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میکــرد ،حملونقــل مشــارکتی یــا مدیریــت
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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
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اهمیــت برو نســپاری فعالیتهــای لجســتیک

سپیده شهرام

در دهــه اخیــر ،موضــوع برونســپاری بخشهــای مختلــف فعالیــت در
زنجیرههــای تأمیــن ،مــورد توجــه بســیاری از ســازمانهای تولیــدی و
خدماتــی در دنیــا قــرار گرفتــه و صنعــت لجســتیک و زنجیــره تأمیــن،
بــا تحــوالت جــدی در شــیوه عملکــرد خــود مواجــه شــدهاند .توســعه
جهانــی اقتصــاد ،مــروج گــردش مؤثــر کاال اســت و گــردش مؤثــر کاال ،به
بــازده سیســتم لجســتیک و همچنیــن الگــوی ســوددهی شــرکتهای
لجســتیک و بــازده عملیاتــی بســتگی دارد.
تمایــل بــه جهانیشــدن ،نیــاز ســازمانها بــه چابــک شــدن ،پیچیدگــی
و تخصصــی شــدن کارهــا ،وجــود ریســکها ،فشــار رقابتــی ســنگین،
توســعه تکنولوژیهــا ،توســعه خدمــات ویــژه بــه مشــتری ،فشــار زمــان،
گســترش ادغامهــای ســازمانی ،افزایــش تقاضــا بــرای خدمــات بــا
ارزشافــزوده و حداکثــر بهرهبــرداری از منابــع در دســترس ،فشــار بــازار
بــرای کاهــش قیمتهــا ،جهانیســازی و توســعه فناوریهــای جدیــد
اطالعاتــی همــه دالیلــی روشــن بــر اهمیــت برونســپاری فعالیتهــای
لجســتیک اســت.
در شــرایط حاضــر ،برونســپاری لجســتیک راهــکاری بــرای مواجهــه
بــا ایــن پیچیدگیهــا اســت .از طرفــی ،مواجهــه بــا بحرانهایــی
چــون همهگیــری ویــروس کوویــد 19-و افزایــش تقاضــای خریدهــای
اینترنتــی در کنــار رونــد جهانــی شــدن کســبوکارها بــر افزایــش
برونســپاری در آینــده تأکیــد دارد.
در ســالهای اخیــر ،راهحلهــای متعــددی بــرای لجســتیک و
زنجیــره تأمیــن ارائــه شــده اســت .ظهــور فناوریهــای نــو ماننــد
هــوش مصنوعــی ،بالکچیــن ،یادگیــری ماشــین و ...ســازمانها را
قــادر ســاخته اســت تــا در مقیــاس بــاال ،هزینــه و ریســک خــود را
کاهــش دهنــد .امــروزه ،افزایــش جابهجاییهــا و تراکــم تجارتهــای
کانتینــری ،فرصــت بزرگــی را بــرای ســازمانهای لجســتیکمحور و
حملونقــل ایجــاد کــرده اســت تــا خــود را بــه ســمت ارائهدهنــدگان
خدمــات نس ـلهای باالتــر لجســتیک حرکــت دهنــد و بهخاطــر رشــد
فناوریهــای دیجیتــال ،پیدرپــی مدلهــای خدمــات لجســتیک در
حــال اصــاح شــدن هســتند.
از ایــنرو ،در ایــن شــماره از فصلنامــه تیپاکــس ،تمرکــز خــود را بــر
بررســی نســلهای مختلــف لجســتیک گذاشــتهایم تــا بــا مــروری بــر
آنچــه در فضــای لجســتیک جهانــی میگــذرد ،خدمــات شــرکتهای
مختلــف را در ایــران و نمونههایــی از نســلهای  1PLتــا  10PLدر
صنعــت لجســتیک کشــور معرفــی کنیــم.
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لجســـتیک

23

اکتیران +و  UKi Mediaدر شرف
انعقاد قرارداد همکاری
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کرونا
و افزایش آرای پستی

حسین سهیلی
سرپرست منطقه ای تیپاکس
تیپاکـــس ،پیشـــگام صنعـــت ارســـال
ســـریع درب بـــه درب در ایـــران
اســـت کـــه بـــا در اختیـــار داشـــتن
یکـــی از شـــبکههای گســـترده
لجســـتیکی در کشـــور ،همـــواره
تـــاش کـــرده تـــا ســـرعت و امنیـــت
بیشـــتری را بـــرای مشـــتریانش بـــه
ارمغـــان آورد.

رضــا بــازرگان ،مدیــر مرکــز مطالعــات
اســتراتژیک هلدینــگ فاخــر
ســما کاشانی ،مدیرعامل اکتیران+
نمایشـــگاه پســـت اکســـپو ،یکـــی
از رویدادهـــای جهانـــی مهـــم در
صنع ــت پس ــت و لجس ــتیک محس ــوب
میش ــود ک ــه ه ــر س ــاله ب ــه میزبان ــی
یک ــی از کش ــورهای توس ــعهیافت ــه و
توســـط کمپانـــی  UKi Mediaبرگـــزار
میشـــود.

علی افشار قاسملو
مدیر برند هلدینگ فاخر ایرانیان
طبـــق منابـــع موجـــود ،رأیگیـــری
غیرحضـــوری یـــا غیابـــی بـــه دوران
جن ــگ داخل ــی آمری ــکا ب ــاز میگ ــردد.
در آن دوران بـــه ســـربازان اجـــازه
داده میشـــد تـــا رأی خـــود را بـــرای
ایالتهـــای محـــل زندگیشـــان پســـت
کننـــد.
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آغاز راهی تازه در صنعت پست و لجستیک
ســیمرغ ،رویــدادی خانوادگــی در
هلدینــگ فاخــر بــود کــه بــرای
معرفــی ظرفیتهــای درونــی
خانــواده فاخر در اکوسیســتم پســت
و لجســتیک و تجــارت الکترونیکــی
برگــزار شــد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی تیپاکــس،
ایــن رویــداد کــه از اول تــا چهــارم آذرمــاه
روی پلتفــرم اکتیــران پــاس برگــزار شــد،
از آغــاز راهــی تــازه در صنعــت پســت و
لجســتیک خبــرداد .تیپاکــس ،بهعنــوان
یکــی از شــرکتهای هلدینــگ فاخــر ،بــا

ایجــاد غرفــه و وبینارهــای آنالیــن مختلــف
در ایــن نمایشــگاه حاضــر شــد و بــه ارائــه
خدمــات خــود پرداخــت.
محتــوای ارائــه شــده در غرفــه تیپاکــس
بــا هــدف معرفــی خدمــات و ظرفیتهــای
همافزایــی بــا شــرکتهای خواهــر تهیــه
شــد و ســعی بــر آن بــود تــا بــا برگــزاری
حداقــل یــک وبینــار در هــر روز ،دانــش
بیشــتری بــا مخاطبــان بــه اشــتراک
گذاشــته شــود .هومــن خطیبــی ،نــادر
وهــاب آقایــی ،نــگار معتمــدی و نجمــه
محمــدی پــور ارائهدهنــدگان ایــن

وبینارهــا بودنــد کــه هــر کــدام در حــوزه
فعالیــت تخصصــی خــود ،محتوایــی غنــی
و شایســته را در اختیــار مخاطبــان خــود
قــرار دادنــد .حضــور نماینــدگان تیپاکــس
ت خبــری برگــزار شــده ،بخــش
در نشس ـ 
دیگــری از فعالیتهــای انجــام شــده در
نمایشــگاه ســیمرغ بــود.
ســیمرغ ،رونمایــی از یــک الگــوی
کسـبوکار شــبکهای در صنعت لجســتیک
اســت کــه امیــد داریــم در روزهــای آینــده،
اعضــای ایــن شــبکه را بیــش از پیــش ،در
کنــار یکدیگــر جمــع کنــد.

دبیر کل کمیسیون ملی یونسکو-ایران اعالم کرد:

تعویق در برگزاری بیست و هفتمین کنگره جهانی پستی

اتحادیــه جهانــی پســت ،موافقــت
کــرده اســت کــه بیســتوهفتمین
کنگــره جهانــی پســت را بــه
آگوســت  2021موکــول کنــد .ایــن
کنگــره قــرار بــود در آبیجــان،
ســاحل عــاج برگــزار شــود.
مدیــرکل اتحادیــه جهانــی پســت ،بشــار
حســین ،دربــاره ایــن تصمیــم گفــت :مــن
خوشــحالم کــه روحیــه اجمــاع  -ســنگ
بنــای تاریخــی جهانــی اتحادیــه جهانــی
پســت -باعــث شــده اســت کــه کشــورهای
عضــو بتواننــد دربــاره تاریــخ جدیــد کنگره
بــه توافــق برســند.
بشــار حســین افــزود :بیمــاری همهگیــر
کوویــد 19-شــرایط اســتثنائی را بــرای
همــه ســازمانهای بینالمللــی ایجــاد
کــرده بــود امــا تصمیــم بــرای برگــزاری
کنگــره در آبیجــان در ســال 2021
تصمیــم صحیحــی بــود.
رئیــس اتحادیــه جهانــی پســت گفــت :این
تصمیــم بــه دولــت ســاحل عــاج  -میزبــان
اصلــی ســال  - 2020فرصــت دیگــري
بــرای برگــزاری کنگــرهاي برجســته
میدهــد.
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ایــن تصمیــم در جلســه اضطــراری شــورای
مدیریــت هیــأت نظــارت بــر کار اتحادیــه
جهانــی پســت در دوره  4ســاله بیــن
کنگرههــا ،کــه از  26تــا  27اکتبــر برگــزار
شــد ،گرفتــه شــد.
نماینــدگان  41کشــور عضــو میتواننــد
در جلسـهای کــه در مقــر اتحادیــه جهانــی
پســت در بــرن ســوئیس برگــزار میشــود،
بهصــورت فیزیکــی یــا از راه دور شــرکت
کننــد.
در افتتاحیــه ،حســین گفــت :از هیــأت
نظــارت انتظــار مــیرود بــا توجــه بــه
شــرایط ایــن بیمــاری همهگیــر ،در اتخــاذ
تصمیمــات مهــم بــرای تســهیل تــداوم
کار اتحادیــه و موقعیــت کشــور میزبــان
کــه بهطــور مــداوم تعهــد خــود را بــرای
میزبانــی کنگــره بهمحــض مهیــا شــدن
شــرایط اعــام کــرده اســت ،مســاعدت
الزم را بــه عمــل آورد.
هیــأت نظــارت همچنیــن موافقــت کــرد
کــه در جلســات آینــده خــود در مــاه
دســامبر و آوریــل ،رونــد آمادهســازی
کنگــره را بررســی کنــد.
درصورتیکــه هیــأت نظــارت تــا  30ژوئــن

 2021نتیجهگیــری کنــد کــه بــه دلیــل
همهگیــری کوویــد 19-نمیتــوان ایــن
رویــداد را در مــکان و تاریــخ تعیینشــده
برگــزار کــرد ،کنگــره بــه ســوئیس منتقــل
خواهــد شــد.
بیســتوهفتمین کنگــره جهانــی پســتی
اتحادیــه جهانــی پســت قــرار بــود از
 10تــا  28اوت ســال  2020در آبیجــان
برگــزار شــود امــا بهدلیــل گســترش
جهانــی بیمــاری همهگیــر کوویــد19-
لغو شد.
پــس از لغــو ،تعــدادی از اعضــا برگــزاری
جلســه شــورا را در مقــر اتحادیــه جهانــی
پســت در بــرن خواســتار شــدند تــا دربــاره
آینــده مشــورت کننــد.
در جلســه مقــر اتحادیــه برخــی از اعضــا
و ناظــران فیزیکــی حضــور یافتنــد،
درحالیکــه برخــی دیگــر از راه دور
شــرکت کردنــد .بیســتوهفتمین کنگــره
نخســتین کنگــرهای نیســت کــه بهدلیــل
شــرایط اســتثنائی بــه تعویــق افتــاد بلکــه
کنگــره مادریــد نیــز بهدلیــل تحــوالت
منتهــی بــه جنــگ جهانــی اول از ســال
 1912بــه ســال  1920بــه تعویــق افتــاد.

بــه همیــن ترتیــب ،جنــگ جهانــی دوم بــه دولــت ســاحل عــاج کنگــره جهانــی پســت
تعویــق کنگــره پاریــس از ســال  1944بــه را لغــو میکنــد بلکــه در ســال ،1999
در کنگــره جهانــی پکــن ،آبیجــان رأی
ســال  1947منجــر شــد.
همچنیــن ایــن نخســتین بــار نیســت کــه میزبانــی بیستوســومین کنگــره را در

ســال  2004بــه دســت آورد .بــا اینحــال،
پــس از احســاس نامســاعد بــودن وضعیــت
در آبیجــان ،کنگــره بعــدا ً بــه بخارســت
منتقــل شــد.

 ICAOو  UPUیادداشت تفاهم امضا کردند؛

پشتیبانی از اپراتورهای پستی و شرکتهای حمل بار کارگو
ســازمان بینالمللــی هواپیمایــی
غیرنظامــی (ایکائــو) و اتحادیــه
جهانــی پســت ( )UPUکشــورهای
عضــو ســازمان ملــل متحــد را
تشــویق میکننــد تــا در ادامــه
بحــران کوویــد 19-از اپراتورهــای
پســتی تعیینشــده ،شــرکتهای
حمــل بــار کارگــو و اپراتورهــای
پســت اکســپرس پشــتیبانی و از
تالشهــای آنهــا بــرای بهبــود
آینــده حمایــت کننــد.
پســتها بهعنــوان یــک زیرســاخت مهــم
در ارائــه خدمــات ضــروری ،بــرای ادامــه
فعالیتهــای خــود در برابــر چالشهــای
عمــدهای کــه از ایــن همهگیــری
وجــود دارد ،بــه پشــتیبانی نیــاز دارنــد.
شــرکتهای پســتی بهطــور فعــال در
حملونقــل هوایــی ،تجهیــزات پزشــکی
و فعالیتهــای بشردوســتانه ،کاالهــای
مصرفــی و تجــارت الکترونیــک و مــوارد
ضــروری مــورد نیــاز بــرای مبــارزه بــا
ایــن بیمــاری همهگیــر شــامل اطالعــات
پزشــکی مربــوط بــه شــیوه انتشــار عمومی
ایــن بیمــاری همهگیــر و کیتهــای
آزمایشــی بــرای پشــتیبانی جامــع تحقیــق
دربــاره درک ایــن بیمــاری درگیــر بودنــد.
خدمــات بینالمللــی پســتی و همچنیــن
حمــل بــار هوایــی و اپراتورهــای پســت
اکســپرس بــه حمایــت کشــورهای عضو در
شــناخت ماهیــت اساســی ایــن خدمــات،
اطمینــان از ثبــات مالــی اپراتورهــا و
تأمیــن کارکنانشــان و انعطافپذیــری الزم
جهــت انجــام وظایــف بســتگی دارد.
در راســتای توصیههــا و نقشــه راه مرتبــط
بــا کارگــروه ویــژه ســازمان بینالمللــی

هوانــوردی غیرنظامــی ،ایکائــو و اتحادیــه
جهانــی پســت از کشــورهای عضــو
میخواهنــد تــا انعطافپذیــری مــورد
نیــاز پســتها ،شــرکتهای حمــل بــار
هوایــی و اپراتورهــای پســت الکترونیــک را
بــرای تحقــق ایــن نیــاز اساســی ،بــا کمــک
بــه آنهــا بــا منابــع الزم و همــکاری بــا
آنهــا بــرای درک چالشهــا و توســعه
راهحلهــای مشــترک تســهیل کننــد.
 ICAOو  UPUاز طریــق یادداشــت تفاهــم،
هماهنگــی طوالنیمــدت و منظمــی را
ادامــه میدهنــد.
عــاوه بــر ایــن ،ایــن آژانسهــا معتقدنــد
کــه بــا همــکاری بــا شــرکای مناســب و
ادغــام منابــع و دادههــا ،میتــوان ارزش
بالقــوه دادههــای کالن پســتی را بیشــتر
افزایــش داد زیــرا زنجیــره تأمیــن جهانــی
بــه هــر دو رونــد همهگیــر و ژئوپلیتیــک
پاســخ میدهــد.
 ICAOو  UPUتجزیهوتحلیــل تجــارت
الکترونیــک و دادههــای کالن ترافیــک
یکدیگــر را افزایــش میدهنــد تــا
محدودیتهــای لجســتیکی رشــد تجــارت
الکترونیــک را شناســایی و گــزارش کننــد.
تجزیهوتحلیــل دادههــای بــزرگ  ICAOو
 UPUبــه شناســایی روندهــا و پیشبینــی
رشــد مقولههــای مختلــف اقــام تجــارت
الکترونیــک کــه توســط مقامــات پســتی
بــا اســتفاده از حملونقــل هوایــی
انجــام میشــود ،کمــک کــرده اســت.
ایــن تجزیهوتحلیلهــا و پیشبینیهــا
همچنــان نقــش مهمــی در همسوســازی
ظرفیــت تجــارت الکترونیــک و
برنامههــای زیرســاختی کشــورهای عضــو
بــا رشــد پیشبینــی شــده ایفــا میکننــد

و در نتیجــه از اینکــه کشــورهای عضــو،
علیرغــم ایــن بیمــاری همهگیــر ،حداکثــر
ســود را از ارزشافــزوده تجــارت الکترونیک
در اقتصــاد ملــی خــود کســب میکننــد،
اطمینــان حاصــل میکننــد.
 ICAOو  UPUکشــورهای عضــو را تشــویق
میکننــد تــا همزمــان بــا اپراتورهــای
پســتی تعیینشــده و اپراتورهــای
حملونقــل هوایــی بــرای تقویــت همــکاری
بیــن ســهامداران جهانــی زنجیــره تأمیــن
همــکاری کننــد.
عــاوه بــر ایــن ،ایــن آژانسهــا از ایــن
دســتاندرکاران میخواهنــد تــا از
طریــق مشــارکت فعــال در تالشهــای
دیجیتالســازی ،بهویــژه از طریــق
تهیــه اســتانداردها و مــواد راهنمــای
بهروزشــده ،در بهبــود انعطافپذیــری و
اطمینانپذیــری زنجیــره تأمیــن بــا آنهــا
همــکاری کننــد.
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معاون اتحادیه جهانی پست تشریح کرد:

کووید 19-و تغییرات ساختاری در بخش پست

پاســكال كلیــواز ، 1معــاون اتحادیــه جهانی
پســت در هفتــه اقتصــاد جدیــد بارســلونا
( )BNEWگفــت كــه بیمــاری همهگیــری
کوویــد 19-تغییــرات ســاختاری را در
بخــش پســت ایجــاد میكنــد.
کلیــواز گفــت :ایــن بیمــاری همهگیــر
رفتــار ســنتی بازیگــران اقتصــادی را از
بیــن بــرد و آنهــا را بــه ســمت افزایــش
نــرخ دیجیتالــی شــدن ســوق داد .در
نتیجــه ،مشــتریانی کــه از فناوری وحشــت
داشــتند بــه خریــداران الکترونیکــی تبدیل
شــدند ،کســبوکارهایی کــه بــا فنــاوری
ارتبــاط کمــی داشــتند در حــال تبدیــل
شــدن بــه مشــاغل الکترونیکــی هســتند
و نهادهــای ســنتی دولتــی بهطــور
فزاینــدهای بــه دنبــال راهحلهــای دولــت
الکترونیــک هســتند.
كلیــواز افــزود :مطمئنــاً ایــن شــتاب،
حجــم بیشــتری را بــه بــازار تجــارت
الكترونیكــی ،بهویــژه بخــش  B2Cمنتقــل
میکنــد .
پســتها همچنیــن در حــال تغییــر دادن
برداشــت عمومــی از نقــش اساســی خــود
هســتند.
كلیــواز بــه مخاطبــان مجــازی از سراســر
جهــان اطــاع داد كــه شــرکتهاي
پســتي ،داروهــا و تجهیــزات پزشــكی
را ارائــه میكننــد و  70درصــد از اقــام
تجــارت الکترونیــك را نیــز تحویــل
مید هنــد .
معــاون اتحادیــه جهانــی پســت بــا اشــاره
بــه نقــش منحصربهفــرد اتحادیــه جهانــی
پســت گفــت :آژانــس تخصصــی ســازمان
ملــل متحــد از طریــق مشــارکت بــا
ســازمانهای چندجانبــه دیگــر ،از جملــه
انجمــن حملونقــل هوایــی بینالمللــی
( ،)IATAســازمان هواپیمایــی کشــوری
بینالمللــی ( )ICAOو ســازمان جهانــی
گمــرک ( ،)WCOدر حــال کاهــش اثــرات
ایــن بیمــاری همهگیــر بــر شــرکتهای
پســتی اســت.
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وی گفــت :بــه لطــف ایــن همــکاری ،هــر
یــک از کشــورهای عضــو اتحادیــه جهانــی
پســت کــه توانســتند بــه وســایل جایگزین
حملونقــل دسترســی پیــدا کننــد ،بــه
انعطافپذیــری بیشــتری در قوانیــن
گمرکــی رســیدند و موانــع عملیاتــی را
کــم کردنــد.
کلیــواز دربــاره انعطافپذیــری تأکیــد کــرد
کــه بــرای موفقیــت ،پســتها بــه یــک
ســبد محصــوالت متنــوع و یــک زنجیــره
لجســتیکی انعطافپذیــر نیــاز دارنــد تــا در
دوران همهگیــری موفــق شــوند.
وی گفت :پس ـتها بهدلیل وابستگی
به پروازهای مسافری آسیب دیدهاند
و به شبـــکه حملونقل چند وجـهی
نیاز دارد .از اواسط ماه مارس 21 ،قطار
پســتی تقریبـاً  8000تــن نامــه بیــن آســیا
و اروپــا حمــل کردهانــد.
معــاون مدیــرکل ،در  8اکتبــر ســخنران
اصلــی یــک پنــل بــا عنــوان «یــک
توقــف جهانــی -پیشآگهــی الکترونیکــی
پیشــرفته بــرای تجــارت الکترونیکــی
مــرزی در ســطح جهــان» بــود.
شــرکتکنندگان در جلســه شــامل نــور
معلیــم آدان هماهنگکننــده زنجیــره
تأمیــن ،مدیــر عملیــات پســتی اتحادیــه
جهانــی پســت؛ موهــان گوروســوامی مدیــر
ارشــد ســازمان مناطــق آزاد جهانــی؛ ادی
ریچــاوت مدیرعامــل شــرکت شــاپ ران
بــک4PX ،؛ بئاتریــز گالــوان ســانتیاگو
رئیــس روابــط اروپــا و مجــری آن ،والتــر
تــرزک ،رئیــس کمیتــه مشــورتی اتحادیــه
جهانــی پســت بودنــد.
هفته اقتصاد جدید بارسلونا،
یک رویـــداد جـدید بینالمـللی است
کــه توســط کنسرســیوم بارســلونا زونــا
فرانــکا ســازماندهی شــده تــا دربــاره
فعالســازی مجــدد اقتصــاد و بازنگــری در
وضعیــت آن در دوران بیمــاری همهگیــر
کوویــد 19-و بعــد از آن بحــث و گفتوگــو
کنــد.
Pascal Clivaz
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بنيانگذار رگوالتوری حوزه ارتباطات و فناوری اطالعات در ایران انتقاد کرد:

تناقض در مدل خصوصی سازی بخش پست

در دنیــا ،رگوالتورهــا بهمنظــور برقــراری فضــای رقابتــی در
ســرمایهگذاری و بهرهبــرداری ،توانمندســازی رقبــای غیردولتــی،
تنظیــم روابــط اقتصــادی ،حقــوق و داوری نهایــی در هــر بخــش
اقتصــادی بــا شــرایط نســبت ًا انحصــاری ،پــا گرفتهانــد .اگرچــه
همــه بخشهــای اقتصــادی در هــر کشــوری بــه مقــررات و
آئيننامههــای تضمينکننــده رقابــت آزاد نیــاز دارنــد تــا از
ایجــاد اغتشــاش در آن بخــش جلوگیــری شــود ،امــا در جهــان آنچــه
بیشــتر مــورد توجــه قــرار گرفتــه و بهنوعــی جــای خــود را بازکــرده،
رگوالتــوری در حــوزه مخابــرات و ارتباطــات اســت .تســهیل حضــور

 آنطــور کــه از نــام رگوالتــوری
برمیآیــد ،ایــن نهــاد بایــد
بهصــورت مســتقل بــرای تبییــن
تعرفههــا ،مقــررات ،ارائــه خدمــات
بهینــه و بــدون تبعیــض و مســتمر
بــه مشــتریان در کنــار ســازمانهای
دولتــی تشــکیل شــود؛ ایــن وظایــف
در رگوالتوریهــای دنیــا چگونــه
پیگیــری میشــود؟ در ایــران آیــا

بخــش غیردولتــی و ترغیــب آن بــرای مشــارکت حداکثــری در
پروژههــای ارتباطــی و ایجــاد رقابــت ســالم و جلوگیــری از انحصــار،
ازجملــه دالیلــی بــوده کــه رگوالتــوری بخــش  ICTدر کشــور شــکل
گرفتــه اســت.
نقــش رگوالتوریهــا در آزادســازی و خصوصیســازی در دنیــا
و ماهیــت ایــن نهــاد در ایــران بــا توجــه بــه اهــداف اولیــه ،از
جملــه موضوعاتــی اســت کــه در گفتوگــو بــا مســعود داورینــژاد،
بنيانگــذار و نخســتین رئیــس رگوالتــوری حــوزه ارتباطــات و
فنــاوری اطالعــات در ایــران ،بــه آن پرداختیــم.

رگوالتــوری حــوزه  ICTبــه ایــن
اهــداف رســیده اســت؟
دکتریــن یــا تــز رگوالتــوری ارتباطــات
متعلــق بــه ســازمان تجــارت جهانــی
( )WTOاســت .ایــن ســازمان در ایــن بــاره
اصولــی دارد کــه کشــورهای عضــو از آن
پیــروی میکننــد .یکــی از اصــول مهــم
مربــوط بــه ایــن ســازمان ،آزادســازی
بازارهــا اســت کــه واژه رگوالتــوری بــا ایــن

هــدف تعریــف شــد و شــکل گرفــت .در
ایــن تعریــف ،حضــور بخــش خصوصــی
در حــوزه مخابــرات بهعنــوان نخســتین
نمونــه فعالیــت رگوالتــوری انجــام و
بهاینترتیــب «تلــه کام رگوالتــوری»
متولــد شــد.
وظیفــه اصلــی رگوالتــوری حــوزه تلــه کام
ایــن بــود کــه بــازار داخلــی کشــورها را
بــرای ورود بخــش خصوصــی آمــاده کنــد
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نهــاد تنظیــم مقــررات و رگوالتــور جــای
دارد.
ً
در اصــول  ،WTOروی کامــا جــدا بــودن
ایــن  3حــوزه از هــم تأکیــد بســیاری
بــود؛ یعنــی درصورتیکــه رگوالتــوری
جایگاهــی در اپراتــور داشــته باشــد و
از اپراتــور منفعــت کســب کنــد و یــا
بالعکــس ،بــه اهــداف پیشبینــی شــده در
ایــن زمینــه نمیرســیم .تأکیــد بــر ایــن
بــود کــه هــر یــک از ایــن پایههــا کام ـ ً
ا
جــدای از یکدیگــر در صنعــت  ICTحضــور
داشــته باشــند.

 و بخــش خصوصــی بتوانــد در ایــن بازار
فعالیــت و رقابــت کنــد ،چراکــه در گذشــته
بهدلیــل نزدیــک بــودن حــوزه مخابــرات
بــه حوزههــای امنیتــی ،دولتهــا کنتــرل
آن را برعهــده داشــتند؛ بهنحویکــه
بهغیــر از آمریــکای شــمالی ،در همــه
کشــورها ،دولتهــا خودشــان مســؤولیت
مخابــرات را بهعهــده میگرفتنــد و جایــی
بــرای فعالیــت بخــش خصوصــی نبــود امــا
بــا ورود نظریــه و دکتریــن رگوالتــوری
و پیوســتن کشــورها بــه ایــن مجموعــه
و پذیــرش اصــول حاکــم بــر آن ،برنامــه
توســعهای کشــورها در حــوزه مخابــرات و
ارتباطــات تغییــر یافــت و بخــش خصوصی  بــه نظــر میرســد ایــن تعریــف
از رگوالتــوری ،بهنوعــی آن را از
وارد ایــن صنعــت شــد.
ماهیــت دولتــی ،متمایــز میکنــد؛
بااینوجــود آیــا بــه ایــن اصــول در
شــکلگیری رگوالتــوری ارتباطــات
اکنــون شــاهد هســتیم کــه در ایــران ،توجــه شــد؟
در ایــران ،مــا بــا ایــن اصــول WTO
مســؤوالن در برخــورد بــا
خصوصیســازی بــا ذهنیــت هماهنــگ بودیــم امــا مجبــور شــدیم کــه
مقابلــه عمــل میکننــد وزیــر ارتباطــات را در رأس کمیســیون
تنظیــم مقــررات ارتباطــات بهعنــوان
کــه بهطــور قطــع ،بــا ایــن
رئیــس قــرار دهیــم کــه ایــن موضــوع
دیــدگاه نمیتــوان بــه افــق کامــ ً
ا خــاف رهنمودهــای  WTOو
توســعه رســید.
اهــداف مدنظــر در رگوالتــوری تلــهکام
بــود؛ چراکــه مطابــق بــا اهــداف اولیــه
 ایــن اصــول بــه چــه مــواردی شــکلگیری رگوالتــوری ،وزیــر ارتباطــات
مربــوط بــود و آیــا در حــال حاضــر ،بایــد در قســمت سیاســتگذار ایــن
در دنیــا ماهیــت رگوالتوریهــا زنجیــره باشــد امــا مــا در ایــران ،وزیــر
براســاس همــان اصــول جلــو را بهعنــوان رئیــس کمیســیون تنظیــم
مقــررات ارتباطــات تعریــف کردیــم
مــیرود؟
مهمتریــن اصلــی کــه در زمینــه کــه ایــن موضــوع بیطــرف بــودن
رگوالتــوری بــر آن تأکیــد شــده اســت ،بــه سیاســتگذار را دچــار خلــل میکنــد.
تفکیــک حوزههایــی مربــوط میشــود حتــی در برهــهای و قبــل از
کــه تــا قبــل از آن بــا هــم مخلــوط خصوصیســازی مخابــرات ،وزیــر
شــده بــود .حــوزهای کــه بــا عنــوان ارتباطــات نهتنهــا رئیــس کمیســیون بــود
سیاســتگذاری بــا دولــت ،قوانیــن بلکــه رئیــس شــرکت مخابــرات ایــران هــم
برنامـهای و مصوبــات دولتــی مخلــوط بــود بــود و بهعنــوان اپراتــور در ایــن کمیســیون
بــا حضــور رگوالتــوری ،ماهیــت آن تغییــر حضــور داشــت .بهاینترتیــب ،کمیســیون
کــرد .درهرصــورت ،سیاســتگذار رکــن تنظیــم مقــررات در آن زمــان ،زیــر نظــر
اصلــی ایــن زنجیــره اســت و پایــه دوم ایــن وزیــر بهعنــوان سیاســتگذار و اپراتــور
اصــول را اپراتورهــا و همــه شــرکتهای اداره میشــد کــه ایــن جــای اشــکال بــود.
ارائهدهنــده خدمــات مخابراتــی و ارتباطــی از ســوی دیگــر ،بهجــز موضــوع حضــور
تشــکیل میدهنــد .در پایــه ســوم نیــز وزیــر ارتباطــات در کمیســیون تنظیــم
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مقــررات ،موضــوع دیگــری کــه دارای
اشــکال بــود حضــور شــرکت مخابــرات
ایــران بهعنــوان شــرکت مســلط دولتــی
در ایــن بــازار بــود؛ امــا در برنامــه ســوم
توســعه ،شــرکت مخابــرات ایــران کامــ ً
ا
محــدود شــد و قــرار بــر ایــن شــد کــه
بــه دنبــال ســرویسهای جدیــد نــرود،
بــا برونســپاری بــه اهــداف خــود برســد
و تمرکــز خــود را بــر ارتقــای کیفیــت
ســرویسهای داخلــی موجــود بگــذارد.
ایــن موضــوع ســبب آزادســازی و
برونســپاری پروژههــا در ایــن بخــش
شــد و دخالــت شــرکت مخابــرات ایــران را
در مدیریــت ایــن حــوزه کاهــش داد.
مطابــق بــا اهــداف برنامــه ســوم توســعه،
مقــرر شــد کــه یــک پروانــه بــرای یــک
اپراتــور خصوصــی صــادر شــود و ایــن
شــرکت ،بــا تضمیــن وارد بــازار شــود و
همــه جاهایــی کــه ایــن حوزههــا بــا هــم
درگیــر هســتند نیــز ،تفکیــک شــود .ایــن
کار مطابــق بــا مــاده  124قانــون برنامــه
ســوم انجــام شــد و مزایــده اپراتــور دوم
تلفــن همــراه بــا ایــن هــدف برگــزار شــد.
پــسازآن ،بــازار تلفــن همــراه در کشــور
از مــدل انحصــاری خــارج و وارد فضــای
رقابتــی شــد.
ایــن اتفــاق ســبب کاهــش قیمــت
ســیمکارت ،رونــق تولیــد ،توســعه در
ایــن بخــش و افزایــش کیفیــت شــد؛
چراکــه مخابــرات دیگــر بهتنهایــی در
ایــن بــازار انحصــار را در اختیــار نداشــت.
در آن زمــان بــه یکبــاره بالغبــر ۵۰
شــرکت بــرای نصــب  BTSآمادگــی
خــود را اعــام کردنــد و قــدرت نصــب
آنتنهــای موبایــل در کشــور بــه بیــش از
 5میلیــون مشــترک رســید .ایــن رقابــت،
ســبب افزایــش کیفیــت خدمــات شــد و
اکنــون نیــز شــاهد هســتیم کــه مخابــرات
در حــوزه تلفــن همــراه موفــق عمــل
میکند.
ایــن تغییــرات البتــه فقــط بــه کشــور
مــا مختــص نبــود و آزادســازی بخــش
مخابــرات در همــه کشــورها اتفــاق افتــاد.
اکنــون شــاهد هســتیم کــه تحــت تأثیــر
سیاســتهای درســت رگوالتــوری ،نــرخ

مکالمــات تلفنــی در دنیــا ارزان اســت.
 پــس بــا ایــن وجــود ،بــه
همــه اهــداف مدنظــر بــرای ایجــاد
یــک رگوالتــوری قــوی در حــوزه
ارتباطــات رســیدیم؟
مــا در جاهایــی مشــکالتی داشــتیم و
بــه همــه اهــداف خــود نرســیدیم .در آن
مقطــع ،یکــی از مــواردی کــه پیشبينــی
و محقــق شــد ،تغییــر نــام وزارت پســت
و تلگــراف و تلفــن بــه وزارت ارتباطــات و
فنــاوری اطالعــات بــود .در کنــار آن ،مــا
اجــازه گرفتیــم ســازمان تنظیــم مقــررات
و ارتباطــات رادیویــی را مطابــق قانــون
تأســیس کنیــم و ایــن  2مســأله باعــث
کســب بســیاری از اختیــارات شــد.
یــک پایــه بســیار مهــم در حــوزه
رگوالتــوری بــه بخــش داوری مربــوط
میشــد کــه ایــن اختیــار بــه رگوالتــوری
داده نشــد.
ایــن درحالــی اســت کــه در دنیــا
رگوالتورهــا یــک اختیــار فــرای اختيــارات
وزارتخان ـهای دارنــد کــه بــه آن آتوریتــی
گفتــه میشــود؛ امــا در ایــران ایــن
مکانیــزم در اختیــار رگوالتــوری قــرار
نگرفــت و ایــن مســأله ســبب شــد کــه بــه
اهــداف اصلــی در اعمــال مقــررات در ایــن
بخــش نرســیم.
داشــتن ایــن اختيــارات ،فراتــر از یــک
وزارتخانــه اســت؛ چراکــه بــا وجــود آن
رگوالتــوری دارای یــک اهــرم اســت کــه
میتوانــد بــه اهــداف مدنظــرش برســد؛
مث ـ ً
ا میتوانــد از ایــن مکانیــزم در جایــی
بــرای مذاکــره بــا يــک اپراتــور اســتفاده
کنــد و در جــای دیگری بــا اپراتــور ديگری
بــه جهــت جلــب ســرمایهگذاری بيشــتر
بــه کار بنــدد .درهرصــورت ،ایــن موضــوع
اختیــارات وســیعی در اختیــار رگوالتــوری
قــرار م ـیداد.
ایــن اختیــارات در حــدی اســت کــه
در دنیــا ممکــن اســت نیــازی نباشــد
کــه اپراتورهــا بــه دادگاه برونــد و خــود
رگوالتــور بــه مســائل رســیدگی میکنــد
و رأی میدهــد؛ امــا در مجلــس شــورای
اســامی ایــن داوری را از رگوالتــوری

گرفتنــد و مــا هرچــه اصــرار کردیــم کــه بخــش خصوصــی تقویــت شــدهاند و در
ایــن بخــش مهمــی از رگوالتــوری و یکــی وزارت ارتباطــات نیــز کمــاکان ذهنیــت
از ســتونهای اصلــی کار اســت ،توجیــه توســعهای حاکــم نیســت.
اکنــون شــاهد هســتیم کــه مســؤوالن در
نشــدند.
برخــورد بــا خصوصیســازی بــا ذهنیــت
مقابلــه عمــل میکننــد کــه بهطــور
قطــع ،بــا ایــن دیــدگاه نمیتــوان بــه افــق
رگوالتــوری و وزارت ارتباطات
توســعه رســید.
بــدون توجــه بــه هزینههــا ،بایــد جــذب ســرمایهگذاری در کشــور
بــه شــرکتهای پســتی امــر اتفــاق بیفتــد و ایــن موضــوع نیازمنــد
و نهــی میکننــد؛ بــدون یــک ســری قواعــد و ایجــاد ثبــات اســت
اینکــه توجــه داشــته کــه در کشــور دیــده نمیشــود .بایــد
باشــند مــواردی کــه ابــاغ بپذیریــم کــه عــاوه بــر جــو عمومــی و
تحریمهایــی کــه بــا آن روبــهرو هســتیم،
میکننــد در برنامــه تجــاری
بــه دلیــل رفتارهــای نامنســجم دولــت،
شــرکتهای پســتی قبــل از ســرمایهگذاری مســتقیم وارد ایــن حــوزه
اخــذ پروانــه آمــده باشــد.
نمیشــود و نمیتــوان اشــتغال بيشــتر
ایجــاد کــرد.
ایــن موضــوع اکنــون مشــکالت عدیــدهای
را در حــوزه داوری ارتباطــات ایجــاد کــرده
اســت و مــا شــاهد هســتیم کــه بهدلیــل
عــدم شــناخت کافــی مفاهیــم ایــن حــوزه
در قــوه قضائیــه ،بســیاری از آرای مربــوط
بــه ایــن حــوزه بهصــورت متناقــض
صــادر میشــود و رگوالتــوری در داوری
پروژههــای رقابتــی حــوزه  ICTنقشــی
نــدارد.
 بــا ایــن تفاســیر ،آیــا از نظــر
شــما رگوالتــوری حــوزه ارتباطــات
در ایــران ،تأثیــری در شــرایط
کســبوکار ایــن حــوزه و رفــع
انحصــار و ایجــاد رقابــت در بــازار
داشــته اســت؟
ورود تــز رگوالتــوری بــه کشــورها بــا یــک
برنامــه توســعه همــراه بــوده اســت؛ یعنــی
دولــت بایــد بــا یــک برنامــه توســعه بــه
جــذب ســرمایهگذاری خارجــی دســت
یابــد؛ در غیــر ایــن صــورت رگوالتــوری
بــه اهــداف اولیــه خــود نرســیده اســت.
بــا ایــن وجــود ،در ایــران از دورهای بــه
بعــد ،تغییــر ایــن نــگاه توســعهای را شــاهد
هســتیم و رفتارهــای ضدتوســعهای بــر
کشــور حاکــم اســت.
دســتگاههای دولتــی بهشــدت در مقابــل
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دلیــل آن نیــز ایــن اســت کــه مســؤوالن
از یــک افــق کامــ ً
ا دولتــی آمدهانــد.
بــا ایــن وجــود ،چگونــه قــرار اســت کــه
مشــاغل جدیــد در ایــن حــوزه ایجــاد
شــوند و فناوریهــای جدیــد بــه کشــور
ورود کننــد؟

