای فرایندهــا کاهــش یابــد و ســرعت
در پاس ـخدهی بــه امــور افزایــش یابــد .در
ایــن بیــن شــرکتهای فعــال در حــوزه
پســت نیــز بــا ایجــاد نرمافزارهــای پســتی
ســعی کردنــد بــر توانمندیهــای خــود
در ایــن حــوزه بیفزاینــد .ایــن نرمافزارهــا
فرایندهــای پســتی را از قبــول مرســوله
پســتی تــا تحویــل آن دربــر میگرفتنــد
و باعــث میشــدند حجــم انبوهــی
از مرســولهها راحتتــر و دقیقتــر
جابهجــا شــوند.
پرده سوم :وب عزیز ما را نجات ده!


شــاید تــا بهحــال درگیــر نصــب
برنامههــای کاربــردی روی رایانههــای
شــخصی خــود بودهایــد .بایــد قبــول
کــرد کــه فراینــد نصــب و بهروزرســانی
نســخههای جدیــد آن کاری ســخت
اســت .هرچقــدر نرمافزارهــای کاربــردی
پیچیدهتــر باشــند فراینــد نصــب و
بهروزرســانی محصــوالت نرمافــزاری نیــز
ســختتر خواهنــد بــود .فــرض کنیــد
ســامانه نرمافــزاری بانکــی را کــه الزم
اســت بــرای ارتقــای هــر نســخه آن ،پــس
از تهیــه و تولیــد نســخه نرمافــزاری،
فراینــد نصــب آن روی همــه سیســتمهای
رایانـهای در شــعب و سرپرســتیها و ســتاد
انجــام شــود کــه ایــن فراینــد در بهتریــن
شــرایط و درصورتیکــه اشــکالی در رونــد
بهروزرســانی پیــش نیایــد کاری زمانبــر
اســت .1بــا ایــن وجــود ،درصورتیکــه
شــما بهعنــوان بانــک در تبلیغــات خــود
بــه فــرض از محصولــی خــاص بهعنــوان
نمونــه ســپردهای ویــژه بــا ســودی متفاوت
پردهبــرداری میکنیــد الزم اســت نســخه
جدیــد نرمافــزاری را کــه دربردارنــده
ویژگــی جدیــد اســت در همــه شــعب خود
نصــب و راهانــدازی کنیــد و مادامیکــه

 -۱در ایــن مثالهــا ،فــرض بــر ایــن اســت همــه محصــوالت بهصــورت
مرکــزی ( )Centralتوســعه یافتــه اســت و توزیــع شــده ()Distribute
نیست.
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ایــن اتفــاق نیفتــاده باشــد شــما قــادر کســبوکاری بــه ســرعت بهروزرســانی
بــه تبلیــغ محصــول خــود نخواهیــد بــود .شــوند.
در اینجاســت کــه نرمافزارهایــی کــه
روی بســتر وب 2توســعه یافتهانــد بــه پرده چهارم :فقط به فرصت یک تپ!
کمــک شــما میآینــد و بــا نصــب نســخه دیرزمانــی نیســت کــه یکی از شــاخصهای
مرکــزی ،همــه ایســتگاههای کاری از ایــن توســعهیافتگی را در اســتفاده و کاربــری
لحظــه محصــول جدیــد را بــا کارکــرد رایانههــای شــخصی بــا مفهــوم خــاص آن
میشــناختیم .لیکــناینــک ایــن شــاخص
جدیــد خواهنــد داشــت.
از محاســن دیگــر توســعه نرمافزارهــای جــای خــود را بــه تلفنهــای هوشــمند
کاربــردی در محیــط وب ،امــکان داده اســت .زمانــی بــود کــه کارکردهــای
بهرهبــرداری از نرمافــزار در محیطهــای تلفــن همــراه معطــوف بــه قابلیتهــای
متنــوع اســت .هماننــد صفحــات مخابراتــی آن بــود لیکــن امــروزه ویژگــی
وبســایتها کــه شــما میتوانیــد آنهــا اســتفاده مخابراتــی در تلفنهای هوشــمند
را روی مرورگرهــای اینترنــت Internet( 3همــراه ،جزئــی کوچــک از کارکردهــای آن
 )Browserرایانــه شــخصی خــود بــا بــه شــمار مــیرود .بــا رشــد و توســعه
ل تلفنهــای همــراه،
سیســتمهای عامــل متنــوع اعــم از سیســتمهای عامــ 
وینــدوز یــا لینوکــس و یــا روی مرورگرهای رفتهرفتــه نســل دیگــری از نرمافزارهــای
موبایــل خــود در پلتفرمهــای متنوعــی کاربــردی را شــاهد بودیــم کــه قــدرت
هماننــد آی او اس ،اندرویــد و یــا وینــدوز نفــوذ عظیمــی را بــا خــود بــه همــراه
موبایــل هــم مشــاهده کنیــد .راحتــی داشــت؛ نرمافزارهــای کاربــردی موبایــل!
اســتفاده از ایــن راهــکار کمــک شــایانی واضــح اســت اینــک اتصــال مــا بــه
بــه گســترش اســتفاده از نرمافزارهــای شــبکه اینترنــت از طریــق ابــزاری صــورت
کاربــردی میکنــد .ایــن راهــکار بــه میگیــرد کــه هــر لحظــه از روز در دســت
مــرور بــه حــدی گســترش مییابــد کــه ماســت .ابــزاری شــخصی کــه ویژگیهــای
دیگــر توســعه نرمافزارهــا بــه شــیوههای منحصــر بــه فــردی را بــا خــود دارد تــا
اشارهشــده قبــل ،ادامــه نخواهنــد یافــت .تجربــه کاربــری منحصــر بــه فــردی را
شــرکتهای بــزرگ نرمافــزاری نیــز همــه بــرای کاربــران خــود خلــق کنــد.
تــوان خــود را بــه توســعه نرمافزارهــای ترکیــب نرمافزارهــای کاربــردی بــا
خــود بــه شــیوه مبتنــی بــر وب معطــوف ویژگیهایــی همچــون دوربیــن،
کردهانــد .بهعنــوان نمونــه ،محصــوالت اتصــال بــه شــبکههای محلــی 5و
شــناخته شــده مایکروســافت آفیــس اینترنــت موبایــل ،جــی پــی اس و نقشــه،
اینــک عــاوه بــر نســخههای معمــول میکروفــون ،بلندگــو ،انــواع حســگرها
نصبــی خــود نســخههای تحــت وب 4هماننــد شتابســنج ،ژیروســکوپ و...
نیــز ارائــه میکننــد .ایــن شــیوه توســعه در ابــزاری «شــخصی» کــه هــر لحظــه
نرمافــزار ایــن قابلیــت را ایجــاد میکنــد از شــبانهروز در دســتان ماســت ،کافــی
تــا قابلیتهــای جدیــد بهســرعت بــه اســت تــا جذابتریــن ســرویسهای
محصــوالت نرمافــزاری اضافــه شــده نرمافــزاری را بــرای کاربــران فراهــم کنــد.
و نرمافزارهــا همزمــان بــا تغییــرات دیگــر در ایــن دنیــای جدیــد کلیکهــا
جــای خــود را بــه تپهــا دادهانــد.
 -2اصطالحـاً بــه ایــن نرمافزارهــا ،مبتنــی بــر وب ( )Web Baseگفتــه
میشــود.
 -3مرورگرهــای اینترنــت ( )Internet Browserبــه نوعــی از
نرمافزارهــا اطــاق میشــود کــه بــرای دریافــت ،نمایــش و مــرور
اطالعــات از وب مــورد اســتفاده قــرار میگیرنــد؛ نمونههایــی از
شناختهشــدهترین ایــن نرمافزارهــا بــه  Internet Explorerو
 Edgeمحصــول شــرکت مایکروســافت Chrome ،محصــول شــرکت
گــوگل Firefox ،محصــول شــرکت موزیــا و  Safariمحصــول شــرکت
اپــل میتــوان اشــاره کــرد.
 -4نســخههای تحــت وب محصــوالت آفیــس شــرکت مایکروســافت بــا
نــام  Office 365ارائــه میشــوند.

پــرده پنجــم :پوشــیدنی ولــی نــه در کمــد
لبــاس!

دنیــای موبایــل بــه خــودی خــود شــوک
بزرگــی را در تحــول دنیــای دیجیتــال
1- Wifi

ایجــاد کــرد .بــه معنــی دیگــر ،وجــود
برخــی ویژگیهــا کــه قب ـ ً
ا بــه آن اشــاره
شــد ،ابــزار موبایــل را از موجــودی چشــم
و گوشبســته و منفعــل بــه ابــزاری کــه
تــوان پردازشــی همــراه بــا ورودیهــا و
خروجیهــای شــبه بیومتریــک دارد،
تبدیــل کــرد .اینــک ،موبایــل شــما بــه
قــدرت دوربیــن خــود میبینــد ،بــه
قــدرت میکروفــون خــود میشــنود ،بــه
قــدرت بلندگوهــای خــود حــرف میزنــد
و نهایتــاً بــا حســگرهای خــود درکــی
نســبی نســبت بــه محیــط اطــراف خــود
دارد؛ البتــه ایــن ابــزار تــا رســیدن بــه
هوشــمندی نزدیــک بــه هــوش انســان،
راهــی بــس دراز در پیــش دارد لیکــن بــه
مــرور و بــا پیشــرفتهای حاصــل شــده
در ابعــاد ســختافزارها ،شــاهد تغییــر
شــکل ( )Transformابزارهــا بــه ســمت
ابزارهــای اختصاصــی هوشــمند هســتیم.
ابزارهایــی کــه بهعنــوان بخشــی از
تجهیــزات شــخصی مــورد اســتفاده قــرار
میگرفــت،اینــک بــا نــگاه فناورانــه و
هوشــمند عــاوه بــر کارکردهــای قبلــی
خــود میزبــان نرمافزارهــای کاربــردی نیــز
هســتند .از نمونــه ایــن ابزارهــا میتــوان
بــه ســاعتها و دســتبندهای هوشــمند،
عینکهــای هوشــمند ،کفشهــای
هوشــمند و ســایر پوشــیدنیهای
هوشــمند اشــاره کــرد.
در ایــن بیــن ،هوشمندســازی و دیجیتالــی
شــدن بــه ابزارهــای پوشــیدنی منحصــر
نبــوده اســت و وســایل متنوعــی کــه
در زندگــی روزمــره مــا نقشآفرینــی
میکردهانــد بــه ســمت هوشــمند شــدن
پیــش رفتهانــد .از جملــه ایــن وســایل
میتــوان بــه تلویزیونهــا ،خودروهــا،
وســایل پزشــکی ،ابــزار ورزشــی و حتــی
هوشــمندی در خانههــا و شــهرها نیــز
اشــاره کــرد.
هوشــمندی در ســطح ابزارهــای پوشــیدنی
و وســایل روزمــره زندگــی ایــن قــدرت را
بــه مــا میدهــد تــا شــبکهای گســترده از
اشــیای هوشــمند مرتبــط بههــم شــکل
پذیــرد تــا از طریــق آن ،راحتــی و ســرعت
را بــرای مــا بــه ارمغــان آورد .ایــن شــبکه

گســترده از اشــیاء کــه همگــی تــوان
پردازشــی دارنــد و از طریــق شــبکههای
1
موبایلــی
اینترنــت
فوقســریع
میتواننــد بــا یکدیگــر ارتبــاط برقــرار
کننــد 2نویددهنــده عصــری هســتند کــه
ماشــینها رفتهرفتــه در برخــی مــوارد
بــه جــای انســانها فکــر میکننــد و
کنتــرل امــور را بــه دســت میگیرنــد.
پرده ششم :اکسیر یکپارچگی!

