۳

سرمقاله

آلودگیای که به جان میچسبد!

۴

سپیده شهرام

۵
۱۸
۳۲

تازههای پستی

۳۴

۴۲

دبیر کل کمیسیون ملی یونسکو-ایران
امــروز ،بعــد از گذشــت  60ســال ،نــام تیپاکــس
بهعنــوان بخشــی از حافظــه ملــی ایــن ســرزمین
در یونســکو ثبــت شــده اســت و بهعنــوان
بنیانگــذار صنعــت پســت خصوصــی ،در حکــم
میراثــی ملــی بــرای جمهــوری اســامی ایــران
محســوب میشــود.

اخبار
ابتکارات شبکه بینالمللی پست تحتفشار
کووید۱۹

همراهــی تیپاکــس در ارســال آثــار
فرهنگی-هنــری ایــران بــه جهــان

عبداله بوستی
مدیر عملیات پستی اتحادیه جهانی پست

۷

نقش خدمات مشتریان در شرکتهای لجستیک

دکتر نگار معتمدی
نماینده مدیرعامل و مدیر دفتر استراتژیک
مائده عبادی
مسؤول برنامهریزی استراتژیک تیپاکس

توســعه صنعــت لجســتیک ،دســت
دالالن را از محصــوالت روســتایی کوتــاه
میکنــد

رامین اسدی
مدیــر پــروژه اشــتغال فراگیــر و روســتایی وزارت
تعــاون ،کار و رفــاه اجتماعــی
نبــود امکانــات لجســتیکی جهــت حمــل ســالم،
اســتاندارد و بهموقــع محصــوالت کشــاورزی و
صنایعدســتی ،بــه یکــی از دغدغههــای مهــم
دســتاندرکاران طــرح اشــتغال روســتایی بــدل
شــده اســت.

اهمیت بستهبندی در مدیریت زنجیره تأمین
مریم ساعدی
کارشناس رسانههای اجتماعی

مطالعات امکانسنجی و انواع آن

۴۳

دکتر نگار معتمدی
نماینده مدیرعامل و مدیر دفتر استراتژیک
مائده عبادی
مسؤول برنامهریزی استراتژیک تیپاکس

۴۸

ما بهطرف اندیشههای مورد انتظار خود
کشیده میشویم
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دکتر سید غالمرضا کاظمی دینان
مشاور هلدینگ فاخر و شرکت تیپاکس

لجستیک ناب؛ پیچومهره تحویل مواد و کاالها

[شماره دوازدهم-تابستان]۱۳۹۹

۱۰

اختصــاص ظرفیتهــای خالــی قطارهــای
مســافری بــه حمــل خردهبــار

حسین محمدزاده
عضو هیأتمدیره شرکت راهآهن
محمــدزاده در رأس هیأتمدیــره یکــی از
شــرکتهای حملونقلــی بــزرگ و مهــم ایــران
میکوشــد افقهــای جدیــدی را بــه ســوی شــبکه
حملونقــل کشــور بگشــاید .از جملــه آنکــه او
نظــرات قابلتوجهــی بــرای توســعه حملونقــل
خردهبــار دارد کــه در ایــن گفتوگــو میخوانیــد.

صاحب امتیاز :گروه خدمات تیپاکس
مدیر مسئول :منوچهر مطیعا
سردبیر :سپیده شهرام
شورای سیاست گذاری نشریه:
دکتر مهرداد فاخر ،مدیــر عامل تیپاکس/منوچهر مطیعا ،مشــاور مدیر عامل و عضــو هیاتمدیره تیپاکس/دکتر ســید غالمرضا
کاظمی دینان ،مشاور ارتباطات هلدینگ فاخر و شرکت تیپاکس/دکتر نگار معتمدی ،نماینده مدیرعامل و مدیر دفتر استراتژیک
تیپاکس/مهندس حسین رضایی ،عضو هیاتمدیره شرکت پســت اول/مهندس هومن خطیبی ،مدیربرند تیپاکس/علی افشار
قاسملو ،مدیر برند هلدینگ فاخر ایرانیان /سپیده شهرام ،سردبیر
مدیر هنری :زهره محبی/گزارشگر :علی شهال/مترجم :امیرحسین پاشاپور/ویراستار :مونا روشندل/عکاس :نوید شریفی

شماره دوازدهم-تابستان ۱۳۹۹
No.12-September 2020
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 :پیمان الیاسی/لیتوگرافی و چاپ :چاپ طاها

آلودگـیای کــه به جان میچســبد!
سپیده شهرام

غــول کوویــد ،19-جهــان  2020را تــا چنــد مــاه گذشــته بهگونـهای غافلگیر
کــرده بــود کــه کمتــر کســی گمــان میکــرد دوبــاره چشــمان وحشـتزده
اقتصــاد بــه روزهــای خــوش رونــق گشــوده شــود .بااینحــال ،تکنولــوژی و
خالقیــت ،ســازگاری و نــوآوری ،مســؤولیت اجتماعــی و اعتقــاد بــه خلــق
فرصــت از میــان ســدهای بحــران ،بــه شــکلگیری افــکار و اقدامــات جدیــد
در جهــان منجــر شــد .اقداماتــی کــه در سراســر جهــان ،حوزههــای مختلــف
اقتصــادی ،اجتماعــی ،فرهنگــی و از همــه مهمتــر پزشــکی را بهســوی
تحــول ســوق داد و بــار دیگــر ثابــت کــرد کــه انســان قــرن تکنولــوژی هرگز
مأیــوس نخواهــد شــد .شــاید بــه جــرأت بتــوان ادعــا کــرد کــه پــس از
اقدامــات فداکارانــه فعــاالن حــوزه پزشــکی در ســالی کــه بیمــاری ،جهــان
را در شــوک فــرو بــرده بــود ،افــکار و اقدامــات جدیــد نشــأتگرفته از
زیرســاختهای مبتنــی بــر تکنولــوژی و فنــاوری ،مهمتریــن دســتاوردهای
بشــر در ماههــای پیــش بــوده اســت .تــاش بــرای ارســال محمولههــای
ضــروری بــا اتــکا بــه ابزارهــای نویــن لجســتیکی در روزهایــی کــه خیابانهــا
خالــی از ســایر ابزارهــای ارتباطــی بــود ،نشــان داد کــه صنعــت پســت راه
خــود را در ســالهایی کــه «تکنولــوژی» نســخه نامههــا را پیچیــده بــود،
درســت رفتــه اســت .اپراتورهــای پســتی بهجــای آنکــه درجــا بزنند و بــر اثر
ایــن همهگیــری دچــار فرســایش شــوند ،در اســتفاده از فرصتهــای جدیــد
پیشقــدم شــدند کــه نتیجــه آن ،تحوالتــی اســت کــه نهتنهــا باعــث تقویت
صنعــت پســت شــده بلکــه تنــور اقتصــاد تولیدکننــدگان را بــا پــر کــردن
خــأ میــان تولیــد و مصــرف گــرم نگــه داشــته اســت .اکنــون مشــتریان،
اهمیــت شــرکتهای کوریــری و ســرویسهای تحویــل دربب ـهدرب کاال را
بیــش از گذشــته درک کردهانــد و میداننــد کــه وابســتگی و آلــوده شــدن
بــه تکنولوژیهــای پســتی ،تنهــا آلودگـیای اســت کــه بــه دل مینشــیند و
بــه جــان میچســبد.

۲۹

بزرگتریـــن افـــت ارســـال
بســـتههای پســـتی

تحقیقـــات جدیـــد اتحادیـــه جهانـــی
پســـت بـــا ارائـــه چشـــماندازی از
آینـــده نشـــان میدهـــد کـــه حجـــم
بســـتههای پســـتی در مقایســـه بـــا
قبـــل از انتشـــار بیمـــاری همهگیـــر
کرونـــا ،کاهـــش قابلتوجهـــی یافتـــه
اســـت.

۱۳

جذابی ــت صنع ــت پس ــت ب ــرای
بـــازار ســـرمایه

۲۱

توســعه اقتصــاد جوامــع محلی
بـــا گســـترش زیرســـاختهای
لونقـــل غذاپایـــه
حم 

۲۴

دعـــوت از بخـــش خصوصـــی
بـــرای همـــکاری در مدیریـــت
حمـــل بـــار در پایتخـــت

دکتر محمد جواد سلیمی
عضو هیأتمدیره فرابورس
در ش ــماره گذش ــته ب ــا دکت ــر س ــلیمی،
دربـــاره تهدیـــدات و فرصتهـــای
بـــازار ســـرمایه گفتوگـــو کردیـــم .در
ای ــن ش ــماره او بهط ــور مفص ــل درب ــاره
ض ــرورت ورود ش ــرکتها ب ــه ب ــورس،
فرصتهـــا ،محدودیتهـــا ،تهدیـــدات
و در نهایـــت جایـــگاه و چشـــمانداز
بـــورس توضیـــح میدهـــد.

امیر بهادر امینی
صاحب نظر حوزه گردشگری و غذا
یکـــی از دغدغههـــای امینـــی ،حفـــظ
غـــذای فرهنگـــی بهعنـــوان یـــک
میـــراث ملـــی و توســـعه بازارهـــای
مصـــرف ،بـــرای توســـعه اقتصـــاد
جوامـــع محلـــی اســـت؛ امـــا غـــذای
فرهنگ ــی چیس ــت و چگون ــه میت ــوان
آن را توســـعه داد؟ بـــرای پاســـخ بـــه
ایـــن پرســـش ،گفتوگـــوی مـــا را بـــا
امینـــی بخوانیـــد.

مهدی اسماعیل بیگی
معاون حملونقل بار و کاالی سازمان
ترافیک شهر تهران
لونقـــل بـــار و کاالی
معـــاون حم 
ســـازمان ترافیـــک شـــهر تهـــران در
گفتوگـــو بـــا مـــا ،از تهدیـــدات و
فرصتهـــای حمـــل بـــار در تهـــران
گفتـــه و از بخشخصوصـــی بـــرای
همـــکاری در مدیریـــت حمـــل بـــار در
پایتخـــت کشـــورمان دعـــوت کـــرده
اســـت.
[شماره دوازدهم-تابستان]۱۳۹۹

5

دبیر کل کمیسیون ملی یونسکو-ایران اعالم کرد:

همراهی تیپاکس در ارسال آثار فرهنگی-هنری ایران به جهان

دبیــر کل کمیســیون ملــی یونســکو-
ایــران در دیــدار بــا مدیرعامــل تیپاکس
از پســت بهعنــوان یکــی از نمادهــای
تمــدن یــاد کــرد.

بــه گــزارش خبرنــگار نشــریه تیپاکــس،
کمیســیون ملــی یونســکو بهعنــوان
مرجــع اصلــی ثبــت آثــار ملمــوس و
ناملمــوس ،در جهــت تحقــق اهــداف خــود،
حفــظ ارزشهــای فرهنگــی و ارج نهــادن
بــه فعالیتهــای مســتمر و دامنــهدار
اقتصــادی کــه بــه اشــاعه فرهنــگ ملــی
میانجامنــد ،ثبــت قدمــت کســبوکارها
و برندهــای دارای حســن ســابقه تاریخی را
در قالــب «گواهــی قدمــت» در دســتورکار
خــود قــرار داده اســت .هــدف از اعطــای
ایــن گواهــی ،ایجــاد هویــت جهانــی و
ملــی بــرای کســبوکارهای کوچــک
و بزرگــی اســت کــه در عرصــه کار و
کارآفرینــی ارزشآفرینــی کردهانــد و بــا
حضــور خــود در حافظــه اجتماعــی مــردم
حــک شــدهاند.
ایــن گواهینامــه بهعنــوان ســندی
تاریخــی ،در وبســایت ایــن کمیســیون
ثبــت خواهــد شــد و تأییدیــهای بــر
ســابقه یــک بنــگاه اقتصــادی اســت کــه
عــاوه بــر ایجــاد جایــگاه بینالمللــی
و بهبــود ارتباطــات در عرصــه جهانــی،
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بــر فعالیتهــای برندســازی ،تبلیغــات،
بازاریابــی و بازارســازی یــک کســبوکار
تأثیــر مســتقیم دارد.
همچنیــن ایــن گواهینامــه ،اثبــات همــه
ادعاهــای تاریخــی اســت کــه بــه مخاطبان
منتقــل شــده و بــه همــه باورهــای آنهــا
صحــه میگــذارد .ایــن گواهــی پــس از
بازرسـیهای میدانــی و بررســی مســتندات
ارائهشــده بهصــورت فیزیکــی و در قالــب
صفحـهای هوشــمند ،صــادر خواهــد شــد و
در ســایت یونســکو قابلدســترس اســت.
ازآنجاکــه همــواره حســن شــهرت ،یکــی از
الزامــات اصلــی همــکاری بــا ســازمانهای
جهانــی اســت ،کمیســیون ملــی یونســکو–
ایــران بهصــورت مســتمر بــر حســن
شــهرت دارنــدگان گواهــی قدمــت نظــارت
خواهــد کــرد و هــر  2ســال نیــز بهصــورت
رســمی ،بــا اعــزام هیــأت ممیــزی ،بــرای
صــدور مجــدد گواهــی قدمــت اقــدام
میکنــد.
امــروز ،بعــد از گذشــت  60ســال ،نــام
تیپاکــس بهعنــوان بخشــی از حافظــه
ملــی ایــن ســرزمین در یونســکو ثبــت
شــده اســت و بهعنــوان بنیانگــذار صنعــت
پســت خصوصــی ،در حکــم میراثــی ملــی
بــرای جمهــوری اســامی ایــران محســوب
میشــود.
در همیــن ارتبــاط ،دکتــر مهــرداد فاخــر،
مدیرعامــل تیپاکــس در دیــداری بــا
حجتالــه ایوبــی ،دبیــر کل کمیســیون
ملــی یونســکو-ایران ،بــا اشــاره بــه قدمــت
 60ســاله تیپاکــس اعــام کــرد :تیپاکــس
در دهــه  50نامگــذاری شــد .درواقــع
تیپاکــس ،نــام یــک ســردار هخامنشــی
اســت کــه چاپارخانههــا را راهانــدازی کــرد
و در اصــل ،تیپاکــس بــا ایــن ایــده فعالیــت
خــود را آغــاز کــرد.
وی ادامــه داد :در آن زمــان ،مــردم کاالها را
بــه پســتخانهها میبردنــد و میگفتنــد
کــه ایــن کاال را تیپاکــس کنیــد؛ درواقــع
تیپاکــس بهعنــوان یــک روش پســت

شــناخته میشــد .حتــی در فرهنــگ لغــت
نیــز ایــن تعریــف آمــده کــه تیپاکــس،
روشــی از پســت اســت.
امــروز ،پــس از  60ســال فعالیــت
بیوقفــه ،بیــش از  4500نفــر در تیپاکــس
فعالیــت دارنــد و بــه انجــام هــر چــه بهتــر
کســبوکار آن کمــک میکننــد.
مدیرعامــل تیپاکــس توضیــح داد:
فعالیتهــای فرهنگــی در دســتور کار مــا
قــرار دارد .مــا امــروز روابــط خوبــی در
عرصــه بینالملــل داریــم و میتوانیــم بــه
همــه دنیــا محصــوالت فرهنگی کشــورمان
را ارائــه کنیــم.
دکتــر فاخــر گفــت :ظرفیــت همــکاری
بیــن یونســکو و تیپاکــس بســیار زیــاد
اســت و میتوانیــم همراهیهــای مؤثــری
بــا یکدیگــر داشــته باشــیم.
حجتالــه ایوبــی نیــز در ایــن دیــدار
اظهــار کــرد :پســت ،نشــانه و نمــاد تمــدن
اســت .نــام تیپاکــس بــه چاپارخانههــا
برمیگــردد .درواقــع تیپاکــس ،نشــانی از
قدمــت ایــن ســرزمین اســت.
وی بــا اشــاره بــه ارتباطــات گســترده
کمیســیونهای ملــی یونســکو در
دنیــا اظهــار کــرد :ارتباطــات خــوب
و همکاریهــای مســتمری بیــن
کمیســیونهای ملــی یونســکو وجــود
دارد و مــا میتوانیــم از طریــق همراهــی
تیپاکــس ،آثــار فرهنگــی  -هنــری ایرانــی
را بــه دســت عالقهمنــدان برســانیم.
دبیــر کل کمیســیون ملی یونســکو-ایران با
بیــان اینکــه مــا میزبــان برنامــه جهانــی
نــوروز هســتیم ،تأکیــد کــرد :میتــوان بــا
همراهــی تیپاکــس ،آثــاری را از کشــورهای
مختلــف بــه ایــران آورد.
دکتــر امیــر روشــنبخش نیــز در ایــن
دیــدار اظهــار کــرد :یونســکو برنــد خــود
را در جایــی قــرار میدهــد کــه جایــگاه
اجتماعــی داشــته باشــد و معتقــدم
تیپاکــس میتوانــد در فعالیتهــای
فرهنگــی حضــور مؤثــری داشــته باشــد.

بهمنظور توسعه سرویسپوینت انجام میشود؛

مذاکره تیپاکس با مراکز تجاری بزرگ

ســرویسپوینتها کــه بــا هــدف
توســعه برنــد و بازاریابــی مســتقیم
تیپاکــس بــا حضــور در میــان مــردم
طراحــی و پیادهســازی شــدهاند،
امــروزه در مراکــز تجــاری بــزرگ
پایتخــت ماننــد پاالدیــوم ،اپــال،
ایرانیــان و پاســاژ امجــد فعالیــت دارنــد
و بــه ارائــه خدمــات میپردازنــد.

بــه گــزارش روابــط عمومــی تیپاکــس،
توســعه و گســترش نقــاط و ســطح
دسترســی مشــتری بــه خدمــات ،یکــی
از اهــداف مهــم کســبوکار در طــول 60
ســال فعالیــت مســتمر تیپاکــس بــوده
اســت .ایــن مهــم ،بــا تکیــه بــر شناســایی
و مکانیابــی بــر اســاس میــزان جمعیــت
منطقــه ،ظرفیتهــای تجــاری و اداری و
ســاختار مســیرهای جمــعآوری و توزیــع
بســته در محدودههایــی مشــخص تدویــن
شــده تــا بــا ایجــاد دسترســی آســان،
تجربــهای بهیادماندنــی را بــرای مشــتری
بــه ارمغــان بیــاورد.
بــه همیــن منظــور و بــا در نظــر گرفتــن
نیــاز مشــتریان بــه خدمــات ارســال بســته

بــه اقصــی نقــاط کشــور در مراکــز خریــد
مهــم ،افتتــاح ســرویسپوینتها بهعنــوان
یکــی از اقدامــات مؤثــر کســبوکاری ،در
دســتورالعمل توســعه شــبکه تیپاکــس
قــرار گرفتــه اســت.
ســرویسپوینتها ،نمایندگیهایــی از
تیپاکــس هســتند کــه بــا هــدف ارائــه
خدمــات عمومــی و اختصاصــی تیپاکــس
و دیگــر کمپانیهــای خواهــر (هولدینــگ
فاخــر) طراحــی شــده و در محــدودهای
کامــ ً
ا مشــخص ،بــا توجــه بــه تعاریــف
تعیینشــده ،فعالیــت میکننــد.
خدمــات عمومــی تیپاکــس شــامل ارســال
بینشــهری بهصــورت زمینــی و هوایــی
و همچنیــن ارائــه خدمــات بســتهبندی
اســت کــه در اختیــار مشــتریان قــرار
میگیــرد.
همچنیــن منظــور از خدمــات اختصاصــی،
خدماتــی ماننــد ارســال در همــان روز
و یــا ارســال بینالملــل اســت کــه بــا
همــکاری شــرکتهای خواهــر تیپاکــس؛
ماننــد تینکســت و تیاکســپرس،

ارائــه میشــود و مراجعهکننــدگان
ســرویسپوینتها میتواننــد از آنهــا
اســتفاده کننــد.
تیپاکــس بــرای تحقــق وعدههــای
برنــد خــود ،از ســرمایهها و همچنیــن
ظرفیتهــای موجــود بهــره میگیــرد تــا
عملیاتــی را درخــور نیازهــای مشــتریان بــا
کیفیتــی یکســان در انــواع نمایندگیهــای
خــود ارائــه دهد.ایــن نمایندگیهــا
(ســرویسپوینتها) کــه بــا هــدف
توســعه برنــد و بازاریابــی مســتقیم
تیپاکــس بــا حضــور در میــان مــردم
طراحــی و پیادهســازی شــدهاند،امروزه
در مراکــز تجــاری بــزرگ پایتخــت ماننــد
پاالدیــوم ،اپــال ،ایرانیــان و پاســاژ امجــد
فعالیــت دارنــد و بــه ارائــه خدمــات
میپردازنــد .مذاکــره بــا مراکــز تجــاری
بــزرگ بهمنظــور توســعه ایــن نــوع فعالیت
در دســتور کار تیپاکــس قــرار دارد و در
آینــده نزدیــک ،شــاهد خبرهــای خوبــی از
توســعه ســرویسپوینتهای تیپاکــس در
سراســر کشــور خواهیــم بــود.

بهمنظور همراهی تیپاکس با انجمن گابریک محقق شد؛

ارسال بستههای حمایتی برای کودکان دیابتی
بهمنظــور همــکاری بــا انجمــن
گابریــک ،تیپاکــس مســؤولیت ارســال
 200کیــت تشــخیص شــامل ســوزن و
کاغــذ تســت قنــد و همچنیــن ارســال
بیــش از  150بســته دیگــر را شــامل
کیتهــای تســت قنــد خــون و
همچنیــن بســتههای حمایتــی بــرای
شــروع مــدارس کــودکان دیابتــی بــه
سراســر کشــور برعهــده گرفــت کــه
ایــن بســتهها ،بهصــورت رایــگان بــه
مناطــق محــروم کشــور ارســال شــد.

بــه گــزارش روابــط عمومــی تیپاکــس ،هــر

ســازمان در مواجهــه بــا جامعه مســؤولیتی جابهجایــی بســته ،نقشــی مؤثــر در بهبــود
بــر عهــده دارد .در ایــن روزهــا کــه شــرایط هموطنــان خــود داشــته باشــد.
شــرایط بــرای بســیاری از هموطنانمــان انجمــن دیابــت گابریــک ،یکــی از
دشــوار شــده اســت ،برخــی ســازمانها ســازمانهای مردمنهــاد ،غیرانتفاعــی و
بــا اســتفاده از توانمندیهــای خــود ،داوطلبانــه اســت کــه در ســال  ۱۳۸۵و
حمایتشــان را دریــغ نکــرده و بــه یــاری بــا هــدف توانمندســازی جامعــه دیابتــی
شــتافتهاند .تیپاکــس نیــز ،مســؤولیت تأســیس شــده اســت .در تیرمــاه و
اجتماعــی را بخشــی از وظیفه خود نســبت شــهریورماه ســال  ،1399تیپاکــس در
بــه جامعــه میدانــد و تــاش میکنــد بــا ارســال کیتهــای تشــخیص بیمــاران
بهرهگیــری از شــبکه ارتباطــی گســترده و دیابتــی و همچنیــن دیگــر بســتههای
قابلیتهــای خــود در حــوزه حملونقــل و حمایتــی همــراه ایــن انجمــن بــود .در
[شماره دوازدهم-تابستان]۱۳۹۹
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ایــن همراهــی ،تیپاکــس مســؤولیت
ارســال  200کیــت تشــخیص ،شــامل
ســوزن و کاغــذ تســت قنــد در مــاه تیــر
و همچنیــن ارســال بیــش از  150بســته
دیگــر شــامل کیتهــای تســت قنــد
خــون و همچنیــن بســتههای حمایتــی

را بــرای شــروع مــدارس بــرای کــودکان
دیابتــی بــه سراســر کشــور برعهــده گرفــت
کــه ایــن بســتهها ،بهصــورت رایــگان بــه
مناطــق محــروم کشــور ارســال شــد.
مــا بــاور داریــم بــرای شــاد زندگــی
کــردن ،پیشزمینــه زیــادی الزم نیســت.

کافــی اســت خــود و دیگــران را دوســت
داشــته باشــیم .انســانهایی کــه بــرای
خوبــی و مهربانــی ارزش قائــل هســتند،
تــاش میکننــد تــا دنیــا را ،نهفقــط
بــرای خــود ،بلکــه بــرای همــه همنوعــان
خــود بــ ه جایــی بهتــر تبدیــل کننــد.

کووید 19-ماهیت اساسی پست را نشان داد
ازآنجاکــه بیمــاری همهگیــر کوویــد 19-بــه شــکلگیری
افــکار و اقدامــات جدیــد در جهــان منجــر شــده اســت ،ایــن
اتفــاق مهــم اســت کــه ایــن ویــروس بــه بهتریــن شــکل
ممکــن اهمیــت صنعــت پســت و اتحادیــه جهانــی پســت را
نشــان داده اســت.
طبــق گــزارش اخیــر اتحادیــه جهانــی پســت ،مــا میدانیــم
کــه ایــن ویــروس شــبکه پســتی بینالمللــی را تخریــب کــرده
و بــه لغــو تعــداد انبوهــی از پروازهــا منجــر شــده اســت کــه
در تاریــخ مــا وقف ـهای بیســابقه بــوده اســت .مــن از اینکــه
چگونــه شــبکه بینالمللــی پســتی از لحــاظ مالــی ایــن دوره
را ســپری میکنــد ،بســیار نگرانــم .اگرچــه هنــوز اثــرات مالــی
ناشــی از ایــن بیمــاری همهگیــر تأثیــرات خــود را نشــان
نــداده اســت ،امــا فکــر میکنــم عالئــم مثبتــی وجــود دارد.
ســازگاری و نــوآوری ،عناصــر اساســی صنعــت پســت هســتند.
در ماههــای اخیــر ،مــن مــوارد بیشــماری از ایــن امــر را در
سراســر شــبکه پســتی دیــدهام .اپراتورهــای پســتی بهجــای
اینکــه درجــا بزننــد و بــر اثــر ایــن همهگیــری دچار فرســایش
شــوند ،بــرای اســتفاده از فرصتهــای جدیــد آمــاده شــدهاند.
نتیجــه ،تحوالتــی اســت کــه نهتنهــا باعــث تقویــت صنعــت
پســت میشــود بلکــه تأییدکننــده آنچــه مــن از مدتهــا
قبــل میدانســتم شــد -شــجاعت ایــن صنعــت .مــن از کلمــه
شــجاعت بهســادگی عبــور نمیکنــم .پــا گذاشــتن بــه مراکــز
تجزیــه و مبــادالت ،راه رفتــن در خیابانهــای خالــی از مــردم
و تحویــل بســتههای مشــتریان ،همــه اینهــا اقداماتــی
شــجاعانه بــود .ایــن افــراد کام ـ ً
ا لیاقــت لقــب «قهرمــان» را
داشــتند ،درســت ماننــد پزشــکان و پرســتاران کــه از خــود
فــداکاری و تعهــد فوقالعــادهای نشــان دادنــد .هزینههــای
انســانی ســنگینی نیــز پرداخــت شــد و مــن بابــت از دســت
دادن تکتــک کارمنــدان پســتی بــه دلیــل ایــن ویــروس
وحشــتناک عمیقــاً ســوگوارم .در طــول ایــن همهگیــری،
مــن همچنیــن دیــدم کــه اپراتورهــای پســتی در حــال تغییــر
مدلهــای تجــاری بهمنظــور تحقــق ســریع خواســتههای
مشــتریان هســتند .نمونههایــی از ایــن ســازگاریهای
ســریع شــامل پشــتیبانی از افــراد مســن جامعــه ،کمــک بــه
8
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داروخانههــا ،تهیــه
تجهیــزات پزشــکی
و تحویــل حقــوق
بازنشســتگان بــود.
همــه ایــن تالشهــا
درجــه باالیــی از
نــوآوری و چابکــی
موجــود در بیــن
اپراتورهــای پســتی را
بــه جهانیــان نشــان
داد .مــن اعتقــاد دارم کــه در ایــن همهگیــری ،منفعتــی
وجــود دارد کــه ناشــی از تجربــه جمعــی مــا اســت .منفعتــی
مبتنــی بــر بخــش پســتی بــا تقویــت اعتمادســازی در
جوامــع کــه عمــق و وســعت خدمــات ارزشــمند پســت را
نشــان داد و بــرای دولتهــا و وزارتخانههــا قــدرت و مقاومــت
زیرســاختهای خــود را برجســته کــرد.
اکنــون بایــد در ایــن بســتر ســرمایهگذاری کنیــم .و ایــن
اتحادیــه جهانــی پســت بــود کــه در ایــن ماههــای دشــوار
درحالیکــه کارکنــان از هــم جــدا بودنــد ،همکاریهــا را
توســعه داد .مــن تحــت تأثیــر عملکــرد ســازمان قــرار گرفتــم.
در نظــارت ،تجزیهوتحلیــل و در عملیــات ،مــا فراتــر از حــد
تــوان و وظایفمــان بودهایــم .در اعمــاق تاریــک ایــن بحــران،
مــا ماهیــت واقعــی خــود را بهعنــوان ســازمانی کــه بــرای
کمــک بــه اپراتورهــای پســتی در هــر ســطح و راه ممکــن ،در
جهــت اطمینــان از اینکــه ارســال بســتههای پســتی متوقــف
نشــوند ،نشــان دادیــم .بــرای دســتیابی بــه ایــن هــدف
شایســته مــا همگــی بــا یــک تعهــد جهانــی بــه برداشــت
موانــع اداری ،ایجــاد مســیرها و اســتفاده از روشهــای جدیــد
ارســال محمولههــا ،کمــک کردهایــم .هــر یــک از کارمنــدان
بابــت همــه تالشهایشــان در ماههــای اخیــر ،گرمتریــن
تبریکهــای مــن را پذیــرا باشــند.
بشار حسین
مدیرکل اتحادیه جهانی پستی

در تشریح «پروژه اشتغال فراگیر و روستایی» مطرح شد:

توسعه صنعت لجستیک ،دست دالالن را
از محصوالت روستایی کوتاه میکند
در اواخــر ســال  ،1396بــا همــکاری نماینــدگان مجلــس و تأییــد
مقــام معظــم رهبــری 1.5 ،میلیــارد دالر از منابــع صنــدوق توســعه
ملــی در عرصــه ســرمایهگذاری اشــتغال روســتایی بــا هــدف رونــق
تولیــد ،رفــع معضــل بیــکاری ،پیشــگیری از مهاجرتهــا و افزایــش
بهــرهوری و تحقــق سیاسـتهای اقتصــاد مقاومتــی اختصــاص داده
شــد .اکنــون بــا گذشــت حــدود  2.5ســال از آغــاز ایــن طــرح ،نتایــج
جالبتوجهــی از جملــه زمینهســازی بــرای اشــتغال بیــش از 250
هــزار نفــر در روســتاها و شــهرهای بــا جمعیــت کمتــر از  10هــزار
نفــر بهدســتآمده اســت .براســاس اعــام عیســی منصــوری،
معــاون توســعه کارآفرینــی و اشــتغال وزیــر تعــاون ،کار و رفــاه
اجتماعــی ،پیــش از پرداخــت تســهیالت روســتایی و عشــایری ،فقــط
 3درصــد از ایجــاد اشــتغال جدیــد در روســتاها اتفــاق میافتــاد
امــا بــا پرداخــت تســهیالت بــه طرحهــای اشــتغال پایــدار روســتایی

«پــروژه اشــتغال فراگیر و روســتایی»
چیســت و چــه ابعــادی دارد؟

ایــن پــروژه زیــر نظــر معاونــت توســعه
کارآفرینــی و اشــتغال وزارت تعــاون ،کار
و رفــاه اجتماعــی کلیــد خــورده اســت.
در ایــن پــروژه و بــا اجــازه مقــام معظــم
رهبــری 1.5 ،میلیــارد دالر از منابــع
صنــدوق توســعه ملــی ،بــرای احیــای
اقتصــاد روســتاها و ایجــاد اشــتغال در
مناطــق روســتایی اختصــاص یافتــه اســت.
طرحــی بیســابقه کــه میتوانــم بــه
جــرأت بگویــم تــا پیــش از ایــن هیچوقــت
مــا در ایــران اینطــور بــه فکــر توســعه
اقتصــاد روســتاها نبودهایــم.

و عشــایری ،ایــن رقــم اکنــون بــه  ۲۹درصــد رســیده اســت.
بااینحــال ،توســعه اقتصــادی روســتاها ،خألهــای موجــود در
زیرســاختهای ایــن مناطــق را بیشازپیــش بــه نمایــش گذاشــته
اســت .از جملــه ،نبــود امکانــات لجســتیکی جهــت حمــل ســالم،
اســتاندارد و بهموقــع محصــوالت کشــاورزی و صنایعدســتی،
بــه یکــی از دغدغههــای مهــم دســتاندرکاران طــرح اشــتغال
روســتایی بــدل شــده اســت.
در ایــن خصــوص بــا رامیــن اســدی ،مدیــر پــروژه اشــتغال فراگیــر
و روســتایی وزارت تعــاون ،کار و رفــاه اجتماعــی بــه گفتوگــو
نشســتیم .اســدی کــه مأمــور وزارت صنعــت در وزارت کار اســت،
پیشتــر در ســازمان ســرمایهگذاری خارجــی مشــغول بــه کار بــوده
و همچنیــن مدیرکلــی اداره تعــاون و کار اســتان کردســتان را در
کارنامــه دارد.

بنیانگــذاران و دســتاندرکاران پــروژه
اشــتغال فراگیــر و روســتایی ،ارکان
مختلــف نظــام بودهانــد .از جملــه ســازمان
برنامهوبودجــه و معــاون توســعه روســتایی
و مناطــق محــروم ریاســتجمهوری پــای
کار آمدنــد و البتــه وزارت تعــاون ،کار و
رفــاه اجتماعــی نیــز مســؤولیت اشــتغال
ایــن بخــش را پذیرفتــه اســت .در نتیجــه،
دبیرخانــهای در وزارت کار شــکل گرفــت
تــا بازیگــران مختلــف بــرای برنامهریــزی
و تعییــن مــدل مناســب تزریــق ایــن
منابــع ،دور هــم جمــع شــوند .قاعدتــاً
بــرای آنکــه منابــع صنــدوق توســعه ملــی
بهشــکل کارآمــدی تخصیــص یابــد ،بایــد

پتانســیلهای اســتانها ،روســتاها و
مناطــق را شناســایی کــرد ،زنجیرههــای
تولیــد را شــناخت و تــاش کــرد تــا
تولیــدات روســتایی هــم از نظــر کمــی و
هــم از نظــر کیفــی ارزش بیشــتری پیــدا
کننــد .بــرای مثــال در حــوزه محصــوالت
کشــاورزی درصورتیکــه بــرای افزایــش
کیفیــت محصــوالت و همچنیــن
بســتهبندی مناســب گام برداشــته شــود،
ایــن محصــوالت ارزش بیشــتری خواهنــد
داشــت.
از همیــنرو برنامــه «تکاپــو» بهعنــوان
نقشــه راه پــروژه اشــتغال فراگیــر و
روســتایی تدویــن شــد .نکتــه مهــم در
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ایــن پــروژه ایــن اســت کــه هیــچ کــدام از
دس ـتاندرکاران ایــن پــروژه در ســازمانها
و نهادهــای مختلــف ،بهصــورت جزیــرهای
کار نمیکننــد و ایــن ســطح از همــکاری
واقعــاً کمنظیــر اســت.
در نهایــت بــا ابــاغ قانــون اشــتغال
پایــدار در مناطــق روســتایی و عشــایری
توســط مجلــس ،مصــوب از بهمــن ســال
 ،1396عملیــات پرداخــت تســهیالت بــه
متقاضیــان فعــال در نواحــی صنعتــی
روســتایی (و نــه شــهرکهای صنعتــی)،
روســتاها و شــهرهای زیــر  10هــزار نفــر
آغــاز شــد.
 چقــدر تســهیالت پرداخــت شــده و
چــه موفقیتهایــی در میــزان اشــتغال
در ایــن طــرح حاصــل شــده اســت؟

تاکنــون حــدود  12هــزار و  500میلیــارد
تومــان تســهیالت از طریــق بانکهــای
عامــل شــامل بانــک توســعه تعــاون،
پســت بانــک ،بانــک کشــاورزی و صنــدوق
کارآفرینــی امیــد پرداخــت شــده اســت.
نــرخ ســود ایــن تســهیالت نیــز  4تــا 6
درصــد تعییــن شــده کــه میتــوان آن را
اســتثنائی محســوب کــرد .یکــی از مباحــث
مهمــی کــه بایــد بــه آن توجــه کــرد و
اشــتباهی اســت کــه بســیاری مرتکــب
میشــوند ایــن اســت کــه وقتــی بــه یــک
مجموعــهای تســهیالت میدهیــم ،یــک
بــازه زمانــی طــول میکشــد تــا ایــن
بنــگاه اقتصــادی تأسیســات خود را بســازد،
ماشــینآالت و فرایندهــای مــورد نیــازش را
مســتقر کنــد ،تولیــد آزمایشــی را آغــاز
کنــد و در نهایــت بــه بهرهبــرداری برســاند؛
امــا برخــی فکــر میکننــد اگــر امــروز بــه
یــک مجموع ـهای تســهیالت دادیــم ،بایــد
از فــردا اســتخدام نیــرو را آغــاز کنــد.
بــرای مثــال یــک گاوداری بــا ظرفیــت هزار
رأس را درنظــر بگیریــد .ایــن گاوداری نیــاز
بــه یــک ســوله دارد کــه ســاخت آن زمــان
خــاص خــود را نیــاز دارد .پــس از آن بایــد
خریــد دام صــورت بگیــرد .در طــول ایــن
مــدت و بــا توجــه بــه افزایــش ظرفیــت
و نیــاز مجموعــه ،کارگــران بــه تدریــج
اســتخدام میشــوند و شــاید پــس از 2
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میشــود.
داســتان پرداخــت تســهیالت در ایــن
نقطــه بــه پایــان نمیرســد و بــا
بازپرداخــت تســهیالت و در فرصــت 9
ســاله قــرارداد میــان صنــدوق توســعه ملی
و بانکهــای عامــل ،مجــددا ً ایــن پــول بــه
متقاضیــان جدیــد پرداخــت خواهــد شــد
و بهاینترتیــب میتــوان انتظــار ایجــاد
اشــتغال بیشــتری را نیــز داشــت.