ســازمان تنظیــم مقــررات
بــرای ارائــه پروانــه پســت
خصوصــی ،بــه مــدل
خصوصیســازی مخابــرات
نــگاه داشــته و برخــاف
بخــش مخابــرات ،بــه بهتریــن
تجــارب جهانــی نگاهــی
نداشــتهاند و ارزيابــی
روشــنی از وضــع موجــود و
نابســامانیهای ايــن بخــش
نشــده اســت.
 در حــوزه پســت ،وضعیــت
رگوالتــوری چگونــه اســت؟ آیــا
تصمیماتــی کــه در ایــن حــوزه
اتخــاذ میشــود ،میتوانــد توســعه
بخــش خصوصــی را در حــوزه پســت
رقــم بزنــد؟
دربــاره پســت هــم مشــکل بــه همیــن
نحــو اســت .رگوالتــوری و وزارت
ارتباطــات بــدون توجــه بــه هزینههــا،
بــه شــرکتهای پســتی امــر و نهــی
میکننــد؛ بــدون اینکــه توجــه داشــته
باشــند مــواردی کــه ابــاغ میکننــد
در برنامــه تجــاری شــرکتهای پســتی
قبــل از اخــذ پروانــه آمــده باشــند.
بهطــور کل ،تناقضــات بســیاری در مــدل
خصوصیســازی بخــش پســت وجــود
دارد کــه موفقيــت آن را بهصــورت جــدی
بــه خطــر میانــدازد .تــا زمانیکــه
ایــن تفکــر بــر حــوزه  ICTو رگوالتــوری
حاکــم باشــد ،ســودآوری و توســعه بخــش
خصوصــی از اولویــت برخــوردار نیســت.
بــرای شــکلگیری ایــن توســعه ،بایــد
دولــت بهدنبــال جــذب ســرمایهگذاری
10
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باشــد و نبایــد خــود را در مقابــل بخــش
خصوصــی ببینــد .رگوالتــوری ،در ابتــدای
شــکلگیری کمتــر از  100نفــر نیــرو
داشــت و پیشبینــی مــا ایــن بــود کــه
اگــر اهــداف آن بهدرســتی اجــرا شــود،
دیگــر بــه وزارت ارتباطــات نیــازی نخواهــد
بــود؛ امــا اکنــون شــاهد هســتیم کــه در
 24اســتان ،ادارات کل اســتانی حــوزه ICT
ایجــاد شــده اســت و رگوالتــوری بــاالی
 700نفــر پرســنل دارد .ایــن مســأله نشــان
میدهــد کــه کشــور بــرای تــز توســعهای
آمــاده نیســت و هنــوز عمـ ً
ا فقــط توســعه
تشــکیالت دولتــی اســت کــه جــدی عمــل
کــرده اســت ،البتــه ايــن برخــورد در ســاير
بخشهــا هــم بهمراتــب فاجعهبارتــر
اتفــاق افتــاده اســت .بــا ذهنیــت بســته
دولتــی نمیتــوان ســراغ ســرمايهگذاری
خصوصــی و ایجــاد اشــتغال رفــت.
مــن در بخــش خصوصیســازی پســت،
مشــارکتی نداشــتم و موفقيــت آن را
هــم دشــوار میدانســتم .حداقــل آنکــه
ایــن بخــش از ظرافــت بیشــتری نســبت
بــه بخــش مخابــرات برخــوردار بــود .بــر
حســب اطالعــات ارائــه شــده ،ســازمان
تنظیــم مقــررات بــرای ارائــه پروانــه پســت
خصوصــی ،بــه مــدل خصوصیســازی
مخابــرات نــگاه داشــته و برخــاف بخــش
مخابــرات ،نگاهــی بــه بهتریــن تجــارب
جهانــی نداشــتهاند و ارزيابــی روشــنی
از وضــع موجــود و نابســامانیهای ايــن
بخــش نشــده اســت.در خصوصیســازی
مخابــرات ،فعالیــت خصوصــی (بهغيــر از
همــراه کیــش و بخشــی در اصفهــان) در
بخــش خصوصــی وجــود نداشــت و پروانــه
بــه یــک اپراتــور اعطــا شــد امــا زمانیکــه
قــرار شــد خدمــات پســت بــه بخــش
خصوصــی واگــذار شــود ،بــه ایــن موضــوع
توجــه نشــد کــه در کشــور  7هــزار
واحــد پســتی بــه کار مشــغول هســتند
و از جایــی هــم مجــوز نمیگیرنــد .هــر
چنــد ،در تعهــد ســازمان تنظیــم مقــررات
بــود کــه ايــن فعــاالن ســاماندهی شــوند
و اپراتــور خصوصــی پســت در ازای ارائــه
خدمــات بــه ایــن فعــاالن ،بــه اهــداف
کســبوکاری خــود رســیده و تعهــدات

چنــد صــد میلیــارد تومانــی خــود را بــه
دولــت عملــی کند.اگــر قصــد ایــن بــود
کــه اپراتــور پســتی موفــق شــود ،بایــد
تکلیــف ایــن واحدهــای پســتی مشــخص
میشــد و قواعــدی کــه بــرای رقابــت بــا
پســت دولتــی درنظــر گرفتــه میشــد،
مطابــق بــا برنامــه تجــاری بخــش
خصوصــی تعریــف میشــد؛ امــا اکنــون
بــه دلیــل ذهنیــت اشــتباه در ایــن بخــش،
قواعــدی گذاشــته شــده کــه در پــی آن،
رقابــت اپراتــور خصوصــی پســت مقابــل
پســتهای مــوازی و دولتــی ،عمــ ً
ا
موضــوع جــدیای نیســت.
بهدلیــل ایــن طراحــی اشــتباه ،در جاهایــی
بخــش خصوصــی پســت بهعنــوان
رگوالتــور عمــل میکنــد کــه بــه دليــل
وجــود تضــاد منافــع ،اشــکال اصولــی
دارد .در حــوزه حملونقــل پســتی،
شــرکتهای خصوصــی ،اختیــارات الزم را
ندارنــد و دســتگاههای عمومــی و دولتــی
ســر راه آنهــا قــرار میگیرنــد.

زمانــی کــه قــرار شــد
خدمــات پســت بــه بخــش
خصوصــی واگــذار شــود،
بــه ایــن موضــوع توجــه
نشــد کــه در کشــور  7هــزار
واحــد پســتی مشــغول بــه
کار هســتند و از جایــی هــم
مجــوز نمیگیرنــد .هرچنــد،
در تعهــد ســازمان تنظیــم
مقــررات بــود کــه ايــن
فعــاالن ســاماندهی شــوند
و اپراتــور خصوصــی پســت
در ازای ارائــه خدمــات بــه
ایــن فعــاالن ،بــه اهــداف
بوکاری خــود برســد و
کســ 
تعهــدات چنــد صــد میلیــارد
تومانــی خــود را بــه دولــت
عملــی کنــد.

مدیرعامل شرکت «گلرنگ ترابر»
از فلسفه ایجاد بازارگاههای الکترونیکی میگوید؛

ورود به بازار حملونقل هوشمند
«لجســتیک»؛ بهعنــوان فرآینــدی بــرای مدیریــت برنامهریــزی،
اجــرا و نظــارت بــر خدمــات و اطالعــات مرتبــط بــا حمــل و نگهــداری
کاال از مبــدأ تــا مقصــد ،دیگــر بــه مــوارد خــاص محــدود نیســت و
بــا توســعه نســلهای مختلــف لجســتیک ،شــاهد تغییــر مســیر و
اســتراتژی شــرکتهای فعــال در ایــن بخــش هســتیم.
امــروزه بیــش از هــر زمــان دیگــری بهجــای راهکارهــای
موقــت ،نیــاز بــه راهکارهــای بنیــادی بــرای رفــع
ریشــهای مشــکالت صنعــت حملونقــل و لجســتیک
احساس میشود.

 در ســالهای گذشــته ،لجســتیک
بــا تغییــرات مختلــف رویکــردی
همــراه بــوده اســت .رویکــرد ایجــاد
شــرکت گلرنــگ ترابــر در ابتــدا چــه
بــود و اکنــون در چــه شــرایطی قــرار
دارد؟
شــرکت گلرنــگ ترابــر از ســال 1392
باهــدف ایجــاد یــک ســازمان متمرکــز
بــرای رفــع نیازهــای لجســتیکی در گــروه
صنعتــی گلرنــگ تأســیس شــده اســت .تــا
بــه امــروز هــم بــا فرازوفرودهــای زیــادی
کــه داشــته ،توانســته اســت بــرای رفــع
نیازهــای شــرکتهای گــروه صنعتــی
گلرنــگ نقــش خــود را ایفــا کنــد.
البتــه حــوزه فعالیــت شــرکت گلرنــگ ترابر
بــه گــروه صنعتــی گلرنــگ محــدود نیســت

از ایــنرو ،رونــد توســعه نســلهای لجســتیک و تمرکــز بــر
نس ـلهای آتــی آن میتوانــد روشــنگر مســیر حرکتــی شــرکتهای
لجســتیک در ایــران باشــد.
در ایــن زمینــه ،بــا مهــدی اشــرفی ،مدیرعامــل شــرکت «گلرنــگ
ترابــر» گفتوگویــی داشــتیم تــا پــس از مــروری بــر تاریخچــه
خانــوادهگلرنــگ در شــیو ه پاسـخگویی بــه نیازهــای لجســتیکی ایــن
مجموعــه ،رویکردهــای تطبیــق گلرنــگ ترابــر را بــا طبقهبندیهــای
نســلهای لجســتیک و دالیــل تغییــر رویکــرد در بهکارگیــری
نســلهای مختلــف لجســتیک در گــذر زمــان جویــا شــویم.

و ایــن شــرکت بــه مشــتریان خــارج از ایــن
گــروه صنعتــی نیــز خدمــات ارائــه میدهد.
اگرچــه در حــال حاضــر قریــب بــه 15
درصــد از کل خدمــات ارائهشــده ،بــه
مشــتریان خــارج از گــروه صنعتــی گلرنــگ
مرتبــط اســت ولــی بــا برنامهریزیهــای
انجامشــده امیدواریــم بهمــرور بتوانیــم
ایــن ســهم را بیشازپیــش توســعه دهیــم.
بــا درک نیــاز بــه توســعه فعالیتهــا
و خدمــات در حــوزه حملونقــل و
لجســتیک ،شــرکت گلرنــگ ترابــر
از ســال  96بــه دنبــال تحقــق ایــده
حملونقــل هوشــمند بــوده و در ســال
بــا توجــه بــه اینکــه
 98هــم بــه اخــذ مجــوز فعالیــت در حــوزه 
بازارگاههــای الکترونیکــی از ســازمان بهمرورزمــان شــاهد تکمیــل
راهــداری و حملونقــل جــادهای بــا نــام نســلهای صنعــت لجســتیک

تجــاری «پاتوقــی» موفــق شــده اســت.
در حــال حاضــر نیــز از لحــاظ پراکندگــی
جغرافیایــی و بــا توجــه بــه محدودیتهــای
مرتبــط بــا شــرکتهای حملونقــل،
فعالیــت شــرکت بــه شــعب فعــال در
اســتانهای تهــران ،قزویــن ،بندرعبــاس،
البــرز ،خراســان رضــوی و البتــه بنــادر
چابهــار و انزلــی محــدود اســت کــه
امیدواریــم بــا فراهــم شــدن فضــای
فعالیــت شــرکتهای حملونقــل
هوشــمند ،امــکان توســعه فعالیتهــا در
پهنــه جغرافیایــی کشــور مهیــا شــود.
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هســتیم ،ایــن رویکــرد در گلرنــگ
ترابــر چگونــه دنبــال میشــود
و شــما اکنــون خدمــات خــود را
مبتنــی بــر کــدام نســل لجســتیک
ارائــه میدهیــد؟
جهــت بررســی دقیقتــر میتــوان ســیر
توســعه شــرکتهای لجســتیکی را مــرور و
بــر اســاس ایــن توســعه ،وضعیــت شــرکت
گلرنــگ ترابــر را بهتــر بیــان کــرد.
بــه بیــان ســادهتر ،در لجســتیک
نســل اول ،شــرکتهای تولیــدی بــه
برونســپاری فعالیتهــای حملونقــل و
لجســتیک اعتقــادی ندارنــد و همــه ایــن
اقدامــات توســط دپارتمانهــای مربوطــه
در شــرکتهای تولیــدی مدیریــت
میشــو د .
در مدلهــای لجســتیک نســل دوم،
شــرکتهای تولیــدی در عیــن حفــظ
ســازماندهی و مســؤولیت فعالیتهــای
حملونقــل و لجســتیک ،بــه اســتخدام و
بهکارگیــری پیمانکارانــی اقــدام میکننــد
کــه وظیفــه انجــام فعالیتهــای مشــخص
حملونقــل و لجســتیک را عهــدهدار
میشــوند.
در مدلهــای نســل ســوم لجســتیکی کــه
بــه شــرکتهای لجســتیکی شــخص ثالــث
یــا بهاختصــار  3PLنیــز موســوم هســتند،
همــه فعالیتهــای لجســتیکی بــه یــک
شــرکت طــرف ســوم واگــذار میشــود
و همــه مســؤولیتها و هماهنگیهــای
مربوطــه توســط ایــن شــرکت لجســتیکی
مدیریــت خواهــد شــد .در ایــن مــدل،
در صــورت نیــاز بــه پیمانــکاران واســطه،
ایــن موضــوع توســط شــرکت لجســتیکی
مدیریــت خواهــد شــد و بــه ایــن وســیله
شــرکتهای تولیــدی میتواننــد بــر
فعالیتهــای محــوری و اصلــی خــود
متمرکــز شــوند .درواقــع بــا همیــن
دیــدگاه ،شــرکت گلرنــگ ترابــر بهعنــوان
یــک شــرکت  3PLدر مجموعــه گلرنــگ
پــا بــه عرصــه وجــود گذاشــته اســت تــا
بتوانــد بــا مدیریــت متمرکــز فعالیتهــای
لجســتیکی و افزایــش بهــرهوری موجبــات
همافزایــی را بــا شــرکای اســتراتژیک
خــود در گــروه صنعتــی گلرنــگ فراهــم
12
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آورد .یکــی از ویژگیهــای شــرکت طــرف
ســوم لجســتیکی ،ایجــاد ارتباطهــای
طوالنیمــدت و عمدتــاً اســتراتژیک بــا
مشــتریان اســت کــه امــکان برنامهریــزی،
ســرمایهگذاری و توســعه بهــرهوری را در
بلندمــدت فراهــم میســازد.
بــر همیــن اســاس ،شــرکت گلرنــگ ترابــر
بــا توجــه بــه برنامهریزیهــای بلندمــدت
و حفــظ منافــع شــرکای اســتراتژیک
خــود ،نســبت بــه توســعه نــاوگان ملکــی،
اســتفاده از ظرفیــت نــاوگان آزاد و یــا
حتــی بهرهگیــری از پیمانــکاران حمــل
جهــت پاســخگویی بــه نیازهــای مشــتریان
خــود اقــدام میکنــد.

در بــازارگاه الکترونیکــی،
میتــوان فضایــی ایجــاد کــرد
که صاحبــان کاال ،راننــدگان و
شــرکتهای حمــل ،بهدنبــال
بهتریــن توافــق خــود در
فضایــی شــفاف و مبتنــی بــر
فنــاوری اطالعــات باشــند
کــه بــه افزایــش بهــرهوری
و کاهــش محســوس
لجســتیکی
هزینههــای
منجــر خواهــد شــد.
توســعه اپلیکیشــن پاتوقــی و حضــور در
فضــای بازارگاههــای الکترونیکــی نیــز
کمــک شــایانی بــه توســعه خدمــات
لجســتیکی قابلارائــه بــه مشــتریان
اســتراتژیک گلرنــگ ترابــر خواهــد داشــت.
نســل بعــدی شــرکتهای لجســتیکی
بــه  4PLموســوم هســتند کــه در ایــن
حالــت ،نهتنهــا مســؤولیت فعالیتهــای
لجســتیکی برونســپاری میشــود بلکــه
مدیریــت زنجیرههــای تأمیــن و مدیریــت
بــر جنبههــای مختلــف بهینهســازی
زنجیرههــای تأمیــن نیــز بهعهــده
شــرکت لجســتیکی خواهــد بــود .در
ایــن نــوع از شــرکتهای لجســتیکی
کــه عمدتــاً تجهیــزات حملونقــل و

انبــارداری در اختیــار ندارنــد و اصطالحــاً
بــه  non-asset based logisticsموســوم
هســتند ،تمرکــز عمــده بــر مدیریــت
فنــاوری اطالعــات و ردیابــی جریانهــای
کاالیــی ،مالــی و اطالعاتــی در زنجیــره
تأمیــن و بهینهســازی همــه فرآیندهــای
لجســتیکی در راســتای افزایــش بهــرهوری
خواهــد بــود .ایجــاد چنیــن شــرکتهایی،
بســیار بــه تغییــر پاردایمهــای کاری در
فضــای مدیریــت زنجیــره تأمیــن وابســتگی
خواهــد داشــت کــه متأســفانه بــه دالیــل
متعــددی بســتر مناســب جهــت حرکــت
بــه چنیــن ایدههایــی فعــ ً
ا در کشــور
ایجــاد نشــده اســت.
در نهایــت ،ایــده شــرکتهای 5PL
بهدنبــال بهینهســازی در شــبکههای
تأمیــن بهجــای زنجیرههــای تأمیــن
کاال اســت کــه عمدتــاً عملیــات ایــن
کســبوکارهای
بــر
شــرکتها،
الکترونیکــی و بسترســازی شــبکههای
تأمیــن جهانــی بــرای ارائــه خدمــات در
کســبوکارهای الکترونیکــی متمرکــز
اســت.
اگرچــه کســبوکارهای الکترونیــک
بهویــژه بــا توجــه بــه همهگیــری کرونــا
در کشــور بــا رشــد قابلتوجهــی مواجــه
بــوده اســت ولــی غفلــت از زیرســاختهای
لجســتیکی الزم جهــت رشــد و بقــای ایــن
کســبوکارها بهویــژه در عرصــه جهانــی
بــه یــک مانــع جــدی بــرای توســعه آتــی
ایــن شــرکتها بــدل خواهــد شــد.
از حرکــت بــه ســمت

بازارگاههــای الکترونیکــی و ارائــه
لونقــل هوشــمند
خدمــات حم 
صحبــت کردیــد ،دربــاره بــازارگاه
پاتوقــی توضیــح بیشــتری بدهیــد
و بفرماییــد دقیقــ ًا منظورتــان از
حملونقــل هوشــمند چیســت؟
روش ســنتی حملونقــل ،بــر مراکــز اعــام
بــار و پایانههــای عمومــی و اختصاصــی
بــار در کشــور مبتنــی اســت .شــما اگــر
بهعنــوان صاحــب کاال بخواهیــد بــه
روش ســنتی بــه حمــل یــک محمولــه
اقــدام کنیــد ،بایــد بــه پایانههــای بــار و

ســالنهای اعــام بــار ،رجــوع کنیــد و
بــا قــرارداد و توافقنامـهای کــه بــا شــرکت
حمــل مســتقر در پایانههــا میبندیــد،
بــه تحویــل محمولــه اقــدام کنیــد .بــا
توجــه بــه سیاســتها و روشهــای
اجرایــی حاکــم بــر فضــای شــرکتهای
لونقــل ،عمدتــاً شــرکتها دارای
حم 
حــوزه فعالیــت جغرافیایــی محــدود بــه
شهرســتان یــا اســتان مربوطــه هســتند.
از  5ســال پیــش در کشــور ،تــب ایجــاد
بازارگاههــای الکترونیکــی بــرای افزایــش
گســتره ایــن توافقــات شــکل گرفتــه
اســت .در بــازارگاه الکترونیکــی شــما
میتوانیــد فضایــی ایجــاد کنیــد کــه
صاحبــان کاال و راننــدگان و شــرکتهای
حمــل ،بــه دنبــال بهتریــن توافــق خــود
باشــند؛ یعنــی بهجــای اینکــه توافــق
در فضــای ســنتی و اصطالحــاً توافقــات
رودررو بــا شــرکتها و متصدیــان حمــل
شــکل گیــرد ،در فضــای شــفاف و مبتنــی
بــر فنــاوری اطالعــات شــکل خواهــد
گرفــت.
از آنجاییکــه شــرکتهای فعــال در
حــوزه حملونقــل هوشــمند ،اجــازه
صــدور اســناد حمــل موســوم بــه بارنامــه
را ندارنــد ،ایــن کســبوکارها بــا عنــوان
بازارگاههــای الکترونیکــی در کشــور
شــکل گرفتــه اســت .اکنــون نیــز ســازمان
راهــداری و حملونقــل جــادهای بــه ایــن
کســبوکارها در حــوزه بازارگاههــای
الکترونیکــی حمــل کاال مجــوز فعالیــت
ارائــه میدهــد.
شــرکتهای حملونقــل هــم میتواننــد
بهعنــوان یکــی از بازیگــران حــوزه،
در ایــن بازارگاههــا فعالیــت کننــد.
ویژگــی بازارگاههــای الکترونیکــی ایــن
اســت کــه از طریــق آنهــا ،بهتریــن
توافــق بیــن عرضــه و تقاضــای خدمــات
حملونقــل کاال شــکل میگیــرد و در
نهایــت شــفافیت بیشــتر میشــود .اگــر
ایــن بازارگاههــا بهمرورزمــان توســط
شــرکتهای حملونقــل سراســری
بتواننــد بــه ارائــه خدمــات صــدورکاال
بپردازنــد ،مــا میتوانیــم بگوییــم کــه وارد
فرآینــد حملونقــل هوشــمند شــدهایم و

بســتری ایجــاد شــده اســت بــرای اینکــه
صاحبــان کاال بهصــورت یکپارچــه بتواننــد
خدمــات انتخــاب کارنامــه حمــل را
بهصــورت یکتــا دریافــت کننــد.
بنــا بــه مقتضیــات جامعــه و اتفاقاتــی
کــه در اقتصــاد حملونقــل افتــاده
اســت ،اکنــون بیــش از  90درصــد از
حملونقلهــا در کشــور بهصــورت
حملونقــل کامیونهــای خودمالــک
انجــام میشــود .راننــدگان خودمالــک
اگــر بتواننــد بــا بازارگاههــای الکترونیکــی
هماهنــگ شــده و ایفــای نقــش کننــد،
میتواننــد ارزشافــزوده زیــادی ایجــاد
کننــد .ایــن روش ،باعــث کاهش محســوس
حملونقلهــای یکســرخالی میشــود
و بهــرهوری حملونقــل در کشــور افزایــش
پیــدا خواهــد کــرد.
 بحــث مدیریــت اطالعــات
را مطــرح کردیــد؛ نظرتــان را
دربــاره تأثیــر فناوریهــای نــو در
صنعــت لجســتیک بگوییــد .هــوش
مصنوعــی و ســایر فناوریهــای
نویــن بهمــرور میتواننــد در ایــن
صنعــت چــه تأثیــری بگذارنــد؟
تاکنــون شــاید فنــاوری اطالعــات را
میشــد بهعنــوان یــک تکنولــوژی
حمایتــی بــرای بحــث لجســتیک درنظــر
گرفــت ،امــا اتفاقاتــی کــه در دهــه گذشــته
افتــاده اســت و چشــماندازی کــه بــرای
آینــده تصــور میشــود ،ایــن تحلیــل را
تقویــت میکنــد کــه فنــاوری اطالعــات،
متحولکننــده صنعــت لجســتیک خواهــد
بــود.
اتفاقــات بســیاری باعــث شــده کــه نقــش
فنــاوری اطالعــات بهســرعت در کشــور
پررنگتــر شــود و نهتنهــا بهعنــوان یــک
فعالکننــده صنعــت لجســتیک عمــل
کنــد ،بلکــه بهعنــوان یــک الــزام و یــک
ضــرورت فعالیــت کنــد و در کل فضــای
حملونقــل را متحــول کنــد؛ چراکــه
اکنــون بهواســطه همــه اتفاقاتــی کــه در
حــوزه زنجیرههــای تأمیــن جهانــی افتــاده
اســت ،زنجیرههــای تأمیــن جهانــی
لجســتیک همچنــان بخــش عمــدهای را

از ارائــه کاال و خدمــات در دنیــا عهــدهدار
هســتند.
اینکــه بخواهیــد لجســتیک را در ســطح
چنــد شــرکت و کشــور مدیریــت کنیــد،
بــدون داشــتن ابــزار فنــاوری اطالعــات
تقریبــاً غیرممکــن اســت.
اکنــون در دنیــا مفاهیــم جدیــدی ماننــد
بــرج مراقبــت لجســتیکی مطــرح شــده
اســت و شــرکتها بهســمتی میرونــد
کــه دقیق ـاً همــان نقشــی را کــه برجهــای
مراقبــت در کنتــرل پروازهــای هوایــی
عهــدهدار هســتند در کنتــرل زنجیــره
تأمیــن کاال بهصــورت آنالیــن و بهموقــع
عهــدهدار شــوند .ایــن مفهــوم مدیریــت
بهموقــع جریــان کاال در زنجیــره تأمیــن،
حائــز اهمیــت شــده و شــرکتها
بهســمت مفاهیــم جدیــد و نوآورانــه آن
در حرکــت هســتند.

اگــر بازارگاههــا بهمرورزمــان
و بــا مشــارکت ذینفعــان
مختلــف بهویــژه شــرکتهای
حملونقــل بتواننــد چرخــه
ارائــه خدمــات لجســتیکی از
صــدور اســناد حمــل گرفتــه
تــا هماهنگیهــای مرتبــط
بــا بیمــه کاال ،خدمــات
ردیابــی کاال و حملونقــل
چندوجهــی را توســعه
دهنــد ،میتوانیــم بگوییــم
کــه در فرآینــد حملونقــل
هوشــمند گامهــای مؤثــری
بر د ا شــتها یم .
از ســوی دیگــر ،شــرکتهای لجســتیکی
مجبــور هســتند بــه ســمت نســلهای
ســوم ،چهــارم و پنجــم برونــد .در ایــن
شــرکتها ،ایجــاد ارزشافــزوده کاال بــدون
نقــش بخشــیدن بــه فنــاوری اطالعــات،
عمــ ً
ا غیرممکــن اســت .بــا توجــه بــه
تنوعــی کــه در شــیوههای حملونقــل
ایجــاد شــده اســت ،در آینــده ایــن
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تنــوع ،هــم در ارائهدهنــدگان خدمــات
و هــم شــیوههای حمــل بســیار بیشــتر
خواهــد بــود؛ بــرای مثــال شــاید تــا
 10ســال قبــل ،بحــث جــدی دربــاره
حملونقــل ریلــی بیــن چیــن و اروپــا
وجــود نداشــت امــا اکنــون ،چیــن
بهشــدت بــا ســرمایهگذاریهایی کــه
انجــام میدهــد بهدنبــال ســهم گرفتــن
از حملونقــل ریلــی بیــن شــرق و غــرب
در آینــده نهچنــدان دور اســت و بــا ادغــام
شــرکتهای حملونقــل دریایــی و نیــز
شــکلگیری شــرکتهای بزرگمقیــاس
در حــوزه حملونقــل و تحوالتــی از ایــن
دســت کــه در حــال رخ دادن اســت،
نشــان میدهــد کــه آینــده شــرکتهای
لجســتیکی بــر فنــاوری اطالعــات مبتنــی
خواهــد بــود.
اگــر مــا بتوانیــم بــا اســتفاده از فناوریهای
بومــی ،بهــرهوری حملونقــل را از محــل
ارزشافــزوده ایجادشــده افزایــش دهیــم،
شــرکتهای لجســتیکی منتفــع خواهنــد
شــد و ایــن میتوانــد یــک بــازار بکــر
بــرای شــرکتها باشــد و ســرمایهگذاری
را در ایــن حــوزه توجیهپذیــر کنــد.

اکنــون در دنیــا مفاهیــم
جدیــدی ماننــد بــرج مراقبت
لجســتیکی مطــرح شــده
و شــرکتها بــه ســمتی
میرونــد کــه دقیقــ ًا همــان
نقشــی را کــه برجهــای
مراقبــت در کنتــرل پروازهای
هوایــی عهــدهدار هســتند در
کنتــرل زنجیــره کاال و تأمیــن
کاال بهصــورت آنالیــن و
آنتایــم عهــدهدار شــوند.
همــه ایــن مــوارد ،مربــوط بــه فناوریهــای
مرســومی هســتند کــه اکنــون هــم قابلیت
اســتفاده دارنــد و میتــوان فناوریهــای
جدیــدی ماننــد بالکچیــن را هــم بــه
ایــن زنجیــره اضافــه کــرد کــه بهشــدت
14
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میتوانــد ارتباطــات لجســتیکی را در آینده
تســهیل کنــد و وابســتگی فرآیندهــای
لجســتیکی را بــه ســازوکارهای بوروکراتیک
و ســنتی کاهــش دهــد .از محــل ایــن
کاهــش هزینــه میتــوان ســرمایهگذاری
را در ایــن حــوزه توجیهپذیــر و فعــاالن
ایــن حــوزه را منتفــع کــرد.
برنامههــای آتــی گلرنــگ

ترابــر در بحــث نیازمندیهــای
لجســتیکی چیســت؟
ایــن رونــدی کــه اعــام کــردم ،منطبــق بر
بــازار آینــده لجســتیک کشــور و بهتبــع
آن« ،گلرنــگ ترابــر» هــم اســت .بــا درک
ایــن نیازهــا ،بهدنبــال ارائــه خدمــات
مبتنــی بــر فنــاوری اطالعــات و ورود بــه
بــازار حملونقــل هوشــمند هســتیم .در
ایــن زمینــه ،در حــال ســرمایهگذاری
و توســعه بــازار هســتیم .ایــن موضــوع
میتوانــد نکتــه کلیــدی و اساســی بــرای
جــذب ســایر شــرکتهای خــارج از گــروه
صنعتــی گلرنــگ و ارائــه خدمــات بــه
آن حــوزه نیــز تلقــی شــود .مهمتریــن
پــروژه مــا نیــز بــرای حضــور در بخــش
حملونقــل هوشــمند و ارائــه خدمــات
مبتنــی بــر فنــاوری اطالعــات در موضــوع
حملونقــل هوشــمند در حــال پیگیــری
اســت .امیدواریــم در آینــده ،بیشازپیــش
از ایــن حــوزه بتوانیــم خبرهــای خوبــی
داشــته باشــیم و خدمــات ارزشافــزوده را
بــه شــرکتهای صاحــب کاال ارائــه دهیــم.
 آخریــن پرســش را بــه موضــوع
روز کــه شــیوع ویــروس کرونــا
اســت اختصــاص میدهیــم .ایــن
همهگیــری روی کســبوکارهای
حــوزه لجســتیک و زنجیــره تأمیــن
چــه تأثیــری داشــته اســت؟
پســاکرونا را در ایــن صنعــت چطــور
ارزیابــی میکنیــد؟
بــه نظــر مــن ،کرونــا یــک نقطــه عطــف در
ادامــه حیــات شــرکتهای ارائهدهنــده
خدمــات خواهــد بــود.
مــا در شــرکت گلرنــگ ترابــر بهخاطــر
نــوع فعالیتهــای ســنتی کــه در حــوزه

لجســتیک دنبــال میشــد ماننــد ســایر
شــرکتهای فعــال در حــوزه حملونقــل،
در معــرض ریســک بــاالی عــوارض ناشــی
از همهگیــری کرونــا قــرار گرفتهایــم.
متأســفانه ایــن بیمــاری ،هزینههــای
بوکارهای مختلــف
زیــادی بــرای کســ 
دربرداشــته اســت امــا آن روی ســکه
را نیــز بایــد دیــد ،چراکــه ایــن اتفاقــات
باعــث شــد کــه مــا در حــوزه فنــاوری
اطالعــات و روشهــای نویــن بــا ســرعت
بیشــتری حرکــت کنیــم و بهخاطــر
محدودیتهایــی کــه کرونــا روی
فعالیتهــای ســنتی اعمــال کــرد ،مجبــور
شــدیم بخــش عمــدهای از فعالیتهــا را
بهســمت حــوزه فنــاوری اطالعــات ببریــم.
البتــه ایــن فقــط یــک الــزام بــرای گلرنــگ
ترابــر نیســت بلکــه الــزام بــرای همــه
شــرکتهای حــوزه حملونقــل خواهــد
بــود .هرچــه ارتباطــات فیزیکــی بیــن
صاحبــان کاال و راننــدگان و حوزههــای
مختلــف کاهــش یابــد و تجمــع راننــدگان
در پایانههــا و ســالنهای اعــام بــار
کمتــر شــود ،ریســک ســرایت بیمــاری
بهشــدت کاهــش پیــدا خواهــد کــرد.
ازایــنرو ،مــا برنامههــای متعــددی
بــرای ایــن بخــش داریــم .یکــی از
ایــن برنامههــا تمرکــز بــر توســعه
فعالیتهــای بازارگاههــای الکترونیکــی
خواهــد بــود کــه ریســک ابتــا را بــه
ویــروس بهشــدت کاهــش میدهــد .در
ایــن زمینــه ،شــرکتهای حملونقــل
کاال نیــز مجبــور خواهنــد بــود کــه بخــش
عمــدهای از فعالیتهــای خــود را مثــل
شــرکتهای ارائهدهنــده خدمــات ،مبتنــی
بــر فنــاوری اطالعــات کننــد و بــر شــعب و
دفاتــر فیزیکــی متکی نباشــند تــا در دوران
پســاکرونا بــا ریســک کمتــری بــه فعالیــت
ادامــه دهنــد .درســت اســت کــه خبرهــای
خوبــی بــا کشــف واکســن و تحقیقــات
حــوزه بهداشــت عمومــی در زمینــه کرونــا
شــنیده میشــود امــا ایــن ریســک بــا
حــوزه حملونقــل همــراه اســت و بــه نظــر
میرســد در دوران پــس از کرونــا ،صنعــت
لجســتیک بــا تحــوالت جــدی روبــهرو
شــود.

مدیرعامل شرکت ایفا مطرح کرد:

ایجاد ساختار شبکهای
در زنجیره لجستیکی ایران
از آنجــا کــه گســترش تکنولــوژی و خریدوفروشهــای اینترنتــی،
وجــود یــک روش حملونقــل مناســب را بــا نیــاز مشــتریان
ضــروری میکــرد ،حملونقــل مشــارکتی یــا مدیریــت جابهجایــی
کاالهــا ایجــاد شــد .پـسازآن بــود کــه نسـلهای مختلــف لجســتیک
مشــارکتی یــا چنــد طرفــه شــکل گرفتنــد تــا ارائــه خدمــات در ایــن
حــوزه روزبـهروز بیشــتر توســعه یابــد« .ایفــا» یکــی از شــرکتهای
تابعــه هلدینــگ فاخــر ،در زمینــه ارائــه خدمــات ســفارشگردانی
( )Order Fulfillmentفعالیــت میکنــد و یکــی از نس ـلهای لجســتیک
مشــارکتی بــه حســاب میآیــد .مرکــز پــردازش ایفــا ،خــود را
بهعنــوان دســتیار هوشــمند لجســتیک کســبوکارها معرفــی

 اهــداف ،مأموریتهــا و عملکــرد
ایفــا را بــا توجــه بــه آنکــه نســل
ســوم لجســتیک  3PLاســت ،توضیــح
دهیــد و بفرماییــد چــه اقداماتــی
بــرای برونســپاری زنجیــره تأمیــن
و لجســتیک انجــام دادهایــد؟
در ابتــدا بهتراســت تعریفــی از مــدل
کسـبوکاری ایفــا داشــته باشــیم .درواقــع،
میتــوان گفــت کــه ایفــا بهصــورت
یــک پلتفــرم (ســکو) اســت کــه فضایــی
را بــرای فعالیــت بازیگــران مختلــف
اعــم از فعــاالن حــوزه فــروش اینترنتــی
کاال ،فروشــگاههایی کــه بهصــورت
کانــال یکپارچــه ( )Omni Chanelکاال
میفروشــند ،شــرکتهای حملونقــل
و کوریــری ،شــرکتهای ارائهدهنــده
خدمــات فنــاوری اطالعــات و ...فراهــم

کــرده و بــا در اختیــار قــراردادن فضــای انبــارش اشــتراکی و
ســرویسهای بســتهبندی و شــبکه توزیــع و ارســال داخلــی و
بینالمللــی ،امکانــات تســهیلگرانه و مناســبی را در اختیــار آنــان
قــرار میدهــد .کســبوکارها ،علیالخصــوص فروشــگاههای
اینترنتــی میتواننــد بهجــای صــرف هزینههــای گــزاف و انجــام
فرآیندهــای پیچیــده و دشــوار انبــارداری ،بســتهبندی ،ارســال و
توزیــع محصــوالت و کاالهــا ،از خدمــات یکپارچــه ســفارشگردانی
ایفــا بهرهمنــد شــوند .بــا ســجاد میرحســینی ،مدیرعامــل ایــن
شــرکت ،دربــاره مأموریتهــای ایفــا و ویژگیهــای متمایــزی کــه در
حملونقــل مشــارکتی دارد ،بــه گفتوگــو نشســتیم.