تــا اینجــا بــه ایــن مهــم پرداختیــم کــه
دنیــای نرمافــزار از طریــق رابطهــای
متنــوع ســختافزاری کمــک میکننــد
کاربــران نیازهــای خــود را بــا تجربــه
کاربــری دلپذیرتــری دریافــت کننــد .ولــی
آیــا فکــر کردهایــم کــه ایــن تنــوع مختلــف
از ابزارهــای متنــوع از کامپیوتــر شــخصی
تــا تلویزیــون هوشــمند چگونــه میتواننــد
بــا یکدیگــر در ارتبــاط باشــند؟ چگونــه
ممکــن اســت شــما در رایانــه شــخصی
خــود ســفارش دریافــت و ارســال بســته
پســتی را اعــام کنیــد و مراحــل انجــام
درخواســت خــود را از طریــق نقشــه بــر
روی ســاعت هوشــمند خــود در خیابــان
مطلــع شــوید؟ درحالیکــه میدانیــم
نرمافزارهــای ثبــت درخواســت ارســال
مرســوله و نرمافــزار کاربــردی روی ســاعت
هوشــمندمان کامــا متفــاوت هســتند و
ایــن تفــاوت فقــط روی نرمافزارهــا نیســت.
ســختافزارهای متفــاوت ،پلتفرمهــا و
سیســتمعاملهای متفــاوت! اینجاســت
کــه مســأله یکپارچگــی نرمافزارهــا از
طریــق مقولـهای با عنــوان «وبســرویس»
 3مطــرح میشــود .دومینیکــن
وبســرویسها اجــازه میدهــد دو
نرمافــزار کاربــردی یــک ارتبــاط
 -2بــرای تحقــق ارتبــاط شــبکهای اینترنــت اشــیا الزم اســت از
قابلیتهــای ارائــه شــده در اینترنــت موبایلــی نســل پنجــم بهــره بــرد.
از اهــداف نســل پنجــم ،افزایــش ســرعت انتقــال داده تــا  ۲۰گیگابیــت
بــر ثانیــه ،افزایــش ظرفیــت ســرویسدهی بــه کاربــران شــبکه (کاربــران
بیشــتر) ،کاهــش تأخیــر شــبکه و بهینگــی بیشــتر مصــرف تــوان در
تجهیــزات شــبکه و نیــز پشــتیبانی از ســرعت بیشــتر کاربــران در حــال
حرکــت (ماننــد کاربــر ســوار بــر اتوموبیــل در اتوبــان و یــا قطارهــای
سریعالســیر) تعریــف شدهاســت.
 -3بــه ایــن شــبکه اصطالحــاً شــبکه اینترنــت اشــیا (Internet of
 )Things = IoTاطــاق میشــود.
 -4ارتباطــات اشــاره شــده میتواننــد لزومــا از طریــق وبســرویسها
نباشــد و شــیوههای مختلفــی از ارتبــاط وجــود دارد کــه در مجمــوع
بــه آنهــا  APIاطــاق میشــود لیکــن وبســرویس از مؤثرتریــن
APIها به شمار میرود.

اســتاندارد ،روشــن و مشــخص داشــته
باشــند .وبســرویسها وابســته بــه
سیســتمعامل و زبانهــای برنامهنویســی
خاصــی نیســتند و در واقــع بــرای همیــن
بهوجــود آمدهانــد کــه زمانیکــه شــما
میخواهیــد دو نرمافــزار کامــا ایزولــه را
فقــط در چنــد مــورد خــاص بــه یکدیگــر
متصــل کنیــد ابــزاری بــرای ایــن کار
داشــته باشــید؛ بهعنــوان نمونــه ،امــروز
بســیار شــاهد ایــن موضــوع هســتید کــه
وبســایت خاصــی مــورد عالقــه شماســت
و شــما وقــت ســر زدن بــه آنرا نداریــد
ولــی از طریــق نرمافــزار کاربــردی
موبایلتــان ،اطالعــات بــهروز آن ســایت
را در هــر لحظــه در اختیــار داریــد.
اینجاســت کــه ابــزار وبســرویس باعــث
شــده اســت نرمافــزار موبایــل شــما بــا
ســرور آن ســایت ارتبــاط برقــرار کــرده
و اطالعــات جدیــد را در لحظــه نمایــش
دهــد .فقــط کافــی اســت تــا نرمافزارهــای
مــا بهگونــهای طراحــی شــوند کــه
بتواننــد عــاوه بــر اینکــه کارکردهــای
خــود را از طریــق رابــط کاربــری ()UI
نمایــش میدهنــد برخــی از کارکردهــای
خــود را از طریــق وبســرویس در اختیــار
اســتفادهکنندگان احتمالــی خــود
قــرار دهنــد .البتــه در ایــن بیــن ،حفــظ
امنیــت دسترســی بــه اطالعــات نیــز در
وبســرویسها پیشبینــی شــده اســت
و هماننــد یــک نرمافــزار کاربــردی کــه
شــما بــرای دسترســی بــه اطالعــات بــه
مکانیزمهــای امنیتــی ماننــد نــام کاربــری
و کلمــه عبــور نیــاز داریــد؛ وبســرویسها
هــم از ایــن قاعــده مســتثنی نیســتند.
حــال ،در ایــن فضــا تصــور کنیــد کــه
برنامههــای کاربــردی متنــوع بتواننــد
بــا یکدیگــر تعامــل دو طرفــه داشــته
و اطالعــات مــورد نیــاز خــود را بــه
اشــتراک گذارنــد .در ایــن حالــت اســت
کــه یــک نرمافــزار کســبوکار کوریــر
بینشــهری میتوانــد اطالعــات خــود را
بــا نرمافــزار کریــر شــهری دیگــری کــه
میتــوان پوشــش جغرافیایــی خدماتــش
را گســترش دهــد ،بــه اشــتراک گذاشــته
و امــکان تعریــف خدمتــی جدیــدی بــا
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عنــوان ارســال مرســوله بیــن شــهری
درب بــه درب ایجــاد کنــد .در ایــن نمونــه
خــاص ،وظیفــه جــذب مشــتری شــهری با
نرمافــزار کوریــر شــهری بــوده و ســپس
اطالعــات مقصــد از طریــق وبســرویس
در اختیــار نرمافــزار کوریــر بینشــهری
قــرار میگیــرد و در مقصــد نیــز اطالعــات
برنامــه کوریــر بینشــهری از طریــق
وبســرویس بــه کریــر درونشــهری شــهر
مقصــد قــرار میگیــرد .بــا ایــن وصــف،
 2فعــال کســبوکاری میتواننــد بــا در
اختیــار گذاشــتن وبســرویسهای خــود
بــه طــرف دیگــر کســبوکار خــود را
توســعه دهنــد.
ایــن امــکان بــه کســبوکارها اجــازه
میدهــد بــدون تغییــر در نرمافزارهــای
کاربــردی خــود و فقــط بــا ارائــه
وبســرویس بتواننــد بــا نرمافــزار
کســبوکار دیگــری ،تبــادل اطالعــات
کننــد .بــا ایــن تفــاوت کــه هــر کــدام
از نرمافزارهــا میتواننــد بــر روی
پلتفرمهــای مختلفــی توســعه یافتــه
باشــند و یــا بــر روی ســختافزارهای
متفاوتــی اجــرا شــوند.
پلتفــرم تبــادل ارزش کســبوکارهای
فعــال پســتی

آنچــه که مشــخص اســت «وبســرویس»
درهــای توســعه را بــر روی کســبوکارها
گشــوده اســت و آنــان ایــن امــکان را دارنــد
تــا بــا اســتفاده از آن ،یکپارچگــی را در
ســطح فرایندهــا و کارکردهــای خــود ارائــه
کننــد .ولــی ایــن فقــط شــروع راه اســت!
شــاید مهمتــر از برقــراری ارتبــاط بیــن
کسـبوکارها کــه از طریــق وبســرویسها
میســر میشــود ،امــکان جــذاب دیگــری
اســت کــه در این بین و از طریــق همافزایی
وبســرویسها میســر میشــود و آن
ایجــاد خدمتهــای جدیــد کســبوکاری
اســت کــه بــا ترکیــب وبســرویسهای
متنــوع بــه اشتراکگذاشــته شــده توســط
کســبوکارها میســر میشــود .بــرای
درک بهتــر ایــن مهــم بــه ذکــر یــک نمونه
در ایــن خصــوص بســنده میکنیــم.
فــرض کنیــد دو کوریــر ســرویس محلــی
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سرویس ترکیبی

(Enterprise Service Bus(ESB

منطقه تحت پوشش
سرویس ترکیبی

بــا پوشــشدهی جغرافیایــی متفــاوت
خدمــت ارائــه میکننــد .درصورتیکــه
هــر یــک از ایــن ســرویسدهندگان
امــکان ارائــه وبســرویس داشــته باشــند،
از جنبــه فنــی ایــن امــکان وجــود دارد
تــا ســرویسهای ارائــه شــده هــر یــک از
ســرویسدهندههای فــوق در تکنولــوژی
کــه گــذرگاه ســرویس ســازمانی ()ESB1
خوانــده میشــود ســرویسهای خــود
را بــه اشــتراک گذارنــد .ایــن تکنولــوژی
کمــک میکنــد تــا جــای ارتبــاط
نقطــه بــه نقطــه بیــن ســرویسدهنده و
ســرویسگیرنده ،امــکان اشــتراکگذاری
ســرویسها فراهــم شــود .بــا ایــن
فــرض ،ایــن امــکان میســر اســت بــا
ترکیــب ســرویسهای  2کوریــر محلــی،
مصرفکننــده نهایــی امــکان دریافــت
ســرویس ترکیبــی بــا گســتره جغرافیایــی
فراگیرتــری را دارا باشــد.
1-Enterprise Service Bus

در حالــت غیــر ســرویس ترکیبــی،
ارائــه خدمــت از طریــق هــر یــک از
ســرویسهای کوریــر یــاد شــده محــدود
بــه مناطــق جغرافیایــی تحــت پوشــش
ایشــان اســت در حالیکــه بــا ترکیــب 2
ســرویس ایــن کوریرهــا ،ایــن امــکان بــرای
هــر یــک از کوریرهــا فراهــم میشــود
تــا مرســوالت پســتی را از منطقــه تحــت
پوشــش خــود و کوریــر همــکار خــود
دریافــت کــرده و بــه هــر نقطــهای از
مقصــد تحــت پوشــش خــود و کوریــر
همــکار خــود ارســال کنــد؛ امــا جذابتــر
از آن ،ایــن اســت کــه کســبوکاری کــه
ســرویس را بــه مشــتری نهایــی عرضــه
میکنــد ،هیچکــدام از کوریرهــای الــف و
ب نباشــد بلکــه بــا ترکیــب ســرویسهای
فــوق روی یــک پلتفــرم مطمئــن ،یــک
ســرویس ترکیبــی را بــه مشــتریان خــود
ارائــه کنــد.

نقش اکوسیستم در
شکوفایی استعداد کارآفرینی
فریدون طهماسبی
کارشناسی ارشد مدیریت توسعه منابع انسانی

چکیده

هــدف ایــن مقالــه بررســی چگونگــی
دســتیابی بــه کارآفرینــی از طریــق
مجموعــهای از مؤلفههــا و چرخههــا
اســت کــه بهعنــوان اکوسیســتم شــناخته
میشــوند .بــا اســتناد بــه ادبیــات
پژوهشــی و بررســی برخــی مدلهــای
موجــود ،مقالــه حاضــر تصویــری تمامنمــا
از محیــط مطلــوب و جامــع بــرای
شــکوفایی اســتعداد کارآفرینــی ترســیم
کــرده اســت .در ســایه بررســیهای
بهعملآمــده ،در ایــن مقالــه مدلــی
بــرای شــکوفایی اســتعداد کارآفرینــی
ارائــه شــده اســت .نتایــج ایــن مطالعــه
حاکــی از آن اســت کــه چشــمانداز
کلــی آمــوزش کارآفرینــی نبایــد صرفــاً
بــه آمــوزش کارآفرینــی محــدود شــود،
چراکــه اســتعداد کارآفرینــی بهعنــوان
یــک مؤلفــه غیرمنفــرد در محیطــی
کارآفرینانــه شــکوفا میشــود؛ بنابرایــن،
هــر مؤلف ـهای کــه دارای بیشــترین تأثیــر
بــر حــوزه معیــن باشــد ،شایســته بررســی
و توجــه بیشــتر اســت.
مقدمه

هرینگتــون ،کیــو جــی و کیــو ()2011
اکوسیســتم کارآفرینــی را بهعنــوان
امکانــات ،منابــع ،افــراد و فضــای
کارآفرینانــه و ضــروری بــرای تحقــق
کارآفرینــی تعریــف میکننــد .تحقــق و
توســعه کارآفرینــی در ارتبــاط بــا توســعه
اقتصــادی پایــدار کــه تحــت تأثیــر آثــار
ســوءتنشها و آشــفتگیهای اقتصــادی
1