ســال بــه اشــتغال مدنظــر طــرح برســیم.
عــاوه بــر ایــن ،یــک ســری اشــتغال
غیرمســتقیم نیــز از طریــق تزریــق پــول در
گاوداری بــه وجــود میآیــد کــه معمــوالً
در محاســبات دیــده نمیشــود .بــرای
مثــال در مرحلــه ســاخت و ســاز ،تعــدادی
کارگــر عمرانــی مشــغول بــه کار میشــوند
کــه در شــمارش ایجــاد اشــتغال محاســبه
نمیشــوند .عــاوه بــر ایــن بخــش تولیــد
مصالــح نیــز بــا تزریــق پــول بــه طرحهــای
روســتایی و نیــاز بــه ســاخت ســاختمان و
ســوله ،راه میافتــد .یــا مثــ ً
ا کارگرانــی
کــه مشــغول کار عمرانــی هســتند ،بــه
غذایــی بــا قیمــت مناســب و انــرژی بــاال
نیــاز دارنــد و بــه همیــن دلیــل کنســرو
ماهــی تــن طرفــدار زیــادی در ایــن
قشــر دارد .در صورتیکــه کار در بخــش
عمرانــی توســعه یابــد ،کارخانــه تــن ماهــی
هــم تقویــت میشــود .در نتیجــه ،اگــر
تزریــق پــول بهدرســتی و هوشــمندانه
صــورت بگیــرد ،گــردش قابلتوجهــی در
بخشهــای مختلــف اقتصــادی کشــور
اتفــاق افتــاده و در توســعه اشــتغال مؤثــر
اســت .بنابرایــن ،اینکــه بگوییــم بالفاصلــه
پــس از پرداخــت تســهیالت  250هــزار نفر
اشــتغال ایجــاد میشــود ،حــرف درســتی
نیســت و بایــد بگوییــم ایــن طــرح زمینــه
اشــتغال  250هــزار نفــر را فراهــم آورده
اســت .عــاوه بــر ایــن معتقــدم فقــط در
دوره عمرانــی و ســازندگی 500 ،تــا 600
هــزار اشــتغال پایــدار در ایــن حــوزه ایجــاد

 یکــی از نگرانیهــا در خصــوص
طرحهــای اینچنینــی بهویــژه طــرح
اشــتغال روســتایی کــه هــم گســتره
جغرافیایــی وســیعی را دربــر میگیــرد
و هــم حجــم تســهیالت پرداختــی
بســیار باالســت ،سوءاســتفادههای
احتمالــی و تخصیــص منابــع از ســوی
وامگیرنــدگان بــه بازارهــای داللــی و
ســفتهبازی اســت .بــرای جلوگیــری از
ایــن سوءاســتفادهها ،چــه اندیشــهای
شــده اســت؟

یکــی از نــکات بســیار مهــم و کلیــدی
در برنامــه اشــتغال روســتایی کــه تأکیــد
زیــادی هــم روی آن میشــود ،نظــارت
بیشــتر نســبت بــه طرحهــای گذشــته
اســت .در ایــن راه ،بازرســیهای
سیســتماتیک و ابزارهــای نظارتــی
تعریــف شــدهاند تــا اگــر کســی پــول را
صــرف کار مــورد نظــر نکــرد ،شناســایی
شــود .ایــن نظــارت در مراحــل مختلــف
از جملــه خریــد تجهیــزات ،ماشــینآالت،
ایجــاد اشــتغال ،بیمــه و ...صــورت گرفتــه
و تخلــف در هــر بخــش ســبب بازگشــت
پــول براســاس نــرخ بهــره روز و یــک
ســری جرایــم میشــود.

بــه نظــر میرســد صــرف

راهانــدازی یــک کارگاه و کارخانــه،
بــرای توســعه اشــتغال روســتایی کافــی
نباشــد و بایــد نبــود زیرســاختهای
مناســب از جملــه زیرســاختهای
لجســتیکی را بهعنــوان یــک چالــش
جــدی در موفقیــت ایــن طــرح در نظــر
گرفــت.

بلــه همینطــور اســت و فکــر میکنــم
اطالعرســانیها و آموزشهــای مــا

در ایــن بخــش ضعیــف بــوده اســت .مــا
نتوانســتهایم بــه مــردم بگوییــم کــه تنهــا
مرحلــه کار ،تولیــد نیســت .اینکــه مــا
بهتریــن محصــول کشــاورزی را تولیــد
کنیــم امــا نتوانیــم آن را بــه بازارهــای
هــدف برســانیم چــه فایــدهای دارد؟ هــم
محصــوالت کشــاورزی و باغــی و هــم
حتــی صنایعدســتی مــا بــا چالــش تحویــل
بهموقــع کاال بــه خریــداران مواجه هســتند.
ایــن موضــوع در محصــوالت فاسدشــدنی
بســیار جــدی اســت و بــه نقطــه ضعــف
بزرگــی بــدل شــده اســت .عــاوه بــر ایــن
هزینــه حملونقــل ،درصورتیکــه کار
حســاب نشــده و ناکارامــد انجــام شــود،
میتوانــد قیمــت محصــوالت را بهطــور
قابلتوجهــی افزایــش دهــد.
نکتــه حائــز اهمیــت ایــن اســت که نــاوگان
حملونقــل بایــد براســاس اســتاندارد
خاصــی محصــوالت را جابهجــا کنــد کــه
ایــن نــاوگان اســتاندارد در بســیاری از
مــوارد در دســترس نیســت .بــرای مثــال
بــه ماشــینهای ســردخانهدار نیــاز داریــم
تــا توتفرنگــی کردســتان را بهموقــع و بــا
کیفیــت بــه تهــران برســانیم .در شــرایطی
کــه چنیــن نــاوگان حملونقلــی در
اختیــار کشــاورزان نیســت ،دالالن از ایــن
خــأ سوءاســتفاده کــرده و محصــوالت را
بســیار ارزان از کشــاورزان و باغــداران
خریــداری میکننــد و تــا  7برابــر قیمــت
بــه مشــتری نهایــی میفروشــند .در
نتیجــه ،میتــوان گفــت یکــی از دالیــل
حضــور دالالن ،ضعــف نــاوگان حملونقــل
ماســت کــه در صــورت توســعه ایــن
بخــش ،میتــوان بــه کوتــاه شــدن دســت
دالالن از اقتصــاد روســتا امیــدوار بــود.
چالــش دیگــر زیرســاختی هــم ناآشــنایی
مــردم و فعــاالن اقتصــادی روســتا بــا
اســتراتژیها و راهکارهــای در دســترس
اســت .ایــن افــراد میتواننــد مراکــز
کانونــی روســتایی را بــا مشــارکت یکدیگــر
تشــکیل داده کــه وظیفــه آن اطالعرســانی
دربــاره محصــوالت تولیــد شــده در
روســتا ،شناســایی مناطقــی کــه بــه ایــن
محصــوالت نیــاز دارنــد بــا بهــره گرفتــن
از فضــای مجــازی و در نهایــت انتخــاب

بهتریــن راه حــل بــرای حمــل کاال باشــد.
اجــازه دهیــد یــک مثــال ملموستــر بزنــم.
فــرض کنیــد چنــد روســتا در نزدیکــی
هــم وجــود دارد و در اقمــار هــر کــدام،
محصــوالت متنوعــی تولیــد میشــود؛
از گــردو و زعفــران و محصــوالت باغــی
تــا محصــوالت لبنــی ،روغــن حیوانــی و
صنایعدســتی.
ایــن چنــد روســتا میتواننــد یــک کانــون
داشــته باشــند کــه ایــن کانــون بــرای
حمــل کاالهــا بــا شــرکتهای صاحــب
امکانــات لجســتیکی مثــل تیپاکــس در
ارتبــاط باشــد .ایــن شــرکتها میتواننــد
نیــاز مشــتریان را شناســایی کــرده و از
تولیدکننــدگان بخواهنــد محصــوالت را
بــا کیفیــت خاصــی تولیــد ،دســتهبندی و
بســتهبندی کننــد.
در نهایــت بایــد بگویــم موضــوع لجســتیک
ابعــاد مختلفــی دارد و مثــل گذشــته
نیســت کــه بگوییــم یــک ماشــین بیایــد و
یــک ســری محصــوالت کشــاورزی را روی
هــم ریختــه و حمــل کنــد .محصــوالت
بایــد ســورت و دســتهبندی شــده و حتــی
در صــورت نیــاز ،بســتهبندی خاصــی
داشــته باشــند .همچنیــن بــا اســتفاده از
راهکارهایــی ،تازگــی مــواد حفــظ شــده
تــا محصولــی ســالم و قابلقبــول بــه
دســت مصرفکننــده برســد .نیــاز مــا در
روســتاها ،اســتقرار چنیــن فراینــدی اســت.
 بنابرایــن بــه نظــر میرســد ورود
شــرکتهای لجســتیکی بتوانــد کمــک
بزرگــی بــه مجموعــه روســتاها بکنــد.

بلــه همینطــور اســت .البتــه اینکــه یــک
نفــر بیایــد و بگویــد بــرای حمــل مــواد
کشــاورزی روســتاها ،میخواهــم یــک
عــدد خــودرو بخــرم و وام آن را پرداخــت
کنــم ،معقــول نیســت .هیچ تعهد مشــخصی
وجــود نــدارد کــه در آینــده ایــن فــرد
بهجــای کار در روســتا ،ســراغ حملونقــل
اثاثیــه منــزل در شــهر نــرود؛ بنابرایــن
درصورتیکــه در قالــب شــرکتهای قــوی
و بهویــژه تعاونــی ،بــه ماجــرا ورود شــود
امــکان حمایــت وجــود دارد و مــا بســیار از
ایــن طــرح اســتقبال میکنیــم.

موضــوع لجســتیک یکــی از ضرورتهایــی
اســت کــه در بســیاری از کشــورها
بهدرســتی دیــده شــده امــا چنــد عامــل
ســبب شــده کــه ایــن بخــش در کشــور
مــا ضعیــف باشــد .یکــی اینکــه قیمــت
ماشــینآالت حملونقــل بهطــور
قابلتوجهــی افزایــش پیــدا کــرده اســت
و هــر کســی تــوان خریــد آن را نــدارد .دوم
اینکــه الزم اســت خودروهــای بــا کیفیتــی
بیاوریــم کــه مصــرف ســوخت کمی داشــته
باشــند .هرچنــد قیمــت ســوخت در کشــور
مــا ارزان اســت امــا درآمدهــا نیــز پاییــن
بــوده و در نتیجــه صرفهجویــی در هزینــه
آن اهمیــت دارد .البتــه وجــود نــاوگان
حملونقــل بهتنهایــی کافــی نیســت و
بایــد آموزشهــای الزم نیــز داده شــود.
 در پایــان اگــر نکتــه دیگــری باقــی
مانــده اســت ،بفرمایید.

نــام تیپاکــس ،قدمــت زیــادی دارد و مــرا
یــاد دوران نوجوانــی و جوانــی میانــدازد.
خاطــرهای دربــاره تیپاکــس دارم و آنهــم
ایــن اســت کــه زمانــی کــه مــا در اواخــر
دهــه  50و اوایــل دهــه  60دبیرســتانی
بودیــم ،کتابهــای کمــک آموزشــی در
دســترس نبــود و بــرای خریــد آنهــا از
خدمــات تیپاکــس اســتفاده میکردیــم.
آن زمــان در نزدیکــی میــدان آزادی
کوچـهای بــود کــه بیــن مــردم بــه کوچــه
تیپاکــس معــروف بــود چــرا کــه یکــی از
نمایندگیهــای تیپاکــس در آنجــا وجــود
داشــت .بــه همیــن مناســبت هــم مــا برای
دریافــت کتــاب زیــاد بــه آن نمایندگــی
مراجعــه میکردیــم.
[شماره دوازدهم-تابستان]۱۳۹۹
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عضو هیأتمدیره شرکت راهآهن اعالم کرد:

اختصاص ظرفیتهای خالی قطارهای مسافری
به حمل خردهبار
راهآهن به دنبال انحصاری کردن حمل مرسوالت نیست

اســفند ســال گذشــته ،حســین محمــدزاده بــا حکــم محمــد اســامی،
وزیــر راه و شهرســازی ،بــه عضویــت هیأتمدیــره شــرکت
راهآهــن جمهــوری اســامی ایــران منصــوب شــد .ایــن مدیــر 55
ســاله ،پیشتــر شــهردار درگــز بــود و موفقیــت او در آن منصــب
ســبب شــد کــه در میــان همشــهریانش بــه «آقــای شــهردار»
معــروف شــود .او پــس از آنکــه فرمانــداری طرقبــه و شــاندیز
را نیــز تجربــه کــرد ،از ســوی مــردم درگــز بهعنــوان نماینــده در

 درحــال حاضــر ،روشهــای متنــوع
بــا مزایــای مختلفــی ،بــرای ارســال
بــار و بســتههای پســتی وجــود دارد.
از جملــه ارســال هوایــی کــه ســرعت
بســیار باالیــی دارد و یــا ارســال زمینــی
کــه بهصرفــه اســت و بهصــورت
گســترده اســتفاده شــده و حتــی
ایــن روزهــا اتوبوسهــا هــم درآمــد
زیــادی از ایــن شــیوه ارســال دارنــد.
حملونقــل ریلــی چــه مزایایــی بــرای
حمــل خردهبــار دارد؟

لونقــل ریلــی بهعنــوان ایمنتریــن
حم 
نــوع حملونقــل شــناخته میشــود.
از ایــن بابــت صاحبــان بــار میتواننــد
بــا آرامــش خیــال و کمتریــن نگرانــی
محمولههــای خــود را جابهجــا کننــد.
ویژگــی و امتیــاز بعــدی حملونقــل ریلــی،
مصــرف بســیار پاییــن ســوخت اســت و در
میــان روشهــای مختلــف حملونقــل،
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نهمیــن دوره مجلــس شــورای اســامی انتخــاب شــد و بــه عضویــت
کمیســیون عمــران درآمــد.
امــروز محمــدزاده در رأس هیأتمدیــره یکــی از شــرکتهای
حملونقلــی بــزرگ و مهــم ایــران میکوشــد افقهــای جدیــدی را
لونقــل کشــور بگشــاید .از جملــه آنکــه او
بــه ســوی شــبکه حم 
نظــرات قابلتوجهــی بــرای توســعه حملونقــل خردهبــار دارد کــه
در ایــن گفتوگــو میخوانیــد.

پایینتریــن مصــرف را دارد .بــرای نمونــه ،از مکانیزمهــای حملونقــل ریلــی در
یــک نــاوگان اســتاندارد جــادهای بــا حفــظ محیطزیســت در میانمــدت و
حداقــل اســتاندارد یــورو  ،4هفــت برابــر بلندمــدت تأثیــرات مطلوبــی دارد.
نــاوگان حملونقــل ریلــی ســوخت مصــرف
میکنــد .در نتیجــه در شــرایطی که قیمت  در کنــار ایــن نقــاط قــوت،
ســوخت واقعــی باشــد ،ایــن موضــوع یــک حملونقــل ریلــی بــا چــه
عامــل بســیار تعیینکننــده در کاهــش محدودیتهایــی مواجــه اســت؟
هزینــه جابهجایــی خواهــد بــود .بــه یــک محدودیــت کــه مخصــوص کشــور مــا
همیندلیــل ،بســیاری از صاحبــان بــار اســت ،بــه گســتره پوشــش شــبکه ریلــی
در دنیــا ،ایــن موضــوع را بهعنــوان یــک مربــوط اســت .اکنــون در ایــران  13هــزار
عامــل تعیینکننــده در نظــر گرفتــه و و  500کیلومتــر شــبکه راهآهــن وجود دارد
تــاش میکننــد از حملونقــل ریلــی و بــا وجــود اینکــه از شــمال تــا جنــوب
بــرای حمــل و جابهجایــی کاالهــای خــود و از شــرق تــا غــرب ایــن شــبکه گســترش
یافتــه اســت ،بــاز هــم در کشــور پهنــاوری
بهــره ببرنــد.
نکتــه دیگــر در حملونقــل ریلــی ماننــد ایــران ،نمیتــوان بــا ایــن میــزان
ایــن اســت کــه ایــن مــدل بهعنــوان همــه مســیرها را بهخوبــی پوشــش داد.
حملونقــل پــاک شــناخته میشــود در نتیجــه بایــد کمبــود شــبکه ریلــی را
و بــه لحــاظ محیطزیســتی ،اســتفاده بهعنــوان یــک محدودیــت در نظــر گرفــت.

نتیجــه ایــن بخــش اکنــون بســیار انــدک
تلقــی میشــود.
بــا ایــن حــال بایــد بــه ایــن موضــوع توجــه
لونقــل خردهبــار میتوانــد
کنیــم کــه حم 
لونقــل ریلــی
منافــع بســیاری بــرای حم 
بــه ارمغــان بیــاورد کــه بــه دالیــل مختلــف
هنــوز چنیــن چیــزی روی نــداده اســت.

نکتــه دیگــر کــه موضــوع عمومــی اســت،
مســافتی اســت کــه بایــد بــار طــی کنــد
تــا بــه مقصــد برســد .در دنیــا عمومـاً برای
حمــل بــار در مســافتها و مســافرتهای
بلنــد بــرد ( )high distancesاز ایــن مــدل
حملونقــل اســتفاده میشــود.
 مســافتهای بلندبــرد بــه چــه
معنــی اســت؟

بــا توجــه بــه تعاریــف ،معمــوالً
مســافتهای تــا  150کیلومتــر بهعنــوان
حملونقــل حومــهای و مســافتهای
بیــش از  300کیلومتــر بهعنــوان
حملونقــل بلندبــرد در نظــر گرفتــه
میشــود؛ البتــه شــهرداریها ایــن
عــدد را چنــدان قبــول ندارنــد و عــدد
کمتــری در نظــر میگیرنــد امــا در
ادبیــات حملونقــل ریلــی تــا شــعاع
 150کیلومتــر حومــهای محســوب شــده
و معمــوالً از قطــار بــرای حمــل کاال
اســتفاده نمیشــود امــا در مقابــل بــرای
مســافتهای بیــش از  300کیلومتــر،
معقــول و بهصرفــه اســت.
در کنــار نــگاه قالبــی کــه در دنیــا
بــرای اســتفاده از حملونقــل ریلــی در
مســافتهای بلنــد وجــود دارد ،ماهیــت
خــود بــار نیــز در تصمیمگیــری بــرای
انتخــاب مکانیــزم حملونقــل مؤثــر
اســت .مــا در کشــورمان بــه لحــاظ وجــود
کانیهــا و معــادن ،از ظرفیــت بســیار
باالیــی برخورداریــم .از ســوی دیگــر،
ایــران کشــور پهنــاوری محســوب شــده و
عمومـاً محــل اســتخراج و اســتحصال مــواد
معدنــی ،بــا محــل فــرآوری و مصــرف آن

در  2نقطــه متفــاوت قــرار دارد .در چنیــن
شــرایطی حملونقــل ریلــی بســیار
چارهســاز اســت و البتــه بهخوبــی هــم از
آن اســتفاده میشــود.
اصــوالً در دنیــا شــرکتهای حملونقــل،
چنیــن تحلیلهایــی را در نظــر میگیرنــد
و بــه ســراغ بهینهتریــن ،کارآمدتریــن و
اقتصادیتریــن راهحــل میرونــد کــه در
ایــن میــان حملونقــل ریلــی جایــگاه  این دالیل چیست؟
یکــی اینکــه فکــر میکنــم تعامــل الزم
ویــژهای دارد.
بیــن بخــش خصوصــی فعــال در حــوزه
 دربــاره مرســوالت پســتی وضعیت پســت و خردهبــار بــا راهآهــن ایجــاد
امــروز چطــور اســت؟ آیــا شــرکتهای نشــده اســت وگرنــه بســتر الزم حداقــل
لونقــل خردهبــار بــه یــک
پســتی از زیرســاختهای راهآهــن بــرای حم 
بــرای حمــل مرســولهها اســتفاده ســری مقاصــد عمــده فراهــم اســت .فکــر
میکننــد ؟
میکنــم ایــن تعامــل الزم هــم بــه خاطــر
مــا در راهآهــن تعریفــی بــرای خردهبــار نــگاه نادرســتی اســت کــه  2طــرف بــه
ً
داریــم کــه تقریبــا معــادل مراســات موضــوع دارنــد .از یــک ســمت برخــی
پســتی محســوب میشــود و تــا حــدود میگوینــد راهآهــن از ســرعت و قــدرت
لونقــل
زیــادی ماهیتشــان یکــی اســت و بــا هــم برنامهریــزی موجــود در حم 
ً
شــباهتهای زیــادی دارنــد .اصــوال یکــی جــادهای برخــوردار نیســت .همچنیــن
از شــقوق حملونقــل ریلــی ،خردهبــار حجــم خردهبــار بــه نوعــی اســت کــه
اســت .در بخــش خردهبــار ،در حــال صاحبــان بــار میگوینــد بــرای اینکــه
حاضــر ،نمیتوانیــم بگوییــم بــه اهــداف یــک قطــار کامــل بــار داشــته باشــند بایــد
مدنظرمــان در راهآهــن جمهــوری اســامی یــک هفتــه صبــر کننــد .ایــن در حالــی
دســت یافتهایــم و حجــم فعلــی کار بســیار اســت کــه میتواننــد ظــرف  24ســاعت
ناچیــز تلقــی میشــود .بــرای مثــال در بــار خــود را از طریــق اتوبــوس و کامیــون
ســرجمع بیــان حملونقــل بــار از طریــق بــه مقصــد مــورد نظــر برســانند .شــخصاً
راهآهــن ،اگــر در ســال  50میلیــون تــن معتقــدم ایــن نــگاه صحیــح نیســت و در
بــار جابهجــا میشــود ،فقــط  100تــا صــورت تعامــل میــان دو طــرف ،راهآهــن
 150هــزار تــن ســهم خردهبــار اســت؛ در میتوانــد چــه از نظــر ســرعت و چــه از
نظــر اتکاپذیــری و برنامهریــزی ،فراتــر از
شــبکه حملونقــل جــادهای عمــل کنــد.
نکتــه دیگــر ،دربــاره میــزان پوشــش
حملونقــل جــادهای اســت .هرچنــد بنــده
نیــز اشــاره کــردم کــه  13هــزار و 500
کیلومتــر شــبکه بــرای کشــور پهنــاوری
ماننــد ایــران کافــی نیســت ،بــا ایــن
حــال  2کریــدور اصلــی کشــور ،شــمال و
جنــوب و شــرق و غــرب ایــران را بــه هــم
وصــل کردهاســت و معتقــدم ســهم عمــده
مراســات ،در همیــن  2کریــدور اتفــاق
افتــاده و قابــل جابهجایــی اســت .بــرای
مثــال در شــرایط عــادی کــه اضطــراری
وجــود نداشــته باشــد ،هــر روز در مســیر
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تهــران بــه مشــهد  55قطــار رفتوآمــد
میکننــد و اگــر تمهیــدات و تعامــات الزم
بیــن بخــش خصوصــی فعــال حــوزه پســت
و حملونقــل ریلــی باشــد ،میتــوان
بهرهبــرداری مناســبی از ایــن زیرســاخت
انجــام داد؛ امــا غفلــت از ایــن موضــوع،
فقــط بــه دلیــل عــدم اطــاع بخــش
خصوصــی از امکانــات و زیرســاختهای
پســتی نیســت و رفقــای راهآهنــی خــود
مــا هــم بایــد ادبیــات و دیدگاهشــان را
اصــاح کننــد .وقتــی صحبــت از خردهبــار
اســت ،نبایــد موضــوع را پیچیــده کنیــم و
بگوییــم بایــد یــک قطــار بــا  55یــا 60
واگــن بــه هــم بســته شــود و هــر کــدام
 60تــن بــار را حمــل کنــد .ایــن نــگاه
بایــد تغییــر کنــد و تصــور ذهن ـیام ایــن
اســت کــه اگــر هماهنگیهــای الزم میــان
دو طــرف برقــرار شــود ،میتــوان شــاهد
توســعه بســیار قابــل توجــه در شــرایط
برد-بــرد ،بهویــژه بــا کاهــش هزینههــا و
افزایــش ایمنــی بــرای بخــش پســتی بــود.
 شــرکت راهآهــن برنامـه مشــخصی
برای توســعه ایــن حــوزه دارد؟

یــک نگاهــی بــرای توســعه بخــش
خردهبــار در راهآهــن جمهــوری اســامی
وجــود دارد؛ امــا تــا زمانیکــه مــا
بــه خردهبــار ،بــه شــکل همــان بــار
معمولــی نــگاه کنیــم ،بــه موفقیــت دســت
نمییابیــم؛ در نتیجــه ادبیــات ایــن حــوزه
بایــد اصــاح شــود .البتــه ایــن نکتــه را
هــم نبایــد از نظــر دور داشــت کــه حجــم
14
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گســتردهای از خردهبــار اکنــون نــه در
دســترس شــرکتهای پســتی و نــه در
اختیــار حــوزه حملونقــل ریلــی اســت.
فعاالنــی در ایــن میــان وجــود دارنــد کــه از
گذشــته ایــن بخــش را برعهــده گرفتهانــد.
بــا ایــن حــال بایــد بــه ســمت اســتفاده
از حملونقــل ریلــی در مســافتهای
بلندبــرد برویــم.
یادمــان هــم باشــد راهآهــن بــه دنبــال
انحصــاری کــردن حمــل مرســوالت
نیســت ،حتــی اگــر بخواهیــم چنیــن
امکانــی وجــود نــدارد؛ امــا معتقدیــم
بســتری آمــاده و فراهــم اســت کــه
میتوانــد بــه شــرکتهای خصوصــی
پســتی کمــک بســیار خوبــی کنــد .وقتــی
یــک واگــن مســافری بــا ضریــب اشــغال
 75درصــدی در حــال حرکــت بــه ســمت
مقصــد اســت ،چــه اشــکالی دارد از ظرفیت
باقیمانــده بــرای حمــل خردهبــار
اســتفاده شــود؟ ایــن مــوارد میــان دو طرف
مطــرح اســت امــا هنــوز بــه پاســخ و برنامه
مشــخصی نرســیدهایم .بــا ایــن حــال اگــر
میــان بنگاههــای خصوصــی فعــال در ایــن
حــوزه و راهآهــن تعامــل شــود و بــرای
شــروع ،حمــل خردهبــار را در چنــد مســیر
بهعنــوان پایلــوت آغــاز کنیــم ،حتمــاً در
آینــده کار توســعه مییابــد و نتایــج و
بــرکات خوبــی خواهــد داشــت.
 غیــر از ضــرورت وجــود شــبکه
ریلــی ،بــه یــک ســری زیرســاختهای
دیگــر ماننــد تحویــل گرفتــن بــار،
آموزشهــای الزم کارکنــان ویــژه
خردهبــار و ...نیــاز وجــود دارد .آیــا

چنیــن زیرســاختهایی هــم آمــاده
اســت؟

اجــازه بدهیــد پاســخ شــما را بــه ایــن
ترتیــب بدهــم کــه مــا آمــاده مشــارکت
و تشــریک مســاعی بــرای دســتیابی بــه
همــکاری و اهــداف مشــترک هســتیم.
اصـ ً
ا نــگاه مــا ایــن نیســت کــه همــه امور
بایــد از ســمت راهآهــن انجــام شــود .درباره
بارهــای بــا ماهیــت حجیــم ،اکنــون هیــچ
مشــکلی نیســت؛ امــا دربــاره خردهبارهــا
کــه حجــم خــاص و ظرافتهــای خــود را
دارنــد ،بایــد ادبیــات ویــژهای شــکل گیــرد.
اکنــون بحــث حمــل مرســوالت بهصــورت
درببــهدرب مطــرح اســت و طبیعتــاً در
راهآهــن آشــنایی و امــکان پوشــش کل
زنجیــره وجــود نــدارد امــا مانعــی هــم
بــرای حضــور افــراد و اســتفاده آنهــا از
ظرفیــت و امکانــات راهآهــن نداریــم.
همیــن االن در حوزههــای مختلــف
راهآهــن شــرکتهای متعــدد خصوصــی
فعــال هســتند .طبیعتــاً یکســری
زیرســاختهای ســختافزاری وجــود
دارد و در بخــش نرمافــزاری نیــز خــود
شــرکتهای حمــل خردهبــار میتواننــد
ورود کننــد و کار را بــه دســت گیرنــد.
 اگــر در پایــان نکتــه دیگــری باقــی
مانــده اســت ،بفرمایید.

بــرای همــه دســتاندرکاران عرصــه
حملونقــل آرزوی توفیــق دارم و
امیــدوارم بــا توجــه بــه شــرایط خاصــی
کــه ایــن روزهــا همــه بــا آن دســت بــه
گریبــان هســتیم ،بــا صبــر و بردبــاری کار
را جلــو برنــد و بــه موفقیــت دســت یابنــد.
در کالبــد اقتصــاد کشــور ،حملونقــل
ماننــد رگهــا اســت .ضــروری اســت
کــه هــر روز بــرای توســعه حملونقــل
بکوشــیم و همــواره بــه دنبــال یافتــن
راهکارهــای ارزانتــر و ایمنتــر باشــیم.
طبیعتــاً چــون یــک محمولــه بهطــور
ســنتی بــا اتوبــوس و یــا کامیــون و یــا
قطــار حمــل میشــده اســت ،دلیلــی
نــدارد کــه امــروز هــم بــه همیــن وضعیــت
باشــد و میتــوان بــا تشــریک مســاعی،
بــرای توســعه اقتصــاد کشــور کوشــید.

اراده دولت بر این است که بازار پست را شفاف کند؛

جذابیت صنعت پست برای بازار سرمایه
در شــماره گذشــته بــا محمدجــواد ســلیمی ،عضــو هیأتمدیــره
فرابــورس ،دربــاره تهدیــدات و فرصتهــای بــازار ســرمایه
گفتوگــو کردیــم.
در ایــن شــماره او بــار دیگــر وقــت خــود را بــه خواننــدگان
نشــریه اختصــاص داد تــا بهطــور مفصــل دربــاره ضــرورت ورود

 ورود بــه بــورس بــرای شــرکتها و
ســازمانهای تجــاری چــه فرصتهایــی
دارد؟ اصــوالً چــرا شــرکتها بــرای ورود
بــه بــورس تــاش میکننــد؟

ورود بــه بــورس ،فرصتهــای بســیار
زیــادی بــرای شــرکتهای تجــاری ایجــاد
میکنــد .در همــه جــای دنیــا قاعــده
بــه ایــن شــکل اســت کــه کارآفرینــان
بوکاری راهانــدازی میکننــد و پــس
کســ 
بوکار بــزرگ میشــود
از آنکــه ایــن کس ـ 
و بــه دوره بلــوغ در چرخــه زندگــی
( )life cycleخــود میرســد ،ســهام
ایــن شــرکت را در بــورس عرضــه یــا
اصطالحــاً  IPOمیکننــد تــا بــا فــروش
بخشــی از ســهام ،منابعــی را بهدســت
آورنــد .ایــن منابــع نیــز معمــوالً صــرف
بوکار در همــان شــرکت
توســعه کســ 
بوکار جدیــد
و یــا راهانــدازی کســ 
میشــود؛ بنابرایــن انتهــای زنجیــره همــه
بوکارهای دنیــا بــورس اســت.
کســ 

شــرکتها بــه بــورس ،فرصتهــا ،محدودیتهــا ،تهدیــدات و در
نهایــت جایــگاه و چشــمانداز بــورس توضیــح دهــد.
خوانــدن ایــن گفتوگــو را بــه مدیــران ارشــد و صاحبــان
کســبوکارهایی کــه بــه دنبــال تأمیــن مالــی بــزرگ و ارزان
هســتند ،توصیــه میکنیــم.

نخســتین مزیــت ایــن اقــدام ،ســهولت
تأمیــن مالــی بــرای شــرکتهایی اســت
کــه در بــورس وارد میشــوند .بــه محــض
اینکــه شــرکتی وارد بــورس شــد ،تأمیــن
مالــی بســیار آســانتر میشــود زیــرا
ابزارهــای مختلفــی ،اعــم از ابزارهــای
بدهــی و ابزارهــای ســرمایهای (ماننــد
افزایــش ســرمایه ،انتشــار ســهام و )...در
بــورس ،دسترســی شــرکتها بــه منابــع
مالــی را بســیار راحتتــر میکنــد.
یــک مزیــت دیگــر افزایــش نقدشــوندگی
ســهام اســت .معامــات دس ـتدوم ســهام
شــرکت وارد شــده بــه بــورس ،بســیار
ســریع و آســان صــورت میگیــرد و
در نتیجــه ســهام ایــن شــرکت قــدرت
نقدشــوندگی باالیــی را پیــدا میکنــد و
بهاینترتیــب ســهامداران بهراحتــی از
طریــق انتشــار سهامشــان در بــورس بــه
تأمیــن مالــی میپردازنــد.
موضــوع دیگــر ،کاهــش هزینــه ســرمایه

اســت .شــرکتها بــا ورود بــه بــورس ،بــا
کاهــش هزینههــای تأمیــن مالــی مواجــه
میشــوند ،زیــرا در بــورس بایــد از یــک
درجــه شــفافیت حداقلــی برخــوردار
شــوند .همچنیــن آییننامههــای افشــای
اطالعــات و قواعــد بــورس ،شــرکتها را
ملــزم بــه انتشــار گزارشهــای دورهای
مالــی میکنــد .ایــن اقــدام کمــک
میکنــد کــه هزینــه تأمیــن مالــی
شــرکتها کاهــش یابــد و وقتــی شــرکت
بــه بانــک مراجعــه میکنــد ،یــا از طریــق
ابزارهــای بــورس تأمیــن مالــی میکنــد و
یــا حتــی وقتــی میخواهــد وام خارجــی
بگیــرد ،درجــه ریســک پایینتــری بــرای
شــرکت در نظــر گرفتــه میشــود و تأمیــن
مالــی بــا نــرخ کمتــری انجــام میگیــرد.
مشــوقهای دولــت یکــی دیگــر از
مزیتهــای حضــور در بــورس اســت .در
همــه کشــورهای جهــان عمومــاً دولتهــا
عالقهمنــد بــه تشــویق شــرکتها بــرای
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ورود بــه بــورس تــا 30
درصــد معافیــت بــه همــراه
خواهــد داشــت.
عرضــه ســهام در بــورس هســتند زیــرا
رونــق بــازار ســرمایه ،رونــق اقتصــادی را
در پــی دارد .دلیــل آنهــم ایــن اســت کــه
تأمیــن مالــی ارزان و آســان ،امــکان اجــرای
طرحهــای توســعه بــرای شــرکتها را
فراهــم کــرده و ایــن بــه معنــی افزایــش
ظرفیــت ،افزایــش تولیــد و در نهایــت رشــد
اقتصــادی کشــور اســت .بــه همیــن دلیــل،
مشــوقهایی بــرای ورود شــرکتها در
بــورس در نظــر گرفتــه میشــود .در
کشــور مــا نیــز ایــن مشــوقها وجــود
دارد .بــرای مثــال بهصــرف اینکــه یــک
شــرکتی وارد بــورس میشــود 10 ،درصــد
معافیــت مالیاتــی میگیــرد .در حــال
حاضــر نــرخ مالیــات شــرکتها براســاس
قانــون مالیاتهــای مســتقیم  25درصــد
اســت کــه در نتیجــه بــا ورود شــرکت
بــه بــورس ایــن نــرخ بــه  22.5درصــد
کاهــش مییابــد .همچنیــن اگــر شــرکتی
محصوالتــی بــرای عرضــه در بــورس کاال
داشــته باشــد 10 ،درصــد دیگــر نیــز
معافیــت بــرای آن در نظــر میگیرنــد .اگــر
ســهام آزاد شــناور ( )Free Floatیــا همــان
ســهامی کــه در اختیــار عمــوم مــردم
قــرار دارد و معاملــه میشــود ،بیــش از
 20درصــد باشــد بــاز  10درصــد معافیــت
مالیاتــی دیگــر نیــز بــرای شــرکت در نظــر
گرفتــه میشــود .بهاینترتیــب ورود بــه
بــورس تــا  30درصــد معافیــت بــه همــراه
خواهــد داشــت.
یکــی دیگــر از مزیتهــای ورود بــه بــورس،
تعییــن قیمــت ســهام و اوراق بهــادار
شــرکت اســت ،زیــرا بــا ورود یــک شــرکت
بــه بــورس ،ارزش آن بــا تقابــل حجــم
زیــادی از عرضــه و تقاضــای صورتگرفتــه
مشــخص میشــود .ایــن تقابــل عرضــه
و تقاضــا منجــر بــه کشــف قیمــت یــا در
ادبیــات مالــی  Price Discoveryمیشــود.
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ایــن کشــف قیمــت یکــی از کارکردهــای
مهــم بــورس اســت زیــرا شــرکتها وقتــی
ش واقعیشــان
وارد بــورس میشــوند ،ارز 
براســاس عرضــه و تقاضــا ،عملکرد گذشــته
و چشـماندازی کــه بــرای ســهامدار ترســیم
میکننــد ،مشــخص میشــود.
انتقــال ســهام یکــی دیگــر از نــکات مثبــت
حضــور در بــورس اســت .شــرکتهای
خــارج از بــورس ،بــا پیچیدگیهــا و
پروســههای اداری زیــادی بــرای انتقــال
ســهام و مالکیــت روبــهرو هســتند.
مثــ ً
ا بایــد مالیــات  4درصــد اســمی را
پرداخــت کننــد ،هیأتمدیــره موضــوع
را صورتجلســه کنــد ،بایــد بــه اداره
ثبــت شــرکتها مراجعــه کننــد تــا روی
پرونــده ثبتــی شــرکت بگذارنــد .در ایــن
پروســه اگــر خیلــی ســریع اقــدام کننــد
جابهجایــی ســهام یــک هفتــه کار دارد؛
امــا در بــورس ،نهتنهــا امــکان انتقــال
ســهام بــه لحظــه وجــود دارد کــه هزینــه
نقلوانتقــال نیــز پایینتــر اســت .مثــ ً
ا
آن مالیــات  4درصــدی فقــط  0.5درصــد شــرکتها وقتــی وارد بــورس
ش واقعــی
میشــوند ،ارز 
مالیــات از محــل فــروش اســت.
یکــی دیگــر از مزیتهــا ،افزایــش اعتبــار آنهــا براســاس عرضــه و
داخلــی و بینالمللــی یــک شــرکت تقاضــا ،عملکــرد گذشــته
اســت و مجموعــهای کــه در بــورس و چشــماندازی کــه بــرای
عرضــه میشــود ،اصــوالً اعتبــار باالیــی را
چــه در داخــل کشــور و چــه در محیــط ســهامدار ترســیم میکننــد،
بینالمللــی پیــدا میکنــد .در مذاکــرات مشــخص میشــود.
تجــاری هــم وقتــی طرفهــای مذاکــره
بفهمنــد ســهام شــرکت مقابــل در بــورس دقیقتــری از عملکــرد مدیریتــی شــرکت
معاملــه میشــود ،از بســیاری از جهــات نیــز صــورت میگیــرد زیــرا شــرکتهای
خیالشــان راحــت میشــود و خیلــی بورســی بایــد بهطــور مرتــب گزارشهــای
ســریع بــه اطالعــات شــرکت دسترســی دورهای را بــه ســهامداران عرضــه کننــد و
پیــدا میکننــد .بهاینترتیــب ریســک در نتیجــه عملکــرد مدیریــت شــرکت زیــر
شــرکت در مذاکــرات پاییــن میآیــد .ذرهبیــن ســهامداران قــرار میگیــرد و
وثیقهگــذاری نیــز بــا حضــور در بــورس آنهــا ایــن گــزارش را بــا عملکــرد رقبــای
تســهیل میشــود .عمومــاً در کشــور مــا داخلــی و بینالمللــی مقایســه میکننــد
شــرکتها اگــر بخواهنــد ســهام خــود را و عمومــاً در مجامــع شــرکتها دربــاره
بهعنــوان وثیقــه بگذارنــد ،سیســتم بانکــی عملکــرد مدیریتــی ســؤال میکننــد.
آن ســهام را نمیپذیــرد زیــرا نمیتوانــد بهاینترتیــب یــک مدیــر ناچــار اســت
ارزشــی بــرای آن تعییــن کنــد؛ امــا بــا خــود را بــه آخریــن دانــش روز مجهــز کنــد
توجــه بــه اینکــه ارزش شــرکت پیشتــر تــا بتوانــد عملکــرد بهتــری داشــته باشــد و
در بــورس مشــخص شــده اســت ،بانــک در مقابــل ســهامدارانش پاســخگو باشــد.
بهراحتــی ســهام آن شــرکت را میتوانــد یکــی دیگــر از مزایــای بــورس ،ارتقــای
بهعنــوان وثیقــه بپذیــرد.
نکتــه دیگــر اینکــه وقتــی یــک شــرکت
وارد بــورس میشــود ،عمــوم مــردم جامعــه
بــا آن شــرکت آشــنا میشــوند و خــود ایــن
موضــوع نوعــی بازاریابــی بــرای آن مجموعه
محســوب میشــود .بهاینترتیــب ،بــا
ورود بــه بــورس هزینههــای تبلیغاتــی
شــرکت کاهــش مییابــد .ایــن روزهــا
مشــاهده میکنیــم کــه مجموعــهای در
صنایــع غذایــی ،تبلیغاتــی را بــا مانــور
روی حضــور در بــورس و روی ســهامش
انجــام میدهــد .اکنــون بــا توجــه بــه ورود
دارنــدگان ســهام عدالــت در بــورس ،تعــداد
دارنــدگان ســهام بــه بیــش از  50میلیــون
نفــر رســیده اســت و در نتیجــه ایــن تعــداد
مخاطــب ،امتیــاز بزرگــی بــرای شــرکت
محســوب میشــود.
بــا ورود بــه بــورس ،ارزیابــی بهتــر و