آورده اســت.
هــدف مــا در ایفــا ،فراهــم کــردن بســتری
منســجم و یکپارچــه جهــت ارائــه خدمــات
لجســتیکی و تکمیــل زنجیــره تأمیــن
بــرای فعــاالن حــوزه فــروش اینترنتــی
کاال اســت تــا آنهــا بتواننــد بهراحتــی
همــه چالشهــای پیــش روی خــود
را بابــت عملیــات ســنگین و پیچیــده
ســفارشگردانی (شــامل انبــارش،
پــردازش و مدیریــت ارســال کاال بــه
مشــتریان نهایــی) مرتفــع ســازند و در
نتیجــه بــا خیالــی آســوده ،فقــط بــه
گســترش بازارهــای فــروش و افزایــش
بهــرهوری کسبوکارشــان بیندیشــند.
مــا در ایفــا بــا در اختیــار داشــتن فضــای
انبــارش مناســب ،فراهــم کــردن امــکان
بســتهبندیهای اســتاندارد و اســتفاده

از ســرویسهای ارســال و توزیــع
درونشــهری و بینشــهری و بینالملــل
جهــت ارســال کاال میکوشــیم تــا
تجربــهای لذتبخــش را بــرای خریــداران
کاال و ســهولت ،امنیــت ،آســایش و کاهــش
هزینههــا را بــرای کســبوکارهای
اینترنتــی بــه ارمغــان آوریــم.
 بــا اینوجــود آیــا میتــوان
گفــت کــه ایفــا یــک زنجیــرهای را از
خدمــات ارائــه میدهــد؟
بلــه دقیق ـاً ،همانطــور کــه عــرض کــردم،
ایفــا میتوانــد زنجیــره کامــل خدمــات
لجســتیکی را  -از جمــعآوری کاال از
تولیدکننــده تــا انبــارش ،بســتهبندی و
ارســال آن را بــرای مصرفکننــده نهایــی
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ایــن طریــق مشــتریان ایفــا میتواننــد
بــا یــک تیــر ،چنــد نشــان را هدفگیــری
کننــد و از طریــق یــک پلتفــرم جامــع،
همــه نیازهــای لجســتیکی خــود را
بهراحتــی تأمیــن کننــد .مشــتریان ایفــا
اگــر قــرار باشــد بــرای هــر قســمت از
زنجیــره لجســتیک خــود بــا یــک فــرد
و یــا مجموعــه ارتبــاط داشــته باشــند و
پیگیریهــای آن حــوزه را انجــام دهنــد
کاری بســیار ســخت و هزینهبــر را بــه
خــود تحمیــل کردهانــد امــا بــا اســتفاده
از ســرویسهای ایفــا ،همــه امــور را فقــط
از یــک کانــال و بــر بســتر تکنولــوژی در
هــر ســاعت از شــبانهروز میتواننــد بــه
انجــام برســانند.

اینترنتــی تبدیــل شــده و بــه آنهــا ایــن
اجــازه را میدهــد تــا بتواننــد روی ســطوح
باالتــری از اســتراتژی و توســعه تمرکــز
کننــد .در مقابــل ،لجســتیک طــرف ســوم
یــا همــان  3PLبهطــور معمــول از مســائل
جــاری و وظایــف اداری و بکآفیــس
پشــتیبانی میکنــد و حداکثــر میتوانــد
مدیریــت ذخیرهســازی فیزیکــی کاالهــا و
حملونقــل سفارشــات عمــده را برعهــده
گیــرد.
 میتوانیــم بگوییــم کــه بــا توجه

بــه نــگاه مشــتری و کســبوکار3PF ،
تکمیلکننــده  3PLاســت؟
بلــه ،بــه نظــر مــن شــالوده  3PFاز هریــک
از مدلهــای لجســتیکی ماننــد 3PL، 4PL،
 5PLو حتــی  6PLقســمتی را بــه ارث بــرده

 در ایــن زمینــه ،ایــن پرســش
بــه وجــود میآیــد کــه چــه اســت و روزبــهروز میتــوان زنجیــرهای
چیــزی شــما را نســبت بــه ســایر تکمیلتــر و ســرویسهای جدیدتــری را
شــرکتهای ارائهدهنــده خدمــات در آن جســتوجو کــرد.
 3PLمتمایــز میکنــد؟
ایفــا ،ارائهدهنــده خدمــات  3PLنیســت  در ایــن روش از چــه ابزارهایــی
بلکــه در کهکشــان دنیــای لجســتیک از اســتفاده میکنیــد؟ آیــا تفــاوت
ســرویس ایفــا بهعنــوان  Third partyدر ارائــه ایــن خدمــات بــه دلیــل
 )fulfillment) 3PLنــام بــرده میشــود .در بهرهگیــری از ابزارهــای مدیریــت
تفــاوت ایــن  2ســرویس میتــوان گفــت اطالعــات و ســایر فناوریهــای
کــه غالبــاً اصطالحاتــی نظیــر لجســتیک نویــن اســت؟
طــرف ســوم ( )3PLو ســفارشگردانی یکــی دیگــر از برتریهــای ســرویس 3PF
طــرف ســوم ( )3PFبهصــورت معــادل و نســبت بــه  ،3PLارائــه ســرویسهای
بهجــای هــم اســتفاده میشــوند .علــت هــوش تجــاری یــا همــان  BIاســت .هــوش
اصلــی چنیــن اشــتباهی از ایــن موضــوع تجــاری یکــی از ابزارهــای مهــم و کارآمــد
ناشــی میشــود کــه ایــن روزها ،لجســتیک در علــوم آیندهپژوهــی بــه شــمار م ـیرود،
طــرف ســوم ( )Third Party Logisticsچراکــه آیندهپژوهــان بــا اســتفاده از ایــن
در بســیاری از حوزههــای خدماتــی بــه ابــزار میتواننــد بــا اســتناد بــه دادههــای
یــک برچســب عمومــی تبدیــل شــده و  BIبــه مطالعــه آینــده بپردازنــد و زمینــه
اغلــب ،برخــی محدودههــای مربــوط بــه تحــول در کســبوکارها را فراهــم آورنــد.
ســفارشگردانی طــرف ســوم ( )3PFرا نیــز
در بــر میگیــرد و بــا آن همپوشــانی دارد  .آیــا ســرویسهای ایفــا بــرای
بــا اینحــال ،الزم اســت کــه بدانیــم همــه کســبوکارهای آنالیــن
 3PLو  3PFبهطــور کامــل از یکدیگــر مناســب و بهینــه اســت؟
مجــزا هســتند و ســفارشگردانی طــرف بلــه .ســرویسهای ایفــا بــرای همــه
ســوم ( )3PFبخــش بســیار بزرگتــری کســبوکارهای کوچــک و بــزرگ
را از زنجیــره تأمیــن تحــت کنتــرل خــود اعــم از فروشــگاههای اینســتاگرامی،
میگیــرد بهطوریکــه میتواننــد بــه تلگرامــی ،تــیوی شــاپها ،کال ســنترها
یکــی از واحدهــای عملیاتــی فروشــگاههای و فروشــگاههای حرفــهای اینترنتــی بــر
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هــر بســتری قابــل ارائــه و در دســترس
اســت ،امــا مــا در تبییــن مراحــل رشــد
یــک کسـبوکار آنالیــن حداقــل  4مرحلــه
قائــل هســتیم کــه بــه ترتیــب عبارتنــد
از فــاز راهانــدازی ،ثبــات اولیــه ،رشــد
و توســعه کــه میتوانیــم بــه بررســی
نیــاز بــه خدمــات ســفارشگردانی در
آنهــا بپردازیــم.در مرحلــه راهانــدازی،
کســبوکارها سفارشــات چندانــی ندارنــد
و شــاید بــه هفتــه یــا ماهــی چنــد
عــدد ســفارش برســند ،صاحبــان ایــن
کســبوکارها شــاید در ایــن مرحلــه
نیــاز بــه اســتفاده از ســرویسهای
ســفارشگردانی احســاس نکننــد.
در مرحلــه ثبــات اولیــه ،ممکــن اســت
در بعضــی روزهــا بــه فــرض  30ســفارش
داشــته باشــند و در برخــی روزهــا  5تــا 6
ســفارش بیشــتر نداشــته باشــند ،در ایــن
مرحلــه تعــداد سفارشــات بیشــتر شــده
ولــی شــاید هنــوز نیــازی بــه اســتفاده
ســفارشگردانی
ســرویسهای
از
احســاس نمیکننــد بلکــه همچنــان
مشــعوف از سفارشــاتی کــه میگیرنــد،
ســخت میکوشــند تــا حتــی بــا کمــک
گرفتــن از دوســتان و خانــواده سفارشــات
را بــه ســرانجام برســانند و بــرای
مشــتریان ،بســتهبندی و ارســال کننــد.
در مرحلــه رشــد ،سفارشــات بهطــور
قابــلتوجهــی افزایــش پیــدا میکنــد.
مدیریــت موجــودی ،ارســال و عملیــات
ســفارشگردانی بیشــترین زمــان روزانــه
صاحبــان ایــن کســبوکارها را در
بــر میگیــرد و مدیریــت فرآیندهــای
لجســتیکی دشــوارتر میشــود .سفارشــات
بهصــورت روزانــه وارد میشــود و در
ایــن حالــت قطعــاً بــه خدمــات خــارج
از ســازمان نیــاز پیــدا خواهنــد کــرد
تــا بهصــورت مؤثــر عملیــات خــود را
مدیریــت کننــد .صاحبــان ایــن
کســبوکارها در ایــن مرحلــه بــه
دلیــل عــدم تطابــق نیازهــای روبهرشــد
مشــتریان بــا زیرســاختها ،ممکــن اســت
احســاس تــرس کننــد .در ایــن شــرایط
کمکــم پیامهایــی از طــرف مشــتریان
بــه دستشــان میرســد کــه نارضایتــی

خــود را از زمانــی کــه سفارشــات بــه
دستشــان میرســد اعــام میکننــد،
عودتیهــا زیــاد میشــود و ...کــه اگــر
در ایــن مرحلــه عملیــات ســفارشگردانی
خــود را در زمــان صحیــح انجــام ندهنــد
بــه نقــاط تاریــک کســبوکار خــود
نزدیــک میشــوند.در مرحلــه توســعه،
دیگــر چــارهای جــز برونســپاری
ســفارشگردانی نخواهنــد داشــت و لزوم ـاً
بایــد بهســراغ شــرکتهای ارائهدهنــده
خدمــات  3PFبرونــد.
امــا اگــر صاحبــان ایــن کســبوکارها از
همــان ابتــدا بتواننــد نیازهــای خــود را
بهدرســتی شناســایی کننــد و در نتیجــه
بــه جســتوجوی شــرکت ارائهدهنــده
خدمــات ســفارش گردانــی کــه متناســب
بــا نیــاز و حتــی برنــد آنهــا باشــد بپردازند
در هــر زمــان کــه تصمیــم بــه کــوچ بــه
ســمت آنهــا بگیرنــد بــدون مشــکل و در
آرامــش میتواننــد ایــن مهــم را بــه انجــام
برســانند در غیــر اینصــورت ،ممکــن
اســت در انتخــاب همــکار لجســتیکی خــود
دچــار خطــا و بابــت ایــن خطــا متحمــل
هزینــه شــوند.
 یــک ارائهکننــده خدمــات
ســفارشگردانی بــه یــک فروشــگاه
اینترنتــی کــه بــا آن قــرارداد
میبنــدد ،چــه امکاناتــی میتوانــد
ارائــه کنــد؟
مــا در ایفــا  2نــوع ســرویس را بــه
مشــتریانمان ارائــه میکنیــم کــه یکــی
ســرویس پایــه و دیگــری ســرویسهای
ارزشافــزوده اســت .ســرویسهای پایــه
شــامل جمــعآوری ،انبــارش ،پــردازش و
آمادهســازی و مدیریــت ارســال هســتند
و ســرویسهای ارزشافــزوده شــامل
بســتهبندی ،ارســال مرســوله ،پرداخــت
در محــل ،جبــران خســارت ،احــراز هویــت،
لجســتیک معکــوس ،لیبلینگ و ...هســتند؛
امــا بهصورتکلــی ،حداقــل انتفاعــی کــه
بــرای ایــن ســرویسها متصــور هســتیم،
ایــن اســت کــه مشــتری زمــان بیشــتری
را در اختیــار خواهــد داشــت تــا بــه امــور
اصلــی کســبوکار خــود رســیدگی کنــد.

فــرض کنیــد شــما مالــک یــک فروشــگاه
اینترنتــی هســتید کــه روزانــه حداقــل
یــک ســاعت بــرای بحــث ســفارشگردانی
زمــان صــرف میکنیــد اگــر مــاه را  ۲۴روز
در نظــر بگیریــم بــا اســتفاده از خدمــات
ســفارشگردانی طــرف ســوم شــما در
مــاه  ۲۴ســاعت (یــک روز) زمــان بیشــتری
را خواهیــد داشــت کــه میتوانیــد در
خدمــت کسـبوکار خــود باشــید و تمرکــز
اصلــی خودتــان را بــر فــروش بیشــتر
معطــوف کنیــد.
 در ایــران وضعیــت نســلهای
مختلــف لجســتیک چگونــه اســت؟
بهجــز ایفــا ســایر شــرکتهای
مشــابه روی کــدام نســل از صنعــت
لجســتیک متمرکــز هســتند؟
همانطــور کــه میدانیــد ،لجســتیک
از واژههــای نظامــی و جنگــی مســتخرج
شــده اســت .امــا بهطورکلــی میتــوان
گفــت فرآینــدی اســت کــه در آن جریــان
کاال و اطالعــات یــا هــر نــوع منبــع
دیگــری مدیریــت میشــود .یکــی از
ایــن جریانهــای فرآینــدی را کــه خــوب
میشناســیم بــه ســرویسهای پســتی
مربــوط اســت کــه در عهــد هخامنشــیان
بــرای اولیــن بــار در دنیــا توســط چاپارهــا
و چاپارخانههــای ایرانــی مدیریــت و اجــرا
میشــد و بعــد از ایــن تاریــخ درخشــان،
علیرغــم همــه عقبافتادگیهایــی
کــه در زمینــه ســرویسهای پســتی در
ایــران نســبت بــه جهــان داشــتهایم ،امــا
بازهــم ایــران میتوانــد بالنــده بــه شــرکت
تیپاکــس باشــد کــه بــه لحــاظ قدمــت،
قدیمیتریــن شــرکت پســت خصوصــی
در ایــران اســت.درباره ایفــا بهجــرأت
میتوانــم بگویــم کــه ایفــا نخســتین
شــرکت ایرانــی بــا مــدل  3PFاســت کــه از
ســال  1398رســماً در آســمان لجســتیک
ایــران درخشــید ،هــر چنــد شــرکتهایی
قبــل از ایفــا بودهانــد کــه کسبوکارشــان
در زمینــه ارائــه خدمــات بســتهبندی و
ارســال کاال از طریــق شــرکت ملــی پســت
ایــران بــود امــا هیچکــدام بــه لحــاظ مــدل
کســبوکار و ســرویسهای در دســترس

قابــل قیــاس بــا ایفــا نبودهانــد و نیســتند
و مجموعههایــی بهتازگــی قصــد ورود بــه
ایــن حــوزه را دارنــد امــا عمدتـاً در مرحلــه
اســتارت و شــکلگیری هســتند.
لــذا میتــوان گفــت ایفــا یکــی از ارائــه
دهنــدگان ســرویس ســفارشگردانی
( )3PFدر ایــران اســت کــه بــا در اختیــار
داشــتن منابــع و امکانــات ســختافزاری
و نرمافــزاری مناســب تســهیالت خــوب
و ارزان و ارزنــدهای را بــرای مشــتریان
خــود فراهــم آورده اســت .بهبیانبهتــر،
میتــوان گفــت کــه ایفــا بــا اســتفاده از
ســاختار شــبکهای ،زنجیــره لجســتیک
گســتردهای را در اختیــار دارد و ایــن
بزرگتریــن مزیــت ایفــا نســبت بــه
ســایران اســت.
 در ایــن شــرایط ،آینــده را
چگونــه میبینیــد و بــه نظــر شــما
مســیر حرکــت لجســتیک مبتنــی
بــر  3PFچگونــه اســت؟ برنامــه شــما
بــرای آینــده چیســت؟
بــه نظــر مــن بــهزودی انفجــار صنعــت
تجــارت الکترونیــک ()e-Commerce
را در ایــران تجربــه خواهیــم کــرد ،لــذا
فکــر میکنــم آینــده بســیار روشــن و
امیدوارکننــده اســت.قبل از بیمــاری
کرونــا ،عــدهای از نظریهپــردازان علــوم
بــر ایــن بــاور بودنــد کــه صنعــت
بوکارهای آنالیــن روبــه زوال اســت
کســ 
امــا بــه نظــر مــن ایــن واقعیــت نداشــت.
بیمــاری کرونــا از هــر جهــت منفــور و بــد
باشــد بــرای صنعــت تجــارت الکترونیــک
یــک فرصــت بــود و باعــث شــد خونــی
تــازه در رگ ایــن کســبوکارها شــریان
پیــدا کنــد.
از ایـنرو ،شــبکه و زیرســاختی نیــاز اســت
کــه بتوانــد ایــن جریــان را مدیریــت کنــد
لــذا هــر روز میبینیــم کــه تعــدادی بازیگر
جدیــد بــه ایــن عرصــه پــای میگذارنــد.
امــا مــا در ایفــا مصمــم بــه ایــن هســتیم
کــه همیشــه بتوانیــم ســرویسهای
جدیدتــری را بــه مشــتریانمان عرضــه
کنیــم تــا همچنــان بتوانیــم پیشــگام و
پیشــرو در ایــن صنعــت باقــی بمانیــم.
[شماره سیزدهم-پاییز]۱۳۹۹
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وقتی تحول شتاب میگیرد

چشـمانداز اقتصــادی پســتی هــر ســاله بینشــی را دربــاره آخریــن
تحــوالت مؤثــر بــر ایــن صنعــت ارائــه میدهــد .آمادهســازی نســخه
امســال ،بــا توجــه بــه بحــران اقتصــادی جهانــی کــه بهســرعت در
حــال تحــول اســت  -بهطــوریکــه کارشناســان پیشبینــی بدتریــن
عملکــرد اقتصــادی ســاالنه را از زمــان جنــگ جهانــی دوم دارنــد -
یــک کار ســخت بــوده اســت .در یــک دوره بســیار کوتــاه ،شــیوع

 امســال چالشهــای خاصــی را
بــا خــود بــه همــراه داشــته اســت.
دربــاره موقعیــت پســت در ســال
 2019و قبــل از آغــاز ایــن بحــران
چــه میتوانیــد بگوییــد؟
ایــن بخــش ،بــرای مدتــی تغییــر و تحوالت
زیــادی را تجربــه کــرده اســت کــه عمدتـاً
بــا جایگزینــی دیجیتــال همــراه بــوده
اســت .ارتباطــات کتبــی و انتقــال اســنادی
کــه قبــ ً
ا از طریــق ارســال نامــه انجــام
میشــد ،اکنــون بهطــور فزاینــدهای در
فضــای آنالیــن در حــال انجــام اســت.
حتــی بازاریابــی مســتقیم کــه در برخــی
مواقــع بهعنــوان ابــزاری بــرای تنــوع
بخشــیدن بــه فعالیــت اپراتورهــای پســتی
در نظــر گرفتــه میشــد ،دیگــر بهعنــوان
راهــی بــرای رشــد شــناخته نمیشــود.
ایــن بخــش ،بیشــتر بــه ســمت خدمــات
18
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بیمــاری همهگیــر کوویــد 19-زندگــی اجتماعــی و اقتصــادی را در
سراســر کــره زمیــن متحــول کــرده اســت و از طریــق اختــاالت در
زنجیرههــای تأمیــن پســتی ،همــراه افزایــش تجــارت الکترونیــک،
اثــر خــود را در بخــش پســت برجــای گذاشــته اســت .گفتوگــو بــا
مائــورو بوفــا  ، 1اقتصــادان اتحادیــه جهانــی پســت دربــاره آخریــن
چشــمانداز اقتصــادی پســتی را در جهــان در ادامــه میخوانیــد.

لجســتیکی از جملــه انتقــال کاال و ارســال
بســتههای پســتی حرکــت میکنــد.
همچنیــن فرصتهــای دیگــری در ارائــه
خدمــات بــه شــهروندان ماننــد رســیدگی
بــه کارهــای اداری آنهــا در حــال ظهــور
اســت .در ســال  ،2019ســومین کنگــره
فوقالعــاده بــا توافــق دربــاره اصــاح
قوانیــن مربــوط بــه ارســال نامههــای
بینالمللــی بــا برجســته کــردن نیــاز بــه
اپراتورهــای پســتی بــرای ایجــاد تنــوع در
ســایر جریانهــای درآمــدی ،بــه پایــان
رســید .قبــل از مــارس  ،2020افزایــش
ارســال بســتههای پســتی بــا رونــد
طوالنیمــدت کاهــش ارســال نامههــای
پســتی ،بخشــی کــه مهمتریــن عامــل
کمــک بــه جریــان درآمــد بــود ،در یکســو
قــرار گرفــت .بااینحــال ،ایــن تغییــر بــرای
اطمینــان از رشــد اپراتورهــای پســتی

کافــی نبــود .در میــان ایــن تحــول ،هنــوز
هیــچ مــدل تجــاری واحــد بــا گزینههــای
متنــوع در کشــورهای مختلــف غالــب
نبــوده اســت.
وقتــی بحــران در ســال  2020پیــش آمــد،
وضعیــت اینچنیــن بــود.
 بــه نظــر میرســد کــه بخــش
پســتی در معــرض یــک شــوک
آســیبپذیر اســت و اکنــون ایــن
شــوک ایجــاد شــده اســت .آیــا
رکــود اقتصــادی فعلــی بــر بخــش
پســت تأثیــر میگــذارد؟
نــه لزومــاً .پیــش از ایــن ،بخــش پســتی
همیشــه جزئــی از چرخــه اقتصــادی بــود
و همــگام بــا اقتصــاد پیــش میرفــت؛
بنابرایــن خواهیــم دیــد کــه بخشهــای
ســنتی  -نامههــای پســتی و خدمــات
Mauro Boffa
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مالــی  -کــه تحــت تأثیــر بحــران قــرار
گرفتهانــد و ضررهــای برآمــده از ایــن
حوزههــا ،کاهــش یافتــه اســت .همزمــان
بــا ایــن موضــوع ،در ماههــای گذشــته در
سراســر جهــان ،بــا وجــود محدودیتهــای
آمدوشــد ،اپراتورهــای پســتی از معــدود
فعــاالن اقتصــادی بودنــد کــه در اکثــر
کشــورها فعالیتشــان افزایــش یافتــه اســت.
بااینحــال ،هرچنــد ممکــن اســت ایــن
بخــش در برخــی مــوارد ،نســبتاً کمتــر از
اقتصــاد واقعــی تحــت تأثیــر قــرار بگیــرد،
امــا بــاز هــم تحتتأثیــر منفــی بحــران
بــوده اســت .عــاوه بــر ایــن ،بــا وجــود
رشــد تجــارت الکترونیــک علیرغــم
همهگیــر شــدن بیمــاری ،بــرای برخــی
از انــواع خدمــات ،مثــ ً
ا ارســال کاال
و بســتههای پســتی ،افزایــش تقاضــا
مشــهود بــوده اســت .البتــه آنچــه بایــد
بــه خاطــر ســپرد ایــن اســت کــه ایــن
تجــارت بیشــتر از طــرف مشــتریان پیــش
مــیرود ،نــه لزومــاً بیــن شــرکتها .ایــن
بــه آن معناســت کــه افزایــش تقاضــا مثـ ً
ا
جبرانکننــده کاهــش ارســال نامههــای
پســتی نیســت .بــرای جبــران ایــن کاهش،
افزایــش حجــم بســیار زیــادی الزم اســت.

بــرای خدمــات پســتی دیگــر بهطــور
متناســب گســترش نمییابــد و بــرای
ایــن رشــد ،بــه خدمــات دیگــر نیــاز اســت.
بهعبارتدیگــر ،الگــوی تولیــدی در حــال
تغییــر اســت و بــه تعــداد خدمــات پســتی
ســابق یــا بــه یــک نــوع خدمــت پســتی
نیــاز نیســت بلکــه بــه خدمــات متنــوع
نیــاز اســت .مثــ ً
ا اکنــون تقاضــا بــرای
تجــارت الکترونیــک خردهفروشــی بیــش
از رشــد اقتصــادی ،بــرای تحــول بخــش
پســت مهــم اســت و تجــارت الکترونیــک
خردهفروشــی چیــزی اســت کــه بهانــدازه
اقتصــاد واقعــی تحــت تأثیــر بحــران قــرار
نخواهــد گرفــت.

بــا توســعه اقتصــاد ،تقاضــا
بــرای خدمــات پســتی
بهطــور متناســب گســترش
نمییابــد و بــا ایــن رشــد
نیــاز بــه خدمــات دیگــر
احســاس میشــود.
آیــا تجــارت الکترونیــک

خردهفروشــی نیــز بــه درآمــد
خالــص افــراد وابســته نیســت؟
بلــه ،همچنیــن بــه اینکــه چقــدر درآمــد
افــراد کاهــش مییابــد و افــراد چــه
میــزان را از ایــن درآمــد بــه ایــن بخــش
اختصــاص میدهنــد ،بســتگی دارد؛ امــا
اگــر شــما بــا کاهــش درآمــد محــدود
شــوید ،بــاز هــم بخشــی از درآمــد خــود
را بــرای خریــد آنالیــن صــرف خواهیــد
کــرد؛ بنابرایــن حتــی اگــر درآمــد خالــص
شــما کاهــش یابــد ،بازهــم ممکــن اســت
ســفارش کاالهــای دیجیتــال را افزایــش
دهیــد .در کل ،ممکــن اســت کمتــر
هزینــه کنیــد ،بــه رســتوران یــا کنســرت
نرویــد ،امــا تقاضــای شــما بــرای تجــارت
الکترونیــک ممکــن اســت افزایــش یابــد.

 شــما در چشــمانداز ذکــر
میکنیــد کــه بخــش پســتی ،دیگــر
م زمــان بــا اقتصــاد حرکــت
هــ 
نمیکنــد .میتوانیــد توضیــح
دهیــد کــه در ایــن صــورت چــه
اتفاقــی میافتــد؟
ایــن یــک رونــد میانمــدت و بلندمــدت
اســت کــه حداقــل از ســال  2008و
شــاید حتــی زودتــر از آن مشــاهده شــده
اســت .در ایــن دوره ،اقتصــاد و بخــش
پســت بــا نرخهــای مختلــف در حــال
رشــد بودهانــد .از نظــر تاریخــی ،بخــش
عمــده پســت تقریب ـاً متناســب بــا همــان
نــرخ رشــد اقتصــادی واقعــی رشــد کــرده
اســت؛ زیــرا همانطــور کــه اشــاره
کــردم ،اپراتورهــای پســتی قب ـ ً
ا خدماتــی
را میفروختنــد کــه همــگام بــا اقتصــاد
بــود ،امــا اکنــون ایــن ویژگــی کمتــر  آیــا میتوانیــد تأثیــر رویدادهای
مشــهود اســت .بــا توســعه اقتصــاد ،تقاضــا ســال  2020را بــر زیرســاختها یــا

مشــاغل پیشبینــی کنیــد؟ آیــا
در یــک ســال آینــده تعــداد دفاتــر
پســت کمتــر و تعدیــل نیــرو بیشــتر
خواهــد شــد؟
دربــاره زیرســاختها پیشبینــی دشــوار
اســت .بســیاری از اپراتورهــای پســتی
بــا اســتفاده از تجهیــزات حفاظتــی،
ضدعفونــی کــردن محمولــه هــای
پســتی و غیــره ،روش کار خــود را تغییــر
دادهانــد ،امــا مطمئنــاً کارکــرد آنهــا
هزینــه بیشــتری خواهــد داشــت .بهطــور
همزمــان ،ممکــن اســت تقاضــا بــرای
انــواع دیگــر خدمــات ،ماننــد ارســال نتایــج
آزمایشــگاهی ،تحویــل تجهیــزات پزشــکی
و تجهیــزات حفاظتــی و یــا خدمــات
جدیــد وجــود داشــته باشــد .پیشبینــی
آنچــه کــه اتفــاق خواهــد افتــاد آســان
نیســت؛ امــا از نظــر درآمــدی زیــان
خالــص انتظــار مـیرود .نکتــه مهــم بــرای
اپراتورهــای پســتی ،حفــظ انعطافپذیــری
آنهــا اســت .اتحادیــه جهانــی پســت
ســعی میکنــد ایــن کار را انجــام دهــد تــا
وضعیــت را در زمــان واقعــی کنتــرل کنــد.
 دربــاره فضــای رقابــت در
بخــش پســت بگوییــد؟ تــازهواردان
نیــز از افزایــش تجــارت الکترونیــک
بهرهمنــد شــدهاند.
اگــر بــازار بهانــدازه کافــی بــزرگ باشــد،
لزومــاً مشــکلی در کســب درآمــد وجــود
نــدارد .پرســش ایــن اســت کــه آیــا
اپراتورهــای پســتی توانســتهاند میــزان
عرضــه خدمــات خــود را بــا شــرایط جدیــد
بحــران تنظیــم کننــد یــا خیــر؟ اگــر بلــه،
مــن فکــر نمیکنــم کــه لزومــاً مشــکلی
بــرای آنهــا وجــود داشــته باشــد .در غیــر
ایــن صــورت ،اپراتورهــای پســتی بایــد
برنامهریــزی کننــد کــه چگونــه ایــن
کار را انجــام دهنــد .بااینحــال ،بــازار
بســیاری از انــواع محصــوالت هنــوز اشــباع
نشــده اســت .تــا زمانــی کــه رشــد وجــود
داشــته باشــد ،هنــوز مشــکلی در «گرفتــن
ســهم در بــازار پســت» وجــود نــدارد .در
حــال حاضــر ،ســهم کافــی بــرای همــه
وجــود دارد.
[شماره سیزدهم-پاییز]۱۳۹۹
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تیپاکس؛ نسل چهارم لجستیک
تیپاکــس ،پیشــگام صنعــت ارســال ســریع درب بــه درب در
ایــران اســت کــه بــا در اختیــار داشــتن یکــی از شــبکههای
گســترده لجســتیکی در کشــور ،همــواره تــاش کــرده تــا بــا
اســتفاده از تکنولوژیهــای نویــن و بــهروز بــا ارائــه راهکارهــای
مناســب ،ســرعت و امنیــت بیشــتری را بــرای مشــتریانش بــه
ارمغان آورد.
راهبردهــای محــوری تیپاکــس در صنعــت لجســتیک و پســت و

 بهعنــوان نخســتین پرســش
دربــاره شــرکت تیپاکــس ،برنامههــای
ایــن شــرکت را در حــوزه لجســتیک و
همچنیــن رویکــرد آن را در برابــر
نســلهای مختلــف لجســتیک
توضیــح دهیــد.
تیپاکــس ،ســابقهای بیــش از  60ســال
در حــوزه حملونقــل و کوریرســرویس
( )Courier Serviceدارد و در طــول
فعالیــت کاری خــود از ســال 1339
تــا بــه امــروز ،بــا فــراز و نشــیبهایی
روبــهرو بــوده اســت؛ امــا در نیــم قرنــی
کــه از فعالیــت تیپاکــس میگــذرد ،ایــن
شــرکت هیــچگاه از ارائــه خدمــات بــا
کیفیــت بــه مشــتریان خــود بــاز نایســتاده
و معتمدتریــن شــرکت کوریرســرویس در
کشــور بــوده اســت.
تیپاکــس بــا توجــه بــه تغییــر رویکــردی
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راهکارهــای نویــن و بــا کیفیتــی کــه ایــن شــرکت در ســالهای اخیــر
بــه کار گرفتــه اســت ،ســبب شــده کــه مشــتریانش آن را بهخوبــی
بشناســند و بــه آن اعتمــاد کامــل داشــته باشــند.
ن جایــی کــه رشــد صنعــت لجســتیک بــا رشــد و توســعه
از آ 
تیپاکــس گــره خــورده اســت بــرآن شــدیم تــا بــا حســین
ســهیلینژاد سرپرســت منطقــهای شــرکت تیپاکــس بــه گفتوگــو
بنشینیم.

کــه در ســالهای اخیــر داشــته و بــا
پوســتاندازی کاملــی کــه انجــام داده،
موفــق شــده کــه از سیســتم ســنتی
آنالــوگ بهســمت سیســتم دیجیتــال و
مکانیــزه بــرود.

تیپاکــس بــا توجــه بــه
تغییــر رویکــردی کــه در
ســالهای اخیــر داشــته و
بــا پوســتاندازی کاملــی
کــه انجــام داده اســت ،موفــق
شــده کــه از سیســتم ســنتی
آنالــوگ بــه ســمت سیســتم
دیجیتــال و مکانیــزه بــرود.

ازایــنرو ،تیپاکــس از ســال  97تاکنــون
کــه برمبنــای سیســتمهای دیجیتــال
کار خــود را آغــاز کــرده ،خوشــبختانه
موفــق شــده اســت درمقیــاس جهانــی بــا
اســتفاده از تکنولــوژی روز کــه در اختیــار
دارد  -ازجملــه بزرگتریــن هــاب مکانیــزه
کشــور و انجــام کام ـ ً
ا مکانیــزه فرآیندهــا
و همچنیــن توســعه شــبکه بــرای تســهیل
خدمــات و افزایــش نقــاط دسترســی و
البتــه اعتمــاد مشــتریان خــود -روزب ـهروز
شــاهد افزایــش بیشــماری از مشــتریان
باشــد.
شــکی نیســت کــه اکنــون تیپاکــس،
یکــی از کوریرســرویسهای بــزرگ
کشــور و خاورمیانــه محســوب میشــود
و فراتــر از مرزهــای کشــور نیــز فعالیــت
خــود را گســترش داده کــه ایــن مهــم ،بــا
درایــت دکتــر مهــرداد فاخــر ،مدیرعامــل

ایــن مجموعــه محقــق شــده اســت و
امیدواریــم ایــن رونــد پیشــرفت ،کمــاکان
روبهجلــو باشــد تــا مــا بتوانیــم بــا توســعه
ســرویسها و خدمــات متنــوع جوابگــوی
ســرویسدهی بــه مشــتریانمان باشــیم.

توجــه بــه زیرســاخت موجــود و اســتفاده از
تکنولــوژی روز دنیــا ،خدماتــی کــه شــرکت
تیپاکــس ارائــه میدهــد اکنــون در نســل
چهــارم طبقهبنــدی میشــود و نگاهــی
نیــز بــه نســل پنجــم دارد.

 اکنــون شــرکت تیپاکــس بــا
توجــه بــه مأموریتهایــی کــه دارد،
در کدامیــک از نســلهای صنعــت
لجســتیک طبقهبنــدی میشــود؟
بــا توجــه بــه تعاریفــی کــه در نس ـلهای
مختلــف صنعــت لجســتیک وجــود دارد،
تیپاکــس بــا درنظــر گرفتــن مأموریتهــا
و ماهیتــی کــه دارد ،در نســل چهــارم
( )4Plلجســتیک قــرار میگیــرد؛ چراکــه
در نســل اول و دوم لجســتیک ،مشــتریان
و شــرکتها براســاس نیــاز و تولیداتشــان،
عملیــات لجســتیکی را خودشــان
انجــام میدهنــد .حتــی در نســل دوم،
شــرکتها تقریبــاً شــبکه لجســتیکی و
عملیــات آن را در داخــل مجموعــه خــود
انجــام میدادنــد؛ امــا نســل ســوم و
چهــارم لجســتیک ،بــه ســمت انبــارداری
و تحویــل و توزیــع کاال رفتــه اســت.

 چــه مشــکالتی بــر صنعــت
لجســتیک غالــب اســت و چــه
راهکارهایــی بــرای آن دیــده شــده
اســت؟ بهطــور کل در ایــن نــوع
فعالیــت لجســتیکی چــه نقــاط
قــوت و ضعفــی وجــود دارد؟
کارهــای خدماتــی بهویــژه در کشــور مــا
یکــی از کارهــای ســخت اســت .شــاید
اگــر از بیــرون بــه ایــن مســأله بنگریــم،
تصــور کنیــم کــه ارائــه خدمــات ایــن
شــرکت ،کاری ســاده اســت و فقــط
بحــث عرضــه و تقاضــا مطــرح اســت ،امــا
بــه جــرأت میتــوان گفــت کــه امــروزه
یکــی از کارهــای پرچالــش و ســخت کــه
انجــام میشــود ،کار خدمــات لجســتیکی
و کوریــری اســت کــه تیپاکــس آن را بــه
بهتریــن شــکل ارائــه میدهــد .در ایــن
زمینــه ،تیپاکــس فــراز ونشــیبهایی

5PL
4PL
ایــن نســل ،همــه
اجــزای زنجیــره تامین
را بــه صــورت کســب
و کار الکترونیکــی
مدیریــت مــی کنــد
(خدمــات اصلــی:
مدیریــت الکترونیکــی
زنجیــره تامیــن)

ایــن نســل ،مدیریــت
کل زنجیــره تامیــن را
انجــام مــی دهنــد.
خدمــات اصلــی:
مدیریــت زنجیــره
تا میــن )

بــه ایــن معنــی کــه شــرکتهای کوریــری
ایجــاد شــدند تــا عــاوه بــر اینکــه یــک
شــرکت در قالــب تولیــد ،فعالیــت داشــته
باشــد ،در قالــب زنجیــره تأمیــن نیــز بتواند
خدمــات ارائــه دهــد و تأثیرگــذار باشــد .بــا

3PL
ایــن شــرکت هــا ،مدیریت
زنجیــره هــای خــدکات
پیچیــده لجســتیکی را
2PL
بــه صــورت برونســپاری
و قــراردادی انجــام
میدهند.
مدیریت حمل و نقل و
(خدمات اصلی :لجستی)
انبــارداری بــه صــورت
ســنتی توســط ایــن
نســل ازشــرکت هــای
لجســتیکی انجــام
مــی شــود.
(خدمــات اصلــی:
حمــل و نقــل)

1PL
فعالیت های لجستیکی
توسط خود تولیدکننده
انجام می شود
(خدمات اصلی :ساخت،
خرده فروشی)

داشــته و چــون همــه همــت و تــاش
مدیــران ایــن ســازمان و اولویــت آنهــا
ارتقــای کیفیــت کار و خدماترســانی
بــوده اســت ،در اصــل توانســته مشــکالت
و چالشهــای کار را مدیریــت کنــد و

بهنحــو مطلــوب در خدمــت مشــتریان
خــود باشــد.کاری کــه در عرصــه
خدماترســانی انجــام میشــود باتوجــه
بــه تنــوع ســایق مشــتریان ،بــرای
تیپاکــس بازخوردهــای مثبــت و منفــی
داشــته امــا تــاش و ســعی مجموعــه ایــن
بــوده اســت کــه برمبنــای مشــتریمداری،
بتوانــد رضایــت مشــتریان را جلــب کنــد.
بــه نظــر مــن ،یکــی از نقــاط قــوت
مجموعــه تیپاکــس همیــن اعتمــاد
مشــتری بــه ســازمان اســت کــه در ایــن
چنــد دهــه محقــق شــده اســت و کمتــر
شــرکتی میتوانــد ایــن جایــگاه را کــه
امــروز تیپاکــس نــزد مشــتریان دارد ،بــه
دســت بیــاورد.
 در ایــن موفقیتــی کــه بــه آن
اشــاره کردیــد ،از چــه ابزارهایــی
بــرای ارتقــای ســازمان اســتفاده
بهطورکلــی
اســت؟
شــده
نقــش فنــاوری اطالعــات و ســایر
فناوریهــای نویــن را در تحقــق
اهــداف مجموعــه تیپاکــس چگونــه
میبینیــد ؟
مــا ســال  97را بــا یــک پوســتاندازی
کامــل شــروع کردیــم .طــرح ایــن موضــوع
نیــز جالــب اســت کــه تــا پیــش از ایــن
همــه فرآیندهــا بهصــورت دســتی بــود و
حجــم مصــرف ماهیانــه کاغــذ در تیپاکــس
از یــک بانــک هــم بیشــتر بــود.
مــا یــک سیســتم کامـ ً
ا ســنتی و آنالــوگ
داشــتیم .در ســالهای دور ،حتــی همــه
اطالعــات مــا در خصــوص جمــعآوری و
توزیــع بهصــورت کامــ ً
ا دســتی نوشــته
میشــد امــا اکنــون ایــن تغییــر سیســتم
از آنالــوگ بــه دیجیتــال و اســتفاده از
تکنولــوژی در تیپاکــس بســیار ملمــوس
اســت و سیســتم الکترونیکــی جایگزیــن
سیســتم دســتی شــده اســت.
همــه محاســباتی کــه تــا قبــل از ایــن
بهصــورت دســتی انجــام میشــد ،اکنــون
بهصــورت سیســتمی و توســط ســامانه
نرمافــزاری «جــت» انجــام میشــود و
کل فرآیندهــا مکانیــزه شــده اســت .بــا
توجــه بــه اینکــه پایــه و اســاس کار
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مــا برمبنــای فنــاوری اطالعــات اســت،
کل محاســبات سیســتم متحــول شــده
اســت و سیاســت تیپاکــس بــر ایــن اســت
کــه روزبــهروز از تکنولــوژی جدیدتــری
اســتفاده کنــد.