1-Herrington, Kew J. Kew

سینســبوری2007 ،2؛ دولــت اســکاتلند،
 .)2010در همــه مطالعــات فوقالذکــر،
نقــش توســعه کارآفرینــی بســیار مهــم
جلــوه میکنــد .اگرچــه نهادهــای
آموزشــی مســؤولیت تعلیــم و تربیــت
دانشــجویان کارآفریــن و مبتکــر را بــر
عهــده دارنــد ،در مطالعــات فوقالذکــر
اشــاره بهضــرورت تربیــت دانشــجویانی کــه
ســبک تفکــر میانرشــتهای دارنــد و در
رونــد شناســایی فرصتهــا و بهرهبــرداری
از آنــان همــکاری میکننــد ،نشــاندهنده
ایــن اســت کــه در مؤسســات آمــوزش
عالــی در حــوزه شــکوفایی اســتعداد
کارآفرینــی مشــکالتی جــدی وجــود دارد

کــه بایــد بــه آنــان پرداختــه شــود (آن،
اســمیت ،روبــرت و پاتــون.)2011 ،3
افــزون بــر ایــن ،رخدادهــای جهانــی اخیــر
بهضــرورت تأکیــد بــر آمادگــی در همــه
ســطوح بــرای مقابلــه بــا چالشهــای
اقتصــادی غیرقابــل پیشبینــی اشــاره
میکنــد .بــا توجــه بــه بحــران مالــی
جهانــی کــه در ســال  2008آغــاز و
منجــر بــه بیــکاری بیــش از  30میلیــون
نفــر شــد ،اکنــون نــرخ رشــد اشــتغال در
ســطح جهــان برابــر بــا یــک درصــد و یــا
کمتــر اســت کــه ایــن میــزان در ارتبــاط
بــا تقاضــای شــغل ،بســیار انــدک اســت.
همچنیــن ،وضعیــت قبــل از بحــران مالــی
جهانــی نیــز چنــدان رضایتبخــش نبــود.
بــا توجــه بــه فقــدان جایگزینهــای بهتــر،
میلیونهــا کارگــر در مشــاغل نیمهوقــت
بــه کار مشــغول شــدند 2 .نفــر از 5
نفــر جهــان کــه در شــرایط فقــر بــه ســر
میبردنــد ،هــر نفــر درآمــدی برابــر بــا
 2دالر در روز داشــتند .بیــکاری در میــان
جوانــان  2یــا  3برابــر بیشــتر از نــرخ
بیــکاری بزرگســاالن بــود .بــا اســتناد بــه
دیــدگاه مدیــرکل  ،ILOجــوآن ســومواویا
در ابالغیــه مــاه ســپتامبر ،رکــود اقتصــاد
جهانــی از اواســط ســال  2011باعــث
بدتــر شــدن وضعیــت شــد (ســوماویا،4

قــرار دارد ،از اهمیــت مضاعفــی برخــوردار
اســت .اســتعداد کارآفرینــی را میتــوان
بهصــورت گرایــش افــراد بــه ســمت
ذهنیــت کارآفرینانــه تعریــف کــرد .دانــش
بالقــوه را میتــوان از طریــق تــداوم حیــات
فرهنــگ شــرکتهای نــوآور و پیشــتاز-
کــه تحــت تأثیــر اســتعداد کارآفرینــی
بــه پیــش میراننــد -بالفعــل کــرد و
آنرا بــه مقول ـهای تجارتــی تبدیــل کــرد.
ایــن رونــد مانــع از تجمــع و توقــف دانــش
شــده و زمینــه بهرهبــرداری و انتفــاع از
آن را فراهــم مــیآورد (HTM, 2005; CBI,

2-Sainsbury

3-Anne, Smith, Robert & Paton
4-Somavia

،,2005; DTI, 2007; IFM & IBM, 2007

[شماره دهم-زمستان]۱۳۹۸

41

 .)2011کارآفرینــی ،جایگزینــی مناســب
بــرای کمــک بــه مقابلــه بــا موقعیتهایــی
همچــون بیــکاری و بحرانهــای اقتصــاد
اســت .کارآفرینــی دربــاره اقتصــاد ملــی
نیــز از اهمیــت باالیــی برخــوردار اســت،
زیــرا ضامــن اشــتغال اســت (پیکــوت و
دوپــوی ،1998 ،1ص  .)110-139ســوماویا
( )2011معتقــد اســت کــه چشــمانداز
اشــتغال در ســطح جهــان ،ناامیــد کننــده
و ترســناک اســت ،زیــرا در حــال حاضــر
بیــکاری بیــش از  200میلیــون نفــر را
درگیــر کــرده اســت.
زوئلــک )2009( 2بــه آشــوبهای یونــان
و افزایــش نــرخ بیــکاری در مناطــق
شــهری چیــن اشــاره میکنــد .نگرانــی از
افزایــش اعتراضــات در  100ســال اخیــر و
در سرتاســر اروپــا کــه بهتدریــج بــه یــک
هنجــار تبدیــل میشــود ،نشــاندهنده آن
اســت کــه نــرخ بیــکاری بیــش از میــزان
مــورد انتظــار اســت .امــروزه ،بیــکاری
جوانــان بهعنــوان یکــی از عوامــل دخیــل
در بیثباتــی اجتماعــی برخــی مناطــق
جهــان شــناخته میشــود.
نافهوکــو و موییــا )2010( 3چنیــن
اســتنباط میکننــد کــه بیــکاری در
میــان فارغالتحصیــان دانشــگاه ،افــراد
دیپلمــه ،تــرک تحصیـل کننــدگان و ســایر
قشــر آســیبپذیر نیازمنــد توجــه جــدی
اســت .بــا ایــن وجــود ،راهحلــی بهتــر از
ترویــج خالقیــت و فرصتطلبــی در میــان
دانشــجویان و دانشآمــوزان مشــاهده
نمیشــود .ایــن امــر فرصــت رشــد و
توســعه را بــرای ســازمانها فراهــم
میکنــد کــه بهتبــع آن افــراد بیــکار
جــذب ســازمان میشــوند و فرصتهــای
ایدهآلــی را بــرای آغــاز بــهکار جوانانــی
کــه تحــت تأثیــر معضــل بیــکاری قــرار
گرفتهانــد ،بــه ارمغــان آورد.
اســتعداد
میشــود،
پیشبینــی
کارآفرینــی بهعنــوان مهمتریــن عامــل
دخیــل در رشــد مقولــه اشــتغال در
کشــورهایی همچــون آفریقــای جنوبــی ،در
5-Picot & Dupuy
6-Zuehlk
7-Nafhuko and Muyia
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 10ســال آینــده باعــث ایجــاد  5میلیــون
شــغل جدیــد شــود .ایــن بــه معنــی حــل
شــدن معضــل بیــکاری در کشــوری اســت
کــه  42درصــد از جوانــان  18تــا 29
ســاله آن بیــکار هســتند .اگــر ایــن امــر
بــه واقعیــت تبدیــل شــود ،در ایــن صــورت
بیــکاری 10 ،درصــد کاهــش خواهــد
یافــت .خالقیــت و فرصتطلبــی از جملــه
صفاتــی هســتند کــه رابطــه تنگاتنــگ
بــا کارآفرینــی دارنــد و باعــث میشــوند
ســازمانها بتواننــد بــا فشــارهای وارده
از جانــب محیطهــای اقتصــادی مقابلــه
کننــد؛ بنابرایــن ذهنیــت کارآفریــن
نهتنهــا بــرای اشــتغالزایی بلکــه بــرای
رسمیســازی حــوزه کاری نیــز ضــرورت
اســت.
کاهــش شــدید تمایــات کارآفرینانــه
نیازمنــد شــکوفایی اســتعدادهای
کارآفرینــی اســت ،زیــرا ایــن تمایــات در
ســایه اســتعدادهای کارآفرینــی بــه امــری
مانــدگار تبدیــل میشــوند .دانــش نیــز
بهخودیخــود بهعنــوان امــری در تضــاد
ـران بــه چالــش کشــیده
بــا محیــط کلنگـ ِ
میشــود .بااینحــال ،ایــن بــه آن مفهــوم
نیســت کــه هــر فــردی کــه صرفــاً از
ذهنیــت کارآفرینــی برخــوردار اســت،
تجــارت پرمخاطــره خــود را راهانــدازی
کنــد.
ذهنیــت تجــاری بــدون اقدامــات تجــاری
مناســب در هرجایــی ،مثــ ً
ا محیــط
کار مثمــر ثمــر خواهــد بــود .اســتعداد
کارآفرینــی بــرای توســعه چنیــن
ســازمانهایی الزامــی اســت ،زیــرا مدیــران
را بــه ســمت تدویــن اســتراتژیهای
کاربــردی جهــت مقابلــه بــا شــرایط
نامطمئنــی کــه مســتلزم ریســکپذیری
و خالقیــت هســتند ،هدایــت میکنــد.
بــه نظــر میرســد ،هــرگاه ابزارهــای
ســنتی تــداوم حیــات یــک ســازمان
در معــرض خطــر قرارگرفتــه باشــد،
رفتــار ریســکپذیری بــه تــداوم حیــات
ســازمانها ،شــرکتها و یــا بخشهــای
تجــاری منجــر میشــود؛ بنابرایــن ،در
صــورت توجــه بــه ایــن مســأله ،میتــوان
رویکردهــای آموزشــی مختلفــی بــرای

آمــوزش کارآفرینــی بــه دانشــجویان و
دانشآمــوزان همــه مقاطــع طراحــی
کــرد .معمــوالً افــرادی کــه بهتازگــی
بوکار خــود را راهانــدازی کردهانــد و
کســ 
بهعنــوان کارآفریــن شــناخته میشــوند،
بایــد درصورتیکــه بــا مســائل مربــوط
بــه کارآفرینــی مواجــه میشــوند ،بــا
دانشــجویان نیــز تبــادل نظــر کننــد .ایــن
رویکــرد صرفــاً اگــر در قالــب اســتعداد
کارآفرینــی بررســی شــود ،آنطــور کــه
بــه نظــر میرســد ،ســادهتر از خــود
کارآفرینــی نیســت.
کارآمــوزی قابــل آمــوزش نیســت ،امــا
میتــوان در صــورت الهامبخشــی و
یادگیــری آنرا کســب کــرد .همنشــینی بــا
همکارانــی کــه دارای ذهنیــت کارآفریــن
هســتند ،نقــش بهســزایی در شــکوفایی
اســتعداد کارآفرینــی دارد و بــه غنــای
کارآفرینــی در میــان دانشــگاهها و
مؤسســات میافزایــد .در ایــن زمینــه،
صرفــاً آمــوزگاران و مربیــان نبایــد بــه
کارآفرینــان موفــق محــدود شــوند ،بلکــه
بایــد ذینفعــان مختلفــی را کــه نیــاز
مبرمــی بــه وجــود اکوسیســتم دارنــد نیــز
مدنظــر قــرار دهنــد .چنیــن افــرادی از
ذهنیــت خــاق خــود بــرای ایجــاد تغییــر
و تحــول در بــازار ،بخــش خدمــات و یــا
تولیــد ســازمانها بهشــیوه احســن بهــره
میگیرنــد.
دســتیابی بــه ذهنیــت کارآفریــن نیازمنــد
آمــوزش تجــارت و کارآفرینی در مؤسســات
آمــوزش عالی اســت و ســطوح اســتراتژیک
ســازمانها بایــد بــا شــرایط داخلــی
منطبــق باشــد تــا بتوانــد بــا کل جامعــه
تعامــل برقــرار کنــد و در برابــر محیــط
خــارج نیــز پاســخگو باشــد .بــه گــزارش
 )2013( HEAایــن امــر مســتلزم ایجــاد
تغییراتــی در حــوزه فرهنــگ و فرآیندهــای
تجــارت داخلــی مؤسســات اســت .تأییــد
اهمیــت و جایــگاه بــاالی فعالیتهــای
مشــارکتآمیز در تخصیــص منابــع ،نــوع
شــاخصهای کاربــردی جهــت ســنجش
پیشــرفت مؤسســات در ســطح منطقــه و
در ســطح ملــی بــه توجــه ویــژه نیازمنــد
اســت .همچنیــن ،برخــورداری از رهبــری