سیســتمهای حســابداری و کنتــرل
شــرکتی اســت .ازآنجاییکــه شــرکتهای
بورســی بایــد قواعــد حاکمیتــی شــرکتی اصــوال ً شــرکتهای حــوزه
( )Corporate Governanceرا رعایــت خدمات ،ســهم خوبــی در بــازار
کننــد ،ایــن موضــوع ســبب میشــود
کــه سیســتمهای اطالعــات حســابداری و ســرمایه دارنــد.
کنتــرل داخلــی شــرکت قویتــر شــود .در
نتیجــه امــکان بســیاری از سوءاســتفادهها ســهام بــه شــکل خــرد در بــازار بــا کدهــای
و تقلبهــا در شــرکت کاهــش پیــدا مختلــف خریــداری شــده و ســهامداران
میکنــد و شــرکت میتوانــد از مزایــای اصلــی مدیریت شــرکت را از دســت بدهند؛
ارتقــای ایــن سیســتمها بهرهمنــد شــود .بنابرایــن بایــد مرتبـاً پایــش شــود کــه چــه
اینهــا مزایــای ورود یــک شــرکت بــه گروههایــی بــه چــه نســبت و شــکلی
بــورس اســت .البتــه فعالیــت بــورس بــرای ســهام را خریــداری میکننــد و ســهامدار
ســهامداران و کل اقتصــاد هــم اثــرات و عمــده همیشــه یــک درصــدی از ســهام را
بــرای اطمینــان از جایگاهــش در مدیریــت
مزایــای زیــادی دارد.
شــرکت حفــظ کنــد.
 ورود بــه بــورس چــه محدودیتهــا نکتــه دیگــر اینکــه بــرای موضــوع
و تهدیداتــی دارد و چگونــه بایــد بــا بازارگردانــی ســهام شــرکت بایــد
برنامهریــزی شــود؛ یعنــی بایــد یــک
آنهــا مقابلــه کــرد؟
یکــی از موضوعاتــی کــه یــک شــرکت منابعــی توســط ســهامدار عمــده تخصیــص
بایــد بــه آن توجــه کنــد ایــن اســت کــه داده شــود و یــا بخشــی از ســهام بــه یــک
در بــورس یــک ســری قواعــد و ضوابطــی صنــدوق بازارگردانــی منتقــل شــود تــا بــا
داریــم کــه شــرکت بایــد بــه آن پایبنــد توجــه بــه نوســانات بــازار ،بازارگردانــی
باشــد و درصورتیکــه از رعایــت ایــن انجــام شــود.
دســتورالعملها تخطــی کنــد ،بــا اینهــا عمــده تهدیــدات و محدودیتهایــی
جرایــم و مجازاتهایــی مواجــه خواهــد هســتند کــه در بــورس وجــود دارد ولــی در
شــد .بــرای مثــال براســاس آییننامــه مقایســه بــا مزایایــی کــه بــرای شــرکتها
افشــای اطالعــات ،شــرکتهای بورســی دارد ،ایــن مــوارد کامـ ً
ا قابــل چشمپوشــی
ملــزم هســتند براســاس یــک جــدول اســت و بــا یــک برنامهریــزی قبلــی
زمانبنــدی خاصــی ،در دورههــای زمانــی میتــوان همــه ایــن مســائل را مدیریــت
مشــخص گزارشهایشــان را ارائــه کننــد .کــرد .وجــه دیگــر ایــن تهدیدهــا ،فرصــت
رعایــت نکــردن ایــن زمانبنــدی ،یــک اســت .مثـ ً
ا بایــد ســا زوکار سیســتم مالــی
تهدیــد بــرای شــرکت محســوب میشــود .شــرکت بهگونــهای چیــده شــود کــه
ایــن تخلفهــا در برخــی مــوارد بهعنــوان ســر یــک موقــع مشــخصی گزارشهــای
جــرم در قانــون آمــده اســت و ایــن بــورس را بــه عمــوم ســهامداران ارائــه
موضــوع محدودیتهایــی را بــرای اعضــای کنــد .ایــن موضــوع بهخودیخــود بــرای
هیأتمدیــره بهعنــوان مســؤوالن آن شــرکت یــک مزیــت هــم تلقــی میشــود،
زیــرا هیأتمدیــره از همــان گزارشهــا
شــرکت ایجــاد میکنــد.
یکــی دیگــر از مســائل ایــن اســت کــه اگــر اســتفاده میکنــد و تصمیمگیریهــای
شــما شــرکتتان را وارد بــورس میکنیــد ،بهتــری را انجــام میدهــد.
بایــد بهگونــهای ســهام خــود را مدیریــت
کنیــد کــه مدیریــت شــرکت از دســتتان  یــک شــرکت بــرای ورود بــه بورس
خــارج نشــود .چــون بههرحــال بخشــی چــه مراحلــی را بایــد ســپری کند؟
از ســهام ،عرضــه شــده و ممکــن اســت مراحــل ایــن کار بهترتیــب پذیــرش
اگــر مراقبــت الزم صــورت نگیــرد ،ایــن شــرکت ،تبدیــل شــخصیت حقوقــی

شــرکت از ســهامی خــاص بــه ســهامی
عــام ،ثبــت شــرکت نــزد ســازمان بــورس
و اوراق بهــادار ،درج شــرکت و در نهایــت
اقدامــات الزم بــرای عرضــه ســهام بــرای
بــورس اســت.
در مرحلــه اول کــه پذیــرش اســت بایــد
چنــد اتفــاق بیفتد .اول درخواســت رســمی
شــرکت جهــت پذیــرش در بــورس همــراه
مــدارک و مســتندات مــورد نیــاز بایــد
ارســال شــود کــه بــه مصوبــه مجمــع نیــاز
دارد و نامــه رســمی شــرکت را میخواهــد.
همچنیــن بایــد یــک قــرارداد مشــاوره
پذیــرش بــا یکــی از شــرکتهای دارای
مجــوز در ایــن حــوزه منعقــد شــود .گام
بعــدی ایــن اســت کــه یــک وقــت جلســه
معارفــه اولیــهای در بــورس یــا فرابــورس
تنظیــم میشــود و شــرکت در آن جلســه
حضــور پیــدا میکنــد .امیدنامــه شــرکت
توســط مشــاور تهیــه و در بــورس یــا
فرابــورس توســط کارشناســان بررســی
میشــود و در نهایــت جلســه هیــأت
پذیــرش برگــزار میشــود .در آن جلســه
شــرکت نســبت بــه معرفــی خــود اقــدام
کــرده و بــه پرســشهای اعضــای هیــأت
پذیــرش پاســخ میدهــد تــا در نهایــت
ایــن هیــأت نســبت بــه پذیــرش شــرکت
اقــدام کنــد.
بــرای تبدیــل شــخصیت از ســهامی خــاص
بــه ســهامی عــام ،در درجــه نخســت بایــد
مــدارک و مســتندات موردنیــاز شــامل
تقویــم انــواع و داراییهــای شــرکت توســط
کارشــناس رســمی دادگســتری ،برگــزاری
مجمــع فوقالعــاده بــرای تغییــر شــخصیت
حقوقــی شــرکت و تغییــر اساســنامه
صــورت گیــرد .ســپس بــه ســازمان ،مجــوز
تغییــر شــخصیت حقوقــی تقدیــم و بــه
اداره ثبــت شــرکتها ارائــه میشــود.
مرحلــه ســوم ،ثبــت در نــزد ســازمان بورس
اســت .بایــد مــدارک و مســتندات الزم پس
از تبدیــل شــخصیت از ســهامی خــاص بــه
عــام ارائــه شــود و ســازمان بــورس شــرکت
را نــزد خــود ثبــت کنــد .همانطــور کــه
اشــاره کــردم مرحلــه بعــدی درج بــود کــه
در ایــن مرحلــه مــدارک و مســتندات الزم
ارائــه و توکــن جهــت بارگــذاری اطالعــات
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در ســامانه کــدال دریافــت میشــود.
کــدال ،ســامانهای اســت کــه شــرکتها
جهــت افشــای اطالعــات ،گزارشهــا را
بارگــذاری میکننــد .بهاینترتیــب همــه
ســهامداران بــه ایــن اطالعــات دسترســی
خواهنــد داشــت .در ایــن مرحلــه همچنیــن
بایــد ســهام شــرکت ســپردهگذاری شــده
کــه معمــوالً  2هفتــه طــول میکشــد.
فهرســت ســهامداران بــه شــرکت
ســپردهگذاری اوراق بهــادار و تســویه
وجــوه ارائــه میشــود و ایــن اطالعــات در
سیســتم ایــن شــرکت ثبــت و ســهام آمــاده
انجــام معاملــه میشــود.
گام آخــر هــم عرضــه ســهام اســت .در ایــن
مرحلــه قراردادهــا و تعهــدات الزم از ســوی
شــرکت امضــاء میشــود کــه براســاس آن
شــرکت متعهــد میشــود در یــک ســال
حداقــل  20درصــد ســهام خــود را در
بــورس عرضــه کنــد.
 همــه ایــن مراحــل چقــدر طــول
میکشــد؟

اگــر شــرکت خیلــی ســریع اقــدام کنــد و
همــه چیــز برنامهریــزی شــده باشــد ،در
 4تــا  5مــاه میتــوان آن را ســپری کــرد.
ولــی معمــوالً شــرکتها مشــکالتی دارنــد
کــه رفــع آنهــا کمــی زمــان میبــرد
و همیــن موضــوع پروســه را طوالنیتــر
میکنــد.
 برخــی ایــن نگرانــی را مطــرح
میکننــد کــه شــرکتهای فعــال در
حــوزه فنــاوری بــا چالــش شناســایی
صحیــح ارزش شــرکت در بــورس
مواجــه هســتند .بهویــژه اینکــه
دارایــی آنهــا بیــش از آنکــه
بهصــورت فیزیکــی (مثــ ً
ا ســاختمان
و ماشــینآالت) باشــد ،بیشــتر دارایــی
معنــوی محســوب میشــود .آیــا
تغییراتــی در ســا زوکار شناســایی
صحیــح ارزش شــرکتها در بــورس
بهوجــود آمــده اســت؟

اعتقــاد مــن ایــن نیســت و تجربــه گذشــته
هــم نشــان میدهــد چنیــن شــرایطی
نبــوده اســت .براســاس تئــوری ارزش،
ارزش هــر شــرکت برابــر اســت بــا عایــدات
18
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ســازمان بــورس در حــال
تدویــن دســتورالعملی اســت
کــه براســاس آن بــازاری بــه
نــام «هــدف» ایجــاد شــود
کــه در آن شــرکتهای
اســتارتآپی بــا شــرایطی
پذیــرش میشــوند و ســهام
آنهــا معاملــه خواهــد شــد.
آتــی کــه نصیــب ســهامداران آن شــرکت
میشــود؛ بنابرایــن صرفنظــر از اینکــه
یــک شــرکتی در حــوزه فنــاوری اطالعــات
کار میکنــد ،شــرکت بــا مالکیــت
معنــوی اســت ،صاحــب تکنولــوژی اســت
و ...تفاوتــی نــدارد و دربــاره همــه ،ایــن
قاعــده ثابــت اســت .بــرای نمونــه شــرکت
هــایوب ،افرانــت و آتیــه دادهپــرداز از
جملــه شــرکتهایی هســتند کــه در حــوزه
 ICTکار میکننــد و بهواســطه ایجــاد
ســودآوری بــرای سهامدارانشــان ،ارزش
بــازار بســیار خوبــی دارنــد .هرچنــد اگــر
ترازنامــه آنهــا را بررســی کنیــد ،دارایــی

فیزیکــی چندانــی ندارنــد و عمــده دارایــی
آنهــا نیــروی انســانی و یــا داراییهــای
نامشــهود اســت .اصــوالً شــرکتهای
حــوزه خدمــات ،ســهم خوبــی در بــازار
ســرمایه دارنــد.
 آیــا بهطــور عملــی میتوانیــد
چنــد مثــال بزنیــد کــه ورود بــه بــورس
ســبب توســعه برخــی مجموعههــا
شــده اســت؟

میتوانیــم از همیــن شــرکتهای فعــال
در حــوزه تکنولــوژی و خدمــات مثــال
بزنیــم .شــرکت دادهگســتر عصــر نویــن
(هــایوب) در تاریــخ  22شــهریور  96بــا
قیمــت حــدود  1100میلیــارد تومــان
وارد بــورس شــد و امــروز بــا گذشــت
ســه ســال ،ارزش بــازار آن بــه  12هــزار
و  700میلیــارد تومــان رســیده اســت و
درواقــع در یــک فاصلــه  3ســاله حــدودا ً
 12برابــر شــده اســت .یــا شــرکت آتیــه
دادهپــرداز کــه از شــرکتهای حــوزه
تکنولــوژی محســوب میشــود 12 ،مــرداد
 95بــا ارزش بــازار  365میلیــارد تومــان
وارد بــورس شــده اســت و امــروز پــس از
گذشــت  4ســال ارزش بــازار آن حــدود 3
هــزار میلیــارد تومــان اســت کــه در فاصلــه
 4ســال تقریب ـاً  9برابــر شــده اســت .ایــن

افزایــش در ارزش ،قاعدتـاً بــا توســعه داخل
شــرکت ایجــاد شــده اســت؛ یعنــی شــرکت
توانســته بــازار را گســترش دهــد و حجــم
ارائــه و فــروش خدمــات خــود را بیشــتر
کنــد کــه بــه ســود بیشــتر و در نهایــت
افزایــش ارزش شــرکت منجــر شــده اســت.
یــک مثــال خــوب دیگــر شــرکت آپ اســت
کــه  26مهــر  95بــا قیمــت  265میلیــارد
تومــان وارد بــورس شــد و امــروز  5هــزار
و  200میلیــارد تومــان ارزش بــازار ایــن
شــرکت اســت و در طــول  4ســال ارزش
آن  20برابــر شــده اســت.
 چــرا ورود بــه بــورس بــرای
شــرکتهای بــا ســابقه اســتارتآپی
در ســالهای گذشــته محقــق نشــده
اســت و اکنــون کــه در آســتانه بورســی
شــدن برخــی از ایــن شــرکتها
هســتیم ،ایــن گشــایش چطــور اتفــاق
افتــاد؟

واقعیــت ایــن اســت کــه در بــورس
ظرفیــت الزم بــرای ورود ایــن شــرکتها
ایجــاد نشــده اســت .البتــه در یــک ســال
اخیــر اتفاقــات بســیار خوبــی افتــاده اســت.
بســیاری از اســتارتآپهای ســابقهدار
امــروز بــه عددهــای بــزرگ بــرای تأمیــن
مالــی نیــاز دارنــد ،امــا شــرایط تحریمــی
کشــور ســبب شــده اســت تــا امــکان تأمین
مالــی خارجــی مهیــا نباشــد و در نتیجــه

ایــن ضــرورت از طــرف بســیاری از متولیان
حــوزه اســتارتآپها از جملــه معاونــت
علمــی ریاســتجمهوری احســاس شــده
اســت .در نتیجــه بــا فشــار ایــن نهادهــا،
اکنــون ســازمان بــورس در حــال تدویــن
دســتورالعملی اســت کــه براســاس آن
بــازاری بــا نــام «هــدف» ایجــاد میشــود
کــه در آن ،شــرکتهای اســتارتآپی بــا
شــرایطی پذیــرش میشــوند و ســهام
آنهــا معاملــه خواهــد شــد .البتــه ماننــد
شــرایطیکه در بســیاری از کشــورهای
دنیــا حاکــم اســت ،حضــور در بــازار
شــرکتهای اســتارتآپی بــرای عمــوم
مــردم آزاد نیســت و بایــد ســرمایهگذار
آگاه وارد شــود .ایــن ســرمایهگذار آگاه
شــرایطی را دارد کــه در حــال تدویــن آن
هســتیم .دلیــل تعریــف ایــن شــرایط هــم
بهخاطــر ریســک باالیــی اســت کــه ایــن
شــرکتها دارنــد .امیــدوارم تــا پایــان
پاییــز ،نخســتین شــرکتهای اســتارتآپی
از جملــه دیجـیکاال ،کافهبــازار و تپســی را
پذیــرش کنیــم.
 بهطــور خــاص ورود شــرکتهای
پســتی بــه بــورس را چطــور ارزیابــی
میکنیــد؟ آیــا نبــود شــرکت مشــابه
پســتی در بــورس ،کار را بــرای اینگونــه
شــرکتها دشــوار نمیکنــد؟

درســت اســت کــه در حــال حاضــر هیــچ
شــرکت پســتی در بــورس حضــور نــدارد،
امــا بــه نظــرم اتفــاق خوبــی اســت و
شــرکتی کــه بــرای نخســتین بــار از ایــن
حــوزه وارد بــورس شــود ،میتوانــد پیشــرو
باشــد و مزیتهــای زیــادی را کســب
کنــد .صنعــت پســت ،بــرای بــازار ســرمایه
صنعــت بســیار جذابــی اســت .بهویــژه
اینکــه همچنــان بــازار غیرمتشــکل و
ســازماننیافتهای را دارد و اراده حاکمیــت
و دولــت بــر ایــن اســت کــه در  2ســال
ایــن بــازار را شــفاف کننــد تــا فعــاالن
زیرپلــهای و غیرقانونــی نظاممنــد شــوند.
شــرکتهای دارای ســابقه از جملــه
شــرکت تیپاکــس کــه از نخســتین فعــاالن
خصوصــی حــوزه پســت اســت ،ورودشــان
دارای جذابیــت اســت .از جملــه اینکــه بــا
نگاهــی کــه عــرض کــردم ،پتانســیل رشــد
و ســودآوری زیــادی در ایــن شــرکتها
وجــود دارد و مــورد اســتقبال خیــل
عظیمــی از ســهامداران قــرار میگیــرد.
 اگــر توصیــه یــا نکتــه خــاص
دیگــری هســت ،بفرماییــد.

اتفاقــات  2ســال اخیــر نشــان میدهــد
کــه بــورس در حــال پیــدا کــردن جایــگاه
واقعــی خــود در اقتصــاد کشــور اســت .در
دنیــا تقریبــاً هیــچ کشــور پیشــرفتهای را
بــه نظــرم اتفــاق بســیار خوبــی اســت .نمیتوانیــد پیــدا کنیــد کــه بــورس قــوی
نداشــته باشــد.
اگــر بخواهــم مثالــی بزنــم کــه ببینیــد چــه
اتفاقــات خوبــی افتــاده اســت ،میانگیــن
حجــم معامــات بــورس و فرابــورس در 3
ســال گذشــته بهزحمــت بــه  500میلیــارد
تومــان میرســید ،امــا امــروز در ســال
 1399میانگیــن معامــات روزانــه بــورس
 18هــزار میلیــارد تومــان شــده اســت.
ایــن بــدان معنــی اســت کــه ســرمایههای
راکــد و ســرگردان جامعــه کــه در ســالیان
گذشــته بــه بازارهــای غیرمولــد ســوق
پیــدا میکــرد ،امــروز بــه ســمت بــورس
میآیــد .البتــه نوســانات جــزء ذات بــورس
اســت امــا مســیر و رونــد کلــی کمــک
میکنــد کــه شــرکتها بهســرعت
توســعه خــود را انجــام دهنــد.
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مدیر عملیات پستی اتحادیه جهانی پست تشریح کرد:

ابتکارات شــبکه بینالمللی
پســت ،تحتفشار کووید19-
کوویــد 19-چالشهایــی را در سراســر
شــبکه پســتی ایجــاد کــرده اســت ،امــا واحــد
عملیــات اتحادیــه جهانــی پســت بــرای ادامــه
کار ایــن شــبکه در حــال حــل ایــن مســائل
اســت .عبدالــه بوســتی ،1مدیــر عملیــات
پســتی اتحادیــه جهانــی پســت و رئیــس ایــن
واحــد ،چالشهــا و درسهــای آموختهشــده
بــرای تــداوم ارســال بســتههای پســتی را
در دوران ایــن بیمــاری همهگیــر جهانــی
توضیــح میدهــد:

 کوویــد 19-بهعنــوان یکــی از
چالشبرانگیزتریــن بحرانهــا پــس
از جنــگ جهانــی دوم توصیــف شــده
اســت .ایــن چالــش چــه تأثیــری بــر کار
اپراتورهــای پســتی ،شــرکای زنجیــره
تأمیــن آنهــا و اتحادیــه جهانــی پســت
داشــته اســت؟

بحــران کوویــد 19-تأثیــر بهســزایی بــر
اپراتورهــای پســتی ،شــرکای زنجیــره
تأمیــن آنهــا ،اتحادیــه جهانــی پســت
و کل صنعــت پســت داشــته اســت .ایــن
تأثیــرات بــا از بیــن رفتــن ایــن بیمــاری
همهگیــر از بیــن نمیرونــد بلکــه تأثیــر
مانــدگاری در اتحادیــه جهانــی پســت
و صنعــت پســت خواهنــد داشــت .ایــن
بحــران ،نشــانگر ایــن واقعیــت اســت کــه
پســت از مؤلفههــای اساســی اقتصــاد
جهانــی اســت و بــر زندگــی همــه ســاکنان
جهــان تأثیــر بهســزایی دارد .شــرکتهای
پســتی نهتنهــا بــرای ارســال نامههــای
ســنتی ،بســتههای پســتی و ارســال
اکســپرس بلکــه بــرای تحویــل دارو،
حوالههــا و پرداختهــای دولتــی بســیار
مهــم هســتند و حتــی بــرای تســهیل
رأیگیــری در انتخابــات نیــز موردتوجــه
قــرار گرفتهانــد .در طــول ایــن بیمــاری
1-Abdelilah Bousseta
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همهگیــر ،مأموریــت اتحادیــه جهانــی
پســت در تضمیــن ســازماندهی و بهبــود
خدمــات پســتی و ارتقــای همکاریهــای
بینالمللــی بســیار مهــم اســت .دبیرخانــه
اتحادیــه جهانــی پســت بــا هماهنگــی
و اطمینــان از تــداوم ارتباطــات حیاتــی
بیــن ذینفعــان پســتی ،در حــال یافتــن
راهحلهایــی بــرای کمــک بــه کشــورهای
عضــو اتحادیــه جهانــی پســت بــرای تــداوم
در ارســال بســتههای پســتی اســت.
 ســختترین چالــش عملیاتــی کــه
بخــش پســتی در طــول ایــن بحــران بــا
آن روبـهرو بــوده اســت ،چیســت؟

بزرگتریــن چالــش بــرای غلبــه بــر
ایــن بیمــاری همهگیــر ،تــداوم در
ارســال بســتههای پســتی اســت .بحــران
کوویــد 19-فشــار بیســابقهای را بــه
شــبکه بینالمللــی پســتی وارد کــرده
اســت .گرچــه بســیاری از کشــورها ،پســت
را یــک ســرویس اساســی میداننــد کــه
علیرغــم تعطیلــی در سراســر کشــورها،
بایــد عملیــات خــود را ادامه دهــد ،اتحادیه
جهانــی پســت پیامهــای فــوری از 137
کشــور عضــو را در رابطــه بــا ایــن بیمــاری
همهگیــر پــردازش کــرده اســت .در ایــن
پیامهــا ،اختــال در ســرویس مربــوط بــه
اقدامــات انجامشــده بــرای جلوگیــری از

گســترش کوویــد ،19-ماننــد لغــو پــرواز و
فاصلهگــذاری اجتماعــی وجــود دارد .ایــن
امــر زمــان تحویــل محمولههــای پســتی
را در بعضــی مســیرها طوالنیتــر و در
برخــی مســیرها مختــل کــرده اســت.
بهطــور خــاص رونــد تحویــل بســتههای
بینالمللــی از لغــو پروازهــای بینالمللــی
و تعطیلــی فرودگاههــا متأثــر شــده اســت.
شــبکه پســتی بــرای حمــل بســتههای
پســتی بــه شــرکتهای هوایــی وابســته
اســت .در پاســخ بــه ایــن اختــاالت،
اتحادیــه جهانــی پســت از طریــق تمــاس
بــا اپراتورهــای پســتی از آنهــا دعــوت
کــرد تــا بــه ارائهدهنــدگان خدمــات
حملونقــل غیرهوایــی مراجعــه کننــد
و هرگونــه اطالعــات دربــاره ظرفیــت

حملونقــل در دســترس را از جملــه
راهآهــن ،دریــا و جــاده بــه اشــتراک
بگذارنــد .اتحادیــه جهانــی پســت همچنین
در حــال برقــراری ارتبــاط بــا شــرکتهای
جدیــدی اســت کــه حالتهــای مختلــف
حملونقــل را ارائــه میدهنــد تــا از
آنهــا بخواهــد همــکاری بــا پســت را در
نظــر بگیرنــد .اتحادیــه جهانــی پســت،
اپراتورهــا و شــرکتهای حملونقــل
پســتی را بــه همــکاری بــا یکدیگــر و
حمایــت از تعهــد خدمــات جهانــی ترغیــب
میکنــد و میخواهــد خدمــات پســتی را
بــرای همــه در ایــن ســیاره ارائــه کنــد.
ایــن ابتــکار اشــتراکگذاری اطالعــات
منجــر بــه تعــداد چشــمگیر نــوآوری و
روشهــای جدیــد حملونقــل از طریــق
زمیــن ،دریــا و هــوا شــده اســت .اتحادیــه
جهانــی پســت بــا همــکاری انجمــن
بینالمللــی حملونقــل هوایــی ،دولتهــا
را تشــویق میکنــد تــا بــا پیگیــری ســریع
و رفــع محدودیتهــای حملونقــل
هوایــی ،از جملــه حملونقــل پســتی کــه
لغــو گســترده پروازهــای مســافری را در
پــی داشــت ،خطــوط هوایــی را بــاز نگــه
دارنــد.
اتحادیــه جهانــی پســت همچنیــن همکاری
نزدیکــی بــا اپراتورهــای پســتی و راهآهــن
داشــته تــا نتایج آزمایشــی از ایــن همکاری
را بــه یــک روش مانــدگار تبدیــل کنــد .بــا
توجــه بــه شــرایط فعلــی ،شــبکه قطــار
یکــی از گزینههــای جایگزیــن بــرای
جابهجایــی حجــم عظیــم نامــه بیــن آســیا
و اروپــا اســت .از اواســط مــاه مــارس و تــا
بــه امــروز 21 ،قطــار نزدیــک بــه 8000
تــن نامــه جابهجــا کردهانــد .اســتفاده
از قطــار بــرای ارســال نامههــای پســتی
یــک موفقیــت بــرای اتحادیــه جهانــی
پســت اســت .حملونقــل از طریــق جــاده
و دریــا از دیگــر ابزارهــای مؤثــری اســت
کــه مــا بــرای تکمیــل حملونقــل هوایــی
ایجــاد کردهایــم و آنهــا اکنــون در حــال
تبدیلشــدن بــه عناصــر مهــم شــبکه
بینالمللــی پســت هســتند.

بــا ایــن بحــران ،یــک واحــد ویــژه
عملیاتــی تأســیس کردهایــد ،مأموریــت
ایــن واحــد در طــول ایــن بیمــاری
همهگیــر چیســت؟

در آغــاز ایــن بیمــاری همهگیــر ،واحــد
عملیــات پســتی اتحادیــه جهانــی پســت
بهســرعت کار خــود را آغــاز کــرد تــا
نهتنهــا از ارســال نامههــا ،بلکــه از ارســال
داروهــا ،تجهیــزات پزشــکی و ســایر
کاالهــای اساســی باوجودایــن بحــران
جهانــی اطمینــان حاصــل کنــد .کار مــا در
ایــن زمینــه دارای  3بعــد بــود.
نخســتین قــدم ،ایجــاد مکانیســمی بــرای
نظــارت بــر اوضــاع بــود .مــا بــا ایجــاد
واحــد ویــژه عملیاتــی شــامل متخصصــان
در زمینههــای مختلــف از حملونقــل
و امنیــت گرفتــه تــا فنــاوری اطالعــات
و کیفیــت خدمــات بــه ایــن هــدف
رســیدیم .ایــن تیــم ،بــرای هماهنگــی
اقدامــات اتحادیــه جهانــی پســت دربــاره
مســائل عملیاتــی مربــوط بــه ایــن بیمــاری
همهگیــر روزانــه جلســاتی را برگــزار
میکنــد .ایــن بــه بخــش دوم مأموریــت
مــا یعنــی کاهــش تأثیــر ایــن بحــران
بــر عملیــات پســتی منتهــی میشــود؛
جایــی کــه انــرژی مــا در حــال حاضــر بــر
آن متمرکــز شــده اســت .مث ـ ً
ا ایــن تیــم
جدولــی اختصاصــی تهیــه کــرده اســت
کــه همــه اقدامــات عملیاتــی انجامشــده
توســط پس ـتها را در نتیجــه کوویــد19-
فهرســت میکنــد.
ایــن جــدول در یــک بانــک اطالعاتــی
مرکــزی در دســترس همــه کشــورهای
 شــما بــرای کمــک بــه مقابلــه
عضــو اســت و بــه آنهــا امــکان دسترســی

ســریع و آســان را بــرای دیــدن ایــن
دادههــا میدهــد.
یکــی دیگــر از جنبههــای مهــم کار مــا
لونقــل بــوده
کمــک بــه مســائل حم 
اســت .واحــد عملیــات پســتی بــه دنبــال
گزینههــای دیگــری بــرای کمــک بــه اعزام
اقــام هوایــی پســتی کــه در مراکــز تجزیــه
و مبــادالت نگهــداری میشــوند ،ارائــه
اطالعــات بــهروز از در دســترس بــودن
و وضعیــت فعلــی حملونقــل هوایــی،
اطالعاتــی دربــاره وضعیــت عبــوری
مرزهــا بــرای حملونقــل جــادهای،
ایجــاد شــبکه بــا شــرکای زنجیــره تأمیــن
جدیــد و حمایــت از ایجــاد مســیرهای
جدیــد بــود .مــا جدولــی بــا ادغــام همــه
اطالعــات حملونقــل جایگزیــن ،از جملــه
راهحلهــای جدیــد ارســال محمولههــا
از طریــق راهآهــن ،پروازهــای بــاری و
مســیرهای دریایــی آمــاده کردهایــم و
بــرای ســایر مســیرهای جایگزیــن تبلیــغ
و مشــاوره حقوقــی ارائــه دادهایــم.
مــا توانســتیم نخســتین قطــار پســتی را
از چیــن بــه اروپــا هماهنــگ کنیــم تــا
هــزاران تــن نامــه حمــل شــود .اتحادیــه
جهانــی پســت بــا همــکاری نزدیــک بــا
شــرکای زنجیــره تأمیــن ،توانســت یــک
چارچــوب قانونــی ایجــاد کنــد و مشــکالت
عملیاتــی را بــرای ایجــاد ایــن مســیر
جدیــد حــل کنــد ،ایــن امــر بــه حفــظ
جریــان حمــل نامــه بیــن قارههــا کمــک
کــرده اســت.
یکــی دیگــر از عناصــر مهــم کار روزانــه
مــا ،ارتبــاط و پشــتیبانی اعضــا اســت.
مــا نهتنهــا روزانــه بــرای کمــک بــه حــل
مســائل عملیاتــی و چالشهــای اعضــای
خــود بــا آنهــا در تمــاس هســتیم ،بلکــه
بهتریــن راهحلهــا را بــا آنهــا بــه اشــتراک
میگذاریــم .در ایــن مــدت بــا تصریــح
ابزارهــا و منابــع بــرای کمــک بــه اعضــا،
ارتباطاتــی را ایجــاد کردهایم.بعــد ســوم و
آخــر مأموریــت مــا تمرکــز بــر درسهــای
آموختهشــده از ایــن بیمــاری همهگیــر
خواهــد بــود تــا بتوانیــم پروژههایــی را بــا
هــدف بهبــود شــبکه جهانــی پســت پیــش
ببریــم.
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 ایــن بحــران بــه همــکاری شــدید
اتحادیــه جهانــی پســت ،ســایر نهادهای
بینالمللــی و دولتهــا بــرای حــل
ســریع مســائل منجــر شــده اســت .بــه
نظــر شــما پــس از پایــان بحــران ،ایــن
همــکاری ادامــه خواهــد داشــت؟

در دوره بحــران ،اتحادیــه جهانــی
پســت بــرای تــداوم در ارســال نامههــا
بــا ســازمان بینالمللــی حملونقــل
هوایــی غیرنظامــی ،انجمــن بینالمللــی
حملونقــل هوایــی ،ســازمان جهانــی
گمــرک ،کمیســیون اقتصــادی ســازمان
ملــل متحــد اروپــا ،ســازمان همــکاری
راهآهــن و شــورای هماهنگــی بینالمللــی
حملونقــل فرامــرزی همــکاری کــرده
اســت.
همچنیــن ،دفتــر بینالمللــی هماهنگــی
بــا اتحادیههــای محــدود اتحادیــه جهانــی
پســت را بــا در نظــر گرفتــن نقش اساســی
آنهــا در مناطــق مختلــف تقویــت کــرده
اســت .ایــن ســازمانها کــه بهطــور
ســنتی در چندیــن زمینــه بــا اتحادیــه
جهانــی پســت همــکاری میکننــد ،در
زمینــه گــردآوری اطالعــات در هنــگام این
بیمــاری همهگیــر ،نقــش تعیینکننــدهای
دارنــد و افزایــش تمــاس بــا اپراتورهــا را در
هــر منطقــه تســهیل میکننــد.
اتحادیــه جهانــی پســت همــواره بــا نهادهــا
و دولتهــای بینالمللــی همــکاری کــرده
اســت تــا بــه شــیوهای کارآمــد بــه اهــداف
مشــترک برســد .همــکاری و هماهنگــی
عالــی کــه بیــن اتحادیــه جهانــی پســت
و ایــن ســازمانها وجــود دارد ،پــس از
بحــران نیــز ادامــه خواهــد یافــت.
 شــما بــه «درسهای آموختهشــده»
اشــاره کردیــد .بــه نظــر شــما چگونــه
ایــن بحــران شــیوه پیشــبرد عملیــات
پســتی را تغییــر میدهــد؟

روشهایــی بــرای انجــام کارهــا قبــل و
بعــد از کوویــد 19-وجــود دارد .گرچــه
هنــوز کارهــای بیشــتری بایــد انجــام
شــود ،مــن میتوانــم در حــال حاضــر
بــه چندیــن درس مهــم کــه در چنــد مــاه
گذشــته آموختهایــم اشــاره کنــم .احتمــاالً
عملیــات پســتی دربــاره حملونقــل،
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دیجیتالــی شــدن ،تمرکــز بــازار و چنــد
جانبهگرایــی متحــول خواهــد شــد.
ایــن بیمــاری همهگیــر نشــان داد کــه بایــد
وســایل حملونقــل پســتی خــود را متنــوع
کنیــم .قبــل از کوویــد ،19-شــرکتهای
پســت بــرای انتقــال بســتههای
بینالمللــی خــود بــه پروازهــای مســافری
و تجــاری متکــی بودنــد .ایــن وابســتگی
بــه یــک کانــال واحــد بــرای حملونقــل
پســتی در ابتــدای بحــران ،فاجعهبــار بــود.
اگرچــه مــا در دوران ایــن همهگیــری
توانســتیم مســیرهای جایگزیــن را خیلــی
ســریع برقــرار کنیــم ،امــا واضــح اســت
کــه کانالهــای حملونقــل جایگزیــن
بایــد توســعه یابنــد تــا بــه اعضــای خــود
گزینههــای متنوعــی ارائــه دهیــم .در
ایــن رابطــه در صــورت لــزوم آییننامــه
کنوانســیون اصــاح میشــود.
ایــن بحــران ،بهویــژه فاصلهگــذاری
اجتماعــی ،نیــاز بــه انتقــال بــه فرآیندهــای
دیجیتالــی را هــر جــا کــه ممکــن باشــد،
افزایــش داده اســت .دیجیتالســازی
فرایندهــا ،قبــل از ایــن بیمــاری
همهگیــر ،انتخابــی بــود امــا اکنــون ایــن
یــک ضــرورت اســت .بهاحتمالزیــاد،
مشــتریان همچنــان «تحویــل بــدون
تمــاس» را ترجیــح میدهنــد.
نــوآوری در تحویــل مرســولهها ،ماننــد
اســتفاده از الکرهــای پســتی و ثبــت
امضــای الکترونیکــی ،گزینههــای مهــم
در تحویــل خواهنــد بــود .در کشــورهای
در حــال توســعه ،شــکاف در دیجیتالــی
شــدن تأثیــری نامتناســب گذاشــته اســت،

بنابرایــن اکنــون مــا در حــال تســریع
پروژههایــی هســتیم تــا ایــن کشــورها
را بــا شــبکههای دیجیتــال اتحادیــه
جهانــی پســت از طریــق سیســتم اعالمیــه
گمــرک ،سیســتم بینالمللــی پســتی و
ســایر ابزارهــای فنــاوری اطالعــات مرتبــط
کنیــم.
فعالیــت پســتی در طــول کوویــد19-
ایــن مســأله را تأییــد کــرده اســت کــه
شــرکتهای پســتی در حــال گــذر از مــدل
حمــل نامــه یــا اســناد بــه مدلــی دیگــر
منطبــق براســاس حمــل بســتههای پســتی
هســتند .اقدامــات معرفیشــده بــرای
محــدود کــردن ایــن بیمــاری همهگیــر،
باعــث کاهــش ارســال نامههــا شــده اســت،
درحالیکــه تجــارت الکترونیکــی براســاس
دادههــای اتحادیــه جهانــی پســت حجــم
محمولههــا و بســتههای کوچــک را
افزایــش داده اســت .اپراتورهــای پســتی
لونقــل یکپارچــه
بــرای تمرکــز بــر حم 
و تحویــل بســتههای پســتی ،بایــد رونــد
تغییــر کاربــری ســاده و بــدون کاغــذ را
ادامــه دهنــد .گذشــته از آن ،ایــن بیمــاری
همهگیــر اهمیــت همــکاری چندجانبــه
و نقــش اتحادیــه جهانــی پســت را
در امکانپذیــر شــدن ایــن همــکاری
تقویــت کــرده اســت .مــا نمیتوانســتیم
چالشهــای شــبکه جهانــی پســتی را
بــدون اینکــه ایــن چارچوبهــا را در کار
خــود داشــته باشــیم ،حــل کنیــم.
بهعنــوان یــک آژانــس تخصصــی ســازمان
ملــل ،مــا میتوانیــم همــه بازیگــران را،
چــه از طریــق همــکاری بیــن دولتــی و
چــه بیــن اداری ،در کنــار هــم داشــته
باشــیم .مــا توانســتیم مســائل دوجانبــه
لونقــل و
را بیــن پســت ،متولیــان حم 
کشــورها حــل کنیــم و بــا ســازمان ملــل و
ســایر ســازمانهای بینالمللــی همــکاری
کردیــم تــا بهاتفــاق دولتهــا و رگوالتورهــا
مبادلــه بســتههای بینالمللــی را از طریــق
حفــظ پروازهــای بــاری ،همــکاری نزدیــک
بــا آژانسهــای گمرکــی و بــه رســمیت
شــناختن پســت بهعنــوان یــک شــریک
مهــم بــرای توزیــع خدمــات ضــروری،
تســهیل کنیــم.