بررســیها نشــان میدهــد
کــه اخیــرا ً تقاضــا برای ارســال
و دریافــت محمولههــای
پســتی افزایشیافتــه کــه
بالغبــر  20درصــد ایــن
افزایــش ،متأثــر از تغییــر
فرهنــگ جامعــه ،شــیوع
بیمــاری کرونا،محدودیتهــای
اعمالشــده و اســتقبال مــردم
از خریدهــای آنالیــن بــوده
اســت.
 ایــن رونــد و بلوغــی کــه از
آن نــام بردیــد آیــا مطابــق بــا
کشــورهای توســعهیافته و یــا در
حــال توســعه دنیــا پیــش م ـیرود؟
بــدون شــک ،مــا تعــدادی محدودیتهــای
زیرســاختی داریــم و شــاید ایــن ادعایــی
گــزاف باشــد کــه بگوییــم بــا توجــه
بــه تکنولوژیهایــی کــه در اختیــار
داریــم مطابــق بــا رونــد روز دنیــا پیــش
میرویــم؛ امــا همانطــور کــه عــرض
کــردم همــه تــاش مــا ایــن بــوده کــه در
مقیــاس جهانــی از همــه تکنولوژیهــای
روز دنیــا در کســبوکاری کــه داریــم
اســتفاده کنیــم.
خوشــبختانه کار بــه ســمتی پیــش
م ـیرود کــه حداقــل از سیســتم روز دنیــا
عقــب نمانیــم و بــه همــان سمتوســو
حرکــت کنیــم؛ البتــه محدودیتهــای
زیرســاختی در کل کشــور وجــود دارد
و مجموعــه تیپاکــس هــم متأثــر از ایــن
محدودیتهــا اســت .ممکــن اســت گاهــی
محدودیتهــای موجــود ،مــا را از هــدف
نهایــی دور کنــد ،امــا همــه تــاش مــا ایــن
22
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اســت کــه در بحــث کوریــری و اســتفاده از
تکنولوژیهــای روز دنیــا در صــدر باشــیم
و همــه موانــع و محدودیتهــا را برطــرف
کنیــم و بهنحــوی شایســته پاســخگوی
نیــاز مشــتریانمان باشــیم.
اکنــون نیــز تیپاکــس در خاورمیانــه حــرف
اول را میزنــد و هیــچ شــرکتی را مشــابه
خدمــات تیپاکــس و متناظــر بــا آن نداریم.
 شــیوع بیمــاری کرونــا بــر
کســبوکارهای مختلفــی در دنیــا
تأثیــر گذاشــته اســت .بــه نظر شــما
آینــده کســبوکارهای لجســتیک
بــا توجــه بــه ایــن شــرایط بــه چــه
توســویی حرکــت میکنــد و
سم 
بهطــور کل ،کرونــا چــه تغییراتــی
در صنعــت لجســتیک ایجــاد کــرده
اســت؟
کرونــا بــر همــه صنایــع تأثیــر گذاشــته
اســت امــا خوشــبختانه در حــوزه
لجســتیک ،عکــس ایــن موضــوع صــادق
اســت.
پــس از کرونــا ،نیــاز روز جامعــه و مــردم
بــه ســمت دســتیابی بــه یــک حلقــه
مفقــوده رفــت .اکنــون شــاهد هســتیم
در شــرایطی کــه پیشــرفت تکنولــوژی و
افزایــش جمعیــت داریــم ،بحــران هایــی
ماننــد بحــران کرونــا ســبب میشــود کــه
مــردم از خدمــات بـهروز و تکنولوژیهایــی
کــه میشــود بهراحتــی جهــت تســهیل
خدمــات در اختیــار گرفــت ،اســتقبال
کننــد .بررســیها نشــان میدهــد کــه
اخیــرا ً تقاضــا بــرای ارســال و دریافــت
محمولههــای پســتی افزایــش یافتــه
کــه بالــغبــر  20درصــد ایــن افزایــش،
متأثــر از تغییــر فرهنــگ و شــیوع بیمــاری
کرونــا بــوده اســت .ایــن رقــم ،مربــوط بــه
مجموعــه تیپاکــس اســت و اگــر بخواهیــم
آن را بــه کل کشــور و یــا کل دنیــا تعمیــم
دهیــم ،بهطــور قطــع بیشــتر از ایــن
خواهــد بــود.
مــا معتقدیــم کــه در دوران کرونــا ،رویکــرد
مــردم بــه صنعــت لجســتیک و خدمــات
پســتی تغییــر کــرده اســت .در بحــث
عرضــه و تقاضــا در قالــب فروشــگاههای

اینترنتــی و خریدهــای غیرحضــوری،
افزایــش چشــمگیری داشــتهایم و بهتبــع
آن ،ســرویس خــوب و خدمــات بهموقــع و
بـهروزی از ســمت تیپاکــس بــه مشــتریان
ارائــه شــده و مشــتریان اســتقبال بیشــتری
در ایــن حــوزه از شــرکت تیپاکــس
داشــتهاند.
افــق پیــش روی صنعــت

لجســتیک را بــا توجــه بــه ارتقــای
ایــن صنعــت چگونــه ارزیابــی
می کنیــد ؟
بــر اســاس اهدافــی کــه در تیپاکــس
در نظــر گرفتیــم ،افــق پیــش رو دور از
دســترس نیســت.
بــا اســتفاده از سیســتم مدیریــت
تکنولــوژی و اســتفاده از نرمافزارهــای
هوشــمند در قالــب «مــای تیپاکــس» تــا
ســال  1400مــا افزایــش قابلتوجهــی
در بخــش جمــعآوری محمولــه خواهیــم
داشــت و ایــن موضــوع بــا توجــه بــه نیــاز
مــردم و جامعــه دور از دســترس نیســت.
بهطورکلــی مــن معتقــدم کــه بــرای
صنعــت لجســتیک و خدمــات پســتی،
جای پیشــرفت بیشــتری در کشــور و حتی
فراتــر از مرزهــای کشــور وجــود دارد و این
موضــوع بــرای تیپاکــس هــم کــه معتمــد
مشــتریانش اســت و بهعنــوان یــک وزنــه
قابلتوجــه در صنعــت لجســتیک و
خدمــات کوریــری فعالیــت دارد ،صــدق
میکنــد .
امیــدوارم بتوانیــم بــا تجهیــز نــاوگان
و برطــرف کــردن محدودیتهــای
زیرســاختی ،بــه جایــگاه قابلانتظــار
مشــتریانمان کــه ارائــه خدمــات  2برابــر
آمــار فعلــی باشــد ،برســیم و ســرویسهای
مطلــوب ارائــه کنیــم کــه ایــن بــرای
تیپاکــس دور از دســترس نیســت.
بــا توجــه بــه اعتمــادی کــه مشــتریان
بــه تیپاکــس دارنــد ،اگــر سمتوســوی
هدفمــان را در اســتفاده از تکنولــوژی
برمبنــای فنــاوری اطالعــات پیــش ببریــم،
اهــداف مــورد نظــر محقــق خواهــد شــد
و بــه ســند و جایــگاه مدنظــر در آینــده
پیــش رو خواهیــم رســید.

برگزارکنند ه «پست اکسپو» از پلتفرم «اکتیران »+استقبال کرد؛

اکتیــران +و  UKi Mediaدر شــرف انعقاد قرارداد همکاری

نمایشــگاه پســت اکســپو ،یکــی از رویدادهــای جهانــی مهــم در
صنعــت پســت و لجســتیک محســوب میشــود کــه هــر ســاله
بــه میزبانــی یکــی از کشــورهای توســعهیافتــه و توســط کمپانــی
 UKi Mediaبرگــزار میشــود .امــا امســال ایــن رویــداد بــه دلیــل
شــیوع ویــروس کرونــا ،بــه صــورت آنالیــن برگــزار شــد و هلدینــگ
فاخــر از طریــق شــرکتهای زیرمجموعــه خــود از جملــه تیپاکــس
و اکتیــران +بهمنظورهمگامســازی بــا صنعــت لجســتیک جهــان،
ه همکاریهــای
ارائــه دســتاوردها و توانمندیهــا و نیــز توســع 
بینالمللــی در ایــن رویــداد ،حضــوری پررنــگ داشــت .از ایــن
رو ،شــرکت اکتیــران +در مذاکراتــی کــه بــا شــرکت برگزارکننــده

 بــه عنــوان نخســتین ســوال،
آقــای بــازرگان دربــاره نمایشــگاه
پســت اکســپو بیشــتر توضیــح
دهیــد .هــدف از حضــور در ایــن
نمایشــگاه چیســت؟ امســال شــاهد
چــه تفاوتهایــی در برگــزاری ایــن
رویــداد بودیــم و شــیو ه حضــور در
ایــن رویــداد چگونــه بــوده اســت؟
رضــا بــازرگان :همانطــور کــه
میدانیــد ،نمایشــگاه پســت اکســپو یکــی
از رویدادهــای مهــم صنعــت پســت و
کوریرســرویس محســوب مــی شــود کــه
هــر ســاله توســط شــرکت انگلیســی UKi
 Mediaدر یــک کشــور برگــزار میشــود.
ایــن نمایشــگاه درســال  2017درژنــو
ســوئیس ،در ســال  2018در آلمــان و در
ســال  2019در آمســتردام هلنــد برگــزار
شــد .امســال قــرار بــود ایــن رویــداد در
ویــن اتریــش برگــزار شــود امــا بــه علــت
پاندمــی کرونــا ،بــه صــورت مجــازی

رویــداد پســت اکســپو ( ) UKi Mediaداشــت ،امــکان شــرکت در
ایــن رویــداد را بــه زبــان فارســی در پلتفــرم خــود بــرای فعــاالن
وعالقهمنــدان حــوزه پســت ،لجســتیک fulfillment ،و تجــارت
الکترونیــک ( ) e- commerceفراهــم کــرد تــا دســتاندرکاران
و عالقهمنــدان ایــن حــوزه بتواننــد بــا حضــور آنالیــن در ایــن
رویــداد ،دانــش و اطالعــات خــود را بــا اســتانداردهای روز دنیــا
منطبــق کننــد .شــیوه حضــور در پســت اکســپو و دســتاوردهای آن
را در میزگــردی بــا حضــور رضــا بــازرگان ،مدیــر مرکــز مطالعــات
اســتراتژیک هلدینــگ فاخــر و مدیرعامــل تــی الک و نیــز ســما
کاشــانی مدیرعامــل اکتیــران +بــه بحــث و بررســی گذاشــتیم.

کنیــم و بــا حــدود ســه روز اختــاف،
برگــزار شــد.
شــرکت تیپاکــس در ســال  2017در ایــن توانســتیم آن را ترجمــه و بازپخــش کنیــم.
نمایشــگاه شــرکت کــرد و غرف ـ ه مســتقیم
داشــت .امســال نیــز بــا توجــه بــه روابطــی  در ایــن رویــداد چــه مباحثــی
کــه بــا شــرکت برگزارکننــد ه ایــن رویــداد مطــرح شــد و میــزان مشــارکت بــه
داشــتیم ،مذاکراتــی انجــام شــد تــا بتوانیــم چــه صــورت بــود؟
در ایــن رویــداد بــه صــورت مجــازی تأثیــر پاندمــی کرونــا روی کس ـبوکارهای
شــرکت کنیــم و آن را بــرای هموطنــان تجــارت الکترونیــک و پســت،
و حتــی کشــورهای منطقــه بــه صــورت اســتراتژیهایی کــه در ایــن زمینــه اتخــاذ
زیرنویــس و ترجمـه فارســی پخــش کنیــم .میشــود ،بررســی وضعیــت اپتیمایزرهــا
در نهایــت ،بــا مذاکراتــی کــه میــان  UKiو تعامــل شــرکتهای کوریــری و پســتی
 Mediaو شــرکت اکتیــران +انجــام شــد ،در ایــن برهــه زمانــی خــاص ،از جملــه
مجوزهــای الزم بــرای برگــزاری رویــداد کلیــات مطــرح شــده در رویــداد پســت
پســت اکســپو اخــذ شــد و اکتیــران +بــه اکســپو بــود.
عنــوان یــک اســتارتآپ ،زیرســاخت خــود از نظــر مشــارکت جهانــی نیــز بــا توجــه
را بــه لحــاظ نرمافــزاری آمــاده کــرد بــه اینکــه امســال بــرای نخســتین بــار
تــا افــراد بتواننــد بــرای شــرکت در ایــن ایــن رویــداد بــه صــورت آنالیــن در جهــان
رویــداد از ایــن پلتفــرم اســتفاده کننــد؛ پخــش شــد ،بررســی رونــد مشــارکت
البتــه مــا موفــق نشــدیم بــه صــورت متفــاوت بــود؛ امــا آنچــه مســلم اســت ،این
همزمــان ایــن رویــداد را در ایــران برگــزار رویــداد نیزکــه جــزء نمایشــگاههایی اســت
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کــه همــه مدیــران ارشــد ســازمانهای
پســتی ماننــد  - UPUنهــاد حاکمیتــی
زیــر نظــر ســازمان ملــل  -در آن حضــور
دارنــد ،امســال از ایــن قاعــده مســتثنی
نبــود .میــزان اســتقبال از ایــن رویــداد بــا
توجــ ه بــه حضــور مجــازی افــراد ،تغییــر
رونــد تکنولــوژی و امکانــات و موبایلهــای
هوشــمند بایــد تجزیهوتحلیــل شــود.
بــه طــور کلــی ،دنیــا بــه ســمت برگــزاری
رویدادهــای مجــازی پیــش مــیرود و
حتــی پیشبینــی میشــود کــه تــا ســال
 2050جــام جهانــی فوتبــال بــه صــورت
مجــازی برگــزار شــود و مــردم دغدغــه
حضــور واقعــی بــرای تماشــای مســابقات
را نداشــته باشــند.
 میــزان مشــارکت در ایــران
چطــور بــود و پلتفــرم اکتیــران+
چــه امکاناتــی را بــرای حضــور
عالقهمنــدان در پســت اکســپو
فراهــم کــرد؟
از نظــر مشــارکت ،در ایــران نیز ایــن رویداد
بــا مجموعــهای از کارگاههــا و وبینارهــای
تخصصــی برگــزار شــد .شــرکتها
مجموعــهای از محصــوالت جدیــد خــود
را در قالــب نرمافــزار و ســختافزار
معرفــی کردنــد و پــس از آن پســت
اکســپو بــه صــورت یــک کارگاه بــا حضــور
افــرادی کــه فیدهــای مشــخص دارنــد
ماننــد اپتیمایزرهــا و ســورتینگ ،مذاکــره
میکــرد .تأثیــر ارتبــاط فروشــگاههای
اینترنتــی روی کســبوکارهای پســتی و
کوریــری یکــی از مــوارد مطرحشــده در
ایــن وبینــار بــود.
البتــه بــا توجــه بــه اینکــه مــا زمــان
زیــادی بــرای تبلیغــات نداشــتیم ،از گــروه
شــرکتهای خواهــر در هــر رویــدادی
بیــن  50تــا  60نفــر در  4روز برگــزاری
نمایشــگاه ،حضــور داشــتند .ایــن رویــداد
روزانــه حــدود  3ســاعت برگــزار شــد
و در هــر کارگاه حــدود  50تــا  60نفــر
مشــارکت کردنــد.
در روز دوم رویــداد نیــز ،مدیــران ســازمان
تنظیــم مقــررات و ارتباطــات رادیویــی در
کنــار پســت اول و مدیــران ارشــد هلدینگ
24
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فاخــر حضــور داشــتند .ایــن رویــداد نیــز
توســط آقــای دکتــر مهــرداد فاخــر افتتــاح
شــد و توســط امیرحســین فاخــر خاتمــه
یافــت.
بهطــور کل ،میتــوان گفــت کــه میــزان
اســتقبال بــا توجــه بــه جذابیــت و
زمانبنــدی حضــور افــراد ،قابــل توجــه
بــود؛ چــرا کــه برگــزاری آنالیــن ایــن
رویــداد بــرای نخســتین بــار و بــدون
هیچگونــه خبررســانی ،تجربــه خوبــی
بــود و مــا توانســتیم نــوع ارتباطمــان را بــا
پســت اکســپو و بازخوردهــای آن محــک
بزنیــم.

تأثیــر پاندمــی کرونــا روی
کســبوکارهایتجارتالکترونیک
و پســت ،اســتراتژیهایی
کــه در ایــن زمینــه اتخــاذ
میشــود ،بررســی وضعیــت
اپتیمایزرهــا و تعامــل
شــرکتهای کوریــری و
پســتی در ایــن بره ـ ه زمانــی
خــاص ،از جملــه کلیــات
مطــرح شــده در رویــداد
پســت اکســپو بــود.
عــاوه بــر کارگاههایــی کــه پســت اکســپو
داشــت ،مــا نیــز نســبت بــه برگــزاری
کارگاههــای داخلــی اقــدام کردیــم و در
نهایــت روزانــه بیــن  45دقیقــه تــا یــک
ســاعت بــه جمعبنــدی و پرســش و
پاســخ دربــاره چالشهــای مــورد بحــث،
اختصــاص یافــت.
موضــوع مهــم در ایــن رویــداد ایــن بــود که
مجموعـ ه هلدینــگ فاخــر با کمــک پلتفرم
اکتیــران +و در زمــان پاندمــی کرونــا ،اتفاق
بزرگــی را در جامع ـ ه پســت ،لجســتیک و
کوریــر رقــم زد و فرصتــی را فراهــم کــرد
تــا ایرانیــان عالقهمنــد بــه حضــور در
پســت اکســپو بتواننــد از آخریــن وضعیــت
روز دنیــا در حــوز ه ایــن صنعــت و تجــارت
آگاه شــوند.

بــه طــور کل ،برگــزاری

پســت اکســپو چــه کمکــی بــه
کســبوکارهای تجــارت الکترونیــک
میکنــد و بــه کمــک چــه حوزههایــی
میآیــد؟
پلتفــرم اکتیــران +و امکانــی کــه
بــرای برگــزاری مجــازی ایــن رویــداد
ایجــاد شــد ،بــه نوعــی بــا اســتقبال
برگــزار کننــد ه پســت اکســپو همــراه شــد
و مــا بازخوردهــای خوبــی دریافــت کردیم.
در پنلهــای تخصصــی نیــز ،عناوینــی
ماننــد اکوسیســتم پســت و لجســتیک
و تجــارت الکترونیــک بینالمللــی
راه حــل تحویــل مصرفکننــده ،تحویــل
درونشــهری و مقولــه دیجیتالــی شــدن،
اســتراتژی کســبوکارها بــا توجــه بــه
نفــوذ اینترنــت و گوشــیهای هوشــمند
و نیــز فرصتهــا و چالشهایــی کــه
بــرای کســبوکارهــا ایجــاد شــده ،مــورد
بررســی ،تحلیــل ،گفتگــو و پرســش و
پاســخ قــرار گرفــت.
هلدینــگ فاخــر و تیپاکــس بــه عنــوان
لیــدر ایــن بــازار در ایــران ،همیشــه
رویــداد پســت اکســپو را دنبــال کردهانــد
و هــم بهصــورت حضــوری ،در قالــب
برپایــی غرفــه و هــم بــا حضــور در کارگاه و
وبینــار در ایــن رویــداد حضــور داشــتهاند
و بــا دســت پــر برگشــتهاند .امســال هــم
بــا توجــه بــه پاندمــی کرونــا ،حــدود
 80درصــد ایــن رویــداد را در ایــران بــه
صــورت کامــل و آنالیــن داشــتیم.
 دســتاورد حضــور شــما در
ایــن رویــداد چــه بــود و اینکــه
در نهایــت آیــا توانســتید مــدل
همــکاری جدیــدی را بــا فعــاالن
صنعــت پســت تعریــف کنیــد؟
بــرای مــا ،مذاکــرات و ارتباطمــان بــا
شــرکتهای داخلــی و اینکــه بتوانیــم
خودمــان را بـهروز کنیــم مهــم بــود؛ البتــه
در رابطــه بــا نــوع ارتبــاط بــا شــرکتهای
خارجــی نیــز مذاکراتــی را بــا چنــد کشــور
از طــرف هلدینــگ فاخــر داشــتیم.
بــرای مثــال بــا کشــور آلمــان در رابطــه

و بیشــتر شــرکتهای زیرمجموعــ ه
هلدینــگ فاخــر نیــز مربــوط میشــود .بــه
ایــن معنــی کــه میتــوان در بســیاری از
رویدادهــای بینالمللــی کــه ایــن شــرکت
برگــزار میکنــد از توانمندیهــای
پلتفــرم اکتیــران +اســتفاده کــرد.
بــازرگان :در تکمیــل بایــد بگویــم کــه
 UKi Mediaنمایشــگاههای مختلفــی در
رابطــه بــا مباحثــی چــون ترمینالهــای
فرودگاهــی و انــواع ماشــینآالت صنعتــی،
کشــاورزی و صنایــع ســنگین برگــزار
میکنــد .مــا در حــال هماهنگــی هســتیم
کــه بتوانیــم بســتر مجــازی برگــزاری
حــدود  50رویــداد بینالمللــی را کــه ایــن
شــرکت برگــزار میکنــد ،بــا اســتفاده از
پلتفــرم اکتیــران +بــا زیرنویــس و پوشــش
کامــل زبــان فارســی مهیــا کنیــم تــا
شــرکتهای داخلــی بتواننــد از ایــن
امــکان ،بهرهمنــد شــوند.

بــا پلتفــرم اکتیــران +مذاکراتــی داشــتیم.
امــا مهمتریــن اتفــاق بــرای مــا ،همیــن
ارتبــاط اکتیــران +بــا پســت اکســپو بــود؛
ایــن ارتبــاط باعــث میشــود کــه مــا
بــرای ســال آینــده بتوانیــم پنلهــای
کارگاهــی بــه زبــان انگلیســی در ایــن
رویــداد برگــزار کنیــم.
در ایــن رویــداد ،شــنیدن تجربـه مشــتریان
پســتی نیــز موضــوع جالبــی بــود.
اینکــه تجرب ـ ه مشــتری بــا کوریــر چقــدر
متفــاوت اســت و نــوع خدمــات اینترنتیای
کــه مشــتری را بــه عنــوان مهمتریــن
قســمت کوریرهــا و شــرکتهای پســتی
میشناســد ،چیســت؟
از ســوی دیگــر ،چشــماندازهای متفاوتــی
نیــز در ایــن رویــداد مطــرح شــد؛ در
رابطــه بــا اینکــه در ســالهای آینــده
بــه چــه سمتوســویی حرکــت خواهیــم
کــرد ،باریارهــای شــرکتهای پســتی و
کوریــری چــه آینــدهای خواهنــد داشــت و
نقــش صندوقهــای پســتی هوشــمند چــه
خواهــد بــود .همچنیــن راهکارهــای نــرم پلتفــرم اکتیــران +و امکانــی
افــزاری جذابــی بــرای صنعــت لجســتیک کــه بــرای برگــزاری مجــازی
مطــرح شــد .در ایــن رویــداد ،شــرکتی کــه
آمادهســازی زیرســاختهای نرمافــزاری ایــن رویــداد ایجــاد شــد،
هلدینــگ فاخــر را برعهــده دارد ،ایدههــای بــه نوعــی بــا اســتقبال
خوبــی بــرای تیپاکــس و تــی نکســت برگزارکننــد ه پســت اکســپو
مطــرح کــرد و بــه طــور کلــی ،اکوسیســتم همــراه شــد و مــا بازخوردهای
پســت و لجســتیک و تجزیــ ه مبــادالت و خوبــی دریافــت کردیــم.
ســورتینگ بــه بحــث گذاشــته شــد.
در نهایــت اینکــه اکتیــران +و برایــن اســاس ،قــرار اســت رویدادهــای
مدیــران شــرکت  UKi Mediaدر شــرف همــه شــرکتهایی کــه در صنایــع
انعقــاد قــراردادی بــرای همــکاری مختلــف بــه عنــوان بــازار هــدف UKi
 Mediaهســتند و در کشــورهایی ماننــد
هستند.
ترکیــه ،در خاورمیانــه (امــارات) و همچنین
 تفاهمنامــهای کــه شــرکت در شــرق آســیا (ســنگاپور و چیــن) حضــور
اکتیــران +بــا شــرکت  UKi Mediaدر دارنــد از طریــق ایــن پلتفــرم بــه اشــتراک
دســت انعقــاد دارد چیســت؟
گذاشــته شــود؛ البتــه پیشــینه اکتیــران+
ســما کاشــانی :شــرکت  UKi Mediaبــه عنــوان برگزارکننــده نمایشــگاه
بــه عنــوان برگزارکننــد ه پســت اکســپو ،در خــارج از کشــور کــه تجربههــای
نــه تنهــا ایــن رویــداد ،بلکــه حــدود  50بیــن المللیزیــادی داشــته و در برگــزاری
رویــداد بیــن المللــی را برگــزار میکنــد نمایشــگاهها تجربــه مفیــدی دارد نیــز
و مــا قــرار اســت بــرای همــکاری در ایــن در رونــد شــراکت بــا  UKi Mediaجالــب
پروژههــا بــا ایــن شــرکت قــرارداد منعقــد توجــه بــوده اســت.
کنیــم؛ البتــه ایــن همــکاری ،بــه تیپاکــس کاشــانی :پارتنرهــای ســابق مــا نیــز

درخواســت همــکاری بــا مــا را دارنــد .امــا
از آنجایــی کــه ایــن پارتنرهــا نمیتواننــد
حضــور فیزیکــی داشــته باشــند ،پلتفــرم
اکتیــران +و زیرســاخت مجــازی آن ،ایــن
امــکان را فراهــم میســازد کــه بتــوان از
خدمــات برگــزاری رویــداد ،بــه صــورت
مجــازی بهــره گرفــت.
 تفکــر بــه وجــود آمــدن
اکتیــران +از کجــا نشــأت گرفتــه
اســت و ایــن شــرکت چــه
فعالیتهایــی را انجــام میدهــد؟
کاشــانی :اکتیــران +نشــأت گرفتــه از
اکتیــران قدیــم بــا  30ســال ســابقه اســت؛
قبــل از پاندمــی کرونــا ،ایــن موضــوع در
ذهــن مــا بــود کــه یــک پلتفــرم مجــازی
داشــته باشــیم امــا کرونــا کمــک کــرد کــه
ایــن اتفــاق ســریعتر انجــام شــود.
بــه ایــن معنــی کــه مــا معتقــد بودیــم کــه
همــه فعالیتــی کــه در گذشــته بــه صــورت
فیزیکــی از ســوی اکتیــران انجــام میشــد
بــه صــورت مجــازی و دیجیتــال هــم قابــل
اجــرا خواهــد بــود .بــه همیــن دلیــل ،همــه
تجربیــات را از برگــزاری نمایشــگاهها،
رویدادهــا و دیزایــن و دکوراســیون بــه
حیط ـ ه دیجیتــال وارد کردیــم .از ایــن رو،
بخشهــای مختلفــی مثــل «ا»Octivent
تشــکیل شــد کــه برگــزاری رویدادهــا را
عهــدهدار اســت .همچنیــن «»Octisign
کــه بخشــی بــرای طراحــی دکوراســیون
داخلــی ،اداری ،خانگــی و ســاختمانی
اســت و حــدود  2مــاه دیگــر راهانــدازی
میشــود .در اکتیــران +بخــش خبــر هــم
طراحی شــده کــه بــا عنــوان «»Octinews
شــناخته میشــود .بــه طــور کلــی ،بــا
محتــوای زیرمجموعههــای اکتیــران+
در ایــن بخشهــا همــه موضوعــات
مــورد نیــاز مشــتری تأمیــن میشــود
و ایــن زیرمجموعههــا مــدام در حــال
اضافــه شــدن اســت .در پلتفــرم نمایشــگاه
مجــازی ســیمرغ هــم بخــش عظیمــی
از خدمــات اکتیــران +دیــده شــد؛ مــا
تصمیــم گرفتیــم کــه ویدئــو تورهــای
ســیمرغ و همــه وبینارهــای ضبــط شــده
را در کانــال آپــارات اکتیــران +قــرار دهیــم
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تــا بــرای هم ـه عالقهمنــدان در دســترس
باشــد.
 آیند ه صنعت پســت و لجســتیک
را چطــور ارزیابــی میکنیــد؟ بــا
توجــه بــه شــیوع بیمــاری کرونــا،
تأثیــر ایــن اپیدمــی روی ایــن صنعــت
مثبــت اســت یــا منفــی؟
بــازرگان :موضــوع پاندمــی کرونــا و
تأثیــر آن روی صنعــت پســت و کوریــر
بــا چنــد مثــال قابــل بررســی اســت.
بــرای مثــال ،پســت کانــادا اعــام کــرده
رشــدی را کــه بــرای ســال  2029پیــش
بینــی میکــرده  ،ظــرف یــک مــاه پــس
از پاندمــی کرونــا بهدســت آورده اســت.
شــرکتهای بســیاری از افزایــش و
حجــم زیــاد درخواســتها بیــن 100
تــا  150درصــد خبــر دادهانــد ،تیپاکــس
هــم از ایــن قاعــده مســتثنی نیســت.
درکنــار ایجــاد ایــن فرصــت ،مــا شــاهد
یــک تهدیــد هــم خواهیــم بــود؛ چــرا
کــه زیرســاختها و تــوان عملیاتــی و
پیشبینــی منابــع مــا ،اساســاً آمادگــی
ایــن شــوک را نداشــتند .بــا ایــن حــال،
ایــن شــرکتها بــا چابکــی ســعی کردنــد
کــه خودشــان را بهینهســازی کننــد تــا
بتواننــد جوابگــوی مــردم باشــند.
در ایــن میــان ،رابطــه تنگاتنــگ میــان
کوریرهــا و شــرکتهای تجــارت
الکترونیــک نیــز قابــل توجــه اســت .بــا
توجــه بــه ایــن پاندمــی و درخواســت
خریــد مــردم ،موضــوع گســترش تجــارت
الکترونیــک و خریــد آنالیــن نیــز تجربــه
جالبــی اســت .ایــن موضــوع در همــه
دنیــا مشــاهده مــی شــود .افــرادی کــه بــا
خریــد اینترنتــی بیگانــه بودنــد ،اکنــون بــه
دلیــل شــیوع کرونــا ،ایــن روش خریــد را
برگزیدهانــد و ایــن اتفــاق ،باعــث افزایــش
حجــم مبــادالت پســتی و کوریــری شــد.
بــه نظــر میرســد ایــن موضــوع مســتمر
هــم خواهــد بــود ،چــرا کــه قشــری کــه
تمایــل بــه خریــد اینترنتــی نشــان دادهانــد
و طعــم آن را چشــیدهاند ،ایــن روش را
ادامــه خواهنــد داد.
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پســت کانــادا اعــام کــرده
رشــدی را کــه بــرای ســال
 2029پیــش بینــی میکــرده
ظــرف یکمــاه پــس از
پاندمــی کرونــا بهدس ـتآورده
اســت .شــرکتهای بســیاری
از افزایــش و حجــم زیــاد
درخواســتها بیــن  100تــا
 150درصــد خبــر دادهانــد،
تیپاکــس هــم از ایــن قاعــده
مســتثنی نیســت.
 بــا توجــه بــه ایــن موضــوع و
افزایــش تقاضــا بــرای خریدهــای
آنالیــن ،برنام ـ ه شــما بــرای توســعه
زیرســاختهای خدمــات پســت و
کوریــری چیســت؟
بــازرگان :تیپاکــس در حــال النــچ یــک
پــروژه اســت کــه عملیــات ســاختمانی
آن در دســت انجــام اســت .بــه ایــن
معنــی کــه مرکــز تجزیــه مبــادالت
شــرکت تیپاکــس کــه همــان تــی
هــاب اســت در حــال توســعه اســت و
 2هــزار متــر زمیــن بــه مســاحت بانــد
لجســتیکی تیپاکــس افــزوده میشــود.
پــس از آن نیــز کل مســیر خروجــی و
ورودی تیپاکــس تفکیــک میشــود .بــا این
وجــود ،پیشبینــی ایــن اســت کــه بــرای
پایــان ســال ،احتمــاالً بیــن  90تــا 100

هــزار بســته در روز پیــک ترافیــک داشــته
باشــیم .مــا زیرســاختهای نرمافــزاری را
آمــاده کردهایــم و منتظــر شــروع پایلــوت
جــت ( 2جمــعآوری و توزیــع) هســتیم.
یکــی از وســایل ارتباطــی بیــن باریارهــا
و مشــتریان ،همیــن دســتگاههای
هندهلــپ یــا همــان موبایلهــای صنعتــی
اســت کــه بارکدخــوان بــوده و امضــای
دیجیتالــی میگیــرد .حجــم زیــادی
از ایــن دســتگاهها بیــن  300تــا 500
دســتگاه ،ســفارشگذاری شــده اســت کــه
نیمــی از آن را بــرای ارائـه باریارهــا تحویل
گرفتهایــم؛ همــه ایــن مــوارد در راســتای
توســعه زیرســاختهای نرمافــزاری
و ســختافزاری اســت کــه بتوانیــم
جوابگــوی بــازار باشــیم.
 همــکاری هلدینــگ فاخــر بــا
شــرکتهای تجــارت الکترونیــک در
دوران کرونــا چطــور خواهــد بــود؟
بــازرگان :ایــن را میدانــم کــه اکنــون
تمرکــز شــرکت تیپاکــس روی حجــم
زیــادی از شــرکتهای تجــارت الکترونیــک
اســت .ایــن شــرکت ،تمرکــز زیــادی روی
شــرکتها و اســتارتآپهایی دارد کــه
بــه صــورت شــبک ه اجتماعــی ،فــروش
اینترنتــی دارنــد .اینکــه پاندمــی کرونــا
چــه تأثیــری بــر حجم خریــد و سفارشــات
ایــن کســبوکارها گذاشــته ،کامــ ً
ا
مشــخص اســت .از ســوی دیگــر ،شــرکت
ایفــا مشــتریان زیــادی را بــرای مدیریــت
انبــار ،انبــارش و ســفارشگردانی جــذب
کرده است.