قــوی و راهبردهــای رهبــری مناســب
در ایــن رونــد از الزامــات اســت .ویژگــی
محــوری سیســتم آمــوزش کارآفرینــی،
افزایــش مشــارکت و تعامــل بــا گروههــای
صنعتــی ،جامعــه و ســایر ســهامداران و
ذینفعــان اســت .در ایــن میــان ،الزم اســت
مؤسســات بیشازپیــش در بطــن جامعــه
و محیــط اقتصــادی جامع ـهای کــه در آن
خدمــت میکننــد ،حضــور داشــته باشــند.
رعایــت ایــن اهــداف نقــش مؤثــری در
افزایــش تنــوع و تمایــز مؤسســات دارد و
بــا افزایــش پاســخگویی آنــان در حــوزه
عملکــرد خــود شایســتگی و جایــگاه آنــان
نیــز ارتقــاء مییابــد.
 )1قلمروی یک اکوسیستم

قلمــروی یــک اکوسیســتم کارآفرینــی در
هدایــت اذهــان بــه ســمت کارآفرینــی
نقــش بهســزایی دارد .عوامــل متعــددی
در دســتیابی بــه اکوسیســتم کارآفرینــی
مثمــر ثمــر دخیــل هســتند .ســاختار زیــر
توســط یکــی از اســاتید ســابق دانشــکده
تجــارت هــاروارد بــا همــکاری یکــی از
اســاتید دانشــکده بابســون ،بهنــام دانیــل
ایزنبــرگ طراحی شــده اســت که شایســته
اســت بــه مؤلفههــای آن بهصــورت ویــژه
دقــت شــود( .شــکل شــماره،۱حوزههای
مختلــف اکوسیســتم کارآفرینــی)
هرچــه کار بهصــورت ســازمانیافتهتر و
مســتلزم اکتســاب مهــارت باشــد ،اســتعداد
کارآفرینــی بههمــان میــزان حفــظ
میشــود .در ایــن راســتا ،همانطــور
کــه در شــکل بــاال مشــاهده میشــود،
مؤسســات آموزشــی نقــش مهمــی در
توســعه مهارتهــا و آمــوزش دارنــد.
بهمنظــور موفقیــت هرچــه بیشــتر در
حــوزه تحقــق کارآفرینــی ،بایــد بــه ایــن
مســأله توجــه کنیــم کــه دریافتکنندههــا
و مشــتریان اولیــه نقــش بهســزایی در
تقویــت تالشهــای کارآفرینانــه دارنــد.
ایــن رونــد بهشــیوه مطلوبــی توســط
شــبکههایی تکمیــل میشــود کــه بــه
توزیــع محــدود آنهــا نیــازی نــدارد.
سیاسـتهای دولــت و شــرایط نهــادی نیــز
نقــش مهمــی در شــکلدهی بــه محیــط

کارآفرینــی دارنــد .یکــی دیگــر از عواملــی
کــه در ایــن تصویــر مشــاهده میشــود،
ارتبــاط آن بــا امــور مالــی اســت .وجــود یــا
فقــدان وامهــای خــرد و یــا ســرمایهگذاران
فرشــته از تعیینکنندههــای موفقیــت
هســتند .نقشــی کــه سیســتمهای قانونــی
و مشــاوران حســابداری دارنــد ،بــه حمایت
از توســعه کارآفرینــی میپردازنــد.
 )2مؤلفههای اکوسیستم

مؤلفههــای اکوسیســتم کــه در ادامــه بــه
آنهــا اشــاره خواهــد شــد ،نقــش مؤثــری
در تــداوم حیــات و مانــدگاری فعالیتهــا
و مؤسســات تجــاری دارنــد .بااینحــال،
شایســته اســت بــه ایــن مســأله نیــز توجــه
کنیــم کــه ایــن مؤلفههــا چــه نقشــی در
متمایلســازی جمعیــت و تشــویق آنــان
دارنــد .مؤلفههایــی کــه در ادامــه بــه
آنهــا اشــاره خواهــد شــد ،بــه قلمــروی
سیســتم کارآفرینــی بــاال مربــوط هســتند
کــه در هــر  2مــورد بــه نقــش سیســتم
آموزشــی و سیســتمهای دیگــر تأکیــد
شــده اســت .اگرچــه آموزشوپــرورش

یکــی از ایــن مؤلفههــا اســت ،بــدون
شــک مؤلفــه فرهنــگ نیــز نقــش مهمــی
در کارآفرینــی دارد .آیــا فرهنــگ حاکــم
بــه تحمــل شکســت یــا ریســک قــادر
اســت؟ سیســتم آموزشــی ،افــرادی را
کــه بــا شکســت مواجــه شــدهاند و یــا
جایــگاه چندانــی در جامعــه ندارنــد،
ناامیــد میکنــد .ایــن نیــز بــدون شــک
در دســتیابی بــه ذهنیتــی کــه حتــی
در صــورت شکســت در دنیــای تجــارت،
آمــاده تــاش بیشــتر و آغــاز فعالیتهــای
تجــاری نویــن اســت ،از ضروریــات اســت.
بااینحــال ،بــا توجــه بــه ابهامهــا و عــدم
قطعیتهایــی کــه مــازم بــا راهانــدازی
تجارتهــای نویــن در ســازمانها ،تولیــد
محصــوالت و خدمــات جدیــد هســتند،
ایــن رونــد ترسبرانگیــز میشــود .در
مطالعــه  GEMکــه در آفریقــای جنوبــی
انجــام شــده اســت ،از تــرس بهعنــوان
یکــی از موانــع رشــد کارآفرینــی در کشــور
یــاد شــده اســت ( .)2004 ,GEMفرهنگــی
کــه بــه تحمــل ابهــام و عــدم قطعیــت
قــادر اســت ،بایــد رواج پیــدا کنــد .بایــد
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فرهنگــی حکمفرمــا شــود کــه بتوانــد در
عیــن گرامیداشــت نــوآوری ،دربــاره فرآیند
موفقیــت نیــز ســخن بگویــد .ازیکطــرف،
بایــد افــرادی را کــه متحمــل شکســت
شــدهاند ،بــه تــاش تشــویق کــرد کــه
ایــن امــر از طریــق تخصیــص منابــع بــه
افــرادی کــه فعالیــت اقتصــادی آنهــا بــا
شکســت روب ـهرو شــده اســت ،امکانپذیــر
خواهــد بــود کــه البتــه ایــن رونــد
بهعنــوان یــک مســأله چالشبرانگیــز
مســتلزم مطالعــه بیشــتر اســت .در غیــر
اینصــورت ،قطبیــت یکــی از ابعــاد کــه
درون مؤلفههــای اکوسیســتم مهــم بــه
نظــر میرســد ،باعــث ایجــاد بازخــورد
منفــی میشــود.
مثــ ً
ا ،هــرگاه ماجــرای موفقیــت افــراد
بازگــو شــده و گرامــی داشــته میشــود،
ایــن دیــدگاه کــه شکســت نیــز امــری
محتمــل و قابــل تحمــل اســت ،مقبــول
نخواهــد بــود .اگــر موفقیــت و نــوآوری
مــدام تشــویق شــده و هیــچ توجهــی بــه
شکســت نشــود ،مضــرات زیــادی عایــد

44

[شماره دهم-زمستان]۱۳۹۸

میشــود( .شــکل شــماره ،2اکوسیســتم
کارآفرینــی)
 )3ایجاد اکوسیستم

بایــد حتم ـاً بــه ایــن مســأله توجــه شــود
کــه کارآفرینــی در مرکــز ایــن اکوسیســتم
قــرار گیــرد .کارآفرینــی یکــی از  4عامــل
تأثیرگــذار بــر تولیــد ،شــامل زمیــن ،کار
و ســرمایه اســت کــه در شــکل زیــر بــه
آنهــا اشــاره شــده اســت( .شــکل شــماره
 ،3ایجــاد اکوسیســتم)
بــا توجــه بــه شــکل شــماره  3مشــاهده
میشــود کــه کارآفریــن بــه کمــک
مؤلفههــای مختلفــی کــه آمــوزش یکــی
از آنهــا اســت ،بــه موفقیــت میرســد.
ســایر مؤلفههــا شــامل منابــع مالــی و
خدمــات تجــاری اســت کــه منجــر بــه
بقــای محیــط کارآفرینانــه میشــود.
 )4جایگاه ذینفعان در اکوسیستم

عــاوه بــر مــوارد بــاال ،اکوسیســتم
کارآفریــن اصــوالً از ذینفعــان متعــددی

متشــکل اســت کــه در شــکل زیــر بــه
آنهــا اشــاره شــده اســت( .شــکل شــماره
 ،4مــدل اکوسیســتم کارآفرینــی )6+6
شــکل  ۴نشــان میدهــد دانشــگاهیان
نیــز بهمــوازات ســازمانها ،دولتهــا
و ســرمایهگذاران از اهمیــت باالیــی
برخــوردار هســتند.
درواقــع ،دانشــگاهیان از ایــن قابلیــت
برخــوردار هســتند کــه کارآفرینــان
بالقــوه را از طریــق آمــوزش بــه افــرادی
فرصتطلــب تبدیــل کننــد.
دولــت ،سیاســتهای عمومــی را بــه
ســمت توجــه بــه ســایر ابعــاد موردنیــاز
بــرای موفقیــت کارآفرینــی ســوق
میدهــد؛ مثــ ً
ا چارچــوب مقرراتــی
بــرای عملیــات تجــاری تدویــن میشــود.
ســازمانهایی کــه در زمــره ســازمانهای
غیردولتــی قــرار میگیرنــد ( ،)NGOخــود
شــخصاً بــا چالشهــای زمینــهای کــه
کارآفرینــان بــا آنــان مواجــه هســتند،
روب ـهرو و درگیــر میشــوند .اگــر تکتــک
ذینفعــان بهتنهایــی وارد عمــل شــوند ،بــه

نظــر نمیرســد فضــای مــورد نیــاز بــرای
شــکوفایی اســتعداد کارآفرینــی و تغییــر در
سیســتم اقتصــادی در ســطح جامعــه یــا
ملــی فراهــم شــود.
 )5چرخههای اکوسیستم

اکوسیســتم کارآفرینــی بــه تشــکیل
چرخههایــی منجــر میشــود کــه در
آن جریــان نــرم و روان فعالیتهــای
مربــوط بــه اســتعداد کارآفرینــی پیشــروی
میکنــد و در نهایــت همکوشــی
هماهنــگ حاصــل میآیــد .بااینحــال،
گفتــه میشــود بخشبنــدی در حیــن
همراستاســازی ابعــاد مختلــف ،بــه

تشــکیل فضــای کارآفرینانــه جامــع منجــر
میشــود .شــکل زیــر مربــوط بــه چرخــه
ســاختار پشــتیبان در فرآینــد کارآفرینــی
اســت کــه بهعنــوان مبنــای گرایشــات
کارآفرینــی در شــرایط نهــادی قلمــداد
میشــود( .شــکل شــماره  ،5اکوسیســتم
کارآفرینــی)
در شــکل ،۵نقــش مؤسســات آموزشــی
بهوضــوح تبییــن شــده اســت .کارآفرینــی
نهتنهــا در دانشــگاهها ،بلکــه در ســطوح
پاییــن آمــوزش ،نظیــر مقاطــع ابتدایــی و
دبیرســتان نیــز ضــروری اســت .در چنیــن
شــرایطی مؤسســات آموزشــی بــه جامعــه
تجــاری دسترســی پیــدا میکننــد و