لونقل غذاپایه مطرح شد؛
با انتقاد به فقدان زیرساختهای حم 

توسعه اقتصاد جوامع محلی
لونقل غذاپایه
با گسترش زیرساختهای حم 
امیــر بهــادر امینــی در حــوزه گردشــگری و غــذا و یــا بــه قــول
خــودش در حــوزه «خوراکگــردی» صاحــب نظــر و تجربــه اســت .او
پژوهشهــای ارزشــمندی در حــوزه فرهنــگ و غذاهــای فرهنگــی
انجــام داده اســت و روایــات جالــب و متعــددی دربــاره خــوراک در
اختیــار دارد.

 هویــت فرهنگــی غــذا بــه چــه
معناســت؟ ممکــن اســت مثالهایــی
دربــاره ایــران بزنیــد؟

غــذا محصولــی اســت کــه انســانها روزانــه
مجبــور بــهمصــرف و اســتفاده از آنهــا
هســتند .برخــی از خوراکهــا و غذاهــا
از قدیــم و برپایــه نیــاز و محصوالتــی
کــه در دســترس مــردم هــر منطقــه بــوده
شــکل گرفتــه اســت .مــردم هــر منطقــه
دسترســی محــدودی بــه مــواد اولیــه
براســاس آبوهــوا و امکانــات آن منطقــه
داشــتهاند و بــا همــان مــواد اولیــه غــذای
محلــی خــود را طبــخ میکردنــد .در طــول
زمــان و بــا رشــد جوامــع و شهرنشــینی،
یــک بعــد دیگــری از غــذا هــم مــورد توجه
قــرار گرفــت کــه لــذت در کنــار خــوردن
اســت .طعمهــا و مزههــای گوناگــون
احســاس بســیار خوبــی را در انســان بــه
وجــود مــیآورد ،از همیــن رو ایــن بعــد

یکــی از دغدغههــای او ایــن روزهــا ،حفــظ غــذای فرهنگــی
بهعنــوان یــک میــراث ملــی و توســعه بازارهــای مصــرف اینگونــه
غذاهــا ،بــرای توســعه اقتصــاد جوامــع محلــی اســت؛ امــا غــذای
فرهنگــی چیســت و چگونــه میتــوان آن را توســعه داد؟ بــرای
پاســخ بــه ایــن پرســش ،گفتوگــوی مــا را بــا امینــی بخوانیــد.

 هــر شــهری خــوراک و غــذای
مخصــوص بــه خــود را دارد و همانطــور
کــه اشــاره کردیــد ،بــه دلیــل یــک
ســری مســائل فرهنگــی ،یــا دسترســی
بــه مــواد اولیــه خــاص ،آن غذاهــا در
طــول تاریــخ شــکل گرفتــه و امــروز بــه
دســت مــا رســیده اســت .اکنــون بــا
توســعه صنعــت لجســتیک ،دسترســی
بــه آن مــواد اولیــه خــاص یــک منطقــه
و یــا حتــی خوراکهــای آن منطقــه
بــرای ســایر نقــاط نیــز فراهــم شــده
اســت .مثــ ً
ا گــز اصفهــان نهتنهــا در
تهــران در دســترس اســت کــه حتــی
کارخانههایــی هــم بــرای تولیــد آن بنــا
شــده اســت .ایــن دسترســی پذیــری
اتفــاق مثبتــی تلقــی میشــود و یــا
منفــی اســت؟

از صنعــت غــذا مــورد توجــه قــرار گرفتــه
اســت .اتفاقـاً بــر همیــن اســاس هــم هنــر
آشــپزی شــکل گرفتــه و تخصصهــای
مرتبطــی ایجــاد شــده اســت.
در نتیجــه مــزه یــک غــذا ،بــا هنــر و فــن
آشــپز آن شــکل گرفتــه اســت که ناشــی از
یــک ســابقه طوالنــی تولیــد و پخــت محلی
آن غــذا در یــک ناحیــه خــاص اســت.
هــر کــدام از ایــن غذاهــا میتواننــد بــا
خودشــان داســتانهایی از اقــوام مختلــف
داشــته باشــند .ایــن موضــوع ،همــان بعــد
فرهنگــی غــذا اســت .بــرای مثــال« ،گــز»
بــا خــودش قصههــای فراوانــی از اصفهــان
دارد و مــا آن را بهعنــوان ســوغات ایــن
شــهر میشناســیم .یــا کلوچــه در گیــان،
ســوهان در قــم و ســایر غذاهــای محلــی
بومــی ،در ایــران و ســایر کشــورهای دنیــا ایــن اتفــاق ،بهطورکلــی اتفــاق خوبــی
وجــود دارنــد کــه هرکــدام بــار فرهنگــی اســت و بــه مــا ایــن قابلیــت را داده اســت
کــه بــا محصــوالت فرهنگــی اقــوام دیگــر
خــاص خــود را بــه همــراه دارنــد.
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آشــنا شــویم و بــا آنهــا ارتبــاط برقــرار
کنیــم؛ امــا همــه ایــن محصــوالت تولیدی،
بــه صــرف اینکــه گــز یــا ســوهان باشــد،
حــاوی بــار فرهنگــی مدنظــر مــا نیســت.
بــرای مثــال وقتــی گــز بهصــورت کامــ ً
ا
صنعتــی و مکانیکــی ،بــا یــک فرمــول
کارخان ـهای و مــواد اولیــه صنعتــی حــوزه
غــذا تولیــد میشــود ،دیگــر بــار فرهنگــی
مــورد نظــر را نــدارد ،بلکــه محصولــی
اســت کــه وارد بــازار رقابتــی مصــرف
صنعتــی غــذا شــده اســت.
بــه همیــن دلیــل ارزش بســیاری از غذاهــا
بــر ایــن اســت کــه دستســاز باشــد و
زیــر نظــر آشــپزی محلــی تهیــه شــود
و یــا مــواد اولیــه بومــی و محلــی در آن
بــهکار رفتــه باشــد .اتفاقــاً حــوزهای کــه
در ایــران شــاید خیلــی مغفــول مانــده،
همیــن اســت .اکنــون شــرکتهای
بــزرگ صنعتــی وجــود دارنــد کــه بــرای
مثــال رب انــار تولیــد میکننــد .انــار هــم
محصــول فرهنگــی ایرانــی اســت ،میــوهای
اســاطیری محســوب میشــود و داســتان
خــاص خــود را دارد امــا شــاید تعــداد
تولیدکننــدگان محلــی کــه بــا فرمولهــا
و روشهــای ســنتی و بومــی ،بهصــورت
بهداشــتی و بــا رعایــت مــوارد امنیــت غــذا
بــه تولیــد میپردازنــد ،بســیار کــم باشــد.
در نتیجــه مــا بهجــای آنکــه بــا یــک
غــذای بــا بــار فرهنگــی روبــهرو باشــیم،
صرفـاً بــا غذایــی روبـهرو هســتیم کــه نــام
آن ،پیشــینهای داشــته و بــه قــوم خاصــی
متعلــق بــوده اســت کــه ایــن یــک افتــراق
مهــم محســوب میشــود.
 اهمیــت صنعــت لجســتیک بــرای
حفــظ غــذا بــا بــار فرهنگــی چیســت؟

امــروز میتوانیــم بگوییــم کــه صنعــت
حملونقــل یکــی از عوامــل گســترش
و
خوشــمزگی
خوشخوراکــی،
تنوعطلبــی در طعــم و مــزه اســت و
بهطورکلــی صنعــت غــذا و بهطــور
خــاص غذاهــای بــا بــار فرهنگــی را
توســعه داده اســت .تجــارت ادویــه یکــی از
معروفتریــن داســتانهایی اســت کــه در
تاریــخ وجــود دارد و مســیرهای تجــارت آن
24
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از جملــه راه ابریشــم و بازارهــای فــروش نقــاط قــوت و ضعفــی وجــود دارد و بــرای
و ...از نظــر تاریخــی بــا ارزش محســوب توســعه ایــن حــوزه چــه بایــد کــرد.
میشــود .افــراد همیشــه عالقــه داشــتند
غذاهــای بهتــر ،کمیابتــر و متنوعتــری  توســعه صنعــت لجســتیک در
را امتحــان کننــد .یکــی از مــوارد بســیار حــوزه غــذا بــه صنعــت غذایــی مــا چــه
مؤثــر در برآوردهســازی ایــن میــل بشــر ،کمکــی میکنــد؟
وجــود شــبکه مؤثــر حملونقــل بــوده اصلیتریــن کمکــی کــه میتوانــد انجــام
اســت تــا غــذا را بــا بهتریــن کیفیــت دهــد و شــاید دغدغــه خیلــی افــراد دیگــر
ممکــن بــا توجــه بــه بعــد مســافت و زمان ،هــم باشــد ،حفــظ میــراث فرهنگــی
بــه دســت مصرفکننــده برســاند تــا از آشــپزی ماســت .اگــر بخواهیــم در داخــل
غذایــی کــه میــل میکنــد ،بیشــترین کشــور بــرای حفــظ میــراث آشــپزی تالش
کنیــم ،یکــی از مــوارد ضــروری ،شــبکه
لــذت را ببــرد.
لجســتیکی مطمئنــی اســت کــه بتوانــد از
 مطالعاتــی داریــد کــه وضعیــت تولیدکننــدگان محلــی با روشهای ســنتی
ایــران نســبت بــه ســایر کشــورها در و بومــی حمایــت کنــد تــا محصولشــان
حــوزه لجســتیک مــواد غذایــی چطــور را بــا باالتریــن کیفیــت بــه دســت
اســت؟
مصرفکننــدگان دیگــر نقــاط بهویــژه
باشــد
اســتناد
قابــل
کــه
ای
ه
مطالعــ
شــهرهای بــزرگ برســانند .متأســفانه مــا
نــدارم ،بــا ایــن حــال پژوهشهــای مقــدار زیــادی از هویــت فرهنگــی آشــپزی
مســتقلی روی آن انجــام دادم و براســاس ایرانــی و غــذای ایرانــی را بــه ایــن دلیــل
مشــاهداتی کــه داشــتهام ،کشــورهایی از دســت میدهیــم کــه بــازار مصــرف آن
کــه در زمینــه صنعــت گردشــگری در بــرای تولیدکننــده قابلدســترس نیســت
حــوزه غــذا ســرمایهگذاری کردهانــد ،و یکــی از دالیــل آن ،مشــکالت لجســتیکی
بــه همــان نســبت در صنعــت بســتهبندی و بهطــور خــاص فقــدان زیرســاختهای
لونقــل غــذا پایــه اســت.
و لجســتیک هــم ســرمایهگذاری حم 
بــزرگ و قابــل قبولــی داشــتهاند تــا بــرای مثــال کلوچــ ه گیــان ،غذایــی بــا
محصوالتــی را کــه بــرای آنهــا بــازار بــار فرهنگــی محســوب شــده و ســابقه
خوبــی ســاختهاند بــه بهتریــن شــکل
بــه دســت متقاضیــان برســانند .بهتریــن
مثــال شــاید کشــور ترکیــه باشــد .در ایــن
کشــور گردشــگران زیــادی ســاالنه جــذب
میشــوند و تبلیغــات خوبــی بــرای غذاهــا
و خوراکهــای بــا بــار فرهنگــی ترکیـهای،
از جملــه قهــوه شــده اســت .در کنــار ایــن
موضــوع ،ســرمایهگذاری خوبــی روی
صنعــت لجســتیک و صنعــت بســتهبندی
نیــز شــده اســت تــا گردشــگران بتواننــد
ســوغات و غــذای فرهنگــی ترکیــه را
خریــداری کننــد و بــا باالتریــن کیفیــت
بــه کشــور خــود ببرنــد .البتــه جــا دارد
مطالعــات جامعــی براســاس آمــار و اعــداد
و ارقــام در حــوزه غذاهــای بــا بــار فرهنگی
هــم دربــاره کشــور مــا و هــم دربــاره ســایر
کشــورها انجــام شــود تــا مشــخص شــود
اکنــون مــا در کجــا قــرار داریــم ،چــه

بهطــور خــاص ،شــرکتهای

پســتی در حــوزه لجســتیک صنعــت
غــذا چــه نقشــی میتواننــد داشــته
باشــند؟

بســیار زیــادی دارد ،امــا اکنــون شــاهد آن
هســتیم کــه تولیدکننــدگان محلــی کــه
کلوچههــای تــازه و بــدون مــواد افزودنــی
و نگهدارنــده را بــا طعــم بســیار خــوب و به
شــیوه ســنتی تولیــد میکننــد ،دسترســی
بســیار کمــی بــه بــازار مصــرف دارنــد .در
مقابــل ،بازارهــا در اختیــار تولیدکننــدگان
بــزرگ صنعتــی اســت کــه کلوچــه را در
کارخانــه و بهصــورت مکانیکــی تولیــد
میکننــد.
در چنیــن شــرایطی ،مصرفکننــده
بهجــای دسترســی بــه یــک محصــول
بــا هویــت فرهنگــی ،صرفــاً بــه یــک
محصــول صنعتــی دســت مییابــد .اگــر
امکانــات و زیرســاختهایی وجــود داشــته
باشــد کــه بتوانــد محصــوالت محلــی را
بهصــورت تــازه و باکیفیــت بــه دســت
مصرفکننــدگان در شــهرهای بــزرگ
برســاند ،یــک بــازی برد-بــرد شــکل
میگیــرد .از یکســو ،تولیدکننــدگان
محلــی بــه حیــات خــود ادامــه میدهنــد،
میــراث فرهنگــی مــا را نگــه میدارنــد و
سینهبهســینه منتقــل میکننــد و در
نتیجــه اقتصــاد جوامــع محلــی توســعه
مییابــد .از ســوی دیگــر ،محصوالتــی
باکیفیــت و بــا بــار فرهنگــی در اختیــار
مصرفکننــدگان قــرار میگیــرد.

شــرکتهای پســتی میتواننــد بخــش
مهمــی از خألهــای فعلــی را پوشــش
دهنــد .قاعدتــاً نمیتــوان از روز اول 100
در صــد مشــکالت حــوزه لجســتیک را در
صنعــت غــذا حــل کــرد امــا بهســرعت و
بــا کمــک شــرکتهای پســتی میتــوان
نیازهــای ســطحی و عــادی را پوشــش داد.
بــرای مثــال تــا چنــد ســال پیــش
ســرویسهای پســتی از قبــول و حمــل
مایعــات خــودداری میکردنــد امــا از
زمانیکــه ایــن مشــکل حــل شــد ،چندیــن
تولیدکننــده محلــی گالب و عرقیجــات
ســنتی توانســتند محصوالتشــان را بــرای
مشتریانشــان در ســایر شــهرها پســت
کننــد .در نتیجــه وجــود ســازوکاری بــرای
بســتهبندی مناســب و حمــل محصوالتــی
از جنــس مایعــات و یــا محصــوالت
فســادپذیر میتوانــد بــه گســترش صنعــت
غــذای فرهنگــی و ســوغات غذایــی کمــک
بزرگــی کند .در این راه گســترش اســتفاده
از ملزومــات ابتدایــی بــرای حمــل غــذا،
تعریــف بســتهبندی اســتاندارد و در گام
بعــدی ایجــاد چرخــه ســرد حملونقــل
بــرای محصــوالت خــاص ،بســیار راهگشــا
اســت .تجربــه ایجــاد چرخــه ســرد بهطــور
خــاص بــرای ارســال میگــو و ماهــی را در
اختیــار داریــم و از ایــن تجربــه میتــوان
بــرای حملونقــل ســازمانیافته ســایر
محصــوالت نیــز بهــره بــرد .نکتــه دیگــر
اینکــه شــاید در بســیاری از مــوارد،
سیاس ـتگذاری در قالــب تعریــف ضوابــط
و اســتانداردها ،بــه خــودی خــود راهگشــا
باشــد .بــه ایــن ترتیــب کــه وقتــی
فعــاالن حــوزه بداننــد در صــورت رعایــت
دســتورالعملها و در نظــر گرفتــن الزامــات
بســتهبندی ،میتواننــد کاالی خــود
را از طریــق پســت بــه دســت مشــتریان
برســانند ،بهســمت ایجــاد و فراهــمآوردن
ایــن ملزومــات پیــش خواهنــد رفــت؛ امــا
در حــال حاضــر ،در حــوزه حملونقــل

غذاپایــه دچــار ســردرگمی هســتیم و
معتقــدم دلیــل آن ایــن اســت کــه چــه در
حــوزه خصوصــی و چــه در حــوزه دولتــی،
اســتاندارد و اســتراتژی مشــخصی تعریــف
نشــده اســت.
 آیــا ایــن پتانســیل در صنعــت
غــذای مــا وجــود دارد کــه بــا توســعه
صنعــت لجســتیک و بهرهگیــری از
امکانــات پســت بینالملــل ،شــاهد
توســعه صــادرات ایــن محصــوالت نیــز
باشــیم؟

بلــه .یــک حــوزهای کــه بهشــدت بــه آن
بیتوجهــی شــده ،حــوزه صــادرات خــرد
غــذا و محصوالتــی اســت کــه در داخــل
کشــور بهصــورت محلــی و ســنتی تولیــد
شــده اســت و حتمــاً متقاضیــان زیــادی
خــارج از مرزهــای ایــران هــم دارد .هــم
ایرانیــان زیــادی خــارج از کشــور زندگــی
میکننــد و هــم بســیاری از خارجیهــا
بــا مــزه و طعــم دوستداشــتنی غذاهــای
ســنتی ایــران آشــنا هســتند؛ امــا بــرای
صــادرات خــرد مــواد غذایــی بهویــژه
در حوزههــای حملونقــل و گمــرک،
مشــکالت و چالشهــای بزرگــی وجــود
دارد .درحالیکــه بســیاری از کاالهــا
در ســایر کشــورها پذیــرش و حمــل
میشــوند ،در پســت بینالملــل ایــران
قوانیــن نانوشــتهای وجــود دارد کــه
تبدیــل بــه عــرف شــده و در عمــل
مشــکالت زیــادی را درســت کــرده اســت.
بــرای مثــال بــه دلیــل نقــص و فقــدان
تکنولــوژی ،محدودیتهایــی بهدرســتی
در گذشــته بــرای حمــل کاالیــی وضــع
شــده اســت امــا اکنــون بــا توســعه روزانــه
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فنــاوری و بهبــود اســتانداردهای بهداشــتی
و اســتانداردهای امنیتــی ،دیگــر آن
دغدغههــا و نگرانیهــای قدیــم وجــود
نــدارد و دلیلــی نــدارد کــه شــبکه پســتی
بــرای ارســالهای خــارج از کشــور ،یــک
ســری محصــوالت را قبــول نکنــد .بــا ایــن
وجــود ،متأســفانه ایــن دســتورالعملها
بـهروز نشــده و خــأ یــک ســرویس بـهروز
و چابــک ،ضربــه زیــادی بــه تولیدکنندگان
غــذای بومــی در مقیــاس کوچــک میزنــد.
 در پایــان اگــر نکتــه دیگــری باقــی
مانــده اســت ،بفرمایید.

تاریــخ نشــان میدهــد کــه مــا ایرانیهــا
در گذشــته ،عملکــرد خالقانــه و خوبــی در
جابهجایــی غــذا داشــتهایم .بــرای مثــال
در اطــراف شــهرها ،یخچالهــای بزرگــی
وجــود داشــت کــه در زمســتان آنهــا را پر
از یــخ میکردنــد و در تابســتان بــا یــک
مکانیــزم و اســتفاده از چارپایــان با پوشــش
لونقــل،
خــاص ،در قالــب یــک شــبکه حم 
ایــن یخهــا در شــهرهای بــزرگ توزیــع
میشــد .نمونههــای دیگــری هــم وجــود
دارد کــه نشــان میدهــد مــا پیشــینه
حملونقــل غــذا را بــا حفــظ کیفیــت آن
داشــتهایم .در متــون تاریــخ میخوانیــم

کــه خربــزه را در جــوال یــخ و کاه در
قالبــی مســین از خــوارزم بــه بغــداد
میبردنــد یــا نادرشــاه و آغامحمدخــان
بســیار بــه خربــزه گــرگاب عالقــه داشــتند
و هــر جایــی لشــکر میکشــیدند خربــزه
گــرگاب از اصفهــان بــرای ایشــان حمــل
میشــد؛ امــا متأســفانه در زمانــه امــروز،
ایــن توانایــی در حملونقــل مــواد غذایــی
بهطــور مرتــب کمتــر شــده و در نتیجــه
اســتفاده از غذاهــای کارخانـهای گســترش
یافتــه اســت .بــا ایــن وجــود ،میتــوان بــا
توســعه صنعــت لجســتیک ایــن وضعیــت
را تغییــر داد.

معاون حملونقل بار و کاالی سازمان ترافیک شهر تهران اعالم کرد:

دعوت از بخش خصوصی برای
همکاری در مدیریت حمل بار در پایتخت
کالنشــهر تهــران نهتنهــا پایتخــت سیاســی کــه پایتخــت و مرکــز
اقتصــادی کشــورمان محســوب شــده و ایــن موضــوع ایــن شــهر را
بــه پرجمعیتتریــن شــهر غــرب آســیا و بیســت و چهارمیــن شــهر
پرجمعیــت جهــان بــدل کــرده اســت .در چنیــن شــرایطی ،طبیعــی
اســت کــه حمــل بــار در ایــن شــهر ،از اهمیــت و پیچیدگــی فراوانی
برخــوردار باشــد.
شــهرداری تهــران بــا توجــه بــه اهمیــت موضــوع مدیریــت حمــل
لونقــل عمومــی
بــار در شــهر و بــا تکیــه بــر قانــون توســعه حم 

و مدیریــت ســوخت ،ســاماندهی ایــن حــوزه را برعهــده گرفتــه و
امیــدوار اســت بــا همــکاری شــرکتها و نهادهــای دخیــل در حــوزه
حملونقــل ،شــرایط حمــل بــار و کاال را بهینهتــر کنــد.
مهــدی اســماعیل بیگــی معــاون حملونقــل بــار و کاالی ســازمان
ترافیــک شــهر تهــران در گفتوگــو بــا مــا ،از تهدیــدات و
فرصتهــای حمــل بــار در تهــران گفتــه و از بخشخصوصــی بــرای
همــکاری در مدیریــت حمــل بــار در پایتخــت کشــورمان دعــوت
کــرده اســت.

 حملونقــل کاال و بــار در تهــران چــه روزانــه چیــزی حــدود  110هــزار تــردد تهــران حــدود  350هــزار نــاوگان بــاری
ســهمی از کل حملونقــل را تشــکیل نــاوگان بــاری ســنگین در شــهر تهــران ســبک (وانــت ،کامیونــت و )...فعالیــت
میدهــد؟
اتفــاق میافتــد .در حــال حاضــر در شــهر میکننــد .روزانــه حجــم خردهبــاری کــه
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در شــهر تهــران تولیــد و از ایــن شــهر
خــارج میشــود ،حــدود هــزار تــن اســت.
روزانــه فقــط حــدود  30هــزار تــن بتــن در
شــهر تهــران تولیــد و حمــل میشــود.
همیــن نمونههــای انــدک ،اهمیــت
مســأله بــار و کاال را در شــهر تهــران نشــان
میدهــد.
تهــران بهعنــوان قطــب اقتصــادی
کشــورمان شــناخته شــده و اگــر مســأله
بــار در تهــران بــه مشــکل خــورد ،در
کل کشــور دچــار مشــکل میشــویم .بــا
همیــن نــگاه ،خــود اقتصــاد بــار ،اقتصــاد
بســیار بزرگــی اســت .پیشبینــی مــا
بــرای امســال بــاالی چنــد هــزار میلیــارد
تومــان اقتصــاد بــار در تهــران اســت.
گفتــن اعــداد در ایــن خصــوص خیلــی
آســان نیســت و تــاش میکنــم فقــط
اعــدادی را کــه برداشــتهای درســتی از
آن داریــم ،اعــام کنــم.
 چــرا آمــار درســتی در ایــن
حــوزه نیســت و تصویــر روشــنی بــرای
بخشهــای مختلــف ذیربــط در ایــن
حــوزه وجــود نــدارد؟

ایــن حــوزه ،بســیار بــزرگ اســت و
تابهحــال متولــی مشــخص و جامعــی
نداشــته اســت .در بیــرون شــهرها ،وزارت
را هوشهرســازی از قدیــم مســؤولیت داشــته
اســت ،امــا شــهرداریها بهتازگــی در
حــوزه حمــل بــار درونشــهری وارد
شــدهاند .اینکــه میگویــم تــازه وارد
شــدهاند ،منظــورم حــدود  10ســال اســت
کــه عمــر زیــادی محســوب نمیشــود.
بازیگــران مختلفــی هــم در ایــن حــوزه
وجــود دارنــد ،از اتحادیههــا و انجمنهــا
بگیریــد تــا اصنــاف .هــر کــدام از ایــن
مجموعههــا اطالعاتــی دربــاره فعالیــت و
بخــش خودشــان دارنــد ،امــا ایــن اطالعات
در جایــی تجمیــع نشــده و آمــار جامــع
و مشــخصی وجــود نــدارد .مــا در تــاش
هســتیم تــا دادههــای درســتی را بــه
دســت آورده و اطالعــات جامعــی را داشــته
باشــیم .در عیــن حــال میخواهیــم نقــش
هــر مجموعــهای را در جــای درســت
خــودش تعریــف کــرده تــا هــر کــس بــا

وظایــف و مســؤولیتهای مشــخصی بــه
نقشپــردازی در ایــن حــوزه بپــردازد.
یــک بخــش دیگــر ماجــرا ایــن اســت کــه
اطالعــات ایــن بخــش معمــوالً مخفــی نگــه
داشــته میشــود زیــرا بــه مســائل دیگــری
وابســته اســت.
اگــر اطالعــات ایــن بخــش کامــل در آیــد
و بهصــورت جامــع اطالعــات ایــن بخــش
را داشــته باشــیم ،حتمــاً نظــام مالیاتــی
کشــور متفــاوت میشــود ،حتمــاً نظــام
قاچــاق کشــور تغییــر میکنــد ،حتم ـاً بــا
نظــام ســوخت متفاوتــی روب ـهرو خواهیــم
بــود.
تأکیــد میکنــم کــه دربــاره اثرگــذاری
نظــام حمــل بــار روی کل کشــور صحبــت
میکنــم و نــه فقــط یــک شــهر ماننــد
تهــران .اگــر همیــن مســأله مالیــات را در
نظــر بگیریــد ،اگــر داده حمــل کاال دقیــق
بــوده و مبــدأ و مقصــد آن مشــخص باشــد،
دو مجموعــه خریــدار و فروشــنده ناچارنــد
دادههــای مالــی خــود را شــفاف کــرده
کــه ایــن موضــوع بهطــور قابلتوجهــی
دادههــای مالیاتــی کشــور را روشــن
میکنــد.
در خصــوص قاچــاق هــم همیــن موضــوع
صــادق اســت و اگــر دادههــای حمــل بــار
را داشــته باشــیم ،بهراحتــی مشــخص
میشــود کــه تولیدکننــده ،فروشــنده و
مصرفکننــده یــک بــار حمــل شــده چــه
کســانی هســتند و بــه ایــن شــکل یــک
بخــش بزرگــی از مســأله قاچــاق قابــل حل
خواهــد بــود .منظــور از قاچــاق هــم شــامل
مــوارد بســیاری ماننــد مــواد غذایــی ،دارو،
اجنــاس ،ســوخت و ...میشــود.
نکتــه دیگــر ایــن اســت کــه دادههــای
شــفاف حملونقــل میتوانــد کمــک
بزرگــی بــه مدیریــت مصــرف ســوخت
کشــور بکنــد.
یــک بخــش قابــل توجهــی از ســوخت
کشــور در حــوزه بــار اســت .بهویــژه 70
تــا  80درصــد مصــرف ســوخت دیــزل
در کشــور در حــوزه حملونقــل اتفــاق
میافتــد .پــس اگــر دادههــای حــوزه
حملونقــل تعییــن تکلیــف شــود،
مدیریــت مصــرف ســوخت کشــور نیــز

تعییــن تکلیــف میشــود.
ایــن مثالهــا نشــان میدهــد
گلوگاههــای بــه دســت آوردن آمــار
و دادههــای مشــخص کجاســت و چــه
انگیزههایــی بــرای مخفــی کــردن ایــن
دادههــا وجــود دارد .یــک موضــوع دیگــر
ایــن اســت کــه ایــن دادههــا بهصــورت
ســنتی و جزیــرهای جمــعآوری شــده
و بخشهــای مختلــف حاضــر بــه
اشــتراکگذاری ایــن دادههــا نیســتند.
شــاید بخشــی هــم بهخاطــر
خودخواهیهــای اطالعاتیمــان باشــد
کــه نمیخواهیــم دادههایمــان را در
اختیــار بخشهــای دیگــر قــرار دهیــم.
ایــن عــدم همــکاری ،خألهایــی را ایجــاد
میکنــد کــه ســبب سوءاســتفاده برخــی
میشــود و دادههــای مــا نیــز تکمیــل
نمیشــو د .
 شــما اشــاره کردیــد کــه ورود
شــهرداریها بــه موضــوع مدیریــت
حمــل بــار در داخــل شــهرها از حــدود
 10ســال پیــش آغــاز شــد .پایــه و
اســاس ایــن اتفــاق چــه بــود؟

اواخــر ســال  1386قانــون توســعه
حملونقــل عمومــی و مدیریــت ســوخت
تصویــب شــد .ایــن مســأله بســیار جالــب
اســت زیــرا موضــوع ایــن قانــون ،مدیریــت
ســوخت و حملونقــل عمومــی اســت
و در آن تکلیفــی بــرای شــهرداریها در
حــوزه حمــل بــار معیــن شــده اســت .در
مــاده  9ایــن قانــون ،یــک عبارتــی درج
شــده کــه اســاس ورود شــهرداریها بــه
موضــوع اســت .در ایــن مــاده آمــده اســت:
«مدیریــت حملونقــل بــار و مســافر در
محــدوده شــهر و حومــه آن بــه عهــده
شــهرداری اســت».
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ایــن واژه مدیریــت در ایــن قانــون ،کلمــه
وســیعی اســت و تعابیــر گوناگونــی
میتــوان از آن داشــت .آییننامههــا
و دســتورالعملهای مختلفــی هــم در
ایــن حــوزه پــس از تصویــب ایــن قانــون
تدویــن شــده اســت .در قانــون رســیدگی
بــه تخلفــات راهنمایــی و رانندگــی هــم
تکلیفــی بــرای شــهرداری دیــده شــده
اســت کــه ســاماندهی در ایــن حــوزه
بایــد در قالــب شــرکتهای تعاونــی و
خصوصــی صــورت پذیــرد .بــرای اینهــا
دســتورالعملها و تکالیفــی بهتدریــج از
ســال  93مشــخص و ابــاغ شــده و کمکــم
ضــرورت آن در شــهرداریها حــس شــده
اســت .اتفاقــاً وقتــی شــهرداریها بــه
موضــوع وارد شــدند ،متوجــه شــدند کــه
ایــن مســأله بســیار بــزرگ و البتــه بســیار
مهــم اســت .از تأثیراتــی کــه بــر ترافیــک
و آلودگــی هــوا دارد بگیریــد تــا تأثیــرات
کالن اقتصــادی و اجتماعــی.
بــرای نمونــه در بحــث ترافیــک ،حــدود
 10درصــد ترافیــک شــهری مربــوط بــه
نــاوگان حملونقــل بــاری اســت .در بحــث
آلودگــی هــوا هــم ایــن بخــش ســهم
قابلتوجهــی دارد .بــرای مثــال در بحــث
آلودگــی  PM10عمــده آلودگــی مربــوط
بــه نــاوگان بــاری اســت.
 شــهرداریها اکنــون در زنجیــره
حمــل بــار در درون شــهر بــرای
خودشــان چــه جایگاهــی متصورنــد و
چــه کارهایــی انجــام میدهنــد؟