نشست رسانهای نمایشگاه مجازی
سیمرغ برگزار شد؛

ایجاد اکوسیستمها
نیاز امروز ایران

در عصــر مــدرن ،صنعــت لجســتیک
مثــل ســایر صنایــع بــا دیجیتالــی
شــدن گــره خــورده و هرجایــی
کــه پــای تجــارت آنالیــن بــه میــان
آمــده اســت ،تحــوالت فناورانــه این
صنعــت خــودی نشــان دادهانــد؛
حتــی بیمــاری همهگیــر کرونــا کــه
فعالیــت بســیاری از کســبوکارها
را در جهــان متوقــف کــرد ،نهتنهــا
بــرای ایــن صنعــت ترمــز نبــود
بلکــه شــتابدهندهای بــود کــه
تغییــرات تکنولوژیــک را ســریعتر
بــه ایــن بــازار تزریــق کــرد.
بــه گــزارش خبرنــگار فصلنامــه تیپاکــس،
تجــارت الکترونیــک در ایــران هــم ماننــد
ســایر نقــاط جهــان بــر بســتر فعالیــت
شــرکتهای پســتی ،لجســتیکی و
ســفارشگردانی اجــرا میشــود و تــا
زمانــی کــه عملکــرد شــبکه غیررســمی
حمــل بــار و بســته در ایران شــفاف نشــود،
فعــاالن شناســنامهدار نمیتواننــد خدمــات
رقابتپذیــر ارائــه کننــد .بــه همیــن
دلیــل ،هلدینــگ فاخــر کــه در  3حــوزه
پســت و لجســتیک ،تجــارت الکترونیــک
و فینتــک فعالیــت دارد بــا برگــزاری
نمایشــگاه مجــازی ســیمرغ ،تالشــی تــازه
را بهمنظــور ایجــاد اکوسیســتمی کارآمــد
بــرای رقابــت بــا برندهــای مطــرح جهانــی
در ایــن حوزههــای تجــاری آغــاز کــرده
اســت .مهــرداد فاخــر ،رئیــس هیأتمدیــره
هلدینــگ فاخــر و مدیرعامــل شــرکت
تیپاکــس ،در نشســت خبــری نمایشــگاه
ســیمرغ ،ضمــن تشــریح دســتاوردها،
عملکــرد و چالشهــای فعالیــت در ایــن
حــوزه گفــت :اگــر ذرهای تردیــد دربــاره

نیــاز حیاتــی کشــور بــه زیرســاخت پســت
و لجســتیک وجــود داشــت ،کرونــا اثبــات
کــرد کــه بــدون بهرهمنــدی شــهروندان از
یــک سیســتم ایمــن ،ســریع و قابــل اعتماد
بــرای خریدهــای آنالیــن ،توصیــه افــراد به
در خانــه مانــدن ،وعــدهای بیــش نخواهــد
بــود .بــه گفتــه وی ،اگــر قانــون اجرایــی
میشــد و همــه فعــاالن پســتی تحــت
قانــون اساســنامه شــرکت ملــی پســت
ســاماندهی میشــدند ،اکنــون بخــش
بزرگتــری از کســبوکارهای متوســط
و خــرد در کنــار فروشــندگان آنالیــن
میتوانســتند عملیــات بســتهبندی،
توزیــع و پرداخــت خــود را برونســپاری
کننــد و بــا هزینههــای بســیار کمتــری در
بــازار فعالیــت کننــد .وی افــزود :تیپاکــس
بهعنــوان بنیانگــذار پســت خصوصــی
در کشــور بــا بیــش از  60ســال ســابقه،
یکــی از شــرکتهای قدیمــی اســت کــه
در شــرایط دشــوار در برهههــای زمانــی
مختلــف ،توانســته بقــای خــود را حفــظ
کنــد و همچنــان رهبــر بــازار باقــی بمانــد.
وی همچنیــن در خصــوص هلدینــگ
فاخــر توضیــح داد :از  4ســال پیــش کــه
هلدینــگ فاخــر را بــا هــدف شــکلدهی
بــه اکوسیســتم و فضــای پســتی کشــور
راهانــدازی کردیــم ،تمرکــز اصلــی خــود را
بــر پســت و لجســتیک گذاشــتیم .در ســال
 1396مــا بهعنــوان اپراتــور خصوصــی
پســت متوجــه یــک نقــص بــزرگ در
فضــای رقابــت ایــن بــازار شــدیم آن
هــم اینکــه تــا پیــش از آن کســی کــه
مجــوز دهنــده شــناخته میشــد ،خــود
در رقابــت بــا ســایر فعــاالن پســت و
لجســتیک نیــز بــود .مــا توانســتیم اپراتــور

را از ســرویسدهنده جــدا کنیــم تــا همــه
فعــاالن پســت و لجســتیک بتواننــد در این
صنعــت بــا فرصــت برابــر رقابــت کننــد.
هلدینــگ فاخــر کــه یکــی از نــوآوران
صنعــت پســت و لجســتیک شــناخته
میشــود ،در جریــان توســعه زنجیــره ارزش
افــزوده خــود ،فرآینــد «ســفارشگردانی»
را بهعنــوان جدیدتریــن خدمــت در
سراســر دنیــا در دســتور کار خــود قــرار
داده اســت .در ایــن خدمــت نویــن،
محمــوالت و بســتهها از تأمینکننــدگان
دریافــت ،بســتهبندی ،انبــارش و ارســال
میشــود .اکنــون شــرکت «ایفــا» بــا
کمــک «تیپاکــس»« ،تینکســت» و ســایر
شــرکتهای زیــر مجموعــه هلدینــگ
فاخــر ،تنهــا شــرکتی اســت کــه در ایــران
ایــن خدمــات را بــه شــکل کامــل ارائــه
میکنــد .رئیــس هیأتمدیــره هلدینــگ
فاخــر در ادامــه افــزود :مــا توانســتیم در
شــرایط بحرانــی شــیوع ویــروس کرونــا ،در
کنــار کســبوکارها باشــیم و حجــم
مبــادالت کاال و ازدحــام ترافیــک وارد
شــده را بــه سیســتم مدیریــت کنیــم.
امــروز روزانــه بیــش از  60هــزار بســته
توســط تیپاکــس جابهجــا میشــود.
ضمــن اینکــه هلدینــگ فاخــر و
شــرکتهای تابعــه آن در همهگیــری
کرونــا ،بــه مســؤولیتهای اجتماعــی خــود
وفــادار بــوده و بیــش از  14هــزار ماســک،
مــواد ضدعفونیکننــده ،دســتکش و بیــش
از  3هــزار بســته حمایتــی ارسالشــده را
از ســوی ســازمان ملــل متحــد بــه بیــش
از  20مهمــان شــهر ایــران ،جابهجــا
کردهانــد .همچنیــن همــکاری بســیار
تنگاتنگــی در ایــن دوران بــا ســازمان
[شماره سیزدهم-پاییز]۱۳۹۹
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مهرداد فاخر

رضا سمیعزاده

محمدعلی ثابتیان

رئیس هیأتمدیره هلدینگ فاخر
مدیرعامل شرکت تیپاکس

عضو هیأتمدیره هلدینگ فاخر

مدیر فناوری هلدینگ فاخر

داوطلبــان هاللاحمــر ،بیمارســتانها و
خیریههــا داشــتهایم .فاخــر میگویــد:
مــا در شــرایط کنونــی  2ارزش کلیــدی
خلــق میکنیــم .مانــدن در خانــه را
نهتنهــا ممکــن کــه باکیفیــت میکنیــم
و از طرفــی در کنــار کســبوکارهای
آنالیــن کاالهــا را بهتــر و ارزانتــر بــه
دســت مشــتریان میرســانیم.مهرداد
فاخــر بــا اشــاره بــه اینکــه آمــار شــفاف
و دقیقــی دربــاره محمولههــای ســاالنه
صنعــت پســت در ایــران وجــود نــدارد،
تخمیــن زد کــه در ســال نزدیــک بــه
 2میلیــارد محمولــه در ســطح کشــور
جابهجــا میشــود کــه ســهم بــازار از
کانالهــای رســمی ،از ایــن جابهجایــی
بســیار ناچیــز اســت .وی افــزود :صنعــت
پســت و لجســتیک بهعنــوان صنعتــی
کــه زیرســاخت توســعهای کشــور اســت
بــه توجــه بیشــتری نیــاز دارد ،مثــ ً
ا
پســت دولتــی کشــوری مثــل آلمــان
ســرمایهگذاری زیــادی روی شــرکت
خصوصــی  DHLکــرد تــا بــه رشــد و
توســعه آن کمــک کنــد؛ امــا مــا در
ایــران هنــوز درگیــر ایــن معضــل هســتیم
کــه دولــت بــا بخــش خصوصــی ،رقابــت
میکنــد .دولتیهــا بــرای محقــق کــردن
هــر چــه بیشــتر توســعه ،بایــد اقتصــاد را
بــه بخــش خصوصــی واگــذار کننــد.

 برگــزاری  40وبینــار تخصصــی
در بســتر یــک پلتفــرم جدیــد
رضــا ســمیعزاده ،عضــو هیأتمدیــره
هلدینــگ فاخــر نیــز در ایــن نشســت از
ایجــاد پلتفرمهــا و اکوسیســتمی بــرای
رقابــت و همــکاری همزمــان گفــت و
افــزود :مــا تــاش کردهایــم بــرای فعــاالن
پســت و لجســتیک در ایران ،اکوسیســتمی
بــا زیرســاختهای تکنولوژیــک ،در انــدازه
ســازمانی کوچــک ،خــاق و مشــتریمحور
ایجــاد کنیــم تــا یــک رقابــت همکارانــه
شــکل گیــرد .وی افــزود :از همــه بازیگــران
بــازار تجــارت الکترونیــک ،لجســتیک و
فینتکهــا دعــوت میکنیــم تــا بــه
حوزههــای جدیــد فناورانــه وارد شــوند
و بــا متمرکــز شــدن روی هســته اصلــی
کســبوکار  ،محصــول خــود را توســعه
دهنــد و ســهم بیشــتری از بــازار بگیرنــد.
چش ـماندازی کــه مــا بــرای لجســتیک در
همــکاری پلتفرمــی داریــم آن اســت کــه
اگــر شــرکتها در پلتفــرم رشــد کننــد،
ســرویسها زیــاد و بهتبــع آن تعــداد
مشــتریان زیــاد میشــود و درواقــع
توســعه از ایــن مســیر حاصــل میشــود.
عضــو هیأتمدیــره هلدینــگ فاخــر بــا
اشــاره بــه برگــزاری  40نشســت تخصصــی
در نمایشــگاه مجــازی ســیمرغ در بســتر
پلتفــرم جدیــد اکتیــران پــاس گفــت:

برگــزاری یــک رویــداد مجــازی همزمــان
بــا یــک تعطیلــی فراگیــر نشــان میدهــد
کــه فرصتهــا و ظرفیتهــای فنــاوری
اطالعــات و ارتباطــات ،قــدرت مواجهــه
مــا را بــا بحرانهــا بهبــود میدهــد،
همانطــور کــه فعالیــت فروشــگاههای
آنالیــن متوقــف نشــد و شــرکتهای پســت
و لجســتیک بــا حــدود دو برابــر کــردن
ظرفیتهــا و زیرســاختهای خــود بــاز هــم
زیــر بــار و فشــار تقاضــا ماندند .ســمیعزاده
معتقــد اســت کــه رشــد کســبوکارهای
آنالیــن ،بــدون اتــکا بــه یــک سیســتم
لجســتیک هوشــمند ســرانجامی نــدارد.
فعــاالن رســمی ایــن حــوزه در یــک
میــدان نبــرد واقعــی جنگیدهانــد تــا از
ســویی یــک تجربــه تحویــل خــوب را بــه
مشــتری ارائــه دهنــد و از ســوی دیگــر
پایــداری و رشــد کســبوکارها را ممکــن
ســازند.
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ضــرورت شبکهســازی در

پســت و لجســتیک
محمدعلــی ثابتیــان ،مدیــر فنــاوری
هلدینــگ فاخــر نیــز بــا اشــاره بــه اینکــه
شــبکه شــدن در دنیــای امــروز یــک
ضــرورت حیاتــی اســت زیــرا اکوسیســتم
فعلــی دیگــر پاســخگوی نیازهــای تــازه
بــازار نیســت ،گفــت :پســت لجســتیک

شهروز معاون

مدیرعامل لجستیک بازار

اگــر بخواهــد توســعه پیــدا کنــد بایــد از
زندگــی انفــرادی ،مهاجــرت و بهســوی
زندگــی اجتماعــی و شبکهســازی
یعنــی همــکاری بــا کســبوکارهای
تخصصــی دیگــر حرکــت کنــد تــا بتوانــد
همزمــان بــا حفــظ مزیتهــای رقابتــی،
ارزشــی را کــه بایــد خلــق کنــد .اگــر
شــبکه ارزشهــای متناســب بــا نیازهــای
مشــتری خلــق شــود ،میتــوان آن را بــا
هزینــه کمتــر و ســرعت بیشــتر تغییــر
و در اختیــار کاربــر قــرار داد .ثابتیــان
بــا اشــاره بــه راهانــدازی شــبکه فعــاالن
پســت و لجســتیک در گــروه فاخــر بــا
نــام «زیبــوم» میگویــد :ایــن شــبکه بــا
اتصــال عملکــردی و زیرســاختی فعــاالن
زنجیــره ارزش کســبوکارهای آنالیــن
و فعــاالن پســت و لجســتیک ،بســتری
را فراهــم میکنــد تــا آنهــا عــاوه بــر
خلــق بــازار بزرگتــر بتواننــد بــه طیــف
وســیعتری از مشــتریان انــواع مختلفــی از
خدمــات مــورد نیــاز را ارائــه کننــد.
بــه گفتــه ثابتیــان ،صنعــت پســت
لجســتیک در ایــران بهجــز چنــد شــرکت
قدیمــی و قدرتمنــد ،شــامل مجموعــهای
از فعــاالن خــرد و کوچکــی اســت کــه از
رقابــت بــا بخــش غیررســمی بازماندهانــد.
ســاماندهی ایــن شــرکتها و تقویــت
زیرســاختهای مشــترک فنــاوری ،حقوقی،

سما کاشانی

مدیرعامل اکتیران پالس

مالــی و ارتباطــی و اطالعاتــی میتوانــد شــبکه بــزرگ از کســانی تشــکیل شــود
بســتر یکپارچــه و قدرتمنــدی خلــق کنــد کــه خدمــات پســت و لجســتیک ارائــه
کــه نهفقــط اقتصــاد دیجیتــال کــه کل میدهنــد .ایــن امــر باعــث میشــود کــه
اقتصــاد ایــران را متحــول میکنــد.
همافزایــی زیــادی نیــز میــان بازیگــران
ایــن بــازار ایجــاد شــود.
 ارائــه زیرســاخت نرمافــزاری
ســرویسهای مختلــف پســت و  از خانــه بــه هــر نمایشــگاهی
لجســتیک
ســر بزنیــد
لجســتیک
مدیرعامــل
معــاون،
شــهروز
ســما کاشــانی ،مدیرعامــل اکتیــران پــاس
بــازار نیــز در ادامــه ایــن نشســت خبــری و برگزارکننــده رویــداد ســیمرغ نیــز
بــا اشــاره بــه اینکــه ایــن شــرکت در ایــن نشســت بــا اشــاره بــه پلتفــرم
زیرســاخت نرمافــزاری ســرویسهای نمایشــگاه مجــازی ســیمرغ کــه در طــول
مختلــف پســت و لجســتیک را ارائــه  3روز بــه شــرکتهای گــروه فاخــر
میدهــد ،گفــت :زنجیــره تأمیــن پســت و شــماری از فعــاالن صنعــت پســت و
و لجســتیک بــر اســاس ســرویسهای لجســتیک فرصــت داد تــا در بســتر یــک
نرمافــزاری و بهصــورت خــودکار امــکان رویــداد مجــازی 40 ،وبینــار تخصصــی
پیادهســازی را دارد و همــه شــرکتها را نیــز برگــزار کننــد  ،افــزود :وقــت
میتواننــد از ایــن خدمــات اســتفاده آن اســت کــه نــگاه مــا بــه رویدادهــای
کننــد.
مجــازی تغییــر کنــد و از قابلیتهــای
وی بــا اشــاره بــه اینکــه شــبکه فعــاالن فنــاوری بــرای ســطح متفاوتــی از مذاکــره
پســت و لجســتیک فقــط بــا حضــور اســتفاده کنیــم.
ســرویسهای  ITمحــور اســت کــه اگرچــه ایــن نخســتین تجربــه اکتیــران
میتوانــد مقیاسپذیــر شــود ،افــزود :مــا پــاس در ســاخت و ســازماندهی یــک
بــر اســاس تکنولوژیهــای روز میتوانیــم پلتفــرم نمایشــگاهی مجــازی بــود
ایــن امــکان را فراهــم کنیــم تــا شــرکتها ولــی اســتقبال شــرکتکنندگان و
عــاوه بــر اینکــه بتواننــد خدمــات بهتــری بازدیدکننــدگان از آن ،همزمــان بــا آغــاز
بــه مشتریانشــان ارائــه دهنــد ،بــا همدیگــر یــک تعطیلــی فراگیــر نشــان داد کــه همــه
نیــز همــکاری داشــته باشــند و یــک مــا تغییــر کردهایــم.
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تازه های پســتی از سراسر جهان

انگلیس
England
رویــال میــل در برخــی از مناطــق
غربــی انگلیــس ،ســرویس جمــعآوری
بســته  - Parcel Collect -را
راهانــدازی کــرده اســت .رویــال میــل
میتوانــد تــا پنــج بســته را از هــر آدرس
جمــعآوری کنــد.

اوکراین
Ukraine
پســت اوکرایــن 100000بســته
بهداشــتی را در مــدت  4مــاه تحویــل
داده اســت .در دوره ایــن بیمــاری
همهگیــر ،پســت اوکرایــن بیــش از 30
شــعبه جدیــد را بــا هــدف راهانــدازی
 500دفتــر متحــرک در هفــت منطقــه
تــا پایــان ســال افتتــاح کــرد .در دوره
بیمــاری همهگیــر کرونــا ،اپراتــور
پســتی بــرای اطمینــان از حرکــت روان
پســت ،جزئیــات تحویل و ذخیرهســازی
اقــام پســتی را تغییــر داد.
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ژاپن
Japan
پســت ژاپــن کمپیــن جدیــدی را
بــرای تعطیــات ملــی «احتــرام بــه
ســالمندان» بــا همــکاری شــرکت مــک
کان توکیــو آغــاز کــرده اســت .پســت
ژاپــن از مدپیــر  ،یــک پلتفــرم پزشــکی
کــه توســط شــرکت مدپیــا اداره
میشــود ،بــرای انجــام نظرســنجی از
 120پزشــک معالــج بیمــاران مبتــا
بــه زوال عقــل اســتفاده کــرده اســت.
بیــش از  80درصــد پزشــکان بــه پســت
ژاپــن گفتنــد :تصــور میشــود ارتبــاط
بــا خانــواده و آشــنایان بــر کاهــش زوال
عقــل تأثیــر مثبــت دارد.

چین
China
پســت چیــن بــرای ایجــاد 150
پایــگاه تولیــد محصــوالت کشــاورزی
در  3ســال آینــده بــا شــرکت
تجــارت الکترونیکــی چینــی
«پینــدوودو» همــکاری میکنــد.
محصــوالت کشــاورزی لیستشــده
در پینــدوودو تقریبــاً  700میلیــون
اســتفاده کننــده دارنــد .ایــن همــکاری
کشــاورزان را قــادر میســازد حتــی در
دورتریــن مناطــق بــه بــازار دسترســی
داشــته باشــند و زمــان تحویــل
محصــوالت را کاهــش میدهــد.

کرواسی
Croatia
پســت کرواســی بــا افــزودن 20
خــودروی الکتریکــی دیگــر بــه نــاوگان
خــود ،بــه تحویــل ســبز ادامــه
میدهــد .در مجمــوع  220وســیله
نقلیــه الکتریکــی در نــاوگان پســت
کرواســی وجــود دارد .بــا اســتفاده
از  40چهارچــرخ الکتریکــی بــرای
تحویــل مرســوالت ،پســت کرواســی
تولیــد دیاکســید کربــن را بــه میــزان
قابلتوجهــی کاهــش میدهــد .پســت
کرواســی همچنیــن نخســتین تمبــر
رمزنــگاری کرواســی را بــا  5نقــش و
نــگار مختلــف کــه وســایل مختلــف
لونقــل اعــم از یــک ون ،قطــار،
حم 
کشــتی ،هواپیمــا و هواپیمــای بــدون
سرنشــین اســت بــه تصویــر میکشــد،
چــاپ کــرده اســت .تمبــر رمزنــگاری
کرواســی بهعنــوان ترکیبــی عالــی از
آنالــوگ و دیجیتــال تلقــی میشــود.

بولیوی
Bolivia
پســت ملــی بولیــوی غــذا بــه
گروههــای آســیبپذیر تحویــل داد.
 150نماینــده اداره پســت بولیــوی از
مکانهایــی ماننــد مرکــز پذیــرش
ماریــا اســتر کویــدو  ،زنــدان ســن
پــدرو و خانــه ســالمندان هوگــر دی
ســن رامــون بازدیدهایــي داشــتند.
اداره پســت بولیــوی همچنیــن گزینــه
دیگــری بــرای ارســال مکاتبــات
بینالمللــی از طریــق ســرویس ســوپر
اکســپرس ارائــه میدهــد کــه کشــور
را بــه بیــش از  200نقطــه مرتبــط
میکنــد .

کانادا
Canada
پســت کانــادا فرصتهــای جدیــد
شــغلی را بــرای شــهروندانی کــه تجربــه
حرفـهای یــا تحصیــات عالیــه ندارنــد،
فراهــم میکنــد .ایــن موقعیتهــای
شــغلی بهصــورت «آن کال » هســتند،
بــه ایــن معنــی کــه افــراد بایــد بــه کار
موقــت مایــل باشــند و هــر زمــان کــه
از آنــان خواســته شــد در محــل کار
حاضــر شــوند.
بنیــاد پســت کانــادا اعــام کــرد کــه
بــا فــروش تمبــر ویــژهای کــه ســاالنه
چــاپ میشــود ،تقریبــاً  1.3میلیــون
دالر کمکهزینــه بــرای گروههــای
حامــي کــودکان در سراســر کانــادا
جمـعآوری شــده اســت .اپراتــور پســتی
بــا راهانــدازی مســابقه قصههــای
پیــروزی کســبوکار کوچــک ،بــه
مشــاغل محلــی و کوچکــي کــه در
دوره همهگیــری کرونــا تعدیــل شــدند،
پــاداش داده اســت.

استونی
Estonia
پســت اســتونی بهمنظــور ســهولت
در ارســال و دریافــت بســته و نامــه
بــرای مشــتریان ،برخــی از کدهــای
پســتی را در تالیــن و پارنیــو تغییــر
میدهــد .همــکاری پســت اســتونی
و شــرکت لجســتیکی اومینــوا کــه
تحــت حمایــت وزارت امــور اقتصــادی
و ارتباطــات اســت ،خدمــات
پســتی پایــداري را در اســتونی
ارائه میدهد.

هند
India
اخیــرا ً پســت هنــد ،طــرح «دهکــده
پنــج ســتاره» را بــا اطمینــان از
پوشــش  100درصــدی روســتایی
توســط طرحهــای پســتی شــاخص
ارائــه کــرده اســت .در مجمــوع50 ،
روســتا در هــر منطقــه در ســال مالــی
 2021-2020تحــت پوشــش قــرار
میگیرنــد .ایــن امــر ،دفاتــر پســتی را
قــادر میســازد تــا طیــف گســتردهای
را از محصــوالت و خدمــات پســتی
ارائــه دهنــد و در ســطح روســتا بــه
بــازار عرضــه و تبلیــغ کننــد .پســت
هنــد مســابقه نقاشــی و خوشنویســی
بــا موضــوع« :مهمتریــن کاری کــه
مــن در زمــان کرونــا انجــام دادم
چیســت» برگــزار کــرده اســت.

السالوادور
El Salvador
پســت ملــی الســالوادور بــا اهــدای
لپتــاپ بــه  8000معلمــی کــه در
کالسهــای آموزشــی گــوگل شــرکت
کردهانــد و بیمــاری مزمــن دارنــد،
پشــتیبانی میکنــد .ماریــو دوران وزیــر
کشــور ،از طریــق پســت الســالوادور،
رســماً یــک بســتر آنالیــن جدیــد را
راهانــدازی کــرد کــه در آن میتــوان
محصــوالت و خدمــات را فروخــت.
ایــن پلتفــرم ،درگاه مارکــت ســی
وی را در دســترس تأمینکننــدگان
و مصرفکننــدگان قــرار میدهــد.
ایــن توافقنامــه همچنیــن باعــث
تقویــت کارآفرینــی در زمینــه تجــارت
الکترونیکــی و ارتقــای تجاریســازی
خدمــات و محصــوالت فرهنگی میشــود.

زیمبابوه
Zimbabwe
پســت زیمبابــوه بهعنــوان شــرکت
مــادر کوریــر کانکــت از تولیدکننــدگان
و کشــاورزان در مناطــق روســتایی
پشــتیبانی میکنــد و بــه آنهــا در
حمــل کاالهــای خــود کمــک میکنــد.
آقــای دکتــر جــن فــان موســور -وزیــر
فنــاوری اطالعــات ،خدمــات پســتی
و کوریــری -مرکــز اطالعــات جامعــه
هوانــژ را افتتــاح کــرد .امیــد اســت
کــه ایــن مرکــز بتوانــد شــکاف بیــن
جوامــع شــهری و روســتایی را از نظــر
ارائــه فنــاوری برطــرف کنــد.

عربستان سعودی
Saudi Arabia
شــرکت پســت ســعودی و وزارت
بهداشــت توافقنامـهای را بــرای تحویــل
دارو بــه بیمــاران  284بیمارســتان و
مرکــز درمانــی امضــا کردنــد .اپراتــور
پســت از طریــق توافقنامــه همــکاری،
ســرویس «تحویــل نهایــی » را بــا
ســایت خریــد الکترونیکــی تیــا
راهانــدازی کــرده اســت.
اخیــرا ً عربســتان ســعودی موفــق شــده
اســت از طریــق  600دفتــر پســتی و بــا
اســتفاده از  800وســیله نقلیــه بیــش
از  6میلیــون اقــام پســتی را توزیــع
کنــد.
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کرونا و افزایش آرای پســتی
علی افشار قاسملو
مدیر برند هلدینگ فاخر ایرانیان

مقدمه
طبــق منابــع موجــود ،رأیگیــری
غیرحضــوری یــا غیابــی بــه دوران جنــگ
داخلــی آمریــکا بــاز میگــردد .در آن
دوران بــه ســربازان اجــازه داده میشــد
تــا رأی خــود را بــرای ایالتهــای محــل
زندگیشــان پســت کننــد .بعــد از آن
سیســتم رأی غیابــی یــا پســتی بــه مــوارد
دیگــر و بــه ایالتهــای مختلــف گســترش
یافــت.
هرچنــد در اواخــر دهــه  1800میــادی،
برخــی از ایالتهــا در شــرایطی ،رأیگیــری
غیرحضــوری را بــرای رأیدهنــدگان
غیرنظامــی گســترش دادنــد ،امــا ایالــت
اورگان تنهــا ایالتــی بــود کــه در ســال
 2000میــادی سیســتم رأیگیــری
خــود را بهصــورت پســت الکترونیــک
تغییر داد.
امــروزه شــیوه رأی غیابــی چنــان رایــج
و عــادی شــده اســت کــه در  ۲۴ایالــت
از  ۵۰ایالــت آمریــکا شــهروندان بــرای
رأی غیرحضــوری بــه ذکــر دلیــل نیــازی
نــدارد؛ حتــی اگــر رأیدهنــده از نظــر
جســمی بتوانــد شــخصاً در روز انتخابــات
شــرکت کنــد ایــن امــکان بــرای او وجــود
دارد تــا بــا اســتفاده از روش «رأی دادن
غیرحضــوری غیرموجــه» رأی خــود را
بهصــورت غیابــی بــرای حــوزه رأیگیــری
ارســال کنــد.
در انتخابــات  2020آمریــکا ،شــیوع
ویــروس کرونــا باعــث افزایــش رأی
غیابــی و ارســال از طریــق پســت شــد؛
حتــی در ایالتهایــی نیــز کــه قوانیــن
ســختگیرانهای دربــاره رأی غیابــی دارنــد،
در ایــن انتخابــات بــه دلیــل بیمــاری کرونا
موقتــاً ســختگیریهای قانونــی را کمتــر
کردنــد و بــه رأیدهنــدگان اجــازه دادنــد
تــا بــه بهانــه تــرس از ویــروس کرونــا
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بهصــورت غیابــی رأی دهنــد .شــیوه کار
بــه ایــن صــورت بــود کــه برگههــای رأی
بــرای رأیدهنــدگان ،بــه آدرســی کــه
اعــام کــرد ه بودنــد ارســال شــد.
رأیدهنــده میتوانســت رأی خــود را از
طریــق پســت ارســال کنــد و یــا حتــی در
روز انتخابــات بــه حــوزه انتخابیــه خــود
تحویــل دهــد؛ حتــی در بعضــی از ایالتهــا
درصورتیکــه فــرد نظــر خــود را دربــاره
رأی غیابــی تغییــر مــیداد میتوانســت
بــا حضــور در حــوزه انتخابیــه بهصــورت
حضــوری رأی دهــد کــه در ایــن صــورت
رأی پســتی او باطــل میشــد.
رأیگیــری پســتی در آمریــکا بــه آن معنــا
نبــود کــه همــه رأیدهنــدگان بهشــیوه
پســتی و از خانــه رأی بدهنــد بلکــه بــه
ایــن معنــا بــود کــه امکاناتــی فراهــم شــود
(هــم از نظــر قانونــی و هــم از نظــر فنــی)
کــه تعــداد افــراد بیشــتری بتواننــد بــدون
اینکــه الزم باشــد بهصــورت حضــوری
در حوزههــای رأیگیــری حاضــر
شــوند از طریــق پســتی رأی خــود را
ثبت کنند.
در ایاالتمتحــده آمریــکا ،قوانیــن
انتخاباتــی بــه تعــداد  50ایالــت فــرق
میکنــد و هــر ایالتــی قوانیــن انتخاباتــی
مخصــوص خــود را دارد و بــر اســاس ایــن
قوانیــن ،رأیگیــری غیرحضــوری یکــی
از شــیوههای رایــج بــوده اســت کــه از
ســالها و دهههــای پیــش (از زمــان
جنگهــای داخلــی آمریــکا در میانــه
قــرن نوزدهــم) در ایالتهــای مختلــف
بــرای رأی دادن اقشــاری از شــهروندان
تعییــن شــده اســت کــه بــه ایــن شــیوه
«رأیگیــری غیابــی» ()absentee ballot
نیــز میگوینــد .در رأیگیــری غیابــی
برخــی شــهروندان (از جملــه آنهایــی کــه
ســاکن ایاالتمتحــده آمریــکا نیســتند،

نظامیــان ،موظفــان مشــاغل کــه در روز
انتخابــات بایــد در پســتهای حســاس
خــود باشــند ،زندانیــان ،اقلیتهــای
مذهبــی ،بیمــاران و ســالمندان و)...
میتواننــد بــا ثبتنــام پیــش از موعــد
بهعنــوان رأیدهنــده ،پاکــت پســتی
رأیگیــری را دریافــت کننــد و پــس از
پرکــردن و رأی دادن ،آن را از طریــق
پســت بــه کمیســیون انتخابــات بفرســتند.
 قانــون اساســی آمریــکا دربــاره
رأیگیــری
بخــش  1مــاده  1میگویــد کــه تعییــن
زمــان ،مــکان و شــیوه برگــزاری انتخابــات
بــه هــر ایالــت بســتگی دارد.
ایــن بــاز بــودن دســت ایالتهــا باعــث
شــده اســت تــا رونــد رأیگیــری در
ایاالتمتحــده بــا تغییــر نیازهــای کشــور
تکامــل یابــد.
در زمــان بنیانگــذاران ایاالتمتحــده،
افــراد بــا بلنــد کــردن صــدای خــود رأی
میدادنــد (بــه معنــای واقعــی کلمــه).
تــا اوایــل قــرن نوزدهــم ،همــه
رأیدهنــدگان واج ـد شــرایط رأی صوتــی
( )Viva Voceخــود را در انظــار عمومــی
پخــش میکردنــد .در حالیکــه تعــداد
افــراد واجــد شــرایط رأی دادن در آن
دوره کــم و عمدتــاً متشــکل از مــردان
سفیدپوســت مالــک زمیــن بــود ،مشــارکت
در انتخابــات حــدود  85درصــد بــود.
اولیــن برگههــای رأیگیــری کاغــذی در
اوایــل قــرن نوزدهــم ظاهــر شــد کــه در
اصــل کاغذهــای خالــی بودنــد! در اواســط
دهــه  ،1800نــگاه آنهــا بــه اوضــاع شــکل
دیگــری بــود :احــزاب سیاســی بلیتهایــی
را چــاپ میکردنــد کــه نــام هــر نامــزد
از قبــل در خــط همــان حــزب پــر شــده
بــود .تــا ســال  1888بــود کــه نیویــورک

و ماساچوســت بــه اولیــن ایالتهایــی از میــدان نبــرد ،انتخــاب و ارســال کننــد .بــدل شــد.
تبدیــل شــدند کــه برگههــای رأیگیــری (ایــن امــر ،مقدماتــی بــرای آرزوی لینکلــن
را از قبــل چــاپ و بــا نــام همــه نامزدهــا بــود .پنســیلوانیا اولیــن ایالتــی بــود کــه  رأیگیــری غیرحضــوری در
توزیــع کردنــد (ســبکی بــه نــام «رأیگیری ســال  1812در جنــگ امــکان رأی غیابــی جنــگ جهانــی دوم
ً
اســتین میگویــد :مجــددا در جنــگ
اســترالیا» پــس از ایجــاد آن) .تــا آن زمان ،را بــرای ســربازان فراهــم آورد).
انقــاب دیگــری در رأیگیــری رخ داده در انتخابــات ریاســتجمهوری ســال جهانــی دوم  -وقتیکــه هــم فرانکلیــن
 1864بیــن ایالتهــای لینکلــن و جــورج دالنــو روزولــت و هــم هــری اس ترومــن
بــود :رأیگیــری غیرحضــوری.
مــک کلــن 19 ،ایالــت اتحادیــه قوانیــن رأیگیــری نظامــی را تشــویق میکردنــد-
خــود را تغییــر دادنــد تــا بــه ســربازان رأیگیــری غیرحضــوری در گفتوگــوی
 جنگ داخلی و آرای غیابی
اولیــن نمونــه گســترده رأیگیــری غایــب بــرای رأیدهــی اجــازه بدهنــد .ملــی مطــرح شــد .قانــون رأیگیــری
غیرحضــوری در ایاالتمتحــده در زمــان بعضــی از ایالتهــا بــه ســربازان اجــازه ســرباز در ســال  1942بــه همــه اعضــای
میدادنــد كــه از طریــق نماینــده خــود ارتــش در خــارج از کشــور اجــازه م ـیداد
جنــگ داخلــی بــود.
تــدارکات مربــوط بــه انتخابــات زمــان چــه در خانــه و چــه در اردوگاههــا و کــه آرای خــود را حتــی از خــارج از کشــور
ارســال کننــد .در طــول جنــگ بیــش از
 3.2میلیــون رأی غایــب ارائــه شــد .ایــن
قانــون در ســال  1944اصــاح شــد و در
پایــان جنــگ منقضــی شــد.
در چنــد دهــه بعــد ،قوانینــی تصویــب
شــده بــود کــه رأیدهــی بــرای کارمنــدان،
زنــان و خانوادههــای آنهــا را آســانتر
کــرده بــود:
• قانــون کمــک بــه رأیگیــری فــدرال از
1955
• قانــون رأیگیــری غیرحضــوری بــرای
شــهروندان یکنواخــت و خــارج از کشــور
( )UOCAVAدر ســال 1986
ســربازان ارتــش اتحادیــه در زمــان جنــگ داخلــی آمریــكا کــه در انتخابــات ســال  1864بــرای
• قانــون توانمندســازی رأیدهنــدگان
رأی دادن صــف بســته بودنــد
نظامــی و خــارج از کشــور یا قانــون حرکت
( )MOVEکــه توســط رئیسجمهــور
جنــگ بســیار دلهــرهآور بــود :مــا سایتهای نظامی رأی دهند.
نمیتوانیــم بــدون انتخابــات دولــت آزاد تقریبــاً  150،000نفــر از یــک میلیــون بــاراک اوبامــا در ســال  2009امضــا شــد
داشــته باشــیم .رئیسجمهــور آبراهــام ســرباز در انتخابات رأی دادند و لینکلن 78
لینکلــن در ســال  1864بــه جمعیــت درصــد آرای نظامــی را بــه خــود اختصــاص  انتخابات 2020
انتخابــات ریاســتجمهوری ســال 2020
خــارج از کاخ ســفید گفــت :اگــر شــورش داد.
مــا را مجبــور بــه چشمپوشــی کنــد ،یــا در اواخــر دهــه  ،1800چندیــن ایالــت آمریــکا در بحبوحــه بیمــاری همهگیــر
انتخابــات ملــی را بــه تعویــق بینــدازد ،این بــه غیرنظامیــان گزینــه رأیگیــری ویــروس کرونــا رخ داد ،زمانیکــه نگرانــی
ادعــا بــه وجــود میآیــد کــه میتواننــد غیرحضــوری را ارائــه دادنــد ،گرچــه آنهــا دربــاره انتقــال ویــروس در جمعیــت باعــث
بــر مــا غلبــه و حتــی نابودمــان کننــد .بــه ارائــه عــذر پذیرفتــه شــده مجبــور شــد تــا نماینــدگان مجلــس دربــاره حضور
بــاب اســتین ،مدیــر مرکــز رهبــری مدنــی بودنــد ،امــا معمــوالً علــت آن دوری یــا شــخصی بــرای رأی دادن ،تجدیدنظــر
کننــد.
در دانشــگاه رایــس میگویــد :لینکلــن بیمــاری بــود.
نگــران نتیجــه انتخابــات میــاندورهای بود .تصویــب متمــم پانزدهــم در ســال بــرای اولیــن بــار در تاریــخ ،حداقــل
وزیــر جنــگ لینکلــن ،ادویــن اســتنتون 1870 ،و متمــم نوزدهــم در ســال  75 1920درصــد آمریکاییهــا بــه رأیدادن
اشــاره کــرد کــه تعــداد زیــادی از ســربازان تعــداد رأیدهنــدگان واجــد شــرایط غیرحضــوری قــادر شــدند.
اتحادیــه نمیتواننــد رأی دهنــد ،بنابرایــن در ایاالتمتحــده را گســترش داد ،امــا
رئیسجمهــور ایــاالت را تشــویق میکنــد رأیگیــری غیرحضــوری دوبــاره بــا شــروع • در انتخابات سال :2020
کــه بــه آنهــا اجــازه بدهنــد رأی خــود را جنــگ جهانــی دوم بــه کانــون توجهــات *  34ایالــت آمریــكا بــدون هیــچ بهانـهای
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دســتور رأیگیــری غیابــی را صــادر
کردنــد و دلیــل خــود را بــرای رأی دادن
غیرحضــوری  COVID-19اعــام کردنــد.
*  9ایالــت کالیفرنیــا ،کلــرادو ،هاوایــی،
اورگان ،نــوادا ،نیوجرســی ،یوتــا،
ورمونــت و واشــنگتن دیســی همــه
برگههــای رأیگیــری را مســتقیماً بــرای
رأیدهنــدگان ارســال کردنــد.
*  7ایالــت ایندیانــا ،لوئیزیانــا ،میسیسـیپی،
نیویــورک ،کارولینــای جنوبــی ،تنســی و
تگــزاس رأیدهنــدگان را بــه ارائــه دلیلــی غیر
از  19-COVIDبــرای رأی دادن غیرحضــوری
ملــزم کردنــد.
 شــیوه رأیگیــری از طریــق نامــه
ا لکتر و نیکی
آرائــی را کــه از طریــق نامههــای پســتی
ارســال میشــدند مــی تــوان بــه  2دســته
تقســیم کــرد:
ً
 -1آرای غیابــی کــه معمــوال توســط
افــرادی درخواســت میشــد کــه بــه
دالیــل جســمی شــخصاً نمیتوانســتند
رأی دهنــد.
 -2آرای پســتی کــه بهطــور خــودکار در
اختیــار همــه رأیدهنــدگان واجــد شــرایط
در ایالتهــای دارای سیســتمهای
رأیگیــری از طریــق پســت قــرار
میگر فــت .
 جوانــب مثبت و منفــی رأیگیری
از طریق نامــه الکترونیکی
کنفرانــس ملــی قانونگــذاران ایالتــی،
لیســتی از مزایــا و معایــب بالقــوه تغییــر
رأیگیــری حضــوری را بــه رأیگیــری از
طریــق پســت جمــعآوری کــرد کــه بــه
شــرح زیــر اســت:
• مزایا:
 -1راحتــی و رضایــت رأیدهنــدگان:
شــهروندان میتواننــد در خانــه رأی
دهنــد و تماموقــت الزم را بــرای بررســی
مســائل صــرف کننــد .رأیدهنــدگان غالبـاً
نســبت بــه انتخابــات از طریــق نامههــای
34
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الکترونیکــی عالقــه بیشــتری ابــراز
میکننــد .
 -2پسانداز مالی:
بــا ایــن روش ،دیگــر بــه اختصــاص
دادن مکانهــای رأیگیــری ســنتی بــا
پرســنل نظرســنجی و تجهیــز کــردن
هــر محــل اخــذ رأی بــه دســتگاههای
رأیگیــری کــه قبــ ً
ا بــود نیــازی
نیســت و بودجــه آن بــرای قانونگــذار
حفــظ میشــود .مطالعــه در ایالــت
کلــورادو  2016از طــرف موسســه
خیریــه  Pewنشــان داد کــه هزینههــا
پــس از اجــرای رأیگیــری از طریــق
پســت الکترونیکــی ،در  5گــروه مدیریــت
انتخابــات بهطــور متوســط  40درصــد
کاهــش پیــدا کــرده اســت.

گذاشــته شــود و همچنیــن میــزان ســواد
میتوانــد بــرای برخــی از رأیدهنــدگان
مسألهســاز شــود.
مفــاد انتخاباتــی اغلــب در ســطح
دانشــگاهی نوشــته میشــوند.
(میــزان ســواد میتوانــد بــرای
رأیدهنــدگان حتــی در مکانهــای ســنتی
رأیدهــی نیــز مشکلســاز شــود ).یکــی
از راههــای کاهــش ایــن مشــکل بررســی
شــیوه توزیــع مراکــز رأیدهنــدگان در
شهرســتانها بــرای ارائــه خدمــات بــه
بهتریــن شــکل بــه مــردم اســت.
 -3امنیت رأیدهی:
ممکــن اســت در طــول انتخابــات از
طریــق نامــه الکترونیکــی (و رأیگیــری
غیرحضــوری) اجبــار توســط اعضــای
خانــواده یــا دیگــران اعمــال شــود.