وظیفــه آمــوزش آنهــا را بــر عهــده
میگیرنــد .ایــن اقدامــات منجــر بــه
ایجــاد فضــای مــورد نیــاز بــرای موفقیــت
ســازمانها ،افــراد و واســطهها میشــود.
دانشــگاهها زیرســاختارهای مهمــی
هســتند ،امــا درعینحــال میتواننــد بــا
ماهیــت مدیریــت و فرهنگــی کــه خــود
را وقــف آمــوزش آن کردهانــد ،ا ِعمــال
اثــر کننــد .چیــن کــه بــا توســل بــه
کارآفرینــی بهعنــوان یکــی از کشــورهای
ســریعاً در حــال رشــد شــناخته میشــود،
برخــی از مؤلفههــای مهــم اکوسیســتم
 Silicon Valleyرا بــا تفاوتهــای فرهنگــی
در حــوزه ریســکپذیری ،خالقیــت،
انتشــار آزادانــه اطالعــات و توجــه ویــژه
دانشــگاهها بــه امــور خارجــی دارا اســت
(کوهــن.)2006 ،1
دره ســیلیکون بــه ســبب پیشــتازی در
حــوزه توســعه فنــاوری کــه در اواخــر
 1940بــه آن دســت یافــت ،شــهره عــام
و خــاص شــده اســت .بــه دنبــال ایــن
اتفــاق ،توســعه اقتصــادی بــه ســبب
کارآفرینــی در حــوزه فنــاوری بــه ســایر
کشــورهای آمریــکای شــمالی شــامل
جــاده  128بوســتون ،مثلــث پژوهشــی
کارولیــن شــکالی ،اوســتین ،تــی ایســک
و بودلــر ســرایت کــرد .ایــن مناطــق بــه
درجــات مختلــف موفقیــت دســت پیــدا
1-Cohen
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کردنــد ،امــا موفقیــت آنهــا هرگــز قابــل
قیــاس بــا تجربــه دره ســیلیکون نبــود
(کوهــن .)2006 ،بااینوجــود ،یــک
ســری سیســتمهای اکولوژیــک صنعتــی
نیــز وجــود داشــت کــه بــا اســتناد بــه
موفقیتهــا و پیشــرفتهای مســتمر
خــود ،بیشــتر بــر شــرکتهای حاصــل
از مشــتریان و جوامــع متمرکــز شــدند.
ایــن سیســتمهای اکولوژیکــی صنعتــی
عمدتــاً بــر شــرکتهایی در اندازههــای
متوســط تــا بــزرگ متمرکــز بودنــد.
عامــان ایــن ســناریوها همــان مشــتریان،
تولیدکننــدگان و ســایر ذینفعــان
بودنــد .ایــن سیســتم نقــش بهســزایی
در ایجــاد سیســتمهای حلقــه بســته
داشــت .ایدههــای خالقانــه از تکتــک
شــرکتکنندگان تهیــه شــدند و مــواردی
کــه بــرای سیســتم ،محیــط و ســایر افــراد
درگیــر در ایــن فرآینــد مؤثــر و ســودمند
بودنــد ،در مرحلــه طراحــی سیســتمها
بــه کار رفتنــد .نتیجــه ایــن رونــد،
طراحــی و اجــرای ایدههــای مربــوط بــه
پایــداری اقتصــاد محیطــی و مالــی بــود.
اکوسیســتمهای کارآفرینــی معمــوالً از
عامــان وابســته بههــم تشــکیل شــدهاند
کــه بــرای رســیدن بــه هــدف ایجــاد
فعالیتهــای تجــاری نویــن بــا هــم بــه
تعامــل و تشــریک مســاعی میپردازنــد.
بــا ایــن حــال ،پیچیدگــی و چندگانگــی
عوامــل اکوسیســتمهای کارآفرینــی در
ایــن فرآینــد مــورد غفلــت واقــع شــدند
کــه از جملــه آنهــا میتــوان بــه توجــه
بــه بخشهــای دولتــی و خصوصــی اشــاره
کــرد (ون دی وان.)1993 ،1
هــر اکوسیســتمی کــه بــرای توســعه و
پیشــرفت کارآفرینــی دانشــجویان مفیــد
و مثمــر ثمــر اســت ،نبایــد لزومــاً بــه
خلــق ســرمایه محــدود شــود ،بلکــه
خالقیــت ،نــوآوری و فرصتطلبــی نیــز
از جملــه مســائلی هســتند کــه حتــی در
شــرکتهای فعــال نیــز مطــرح هســتند.
نتایــج پژوهشهــای گســترده حاکــی
اســت کــه توســعه اقتصــاد کالن هــر
منطقــه تحــت تأثیــر سیســتم کارآفرینــی
1-Van de Van
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اســت .ایــن مؤلفههــا شــامل شــبکههای
رســمی و غیررســمی ،مؤسســات و
همچنیــن زیرســاختارها هســتند و
فرهنــگ جامعــه را تشــکیل میدهنــد
(نــک ،میــر ،کوهــن و کوبــرت.)2004 ، 2
روشهــای ســنتی بیشــتر بــر بازتولیــد
از طریــق کتابهــای درســی مختــص
فارغالتحصیــان تأکیــد میکننــد
(بــوگ .)2012 ،3لــردال )2007( 4منکــر
ایــن ادعاســت کــه خالقیــت فقــط در
اختیــار عــده معــدودی قــرار دارد و در
مقابــل ذهــن خــاق در همــه حرفههــای
تخصصــی مشــاهده میشــود .از نظــر
اســترنبرگ و لوبــارد )1991( 5تولیــد
چیزهــای جدیــد ،غیرمنتظــره ،اصیــل و
مناســب فقــط جایگزیــن موجــود هســتند.
بــه گفتــه لهــرر ،)2012( 6خالقیــت
انــواع مختلفــی دارد و افــراد الهامبخــش
همدیگــر هســتند .ایــن امــر همخــوان بــا
دیــدگاه لردهــال ( )2007اســت کــه ادعــا
میکنــد خالقیــت یــک قابلیــت مــادرزادی
اســت ،امــا میتــوان تحــت شــرایط خــاص
آنرا فــرا گرفــت.
ایــن اســتداللها اگرچــه پیــش زمینــه
متفاوتــی دارنــد ،امــا همگــی متفقالقــول
معتقدنــد همــکاری میــان افــراد بــه بــروز
خالقیــت منجــر میگــردد .در ایــن زمینــه،
2-Neck, Meyer, Cohen & Cobert
3-Boge
4-Lerdal
5-Sternberg and Lubard
6-Lehrer

تســهیل آمــوزش و فراگیــری خالقیــت
از طریــق گروههــای آمــوزش مختلــف
یکــی از رویکردهایــی اســت کــه شایســته
اســت بــه آن توجهــی ویــژه شــود (بورگــر،7
 .)2011نتایــج پژوهشــی کــه در دانشــگاه
نــروژ توســط بــوگ ( )2012انجــام شــد،
همخــوان بــا مطالعــات پیشــین ،حاکــی از
آن اســت کــه در شــرایط خــاص ،خالقیــت
قابــل یادگیــری اســت (لدهــارل.)2007 ،
افــزون بــر ایــن ،حضــور گروههایــی
از رشــتههای مختلــف بــه ســبب
حضــور افــراد دارای پیشزمینههــا و
چشــماندازهای متفــاوت ،باعــث تســریع
در فراگیــری خالقیــت میشــود (لهــرر،
.)2012
رقابتجویــی یــک کشــور و کســب
درآمــد بــه پویشهــای شــرکتها و
ســازمانهایی وابســتگی مطلــق دارد
کــه آنهــا نیــز بــه توانمندیهــای
کارآفرینــان و مدیــران وابســته هســتند.
هــر کارآفریــن منفــرد میتوانــد ایــده
خــود را بــرای راهانــدازی یــک تجــارت
کوچــک تــا متوســط در اختیــار دیگــران
قــرار دهــد .مدیــران اجرایــی شــرکتهای
بــزرگ دارای نقشهــا و وظایفــی فراتــر
از هماهنگســازی و کنتــرل منابــع
شــرکتها ،پیشبینــی ،اعــام و مدیریــت
تغییراتــی بــرای بهبــود ســازمان هســتند.
ایــن رونــد باعــث میشــود مدیــران
اجرایــی را بهعنــوان کارآفرینانــی
7-Burger

بشناســیم کــه وظیفــه آنهــا بازســازی
شــرکت بــر اســاس برنامههــای روزانــه
شــرکت اســت .نبایــد در فرآینــد توســعه
و پیشــرفت کارآفرینــی در ســازمانها ،از
نقــش مدیرانــی کــه بــا جدیــت تمــام برای
تحقــق اهــداف تجــاری تــاش میکننــد،
غافــل شــویم.
 )6دره سیلیکون و اکوسیستم چین

ایــده کلــی بر آن اســت کــه اگرچه شــرایط
ممکــن اســت تفــاوت چشــمگیری داشــته
باشــد ،امــا تأثیــر بیشینهســازی متغیرهــای
احتمالــی بــه تدویــن اســتراتژیهای مؤثر و
منافــع عالــی منجــر میشــود .اگــر بــر دره
ســیلیکون کــه از دهه  1940مشــهور شــده
اســت و همچنیــن موفقیتهــای اقتصــادی
چیــن توجــه کنیــم ،مشــاهده خواهیــم
کــرد کــه هــر دو منطقــه شــباهتهایی
داشــتند و همیــن شــباهتها آنهــا را
بــه اکوسیســتمهای موفــق و پیشــرفته
تبدیــل کــرده اســت .بااینحــال ،الزم
اســت بــه ایــن نکتــه نیــز اشــاره شــود
کــه لزومــی نــدارد مؤلفههــای اکوسیســتم
جهــت دســتیابی بــه موفقیــت ،یکســان
باشــند ،بلکــه بایــد انتظــار تفــاوت را نیــز
داشــت .ایــن امــر در ابزارهــای مدیریتــی
دره ســیلیکون کــه جــای خالــی آنــان
بهخوبــی در چیــن احســاس میشــد،
مشــاهده میشــود .بااینحــال ،شــباهت
میــان ایــن دو منطقــه کارآفرینــان را بــه
ســمت بهرهبــرداری و منفعــت ســوق داده
اســت ،نــه بحــران و رکــود.
موقعیتهایــی را کــه از بحرانهــا نشــأت
میگیرنــد ،میتــوان بــا نیازهــای مبتنــی
بــر شــرایط جهــت آغــاز تجــارت نویــن
مقایســه کــرد.
نبایــد بعــد از کاهــش ســرمایه ،بهدنبــال
کار جدیــد بــود ،اگرچــه ایــن امــر نیــز
تــا حــدی مفیــد اســت ،امــا بهتــر اســت
بهدنبــال فرصتــی جدیــد بــرای بهبــود
عملکــرد یــا افزایــش بهــره بــود .بــا افزایش
میــزان ســود ســازمانها ،تولیــد ناخالــص
داخلــی کــه بــه نفــع رفــاه شــهروندان و
همچنیــن خــود ســازمان اســت ،افزایــش
خواهــد یافــت.

 )7اکوسیستم اروپایی

در اکوسیســتمهای اروپایــی ،دانشــگاهها
مرکــز خلــق ایــده هســتند .افــزون بــر
ایــن ،ســازمانهای پژوهــش و توســعه
و آزمایشــگاههای ملــی نیــز کــه بــا
طراحــی محصــوالت و توســعه ســروکار
دارنــد ،نقــش مهمــی در ایــن فرآینــد
دارنــد .بــه کمــک انتقــال فنــاوری کــه از
طریــق تجاریســازی و یــا اســتفاده از
سیســتمهای انتقــال فنــاوری (کــه توســط
دانشــگاهها و آزمایشــگاههای ملــی
طراحــیشــدهاند) ،ســازمانهای نویــن
پــا بــه عرصــه وجــود میگذارنــد .معمــوالً،
ســازمانهای نوبنیــان تحــت حمایــت
افــرادی هســتند کــه از آنهــا بــا نــام
فرشــتگان ســرمایهگذار یــاد میشــود.
فرهنــگ حمایــت از ســازمانهای نوظهــور
بســیار خالصــه و کوتــاه اســت؛ بنابرایــن،
ســرمایه خطرپذیــر تنهــا منبــع تأمیــن
مالــی ایــن شــرکتهای نوبنیــان نیســت.
ایــن امــر باعــث آزادی جــذب ســرمایه
مــورد نیــاز بــرای راهانــدازی شــرکت
میشــود .مثــ ً
ا ،نقشــی کــه فرشــتگان
ســرمایهگذار دارنــد ،چشــمگیر و مهــم