چنــد مســأله در ایــن حــوزه وجــود دارد.
در درجــه اول شــناخت مســأله بهصــورت
جامــع اســت .مث ـ ً
ا یــک اتحادیــه متولــی
وانتهــا بــوده و اطالعــات بخشهــای
دیگــر را نــدارد .حــوزه وانــت هــم شــاید
فقــط یــک بیســتم موضــوع را پوشــش
میدهــد.
یــک انجمنــی در خصــوص بتــن یــا نخالــه
یــا پخــش مــواد غذایــی و دارویــی و یــا
ســوخت کار میکــرده اســت .هرکــدام
از اینهــا ،دادههــای محلــی و موضوعــی
خودشــان را داشــتهاند .الزم اســت ایــن
دادههــا تجمیــع شــده تــا ببینیــم اصـ ً
ا در
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چــه وضعیتــی قــرار داریــم.
نکتــه دوم ،تهیــه نظــام بهینــه حمــل بــار
اســت .اص ـ ً
ا بایــد ببینیــم بهتریــن مــدل
بــرای حمــل بــار چیســت؟ مثـ ً
ا باراندازهــا
و گاراژهــای مــا بایــد کجــا باشــند کــه
فعالیــت آنهــا هــم از نظــر اقتصــادی ،هــم
ترافیکــی و هــم آلودگــی هــوا معنــادار و
بهینــه باشــد.
بخــش بعــدی ،مدیریــت ترددهــا و مجوزها
اســت .اگــر کســی میخواهــد در حــوزه
حمــل بــار فعالیــت کنــد ،بایــد بــرای
نــاوگان خــود مجــوز تهیــه کنــد .خــود
شــرکت هــم پروانــه و مجوزهــای الزم را
اخــذ کنــد و در نهایــت دادههــای تــرددی
را کامــ ً
ا مشــخص بــه مــا اعــام کنــد.
بخــش بعــدی هــم سیاســتگذاریهای
تــردد اســت .اینکــه ایــن ترددهــا در
کجــا و در چــه زمانــی درســت و نادرســت
اســت.
پــس از مســأله نــاوگان ،بــه مســأله خــود
حمــل میرســیم .ایــن حمــل بایــد چگونــه
صــورت بگیــرد؟ هــر کــس بــار دارد بایــد
خــودش وانــت بگیــرد و آن را حمــل کنــد
یــا یــک مــدل بهینــهای میتــوان پیــاده
کــرد؟ بــرای مثــال اگــر میخواهیــم بــاری
را از یــک شــهری بــه شــهر دیگــری ببریم،
یــک راهحــل ایــن اســت کــه صاحــب بــار
یــک وانــت اجــاره و نصــف ظرفیــت آن را
پــر کــرده و بــار را حمــل کند .یــک راهحل
دیگــر ایــن اســت کــه یــک مجموع ـهای،
بــا اســتفاده از یــک نــاوگان متناســب،
بــار را از مبــدأ دریافــت کنــد ،در مرکــزی
آن را تجمیــع کنــد ،وقتــی بــه ظرفیــت

رســید بــا یــک خــودروی بزرگتــری آن
را از شــهر بیــرون ببــرد و در ورودی شــهر
مقصــد بــرای پخــش تحویــل دهــد .ایــن
بــه معنــای سیاسـتگذاری در ایــن حــوزه
اســت کــه بــر عهــده شــهرداریها اســت.
پــس از مدیریــت نــاوگان و مدیریــت
حمــل ،یــک بخــش ســومی نیــز وجــود
دارد کــه کار بســیار بزرگــی اســت و
هنــوز آن را شــروع نکردهایــم .مدیریــت
نــاوگان را خیلــی جلــو بردهایــم ،در بحــث
مدیریــت حمــل نیــز کارهــای خوبــی
انجــام شــده اســت امــا در ایــن حــوزه
هنــوز کاری انجــام نشــده اســت و آن هــم
مســأله مدیریــت تولیــد بــار اســت.
اینکــه کجــا بایــد بــار تولیــد شــود و
کجــا مصــرف بشــود تــا اینطــور نباشــد
کــه هــر کســی هرجایــی خواســت بــار
تولیــد کنــد .شــاید در نقطــهای از شــهر
اصــ ً
ا ظرفیــت الزم بــرای ایــن اتفــاق
نباشــد.
بــا توجــه بــه ایــن قواعــد و ایــن وظایــف،
طبیعتــاً مــا بایــد از ظرفیــت تعاونیهــا
و انجمنهــا و بخــش خصوصــی بــرای
عملــی شــدن ایــن سیاســتها بهــره
بگیریــم.
 آییننامــه شــرکت ملــی پســت کــه
بــه تصویــب مجلــس شــورای اســامی
رســیده اســت ،مدیریــت خــرده بــار
و بــار کوریــری را روی دوش ســازمان
تنظیــم مقــررات و ارتباطــات رادیویــی
گذاشــته و در پــی همیــن قانــون هــم
 2شــرکت خصوصــی پســت موفــق بــه
دریافــت پروانــه شــدند .نــگاه شــما بــه
ایــن قانــون چیســت و آیــا همــکاری
مشــترکی بــرای ســاماندهی خردهبــار
شــکل گرفتــه اســت؟

همانطــور کــه عــرض کــردم بــار از آن
مقولههایــی اســت کــه ذیمدخلهــای
بســیاری دارد .مث ـ ً
ا شــرکت ملــی پســت
از ســالیان قدیــم خــود را شــریک و وارد
در ایــن حــوزه دانســته اســت .بــه هــر
حــال پســت قدیمیتریــن یــا یکــی از
قدیمیتریــن شــرکتهای دولتــی اســت
امــا مدلــی کــه پســت کار میکنــد فقــط
مــدل درونشــهری نیســت و یــک ترکیبــی

از درونشــهری و برونشــهری اســت و
تمرکــز آن بــر مســأله خــرده بــار اســت.
مســأله مــا در شــهرداری ،اجــرا نیســت و
نمیخواهیــم متولــی اجــرا باشــیم .دقــت
بــه ایــن موضــوع مهــم اســت .مثــل مســأله
مســافر ،قــرار نیســت مــا خــط متــرو و
تاکســی راه بیندازیــم.
وظیفــه مــا سیاســتگذاری ،نظاممنــد
کــردن و مدیریــت ماجــرا اســت و بــرای
پســت ،سیاســتهای الزم را تعریــف
میکنیــم کــه در چــه جایگاهــی و چگونــه
کار کنــد .مثــ ً
ا کامیــون پســت در چــه
ســاعتی و در چــه مســیری امــکان تــردد
دارد؟ پســت ،بخــش مربــوط بــه خردهبــار
را در محــات چگونــه میتوانــد مدیریــت
کنــد؟ بنابرایــن ســطح کار مــا باالتــر از
اجــرا و صرفــاً در حــوزه سیاســتگذاری
اســت .ولــی پســت در حــوزه اجــرا فعالیــت
میکنــد ،حــال چــه خــودش ایــن کار را
انجــام بدهــد چــه شــرکتهای خصوصــی.
بــا همیــن نــگاه ،یــک تفاهــم بســیار
خوبــی بــا شــرکت پســت داشــتهایم
کــه ایــن شــرکت ،اپراتــوری حمــل
خردهبــار در شــهر تهــران و در آینــده
حتــی قــدری بزرگتــر از خردهبــار را بــا
مدیریــت خــودش و البتــه در چارچــوب
سیاســتگذاریهای شــهرداری بــه
دســت بگیــرد.
در بخــش برونشــهری نیــز میدانیــم
دوســتان بــا وزارت راه کارهایــی را انجــام
دادهانــد و در چارچــوب تعریف شــده وزارت
راه فعالیــت میکننــد؛ بنابرایــن تأکیــد
میکنــم نقشهــا ،سیاســتگذاری اســت
و شــهرداری خطمشــی تعییــن میکنــد.
پســت هــم اجــرا را برعهــده دارد .پســت
یــک ســری قواعــد بینالمللــی دارد و
یــک ســری قواعــد شــهری و جــاری اســت
کــه شــهرداری تعییــن کــرده و پســت
عملیاتــی میکنــد.

نــه بههیچعنــوان انحصــاری نیســت و
مجموعههــای دیگــر هــم میتواننــد در
ایــن ســطح کار کننــد .دســتورالعملهای
مــا نیــز ایــن امــکان را فراهــم کــرده
کــه شــرکت دیگــری هــم بتوانــد مجــوز
مدیریــت حملونقــل بــار شــهری را
دریافــت کنــد .مفهــوم ایــن مجــوز ایــن
اســت کــه دارنــده مجــوز میتوانــد
بهعنــوان یــک شــرکت باالدســتی عمــل
کنــد ،بــار را دریافــت کــرده و بــا اســتفاده
از ظرفیتهــای شــرکتهای کوچکتــر
کوریــری و حاملــی ،آن را بهصــورت
محلــی توزیــع کنــد.
 یــک برداشــتی کــه از اساســنامه
شــرکت ملــی پســت وجــود دارد ایــن
اســت کــه وظیفــه ســاماندهی و اعطــای
مجــوز بــه شــرکتهای فعــال در حــوزه
خردهبــار در درجــه اول بــا ســازمان
تنظیــم مقــررات و ارتباطــات رادیویــی
اســت و پــس از آن در مرحلــه بعــدی
شــرکتهایی کــه بــه همــکاری بــا
دارنــدگان پروانــه اپراتــوری پســت
بپردازنــد ،میتواننــد بــه جابهجایــی
خردهبــار اقــدام کننــد؛ امــا بــه نظــر
میرســد برداشــت شــهرداری ایــن

اســت کــه اعطــای مجــوز در ایــن
بخــش بایــد بــا ایــن نهــاد باشــد.

ببینیــد مــا هــم قانــون مشــخص داریــم
و بــه واســطه آن ،آییننامههــا و
دســتورالعملهای مشــخصی نوشــته شــده
اســت.
وقتــی تصریــح قانونــی اســت کــه مدیریــت
حمــل بــار ،در هــر ســطح و مدلــی در
شــهر بــه عهــده شــهرداریها باشــد،
تکلیــف مشــخص اســت .بــه نظــرم ایــن
قضیــه تقریب ـاً گویــا اســت کــه شــهرداری
قــرار اســت در شــهر کار مدیریــت را

 ایــن تفاهمنامـهای کــه بــا شــرکت
پســت بــرای اپراتــوری خــرده بــار در
شــهر تهــران امضــاء کردهایــد ،آیــا
حقــوق انحصــاری بــرای ایــن شــرکت
ایجــاد میکنــد؟
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کــه شــامل ســازماندهی ،ســاماندهی،
سیاســتگذاری ،تعریــف خطمشــی و...
میشــود ،انجــام دهــد .قانــون اساســنامه
شــرکت ملــی پســت هــم ایــن امــکان را
فراهــم کــرده کــه شــرکتهای پســتی
در ایــن حــوزه فعالیــت داشــته باشــند .از
همیــن منظــر بــود کــه بــا شــرکتهای
پســتی وارد صحبــت شــدیم کــه ایــن 2
قانــون مکمــل همدیگــر باشــند و بــا هــم
کار را جلــو ببریــم .مــا ایــن  2قانــون را
متضــاد هــم تفســیر نمیکنیــم ،هرچنــد
بلــه ایــن امــکان وجــود دارد کــه آنهــا را
متضــاد دیــد و هــر کــدام وظایــف مــوازی
را بــرای خــود در نظــر گرفتــه و وارد جــدل
بشــویم؛ امــا وقتــی میتوانیــم تفســیر
همگــرا داشــته باشــیم ،چــرا تفســیر
واگــرا داشــته باشــیم؟
بــازار حمــل کاال آنقــدر

جــذاب اســت کــه تعــداد زیــادی
نهــاد غیرتخصصــی وارد ماجــرا
شــدهاند .از اتوبوسهــا کــه بــار
بینشــهری جابهجــا میکننــد تــا
موتورســیکلتهای فرســوده کــه
آلودگــی زیــادی را بــه شــهر تحمیــل
میکننــد .بــرای ســاماندهی ایــن
بخــش کار عملیاتــی مشــخصی انجــام
شــده یــا اصــ ً
ا قصــد ورود بــه آن را
داریــد؟

بلــه ایــن نکتــه خیلــی قابلتأملــی
اســت و دلیــل آنهــم واضــح اســت.
ایــن حــوزه ،مفهــوم و ارزش اقتصــادی
دارد .ایــن در حالــی اســت کــه در حــوزه
مســافر ،معمــوالً کســی خیلــی راحــت وارد
نمیشــود زیــرا بــرای فعالیــت در حــوزه
حملونقــل عمومــی بایــد هزینــه صــورت
بگیــرد .بــه همیــن خاطــر هــم هیــچ
کــس حاضــر نیســت اتوبــوس مــوازی بــا
شــهرداری راهانــدازی کنــد زیــرا شــهرداری
بابــت ایــن اتوبــوس هزینــه میکنــد.
حتــی در بحــث تاکســی خطــی هــم
کســی حاضــر بــه ســرمایهگذاری نیســت
و مجموعههــای خصوصــی در قالــب
تاکســیهای خصوصــی ایــن کار را انجــام
میدهنــد کــه اقتصــادی اســت.
در حــوزه بــار ،مســأله کامــ ً
ا توجیــه
30
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اقتصــادی دارد .اگــر اتوبوسهــا امــروز
بــار جابهجــا میکننــد بــرای ایــن اســت
کــه یــک ظرفیــت خالــی داشــتهاند
و میتوانســتند آن را بــه حمــل بــار
اختصــاص دهنــد .ایــن کار ،غیرقانونــی هم
نیســت و برایــش مصوبــهای گرفتهانــد.
بخشهــای دیگــر هــم همینطــور .ایــن
همــان نقشــی اســت کــه بایــد در شــهر
بــازی کنیــم و ببینیــم چــه بایــد کــرد کــه
از همــه ظرفیتهــا بهــره گرفــت.
بههرحــال اتوبــوس و خــودرو یــک
ســرمایه محســوب شــده و چــرا بایــد
خالــی برونــد و بیاینــد .اگــر بتــوان ایــن
ظرفیتهــای خالــی را مدیریــت کــرد،
اقتصــاد بهتــر چرخیــده و هزینههــای
حمــل کمتــر میشــود.
در چنیــن شــرایطی هزینههــای تولیــد
و توزیــع کاال هــم کاهــش یافتــه و
یــک محــرک اقتصــادی خوبــی اســت.
نقــش مــا در شــهرداری ســاماندهی ایــن
بخــش اســت .نبایــد ایــن کار بیحســاب
و کتــاب انجــام شــود و هرکســی بخواهــد
بــرای خــودش یــک کاری انجــام دهــد.
وگرنــه بــه آلودگــی هــوا ،بههــم ریختگــی
ترافیــک و نقــص جــدی در ایمنــی منجــر
میشــود .در کنــار ایــن آثــار شــهری،
ایــن آشــفتگی بــه قاچــاق و فــرار مالیاتــی
و ...نیــز منجــر میشــود .حــاال مــا چــه
کار کنیــم کــه حمــل بــار ســامان یافتــه و
از همــه ظرفیتهــا نیــز اســتفاده شــود؟
مــا تأکیدمــان اســتفاده از ظرفیــت همــه
بازیگــران ایــن حــوزه اســت .چــون فقــط
زمانــی میتــوان در ایــن حــوزه کار
اساســی و تأثیرگــذاری انجــام داد کــه
همگرایــی اتفــاق بیفتــد وگرنــه بایــد بــا
پســت ،ســوخت ،کامیــون ،اتوبــوس و...

همــه بجنگیــم .دیگــر انــرژی بــرای کار
کــردن نمیمانــد امــا وقتــی بخواهیــم
بــا هــم کار کنیــم ،میبینیــم برســر 70
درصــد مســائل اتفــاق نظــر داریــم و فع ـ ً
ا
روی آن جلــو میرویــم و بعــدا ً روی 30
درصــد بقیــه یــک فکــری خواهیــم کــرد.
نهایتــش ایــن اســت کــه یــک مرجــع
باالتــر در ایــن میــان حکــم میکنــد.
تجربــه هــم میگویــد هــر وقــتهمگــرا
عمــل کردهایــم ،اختالفــات خیلــی
راحتتــر حــل شــده امــا وقتــی واگــرا
بودهایــم ،اتفــاق نظــرات هــم بــه اختــاف
نظــر تبدیــل شــده اســت.
 در پایــان اگــر نکتــه دیگــری باقــی
مانــده اســت ،بفرمایید.

بــا توجــه بــه اینکــه نشــریه شــما
در حــوزه لجســتیک فعالیــت دارد و
خواننــدگان آن از متخصصــان ایــن حــوزه
هســتند ،خــوب اســت ایــن نکتــه را
بگویــم کــه فعــاالن ایــن صنعــت گمــان
میکننــد شــهرداری بــه بازیگــر جدیــد در
ایــن حــوزه بــدل شــده و میتوانــد بازیگــر
قلــدری هــم باشــد .باالخــره اداره شــهر
از طــرف مــردم بــه شــهرداری واگــذار
شــده و امکانــات و اختیــارات شــهر را در
دســت دارد .پــس یــک نــگاه ایــن اســت
کــه شــهرداری از زورش اســتفاده کنــد تــا
منویــات خــودش را بــه کرســی بنشــاند؛
امــا نــگاه مــا در شــهرداری یــک مقــدار
نــگاه بلندتــری اســت.
خیلــی دنبــال ایــن نیســتیم کــه فقــط
آنچــه مــا میخواهیــم اتفــاق بیفتــد.
هرچنــد متولــی شــهر هســتیم و بایــد
حضــور مــا در ایــن قضیــه منجر به شــرایط
زندگــی بهتــر بــرای مــردم در شــهر شــود؛
امــا قطعــاً همــکاری همــه مجموعههــا
بــا شــهرداری میتوانــد مفیــد باشــد و
مــا هــم بــا همیــن اســتدالل ،شــرایطی
را فراهــم کردهایــم کــه بتــوان از همــه
ظرفیتهــا در قالــب یــک بــازی برد-بــرد
اســتفاده کــرد .امیــدوارم دوســتان ایــن
حــرف مــا را بپذیرنــد و همــکاری بهینـهای
در شــهر داشــته باشــیم.

بحران کووید 19-در پست بینالملل رقم زد؛

بزر گترین افت ارســال بســتههای پستی
تحقیقــات جدیــد اتحادیــه جهانــی پســت
بــا ارائــه چشــماندازی از آینــده نشــان
میدهــد کــه حجــم بســتههای پســتی
در مقایســه بــا قبــل از انتشــار بیمــاری
همهگیــر کرونــا ،کاهــش قابلتوجهــی
یافتــه اســت.
گــزارش اتحادیــه جهانــی پســت بــا عنــوان
«بحــران کوویــد 19-و بخــش پســتی»
نشــان میدهــد کــه از  23ژانویــه تــا
 14مــی  2020نســبت بــه مــدت مشــابه
ســال گذشــته حجــم بســتههای پســتی
بینالمللــی بیــن  21درصــد کاهــش یافتــه
اســت .از زمانــی کــه اتحادیــه جهانــی
پســت جمــعآوری دادههــای الکترونیکــی
تبــادل شــده بیــن اپراتورهــای پســتی
خــود را آغــاز کــرد ایــن بزرگتریــن
افــت ثبتشــده توســط ایــن اتحادیــه
اســت .کاهــش چشــمگیر حجــم ،جــای
تعجــب نــدارد زیــرا مناطــق بســیاری در
جهــان از تأثیــرات بهداشــتی و اقتصــادی
کوویــد 19-دچــار اســتیصال شــدهاند .در
مــاه آوریــل ،صنــدوق بینالمللــی پــول

پیشبینــی کــرد کــه در ســال 2020
تولیــد ناخالــص داخلــی جهــان  3درصــد
کاهــش مییابــد .ایــن صنــدوق در اواخــر
مــاه ژوئــن بــا تجدیدنظــر پیشبینــی
کــرد کــه در ســال جــاری تقریبـاً  5درصــد
از تولیــد ناخالــص داخلــی جهــان کاهــش
مییابــد .مهمتــر از ایــن ،ســازمان
تجــارت جهانــی پیشبینــی کــرده اســت
کــه تجــارت جهانــی کاال  13تــا  32درصــد
کاهــش یابــد .اتحادیــه جهانــی پســت نیــز
بهعنــوان آژانــس تخصصــی ســازمان ملــل
متحــد بــرای همکاریهــای بینالمللــی
پســتی ،در حــال رصــد آمارهــای رســمی
پســتی و شــاخصهای ساختهشــده از
دادههــا و پیامهــای الکترونیکــی مبادلــه
شــده در ارتبــاط بــا محمولههــای پســتی
بیــن کشــورها اســت تــا بتوانــد اثــرات
کوتاهمــدت و میانمــدت ایــن بیمــاری
همهگیــر را بــر کســبوکارهای پســتی
بررســی کنــد.
بشــار حســین ،مدیــرکل اتحادیــه جهانــی
پســت در ایــن رابطــه گفــت :درحالیکــه

اپراتورهــای پســتی در سرتاســر جهــان بــا
جدیــت بــرای ارائــه خدمــات بــه مشــتریان
در طــول ایــن بیمــاری همهگیــر بــه
کار خــود ادامــه دادهانــد ،بــا بســیاری از
مشــکالت ناشــی از اقدامــات مناســب
بــرای جلوگیــری از انتشــار ایــن ویــروس
مواجــه شــدهاند.
چالشهای زنجیره تأمین

اگرچــه باوجــود وقفــه در بســیاری از
کشــورها ،پســت بهعنــوان یــک ســرویس
اساســی همچنــان عملیاتــی شــده اســت،
امــا گزارشهــا حاکــی از آن اســت کــه
ایــن بخــش بــا چالشهــای گســتردهای
در سراســر زنجیــره از اختــال در
لونقــل و کمبــود نیــروی کار گرفتــه
حم 
تــا افزایــش هزینههــای پــردازش تأمیــن
روبـهرو اســت .کوویــد 19-هــم بــر کمیــت
و هــم بــر کیفیــت خدمــات پســتی تأثیــر
گذاشــته اســت.
بیــش از  130کشــور از  192کشــور عضــو
اتحادیــه جهانــی پســت اعالمیههــای
اختــال را از طریــق سیســتم اطالعــات
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اضطــراری اتحادیــه جهانــی پســت ارســال
کرد هانــد.
تــا زمانیکــه مســیرهای جدیــد پیــدا
شــود ،لغــو بســیاری از پروازهــای
مســافری کــه یکــی از وســایل حملونقــل
بینالمللــی اســت ،شــکافهای اساســی
را در زنجیــره تأمیــن ایجــاد میکنــد.
اتحادیــه جهانــی پســت میتوانــد بــا
اســتفاده از پیامهــای الکترونیکــی کــه بین
شــرکتهای پســتی مبادلــه شــده ،تأخیــر
در ارســال مرســولهها از طریــق نســبت
آنهــا  -یــا وقفــه بیــن محمولههــای
صادرشــده و دریافــت آنهــا در کشــورهای
واردکننــده را طــی یــک هفتــه معیــن
اندازهگیــری کنــد .ایــن دادههــا نشــان
میدهــد کــه اکنــون مدتزمــان حمــل
محمولههــای پســتی بــه خــارج از کشــور
تقریبــاً  2برابــر شــده اســت.
مائــورو بوفــا ،اقتصــاددان اتحادیــه جهانــی
پســت ،دراینبــاره توضیــح میدهــد کــه
بــا رفــع محدودیتهــا ،زمــان تحویــل در
بعضــی از مناطــق در حــال بهبــود اســت،
تحویــل محمولههــای پســتی در کشــور
مقصــد در اوج بحــران کرونــا  71درصــد
دشــوارتر از زمانهــای عــادی بــود .زمــان
انتظــار در گمــرک نیــز بــر کیفیــت حمــل
مرســولهها و محمولههــای پســتی تأثیــر
گذاشــته اســت ،بهطوریکــه زمــان
متوســط بــرای بســتههای خروجــی از
کشــور  71ســاعت و بســتههای ورودی
 64ســاعت شــده اســت درحالیکــه در
مقایســه بــا شــرایط عــادی ایــن زمــان بــه
ترتیــب  1و  2ســاعت بــوده اســت.
بــازار بینالمللــی در مقایســه بــا بــازار
داخلــی
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براســاس ایــن گــزارش ،کاهــش درآمــد
خالــص کــه بــا تأخیــر در تحویــل
محمولههــای پســتی همــراه اســت،
میتوانــد باعــث افــت حجــم بســتههای
بینالمللــی شــود.
ایــن امــر باعــث میشــود کــه مشــتریان
بیشــتر بهجــای ســفارش کاال بهصــورت
آنالیــن از خــارج ،بــه بازارهــای داخلــی
خــود روی آورنــد.
بوفــا توضیــح میدهــد كــه ایــن مســأله
میتوانــد بــرای رشــد بلندمــدت تجــارت
پســتی نگرانکننــده باشــد ،زیــرا تــا
پیشازایــن ،بــازار بســتههای بینالمللــی
پتانســیل امیدوارکننــدهای را بــرای جبــران
كاهــش رونــد حجــم ارســال نامههــا
نشــان داده بــود.
فقــط در ســال  2018بــازار بســتههای
بینالمللــی  13درصــد رشــد داشــته
اســت .وی گفــت« :گرچــه بــازار داخلــی
ســهم بیشــتری از تجــارت پســتی را در
اختیــار دارد ،امــا تجــارت بینالمللــی در
ســالهای اخیــر بــا ســرعت بیشــتری
در حــال رشــد بــوده اســت .ایــن بحــران
(کوویــد )19-باعــث شــده اســت کــه ایــن
بــازار آســیبپذیرتر شــود».
چشمانداز

براســاس ایــن گــزارش ،توســعه و تنــوع
پســت نقــش مهمــی در تعییــن چگونگــی
هزینههــای حملونقــل شــرکتهای
پســتی در پــی ایــن بیمــاری همهگیــر
دارد.
بوفــا 3 ،ســناریوی احتمالــی را بــرای
اپراتورهــای پســتی در طوالنیمــدت
توضیــح میدهــد :ســناریوی بدبینانــه،
مــورد انتظــار (واقعبینانــه) و خوشبینانــه.

در ســناریوی بدبینانــه ،پســتها بهدلیــل
تــداوم کمبــود نیــروی کار ،اختــال در
تأمیــن ،ادامــه اقدامــات درمانــی و کاهــش
ســودآوری عمومــی ،نمیتواننــد از تأثیــرات
کوویــد 19-بهبــود یابنــد .ایــن امــر باعــث
کاهــش طوالنیمــدت در کســبوکارهای
پســتی و عــدم پاســخگویی بــه نیازهــای
جدیــد مشــتری میشــود.
آنچــه بیشــتر محتمــل اســت ایــن اســت
کــه تأثیــرات کوویــد 19-بــر ســامت و
اقتصــاد ،بهطــور موقــت خواهــد بــود و
پســتها در نهایــت بهبــود مییابنــد کــه
بــه مدیریــت برخــی فرصتهــا از جملــه
افزایــش تقاضــا بــرای خدمــات پســتی،
خدمــات و مشــارکتهای جدیــد کــه در
پاســخ بــه نیازهــای مشــتری در طــول ایــن
بیمــاری همهگیــر توســعه یافتــه اســت،
منجــر میشــوند.
بااینحــال ،ایــن فرصتهــا بــرای جبــران
ایــن کاهــش در درازمــدت کافــی نخواهنــد
بــود ،زیــرا مشــتریان ممکــن اســت دوبــاره
بــه کانالهــای آفالیــن برگردنــد.
اگــر سیاســتگذاران و شــرکتهای
پســتی اقدامــات درســت را انجــام
دهنــد ،میتواننــد بــا موفقیــت از ایــن
بحــران عبــور کننــد .احتمــاالً در ایــن
ســناریو ،پســت دارای یــک شــبکه بســیار
توســعهیافته اســت کــه بــه آن اجــازه
میدهــد بهســرعت بازیابــی شــود.
همچنیــن میتوانــد بــا بهرهگیــری از
افزایــش تقاضــا بــرای بســتههای پســتی،
ســوق دادن تقاضــا بــه ســمت خدمــات
پســتی و در نتیجــه تأمیــن درآمــد بیشــتر
بــرای ســرمایهگذاری در جهــت تحــول
ســاختار ،ایــن کاهــش درازمــدت را
معکــوس کنــد.

پســتی شــاهد افزایــش تقاضــا بــرای
خدمــات داخلــی خــود باشــند ،امــا ایــن
خدمــات نبایــد جلــوی پشــتیبانی از
اپراتورهــای پســتی را بگیــرد.
بوفــا میگویــد« :ایــن واقعیــت کــه فکــر
میکنیــم ایــن وقفــه باعــث افزایــش تقاضــا
در خریدهــای آنالیــن و ارســال آنهــا از
طریــق بخــش پســتی در برخــی کشــورها
شــده اســت ،لزومـاً بــه معنــای آن نیســت
کــه اپراتورهــای پســتی کمتــر تحــت تأثیر
ایــن بحــران قــرار گرفتهانــد».
وی افــزود« :الزم بــه ذکــر اســت کــه
هزینههــای عملیاتــی بــرای شــرکتهای
پســتی بهدلیــل مشــکالت عرضــه و
دسترســی بــه نیــروی کار افزایــش یافتــه
اســت».
شــرکتهای پســتی بــه پشــتیبانی
سیاســتگذاران بــرای مقابلــه بــا بــروز
اختــال در زنجیــره تأمیــن و حفاظــت از

کارمنــدان خــود نیــاز دارنــد ،زیــرا آنهــا
همچنــان بهعنــوان نیروهــای اصلــی کار،
بــا مــردم در ارتبــاط هســتند.
عــاوه بــر ایــن ،آنهــا میتواننــد
بــا پشــتیبانی از توســعه پســتی و
متنوعســازی خدمــات پســتی و لجســتیک
بــه اپراتورهــای پســتی در دســتیابی بــه
رشــد پــس از ایــن بیمــاری همهگیــر
کمــک کننــد.

سیاست موردنیاز

در ایــن گــزارش آمــده اســت کــه بــرای
دســتیابی بــه اهــداف اجتماعــی -اقتصادی
و کمــک بــه جبــران تأثیــر ایــن بیمــاری
همهگیــر بــر جوامــع ،بایــد بــه پســت
بهعنــوان یــک کانــال جایگزیــن بــرای کار
و ارتباطــات ،توجــه ویــژهای شــود .اگرچــه
ممکــن اســت برخــی از شــرکتهای
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تازه های پستی از سراسر جهان
کانادا | Canada

پســت کانــادا امــکان ارائــه بانکــداری
پســتی را بهعنــوان بخشــی از
همکاریهــای خــود بــا انجمــن
پســت کانــادا و اتحادیــه کارگــران
پســتی روســتایی بررســی میکنــد.
براســاس ایــن توافقنامــه ،كانــادا
پســت مبلــغ  500000دالر کانــادا
معــادل  367000دالر آمریــکا را بــرای
مطالعــه اینکــه چگونــه دفاتــر پســت
روســتایی میتواننــد خدمــات بانكــی
از قبیــل نقلوانتقــاالت پــول یــا واریــز
وجههــای دولتــی را ارائــه دهنــد،
ســرمایهگذاری خواهــد كــرد .در
حــال حاضــر ،کانــادا پســت بــا مانــی
گــرم 1همــکاری میکنــد و خدمــات
مالــی محــدود و بــدون حســاب بانکــی
موردنیــاز ارائــه میدهــد.
چاد | Chad

پســت چــاد ،خدمــات جدیــدی را برای
تقویــت موقعیــت خــود در بــازار بــرای
رقابــت شــدید بــا بخــش خصوصــی
راهانــدازی کــرده اســت .ایــن نوآوریهــا
شــامل خدمــات الکترونیکــی انتقــال
پــول «واری ،»2ســرویس پســتی
«پســت اکســپرس ،»3نصــب صنــدوق
پســتی جدیــد و بهبــود پیشــخوانهای
پســتی در دفاتــر پســت اســت .در
تاریــخ  3ژوئــن ســال  ،2020وزارت
پســت ،فنآوریهــای جدیــد اطالعــات
و ارتباطــات چــاد ،دفتــر مرکــزی
بازسازیشــده پســت را افتتــاح كــرد.
چین | China

پســت چیــن بیــش از  2000تــن نامــه
را از طریــق راهآهــن بــه  36کشــور
اروپایــی ارســال کــرده اســت .قطارهــا
از اســتانهای شــانگهای و ژجیانــگ
1-MoneyGram
2-Wari
3-PostExpress
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خــارج و وارد ویلنیــوس در لیتوانــی
شــده و از آنجــا نامههــا بــه مقاصــد
اروپایــی توزیــع میشــوند 6 .قطــار
تاکنــون ایــن ســفر را انجــام دادهانــد.
قطارهــای پســتی چیــن و اروپــا
مزایــای روشــنی از جملــه پایــداری
هزینههــای لجســتیکی و زمــان
حملونقــل را نشــان میدهــد.
چین | China

پســت چیــن بیــش از  2000تــن نامــه
را از طریــق راهآهــن بــه  36کشــور
اروپایــی ارســال کــرده اســت .قطارهــا
از اســتانهای شــانگهای و ژجیانــگ
خــارج و وارد ویلنیــوس در لیتوانــی
شــده و از آنجــا نامههــا بــه مقاصــد
اروپایــی توزیــع میشــوند 6 .قطــار
تاکنــون ایــن ســفر را انجــام دادهانــد.
قطارهــای پســتی چیــن و اروپــا
مزایــای روشــنی از جملــه پایــداری
هزینههــای لجســتیکی و زمــان
حملونقــل را نشــان میدهــد.
کاستاریکا | Costa Rica

پســت کاســتاریکا توانســته اســت بیــن
 23مــارس و  7مــی 41625 ،بســته
دارویــی را بــه بیمــاران مزمــن در 47
مرکــز بهداشــت و درمــان در سراســر
کشــور تحویــل دهــد .ایــن پــروژه
بخشــی از تالشهــای اپراتــور پســتی
بــرای مبــارزه بــا بیمــاری همهگیــر
کوویــد 19-اســت .ایــن کار بــا
پشــتیبانی و همــکاری صنــدوق تأمیــن
اجتماعــی کاســتاریکا و کمیســیون
ملــی پیشــگیری از خطــر انجــام شــد.
جمهوری چک | Czech Republic

پســت چــک بــرای مقابلــه بــا بحــران
کوویــد 19-از شــبکه پســتی خــود

بــرای توزیــع مــواد غذایــی و محصوالت
ضــروری بــه جامعــه اســتفاده کــرده
اســت .همچنیــن اپراتــور پســتی
تحویــل نامههــای بــدون تمــاس را
ســامان داده اســت .در طــول قرنطینــه،
افــراد میتواننــد ظــرف یــک مــاه اقــام
پســتی خــود را از صنــدوق پســتی
یــا دفاتــر پســتی جمــعآوری کننــد.
ایــن اپراتــور بهمنظــور محافظــت از
پرســنل خــود 9200 ،بطــری اســپری
ضدعفونیکننــده بیــن تحصیــلداران
و  40000بطــری در دفاتــر پســت بــه
کارمنــدان ارائــه کــرده اســت.
جرزی | Jersey

پســت جــرزی ،ســرویس «کال انــد
چــک »4خــود را گســترش داده و امکان
بازدیدهــای برنامهریزیشــده را بــرای
مراجعــه بــه مشــتریان فراهــم کــرده
اســت .اکنــون ،مشــتریان میتواننــد
از طریــق «کال انــد چــک الیــت،»5
خــود و یــا بســتگان خــود را ثبــت نــام
کننــد تــا در صــورت نیــاز بــه کمــک،
در هفتــه قرنطینــه 2 ،بــار در طــول این
دوره از تمــاس تلفنــی رایــگان اســتفاده
کننــد .اپراتــور پســتی ایــن ابتــکار عمل
را در چارچــوب «ســرویس تمــاس
دولــت بــا مــن »6بــا دولــت شــروع
کــرد کــه هــدف آن مبــارزه بــا شــیوع
بیمــاری همهگیــر کوویــد 19-اســت.
مالت | Malta

پســت مالــت بــا همــکاری مقامــات
بهداشــت ملــی 125000 ،نامــه
آموزشــی بــه افــراد آســیبپذیر تحویــل
داده اســت و از آنهــا خواســته در خانــه
بماننــد و از ایــن طریــق خطــر شــیوع
ایــن بیمــاری را کاهــش دهنــد .پســت
مالــت اقدامــات محتاطانــه زیــادی در
زمینــه فعالیتهــای خــود از جملــه
4-Call & Check
5-Call & Check Lite
6-the government’s Connect Me” service

فاصلــه  2متــری در دفاتــر پســت و
تحویــل بــدون تمــاس را انجــام داده
اســت .مشــتریان همچنیــن میتواننــد
بســتههای پســتی خــود را از الکرهــای
پســتی اپراتــور «ایــزی پیــک »1واقــع
3
در دفاتــر پســت در مالــت 2و گــوزو
جمــعآوری کننــد.
نیوزلند | New Zealand

پســت نیوزلنــد بهمنظــور پشــتیبانی
از توســعه خدمــات پســتی ،در مــدت
 3ســال  130میلیــون دالر نیوزلنــدی
( 83.6میلیــون دالر) دریافــت خواهــد
کــرد .بودجــه پســت نیــز شــامل 150
میلیــون دالر نیوزلنــدی ( 96/5میلیــون
دالر) اســت کــه توســط ســهامداران
بــرای ســرمایهگذاری و تعــادل
درآمدهــای ازدســترفته بهدلیــل
بیمــاری همهگیــر کوویــد19-
و تقویــت مالــی صــورت میپذیــرد.
ایــن بودجــه بــه پســت نیوزلنــد اجــازه
میدهــد تــا خدمــات پســتی را بــه
حــدود  2.5میلیــون آدرس در سراســر
کشــور ارائــه دهــد و زیرســاختهای
پســتی اضافــی را نیــز ایجــاد کنــد.
عمان | Oman

اکنــون پســت عمــان عملیــات کوریری
را بــه بیــش از  220مقصــد در جهــان
انجــام میدهــد .در ســرویس جدیــد
اکســپرس پریمیــوم ،اولویــت ارســال
بــا اســناد و بســتهها بــا وزن حداکثــر
 25کیلوگــرم اســت و بخشــی از
4
ســرویس اپراتــور میــل اکســپرس
( )EMSمحســوب میشــود .ارســال
بســتههای کوریــری بــه شــهرهای
مهــم کشــورهای عضــو شــورای
همــکاری خلیجفــارس  24ســاعت
طــول میکشــد ،درحالیکــه ارســال
بــه ســایر مقاصــد در ایــن کشــورها از
 48تــا  72ســاعت طــول میکشــد.
فیلیپین | Philippines
1-Easipik
2-Malta
3-Gozo
4-Mail Express