 -3میزان مشارکت:
برخــی گزارشهــا نشــان میدهــد
کــه بهدلیــل راحتــی در ارائــه آرا،
بــا ایــن روش تعــداد رأیدهنــدگان
افزایش مییابد.
ایــن گزارشهــا ادعــا میکننــد کــه
مشــارکت در انتخابــات ریاســتجمهوری
و در انتخابــات کوچکتــر بــا ایــن روش
افزایــش مییابــد .تأثیــرات بــر میــزان
مشــارکت در رأیدهنــدگان بــا تمایــل
کــم ،کســانی کــه ثبتنــام کردهانــد
امــا بــه دفعــات رأیگیــری نمیکننــد،
مشــهودتر اســت.
 -5شمارش آهسته آرا:
• معایب:
انتخابــات از طریــق پســت ممکــن اســت
رونــد شــمارش آرا را کندتــر کنــد ،بهویــژه
 -1سنت:
تجربــه مدنــی رأیگیــری بــا همســایگان اگــر سیاســت ایالتــی ایــن باشــد کــه
در یــک مدرســه محلــی ،کلیســا یــا مــکان برگههــای رایانــهای پــس از انتخابــات را
در روزهــا و هفتههــای پــس از انتخابــات
دیگــر رأیگیــری دیگــر وجــود نــدارد.
دریافــت و شــمارش کننــد.
 -2تأثیــر متفــاوت در برخــی از
منابع:
جمعیت هــا :
یکســان
کشــور
سراســر
ارســال نامــه در
My.lwv.org
نیســت .انتخابــات بــه ایــن روش میتوانــد
https://www.thethreadweekly.com/
مشــکالتی داشــته باشــند .بســیاری از
افــراد آدرس ندارنــد و صندوقهــای بایگانی تصاویــر بتمــنBettmann Archive/.
پســتی افــراد ممکــن اســت بــه اشــتراک Getty Images
 -4مالحظات مالی:
انتخابــات از طریــق نامــه الکترونیکــی،
هزینــه چــاپ را بــرای انتخابــات بســیار
افزایــش میدهــد.
عــاوه بــر ایــن ،حوزههــای قضایــی
بایــد تجهیــزات مناســبی بــرای خوانــدن
برگههــای رأی کاغــذی در یــک مــکان
مرکــزی داشــته باشــند و تغییــر از
تجهیــزات الکترونیکــی بــه تجهیــزات
دیگــری کــه میتواننــد برگههــای
کاغــذی را اســکن کننــد ،گرانتــر اســت.

مد لهــای خمتلف
ارائه خدمات جلستیک از  1PLتا 10PL
مریم ساعدی
کارشناس رسانههای اجتماعی تیپاکس

مقدمه
صنعــت لجســتیک و زنجیــره تأمیــن بــا
تحــوالت جــدی در شــیوه عملکــرد خــود
مواجــه هســتند .از ابتــدای انقــاب صنعتی
تــا پایــان جنــگ جهانــی دوم ،قــاره اروپــا
بهســرعت ،بــه ســمت صنعتیســازی
حرکــت کــرد و بــا اســتفاده از فناوریهــای
مــدرن تولیــد ،بــه رشــد اقتصــادی کــه
تــا آن زمــان تحــت اســتعمار امپراتــوری
انگلیــس قــرار داشــت ،کمــک کــرد .ایــن،
زمانــی بــود کــه اقتصــاد آفریقــای جنوبــی،
آســیا و چیــن بــه تولیــد و صــادرات پــا
گذاشــت .جنگهــای پیدرپــی ،تقاضــا
بــرای محصــوالت چرمــی (بــرای ســربازان
جنــگ الزم بــود) را افزایــش داد کــه ایــن
موضــوع ،بــه ظاهــر شــدن واحدهــای
تولیــدی متعــدد بــرای منســوجات ،کیــف
و کاالهــای چرمــی در کشــورهای هنــد و
چیــن منجــر شــد .بعــد از جنــگ جهانــی،
بســیاری از کسـبوکارها ایجــاد و بســیاری
بــه دالیــل شــخصی ،بســته شــدند؛ امــا
اقتصــاد کشــورهای اروپایــی و آمریکایــی
همچنــان در حــال حرکــت از مرحلــه
اشــباع بــه مرحلــه گســترش بودنــد.
زمانــه تغییــر کــرد و راهحلهای لجســتیک
زنجیــره تأمیــن وارد فــاز جدیــدی در قــرن
 21شــدند .رشــد گســترده اقتصــادی
و افزایــش توافقنامههــای تجــاری و
همــکاری میــان کشــورها ،مشــاغل و
فرصتهــای کس ـبوکاری زیــادی را بــرای
کشــورها ایجــاد کــرد .تجــارت جهانــی
بــا رشــد کانتینرهــا و کارگــو از طریــق  مدلهــای مختلــف ارائــه خدمــات
مرزهــای هوایــی و دریایــی تــا امــروز لجستیک
توســعه یافتــه و در ســالهای اخیــر ،برخــی ســازمانها ،فعالیتهــای
راهحلهــای متعــددی بــرای لجســتیک لجســتیک خــود را ،خــود انجــام میدهنــد
و زنجیــره تأمیــن ارائــه شــده اســت .و برخــی دیگــر از ســرویسهای خارجــی
ظهــور فناوریهــای نــو ماننــد هــوش
مصنوعــی ،بالکچیــن ،یادگیــری ماشــین
و  ...ســازمانها را قــادر ســاخته اســت
تــا در مقیــاس بــاال ،هزینــه و ریســک
خــود را کاهــش دهنــد .در گذشــته،
عملکــرد لجســتیک و زنجیــره تأمیــن کــه
از طریــق تخصیــص دپارتمانهــای مجــزا
در ســازمانها ،مدیریــت میشــد ،درواقــع،
بخشــی از عملیــات کسـبوکار و فراینــدی
ناگزیــر بــود کــه بایــد بــا برنامهریــزی و
اجــرای درســت ،مدیریــت میشــد.
امــا امــروز ،موقعیــت تغییــر کــرده اســت،
بهنحویکــه بســیاری از ســازمانها حتــی
یــک دپارتمــان بــرای مدیریــت زنجیــره
تأمیــن و عملیــات لجســتیک خــود ندارنــد
و همــه چیــز توســط ســازمانهای  4PLو
 5PLمدیریــت میشــود .ایــن میتوانــد
یــک روش برونســپاری باشــد کــه
ســازمانها میتواننــد بــا انطبــاق یافتــن
بــا آن ،هزینههــای عملیاتــی را کاهــش و
بهــرهوری خــود را افزایــش دهنــد.
افزایــش جابهجاییهــا و تراکــم
تجارتهــای کانتینــری ،فرصــت بزرگــی
را بــرای ســازمانهای لجســتیک و
حملونقــل ایجــاد کــرده اســت تــا خــود
را بــه ســمت ارائهدهنــدگان خدمــات 4PL
یــا  5PLحرکــت دهنــد .ســازمانهایی
ماننــد فدکــس و  ،DHLدر حــال راهانــدازی
خدمــات  5PLخــود در ســطح جهانــی
هســتند.

بهــره میگیرنــد .چنیــن ســرویسهایی
توســط موجودیتهــای مختلــف شــکل
گرفتهانــد و شــیوه ســازماندهی آنهــا
میتوانــد متفــاوت باشــد؛ امــا مدلهــای
 1PLتــا  5PLبــه چــه معنــا هســتند؟
حملونقــل و ذخیرهســازی ،مثالهایــی
از خدمــات لجســتیک هســتند کــه بــا
فعالیتهــای مرتبــط ماننــد پشــتیبانی
از جریــان کاالهــا میــان بخشهــای
مختلــف زنجیــره تأمیــن ،مرتبــط اســت؛
بنابرایــن گزینههــای مختلفــی بــرای
انتخــاب وجــود دارنــد .اخیــراً ،بهخاطــر
رشــد فناوریهــای دیجیتــال ،مدلهــای
خدمــات لجســتیک مرتبــاً در حــال
اصالح شدن هستند.
 1PL یــا لجســتیک طــرف اول،
نخســتین راهحــل اســت -ســطح
پایــه ســازماندهی لجســتیک یــک
ســازمان (بــدون برونســپاری)
هیــچ فلســفهای در ایــن راهحــل وجــود
نــدارد .تولیدکننــده یــا صادرکننــده کاال،
خــودش خدمــات لجســتیک و حملونقــل
را کنتــرل و مدیریــت میکنــد (ماننــد
رســاندن بســتهها بــه مشــتریان) ،بــا هــر
نــوع فعالیــت کســبوکاری ســروکار دارد
و از واحدهــا و منابــع فنــی یــک ســازمان
ماننــد خودروهــا ،تریلرهــا ،انبارهــا و
خودروهــای حملونقــل داخلــی ،اســتفاده
میکنــد .ایــن راهحــل ،بســیار ســاده و امن
اســت؛ فقــط بــه فرســتنده و گیرنــده یــک
محصــول مربــوط میشــود و همــه عملیات
آن توســط تولیدکننــدگان ،فروشــندگان
و توزیعکننــدگان انجــام میشــود.
لجســتیک طــرف اول تضمینکننــده
کنتــرل کامــل بــر همــه فرایندهــای
[شماره سیزدهم-پاییز]۱۳۹۹
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فــردی اســت ،امــا یــک اشــکال نیــز دارد؛
زمانیکــه ســطح تخصــص ســازمان در
ایــن حــوزه پاییــن باشــد ،راهبــرد «خــودم
میتوانــم انجامــش دهــم» نمیتوانــد
تضمینکننــده بهــرهوری حداکثــری
باشــد.
در حالــت کمــی پیچیدهتــر،
مفهــوم  2PLفرمولــی اســت کــه برای
زمانــی کــه یــک تولیدکننــده یــا
صادرکننــده ،خدمــات حملونقــل
و ذخیرهســازی خــود را بــه یــک
ارائهدهنــده خدمــات لجســتیک
خارجــی برونســپاری میکنــد،
بــهکار مــیرود.
بــا اینوجــود ،ماهیــت ایــن راهحــل
محــدود اســت زیــرا تحــت کنتــرل
و مدیریــت ســازمان متقاضــی قــرار
دارد .در حالــت کلــی ،در ایــن مــدل،
یــک ارائهدهنــده خدمــات لجســتیک،
داراییهــای خــود را دارد و آنهــا را
مدیریــت میکنــد .یــک مثــال خــوب
زمانــی اســت کــه یــک اپراتــور ،سرویســی
را در اختیــار یــک ســازمان قــرار میدهــد.
یــک اپراتــور لجســتیک طــرف دوم ،حاملی
اســت کــه خدمــات حملونقــل را ،بــدون
ارائــه راهحلهــای یکپارچــه لجســتیک ،در
اختیــار مشــتری قــرار میدهــد.
شــرکتهای حملونقلــی کــه نــاوگان
خــود رادارنــد ،اغلــب در یــک حــوزه
خــاص ماننــد دریایــی یــا ریلــی فعــال
هســتند .برخــی حاملهــای هوایــی یــا
زمینــی ماننــد فدکــس را میتــوان از
ارائهدهنــدگان حقیقــی چنیــن خدماتــی
دانســت .در برخــی مــوارد ،انتظــار مـیرود
یــک ارائهدهنــده خدمــات لجســتیک
طــرف دوم کــه بــرای کنتــرل و مدیریــت
عملیــات حملونقــل و ذخیرهســازی
انتخــاب میشــود ،فراتــر از برونســپاری
ایــن خدمــات عمــل کنــد.
بنابرایــن مــدل دیگــری از
ارائهدهنــدگان خدمــات لجســتیک
خارجــی بهوجــود میآیــد کــه
بــه آن  3PLیــا لجســتیک طــرف
ســوم میگوینــد؛ مدلــی کــه در آن
یــک یــا چنــد عملیــات لجســتیک،
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بــه یــک ســازمان خارجــی
میشــود.
برونســپاری
یــک اپراتــور ( 3PLســازمانی کــه بــا منابــع
خــود میتوانــد وظایــف محولشــده
توســط شــرکتهای دیگــر را در هــر
ســطحی از زنجیــره لجســتیک انجــام دهد)
گســتره وســیعتری از خدمــات ماننــد
حملونقــل ،ذخیرهســازی ،بســتهبندی،
جمـعآوری ســفارش و  ...را میتوانــد ارائــه
دهــد کــه تعــداد ،نــوع اقدامــات و حــوزه
تحــت پوشــش آنهــا محدودیتــی نــدارد.
از عملکردهــای رایــج اپراتورهــای
لجســتیک طــرف ســوم ،میتــوان بــه
مــوارد زیــر اشــاره کــرد:
• حملونقل و ذخیره بستهها
• مدیریت انبارداری و توزیع
• گســترهای از خدمــات ارزشافــزوده
ماننــد ســرویسهای مرتبــط بــا رهگیــری
بســته ،مدیریــت ســهم ،مدیریــت
تراکنشهــای مشــتریان و...
نقــش اپراتــور در ایــن حوزههــا ،اطمینــان
از انتخــاب بهتریــن روش حملونقــل
و نظــارت بــر کار اســت ،امــا بهعنــوان
دپارتمــان لجســتیک خــود مشــتری
محســوب میشــوند کــه مســؤولیت
طراحــی زنجیــره تأمیــن را بــر عهــده
دارنــد .مــدل  3PLمعمــوالً در ســازمانهای
متوســطی پیادهســازی میشــود کــه
بــر لجســتیک ،بهعنــوان حــوزه اصلــی
فعالیتهــای خــود متمرکــز نیســتند؛
زیــرا هزینههــای لجســتیک بــرای
آنهــا بــاال اســت و بهکارگیــری یــک
شــرکت ســوم بــرای انجــام ایــن فرایندهــا
مقرونبهصرفــه اســت.
 مزایای لجستیک طرف سوم:
لجســتیک طــرف ســوم ارائهدهنــده
اســتراتژیهای نوآورانــه بــرای تحــول
زنجیــره تأمیــن یــک ســازمان بــه یــک
مــدل مقرونبهصرفــه و پاســخگو اســت.
از مزایــای شــرکتهای لجســتیک طــرف
ســوم ،میتــوان بــه مــوارد زیــر اشــاره
کــرد :امــکان تمرکــز بــر فعالیتهــای
ســازمان بــدون نیــاز بــه توجــه خــاص بــه
فعالیتهایــی کــه برونســپاری شــدهاند،

هزینــه مدیریــت پایینتــر و بهبــود قیمــت
رقابتــی ،آزادســازی منابــع (عــدم نیــاز بــه
ســرمایهگذاری در حــوزه لجســتیک)،
ارائــه خدمــات بــا کیفیــت باالتــر بــا در
نظــر گرفتــن مقیــاس و تجربــه ایــن
شــرکتها.
در کنــار مزیتهــا ،ایــن مــدل معایبــی
نیــز دارد کــه مهمتریــن آن را میتــوان
نبــود بینــش و کنتــرل مســتقیم دانســت.
درواقــع 3PL ،یــک ارائهدهنــده ســرویس
برونســپاری شــده اســت؛ بــه ایــن معنــا
کــه برخــی از فعالیتهــا خــارج از نظــارت
ســازمان انجــام میشــوند .اطمینــان از
کنتــرل کیفیــت و خدمــات مشــتریان،
نیازمنــد تــاش زیــادی اســت .اگــر یــک
ارائهدهنــده خدمــت  3PLنتوانــد انتظــارات
مشــتریان را برطــرف کنــد ،مشــتریان،
ســازمان اصلــی را ســرزنش خواهنــد
کــرد ،نــه ســازمان  3PLرا .موضــوع
بعــدی ،ســطح وابســتگی اســت کــه یــک
ســازمان  PL3میتوانــد ایجــاد کنــد.
زمانــی کــه یــک ســازمان ،بخــش بزرگــی
از کســبوکار خــود را برونســپاری
میکنــد ،اگــر قیمتگــذاری یــا ســطح
خدمــات ارائه شــده انتظــارات مشــتریان را
بــرآورده نکنــد ،تغییــر ارائهدهنــده خدمــت
و یــا درونســپاری خدمــات میتوانــد
بســیار دشــوار باشــد .ســازمانهایی کــه
از یــک یــا چندیــن ارائهدهنــده خدمــات
لجســتیک خارجــی اســتفاده میکننــد،
معمــوالً قراردادهــای بلندمــدت دارنــد؛
بنابرایــن مــدل  PL3ســازمانها را در
یــک سیســتم ،یکپارچــه میکنــد کــه
اپراتورهــای لجســتیک ماننــد  DSVو
ســازمانهای حملونقــل ماننــد  DHLرا
دربرمیگیــرد.
 3PL در خردهفروشــی و تجــارت
ا لکتر و نیک
یــک ارائهدهنــده خدمــات لجســتیک
طــرف ســوم ،میتوانــد اســتراتژی
مناســبی را بــرای بهبــود نظــم زنجیــره
تأمیــن ارائــه کنــد تــا عملکــرد یــک
فروشــگاه از لحــاظ زمــان تحویــل و دقــت
انبــارداری ،دارای مزیــت رقابتــی باشــد.

لجســتیک طــرف ســوم هزینــه و ریســک
انبــارداری را بــرای کســبوکارها کاهــش
میدهــد .همچنیــن میتوانــد بــا ارائــه
خدمــات تحویــل در همــان روز ،خیــال
خردهفروشهــا را از تحویــل بهموقــع
بســتهها بــه مشــتریان ،راحــت کنــد.
متودولــوژی  3PLبهتدریــج بــه 4PL
(لجســتیک طــرف چهــارم) تبدیــل
شــد؛ مدلــی کــه در دهــه  90پدیــدار
شــد.
مدلهــای  ،4PLبــا یکپارچگــی باالتــر
شــناخته میشــوند .ســازمان مشــتری فقط
مشــخص میکنــد چــه چیــزی ذخیــره
شــود ،بــه کجــا منتقــل شــود و اپراتــور
مســؤول طراحــی و مدیریــت کل ایــن
فرآیندهــا اســت .درواقــع ،در یــک مــدل
 ،4PLیــک ســازمان ،مدیریــت فعالیتهــای
لجســتیک خــود و اجــرای آنهــا را در طول
زنجیــره تأمیــن برونســپاری میکنــد.
یــک ارائهدهنــده خدمــات  ،4PLمعمــوالً
بینشهــای اســتراتژیک و مدیریتیتــری
را در زنجیــره تأمیــن یــک ســازمان فراهــم
میکنــد .یــک تولیدکننــده از  4PLبــرای
برونســپاری کل عملیــات لجســتیک
خــود اســتفاده خواهــد کــرد.
در حــال حاضــر ،در بــازار ارائهدهنــدگان
خدمــات لجســتیک ،میتــوان رشــد
قابلتوجهــی را در ارائهدهنــدگان
خدمــات  4PLمشــاهده کــرد کــه
یکپارچهکننــدگان زنجیــره تأمیــن
هســتند 4PL .در برونســپاری خدمــات
لجســتیک بــهکار مــیرود و ســازمانها
معمــوالً زمانــی از ایــن نــوع همــکاری
اســتفاده میکننــد کــه دپارتمــان TSL
خــود را ندارنــد .در ایــن مــدل ،عملیــات
کامــ ً
ا شخصیســازی شدهاســت؛ زیــرا
بــر مبنــای نیازمندیهــای یــک ســازمان
خــاص طراحــی میشــود .موجودیتهایــی
کــه زنجیــره تأمیــن خــود را مدیریــت
میکننــد نیــز صالحیــت خــود را بــه
شــرکتهای  4PLواگــذار میکننــد تــا
اجــزای زنجیــره تأمیــن خــود را یکپارچــه
کننــد (چنیــن پدیــدهای در صنعــت
خــودرو قابــل مشــاهده اســت).
بــرای مثــال ،ایــن مــدل را میتــوان زمانــی

مشــاهده کــرد کــه یــک تولیدکننــده یــا
صادرکننــده کاال ،عملیــات حملونقــل،
ذخیرهســازی و حتــی مدیریــت ایــن
واحدهــا را برونســپاری میکنــد.
ســرویسهای  4PLنظــارت بــر فرایندهــای
لجســتیک و هماهنگــی فعالیتهــای
زنجیــره تأمیــن (از تأمینکننــدگان مــواد
خــام تــا خریــدار نهایــی) را نیــز پوشــش
میدهــد؛ برخــاف  3PLکــه بــر بخــش
خاصــی از زنجیــره تأمیــن متمرکــز اســت.
یــک اپراتــور  4PLحتــی ممکــن اســت
انبــار یــا نــاوگان شــخصی نداشــته باشــد؛
هماهنگــی فرآیندهــا بــا اســتفاده از منابــع
ســایر ارائهدهنــدگان خدمــات کافــی
اســت! هیــچ گروهــی از ارائهدهنــدگان
خدمــات  ،4PLهمگــن نیســتند .آنهــا
شــامل اپراتورهایــی هســتند کــه
زیرســاخت لجســتیک خــود را ندارنــد و بــر
یکپارچهســازی اطالعــات و برونســپاری
خدمــات دیگــر متمرکــز هســتند .امــروزه
مدلهــای  3PLو  4PLرایجتریــن مدلهــا
هســتند کــه  UPSو  DHLرا میتــوان
اپراتورهــای لجســتیک جهانــی دانســت.
 مزایای لجستیک طرف چهارم:
انتخــاب میــان لجســتیک طــرف ســوم و
چهــارم ،تصمیمگیــری دشــواری اســت
کــه بــه پیچیدگــی زنجیــره تأمیــن و
اهــداف اســتراتژیک ســازمان بســتگی
دارد .یــک مــدل  3PLبــرای ســازمانی کــه
دارای اســتراتژی زنجیــره تأمیــن ثابــت و
بــا کارایــی بــاال اســت و در اجــرای برنامــه
خــود بــه حمایــت نیــاز دارد ،مناســب
اســت .کار بــا لجســتیک طــرف ســوم بــه
ســطح باالیــی از مدیریــت داخلــی و بینش
نیازمنــد اســت تــا از انطبــاق عملکــرد بــا
اســتانداردها اطمینــان حاصــل شــود .بــا
ایــن حــال ،بســیاری از تصمیمــات روزانه از
دســت ســازمانها خــارج هســتند و کامـ ً
ا
بــه ارائهدهنــدگان ســرویس انتخابشــده
بســتگی دارنــد .یــک لجســتیک طــرف
ســوم کــه بــر داراییهــای خــود تکیــه
دارد ،بهدنبــال اطمینــان از ایــن موضــوع
اســت کــه بــا کمتریــن هزینــه ،بیشــترین
اســتفاده را از امــوال خــود ببــرد و در

عیــن حــال ،خدمــات بهتــری نســبت
بــه رقبایــش ارائــه دهــد .بــرای یــک
ســازمان کوچــک 3PL ،میتوانــد از لحــاظ
اقتصــادی ،خدمــات مقرونبهصرفــهای
را ارائــه دهــد .لجســتیک طــرف چهــارم،
بهدنبــال تأمینکننــدگان ســودمند اســت
و بــر یافتــن بهتریــن ترکیــب از خدمــت و
ارزش تمرکــز دارد .بهطــور معمــول4PL ،
دارای خدمــات فناورانـ ه یکپارچـهای اســت
کــه ســطح باالیــی از شــفافیت را بــرای
تحلیلهــای تکنیــکال و اســتراتژیک در
اختیــار ســازمانها قــرار میدهــد .البتــه
هنــوز هــم بــرای مدیریــت عملکــرد 4PL
بــه منابــع داخلــی نیــاز اســت و ایــن
مدیریــت بایــد در ســطح باالتــری نســبت
بــه  3PLباشــد.
 تفــاوت میــان لجســتیک طــرف
ســوم و طــرف چهــارم چیســت؟
بهطــور معمــول ،لجســتیک طــرف
چهــارم ،سیســتم حملونقــل و انبــارداری
شــخصی نــدارد و در عــوض ،بــه ایجــاد
هماهنگــی میــان آنهــا میپــردازد.
درواقــع ،یــک  4PLمیتوانــد فعالیتهــای
چنــد  3PLرا کــه جنبههــای مختلــف
یــک زنجیــره تأمیــن را کنتــرل میکننــد،
هماهنــگ کنــد .عملکــرد یــک لجســتیک
طــرف چهــارم ،در ســطح یکپارچــه و
بهینهســازی اســت ،درحالیکــه  3PLبــر
عملیــات روزانــه متمرکــز اســت.
برخــاف ماهیــت تراکنشــی یــک ،3PL
مزیــت اصلــی برونســپاری خدمــات
بــه یــک  ،4PLبرقــراری یــک ارتبــاط
اســتراتژیک بــا تمرکــز بــر ارائــه خدمــات
بــا باالتریــن ســطح ،بــرای رســیدن بــه
بیشــترین ارزش اســت .لجســتیک طــرف
چهــارم ،یــک نقطــه تمــاس واحــد بــرای
زنجیــره تأمیــن ســازمان ایجــاد میکنــد
امــا بــا  ،3PLهنــوز جنبههایــی بــرای
مدیریــت توســط ســازمان باقــی میمانــد.
درواقــع 4PL ،مســؤولیت مدیریــت
فرایندهــای زنجیــره تأمیــن را بــرای یــک
ســازمان بهعهــده میگیــرد و بهعنــوان
واســطهای میــان  3PLهــا ،حاملهــا،
انباردارهــا و ســایر مشــارکتکنندگان
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در زنجیــره تأمیــن یــک ســازمان عمــل
میکنــد .اســتفاده از یــک ارائهدهنــده
خدمــات  ،4PLبهســبب بهرهگیــری از
فنــاوری بــرای ایجــاد شــفافیت بیشــتر و
ایجــاد یــک انضبــاط عملیاتــی میان شــرکا
و تأمینکننــدگان مختلــف ،فعالیتهــای
لجســتیک یــک ســازمان را بســیار ســاده
میکنــد .ســازمان میتوانــد روی وظایــف
اصلــی خــود تمرکــز کنــد و مدیریــت
زنجیــره تأمینــش را بــه ارائهدهنــده
خدمــات  4PLواگــذار کنــد تــا حداکثــر
ارزش را ایجــاد کنــد .از آنجــا کــه امــروزه
شــرکتها مدلهــای زنجیــره تأمیــن
خــود را بــه ســمت توزیــع غیرمتمرکــز
ســوق میدهنــد ،یــک لجســتیک طــرف
چهــارم میتوانــد وارد عمــل شــود و
پیچیدگــی ایجادشــده را مدیریــت کنــد.
در حالــت خــاص ،خردهفروشهــا بــرای
پشــتیبانی از خدمــات تجــارت الکترونیــک،
در حــال حرکــت بــه ســمت مدلهــای
چابکتــر هســتند .یــک ارائهدهنــده
خدمــات  ،4PLمیتوانــد منابــع مختلــف را
در کنــار یکدیگــر مدیریــت کنــد تــا بــرای
یــک کســبوکار مزیــت رقابتــی ایجــاد
کنــد.
 لجســتیک طــرف چهــارم در
خر د هفر و شــی
بزرگتریــن شــرکتهای تجــارت
الکترونیــک ماننــد آمــازون ،بــا
ارائهدهنــدگان  4PLخــود بــه مدیریــت
زنجیــره تأمینشــان میپردازنــد.
ســازمانهای بســیار کمــی هســتند
کــه از چنیــن قابلیتــی برخوردارنــد و
بهاینترتیــب ،بســیاری از کســبوکارها
بــرای مدیریــت اســتراتژیک زنجیــره
تأمیــن خــود ،بــه 4PLهــا روی میآورنــد.
در طــول ســالها ،خردهفروشــان
بســیاری از لجســتیک طــرف ســوم بــرای
حملونقــل ،انبــارداری و ســفارشگردانی
اســتفاده کردهانــد و بــا ظهــور تجــارت
الکترونیــک ،خردهفروشهــا بیشــتر بــه
قابلیتهــای ایــن سیســتمها وابســته
شــدند.
هرچــه لجســتیک در تجــارت الکترونیــک
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بلــوغ بیشــتری پیــدا کــرد ،نیــاز بــه ایجــاد
شــفافیت و هماهنگــی بیــن کانالهــای
مختلــف بــرای خدمترســانی هرچــه
بیشــتر بــه مشــتریان افزایــش یافــت.
لجســتیک طــرف چهــارم ،بینشــی
اســتراتژیک را بــرای ایجــاد شــبکهای
جدیــد از زنجیــره تأمیــن فراهــم میکنــد
کــه جریــان محصــوالت را در همــه
پلتفرمهــا بهصــورت کارآمــد ،مدیریــت
میکنــد .ارائــه نمایــی واحــد از موجــودی
کاال ،بــه خردهفروشــان ایــن امــکان را
میدهــد کــه موجــودی موردنیــاز را
تأمیــن کننــد و بــدون در نظــر گرفتــن
وضعیــت یــا محــل انبــار ،نیــاز مشــتری را
برطــرف ســازند.
لجســتیک طــرف  ،)5PL( 5مــدل
نســبت ًا جدیــدی اســت کــه روشهای
ثابتشــده قبــل را ماننــد  3PLو 4PL
ترکیــب و همــه عملکــرد زنجیــره
تأمیــن را بــا اســتفاده از فنــاوری
اطالعــات ،کنتــرل میکنــد.
یــک اپراتــور  ،5PLیــک ارائهدهنــده
خدمــات لجســتیک اســت کــه بــه
برنامهریــزی ،ســازماندهی و پیادهســازی
راهحلهــای لجســتیکی میپــردازد.
لجســتیک طــرف پنجــم ،میتوانــد
تقاضاهــای مختلــف را بــا یکدیگــر ادغــام
کنــد .همچنیــن بــا ســایر ارائهدهنــدگان
خدمــات ماننــد حاملهــا ،هواپیمایــی و...
دربــاره نرخهــا بــه مذاکــره میپــردازد.
ســازمانهایی کــه مدیریــت عملکــرد
لجســتیک خــود را بــه شــرکتهای
دیگــر برونســپاری میکننــد ،مثــال
خوبــی از چنیــن راهحلهایــی هســتند.
مفهــوم لجســتیک طــرف پنجــم ،بــا
رشــد تجــارت الکترونیــک آشــکار شــد.
عــاوه بــر یکپارچهســازی ،مدیریــت و
کنتــرل زنجیــره تأمیــن ،ســازمانهای
 5PLخدماتــی را ماننــد مرکــز تمــاس
یــا پرداختهــای آنالیــن نیــز ارائــه
مید هنــد .
خدمــات  5PLبــرای ســازمانها یــا
تاجرانــی اســت کــه بهدنبــال تغییــر از
زنجیــره تأمیــن ب ـ ه ســمت شــبکه تأمیــن
هســتند .یــک ارائهدهنــده خدمــات

لجســتیک طــرف پنجــم ،نیازمندیهــای
مــدل  3PLو ســایران را بــا تعرفههــای
مطلــوب ،از شــرکتهای حملونقــل و
هواپیمایــی جمــعآوری میکنــد.
 لجســتیک طــرف  9 ،8 ،7 ،6و 10
چــه هســتند؟
اگــر از مدلهــای ناگزیــر ارائهدهنــدگان
خدمــات لجســتیک فراتــر رویــم ،بــه
نیازمندیهــای قــرن  21میرســیم.
ایــن مجموعــه از ارائهدهنــدگان خدمــات
لجســتیک ،در ســایه هــوش مصنوعــی
ایجــاد میشــوند .از آنجــا کــه هــوش
مصنوعــی هنــوز اســتاندارد نشــده اســت،
بینــش کافــی نســبت بــه عملکــرد ایــن
مدلهــا وجــود ندارد.گفتــه میشــود
کــه لجســتیک طــرف ششــم ،بــر محــور
اســتفاده از هــوش مصنوعــی بــرای
تجمیــع و تحلیــل دادههــای ارائــه شــده
در حجــم بــاال بــرای پیشــرفت قــوی
در مدیریــت زنجیــره تأمیــن فعالیــت
میکنــد؛ بــرای مثــال هــوش مصنوعــی
الگــوی ســفارشها را بررســی میکنــد.
از طــرف دیگــر ،لجســتیک طــرف  ،7ویــژه
ارائهدهنــدگان خدمــات لجســتیک طــرف
چهارمــی اســت کــه مالکیــت منابــع 3PL
را در اختیــار دارنــد .برخــاف مدلهــای
خدماتــی  ،4PLارائهدهنــدگان خدمــات
لجســتیک طــرف  ،7دارایــی موردنیــاز
را بــرای انجــام خدمــات  3PLدر کنــار
مدیریــت زنجیــره تأمیــن فراهــم میکنــد.
مدلهــای دیگــر از لجســتیک ســطح  8تــا
 ،10بهتدریــج بــا رشــد هــوش مصنوعــی،
پدیــدار خواهنــد شــد و گفتــه میشــود
لجســتیک ســطح  ،10مدلــی اســت کــه
در آن ،زنجیــره تأمیــن کام ـ ً
ا از وضعیــت
خــود آگاه اســت و از طریــق هــوش
مصنوعــی ،خــود را پیــش میبــرد .اگرچــه
ایــن مــوارد از جامعیــت کمــی برخــوردار
هســتند ،امــا بــا توجــه بــه رشــد فنــاوری،
آنقــدر عجیــب نیســتند کــه بتــوان آنهــا
را غیرقابلقبــول دانســت .امــروز بهتــر
اســت تــا بــر نیازمندیهــای مدلهــای
 5PLدر ارائهدهنــدگان خدمــات لجســتیک
تمرکــز کــرد.

حتلیل داده
در صنعت پســت و جلســتیک
دادهکاوی مفهومــی اســت کــه از آن بــرای
تجزیهوتحلیــل دادههــای منابــع مختلــف
و خالصــه کــردن اطالعــات معنــیدار
اســتفاده میشــود .ایــن اطالعــات ،یــک
عامــل مهــم اســت کــه میتوانــد بــرای
افزایــش درآمــد ،کاهــش هزینههــا یــا هــر
دو اســتفاده شــود .یــک ابزار تحلیلــی مفید
بــرای تحلیــل دادههــا و کســبوکارها
اســت کــه بــه تجزیهوتحلیــل دادههــا از
بســیاری از ابعــاد و یــا زوایــا ،دســتهبندی
آن و خالصــه کــردن روابــط شناساییشــده
( )Wu 2012قــادر اســت.
شــرکتهایی ماننــد  Amazonبــرای
یافتــن نیازهــای دقیــق مشــتریان و
 UPSنیــز بــرای متعــادل کــردن کارایــی
و اثربخشــی هزینــه در هنــگام انتقــال
هــزاران بســته از دادهکاوی اســتفاده
میکننــد .شــرکتهایی ماننــد Amazon
و گــوگل ،از یــک روش مشــخص بــرای
ارائــه منحصربهفــرد محصــوالت خــود
طبــق نیازهــای مشــتریان و بــدون
تغییــر در تجربــه مشــتری اســتفاده
کردهانــد .درواقــع ،بــرای نخســتین بــار،
آنهــا توانســتهاند بهجــای اینکــه
س بزننــد ،بداننــد کــه مشــتری چــه
حــد 
میخواهــد ،چــون آنهــا بــه اطالعــات
بیشــتری دربــاره مشــتریان دسترســی
دارنــد .دادههــای کالن ،عبــارت اســت از
جم ـعآوری و ســازماندهی مقادیــر زیــادی
از دادههــا کــه بــه شــرکتها و اهــداف
تجــاری آنهــا مربــوط اســت .مثـ ً
ا آمازون
از منابــع دادههــای کالن ماننــد عــادات
مشــتری و خریدهــای قبلــی اســتفاده
میکنــد تــا یــک ایمیــل سفارشــی از
محصوالتــی کــه بــه احتمــال زیــاد آنهــا

را خریــداری میکننــد ،ایجــاد کنــد .بــا
پیشــرفتهای اخیــر در فنــاوری پایــگاه
داده ،توانایــی شــرکتها بــرای جم ـعآوری
ایــن اطالعــات و فرآینــد بســیار ســریعتر
شــده اســت .آمــازون ،برنامــه خدمــات
وب خــود را بــه نــام خدمــات وب آمــازون
( )AWSایجــاد کردهاســت .از طریــق ایــن
خدمــات ،آمــازون قــادر اســت هزینههــای
مدیریــت و پــردازش دادههــای خدمــات
آنالیــن را کاهــش دهــد و بــه شــرکتها
کمــک کنــد تــا تجربــه خریــد مشــتریان
خــود را شــخصی کننــد.
بهطــور مشــابه ،خدمــات پســتی
ایاالتمتحــده در حــال کار روی
شخصیســازی تجربــه مشــتریان خــود بــه
شــیوهای متفــاوت اســت .آنهــا از دادههای
کالن بــرای اجــرای سنســورهای خــودرو
در همــه  ۴۶۰۰۰کامیــون تحویــل و در
بخشهــای مختلــف انبارهــا و حتــی در
پروازهــای هوایــی اســتفاده میکننــد.
یکپارچگــی ،برنامــهای اســت کــه UPS
بــرای شخصیســازی فرآینــد ارســال و
تحویــل بســتهها اســتفاده میکنــد .اگــر
آنهــا بــه یــک فایــل داده متصــل باشــند،
میتواننــد اطالعــات کامــل ارســال را
بــرای هــر ســفارش یــا بهعنــوان یــک
دســته مشــاهده کننــد .یکپارچگــی بــه
مشــتریان در تســهیل ورود ســفارش،
ارتبــاط بــا خدمــات مشــتری ،حســابداری،
تــدارکات و نشــان دادن فرآیندهــای
صــدور صورتحســاب کمــک میکنــد.
کســبوکار ،زمانــی کارآمدتــر اســت کــه
هــر سیســتم بهخوبــی بــا یکدیگــر ارتبــاط
برقــرار کــرده و یــک ســایت بــرای هــر دو
مصرفکننــده و شــرکت ایجــاد کنــد

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

( .)Terdiman 2010عــاوه بــر ایــن ،همــه
کامیونهــای تحویــل  UPSدارای سنســور
هســتند کــه ســرعت ،جهــت ،ترمــز و
عملکــرد کلــی را ذخیــره میکننــد و از
ایــن اطالعــات بــرای تعریــف مســیرهای
کارآمــد جهــت تحویــل بســتهها اســتفاده
میکننــد .
برخــی چالشهــا و محدودیتهــای
دادهکاوی بــرای ایــن شــرکتها باعــث
میشــود تــا اطالعــات ارزشــمندی را
کــه هنــگام ارتبــاط بــا مشــتریان بــه
دســت میآورنــد ،حفــظ کننــد .مشــتریان
معمــوالً فقــط بــا دادن اطالعــات شــخصی
خــود بــه شــرکتهایی کــه بــه آنهــا
اعتمــاد دارنــد راحــت هســتند ،بنابرایــن
حفــظ ایــن اطالعــات بســیار مهــم اســت.
مســأله مهــم ایــن شــرکتها ،غیرقابــل
پیشبینــی بــودن برخــی مســائل اســت
و اینکــه چگونــه در طــول مســافتهای
بزرگتــر حرکــت کننــد .بــا اینکــه
وســایل نقلیــه محلــی کوچــک ممکــن
اســت بهراحتــی اداره شــوند ،بــرای
کامیونهایــی کــه از یــک کشــور بــزرگ
عبــور میکننــد و یــا حتــی فواصــل
بینقــارهای را میپیماینــد ،مســائلی
ماننــد شــرایط آبوهوایــی اجتنابناپذیــر
اســت .هرگونــه اشــتباه در پیشبینــی
بوهــوا ممکــن اســت بــه کنــد شــدن
آ 
یــا حتــی موجــب توقــف حمــل بســتهها
تــا زمــان ایجــاد شــرایط مناســب و ایمــن
بــرای حملونقــل منجــر شــود.
بهطورکلــی ،دادههــای کالن و دادهکاوی،
کلیــد موفقیــت ایــن شــرکتها اســت ،امــا
چالشهایــی نیــز وجــود دارد .مشــتریان و
رقبــای متنوعتــری وجــود دارنــد کــه
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ایــن شــرکتها را بــه ایجــاد مدلهــای
جدیــد و تطبیــق بــا ایــن تغییــرات تشــویق
خواهنــد کــرد .آنهــا بایــد راهــی بــرای
یادگیــری و جم ـعآوری دادههــای صحیــح
از هــر مشــتری ،کارمنــدان و انبــار ایجــاد
کننــد تــا یــک داده دقیــق و صحیــح بــرای
تجزیهوتحلیــل وجــود داشــته باشــد .تــا
زمانــی کــه آنهــا بــه دادههــای صحیــح
دسترســی داشــته باشــند ،قــادر خواهنــد
بــود از منابــع خــود بهطــور مؤثــر و
کارآمــد اســتفاده کننــد.
شــرکتها میآموزنــد کــه دادههــای
مقیــاس بــزرگ را بــه مزیــت رقابتــی
تبدیــل کننــد .پیشبینــی دقیــق
تقاضــای بــازار ،سفارشیســازی خدمــات
و مدلهــای تجــاری کامــ ً
ا جدیــد،
مثالهایــی بــرای بهرهبــرداری از
منابــع دادههــای بکــر هســتند؛ بنابرایــن
ویژگیهــای کســبوکار لجســتیک در
ابتــدا بایــد بهطــور کامــل بررســی شــود
تــا مــوارد اســتفاده ارزشــمند آن کشــف
شــود.
 لجســتیک ،یــک کســبوکار
مبتنــی بــر داده
یــک نقطــه شــروع بــرای بحــث دربــاره
چگونگــی اســتفاده از دادههــای کالن
بــرای لجســتیک ،بررســی ویژگیهــای آن
بــا توجــه بــه ایجــاد و مصــرف اطالعــات
اســت .کــدام بخشهــا بهشــدت وابســته
بــه دادههــا هســتند؟ فرصتهایــی بــرای
تولیــد دادههــا در جزئیــات یــا دقــت
بینظیــر وجــود دارد؟ پاســخ بــه ایــن
پرســشها حوزههــای خــاص بخــش را
برجســته میکنــد کــه در آن اســتفاده
هوشــمندانه از دادههــا ،نظــم جدیــدی از
کارایــی یــا یــک دارایــی منحصربهفــرد
بــرای درآمدزایــی را ایجــاد میکنــد.
 5ویژگــی متمایــز بــرای صنعت لجســتیک
کــه باعــث میشــود تجزیهوتحلیــل
دادههــای بــزرگ ،ابــزاری مناســب بــرای
مزیــت رقابتــی شــود:
 .1بهینهسازی در هسته
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از دیــدگاه کاربــردی ،حرکــت یــک بســته
از مبــدأ بــه مقصــد بــه برنامهریــزی
زیــادی نیــاز نــدارد امــا پیچیدگــی ناشــی
از تعــداد زیــاد محمولههــا و مقاصــد،
زمــان قطعــی و مقــدار محــدود منابــع
وجــود دارد .در نتیجــه ،بهینهســازی
مــواردی مثــل زمــان تحویــل ،اســتفاده
از منابــع و پوشــش جغرافیایــی ،یــک
چالــش ذاتــی از عملیــات لجســتیک
در مقیــاس بــزرگ اســت امــا چگونــه
میتــوان بــدون دادههــا بهینهســازی
کــرد؟ اطالعــات مربــوط بــه بــار ،کمیــت،
انــدازه ،مــکان ،مقصــد و بســیاری دیگــر
اساس ـاً بــرای کنتــرل بهــرهوری و کیفیــت
خدمــات در یــک شــبکه حملونقــل
موردنیــاز هســتند؛ بنابرایــن وابســتگی
قــوی عملیــات لجســتیکی بــه اطالعــات
بهموقــع و دقیــق ،یــک فرصــت کلیــدی
بــرای دادههــای کالن اســت .تکنیکهــای
پیشبینــی پیشــرفته و پــردازش بالدرنــگ
وقایــع موجــب میشــوند تــا یــک کیفیــت
جدیــد در پیشبینیهــای ظرفیــت و
کنتــرل منابــع ارائــه شــود.