اســت ،زیــرا عــاوه بــر افزایــش ســرمایه،
خدمــات مشــاورهای نیــز ارائــه میدهنــد.
بهاینترتیــب ،شــرایط قانونــی و همچنیــن
سیاســی مــورد نیــاز بــرای ایجــاد فضایــی
دوســتانه در حــوزه تجــارت فراهــم
میآیــد .بااینحــال ،اگــر بــرای آغــاز
بــه کار و راهانــدازی فعالیــت تجــاری بــه
اســناد و مــدارک متعــددی نیــاز باشــد و یا
فرآینــد تجــارت بــا ورشکســتگی روبــهرو
شــده باشــد و اعضایــی از ســازمان بــا یــک
ســری قوانیــن دســت و پاگیــر مواجــه
شــوند ،شــاهد بــروز خفقــان خواهیــم بــود.
دانشــگاهها در نــوآوری ایدههــا و پــرورش
اســتعدادهای نویــن نقــش مهمــی دارنــد.
مــدل اروپایــی نــوآوری و خالقیــت در
شــکل زیــر نشــان داده شــده است(.شــکل
 ،7اکوسیســتم نــوآوری اروپــا)
برخــاف مدلهــای بــاال و انتظــارات
مؤسســات آموزشــی ،انجــام برخــی
بررســیها و ارزیابیهــا از نقــش
ناخودآگاه و ناخواســته مؤسســات آموزشــی
ضــروری اســت .بــه گفتــه کافمــن و
فلدمــن ،)2004( 1مؤسســات آموزشــی
نقــش مهمــی در آمادهســازی دانشــجویان
جهــت ورود بــه دنیــای کار و اشــتغال
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دارنــد؛ بنابرایــن ،دانشــجویانی کــه صرف ـاً
بــرای پذیــرش مشــاغل رده بــاال تربیــت
میشــوند ،بهجــای اینکــه شــغلزا
باشــند ،شــغلیاب خواهنــد بــود .آیــا
جهتگیــری آموزشــی در دانشــگاهها و
دانشــکدهها بــه ســمت جســتوجوی
شــغل متمایــل اســت تــا ایجــاد شــغل؟
محیــط مؤسســات آموزشــی بایــد بــا
اهدافــی هماهنــگ باشــد کــه از طریــق
محتویــات آموزشــی دنبــال میشــود.
کارتــر ،گارتنــر ،شــیو و گیتــوود)2003( 1
بــه ایــن نتیجــه رســیدهاند کــه بیــن
اهــداف کارآفرینــی و جــذب ســرمایه
رابطــه نزدیکــی وجــود دارد.
ارائــه آمــوزش و مهارتهــای کارآفرینــی
در مؤسســات آموزشــی تأثیــری مثبــت
بــر اهــداف کارآفرینــی دارد (پترمــن و
کنــدی2003 ،2؛ رائــی(.)2006 ،3شــکل
شــماره  -8مــدل پیشــنهادی بــرای
شــکوفایی اســتعداد کارآفرینــی)
در مــدل بــاال ،فــرض بــر ایــن اســت کــه
دانشــجویان بــا یــک اکوسیســتم کارآفرینی
جامــع و کلگــرا مواجــه شــدهاند کــه ایــن
اکوسیســتم دارای محتــوا و محیطــی اســت
کــه نقــش بهســزایی در ترویــج ذهنیــت
خــاق و فرصتطلــب و در نهایــت
شــکوفایی کارآفرینــی دارنــد.
شــرایط ایــن محیطهــا در کشــورهای
مختلــف ،متفــاوت اســت و بههمیــن
دلیــل بایــد فرصتهــا و چالشهــای
ســازمانی در زمینههــای مختلــف مدنظــر
قــرار گیرنــد .زمینــه و شــرایط کشــورهای
فقیــر بــا پیچیدگیهــای متعــددی
روب ـهرو اســت کــه اگــر بــا یــک ذهنیــت
خــاق بــه ایــن وضعیــت بغرنــج پرداختــه
شــود ،امــکان رســیدن بــه راهحلهــای
خالقانــه و ابتکارآمیــز فراهــم میآیــد.
مــدل فــوق زمانــی بــه بهتریــن شــکل
ممکــن تحقــق مییابــد کــه مؤسســات
آموزشــی بــه تشــکیل شــبکه اقــدام
کــرده و دانشــجویان را بــا چالشهــا و
فرصتهــای موجــود در محیــط آشــنا
1-Carter, Gartner, Shave & Gatewood
2-Peterman & Kennedy
3-Rae
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ســازند.
بــرای اینکــه ایــن مــدل بــه موفقیــت
دســت یابــد ،بایــد مؤسســات بهدقــت و
بهطــور مرتــب ایــن مســأله را بررســی
کننــد کــه ذینفعــان اصلــی آنهــا چــه
کســانی هســتند و بــا آنهــا طــوری رابطــه
برقــرار کننــد کــه در نهایــت دانشــجویان
بــه موفقیــت رســیده و بــر تصمیمــات
نهایــی ا ِعمــال اثــر کننــد .ایــن رونــد بــه
احتمــال زیــاد بــه تقویــت و ترویــج ذهنیت
کارآفریــن منجــر میشــود؛ بنابرایــن ،ایــن
وظیفــه مهــم بــر عهــده ســازمانها و
همچنیــن مؤسســات آمــوزش عالــی اســت
تــا از برقــراری پیوندهــای عمیــق هــم در
حــوزه خدماتــی و هــم در حــوزه صنعتــی،
اطمینــان حاصــل کننــد.
نقــش مؤسســات آموزشــی در اجــرای مدل
فــوق مهــم و قابــل مالحظــه اســت و در
صورتیکــه ایــن مــدل بهشــیوه شایســته
بـهکار رونــد ،بــه ایجــاد تغییراتــی در وجهه
مؤسســات آموزشــی منجــر میشــود.
اگــر عامــان محیطهایــی کــه پیرامــون
مؤسســات آموزشــی را فــرا گرفتهانــد،
بتواننــد پیونــدی عمیــق بــا فراگیــران
برقــرار کننــد ،انتقــال فارغالتحصیــان
از کالس درس بــه محیطهــای واقعــی
کــه نیــاز باالیــی بــه مهارتهــای آنهــا
دارنــد ،بهتــر و ســریعتر رخ میدهــد.
بااینحــال ،مؤسســات آموزشــی امــروزی
بایــد محیــط خــود را بهصــورت انحصــاری

تعییــن کننــد ،چراکــه توســعه و پیشــرفت
فنــاوری باعــث تغییــر واقعیتهــای
منطقــهای شــده اســت.
ایــن احتمــال نیــز وجــود دارد کــه
بهمنظــور شکوفاســازی اســتعداد
کارآفرینــی ،موقعیــت جغرافیایــی در
مقایســه بــا واقعیتهــای حرفــهای و
قانونــی بــه توجــه کمتــری نیــاز داشــته
باشــد.
نتیجهگیری

اســتعداد کارآفرینــی از اهمیــت باالیــی
برخــوردار اســت .بهعنــوان نتیجهگیــری
شایســته اســت بــه مــوارد زیــر توجــه
شــود:
 )1شــکوفایی اســتعداد کارآفرینی مســتلزم
آمــوزش میانرشــتهای در مؤسســات
آمــوزش عالــی و ســایر زمینههــا اســت.
 )2رشــد بیرویــه بیــکاری در سراســر
جهــان نهتنهــا از طریــق بازســازیها و
بهســازیهای ســاختاری ،بلکــه از طریــق
شــکوفایی اســتعداد کارآفرینــی قابــل حــل
اســت.
 )3شــکوفایی اســتعداد کارآفرینــی
نیازمنــد ارزیابــی مــداوم مؤلفههــای مهــم
اکوسیســتم در حوزههــای مرتبــط اســت.
 )4مطالعــات آتــی بایــد به بررســی توســعه
ابزارهــای سنجشــی مختــص مؤلفههــای
اکوسیســتم و توســعه پایــدار اســتعدادهای
کارآفرینــی بپردازنــد.

دکتر سید غالمرضا کاظمی دینان
رئیس شورای سیاستگذاری هفته روابط
عمومی ایران
مشاور هلدینگ فاخر و شرکت تیپاکس

چگونه شخصیت سازمان شکل میگیرد؟
در دنیــای تجــارت ،هــر چنــد اســتفاده
از تکنولوژیهــای ســختافزاری و
نرمافــزاری از ضروریــات اســت و نیــروی
انســانی یــا همــان مغزافــزاری ،نقــش
اساســی و مهــم را ایفــاء میکنــد،
ممکــن اســت مدیــران ،کارشناســان و
دیگــر نیروهــای انســانی یــک ســازمان
بهعنــوان مغزافــزار بتواننــد بــا اســتفاده
از تکنولــوژی ،ســازمانها را در جوامــع
بشــری بــه شــکلهای مختلــف ایجــاد
کننــد.
بــا ایــن حــال ،موضوعــی کــه کمتــر مــورد
توجــه قــرار میگیــرد ،پارامتــر شــخصیتی
یــک ســازمان یــا واحــد تجــاری اســت کــه
روی رفتــار حاکــم بــر نیــروی مغزافــزاری
تأثیــر میگــذارد .شــخصیتی کــه بــه
واســطه آن ســازمان اعمالــی را از خــود
بــروز میدهــد و در ذهــن مراجعــان
تصاویــری نقــش میبنــدد کــه ایــن
تصاویــر نشــاندهنده نگرشهــا ،ارزشهــا
و رســالت ســازمان اســت و در طــی عمــر
ســازمان بــا آن باقــی میمانــد و افــکار
عمومــی بــر آن قضــاوت کــرده و ارتبــاط
خــود را بــا ایــن ســازمان برمبنای برداشــت
و قضــاوت خــود تنظیــم میکنــد .ایــن
شــخصیت ،هماننــد دیگــر شــخصیتها
زمانــی معنــی و مفهــوم پیــدا میکنــد
کــه ارتبــاط ســازمان بــا مخاطبــان برقــرار
شــود؛ البتــه ارتبــاط ســازمانی همــان
ارتبــاط انســانی اســت .در تجــارت ،نقــش

ارتباطــات و شــیوه ارتبــاط برقــرار کــردن
بســیار حائــز اهمیــت اســت .ارتبــاط
انســانی را میتــوان ارتبــاط درونــی،
ارتبــاط بیرونــی و ارتبــاط گروهی دانســت.
ارتبــاط درونــی در انســانها ،ارتبــاط بــا
درون خویــش و در ســازمانها ارتبــاط
مدیریــت بــا کارکنــان ســازمان و بالعکــس
اســت .ارتبــاط بیرونــی در انســانها
ارتبــاط بــا افــراد دیگــر ماننــد فرزنــد،
پــدر ،مــادر ،دوســت و  ...و در ســازمانها
ارتبــاط بــا مخاطبــان یــا مشــتریان اســت.
ارتبــاط بــا گــروه یــا ارتبــاط گروهــی،
یعنــی رفتــار هماهنــگ انســانی در غالــب
یــک گــروه ماننــد خانــواده ،شــرکت و
 ...کــه در ســازمان ارتبــاط صنفــی یــا
ســازمانی نامیــده میشــود .ارتبــاط
گروهــی مناســب زمانــی ایجــاد میشــود
کــه ارتبــاط درونــی یعنــی ارتبــاط
مدیریــت بــا درون خویــش برقــرار شــود و
ارتبــاط بیرونــی زمانــی میتوانــد اثرگــذار
باشــد کــه ســازمان ،یــک ارتبــاط گروهــی
متعــادل و معقــول برقــرار کنــد.
بــه هــر حــال ،وقتــی صحبــت از شــخصیت
فــرد یــا ســازمانی بــه میــان میآیــد،
پارامترهــا و شــاخصهای گوناگــون
مطــرح میشــود کــه هــر یــک بهجــای
خــود اثرگــذار اســت .حــال ،بایــد دیــد
شــخصیت چگونــه شــکل میگیــرد؟
شــخصیت انســانها پــس از تولــد،
از محیــط خانــواده و رفتارهــای افــراد