پســت فیلیپیــن ابتــکاری را بــه نــام
«ســامت پــو »5بــه زبــان انگلیســی بــه
معنــی «متشــکرم» آغــاز کــرده اســت
کــه ایــن امکان را بــرای کــودکان فراهم
میکنــد تــا نامههــای سپاســگزاری
را بــرای کارمنــدان پســتی کــه در
خــط مقــدم ایــن بیمــاری همهگیــر
بودنــد ،بنویســند .شــرکتکنندگان
میتواننــد نامههــای خــود را از طریــق
ایمیــل ارســال کننــد و در فیسبــوک
بــه اشــتراک بگذارنــد .پســت فیلیپیــن
بــا همــکاری وزارت آموزشوپــرورش
امیــدوار اســت کــه ایــن برنامــه
حمایتــی عالقــه بــه نامهنویســی را
ایجــاد کــرده و بــه کــودکان در بهبــود
مهارتهــای انشــائی کمــک کنــد.
اسپانیا | Spain

کریــروس 6از طریــق شــبکه پســتی
خــود تقریبــاً یــک میلیــون ماســک
میــان  163665شــرکت مختلــف در
سراســر کشــور ،ماننــد شــرکتهای
حملونقــل ،اتوبوسهــا و راننــدگان
تاکســی توزیــع کــرده اســت .وزارت
حملونقــل اســپانیا ایــن ماســکها
را خریــداری کــرده اســت .ایــن اپراتــور
ایــن ماســکها را از مرکــز تجزیــه و
مبــادالت خــودکار پســتی در والــکاس،
مادریــد ،بــه مراکــز منطقــهای و
ســپس بــه هــر  395دفاتــر پســت
ارســال کــرده اســت .راننــدگان بــرای
دریافــت ماســکهای خــود ،بایــد
مــدارک شناســایی ملــی خــود را نشــان
میدادنــد.
تایلند | Thailand

پســت تایلنــد بــا همــکاری وزارت
کشــور و وزارت بهداشــت ،ماس ـکهای
پزشــکی را از کارخانههــا بــه
اســتانهای سراســر کشــور بــرای
مقابلــه بــا بیمــاری همهگیــر

کوویــد 19-ارســال کــرد .ایــن خدمــات
توســط  9کارخانــه کــه در روز 2.3
میلیــون ماســک تولیــد میکردنــد،
ارائــه شــد .اســتانها ماســکها
را بــرای پرســنل ماننــد پزشــکان،
پرســتاران ،کارمنــدان عمومــی و...
توزیــع کردهانــد .نخســتین محمولــه
شــامل  200000ماســک میشــد کــه
اپراتــور پســتی بــه  22اســتان ارســال
کــرده بــود.
پست اوکراین | Ukraine

پســت اوکرایــن بــه شــبکه جهانــی
پســت پیشــتاز (اکســپرس میــل
ســرویس )EMS( )7پیوســت .ایــن
خدمــات در  1000دفاتــر پســتی در
همــه مراکــز منطقــهای کشــور ارائــه
میشــود .از اول ژوئــن ،بیــش از
 4000دفتــر پســت شــروع بــه پذیــرش
مرســوالت پســتی بــرای ارســال
پیشــتاز کردهانــد .ایــن ســرویس،
شــامل اســناد و محمولههایــی بــا وزن
حداکثــر  30کیلوگــرم اســت.
امارات | United Arab Emirates

از ابتــدای ســال  2020تاکنــون پســت
امــارات  2میلیــون محمولــه پســتی
داخلــی و بینالمللــی تحویــل داده
اســت .پســت امــارات ســرمایهگذاری
خــود را بــرای پیشــرفت در تحویــل
در مقصــد نهایــی 8انجــام داده اســت.
اپراتــور پســتی ایــن کار را بــا ســاده
کــردن فرایندهــای ادغــام و پرداخــت
پــول در محــل انجــام داده اســت ،در
نتیجــه  99.8درصــد محمولههــا در
تاریــخ وعــده داده شــده تحویــل داده
شــدهاند و ایــن ،فراتــر از رکــورد
تحویــل  96درصــد محمولههــا در
سراســر ایــن کشــور اســت.
ایاالت متحده | United States

5-Salamat Po
 Correos-6یــک شــرکت دولتــی اســت کــه مســئول ارائــه
خدمــات پســتی در اســپانیا اســت

7-Express Mail Service
8-Last Mile Delivery
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نقش خدمات مشتریان
در شرکتهای لجستیک
مقدمه

بــا پیشــرفت علــم و تکنولــوژی،
انتظــارات مشــتریان در سراســر جهــان
رو بــه افزایــش اســت .بــا توجــه بــه همــه
تعامــات عالــی کــه شــرکتهای پیشــرو
فراهــم میکننــد ،مدیــران متوجــه
شــدهاند کــه رضایــت مشــتری شــاخص
کلیــدی در اندازهگیــری موفقیــت اســت؛
امــا اغلــب ،تمرکــز بــر روی نقــاط تمــاس
خــاص یــا کانالهــای ارتباطــی ،بــه
پیشــرفت افزایشــی منجــر میشــود کــه
بــه ســازمان ایــن امــکان را میدهــد تــا
بــا تغییــر چشــمانداز مشــتری همــگام
باشــد .مدیــران اجرایــی برجســته متوجــه
شــدهاند کــه حرکــت واقعــی ایــن ابــزار
روی رضایــت مشــتری نیازمنــد تــاش
بلندپروازانهتــری اســت کــه موجــب
دگرگونــی کلــی تجربــه مشــتری خواهــد
شــد.
دســتیابی بــه یــک دیــدگاه جامــع از ســفر
مشــتری آســانتر از انجــام آن اســت
و نیازمنــد ابتکاراتــی اســت کــه بــا در
نظــر گرفتــن آن و تــاش بــرای اتخــاذ
یــک قالــب ذهنــی مشــتری محــور و
درک دقیــق و روشــنی از رفتــار مشــتری
36
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حاصــل میشــود .حتــی بــا اینکــه
تکنولــوژی و دادههــای کانالهــای تعامــل
بــه شــرکتها دیــد بیشــتری نســبت بــه
نقــاط تمــاس بــا مشــتری میدهنــد،
ادغــام همــه ایــن اطالعــات بــا هــم و
ایجــاد یــک تصویــر روشــن و منســجم از
مشــتری میتوانــد یــک چالــش بــزرگ
باشــد .پیچیدگــی تعامــات مشــتری در
کانالهــای چندگانــه ،بــه ایــن معناســت
کــه اطالعــات نهتنهــا در حــوزه مراقبــت
از مشــتری بلکــه در حــوزه بازاریابــی،
فــروش ،توســعه محصــول و کارکنــان
ســتادی نیــز در سراســر شــرکت وجــود
دارد.
طراحــی ســفرهای عالــی مشــتری ،یــک
زنجیــره هماهنــگ از نقــاط تماســی
اســت کــه مشــتریان بــرای رســیدگی
بــه درخواســتها و مســائل مشــترک،
اغلــب در ترکیبــی از کانالهــای زنــده و
دیجیتــال طــی میکننــد ،بنابرایــن بــرای
تحــول تجربــه مشــتری ،حیاتــی اســت.
ایــن فرآینــد ســفرهای مشــتری فقــط راه
رســیدن بــه یــک دیــدگاه جامــع از کل
محــدوده نقــاط تمــاس و چگونگی تناســب
آنهــا بــا یکدیگــر اســت .بهعنــوان مالــک

دکتر نگار معتمدی
نماینده مدیرعامل و مدیر دفتر استراتژیک
تیپاکس
مائده عبادی
مسؤول برنامهریزی استراتژیک تیپاکس

طبیعــی ،واحــد مراقبــت از مشــتریان،
بخــش بزرگــی از مســیر ســفر را بــه خــود
اختصــاص میدهــد .چنیــن اقداماتــی
میتوانــد مزایــای بیشــتری داشــته باشــد:
طراحــی مجــدد مســیر مشــتری نهتنهــا
میتوانــد تجربــه مشــتری را تغییــر دهــد،
بلکــه هزینههــای عملیاتــی را در مراقبــت
از مشــتری نیــز کاهــش میدهــد زیــرا
جــذب مشــتری  6برابــر حفــظ مشــتری
فعلــی هزینهبــر خواهــد بــود.
چــرا ســفر مشــتری در تحــول تجربــه
مشــتری اهمیــت دارد؟

بهطــور ســنتی ،تالشهــا بــرای افزایــش
تجربــه مشــتری روی جمــعآوری مقــدار
زیــادی از جزئیــات دربــاره نقــاط تمــاس
فــردی متمرکــز شــدهاند .ایــن در حالــی
اســت کــه شناســایی لحظــات کلیــدی
کــه تأثیــر زیــادی روی رضایــت مشــتری
دارنــد ،تعییــن اینکــه چــرا درمــان
کوتاهمــدت انجــام شــدهاســت و توســعه
راهحلهایــی بــرای بهبــود خدمــات،
اولویــت باالیــی را بــه خــود اختصــاص
میدهــد .مدیــران مختلــف ماننــد
فــروش ،بازاریابــی و مراقبــت از مشــتری،

زمــان و منابــع قابلتوجهــی را صــرف
بهینهســازی تعامــات در کانالهــای
ارتباطــی میکننــد ،ولــی عــدم توجــه
بــه اثربخشــی آنهــا ،مانــع پیشــرفت
مــداوم و پایــدار میشــود .ســازمانهایی
کــه میتواننــد از ایــن ذهنیــت ســیال
بیــرون بیاینــد ،پتانســیل کســب دیــدگاه
بیســابقهای از مشــتری را دارنــد.
دیجیتالــی کــردن کل ســفر مشــتری،
ازجملــه اســتفاده از کانالهــای دیجیتــال
و ابزارهــای خــود ســرویس ،بهخوبــی در
جریــان اســت و ســازمانهای پیشــرو از
حجــم فزاینــده دادههــا بــرای پیونــد دادن
ســفر مشــتری و رضایــت مشــتری بــه
اســتراتژی کلــی و معیارهــای خطمشــی
رشــد و عملکــرد بهبــود مســتمر اســتفاده
میکننــد .بــا درک اینکــه چگونــه
عوامــل عملیاتــی ماننــد ســرعت و راهحــل
تمــاس اول بــه رضایــت مشــتری تبدیــل
میشــوند ،مراکــز تمــاس میتواننــد
اطمینــان حاصــل کننــد کــه انــرژی و
منابــع خــود را بــر حوزههایــی متمرکــز
میکننــد کــه بیشــترین تأثیــر را بــر
تجربــه مشــتری دارنــد .هنگامیکــه ایــن
تالشهــا بــا اهــداف کلــی ســازمان همســو
باشــند ،ایــن تجربــه ارتقــاء مییابــد و بــه
یــک معیــار مرکــزی بــرای شــرکت تبدیــل
میشــود.

اســتفاده میکننــد .ســازمانها بــا ابــداع
ســفرهای نوآورانــه بــرای مشــتریان،
اســتراتژیهای مراقبــت از مشــتری را
بــا نقــاط تمــاس خــاص هماهنــگ کــرده
و نماینــدگان را بــا ابزارهــای دیجیتــال و
مدیریــت عملکــرد توانمنــد میســازند.
نظــارت و ارزیابــی منظــم بــا شــاخصهای
عملکــرد کلیــدی ( KPIهــای)مرتبــط بــا
اهــداف تجــاری خــاص تضمینکننــده
بهبــود مســتمر ایــن ارزشهــا هســتند.
بــا جهانــی شــدن تجــارت ،فعالیتهــای
بیــن مــرزی ســازمانها بهطــور
قابلتوجهــی افزایشیافتــه اســت.
ســازمانها نهتنهــا بایــد عرضــه را
مدیریــت کننــد ،بلکــه نقــش مهمــی
در شبیهســازی تقاضــا از طریــق
یکپارچهســازی داخــل شــرکت و خــارج
از آن بــا شــرکا و مشــتریان تجــاری دارنــد.
لجســتیک بــا درنظــر گرفتــن یــک تمرکــز
خارجــی ،ترکیــب تأمینکننــدگان و
مشــتریان در فرایندهــای کســبوکار ،بــا
تمــام عملکردهــای زنجیــره تأمیــن کــه
در یــک کل ادغــام شــدهاند ،روزبــهروز
کاملتــر و کاملتــر میشــود .بــا بــه
حداقــل رســاندن هزینههــا در زنجیــره
ارزش یــا ارائــه خدمــات سفارشــی،
لجســتیک بهعنــوان منبــع اصلــی مزایــای

رقابتــی و ســودآوری عمــل میکنــد.
بــرای رســیدن بــه ایــن هــدف ،بــه
یکپارچهســازی فعالیتهــا بــرای تمرکــز
بــر معیارهــای مشــتری محــور نیــاز
اســت .خدمــات مشــتری و فعالیتهــای
لجســتیک زنجیــرهای از فعالیتهــای
وابســته بــه هــم هســتند کــه بــرای
تســهیل جریــان اطالعــات ،کاالهــا و پــول
نقــد در زنجیــره ارزش یکدیگــر را تکمیــل
میکننــد .نبــود یــک فعالیــت ممکــن
اســت داللــت بــر نیــاز برخــی کانالهــای
خــاص بــه تکمیــل واحــد دیگــر داشــته
باشــد.
خدمــات مشــتری موضــوع مهمــی بــرای
محققــان و متخصصــان بــوده اســت.
متخصصــان مدتهــا اســت تشــخیص
دادهانــد کــه خدمــات حرف ـهای مشــتری،
مزایــای رضایــت مشــتری ،وفــاداری و
افزایــش ســهم بــازار را پوشــش میدهــد.
شــرکتهای لجســتیک بایــد ارتبــاط
خوبــی بــا مشــتری داشــته باشــند تــا
بتواننــد مزیــت رقابتــی خــود را افزایــش
دهنــد .همچنیــن ایــن شــرکتها بایــد
رشــد بلندمــدت خــود را حفــظ کننــد
و منابــع مناســبی را بــرای هدایــت
شــرکت تخصیــص دهنــد .همانطــور
کــه همــکاری بیــن کارکنــان در شــرکت

 6مشخصه تحول تجربه مشتری

اگرچــه تهیــه نقشــه ســفر مشــتری در
قلــب تغییــر تجربــه مشــتری قــرار دارد،
شــرکتها بایــد بــر چنــد حــوزه دیگــر
تمرکــز کننــد تــا اطمینــان حاصــل کننــد
کــه ایــن تمریــن درواقــع بــه تجربــه
بهتــر مشــتری تبدیــل میشــود .تجربــه
مشــتری  6عالمــت یــک فرآینــد متوالــی
از بهبــود و پاالیــش مســتمر را ایجــاد
میکنــد .شــرکتهایی کــه یــک تجربــه
متمایــز مشــتری را ارائــه میکننــد
دارای یــک گــزاره ارزش صریــح هســتند
و درک عمیقــی از ســفرها و عــادات
فکــری مشــتریان ارائــه میدهنــد .ســپس
ســازمانها از روانشناســی رفتــاری بــرای
شــکل دادن بــه تعامــات بــا مشــتریان
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افزایــش مییابــد ،خدمــات مشــتری
بهعنــوان هــدف فراگیــر ســازمان عمــل
میکنــد و اغلــب در بیانیــه مأموریــت
شــرکت گنجانــده میشــود .از نظــر
تاریخــی ،شــرکتهای لجســتیک بــر
تحویــل بهموقــع و هزینــه تحویــل تأکیــد
دارنــد؛ امــا تــا همیــن اواخــر ،شــرکتهای
لجســتیک عملیــات توزیــع و ارائــه
خدمــات ارزشافــزوده را بــه مشــتریان
ســازماندهی کردهانــد و درنتیجــه
خدمــات ارزشافــزوده قــرن  ۲۱همچــون
ترخیــص از گمــرک ،بســتهبندی،
برچســبزنی ،ردیابــی آنالیــن و ...بســیار
فعــال بودهانــد .بهمنظــور افزایــش ســهم
کلــی بــازار ،آنهــا از اســتراتژیها بــرای
دســتیابی بــه مزیــت رقابتــی پایــدار از
طریــق تجزیهوتحلیــل اطالعــات مشــتری
اســتفاده میکننــد .در بــازار تعاملــی و
رقابتــی امــروز ،مدیریــت روابــط مشــتری
بــرای ســودآوری شــرکت و موفقیــت
بلندمــدت آن حیاتــی اســت.
ازآنجاکــه رقابــت شــدید و افزایــش
انتظــارات مشــتری وجــود دارد ،یــک
محصــول یــا ســرویس خــوب بــه شــرکت
کمــک میکنــد تــا موقعیــت بــازار خــود
را بــه دســت آورد .برندهــا بــرای هــر
شــرکتی مهــم هســتند زیــرا آنچــه آنهــا
بــه دســت میآورنــد ،متمایــز اســت.
نــام تجــاری شــرکت لجســتیک موجــب
ایجــاد اعتمــاد در مشــتریان جهــت
تحویــل بهموقــع و تضمیــن تحویــل
محصــوالت بــه گیرندههــا میشــود.
زمانیکــه یــک محصــول خــاص بــه
تصویــر کشــیده میشــود ،مشــتری یــک
نــام تجــاری دقیــق در ذهــن دارد و ارزش
اولیــه برندینــگ ایــن اســت کــه روی توجه
کامــل بــه مشــتریان تمرکــز میکنــد و
اجــازه نمیدهــد کــه یــک کس ـبوکار بــا
مســائل نامربــوط دیگــر درگیــر شــود .یــک
برنــد قــوی میتوانــد روابــط طوالنیمــدت
بــا مشــتریان ایجــاد کنــد کــه درنتیجــه،
فــروش و ســود را بــرای آینــده تضمیــن
میکنــد .دارایــی ارزشــمند و در عیــن
حــال نامرئــی کــه یــک شــرکت در طــول
زمــان بــه دســت مــیآورد شــهرت ،نــام
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تجــاری و حســننیت آن اســت .خدمــات
مشــتری یــک رشــته پیچیــده اســت کــه
شــامل تجدیدنظــر و بررســی مجــدد همــه
چیــز از فــنآوری و فرآیندهــا گرفتــه تــا
مهارتهــا و تواناییهــای کارکنــان اســت
کــه شــامل عناصــر چندوجهــی ماننــد
تحویــل بهموقــع و کیفیــت کلــی خدمــات
اســت .بدتریــن واقعیــت ایــن اســت کــه
اغلــب کســبوکارها هیــچ راهــی بــرای
اندازهگیــری و نظــارت بــر اینکــه آیــا
مشــتریان آنهــا واقعــاً از محصــوالت یــا
خدمــات آنهــا راضــی هســتند ،ندارنــد.
تأثیــر هــر یــک از عناصــر بــر رضایــت
مشــتریان ،بــرای مدیــران بســیار مهــم
اســت .بهطوریکــه منابــع محــدود را
میتــوان بــه مهمتریــن عناصــر خدمــات
مشــتری اختصــاص داد.
در ادبیــات ،نظراتــی وجــود دارد کــه
تعییــن دقیــق ایــن را کــه کــدام
فعالیتهــا بــه خدمــات مشــتری تعلــق
دارنــد ،مشــکل میکنــد .دیــدگاه منطقــی
دربــاره خدمــات مشــتری را میتــوان
در آثــار المبــرت و اســتاک بهتــر درک
کــرد .آنهــا خدمــات مشــتری را خروجــی
سیســتم لجســتیک شــرکت میداننــد کــه
در ترکیــب بازاریابــی قــرار دارد .خدمــات
مشــتری نشــاندهنده میــزان کارایــی
سیســتم لجســتیک در صرفهجویــی
زمــان و ایجــاد ارزش فضــای بــازار بــرای
محصــول اســت .بــه گفتــه آنهــا ،سیاســت
خدمــات مشــتری فقــط بــرای مشــتریان
فعلــی ایجــاد نمیشــود ،بلکــه فراینــدی

اســت کــه وظیفــه دارد تــا حــد امــکان
تعــداد بیشــتری از مشــتریان جدیــد را
جــذب کنــد .ســطح خدمــات مشــتری
بهطــور مســتقیم بــا ســهم بــازار شــرکت،
بــا کل هزینههــای لجســتیک و نیــز بــا
ســودآوری شــرکت در ارتبــاط اســت.
در شــرایط کسـبوکار مدرن ،مدیــران باید
توجــه زیــادی بــه فعالیتهــای لجســتیک
داشــته باشــند کــه ایــن فعالیتهــا بــه
بهتریــن شــکل از طریــق خدمــات کافــی
مشــتری آشــکار میشــوند ،مشــتریان
جدیــد را جــذب و مشــتریان قدیمــی
را حفــظ میکننــد ،بنابرایــن بهطــور
مســتقیم بــر مزیــت رقابتــی شــرکت در
بــازار تأثیــر میگــذارد .خدمــات مشــتری
یکــی از جنبههــای کلیــدی پیشــنهاد بــه
مشــتریان اســت .هــدف اصلــی مدیریــت
لجســتیک ارائــه محصــول یــا خدمــات
درســت در زمــان و مــکان مناســب و بــه
مقــدار موردنظــر اســت کــه بهموجــب
آن همیشــه بایــد آن را در نظــر گرفتــه و
مراقــب باشــید تــا هزینههــای ســازماندهی
و هدایــت خدمــات مشــتری بــا کیفیــت
بــاال ســودآوری کســبوکار را تهدیــد
نکنــد .از ســوی دیگــر ،وظیفــه اصلــی
مدیریــت لجســتیک ،تحقــق عملکــرد
خدمــات مناســب مشــتری ،در درجــه
اول بــا تعریــف اهــداف و سیاســتهای
خدمــات مشــتری و اجــرای اســتراتژی
انتخــاب شــده اســت .در دهــه آخــر قــرن
گذشــته ،مدیریــت لجســتیک بــه یکــی
از جذابتریــن حوزههــای مدیریــت

اســتراتژیک در جهــان تبدیــل شــده بــود.
مدیــران ارشــد شــرکتهای بــزرگ و
متوســط بــه دنبــال یــک ابــزار جدیــد و
بســیار رقابتــی در حــوزه لجســتیک بــرای
متمایــز کــردن پیشنهادهایشــان از ســایر
رقبــای عمــده در بــازار بودنــد .هیــچ
تفــاوت قابلتوجهــی در قاطعیــت مدیــران
ارشــد شــرکتها وجــود نــدارد کــه
خدمــات مشــتری "ســیم طالیــی" اســت
و نشــاندهنده ارتبــاط بیــن بازاریابــی و
تــدارکات ،هــم در بــازار داخلــی و هــم در
بــازار بینالمللــی اســت.
مروری بر حوزه لجستیک

لجســتیک یــک تجــارت بســیار بــزرگ
اســت کــه در آن مصــرف زمیــن ،نیــروی
کار ،ســرمایه و اطالعــات ،بــه همــراه
تأثیــر آن بــر اســتاندارد زندگــی جهــان،
پیامدهــای بزرگــی دارد .همچنیــن هنــر
مدیریــت و کنتــرل جریــان کاالهــا ،انرژی،
اطالعــات و دیگــر منابــع از منبــع تولیــد
بــه بــازار اســت و بــا حمایــت از حرکــت
و جریــان بســیاری از معامــات اقتصــادی،
1
نقشــی کلیــدی در اقتصــاد دارد (هســکت
 .)1994همچنیــن لجســتیک روی توانایــی
یــک تولیدکننــده جهــت جلــب رضایــت
مشــتریان تأثیــر میگــذارد و عملکــرد
کلــی زنجیــره ارزش را تحتتأثیــر قــرار
میدهــد (ترکــی.)1998 2
امــروزه ،بایــد جریــان کار لجســتیک بــا
انتخــاب مناســب روشهــای حملونقــل،
مســیر و مــکان تســهیل شــود .زمانبنــدی
یــک فعالیــت ارزشافــزوده مهــم اســت
کــه شــامل مــکان ،زمــان و کنتــرل منابــع
زنجیــره تأمیــن میشــود .فعالیتهایــی
کــه شــامل لجســتیک هســتند شــامل
توزیــع فیزیکــی و مدیریــت مــواد هــم
میشــوند .بهطورکلــی ،فعالیتهــای
کلیــدی لجســتیک شــامل خدمــات
مشــتری ،ترافیــک و حملونقــل ،انبــار،
انتخــاب محــل انبــار و کارخانــه ،مدیریــت
موجــودی ،پــردازش ســفارش ،ارتباطــات،
تــدارکات ،بســتهبندی ،پیشبینــی

تقاضــا ،پشــتیبانی از قطعــات و خدمــات
اســت.
خدمــات مشــتری میــدان نبــرد رقابتــی
جدیــدی بــرای شــرکتهای لجســتیک
اســت .یــک تعامــل مثبــت ،دقیــق و
کافــی بیــن مشــتری و لجســتیک معمــوالً
یــک رابطــه قــوی بیــن دو طــرف ایجــاد
میکنــد .بــا مراقبت از شــرایط ناخواســته و
اطمینــان از تحویــل بهموقــع ،شــرکتهای
لجســتیکی میتواننــد بهتریــن خدمــات
ممکــن را در همــه اوقــات بــه مشــتریان
ارائــه دهنــد .ایــن امــر فرصــت مهمــی
را بــرای یــک محصــول اســتاندارد دیگــر
و یــک فرصــت ارزشــمند بــرای شــرکت
فراهــم میکنــد تــا پیشــنهاد خــود را
بــرای بــرآورده کــردن نیازهــای خــاص
مشــتری ،طراحــی کنــد .خدمــات مشــتری
کــه یکــی از خروجیهــای سیســتم
لجســتیک اســت ،میتوانــد بــرای
اندازهگیــری اثربخشــی و کارایــی عملیــات
لجســتیک اســتفاده شــود.
ســطح خدمــات مشــتری تعییــن میکنــد
کــه آیــا مشــتریان موجــود حفــظ خواهنــد
شــد؟ چــه تعــداد مشــتریان بالقــوه جــذب
خواهنــد شــد؟ تعــدادی از عناصــر نیــز بــا
خدمــات مشــتری در ارتبــاط هســتند و
اهمیــت آنهــا بیــن شــرکتها متفــاوت
اســت .اللونــد و زینســزر بــا شناســایی و
طبقهبنــدی عناصــر خدمــات مشــتری در
 3گــروه قبــل از معاملــه ،معاملــه و بعــد
از معاملــه ســهم مهمــی دارنــد .عناصــر
همانطــور کــه در شــکل  ۱نشــان
دادهشــده اســت در  3گــروه طبقهبنــدی
میشــوند.
نخســتین گــروه از اجــزای خدمــات
مشــتری (عناصــر پیــش از معاملــه) بهطــور

مســتقیم بــا فعالیتهــای لجســتیک
مرتبــط نیســت ،امــا ایــن ارتبــاط را
میتــوان بــه دلیــل ارتبــاط مســتقیم
آنهــا بــا سیاســت فــروش محصــوالت
شــکل داد .عناصــر معاملــه بــه فعالیــت
مرکــزی در فرآینــد اجــرای خدمــات
مشــتری مربــوط میشــوند .عناصــر پــس
از معاملــه ،همانطــور کــه از نامشــان
پیداســت ،بــر بــرآورده کــردن نیازهــای
خدمــات پــس از فــروش کاالهــا متمرکــز
هســتند .ایــن بخــش از مؤلفههــای
خدمــات تحویــل مبنایــی بــرای تمایــز
اساســی بیــن  2شــرط اســت :خدمــات بــه
مشــتری و ارائــه خدمــات .عناصــر پیــش
از تراکنــش و پــس از تراکنــش خدمــات
عمدتـاً بــا دیگــر عملکردهــای شــرکت (در
درجــه اول بازاریابــی ) در ارتبــاط هســتند؛
بنابرایــن لجســتیک هیــچ مســؤولیت
مســتقیمی بــرای انجــام ایــن وظایــف
نــدارد (امــا بــه معنــای عــدم همــکاری
مســتقیم دیگــران بــا لجســتیک نیســت).
حــوزه مدیریــت لجســتیک مهمتریــن
نقــش را در تعریــف سیاســتها و
اســتراتژیهای خدمــات مشــتری دارد،
بنابرایــن اهمیــت تفاوتهــای شــدید
بیــن مصرفکننــدگان خدمــات مشــتری
و ارائــه خدمــات را کاهــش میدهــد.
ایــن امــر کارایــی و اثربخشــی سیاســت
خدمــات را بهعنــوان یــک ابــزار مهــم
بــرای تفکیــک عرضــه کلــی یــک شــرکت
از ســایر شــرکتها بهبــود میبخشــد.
درصورتیکــه محصــول یــا خدمــات
موردنظــر مشــتری و یــا یــک جایگزیــن
بــرای آن در دســترس نباشــد ،احتمــال
از دســت دادن فــروش وجــود دارد.
اگرچــه افزایــش پتانســیل فــروش ممکــن

1-Heskett
2-Tracy
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اســت هزینههــای اضافــی تغییــر ســطح
خدمــات مشــتری را توجیــه نکنــد امــا
تــاش میکنــد تــا اســتانداردهای خدمــات
مشــتری را مطابــق بــا نیازهــای مشــتری
بــه روشــی مقرونبهصرفــه بــرای شــرکت
بــه دســت آورد.
بــر اســاس یافتههــای شــرکتهای
لجســتیک در سراســر جهــان ،فــرض بــر
ایــن اســت کــه مســائل و ســاختارهای
مختلــف بــه یکدیگــر مربــوط هســتند.
اجــزای اصلــی را میتــوان بهطــور
خالصــه بــه شــکل گرافیکــی بهعنــوان
یــک چارچــوب نشاندادهشــده در شــکل
 ۲توصیــف کــرد.
چگونه خدمات مشتریان لجستیک میتواند
بهبود یابد

آیــا میتوانیــد محدودیــت ســرعت
کامیونهــا در بزرگــراه را افزایــش دهیــد؟
ســریعتر حرکــت کنیــد؟ یــا بــا جــادو،
زمــان انتظــار را در گمــرک و  ...کاهــش
دهیــد؟ متأســفانه بــرای شــرکتهای
لجســتیک عوامــل بســیاری وجــود دارنــد
کــه تجربــه مشــتری را عمیقـاً تحــت تأثیــر
قــرار میدهنــد و شــما نمیتوانیــد آنهــا
را تغییــر دهیــد.
چــه چیــزی در اختیــار شماســت؟ تعهــد
شــرکت شــما بــه خدمــات مشــتری.
بــه همیــن دلیــل اســت کــه کیفیــت
خدمــات مشــتری بــه بزرگتریــن تفــاوت
کس ـبوکار در صنعــت لجســتیک تبدیــل
شــده اســت.
چگونگی بهبود خدمات مشتری در مدیریت
ایــن یــک اجبــار اســت کــه مشــتریان
لجستیک
میخواهنــد و کس ـبوکار شــما نمیتوانــد
اهمیــت خدمــات مشــتری در زنجیــره
از پــس آن برآیــد.
تأمیــن چیســت؟ چگونــه شــرکت
لجســتیک شــما میتوانــد خدمــات
اهمیت خدمات مشتری در لجستیک
مشــتری شــما را بهبــود بخشــد؟ طبــق
بــر اســاس گزارشهــا متعــدد در ســال
گــزارش مکنــزی از شــرکتهای موفــق در
 ،۲۰۱۹از میــان شــرکتهای لجســتیک
حــوزه لجســتیک میتــوان بــه مــوارد زیــر
 ۹۸درصــد مدعــی بودهانــد کــه خدمــات اشــاره کــرد:
مشــتری بخــش مهمــی از اســتراتژی ســریع و بهطــور کامــل ارتبــاط برقــرار
کلــی کســبوکار و شــرکت آنهــا اســت کنیــد تــا اعتمــاد ایجــاد کنیــد.
و  ۵۵درصــد اعــام کردهانــد کــه حفــظ فرقــی نمیکنــد کــه ایــن یــک تحقیــق
خدمــات مشــتریان بزرگتریــن چالــش کاری جدیــد اســت یــا یــک پرســش
دربــاره یــک ســفارش موجــود ،مشــتریان
آنهــا اســت.
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شــما وقتــی بــه شــما میرســند یــک
چیــز میخواهنــد :پاســخ.
یــک مدیــر فــروش در اداره مــواد کیفــی
در ایــن رابطــه میگویــد" :دربــاره خدمــات
مشــتری ،اولویــت اول مــا ارتبــاط اســت".
مــا میخواهیــم هرچــه ســریعتر و تــا
حــد امــکان ،کامــل بــا مشــتریان ارتبــاط
برقــرار کنیــم .مــا میخواهیــم آنهــا تــا
آنجــا کــه مــا میدانیــم ،بداننــد".
در ایــن گــزارش  3موضــوع کلیــدی از
تیمهایــی کــه در خدمــات مشــتری
برتــری دارنــد جمــعآوری شــده اســت:
آنهــا ســرعت ،ثبــات و صداقــت را در

ارتباطــات مشــتری خــود اولویتبنــدی
میکننــد .
سرعت

ســرعت در ارتبــاط ،اســاس خدمــات
مشــتری اســت .هــر چــه اطالعــات را
ســریعتر تحویــل بگیریــد ،ســریعتر
میتوانیــد اقــدام کنیــد و ایــن چیــزی
اســت کــه مشــتریان میخواهنــد.
از میــان شــرکتهای لجســتیک
بررســی شــده ،فقــط  ۲۵درصــد اعــام
کردهانــد کــه در کمتــر از  ۳۰دقیقــه
پاســخ میدهنــد.
 62درصــد شــرکتها در عــرض یــک
ســاعت از دریافــت پرســش مشــتری،
پاســخ میدهنــد.
 ۴۶درصــد اعــام کردهانــد پاســخ بــه
یــک پرســش جدیــد مشــتری بیــن یــک
ســاعت تــا  ۴ســاعت طــول میکشــد.
ثبات

بــه همــه چیــز جــواب دهیــد .حتــی اگــر
نمیدانیــد چطــور .توضیــح دهیــد کــه
چــه اتفاقــی دارد میافتــد و چــهکاری
انجــام میدهیــد تــا پاســخ درســتی بــرای
آنهــا پیــدا کنیــد .ســکوت قاتلــی اســت
کــه هیچکــس نمیخواهــد بــرای چــای
و بیســکویت از آن دعــوت کنــد.
درستکاری

صراحــت و شــفافیت در ارتبــاط با مشــتری
را در نظــر داشــته باشــید ایــن بــدان
معنــا نیســت کــه بــه آنهــا اعــام کنیــد
پاســخ همــه مشکالتشــان را میدانیــد،
بلکــه ایــن اطمینــان را ایجــاد کنیــد کــه
راهحــل مناســب بــرای رفــع مشکالتشــان
را خواهیــد یافــت.
فرآینــدی ایجــاد کنیــد تــا یادگیــری
مســتمر بــرای کارمنــدان را تقویــت
کنیــد.