بهعنــوان یــک عامــل حیاتــی میشــوند.
راهحلهــای لجســتیک مــدرن متناســب
بــا نیازهــای خــاص مشــتری بهطــور
یکپارچــه در فرآیندهــای تولیــد و توزیــع
در صنایــع مختلــف ادغــام میشــوند .ایــن
دانــش جامــع ،ارائهدهنــدگان لجســتیک
را در موقعیتــی منحصربهفــرد قــرار
میدهــد تــا بــه مشــاوران بــاارزش بــرای
مشــتریان کسـبوکار خــود تبدیــل شــوند.
کاربــرد روش تحلیلــی ،خطــرات زنجیــره
تأمیــن را نشــان میدهــد و اقدامــات
اصالحــی را در صــورت بــروز اختــال
فراهــم میکنــد.
 .۴یک شبکه اطالعات
دارایــی متمایــز در یــک ارائهدهنــده
خدمــات لجســتیکی ،نگهــداری و تعمیــر
یــک شــبکه حملونقــل اســت .ایــن
زیرســاخت بســیار بهینــه کــه بهطــور
مــداوم کاالهــای سراســر جهــان را جابهجــا
میکنــد در همــان زمــان یــک منبــع داده
بــا شــفافیت بــاال اســت و صرفنظــر از
اســتفاده از داده بــرای بهینهســازی شــبکه،
ممکــن اســت بینشهــای ارزشــمندی
بــرای گروههــای خارجــی فراهــم کنــد.
در مجمــوع ،دادههــای لجســتیکی ســطح
میکروســکوپی بهعنــوان یــک شــاخص
اقتصــادی در گذشــته اســتفاده میشــده
اســت .امــروزه اســتفاده از قــدرت و
تنــوع تجزیهوتحلیــل دادههــای کالن،
ســطح مشــاهدات را بــه یــک دیــدگاه
میکــرو  -اقتصــادی منتقــل میکنــد.
تجزیهوتحلیــل دقیــق و تقســیمبندی
جریــان جهانــی کاالهــا ابــزار قدرتمنــدی
بــرای هــر کس ـبوکار اســت تــا روندهــای
توســعه و شــرایط در حــال تغییــر را در هــر
بــازار مشــخص شناســایی کننــد.

 .۲کاالهــای ملمــوس ،مشــتریان
ملمــوس
تعــدادی از صنایــع ،تعامــل مســتقیم
بــا مشــتری را بــه نفــع استانداردســازی
و بهــرهوری هزینــه قربانــی کردهانــد.
صنایــع گردشــگری ،بانکــداری و انــواع
فعالیتهــای بازرگانــی بهطــور فزاینــدهای
از کانالهــای غیرمســتقیم از همــه
امکانــات اینترنتــی و موبایــل بــرای تعامــل
بــا مشــتریان اســتفاده میکننــد .اگرچــه
ایــن حرکــت باعــث کاهــش هزینــه فروش
اصلــی و فرآیندهــای خدمــات مشــتری
شــده اســت امــا درعینحــال تعــدادی از
فرصتهــا را کــه ناشــی از نقطــه تمــاس
 .۵پوشش جهانی ،حضور محلی
مشــتری اســت ،نادیــده گرفتــه اســت.
ویژگــی دیگــر کــه صنعــت لجســتیک را از
 .۳در هماهنگــی بــا کســبوکار بســیاری از صنایــع دیگــر جــدا میکنــد
ایــن اســت کــه در ایــن صنعــت ،عملیــات
مشــتری
توســعه جهانــی بازارهــا و زنجیرههــای غیرمتمرکــز ،یــک ضــرورت اســت .بــرای
تأمیــن ،موجــب افزایــش خدمــات خدماترســانی بــه مشــتریان در نقــاط
لجســتیک در رویههــای عملیاتــی شــرکت شــروع و پایانــی زنجیرههــای تأمیــن،

حضــور محلــی موردنیــاز اســت؛ بنابرایــن،
بســیاری از شــرکتهای لجســتیکی،
ناوگانــی از وســایل نقلیــه را درگیــر
میکننــد کــه بــا روکــش مناســب در
سراســر کشــور حرکــت میکننــد تــا انــواع
مختلفــی از محمولههــا را جمــعآوری،
ارســال و توزیــع کننــد .جمــعآوری
خــودکار و تحلیــل اطالعــات محلــی در
طــول مســیرهای حملونقــل میتوانــد
یــک داشــبورد اطالعاتــی بــاارزش بــرای
آمــار جمعیتــی ،محیطزیســت و ترافیــک
ایجــاد کنــد .بااینحــال ،ایجــاد ایــن
اطالعــات ،مســتلزم ارســال خودروهــای
سفارشــی بــه هــر مــکان اســت .بــرای
ارائهدهنــدگان لجســتیک جهانــی،
توانایــی جمــعآوری دادههــای محلــی
عمــ ً
ا رایــگان اســت.
 5ویژگــی فــوق بــه کشــف زمینههــای
کاربــردی دادههــای کالن کمــک میکنــد
زیــرا نقشــه راهــی بــه داراییهــای
یــک
منحصربهفــرد
اطالعاتــی
ارائهدهنــده لجســتیک ارائــه میدهــد.
گام بعــدی ،شناســایی مــوارد اســتفاده
خــاص اســت کــه از ارزش اطالعــات
بهرهبــرداری میکننــد و بــه کارایــی
عملیاتــی ،تجربــه مشــتری و یــا توســعه
مدلهــای کســبوکار جدیــد کمــک
میکننــد .
 بهرهوری عملیاتی
یــک روش مســتقیم بــرای اســتفاده
از تجزیهوتحلیــل دادههــای کالن در
یــک محیــط کســبوکار ،افزایــش
ســطح بهــرهوری در عملیــات اســت.
ایــن همــان چیــزی اســت کــه همیشــه
انجــام میشــود :تســریع در فرآیندهــای
بوکار .در ایــن رابطــه ،تجزیهوتحلیــل
کسـ 
دادههــای کالن بهســادگی گلوگاههــا را
شناســایی میکنــد.
 بهینهسازی Last Mile

محدودیــت در دســتیابی بــه کارایــی
عملیاتــی بــاال ،در یــک شــبکه توزیــع
در « »Last Mileرخ میدهــد .ایــن
جهــش نهایــی در زنجیــره تأمیــن ،اغلــب

هزینهبراســت .در مقابــل ،بهینهســازی
 Last Mileیــک کاربــرد امیدبخــش بــرای
تکنیکهــای دادههــای کالن بهمنظــور
کاهــش هزینههــای عملیاتــی اســت.
دو رویکــرد اساســی ،دادههــای کالن را
بهعنــوان ابــزاری قدرتمنــد بــرای افزایــش
کارایــی  Last Mileتبدیــل میکنــد.
در گام نخســت ،جریــان عظیمــی از
اطالعــات بــرای بــه حداکثــر رســاندن
کارایــی یــک نــاوگان حمــل معمولــی
پــردازش میشــود .ایــن مســأله عمدتــاً
بــا بهینهســازی زمــان واقعــی مســیرهای
تحویــل بــه دســت میآیــد.
دومیــن رویکــرد ،از پــردازش دادههــا
جهــت کنتــرل یــک مــدل تحویــل جدیــد
اســتفاده میکنــد.
 بهینهســازی مســیر در زمــان
واقعــی
بهینهســازی مســیر در  Last Mileاساســاً
صرفهجویــی را در زمــان و فرآینــد تحویــل
بــه دنبــال دارد .پــردازش ســریع اطالعــات،
بــدون شــک میتوانــد بــه چنــد طریــق از
ایــن هــدف پشــتیبانی کنــد .هنگامیکــه
وســیله نقلیــه بارگیــری و تخلیــه
میشــود ،محاســبه دینامیکــی توالــی
تحویــل بهینــه بــر اســاس تشــخیص
سنســور اقــام حملونقــل ،کارکنــان
را از توالــی دســتی رهــا میکنــد .در
مســیر پایگاههــای داده جــادهای بهطــور
خــودکار مســیرهای تحویــل مطابــق بــا
شــرایط ترافیــک موجــود تغییــر میکنــد.
در نهایــت ،بــا در نظــر گرفتــن اطالعــات
مســیریابی ،در دســترس بــودن و موقعیــت
مکانــی ارســال شــده توســط گیرنــده
را در نظــر میگیــرد تــا از تالشهــای
ناموفــق در تحویــل جلوگیــری کنــد.
بهطــور خالصــه ،هــر خــودروی تحویــل،
یــک ســازگاری مســتمر از توالــی تحویــل
دریافــت میکنــد کــه عوامــل جغرافیایــی،
محیطــی و نیــز وضعیــت گیرنــده را
در نظــر میگیــرد .چــه چیــزی باعــث
مشــکل دادههــای کالن میشــود؟ اجــرای
روشهــای بهینهســازی ترکیبــی کــه
از جریانهــای همبســتگی رویدادهــای

زمــان حقیقــی تغذیــه میشــوند ،الزم
اســت کــه بهطــور پویــا وســایل نقلیــه
در مســیر حرکــت را بازنگــری کننــد.
در نتیجــه ،جهــت هدایــت پرســنل بــه
بهتریــن نقطــه تحویــل ،مســیر حرکــت
بــرای سیســتم ناوبــری بــهروز میشــود.
 بهینهسازی جمعآوری و توزیع
بــه اشــتراک گذاشــتن زیرســاختهایی که
در تمایــز یــک ســرویس ســهیم نیســتند،
بــه اهــرم محکمــی بــرای افزایــش کارایــی
تجــارت تبدیــل شــده اســت .شــبکههای
مخابراتــی یــا راهآهــن ،بیــن تعــدادی از
فعــاالن بــازار کــه خدمــات فــردی را در
باالتریــن ســطح ارائــه میکننــد مشــترک
هســتند .در یــک شــبکه توزیــع ،مفهــوم
«اشــتراکگذاری اقتصــاد» ممکــن اســت
رشــد بهــرهوری اساســی در Last Mile
ایجــاد کنــد .ایــن ایــده ســاده اســت:
ظرفیتهــای حملونقــل مثــل تاکســی،
حملونقــل عمومــی و نــاوگان مراقبــت
خانگــی بــا هــم جمــع میشــوند تــا
تحویــل  Last Mileرا در مســیرهایی کــه
ســفر میکننــد ،انجــام دهنــد .حتــی
همــکاری بیــن ارائهدهنــدگان لجســتیک
رقابتــی یــک گزینــه بــرای بــه دســت
آوردن بــازده هزینــه اســت .افزایــش
مقیــاس تعــداد ایــن وابســتگان بــه یــک
تــوده بحرانــی از حملکنندههــا گاه
میتوانــد بهطــور مؤثــر باعــث تحویــل
زودهنــگام بــار شــود.
بــا وجــود ایــن واقعیــت کــه جمـعآوری و
تحویــل منســجم همــواره باید برقرار شــود،
امــا امــکان کاهــش هزینــه حملونقــل،
بهویــژه در مناطــق روســتایی و پراکنــده
وجــود دارد .یــک جریــان داده در زمــان
واقعــی ردیابــی میشــود تــا محمولههــا
را بــر اســاس مــکان و مقصــد مربوطــه
بــه حاملهــای موجــود اختصــاص دهــد.
پنلهــای کاربــری وابســته بــه نرمافــزار
موبایــل ،موقعیــت فعلــی آنهــا را منتشــر
میکنــد و مأموریــت تحویــل از پیــش
انتخابشــده را میپذیرنــد.
 2مــورد اســتفاده در بــاال نشــاندهنده
یــک فرآینــد تحویــل بهینــه در Last Mile
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اســت کــه نقطــه مقابــل هــم هســتند.
بااینحــال ،در هــر  2مــورد ،دادههــای
واقعــی کــه از حســگرها ،پایــگاه دادههــای
خارجــی و دســتگاههای همــراه ناشــی
میشــوند بــرای بهرهبــرداری از منابــع
تحویــل در یک ســطح بهــرهوری حداکثری
ترکیــب شــدهاند .جــدا از قابلیتهــای
پیشــرفته در پــردازش دادههــا ،اســتفاده از
تکنولوژیهــای تلفــن همــراه یــک عامــل
کلیــدی دیگــر بــرای ایــن کاربردهــای
دادههــای کالن اســت.
* پیشبینــی شــبکه و برنامهریــزی
ظرفیــت
برنامهریــزی ظرفیــت و بهرهبــرداری
بهینــه از منابــع ،یــک مزیــت رقابتــی
کلیــدی بــرای فعــاالن لجســتیکی اســت.
از یکســو ،قابلیتهــای مــازاد ســودآوری
را کاهــش میدهــد و از ســوی دیگــر،

کمبــود ظرفیــت ،کیفیــت خدمــات را
تحــت تأثیــر قــرار داده و رضایــت مشــتری
را در معــرض خطــر قــرار میدهــد .در
نتیجــه ،برنامهریــزی کامــل منابــع بایــد
هــم در ســطح اســتراتژیک و هــم در
ســطح عملیاتــی انجــام شــود .درحالیکــه
دیــدگاه اســتراتژیک بــر پیکرهبنــدی
بلندمــدت شــبکه توزیــع متمرکــز اســت،
مقیاسهــای برنامهریــزی عملیاتــی،
بهصــورت روزانــه و یــا ماهانــه ،ظرفیتهــا
را کاهــش یــا افزایــش میدهنــد .بــرای
هــر دو دیــدگاه ،روشهــای دادههــای
42

[شماره سیزدهم-پاییز]۱۳۹۹

کالن ،نتایــج برنامهریــزی را در ســطح
قابلیــت اطمینــان و جزئیاتشــان بهمنظــور
تطابــق کامــل بــا تقاضــا و منابــع موجــود
بهبــود میدهــد.
 برنامهریزی شبکههای استراتژیک
در ســطح اســتراتژیک ،توپولــوژی و ظرفیت
شــبکه توزیعــی بــا توجــه بــه تقاضــای
پیشبینیشــده آینــده ،تطبیــق داده
میشــوند .نتایــج حاصــل از ایــن مرحلــه
معمــوالً باعــث ســرمایهگذاری بــرای
تقاضاهایــی بــا دورههــای طوالنیمــدت
و اســتهالک ماننــد انبارهــا ،مراکــز توزیــع
یــا وســایل نقلیــه سفارشــی میشــود ؛
بنابرایــن ظرفیــت دقیقتــر پیشبینیهــا
حاکــی از افزایــش بهــرهوری و ریســک
کمتــر بــرای ســرمایهگذاری در ظرفیــت
نــاوگان اســت .تکنیکهــای دادههــای
کالن بــا تجزیــه و تحلیــل جامــع

ظرفیتهــای مبتنــی بــر تاریــخ و
اســتفاده از دادههــای مربــوط بــه نقــاط و
مســیرهای حملونقــل ،از برنامهریــزی و
بهینهســازی شــبکه پشــتیبانی میکنــد.
 برنامهریزی ظرفیت عملیاتی
در ســطح عملیاتــی ،نقــاط حملونقــل و
مســیرهای حملونقــل بایــد بهصــورت
روزمــره و بهطــور کارآمــد مدیریــت
شــوند .ایــن نقــاط ،شــامل برنامهریــزی
ظرفیــت بــرای کامیونهــا ،قطارهــا یــا
هواپیماهــا و همچنیــن برنامهریــزی

شــیفت کاری بــرای پرســنل شــاغل در
مراکــز توزیــع و انبارهــا اســت .غالبــاً
وظایــف برنامهریــزی عملیاتــی بــر اســاس
میانگینهــای تاریخــی یــا حتــی بــر
اســاس تجربــه شــخصی اســت کــه باعــث
میشــود کارایــی منابــع نامناســب باشــد.
در عــوض ،بــا اســتفاده از قابلیتهــای
تجزیهوتحلیــل پیشــرفته ،پویایــی خــارج
و درون شــبکه توزیــع مــدل شــده و
تأثیــر آن بــر ظرفیــت موردنیــاز از قبــل
محاســبه میشــود .اطالعــات دربــاره
محمولههایــی کــه بــه شــبکه توزیــع وارد
میشــوند ،کاالهــای در حــال حمــل یــا
نگهــداری شــده در انبــار ،بــرای پیشبینــی
تخصیــص منابــع بــرای  ۴۸ســاعت آینــده
جمــعآوری میشــوند .دادههــا بهطــور
خــودکار از سیســتمهای مدیریــت انبــار
و دادههــای شــهودی در طــول زنجیــره
حملونقــل تهیــه میشــوند .عــاوه بــر
ایــن ،تشــخیص تغییــرات موقــت تقاضــا
از اطالعــات مشــتری ماننــد شــیوع
بیماریهــای منطقــهای یــا بالیــای
طبیعــی موجــب انحــراف در آمــار تقاضــای
مناطــق یــا محصــوالت خــاص میشــود.
نــگاه پیــش رو دربــاره الزامــات منابــع آتــی
بــه پرســنل کمــک میکنــد تــا ظرفیــت
عملیاتــی را در یــک مــکان خــاص کاهــش
یــا افزایــش دهنــد؛ امــا چیــزی بیشــتر از
ایــن وجــود دارد .یــک پیشبینــی دقیــق،
ازدحامهــای آینــده را در مســیرها یــا
در نقــاط ترانزیــت نشــان میدهــد کــه
بــا مقیــاس محلــی نمیتــوان بــه آنهــا
رســیدگی کــرد .از ایــن لحــاظ ،اســتفاده
از تجزیهوتحلیــل دادههــای کالن ،شــبکه
توزیــع را بــه زیرســاخت خــود بهینهســاز
تبدیــل میکنــد.
هــر  2ســناریوی دادههــای کالن در بــاال
نشــاندهنده افزایــش بهــرهوری منابــع در
شــبکه توزیــع اســت ،امــا ســبک پــردازش
دادههــا متفــاوت اســت .بهینهســازی
اســتراتژیک حجــم اطالعــات بــاال را از
منابــع مختلــف بهمنظــور پشــتیبانی
از تصمیمــات ســرمایهگذاری و عقــد
قــرارداد ترکیــب میکنــد .در مقابــل،
بهینهســازی عملیاتــی جریــان شــبکه

را بــر اســاس جریانهــای زمــان واقعــی
دادههــا پیشبینــی میکنــد.
 مدیریت وفاداری مشتری
بــرای اکثــر مدلهــای تجــاری ،هزینــه
جــذب مشــتری جدیــد بســیار بیشــتر از
هزینــه حفــظ مشــتری موجــود اســت.
بااینحــال ،ایــن حقیقــت کــه نقــاط تماس
مشــتری ،بیشــتر و غیرمســتقیم میشــوند،
از طریــق پورتالهــا ،برنامههــای کاربــردی
و کانالهــای فــروش غیرمســتقیم،
ردیابــی و تجزیهوتحلیــل رضایــت فــردی
مشــتری را دشــوار میکنــد .در نتیجــه
بســیاری از مشــاغل ،بــه ایجــاد برنامههــای
مؤثــر حفــظ مشــتری موفــق نمیشــوند.
بازهــم ،اســتفاده هوشــمندانه از دادههــا
اســت کــه شناســایی مشــتریان بــاارزش را
کــه قصــد تــرک دارنــد ،فراهــم میکنــد.
تجزیهوتحلیــل دادههــای کالن ،امــکان
ارزیابــی جامــع را از رضایــت مشــتری
بــا ادغــام چندیــن منبــع داده گســترده
فراهــم میکنــد .بــرای یــک ارائهکننــده
خدمــات لجســتیک ،ارزیابــی ترکیبــی از
ســوابق مربــوط بــه نقــاط تمــاس مشــتری،
دادههــای عملیاتــی دربــاره کیفیــت
خدمــات لجســتیک و دادههــای خارجــی
تحقــق مییابــد .ایــن قطعــات چطــور بــا
هــم ترکیــب میشــوند؟ یــک مشــتری
را تصــور کنیــد کــه همزمــان بــا انتشــار
ســوابق فــروش از طریــق سیســتمهای
خبــری ،حجــم حملونقــل خــود را
کاهــش میدهــد .عــاوه بــر ایــن ،ســوابق
تحویــل نشــان میدهــد کــه مشــتری
اخیــرا ً تأخیــر در دریافــت محمولههــا را
تجربــه کــرده اســت .بــا نگاهــی بــه تصویــر
بزرگتــر ایــن اطالعــات ،نیــاز بــه فعالیــت
فــوری حفــظ مشــتری آشــکار میشــود.
بــرای ایجــاد ایــن بینــش در یــک مشــتری
بــزرگ ،بایــد از منابــع مختلــف داده
اســتفاده شــود .نقــاط تمــاس مشــتری
شــامل پاســخ بــه فعالیتهــای فــروش
و بازاریابــی ،پرســشهای مربــوط بــه
خدمــات مشــتری و جزئیــات مدیریــت
شــکایت اســت .ایــن مســیر مشــتری
دیجیتالــی ،بــا دادههــای شــبکه توزیــع

بازخــورد ناخواســته دربــاره کیفیــت و
تقاضــا بهمنظــور شناســایی همبســتگی بــا
حــوادث یکبارمصــرف یــا پیگیــری تأثیــر
اقدامــات آغــاز شــده ،بــر اســاس منطقــه و
زمــان تقســیم میشــود.
بهطــور خالصــه ،شــکار کــردن از
طریــق اینترنــت عمومــی باعــث بازخــورد
بیطرفانــه مشــتری میشــود کــه بــه
مدیــران و محصــوالت عملیاتــی اجــازه
میدهــد خدمــات را بهدرســتی مطابــق
بــا تقاضــای مشــتری طراحــی کننــد.

متشــکل از ســریهای آمــاری دربــاره
حجــم ارســال و ســطح کیفیــت خدمــات
درارتبــاط اســت .علیرغــم ایــن حقیقــت
کــه رابطــه تجــاری معمــوالً بــا طــرف
فرســتنده ارتبــاط دارد ،مدیریــت وفــاداری
بایــد طــرف گیرنــده را نیــز هــدف قــرار
دهــد .دریافتکننــدگان حتــی بیشــتر
تحــت تأثیــر کیفیــت خدمــات ضعیــف
قــرار میگیرنــد و بازخــورد آنهــا بــر
فرســتنده بهویــژه در بازارهــای  B2Cدر
انتخــاب یــک ســرویس حملونقــل تأثیــر
میگــذارد .تجزیهوتحلیــل دادههــای
کالن بــه تولیــد ایــن دیــدگاه یکپارچــه * مدیریت ریسک زنجیره تأمین
در تعامــات مشــتری و عملکــرد عملیاتــی مدیریــت خطــر زنجیــره تأمیــن و تأمیــن
کمــک میکنــد تــا فرســتندگان و مــواد مســتقیم بــرای کســبوکارهایی
کــه زنجیرههــای تولیــد جهانــی را اداره
گیرنــدگان را راضــی نگــه دارد.
میکننــد ،ضــروری اســت .کاالهــای
 بهبــود مســتمر خدمــات و نــوآوری گمشــده ،دارای تأخیــر در تحویــل یــا
آســیب دیــده ،تأثیــر منفــی روی جریــان
در محصــول
جمــعآوری بازخــورد مشــتری ،بینــش درآمــد دارد .درحالیکــه ارائهدهنــدگان
ارزشــمندی را دربــاره کیفیــت خدمــات و لجســتیک آمــاده هســتند تــا ریســک
همچنیــن انتظــارات و تقاضــای مشــتری عملیاتــی خــود را در خدمــات زنجیــره
فراهــم میکنــد .بــرای بــه دســت آوردن تأمیــن کنتــرل کننــد ،اختــاالت بهطــور
نتایــج مطلــوب از ارزیابــی بازخــورد فزاینــدهای میتوانــد از حــوادث بــزرگ
مشــتری ،الزم اســت اطالعــات از ماننــد ناآرامیهــای داخلــی ،بالیــای
بیشــترین نقــاط تمــاس جمــعآوری طبیعــی یــا تحــوالت ناگهانــی اقتصــادی
شــود .در گذشــته ،سیســتمهای  CRMناشــی باشــد .بــرای پیشبینــی اختــاالت
و نظرســنجیهای مشــتری ،تنهــا منبــع زنجیــره تأمیــن و کاهــش اثــر رویدادهــای
اطالعاتــی بوده اســت امــا امــروزه دادههای پیشبینینشــده ،شــرکتهای جهانــی
کالن ،دسترســی بــه حجــم عظیــم بــه دنبــال اســتقرار مدیریــت تــداوم
دادههــای ذخیرهشــده در ســایتهای کســبوکار ( )BCMهســتند .ایــن تقاضــا
اینترنتــی عمومــی را فراهــم میکننــد .بــرای تــداوم تجــارت بهبــود یافتــه،
در شــبکههای اجتماعــی و انجمنهــای فرصتــی را بــرای ارائهدهنــدگان لجســتیک
بحــث و گفتوگــو ،مشــتریان آزادانــه و ایجــاد میکنــد تــا ارزش مشــتری خــود را
ت زنجیــره تأمیــن برونســپاری
بــدون ذکــر نــام ،تجربــه خدمــات خــود را در عملیــا 
توســعه دهنــد .آنالیــز ســریع جریانهــای
بــه اشــتراک میگذارنــد.
بااینحــال ،اســتخراج بازخــورد مرتبــط اطالعاتــی مختلــف را میتــوان بــرای
از محتــوای زبــان طبیعــی کــه توســط پیشبینــی وقایــع بــا تأثیــر معنــادار
میلیاردهــا کاربــر اینترنــت ایجــاد شــده یــا منفــی روی کســبوکار مشــتری
اســت ،ماننــد جســتوجوی یــک ســوزن بــه کار بــرد .در پاســخ بــه ایــن شــرایط
در انبــار کاه اســت .تکنیکهــای پیچیــده بحرانــی ،میتــوان اقداماتــی را در ابتــدا
ماننــد متــنکاوی و تجزیهوتحلیــل بــرای مقابلــه بــا ریســکهای ناشــی از
معنایــی امــکان بازیابــی خــودکار کســبوکار آغــاز کــرد.
احساســات مشــتری را از مخــازن عظیــم  ارزیابــی ریســک و برنامهریــزی
متــن و صــدا فراهــم میکنــد .بهعــاوه ،تــابآوری
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ارائهکننــدگان خدمــات لجســتیکی
قــرارداد مشــتریان خــود را بــا جزئیــات
بســیار خــوب میشناســند .بهمنظــور
بــرآورده کــردن نیازهــای مشــتری بــا
توجــه بــه ارزیابــی ریســک پیشــگویانه
 2مــورد بایــد بــه هــم مرتبــط شــوند،
از طرفــی مدلــی را بــرای همــه عناصــر
توپولــوژی زنجیــره تأمیــن توصیــف
میکنــد کــه بایــد بهطــور پیوســته
در مقابــل نیروهایــی کــه میتواننــد بــر
عملکــرد زنجیــره تأمیــن تأثیــر بگذارنــد،
کنتــرل شــود.این بررســیها نیازمنــد
جمــعآوری و تجزیهوتحلیــل دادههــای
بســیاری از منابــع دربــاره تحــوالت
جغرافیایــی در سیاســت ،اقتصــاد ،طبیعــت
و بهداشــت اســت .درصورتیکــه الگویــی
بــه شــرایط بحرانــی ناشــی از یکــی از
عناصــر زنجیــره تأمیــن اشــاره کنــد-
مثــ ً
ا اخطــار گردبــاد بــرای منطقــهای
کــه یــک نقطــه حملونقــل در آن واقــع
شــده اســت -مشــتری از ایــن امــر مطلــع
میشــود ،در نتیجــه بایــد مســیرهای
حملونقــل ،مجــدد برنامهریــزی شــوند
یــا منابــع ســایر جغرافیاهــا افزایــش یابــد.
زنجیرههــای تأمیــن قــوی کــه توانایــی
مقابلــه بــا حــوادث غیرمترقبــه را دارنــد،
یــک توانایــی حیاتــی در دنیــای در حــال
تغییــر امــروز هســتند .ارائهدهنــدگان
خدمــات لجســتیک بــا در نظــر گرفتــن
تجزیهوتحلیلهــای پیشبینــی شــده
در امــور جهانــی از موقعیــت خوبــی
بــرای انجــام عملیــات مشــتری برخــوردار
هســتند.
 اطالعــات بــازار بــرای شــرکتهای
کوچک و متوســط
مجمــوع ســوابق حملونقــل شــامل مبــدأ،
مقصــد ،نــوع کاال ،مقــدار و ارزش ،منبــع
گســتردهای از اطالعــات ارزشــمند بــازار
اســت .تــا زمانــی کــه حریــم خصوصــی
پســتی حفــظ شــود ،ارائهدهنــدگان
خدمــات لجســتیک ممکــن اســت بــرای
اثبــات تحقیقــات موجــود در بــازار
خارجــی ،ایــن دادههــا را اصــاح کننــد.
اطالعــات ریــز در پایــگاه داده حملونقــل
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بهطــور قابلتوجهــی دقــت پیشبینــی
تقاضــا و عرضــه متعــارف را بــر اســاس
تجزیهوتحلیــل رگرســیون افزایــش
میدهــد .بهمنظــور خدماترســانی بــه
طیــف گســتردهای از مشــتریان بالقــوه،
پیشبینیهــای تولیدشــده بــر اســاس
صنعــت ،منطقــه و طبقهبنــدی محصــوالت
تقســیم میشــوند .شــرکتهای کوچــک
و متوســط کــه توانایــی انجــام تحقیقــات
بــازار سفارشــی را ندارنــد ،گــروه اصلــی
ایــن ســرویس داده پیشــرفته هســتند.
 تجزیهوتحلیــل تقاضــای مالــی و
زنجیــره تأمیــن
تحلیلگــران مالــی بــرای تولیــد
چشــماندازهای رشــد و رتبهبنــدی
ســهام ،بهشــدت بــه دادههــا اعتمــاد
میکننــد .حتــی گاهــی اوقــات
تحلیلگــران بهعنــوان تنهــا منبــع موجــود
بــرای پیشبینــی ارقــام فــروش یــا
حجــم بــازار ،بررســیهای دســتی روی
زنجیرههــای تأمیــن انجــام میدهنــد؛
بنابرایــن دسترســی بــه اطالعــات دقیــق
جمعآوریشــده از یــک شــبکه توزیــع
جهانــی بــرای بخــش بانکــی و بیمــه،
آژانسهــای رتبهبنــدی و شــرکتهای
مشــاوره از ارزش ویــژهای برخــوردار
اســت .یــک پلتفــرم تجزیهوتحلیــل
تجــاری کــه بــه طیــف گســتردهای از
کاربــران اجــازه میدهــد دادههــای خــام
را بــا توجــه بــه حــوزه تحقیقاتــی خــود
تقســیم کننــد ،یــک گزینــه مناســب
بــرای ارائهدهنــدگان خدمــات لجســتیک
جهــت ایجــاد جریانهــای درآمــد جدیــد
از طریــق تعــداد زیــادی از اطالعــات
کنترلکننــده عملیــات لجســتیک اســت.
اســتفاده از تکنیکهــای تحلیلــی در
بســیاری از دادههــای حملونقــل ارائــه
شــده در مــوارد مذکــور ،اجــرای مدلهــای
تجــاری مبتنــی بــر اطالعــات را بــرای
ارائهدهنــدگان خدمــات لجســتیک نشــان
میدهــد .عــاوه بــر ایــن ،درآمدزایــی
از طریــق دادههایــی کــه از قبــل وجــود
دارنــد ،ســود باالیــی را بــه خــط اصلــی
شــرکت میافزاینــد.

 تأیید آدرس
تأییــد هویــت و آدرس تحویــل گیرنــده،
یــک نیــاز اساســی بــرای تجــارت
آنالیــن اســت .درحالیکــه تأییــد آدرس
بهطــور گســترده در کشــورهای صنعتــی
در دســترس اســت ،بــرای کشــورهای
درحالتوســعه و مناطــق دورافتــاده،
کیفیــت دادههــای آدرس بــهدلیــل فقــدان
یــک طــرح نامگــذاری ســاختاری بــرای
خیابانهــا و ســاختمانها پاییــن اســت.
ارائهدهنــدگان خدمــات لجســتیک از
طریــق حمــل بــار روزانــه ،حمــل ســریع
و تحویــل بســتهها ،میتواننــد بهطــور
خــودکار دادههــای آدرس را صحهگــذاری
کننــد ،مختصــات جغرافیایــی را ذخیــره و
طرحهــای تأییدشــده را بهعنــوان یــک
ســرویس برتــر بــه خردهفروشــی و ســایر
مشــاغل و همچنیــن نهادهــای بخــش
دولتــی ارائــه دهنــد.
 هوش محیطی
رشــد مــداوم مناطــق شــهری باعــث
شــده اســت کــه هــم فعالیتهــای
برنامهریــزی شــهری و هــم نظــارت
محیطــی از اهمیــت باالیــی برخــوردار
شــوند .بــا اســتفاده از سنســورهای
لونقــل،
مختلــف متصــل بــه وســایل حم 
ارائهدهنــدگان خدمــات لجســتیک بــه
تولیــد آمــار غنــی از محیطزیســت قــادر
هســتند .مجموعــه دادههــای مذکــور
میتوانــد شــامل آلودگــی گردوغبــار،
دمــا ،رطوبــت ،تراکــم ترافیــک ،س ـروصدا
یــا اســتفاده از پارکینــگ در جادههــای
بینشــهری باشــد .ازآنجاکــه میتــوان
همــه ایــن دادههــا را «بهصــورت عــادی»
جمــعآوری کــرد ،ســرویس دادهای کــه
بــه مقامــات ،آژانسهــای محیطزیســت
و توســعهدهندگان امــاک و مســتغالت
ارائــه میشــود درآمــد مکمــل ایجــاد
میکنــد کــه کمــک شــایانی در نگهــداری
نــاوگان تحویــل دارد.
فاکتورهــای موفقیــت بــرای
پیادهســازی تجزی هوتحلیــل دادههــای
کال ن

تعییــن مدلهــای جدیــد کســبوکار،
مبتنــی بــر اطالعــات اســت ،امــا فراتــر
از ارزیابــی ارزش کســبوکار ،بحــث بــر
ســر پیادهســازی دادههــای کالن ماننــد
هیــچ پــروژه  ITدیگــری نیســت و  5عامــل
موفقیــت ذیــل بایــد بــرای آن در نظــر
گرفتــه شــود:
 -1همتــرازی تجــارت و فنــاوری
اطالعــات
در پیشــرفتهای اخیــر ،مدیریــت
اطالعــات بهوضــوح یــک مســأله
کســبوکار و یــا یــک مســأله فنــاوری
را هــدف قــرار داده اســت .درحالیکــه
گرایــش بــه  CRMبهشــدت بــر شــیوه کار
و خدمــات افــراد تأثیــر گذاشتهاســت،
ســایر گرایشهــا مثــل پــردازش ابــری
در درجــه اول باعــث ســردرگمی افــراد
در رابطــه بــا شــیوه عملکــرد منابــع IT
پویــا در سراســر اینترنــت شــدهاســت.
در نتیجــه ،پذیــرش قابلیتهــا و مدیریــت
تغییــرات بایــد عمدتــاً در یکطــرف
صــورت پذیــرد.
بــرای تجزیــهوتحلیــل دادههــای کالن،
ایــن کار صــدق نمیکنــد.
بــرای تبدیــل موفقیتآمیــز بــه یــک
شــرکت کس ـبوکار مبتنــی بــر اطالعــات،
دپارتمــان  ITبایــد بــا تغییــرات اساســی
در محیطهــای مربوطــه خــود مشــارکت
داشــته باشــد .در ایــن رابطــه ،یــک
همتــرازی قــوی بیــن واحــد کســبوکار
و بخــش  ITدر اهــداف ،مزایــا و خطــرات
اســتفاده از دادههــای کالن ضــروری
اســت .بایــد درک متقابــل از چالشهــا
و همچنیــن تعهــد مشــترک دانــش و
اســتعداد بهمنظــور تکمیــل مراحــل
پیادهســازی دادههــای کالن وجــود
داشــته باشــد.
 -2شفافیت و حاکمیت دادهها
مــوارد اســتفاده از دادههــای کالن ،اغلــب
بــر اســاس ترکیبــی هوشــمندانه از منابــع
داده فــردی اســت کــه بهطــور مشــترک
دیدگاههــا و بینشهــای جدیــدی را ارائــه
میدهنــد .بااینوجــود ،واقعیــت موجــود
در بســیاری از شــرکتها  3چالــش

اساســی را آشــکار میکنــد کــه بایــد
بــرای اطمینــان از اجــرای موفقیتآمیــز
رفــع شــوند .در ابتــدا بایــد شــفافیت کامــل
دربــاره دارایــی اطالعــات و مالکیــت وجــود
داشــته باشــد تــا دادههایــی کــه از قبــل در
شــرکت موجــود اســت ،یافــت شــوند.
ثانیــاً ویژگیهــای داده بایــد بهوضــوح
ســاختار یابــد و در چندیــن پایــگاه داده
تعریــف شــود تــا از نگاشــت دادههــای
مبهــم جلوگیــری شــود .ســرانجام بایــد
حاکمیــت قــوی بــر کیفیــت دادههــا
برقــرار باشــد.
روشهــای پاککنندگــی مؤثــر ،بایــد
ســوابق دادههــای ناقــص ،منســوخ یــا
تکــراری را حــذف کنــد کــه در غیــر
ایــن صــورت اعتبــار نتایــج جســتوجوی
انبــوه را بــه خطــر میانــدازد .ازآنجاکــه
افزایــش حجــم ،تنــوع یــا ســرعت مجموعه
دادههــای مشــترک مانــع از تأییــد صحــت
و کارایــی روشهــا میشــود ،مهــم اســت
کــه کیفیــت بــاالی دادههــا در منابــع داده
فــردی تضمیــن شــود.
 -3حریم خصوصی داده
بهرهبــرداری از داراییهــای اطالعاتــی
مکــررا ً متأثــر از دادههــای شــخصی
اســت ،بهویــژه هنگامیکــه هــدف
تجزی هوتحلیــل دادههــا ،کســب بینــش
مشــتری باشــد .در ایــن حالــت ،رعایــت
مقــررات حفــظ حریــم خصوصــی دادههــا
اجبــاری اســت.