خانــواده ،رفتارهــای جامعــه و ...شــکل
میگیــرد و مجمــوع رفتارهــای افــراد
یــک جامعــه و ســازمان ،شــخصیت جامعــه
و ســازمان را بــه تصویــر میکشــد.
بــه همیــن دلیــل ،پارامترهــای اصلــی
شــخصیت یــک ســازمان را کــه از
شــخصیت کوچــک و مختلــف دههــا و
صدهــا و هــزاران انســان تشــکیل شــده
و متأثــر از آن اســت ،مــورد بررســی و
تجزیــه و تحلیــل قــرار میدهیــم زیــرا ایــن
مجموعــه شــخصیتی بــا هــدف مشــخصی
گــرد هــم میآینــد تــا شــخصیت کالنــی
را بــه منظــور دســتیابی بــه هــدف
خــاص ارائــه کننــد کــه قابــل قضــاوت و
ارزشیابــی مشــتریان و مخاطبــان باشــد.
بــرای رســیدن بــه شــخصیت مناســب
کــه قضــاوت مثبــت افــکار مشــتریان را در
برمیگیــرد ،بایــد یــک نگــرش یکســان را
بــرای ســازمان بــا توجــه بــه اهــداف آن
تعریــف کــرد .در ایــن تعریــف ،بایــد نکاتــی
را کــه دارای بــار ارزش هســتند لحــاظ
کــرد .ایــن نــکات میتوانــد از دیــدگاه
مشــتریان ارزشــمند و جــذاب باشــد.
 )1داشــتن درک مناســبی از مشــارکت در
ســازمان (درون و بیــرون)
 )2مسؤولیتپذیری
 )3مشتری را بهترین سرمایه بدانیم
 )4خوشــرویی و محبــت را در کارمــان
ارزش بدانیــم
 )5مثبتنگر باشیم
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 )6بــرای خواســتهها ،انتظــارات و ســایق
مشــتریان ارزش قائــل باشــیم
 )7مشتری را شریک خود بدانیم
طبعــاً ســازمانی کــه چنیــن نگرشــی را
بــرای خــود تعریــف و بــه آن عمــل کنــد،
شــخصیتی را بــا رفتارهــای مناســب کــه
باعــث برقــراری ارتبــاط مســتمر و دائمــی
بــا مــردم و مشــتریان میشــود ،ارائــه
خواهــد داد.
مطمئنــاً ،همــه مــا بارهــا بــه ســازمانی
مراجعــه کردیــم کــه بهدلیــل رفتارهــا
و نگرشهــای نامناســب کارکنــان آن
ســازمان و منفعتخواهــی صــرف خــود
بــدون آنکــه منافع مشــتریان را نیــز در نظر
بگیرنــد ،باعــث ایجــاد قضاوتــی بــد و منفی
در افــکار مــا شــده اســت و بالعکــس ،بــا
ســازمانهایی بــا روحیــه انعطافپذیــری و
مردمــی مواجــه شــدهایم کــه آثــار مثبــت
از خــود برجــای میگذارنــد.

حــال بایــد دیــد چگونــه ســازمانها از نظــر
شــخصیتی تمیــز داده میشــوند؟
چگونه شخصیت خود را بروز میدهند؟
چگونــه مــردم بــه شــخصیت ســازمانها
پــی میبرنــد و چگونــه آنهــا را قضــاوت
میکننــد ؟

جهــت دســتیابی بــه پاســخ ایــن
پرســشها بایــد مدیریــت و شــخصیت
ســازمان را مــورد نظــر قــرار داده و بــرای
آن هماننــد دیگــر مدیریتهــا اهــداف،
برنامهریــزی ،ســاماندهی و تأمیــن منابــع
کــرد و تعریفــی از مفاهیــم مشــتری،
نــوع ســازمان ،نــوع محصــول و ...داشــته
باشــیم تــا بتوانیــم ارتبــاط مؤثــری را بــا
آن برقــرار کنیــم .ایــن تعریــف بایــد در
تفکــر و نگــرش درونســازمان پیریــزی
شــود و بهطــور مســتمر آمــوزش ایــن
نگــرش را داشــته باشــیم تــا روابــط درون
ســازمانی شــکل گیــرد .بــودا در ســخنی
گفتــه اســت" :مــا آن چیــزی هســتیم کــه
میاندیشــیم .هســتی مــا بــا افکارمــان
بلنــدی میگیــرد و دنیایمــان را بــا
اندیشــههایمان میســازیم".
بارهــا شــاهد آن بودیــم و هســتیم کــه
نســبت بــه بعضــی از ســازمانها اعتمــاد
و احتــرام وجــود دارد .ایــن ســازمانها
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در ارتبــاط برقــرار کــردن موفــق هســتند
و بعضــی دیگــر از ســازمانها نمیتواننــد
ایــن ارتبــاط را برقــرار کننــد .البتــه
فرامــوش نکنیــم کــه "در ایــن موفقیتهــا
نقــش روابــط عمومــی کارا و متخصــص
بســیار حائــز اهمیــت اســت" .ایــن
موفقیتهــا بهطــور خالصــه در شــیوه
تفکــر ســازمان نســبت بــه مشــتریان بیــان
میشــود ،زیــرا مــردم ،مــا را آن چنــان
میبیننــد کــه مــا در درون ســازمان خــود
را میبینیــم و بــه آن عمــل میکنیــم.
آنگونــه برخــورد خواهنــد کــرد کــه مــا
خــود برخــورد میکنیــم .ســازمانها
بــا رفتارهــا و عملکــرد مناســب بــرای
خــود ارزش اجتماعــی ایجــاد میکننــد،
چنانچــه ســازمان بــه توانایــی و توانمنــدی
خــود در ارائــه خدمــات و ســرویسدهی
اعتقــاد داشــته باشــد از عهــده ایــن کار
برخواهــد آمــد و در افــکار عمومــی نمادین
خواهــد شــد.
پروفســور ساســاکی ،اســتاد دانشــگاه
مدیریــت دانشــگاه توکیــو ژاپــن ،در
قســمتی از ســخنرانی کــه در ســال 1371
در ایــران داشــت ،گفــت :مــا ژاپنیهــا
رفتیــم و مفاهیمــی را بــرای خودمــان
دوبــاره معنــی کردیــم مفاهیمــی همچــون
زیبایــی و. ...
بــه راســتی زیبایــی چیســت؟ آن هــم از
دیــد یــک مشــتری کــه مصرفکننــده
کاالی مــا اســت؟
بــرای پاســخ دادن بــه چنیــن پرســش
مهمــی ،ناگزیــر هســتیم به مباحــث زیادی
از جملــه مهندســی مجــدد و  ...مراجعــه
کنیــم .پروفســور ساســاکی بــه چیــزی
اشــاره کــرد کــه بارهــا آن را شــنیدهایم:
«خــدا زیباســت و زیبایــی را دوســت دارد».
جمل ـهای کــه باعــث نشــاط روح میشــود.
پــس بیاییــم زیبایــی را دوســت بداریــم،
زیبــا بنگریــم و همــه چیــز را زیبــا ببینیــم،
بشــنویم و بگوییــم تــا چهــرهای مثبــت و
شــخصیتی واال از خودمــان و ســازمانمان
در افــکار مخاطبــان بســازیم .یکــی از
نکاتــی کــه بــرای ایجــاد شــخصیت مثبــت
بــرای یــک ســازمان قابــل اهمیــت اســت،
ایــن اســت کــه بایــد مشــتری را شــریک

خــود بدانیــم و بــرای ســایق ،نظــرات و
حقــوق مشــتریان ارزش قائــل شــویم.
اســتاد ارجمنــد علــی میرســعید قاضــی در
کتــاب تئــوری و عمــل در روابــط عمومــی
و ارتبــاط ،بــه منشــور  10مــادهای حقــوق
مصرفکننــدگان اشــارهای کــرده اســت
کــه دانســتن آن کمــک بســیار زیــادی بــه
تقویــت تفکــر مشــتری مــداری خواهــد
کــرد.
 )1هــر مصرفکننــدهای حــق دارد
اطالعــات دقیــق دربــاره مشــخصات ،شــیوه
اســتفاده ،تحویــل ،قیمــت کاال و ســایر
مــوارد در زمینــه کاال و خدمــات خریــداری
شــده دریافــت کنــد.
 )2هــر مصرفکننــدهای حــق دارد کــه
همیشــه از رفتــار مؤدبانــه و احترامآمیــز
همــراه بــا صداقــت همــه اعضــای ســازمانی
کــه کاال و خدمــات آن را خریــداری و
اســتفاده میکنــد ،برخــوردار باشــد.
 )3هــر مصرفکننــدهای حــق دارد کــه
انتظــارات و توقعاتــش دربــاره کیفیــت،
مرغوبیــت ،قیمــت ،خدمــات بعــد از
فــروش و شــیوه تحویــل کاال ،آنطــور
کــه هنــگام معرفــی و توافــق بیــان شــده،
بــرآورده شــود.
 )4هــر مصرفکننــدهای حــق دارد
ســریعاً و بهطورکامــل ،اطــاع دهــد کــه
تعهــدات و ادعاهــای بیــان شــده فروشــنده
و ارائهکننــده خدمــت در هنــگام عرضــه،
بــرآورده نشــده اســت.
 )5هــر مصرفکننــدهای حــق شــکایت
دارد و بایــد بــه شــکایت وی ســریعاً و
بهطــور عادالنــه رســیدگی شــود و در
صــورت تشــخیص ،خســارت مناســب را
دریافــت دارد .
 )6هــر مصرفکننــدهای حــق دارد کــه
اقدامــات فوقالعــاده را از ســوی فروشــنده
در هنــگام بــروز ســانحه ناشــی از مصــرف
کاال و خدمــات انتظــار داشــته باشــد.
 )7هــر مصرفکننــدهای حــق دارد کــه از
خدمــات افــراد ماهــر و متخصــص ســازمان
فروشــنده کاال و خدمــات در جهــت بــرآورده
شــدن بیشــترین منافــع خــود در ارتبــاط بــا
کاال و خدمــات خریــداری شــده بهــره گیــرد.
 )8هــر مصرفکننــدهای حــق دارد کــه

متوقــع شــرافت ،درســتی و صحــت عمــل
در تمــام ســطوح ســازمان ،مؤسســه
و فروشــنده باشــد و ایــن اطمینــان را
حاصــل کنــد کــه همــه الزامــات حقوقــی
در زمینــه کاال و خدمــت خریــداری شــده
مــورد توجــه قــرار گرفتــه اســت.
 )9هــر مصرفکننــدهای حــق دارد کــه
متوقــع کار جمعــی و مســؤولیتپذیری
جمعــی از ســازمان ،فروشــنده کاال و
خدمــات باشــد و نگرانــی نداشــته باشــد
کــه بــه او گفتــه شــود :ایــن در حــوزه
وظیفــه و مســؤولیت مــن قــرار نــدارد .
 )10هــر مصرفکننــدهای حــق دارد
کــه انتظــار قدردانــی را از ســوی افــراد
ســازمان ،فروشــنده و ارائهکننــده خدمــات
بــه ســبب خریــد گذشــته و خریدهــای
آینــده خــود داشــته باشــد.
همچنیــن دانســتن  30نکتــه ذیــل بــه
ســازمان و کارکنــان آن کمــک میکنــد
تــا بتواننــد ارتبــاط مناســبی بــا مشــتریان
برقــرار کننــد:

 )15با لبخند صحبت کنید.
 )16بیریا لبخند بزنید.
 )17مشتری را با نام صدا کنید.
 )18نام مشتری را بهخاطر بسپارید.
 )19بــرای مشــتری بیــش از پولــش
اهمیــت قائــل شــوید ،بدانیــد کــه
شــخصیت انســانها بــه دارایــی آنهــا
ارجحیــت دارد.
 )20از کلمه متشکرم استفاده کنید.
 )21از عبــارت خواهــش میکنــم (لطفــا)ً
اســتفاده کنیــد.
 )22مشتری را سرگردان نکنید.
 )23اگــر حــق بــا مشــتری نیســت بــا
حوصلــه و شــکیبایی برایــش توضیــح
دهیــد.
 )24ســعی کنیــد از کلمــات و جمــات
منفــی در پاســخگویی اســتفاده نکنیــد.
 )25خدمات اضافی ارائه بدهید.
 )26اطالعــات الزم را در اختیــار مشــتریان
قــرار دهیــد.
ی خــود را نشــان
 )27کارا باشــید و کارای ـ 
دهیــد.
 )28نیازهــای مشــتریانتان را شناســایی
کنیــد.
 )29درصورتیکــه بهدلیلــی انجــام کار
مشــتری طوالنــی میشــود در طــول
زمــان بــا کلمــات مناســب و زیبــا پــوزش
بخواهیــد.
 )30کاری کنیــد کــه مشــتریان بــا
ذهنیتــی مثبــت شــما را تــرک کننــد.
در مجمــوع ،نبایــد فرامــوش کــرد کــه یک
ســازمان مشــتریمدار بــدون داشــتن
ارتبــاط مناســب بــا مشــتریان خــود
نمیتوانــد موفقیتــی حاصــل کنــد و در
دنیــای امــروز کــه دنیــای کیفیتمحــور
و مشــتریمدار اســت ،مشــتری هــدف و
مقصــود کار و مشــتریگرایی زیربنــای
همــه فعالیتهــای تجــاری و اقتصــادی
خواهــد بــود .در ایــن راســتا ،جــذب
کارکنــان مشــتریمدار کــه ویژگیهــای
بــارز ارتباطــات انســانی را در رفتــار خــود
لحــاظ کــرده باشــند ،ضــروری اســت.