بخشــی از یــک کسـبوکار با رشــد بــاال در
یــک صنعــت پرســرعت ماننــد لجســتیک
اســت کــه نیازمنــد پشــتیبانی ،فــروش و
مدیریــت هزینــه اســت .ایــن بــدان معنــی

اســت کــه رهبــران کســبوکار بایــد مشــکالت موجــود و راهحلهــا جهــت
آمــوزش مــداوم را بــرای آمــاده نگهداشــتن بهرهبرداریهــای آتــی آگاهــی داشــته
نماینــدگان و ســرعت بخشــیدن بــه آنهــا باشــند".
داشــته باشــند ،بهویــژه زمانــی کــه آنهــا
دانــش وســیعی را دربــاره مــواد ،مناطــق و بــه حداقــل رســاندن نقــاط تمــاس
مشــتری بــا تیــم خــود
سیســتمها در دســت دارنــد.
یــک فرآینــد بــرای آمــوزش مــداوم ایجــاد زمانــی کــه یــک درخواســت پشــتیبانی
کنیــد تــا بــه نماینــدگان در رأس یــک ارســال میکنیــد ،انتقــال از یــک نماینــده
برنامــه آموزشــی منظــم و بــرای کارمنــدان بــه نماینــده دیگــر خســتهکننده اســت.
استخدامشــده جدیــد آمــوزش داده شــود .مشــتریان نمیخواهنــد از اعضــای تیــم
ایــن زمــان بایــد بــرای مــرور تغییــرات شــما ایــن مــوارد را بشــنوند و نیــازی بــه
فرآینــد ،بهروزرســانیها ،یــا راهحلهــای دیــدن بحــث و مشــکالت تیــم شــما در
کــه ممکــن اســت بــرای بقیــه اعضــای مســیر رســیدن بــه یــک راهحــل نیســت.
تیــم مفیــد باشــند ،برنامهریــزی شــود .مشــتریان فقــط میخواهنــد مطمئــن
باشــند کــه کس ـبوکار شــما میتوانــد بــه
روشهایــی بــرای تأکیــد بــر یادگیــری آنهــا راهحــل بدهــد.
مــداوم
جســی جنــت ،مدیرعامــل و یکــی از
بررســی روزانــه :همــه اعضــای تیــم بنیانگــذاران الممــی ،در ایــن رابطــه
را قبــل از شــروع روز بــرای یــک جلســه میگویــد :ایــن نکتــه کلیــدی اســت زیــرا
ســریع  ۱۵یــا  ۳۰دقیق ـهای جمــع کنیــد .تیمهــا بایــد بتواننــد بــرای حــل مشــکالت
چنــد تــا از یادگیریهــای عالــی را بــرای پیــش از رســیدن بــه مشــتریان ،بهآرامــی
آنهــا بــه اشــتراک بگذاریــد تــا ایــن بــا هــم همــکاری کننــد.
روز را بــه یــاد داشــته باشــند ،بهعــاوه او میگویــد" :در دنیــای غیرقابلپیشبینــی
بهروزرســانیهایی کــه آنهــا بایــد موفــق و حســاس بــه زمــان زنجیــره تأمیــن،
باشــند( .تشــکیل جلســات ) 1FR
ارتبــاط داخلــی ســریع کلیــد ارائــه نتایــج
بررســی هفتگــی :تیــم را بــرای یــک بــرای مشــتریان اســت" ضــروری اســت
جلســه  ۱ســاعته گــرد هــم بیاوریــد که در کــه اعضــای تیــم چندمنظــوره بتواننــد
آن شــرایط مشــکل و شــیوه حــل آنهــا را در زمــان واقعــی بــرای حــل مســائل
پوشــش میدهیــد .از تیــم خــود بخواهیــد پیــش از رســیدن بــه مشــتری بــا یکدیگــر
تــا تجربیــات خــود را بــه اشــتراک بگذارنــد همــکاری کننــد".
تــا همــه شــما از یکدیگــر یــاد بگیریــد.
آمــوزش اســتخدامی جدیــد چرخشــی :روشهایــی بــرای بــه حداقــل رســاندن نقــاط
وقتــی نماینــدگان جدیــد بــه تیــم شــما تمــاس مشــتری بــا تیــم
میپیوندنــد ،کارمنــدان بــا تجربــه ،مکالمــه داخلــی را از رشــتههای ایمیــل
هدایــت جلســات آموزشــی را بــر عهــده خــارج کنیــد :اغلــب بــرای همتیمیهــا
میگیرنــد .ایــن کار بــه همــه ایــن شــانس ایمیــل ارســال میکنیــد تــا پرس ـشهایی
را میدهــد کــه دانــش خــود را بــهروز مطــرح کنیــد ،پاس ـخها را دنبــال کنیــد و
کننــد و بــه همتیمیهــای جدیــد اجــازه ســفارش را ادامــه دهیــد .بــرای مشــتریان،
میدهــد تــا از مثالهــای مســتقیم یــاد ایــن زنجیرههــای ایمیــل طوالنــی نامنظــم
و پیچیــده بــه نظــر میرســند .بــرای
بگیرنــد.
"دانــش جدیــد را مرورکنیــد ،دانــش انجــام ایــن کار ،میتوانیــد بــه تیــم خــود
موجــود را مــرور کنیــد و موقعیتهــای کمــک کنیــد تــا حرف ـهای باقــی بمانــد و
مشــترکی را کــه بــه وجــود میآینــد ،بــه آنهــا راهــی بــرای همــکاری داخلــی
پوشــش دهیــد تــا همــه دربــاره بــدون ارســال ایمیــل بدهیــد.
مســیریابی خــودکار را بــرای دریافــت
1-Fast Responce
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پیــام بــه شــخص مناســب تنظیــم کنیــد:
بهجــای ارســال ایمیــل بــرای پرســیدن،
"آیــا میتوانیــد ایــن کار را انجــام دهیــد؟"
ســعی کنیــد از مســیریابی پیــام اســتفاده
کنیــد تــا بهطــور خــودکار آن را در دســتان
همتیمــی صحیــح خــود قــرار دهیــد.
شــما میتوانیــد ایــن کار را بــا ابزارهــای
تیکتینــگ ســنتی و نیــز بــا نرمافزارهــای
خــاص خدمــات مشــتریان تنظیــم کنیــد.
معمــوالً تیمهــا بــا در نظــر گرفتــن
نمایندگیهــا ،منطقــه تعیینشــده خــود،
یــا بــا حســاب خــاص مشــتری ،پیامهــا را
هدایــت میکننــد.
از بســیاری از کانالهــای ارتباطــی
اســتفاده کنیــد
مشــتریان انتظــار دارنــد کــه بتواننــد از
طریــق ایمیــل و تلفــن بــا شــما تمــاس
بگیرنــد ،امــا بســیاری از تیمهــا در حــال
گســترش دسترســی خــود بــه گزینههایــی
ماننــد  SMSو چــت آنالیــن در وبســایت
هســتند .اینکــه در چــه زمانــی و کجــا
در دســترس مشــتری باشــید ،بــرای یــک
اســتراتژی خدمــات مشــتری موفــق بســیار
مهــم اســت.
کانالهــای ارتباطــی اصلــی مورداســتفاده
توســط کســبوکارهای لجســتیک

ایمیــل :ایمیــل رایجتریــن راهــی اســت
کــه مشــتریان بــرای هــر پرسشــی دربــاره
کسـبوکار گرفتــه تــا پشــتیبانی ،بــا شــما
تمــاس میگیرنــد .ایــن کار ســاده ،ســریع
و قابلاعتمــاد اســت.
تلفــن :مشــتریان شــما میخواهنــد زمانــی
کــه بــه شــما نیــاز دارنــد صــدای شــما را
بشــنوند.
ارســال  :SMSاز ســرویس  SMSتجــاری بــرای
ارســال بهروزرســانیهای فــوری ،تأییــدات
و ...بــه مشــتریان اســتفاده کنیــد .ســعی
کنیــد از سرویســی ماننــد "تویلیو "1اســتفاده
کنیــد؛ بنابرایــن مشــتریان نیــز میتواننــد
پاســخ دهنــد و بــه شــما اجــازه دهنــد کــه
یــک مکالمــه دوطرفــه داشــته باشــید.
وبســایتهای ارتبــاط جمعــی :مشــتریان
1-Twilio
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ممکــن اســت از پیغامگیــر فیسبــوک
بــرای ارتبــاط بــا کســبوکار شــما جهــت
درج شــکایات و یــا پرســشهای فــروش
اســتفاده کننــد .اگــر شــما بهطــور منظــم
ایــن کانالهــا را کنتــرل نمیکنیــد ،در
زمینــه کســبوکار پتانســیل الزم را از
دســت خواهیــد داد.
ارتباطات خود را یکپارچه کنید
بــرای از بیــن بــردن مشــکالت مربــوط بــه
از بیــن رفتــن اطالعــات و نیــز انحصــاری
بــودن دانــش ســازمانی در خدمــات
مشــتریان ،کســبوکارها از نرمافزارهــای
داخلــی مشــترک اســتفاده میکننــد
کــه ارتباطــات شــما را در یــک پلتفــرم
یکپارچــه میکنــد .ایــن کار میتوانــد
همــه ارتباطــات تیــم شــما ماننــد
ایمیــل ،SMS ،چتآنالیــن ،وبالگهــای
تلفــن ،وبســایتهای ارتبــاط جمعــی
و ...را حفــظ کنــد .تیــم شــما میتوانــد
مســتقیم روی پیامهــا نظــارت داشــته
باشــد و دانــش بـهروز در مواجهــه بــا آنهــا
را کســب کنــد ،بنابرایــن فضــای داخلــی
شــما بــه مرکــزی بــرای انجــام کار و یــک
مســیر حسابرســی قابلاعتمــاد تبدیــل
میشــود.
عملکــرد مرکــز تمــاس را از طریــق
تعامــل کارمنــدان افزایــش دهیــد
مشــتریان بهطــور فزاینــدهای در حــال
تبدیــل شــدن بــه هســته مرکــزی شــرکت
هســتند ،اغلــب حلوفصــل مشــکالت
آنهــا پیچیدهتــر اســت ،بنابرایــن ارائــه
خدمــات مشــتری بــا کیفیت باال و ســازگار،
بــه عواملــی ازجملــه تجربــه و آگاهــی
از طریــق آمــوزش مســتمر و پشــتیبانی
مناســب بســتگی دارد .عــدم حفــظ ایــن
کارمنــدان بــا اســتعداد میتوانــد عواقــب
قابلتوجهــی داشــته باشــد :فرســایش
کارمنــد میتوانــد رضایــت مشــتری را
کاهــش دهــد درحالیکــه هزینههــای
عملیاتــی را افزایــش میدهــد .از آنجــا
کــه عوامــل قدیمــی تخصــص و دانــش
ســازمانی بیشــتری بــرای تعامــل بــا
مشــتری دارنــد ،بهبــود حفــظ کارمنــدان

نیــز تأثیــر مســتقیمی بــر کیفیــت مراقبــت
از مشــتری دارد .کارمنــدان راضــی بیــش
از  3برابــر همــکاران ناراضــی بــرای
حــل مســائل مشــتری مشــتاق هســتند؛
بنابرایــن شــرکتها چگونــه میتواننــد
مطمئــن شــوند کــه محــل کار پشــتیبان
ســبب ایجــاد فرســایش در عملکــرد
کارکنــان خواهــد بــود؟
تحقیــق مؤسســه مکنــزی نشــان میدهــد
کــه عــاوه بــر دســتمزد و اســترس مربــوط
بــه شــغل ،تعــدادی از عوامــل دیگــر نیــز
بیشــترین تأثیــر را بــر رضایــت و حفــظ
کارمنــدان دارنــد .بــر ایــن اســاس،
شــرکتها بایــد بــر بهبــود فرآیندهــای
داخلــی خــود تمرکــز کننــد تــا کارکنــان
احســاس رضایــت کننــد.
کیفیــت خدمــات بــه مشــتریان بهیادماندنــی
است

مشــتریان ممکــن اســت هرگــز کامیونهــا،
انبــار شــما ،راننــدگان متعهــد و صاحبــان
بســته و یــا حتــی محصــوالت خودشــان
را نبیننــد .بــه همیــن دلیــل اســت کــه
رهبــران خدمــات مشــتری را بســیار
مهــم میداننــد و ایــن چیــزی اســت کــه
مشــتریان شــما دربــاره تجربــه خــود بــا
شــما بــه یــاد خواهنــد آورد.
نتیجهگیری

لجســتیک فعالیتــی اســت کــه بــا صــرف
کمتریــن هزینــه ممکــن بــه غلبــه بــر فضــا
و زمــان میپــردازد .مدیریــت لجســتیک
ارتبــاط مســتقیمی بــا خدمــات مشــتری
یــا کیفیــت خدمــات دارد .عــاوه بــر ایــن،
فــروش شــرکت بــه کیفیــت خدمــات
مشــتری بســتگی دارد ،سیاســت خدمــات
مشــتری میتوانــد احتمــال از دســت
رفتــن فــروش را بــه حداقــل برســاند.
قانــون قدیمــی بازاریابــی میگویــد کــه
مشــتریان راضــی ســرمایه واقعــی شــرکت
هســتند و آنهــا ســرمایه را بــا باالتریــن
نــرخ افزایــش نشــان میدهنــد .نقــش
خدمــات مشــتری زمانــی بیشــتر میشــود
کــه مشــخص شــود اکثــر عملکردهــای آن
در تمــاس مســتقیم بــا مشــتریان در بــازار
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.اجــرا میشــود
در مواجهــه بــا چالشهــای تغییــر و
 امــروزه حیطــه،پیشــرفت تکنولــوژی
وظایــف مشــتریان ســختتر شــده و
 بــا.بــه اطالعــات بیشــتری نیــاز دارنــد
درک ویژگیهــای مشــتری و ایجــاد
 ارائهدهنــده،یــک تعامــل شــخصی
.خدمــت میتوانــد آنهــا را فعــال کنــد
، قابلیتهــای بینقــارهای،بااینوجــود
نوآوریهــای تکنولــوژی و ارتبــاط بیــن
،عملیــات لجســتیک تجــاری آنهــا
ســتونهایی هســتند کــه آنهــا را
 مأموریــت.منحصربهفــرد ســاختهاند
:کلــی شــرکتهای لجســتیک ایــن بــود منابع
https://frontapp.com/blog/how-toکــه مشــتریان سراســر جهــان را بــه انجــام
improve-customer-service-in-logistics
کســبوکار از طریــق وب و ایجــاد روابــط
https://frontapp.com/blog/how-to.و نیازهــای مرتبــط بــا آنهــا قــادر کننــد
improve-customer-service-in-logistics
،بــا توجــه بــه مطالعــه صنعــت لجســتیک
رونــد آینــده بهصــورت زیــر نشــان داده
Cohen, R. H., Chu, E. H., Ferguson, W. W.,
& Xenakis, S. S. (2008). A cross sectional
: میشــو د
comparison and analysis of productivity
بــه
نیــاز
و
رشــد
بیشــترین
بــا
چیــن
for 21 National Postal Administrations"
ارائــه خدمــات لجســتیک
in Managing Change in the Postal and
Delivery Industries, Ed. Michael A. Crew
ازآنجاکــه چیــن بهعنــوان "کارخانــه
and Pul R. Kleindorfer, Dluwer Academic
 مــواد و،جهانــی" شــناخته میشــود
Publishers, January 2008
محصــوالت خــام بایــد بــه کشــورهای
Firth L, David J., Kathleen, A., & Moore,
.دیگــر و از طریــق کشــتی حمــل شــوند
C. L. (2007). How can managers reduce
میتــوان پیشبینــی کــرد کــه رشــد
employee intention to quit? Journal of
در
قابلتوجهــی در خدمــات لجســتیک
:
management of Psychology, 19 (2) 170187.
.چیــن وجــود خواهــد داشــت
بــرای لجســتیک ســریع بــاال خواهــد
.رفــت و حتــی افزایــش خواهــد یافــت
آنچــه مهــم اســت ایــن اســت کــه همــه
بهبودهــا فقــط بــا هــدف بهبــود بهــرهوری
و گســترش خدمــات مشــتری صــورت
 شناســایی یــک بــازار مناســب و.میگیــرد
شــروع یــک رابطــه معن ـیدار بــا اســتفاده
از محتــوای مرتبــط و ســرگرمکننده یــک
تاکتیــک ضــروری بــرای ایجــاد مشــتریان
وفــادار اســت زیــرا آنچــه مســلم اســت
 برابــر حفــظ مشــتری6 جــذب مشــتری
.فعلــی هزینهبــر خواهــد بــود

Wahu Nyaga J., (2017). Postgraduate
student, Jomo Kenyatta University of
Agriculture and Technology, International
Journal of Supply Chain and Logistics
ISSN xxxx-xxxx (Paper) ISSN XXXX-XXXX
(Online) Vol.1, Issue No.1, pp 44 - 60,
2017
Jeff Berg and Julian Raabe.(2020)
Charting the future of customer care
through a core optimization philosophy |
McKinsey
Jeff Berg, Keith Gilson, and Greg Phalin,
“ Winning the expectations game in
customer care,”
September 2016.
Boban Melovic,Slavica Mitrovic,Arton
Djokaj,Nikolai Vatin. (2015), International
Scientific Conference Urban Civil
Engineering and Municipal Facilities,

کاهش تعداد انبار
 توســطJIT ازآنجاکــه موجــودی صفــر و
،شــرکتهای بســیاری اتخــاذ میشــوند
تعــداد انبــار یــا انــدازه انبــار کاهــش
 شــاخص عملکــرد مدیریــت.خواهــد یافــت
انبــار دیگــر فضــای مورداســتفاده نــرخ
انبــار نیســت بلکــه بــرای پیــدا کــردن
.گــردش موجــودی اســت
افزایش قیمت حملونقل هوایی
پیشبینــی میشــود کــه قیمــت
ســوخت بهطــور مــداوم افزایــش یابــد
 قیمــت خدمــات،و ایــن بهنوبــه خــود
لونقــل هوایــی را افزایــش میدهــد؛
 حم
بنابرایــن نتیجــه ایــن اســت کــه تقاضــا

اهمیت بستهبندی
در مدیریت زنجیره تأمین
بســتهبندی ،صنعتــی روبــه رشــد اســت و
امــروز میدانیــم کــه دیگــر ایــن صنعــت
بــه یــک بســته یــا کارتــن محــدود
نمیشــود ،بلکــه سیســتمی یکپارچــه
بــرای آمادهســازی کاالهــا جهــت
جابهجایــی امــن ،مقرونبهصرفــه و مؤثــر
در زنجیــره تأمیــن اســت کــه درنهایــت،
حداکثرســازی فــروش و ارزش و احتــرام
بــه مصرفکننــده را بــا خــود بــه همــراه
دارد .ایــن موضــوع بــدان معناســت کــه
بســتهبندی نقــش مهمــی در مدیریــت
زنجیــره تأمیــن دارد .بســتهبندی
مناســب ،محصــوالت را از آســیب دیــدن
محافظــت کــرده و توزیــع مقرونبهصرفــه
را امکانپذیــر میســازد .همچنیــن بــا
تأثیــری کــه در ایجــاد ارتبــاط بــا مشــتری
دارد ،بهعنــوان یکــی از مهمتریــن عوامــل
تمایــز محصــول در بــازار رقابتــی بهشــمار
مـیرود .در حقیقــت ،طراحــی بســتهبندی
بــه ابــزار ارتباطــی مؤثــری بــا مشــتریان
تبدیلشــده و نقشــی کلیــدی در ایجــاد
هویــت یــک برنــد دارد .بــرای داشــتن
مدیریتــی موفــق در زنجیــره تأمیــن ،بایــد
سیســتمهای بســتهبندی جنبههــای
بازاریابــی ،حملونقــل ،محصــول و
محیطزیســت را در نظــر بگیرنــد .جهــت
ایجــاد یــک تجربــه خــوب از زنجیــره
تأمیــن ،بایــد امــکان بســتهبندیهای
مختلــف تضمیــن شــود.
در حــوزه لجســتیک ،بســتهها بایــد
بهگونــهای باشــد کــه جابهجایــی آنهــا
در همــه مراحــل رســیدن بــه مشــتری،
آســان باشــد .از جنبــه بازاریابــی،
بســتهبندی بایــد بهگونــهای باشــد کــه
توجــه مشــتری و مصرفکننــده را بــه
خــود جلــب کنــد .از دیــد محصــول،
بســتهبندی بایــد بــرای اکثــر محصــوالت
یکســان باشــد تــا زمــان و هزینــه را بــه
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حداقــل برســاند .یــک بســتهبندی خــوب
بایــد همــه ایــن ابعــاد را در خــود داشــته
باشــد تــا انتظــارات مشــتری را بــرآورده
کــرده و تقاضــای مجــدد ایجــاد کنــد.
بهتریــن محصــوالت در دنیــا اگــر درجایــی
کــه بــه آنهــا احتیــاج اســت ،نباشــند؛
بیاســتفاده خواهنــد مانــد .بــرای
حفاظــت از کاالهــا در رونــد جابهجایــی،
بســتهبندی بخــش مهمــی از فراینــد
تحویــل را بــه خــود اختصــاص میدهــد.
درواقــع ،ارســال کاال فراتــر از قــرار دادن
آن در یــک جعبــه اســت .در ادامــه نشــان
میدهیــم کــه چــرا ایــن مهــم ،بــرای
کســبوکار ضــرورت دارد:


جابهجایی را امکانپذیر میکند



از کاالهای شما محافظت میکند

ایــن یــک موضــوع بدیهــی اســت ،امــا
نکتــهای ارزشــمند را بــا خــود بههمــراه
دارد .بســتهبندی درســت هنــگام
حملونقــل ،محصــوالت شــما را بــه سراســر
دنیــا میرســاند و دربــاره محصــوالت
کوچکتــر ،امــکان ارســال آســان حجــم
زیــادی از محصــول را ممکــن میکنــد.
کاالهایــی کــه در حیــن جابهجایــی
امــکان آســیب دیــدن دارد ،میتوانــد
مشــکالت اساســی بــه همــراه داشــته
باشــد .ایــن کاالهــا نهتنهــا هزینــه تأمیــن
مجــدد کاالی شکســته شــده ،بلکــه
هزینــه ارســال بســته بــه فرســتنده را
بــه فروشــنده تحمیــل میکنــد .ارســال
محصــوالت شکســته یــا آســیبدیده،
تصویــر بــدی از شــرکت لجســتیک ایجــاد
میکنــد .بســتهبندی مناســب توســط
لجســتیک ،کاالهــا را امــن نگــه مــیدارد
و بهاینترتیــب ،در بهتریــن شــرایط بــه
مقصــد میرســاند.

 اطالعات مهم را انتقال میدهد

اطالعــات مهــم زیــادی وجــود دارد کــه
توزیعکننــده بایــد دربــاره محصولــی کــه
جابهجــا میشــود ،از آنهــا اطــاع داشــته
باشــد .بســتهبندی مناســب ،بهتریــن
مــکان بــرای ارائــه ایــن اطالعــات اســت.
ایــن مــوارد میتوانــد بســیار ســاده باشــد؛
ماننــد آدرس مبــدأ یــا مقصــد یا شکســتنی
بــودن مرســوله؛ امــا میتــوان اطالعــات
دقیقتــری ماننــد دمایــی را کــه بســته
بایــد در آن قــرار بگیــرد نیــز ارائــه کــرد.


ذخیرهسازی را ممکن میسازد

هــدف اصلــی در مدیریــت زنجیــره
تأمیــن ،کســب رضایــت مشــتری اســت.
بااینحــال ،بایــد در خاطــر داشــته باشــیم
کــه متغیرهــای زیــادی میتواننــد ایــن
فراینــد را تحــت تأثیــر قــرار دهنــد.
بســتهبندی میتوانــد قابلیــت اطمینــان،
کیفیــت ،ســرعت جابهجایــی و هزینــه
یــک محصــول را تحــت تأثیــر قــرار
دهــد .بســتهبندی مناســب ،انبــار کــردن
هــر نــوع محصولــی را ســاده میکنــد.
بســتهبندی مناســب ،ردیــف کــردن
بســتهها ،قــرار دادن آنهــا در قفســهها
و جابهجایــی آنهــا را آســانتر میکنــد
و درنهایــت ،بــه بهینهســازی هزینههــا
در کل زنجیــره تأمیــن و افزایــش نــرخ
بازگشــت ســرمایه منجــر میشــود.
بســتهبندی یکــی از مهمتریــن و
پیچیدهتریــن فرآیندهــا در تجــارت
الکترونیــک اســت کــه از هزینــه
حملونقــل تــا تجربــه مشــتری را
تحــت تأثیــر قــرار میدهــد .انتخــاب
بســتهبندی مناســب ،تفــاوت زیــادی در
محصــوالت و تجربــه خوشــایندی بــرای
مشــتریان ایجــاد میکنــد.

مطالعات امکانسنجی و انواع آن
دکتر نگار معتمدی
نماینده مدیرعامل و مدیر دفتر استراتژیک
تیپاکس
مائده عبادی
مسؤول برنامهریزی استراتژیک تیپاکس

مقدمه

بســیار بهنــدرت پیــش میآیــد زمانــی
کــه قصــد ایجــاد یــک پــروژه اقتصــادی
را داریــم بتوانیــم همــه ســرمایه موردنیــاز
بــرای شــروع و اســتقرار آن را بهطــور
شــخصی تأمیــن کنیــم .در چنیــن
مواقعــی تیــم اجرایــی پــروژه میتوانــد از
گزینههایــی ماننــد جــذب ســرمایه الزم
از ســرمایهگذاران ،دریافــت تســهیالت از
مؤسســات وامدهنــدهای ماننــد بانکهــا،
مؤسســات اعتبــاری و… اســتفاده کنــد.
جهــت اســتفاده از گزینههــای جــذب
ســرمایه موردنیــاز دریافــت موافقــت
مؤسســات مالــی و ســرمایهگذاران الزامــی
اســت کــه ایــن امــر در گــرو معرفــی
مطلوبیــت طــرح و پــروژه و بررســی
موشــکافانه آن از جوانــب مختلــف اعــم
از عملــی بــودن ،مفیــد بــودن و ســودآور
بــودن آن اســت .بــه همیــن منظــور ،الزم
اســت تــا گزارشــی را بانــام طــرح توجیهــی
و یــا طــرح توجیــه فنــی ،اقتصــادی و
مالــی پــروژه ارائــه کنیــم .همانطــور کــه
گفتــه شــد ،الزمــه اجــرای یــک پــروژه،
انجــام مطالعــات اســت .البتــه انــواع
مختلفــی از مطالعــات وجــود دارد کــه بایــد
انجــام شــوند ماننــد مطالعــات فرصــت،
مطالعــات پیشامکانســنجی ،مطالعــات

امکانســنجی ،مطالعــات صالحیــت پــروژه
و طــرح کســبوکار.
مطالعــه فرصــت ،قبــل از مطالعــه پیــش
امکانســنجی انجــام میشــود و شــامل
کشــف فرصتهــا ،تدویــن ایــده پــروژه،
تهیــه و جمــعآوری اطالعــات و پایــگاه
داده الزم و تأییــد اطالعــات و ارزیابــی
اولیــه دادههــا و اطالعــات اســت و
مطالعــه پیشامکانســنجی ،بعــد از
انجــام مطالعــه فرصــت انجــام میشــود.
هیچکــدام از ایــن مطالعــات جایگزیــن
یکدیگــر نیســتند و هــر یــک بهمنظــور
خاصــی مورداســتفاده قــرار میگیرنــد.
تفــاوت میــان مطالعــه فرصــت،
مطالعــه پیشامکانســنجی و مطالعــه
ا مکا نســنجی
هــر پــروژه ســرمایهگذاری دارای اهــداف
مالــی اســت و قصــد دارد درنهایــت یــک
ســرمایه ثابــت بــرای خــود ایجــاد کنــد.
مقدمــات الزم بــرای دســتیابی پروژههــای
ســرمایهگذاری بــه اهــداف مالــی خــود،
عبــارت از ارزیابــی وضعیــت موجــود و
پتانســیل ســازمان بــرای کســب حداکثــر
منفعــت از پــروژه ،کارایــی اقتصــادی،
مشــخص بــودن هــدف و بررســی
امکانپذیــری اجــرای پــروژه اســت .امــروزه

موضوعــات دیگــری نیــز در ایــن رابطــه
مطــرح میشــوند ماننــد مطالعــات فرصــت،
مطالعــات پیشامکانســنجی ،مطالعــات
امکانســنجی ،مطالعــات صالحیــت پــروژه
بوکار .توســعه یــک پــروژه
و طــرح کســ 
بــا اســتفاده از مشــاورههای مختلــف و
بــر اســاس مســتندات مربوطــه ،موجــب
تســهیل ســرمایهگذاری و بهبــود امــر
تصمیمگیــری دربــاره پــروژه و اجــرای
آن میشــود و تصویــر شــفافی از همــه
ســطوح پــروژه ارائــه میدهــد .قبــل
از توســعه پــروژه بایــد بــه جمــعآوری
دادههــا (انجــام مطالعــه بخــش،
مطالعــات منطقــهای ،مطالعــات بــازار و
بررســی پروژههــای فــردی) و ســپس
بــه انجــام مطالعــه فرصــت و مطالعــه
پیشامکانســنجی پرداخــت .در ادامــه،
ایــن دو نــوع مطالعــه را توضیــح خواهیــم
داد .مطالعــه امکانســنجی ابــزاری اســت
کــه میتوانــد مبنــای فنــی ،اقتصــادی
و مالــی را بــرای تصمیمگیــری دربــاره
ســرمایهگذاری یــک پــروژه ارائــه دهــد.
مطالعه فرصت

حــوزه مطالعــه امکانســنجی بــه ماهیــت
آن بســتگی دارد؛ بنابرایــن مطالعــات
امکانســنجی بــرای پروژههــا و بــرای
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شــرکتها متفــاوت اســت .در نخســتین
مــورد ،میــزان ســرمایه متحمــل شــده،
تجزیهوتحلیــل مالــی اســتاتیک و پویــا،
پیشبینیهــای فنــی و اقتصــادی بــا
هــدف ارتقــاء ،تعییــن حاشــیههای
خطــر بــرای پروژههــای ســرمایهگذاری
خــاص انجــام میشــود؛ امــا در مــورد
دوم ،از طریــق تحقیقــات ،تجزیهوتحلیــل
و پیشبینیهــا ،بــه تعییــن مختصــات
فنــی و اقتصــادی و نتیجــه اســتراتژیهایی
از قبیــل توســعه ،تهدیــد ،تقســیم و
فــروش پرداختــه میشــود .مطالعــات
بــرای
میتوانــد
امکانســنجی،
تصمیمگیــری دربــاره توســعه یــک
ســازمان در یــک بخــش یــا یــک فعالیــت
خــاص ،جــذب تأمیــن مالــی خارجــی،
اصــاح و بهبــود کیفیــت و عملکــرد
رقابتــی ،تعریــف یــک اســتراتژی بلندمدت
یــا میانمــدت و ...نیــز اســتفادهشــود .بــر
اســاس ایــن اهــداف ،انــواع مختلفــی از
مطالعــات امکانســنجی وجــود دارد کــه
عبارتانــد از:
مطالعات برای اهداف جدید
مطالعــات بــرای توســعه شــرکتهای
موجــود بــا ویژگیهــای مشــخص و بــدون
ســود و یــا ســود کــم
مطالعاتــی بــرای تحلیــل پایــداری
اقتصــادی عملیــات خصوصیســازی،
انحــال ،جداســازی یــا ادغــام دو یــا چنــد
نهــاد جداگانــه.
مزایای مطالعه فرصت

مطالعــه فرصــت در طراحــی یــک پــروژه
ســرمایهگذاری بســیار ارزشــمند اســت
و درصــد نســبتاً باالیــی از پروژههــا بــه
دلیــل عــدم انطبــاق زیــاد ،عــدم امــکان
توســعه یــک پــروژه خــاص و یــا کمبــود
منابــع ،در ایــن مرحلــه متوقــف میشــوند.
اگــر ایــن مطالعــه انجــام شــود ،ممکــن
اســت پــروژه اجــرا شــود و مهمتــر از همــه،
منابــع قابلتوجهــی را مصــرف کنــد ،امــا
پــس از مطالعــه پیشامکانســنجی و
امکانســنجی نهایــی ،عــدم انطبــاق بــا
اهــداف تعیینشــده مشــخص و پــروژه
متوقــف شــود.
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مطالعات پیشامکانسنجی(:)PFS
معمــوالً زمانــی کــه ســرمایهگذار چنــد
گزینــه مختلــف بــرای ســرمایهگذاری
را مقابــل خــود میبینــد ،بــرای تعییــن
انتخــاب بهتــر از بیــن گزینههــای
موجــود ،مطالعــات پیشامکانســنجی
انجــام میگیــرد کــه در آن بــه مشــخصات
کلــی پــروژه پرداختــه میشــود کــه بایــد
در آن بــه مــوارد زیــر توجــه کــرد:
بازنگــری ،بازبینــی و اعــام نظــر دربــاره
مطالعــات پیدایــش طرح
تعیین و تحلیل گزینههای فنی طرح
تحلیل مالی و اقتصادی گزینههای فنی
طرح
تحلیل مالی گزینههای فنی طرح
بررســیهای اجتماعــی و ارزیابــی
آثــار و پیامدهــای اجتماعــی هــر یــک از
گز ینههــا
ارزیابــی فنــی– اقتصــادی و مالــی
گزینههــای مختلــف طــرح و اولویتبنــدی
آنهــا
تهیــه گــزارش امکانســنجی مقدماتــی
طر ح

تعیین ساختگاه طرح
مطالعات مهندسی پایه و طراحی اولیه
تعیین خطمشی اجرائی طرح
تهیــه برنامــه زمانبنــدی طــرح بــه
تفکیــک پروژههــا
بــرآورد هزینههــای ســرمایهگذاری
ارزی و ریالــی طــرح بــه تفکیــک پروژههــا
تهیــه و ارائــه گــزارش مرحلــه
امکانســنجی نهایــی تلــوس (:)TELOS
عبــارت مخفــف تلــوس بــه معنــی 5
زمینــه در امکانســنجی اســت کــه شــامل
فــن ( ،)technicalاقتصــاد (،)economic
قانــون ( ،)legalعملیــات ( )operationalو
زمانبنــدی ( )schedulingاســت.
امکانسنجی تکنولوژی و سیستم

(:)Technology and system feasibility
این ارزیابی بر اساس طراحی کلی ملزومات
سیستم و برای تعیین اینکه شرکت دارای
تخصص فنی الزم برای تکمیل پروژه است،
انجام میشود.

امکانســنجی قانونــی(:)legal feasibility
تعییــن میکنــد کــه سیســتم پیشــنهادی
مطالعات امکانسنجی ( :)Feasibility Studyبــا الزامــات قانونــی تناقضی نداشــته باشــد،
بعــد از انجــام مطالعــات امکانســنجی مثــا یــک سیســتم پــردازش داده بایــد
اولیــه و انتخــاب گزینههــای مناســبتر بــا قوانیــن حفاظــت اطالعــات محلــی
جهــت ســرمایهگذاری ،بایــد بــرای همخوانــی داشــته باشــد.
تصمیمگیــری نهایــی ،مطالعــات
عملیاتــی(operational
امکانســنجی نهایــی انجــام شــود کــه امکانســنجی
ایــن مرحلــه پــس از پیدایــش طــرح و  :)feasibilityامکانســنجی عملیاتــی،
تعییــن چارچوبهــای کلــی آن از لحــاظ مقیاســی از ایــن اســت کــه یــک سیســتم
مشــخصات محصــول یــا خدمــت ،ظرفیــت پیشــنهادی چطــور مســائل را حــل
تولیــد و میــزان ســرمایهگذاری انجــام میکنــد ،از فرصتهــای شناساییشــده
میشــو د .
در تعریــف محــدوده ســود میبــرد و
ابعاد
ـا
ـ
ب
ـب
ـ
متناس
ـات
ـ
مطالع
ـن
ـ
ای
در انجــام
چقــدر الزامــات شناســایی شــده در فــاز
پــروژه ،بــه مــوارد زیــر توجــه میشــود:
تحلیــل الزامــات توســعه سیســتم را

مشــخص شــروع میشــوند و شــما بایــد اطمینــان از برآوردهــای شــما در شــرایط
تعییــن کنیــد کــه ایــن موعدهــا آیــا فعلــی بــازار مناســب اســت .همــه
اجبــاری هســتند یــا فقــط زمانهــای هزینههــای درگیــر در پــروژه شــامل کار،
مخــارج ســرمایه و مــواد اولیــه موردنیــاز
مطلــوب هســتند؟
بــرای تولیــد را در نظــر بگیریــد.