در نظــر گرفتــن ایــن نکتــه کــه اســتفاده از
تکنیــک مناســب بــرای پــردازش دادههــای
خــاص ،بــه دانــش بســیار تخصصــی نیــاز
دارد ضــروری اســت.
 -5کاربرد تکنولوژی
بســیاری از مشــکالت پــردازش دادههــا که
در حــال حاضــر بهعنــوان دادههــای کالن
بــه آنهــا توجــه میشــود ،پنــج ســال
پیــش از لحــاظ فنــی قابلحــل بودنــد.
بااینحــال ،در آن زمــان ســرمایهگذاری
در فنــاوری میتوانســت همــه پروندههــای
تجــاری را از بیــن ببــرد .در ایــن میــان
نهتنهــا تــوان محاســباتی خــام بهطــور
تصاعــدی افزایــش یافتــه بلکــه مفاهیــم
پیشــرفته پــردازش داده نیــز در دســترس
قــرار گرفتــه کــه بعــد جدیــدی از عملکــرد
را بــا کســری از هزینــه امکانپذیــر
ســاخته اســت.
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مقدمه
در ســالیان نهچنــدان دور ،واژههایــی
ماننــد بینایــی ماشــین ،هــوش مصنوعــی
یــا یادگیــری عمیــق بــه نظــر ،بــه دانشــی
دور از دســت و نامفهــوم اشــاره داشــت
کــه غالبــاً در محیطهــای دانشــگاهی
رایــج بــود؛ امــا امــروزه بــه لطــف توســعه
ســریع و شــگرف ســختافزار و نرمافــزار،
کاربردهــای وســیعی بــرای آن ابــداع شــده
اســت .طیــف وســیعی از محصــوالت
متنــوع و جــذاب کــه اکنــون دنیــای
پیرامــون مــا را بــه شــکلی هیجانانگیــز
و باورنکردنــی تحــت تأثیــر خــود قــرار
میدهنــد .تکنولــوژیای کــه اغلــب مــا
بهطــور روزمــره از آن اســتفاده میکنیــم
و یــا خواســته و ناخواســته در معــرض
آن قــرار میگیریــم .امــا بایــد در نظــر
داشــت کــه نقــش بینایــی ماشــین و
پــردازش تصویــر در صنعــت و حوزههــای
مختلــف علــم بســیار پیــش از کاربردهــای

رایــج روزمــره تعریــف و بــه کار گرفتــه
شــده اســت .قاعدتــاً صنعــت پســت از
ایــن قاعــده مســتثنی نیســت و همــواره
بهکارگیــری کاربردهــای مختلــف و
جدیــدی را از پــردازش تصویــر در ایــن
صنعــت شــاهد هســتیم .از آنجــا کــه
زمینههــای کاربــردی ایــن شــاخه از علــم،
بینهایــت وســیع و متنــوع اســت تــاش
میشــود تــا بهطــور خالصــه ،زوایــای
فنــی یــک پــروژه طراحــی و ساختهشــده
در شــرکت تــی هــاب کاوش شــود تــا فقط
بعــد تئــوری موضــوع ارائــه نشــود و تــا
حــد امــکان در دنیــای پــردازش تصویــر،
پلــی از حــوزه شناختهشــده ســرگرمی و
گرافیــک بــه دنیــای کاربردهــای صنعتــی
زده شــود.
در ایــن مقالــه؛ در بخــش اول توضیحاتــی
دربــاره مفاهیــم عمومــی و کاربــرد ایــن
مبحــث ارائــه خواهــد شــد .در بخــش
دوم ،بــا بررســی فنــی موضــوع ،درکــی

اولیــه دربــاره یکــی از پایهایتریــن
الگوریتمهــای بینایــی ماشــین (تشــخیص
لبــه) خواهیــم داشــت .در بخــش ســوم،
ضمــن توضیــح دربــاره شــیوه کاربــرد
الگوریتــم تشــخیص لبــه در یــک پــروژه
مرتبــط بــا صنعــت پســت بحــث خواهــد
شــد .در بخــش چهــارم ،بــه توضیحــی
پیرامــون کاربردهــای بیشــتری از بینایــی
ماشــین در صنعــت پســت و لجســتیک
پرداختــه خواهــد شــد.
 بینایی ماشین و کاربردهای آن:
موضوعــات پــردازش تصویــر و بینایــی
ماشــین 2 ،مفهــوم نزدیــک بــه هــم
هســتند کــه اغلــب اشــتباه گرفتــه
میشــوند .هرچنــد تعاریــف متفاوتــی
دربــاره ایــن مفاهیــم ارائــه شــده ،امــا
بهطــور خالصــه میتــوان تفــاوت ایــن دو
را بــه ایــن شــکل توصیــف کــرد :بینایــی
ماشــین ،شــامل فنــاوری وروشهایــی

شــکل  :1نمونــهای از کاربردهــای تفریحــی پــردازش تصویــر و هــوش مصنوعــی کــه بهســادگی
درتلفنهــای همــراه هوشــمند در دســترس اســت.
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جهــت اســتخراج خــودکار اطالعــات از
تصویــر اســت ،برخــاف پــردازش تصویــر
کــه خروجــی آن یــک تصویــر دیگــر اســت.
بــه بیــان ســادهتر ،بینایــی ماشــین یعنــی
اینکــه کامپیوترهــا بتواننــد جهــان را
بــه کمــک دوربینهــا ببیننــد ،بفهمنــد  کاربردها:
و حتــی از بینایــی انســان پیشــی گیرنــد .بینایــی ماشــین میتوانــد در هــر جایــی
کــه نیــاز اســت ماشــین بهجــای انســان
 کارکرد سیستم:
ببینــد ،اســتفاده شــود؛ بنابرایــن میتــوان
روال کار بــه ایــن صــورت اســت کــه انتظــار داشــت کــه کاربردهــای آن شــامل
کامپیوترهــا بــا اســتفاده از دوربینهــا مــوارد بســیار گوناگــون و متنوعــی باشــد.
تصویربــرداری میکننــد ،ســپس بــه عناویــن مربــوط بــه حوزههــای پرکاربــرد
کمــک الگوریتمهــای بینایــی ماشــین ،همــراه توضیــح برخــی از آنهــا بــه شــرح
تصاویــر را پــردازش و ســپس تصاویــر ذیــل اســت:
پردازششــده را تحلیــل میکننــد.
درنهایــت ،اشــیای موجــود در تصویــر را  صنعت:
میفهمنــد و بــر اســاس نــوع اشــیای امــروزه کمتــر کارخانــه پیشــرفتهای وجــود
موجــود در تصویــر ،تصمیمگیــری الزم را دارد کــه بخشــی از خــط تولیــد آن توســط
انجــام میدهنــد.
برنامههــای هوشــمند بینایــی ماشــین
اطالعــات استخراجشــده از عکــس بــا کنتــرل نشــود .خطــای بســیار کــم،
توجــه بــه کاربــرد سیســتم میتوانــد ســرعت زیــاد ،هزینــه نگهــداری بســیار
بســیار متفــاوت باشــد .دادههایــی شــامل پاییــن ،عــدم نیــاز بــه حضــور  ٢۴ســاعته
موقعیــت یــک جســم در دنیــای حقیقــی ،اپراتــور و خیلــی مزایــای دیگــر باعــث
جهــت قرارگیــری ،تعــداد ،رنــگ ،انــدازه شــده اســت کــه صنایــع و کارخانههــا
و کارهــای بســیار دیگــری کــه چشــم بهســرعت بــه ســمت پــردازش تصویــر
انســان قــادر بــه انجــام آن اســت .درواقــع و بینایــی ماشــین در کاربردهایــی نظیــر
متخصصــان ،فعالیتهایــی را کــه توســط بررســی کیفــی محصــوالت و البتــه تولیــد
یــک سیســتم بینایــی ماشــین قابــل انجــام روی آورنــد.
اســت ،بــه  3دســته تقســیم میکننــد:
 )1بینایــی ســطح پاییــن (  Low Levelنظامی:
 - )Visionدر بینایــی ســطح پاییــن ،پــردازش تصویــر بهخصــوص بینایــی
پــردازش تصویــر بهمنظــور اســتخراج ماشــین ،کاربردهــای نظامــی بســیاری
ویژگــی (لبــه ،گوشــه) انجــام میشــود .دارد و ایــن کاربــرد بــرای دولــت اکثــر
 )2بینایــی ســطح میانــی ( Mid-Levelکشــورها بســیار مهــم اســت؛ مثــ ً
ا
 - )Visionبینایــی ســطح میانــی بــا موشــک هدایتشــونده خــودکاری وجــود
بهرهگیــری از ویژگیهــای استخراجشــده دارد کــه میتوانــد روی یــک ســاختمان
از بینایــی ســطح پاییــن تشــخیص اشــیا ،قفــل کنــد و حتــی میتوانــد بــه درز بیــن
تحلیــل حرکــت و بازســازی  3بعــدی درودیــوار آن ســاختمان کــه حســاسترین
صــورت میگیــرد.
جــای ســاختمان اســت بهراحتــی نفــوذ
 )3بینایــی ســطح بــاال ( High Levelکنــد .ایــن موشــک بهصــورت اتوماتیــک
 - )Visionبینایــی ســطح بــاال ،وظیفــه ایــن قســمت را شناســایی و بــه ســمت آن
تفســیر اطالعــات مهیــا شــده بهوســیله حملــه میکنــد.
بینایــی ســطح میانــی را بــر عهــده دارد.
ایــن تفســیرها ممکــن اســت شــامل  امنیتی:
توصیفهــای مفهومــی از صحنــه ماننــد در مســائل امنیتــی هــم کاربــرد بینایــی

فعالیــت ،قصــد و رفتــار باشــند .این ســطح
همچنیــن مشــخص میکنــد بینایــی
ســطح پاییــن و میانــی چــه کارهایــی بایــد
انجــام دهنــد.

ماشــین کامــ ً
ا در زندگــی مــا مشــهود
اســت .از سیســتمهای امنیتــی ،میتــوان
سیســتم تشــخیص اثــر انگشــت اتوماتیــک
را نــام بــرد.
در گوشــیهای موبایــل و لپتاپهــای
جدیــد ،قابلیــت  finger printاضافــه
شــده اســت و میتوانــد صاحــب خــود را
توســط اثــر انگشــت شناســایی کنــد .کــد
امنیتــی دیگــری کــه همیشــه همــراه
انســان حمــل میشــود ،چشــم انســان
اســت .دانشــمندان ثابــت کردهانــد کــه
بافتهــای 1موجــود در مردمــک چشــم
امنیت

نجوم

پزشکی
هواشناسی

سینما

نظامی

اقتصاد

حوزه های کاربرد

زمین
شناسی

کشاورزی

بینایی ماشین

سرگرمی

شهرسازی

و بسیاری
دیگر

صنعت

هــر انســان منحصربهفــرد اســت و هیــچ
دو فــردی در دنیــا وجــود ندارنــد کــه
پترنهــای موجــود در مردمــک چشــم
آنهــا دقیق ـاً ماننــد هــم باشــد .از همیــن
روش بــرای شــناخت افــراد و سیســتمهای
امنیتــی اســتفاده میشــود.
 بررسی الگوریتم تشخیص لبه:
عکــس دیجیتــال ،چیــز غیرقابل تقســیمی
نیســت .درصورتیکــه بــه انــدازه کافــی
روی یــک عکــس دیجیتــال زوم کنیــد،
متوجــه میشــوید کــه عکــس از
خانههــای مربعــی خیلــی زیــادی تشــکیل
شــده اســت که بــه آن پیکســل 2میگویند.
درواقــع پیکســل بــه کوچکتریــن واحــد
تشــکیلدهنده یــک تصویــر دیجیتــال و
همچنیــن کوچکتریــن عنصــر تصویــری
در یــک نمایشــگر اطــاق میشــود .یــک
پیکســل ،حــاوی مقادیــری رنــگ در آن
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- Pattern
- Pixel

1
2

ناحیــه از عکــس اســت .در یــک مثــال
ســاده بــرای درک بهتــر موضــوع ،بــرای
یــک عکــس ســیاهو ســفید  8بیتــی ایــن
مقادیــر میتوانــد اعــدادی بیــن  0تــا
 255در طیــف رنگــی مشــکی تــا ســفید
باشــد( .عکــس شــماره )2
بنابرایــن ،اعــدادی کــه در ماتریــس
پیکســلهای یــک عکــس وجــود دارنــد،
اطالعــات مناســبی جهــت تحلیــل آن در
اختیــار مــا قــرار میدهنــد.

اشــیا و الگوهــای محیــط پیرامــون را
تشــخیص میدهــد .بــه مثــال عکــس
شــماره  3توجــه کنیــد.
 الگوریتــم آشکارســازی لبــه در
کامپیوتــر:
پــردازش انســانی لبهیابــی ميتوانــد
بســیاري از اشــیا را از روي تصویــر خطــوط
آنهــا شناســایي كنــد .بهتریــن مثــال
بــرای آن ،تصاویــر کارتنــی اســت.

هرچقــدر میــزان ایــن اختــاف بیشــتر
باشــد ،مقــدار مشــتق بیشــتر میشــود و
در نتیجــه آشکارســازی لبــه ســادهتر و
دقیقتــر خواهــد بــود.
 -aخطــی فرضــی در عکــس کــه دارای
شــدت روشــنایی مختلفــی در هــر پیکســل
اســت.
 -bمقادیــر عــددی مربــوط بــه شــدت
روشــنایی کــه در ایــن مثــال اعــدادی
بیــن صفــر تــا هفــت بــرای روش ـنترین و
تاریکتریــن شــدتهای روشــنایی اســت.
 -cمشتق اول
 -dمشتق دوم
بدیهــی اســت در مناطــق مشخصشــده
بــا فلــش ،یــک لبــه داریــم.
درنهایــت ،نقاطــی کــه در آن مشــتق
دوم تغییــرات شــدت نــور در پیکســلها
دارای پیــک هســتند ،لبههــای تصویــر مــا
هســتند.

عکــس شــماره  :2نمایــش مفهــوم پیکســل ،ماتریــس عــددی پیکس ـلها متناظــر بــا شــدت روشــنایی
هــر پیکســل در عکــس

 الگوریتم تشخیص لبه در عکس:
آشکارســازی لبههــای یــک شــیء در
عکــس ،یکــی از الگوریتمهــای مهــم و
البتــه پرکاربــرد بینایــی ماشــین اســت.
هــدف آشکارســازی لبــه ،نشــانهگذاری
نقاطــی از یــک تصویــر اســت کــه در
آنهــا شــدت روشــنایی بهتنــدی تغییــر
میکنــد .
تغییــرات تنــد در خصوصیــات تصویــر
معمــوالً نماینــده رویدادهــای مهــم و
تغییــرات در خصوصیــات محیــط هســتند.

عکــس شــماره  :3شــیوه عملکــرد عملیــات
تشــخیص لبــه در تصاویــر

بایــد در نظــر داشــت کــه چشــم انســان
هــم بــر مبنــای تفــاوت رنــگ در محیــط،
48

[شماره سیزدهم-پاییز]۱۳۹۹

سیســتم بینایي انســان قبــل از بازشناســي
رنــگ یــا شــدت روشــنایي ،نوعــی كشــف
لبــه انجــام ميدهــد؛ بنابرایــن انجــام
كشــف لبــه قبــل از تفســیر تصاویــر در
سیســتمهاي خــودكار منطقــي بــه نظــر
ميرســد.
الگوریتمهــای زیــادی بــرای آشکارســازی
لبههــا در تصویــر ابــداع شــده اســت .از
آن جملــه میتــوان بــه Soble، Canny،
 Roberts، PreWittو  Zero Crossاشــاره
کــرد کــه میتــوان بــا جســتوجو در
اینترنــت ،بــه اطالعــات خوبــی در زمینــه
شــیوه عملکــرد آنهــا دســت پیــدا کــرد؛
امــا در ایــن مقالــه بــه وجــه مشــترک
ایــن الگوریتمهــا بــا یــک مثــال پرداختــه
میشــود:
همانطــور کــه پیــشاز ایــن توضیــح
داده شــد ،مبنــای اصلــی تشــخیص
لبــه ،اختــاف شــدت روشــنایی بیــن دو
پیکســل مجــاور اســت .مشــتق بیــن اعــداد
دو پیکســل مجــاور میتوانــد لبههــا را
نمایــان کنــد.

بخــش ســوم :پــروژه Parcel Scanner

محاســبه ابعــاد و وزن مرســولههای
پســتی ،یکــی از نیازمندیهــای ضــروری
یــک کوریــر پســتی اســت .اطالعاتــی کــه
میتوانــد در مــوارد ذیــل کاربــرد داشــته
باشــد:
• بــرآورد دقیــق وزن و ابعــاد مرســوالت
کــه بــه ارائــه خدمــات عادالنهتــر بــه
مشــتریان از طریــق محاســبه دقیــق وزن
حجمــی یــک مرســوله و بــرآورد هزینــه
ارائــه خدمــات منجــر میشــود.
• جلوگیــری از سوءاســتفاده در امانــات
مشــتریان و امــکان پیگیــری دقیقتــر
ثبــت شــکایت مشــتریان.
• پشــتیبانی از تصمیمگیــری در توســعه
کســبوکار بــا توجــه بــه اطالعــات
جمعآوریشــده از مشــخصات و نــوع
مرســوالت شــرکت.
انجــام عملیــات ،اندازهگیــری ابعــاد و
توزیــن همــه مرســوالت پســتی بــرای
نیــروی انســانی ،فعالیتــی زمانبــر اســت
کــه بــا خطــای زیــادی انجــام میشــود.

هــاب مکانیــزه پســتی در کشــور ســاخته
و بهکارگرفتــه شــد .ادامــه ایــن مقالــه بــه
موضــوع کاربــرد الگوریتــم آشکارســازی
لبــه در عملکــرد ایــن پــروژه میپــردازد.
 مکانیزم عملکرد:
 -1عکسبرداری از مرسوله:
سیســتم در گام نخســت ،از مرســولهای
کــه روی آن قــرار گرفتــه عکسبــرداری
کــرده و آن را بــه نرمافــزار طراحیشــده
منتقــل میکنــد.
 -2آمادهسازی تصویر:
بــا اعمــال تغییــرات در پارامترهــای
مربــوط بــه شــدت روشــنایی عکــس خــام،
بــه تصویــری بــا وضــوح بیشــتر جهــت
تشــخیص مرســوله آن تبدیــل میشــود.

عکس اصلی

ایــن موضــوع در حالــی از اهمیــت
بیشــتری برخــوردار میشــود کــه رســالت
یــک شــرکت پســتی تحویــل بهموقــع
مرســوالت در کوتاهتریــن زمــان ممکــن
اســت؛ بنابرایــن دســتگاههای ســورتر
اتوماتیــک ،ضمــن تجزیــه مرســوالت
اســتاندارد بــه مقاصــد متناظــر بــا هــر
بســته ،ابعــاد و وزن مرســوله را نیــز
بهطــور اتوماتیــک در پایــگاه دادهای ثبــت
میکننــد .
دربــاره مرســوالت غیراســتاندارد کــه
معمــوالً دارای حجــم و وزن زیــادی
یــا دارای شــکل هندســی و محتــوای
نامتعــارف ماننــد مایعــات هســتند ،امــکان
ســورت توســط دســتگاههای اتوماتیــک
وجــود نــدارد و بخــش زیــادی از اطالعــات
موردنیــاز بــه ایــن دلیــل از دســت
میرونــد .بــا توجــه بــه خــأ موجــود در
گــردآوری اطالعــات موردنیــاز ،پــروژه
( Parcel Scannerعکــس شــماره  )4بــا
اســتفاده از تکنولــوژی بینایــی ماشــین در
شــرکت تــی هــاب ،بهعنــوان بزرگتریــن

عکس پردازششده

عکــس شــماره  :5انجــام عملیــات پــردازش
تصویــر جهــت بهبــود امــکان تشــخیص مرســوله

 -3آشکارسازی لبهها:
الگوریتــم مربــوط بــه شناســایی لبــه
روی تصویــر شــماره  6در هــر دو جهــت
عمــودی و افقــی اعمــال میشــود .از
ایــن طریــق طــول و عــرض حداکثــری
مرســوله محاســبه میشــود و بــا تفریــق
لبــه ابتدایــی و انتهایــی در محــور  xطــول
مرســوله و در محــور  Yعــرض مرســوله بــر

عکــس شــماره  :6تشــخیص لبههــای یــک
مرســوله

مبنای تعداد پیکسل محاسبه میشود.
 -4کالیبراسیون سیستم:
بــا اســتفاده از یــک شــیء بــا ابعــاد
دقیــق ،میتــوان متوجــه شــد کــه
هــر یــک ســانتیمتر در دنیــای حقیقــی
معــادل چنــد پیکســل در تصویــر
اســت؛ مثــ ً
ا هــر  25پیکســل در عکــس
معــادل  1ســانتیمتر در دنیــای حقیقــی
است.
ایــن ضریــب تابعــی اســت از رزولوشــن
دوربیــن ،فاصلــه آن از شــیء مــورد نظــر،
کیفیــت انتقــال تصویــر بــه کامپیوتــر و
غیــره.
 -5بــا اعمــال ضریــب کالیبراســیون،
میتــوان ابعــاد واقعــی شــیء مــورد نظــر
را محاســبه کــرد.
 -6اطالعــات مربــوط بــه وزن مرســوله
بهصــورت همزمــان از تــرازوی دیجیتــال
قرائــت میشــود.
 -7دادههــای مربــوط بــه بارکــد ،طــول،
عــرض ،ارتفــاع و وزن هــر مرســوله بــه
پایــگاه داده نرمافــزار یکپارچــه منتقــل
میشــود.
 کاربــرد بینایــی ماشــین در
صنعــت پســت و لجســتیک
بهکارگیــری بینایــی ماشــین در صنعــت
پســت و لجســتیک ،کاربردهــای گوناگونــی
دارد ،از قبیــل تشــخیص و قرائــت
اتوماتیــک بارکــد روی مرســوالت و ســپس
تخصیــص مقصــد بــه آن در دســتگاههای
ســورتر مکانیــزه کــه نقــش بســیار کلیــدی
در ایــن نــوع از دســتگاهها دارد.
تشــخیص پــاک خودروهــای واردشــده
و خارجشــده بــه مراکــز عملیاتــی و
درج آن در پایــگاه داده جهــت تحلیــل
اطالعــات خودروهــا ،تشــخیص نــوع و
ابعــاد مرســوالت و امــکان تصمیمگیــری
اتوماتیــک دربــاره فرآیندهــای عملیاتــی و
تشــخیص موقعیــت یــک بســته و چیدمــان
آن روی پالــت بهطــور اتوماتیــک.3
[شماره سیزدهم-پاییز]۱۳۹۹
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«امید» یا «ناامیدی»؟
نــا امیــدی احساســی اســت کــه بــا ازبیــن
رفتــن امیــد ،خوشبینــی و اشــتیاق بــه
وجــود میآیــد .فــردی کــه احســاس
ناامیــدی میکنــد ،اغلــب انتظــار پیشــرفت
یــا موفقیــت در آینــده را نــدارد .افــرادی بــه
افســردگی دچــار هســتند ،بــه ناامیــدی دچــار
میشــوند .احســاس ناامیــدی اغلــب باعــث
میشــود فــرد عالقــه خــود را بــه موضوعــات
مهــم ،فعالیتهــا ،رویدادهــا یــا افــراد از
دســت بدهــد .کســی کــه ناامیــد شــده باشــد
دیگــر نمیتوانــد ارزش چیزهــا و نعمتهــای
الهــی را کــه قبـ ً
ا مهــم بودنــد ،درک کنــد .نــا
امیــدی غالب ـاً بااحســاس ناتوانــی ،درماندگــی،
دل کنــدن ،اســارت ،افســردگی و انــزوا همــراه
اســت .ناامیــدی بهعنــوان نشــانه بســیاری از
مشــکالت بهداشــت رفتــاری و روانــی ازجملــه
افســردگی ،اضطــراب ،اختــال دوقطبــی،
وابســتگی بــه مــواد و ایدههــای خودکشــی،
اســترس پــس از ســانحه و اختــاالت خــوردن
محســوب میشــود.
 افــرادی کــه ناامیــدی را تجربــه
میکننــد ممکــن اســت اظهاراتــی از
ایــن قبیــل داشــته باشــند:
• وضعیت من هرگز بهتر نمیشود
• من تسلیم میشوم
• هیچکس نمیتواند به من کمک کند

معرفی کتاب
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• من هیچ امیدی ندارم
بنابرایــن وقتــی میگوییــم مــن کامـ ً
ا نســبت
بــه آینــده ایــن کار امیــدوارم ،قاعدتـاً دو شــرط
زیــر وجــود دارد:
• میدانیــم از ایــن کار و تصمیــم چــه
میخواهیــم و اراده کردهایــم آن را بــه دســت
بیاوریــم.
• معتقــد هســتیم اگــر مســیری کــه اکنــون
در ذهــن داریــم کــه ممکــن اســت مــا را بــه
هــدف نرســاند ،میتوانیــم موانــع را بررســی
کــرده و آنهــا را برداریــم و یــا مســیرهای
دیگــری جایگزیــن کنیــم؛ یعنــی یــا راهــی
هســت یــا راهــی میســازیم.

جذابیــت زندگــی اســت .امیــد ،تنهــا چیــزی
اســت کــه روی توانایــی فــرد بــرای مقابلــه
بــا یــک مشــکل یــا بیمــاری اثــر مثبــت
میگــذارد .بیمارانــی کــه امیــدواری بیشــتری
بــه بهبــود و درمــان خــود دارنــد ،انــرژی
مثبــت بــه خــود تزریــق میکننــد کــه بــه
بهبودیشــان کمــک میکنــد .امیــد بــه مــا
انــرژی مثبــت میدهــد تــا پتانســیل الزم را
بــرای زندگــی داشــته باشــیم و همیــن امیــد
اســت کــه وقتــی از مشــکالت ،ســختیها و
بیمــاری خســته میشــویم وادارمــان میکنــد
کــه بــاز هــم بــه راهمــان ادامــه دهیــم.
البتــه همــه دوســت دارنــد امیــدوار باشــند و
امیدشــان را از دســت ندهنــد ،امــا گاهــی هــم
پیــش میآیــد کــه انســان ناامیــد میشــود.
نبایــد خودمــان را شــماتت کنیــم .بــرای هــر
کســی ممکــن اســت پیــش بیایــد .بایــد ســعی
کنیــم ســریعاً از ناامیــدی عبــور کنیــم .امیــد
برخــاف خوشخیالــی ،مــا را وادار میکنــد
بلنــد شــویم ،اراده کنیــم و مســیر را مشــخص
و حرکــت کنیــم .هــر روز صبــح را بــا امیــد بــه
زندگــی شــروع کنیــم .هــر صبــح بــا عشــق
بــه زندگــی برخیزیــم و نگرانیهایمــان را بــا
امیــد ،بــه قدرتــی بــزرگ بــرای حــل مشــکالت
تبدیــل کنیــم و بــه افکارمــان بیاموزیــم کــه
هــر روز اندیشــههای مثبــت و امیدوارانــه را
برگزینیــم.

ایــن کتــاب ،بــرای فعــاالن زنجیــره تأمیــن
و همچنیــن رهبــران کســبوکار ،قابلتأمــل
اســت .رویکــرد چندمرحلــهای «ســومان
ســارکر» بــدون اینکــه از پیچیدگیهــای
کسـبوکار چشمپوشــی کنــد ،بــر سادهســازی
تمرکــز دارد .ایــن رویکــرد میتوانــد بــه
شــرکتها کمــک کنــد تــا بتواننــد زنجیــره
تأمیــن خــود را بــرای داشــتن یــک کسـبوکار
ســالم فعــال نگــه دارنــد .کتــاب فــوق،
بــرای مدیــران اجرایــی کــه میخواهنــد در
زنجیــره تأمیــن تغییــر ایجــاد کننــد شــفاف،
ســاده و درخشــان اســت .زنجیــره تأمیــن
در  3دهــه اخیــر بــا توجــه بــه رویکردهــای
جهانیســازی ،افزایــش ســرعت نــوآوری و
رقابــت شــدید دچــار پیچیدگــی زیــادی شــده
اســت .ســومان ســارکر توضیــح میدهــد کــه

چگونــه شــرکتهای تــراز اول بــا طراحــی و
بهکارگیــری تجــارب خــود از بطــن تغییــرات
زنجیــره تأمیــن ،میتواننــد مســائل خــود را
لوفصــل کننــد.
بهعنــوان یــک مشــاور ح 
مهمتریــن اثــر ســارکر ،تخریــب مفاهیــم
ســنتی زنجیــره تأمیــن و ارائــه یــک چارچــوب
منطقــی بــرای بازآفرینــی ارزش در سراســر
زنجیــره ارزش ســازمان اســت .ایــن موضــوع
کــه ســومان ســارکر یــک متخصــص «عملــی»
اســت بــه او ایــن امــکان را داده اســت کــه
راهحلهایــی را ارائــه کنــد کــه میتوانــد
الگــوی خوبــی بــرای مدیــران /رهبــران زنجیره
تأمیــن در همــه صنایــع باشــد .ایــن کتــاب بــه
مدیــران آیندهنگــری کــه کســبوکار خــود
را در چشــمانداز مطلــوب متصــور هســتند،
پیشــنهاد میشــود.

 امیــد چگونــه بــه زندگــی مــا نیــرو
میبخشــد؟
در دنیــای امــروز ،چیــزی کــه بیشــتر از همــه
خودنمایــی میکنــد اخبــار ناراحتکننــده
دربــاره زندگــی افــراد ،مشــکالت
محیطزیســت ،اوضــاع اقتصــادی بهویــژه
موضــوع مهمــان ناخوانــده _کرونــا_ اســت
کــه میشــنویم و احســاس میکنیــم .تنهــا
چیــزی کــه در حفــظ روحیــه مــا اثــر ویــژه
دارد و باعــث میشــود کــه همــه مــا بــرای
زنــده مانــدن و زندگــی کــردن تــاش کنیــم،
واژه کوچــک امــا بســیار زیبــای «امیــد» اســت.
امیــد ،مولــد احساســات و مبنــای خدایــی و

and countries joining this group and
accepting the principles governing
it, countries' development program
in the field of telecommunications
changed and the private sector
entered this industry.
What were these principles about,
and is the nature of regulatory in the
world based on the same principles
now?
The most important principle that
has been emphasized in regulatory
is the separation of areas that have
been mixed together before. An area
that was mixed with the government
under the heading of policy-making
and government approvals, and its
nature changed with the presence of
regulatory. Moreover, the policymaker
is the main pillar of this chain, and
the second pillar of these principles
is operators and all companies
that provide telecommunication
services. Regulatory is in the third
pillar. In the WTO principles, what
was emphasized a lot was that these
three areas are completely separate.
That is, if the regulatory takes up a
position in the operator and benefits
from the operator, or vice versa, we
will not achieve the expected goals in
this field. It was emphasized that each
of these bases should be completely
separate from each other in the ICT
industry.
Do you think that the regulatory
of communications in Iran has had
an impact on business in this area,
broken monopolies and developed
competitive markets?
The introduction of the regulatory
thesis to countries has been
accompanied by a development
plan. That is, the government need
to attract foreign investment through
a development program; Otherwise,
the regulatory has not reached its
main goals.
In Iran, however, after a period of time,
we have witnessed that governmental
agencies have been strengthened
more than the private sector, and the
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Ministry of Communications still lacks
a development mindset.
We can see that the authorities are
acting improperly in dealing with
privatization and certainly with this
approach, development cannot occur.
Investment must be attracted in the
country, and this requires legislation
and stabilization which the signs are
not seen in the country. We have to
accept that in addition to the general
atmosphere and the sanctions that
we have faced, direct investment
is not attracted to this field and
employment cannot be created due
to the behavior of some managers.
The reason is that the officials have
come from governmental agencies
and therefore how new jobs can be
created in this field and advanced
technologies can be used in the
country.
In the field of post, what is the
status of regulatory? Can decisions
made in this area determine the
development of the private sector in
the postal field?
The same is true of the post. The
regulatory and the Ministry of ICT
order and prohibit postal companies
regardless of costs and without
paying attention whether the items
announced are in the business plan
of the postal companies or not. In
general, there are many contradictions
in regulatory, and this organization
has not yet accomplished the primary
goals that it has set so far. As long as
this thinking dominates the field of
ICT and regulatory, the profitability
and development of the private sector
is not a priority. For this development
to take place, the government should
seek to attract investment and should
not see themselves against the private
sector.
The regulatory initially had only 100
employees, and we predicted that
if its goals were achieved properly,
the Ministry of ICT would no longer
be needed. But now we see that in
24 provinces, provincial offices in
the field of ICT have been opened

and the regulatory has more than
700 employees. This shows that the
country is not ready for development
and regulatory functions.
For this reason, the officials in the
Communication Regulatory Authority
did not have a clear mindset for
issuing a private postal license and
did not know what fact they face. In
other words, after the privatization
of telecommunications, regulatory
also modeled it on the privatization of
the post; Without considering other
conditions.
In the third development plan, in
which
telecommunications
was
outsourced, there was no activity
in the private telecommunications
sector and a license was granted
to a private company. When it was
decided to privatize postal services, it
was not taken into account that there
are 7,000 postal units operating in
the country and they do not get any
license from anywhere.
If a postal operator were to be
established, the tasks of these postal
units would have to be specified and
the legislation for competing with
governmental posts would have to be
passed in accordance with the private
sector business plan. Now, due to
the negative mindset in this sector,
legislation has been established in
which the private postal operator
has no place to work as well as
governmental posts and there is no
competition in this area.
Due to this wrong business plan, in
some places the private sector of the
post acts as a regulator and there is
no observation of its performance,
and for this reason, this liberalization
has encountered some problems.
In the field of postal transportation,
these private companies do not have
full authority and other governmental
agencies are against them. Therefore,
the only way is to review the private
postal license, and if the task of
parallel governmental posts in this
area is not clarified, private postal
operators will not have much success.

the first head of regulatory information and communications
technology :

Contradiction in the post's
privatization plan

Regulators have been set up around the world in order
to establish a competitive environment in investment
and empower non-governmental competitors, regulate
economic relations, and final arbitration in any sector
of the economy with relatively exclusive conditions.
Although all economic sectors in any country need
regulators to prevent turmoil in that sector, what
has received more attention in Iran, is the regulatory
of information and communications technology.
Facilitating the presence of the non-governmental

As the name implies, this
institution should be created
independently to set tariffs, make
regulations, provide optimal and
non-discriminatory and continuous
services to customers along with
government agencies; How are these
tasks carried out in regulators in the
world, and in Iran, has the regulatory
of ICT achieved these goals?
The
doctrine
or
thesis
of
communication regulatory belongs
to the World Trade Organization
(WTO); The organization has a
set of principles that its members
follow. One of the most important
principles of this organization is the
liberalization of markets, and the
term regulatory was defined for this
purpose. In this regard, the presence
of the private sector in the field of
telecommunications was established

sector and encouraging it to participate as much as
possible in communication projects and preventing
unfair competitions and monopolies are among the
reasons that the Regulatory of ICT is established in
the country. The role of regulators in liberalization
and privatization in the world and the nature of this
institution in Iran, according to its initial goals, are
among the issues that we addressed in a conversation
with Massoud Davarinejad, the first head of regulatory
information and communications technology in Iran.

as the first example of regulatory
activity and thus "regulatory telecom"
As the name implies, this
institution should be created
independently to set tariffs, make
regulations, provide optimal and
non-discriminatory and continuous
services to customers along with
government agencies; How are these
tasks carried out in regulators in the
world, and in Iran, has the regulatory
of ICT achieved these goals?
The
doctrine
or
thesis
of
communication regulatory belongs
to the World Trade Organization
(WTO); The organization has a
set of principles that its members
follow. One of the most important
principles of this organization is the
liberalization of markets, and the
term regulatory was defined for this

purpose. In this regard, the presence
of the private sector in the field of
telecommunications was established
as the first example of regulatory
activity and thus "regulatory telecom"
was born.
The main task of the regulatory
telecom was to prepare the domestic
market of countries for the entry of
the private sector; in a way that the
private sector can enter the market
and competition. because of the
proximity of the telecommunications
sector to the security sector in the
past, governments were in charge of
telecommunications in a way that in
all countries except North America,
governments took responsibility for
telecommunications and there was
no room for private sector activity.
However, with the introduction of
the theory and doctrine of regulatory
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