 )1به شکایت مشتریان رسیدگی کنید.
 )2اشــتباهات را بپذیریــد و تدافعــی عمــل
نکنیــد.
 )3رفتارتــان بهگون ـهای باشــد کــه نشــان
دهــد شــما مشــکالت مشــتریان را درک
میکنیــد.
 )4با مشتریان مشاجره نکنید.
 )5احساسات مشتریان را درک کنید.
 )6بــا مشــتریان طــوری رفتــار کنیــد کــه
گویــی حــق بــا آنهــا اســت.
 )7مراحلــی را کــه بــرای حــل مشــکل
الزم اســت طــی شــود ،بــرای مشــتریان
بهطــور واضــح بیــان کنیــد.
 )8مشــتریان را از پیشــرفت کار مطلــع
کنیــد.
 )9در صدد جبران نواقص باشید.
 )10بــرای کســب رضایــت مشــتریان،
تــاش مضــاف داشــته باشــید.
 )11به مشتری توهین نکنید.
 )12مشــتری را دوســت بداریــد و او را
شــریک خــود بدانیــد.
 )13بــا مشــتریان بــا سیاســت رفتــار
کنیــد.
برخــی از ویژگیهــای کارکنــان ســازمانهای
 )14در دیگران نگرش مثبت ایجاد کنید.
مشــتریمدار عبــارت اســت از :

 مردم را دوست دارند.
 همیشه جانب مشتری را میگیرند.
 بــه حرفهــای مشــتریان خــود گــوش
میدهنــد.
 پوشــش مرتــب و مناســبی دارنــد و
خوشصحبــت هســتند.
 ظاهــری آراســته و باطنــی وارســته
دارنــد.
 بیشــتر بــه فکــر ارائــه خدمــات بــا
کیفیــت بــاال هســتند تــا ســود شــخصی.
 همیشــه بیشــتر از انتظــار مشــتری کار
میکننــد.
 رفتــار آنــان نشــانگر آن اســت کــه
امــور مــردم و مشــتریان را در اولویــت
قــرار میدهنــد.
مهاتمــا گانــدی میگویــد :در حرفــه
مــا مشــتری مهمتریــن هــدف اســت ،او
بــه مــا نیــاز نــدارد بلکــه مــا بــه او نیــاز
داریــم .او مانــع کار مــا نیســت ،هــدف و
مقصــود مــا اســت .او بــا کار مــا بیگانــه
نیســت ،بلکــه قســمتی از آن اســت .بــا
خدمتــی کــه بــه او عرضــه میکنیــم
لطــف نکردهایــم ،بلکــه او بــا فرصتــی کــه
میدهــد بــه مــا لطــف میکنــد.
در خاتمــه ،نگارنــده آرزو میکنــد کــه
روزی شــاهد رفتارهــا و برخوردهــای
مناســب و حســنه در ســازمانها و
مؤسســات دولتــی و خصوصــی بــوده،
حقــوق حقــه مشــتریان ،مراجعــان و
مــردم رعایــت شــود و بدانیــم کــه مراجعــه
مــردم بــه ســازمانها و مؤسســات باعــث
بقــای ســازمان خواهــد بــود .پــس بیاییــم
مشــتریان و مراجعــان را نعمــت الهــی
بدانیــم و در ارائــه خدمــت و ســرویس
مفیــد و مناســب بــه آنهــا بکوشــیم و از
خــود و ســازمانمان شــخصیت قابــل قبــول
جامعــه را ارائــه دهیــم.
منابع:
• کتــاب مشــتری در جایــگاه شــریک ،چیــپ آ ر.
پــل ،مترجــم :غالمرضــا صالحــی معــوا ،مؤسســه
خدمــات فرهنگــی رســا
• نکتههــای ضــروری بــرای مدیــران ،بــروس
هایلنــد /مــرل یومــپ ،مترجــم :محمدرضــا
اشــرفالعقالمی ،انتشــارات وثقــی
• تئــوری و عمــل در روابــط عمومــی و ارتباطــات،
علــی میرســعید قاضــی ،انتشــارات مبتکــران
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معرفی کتاب
لجستیک و مدیریت زنجیره تأمین
چــاپ پنجــم کتــاب لجســتیک و مدیریــت زنجیــره تأمیــن در ســال
 2016در  16فصــل بــا تعریــف اســتراتژی ،زنجیــره تأمیــن و لجســتیک،
ارائــه ارزش بــه مشــتری ،ورود بــه بــازار ،بــرآورد و ارزیابــی هزینههــای
لجســتیک و عملکــرد ،انطبــاق عرضــه و تقاضــا ،خلــق زنجیــره تأمیــن
پاســخگو ،مدیریــت تحویــل اســتراتژیک ،زنجیــره تأمیــن هماهنــگ،
پیچیدگــی و زنجیــره تأمیــن؛ آغــاز شــده اســت.
ایــن کتــاب بــه تشــریح مدیریــت توزیــع جهانــی ،لجســتیک خدمــات،
مدیریــت ریســک در زنجیــره تأمیــن ،محــدوده شــبکه رقابتــی ،غلبــه بــر
موانــع یکپارچگــی زنجیــره تأمیــن ،خلــق زنجیــره تأمیــن پایــدار و نهایتـاً
تعریــف زنجیــره تأمیــن آینــده میپــردازد .مطالعــه ایــن کتــاب ارزشــمند
را بــه همــه فعــاالن کســبوکار توصیــه میکنیــم.

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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here. Based on this knowledge, the
traditional approaches have changed
at Tipax and we have endeavored
to adapt ourselves to meet market
demand. fortunately, the government
are seeking to help knowledge-based
companies, and positive steps have
been taken.
Because of the unfamiliarity with the
post industry mentioned above, we
were chosen as Knowledge-based
type two company. At the same time,
I believe that this knowledge is great
and advanced in Tipax that we should
have been chosen as a knowledgebased type one company. However,
with the development plans that
our colleagues have in the IT sector, I
think we will expect to upgrade from
Type two to Type one next year to be
at the highest level of knowledgebased companies.
Naturally, it is costly to generate
knowledge and continue based on
the latest technology. It is perhaps
because of these costs that other
logistic companies operating in the
country go on to do so traditionally.
How
much
these
expenses
necessitate and whether they are
economical?
In the world today, if there is to be an
evolution in a business, there is no
choice but to use new technologies.
We are not apart from this world, and
if the world has improved, it has been
due to the growth of technology, and
anyone who has attached themselves
to technology has succeeded in
developing their business. We have
been able to double the average
number of parcels at Tipax. If we
want this growth to continue at a
rapid pace, it is not possible without
using a digital platform, or it would
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be possible to do that if a lot of staff
members were employed which were
not economically viable.
It should be emphasized that
sanctions will be lifted one day, and
we will see foreign companies in Iran,
so we should not be inferior to foreign
competitors in terms of technology
and performance. In conclusion, I
think money spent on technology
is some kind of investment, and the
feedback is excellent.
You mentioned the acceptance
of Tipax as a knowledge-based
company was a turning point in 2018.
What other successes has Tipax had
in the recent past?
The development plan at Tipax is
established by 1401, and it was a great
success when it was implemented
with the lowest error rate, and we
were able to achieve the goals which
we had set. I hope we will be able
to establish a 20-year development
plan for Tipax instead of 3 or 5year development plan. Tipax can
definitely reach to this point because
staff members are industrious and
determined to meet long-term goals.

How do you evaluate Tipax's
position in the country's post
i n d u st r y ?
If we pass the National Post Company
as a government agency with its own
peculiarities, I believe Tipax is the
pioneer in the field of courier service
in Iran. In particular, by changing the
approach taken in a timely manner,
the use of technology has made Tipax
a prominent player in post industry.
In fact, if this change of approach had
taken place too late, Tipax would have

fallen behind others.
Being pioneer is not just because
Tipax delivers more packages than
other rivals every day, but using
technology and providing high quality
services for our customers has put us
in this position. Moreover, providing
high quality services is also a must
for every business today. Customers
may refer to you once, but they will
become a loyal customer when you
enhance the quality of your service
day by day. loyal customers will stay
with you, as long as service quality
provided by the company does not go
down.
Businesses which show value to their
customers will be successful. Loyal
customers say what they expect.
These expectations must be well
heard from the organization and
lead to the creation of new products.
Nowadays, for example, people's
approach to buying their own items is
changing and online stores are playing
a big role, so a postal company has
to adapt itself to people's needs and
offer new products and services.
How do you anticipate the future?
Whatever happens in the country,
a number of services are needed as
basic services and post and logistics
are of those services. Traditional
market approaches are also changing
and Iranians are increasingly being
encouraged to use new tools. In such
circumstances, I believe that if Tipax
accelerates its development process,
it can successfully complete next year
beyond expectations.
In the end, I would like to tell
my colleagues to feel customer
important and valued. we need to
make sure that our customers feel
respected and heard. by treating our
customers honestly, new products
can be introduced on the basis
of technologies that are already
being developed and will continue
to be developed in the future. The
customer is always right, and if we
achieve customer satisfaction, we can
retain them and the business thrives.

The member of the board of directors
of Tipax stated “Acceptance of Tipax
as a knowledge-based company was a
turning point in 2018.
Roqheh Hassanzadeh is a well-experienced manager. She
is an accounting graduate and has a long and successful
track record in large companies such as Haft Almas
industry, Qeshm Dokhaniyat and Folad Mabna stock
exchange.
How do you evaluate Tipax's
performance in 2018?
Tipax has been operating since 1960
and is an old company with strong
structure and deep roots. However,
in 2016, Tipax correctly understood
the need for change and decided to
evolve. The world is changing so fast,
and in such circumstances, only those
who are able to adapt themselves to
these changes will succeed.
Moving on the path of change began
in 2016, and Tipax approach shifted
from traditional to a mechanized
platform-based approach in 2017.
Accordingly, the year 2018 started
quite differently and development
and consolidation of software systems
took place.
In this regard, we faced many
challenges because there is naturally
resistance to any change. For
example, a lot of things were done
manually before, and staff used to use
papers. Putting papers aside and using
modern electronic systems were huge
challenges for our colleagues, but
fortunately after a while, we received

She has joined Fakher Holding since 2017 and has been a
member of the board of directors of Tipax.
Hassanzadeh emphasizes the development of science
and technology and the best use of them to create new
services and products based on customer expectations.

assistance from staff in Tipax.
Fortunately, there is a great will to
change and progress at Tipax, so a
five-year goal was set and according
to that goal, the year 2018 was
very good. We have also added
new employees that can help Tipax
continue effectively.
It should be noted that the core of
Tipax business is logistics. However,
many chains of activities needed to be
completed along its way. The mission
was entrusted to Fakher Holding to
make it possible for Tipax, to provide
services with cooperation of other
sister companies, in various sectors
such as Fulfillment, International
Post, Intercity Services.
Tipax achieved another success in 2018
and was accepted as a knowledgebased company by the Vice President
for Science and Technology. Due to
knowledge-based and technological
changes in the last three years, Tipax
is the first knowledge-based logistic
company in Iran.
For those who are unfamiliar

with logistic industry, it looks like a
courier company delivers a package
from the first point to the second
point, and it doesn't require special
knowledge. What complexities and
knowledge production have led
Tipax to be accepted as a knowledgebased company?
Every industry has its own
complexities and logistics is a very
complex industry. I agree that people
who are not familiar with this industry
would say, what complicated task
you do. You move a package from
one point to another. But it's not
really that simple, and it takes many
processes behind the scenes to move
a package from one place to another.
It is worth noting that in the face
of sanctions, we need more than
ever to increase productivity and
generate
knowledge
nationally.
being a Knowledge-based company
means that it has succeeded in
generating knowledge domestically.
Furthermore, it is natural to consult
with foreign companies, but the
principle of knowledge is generated
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