بــرآورده میکنــد .ارزیابــی امکانســنجی
عملیاتــی بــر میــزان مناســب بــودن
پروژههــای توســعهای پیشــنهادی بــرای
محیــط کس ـبوکار موجــود و اهــداف ،بــا
توجــه بــه توســعه زمانبنــدی ،تاریــخ
تحویــل ،فرهنــگ همــکاری و فرآیندهــای اهداف مطالعات امکانسنجی
تحقیقات بازار:
موجــود کســبوکار تمرکــز دارد.
قبــل از راهانــدازی محصــول يــا خدمــات
اقتصــادی( economicجديــد ،مطالعــه امکانســنجی را بــرای
امکانســنجی
 :)feasibilityجهــت تعییــن مزایــا و تعییــن انــدازه و جمعيــت بــازار ،انجــام
دســتاوردهای مثبــت اقتصــادی بــرای دهيــد .تجزیهوتحلیــل رقبــای موجــود
ســازمانی کــه سیســتم پیشــنهادی بــه بــرای اطمینــان از اینکــه شــرکت قــادر
آنهــا ارائــه میشــود ،امکانســنجی بــه رقابــت در بــازار اســت یــا نــه انجــام
اقتصــادی صــورت میپذیــرد و شــامل میشــود .بازارهــای اشــباع همیشــه بــد
اندازهگیــری و شناســایی همــه مزایــای نیســتند .داشــتن چندیــن رقیــب ثابــت،
مــورد انتظــار اســت .ایــن ارزیابــی معمــوالً نشــان میدهــد کــه پــول در آن صنعــت
وجــود دارد .بااینحــال ،مطالعــه شــما
یــک تحلیــل هزینــه /ســود اســت.
ممکــن اســت نشــان دهــد کــه شــرکت
امکانســنجی فنــی( :)technical feasibilityشــما منابــع الزم را بــرای رقابــت نــدارد،
ارزیابــی امکانســنجی فنــی روی به دســت بنابرایــن شــما تمرکــز خــود را بــه بــازاری
آوردن یــک درک از منابــع فنــی موجود در کوچکتــر معطــوف میکنیــد .در ایــن
ســازمان و امــکان اســتفاده از آنها در زمان مــورد ،مطالعــه امکانســنجی شــما را
نیــاز در سیســتم پیشــنهادی تمرکــز دارد .از ارتــکاب بــه اشــتباهی گرانقیمــت
همچنیــن یــک ارزیابــی از ســختافزار و بازمــیدارد.
نرمافــزار موجــود را و اینکــه تــا چــه
حــد بــا سیســتم پیشــنهادی همخوانــی
هزینههــای اجــرای عملیــات روزان ـ ه خــود
دارنــد ،فراهــم میکنــد.
را بــرآورد کنیــد .مطالعــات امکانســنجی
جریــان نقــدی ،اغلــب توســط وامدهندگان
امکــانسنـجــــی زمـانبنــــدی(schedule
یــا ســرمایهگذاران بــرای ارزیابــی میــزان
 :)feasibilityدرصورتیکــه زمــان تکمیــل
ریســک کســبوکار شــما ،درخواســت
پــروژه بیشازحــد طوالنــی شــود ،قبــل از
میشــود .اگــر شــرکت شــما تــازه شــروع
اینکــه ســودآور باشــد ممکــن اســت دچــار
بــه کارکــرده باشــد ،مطالعــه امکانســنجی
شکســت شــود .در مطالعــات امکانســنجی
شــما بایــد پروســهای را تــا زمانــی کــه
زمانــی تخمیــن زده میشــود کــه توســعه
شــرکت حتــی از بیــن بــرود ،پیشبینــی
یــک سیســتم چقــدر طــول میکشــد و
کنــد .درنتیجــه ،ممکــن اســت نتایجــی
آیــا میتــوان آن را در یــک بــازه زمانــی
منفــی تحــت تأثیــر عواملــی همچــون
و بــا اســتفاده از برخــی از روشهــا ماننــد
کاهــش پایــگاه مشــتری کنونــی در جــدول
دوره بازگشــت ( )payback periodتکمیــل
زمانــی شــما ظاهــر شــود.
کــرد .امکانســنجی زمانبنــدی بــه
پرســشهایی ماننــد پرســشهای زیــر پیشبینی درآمدی:
پاســخ میدهــد:
مطالعــات امکانســنجی میتوانــد بــرای
زمانبنــدی یــک پــروژه تــا چــه حــد تعییــن اینکــه آیــا یــک پــروژه پیشــنهادی
منطقــی اســت؟ بــا داشــتن تــوان فنــی ســودآور اســت یــا نــه اســتفاده شــود .از
موجــود ،آیــا موعدهــای پــروژه منطقــی برآوردهــای محافظهکارانــه اســتفاده
هســتند؟ برخــی از پروژههــا بــا موعدهــای کنیــد .توجــه بــه رشــد صنعــت بــرای
جریان نقدی:

گسترش امکانات:

گســترش امکانــات ،ادغــام و خریــد ،اضافــه
کــردن خــط تولیــد جدیــد و یــا ورود بــه
بازارهــای جدیــد نیــز دالیــل خوبــی بــرای
انجــام مطالعــه امکانســنجی اســت .اگــر
در حــال گســترش کارتــان بــه کشــوری
دیگــر هســتید ،مســائل فرهنگــی را
در نظــر بگیریــد .مســائل لجســتیک
ماننــد فضــای فیزیکــی ،هزینههــای
ساختوســاز و اســتخدام کارمنــدان را
مدنظــر قــرار دهیــد .ارزیابــی مالحظــات
قانونــی و مالــی پــروژه ،ماننــد قوانیــن
منطقهبنــدی و شــرایط مجــوزی نیــز
بســیار مهــم هســتند.
الزامات مطالعه امکانسنجی:

مطالعــ ه امکانســنجی ،نقــاط قــوت
و ضعــف بالقــوه ســرمایهگذاری در
کســبوکار را ارزیابــی میکنــد و
کارایــی کلــی آن را نشــان میدهــد.
اگــر شــروع بــه کســبوکاری جدیــد
کردهایــد یــا میخواهیــد بــرای توســعه
کسـبوکاری مســتقل در منطقــه جدیــدی
از بــازار دســتبهکار شــوید ،مطالعــه
امکانســنجی ســرمایهگذاری ،ارزشــمند
خواهــد بــود .ســرمایهگذاری پولــی یــا
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زمانــی بــر ایــد ه کســبوکاری کــه بــر ســهم بــازار در اختیارتــان قــرار میدهــد.
اســاس مبانــی محتاطانــه بناشــده اســت ،الزامات مديريتي:
میتوانــد بــه شــما از جهــات متفاوتــی جنبــه دیگــر مطالعــ ه امکانســنجی
کمــک کنــد .بااینحــال ،بــرای مطالعــه ایــن اســت کــه مدیریــت ،کفایــت و
امکانســنجی اطالعــات دقیقــی بــه شــما تــداوم مدیریــت کســبوکار فعلــی و
داده میشــود و بایــد مــوارد خاصــی را در آینــده را ارزیابــی میکنــد .ایــن مطالعــه
پرس ـشهای مدیریتــی را مطــرح میکنــد،
آن مطــرح کنیــد.
الزامــات مطالع ـ ه امکانســنجی عبارتانــد نظیــر اینکــه آیــا ســاختار ســازمانی فعلــی
بــرای شــرکت مناســب اســت .آیــا شــرایط
از:
الزم بــرای اجــرای عملیــات تجــاری وجــود
الزامات مالی:
مطالعــه امکانســنجی ،میتوانــد دارد؟ شناســایی موقعیتهــای کارکنانــی
جریانهــای نقــدی ،مالــی و درآمــد را کــه پســتهای ســازمانی را پرکردهانــد،
پیشبینــی کنــد .ایــن پــروژه ســود یــا مهــم اســت؛ کــه شــامل تعییــن تجربــه
ضــرر احتمالــی شــرکتتان را بــا اســتفاده از و مهــارت موردنیــاز آنهاســت .ایــن
هزینههــای پیشبینیشــده و درآمدهــا مطالعــه میتوانــد کاندیداهــای مناســب
بهعنــوان مبنایــی از کار ،طراحــی میکنــد .بــرای موقعیتهــای خالــی و هزینههــای
الزامــات مالــی ایــن مطالعــه بایــد بــر نقطه مربــوط بــه اســتخدام آنهــا را شناســایی
ناپایــداری تمرکــز کننــد .موضــوع مطالعــه کنــد.
امکانســنجی در دســترس بــودن منابــع و
مــواد خــام اســت و هزینههــای راهانــدازی الزامات فنی احتمالی:
و عملیــات را بــرای بهدســت آوردن ایــن الزامــات فنــی بــر نیازهــای تســهیالت،
منابــع ،ارزیابــی میکنــد .عناصــر مالــی مناســب بــودن ســایت کســبوکار ،مــواد
عبارتانــد از :بررســی منابــع احتمالــی خــام و اثربخشــی فنآوریهــای تولیدتــان
تأمیــن بودجــه ،وامدهنــدگان و شــرایط تمرکــز میکنــد .تســهیالت ،بــه توجــه بــه
انــواع و انــدازه امکانــات تولیــد نیــاز دارد.
قــرض گرفتــن.
اثربخشــی فنآوریهــای تولیــدی مســتلزم
مسائل مربوط به بازار:
ارزیابــی ارائهدهنــدگان فنآوریهــای
مســائل بــازار در مطالعــه امکانســنجی مختلــف و شناســایی محدودیتهــای
شــامل اطالعــات دربــاره بــازار هدفتــان ،فنآوریهــا اســت .مطالعــ ه امکانســنجی
انــدازه آن ،مــکان ،رشــد جمعیــت و فنــی بــه بررســی دسترســی شــرکت بــه
مشــخصات جمعیتشناســی اســت .حملونقــل و مــواد اولیــه ،شناســایی
بــا توجــه بــه ایــن الــزام ،مطالعــه هرگونــه نگرانــی زیســتمحیطی و
امکانســنجی ،بــازار موردنظــر شــما را بــا مــواردی ماننــد آب و بــرق میپــردازد.
توصیــف ویژگیهــای اصلــی آن و ســهم
انواع مطالعات امکانسنجی:
بازارتــان در آن ،بیــان میکنــد .یــک امکانسنجی فنی:
مطالعــه
تجزیهوتحلیــل
مطالعــه امکانســنجی ،رقبــای بالقــوه هنــگام
خــود را در بــازار ارزیابــی میکنــد کــه امکانســنجی مربــوط بــه ســاخت
مســتلزم توصیــف انــدازه آنهــا ،قیمــت محصــول یــا ارائــه خدمــات ،شــرکت بــه
محصوالتشــان و واکنــش بالقــوه آنهــا بررســی جنبههــای مختلــف محصــول یــا
بــه ورود شــرکت شــما بــه بــازار اســت .خدمــات ،ازجملــه امکانســنجی فنــی آن
امکانســنجی بــازار همچنیــن جزئیــات میپــردازد تــا اطمینــان حاصــل کنــد کــه
شــیوه برنامهریــزی را بــرای کنــار آمــدن کســبوکار منابــع الزم بــرای حمایــت از
بــا رقبــا مشــخص میکنــد ،نقــاط قــوت آن را دارد .یــک رهبــر کسـبوکار کوچــک
و ضعــف آنهــا را مشــخص میکنــد و بایــد در نظــر بگیــرد کــه اگــر محصولــی
برنامــه شــما را بــرای بهدســتآوردن بتوانــد بــا اســتفاده از منابــع تولیــد و
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حملونقــل شــرکت تولیــد و تحویــل داده
شــود ،اگــر ارتقاء یــا پیادهســازی فـنآوری
جدیــدی الزم باشــد ،از پــس آن برمیآیــد
یــا خیــر؟ ایــن شــرکت همچنیــن بایــد
تعییــن کنــد کــه آیــا کارکنــان آن
دارای مهارتهــای الزم بــرای تولیــد و
حملونقــل محصــول یــا ارائــه خدمــات
بــ ه روش مطلــوب هســتند یــا نــه .بــرای
مثــال ،کســبوکاری کــه وبســایتها
را توســعه میدهــد ،ممکــن اســت بــه
توســعهدهندگان بــا دانــش ســاختاری،
تجربــه درحالتوســعه ویجــت وب یــا
تخصــص در ایجــاد یــا سفارشیســازی
یــک موضــوع سیســتم مدیریــت محتــوا
نیــاز داشــته باشــد.
امکانسنجی بازار:

بــرای کســب درآمــد ،محصــوالت شــرکت
بایــد موفقیــت بــازار را تجربــه کننــد .قبــل
از تعهــد بــه یــک محصــول یــا خدمــت،
مدیریــت خردهفروشــی بایــد تقاضــا
بــرای محصــول یــا خدمــات را تخمیــن
بزنــد و ســهم بــازار احتمالــی محصــول
را محاســبه کنــد .بــرای بــرآورد ســهم
بــازار ،شــرکت عرضــه فعلــی ایــن نــوع
محصــول را از تقاضــای بــرآورد شــده بــرای
محصــول جدیــد محاســبه میکنــد ،مگــر
اینکــه محصــول یــک بــازار جدیــد ایجــاد
کنــد .بــرای تکمیــل تجزیهوتحلیــل
بــازار ،شــرکت بایــد صنعــت مربوطــه را
شــرح دهــد ،رقابــت و مشــتریان بالقــوه را
شناســایی کنــد و درآمــد فــروش پــروژه را
بــرای دوره موردنظــرش تخمیــن بزنــد.
امکانسنجی اقتصادی:

قبــل از راهانــدازی محصــول یــا خدمــات
جدیــد ،شــرکت بایــد تأییــد کنــد کــه
میــزان بــازده مــورد انتظــار محصــول
بــرای پوشــش هزینههــای تولیــد و ســود؛
کافــی اســت .بــرای رســیدن بــه ایــن
هــدف ،شــرکت نقــاط ضعــف مختلــف را
بــر اســاس قیمــت واحــد ،حجــم فــروش
و هزینههــای مختلــف محاســبه میکنــد.
در ایــن صــورت ،شــرکت تعییــن میکنــد
کــه آیــا محصــول یــا خدمــت ،حاشــیه

ســود کافــی بــرای ســرمایهگذاری بــه
ارمغــان خواهــد آورد؟ ارزیابــی قابلیــت
اقتصــادی محصــول ،تعیینکننــده ایــن
اســت کــه آیــا شــرکت بــا ایــن تعهــد
میتوانــد بــه بقــای خــود ادامــه دهــد؟
اگــر چنیــن اســت ،شــرکت تــاش
میکنــد منابــع مالــی بــرای توســعه
محصــول یــا خدمــات را شناســایی کنــد.
سایر مطالعات امکانسنجی:

عــاوه بــر توجــه بــه امکانســنجی
فنــی ،بــازار و اقتصــادی محصــول یــا
خدمــت ،شــرکت ممکــن اســت مطالعــات
امکانســنجی مدیریتــی و محیــط
زیســتی را نیــز کامــل کنــد .یــک مطالعــه
مدیریتــی تعییــن میکنــد کــه آیــا تیــم
مدیریتــی شــرکت از قابلیتهــا و تعهــدات
الزم بــرای معرفــی محصــول یــا خدمــات
جدیــد و موفــق برخــوردار اســت؟ در
مقابــل ،تمرکــز مطالعــه امکانســنجی
محیطزیســت بــر ایــن اســت کــه تأثیــرات
زیســتمحیطی ســاخت تأسیســات
تولیــدی ،خطــر و عواقــب منفــی تولیــد
محصــول ،عواقــب قانونــی آن و هرگونــه
تأثیــر منفــی بــر محیطزیســت را بررســی
کنــد .همچنیــن توســعه اقداماتــی بــرای
محافظــت از محیطزیســت و کاهــش
ریســک در نظــر گرفتهشــده اســت.
امکانســنجی مالــی و اقتصــادی بــا ابــزار
کامفــار ()Comfar
نرمافزار کامفار ( )Comfarچیست؟
کلمــه کامفــار  Comfarمخفــف عبــارت
انگلیســی Computer Model for
feasibility Analysis and reporting

و بــه معنــای مــدل کامپیوتــری بــرای
و
امکانســنجی
تجزیهوتحلیــل
گزارشدهــی اســت .ایــن برنامــه باهــدف
اســتاندارد کــردن تعاریــف و محاســبات
ارزیابیهــای اقتصــادی توســط ســازمان
یونیــدو  Unidoســازمان ملــل متحــد تهیــه
شــده اســت و بــه یکــی از پرفروشتریــن
نرمافزارهــای ارزیابــی اقتصــادی و
بانکــی در جهــان تبدیــل شــده اســت.
کامفــار امــکان شبیهســازی پروژههــای

ســرمایهگذاری در کوتاهمــدت و
بلندمــدت و تحلیــل فرایندهــای مالــی
را فراهــم میســازد .از نظــر مدیریتــی،
تصمیمگیــری در خصــوص پذیــرش و
یــا عــدم پذیــرش یــک پــروژه ،همــواره
بــا پرســشهای زیــادی در خصــوص
ویژگیهــای پــروژه و نتایــج اجــرای آن
همــراه بــوده اســت .نرمافــزار کامفــار
( )Comfarابــزاری بــرای ارزیابــی مالــی
پروژههــای ســرمایهگذاری اســت کــه
توســط آن میتــوان شــاخصهای مالــی
پروژههــا را محاســبه و تحلیــل کــرد و تأثیر
تغییــرات هــر یــک از پارامترهــای ورودی
سیســتم را بــر فرآیندهــای مالــی طــرح
بررســی و درنهایــت در خصــوص پذیــرش
یــا عــدم پذیــرش پــروژه تصمیمگیــری
کــرد .کامفــار عمــ ً
ا تجزیهوتحلیــل
پروژههــای صنعتــی و غیرصنعتــی را
ســادهتر و دقیقتــر کــرده اســت .کامفــار
میتوانــد تجزیهوتحلیــل اقتصــادی انــواع
پروژههــای ایجــادی ،نوســازی ،توســعه،
ســرمایهگذاری مشــترک ()joint venture
یــا خصوصیســازی را انجــام دهــد.
بدیــن ترتیــب ،از ایــن منظــر کامفــار
بــه کارشناســان ســازمان در حــوزه
توســعه ســرمایهگذاری کمــک میکنــد
تــا بتواننــد رونــد تحلیــل طرحهــای
مــورد بررســی را بهصــورت کامــل اجــرا
کننــد و درنهایــت فضــای مناســب بــرای
تصمیمگیــری دربــاره ارزیابــی و یــا
اولویتبنــدی پروژههــا را در اختیــار
مدیــران ارشــد ســازمان قــرار دهنــد .در
طــول زمــان ،ویرایشهــای متفاوتــی
از کامفــار ( )Comfarبــه بــازار آمــده
اســت کــه کامفــار Comfar Expert ۳
کاملتریــن آنهــا اســت.
نتیجهگیری

همانطــور کــه گفتــه شــد ،الزمــه اجــرای
یــک پــروژه ،انجــام مطالعــات اســت .البتــه
انــواع مختلفــی از مطالعــات وجــود دارد که
بایــد انجــام شــوند :ماننــد مطالعــه فرصــت،
پیشامکانســنجی و امکانســنجی.
مطالعــه فرصــت قبــل از مطالعــه
پیشامکانســنجی انجــام میشــود و

شــامل کشــف فرصتهــا ،تدویــن ایــده
پــروژه ،تهیــه و جمــعآوری اطالعــات
و پایــگاه داده الزم و تأییــد اطالعــات و
ارزیابــی اولیــه دادههــا و اطالعــات اســت
و مطالعــه پیشامکانســنجی ،بعــد از
انجــام مطالعــه فرصــت انجــام میشــود.
هیچیــک از ایــن مطالعــات جایگزیــن
یکدیگــر نیســتند و هــر یــک بهمنظــور
خاصــی مورداســتفاده قــرار میگیرنــد.
منابع
نصابیــان ،ش و عباســی ،غ ،)1390( ،ارزیابــی
اقتصــادي طرحهــاي ســرمایهگذار ،ي چــاپ دوم،
انتشــارات نــور علــم
مجیدیــان ،د ،)1390( ،ارزیابــی طرحهــاي
صنعتــی :مطالعــات فنــی -اقتصــادي -مالــی ،چــاپ
چهــارم ،ســازمان مدیریــت صنعتــی
معدنــدار آرانــی ،ع و ســرکار آرانــی ،م.ر،)1388( ،
آمــوزش و توســعه ،مباحــث نویــن در اقتصــاد
آمــوزش و توســعه ،مباحــث نویــن در اقتصــاد
آمــوزش ،چــاپ اول ،نشــر نــی.
معدنــدار آرانــی ،ع و ســرکار آرانــی ،م.ر،)1390( ،
فراســوي رشــد اقتصــادي ،پیشدرآمــدي بــر
توســعه پایــدار ،چــاپ اول ،نشــر نــی.
مهــرگان ،محمدرضــا و همــکاران،)1389( ،
یادگیــري بــراي عمــل ،چــاپ اول ،مؤسســه کتــاب
مهربــان نشــر
مهندســان مشــاور آونــد طــرح،) 1388 ( ،
راهنمــاي تهیــه گــزارش توجیــه طــرح جلــد اول:
مــروري بــر روشهــاي تدویــن گــزارش توجیــه
طــرح (تجربــه جهانــی) ،معاونــت برنامهریــزي و
نظــارت راهبــردي رئیسجمهــور ،مرکــز دادهورزي
و اطالعرســانی
میــر مطهــري ،س.ا ،) 1388 ( ،ارزیابــی طرحهــای
اقتصــادي راهنمــاي تهیــه و امکانســنجی
پروژههــاي صنعتــی ،چــاپ ششــم ،نشــر نیــک
نــگار
Available from: www.nsf.gov/funding/
) pgm_summ.jsp?pims_id
)Accessed 5 July2012.

Available from: www.stormwater.ucf.edu,
))Accessed 5 July2012.
Available from: www.en.wikipedia.org/
wiki/Sustainable_development) Accessed
)23 June 2012.
Available from: http://ttc.utstp.ir/page/
)view/tarhtejari1, )Accessed 24 June2012.
Available from: http: //www.spinroot.
com/spin/Doc/course Standish Survey.
)htm,) Accessed 19 August 2012.
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ما بهطرف اندیشههای مورد انتظار
خود کشیده میشویم
انســان بــه آنچــه میرســد کــه تصــور و
انتظــارش را دارد .یکــی از اصــول مهمــی
کــه تاکنــون در ارتبــاط بــا ذهــن خــود
بــه آن دســت یافتهایــم ایــن اســت کــه
همیشــه چیزهایــی را بهســوی خــود
جــذب میکنیــم کــه غالبــاً بــه آنهــا
میا ند یشــیم .
تابهحــال چنــد بــار بــا داســتانی مواجــه
شــدهاید کــه فــردی از آنچــه بهشــدت
خــود را منــع میکــرده بــه همــان دچــار
شــده اســت؟ چنــد بــار در موقعیتــی قــرار
گرفتهایــد کــه از آن میگریختهایــد؟
اصــل از ایــن قــرار اســت« :بــه هــر چیــز
کــه فکــر میکنیــد ،بــه طرفــش کشــیده
میشــوید و آن موضــوع اتفــاق میافتــد؛
حتــی اگــر بــه چیزهایــی فکــر کنیــد
کــه دلخواهتــان نباشــد بــاز هــم بهســوی
همانهــا کشــیده میشــوید .دلیــل آن
ایــن اســت کــه مســیر حرکــت ذهــن،
همیشــه بهســوی آن چیــزی اســت کــه
بــه آن فکــر میکنیــم ».اگــر مــن بــه شــما
بگویــم کــه راجــع بــه یــک ســیب بــا رنــگ
قرمــز فکــر نکنیــد بالفاصلــه در ذهــن شــما
چــه چیــز نقــش میبنــدد؟ ســیب یــا
میــوه دیگــری؟ بــدون شــک ســیب .آیــا
تاکنــون بــه خودتــان گفتهایــد مــن نبایــد
کلیــد را فرامــوش کنــم و بعــد فرامــوش
کــرده باشــید؟ زیــرا ذهــن شــما نمیتوانــد
از فرامــوش کــردن بگریــزد امــا اگــر فکــر
شــما ایــن باشــد کــه «مــن بایــد یــادم
بمانــد کــه »...آنــگاه همــان ذهــن ایــن
بــار بهطــرف «بــه یــاد داشــتن» حرکــت
خواهــد کــرد.
اطــاع و آگاهــی از چگونگــی کار ذهــن
دلیلــی دیگــر بــرای ســنجیده ســخن
گفتــن بــا خــود و دیگــران اســت .وقتــی بــه
دوســتتان میگوییــد «آثــار بیمــاری در
چهــرهات میبینــم» درواقــع بــه او کمــک
کردهایــد کــه احســاس بیمــاری کنــد! اگــر
بــه خــود بگوییــد «بعیــد میبینــم بتوانــم
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ایــن کار را انجــام دهــم» بــا همیــن حــرف
نیمــی از راه را بــرای عــدم موفقیــت و
انجــام کار رفتهایــد.
علــت آن اســت کــه ذهــن بــر اســاس
تصاویــر عمــل میکنــد .وقتــی بــه خــود
میگوییــد نبایــد کتابــم را فرامــوش کنــم
بــا ایــن حــرف تصویــری از فراموشــی در
ذهــن خــود ترســیم کردهایــد و ذهــن
شــما بــر اســاس همــان تصویــر عمــل
میکنــد و نتیجــه اینکــه «کتابتــان را
فرامــوش میکنیــد» امــا وقتــی میگوییــد
«کتابــم بــه یــادم بمانــد» در اینجــا یــک
تصویــر ذهنــی از «بــه یاد ســپردن» ترســیم
کردهایــد کــه شــما را در موقعیــت بســیار
بهتــری از یــادآوری قــرار میدهــد .بــه
بیــان ســاده ،ذهــن در جهــت عکــس یــک
فکــر عمــل نمیکنــد و نمیتوانــد عمــل
کنــد.
بنابرایــن وقتــی یــک مربــی فوتبــال بــر ســر
بازیکــن خــود داد میزنــد کــه «تــوپ را
لــو نــده» او را بــه جهتــی هدایــت کــرده
کــه ممکــن اســت تــوپ را لــو دهــد.
بســیاری از والدینــی کــه از دســت بچههــای
شــیطان خــود عاجــز شــدهاند میتواننــد
بــا اســتفاده از کلمــات و جمالتــی کــه
تصاویــری از نتایــج دلخــواه در ذهــن
بچههــا ترســیم میکنــد وضعیتــی بهتــر
و آســودهتر بــرای خــود و فرزنــد خــود بــه
وجــود آورنــد .متأســفانه وقتــی از بعضــی
افــراد میپرســید کــه حالتــان چطــور
اســت؟ پاســخ میدهنــد «بــد نیســتم»،
«نفســی میآیــد» .آیــا بهتــر نیســت
بهجــای آن از جمــات «خیلــی خوبــم» یــا
«عالــی هســتم» اســتفاده کنیــم؟ بــا ایــن
جمــات هــم بــه خــود و هــم بــه دیگــران
انــرژی مثبــت و امیــد بــه زندگــی هدیــه
میکنیــم .اگــر بیمــار هســتیم یــا مشــکل
مالــی داریــم چــه دلیلــی دارد بــه دیگــران
بگوییــم؟ بلکــه بــا ایــن عمــل تأییــدی بــر
بیمــاری خــود یــا مشــکل دادهایــم کــه

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

مــا آن را پذیرفتهایــم .ضمــن اینکــه بــا
مطــرح کــردن ایــن موضوعــات بــه افــراد
غیرمتخصــص از هیــچ کمکــی بهرهمنــد
نخواهیــم شــد؛ بلکــه احســاس همــدردی
آنهــا اثــر نامطلــوب بــر خودمــان خواهــد
گذاشــت .بــه همیــن ترتیــب کســی کــه
میگویــد «مــن نمیخواهــم مریــض
باشــم» نبــرد ســختی را بــرای خــوب شــدن
در پیــش گرفتــه اســت و کســانی کــه ذهن
خــود را بــا ایــن اندیشــهها پــر میکننــد
کــه «مــن نمیخواهــم تنهــا باشــم ،مــن
نمیخواهــم ورشکســته باشــم و امیــدوارم
کار را خــراب نکنــم» پیوســته خــود را در
همــان موقعیتهایــی خواهنــد یافــت کــه
در ذهنشــان تصویــر کردهانــد و از آنهــا
میگر یختها نــد .
خالصه کالم

تفکــر مثبــت ،ســازنده اســت زیــرا
دارنــدگان ایــن نــوع تفکــر فقــط بــه آنچــه
مطلــوب آنهــا اســت فکــر میکننــد و
آنــگاه الزامـاً بهســوی ایــن اهــداف کشــیده
میشــوند .همیشــه بــه آنچــه میخواهیــد
فکــر کنیــد .دنبــال کســانی بگردیــد کــه
واقعــاً شــاد هســتند .میدانــم کــه پیــدا
کردنشــان آســان نیســت .دنبــال کســانی
بگردیــد کــه انتظــار زندگــی پــر نشــاط
و متنــوع داشــتهاند نــه آنهایــی کــه
زندگــی خــود را بــا کســالت میگذارنــد؛
زیــرا کســی کــه واقعــاً در پــی زندگــی
متنــوع باشــد خودبهخــود بــا کســالت
بیگانــه میشــود .بهعبارتدیگــر ،مــا از
زندگــی همــان چیــزی را میگیریــم کــه
انتظــارش را داریــم.

معرفی کتاب
لجستیک ناب؛ پیچومهره تحویل مواد و کاالها
میکائیــل باودیــن در ایــن کتــاب بــه مخاطــب کمــک میکنــد کــه از
کفایــت منابــع در مقابــل تقاضــای مشــتری و توانایــی ســازماندهی و
تحویــل منابــع اطمینــان حاصــل کنــد .در ایــن کتــاب بــه زیرســاخت
فیزیکــی لجســتیک نــاب و جریــان اطالعاتــی کــه ایــن شــبکه عصبــی
را تشــکیل میدهــد اشــاره میشــود .عــاوه بــر ایــن ،در ایــن کتــاب
بــه متدهــا و روشهایــی کــه مانــع کســری موجــودی و مــواد اولیــه و
همچنیــن بهرهبــرداری از ظرفیــت افــزوده و انعطافپذیــری ناشــی از
تولیــد نــاب میشــود ،میپــردازد .لجســتیک نــاب یــک راهنمــای عملــی
بــرای متوازنســازی عملیــات و ایجــاد جریــان مــواد در شــکل صحیــح ،در
زمــان صحیــح و در مــکان صحیــح اســت بــه خصــوص در شــرایط امــروزی
کــه اطالعــات ،بــه هــوش و فعالیتهــای ارزشآفریــن تبدیــل شــده اســت.

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

نام خانوادگی:

شغل:

نشانی کامل پستی:

کد پستی  10رقمی:

تلفن ثابت:

تلفن همراه:

پست الکترونیک:

مدت اشتراک:
خواهشــمند اســت فــرم اشــتراک را پــس از تکمیــل ،بــه آدرس پســتی تهــران ،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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will be created in this field.
The story of making loans does
not end at this point, and with the
repayment of loans and the 9-year
contract between the National
Development Fund and banks, money
will be paid back to new applicants, so
more employment can be created.
One of the concerns about
such schemes, especially the rural
employment project, which covers
both a wide geographical area and
a large outstanding loan, is the
possible misuse and allocation of
resources by borrowers to brokerage
and speculation in markets. What
has been done to prevent abuses?
One of the most important points in
the rural employment project, which
is also highly emphasized, is more
supervision than previous plans.
In this way, there are systematic
supervision if someone does not
spend money based on the purpose of
this plan. This supervision is provided
in different stages such as purchasing
equipment, machinery, job creation,
insurance, etc., and violations in
each sector will result in the return
of money based on the daily interest
rate.
It seems that just setting up a
workshop and building a factory
is not enough to increase rural
employment, and the lack of proper
infrastructure, including logistic
infrastructure, should be considered
as a serious challenge to the success
of this project.
I think people, in this regard, are not
fully informed and our training has
been poor. We have not been able
to tell people that the only stage
of work is not production. What
is the use of producing the best
agricultural products but not being
able to reach the target market? Both
our agricultural and horticultural
products and even our handicrafts
face the challenge of delivering goods
to buyers on time. This issue is very
serious in perishable products and has

become a big weakness. In addition,
If the transportation of agricultural
products is done inefficiently, it can
significantly increase the price of
products. The important point is that
fleet vehicles have to move products
according to a certain standard,
which in many cases is not available.
For example, we need vehicles with
refrigerators to deliver Kurdistan
strawberries to Tehran in a timely
manner. When such fleet vehicles
are not available to farmers, the real
profit goes to the middlemen who
buy up the farm products at almost
giveaway prices and sell at outrageous
prices to consumers. As a result, it
can be said that one of the reasons
for the presence of middlemen is the
weakness of our fleet vehicles, and if
this sector is developed, we can hope
that middlemen will be eliminated
especially in the agriculture sectors.
Another infrastructural challenge is
unfamiliarity of people and economic
agents of villages with available
strategies and solutions. These people
can form rural centers with high
level of participation and their task
is to inform people of the products
produced in the village, identify areas
that need these products by using
cyberspace, and finally choose the
best solution for transporting goods.
Let me give you a more concrete
example of that. Suppose there are
several nearby villages and each of
them produces a variety of products
such as walnuts, saffron, dairy
products, animal oils and handicrafts.
These few villages can have a center
that is connected to companies with
logistic facilities such as Tipax to
transport goods. These companies
can identify customer needs and ask
manufacturers to produce, categorize
and package products with a certain
quality.
Finally, it should be noted that
logistics has different dimensions, and
it has been more different than the
past which agricultural products used
to be transported by some vehicles
without any standards. Products

must be sorted and categorized and
even have special packing if needed.
furthermore, by offering solutions,
the freshness of the materials is
preserved so that healthy products
with high quality are available to
consumers. Our need in villages is to
establish such a process.
Therefore, it seems that the entry
of logistic companies can be of great
help to villages.
That's right. But it is not reasonable
for someone to buy a vehicle and pay
off the loan to transport agricultural
materials to villages. There is no
specific obligation for this person
not to move furniture in cities in the
future instead of working in villages.
Therefore, if they come in the form
of strong companies, especially
cooperatives, there is a possibility of
support, and we welcome them a lot.
The issue of logistics is one of the
necessities that has been properly
seen in many countries, but several
factors have caused this sector to be
weak in our country. One is that the
price of transportation equipment has
risen significantly and not everyone
can afford it. Secondly, we need to
bring high quality vehicles with low
petrol consumption. Although the
price of fuel in our country is cheap,
incomes are also low and therefore
cost savings are important. Of course,
having fleet vehicles alone is not
enough, and the necessary training
must be provided.
In the end I would like to say that
Tipax is one of the oldest companies
and reminds me of my adolescence.
I have a memory of Tipax, and it is
that when we were in high school
in the late 50's and early 60's,
supplementary textbooks were not
available and Tipax provided services
to us and helped us buy them. At that
time, there was an alley near Azadi
Square, which was popularly known
as Tipax Alley because there was a
Tipax agent there. For this reason, we
went to that agent to receive books a
lot.
]۱۳۹۹تابستان-[شماره دوازدهم
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What is the "Inclusive and Rural
Employment Project" and what are
its dimensions?
This project is under the supervision
of the Deputy Minister of
Entrepreneurship
Development
and Employment of the Ministry
of Cooperatives, Labor and Social
Welfare. In this project, with the
permission of the Supreme Leader,
one and a half billion dollars from
the resources of the National
Development Fund have been
allocated to revive rural economy
and create jobs in rural areas. An
unprecedented project in Iran which
we have never thought of before.
The founders of the Inclusive and Rural
Employment Project have been the
various pillars of the system Including
Plan and Budget Organization,
deputy of Rural Development,
and the Ministry of Cooperatives,
Labor and Social Welfare also takes
responsibility for the employment of
this sector. As a result, a secretariat
was formed in the Ministry of Labor to
bring together various players to plan
and determine efficient allocation
of resources. Generally, in order to
allocate the resources of the National
Development Fund efficiently, it
is necessary to identify potentials
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of provinces, villages and regions,
production chains and try to make
rural products more valuable both
quantitatively and qualitatively. For
instance, in the field of agricultural
products, if steps are taken to increase
the quality of products as well as
proper packing, these products will
be more valuable.
Therefore, a program named “Takapo”
was developed as a roadmap for
the Inclusive and Rural Employment
Project. The important point in this
project is that none of the people
involved in this project in different
organizations
and
institutions
work separately, and this level of
cooperation is really unique.
Finally, with the promulgation of the
Law on Sustainable Employment
in Rural and Nomadic Areas by the
parliament, approved in February
2017, the process of granting loans
to applicants in rural areas (not
industrial towns), villages and cities
with less than 10,000 people began.
How much loan has been granted
and what successes have been
achieved in the employment rate in
this project?
So far, approximately 12 thousand
and 500 Billion Tomans of loans
have been paid through banks,

including Tose'e Ta'avon Bank, Post
Bank, Bank Keshavarzi Iran and Omid
Entrepreneurship Fund. The interest
on the loan is 4 to 6 percent, which
can be considered great. One of
the important issues which should
be taken into consideration is that
when a business receives loans, it
takes a while for an enterprise to
build facilities, deploy machinery
and start pilot production and finally
exploit. But some think that having
received loans, the business should
recruit staff. For example, consider a
farm with some herds of cattle. This
farm needs a shed, and building such
construction requires time. After that,
livestock must be purchased. Due to
the increase in capacity and needs
of the farm, workers are gradually
hired, and maybe after two years we
will reach the employment which
was excepted based on the plan.
In addition, a series of indirect jobs
are created by allocating money to
the farm which is not usually seen
in calculations. For instance, during
the construction phase, a number
of construction workers who are
recruited, are not counted in the
employment project. furthermore,
by allocating money to rural projects,
production of construction materials
burgeons because of the need
to make buildings. For example,
workers engaged in construction
work, need food with reasonable
prices and high energy, and for this
reason, canned tuna is very popular
among this group. consequently, if
construction work develops, tuna
factories will also be strengthened.
As a result, if money is spent properly
and intelligently, turnover increases
in various economic sectors of the
country and it is effective in continuing
employment. It is not true to say that
250,000 people will be employed
immediately after providing loans,
and we must say that this plan has
offered employment for 250,000
people. Moreover, I believe that in
the period of construction, 500 to 600
thousand sustainable employment

In the description of the "Inclusive and Rural Employment Project" was
mentioned:

Development of logistics
industry cuts the middlemen
out of rural products.

About two and a half years after the start of the
Inclusive and Rural Employment Project, interesting
results have been achieved, including paving the way
for the employment of more than 250,000 people in
villages and cities with a population of less than 10,000
people.
However, the economic development of villages has
increasingly showed existing gaps in infrastructure of
these areas. Lack of logistic facilities for safe, standard
and timely transportation of agricultural products and
handicrafts has become one of the major concerns of
those who are involved in the rural employment plan.
Both our agricultural and horticultural products and
even our handicrafts face the challenge of delivering
goods to buyers in a timely manner. This issue is very
serious in perishable products and has become a big
weakness.
it can be said that one of the reasons for the presence
of middlemen is the weakness of our fleet vehicles, and
if this sector is developed, we can hope that middlemen
will be eliminated especially in the agriculture sectors.
With the cooperation of MPs and the approval of the
Supreme Leader, at the end of 2017, one and a half
billion dollars were allocated from the resources of
the National Development Fund in the field of rural
employment investment with the aim of improving
production, reducing unemployment, preventing

migration and increasing productivity and implementing
resistance economy. About two and a half years after
the start of this project, interesting results have been
achieved, including paving the way for the employment
of more than 250,000 people in villages and cities with
a population of less than 10,000 people.
According to Issa Mansouri, Deputy Ministry of
Cooperatives Labor and Social Welfare, before granting
loans, only three percent of new jobs were created in
rural areas, but this has reached 29% after providing
loans to sustainable rural and nomadic employment
projects.
However, the economic development of villages has
increasingly showed existing gaps in infrastructure of
these areas. lack of logistic facilities for safe, standard
and timely transportation of agricultural products and
handicrafts has become one of the major concerns of
those who are involved in the rural employment plan.
In this regard, we had a conversation with Ramin Asadi,
project manager of the Inclusive and Rural Employment
Project of the Ministry of Cooperatives, Labor and
Social Welfare.
Asadi, an official of the Ministry of Industry in the
Ministry of Cooperatives Labor, has previously worked
in Foreign Investment Organization and is also the
director general of the Cooperative Labor Department
of Kurdistan Province.
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ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری

ﮐﻤﭙﯿﻦ ﻣﻬﺮ
ﺗﺨﻔﯿﻒ ارﺳﺎل ﻣﺮﺳﻮﻟﻪ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ ﺑﻪ
اﻣـــﺎرات/اﯾـــﺮان

ارﺳـﺎل اﺳﻨـﺎد و ﺑﺴـﺘﻪ ﺗﺎ  ۲ﮐﯿﻠـﻮﮔﺮم ۳۰۰ :ﻫـﺰار ﺗﻮﻣﺎن
ارﺳﺎل ﺑﺴﺘﻪ و ﻣﺮﺳﻮﻟﻪ ﺗﺎ  ۵ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ۵۰۰ :ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن

 ٪۲۰ﺗﺨﻔﯿﻒ

ﻣﺮﺳﻮﻻت وارداﺗﯽ

اﺳﺘﻌﻼم ﻗﯿﻤﺖ آﻧﯽ و ﺛﺒﺖ ﺳﻔﺎرش آﻧﻼﯾﻦ
از ﻃﺮﯾﻖ وبﺳﺎﯾﺖ

Courier

ﭘﺴـــﺖ ﺳـــﺮﯾﻊ

Document
اﺳـــــﻨﺎد و ﻣــــﺪارک

Parcel

۱۵

ﺑــﯿﻦ اﻟــــﻤﻠﻞ

ﺷﻬﺮﯾـﻮر ﻣﺎه
ﺗـــﺎ
ﻣـــﻬﺮﻣـــﺎه

۲۰

ﺑﺴـــﺘﻪ و ﻣـﺮﺳـﻮﻟـﻪ

L E AV E I T TO U S

